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Posūkis vidun
j Su įvairiais gyvenimo įvykiais slenkame ir mes — kasdien vis 

tolyn. Tiksliau tariant, mes ne slenkame, o bėgte bėgame. įvykių 
tiek daug, kad nespėjame reikiamai jų nė suvokti. Informaciniai 
šaltiniai — radijas, televizija, spauda pilte užpila žiniomis apie 
įvykius, kurių vieni ritasi per mūsų galvas, kiti praūžia kažkur toli. 
Visi jie traukte traukia mūsų dėmesį, jį pavergia ir laiko savotiškoj 
nelaisvėj. Prie to prisideda savos apl i n kos įvykiai^ rūpesčiai, veiki
mai. parengimai... Ir taip žmogus pasidarai kaip voras išraizgy- 
tame tinkle. O to raizgyno gijos tolydžio daugėja, vis tvirčiau 
pririša ir į visas puses traukinėja. Pasitempia čia viena, čia kita, 
čia trečia gija, ir traukia tave į visas puses. Bėgi taip žmogus diena 
iš dienos, užmiršdamas net klausti — kur? Prasmės klausimas 
pranyksta ir kasdieninis bėgimas nuolat kartojasi tuo pačiu ritmu 
ir-tuo pačiu pilkumu. Ir taip žmogus lieki užliūliuojamas, sume
chaninamas, nudvasinamas. Teisingai Bergsonas sakė, kad da-' 
barties pasaulis turi dideli kūną, bet mažą sielą. Mes jaučiame tai 
kasdieniniu savo gyvenimu. bet nepajėgiame išsiveržti iš to su
mechaninto voratinklio. Jaučiame, kad ta savotiška rutina, mus 
pamažėl naikina savo išorine įvykių prievarta ir tylos momentais 
kyla noras daryti tokį posūkį, kuris atrastų kelią prasmėm

O toks posūkis galimas. Bėgančiam žmogui reikia tiktai stab
telti ir susiorientuoti. Kai tik imi suvokti savo poz.iciją. atsiveria 
ir naujo posūkio galimybės. Tokiam dvasiniam stabtelėjimui tei
kia paskatą adventinis metas. Visose šventovėse nuaidi žocĖiąi— 
“Taisykite Viešpaties kelią”. O tas kelias juk yra nusitiesęs mūsų 
širdyse. Asfalto kelius nutiesia ir taiso žmogaus valdomos mašinos. 
Jų galybė čia neginčijama, tačiau žmogiškųjų dvasios kelių srityje 
— bejėgė. Šioje srityje reikia paties žmogaus sujudimo — posū
kio savin. Nuo mašinos valdymo reikia pereiti i savęs valdymą. 
Reikia atsiplėšti nuo velkančio gyvenimo įvykių bei rūpesčių raiz
gyno ir pažvelgti savo vidaus pasaulin, kuris šaukiasi atnaujini
mo. Nelengvas tai posūkis, tačiau būtinas.

Atsiplėšęs nuo velkančios aplinkos, žmogus pastebi savo vi
dinio pasaulio skurdą, jo išsekimą ir pajunta reikalą atnaujinti 
išsekusį lobyną. Tada jis atidengia savyje tuos dvasinius trūku
mus, kurie praktiniame gyvenime daro jį menku, nepatikimu, 
o kartais ir nepakenčiamu. Daug kas skundžiasi savo nesėkme 
praktiniame gyvenime, keikia savo likimą, kaltina visus kitus, o 
savin nepažvelgia. O ta nesėkmė labai dažnai glūdi pačiame žmo
guje, jo viduje, kurin jis nedrįsta, nenori ar nepajėgia nusileisti. 
Teisingai sakė psichologas Adleris, kad žmogaus būdas yra jo 
likimas, žmogaus vidus yra tas šaltinis, iš kurio spinduliuoja iš
orinis žmogus su visais savo pasireiškimais praktiniame gyvenime. 
Svarbu tad pirmoj eilėj puoselėti vidinį pasaulį, sukurti' jame 
galimai didesnę darną ir tada eiti į aplinkinį gyvenimą. O jei ta 
vidinia pasaulio darna atsipalaiduoja, suyra, tenka vis iš nauja 
grįžti savin taisyti "Viešpaties kelio”. Advento rimtis teikia tam 
progą ir sudaro atitinkamą nuotaiką.

Vidinės darnos stoka praktiniame gyvenime reiškiasi labai 
pragaištingai, šeimose ji išsilieja nesutarimais, perskyromis ir net 
ištuokomis; organizacijose -— nesibaigiančiais ginčais, intrigomis; 
spaudoje — žemomis polemikomis. įtarinėjimais, puldinėjimais; 
susirinkimuose — pasikarščiavimais, savų ambicijų gynimais, ne
siskaitymais su kitų nuomonėmis; politiniame gyvenime — par
tinėmis audromis, sukilimais ir net karais; tikybiniame gyvenime 
— nesusiklausymu, krikščioniškos meilės stoka, susiskaldymu ir 
net grupine nepakanta. Tai vis reiškiniai, kylą iš pusiausvyros 
stokos, vidinio nedarnumo. Net dideliuose politiniuose žaidimuose 
daug reikšmės turi paskirų politikų pusiausvyra. Kartais įsipynusi 
ryški vidinė nedarna sukelia neatitaisomas politines audras. O 
ką jau bekalbėti apie audras vandens šaukšte. Jos kyla labai daž
nai vien dėlto, kad vienam ar kitam partneriui trūksta vidinės 
pusiausvyros. Tai matyti nekartą ir spaudoje, kur bylos dėl “linų 
markos” nėra labai retos. Vienas brūkšteli aštresniu žodžiu, o kitas 
atgal dvigubu smarkumu. Nukenčia ir vienas, ir kitas, ir pats 
laikraštis, kurio teritorijoje įvyksta tokie “pasivaikščiojimai”.

Visas pasaulio gyvenimas yra pilnas nedarnos reiškinių. Visi 
tai mato, bet nevisi drįsta daryti posūkį savin ir taisyti savąjį 
kelią. Pažymėtina, kad šį reikalą jautė ir JT kūrėjai — didžiajame 
pastate įrengė koplyčią susitelkti atstovams. Tegu ji ir be Kry
žiaus, tačiau liudija bendrą žmogaus reikalą palaikyti vidinę savo 
darną. Pr. G.

Drąsus premjero žodis

ATĖJO LAIKAS PASMERKTI SOVIETINĘ VERGIJA

Kanados premjeras J. Dietenuaxeris su žmona atvyksta 
į Toronto taut. grupių koncertą - priėmimą

V VOKIETI JOS KANCLERIS ADENAUERIS VAŠINGTONE i 
PASIEKĖ SUSITARIMO DĖL BŪSIMŲ DERYBŲ SU RUSIJA.

I Adenaueris, kaip ir Prancūzijos prez. De Gaulle, buvo skeptikas dėl 
J derybų su Chruščiovu. Dabar yra sutarta derėtis, bet sąlyginai: 1;

l yra dalykų iš viso nediskutuotinų, kaip V. Berlyno laisvė ir pri*. . 
■ ėjimo keliai jį pasiekti; vakariečių teisė laikyti Berlyne savo kariuo- :
j menės dalinius: teisė susisiekti su Berlynu per rytinę Vokieti jos 
.'dalį ir jos keliais: 2. Berlvno klausimas turi būti atskirtas nuo Vo
kietijos problemos: 3. neturi būti deramasi dėl naujo Berlyno oku
pacijos statuso — laisvo miesto; 4. neturi būti deramasi dėl suma-

i žinimo vakariečių kariuomenės dalinių.
I. Naujasis V. Vokietijos užs. reik. min. dr. G. Schroeder, kalbėda
mas Vašingtone, spaudos baliuje pridėjo, kad neturi būti keliamas 
R. Vokietijos pripažinimo klausi-* 
mas ir neturi būti deramasi dėl!
sienos su Lenkija, kuri eina Ode- i 
rio-Neisses upėmis.

Kaip žinoma, Rusijos diktato-! 
irius Nikita siekia pripažinimo R.
i Vokietijos kaip valstybės.
i SUOMIJOS PREZIDENTAS
i KEKKONEN lankėsi pas N. i
i Chruščiovą Sibire. Mat sovietų: 
diktatorius nekantrauja. Nors 

į Staliną pasmerkė, bet nauji • 
;Kremliaus diktatoriai varo seną’ 
pasmerktųjų politiką. Esą per:

Lapkričio 22 d.. Toronto 29 tau
tinės grupės surengė Kanados 
min. pirm. J. Diefenbakerio pa
gerbimą padėkodamos už jo pa
stangas ginti pavergtųjų reika-; 
lūs JT. Pagerbimas įvyko Queen 
Elizabeth amfiteatre. Jame da
lyvavo daugiatūkstantinė minia. 
Programoje buvo min. pirmi
ninko kalba ir labai įvairi me
ninė dalis, kurią atliko tautinių 
grupių meniniai vienetai.

Pasitiktas didelėmis ovacijomis, 
premjeras pirmiausia pasisakė, 
kad atvyko čia padėkoti naujie
siems kanadiečiams už visa tai, 
ką gero jie yra padarę ir tebeda
ro Kanadai. Jam malonu naujuo
sius kanadiečius sveikinti, nes jie 
esą tie, kurie jieškojo laisvės iri 
ją rado Kanadoje. Malonu svei-j 
kinti dar ir todėl, kad jis pats: 
esąs pirmasis Kanados istorijoje I 
min. oirmininkas,.kurio protėviai i 
nėra kilę nei iš anglų nei iš pran
cūzų kamieno. Po šių žodžių 
premjeras perėjo į savo pagrin
dinę kalbą, kurios laisvą, verti
mą pateikiame ištisai iš teksto, 
paties premjero duoto taut, gru
pių laikraščių redaktoriams pri
ėmimo metu.

Cinn n1of„ IT turi nos sluo Inetu -V1'3 Pasiekusl0s ’m- buvo padaryta su Ukraina. Tas gari, pasitraukia iš rinkimu, nes Jimą .biuo metu ji run lezonuciją, augg(a išsiplėtojimo ir turtingu-: pats buvo padaryta su Trans - !
kurią iteike naujai susikurusios mo jajpsnj, jas kanadiečių su- ‘ Kaukazija ir Centrine Azija. So- 
^nAuS ir nepriklausomos pratimas nėra vien tušti žodžiai, i vietų atstovai šiandien mums sa-i 
valstybes. Rezoliucijoje reikalam Neturtingos' tautos ir valstybės ■ ko. kad tų kraštų gyventojai pa- i 
jama laisves, nepriklausomybes mūSų yra gausiai remiamos tiek tys pasikvietė sovietų kariuome-l 
ir apsisprendimo teises visoms eję0n‘0miškai, tiek daugeliu kitu ne ir pareiškė norą prisijungti!

plėtote. Tai yra kiekvienos tauti-į žygiuoti i Estiją. Latviją, Lietu-;suomiją ateinanti grėsmė bolše- 
nės vyriausybės pareiga. Dar dau- va. rytinę Lenkiją ir Besarabiją.' viku imperijai. Suomija vieningai 
giau; kanadiečiai supranta, kad Ji pavertė šias buvusias laisvas supranta gresianti raudonąjį pa- 
naujosūs valstybės turi moralinę tautas paprastom Sov. Sąjungos: voju. ir net kandidatas i prezi- 
teisę .įkėtis vfsokeriopos para- knloninėm provincijom. Tai buvo dęntus dr. Olavi Honka. kuris tu- 
mos iš vakariečių valstybių, ku-itik pakartojimas to. kas jau 1919 įj-j penkių Suomijos partijų ųžnu-

AMERIKIEČIAI
STUDIJUOJA rusų užsimo- 

jjimus pralenkti Amerikos gamy- 
;bą. Randama, kad dabartiniu mo
mentu bendras gamybos kiekis 
yra dvigubai didesnis už Rusijos. 
Apie 1975 m. Amerikos gamyba; 
gali padidėti apie 80cr. Taigitįr 
vėl rusams reikės pasivyti naujus 
padldė^įauš; . ■ 7

DU TURISTAI Iš
VOKIETIJOS nuteisti kalėti 

Rusijoje po 12 metų. Vienas stu
dentas P. Sonntag, 22 m., o kitas 
W. Neumann. 27 m. Nuteisti už 
fotografavimą “karinių objektų” 
ir, žinoma, už “šnipinėjimą” JAV 
naudai. Taipgi buvo nuteisti dar 
du vokiečių turistai už “šnipinė-

jo išrinkimas būtu nepageidau- rucaf it apl- ai tiva
amas Nikitai. Kol kas Chruščio-vas sutiko kariškus reikalus vakarieclus uz nužudymą Konge 
svarsti vėliau •13 italU’ Esą jie nužudė- kad su'

Maskvoi lankėsi ir Norvesiios komPromituotų centrinę Kongo 
užs. r. ministeris. Ji labai smar-l^n^inS^n^n^ 
kiai kaltino Mikojanas ir Gromy-1 £ ?šmS^“fabrikacija”. ' 
ko uz beudradarbiavima su vaka-• •. . J“-.

koloninėms tautoms. Šią rezoliu-! -10i 
ciją remia ir Sov. Sąjunga, kuri J 8 ?
pati neduoda nei laięvės. nei ne-' PRIEŠINGŲ K{£?PCiŲ 
priklausomybės,’ nei aĮssisprendi-; TRAUKINIAI 
mo teisių tautoms už geležinės : u
uždangos. Komunistinės Rusijos ]ė metų, kai Vakarų tautose vyks-! lygiu, savo noru pasikviestų sve-i 
bandymas vaidinti kitų tautų lais- ta <5iželis judėjimas už suteikimą' tima kariuomene ja okupuoti, 
ves gynėją (era pasijuokimas is ; pieninoms tautoms TunS-v?? b-d k 
titaOs. Sovietų Rusija pakartoti- farpU komunistiniuose kraštuose 
nai vaidina koloninių tautų gynę- vksta 1udėjimas už nepajėgian- 
jos vaidmenį, bet is tikrųjų tuo ji gįH apsiginti tautų ir paskirų as- 
sielua sukelti neramumus ir Pa menu pavergimą. Nuo pat i D. 
ruošti kelius komunistų domina- karo pabaigos pasaulio istorijoje 
rimui užsieniuose užmaskuojant rjeda du traukiniai priešingomis 
savo pačios pavergtųjų tautų kryptimis: Vakarų traukinys Į 
priespaudą. .......... šviesa ir laisve, komunistinis —

Kanaaos pozicija šioje proble- s tamsa ir pavėrgima.
moję yra aiški. Ji paremta prie-p Sov. Sąjunga JT skelbia, kad 
laida, kad pagrindinės teises turi gjų metų pabaigoje 88 kraštai, vi- 
būti pripažintos kiekvienam žmo- so tur, 71.100.000 gvvėntoju. dar 
gui. nežiūrint jo rasės, spalvos ar pasiliks kolonistų 'rankose. Tą 
tikybos. įskaitant teisę 1 laisvą: teigdami sovietai nutyli, kad nuo 
tautini apsisprendimą ir valsty- 1945 metu vakariečiai jau sutei- 
binę nepriklausomybę. Kanada kė nepriklausomybę 37 kraštams 
nėra tiesiogiai įvelta į jokius ko- su §59 milijonų gyventojų. Dar 
toninius reikalus, tačiau kanadie- daugiau: sbvietai užsispyrusiai 
c*?*, nuoširdžiai šia problema do- nutyli, kad pačioje jų Sąjungoje 
misi linkėdami, kad kiekviena dar vra 9g milijonai nerusų gy- 
tauta. kuri yra pasiekusi reikia- ventoju. kuriems niekad nebuvo 

duota Pr°sa laisvai pasisakyti. So- ».x.. _ ...i ....  _ ._. mėgsta rodyti tamsius vaiz
dus iš nekomunistinių koloninių 
kraštų, tačiau sąmoningai nutyli 
apie tas buvusias koloninės tau
tas .kurios dar neseniai gavo ne
priklausomybę iš Jungtinės Kara
lijos ir dabar laisvai tvarkosi. Tu
riu galvoje Indiją. Pakistaną. Cei- 

___ .... pmią. Malajus. Ganą, Nigeriją, 
komisijos pirm. G. De Young. Kiprą. Sierra Leone. Tanganyiką. 
Pagal ekonomistų apskaičiavi- šiuose kraštuose šiandien laisvai 
mus. vidaus rinka esanti nerdaug gyvena 586 milijonai žmonių, 
maža. Kanada turinti užtektinai bar 1939 m. daugiau kaip vienas 
žaliavų ir energijos, tačiau tos ža- trečdalis visos žmonijos gyveno 
liavos gabenamos užsienin per- vakariečiu globoje koloniniuose 
’irbt; > gaminius, kuriuos Kaną- kraštuose.* šiandien beliko ma- 
’a per’-a atgal, mokėdama bedar

bių pašalpas savo nedirbantiems, 
eko-

re-

ni, pasiektų nepriklausomybę kai 
tik leidžia vietinės sąlygos. Kana
diečiams taip pat suprantama ko
dėl naujosios valstybės labai rūpi
nasi savo ekonomine ir socialine

KAS NAUJO KANADOJE?
KANADIEČIU PAGAMINTOS teris, šiuo metu kas ketvirtas dar- 

RA K ETOS bus bandomos bi įlinkas yra moteris. Kanadoje 
JAV bazėse, daugiausia Virgini- yra 1.750.000 dirbančių moterų, 
joje. Raketos neturės karinės kurių pusė yra ištekėjusios ir au- 
reikšmės. nes visos sukonstruk- gina vaikus. Toks didelis dirban- 
tuotos tik moksliniams tikslams, čių motinu skaičius sudarė daug 

• naujų problemų, liečiančių šeimą
SAUGAUS EISMO ir jaunimą. i

SAVAITĖS proga premjeras, y ;i
J. Diefenbakeris paskelbė šį atsi- 
šaukimą:

“Trečdalis kanadiečių turi vai- ‘ metais turėjo S22.097 nuostolio, 
ruotoju leidimus, o visi gyvento- Festivalis veikia jau 9 metai ir 
jai yra pėstieji Ir vairuotojai ir susilaukia daug lankytoju, šiais 
pėstieji yra įpareigoti išlaikyti 
viešąjį saugumą ir išvengti eismo 
nelaimiu'. Aš skatinu kiekvieną 
kanadietį įnrast būti atsargiu ir S64.000 pelno, 
budriu netik saugaus eismo sa
vaitėje. bet ir kiekvieną 
kiekvieną savaitę”.

Komisijos nuomone, kraštoŠEKSPYRO FESTIVALIS
STRADFORDE. Ont.. šiais nomija reikalinga ypatingų 

• formų. ;

metais užtruko dviem savaitėm 
ilgiau, negu paprastai- ir dėl to 
turėjo nuostolių. 1960 m. turėjo

dieną.

PROTINIU LIGŲ
PROBLEMA yra viena di

džiausių Kanadoje. Vienas iš de
šimties kanadiečiu yra reikalin
gas psichinio gydymo. Protinių 
ligH ligoninės yra perpildytos ir 
jaučiamas didelis personalo trū
kumas.. .

FINANSŲ MINTSTERIS
I) FLEMING lankėsi Pran

cūzijoje ir Anglijoje, tyrinėda
mas faktus apie Europos ekono
minę sąjungą. Grįžęs Otavon jis

ONTARIO PREMJERAS
J. ROBARTS paskelbė pen-1 

kiu parlamento narių papildo
muosius rinkimus Penkių apy
linkių atstovai paskutiniu laiku 
mirė ir jų vietos buvo neužimtos. 
Rinkimai įvyks sausio 18 d.

prie Sov. Sąjungos. Klausiu: ar 
yra pasaulyje bent viena nepri- 

■ klausoma valstybė, kuri, būdamaklausoma vaisaVDe. kuri, būdama Į rine VokitŠjRV. Atla^frr^ga. Vi
. ’laisva, demokratinė, stipri ekono-.si skandinavai susirūpinę nauju 

Bet pažvelkime plačiau. Jau ei- miškai ir su augštu pragyvenimo: rusų imperi jos teroru. Perrinkta VLIKo 
'' vadovybė ;

Lapkričio 25-26 d. įvykę VLI

sovietai užsispyrusiai

INDIJOS KOMUNISTAI jun-l 
jzjac. Kad ta ka:;a3~e:'.e atsto- giasį. atrodo, prie Rusijos: kalti-1 
vauja didesniam kaimynui, kuris ina Kinijos komunistinę valdžią,' 

■yjTjgį (jsug žcjiicstiinmc ' kuri■.-.nūo 1980 ni. 11 ksrtų vis uz*į Blo posėdzisi Niujorkė-.. praėjo
Ivąv'e neturi demokratijos ir vra puolusi Indijcs teritoriją ir tai po; darbingoje nuotaikoje ii buvo 
diktatoriaus valdomas? Ne. jie ^o. kai Indijos premjeras Nehru; gausūs dalyviais. Pirmą kartą 
nebuvo pakviesti! Ukraina. PabaI- i pasirašė dėl teritorijos pažeidimo: kaip ALTo atstovas dalyvavo dr. 
tijo valstybės, kitos rytų Europos; sutartį. D
valstybės. Trans - Kaukazija ir 
Centrinė Azija Sovietų Sąjungos PAMINKLUS. Vienas 
nekvietė. Jie buvo priversti. Jie džiausiu Stalino paminklų buvo 
ir dabar neturi jokios teisės pasi-:Čekoslovakijos sostinėje Prahoj.’ 
sakyti, teisės, kurią pati Sov. Są- Nuspręsta jį nugriauti. Išmeta če- 
junga skaito natūralia kiekvienos kai ir stalininką KI. Gottwald iš 
tautos teise, kurios jie reikalau- jam skirto mauzolėjaus. 
ja visiems. Kodėl kolomne soyie- prancūzuos PREZID. 
tų imperija turi būti nepaliečia-: DE GAVLLE tarėsi su Ang. 
ma šventenybe’ Visiems reikia Hjos ■ jeru Macmillan dJi

^^ttiNepripažįsta Lietu-
Uman H deklara- ^"nt^ų^^ V°S okupacijos 

m?nimadsJodis'"risi'” ^žanUie;ka valst-vbi4 §aIvos nuomonėms j atsakydamas į p. Tarulio laišką, 
^komr visostautos turi neoi- Angllj0S P'’emjeras no- primenantį tvirtinimą, esą depar-
neižama teise i visiška laisve i ri tam tikro "balansavimo”. Sa- Į tamentas savo ryšiuose su atstovų 
neigiamą teisę i isisKą a. ę. koina .kad ir Anglijos įstojimas rūmų taisyklių komitetu Pabalti-
suverenumą ir valstybines tento- j EUr0p0s ekonominę sąjungą ar- io valstybes laikąs tradicines Sov. 
rijos pilnumą j ba “Bendrąją rinką" pasikalbę-1 Sąjungos dalimi. — iš naujo už-

(Nukelta i 6 psl.) jimuo.se buvo paliestas.

žiau kaip 2% tokioj būklėj. Jung
tinėse Tautose daugiau kaip tree- ; 

' dalis narių šiandien yra buvusios į 
koloninės tautos. Tai vakariečių 
pastangos. O kokios gi yra Sovie
tų Sąjungos pastangos? U |

SOVIETAI — v-vi;.. >
DIDŽIAUSI PAVERGĖJAI
Sov. Sąjunga šiandien domi

nuoja. engia ir eksploatuoja di-i 
džiulius plotus Azijoje ir Kauka-: 

i ze. kurie buvo pavergti dar caris-j 
tinės Rusijos laikais. Iš tų kraš
tu jie turi pigia medžiagą ir dar 
pigesnę darbo jėgą. Sov. Sąjun-NEWFOUNDLANDO pigesnę darbo jėgą. Sov. Sąjun-

PROVINCIJOJE tėra tik 42 ga. pasiremdama savo ginkluota 
nąreiškė, kad Kanada toje sąjun- ąantu ovdyfoiai. Vienam oydvto- najėga. yra pavergusi visą eilę
goje yra nepageidaujama, nes. jui tenka 11000 gyv. Panašiai buvusių nepriklausomų kraštų, 
europiečių nuomone. Kanados yra ir su medicinos gydytojais, 1 ištremdama dešimtimis tukstan- 
ūkis nesąs pakankamai lankstus, nors visoje Kanadoje vienam gy- čių tu kraštų piliečių vargui ir 
Kanada protestuoja prieš Angli-■ dytoi'ii proporcingai tenka 938 mirčiai, eksploatuoja tų kraštų; 
jos įs’jungimą, kuris esą pakenks gyv. Newfoundlando darbo fede- fortus ir žiauriai slopina betko- 
Kanados eksportui racija pereiškė. kad krašte, kur kias tų kraštu žmonių pastangas j

• gyvenimo lygis yra vienas augš- laisvai pasisakyti. Šie faktai yra Į
KANADOS GYVENTOJŲ čiausių pasaulyje, yra apylinkių, visiems žinomi. Susitarusi su 

SKAIČIUS tu retų būti 25-30 kur sąlygos nedaug kuo skiriasi i Hitleriu. Šovų Są j u n ga 1940 m.
davė Įsakymą savo kariuomenei 

. 7

DIRBANČIU MOTERŲ
SKAIČIUS paskutiniu laiku i KANADOS GYVENTOJŲ 

yra žymiai padidėjęs. 4901 m. tik) : .......... ___
viena iš 10 darbininku buvo mo-1 mil — pareiškė krašto gamybos nuo Afrikos ar Azijos tautų

VERČIA STALINO 
PAMINKLUS.

P. Grigaitis. Buvo apsvarstyta vi- 
i sa eilė pranešimų ir reikalų. Va- 
dovybėn išrinkti: dr. A. Trima- 

? kas. pirm.; J. Audėnas vicep. ir J 
i Stikliorius sekr. vieton anksčiau 
atsistatydinusio H. Blazo. Finan- 

; sų komisijon išrinkti: Pr. Vai
nauskas, Pakalka ir Dulevičius. 
Platesnė informacija sekančiame 
numery.

Lapkričio 22 a. iankyaamasis Toronte Kanados premjeras J. 
Dicfenbakeris priėmė taut, grupių laikraščių redaktorius 
King Edward viešbutyje. Priėmime* dalyvavo apie 30 redak
torių. “T2” atstovavo A. Rinkūnas. Gerai nusiteikęs premje
ras kiekvienam dalyvaujančiam paspaudė ranka ir įteikė tą 
patį vakarą jo pasakytos kalbos tekstą, kuri dedame šiame 
puslapyje. Dėl laiko stokos oficiali snaudos konferencija tą 
vakarą neįvyko, bet premjeras pažade jo tokią konferenciją 
netolimoje ateityje.

tikrino nepasikeitusią JAV val
džios laikyseną. Tai buvusi klai
da. JAV valdžia nepripažįstanti 

; Pabaltijo kraštų aneksijos. Ne- 
' priklausomybė buvo jėga iš jų 
' atimta. Esą tų kraštų diplomati- 
' niai atstovai prioažįstami kaip ir 
visų kitų valstybių.

Ukrainiečiu veikė- 
jus nužudė sovietų

:■-■;■■■;<'■■■ agentas
■ Pranešimas i£ Vokietijos

1959 m. salio 15 d. Miunchene 
mirė Steponas Bandera, ukrainie
čių žymus kovotojas prieš komu
nizmą. Jis buvo rastas nric savo 
buto perskelta galva, sukrites ant 
laiptu. Išskrodus, jo kūne buvo 
rasta ciano kalio nuodų. Ukrai
niečiu vadovaujantieji organai 
tremtyje, dar Banderos laidotu
vių laiku, paskelbė, kad jis ne 
pats nusižudė, o buvo nužudytas 
bolševikinių agentų. Vokiečių 
speciali žmogžudystėms tirti ko
misija betgi nareiškė: Prieš uk
rainiečių emigrantu vadą Bandę- 
rą neįvykdytas joks nasikėsini-u7 
mas. Jis pats nusižudė”. Ir tik da- V 
bar. po dviejų metų paaiškėjo, 
kad vokiečių minėtos komisijos 
tvirtinimas yra neteisingas.

(Nukelta į 6 psl.)

jimuo.se
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DIDYSIS POSŪKIS Į KLAIPĖDĄ
Šv. Kazimiero parapijos

į

I Žibalo vamzdžiai ir Baltosios - Juodosios jūros sujungimas! METINIS PARENGIMAS
hyksta 1961 m. gruodžio 2 d.. 7 v. v. vengrų salėje, Delhi mieste

lyje. Kviečiame pjačios apylinkės lietuvius dalyvauti.tų ji beveik padvigubinti t. y. 2 šis kelias suriš turtinguosius mū- 
- 3 m. gylio vandens vagą turėti, sų pietų ir šiaurės pramonės bei 

į 2430 km. vandens kelio pirojek- žemės ūkio rajonus. Per tris metų 
tavimas atliekamas Maskvoje, ketvirčius naująja vandens magis-; 
Darbui vadovauja “Hidroenergo- trale bus galima transportuoti iš 
projektas” pasitelkęs Ukrainos, pietų i šiaurę juoduosius metalus, 
Gudijos, Lietuvos ir Rusijos ati-; anglį, koksą, geležies ir mangano 

i tinkamas Įstaigas. rūdas, grūdus, azotines trąšas, o
PLATAUS MASTO 4š šiaurės i pietus — miško me-'

UŽSIMOJIMAS 1 džiagą. Statybinę medžiagą, apati- ’
e... : tai ir chemikalinės žaliavos“.Balt jos Juodosios j u os su-j pjano vykdymo atsargiai 

J prasitaria: “Artimiausiu metu tu
josvisos atidarytos — neminima, siog teiks žibalą dalijai, kurios įlapsima'^emunVk^^
Kartu su rusu ortodoksais tarv-i nnnis.ei is pnm. is Maskvos gri-j ^Ildiinio n niotinaia rirainnm mai u i imu dalbai, kuliuos butų 

tikslinga atlikti 1962 m. Reikia 
atlikti išsamūs ūkiniai tyrimai, 

, kurie leis tiksliai nustatyti milži
niško statinio atlikimo termi-l 
nūs".

