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Laisvė ir ateiviai
Sis rašinys “Tž” red. buvo perskaitytas angių kalba Toronto 

televizijoj rugsėjo 16 d. iš CFTO stoties “Around the World” 
programoj, transiiuojamoj 9 kanalu. Rašinio mintys taikytos 
daugiau kanadiečių visuomenei.

Kanadiečiai yra dideli sporto mėgėjai. Su dideliu dėmesiu 
jie stebi savo komandų, kaip “Maple Leaf”, žaidimus, kai joms 
tenka kovoti su pajėgiais varžovais.

Lietuviai, būdami daugiausia nauji ateiviai, stebi labai Įdė
miai kitokio pobūdžio žaidimą, būtent, dviejų milžinų rungtynes 
—Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos. Šios rungty
nės vyksta pasaulinio masto arenoj. Tų dviejų milžinų ir kartu 
viso pasaulio ateitis priklausys nuo šių politinių rungtynių rezul
tatų. Dėlto, mano manymu, nė vienas laisvajame pasaulyje netu
rėtų būti abejingas tokio pobūdžio rungtynėms. Jeigu Jungtinės 
Amerikos Valstybės, drauge su visu laisvuoju pasauliu, jas pra
laimėtų, antro kėlinio jau nebebūtų. Pralaimėjimas būtų galutinis. 
Tuo atveju žodis “laisvė” būtų linksniuojamas labai garsiai, taip 
vadinamas “išlaisvinimas” būtų demonstruojamas visose gatvėse, 
tačiau vienas dalykas tikrai pranyktų, būtent, pati laisvė. Žodis 
“laisvė” pasiliktų, bet jos esmė išnyktų. Tikroji jo reikšmė liktų 
tiktai senuose neprieinamuose žodynuose.

Lietuviai, turėję karčių patyrimų, Kanadoje labiausiai bran
gina laisvę, kurią reikia išlaikyti bei išsaugoti visomis galimomis 
priemonėmis. Dar daugiau. Už laisvę reikia kovoti ne sporto aikš
tėse, o socialinėje ir politinėje plotmėje. Labai girtina, kad Kana
dos premjeras J. Diefenbakeris yra laisvės čempijonas, pasiryžęs 
perkelti kovą už laisvą tautų apsisprendimą, neišskiriant sovietų 
pavergtųjų kraštų, Į augščiausią tarptautinę plotmę — Jungtines 
Tautas.

Lietuviai didžiuojasi Kanada kaip savo pasirinkta antrąja tė
vyne, nes ji yra laisvės kraštas. Visdėlto jie pastebi, kad ta pagrin
dinė ir konstitucinė laisvė dar nėra Įgyvendinta visose gyvenimo 
srityse. Pavyzdžiui, daugelis lietuvių dirba Įvairiose Įmonėse ir 
Įstaigose. Daugeliu atvejų jie džiaugiasi galėdami ten dirbti, ta
čiau jie kenčia nekartą matydami, kad laisvė taikoma nevisiems 
vienodu mastu. Vieni turi perdaug laisvės, o kiti permažai. Jie ma
to, kad žmogus kaip asmuo nevisada respektuojamas, kad taikoma 
tam tikra diskriminacija vadinamam mažajam žmogui. Tą ypač 
jautriai pergyvena intelektualai, turi talentų bei išsilavinimo. Jie 
jaučia, kad jų Įnašas krašto gyvenimui yra labai sumenkinamas, 
o jų talentai nepanaudojami.

Imkime pavyzdžiui buvusi mokytoją ar profesorių, kuris ilgus 
metus dirbo pedagoginį darbą savo tėvynėje ir kitur, o dabar pri
verstas būti pradžios mokyklos sargu. Arba imkite buvusi dantų 
gydytoją, kuris po ilgos praktikos savo gimtajame krašte turi 
dirbti fabrike paprasčiausią darbą, kad galėtų išmaitinti savo 
šeimą. Šie ir kiti gausūs pavyzdžiai rodo, kad yra tam tikros užtva
ros, kurios turėtų būti pašalintos, kad tas mažasis žmogus ateivis 
pajustų laisvę, darančią ji dideliu ir kartu pilnateisiu visuome
nės nariu.

Malonūs lietuviai, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus per 
televiziją. Dėkoju visų tautiečių vardu šios programos vedėjams, 
ypač ponu L. Kossarui. už progą prabilti kanadiečių publikai apie 
mūsų pažiūrą Į laisvės šalį -— Kanadą. Ačiū Jums. (Pastarosios 
eilutės buvo leistos perskaityti lietuviškai). ‘ Pr. G.