Šiais samprotavimais lyg ir ban-; 
doma apeiti N. S; Chruščiovo pa
starajame kompartijos suvažiavi
me pareiškimą, kad vandens kelio 
tiesimas turi būti pradėtas vykdy
ti šiame septyninetyje.

MŪSŲ POŽIŪRIS
; paiiuiiria lapM. io u. IZCT1II ap.,1.

Pastalen numetus kompartijos. valdybos ir šaulių vietinio būrio pa-

ŽIBALO VAMZDŽIAI Į 
BALTIJOS UOSTUS

! Sovietų spauda iki šio meto ne
skelbia apie planus, kurie buvo 
išgarsinti vakariečių spaudoje,

• sujungti Baku ir Užkaspijo žibalo 
šaltinius su Klaipėda ir Ventspi
liu. Vakariečius erzino ne minė- 

! tuose uostuose žibalo telkimas, j 
bet vamzdžių nutiesimas ligi Ber- 

z • Monte Carlo mieste 1962 m. kupijos, 40 vienuolijų, 8 teologi- lyno, Prahos, ir Budapešto. Pas-- 
vasario 5-10 d. ivyks penktoji-jos mokyklos ir 6 seminarijos J t^uoj u metu, kaikurie vakariečių: jungjmu norįm a išspręsti energe-i 

’ ; 55 cerkvės. Ar (šaltiniai tvirtino, kad sovietai tje-Į tik<». transporto^ žemiu nusausi-!
jos visos atidarytos — neminima. vlllutIW
Kartu su rusų ortodoksais tary-i nums,eris pirm, is Maskvos gn-{ Qudijoje 0 pietinėje Ukrainoje 
bon buvo priimtos ir Bulgarijos, zęs. eme dviprasmiškai sneketi. idrėkinti derlingas sritis.
Rumunijos ir Lenkijos ortodoksų J Žibalo wamzdziu tiesimas į vi- ‘
bendruomenės. Už priėmimą pa- dūrinę Europą aiškinamas ne tik 
sisakė 142 balsai, 3 prieš ir 4 su- ’ ūkiniais, bet ir strateginiais sume- 
si laikė L 

'pareiškė biją, kad rusu delegaci- nes žibalas gali tapti aštriaašme-' 
ja tarybos posėdžius panaudosian-! niu ginklu ūkinio karo metu, 
ti savai politinei propagandai. 
Vengrų ortodoksų atstovas vysk. 
Z. Beky sakėsi negalįs pasitikėti 
rusų delegacijos vadovu arkiv. 
Nikodim, 32 m., kuris meteoriš- 
kai pakilęs į arkivyskupus. Rusai 
pažadėjo neliesti politikos, bet 
netrukus perskaitė Maskvos pat
riarcho Aleksio propagandini at
sišaukimą apie taiką.

• Katalikų - ortodoksų vienybė
galima — pareiškė rusų kilmės 
rytų apeigų vienuolis benediktas, 
teologijos prof. Niederalteich, 
Austrijoj. Pagrindiniai skirtumai 
esą: Nekaltas Marijos Prasidėji
mas, šv. Dvasios kilmė, skaistyk
la, popiežiaus primatas ir neklai
dingumas. Didžiausią kliūti su
daro popiežiaus neklaidingumas. 
Bet visi šie skirtumai gali būti iš
lyginti bei išsiaiškinti. Daug nesu- dinti dėl ūkinių ar net politinių 
sipratimų esą kyla dėlto, kad or- ■ sumetimų. Pvz. 1874 m. anglai pa- 
todoksai išsiaiškina kataliku ti- siūlė Įkurti akcinę bendrovę pa
rėjima netaip kaip katalikai ji su-1 gilinti perkasui. Carinė Rusija su
pranta. • manymą atmetė, nors jr ji pati

• Jungtuvių žiedas, pasak Mas-; nepajudino piršto šioje srityje, 
kvos radijo, leistinas ir komparti
jos nariams, nes nebeturis jokios

Da i nuo j d solistą s Veri ka it i s;
akomponuoja D. Skrinskaitė.

REUG1NIAME PASAULYJEA

to. šilta, skani vakarienė, didžiulė loterija, gausus bufetas.
Parapijos Komitetas

Be 
geras orkestras.

tarptautinė katalikų televizijos Maskvoj esančios 
studijų savaitė. Bus svarstomos 
programos televizijai iš misijų 
gyvenimo. .

• Naują encikliką pažadėjo po
piežius išleisti savo 80 metų am
žiaus sukakties proga. Enciklika 
paminės popiežiaus Leono XIII 
mirties sukakti ir tų laikų Bažny
čios istoriją.

• Šimtas žurnalistų iš 30 kraštų 
aplankė popiežių. Sveikinimo žo
dyje jis kvietė žurnalistus dau
giau rašyti apie artėjanti visuoti
ni Bažnyčios suvažiavimą. Ragino 
stovėti tiesos sargyboje, kurios 
šiandien taip labai pasigendama. 
Geriau tylėti, negu skleisti netei
singas žinias. Klaida žmones su
skaldo, tiesa sujungia.

• Katalikų skaičius visame pa
saulyje siekia 550.356.000, t.y. 
apie 18% visos žmonijos. Di
džiausias katalikų kraštas yra 
Brazilija su 62 milijonais. Toliau 
eina Italija, Amerika, Prancūzi
ja. Mažiausias katalikų skaičiumi 
kraštas yra Grenlandija. Rusijoj 
katalikų esama dešimt milijonų, o 
Kanadoje 8.066.500.

• Mišios gimtąja kalba svarsto
mos jau ir Romoje. Tikimasi, kad 
katalikai galės išklausyti šv. Mi
šias sava kalba. Šias mintis iškė
lė popiežius Jonas XXIII ir infor
mavo vyskupus. Šis klausimas 
studijuojamas ir bus svarstomas 
visuotinėj Bažnyčios santaryboj 
1362 m

« Misijonierių institutą Ameri
koje steigti sumanė kardinolas R. 
Cushing, Projektas priimtas. 
Toks tautinis misijonierių institu
tas derins vienuolijų veiklą misi
jų kraštuose. i “brandos šventes” ir tai pirm.

Seniausias Kanados kunigas F Komunijos dienomis su gėlėmis, 
yra prei. L. Landry, 98 m. amž, | eitynėmis, muzika.
.Jo didžiausias suraminimas ir ’ 
džiaugsmas, kad iš jo mažos para
pijos Cacouna, Quebec, tapo 34

Į jaunuoliai kunigais misijonie-

Vandens lygio pakėlimas, šliu
žų Įrengimas, kanalų iškasimas ir 
net jų gilinimas, kad pasiektų Ka-Kaikurie tarybos nariai timais. Ūkinė svarba neabejotina. rali^čfu> pareii;alausFdaug raik0 
didelio darbo ir nemaža kapitalo.

Dniepro vandens lygiui pakelti 
reikia pastatyti 6 vandens jėgai
nės. Trys jau veikia, dvi statomos, 
o šeštoji KanevO elektrine jau 
projektuojama '

Nemuno srovė tesuka tik Kau
no hidroelektrinę. Šiuo metu jau 
pradėta svarstyti mažesnes jėgai
nes pastatyti ties Mastais ir Gar
dinu. Gudijoje, o Lietuvoje, prie 
Druskininkų, Birštono ir Jurbar-

KAIPEDOS — CHERSONO 
SUJUNGIMAS

Veik du šimtai metų praslinko 
nuo Kazimiero Oginskio perkaso 
iškasimo. Anuo metu, kai nebuvo 
geležinkelių, perkasas buvo skir
tas miško medžiagai plukdyti ir 
grūdams pervežti. Geležinkelių 
amžiuje minėtas perkasas buvo 
apleistas, o šiandieną juo net val
telėmis sunku irtis. 1789 m. 55 
km. ilgio perkasą iškasus, Jąsel- • 
doje ir ščaroje pastatyta 13 \xl- 
tvankų. Perkaso gylis tesiekė 0.71. MASKVOS SVARSTYMAI 
m., o ščaros upėje 0,6 m. Nemu-į “Tiesoje”, lapkr. 18 d. laidoje, 
no ir Dniepro sujungimas net ano (yra paskelbtas pasikalbėjimas su 
meto akimis žiūrint nepakanka- i “Hidroenergoprojekto” instituto 
mas. Praeityje būta apstybės su- vyriausiojo inžinieriaus pavaduo

ji' '/ "*'T;" / ' “ ~
jungti, tačiau jie liko neįgyven-

į Delhi - Tillsonburgo apylinkėje
NETEKOME DVIEJŲ vedėjas yra VI. Micei- ‘

CIĮ’. - I^ipkr. 5 d. iviirė du š\. Kaži- ka. buvęs trejus metus bibliotekos ve- 
nuero parapijos nariai - Juozas Po- dejų Dotnuvos žemės ūkio akademi- 
cius ir Antanas Skodis. Pirmasis gyve-’ joje. Bendromis pastangomis manoma 
no Delhi miestelyje, buvo gilaus tikė , įsigyti naujausių lietuviškų knygų, 
jimo žmogus. Sirgo, ilgesnį laiką. Mirė t ŠEŠTADIENINE MOKYKLA ir šiais 
būdamas 65 in.: paliko dvi ištekėjusias • niokslo metais veikia su dar didesniu 

Į dukteris. A. Skodis tebuvo 59 m., mi- mokinių skaičiumi šv. Kazimiero para
rė Si. Thomas .ligoninėje, palikdamas pi įos salėje. Yra trys grupės arba sky- 

j žmoną Albiną ir sūnų hdwardą 20 m. i riaf; vos pradedančių skaityti, jauniau- 
Velionis turėjo tabako ūkį netoli Till- j sįų grupė nuo 4 iki 6-7 m.. amžiaus, 
sonburgo. Palaidoti abu tą pačią die- kiek daugiau pažengusių ir trečioji 
ną, lapkr. 8: J . Pocius Delhi kapinė- į grupė, kuri naudoja “Kregždutės” 2-ją 
se, o A. Skodis — Tilisonburgo. Ro- lį .mokosi gramatikos, kraštopažini- 
žinio kalbėjime ir pamalodse už jų mo, Lietuvos istorijos. Mokykloje dir
veles dalyvavo labai daug žmonių. z. Augaitienė R. Račienė, E. Au-

KARIUOMENES ŠV*ENTE gražiai* gystinavičienė ir vietos klebonas kun. 
■ paminėta lapkr 18 d. KLB Delhi apyl

propagandą, kurios ženkląi daž
nai prisegami ir prie blogų pre
kių, šis užsimojimas yra pagirti
nas. Žinoma, jis tarnauja sovietųkn Nemuno riidžimmia lėtinė jib tarnauja buvieiųko. .Nemuno► didz austa j g<rne ^^01^ ūkiniams ir kari- 

butų ties Birštonu. Jos pajėgu as njanls tikslams igvvendinli. šiau- 
I numatomas v>rs 9.5 mH. kv. | rjnės Ukrainos visas Gudi.

manymų Dnieprą su Nemunu su- toju I. Termanu, kuris nurodė, 
kad Klaipėdos - Chersono vandens 
kelias beveik tris kartus trumpes-

SUTELKTINIS ;
PROJEKTAVIMAS

Net 17 m. praėjo nuo karo pa
baigos iki vėl atgaivino prieškario

tas Švedijoj. Jis 1029 m. atplaukė

jos ūkinis svoris linksta i Baltiją, 
o ne Juodąją jūrą. Klaipėdos uos
to užnugarys žymiai padidės. Uos
tas turės būti plečiamas ir gilina
mas pritaikant didžiajai laivybai. 
Naujosios vandens jėgainės turės 
teigiamos Įtakos kraštui ir suda-

J.. Gutauskas;'-.'
... . Pj/ymėlinas tėvu pasiaukojimas, ku-

stangomis. Minėjimas įvyko lenku sa- rįe 1S «an įoH |<as šeštadienį atveža 
Įėję, Delhi, Ont. Apylinkės pirm. SL • gavo vaikus i mokvkla. Ponai Rutkaus- 
Jakubiekas skaitė šventei pritaikytą . kai obieliniai, Lukošiai, Dirsės; Vid- 
paskąitą, muziko Si. Gailevičiaus mantai \eža vaikus iš eilės. Surinkda- 
dovaujamas Toronto vyru kvartetas m į kaimynų vaikus, ai veždami į mo- 
padainavo keletą gražiai nuskambę- tykią ir vėl juos parveždami namo jie 
jusiu dairru. grojo geras orkestras, vei-; padarQ 80 mylių kelio. P. Mačiulis 
kė bufetas. Ant rytojaus, sekmadienį, I atveža savo dukrelę net nuo Aylmerio. 
kariuomenės šventė paminėta bažny- i padarydamas kas šeštadieni virš 50 
čioje, kur atlaikytos pamaldos už žuvu-; myliu kelionę, 
sius karius, pasakytas pritaikytas pa- ‘ ‘ * 
mokslas, sugiedotas Tautos himnas.

PRADĖJO VEIKTI SKAITYKLA - 
BIBLIOTEKA. — Jau praeitų metų i 
KLB apyl. valdyba, vadovaujama VI. 
Miceikos, pradėjo organizuoti biblįo-i . ■ -į AlICeiKUS, pi du tr J v UI i,dillZ.uOtl uliniu-

rys sąlygas naujoms pramonesteka> 0 dabarlin- ta darba baigė. Tam 
imnnomc ... ; . • . .. ‘ . .nis už kelią per Gibraltarą , apsu- Įmonėms. , i tikslui skyrė lėšų vietos organizacijos

L T >;• Tik ar šios priedangos ‘‘didysis i ir parapija. Biblioteka pradėjo veikti 
džiais: ‘‘Krovinių jau šiandieną: brolis" kartais nepanaudos dau-Įnuo lankr. 19 d. parapijo; salėje. Ji
kant visą vakarinę Europą. Jo žo

daug. Jų kiekis nuolat didės. Juk; giau rusų kolonizuoti Lietuvoje?1 turi vertingų knygų, nors ir nėra gan-

VAIKV EGLUTĖ Įvyks 1962 m. sau
sio 7 d. Delhi savivaldybės salėje, kur 

’i yra patogesnė scena. M. Norkus jau 
■ ' moko vaikus giedoti kalėdines giesmes ' 
‘ j ir šiaip dainelių. E. Kairienė ir M. Mi- 

ceikienė moko mergaičių tautinių šo
kių gruoę naujų šokių ir ruošia kalė
dini vaidinimą.

METINIS PARAP. PARENGIMAS 
Įvyksta gruodžio 2 d.< paskutini šeš
tadienį prieš Adventą, vengrų salėje, 
7 v. v. Delhi miestelyje. Parapijos ko
miteto nariai iš anksto platina bilie
tus, du ponių komitetai ruošia skanią 
vakariene ir turtingą loteriją. Meninė
je dalyje dalyvauja žymusis solistas V. 
Verikaitis, akomponuoją D. Skrins- 
kaitė. Kviečiami plačios apylinkės lie
tuviai dalyvauti šiame metiniame pa
rapijos parengime. Kor.

religinės reikšmės.
o Pirmosios Komunijos vietoj

Latvijos komunistai, nusižiūrėję 1 , - ...
i R. Vokietijos ir kt. kraštu kom- ^manymą sujungti dvr juras, 

iiartiju veikla, siūlo organizuoti: J ™“s‘as Perspektyyints
i šraudos šventes” ir tai pirm. Lle,“vos TRS eiiergettkos tsvys-

1 tynins ryšium sd kompleksiniu _________
• - ■- -- . . i Nemuno panaudojimu" persiųs-'
į • Lietuvos gvdvtoja puolė Mas- tas . ^idtoenergoprojektui Mas-; q 
kvos “Izvestija” už tai kad ši pa- kvoJe- ^etuvoje minėtą projektą J', 
krikštijusi vos gimusį kūdikį, ku-1 eile, mstitutų ir universite- 
riam grėsė mirties navojųs. ; tas V ilniuje. Projektą uzgyre Lie-

-• ° ’■'■ir įtuvos Mokslų Akademijos visuo-; AtyvRcsfa SGSSTVS
Niujorkas. — National Council tinis susirinkimas. ,

of Churches duomenimis JAV; Maskva atmetė Lietuvos pro-į ||* Motina

NIU JORKAS-
Įspūdžių 

fragmentai
» ................... . ..................—

Salomėja ar kėli linai te

VILNIUS
ir

i Gotlan^^ miU jektą, kuriame numatytas 1.2 me-'
J -- trofoiiirii 17- R1A nnii '/yriu Įro vandens V3gOS gylis. Ji nore- Kelionės metu, o paskui ir Vilniuje

atsiradusi, dažnai galvojau apie namiš-. 
-a _ - ■« ■ a kius ir apie tai, kokia tai bus vieta,

Ekvadoras - antroj i Kaba? S
• • į kai, kurių dar visiškai nebuvau ma-

___ __.o_________ ____ ______  .. Visa P. Amerika, o ypač JAV( Prezidentu tapo buvęs vicepre-! čiusi.
ga. Daugiausia Azijoj ir Afrikoj, šiuo metu stebi Ekvadorą, nes ne- zidentas Carlos Arosemena, kuris į Dabar žinojau, kad pirmadieni at-

katalikų tikėjimą; pastatydino i katalikų ir 5 7a mil. žydų, 
šimtą dievnamių.

• Raupsų liga tebėra nenuga
lėta. Tėvas Oscar de Riedmatten.
domininkonas, tvirtina, kad yra- 
milijonai sergančių šia baisia li-

tro vandens vagos gylis. Ji

padavė, dar pridurdama, kad ji paste
bėjusi tiktai tada, kai jau baigė nu- 
rinkinėti stalą. Sako, būtų vistiek pra
nešusi. Taip ir pasibaigė pirmoji die
na su namiškiais.
VILNIUJE SU MOTINA
IR SESERIMIS

Antradienis buvo labai saulėtas, tai 
po pusryčių išsirengėme pasivaikščio
ti po miestą. Seserys dar ketino šio to 
nusipirkti, prieš sugrįždamos į kaimą.

Sutarėme, kad jos grįš dar šiandien 
popiet, nes namie buvo visokių darbų 

: ir net svetimus žmones reikėjo prašyti
• pagalbos. Autobusas i Švenčionis turė
jo išeiti 2.20 vai.
: Jei būtų buvęs man leidimas vyk
ti, tai būtume grįžusios kartu. Bet lei-

• dimo dar nebuvo ir, atrodė, reikalai 
visi negali išvažiuoti. Tenai visokie kažkaip ėmė niauktis, kai iš tuo metu 
darbai, pati darbymetė. Bet tai buvo; mieste viešėjusių amerikiečių ekskur-

' prisieitų susitikti, tegul nelaukia do- tik bėdos atvejis -

Labai apsidžiaugiu. Įeiname salia pat 
i nuo bendros salės tik portjerų atskir
tą nediduką kambarį, kuriame stalas 
ir keturios kėdės.

Tuojau pat prisistatome reikalingas 
kėdes.ir visi sėdime. Taip smagiai pa
pietaujame kartu savo tarpe pirmą syv 
k į. Kai 1944 m. išvykau iš Lietuvos, ta 
sesiie dar nebuvo ištekėjusi ir jos bū-

ga. Daugiausia Azijoj ir Afrikoj, šiuo rnetu steoi EKvaaorą. nes ne- ziaentas varios Arosemena. kuris! Dabar žmogau, kad pirmadieni at- vjSfc0 jaj dar prisidėjo astma. 
Ispanijoj raupsuotųjų yra 8000. aišku, kokia kryptimi jos nauja-(tuoj pat pareiškė atnaujinsiąs ry- važiuos abidvi seserys ir Motina, bet f r_
Italijoj 400, Anglijoj 100, Norve- sis prezidentas pasuks savo poli- sius su Castro. Pastarasis revoliu- nesitikėjau, kad tasai susitikimas taip trečiame augšte 
gijoj 16. Švedijoj 6, Portugal!- tiką. ' ‘ ’ 1 -
joj 2000. Vienuoliai ir vienuolės r f
rūpinasi tais nelaimingais žrnonė-*Jose Velasco Ibarra, kuris išbuvo:

Pasaulio Sveikatos organizacija, verstas.

paprastai Įvyks.
Buvo jau po dvyliktos, kai buvau be- 

grjžtant Į viešbuti po vėlyvų pusryčių.
r ,. ,, -■ . . , , - . , Pusryčiauti ir vėliau reikėdavo toliau

mis. Šį klausimą svarstė ir JT valdžioje tik 14 men. buvo nu- pasakyti. Naujasis prezidentas j§ejtį nes §aija viešbučio esanti kavi- 
Pasaulio Sveikatos organizacija, verstas. Ibarra buvo pradėjęs i yra tik 43 metų ir daug kas tiki- nė pusryčių neduoda, o atidaroma tik

. • Rusijos ortodoksų Bažnyčia krašte pagrindines ekonomines si, kad jis galės išvesti Ekvadorą pietums ir tada jau veikia net iki
priimta i pasaulio protestantų ir reformas, prieš kurias pasisakė; iš ekonominių sunkumų. Bet iš dvyliktos nakties.
joms artimų tikybinių bendruo- turtingi parlamento nariai ir į kitos pusės, juk dėl norimų pra
monių tarybą — World Council,’ riukšmo padidinimui komunistų vesti reformų ir Ibarra buvo nu
kąri apima 175 protestantų ir cr- suklaidinti unijų vadai. Prasidėjo verstas. Keista, kad prie žemes 
todoksų grupes 50 kraštų. Visos streikai ir riaušės. i valdančių dvarininkų prisideda ir
tos grupės sudaro apie 250 mil. Per tas reformas vicepreziden- j komunistai. Jiems svarbu sukel- 
asmenų. šiuo metu Indijos sosti- tas Arosemena buvo Maskvoje. į ti neramumus, o po to veikimo

ciją Ekvadore pavadino “smūgiu 
Lapkričio 7 d. Ekvadoro prez. i amerikiečių imperializmui".
__ Tr„t----- Ti is, j Kaip reikalai eis toliau, sunku

ir už pusę rublio atvažiavusios i vieš
buti. Autobusų stotis yra už geležinke
lio stoties. Tai gerokas gabalas.

Nepraėjo nė dešimt minučių, žiūri
me, pareina ir jos su kelerių metų 
dukrele Aldute. Jos visos man atrodo 
pasikeitusios, senstelėjusios, o ypač 
Motina, kuri atrodė net perdaug pa
senusi. fiziniai sumenkusi. Nieko nuo
stabaus. Ji didesnę savo gyvenimo da- j Simo vyro nepažinojau. 
Ii yra- sirgusi. Prisimenu, nuo pat ma- Prisimename ir kitą savo šeimos da- i 
no vaikystės, kitose šeimose visi būda- IĮ, likusia kaime, kur jau tikras nera- 
vo sveiki ir linksmi, o pas mus. kaip mumas nuo sekmadienio popietės, kai į 
tas sakė, vis “ne dėkui Dievui”. Ta ma- tik sužĮnojo apie mano atvykimą, 
no mamytė kaip višta kvaksūnė: jai Jiems buvo patarta laukti namie Ii-į 
vis kas nors skaudėdavo. Dabar prie gi parvažiuosiu jų aplankyti, nes buvo- 

vilties, kad gal gausiu leidimą. Tuo;
Užlipome i kanibari (aš gyvenau atveju, jei jau nebūtų buvę leista, i 

_ .... 17-am kambaryje) , jiems būtų buvę tuojau pranešta, kad i 
Pradėjau dalinti dovanas, kurių ne atvažiuotų i Vilnių, Dabar iš namų; 
kiek turėjau. Dar praeitais metais bu
vau jom rašiusi, kad, jeigu kada nors

— kur gi jiems at
vykti su vaikais ir seniais. Jiems bū
tų reikėję ištiso autobuso!

į Švogeriui popiet nubėgus egzaminų 
laikyti, nutarėme Motiną užvesti i vieš-

šautų sužinojau, kad dar nesą aišku, 
ar juos leisią namiškius aplankyti.

Jei jau jų nenori leisti, tai, galvoju, 
man galimybių dar mažiau. Tik apie 
lai seserims neprasitariu, nenorėda-

TAIP LAUKTAS
SUSITIKIMAS

Taigi, buvau bemananti lėkti į sa
vo kambarį ir nusistatyti planą dienai, 
kai, štai, matau, prie viešbučio durų 
ant čemodanėlio sėdi senutė... Žiū
riu, gi tai Motina. Pasirodo, ji čia jau togaudama Putnamė Nekaltai Pradė- 

i i •* n a sėdinti gerą pusvalandi, o seserys nu- tosios Marijos seserų vienuolyno sody-
- v. .- .. , . ... vme-, Sltlktl ir kitose P. Amerikos yals- bėgusios i gretimą krautuve saldainių boję. Ta jau maldaknygė tokia daili

Pastarieji tokiame suvažiavime prezidentas neskubėjo namo ir į tybese. Reformų reikalinga visur, vienos jų dukrelei nupirkti. Ačvažia- jr jai jabai patinka, o raidės tokios di- 
dalyvauja pirmą kartą. Rusijos laukė, kol padėtis dar pablogės. ■ bet jos susilaukia opozicijos iš vusios autobusu iš Mielagėnų ir taip,, dėlės, jog, kaip švogeris juokaudamas 
ortodoksų 16 narių delegacijai Padėtis krašte paaštrėjo, nes vi-i kairės ir iš dešinės. . 4’ ’’ i. . ....
vadovauja arkiv. Nikodim. Savo ceprezidentą palaikė dauguma 
prašyme priimti tarybon. rusu parlamento narių, unijų vadų ir 
delegacija pažymėjo, kad Rusi- studentai. Pagaliau dalis armijos! 
joj esą 50 mil. tikinčiųjų. 30.000 taip pat išėjo prieš prezidentą ir 
kunigų. 20.000 parapijų. 73 vys.- nieko kito neliko kaip pasiduoti/

todoksų grupes 50 kraštų. Visos streikai ir riaušės, 
tos grupės sudaro apie 250 mil. s
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nėj New Delhi vyksta suvažiavi- Prezidentas kritikavo jo kelionę1 dirva pasidaro gana palanki, 
mas, kuriame dalyvauja 625 at- Maskvon ir dėl to Įvyko skilimas. į Kas atsitiko Ekvadore, gali at
stovai ir 5 katalikų stebėtojai. Prasidėjus neramumams,

vanų, o jos man rašė: ir nereikia. At
važiuok tik pati. Tai bus mums di
džiausia dovana.

DALIJU DOV ANAS būti ir palikti, kad pailsėtų, o mes su' ma, kad jos iš anksto liūdėtų. Motiną.
Pradėjus dovanas dalinti, ateina ir seserimis 

mano švegeris, jaunesnios už mane se-1 miestą, 
sers vyras, kuris čia mieste lanko už
akimų kursų sesiją ir laiko egzaminus.;

Pirmiausia paduodu Motinai malda
knyge. kurią pernai jai nupirkau, atos-

išėjom pasivaikščioti po ’ joms aiškinau, pasiliksiu pas save, 
į kol būsiu Vilniuje.

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

Siunčiame ADA DAČTil Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir VKV ■ I V rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitu prekių.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

i 05 Cannon St. E., Hamilton. Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Denęlas St., Sndbnry. Ont. Tel. OS. 3-5315. Foa^ lLVHkAcvtčien^ 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
m o iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo O vai, rvto iki 5 vai. vak.
• ■ ...  ........................ • . • • .r-.- ..■ ♦ ...

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

Stalino, o dabarVilniaus Gedimino gatvė, sovietu ikišiol vadinta 
Lenino prospektu.

V. K. ka i P bu vau pat arusi, pasiėmusios taksi išsireiškė. mamyte galės j as maty t i 
net iš kitos gatvės pusės. Paskui ji dar 
gauną ir rožinį-, paties švento Tėvo 
palaimintą, padovanotą mamai nuvež
ti vienos simpatingos brooklyniečių;

York Times” kalba apie “politi- šeimos, kurios galva šiemet vasarą 
„i ultimatum,-; Kaikurie laik- -
raščiai pabrėžia galimumą, kad .
Maskva visokiais būdais stengsis PIETŪS KAMBARĖLYJE
Helsinkyje įkurdinti “liaudies Išdalijus kitas dovanas, pasiūliau vi- 
vyriausybę”, komunistams daly-: rsie,ns ei‘j pie^ ?«*»*«*

* J ‘kavinę, kur aš valgiau pusryčius. Ne-
vaujant. Turint galvoje, kad Šuo-1 matyti laisvo staliuko, nes pats pietų 
mijos gyventojų dauguma yra aiš- laikas, tik kai kur po vieną galima bū

tų prisėsti. Mums gi reikėtų šešių kė
džių. Nusivylus ir jau mosiantis išeiti,j vativne “Viri padavėja sako, kad “kambarėlis” esąs NELAIME
laisvas, jeigu norėtume tenai užeiti.

Liaudies vyriausybė Suomijoj?
Yra labai rimtų duomenų, kad 

Maskva daro spaudimą Suomijai 
netik užsienio, bet ir Suomijos vi
daus politikos motyvais. Gromy
ko. kaip praneša “Neue Zueri- 
eher Zeitung”, suomių užs. reik, 
ministeriui Karjalainen pareiš- 

‘ kęs. Suomijos vidaus politikoje 
esą pradėjusios reikštis grupės, 
kurios siekia Įgyvendinti naują 
Suomijos politikos, orientaciją. 
Čia. matyt. turima galvoje kaiku- 
rių suomių partijų užsimojimus 
kitų metų pradžioje išrinkti nau
ją prezidentą, kuris būtų Mask
vai mažiau palankus, negu dabar
tinis Kekkonen. Prezidento 300 
elektorių rinkimai vyks sausio 15 
ir 16 d . o šie elektoriai vasario. 
15 d. rinks prezidentą. Tie rinki - j 
mai vyks nepriklausomai nuo' 
parlamento rinkimų, kurie, kaip į 

iminėta, ivyks vasario 4-5 d.
I Pasau 1 io spauda Maskvos inter- Į 
venciją ir Gromyko pasisakymus 

(dėl tariamo Suomijos vidaus ooli-l 
(tikos nepastovumo laiko aiškiu; 
į Kremliaus Įsikišimu į Suomijos . 
i vidaus reikalus, kaip išsireiškia { 
I Stockholmo ‘ Aftonbladet". Tai' 
esąs dar aštresnis įsikišimas, ne-( 
gu 1938 m. kai Maskva privertė: 
pakeisti Fegerholmo kabinėta. 
‘ N’ZZ“ vadina Gromyko pareiški- 

j mūs sunkiu psichologiniu spaudi- 
I mu. kuris kažin kur nuves. ‘ New

i
kiai antikomunistiškai nusistačius 
si. tenka laukt i stipraus s / audi
mo.

Spaudos kioskas Vilniuje prie Gedimino gatvės, dabar — Lenino 
prospekto. VtrS kiosko — komunistinis ženklas — kūjis ir pjautuvas.

& ’ t' ■ * \

| (Viešbutyje su manimi ji apsistoti 
; negalėjo, nes nebuvo laisvu kamba
rių, o tame pačiame kambaryje ofi-Sugrįžusios i viešbuti. Motina ran

j' •'» . . I IV, v Kiuit uaiidiiav naiuvaajjv v«.«-

daliai negalima, nors vietos ir užtek- 
tų. Todėl vėliau ją dienomis laikiau 
pas save, o nakčiai palydėdavau nak
voti pas kaimyną, netoliese gyvenusį 
tolimą giminaitį, kuris prieš keletą 
metų atvykęs iš mūsų kaimo su šeima 
įsikūrė mieste. Vėliau įsidrąsinau ir 
Motiną pasilikdavau pas save. Neži
nojau, ar viešbučio vadovybė to nema- 

ro’ tė, ar nenorėjo matyti, bet jokios pa
stabos nedarė, ir man buvo taip gana 
patogu, nes sumažėjo vaikščiojimo — 
vakarais ją reikėdavo nuvesti, o rytais 
vėl parsivesti į viešbutį, nes ji, nors ir 
netoli tai buvo, vistiek viešbučio būtų 
neradusi). •’

ji dar prieš priguldama, panoro pasi- 
gerėti ir pasimelsti iš tos savo naujos j 
maldaknygės. Ėmusi jieškoti rankinu-

. ko. Šast vienur, šast kitur, niekur ne- 
I bėra. Nusigando vargšė ir atsiminė,, 
kad ji bus palikusi valgykloje ant kė
dės. kai ją vilkome apsiaustu. O janje 
gi buvo visas jos turtas: naujoji maL; 
daknygė. popiežiaus palaimintasis 
žinis, dokumentai, pinigai.

Mums paukščiu pralėkęs laikas 
j nino aikštėje jai virto amžiumi 
. per ta laika ji net susirgo.

Raminome ja. kaip galėjome, aš dar 
ir vaistų jai daviau, bet aprimo tik sa- 
vo rankomis palietusi krepšeli ir paty-i f

irusi, kad visas jos “turtas" yra tvar- .KUnL.IL LA .>4011 
: k oje. . .1 <4: '
į .... ......... .... ĮĮ MB

Nuskubėjusios i valgyklą, susiradom 
f tą pačia padavėją, kuri mums patar
navo kambarėlyje. Papasakojau jai 
reikalą. Ji tučtuojau pasakė, kad ran
kinukas yra. Jojusi i kambarėli ir pra
dariusi sandėliuko duris, ji išėmė jį ir

Ligi antros buvo dar nemažai laiko, 
I jos krepšeii parnešiau su seserimis, , <> aš jau ir pinigų turėjau. Už savoče- 

kiųs dviejų šimtu dol. vertės man to- 
kia simpatinga lietuvaitė banke prie 
“tarptautinio” langelio davė 180 rub- 
lių, Si tarnautoja kaip tik buvo prie
šingybė, lyginant su pašto tarnauto Jo- 

(Nukelta j 6 psl.)
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Jaunimas neturi užuovėjos Pirmoji role ~ angelo

Išgėrimai, parengimai ir jaunimas
JONAS KARKA

DVIDEŠIMT METŲ SCENOS DARBE

Dažnai mūsų senstanti- visuo
menė pasigenda jaunųjų susirin
kimuose, pobūviuose. Kaltinami 
jaunieji, kad jie tolstą nuo lietu
vių, blogai kalbą lietuviškai. Tė
vai kiek gali laiko juos prie sa
vęs ir prilaiko visą lietuviškumą 
kiek galima ir kiek sugebama. 
Tačiau vaikai, kol namie yra dar 
tavo; išleidai juos, ypač svetima
me krašte, iš namų ir jie ja 
puoja kitu oru. persiima kita ap- spėti. Bet reikalas degantis ir šimt metu sceninio darbo. Įdomu 
linka. Jei abu tėvai dirba Įmone- skubus. Vienas studentas man pa- būtu išgirsti, kur pradėjote pir
se ar kitur, su vaikais tesimato j sakė: Jūs, seniai, mokate tik iš- , niuosius žingsnius scenoje? 
darbo dienomis vieną kitą valan- gėrimus organizuoti. pinigus —Gimiau teatralu šeimoje ir 
dą. rinkti, o ne jaunimui ką nors ge- man įvairios "rampos", "režisū-

Kai vaikai pereina 14 metus, ! ra lietuviško duoti. Kitas sako: ra» Adekoracijos”, “grimas” ir 
laisvalaikiais vis daugiau išeina Jei čia nebus organizacijos, mes kt žodžiai jau vaikystės dieno- 
iš namų — sportuoti mokykloj išsivaikščiosime pas anglus, Tat, !mįs buvo savi ir pažįstami. Pri- 
ar parapijos salėj. Ten vėl nebe- seniai, pagalvokime, ką turime 
ra 1 ietuviškos aplinkumos. (Su daryti su šia problema. ū ; 
mokyklinio amžiaus vaikais dar 1 ‘ 
netaip blogai, nes jais rūpinasi turime apie 500 vaikų, gimnazijo- Į nfano ‘Dreirijer^ kaiirdaiiku- 
čačton nirtlrvHn n^mniiAci Gi cP aol anie n nnivėrei.' , ” •. ’ , • , ..

Pa s i ka I bė jima s su a kto re EI ena Dauguvietyte- Kudabiene
vieni puikiai jaučiasi, tarp savų. 
Vieni kalbėjosi lietuviškai, kiti 
angliškai.

Su jais išsikalbėjęs susidariau 
nuomonę, kad jie nori būti tik 
jaunimo tarpe. Jiems nepatinka

Vieną vakarą apsilankęs p. E. 
E. Kudabų šeimoje, radau ponią 
namo rūsyje ir dali aukuriečių, 
repetuojančių Anderseno pasaką 
“Sniego karalienė”. Pasinaudojęs 

eiti i parengimus su seniais, kaip maža pertraukėle, pateikiau ke- 
jie sako. Jie nori turėti savo lietu- lėtą klausimų režisorei-aktorei. Į 
višką jaunimo centrą Toronte, kuriuos p. E. Kudabiene mielai 
Kas šiuo reikalu susirūpins ar atsakė.
parapijos ar LB. sunku man at-Į _ Šiemet Jums sukanka dvide-

šeštaa. mokykla, parapijos). Gi 
kai jie sulaukia 16-20 metų, tė
vams gimsta naujos bėdos. Jie 
jau nori eiti pašokti, pasilinks
minti. Žodžiu, pradeda "gyven
ti” — vien mokslo ir darbo jiems 
nebeužtenka. Jie jau eina ir i

rsipažinsiu, kad nuo pat vaikystės 
, . dienu, neturėjau kilu svajonių.
Lietuviškoj pradžios mokykloj kaip ’tik dirbti teatre.' Ir pirmoji

se gal apie 100-150?, o universi-. mos buvo vaikų darželyje “an- 
toto studentų apie 100. Taigi šio- gėlo" rolėje. Vėliau 8 m. amž. 
ji problema vis didėja. Jaunimas p. Strimaičio moterų kanklių or- 
ląukia. Mes p risišoko m ir p r įsi- į kes (re su d ra uge A. V r u bl ia us- 

kaite-Matukiene dainavome due
tą; vaidinau gimnazijoj, kartu 
lankydama Caikausko vedamą 
studiją. Vieną dieną, staiga susir-

I lietuviško jaunimo klubai prie parapi--1 premjerai, buvau pakviesta SU-

gėrėm —. užleiskim vietą jiems.
Autorius čia iškelia labai aktualią 

problemą, svarstomą įvairių organiza-
gimnazijos sales šokti bei spor- ciju jau eile metų. Siūlymu buvo ir 
HKiti. Dįisgip«™oiių pradeda:y^i.S^.,aVie»a^jjeba„d=iS^

a lr i ,blllJard!!ies' alud?S’ ¥ | lietuviško jaunimo klubai prie parapi--premjerai, buvau pakviesta SU- 
<* A lr kt. angliškas pasilinksmi- jų Atsiremdami į vietinio gyvenimo vaidinti Kauno Jaunimo teatre 
nimo viešas vietas. formas, jie galėtu duoti lietuviška turi-j Paolo rou Tai buvo 1941 m. Ma-

Šio amžiaus lietuviai jaunuo- "1 ’.r kas šeštadieni ar sekmadienį trik-; kad suvaidinau °erai nes' 
iai-es nebeglobojann. Jie plau- programai; §įą iniciatyvą parapijose • tuoj pat gavau nuolatinę tarny- 

kia SU kanadisko gyvenimo srove.! reikėtų sveikinti ir skatinti, kad ji iš- jbą teatre.
Toronto lietuviai turi kelias paūgštų i pastovius mūsų jaunimo susi- 

jaunuomenės organizacijas: atei- būrimus ir atitrauktų ji nuo panašių 
tm.nkus. skautus, sporto klubus. k kŽ:
studentų s-gą. Deja, kaip gyve- nįgl} vienybė. * 
nimo praktika rodo, jų veikimas specialia^ svarsčiusi šį reikalą. Kvie- 
silpnas: visų Toronto jaunuolių 
jie neapima, nebeitraukia i lietu
višką veiklą ir neduoda jiems pro
gos visiems susitikti ir pabūti lie
tuviškoj aplinkumoj. Toronte nė
ra jaunimo centro, kaip kad turi 
Čikaga. T. jėzuitų vadovybėj.

Ateina šeštadienis, sekmadie
nis ir jaunuoliai suka galvas kur 
eiti pasilinksminti ir gerai laiką 
praleisti. Pernai dar buvo ruošia
mi šokiai Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoj. Šiemet parapi
jos užimtos vajais, pinigų gaudy-į 
mu. skolų mokėjimu, naujų To
ronto gimnazijų statybos rėmi-i 
mu. (_1____ .. .. . ,
Lietuvių Namai Toronte irgi tik skyrius suruošė savo gyvavimo ir ■ 
juda — skolas mokėdami. Bet kas veiklos penkmečio minėjimą, 
iš to. kad salės neturės skolų, jei. Didžiojoje Prisikėlimo par. sa-į 
mūsų vaikai jomis nebesinaudos? ! Įėję prie baltai užtiestų, apkrautų.

Taip ir Toronto lietuvių jauni-!vaisiais bei pyragais stalų susėdo, 
mas lieka vienas be globos, be didelis būrys skyriaus narių ir 
centro. Vieni eina Į gimnazijas.; viešnių iš visos Toronto lietuvių 
kiti YMCA's, treti į universitetų kolonijos: virš 300 moterų, jų tar- 
angliškus klubus. Gi dauguma sė- Pe — labai džiugu — nemažai ir 
di namie ir galvoja kodėl taip lie- jaunų mergaičių, 
tuviai neorganizuoti? Tautos žie- ----- 
das — jaunimas, studentai — pa- sios

— Įspūdingiausias veikalas ir*

’ — Įspūdingiausią veikalą ar
yienamę suvažiavime r0)ę sunku būtu atžvmėti. Trvs 

metai Lietuvos sceniniam darbe 
susiliejo į vieną nepamirštamą Įs
pūdi. Kauno Jaunimo teatre susi- 

Vašingtonas. — Prez. Kennedy rinkusi “žalia" medžiaga vienas 
tarė: "Albanija yra Chruščiovo kitą stiprino ir mokė. Mes jau- 
Kuba”. j tėm, kad ne tik darome pažangą.

čiame skaitytojus viešai pasisakyti 
šiuo klausimu. Red.

bet Caikausko ir Jarašūno dėka kur vaidina didelis skaičius jau-j 
augame i tikrą ansambliui viene-' nimo, pritrauksime ir naujai pri- j 
tą. Grįžtant prie rolės ir veikalo, augančią kartą J
turiu pasakyti, kad didžiausią įs- _ Bendras žvilgsnis i tremties j 
pudi man paliko "Žiogas ir skruz- teatra-_> |
dėlės”, kur teko netik vaidinti, 
bet dainuoti ir šokti.

— Nemaloniausias Įspūdis?
— “Eglėj — žalčių karalienėj” 

vaidinant Protenio rolę, kai tarp 
horizonto ir jūros per sceną per
ėjo uniformuotas gaisrininkas. 
Mat. kitoje scenos pusėje jis pa
matė rūkanti vyrą. Buvo naujo
kas, komandiruotas iš mažo mies
telio, tad pildydamas savo parei
gas, griežtai laikėsi Įsakymo “ne
rūkyti” — užmiršdamas sceną, 
aktorius ir publiką ....

— Tremties gyvenimas. Ką ga
lėtumėte apie ji pasakyti?

— Iš draugų sužinojau, kad 
Augsburge renkasi lietuvių pro
fesionalų aktorių grupė. Nuvažia
vau. Čia vėl pradėjau darbą Augs
burgo Lietuvių Dramos teatre. 
Ten jau teko dirbti su “senais 
vilkais”, kaip Kačinskas, Palu
binskas. a.a. Škėma ir kt. Emigra-

— Bendras žvilgsnis i tremties

— Tuo klausimu nenorėčiau j 
daug kalbėti. Pasakysiu atvirai.

t lietuviškojo teatro ateitis yra ‘ 
liūdna. Tačiau nenusimenu, žiū
rėdama optimistiškai i vaikų i 
spektakliu pastatymą, auginimą į 
naujos kartos žiūrovų, naujų ak
torių. • 'JįJ

Padėkojau mielai E. Dauguvie-j 
tytei-Kudabienei už pasikalbėji-f 
mą kartu tikėdamas, kad "Snie
go karalienės” spektaklis gruo
džio 10 d. Hamiltono Lietuvių! 
Namuose sutrauks pilną salę jau
nimo ir senimo. į

“Sniego karalienės” pastatymu1

sw

E. Dauguvietytė-Kudabienė Žiogo rolėje Kauno Jau
nimo Teatro vaiku operoje "Žiogas ir skruzdėlės".

riečių, kurių “spiritus movens” Birių apskr. gimusia^jikiorės-Ji 
yra Ė. Dauguvietytė-Kudabienė. tai daro laisvalaikiu, kai daugu- 
Ji tęsia neprikl. Lietuvos laikų mas mūsų po darbo Įstaigoje ar 

bus^pagmb^as0!)^*!?0 Daug'uvietv-^atrų tradicijas ir stato naujus fabrike*ramiaiatsisėdęi,minkš-
1 & - 1 darbo \’eikalus tremties scenoje. Tai tą foteli, skaitome laikrascius ar-

nuopelnas 1922 m. lapkričio 5 d. ba stebime televiziją. K. B.tės-Kudabienės sceninio 
dvidešimtmetis. Simbolinis jis 
yra, nes prieš dvidešimt metų' 
Kauno Jaunimo teatre ji pradėjo 
pirmus žingsnius vaikų spektak
lyje. Gruodžio 10 d. “Sniego ka
ralienėje" ji vaidins plėšikų va-

K B.

Stalinas kalbėjo su Baltru ša i č i u ..
Savo pranešime PET sesijoje Jus trukdo, pasakykite man. aš

ciia nalietė ir Auesbureo teatra dės rolę. Norintieji jubiliatę svei- Paryžiuje Lietuvos diplomatinis juos pasikviesiu čia ir pasodinsiu 
tadi nradžioie atvvkau i Winnioe-1kinti’ Prašomi lalškus adresuoti atstovas Paryžiuje prof. J. Balt i kalėiimą-’. Lietuvoje tuomet ko- tad ptadzioje atvykau i winmpe iK B?ronui 131 K į t A rujaitis tarį kiikn o-masakoio inuništu būta anie 1 ^60 Tokia ga ir nuo 1949 m. gvvenu Hamil-! v i ūsams. iarp kiiko papasakojo ni.msių ouia apie iuiua
°0"ne i\., Hamilton, unt. Įdomų epizodą is jo tėvo, buv. buvo tuo.metu stalinine koegzis-

. ( Šia proga reikia pažymėti, kad i Lietuvos pasiuntinio Maskvoje, tencija” su Lietuva. Bet kai Mas-
— O kaip sekasi dirbti su “Au- nepilnas būtu Hamiltono lietuviu! prof. J. Baltrušaičio patirties su kva nusprendė pasigrobti kraštą,

kuru" Hamiltone? gyvenimas be “Aukuro" ir josiSov. Sąjungos vadais. Prof. Balt- panaudojo tuos pačius komųnis-
— Kai grįžtu i "Aukuro" nu- vadovės, režisorės ir aktorės Ele-! r ūsaitis atstovavo Lietuvai Mask- tus savo grobuoniškiems tiks- 

veiktus darbus, nesinori net ir ti-! nos Dauguvietytės - Kudabienės. į voje 1920-1939 m. Stalinas viena lams. Tai būdinga sovietų takti- 
ket i kad galėjome tiek daug J uk tautinių švenčių minėjimų j proga pareiškęs: "M u ms ręika- ka — viena sakyti. kita daryti. 
įveikti, tiek daug kliūčių nugalėti. Pro£ramos’ užpildomos ne tik iinga. kad Lietuva būtų visai ne- Šiątaktiką jiepanaudojairkovo- 
Tačiau optimizmas gerokai sumą- mūsų kolonijoj, bet ir apylinkė- priklausoma ir gerai organizuota, je su vakariečiais. Anot prof. J. 
žėjo ypatingai atsižvelgiant i mū- Se- yra dažnai paruošiamos atiku- Jei Jūsų (Lietuvos) komunistai Baltrušaičio: “Vakarai stovi prieš 
sų nesuprastą darbą, i mūsų iš-* 
eivijos atšalimą meniniam gyve- r 
nimui. Tikiuosi, kad su nauju 
spektakliu “Sniego karalienė”,'

MOTERIS - LIETUVIŠKU NAMŲ ŠIRDIS
Prisikėlimo katalikių moterų penkmetis • 200 siuntinių ® 
Gausūs kursai • Vaikų nu lietuvėj imas
Lapkričio 19 d. K, L. Katalikių kų trikampi — visa tai buvo pa- iš “Traviatos”.

(Žmoma. Jir tai reikalinga;. Moterų dr-jos. Prisikėlimo parap.' daryta ne dėl savos naudos ar iš- dame Butterfly
.y. ----  —— ‘irokavimo! Tai buvo pasiaukoji-; paliko mielą Įspūdi. Plojimais du į.

mas, kurio taip maža šiais laikais. Į kart buvo grąžinta scenon ir pri-
Tikrai šis Skyrius, penkerių me- vtis-ui dainuoti, "blsui" 

tų laikotarpyje, yra daug nuvei- žus ir stiprus balsas, laikysena ir
! kęs: išsiųsta apie 200 drabužių išvaizda scenoje buvo pasigėrė-
! siuntinių i Vokietiją ir Suvalkų tini. Solistei akompanavo kun. B.1 
trikampi: kursai visos kolonijos!Jurkšas.
moterims; suruošta daug paskai- j D. Rautinš mokinė Živilė Šle- 

j tų; pinigais ir darbu remtos at-kų j kytė nuotaikingai paskambino Šo- 
!ir “Aušros" stovyklos Wasagoje: j peno valsą.
Į aukotą šeštadieninei mokyklai Iš Otavos atvykusi dr. M. Ra- 

sukalbėjus maldą.f bei jaunimo žurnalams “Atei-;mūnienė skaitė paskaitą tema 
čiame ' kritiškiausia me amžiuje i pirm. A. Kuolienė padarė sky-čiai" ir Lithuanus", išleista kny- "Namų dvasia". Savo paskaitoje 
paliekami išsisklaidymui.

Gal kas pasakys, kad lietuviai įžvalgą, 
jaunuoliai patys nenori būti lie- P“"5' 
tuyiškoj aplinkumoj. Tai netiesa, vojai ir stebėjais! kiek, palyginti, 
Jie to nori ir grupuojasi kiek- iš- nedidelė grupelė pasiryžusių mo- 
manydami. Štai, ant kampo Do- terų gali nuveikti, ir kiek daug dar 
vercourt ir College St. viename,yra mumyse idealizmo. Juk ta 

daugybė kartų ėjimo i ligonines 
pas sergančius tautiečius, tos rū
pestingai ruošiamos jiems dova
nėlės. tas rūpestis nelaimėn ar

T. Placidui, šio skyriaus dva- 
vadui. ;

"Toskos” ir “Ma- 
’. Jos dainavimas

Jos g

kiaus penkerių metu veiklos ap-!gelė vaikų ir paauglių seksualinio! prelegentė kalbėjo apie moters 
lv ‘ ‘ : auklėjimo klausimu; nuolatos lan- vaidmenį tremties namų židinyje. į

Besiklausant tos apžvalgos gal- kyta ligoniai visose Toronto ligo- Moteris yra namų dvasia: kokia 
ninėse: o kiek dirbta savajai para- moteris, tokie namai. Jos charak-

terio svarbiausias bruožas — pa- 
Į siaukojimas ir meilė savo šeimai

restorane po 10-11 vai. Prisikėli
mo parapijos pamaldų pilna jau
nuolių ir vyrų ir mergaičių. Tai 
jau kelinti metai lietuvių jaunuo
lių susitikimo vieta. Teko keletą vargan patekusiomis šeimomis, 
kartų ten būti ir stebėti, kaip jie I tie siuntiniai i Vokietiją ir Suval-

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE!
DIDINGAS ANSAMBLIS

MAZOWSZE pasirodys šiame 
kontinente su autentiška len
kų muzika, humoru, dainomis 
bei 1000 gražių kostiumų, 
1)1 DIDELI VAIDINIMAI: 
ANTRADIENI — GRUODŽIO 
12. TREČIADIENĮ — GRUO
DŽIO 13 d. 8 v. v. punktualiai.

7/)/) šokėjų,
JL UU dainininku 

ir /v;-- 
muzikantu.

BILIETAI GAUNAMI; Maple Leaf Gardens kasa bus atidara pirmadienį, 
lapkričio 20 ir kiekviena savaitgalį tarp 10 v. ryto ir 9 v. v. Taip pat bi
lietai gaunami Toronte pas Moody’s, Carla. Royal York ir King Edward 
agentūrose, Oakvillėje pas John Black ir Hamiltone The Royal Con
naughtHotel ir Gazda Pharmacy.

MAPLE LEAF GARDENS

pijai ruošiant loterijas, parengi
mus. agapes...'.

Po išsamaus ir gerai paruošto ir savo tautai. Svarbiausias išei- 
pirm. A. Kuolienės pranešimo vės moters uždavinys — Įskiepyti 
prasidėjo sveikinimai.

žodžiu sveikino K.L.K. Mot. dr- meilę savo kalbai ir savo kraštui. 1 
jos C. Valdybos vardu D. Bražie- iTo ji turi siekti nesigailėdama pa
ne, skyriaus dv.. vadas T. Placi- į stangų ir sukurdama savo namuo- 
das. “Moters” red. Iz. Matusevi- se lietuvišką aplinką. Ji turėtų sa- , 
čiūtė, Šv. Jono Kr. parap. skyJvo kiemą paversti lietuvišku dar- 
riaus pirm. O. Jonaitienė. “Dai-1; želiu, savo butą išpuošti lietuviš- 
nos" vardu p. Butienė. N.L. Tai- kais audiniais, o. jei galima, li
kai remti moterų būrelio vardu baldus Įsitaisyti lietuviško sti- 
— p. Jurkevičienė. N. Pr. vienuo-į liaus. Tai žymia dalimi prisidėtų 
lyno seselių vardu — sės. Marga- prie jaunosios kartos sulaikymo 
rita ir p. Šmigelskienė. prie svei- savųjų tarpe ir priverstų juos net 
kinimo dar paaukojusi skyriui didžiuotis savo kilme.
S10. Raštu sveikinimus atsiuntė Paskaita sukėlė daug diskusi- 
Delhi skyrius ir Vilniečių Sąjun- jų. Daugiausia buvo svarstoma ir 
ga. ’ kalbama vis apie tą taip opų rei-

Meninę minėjimo programos kalą: jaunimo sulaikymą nuo nu-į 
dali atliko sol. J. Sriubiškienė ir tautejimo.
Ž. Šlekytė. j Besikalbant ir besivaišinant nė

Sol. J. Sriubiškienė padaina-' juste nepajusta, kaip prabėgo su' 
vo: “Kad aš našlaitėlė“ — Kača-j viršum trys valandos. Pakilia 
nausko. “Lopšinę” — šopagos. nuotaika viešnios ir skyriaus na- < 
“Na tai kas" — Kavecko ir arijas rėš skirstėsi namo. Z.

Naujieji ateiviai gydytojai iš Vengrijos Įsteigę Toronte ligo
ninę — Central Hospital 331 Sherbourne St. Neseniai buvo 
atidarytas naujas priestatas su 40 lovų. Nuotraukoj: dr. P. 
Rekai. medicininės priežiūros vadovas, dr. J. Rekai. administ
racijos vedėjas ir dr. A. Fried — tarybos pirmininkas.

Baltrušaičio: "Vakarai stovi prieš 
jėgą, kuri yra pasiryžusi užgrobti 
Europą betkokia priemone — ge
riausia klasta. Devynių kraštų 
ir Vokietijos dalies užėmimas yra 
tik pirmas žingsnis toje progra
moje. kuri yra- skelbiama kiek
viena proga. Mažai žmonių tikėjo 
Hitlerio knyga “Mein Kampf”. 
kuri tačiau buvo realizuota žings
nis po žingsnio iki tų planų su
žlugimo. Sovietų “Mein Kampf" 
iki šiol vykdomas be sušlubavi- 
mo. Neužmirškime, kad Sov. Są
jungos herbe-pažymėtos sienos 
plaktuku ir pjautuvu jau dabar 
apima visą pasaulio rutulį. Tie, 
kurie kenčia visas’ vergijos' bai
senybes. turi pareigą iškilmingai 
įspėti Vaka.rus. ir garsiai skelbti 

’savo teisę gyventi. Mes turime 
kreiptis Į žmonijos sąžinę. Euro
pa savo Įvairume ir sudėtingume 
vra viena ir nedaloma. Ilgainiui 
ji negalės išgyventi amputuota. 
Kas liečia Lietuvą, aš galiu Jus 
užtikrinti, kad ji lieka’tvirtai iš- 

; tikima Europai". E.

ir išlaikyti priaugančioje kartoje

Varšuva. — Švenčiant 44 m. 
revoliucijos sukakti Varšuvoje 
per radiją pasigirdo Stalino gar
bei sukurta kantata. Klausytojai 
buvo nustebinti. Prasidėjo tardy- 

jmas. Radiofono pareigūnas teisi- 
’ nosi, kad jam buvę Įsakyta duoti 
rusišką muziką, tai jis tą plokšte- 

i lę ir uždėjęs. Su kantatos paskuti- 
■ niais garsais baigėsi ir jo tarnyba 
. radiofone.

Prieš pirkdami nauja
vandens šildytuvą^ ar keisdami

savo sena ., paskambinkit
Toronto Hydro

c Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Geras žinios vyrams ir moterinis

Su gera sveikata 
ateina geras miegas 
;; — geras apetitas 

ir gera savijauta.
IRMARON SUPER TABS 
Pirmą kortą Kanadoje

Po eilės metų mokslinių tyrinėjimų Super Tab — šios augšėiausios rūšies 
tabletės — yra surastos ir išbandytos su penkiais esminiais vitaminais, 
tinkamos daugumai šeimos narių, o ypatingai tiems, kurie yra virš ketu- 
risdešimt.
Prislėgtas jausmas — stoka pasitikėjimo — svaigulys — Šleikštulys — blo
ga savijauta —? nieku nesirūpinimas — irzlumas — visad pavargęs ir 
susirūpinęs — viso to priežastimi gali būti stoka mineralų ir vitaminų. 
Nepamesk vilties nei statyk klausimo kaip ilgai esi šiame sielvarte. Grižk 
atgal i kelia geros savijautos ir fizinės sveikatos.
IRMARON yra naujos augšėiausios rūšies tabletės su absoliučia garantija. 
Grąžinsime visus pinigus, jei po 30 dienų nebūsite patenkinti jų rezultatais.

Dabar turime — 30 dienų gydymuisi — už $5.00 
(įskaitant pristatymą' visur Kanadoje^

KAIP GAUTI IRMARON?
Siųskite čekį ar pinigų perlaidą (nesiųskite grynais) j: 

NATURAL REMEDY COMPANY
Yonge Street^ Toronto 5; Ohty

Sole Distributors of lrmaron for Canada^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Stai k.odd * nėra jokių p a s I ė n 1 ų mo
kesčių. kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šiliymą.