Tikybinio persekiojimo Lietuvoje nepaperkama liudininkė — Vilniaus katedra paversta meno galerija. Ant didžiųjų 
durų matyti užrašas: “Paveikslų galerija — kartinnaja gallereja”. Nuotraukos Š. Narkeliūnaitės

Sovietinis reichas ir Pabaltijo likimas
Paviršutiniškai žiūrint, Pabalti

jo valstybių klausimas švedų vi
suomenės sąmonėj galėtų atrody
ti mirusiu. Visų pirma, tai nuo
sekli išvada tos “realistinės” po
litikos, kuri greitai susitaikė su 
Hitlerio-Stalino sąmokslu pakeis
ta padėtimi ir nedelsė pripažinti 
Pabaltijo inkorporacijos fakto. Su 
bėgančiu laiku faktinės padėties 
tikrovė vis gliau įsispaudė į kas
dieninį galvojimą, taip kad šian
dien eilinis švedas vargiai ar pa
stebi tą prieštaravimą, kai iš vie
nos pusės gyvai prisimenamos vi
sos nacizmo niekšybės ir karštai 
palaikomos naujųjų Afrikos vals
tybių teisės, o iš kitos pusės to
lydžio abejingai žvelgiama į ko
munizmo žiaurumus ir ramiai su
sitaikoma su čia pat panosėje vyk
doma Pabaltijo valstybių okupa
cija.

Veikėjos priekaištai
Jeigu kas bent kiek atidžiau 

stebi viešojo gyvenimo apraiškas, j 
tas visdėlto turi pripažinti, kadi 
Pabaltijo klausimas švedų visuo- _ ....
menėje, ypač jautresnių sluogs- ti, daug kam turi būti nemalonūs, 
nių sąžinėje yra gyvas ir nenuslo- Ypač jie nesmagūs vad. “trečiojo 
pinamas, kaip savotiškas priekaiš- požiūrio” atstovams, kurie dabar- 
tas. Šį teigimą noriu pailiustruoti [ tinėje komunizmo ir antikomu-

būsią geriau. “Visdėlto pasilieka 
faktas, kad mūsų galimybės pa
dėti yra labai mažos” — buvo jo 
paskutinis žodis.

Pabaltijo klausimas 
rinkimuose
Neseniai įvykusių Švedijos sa

vivaldybių rinkimų vajuje Pabal
tijo klausimas nekartą išlįsdavo 
kaip yla demokratinių partijų vie
šuose debatuose su komunistų at
stovais. Čia, žinoma, svėrė nema
žai Pabaltijo kilmės rinkėjų bal
sų svoris. Švedų kp vadas Hag- 
berg žodžių dvikovoje prieš tele
vizijos auditoriją gana sunkiai gy
nėsi nuo energingo konservatorių 
partijos kandidato V. Kiviaed, 
kuris tik pokario metais iš Esti
jos atbėgo Švedijon.

Priminė pabaltiečių išdavimą
Ilgamečio užs. r. ministerio 

Oesten Undėn atsistatydinimas, 
nors ir palydėtas spaudoje vien
balsiu pagarbos pareiškimu nusi
pelniusiam krašto valstybininkui, i 
buvo kita proga neužslopinamam 
sąžinės balsui prabilti. Minėtas I 
“Dagens Nyheter” vedamajame i JAV kariuomenei, važiuojančiai 
rašė: “Neįmanoma tokią dieną iš V. Vokietijos į Berlyną. Reika- 

t .... t........  __ ____________  _ _______  praeiti pro vieną veiksmą, už kurį Jauja, kad suskaičiavimui karei-
keliais naujausiais pavyzdžiais, nizmo kovoje manosi išlikti ne- Oesten Uhdenui teko daugiausia viai visi turi išlipti iš sunkveži- 
kuriuos galima laikyti būdingais utralūs, sau rezervuodami mono- į priekaištų^pabaltiečių pabėgėlių mių.

Žymi ir nusipelniusi švedų vi- 1 ’’ ’ x J
suomenininkė ir humanistė Mia U? ir su ja toliau kovoti. Prie to- [netaip seniau (ziūr. 
Leche Lofgren neseniai išleistoje; kių “trečiojo požiūrio” r'c1 _ T r~
savo atsiminimų knygoje paliečia' reikia priskirti ir įtakingojo dien-j pradžioje priešinosi

Mūsų specialus korespondentas 
Švedijoje

čia mano keliamą klausimą be jo
kių išsisukinėjimų. Pati savo ilga
me gyvenimo kelyje nuosekliai 
kovojusi su visomis totalizmo ap
raiškomis, labiau negu kas kitas 
turi teisę priekaištauti, kad naciz
mo pamokos nedaug padėjusios. 
Kaip anuomet, taip šiandien per
daug abejingumo priespaudos au
koms.