Jūs nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už Įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti, si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i e n i n I c 1 ė kaina. lai yra vi s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sproginio

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

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
" cablton mm------------------------- EWim jūs„ Naudokite j<|!
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Pavergtoje tėvynėje
■ KUN. SVARINSKAS 1S59^». buvo? VARGONŲ KONCERTAS 
paleistas ir g/įto H Sibiro j savo gim
tąjį Kad ėMt) i., Ukmergės raj. Pradė
jo Šio k rimo vaikus mokyti katekizmo. 
Kartą jis suvo mokinius pavaišino sal
iniais. Su'zinp;es milicininkas, kun. 
Svadnsk** ankaltino, yiliojapt vaikus 
iš komunistinės mganizacij<<>. Tais 
pačiais olėtais vėl k**n- Sva-inską iš
vežė i Sibil ą sunkiems darbams.

VILNIAUS pranešimu lap
kričio 9 ji. jKtaipėioie pradėjo veikti 
televbilos rčteans^iącinė stotis. Dabar 
Klaipė loje įr jos apvijakėse regulia
riai bus galima priimti Vilniaus tele- 
vi’ijos sUulijos laibas- PrauešinM1 sa
koma, ka,d rei,ra»alia<l.or*a*u> pajėgumas 
y. a <1 icbiis.

LIFTUFOS VITRAŽINIO 
MENO PARODA

buvo surengta JJaskvoje. Lankytojų 
tarne ji tu ėjo dideli pasisekimo. Pa
rodoje eksponuoti 46 dvylikos geriau
sių dailininkų darbai. Ypatingo įve-ti- 
njmo sųsUaukė Stonkaus darbas “že- 
mė—ppė”, Jianip “Menas” ir Vej baus- 
ko “Eglė žalčių karalienė”. E.

MASKVIEČIAMS
Maskvos P. Čaikovskio konservatori- 

fa auklėtinis Leopoldas Digrys davė 
du vargonų muzikos koncertus Mask
vos publikai. Pirmasis įvyko konserva
torijos mažojoje salėje, o antrasis — 
P. Čaikovskio vardo salėje, kuri priei
nama tik geresniems menininkams, 
čia rL. Digrys atliko J. S. Bacho kon
certus, fugas, preliudus ir choraline 
fantazija. Antrojoje koncerto dalvje 
su Maskvos Valstybines filharmonijos 
solistais — artiste N. Tolsta ja ir dai
nininke A. Trost buvo atlikti Gianža- 
nio, E. IJszto, Schube*to ir Franko 
kū.iniai. Publika L. Digriui sukėlė 
ovacijas, p jversJama ji pagroti dar 
penkis kalinius, neįtrauktus i prog- 
ratjuą.' ■

”1 KOMUNIZMĄ TURIME
NUEITI VISI;...

Kompartijos utopinė programa 
kelia daug rūpesčių mokytojams, 
riems ji užkrauna utopinę pareigą 
visus moksleivius padaryti gerais ko
munistais. Vilniaus A. Vienuolio vi-

su-
ku-

—r—

dūrinės mokyklos pedagogai nusikalė 
specialų šūkį: “Į komunizmą turime 
nueiti visi” ... Klasėse nagrinėjamas ; 
komunizmo statytojo moralinis kodek
sas, jieškoma -kelių, kaip išmokyti mo-;' 
kinius komunizmo. Išradingiausi buvo 
lietuvių kalbos mokytojai, jau rugsė-. 
jo mėn. suorganizavę rašinius tokio
mis skambiomis temomis — “Mano 
ateitis”, “Kaip aš įsivaizduoju komu
nizmą”, “Kaip aš suprantu komuniz- < 
mą”, “Aš gyvensiu komunizme”. Ra
šinių rezultatais nusiskundžia pats mo
kyklos direktorius V. Motiejūnas: 
“...grupė mokinių rašė, kad komuniz- 
i.ias bus įgyvendintas tada, kai nebe- Į 
bus egoistų, nebepasitaikys vagių, kai Į 
išaugs žmogaus pagarba žmogui..; 
šūkio — “J komunizmą turime nueiti ’ 
visi“ iniciatorius karčiai šypteli: “šie i 
mokiniai užmi šo tai, kad vien tik do
ra komunizmo taip pat nepastatysi,! 
kad dar reikia labai plačiai išvystyti 
gamybą ...

ESTU TEATRAS VILNIUJE
Estijos Valst. Akademinis Talino V ...I ė 

Kingisepo dramos teatras vilniečiams 
parodė tris spektaklius — A. Tamsa- j ■ 
rėš romano inscenizaciją “Tėvai ir vai
kai iš Vargamiaes”, A. Lvjveso pjesę | 
“Šiapus horizonto” ir P. Kilgaso dvie
jų dalių tragediją “Lakštingala čiulbė
jo auštant”. —idtst--- 1

ATIDARYTI
BANKO

SASKA1TA”

Tikėsite ar ne, tačiau vis dar yra žmonių, kurie nesiryžta ati
daryti betkokią banko sąskaitą, bijodami, kad neįsiveltų Į viso
kius formalumus' bei popierizmą. Tačiau jie labai klysta, nes 
atidaryti banko sąskaitą yra taip lengva, kaip pasirašyti savo 
pavardę.

Jums tereikia užeiti i Toronto-Dominion banko skyrių. Ten 
jums mielai padės betkuris tarnautojas. O procedūra yra maž
daug tokia. Visų pirma nutarkite, kokios rūšies banko sąskaitos 
jums reikia. Tada mums duosite savo parašo pavyzdi ir pasi
rašysite paprastą sutarti, nustatančią, kaip sąskaita turi būti 
operuojama. Parašas turi būti toks, koki numatote naudoti 
pasirašydami čekius ar išėmimo lapelius. Svarbu atsiminti, kad 
ši parašą mes laikome palyginimui ir, jei vėliau ji pakeistumėte, 
turite apie tai mums pranešti. Pavyzdžiui, jei ant pavyzdžio pa
sirašote Jonas A. Petraitis. tai ir čekius privalote taip pasira
šyti, o ne J. A. Petraitis.

Toliau seka indėlio lapelio užpildymas ir ryšium su tuo. rei
kia pastebėti, kad jie yra skirtingi įvairių rūšių sąskaitoms. 
Faktiškai indėlio lapelis yra jūsų įnešamų pinigų sumos doku
mentas. Jame išvardinąte savo indėlio sudėti: smulkius pinigus, 
banknotų sumas, čekių bei kuponų sumas. Savo čekius reikia 
surašyti pavieniai “Savings” (Taupymo) bei “Personal Chequ
ing” (Asmeniškų čekių) sąskaitų atveju — antroje lapelio 

' pusėje, ••.. . ■

Jei atidarote “Savings Account” (Taupymo Sąskaitą), jums 
bus išduota banko knygelė arba "passbook", kaip mes vadina
me. Si knygelė tikrumoje yra miniatūrinė buhalterijos knyga, 
kurioje Įrašomi visi Įnašai ir išėmimai. Visados, eidami i To
ronto-Dominion banką, atsiminkite atsinešti ir savo "Savings 
Account" knygelę. Tai labai palengvins tiek jums, tiek mums, 
ir galėsite sekti savo sąskaitos balansą.

“Current Accounts” (Einamosios Sąskaitos) bei “Personai 
Chequing Accounts” nėra knygelių. Kliįe/.t:.i. ;;rrį šias sąskai
tas, kas mėnuo arba kns du mėnesiai unurašytus čekius 
ir spausdintą “statement” (apyskaitai

Tai ir viskas Įsidėmėkite, kad atidaryti sąskaitą Toronto-Do- 
minion banke yra lėr viausias C;
laukdami užeikite Į vi^ .ą iš mūs i
bankas gali suteikti jui; s daugybę patogių bankinių patarna
vimų. Betkuris mūsų tarnautojas su džiaugsmu jums paaiškins 
visas smulkmena*. Ir jūs iverūnsite mūsų patarnavimus ... nes 
jie yra veiksmingi, draugiški ir naudingi Štai dėl ko su pasi
didžiavimu mes galime sakyti, kad ...

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

; pasaulyje. Nieko ne
rių Toronto-Dominion

THE Toaoįrro-DOMiNioN BANK
BANKAS. KURIS ŽIŪRI I ATEITI

K-5426

HLSK Kovas rengia 
šeštadienį, gruodžio 2 d./ 

Knights of Columbus salėje

Lietuviai pasaulyje

paskutinį prieš Adventą

JA Valstybės
į PROFESORIŲ DR-JOS SUVAŽIA- ____ ______________________

VLMAS Čikagoje išrinko naują valdy- TO VALDYBOS IR VASARIO 16 GIM- 
p>ą dviem metam šios sudėties: Matas NAZIJOS ADRESAS:
Krikščiūnas. Stasys Dirmantas, Jopas Litauische Volksgemeinsehaft in der 
Šimoliūnas, Motiejus Nasvytis, Krist, i Bundesrepublik, e. V. Zentraikomi- 

• Gudaitis, Balys Vitkus ir Petras Ma- j tee (17a ) Huettenfeld ue. Weinheim 
B ; Litauisėhe'š Gymnasium. (17a) 

Huettenfeld ueWeinheim B. Schloss

Vokietija
NAUJAS Pl.B VOKIETIJOS KRAŠ-

■čiuliš. Revizijos k-ja: V. Manelis, K 
Paukštys ir P. Čepėnas.

L. KR. DEMOKRATU S-GOS Niu Rennhof. 
jorko skyrius lapkričio 19 d'. Apreiški
mo parapijos salėje, suruošė paskaitą Huetienfelde. PLB Vokietijos Krašto 
seminarą. “Laisvo tautų apsisprendė i Valdybos sukviesti, susirinko 18 lie- 

ino teisė ir Jungtinės Tautos”. Jos re- tuviškųjų institucijų bei organizacijų 
ferentas buvo Lietuvos pasiuntinybės j veikėjų bendram pasitarimui. Posėdį 
Vašingtone patarėjas dr. St. Bačkis, o 
koreferentas — St Dzikas.

OHIO LIET GYDYTOJU DEJA 
lapkričio 11 d. Clevelande įvykusiame 
dešimtmečio suvažiavime šiemetinę 
$1000 premiją paskyrė “Jūratės ir 
Kastyčio” operos kūrėjui muz. K. V. 
Banaičiui, kuris buvo kviestas į suva
žiavimą ir iškilmes, bet dėl ligos ne
atvyko. Tik laišku už premiją padė
kojo. Tai jau penktoji iš eilės Ohio 
liet, gydytojų tūkstantinė liet, kul
tūriniams reikalams. Ohio valstijoj yra 
62 liet, gydytojai. I naująją dr-jos

VEIKĖJU SUVAŽIAVIMAS Įvyko

atidarė PLB Vokietijos Kr' Valdybos 
pirm. kun. B, Liubinas pakviesdamas . 
prezidiuman pirm. J. Norkailį, o sekr. 
J. Venckų. Lietuviškieji reikalai buvo 
svarstomi trejopu atžvilgiu: politiniu, 
kultūriniu ir socialiniu. Atskirai dar 
buvo tariamasi dėl Vasario 16 minėji
mų 1962 m.

ABITURIENTU ŠIMTADIENIS. — 
100 dienų prieš brandos egzaminus 
busimieji Vasario 16 gimn. abiturien
tai jau eilė metų ruošia iškilmingą 
“šimtadienį” Si devintokų ir aštunto- 

vw j kų metinė šventė virto gražia tradici- 
valdybą išrinkti: V Ramanauskas, E. pa- Pro^a abiturientų klasė su ori- 

i Lenkauskas. H. Brazaitis, D. Degesys,1 ®»nahom ceremonijom perduoda aš- 
J. Stankaitis. I kontrolės k-ja: V. Gruz-; ^ntokams Raktą ir specialiai ant 
dys, A. Baltrukėnas ir J. Skrinska. j.pergamento surašytą ir visų baigian- 

LIETUVIV SENELIU PRlEGLAU-'c.*^ų Pasirasyią 'Aktą’, kuriame kas- 
D A Čikagos oietvakariu sritvie vertasmel Pabreziamas pasiryžimas dirbti 

Vaius Tau‘os Namams 39 ie savai- i , e i -P a i c'zi u o-in lietuvybės- išlaikymui tremtyje gimna- »ajus įau.us namams o- je daugiau milijono dol. Sodyba tun 240 .• . „ , . . ..„„j.,
tėję vėl susilaukė stambesnio pritari- ’akru žemės su ąžuolynu, ežeru ir dve-i21?/ en i exit o ų
mo iš lietuvių - tabako augintojų, jais rumms. kūnų vieni k^mavoSSe^ ,^^ ir vienuojiko3 aštunt()kų Var- 
V-bos pirm.’St. Bakšys lapkr. 22 d. °™ ,r. ]au ? kltlT 5540 000 du rakta ir akta priėmė klasės seniū-
autobusu nuvyko i T.llsonburg ir per;^fr ?ia St30 000 skolos). Juose jra ė žibutė Povįlavičiūtė su šauniai pa- 
2 d. surinko S1100. Trys hmniltonie- 106 vietos. Per 14 prieglaudos gyvavi- prakalbėto.
čiai prisidėjo $300. taip kad savaitės ™. metų ja pasinaudojo apie oM se- direktorius pasakė turiningą

i eigoje gauta S1400. o nuo vajaus pra. neini. Šios prieglaudos Įsteigėjas kaiba. -Raktininkus” sveikino: PLB
’. dhoš - - S38.800. -• -.;• -s ■ ^To klXnas'18’ SV' Kl?2*aUS P3' Vok. Kr V-bos pirm.. Weinheimo vo-

tuviškai. Vaidinimas bus Liet. Na m? V-bos vardu nuoširdžiausiai ^koja- rapi,°J - žTcraitls OP iau oen atstovu -rnatema-
na: me gerajai Alf. Mikemenei is Tillson-! i• uk. i, ur, jau pen- tlkos siaubas vvr mokyt. S.. Anta-

burg. paskyrusiai Tautos Namams keri metai kapelionauja ir ketveri me- naįtis, o šeimininkų vardu svečius lie- 
3500 Po S100 įnešė K. Jauneikięnė,' tai profesoriauja Oxford. Mich. De Li- tuviškai ir vokiškai sveikino bei vai- 

: Straffordville, Ont. ir pas Jauneikius ma kolegijoj ir Dominican Academy .. šint.is-linksmintis
dirbąs P. Gaidelis iš Toronto. P Bal- i kariu uoliai reiksdamasis ir lietuviškoj E^ųa Šverinąitė ir 9-tos klasės auklė- 

‘ ’ . . „ . — . ! voiL-lni Tain not aoli čočinmc eavai. . * a _

ir vilnietis lietuvis Alf. tėms per n.iet.ųs išvykti j kolonijas m i- dekoruota gimnazijos salė. Tai aštun- 
novenoms. Šis tokėš Ingridos Suokaitės nuopelnas.

Svečius gražiai linksmino: Šaltys, 
Vitkus. Ošurka.

DĖL ĮVYKUSIU NESUSIPRATIMŲ 
Liubecko PLB neišrinko vaidybos. Kr. 
Valdyba nutarė pavesti p. Liegui. gyv. 
Bad Schwartau sušaukt: Liubecko apy-

La i mė j i mų s ta Ii u ka i1

Pradžia 7 v. v.
V ai d y b a

HAMILTON, Ontario
‘‘SNIEGO KARALIENĖ”, keturių 

veiksmų pjesė, tikrai atneš daug 
džiaugsmo mūsų mažiesiems ir suau-

i gusiems gruodžio 10 d., juo labiau.
< kad daugumoj vaidina pats jaunimas, 
išpildydamas snieguolių, elnių, varnų ’ 

, ir kt. roles. Tai graži “Aukuro” prieš
kalėdinė dovana mūsų priaugančiai '

• kartai, kuri savo pasaulio išsvajotus 
i “didvyrius” matys kalbančius tik lie -

; salėje ir bilietai jau gaunami sekma-j
• dieniais po pamaldų pas “Aukuro”;
< narius. Į - ■ ■

■j ATSIMINKIME, kad keturios savai . *. , __________________________ _
I tęs. bus “sausos” — nebus pasilinksmi-j ciūnas iš Courtland. Ont., B. Stonkus,! -.yeikloj.- Taip pat gali šešioms savąū tojas (jr Valančius. Sumaniai buvo 
j nimų. Tad Šį šeštadienį gausiau rin- i'Delhi. Ont. i. ____ —___  __ ' . - - --- A
i k i męs į paskutinį prieš Adventą šo- Wojtkiewicz' iš Tillsonburg Ont. irgi Sijoms, rekolekcijoms.
kių vakarą, rengiamą sporto klubo, i ite5kė čekius do S100.Si. Vilimavičius laikas Jau u2imtas
Šio šeštadienio vakaras turės daug į -š TįjiSOnburg pridėjo antra šimtine. j° 16 d-

į staigmenų. Be to. jame dalyvaus ir Ro- hamiltoniečiu su S100. ištolo nariais i DR. A. TRIMAKAS,

i tus sužais su hamiltoniečiais draueiš“ j ėienė nariu įrašė sesers anūką I. Mąn-
i kas rungtynes. Vieta — Knights of Co-! tautaiie iš Worchester, kurios prose- :
lumbus salė, laikas — 7 v. v. K.B. j neIis yra Saulių S-gos Įkūrėjas V. Put- j

LIETUVIŠKI FILMAI. — šį sek vys.
; madieni. gruodžio 3 d.. Liet. Namų Didelis Tautos Namų Įsigijimo dar-
Delta kino salėje matysime įdomius -baš įmanomas tik dėlto, kad atsiranda
filmus iš Čikagos. Tai Stasiūnaičio stu- tautiečių, kurie netik pinigais bet ir

kvietė devintokė

1962 m. rūgšč

BALFo vajaus
Į česterip sportininkai, kurie prieš pie- jęi. žiobienė-ir St žiobs. S. Potkevi-i k-to pirm, per “Lietuvos atsiminimų” 

radiją vajaus reikalu kalbėjo lapkričio 
U d., o Emilija Čekienė — tuo pa
čiu reikalu darė pranešimą lapkričio linkės narių susirinkimą ir pravesti 

i 18 d.. Tėvas Andriekus — lapkričio 25 valdybos ir kontrolės k-jos rinkimus.
d. Vajus baigiasi gruodžio 4 d. ŽEM. SAKSONIJAI Kr. Valdyba yra

KUN: KAZIŪNAS. atvykęs iš Hali- paskyrusi savo Įgaliotini Kr. V-bos na- 
.........................v. .......  r.....jos. lapkričio 17 d. Jaunimo Centre. • H

dijos pagaminti keturi spalvoti garsi- darbu prisideda. Labai didelė padėka • Čikagoje, ateitininkams sendraugiams Simonaičiui po> p. ^ Bračs.
i Pr. Pargauskųi Tillsonburge ir P. Bal- skaitė paskaitą “2 _ _
; čiūnui. Courilande. kurie pakaitomis Į gąnda Lietuvoje”.
savo automobiliais važinėjo su St. Bak- AI. IR VYT. SIRUČIAI su dukrele ! 
šių pas'lietuvius — tabako augintojus,; Gražina lapkričio 11 d. atvyko iš Aust- 
neimdami atlyginimo nH už benziną: ralijos ir apsigyveno Čikagoje.
LN. V-bos vardu šiunčiąme visiems J. IR A. KUTKA. po ilgesnio buvo 

jimo Europoje, kur aplankė Italiją 
Vokietija. Lenkiją ir kitus kraštus, grį 
žo i Čikagą.

LIETUVIS E. K AT ALINA S laimėjo surengli didesnio masto savai ir vo- 
rinkimus i Cievelando miesto tarybos kjškaf Dublikai koncerta. Lėšos kaip 
narius. Jis savam rajone surinko 500 ir gaut0< tik dėl ]igos kaikuriu dalv- 

TN Hamiltone kiekviena savaitę! balsų daugiau už savę konkurentą S.; vi koncertaS «aĮį nejvykti.
j T. Santūrą, kuris anksčiau buvo tary- į 
j bos nariu. Abu kandidatai — <______
; tų partijos nariai.

DR. J. J. BIELSKUS, Lietuvos kon
sulas L. Angeles, kalbėjo klausimu, ar

Liet, knvgu platinimo vajus, veda- informacijos ginklas taikliai panaudo- 
mas St. Bakšio, turi gera pasisekimą. Lietu,vos >a,sves kov°Je Ir ar 
Per pirma mėnesi knvgu parduota už}rc,ketir ivestl pataisų'

.$125. St. Bakšvs ši vaja skiria 100 m. . H- BLAZAS nuo lapkričio 1 d. atsi-į
■ sukakčiai nuo'spaudos uždraudimo at- statydino iš VLIKo sekretoriaus pa- 

orašo visus lietuvius per 3 F
nupirkti bent viena kita liet. DAIL. J. RAČILA, clevęlandietis. 
kasmet. Daugiausiai perkama Po sunkaus širdies priepuolio.

; knyga — Vaieeliūno “Antrasis Pasau- 
, linis Karas”.

ia! on u kad i? liet

niai filmai, kaip atrodo Lietuva šian- 
dien turisto akimis; prof. Adomo Var
no gyvenimas, tautiniai šokiai ir dai
nos ir mūsų mažiesiems — kaip “Al
gį Trakį ir .taksiuką Šleivi užpuolė bi
tės”. Atsilankykime į puik ios g.a m vbos 
lietuviškų filmų premjerą. Pradžia 5 
vai. p.p.

KEŠTAD. VYSK. M. VALANČIAUS ka knyga rado paramos. S;a proga St. 
MOKYKLAI Kalėdų proga paskirtą Bakšys jų pardavė už $28 50. P, Pau- 
$50. Elta-Press paremti per KLB Kr. j rienė savam jaunimui užsakė “Eglu- 
Valdybą — S20.

GAŽIAI PAVYKĘS Kariuomenės I
• šventės minėjimas davė $70 pelno. | vis didesnio pritarimo susilaukia tau-Į

VISUOTINIS KLB Hamiltono a-p.%1. tame ir. atrodo, kad kitais me-j
nariu susirinkimas nutarta šaukti sau- . * J. . ... ...
šio 7 d.. Lietuvos Nepriklausomybės ta,s 2?*e SI la!^ Sarsime dmugtis jų . 
atkūrimo minėjimas numatytas vasa- atidarymu, 
rio 18 d.

VIETOS CENTRINEI BIBLIOTE i 
KAI užsakyta B. Armonienės knygai 
“Palik ašaras Maskvoj”. Antras eg
zempliorius užsakytas vietos dienraš
čiui “The Hamilton Spectator”, kuris. 2Vmėfi i 
savo puslapiuose turi savaitinę knygų i 
apžvalgą.

DIDELĮ SUSIDOMĖJIMĄ LIETU
VIU KALBAI parodė amerikietis The
odore S. Thurston. (103 West 16th St., j
Rolla, Mo.) paruošęs dviejų tomų vei-‘ Alyvos komisų per spalio mėn. iš

i kalą “The Lithuanians and their lan- Gillies - Guy gauta S60. Naujai alyvą cijos guli Kingstown miesto ligoninė-
•guage” ir “Outline of Lithuanian ’ per LN Kultūros Fondą užsisakė P. je. N,Y.. netoli Albany, kur paskutiniu rugsėjo 
; Grammar”. Nutarta visų liet, hamilto- ’Savickas i . .. . .. ...... . .1 . ,
niečių vardu pareikšti jam raštišką' atnaujino ir už juos gauta po $5: J. mokykloje.

i padėką ir iš anksto užsakyti tuos du ' Stangeviėius.' J. Bajoriūnas. J, Pyra-
• leidinius vietos bibliotekai Į gius. B. Sopys. ’

GRUODŽIO 10 D. kviečiame visus į siųs. J. Didžbalis.

i. Apyrubi. Lankantis su juo E. 
“ ' . pastarasis 

Antireliginė props- būdamas tokiu pat latvių atstovu, pa- 
; žadėjo tampriai bendradarbiauti visais 
I rūpimais reikalais. Bračs yra ilga- 

' mėtis Latvių-Lietuvių Vienybės Drau
gijos valdybos pirm.

KADEN4VUERTTEMBERGUI Kr. 
Vaidyba savo įgaliotine prie vokiečių 
\ yriausybės paskyrė S. Jauniškytę, 

• Stutigarto apyl. pirm.
STUTTGARTE rengiamasi dar š.m.

demokr’a VOKIEČIU PABĖGĖLIU SĄJUNGA 
kvietė tarp kitų tremtinių atstovų ir 
?L3 Vokietijos Krašto Valdybos atsto
vą suvažiavime dalyvauti. Tokiu at- 

: stovu Kr. Vaidyba paprašė būti jos 
pirm. kun. Br. Liubiną. Pasitarimai 
vyks Bonnoje gruodžio mėn.

V. SUKYS, Hannoverio apyl. valdy
bos pirm., po ištikusio kraujoplėdžio 
pradeda sveikti.

DIEPHOLZE dalis lietuvių dar gy- 
pagul- i vcna tamsiuose mediniuose barakuo- 

dvtas Huron ligoninėje. • * ! ?e. Čia rugsėjo pabaigoje mirė 63 m.
K. MOCKUS, bostoniskis. pedago- •. amžiaus Jonas Krygeris, kilęs iš Ma

gas. laikraštininkas ir visuomenės vei*' rŪampolės. pastoriaus Kelerio gimi- 
kėjas, vra sunkiai susirgęs ir po opera- Haitis. Jis jį ir palaidojo.

MARTYNAS KYBRANCAS mirė 
_ pabaigoje Timmendarfer- 

ir už jį gauta S15. Sutartis laiku jis mokytojavo augėlesniojoje strand vietovėje, sulaukės 75 m. amž.
...v t i,, j ; Savo laiku buvo Klaipėdos muitinės

ANT. J. SUTKUS, 76 m., gyvenęs j valdininkas, vėliau turėjo nuosavą pre- 
N. šniuolis. A. Vendą- Waukegan. III., staiga mirė lapkričio ■ kybą Kintuose. Šilutės apskrity.

. A. Pusdešris ir B. 13 (i. Velionis — senosios kartos \ei- 1-^ Inf. f ;
atsilankyti į “Sniego karalienės” pa-! Orvidas. Visiems šiems tautiečiams už kėjas, Amerikoje išgyvenęs 56 metus.

; statymą. Apyl; valdybos inf. > paramą TN nuoširdus ačiū’ Sk. St.

PROF.
ADOMAS
VARNAS

TAUTINIAI ŠOKIAI
IR DAINOS

LIETUVA
ŠIANDIEN

TURISTO AKIMIS

ALGĮ TRAKI IR 
TAKSIUKĄ ŠLEIVI 

UŽPUOLA BITĖS

STASIU

FILMAI BUS RODOMI HAMILTONO LIETUVIU NAMUOSE 
GRUODŽIO 3 d. 5 vai. p.p. V?; . r Apylinkės vaidyba į

———————— 
KETURI SPALVOTI GARSINIAI FILMAI " }

Australija
Padėka j LB KRAŠTO V-BA gavusi pasiūly-

Nuoširdžiai dėkojam draugam ir bi- mą sekančiam Bendruomenės atstovų 
iuiiąms. pagerbusiems mus dešimties • suvažiaviman pakviesti Lietuvos dip- 
letų vedybinio gyvenimo proga. Taip lomatijos šefą min. S. Lozoraitį. Kr. 
at dėkojame už gražias dovanas ir V-ba aiškinasi šį reikalą su pačiu min. 
aišes. kurios pasiliks ilgai mūsų at-Į S. Lozoraičiu.
mintyje. Dar kartą reiškiame gilią pa-
ėką Mamytei ir patėviui Januškams ! RraVi 11
i. A. Jusiams, J. T. Povilauskams; A į

Povilauskams, P. J. Zubams, A D Į INž. ALGIRDO MOšINSKIO irveik- 
emaičiams. A. J. Juodgalviams. P. 1 ios visuomenininkės. pedagogės ir ra

šytojos. “Tž” bendradarbės. Halinos 
Didžiulytės-Mošinskienėš sūnus Jurgis, 
baigęs pirmuoju augštesnįjį gimnazi
jos kursą Sao Paulo mieste, išvyko Či
kagon, kur. be jokių sunkumų, buvo 
priimtas į Illinois un-tą.

. Lukošiams. M V. Sniuoliams, S. A. 
onvaičiams, P. D. Jankams. A. T. Gu- 
>ckams. K. A. žilvičiams. A. Dalan- 
auskui. G.. Bakaitytei ir D. Slavins-

Jūsų Gracijus ir Elė Jasevičiai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- 
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa^ 
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. •1 vai* p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-S vai. vak.

20 IING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA.1-5575.

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS 
"COURTLAND AUTOMATIC", 

Cow rtia nd, Ont., prie Highway No. 3 
<buv. I.okstein Transport Ltd.)

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

Savininkas VLADAŠ TARVYDAS, buvęs sav. Walls’s Garage, Toronte.
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DAILININKĄ JURGI JUODI PRISIMINUS
50 metų sukakties proga VL. ŠAUKIMAS

KULTŪROS KONGRESUI 
PARINKTA NETINKAMA DATA

Taip, kaip poetų - rašytojų ne- [ 
gali paruošti mokyklos, taip pat 
ir įvairių meno šakų menininkų. ; 
Išgarsėję pasauly kūrėjai gimda
mi atsinešė talentus, mokykla 
jiems padėjo, galbūt nurodė me
no kelius, padėjo susidaryti sti
lių ir pan. Sakysime, jeigu neta-! 
lentingas žmogus įstengs užbaig- į 
ti. kad ir žymią meno akademiją,
visdėlto jis gali būti gyvenime į 
nežymiu dailininku. Teigiama, į 
jog mokyklos daro gal 90% pro
fesionalus - amatininkus iš tų. ku- ' 
rie neatsinešė gimdami talento.

Prisiminkime mūsų dailės ge
nijų M. K. Čiurlionį. Muziką jis 
metodiškai studijavo, daug skyrė 
jai laiko ir jėgų, tuo tarpu tapy
ba jis mėgo ir tapė mėgėjišku pa-' 
grindų - šioje srityje jis buvo Autoportretas
savamokslis ir is mokyklos mažai K
ką tegavo. Jo kūriniai gi stebina 
ne ūk lietuvius, bet ir visą pa-1 nė pasakiškai spalvingu- f ūbu iš- 

, šaulį, net ir po 50 metų šio geni- pU0§ta. kaip angelas sargas, dieną 
jaus mirties. M. K. Čiurlionis gi-f jr naktį ji lydėjo ir guodė. 1946

m j j tarptautinėje parodoje 
Ansbache. Vokietijoje, su dail. A. 
Rūkštele atstovavo lietuviams. 
Tuo metu visus dail. j J. pa
veikslus išpirko. Jis liko kaip po 
gaisro. Viską tūrėjo pradėti iš 
naujo.

Dalyvavo keliose vokiečių me
no parodose. Apie metus laiko 

; tobulinosi ir studijavo pas prof.

JAV ir Kanados lietuvių II-jam nantieji lietuviai, bet kad į tau- 
kultūros kongresui ruošti komi- tinių šokių šventę suvažiuotų ir 

į teto sekr. L. Balzaras paskelbė kiek galint didesnis mūsų tautie- 
Brooklyną 1954 m. dalyvavo pa- spaudoje pirmąją informaciją,! čių skaičius.
rodoje su dviem paveikslais: “Me-; kurioje pasakyta, jog komitetas 3. Jau devinti metai, kaip Ra
mento įnori” ir "Kaunas naktį” į nutarė kongresą šaukti Čikagoje nados lietuviai Darbo dienos ša- 
Pajutęs jam rodomą nepasitikė- 1962 m. rugsėjo 3 ir 4 d. Kitaip vaitgalyje ruošia savo tradicinę 
jimą dėl diplomo neturėjimo, tariant, anksčiau numatytoji kon- Kanados Lietuvių Dieną. Atei-

Filadelfijoje, o vėliau išvyko

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

OLANDIJOJE IŠPLATINTA 
250.000 SIBIRO MALDAKNYGIŲ
Olandijos katalikai jau išplatino

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE Ken
nebunkport, Maine, jau prasidėjo re
gistracija 1962-1963 mokslo metams. 
Priimami moksleiviai Į visas keturias 
klases. Gimnazijoje išeinamas kolegi-’ 
joms • universitetams paruošiamasis 
kursas su sustiprinta lituanistika. Re
gistracijai ir informacijai rašyti: Rev. 
Father Recto, St. Anthony’s High 
School, Kennebunkport, Maine, USA.

DAIL. ROMUI VIESULU! yra pa
skirtas garbės atžymėjimas — Men

tion Honorifica — Meksikos tarpame-

iav uviuivjimv, taticUKj aiiįvociau nuinuij ivji n.vn ncuiauvo latutuviu ivAViią. . . • -
ryžosi iš paskutiniųjų tą spragąIgreso data — 1962 m. liepos tūnančiais metais KLB Krašto Ta- 250??? Sibiro lietuvaičių maldakny-
užkišti. d pakeičiama į rugsėjo 3*4 darybos nutarimu, ji įvyksta rugsė- h'A?an<m:—........................ — ■................................

Dėl šio nutarimo noriu pareikšti i jo 3-4 d. Windsore. Į Kanados Sa dau^in^
-avn nactahac- , T i^tiivin Dipna suvagi nia nema ką leiauų. Matyti „ana aau„ muštrą-1 naj interameneana de Mexico) už jooavo pastabas. | Lietuvių Dieną suvažiuoja nema- Cljų ir fotostatinių nuotraukų. Nors litografiją “Vienaakis vilkas”. Paroda

Keturių metų Meno akademi
jos kursą J. J išėjo per dvejus 
metus. Gerais pažymiais jis bai
gė "Famous Artists School, West
port, Conn. ” ir gavo diplomą; Ir 
šioje akademijoje sukaktuvinin- 

, kas turėjo nemaža vargo dėl savo 
stiliaus. Galų gale minėtos mo
kyklos profesoriai pripažino savi
tą “virpančių bangų ir spindulių 
stilių” ir išdavė jam diplomą. 
D a i 1. J. J uod is priklauso Lietuvių 
dailininkų s-gai Čikagoje. "Art 

' League of Long Island. Inc., 
New York”. "Art in America So
ciety". -A.

Dirbančiam fabrike dailininkui 
nieko negaila, o tik brangaus lai-

tuvių Kultūros Fondo, ir Kanados 
Liet. Kultūros Fondo bendrame 
posėdyje š.m. balandžio 29 d. To
ronte.: j-

2. JAV ir Kanados lietuvių li
ko ir šviesos. Jo žodžiais: “5-6 die- į jo kultūros kongreso data i r v ie
nas išdirbęs fabrike . . . norėtum 
kurti, nors ir pervargęs esi, o čia 
jau tamsu . . . nėra dienos šviesos 
— štai tau ir kūryba".

Bet dail. J. Juodis veržiasi į 
meno didybę su savo Įdomiu sti
liumi ir su 35 metų tapybos meno 
kūryba ir 50 metų amžiaus našta 
vis priekin. Daugis nesupranta 
šio kuklaus dailininko didelio ta-

1 JAV LB Centro Valdvbos žas skaičius tautiečių ir iš JAV. 
ir PLB Kanados Krašto Valdvbos ■ Ateinančiais metais, kai Kanados 
jau maždaug prieš metus buvo su- Lietuvių Diena ruošiama prie pat 
tarta, jog II-sis JA V ir Kanados JAV pasienio, prie Detroito, ypač 
lietuviu kultūros kongresas bus didesnis skaičius jų laukiamas, 
šaukiamas 1962 m. liepos 1-2 d. Dabar, šaukiant tuo pat metu kul- 
ūikagoje. Šia data pasiūlė JAV tūros kongresą Čikagoje, dauge- 
LB C. V-ba. Ši data buvo patvir-' H ui teks apsispręsti kur važiuoti: 
tinta ir PLB Valdybos, ir JAV LB i Windsorą ar i Čikagą. Išvadoje 
Centro Valdvbos. ir PLB Kana- — nukentės ir kultūros kongre- 
dos Krašto Valdybos, ir JAV Lie- sas ir Kanados Lietuvių Diena, j * i . Ii“ _ ' TTl J _ *"XT _ J _ _ A Ir 1114

męs dailininkas. Aišku, kad jis 
tapė ne vedamas principo ‘‘me-, 
nas menui”, bet troško išsakyti 
savo vidinį filosofinį jieškojimą, 
nerimą, savo vizijų spalvotąjį, 
kosminį pasaulį.

Ir dail. Jurgis Juodis neabejo
tiną talentą gimdamas atsinešė į! 
šį pasaulį. Jis gimė tais metais, - 
kai mirė didysis Čiurlionis —___ _______ d__ r__ r..___
1911 m. spalio 22 d. Kauno ap.,,E. Schoeferį ir, be abejonės, pra-j—, ____ _
Pakuonio valse., Kėbliškių kai- platino tapybos meno horizontus.! lento. Bet taip jau yra įprasta, 
me. Pradžios mokyklą baigęs Pa- 1949 m. su šeima dail. J. J. at-i jog menininkai įvertinami tik po 
kuonyje, mažasis Jurgiukas ir; vyko į Ameriką. Pradžioj gyveno i mirties .. . 
mokytojų ir apylinkės žmonių jau 
buvo laikomas “dailininku”, visi 
jo gabumais stebėjosi. Mokėsi 
Prienų “Žiburio” gimnazijoje. į- 
Eksternu išlaikė egzaminus iš! 
gimnazijos 8 klasių kurso Aly
taus gimnazijoje ir gavo brandos 
atestatą.

Dar antrojoje klasėje J. J. -su
sipažino su M. K. Čiurlionio ir 
K. Šimonio kūryba, jų stiliais, 
tematika, pasakišku spalvingumu,.-v. .. .
Čiurlionio kosminių vizijų filoso-' daugiausia domisi tos valsty- 
fija ir pamėgo juos visam savo : p^s- kurios yra negausios ^gyven- 
gyvenimui.

Pirmieji J. J. mokytojai _ : mažiau paplitusi. Tų kraštų gy- 
dail. V. F ' ' ~
j ’j talentu ir kaip kalėdami jam: voKiecių.^pnmcuzų nedaug tuojfas. nors ir savamokslis, bet mo-Į1922 m. pradėjo leisti menesinĮį 

i domisi-. Kaikuriuose universite-į kėjo daug kalbų. 
. uose esperanto kalba yra dėsto-; jgg-j- m ;
I ma. Tokių un-tų pasaulyje yra 21.:,..... .
i Kanadoje Hamiltono McMaster;j— vadovėli su rusiškaisS- Tijūnaitis. A.-Klimas ir kt.'tingu 
i un-te irgi yra esperanto kalbos paaiškinimais — ~ ~ t--—

: kursai, nors Kanados esperanti-į i;pOVO internacia” 
į ninku sąjungai priklauso tik 80" ”

ta buvo parinkta kartu su II-ja 
JAV ir Kanados lietuvių tautinių 
šokių švente. T _ 
kultūros kongreso datą i rugsėjo 
3 ir 4 d., nemažam skaičiui tautie
čių teks dviejų mėnesių laikotar
pyje vykti dukart i Čikagą. Susi
darys sunkumų gauti laisvas die
nas darbovietėse ir teks mokėti 
dukart kelionės išlaidas. Mūsų 
tautinių šokių šokėjai suvažiuos i 
Čikagą nevien tam, kad jais ga
lėtų pasididžiuoti tik ten gyve-

olandiški tekstai sunkiai Įskaitomi,! vyksta Meksikos mieste—Mexico Cit v. 
tačiau straipsnių pavadinimai nesun-; Dalyvauja veik visi S. ir P. Amerikos 
ku suprasti, pvz. Litause mejsjes Ga-. k.raštai su tapyba, grafika ir skulptūra.
dęn ih Noprdsiberisch kamp; Vier Li- R viesulo darbas yra išstatytas JAV ' f;

< grupėje, kurią atrinko Moderniojo me
no muzėjus Niujorke Grupėje daly
vauja 82 dailininkai. Tokius pat gar
bės atžymėjimus gavo dar du JAV 
grafikai — Leonard Baskin ir Mish 
Kohn. Visi parodoje išstatyti darbai 
turėjo dar pereiti per vertintojų komi
siją, susidedančią iš Brazilijos, Kana
dos, JAV, Meksikos ir Peru atstovų. 
Panašių atžymėjimų ir premijų R.

[Viesulas yra gavęs anksčiau daugely-

tause mejsjes Schreven net in Sibe-; 
rish kamp; Giebeden van vier Litause 
mejsjes in gevangenschap ir pan Pa
čios maldų knygelės pavadinimas olan
diškai: Maria Red Ons. ■■■-■

Katalikų radijas Utrechte lietuvai
čių maldas Įtraukė į savo programą ir 
transliuos visą valandą keturis kartus 
savaitėje iki kalėdų. Transliacija vyks 
abiem kalbom — olandiškai ir lietu
viškai. I_________ _____________ ___

Olandiškas vertimas, kaip suveniras J je jAv parodų šis yra pirmasis tarp- 
duodamas stambesniems BALFo rė-• tautinis atžymėjimas. 
mėjams Niujorke vajaus proga bei iš- 
siuntinėjamas žymesniems JAV kny
gynams ir liet, bibliografijai Čikagoje.

Kun. L. Jankus
“MŪSŲ JAUNIAUSIEMS” — vaikų 

skyrelio “Drauge” redakcinis kolek-
čiai atbaidytų kultūros kongreso G’vas dar papildytas: A. Beteška, V. 
dalvvius, kuriu posėdžiams 1000 frankiene, St. Džiugu, J. Minelga, M.

i Pėteraitiene ir K. Taliunevičiu.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

montreališkė, gruodžio 2 d. mini 20 
metu gyvavimo sukakti.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” rengiasi 
keisti savo veidą, o ne vardą, kaip tai 
per klaidą buvo paskelbta pr. “Tž” nr.

4. Vienintelis motyvas kultū
ros kongreso datos nukėlimui į 
rugsėjo mėn. 3-4 d. via tik karš
tas oras paprastai liepos pradžio
je varginąs Čikagos gyventojus. 
Tačiau dviejų dainų švenčių prak
tika yra parodžiusi, jog nežiūrint 
ir dideliu karščiu tūkstančiai tau-lietuviu tautiniu,v?”’; ‘ ~ ‘ .

Dabar ' perkėlus ’ tieciU tonus dienomis suvažiuoja
i Čikagą. Nemanyčiau, kad karš-

vietų salę, kaip komiteto planuo
jama. galima išnuomoti ir vėsina
mą. . '.

Tai turėdamas galvoje, siūlau 
dar kartą persvarstyti kultūros 
kongreso datą. Stp. Kęsgailą

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS

DAIL. J. PAUTIENIAUS meno pa 
rodą rengiama Niujorke lapkričio 26 
ir gruodžio 2-3 d. Apreiškimo parapi
jos salėje. Paroda apžvalginė. Bus iš
statyta apie 50 kūrinių. Rengėjas — 
LB Niujorko apygarda.

”JUOKIMĖS”;Pr Alšėno paruoštoji 
knyga Immaculata Press leidyklos 
spaustuvėj, Putnam, Conn., USA, jau 
renkama. Pastarųjų 15 metų laiko
tarpyje autorius medžiagą rinko iš 
laikraščių, užrašinėjo sąmojingus juo
kus ir anekdotus, nugirstus iš žmonių 
lūpų ir pats juos kūrė. Surinkta neto
li tūkstančio juokų. Jų turinys — Įvai
riausias. Užkliudomi karaliai, prezi
dentai, premjerai ir t.t,, o taip pat ir 
despotai — Stalinas, Hitleris, Mussoli- 
nis, Chruščiovas...

SOL. PR. BIČKIENĖ lapkričio 26 ' 
d. dainavo televizijoj “Artist’s Show
case” programoje.

“LIETUVOS PAJŪRIS”, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių dr-jos laikraščio nr. 
3-7 jau pasiekė skaitytojus. Numeris 
gausiai iliustruotas ir jame daug žinių 
iš Lietuvos pajūrio gyvenimo.

ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo 
Fondui įnašus prisiuntė L. Šmulkštys 
jr. $25; dr. J. Kaunas $10; E. Velec- 
kis S10; dr. J. Puzinas S10.

ORIGINALUS KONKURSAS. Am
brose P. Sainiini, italų kilmės Niujor
ko prekybininkas, paskyrė $1000 pre
miją ir prašo atsakyti į klausimą: “Ko
dėl žmonės rizikuoja savo gyvybėmis.

Tarptautinės kalbos autorius - Balstogės gydytojas
46-osis esperantininkų kongresas

. ■! ■ Net 1300 atstovų iš 40 valsty- j negalėjo prikišti, bet’ jos buvo [ literatūriniai veikalai, kaip V. Į 

.ibių šiais metais buvo suvažiavę į i sunkios išmokti ir dabarties rei-į Sinclairo, K. Hamsuno, H. S. Wel-
■ esperantininkų kongresą Harro- kalavimams trūko daugelio žo-Jso, E. Remarque’o ir kt.
gate, Anglijoje. Esperanto sąjū-idžių. Lietuviaiesperantokaibojene-

Tųrėdamas 19 m. jis sukūrė es- atsiliko nuo kitų tautų. Dar 1890
peranto kalbos pagrindines taisy- m. A. Dambrauskas - Jakštas pas-1 

i toj i skaičiumi ir kurių kalba yra klės., kurios mažai kuo pasikeitė kelbė tos kalbos vadovėlį —■ 
į.[iki šių laikų. Šiame darbe jam "Lingvo internacia par Litovoj”.i 

Košuba C Grigaitvtė veilt°jai- kurie vartoja plačiai ži- daug padėjo išsilavinimas, gautas į Be to į esperanto k. išvertė visą!
rt-/inc Ha vid ctPhPinci i no;nas-kalbas, kaip anglų, rusų.! iš tėvų. Tėvas Morkus Zamenho-; eilę lietuvių literatūrinių kūrinių, Pirmieji LietUYOS gyventoja I slavai?

į laikraštį “Litova Stelo . JAV lie-j Leningrado Ermitaže tarp Gurevičius paliečia ir lietuvių i gelbėdamiesi nuo komunizmo ir kiek 
___. .... Zamenhofas išleido. tuviškai esperanto vadovėlį, išlei- į tūkstančių įvairių eksponatų sau- bendradarbiavimą su slavais, ku- i.....

pirmąją savo sukurtos kalbos gra- K. Vidikauskas, o Lietuvoje > goma jr daugiau kaip 2.000 ver- ris, istoriko nuomone, buvo labai
_ vadovėiį su rusiškais —.S. Tijūnaitis. A.-Klimas ir kt.:tingų 

paaiškinimais — “Esperanto de p'*e Vytauto D. universiteto buvo; atgabentų iš Lietuvos. Skyriui, jos atžvilgiu lietuviams. Šiandien 
Nenorėda- įsteigti esperanto kalbos kursai. ■ kuriame saugomi tie eksponatai, i Sov. Sąjungai vedant Lietuvoje 

mas kaip gydytojas savo pacien- 1947 m. ,Vokietijoj P.^ Andriušis!-vadovauja istorijos mokslų kan-: rusifikaciją, istorikams nedera 
i narių. Yra betgi mokančių cspe- ! |ams pasirodyti nesidomįs medi-; išleido esperanto vadovėlį su didatas Fiodoras Gurevičius, i kitaip rašyti. , E.
[ raidiškai, kurie nepriklauso są- cjna ja prirašė Esperanto sla-prurnPu žodynėliu. | Naudodamasis surinktaisiais Lie-:
jungai. .... ; py varde. Greitai vadovėlis sulau-į Kalbos autorius dr. Zamenho- įtuvos istoriniais duomenimis, šis 1 amLiaLai* m/ilruVlAo tfalnimm

Esperanto kalbos įkūrėjas yra į kė didelio susidomėjimo, nes nau- fas buvo kuklus žmogus. Jis nesis-i svetimtautis mokslininkas jau ku-f LCllKISnOS IH vnyKIOS ViHllaUS IVIsSlv

Kaina 10 ir 15 et. 
įskaitant ir voką. 

Ontario prov. užsa
kytojai turi pridėti 

3% Sales Tax.

Lietuviški tekstai.
Tinka pasveikinti 

gimines, pažįstamus 
šiame kontinente 

bei pasiųsti 
Lietuvon ir i Sibirą.

Užsakymus su 
pinigų perlaida 
siųsti adresu:

Spaudos B-vė
. “ŽIBURIAI”,

941 Dundas St. W.,
Toronto 3, Ont., 
Canada.

padėjo. Sukaktuvininko teigimu 
jis yra gavęs rimtus paišybos - ta 
pybos pagrindus iš dail. V. Ko 
šubos. Gimnazijos mokslo laikaisi 
J. J. kaip “dailininko-" garsas bu-Į 
vo pasiekęs ir Alytų. i

Sukaktuvininkas J. J. tik ir gal-į 
vojo bei svajojo apie meną - dai-į 
lę. Su atestatu jis skuba i Kauną.: 
Įstoja i Meno mokyklos antrąjį!4 L 
kursą. Bet nelaimei J. J. jau tu-'i . . T . ••,,,• , ... - .... , , _
i’čjo ę3vo stilių ir nenorėjo pssi- zvdss Liudvikais. Lozoriui Zcimen- i joje ksluoje tebuvo tik sesiolikn tępo'ė vsdov^uti sąjūdžiui 3tsis3~ iis 13ik3s isso dsrbus Lietuvos
diioti mokyklos nustatytoms tapy-!hofas. Jis gimė 1859 m. Balstogė- taisysiu.. Jokių išimčių. Visi daik- kė ‘° et vjsu teisiu'kai Storius J v,”’c 5™ic T”
mo taisyklėms. Profesoriams tas! je. kuri tuo metu, kaip rašo "The tavaidziai baigiasi galūne -o, bud-; ©vdvtoio narei°u lai į

įtiko. Teko su mokvkla atsUGlobe a. Mail", priklausė Lietu-; varomi -a. bendratis -i. pneveiks- ^įsvą nuo adytojo paieitoų lai-.
sveikinti Vėliau buvo ’’.įstojęs i vos lenkiškai provincijai rusu vd- miai -e. Veiksmažodines galūnes ką sunaudodavo vertimams. Is zy- įjos leidvklai Leningrade neseniai į ta. Esą. pvz. Nemenčinės rajone 
Vienožinskio Meno mokykla. Betldomdi. Jaunas Zamenhofas augo 55-- -----r ~ x^J nw.nin i in jčJ
ir šios, dėl savo stiliaus.’ nebaigė, khusvdamasis bent tuzino kalbu jo -is. busimojo -os. tariamos nuo- verstų dalykų yra Senasis Testa- bas. pavadintas “Augstutinio Ne-rma o8 mokyklos, kurių 5 yra vi- 
Po to J. J. pasinešė i karo moks- ir. žinoma, iš to kvlančiu įvairiu d . . . „ . . , - TT i . .
lūs: baigė karo mokyklą ir j. Įeit, nesusipratimų bei’ neapykantos^ .kiniai skaitvardžiai: unu. du, tn. jero veikalai, Šekspyro Hamletas.1 pirmųjų gyventojų 
laipsnyje, įstojo į A. Fredos karo Pamažu jo galvoje susiformavo kvar..kvin, sės. sep. ok. nau, dek.
aviacijas mokyklą. Vėliau, iki! mintis: tos rietenos tarp žmonių Žodžiai sudaromi iš pagrindinių
Lietuvos okupacinių sutemų, išnyktu, jei jie turėtų vieną ben- šakninių lyčių su įvairių priešdė-
skraidė Lietuvos padangėmis drą kalbą. Toji kalba turėtų būti bų ir priesagų pagalba, pvz. bono
Ambo ir kt. karo lėktuvais — bu
vo aviacijos karininkas-lakūnas.

Tapybos jis nemetė nei kariuo
menėje. nei po 1944 m. pasitrau
kimo į Vokietiją. Jo vizijų svajo-

nepa

&

apytikriai žmonių pabėgo iš komunis
tiniu valdomų kraštų nuo 1954 m. iki 

archeologinių eksponatu, naudingas kultūros reikta paruošti labai kon* ’
densūotai. kad neviršytu 50 žodžių.

Atsakymus siųsti: A. P. Salmini, 12 
Park Hill Terrace. Yonkers 5, N.Y., 
USA. iki gruodžio 5 d.

istorijos klausimais. Jų jau pa-į Lenkų spauda džiaugiasi, kad [ir mokiniams dėstoma visai iš
ruošta net 20. [ ir sovietinės okupacijos metu Vii-• kreipta gimtojo krašto istorija.

Sov. Sąjungos mokslų akademi-i nijoj lenkiškų mokyklų netrūks-[Esą stinga mokytojų: vienai nio-
1 • Y * 1- • ” • a TXT v • • • ' ’ 1 1 1 • X 1 1 4 m . • ’ * i

tėra šios: esamojo laiko -as. būto- mesnių į esperanto kalbą jo iš- - Įteiktas naujas šio istoriko dar- j 85% mokyklų lenkiškos. Čia esa-
--  • V ... ' V ’ ~ ~ | •*•**-•* jr —------------- O----- -- - | ’ -T - — .    " X. . V ~ '."f. 

sakos -us. liepiamosios -u. Pagrin- mentas, Andersono pasakos, Mol-, muno senovė”. Jame nagrinėjami ■ dūrinės, 3 aštuonmetės, 8 septyn- 
J- _ —>^4 atsikėlimo metės ir 42 pradinės. Iš tų 58

Goetės Iphigenia ir Tauris. Jis prie Nemuno prieš 1.500 metų mokyklų, 40 esančios lenkiškos: 
stengėsi Įrodyti, kad kalba tinka \ klausimai. Žinoma, kaip ir dera 3 vidurinės, 7 septynmetės ir 30 
visoms gyvenimo sritims, ne vien Rusijos mokslininkui, Gurevičius pradinių. Tik apie Švenčionis mo- 
tik prekybai, amatininkams ar po- Įrodinėja, jog pirmieji gyventojai; kyklos esančios lietuviškos. Vidu- 
litikai, Zamenhofas susilaukė j buvo slavai ir kad tik slavams rinėj mokykloj mokslas trunkąs 
daug pagarbos. Ispanai ji apdova-j lietuviai dėkingi už paliktą kultu-i 11 metų. Laisvojo pasaulio kaiku- 
nojo Izabelės ordinu, o prancūzai į. ra. Tuo pačiu jis lyg ir pabrėžia...................... .
pakėlė garbės legijono nariu. Mi-! lietuvių kilmę prie Nemuno: vi-

kvar. kvin. sės, sep. ok. nau, dek

kyklai tenka 6 mokytojai, juoba, 
kad keliolikoj mokyklų mokslas 
trunka 7-11 metų. Mokytoju dar
bą lengvinanti ta aplinkybė, kad 

.mokiniai geroką laiko dali turi 
skirti fiziniam darbui — kolcho
zuose ir mokyklos malkų krovi
me. ,

tokia, kurios negalėtų savintis nei ~ gėris, bona — geras, a, bone
vieni nei kiti, o ypač ji negali kil- — gerai, malbone — blogai.
ti nei iš vieno prispaudėjo. Mirų- žodynas sudarytas iš tarptau- 

;sios klasinės kalbos buvo garbin- tiniu žodžiu: romanu, klasiniu ir t;--- <=>-------- -- ,----- .............. r t -— ---------- -- j................ •,— —- —. ——
gos ir iškilios, joms niekas nieko kitu kalbu. Todėl mokant kiek lo-1 re 1917 m-» bet jo sukurta espe;si jie slavų palikuonys. Tokių nesančios pilna prasme lenkiškos.

[ rie lenkų laikraščiai apgailestau
ja tik, kad tos mokyklos visdėlto

tyniškai, prancūziškai ar angliš- 
g 1 . kai jau daug ka galima suprastiRcdū kc i j QI atsiusto . esperantiškai. Pvz, “Mi devas

Maria red ons. Nederlands: Gabriel m. Išleido “Ateitis” dr. K, Valiūno ir SK1 kelkajn leterojn aš tu 
Smit. Oostpriesterhulp. s - Hertogen- dr. J. Kazicko lėšomis minint “Neries" 1 parašyti Kelis 131SKUS. 
bcsh-Tongerloo 1961. Olandiškas ver
timas Sibiro maldaknygės “Marija, 
gelbėk mus”.

Gaudeamus, 1961 m„ lapkričio mėn. 
nr. 2. Studentų at-kų s-gos informaci
nis leidinys. Turinyje išsamus H. Mc
Cabe. OP, straipsnis — Studento vaid
muo Bažnyčioje.

Lietuvos pajūris, 1961 m. nr. 3 (7). 
Mažosios Lietuvos Bičiulių dr-jos tri- 
mėnesinis leidinys. Adresas: 5260 — 
10th Ave., Rosemount, Montreal. P.Q., 
Canada.

Pr. Enskaitis, “Audra eina”. Atsi
minimų pynė iš praslinkusių skaudžių 
audros sūkuriuose praleistų dienų. Iš
leido spaudos b-vė ‘ Rūta", 89 Napier 
St„ Hamilton, Ont. 1961 m. 146 psl. 
Kaina nepažymėta.

Ignas Malenas, Elementorius. 1961

ranto kalba plečiasi tolyn. Kana- 
: dos esperantininkų sąjungos vice- 
į pirmininkas Kriss Smilga spaudai 
[ pareiškė, kad visose pasaulio da
lyse yra 1.5 mil. mokančiu espe- 

Xenuostabu kad šiaip sudarvta rantišk^ Esperantininkų centras \enuostaou. Kaa šiaip sudaryta vra šveicarijoje P Br>
kalba daugeliui pasirodė labai " 
lengva. Savo pirmomis dienomis 
didžiausią paramą ji gavo iš di-: 
džiojo rusų rašytojo L. Tolstojaus, ■ 
kuris tvirtino, kad šios naujos 
tarptautinės kalbos išmokęs per i 
dvi valandas tiek, kad be sunke
nybių galėjęs skaityti ęsperantiš- i

b-vės dešimtmetį. Iliustravo dail. Vik
toras Simankevičius: spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoj: 11 psL: kaina 
nepažymėta.

The Baltic Review, nr. 23. Novem
ber, 1961: 64 psi. Turinyje; V. Vaitie- 
kūns. The invisible kolkhoz funds: 
Vahter. Communist War on “social 
parasites”; V. Dzilleja. Soviet Lat
via’s criminal statutes; Vahter. The 
ill-fated soviet coup in Estonia ir kt. 
Baltic Review yra trimėn. žurnalas.
Adresas: 70 Fifth Ave . New York, kas knygas. Netrūko ir kitų žy- j 
N.Y mesnių žmonių palankių pasisa- ■

Kristaus Karaliaus Laivas — sieni- kymtl. kaip kalbininko M. Muel-
— 1.-1^ J.1--------— ------- ------------- - - ---------------- .w. . . .1

nuplėšiamas; su šventųjų vardais, pa 
sininkų ir švenčių nurodymais

Kristaus Karaliaus Laivas, nr. 47. 
1961 m. lapkričio 25.

“istorinių” kūrinių tendencingu
mas šiandien ypač sustiprėjo, kai 
visos pavergtosios tautos stengia
masi paversti viena "sovietine” 
bendruomene. O tai lengviausia 
padaryti Įrodant, kad visi yra kilę 
iš slavų.

Mokiniai turi mokytis netik len
kų. bet ir lietuvių ir rusų kalbų, 
o vidurinėse mokyklose dar ir vo
kiečių arba kurios kitos vakarie
čių kalbos. Tik dalis pamokų esą 
d ė st o m a lenkų kalba. Savo dvasia 
tos mokvklos esąnčios sovietinės.

V 7

Niujorkas.—Atidaryta JT bib
lioteka, pavadinta Dag Hammars- 
kjoeld vardu. Atidarė dabartinis 
JT sekretorius U Thant. Biblio
teka gali sutalpinti 400.000 kny
gų ir kainavo $6 mil.