Taip, šiandien daug kas pačiais 
aštriausiais žodžiais smerkia na
cizmą, kuris su visais savo žiauru
mais priklauso praeičiai. Bet kur 
jie buvo tada, kai reikėjo žauru- 
mų aukoms padėti? Kodėl jie ir 
šiandien piršto nepajudina, kad 
būtų padarytas galas su nacizmu 
nežlugusio komunizmo žiauru
mams?

Trečiojo požiūrio šalininkai
Tie priekaištai, reikia pripažin-

Kas naujo Kanadoje?
Atidaromojoj parlamento sesi-[Sąjungon cukrų, o ką atveža iš 

jos kalboj, kurią skaitė gen. gu
bernatorius G. Vanier, dabartinė 
vyriausybė paskelbė savo planus: 
tęsti ūkinio suvaržymo politiką, 
rasti darbo milijonui darbininkų, 
subalansuoti biudžstą, įsteigti ūki
nės plėtros tarybą, įvesti valsty
binę vėliavą, plėsti eksportą ir t.t. 
Opozicijos vadai pareiškė nepasi
tenkinimą programa, bet nesutarė 
dėl nepasitikėjimo pareiškimo 
premjero Diefenbakerio vyriau
sybei.

ten Kubon — neskelbiama.

Penki Kanados bankai turi 
depozitus, viršijančius 1 bili
joną dol.: Royal Bank of Ca
nada, Can. Imperial Bank of 
Commerce, Bank of Montre
al, Bank of Nova Scotia ir 
Toronto-Dominion Bank. Vi
same pasaulyje su 1 bilijono 
depozitais bankų yra 72, ku
rių 23 yra JAV.*

Indija tariasi su Kanada dėl 
atominės elektros jėgainės pasta
tymo Indijoje. Sutartis greitu lai
ku bus pasirašyta. Jėgainė kai
nuos $60 mil. Indijos finansų mi- 
nisteris lankėsi Otavoje, prašyda
mas $32 mil. paskolos.

Penki nauji senatoriai pa
skirti iš konservatorių eilių. 
Kanadoje senatoriai skiriami 
min. pirmininko iki gyvos 
galvos, šiuo metu senate yra 
62 liberalai ir 31 konservato
rius.

Aštuoni Kanados laivai gabena 
prekes Kubon. Jie plaukioja tarp 
Sov. Sąjungos ir Kubos uostų po 
britų vėliava, bet yra kanadiečių 
nuosavybė. JAV prašė visas At
lanto s-gos valstybes nenaudoti 
savo krašto laivų sovietinėms pre
kėms. Iš Kubos jie gabena Sov.

Kanados tekstilės išdirbi
niai galėtų būti parduodami 
Japonijoj, — pareiškė japo
nų prekybos komisija, besi
lankanti Kanadoje. Perkami 
amerikietiškos augštos koky
bės tekstilės išdirbiniai, bet 
kanadiečiai esą visiškai nc- 
jieško rinkų ir nesistengia 
savo gaminius parduoti. Ka
nada pirko iš Japonijos Įvai
rių tekstilės gaminių 1961 
m. už $10 mil.. * >

Naujieji ateiviai pakeitė 
Kanadoje sekmadienio Įsta
tymus. — skundžiasi United 
Church atstovai. Esą dabar 
sekmadieniais vykstančios 
sporto rungtynės, atidaryti 
kino teatrai paverčia sekma
dieni verslo diena. Naujieji 
kanadiečiai esą turėtų prisi
taikyti prie kanadiškos kul
tūros, o nesistengti Įvesti at
sineštus papročius.

Vienintelė kanadietiška žibalo 
b-vė “Canadian Oil”, kuri parda
vinėdavo White Rose benziną, pa
galiau neatsilaikė siūlymams ir 
pardavė savo šėrus milžiniškai 
Shell b-vei. Kanadiečiai šėrinin- 
kai aguna po $52,50 už šėrą — 
gerokai daugiau nei rinkoje.

Duonos kainą numatoma pa
kelti ateinančių kelių mėnesių lai
kotarpyje. Kepalas duonos, dabar 
kainuojąs 24 et., kainuos 25 et.

10.000 kiniečių pabėgėlių 
siūlo Įsileisti Kaiiadon Unit
ed Church atstovai. Jie finan
suotų atvykimą 3000 pabėgė
lių. Kanada iki šiol priėmė 
tik 100 šeimų ir tai parinko 
daugiausia tokias šeimas, ku
rios turėjo giminių