Niujorkas. — Vietinis muzėjus 
sumokėjo už Rembrand to pa
veikslą "Aristotelis mąsto prie 
Homero biusto" $2.300.000. Tai 
augščiausia kaina bet kada mokė
ta už m e n o kūrini.

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

sen i i r duodami patarimai. Kailitiių paltų apsauga — Cold Storage.
0^1 Cfr (prie Dovercourt), Toronto 4, Ont.

TELEFONAS LE. 4 5545.

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

nis ,1962 nl- kalen9°rius; ka.^ mėnesį kuris 1894 m .pareiškė, kad 
................ ~ * esperanto kalba yra geriausia iš į 

jam žinomų tarptautinių kalbų.j 
Greitai naujos kalbos sąjūdis išsi- j 
plėtė visame pasaulyje, nugalėda-j 
damas prieš tai propaguotą volą-' 
puka kalbą ir kitas. 1904 m. Pran-;

i cūzijoje, Calais mieste. Įvyko pir
mas tarptautinis esperantininkų 
suvažiavimas, kuris nutarė su
šaukti sekančiais metais pirmąjį 
esperantininkų kongresą Boulog
ne mieste Šiais metais Anglijoje 
Įvyko jau 46-sis. Tiktai I ir II D.' 

: karo metais nebuvo šaukiamas;
nei vienas kongresas.. Esperantiš-I 
kai parašytų ar verstų knygų yra! 
apie 8000. o periodinių leidinių j 

j priskaitoma iki 100. Espėrantiškų 
knygų skaičiuje yra Šv. Raštas, 
daugelio klasikų knygos ir žymūs

SIUNČIAME I LIETUVA. RUSI JA
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

Medžiagas, oda, avalynę, maista. gatavus drabužius, siuvamas 
mašinas, akordeonus ir visa kita. Mes garantuojame, kad 
musu kainos yra žemiausios. Greitas ir sąžiningas patarna- 
vimas. /•'

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Dažai ir sienoms 
a: j popieris! / a ■

Vaiko* iepečiei, terpentino*.
Nkv s Paint & Wallpaper 

XJ»I DUNDAS ST W- 
I'd. EM. 4-2715, Toronte, Ont.

nuo spalio 14 iki lapkričio 30.

ISHINE
Jūs gausite nemokamai 

ELEKTRINĘ ANTKLODĘ

jei pirksite elektrinį skalbinių

Geriausia pirkti

GENERAL ELECTRIC
jis greičiau džiovina, mažiau naudoja elektros energijos

GERESNIS ir EKONOMIŠKESNIS!■

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

Turime ir kitų firmų džiovintuvų.
Mainome senus, naudotus baldus ir matracus, Įvertindami juos augšta kaina, 
v DU0PAME DIDELES NUOLAIDAS PERKANT NAUJUS

Pirkite 
vienintelėje 
lietuviškoje 
bendrovėje

MOHAWK



6 PSL. TEVI8KBS ŽIBURIAI

Mann & Martel ua.
R E A L TO R S

Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W.
Swansea "'7 

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

Jane * East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 
miegamųjų, dviejų augštų, alyvaT 
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 menesiui.

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

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

: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, moderniškos 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. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

NIU JORKAS-VILNIUS
(Atkelta iš 2 psl.)

mis prie telefono ir telegrafo. Atsisto
ji tenai prie langelio, kalbi ir, rodos, 
kalbi kaip į maišą, nes nematai jo- 
kio ženklo, ar tave supranta, ar ne. 
Girdi tik paskui, kaip rusiškai tau at
sako į tai, ko klausei lietuviškai.

Turint pinigų jau nebuvo bėdos, nes 
ligi šiolei pati ir su svečiais lankiau 
tik tas valgyklas, kurios priima Intu- 
risto kuponus. Buvau gavusi keturio
lika vienetų pusryčiams, pietums ir 
vakarienei, kiekvienai dienai penkių 
rublių vertės: 1 rb. pusryčiams, 2.20 
rb. pietums ir 1.80 rb. vakarienei.

Dabar galėjau lankytis ir kitose vie
tose ir pirktis ko nori. Taigi, pirmiau
sia nueinu į knygyną ir nusiperku Vil
niaus atvirukų savo pažįstamiems pa
siųsti į Ameriką. Po to sekė knygos 
apie Vilnių. Labai sunku buvo gauti 
Vilniaus miesto planą ir vadovą po 
Vilnių. Atrodo, smulkaus miesto pla
no apyvartoje ir nesama.
FILMUOJU IR 
FOTOGRAFUOJU

“amerikonka” čia pasimatyti. Tuojau 
tasai vyrukas mirkt kitiems ir sako:

— Aš siūlyčiau šitai draugei užleis
ti taksi, kai dabar atvažiuos. Man ro
dos, jai labiau reikia.

Tie sutinka. Vienas net duris ati
daro, kai taksi atvažiuoja. Jiems dė
kingumo žcnklan dar pamoju iš vi
daus. ,
SKUBAM Į STOTĮ

šoferiui aiškinu, kad jau vėluoju, 
tebelikę vos dvidešimt minučių ligi 
autobuso išėjimo, o mes dar turime 
nuvykti i viešbuti paimti keleivių ir 
paskui skubėti i užmiestinio autobusų 
susisiekimo stoti. Ar žinąs jis tą stoti, 
klausiu ji. Kur gi nežinosiąs!

Bet jisai, jau pagyvenęs vyras, atro
do, visiškai nesijaudina. Tik paklau
sia, kokia kryptimi tasai autobusas tu
ris išeiti. Jam sakau, kad i Švenčionis, 
tai jisai ir porina:

Atėjo laikas pasmerkti sovietinę vergiją
- (Atkelta iš 1 pusi.)
VEIDMANIŠKAS SOVIETŲ 
MEMORANDUMAS
.. Einant diskusijoms apie ne

priklausomybės suteikimą koloni- 
nėms tautoms, Sov. Sąjunga yra 
išdalinusi paaiškinamąjį memo
randumą, kuriame yra pastraipa, 
kurią laikau netiktai netikslia, 
bet ir baisiai veidmainiška. Ci
tuoju iš to dokumento: “Jungti
nės Tautos turi reikalauti, kad 
kiek vie na koloninė taut a nedel
sia n t . . . gautų teisę balsuoti, 
kalbos, spaudos, susirinkimų lais
vę; o taip pat galimybę kurti tau
tines politines partijas, darbinin
kų unijas ir kitokias viešas orga
nizacijas”. Klausiu: ar sovietų 
valdomose tautose yra kalbos 
laisvė, galimybė leisti kitokius 
laikraščius, negu valdžios kontro
liuojamus, ar yra politinės parti
jos, išskyrus vieną valdančiąją, 
ar yra darbininkų unijos, galin
čios derėtis su darbdaviu? Ne, to 
viso nėra. Visos tos teisės ir įstai
gos, kurios sudaro pagrindinę de
mokratijos prasmę, yra ne tik pa
mintos sovietų imperijoje, bet 
tas paneigimas yra netgi sovie
tų doktrinos dalis: doktrinos, ku
rią sovietai taip stengiasi infilt
ruoti į laisvojo pasaulio kraštus. 
Sov. Sąjunga naudoja laisvės šū
kius plėsti komunistinei vergijai. 
“Kas peikia kitą dėl gėdingo el
gesio. pats turi būti nepeiktinas^ 
(Plautus)...

IŠKELTI SOVIETŲ 
KOLONIZMĄ JT
Pastaruoju metu JT daug kal

bama apie minimą rezoliuciją ko- 
lonizmo klausimu. Kalbama dau
giau apie tautas, kurios neįeina į 
Sov. Sąjungą. Manau, jau laikas 
iškelti JT sovietu kolonizmą vi-

■ ■ c ■ .

1

soje platumoje, kurį pajudinau 
JT 1960 m. rugsėjo mėn. Jau ir 
taip perilgai Sov. Sąjungai ir jos 
satelitams buvo leidžiama kalbė
ti apie kitus, rūpestingai nutylint 
jų pačių kolonizmą. Rengiuosiu 
pasiūlyti JT rezoliuciją, smer
kiančią sovietiškąjj pavergimą 
daugelio tautų ir asmenų. Kartu 
manau, kad tokią rezoliuciją ge
riausia būtų pasiūlyti sekančios 
sesijos metu. Dabartinė sesija yra 
labai užimta Afrikos ir Azijos tau
tomis. Iki sekančios sesijos Ka
nados vyriausybė, manau, būtų 
pajėgi surinkti pakankamą skai
čių tautų, kurios tokią rezoliuci
ją paremtų.

Dėkodamas už šio vakaro pri
ėmimą, noriu baigti priminimu. 
Daugumas jūsų pažjstate komu
nizmą geriau, negu kas kitas, nes 
patys jį pergyvenote. Turėdamas 
tai g a1 v oj e. nor iu pri m i n t i, kad 
jūs turite ir pareigą Kanadai: pa
sidalinkite savo patyrimais su 
draugais kanadiečiais, kad jie pil
nai suprastų tą tironiją ir siaubą, 
kuri atneša komunizmas kiekvie
nam kraštui, kai jį pavergia”.

Baigdamas šią oficialią kalbą, 
min. pirmininkas dar pridūrė: 
“Tikiu, ateis diena, kada viso pa
saulio tautos bus tikrai laisvos".

Kalba, daugelį kartų pertraukta di
džiulėmis ovacijomis, buvo Įjungta i 
platų tautybių koncertą, kuriame da
lyvavo italai, kiniečiai, kroatai, izra
elitai, latviai, graikai, vengrai, lenkai, 
lietuviai, suomiai, ukrainiečiai, slovė
nai, vokiečiai, slovakai, baltgudžiai, 
čekai, armėnai, serbai ir estai. Lietu
viams atstovavo sol V. Verikaitis. Pa
gerbimo vadovas buvo adv. Arthur 
Maloney, programai vadovavo John 
Collingwood Reade; organizaciniame 
komitete lietuviams atstovavo J. R. 
Simanavičius; o “Tž’T atstovavo A. 
Rinkūnas. Pagerbime daylvavo, anglų 
spaudos žiniomis, per 7000

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkės B-A lygoje teturėjo 
draugiškas rungtynes su latvėmis, ku
rias laimėjo 40:27 pasekme. Žaidė: 
Prunskytė 10, Žolpytė 6, Radzevičie
nė 7, Rutkauskaitė 1, Balsienė 16. 
Šiuo momentu vytietės turi du laimė
jimus ir vieną pralaimėjimą, kuris už
skaitytas be rungtynių. Sekančias 
rungtynes vytietės žaidžia šį antradie- 
nį su Tru-Way. Po to, gruodžio 5 d., 
8.30 vai. vak., su Orphans.

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės 
nelauktai pralaimėjo prieš St. Basils 
37:23. Žaidė: Jonynaitė 14, Renkaus- 
kaitė, Čirvinskaite 1, Supronaitė 4, 
Linkevičiūtė, Ražauskaitė, Kybartaitė, 
Vaičeliūnaitė, Žolpytė 2, Bilkštytė 2, 
Krūminaitė 1, Žėkaitė. Sekančias rung
ty nes jau n. krepšininkės žaidžia gruo
džio 3 d; 2 vai p.p su St. Vincents 
Rungtynės įvyks Loretto Coll.

Šį antradienį 7 vąL vak. Neil Mc
Neil mokykloje žais pirmas pirmeny
bių rungtynes jauniausieji Vyčio krep
šininkai, kurie dalyvauja Church ly
gos Minor Bantam (iki 12 m.) grupės 
pirmenybėse. Komandą jau kuris lai
kas treniruoja M. Duliūnas. Jaun. vy
ti ečius rūpestingai globoja komandos 
vadovas J. Nacevičius* Jei pirmieji 
jaun. krepšininkų žingsniai ir nebus 
tvirti, tikimės ateity susilaukti iškilių 
krepšininkų. Sėkmės! Sekančios rung
tynės bus žaidžiamos gruodžio 9 d. 2 
vai. St. Christopher salėje su Aušra.

Stalo tenisininkai pralaimėjo beveik 
visus pirmuosius pirmenybių susitiki
mus. Individualiai gerai reiškias J. 
Nešukaitis, žaidžiąs antroje divizijoje 
ir yra laimėjęs visus žaidmus.

Treniruočių tvarkaraštis nežymiai 
pakeistas. Kaip anksčiau buvo skelbtą 
vaikų treniruotės vyksta šeštadieniais 
tuoj po šeštadieninės mokyklos. Treni
ruotės taip pat vyksta šv. Jono pąrap. 
salėje pirmadieniais nuo 7 vai. vak. 
Prasidėjus pirmenybėms ketvirtadie
niais treniruočių nėra, nes patalpos 
užimtos

Mūsų 
širdžiai

1961. XI. 30. Nr. 48 (620)

lt E A L T OR S

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant belkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
; j - Sąžiningas ir skubus patarnavimas, i

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RONCESVALLES —DUNDAS 

$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
kvadratinis planas, garažas. Kaina 
$1L9OO>

PARKDALE
$3.000 įmokėti, puikus 10 kamba
rių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, k ie t medžio 
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 kambariu 
atskiras mūrinis bųngalo. vandens 
alyvos šildymas, kamb. rūsyje, ga
ražai, 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 kambariu 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 daliu vonia, ga
ražas. platus privatus įvažiavimas, 
didžiulis puikus kiemas su vaisme
džiais, bei kit. žydinčiais medžiais, 
šiltnamis, rami vieta, netoli Jane - 
Bloor,

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų.

$2.500 įmokėti. High Parko rajone, 
atskiras, mūrinis, 6 kambarių 
namas. Kvadratinis planas. 
Gražus kiemas, garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Pilna kai
na tik S16.500. Atviras mor
gičius iš •’

$4.000 įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rūpių plytų 8 kambarių 
namas per du aueš*”- Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Kvadratinis pianas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Pra-

;; šoųiakaina$24.500. i
$4.000 įmokėti. Rusholme • College 

rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 
6r2r<. Pilna kaina $22.500.

$5.000 įmokėti. St. Clair - Oakwood 
rajone. Mūrinis, atskiras, 
gražių 9 kambarių namas. 
Kvadratinis planas. Karšto 
vandens alyvos šildymas. Ga
ražas ir privatus įvažiavi
mas Atviras morgičius iš 6 
1 z' ž. Labai geras pajamų 
namas,

$6.000 įmokėti. Bloor - Brock rajo
ne. Atskiras, mūrinis, dviejų 
šeimų namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. 4 gara
žai. Visai prie pat Bloor gat
vės; Pilna kaina S21.500.

$7.000 įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri
vatus ivažiavimas. Pilna kai
na $28.000.

$15.000 įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksas 
— 17 kaniharių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėne
siui ir 6 kambarių butas sa
x’in ink u k

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

J. RUKŠA

rungtynėms.
rėmėjui S. Ignatavičiui nuo- 
dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo narius Violetą Simanavičiū

tę ir Justiną Laurinavičių sukūrusius J 
lietuvišką - krikščionišką šeimą, nuo- ‘ 
širdžiai sveikiname ir linkime laimin-!

i go ir gražaus vedybinio gyvenimo.
! Praėjusį savaitgalį viešėjo Čikagos j 
; krepšinio meisteris LSK Aras. Drau- i 
: giškose šeštad. rungtynėse Aras nuga- Į 
įėjo Aušros jaunius rezultatu 119:65,

v’-’--—   — r z -------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------- ! avMHduiciiiu t uiiį.tj ntoc pi ctiaiuivjU

Lapkričio 17 d V Vokietijos na PasPrūkO i Vakarus. Jis pa-j Aušros vyrų komandai rezultatu 67: > 
adijas ir spauda paskelbė sensa-i *isakė žin^s- kad būsiąs nu-į 79 <37:48k Aro komandoje žaidė: J.
• • r •- ■ ■ - - ;■ baustas uz savo nusikaltimus, bet i Grigaitis 15. P, Grigaitis 5. D. Augis

. - . . - ‘i vis tai esą geriau, kaip būti sulik-i U-A. Nausėda ii, A. Dočkus 25. Auš-
lil - - ' iros vyrų komandoje —' R. Burdulis 5.

Ukrainiečių veikėjus nužudė 
sovietų agentas

(Atkelta iš 1 psl.) j ko laidotuves, Stašynskis

j i * _ ,
cingą žinią: iš rytinio Berlyno į

— Menka bėda. Jeigu jau būtų iš- vakarinį perbėgo Masvos agentas: 
‘vykęs, mes jį galime dar pasivyti. ~ v*

— Pasivyti?! — klausiu jį, abejo- 
■ dama, ar teisingai išgirdau.
[ Pasirodo, taksiai šitai praktikuoja. 
: Jisai dar patvirtina.

, r x x , - x x ! Seserys jau laukia viešbutyje apa-darvti foto nuotrauka miesto centre. .. . . -x •y cioje, irgi nekantraudamos. Greitai su-
, . , . ; r į * i sėdame ir lekiame i stoti. Tenai šoks-

j tu prie vieno autobuso, šokstu prie ki
što ir pasirodo, kad švenčioniškio dar 
nėra. Vos spėju šoferiui atsilyginti už 
atvežimą, atvažiuoja ir autobusas.
IŠLEIDŽIU SESERIS

Kadangi seserys neturėjo bilietų iš 
anksto nusipirkusios kasoje, tai turėjo 
palaukti, ligi kiti su bilietais sulips. 
Vietos dar buvo pakankamai, tai rū
pestis kaip akmuo nusirito.

Stotin buvo atėjęs ir švogeris. Jis 
pirma buvo viešbutyje, bet, neradęs 
nieko tenai, bėgo i stotį, žinodamas, 
kad tuo laiku seserys turi išvykti.

Iš stoties į viešbutį grįždami jau ne- 
imame taksi. Pėstute paeiname kelias
dešimt metrų iki miesto autobusų su
sisiekimo ir nutariame važiuoti iki 
Univennago.
EINAME Į KINĄ

Kai pasiekiame viešbutį. Motiną jau 
randame pasilsėjusią. Išleidusios švo- 
gerį tęsti mokslų, mudvi nutariame 
eiti į kiną. Kinas čia pat, vos už poros 
blokų. Uosto (dabar Petro Cvirkos) 
gatvėje, netoli to paties Cvirkos vardo 
aikštės ir paminklo, maždaug ties buv. 
18 numeriu stovi naujai pastatytas ki
nas “Pergalė”.

Pasirodo, tai ne tik patalpos kinui 
rodyti, bet jame dar ir didelė salė su
sirinkimams. Už rublį nusiperku du 
bilietus Į ložę. Bet ir vėl bėda. Motina 
viešbutyje paliko savo akinius ir ne
labai įmato, ką tenai ekrane rodo, tai 
pabuvusios valandą, ėmus jai akis 
skaudėti, paliekame tą plačiaekraninį 
spalvotą filmą iš meksikiečių gyve
nimo.

Tai ir buvo mano vienintelis apsi
lankymas kine. Kad ir kaip būčiau no
rėjusi, vėliau visi vakarai buvo užimti 
pasimatymais su pažįstamais, tai kur 
nors mieste, tai jų namuose. Poros die
nų laikotarpyje apie mano atvykimą 
jau turbūt žinojo visi mano pažįstami 
ne tik Vilniuje, bet ir Palangoje.
KODĖL VILNIUS 
PATINKA?

Jei naujosios ir plačiosios gatvės

Kadangi visą laiką buvo saulėta, tai 
t sumaniau šiek tiek pafilmuoti bei pa- i

Vienai vaikščioti foto aparatais apsi- 
kj’VViiS it’ SiiitkU ii’ llVpdtvgU, O 
mano filmus ir tuo momentu nereika
lingus aparatus nešiojo seserys. Man 
beliko tik darbuotis, šitaip atsirado 
gražiausios scenos iš Katedros (Gedi
mino) aikštės. Pilies ir Didžiosios gat
vės (dabar vad. Gorkio) ir šv. Jono 
bažnyčios kampelio. Taip įsismagino
me, kad vos apsižiūrėjome, jog jau 
reikia skubėti į viešbutį seserims 
ruoštis kelionėn. Paskui net vargo 
buvo.

Pirmiausia, nebuvo kada padoriai 
pavalgyti, o svarbiausia — neturėjo
me bilietų ir negalėjome taip skubiai 
nuvykti į autobusų stotį.

TAKSI BELAUKIANT
Palikusi moteris viešbutyje, 

gau į gatvę jieškoii taksio, bet gatvėje 
niekur jo pamatyti nepavyko. Reikėjo 
eiti net į Katedros aikštę, taksi stovė
jimo vieta. Pasirodo, viena vieta buvo 
arčiau, bet jos tada dar nežinojau.

Katedros aikštę pasiekus, reikalai 
dar nesibaigė. Prieš mane stovėjo iš
tisa eilė, rodos, net šeši asmenys. Bet 
kad nors jie eilės laikytųsi! Atėjo se
nyvas rusas su žmona, pasigriebė pir
mą pasitaikiusi taksi ir ką jam pada
rysi, negi mušies. Mes šoferiui šau
kiame, kad visiškai ne jų eilė, bet šo
feris negali jau žmogaus išmesti ant 
grindinio, jei jau automobilin įsėdo. 
Tiek to! Nuvažiavo.

Kiti nebuvo tokie nemandagūs, bent 
tvarkos laikėsi. Jau buvo arti antros 
valandos, kai pasilikome laukti aš ir 
trys jauni vyrukai. Jų eilė buvo prieš 
mane. Jie turėjo važiuoti visi kartu. 
Aš stoviu su vienu jų ir sakau, kad 
labai skubu, o jis irgi skubąs. Klausiu, 
gal į tą pačią pusę, bet, pasirodo, į 
skirtingą.
PASLAUGUS VYRUKAI

Paskui jis ima klausinėti, kam man 
to taksi reikia, o aš ir pasakoju, kad, 
štai, seserys atvyko aplankyti ir da
bar noriu jas dar šiandien i kaimą at
gal išleisti, nes atlėkė skubiai, o na
muose visokių darbų liko. Tada ir pa
aiškėjo, kad jos atvyko su manimi?

išbė

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

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
PACIFIC — ANNETTE. $1.000 įmokėti, 2 augštų mūro, 7 kamb., 2 virtu- 

vės, vand. alvva apšild., 2 garažai. Kaina $10.000. Balansui 1 skola 10 m.
BATHURST — GLENCAIRN. $2.000 įmokėti, 5 kambarių bungaliukąs. 

Garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. $12.000.
RONCESVALLES — PEARSON. $6.000 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. $22 000 *
BLOOR — WINDERMERE. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 

2 augštų, 2 virt . garažas. Skubus geras pirkinys $17.500.
$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, vasar»aHiiais, 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 
$1.300.

J. KUDABA
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

asmenų 
A. R.

SU zmo- j 0 sekmadienio rungtynėse pralaimėjo

! vieluotam,
Miuncheno ukrainiečiu vado-; f

OV 111., 11 MrtlO Ui lOlOtrtLC V V“ ■ . v. * • . *■..

kietijos saugumo organams. Nuo 
dymoJ tikslams V kaHnamZs sle- yra labai rezervuoti. Esą Stašyns-

Bogdanas Nikolajevičius Stašins
kis, 30 m., ir pats prisistatė Vo

rugsėjo 1 d. jis vra suimtas tar- sakymai dėl Stašynskio teigimų rinavičius 16.

: R. Juozaitis 2. K. Grigaitis 2. A. Jan- j 
kauskas 15. J. Zentins 4, R. Strimaitis.
E. Rigby 24, A. Buntinas 17, J. Lau-

piamoje vietovėje. Stašynskis pri
sipažino, kad nuo 1951 m. dirbo i 
sovietų žvalgybai. Jau 1956 - 57 
m. Stašynskis, vykdyda’mas sov. 
žvalgybos nurodytus uždavinius, 
gyveno Miunchene ir jo apylinkė
se, šiame laikotarpy Maskvos įsa
kymu nužudė ukrainiečių žymų 
veikėją rašytoją prof. dr.. Levą 
Rebetą, o 1959.X.15 nužudė Ste
poną Banderą. Ginklą žudyti jam 
davė nuodus švirkščiantį pistole
tą. Šiuo pistoletu pasinaudoda
mas Stašinskis nunuodijo ciano 
kaliu minėtus asmenis. Drauge 
jis pareiškė, kad tai padarė ne- 
vien tik vykdydamas Maskvos 
įsakymus, bet ir iš savo komu
nistiško įsitikinimo, nes abu nu
žudytuosius laikęs "valstybės 
riešais” ir “kenkėjais”.

Į Vokietiją Stašynskis pabėgo 
kartu su žmona. Pabėgo todėl, 
kad grėsė sulikvidavimas: jis jau 
perdaug žinojo apie bolševikų nu
sikaltimus ir tapo nepatikimu. 
Jau 1960 m. rugpjūčio mėn. jam 
buvo uždrausta palikti Maskvą. 
Jo žmonos kritiškus pasisakymus 
prieš sovietišką santvarką nugir
do bolševikų saugumas ir per tai 
Stašynskis neteko savo darbdavių 
pasitikėjimo. Pabėgti buvę labai 
sunku; pavyko tik nepaprastų ap
linkybių dėka. Jo žmona yra vo
kietė iš rytų Berlyno, kurią jis 
neseniai vedė. Būdama nėščia, 
po daug prašymų, ji gavo leidi
mą išvykti iš Maskvos į rytų Ber
lyną. Naujagimis sūnus greitai 
mirė, ir jo laidotuvėms saugumas 
leido Stašynskį išvykti į rytų Ber
lyną . Atvykęs čia. dar p r i eš va i-

Draugiškose rungtynėse Hamiltono 
Kovas nugalėjo Aušros jaunius rezul- i 

■ tatu 64:59 ( 31:22). Kovo komandoje J 
♦žaidė: Blekaitis 4, Weslowski 7, Chab- 
Į ronas, Enskaitis. Breichmanas 7, Ky- 
’ bartas. Verneskis 12. Meškauskas 30, 
1 Balaikis 4. Aušros komandoje — R., 
I Grigas 24, A. Sapijonis, A. Šlekys, A. I 
Žaliauskas 18, V. Ruseckas 11, G.!

Lenkijoj, kaip ir kituose komu-j Skrinskas 5, R. Račkauskas, J. Bukšai- 
nistu diktatūros kraštuose, eina i tis 1.
Stipri propaganda UŽ naująją ko-! Church lygos rungtynėse Aušra In- 
munistu propaganda. Gdvnios ite^-. nuSalej°. Streetville 69:24. j 
mieste, 'Kosciuškos aikštėj, vieti-l š,os ’ r“TrvA T T" ’ J’ 8 v.v, Harbord Coli. C\O Aušra Jr.-

St. Clares. Antradieni 7 v. v. mūsų sa
lėje Church — Aušra Minor Bantam - Į 
St. Chris ir St. Chris patalpose — Auš- į 
ra Bantam - St. Chris. Trečiadienį 8.30 i 
v.v. mūsų salėje draug. rungt — Auš
ra Inter. — Humberside Playground, 
Ketvirtadienį, 8 v.v., mūsų salėje 
Church — Aušra Midget - Kimbourne. 
Sekmadienį tuoj po pamaldų mūsų sa
lėje B-C: Aušra Sr. - Tridents ir po jų 
jaunių rungtynės.

Su dideliu pasisekimu praėjo Aušros 
tėvų-rėmėjų būrelio ruoštas susipa
žinimo vakaras. Nuoširdus ačiū J. V. 
Margio Drugstore, Parkside Meat Mar
ket ir latvių Roncesvalles Market už 
vertingus fantus loterijai. Ypatingas 
ačiū mūsų mieliems talkininkams ir 
visiems bičiuliams, atsilankiusiems į 
parengimą.

kio tvirtinimai skamba labai mis- 
isteriškai. (ELI)

Suėmė juokau
jančius j ū r i n i n k u s

sikspleksų ir apartamentinių namų.
L E. 24404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

vaizduoja naująjį Vilnių, tai Gedimi
no ir kitos senamiesčio gatvės dauge
liu atžvilgių primena senąjį Vilnių, 
tą miestą, kuriame ištisais amžiais at
sispindėjo senovė. Gal todėl Vilnius 
man visada patikdavo.

O dabar, kai vėl atsiradusi Vilniu
je po septyniolikos metų, savo arti
mųjų ir pažįstamų tarpe vaikštau ir 
kalbuosi, man protarpiais atrodo, lyg 
aš niekur nebūčiau nei bėgusi, nei bu
vusi jokiose Vokietijos stovyklose, nei 
jokioje Amerikoje. Tiesiog atrodė, 
kad čia nuo amžių buvai ir čia pri- 
klausai..

(Bus daugiau)

nis kompartijos komitetas su
rengė didžiuli mitingą. Kalbėto
jais buvo pakviesti žymūs veikė
jai, kurie kaip mokėdami stengė
si Įtikinti žmones, kad už 20 metų 
komunizmas atneš neregėtą ge
rovę. Netoliese stovėjo grupė jū
rininkų. kurie rengėsi tarnybai 
laivuose. Kaikurie jų pradėjo 
tarpusavy kalbėtis. Jais susido
mėjo kaimynai, ir grupė ėmė di
dėti. Milicija pradžioje nieko ne
darė, bet kai vienas jūrininkų 
ėmė garsiai kalbėti apie “progra
mą durneliams rusams ir kinie
čiams”, priartėjo keli milicinin
kai. O kai kitas jūrininkas riktelė
jo: “taip, jie nemokės už butus, 
nes jų nėra”, gausus milicijos bū
rys apsupo ir suėmė 25 jūrinin
kus: visus nugabeno i Wejhero- 
wie kalėjimą.

Londonas. —Kinija gali'pasi
gaminti pirmą atominę bombą 
1962 metais.

Vašingtonas. — Žemės ūkio 
m in. Orville Freeman pareiškė, 
kad žemės ūkis yra pylimas su
stabdyti komunizmui. Daugeliui 
badaujančių kraštų išdalinti 
maisto gamini a i turėjo didesni 
pasisekimą, negu sovietų erdvės 
raketos.

New Delhi. — Kiniečių spraus- 
miniai lėktuvai bombomis užmu
šė 1000 Tibeto partizanų, kovo
jančių prieš komunistų valdžią.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Wally’s 
garage

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)

Tel. LE. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME WALLY'S GARAGE. Sa v. V. Strimaitis.

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

726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631. namuose LE. 74336

A. J. MORKIS
K E A L EST ATE & MORTGAGE BROKER

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 tek RO 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

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

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST W.

įsteigtas 1926 m.

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

Telefonoi: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

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

Namus, sklypus, ukius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS,; F. SENKUS.

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modem. 3 mįeg. bungalow’ Did. ski. 
Įmokėti tik $500. kitkas I mas morg. lengvomis išmok, sąl. Netoli Oakvillės.

International 
Driving School

WALDI

QUEEN — LANSDOWNE
$15.000 įmok., gerų plytų, 9 dide- Į 
Ii, švarūs kambariai. 3 mod. vir- į. 
tuvės, dvi vonios, radiatoriąis-aly- j 
va apšildymas. Be morgičių.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmok., Visai naujas namas, 
geros statybos, atskiras, 7 kamb. 
per du augštus, prijungtas gara
žas. didelis kiemas. Rūsy galima 
įrengti butą. Vienas morgičius. L

RUSHOLME — COLLEGE
$3.500 įmok., rauplėtų plytų, nau
jutėlis, atskiras, dviejų augštų, 
du butai. 9 kamb.. modernios vir
tuvės. Augštos kokybės darbas. 
Statybininkas sau statėsi. Du mū- | 
riniai garažai. Veranda. Netoli 
lietuvių pranciškonų bažnyčios. 
Neaugšta kaina.

TELEVIZIJOS ANTENOS
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 

-tamiime 2, 6. 7, o. n.
SkaMbtetl; UL fld 10 vai. vak. BIELSKIUI.

859 COLLEGE ST 
Tclef^

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

TABAKO FARMA
$30.000 įmok., 200 akrų su gerom 
triobom, 9 kilnos, 65 akrai taba
ko sėjos, pirmos rūšies žemė. 
Kaina tik $130.000.

MOTELIS .
15.000 i mok., 10 vienetų mūro 
motelis, moderniai ir kokybiniai 
įrengtas, 4 kamb. butas. Visai 
prie Toronto ir prie didelio plen
to. Pelningas biznis. Morgičiai 
nepergeriausi.

WASAGOJ VILA
Gražus didelis sklypas. Puikiai 
įrengta 5 kamb. vilutė. Skubiai 
parduodama. Lietuvių rajone ir 
simpatiški lietuviai kaimynai. 
'Prašo $3.000 .

DAR NEPARDUOTA
farma prie Wasagos ir didelio 
plento Galimybė frontą panau

doti biznio įmonėms — moteliui, 
restoranui, gazolino stočiai. 1OO 
akrų geros dirbamu žemės, Mo 

’ dėmus gyv. namas. Netoli eže- 
ras. Prašo $13.000. Be morgičių 
įmokėti apie $4.000.

!

CIGARU KRAUTUVE
$5.000 įmok., geram rajone, ge
ras biznis, didžiulė krautuvė ir 
viršum didelis butas, 4 garažai. 
Be morgičių. Galima pirkti už 
$28.000.

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

parūpiname geresnėm sąlygom

Vyt. Morkis J, Koškelis A. Bliudžius
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PARKVIEW REAL ESTATE LTD.
1663 Bloor St. West LE. 7-1217
WESTON RD. — ROGERS |

$2.090 imokM mūr. 5 kamb. bun- 
galovas. 4 kamb. butas rūsyje su 
atskiru įėjima. Dirbantiems “Ac
me” fabrike arti darbo. Vienas 
morgU išmok., prašo tik $13.900.

JANE — DUNDAS į
$2-503 įmok., 5 kamb. rupių pi., į 
gražus bungaiovas. Gražus kie- 

? mas, garažas. Arti kraut, ir susi- 
siek: Prašo $15.500, lOUiai metų 
išmokėjimas.

BLOOR — CLENDENAN
$2.500 Įmok., mūr. atsk. kvadrat. 
pianas, 6 did. kamb.; vand. alyva 
šild., garažas ir privatus įvaž 
Verias pamatyti.

mhriest. — annette
$3-000 įmok., 9 did kamb., atsk., 
mūr.. nepereinami kamb., 2 vir
tuves. 2 vonios, naujas šild/la
bai švarus. 2 garažai ir privatus 
įvaž. Balansui vienas atviras inor- 
gįcius 10-čiai metų.///

RONCESVALLES — GEOFFREY 
$3.000 įmok., 6 did. kamb. mūr. 
atsk.. mod. virt., gražus kiemas, 
garažas. Namas arti susisiek, ir 
kraut. Pasiteiraukit.

DUNDAS — KEELE
$4.000 Įmok., 7 kamb. atsk. kvad
rat. planas, naujas šild;, įreng
tas rūsys, 2 mod. virt., 2 vonios, 
vienas morgičius. Prašo $17,000.

QUEENSWAY — 
STEPHEN DRIVE

$3.000 įmok., 6 did. kamb. bun
gaiovas, mod. virt., vand. alyva 
šild. Du gražūs kamb. rūsyje. Ga
ražas ir priv. įvaž. Dirbantiems 
vakarų Toronte vertas dėmesio. 
Prašo tik $15.300.

BLOOR — INDIAN RD.
$5.000 įmok., ant Bloor g-vės, na
mas ir kraut.,’ tinkama betkokiam 
bizniui, plius 5 kamb. butas. Gali
ma tuoj užimti ir prieš Kalėdas 
pradėti biznį. Verta apžiūrėti.

BLOOR JANE
$6.000 įmok., 8 kamb. per 2 augš- 
tus. gražių plytų ir gražios staty
bos namas. 2 virt., vand.. alyva 
šild., šoninis įvaž.^ garažas. Arti 
kraut, ir susisiekimo.

JANE — ANNETTE
$10.000 Įmok., 14 kamb. origina
lus naujos statybos tripleksas. 
Rami vieta, arti kraut., mokyklos 
ir susisiek. Geras investavimas. 
Prašo $33.000.

BLOOR — OAKMOUNT
S12.0Q0 Įmok., 13 kamb. triplek
sas, vand. alyva šild., 3 garažai, 
privatus ivaž., vienas morgičius. 
.Vertas dėmesio. '■

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayrter, Collingwood 
ir apylinkėse turime (Tižiausią pasirinkimą vasarnamių, farnių, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ 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

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

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

Už santaupas moka nuo 4^ ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
£Jž paskolas - morgiėius — 7/7. o 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 kef- 

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. Įstato 

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A . C I Ž I K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS. KROSNIS. SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 6*2 Lansdowne Avė.

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

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

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

DU F F E RI N R A DIO an d T V
SALES AND SERVICE

Taisom i tele vizijos. HI-FI ir radi jo aparatai. Pard uodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

LONDON, Ont. ST. CATHARINES, Ont. ..ŠYPSENOS..
APYL. VALDYBA PASVEIKINO j kolonijas, nešdami gyvą lietuvišką žo- 

PREMJERĄ. — KLB Londono apyl. ■ dį, taip reikalingą mūsų jauniesiems, 
valdyba raštu pasveikino naująjį Ont. į Linkime ir toliau nepritrūkti to ste- 
prov min. pirm. J. P. Robarts. J. R. buklingojo ryžto ir sveikatos' 
Robarts yra pirmasis premjeras iš 
Londono miesto.

PAS1SVENTĖUŲ TEATRAS. — 
Detroito Liet. Dramos Mėgėjų grupės 
atsilankymas ir šį sykį buvo viena ma
loniausių prošvaisčių mūsų gyvenimo 
pilkumoje. Sį kartą jie suvaidino T. 
Brandon komediją “Karolio teta”, y** 
sas komedijoje vaizduojamas nesusi
pratimas Įvyksta todėl, kad tikrajai 
tetai studentų pobūvin neatvykus, jie 
vieną draugų “pakrikštija” teta ir pri
verčia ji po to visą laiką dėvėti mo
ters drabužius. Gardus žiūrovų juokas 
lydėjo veikalą nuo pradžios ligi jo 
pabaigos Visų vaidintojų gražios pa
stangos prisidėjo prie veikalo pasise
kimo, bet ypač ji užtikrino A. L. Pe- 
sys, puikiai, Įtikinančiai suvaidinęs 
Felikso — tariamosios tetos vaidme
nį ir priėjęs išvados, kad moters dra
bužius dėvėti nėra taip patogu ir būti te. Lapkričio 13 d. 4 vai. p.p. motina

DE.
BARKUS RASTAS NEGYVAS VA

GONE. — Spalio 24 d. uždarytame va- 
gone-šaldytuve, stovinčiame ant šalu
tinių bėgių Londono mieste, buvo ras
tas negyvas žmogus. Spėjama, kad jis 
vagone uždarytas išbuvo apie 6 dienas 
ir mirė dėl vandens ir maisto stokos. 
Šiomis dienomis amerikiečių FBI, 
pirštų antspaudų dėka, atpažino jį 
kaip “Joseph Edward Barkus”, 53 m. 
amž., kilusį iš Nebraskos ir gyvenusį 
Oakland, California, JAV. Nežinoma, 
ar jis turėjo giminių it jo tautybė ne
nurodyta. Pavardė skamba gana lietu
viškai. Palaidotas Londone

NUŽUDYTA MERGAITĖ. — Lat
vių, naujųjų ateivių, 7 m. amž. duktė 
buvo rasta pakarta palėpėj negyvena
mo namo, esančio vos trijų namų at
stume nuo šeimos buto. Londono mies-

teta nėra taip lengva, kaip atrodo.
Grupė atvyko Londono skautų kvie

čiama. Liet, skautų rėmėjų pirm, ir 
Džiamborės Fondo įgaliotinis Kanadai 
V. Gudelis Z. Mikšienei ir jos vaidin
tojams įteikė Skautų Brolijos padėkos 
adresą, kartu išreikšdamas ir savo as
menišką padėką už grupės aukas 
Džiamborės Fondui ir už tą dideli pa
siaukojimą, parodytą kasmetiniu atsi
lankymu pas mus.

Į Vaidintojams tebevadovauja ta pati 
naujųjų laikų išeivijos knygnešė Z. 
Mikšienė, kupina energijos ir kieto, .....____
kieto ryžto dirbt i lietuvybės išlaikymo Velionė palaidotą lapkr. 16 d Wood- 
sargyboje Ji vėl sužvejojo naujų gra-i land kapinėse.
žiu jėgų iš jaunosios kartos eilių, su- Į Saugumo organai intensyviai jieško 
gebėdama užburti žmogų savo pasi-j žudiko, kuriuo, spėjama, gali būti su- 
šventimo pavyzdžiu. “Jei Mikšienė dar augęs ar ir nepilnametis jaunuolis ar 
gali —- ir aš turiu galėti”, pailsę vai
dintojai sau kartoja.

Anų laikų knygnešiai dalino rašytą 
žodį, o ši pasišventėlė — neša mums 
gyvą lietuvišką žodį, tariamą jaunosios 
kartos lūpomis ... Ji negalvoja ne tik 
apie honorarą, pagrindinę sąlygą ne 
vieno savo nuopelnus pabrėžiančio te
atralo, bet jos grupė dažnai atsisako 
ir minimalinių kelionės išlaidų pa
dengimo. Patys dirba, vargsta, važiuo
ja ir dar patys primoka! Tai tikrai ne
paprastai šviesus pavyzdys ne vienam _ ... ...
kultūrininkui. Nors jau praėjo dau-; dengti. Šis nusikaltimas buvo įvykdy- 
giau kaip pora savaičių nuo vaidinimo j tas kaip tik tą dieną, kai saugumo or- 
dienos, tačiau dar tebegyvenama pro-! ganai buvo atvykę į Londoną atnaujin- 
švaistės nuotaikomis, sužavėti to ryž- ‘ ti bylos ir tyrinėti panašaus nusikalti- 
to, su kuriuo Mikšienė ir jos pasi- mo. čia Įvykdyto prieš keletą metų, 
šventėliai leidžiasi į tolimas ir mažas D. Ė.

pasiuntė ją į krautuvę nupirkti laik
raščio, kuris tuo momentu krautuvėje 
dar nebuvo gautas, i r mergaitė 5 vai. 
10 min. dar buvo gyva matyta gatvėje 
prie minėto negyvenamo namo, Ade
laide ir Princess gatvių kampe. Mer
gaitei laiku namo negrįžus, šeimos 
draugai ir kaimynai pradėjo jos jiėško- 
ti gatvėse -ir aplinkiniuose namuose ir 
7 vai. rado ja jau negyvą.
. Mergaitės tėvas Ernest Finks kalba 
lietuviškai ir palaiko gerus santykius 
su lietuviais. Nužudytosios mergaitės 
krikšto tėvas yra lietuvis J. Lukša.

jaunuoliai. Ontario teisingumo min. 
paskyrė $2000 ir miesto Įstaigos $600 
premijas už informacijas, kurių dėka 
galės būti pagautas nusikaltėlis. Pas
kutinėmis dienomis jas padidino $200 
privatus asmuo-pensininkas, buv. ant
stolis. Po minėtos nelaimės vietos 
spaudoje per visą savaitę kasdien bu
vo skelbiami ilgi straipsniai, jautriais 
žodžiais aprašą nelaimės ištiktosios 
šeimos tragediją. Laidotuvės buvo per
duotos ir per televiziją. Taip pat buvo 
gauta aukų laidotuvių išlaidoms pa-

SUDBURY, Ontario
NEMALONŪS ĮVYKIAI NIKELIO ■ ko i 

PRAMONĖS DARBININKU * b-vės 
GYVENIME pirm

Copper-Cliff pradėti derybų su 
atstovais. Mūsų unijos skyriaus 
D. Gillis ir derybų komiteto va- 

Dar nepraėjo nė trys metai, kai ni-Ldovas turėjo pateikti komiteto afide- 
keiio pramonės darbininkų unija MM vitus b-vės derybų atstovams. Po trum- 
SW Local 598r negalėdama susitarti po pasimatymo b-vės derybų pirm. T. 
su pramonės bendrove INCO dėl pa- D. Delamero, pasitaręs su s5vo b-vės 
sirašymo geresnės sutarties buvo 
skelbusi streiką. Streikas truko 3 mė--rybų, kol unija nesusitvarkys viena 
nesiūs, bet dėl stokos lėšų unija 
tarė baigti streiką ir grįžti i darbą pa- ninkų-patarėjų. Reikalas paaiškės ne- 
sirašant su bendrove sutartį, duodam • tolimoj ateity, nes sena sutartis bai- 
čią mažą priedą. Dėl to nesėkmingo: giasi su ateinančių metų 2 d.
streiko unijos narių tarpe kilo nesu- • Bet kol paaiškės, mums darbinin- 
tikimai. Unijos skyriaus nauja valdyba * kams ramybės nebus, nes, kaip yra 
apkaltino centro valdybą ir šiais me- • numatoma, bendrovė ruošiasi kažko- 
tais nustojo mokėjusi centrui unijos kiems veiksmams. Jau pradėjo darbą 
narių duoklę. Praeito rugsėjo mėn/ mažinti ir darbininkus perkėlinėja i 
pradžioje Įvyko pirmas aštresnis susi- ’ naujas darbovietes. Kalbama, kad 
rėmimas unijos skyriaus valdybos su - b-vė rengiasi atleisti iš darbo jai ne- 
prokomunistine unijos centro valdyba. • pageidaujamus darbininkus, kai tik 
Centro valdybos pirm, C. Smith, gavo! unijos sutartis pasibaigs. Bet unijos 
sprendimą iš vietinio teisėjo perimti • skyriaus pirmininkas per radiją pa- 
unijos skyriaus tvarkymą ir jos raštinę j reiškė, padrąsindamas visus unijos na
šu nuosavu narnu. Tą įvykdęs, pradėjo rius, kad siųs škundą Ontario Labour 
tikrinti unijos dokumentus. Unijos na- Relations Board dėl b-vės atsisakymo 
mas buvo apgultas skyriaus narių. įsi-! vesti derybas su unija dėl atnaujinimo 
veržę į vidų norėjo išmesti nepagei-‘ sutarties sekantiems metams. v 
dalijamus svečius. Viduje kova truko ‘ Unijos narys

RED. PRIERAŠAS. — Šią korespon
denciją reikia papildyti Kanados Dar
bo Kongreso pirmininko pareiškimu, 
sakančiu, kad Darbo Kongreso taryba, 
apsvarsčiusi Sudbury ir Port Colbor- 
nę. Ont. darbininkų būklę, nutarė pa
laikyti tų unijų pastangas, kurios ko
voja prieš prokomunistinę Mine, Mill 
and Smelter Workers uniją. Darbo 
Kongreso pirm. C. Jodoin, atstovaująs 
1.150.000 darbininkų, pažadėjo remti 
“girtinas tų darbininkų pastangas nu
sikratyti komunistiniu jungu ir su\ 
daryti veiksmingą uniją ginti bei ge-

pa-' atstovais, pareiškė nenori pradėti de-

nu- derėtis be svetimos unijos pagalbi

virš valandos iki atvyko didesnis skai
čius policijos.

Po to byla perduota augštesniam 
teismui Toronte, kuris pripažino teisę 
unijos skyriaus reikalus tvarkyti pa
čiai skyriaus valdybai, o ne centro 
valdybai.

š.m. pabaiga baigiasi unijos su 
bendrove sutartis ir atėjo laikas pra
dėti derybas su bendrove dėl naujos 
sutarties. Unijos skyriaus valdyba, 
norėdama sustiprinti savo poziciją, su
sitarė dėl paramos su Steel Workers 
unija, kuri garsinasi, kad savo atsar
gos fonde turinti 23 mil. dol. Po su-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKĄS

kontrdlcforiųs
Visu rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai. - ,
Tel RO. 7-9947

24 Hamberview Rd..-Toronto.

VYRIŠKŲ IR c III VAI 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ . 01U V V , CtO.

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

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

Telefonas LE. 1-1432.

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA pra- bet yra kapelionija, veikianti tautinės 
eitą sekmadienį įvykusiame visuotinia-į parapijos teisėmis. Be to, jau yra užsi- 
me susirinkime parapijos salėje. likusi tradicija šiuose kraštuose, kad

Susirinkimo pirm, buvo išrinktas A. ta vieta, kur lietuviai susirenka lietu- 
Gverzdys. sekret. — J Girevičius. Dar-' viškoms pamaldoms, lietuviškam ku- 
botvarkė buvo plati, tačiau ji praėjo nigo žodžiui, tai tą vietą žmonės ir 
gana sklandžiai iki valdybos rinkimų i mėgsta vadinti lietuviška parapija, o 
punkto. Visdėlto pasisekė išrinkti vai- kunigą tos parapijos klebonu. Tam yra 
dybą vėl labai geros sudėties: A. pakankamai moralinio pagrindo. 
Gverzdys pirm , S Ulbinas — vice-[ Atrodo, kad be įprasto lietuviškos 
pirm., J. Alonderis — sekret., J. Dai- parapijos vardo sunku būtų apsieiti, 
norą — ižd., A. Šetikas — narys.

Rev. kom sutiko pasilikti ta pati.
Sis susirinkimas turėjo ir kitų gerų 

savybių: pirmiausia dėlto, kad buvo 
pasisakyta atvirai, plačiai ir, be mažų 
išimčių, gražiai visais rūpimais klau
simais, taip kad abi pusės tapo nu
šviestos lygiai ir tuo būdu nebuvo pa
likta pelenams rusėti ir smilkti atei
čiai.

Kitas geras reiškinys — išryškėjo 
bendruomenės šalpos klausimas. Pasi
rodo, kad per vienus metus į vargą 
pakliuvusiems tautiečiams buvo sudė
ta arti tūkstančio dol. Nedideliam 
skaičiui mūsų bendruomenėje tai pa
sigėrėtinas vaizdas.

Taipgi išryškėjo darnus mūsų orga
nizacijų tarpusavis bendradarbiavimas 
ir veikla; pvz. rengiant labai pasise
kusį Tautos šventės parengimą, prisi
dedant lėšomis vienam ar kitam tiks
lui.

Tas vardas visus jungia ir skatina vi
sus atvykti į vienas bendras lietuviš
kas pamaldas. Tai duoda daug naudos 
lietuvybei, lietuviškam jaunimui, o 
niekam jokios žalos nedaro, tad kodėl 
ir toliau nesivadinti lietuviška parapi
ja? Tiesa, vienas antras tautietis klai
dingai yra pamanęs, kada jei jau lietu
viška parapija, tai jau ir visų nuosa
vybė ar bent vieta, Įpareigota vykdyti 
ir pašalinės nuomonės pageidavimus, 
bet dauguma aiškiai žino, kad taip nė
ra ir kad lietuviška parapija yra mums 
čia pirmoj eilėj dvasiniams reikalams.

SKRIAUDŽIA NIAGARĄ. — Sta
tant vis naujas elektros jėgaines su
mažėjo Niagaros krioklio galingumas 
tiek, kad miesto burmistras išreiškė 
baimės, esą nebeužilgo Niagarą gali
ma bus pereiti nesušlapus kojų.

Ryšium su tuo įvyko kitas keistas 
reiškinys netoli esančiuose verpetuo
se: jie ėmė suktis į priešingą pusę. 
Priežastis spėliojama: arba vandens 
sumažėjimas arba, kaikurių mokslinin
kų spėjimais — verpetų dugno struk
tūrinis pasikeitimas dėl kurių 

formaliai teritorinės parapijos nėra, požeminių sukrėtimų. Radasta

YRA PARAPIJA AR NE? — Vie 
ni teigia, kad yra tokia Niagaros pu
siasalio lietuvių parapija, kiti sako — 
nėra, ištikrųjų, pagal visas taisykles,

Skaitytoj y laiškai
ja taktiką ir metodus, skolintus iš ko
munistų partijos. “Jos stengiasi pri
segti prokomunisto ar komunisto eti
ketę atskiriems asmenims, statyti juos 
nepatogion padėtin ar persekioti to
kius”.

Žinia, tie visi teigimai, jų autorių, 
NCWC įstaigos, pirmoje eilėje skiria
mi platiesiems amerikinams sluogs- 
nams. Bet ar tie įspėjimai negali bū
ti taikomi ir mums patiems? Ar ne
būtų pravartu prieš pradedant vienų 
ar kitų puolimą, jų siedinimą su ko
munistais gerai pagalvoti, ar tokie 
puolimai tikrai atsieks savąjį tikslą, 
ar jie neskaldys mūsų visuomenės, ar 
nenukreips jos dėmesio nuo pačio pą- 

čia ir nėra. Gi šis autorius visada sten- j grindinio taikinio, ar neineš tam tik- 
giasi savo rašiniuose neskelbti ura -: ro sąmyšio, nepasitikėjimo vieni kitais 
'kraštutinių minčių, tikėdamas, kad ; mūsų pačių tarpe? AL Gimantas 
betkuris kraštutinumas, net ir mūsų ■ 
visų vedamoje antikomunistinėje ko
voje, yra žalingas visos kovos tikslui/

Gana panašiu klausimu prabilo ir į 
National Catholic Welfare Conference 
socialinės akcijos departamentas, va-. 
dovaujamas arkivyskupo William E. 
Cousins iš Milwaukee. Ši katalikų hie
rarchijos Įstaiga savo pranešime me
tiniam JAV vyskupų suvažiavimui pri
minė. kad kraštutiniai antikomunistai Į 
nesąmoningai padeda komunistiniams į 
tikslams. Pranešime neminimos gru-1 
pės ar asmenys, bet reiškiamas susirū- * 
pinimas JAV veikiančių antikomunis
tinių organizacijų veiklos metodais. 
Tame pranešime sakoma, tokios orga
nizacijos be blogos valios padeda ko- ! 
munistams “by dividing and confusing! 
Americans”. Tokią veikla, be to. nu-į 
kreipianti dėmesį nuo tikros pabaisos, I 
kuri iš komunistų pusės graso Azijoje, ’ 
Afrikoje ir P. Amerikoje. i

Minėto socialinio departamento ty- • 
rinėtojai rodo, kad kraštutinės antiko- j 
munistinės organizacijos dažnai apšau- į 
kią komunistais tokius asmenis, kurių ■ 
pažiūros ir pozicija daugumos ameri- j 
kiečių laikoma legalia ar bent dar 
ginčytina politinėje plotmėje. Praneši
me pabrėžiama, kad kaikurios tų mi
nėtųjų grupių visiškai atvirai naudo-'

PRIES KRAŠTUTINUMUS
Ir aš ir “Tž” jau nekartą susilaukė 

priekaištų, kurie kartais iššokdavo iš 
paprastos kritikos rėmų ir tapdavo 
pagieža. Atsakant. Įtikinamiausias ke
lias būtų tokia pati forma, bet pasak 
vieno redaktoriaus, ar vertėtų nusi
leisti iki tokio lygio?

Kaikurios kaimyninės sferos, kartais 
tiesiogiai, kartais aplinkiniais keliais 
vis nori prikišti man prokomunisti
nes ar bent ružavas tendencijas. Įve
liamas ir šis laikraštis. Tie kritikai 
betgi sąmoningai užmiršta, kad kata
likiškos minties laikrašty betkokie ru- 
žavi pasireiškimai netik nereikalingi, 
bet negalėtų būti ir toleruojami. Jų

OKULISTAS
S. BRoWwSKI, OD.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

sitarimo Steel Workers unija Sudbu- rinti savo reikalams . Anot jo, Sud- 
ry atidarė du biuru ir pradėjo šaukti p)ur-v *r. Colborne darbininkai, 
masinius susirinkimus, kad įtrauktų : ‘‘daugelį metų buvo jiauriai^jsnaudo- 
Mine Mill Smelter Workers unijos na- -J ... ? ___ 7 ’ 
rius i savo uniją. Tas jų darbas eina 
Jau antras mėnuo, bet kolkas dar ne- - . , ... T
pasiekė daugumos narių, kad galėtų Steelworkers unija priklausanti Kana-- 
paduoti ptašvma Ontario Labour Rela- d°s Darbo kongresui ir ateinanti pa- 
tions Board dėl įregistravimo savo gelbėti darbininkams teisėtoj kovoj už 
unijos nikelio pramonėje. ! savo gerove. Kaip matyti iš korespon-

Lapkričio 15 d. unijos skyriaus vai- į dencijos, Sudbury 598 skyrius, šie- 
dyba su sudarytu deryboms vesti ko- kiąs atsiplėšti nuo prokomunistinės 
mitetu iš 17 unijos narių ir pakviestu i 5?v.° centro valdybos, ir pasitelkė 
Steel Workers unijos patarėju nuvy nited Steelworkers unija.

! jami tarptautinės Mine, Mill and 
Smelter Workers unijos vadų komu
nistų partijos interesams”. United

420 
ard 
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.

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

17% BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

Will-Do Cartage 
BaIdų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GR ACE ST., Toronto

Te!. LE. 4-8390

OILS LTD.
Atstovai ' *

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymai

':';7' patartievlmas. 
TeMonas LE. 3-4908.

if

į Rochester,N.Y.
I Solisto tenoro Leono Baltraus dai-
1 nu ir arijų rečitalis Įvyksta gruodžio 
[2 d. 8 vai. v. Ročesterio “German
House” auditorijoje.

į Solistas po pusantrų metų “tylėji-
i m o” duoda savo pirma dainų ir arijų 
koncertą Ročesterio publikai, o taip;

I pat ir muzikos kritikams.
Po koncerto gros orkestras ir veiksi

1 europietiškas bufetas. Linkime mūsų; 
tenoru i daug sėk m ės: 5^ p

I - u *

Ą. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
107

Telefonas EM- 6-4182
Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RCSIITSILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
A.ST.JVOZXPAITIS

^ciišomi RADIO IR TV aparatai'
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai.F.N O R V Y D A S.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Persiskyrimo priežastis
Gatvėje susitinka dvi artimos 

draugės:
— Ar ištikrųjų tu persiskyrei 

su savo sužieduotiniu? Nenorė
čiau net tikėti.

— Taip, persiskyriau. Ir tai ga
lutinai.

— Kas gi Įvyko tarp jūsų'.’
— Jis tapo nepakenčiamas: 

nuolat kritikavo mano sukneles, 
uždraudė rūkyti, storžieviškai el
gėsi su mano draugėmis, nėjo su 
manimi i barus, o blogiausia ...

— O kas dar blogiau Įvyko?
— Jis vedė kitą ...

Vienintelis “rašytojas”
Per Įstojamuosius egzaminus i 

Vilniaus universitetą. Viena kan
didatė buvo paprašyta suminėti 
kelis vokiečių rašytojus.

Iš merginos lūpų pasigirdo tik 
viena “pavardė”:

— Volkswagen . . .

N'ėra kitos išeities
Mažame miestelyje pas teisė ją 

atvyksta panelė su vyriškiu ir 
prašo juos sutuokti.

Užsirūstinęs teisėjas kreipiasi 
i nuotaką:

— Negaliu šiandien aš jūsų su
tuokti. Tik tamsta pažiūrėk, jis 
visiškai girtas. Ateikite rytoj.

— Negaliu, pone teisėjau, ry
toj. Kai negirtas, tai jis nenori 
tuoktis. .

Nepasitenkinimo nagrinės
Kažkas paklausė škoto:
— Ar jus nepykina niioktiiniai 

juokai apie šykštumą?
— Taip, tas mus pvkina.
— Kodėl?
— Kiti žmonės turi iš to sma

gumą, bet nieko mums už tai ne
užmoka . <.

Netikinti i prietarus
Zoologijos pamokoje mokyto

jas klausia mokinę:
— Prašau man pasakyti, ką ži

nai apie garnį?
— Pone mokytojau, aš girdė

jau. kad visa tai, kas pasakojama 
apie garnį, yra gryniausias žmo
nių prasimanymas, prietarai,. .

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D/C /Ii?7 1 
gyvybės, pensijų ir kt. jTt

D r au d i m a i p- “A VI A A A A Vlr A 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. L ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. ME1LUV1ENR

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

. U praneša, kad j'

I naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER BD. 
(2-r a s nam as 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. 
(i rytus nuo Dufferin St.)

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

''• j (prie Geoffrey St.)'W'-u
? TEL./- LE. 2-5493

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko okinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

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

DRAUDIMAI
NAMŲ. AUTO. VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI. 

ATSAKOMYBES. APIPLĖŠIMO. TRANSPORTO. BONDS IR PAN.

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

RO. 6-7132
A TSTO V A UJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOIJUDA IMANT DRAUDIMA IS VIENOS KOMPANIJOS



.> j

1961. XI. 30. Nr. 48 (620)8 PSL. T£V16K£& ŽIBURIAI
SS

MONTREAL, Que.
KLB MONTREALIO SEIMELIO RINKIMINES KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS
ro parapijos salė — 3426, rue ruošia kortų vakarą A V salėje. 
Parthenais. Numatomos skanios vaišės, gra-

Balsuou gali visi lietuviai ne- žios dovanos Įeinant ir turtinga 
jaunesni kaip 18 m. amžiaus. loterija. Visi kviečiami.

Žemiau skelbiame pasiūlytų i Spaudos kioskas primena, kad 
Montrealio Seimeli kandidatų są- jau laikas atnaujinti liet, laikraš- 
rašą: - ...... -

darbininkas, gyy. LaSalle;
darbininkas. Verdun;

| Sis penktadienis yra pirmasis 
mėnesio, skirtas Kristaus Dieviš
kosios širdies garbei, šv. Mišios 
taip pat ir vakare 8 vai.

Šį šeštadienj AV šv. Onos dr-ja

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šiuo sekmadieniu pradeda

mas keturių savaičių prieškalėdi
nis laikotarpis — Adventas.

— Praėjusį sekmadienį iškil
mingai atšvęsta Kariuomenės

Pranešame Montrealio lietu
viams, kad rinkimai i KLB Mont
realio Seimeli įvyks 1961 m. 
gruodžio 16 d. 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro. Rinkiminės būstinės:

Aušros Vartų parapijos salė — 
1465, rue de Seve ir šv. Kazimie-

1. Abramonis, Bronius,
2. Balaišis. Leonas,

61,
35,

čių prenumeratas 1962 m. Spau* 
dos kioskas siūlo savo patarnavi
mą be jokio atlyginimo.

3. Bagdžiūnas, Bronius,
4. Baradinskas, Pranas,
5. Bijūnas, Bronius.
6. Dalino n tas, Jonas,
7. Geležiūnas. S J.,
8. Gudas. Jurgis.

40, darbininkas, Lashine;
39, darbinnikas, Verdun;
37, tarnautojas, Dorval;
39, darbininkas, Duvernay;
22, tarnautojas, Ville Emard;
39, mechanikas, Cote St. Paul;

Kariuo-menės šventės minėji
mas praeitą sekmadienį įvyko AV 
parapijoje Buvo atlaikytos iškil- 

: mingos pamaldos už Lietuvos žu- 
l vusius karius ir partizanus. Po 
pietų par. salėje įvyko iškilmin-

23, geologas, Verdun;
51, darbininkas, LaSalle;
27, inžinierius, Cote St. Paul;
49, darbininkas. LaSalle; 

elektrikas, Verdun; 
darbininkas, Verdun; 
tarnautojas, LaSalle; 
įrankių dirbėjas. LaSalle; 
komersantas. Rosemount: 
inž. asistentas. Duvernay; 
darbininkas, Ville Emard; 
darbininkas, LaSalle.

499-83 Ave. L’Abord - a - Plouffe. maldas lankančiųjų registraciją 
. P.Q.. telef. MU.- 1-6406, kad at- paaiškėjo, jog labai didelis nuo

šimtis lietuvių nelanko pamaldų 
savo bažnyčioje. Ragino prisimin
ti, mūsų tėvus, kurie kilometrus 
pėsti per lietų ir pūgas į bažny
čią eidavo: tad mums, daugumoj 
važiuojantiems savais automobi- 

: liais, tikrai nėra rimtas pasileisi- • 
nimas esą einame į kitas bažny
čias dėlto, kad liet, bažnyčia toli, 

PLIAS centro valdybos pirm.
prof. S. Dirmanto lankymosi 

. proga vietos inžinieriai su ponio-

gas aktas. Gražiai mūsų kariuo
menę nušvietė savo paskaitoje iš 
Čikagos atvykęs buv. Lietuvos kr. 
aps. min. gen. St. Dirmantas. Me
ninę programos dali išpildė sol. 
G. Čapkauskienė. taut, šokių gru- 
pė ir AV par. choras.

Bazaras šv. Kazimiero parapi
joj praėjo su dideliu pasisekimu.

Sv. Kazimiero par. kun. F. Ju
cevičius sekmadieni per pamoks
lą nusiskundė, kad pravedus pa-

9, Jurkus, Rimantas,
10. Kačergius, Vincas,
11. Kličius. Algis.
12. Knystautas, Jurgis.
13. Morkūnas. Antanas,
14. Mylė, Augustas.
15. Pięšina, Alfredas.
16. Rusinas Albertas,
17. Skučas. Juozas,
18. Stankevičius, Liudas,
19. SiaūČiuliš. Juozas,
20. Viskantas, Alfonsas,

Balsuoti galima nedaugiau kaip 
už 15 kandidatų,.

Rinkikas, dėl ligos ar dėl svar- siustų jam balsavimo kortelę.
i Maloniai kviečiame visus lietu

j tad., 7.30 v.v. Nuo 12 vai. dieną iki f “Dainos” grupės
■ vėlumos salėje veiks bazaras Liet. Vai- susirinkimas 
i kų Namų naudai ir pilnas bufetas.
| — Prisikėlimo par. vajaus didieji,p. Jankaitienę, 60 Evelyn Ave.

:>ubii niKiiiidS — šį sekmadienį, 
gruodžio 3 d., 3 vai’ p.p. pas narę

Y.'*:“-" •šj sekmadienį prasideda Advcn- darbai eina .prie -galo. Parapijiečiai pa-:; Visos narės ir viešnios prašomos 
tas. Visi tikintieji, ypač jaunimas. Irapiją reguliariai remti pasižadėjo be-1 „-..-.„ j afciianįvti ir nmižmirčti 
kviečiami susilaikyti nuo pasilinksmi-'vęik visu 100S<. Iki šiol jau išsiųsta gausiai aiSlianKyu lt neužmiršt! 
nirhų: c^ic:.-c--c;-c-‘:c-v:.c.:->;VOįe|įai..-:|OQo^jy.į.:.. seimu. Iš ankstb

Prisikėlimo parapijos žinios

„m .e atsinešti fantus bazarui, kuris
— Praėjusi sekmadienį bažnyčioje nepramaėius. kad reguliarių aukotojų iv.Vks gruodžio 8 d., penktadienį,

• • • . soausdinama dauciau 7 vai. vak. Lietuviu Namuose.

vokeliai 1000-čiui šeiniu. Iš anksto

vai. vak. Lietuvių Namuose.
Valdyba

Prieškalėdinis koncertas
Prieš Kalėdas Toronto Lietu

vių Caritas šalpos tikslams kas
met rengia tradicinį vakarą, š.m. 
pasirinkta solo dainų ir smuiko 
koncertas gruodžio 9 ck,. šeštadie
nį. 7.30 vai. vak. Prisikėlimo par. 
salėje. Programoje dalyvauja so
listai: L. šukytė ir V. Verikaitis, 
smuikininkė M. Hrobelsky iŠ To
ronto konservatorijos. Akompa
niatorius — muz. St. Gailevičius.

Sol. Lilija Šukytė Toronte kon- 
___  certuos pirmą kartą. Ji, nors gi- 

Liet. Vaikų Namuose, 56 Sylyįąn Avė. mieras; Valentino ir Marijos___Indrišiū- IRUSI Lietuvoje, atstovauja išeivi-
. .. 2 Tėvelius joj augančią lietuvių kartą. Jau

siąspamokas turėtų lankyti irateinam nuoširdžiai sveikiname, o vaikučiams no j i solistė konservatoriją lan-

■ Y- vr ri « z4 buvo iškilmingai paminėta Liet, ka- bus liek daug, spausdinama daugiau
švente. Vienuoliktos valandos pa-: riuomenės šventė. Reiškiame padėką' vokelių, ir likusiems parapijiečiams 
maldų metu SU vėliavomis pamal-' Į;į|r .savanoriains U- skautams, organi- netrukus bus išsiuntinėti. Labai atsi
jose dalyvavo kūrėjai savanoriai, zuotai dalyvavusiems pamaldose: j jorašome už šf nepramatytą susitruk- 
VI. Put vio šauliu kuopa ir mer- — Parapija ir Tėvai pranciškonai j dymą. Kadangi Prisikėlimo par. svar- 
gaičių skaučių “Šatrijos" tuntas, giliai užjaučia M. Reginą ir par. kom. blausias vajaus tikslas buvo ne kvotos 
l’o Mišių chorui riedant “Kovo- nari P. Regina, mirus jų tėveliui Lie- siekimas, bet visų parapijiečių pri- 
ic iūs žuvot” orocesiioi buvo nu- 'U'ojc. Už a.a velionį šv. Mišios šį kvietimas savo parapiją remti, vajų Jta prfe paSo žuvušiems P»KI«0ien>. 7.30 vai. vak. I reikia la.kyti labai pasisekusiu. Trijų
i - 4. -i • Ekzekvines sv. Misiąs užprašė par.kur po trumpo susikaupimo, su- komitetas gruodžio 9 d„ 9lvaL ^t0. 
giedotas Lietuvos himnas. — §1 sekm., 11 vai. šv. Mišios bus

— Šią savaitę par. kunigai lan- laikomos už a.a. Mykolą Reginą. Jas 
ko: Humber Trail, Humberside,' Užprašė buvę Prisikėlimo parapijos 
Evelyn Ave., Evelyn Cr., Clende-1 komiteto nariai, 
nan ir High Park Ave.

— Šis penktadienis yra gruo
džio mėnesio pirmasis. Pamaldos: 
7.30 ir 8 vai. ryto, o vakare — 
7.30. Pirmąjį penktadienį namuo
se lankomi ligoniai.

— Tradicinis Toronto Lietuvių 
Caritas prieškalėdinis koncertas 
— gruodžio 9 dieną

— Vaikučių ruošimas Pirmai Komu- 
i nijąi pradedamas šį sekmadienį po 10

metų būvyje suaukoti pasižadėta su
ma jau pasiekė $130.000. Visai parapi
jai ir talkininkams giliai dėkojame.

:■— Nuoširdžiai sveikiname Justiną 
Laurinavičių ir Violetą Simanavičiū
tę, sukūrusius šeimos židinį ir linki
me laimingo gyvenimo.

Pakrikštyta: Povilo ir Valentinos
vai. Mišių. Registracija įr pamokos—1 Dalindu sūnus Rimas Andrius Kazi- 
r" ■;.;; .y *
Vaikučiai, baigę ar bebaigia 7 metus, nų sūnus Ričardas Jonas.

tį pavasari priimti Pirmą Komuniją, linkime gausiu Dievo maloniu?
— Sis penktadienis yra gruodžio 

pirmasis. Mišios — 7, 7.30 ir 8 vai. ry
to ir 7.30 vai. vak. Per visas Mišias ■

Kat. moterų susirinkimas

37,
40.
33.
37,
40,

46.
36,

bių priežasčių, numatąs, kad pats 
negalės atvykti į balsavimo busti- vius g; tįsiai dalyvauti rinkimuo- 
nę, gali balsuoti paštu. Tuo reika-; se. Rinkiminė komisija: 
1 u praneša R i n kim inės Komisijos K. Andriuškevičius
pirmininkui K. Andriuškevičiui: M. Juodviršis Br. Staškevičius

Seimelio' rinkimai. — Montrea
lio Liet. Bendruomenės valdo
miesiems organams sudaryti kas 
dveji metai yra renkamas seime
lis, kuris kartu su organizacijų 
atstovais iš savo tarpo vieniems mis buvo susirinkę pr. penktadie- 
metams renka seimelio prezidiū- nį jaukiam "©būviui AV kleboni- 
m?- ins salėie. Prof, Dirmantas nu-

Ypač džiugu, kad šiais metais švietė lietuvio inžinieriaus ir ar- 
kandidatų sąraše matosi daug chitekto išeivijoje uždavinius sa- 
naujų pavardžių, nes paskutinių vos’os tautos išlikimui, suoažindi- 
penkerių metų būvyje bendruo- no su organi’7acine PLIAS veikla 
menės veikloje matėsi vis tie pa- ir oasidžiaucė oobūvyje matyda- 
cys veidai, o kaikurie jau išdirbę mas gražų būri čia mokslus bai- 
visą dešimtmetį, tai naujų jėgų ausiu iaunu inžinierių, įsijungu- 
įtraukimas yra labai sveikintinas <?■'•> i PLTA^ eiles Tš Otavos daly- 
dalykas. Tas turėtų pagyvinti vavo seni montrealiečiai —■ inž. 
bendruomenės veikla mūsų di- i Danvs. nerdavęs sveikinimus Ota- 
džiajame Montrealyje. . ; vos PL’A^ skyriaus, ir matin. Ju-

Gruodžio 10 d., sekmadienį,Jrėiias. Pobūvis praėjo labai jau- 
. ... -- . , -—v-r-7- ——,---r--“ i vvkstančiuose seimelio rinkimuo-Į kini. Vaišių šeimininkės buvo dr.

sikėlimo par. saleje 4 vai. p.p. Į darni bendruomenės reikalus ir; sė kviečiame visus Montrealio lie-' Giriūnienė.. Vilčinskienė, Malis-

Solidarumo įnašas
Apyl. v-ba prašo iš kiekvieno 

dirbančio lietuvio solidarumo įna
šo tik $2 metams. Tačiau jo išrin
kimas reikalauja daug laiko, kar
tais ir kantrybės. 16 rinkėjų sa
vo darbą jau užbaigė, kiti užtęsė 
ligi dabar, nes vasaros metu buvo 
sunku visus surasti namuose. 
Nors rinkimas dar tęsiamas, bet 
kas gali, esate prašomi nelaukiant 
užsimokėti: abiejų parapijų kny- 

kad sis kultūrinis lietuvišku dai- I gynuose. “Paramos” bankelyje 
nu ir smuiko koncertas, rengia-' arba Liet. Namų knygyno vedėjui

kė Toronte. Neseniai ji su pasise- 
į kimu koncertavo Čikagoje. Šalia 
dainavimo ir piano studijų, ji lan-• gruodžio y dieną. to ir 7.30 vai. vak. Per visas Misiąs; Gruodžio 10 d tuoi no Sumos . tt A; p*“*1'; r— Sutuokta: Bronius Kišonas klausomos išpažintys ir dalijama Ko.;ša~ki“™as°KLK’ Moterų drdosJ kouH.ai”llt®n,° ir tlkls,1 I T’

ir Vanda F Gipdraitvtė- Aims R munija Moiei ų arJOS,, pabalg(i Del Studijų nuo keleto
Žutautas ir Clair H M Bennett- ~ šeštadienį, 9 vai. ryto laikomos! Prisikėlimo pai ap. sk. visuotinis. pakvietimu koncertuoti solistė 
/^narnas ir vian h. ivi. rsenneu,, Mišios 117 neseniai Anstri. 'nariu sus-mas III a. saleje. Sus ' ----- -Konrad L. Rohrbach ir Ralindis ekzekv,nes M,MOS uz neseiuai Austr,‘ ■ • - - ■ J-
t. r»_.,č_____ JOJT. Bartmann.

joje mirusį a.a. Stanislovą Geštautą. mas labai svarbus, todėl visas na- 
šv. Mišias užprašė insbrūcke kartu res prašome būtinai dalyvauti.

turėjo atsisakyti. Caritas tikisi.

PakrikStvtn- P-mlinc Tnnac /V- , '~ . r. ----------. ■ - ---- nu ir SinUIKO Koncertas, rengia-: ftu’S’Hv vvuvjui
.m.tic ' studijavę kolegos Mokslą draugai iš • Maloniai kviečiamos visos pnjau- mas prieššventinei šalpai. tautie-iAug. Kuolui. Paštu galima siųsti:
apUtlS- “na‘OniaI prašom? daf^autT'05 'clancl0S merginos ir moterys. čiu tap susilauks dėmesio. C. U'. Mažeika, 204 Yarmouth Rd..

Ligoniai. Pulk. Traškevičiui sv J _ gį sekmadienį. 9 va’., šv. Mišios į J Kalėdu eriutė i t oi omo -i.
lozapo ligoninėje padaryta ope- Trečiojo Ordino intencija. Po pasta- Vyr. mergaičių moksleivių al-;vjsiems Toronto ir’apvl. lietuviu dėkoju‘"asiems ta^ sumo'kėfu- 
Clia. Gen. Hospital DO ooeraci-! umu Mišių bažnyčioje bus mėnesinis : I.cn«irinkmi4c ivvt-c ____ .......______ jai « □ uckoju visiems jau sumušėju

Gaputis.

Juozapo ligoninėje padaryta ope-^Trečiojo Ordino Intencija. P» pasta-■ Vyr. mergaičių moksleivių atjvisiems Toronto ir’apyl. lietuviu
racija. Gen. Hospital PO operaci-’ tiniu Mišių bažnyčioje bus mėnesinis :• nu. tneirinknnac ivvkc aru nd 71* n ■ -1 • 1 j n vibieius jau bumuKtjujos gydosi M. Besasparienė. Sa-ikongregacijos susirinkimas, konferen-^ į 5 as °!SJėi "- ^ P1\- siems. ypač tiems, kurie, supras-

... ,, įKyiecmmos visos moksleives da- šia eglutę registracijos nėra. Jo-;branglndanli rlnkėjų aukoJama 

dal Avė.). Sv. Juozapo ligoninėje.,
aštuntą menesi gydosi Betkus. ketvirtaįieni
Toje pat ligoninėje sveiksta šeš-i — par. choro bendra repeticija ši 
tad. mokyklos mokinė Grigaitė, trečiadienį, 7.30 vai. vak. muzikos stu- 

' dijoje. Ruošiamas kalėdinis repertua- 
Šį šeštadienį muzikos studijoje,

Cecilijos šventės proga, rengiama
Susituokė ’ Į ras.

Žinomųjų Toronto visuomeni- šv.

lyvauti.

Jaun. mergaičių at-kių susirin
kimas įvyks gruodžio 3 d. 4 vai. 
p.p. LV Namuose. Susirinkimuo
se visos dėvi at-kiu uniformas.

je gali dalyvauti visi norintieji.' iaika, sumokėjo daugiau nei už 
Tėvai prašomi sunešti savo vai- vienus metus. Vardiniai sąrašai 
karus dovanas iki gruodžio 17 d. į bus paskelbti artimoj ateity.
LV Namus, 57 Sylvan Ave. Prog
ramoje bus snaigių šokiai, bale
tas, Prisikėlimo par. vaikų cho-' 
ras ir Kalėdų senelis iš Lietuvos MOHAWK FURNITURE LTD.

kienė ir Zubienė.
Aušros Vartų par. metinė vaka

rienė pr. šeštadienį sutraukė pil
nutėlę parapijos salę svečių.

Katalikės moterys nuo seno yra 
susibūrusios KLK Moterų dr-jos 
A.V uar. skvriun ir gražiai veikia.

i Rosemounte gyvenančios sky- 
iriaus narės yra sudariusios atski- 
; ra ratelį.
! Kredito Unijų centras Kanado
je yra pagaminęs labai patvarų ir 
'įdomų banką-raketą mūsų mažie
siems taupytojams. Raketa pritai-

S 12’00 įkyta smulkių pinigu automati- 
$45 30 'niam jšovimui į banką . “Litas” 
S53 601raketos platinimą yra perdavęs 

____ ___j_  spaudos kioskui ir kviečia ją už- 
Viso SI 10 90 sisakyti kaip kalėdinę dovaną vai

kams. Užsakymai snaudos kioske 
priimami iki gruodžio 15 d. Kai- 

SlO.OOjia _ S2.25.
ei - Reikia pinigų smulkiems reika- 
eon no i^ms? Kreipkitės i banka “Litas” 
820.00 Jlel HU. 1-2957. Iki $250 kredi- . 

t- oz-n aa tingiems asmeninis žirantai nerei- Viso S60.00 kalingi
2. Maloniai kvie- PRANEŠIMUS bri skelbimus 

ir isu. jai patarnauti, nupirko ciame paremti Krašto v alely bos Alontrealio kronikai siusti iki
: sekmadienio vakaro “Tž” at- 
| stovei p. A. Zvbienei 555 Ge

rald St.. La Salle. P.Q. Telef.
i DO. 5-0224.

KLB Toronto apyl. solida
rumo vajaus vadovas

Mergaičių popietė — kiekviena * — - —rt,- -v —- į 
ninku Valerijos ir Jono R Simą- privati choro ir jų artimųjų arbatėlė, sekmadieni LV Namuose nuo 4-5 ?u dovanomis. Šiai v ai šventei atidaro^ savo skyrių lo< Ronęcs-

■ .. .u ... ... _ vai pp MergaiUs prašomos ak. f ir programai vadovauja Nek. Pr.. yalles Aye
J- tyviai dalyvauti, nes gruodžio 17 Į Maujos seserys. 

. A d. visos dalyvaus Kalėdų eglutės’ ~ ~ " ’ 
sush Programoje:

navičiaus vyriausioji dukrelė Vio- . .Par vaikučių choro bendra re- 
iota praeita’ šeštadieni ištekėjo už
studento J. Laurinavičiaus. Labai ceciijj0S šventės proga, vaikučiai bus 
iškilmingos jungtuves įvyko Pri- pavaišinti. Kviečiame gausiai 
sikėlimo par. bažnyčioje. Jungtu- • 
vių apeigas atliko Tėvas Rafae- 
lis Šakalys. OFM. Iškilmingose 
Mišiose giedojo parapijos choras, 
vad. kun. B. Jurkšo, Solo giedo
jo A. Simanavičius. Bažnyčioje ir

tuvius gausiai dalyvauti ir paro
dyti daugiau bendruomeniško so
lidarumo, nes paskutiniuose rin
kimuose tikrai mažai tebalsavo. 
Jei žmonės ryžtasi ateiti to svar
baus darbo dirbti, tai juos nors 
morališkai neparemti būtų ne- 
bendruomeniška. Visi nuo 18 m. 
amžiaus dalyvaukime rinkimuo- 

: se. Seimelio prezidiumastarp Garden ir Gal
. i Ici; tel. LE. 7-1442.

P. Daržinskas buvo nuskridęs! Vi,ena PaJėgiauS’U lietuviškų KLB KRAŠTO VALDYBA
! Britaniion i ssvo tėvo s 3 Kosto ' verslo įnioniu Monsxvk Fumi-; po paskutinio Krašto Tarvbos su rinkti. ! K - . . . t. :DaSsko laidotuves. Apeigas at

- Jaunučiu ateitininku berniukų.! Kariuomenes švente (lik0 kun J KuzmickisF lietuviuI™etl? 1?roAnto <?aly.244bi Solidarumo mokesčio:
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savo įmonę netik patalpomis, bet! 
ir prekių apimtimi. Norėdami bū
ti arčiau lietuviškos aplinkumos Nuoširdus ačiū

Valtį, motorą, trailerį ir 
šautuvą. Taip pat žemės sklypų dėl 
vasarnamių Wasagoje. Dėl smulkesnių

Viešpačiui pašaukus amžinybėn mylimą

jos vyrą Antaną, dukterį Aleksandrą Grųiccvičienę ir jos 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

P. Augaičiai
B. Dirsės
M. Norkai

H. S. Kairiai

B.
D.

Daržinskų. Besasparių ir Kasperavičių šeimoms.

Anglijoje mirus jų uošviui, tėvui ir seneliui

A. A. KOSTUI DARŽINSKUI, 
gilią užuojautą reiškia—

- Šimkų šeima ir Vilhelmina Pošicnė

P A D E K A
Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. P. Ažubaliui, adv. Arthur 

Maloney. M.P., ir Mrs. A. Rickerton už paslaugas skubiai 
tvarkant dokumentus kelionei į mano tėvo Kosto Daržinsko 
laidotuves Britanijoj. Taipgi nuoširdi mano padėka priklau
so visiems draugams, bičiuliam, kurie pareiškė mūsų šeimai 
liūdesio valandoje užuojautas raštu, žodžiu ar mintimi. Kar
tu reiškiu padėką kun. J. Kuzmickiui ir visiems bradfordiš- 
kiams. gausiai dalyvavusiems tėvelio laidotuvėse

Petras Daržinskas

menės. įnešus vėliavas, įžanginiu
žodžiu minėjimą pradėjo sav. - . c .. r .. ...... Y-i ir J i • : informacijų skambinti BE. 1-8631.Į kūrėjas VI. Kazlauskas, pakvies-

]damas atsistojimu pagerbti žuvu-l i : * -i^tj
.sius Lietuvos karius. J. Matulio-. UlCTUVISKa DQIOU

PLB valdybos vicepirm., dirbtuvė■ ms, J
' sklandžioj paskaitoj apžvelgė Lie
tuvos kariuomenės ir valstybės 
kelią, iškeldamas idealistinę ko
votojų nusiteikimą, kuris niekad 
neklausė ar apsimoka būti lietu
viu, kaip dabar kartais daroma.
."Varpo" choras, diriguojamas 
; muz. St. Gailevičiaus. darniai at
liko net 7 kūrinius. Progai buvo 
labai tinkama A. Vanagaičio Mal
da už žuvusius. Ir kiti kūriniai bu
vo pritaikyti šventės nuotaikai: 
St. Šimkaus “Lietuviais esame 
mes gimę”, Em. Gailevičiaus “Li- 
tuanica”. St. Gailevičiaus “Tė-

i v vnės gėlės". Be to. choras a t li
ko ištraukas iš operų: G. Rosini

Į "Vilius Telis". G. Verdi “Nabuc
co? ir G, Verdi “Aidą”. Susilau- 
ke daug katučių, bet. matyt, dėl 
nuovargio (šeštadienio vakarą 
koncertavo St. Catharines), nieko 
nekartojo. Chorui a komponavo 
D. Skrinskaitė. Taut, šokių grunė 

Į “Gintaras”, yad. V. Tu ru t os. m i k- 
( liai ir dailiai pašoko vestuvių pol- 
I ka. žiogelius ir jonkelį. Apyl. 
nirm. St Juozapavičius, padėko
jęs rengėjams, programos daly- 

Įviams. salės šeimininkams. įteikė 
į vertingą dovaną “Gintaro” šokė
jams — dari, A. Tamošaitienės 
austas tautinių raštų juostas, ku
rioms Bendruomenė paskyrė 
$300 Minėjimas baigtas “Lietu-

i va, tėvyne mūsų”. K.

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

Ma I o n i a įprašome 
švenčių sveikinimus prisiųsti 
“Tėviškės Žiburiams" iki 
GRUODŽIO 8 DIENOS.
Tada būsite tikri, kad visų 
svekinimai tilps kalėdiniame 
“Tž” numeryje.
Ačiū!

dideles patalpas 137 Roncesval- darbą ir kitas apylinkes, 
les Avė. ir jau atidarė 
savo krautuvę.

Naujai atidarytoji 
įrengta tik pradiniam 
mui; greitu laiku bus pagrindinai 
pertvarkyta pagal moderniškai 
paruoštą krautuvių įrengimo pla
ną ir toje gatvėje bus pati moder
niausia. Mohawk Furniture Ltd. 
savininkai yra nepaprastai jaut
rūs lietuviškiems reikalams. Dau
gelis lietuviškų organizacijų iš 
dos verslo įmonės visada susilau- 
<ia stambios paramos. Linkėtina, 
kad ši naujai atidarytoji krautu 
vė prieš Kalėdų šventes susilauk
tų gausių lankjdojų. S. A.

ten kitą,

krautuvė 
naudoji-

BALTIC MOVERS
Baidu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę i 

į Montreali. Londoną. VVindsora. Hamil
toną. North Bay. Šudburi ir kitur.

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

Pr. Rudinskas 
KLB Krašto Valdybos 

Iždininkas

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

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

Visais paskolų reikalais kreiptas pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

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

AL GARBENS I

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

//

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

Užsakymai priimami ir paštu.

REAL ESTATE
Kanados. Ontario ir Toronto Real Ėst a to Boards narys-

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

. Vakarais — Hl’. 9-1543.
BROCK — QUEEN. S 1.0<W Įmokėti, balansas $12.000 per 13 metų, moder

niška. 2 virtuvės. nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema, 
: ga^a'as. ■ - - ;
BATHl:R*<T — BLOOR. $2.500 įmokėti, balansas S13OOO per 10 metų.

8 kambanai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate” 
jcibaprf.’v’.m.as.-.'-:i-.-,f-

RŲNNYMEDE — BLOOR. S6.000 Įmokėti, balansas S14 500 nėr 10 melų.
7 kambariai. prie pat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 
derniškas gražus namas.

SIX POINT — BLOOR. SIMM Įmokėti, balansas $11.500 per 10 melų. 
Sorcial'ai statytas bungalow, rūsvs nilnai užbaigtas, "oram rezid. rajone. 

KRAUTI VE — BLOOR — DUNDAS. $5.000 įmokėti, balansas $17.500. 
M'^rnifcfcai pastatytas, plius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. SIO.OOO Įmokėti, balansas $22 000 17 
kambarių, balkonai, vienų metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip- 

: -ai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai.

Pas mus randasi d.au" nauiai registruotu nardrvinni H’rb Dark Ir ParfcfalE 
rajonuose. Dėl informacija skambinkite A. GARBENIUI.




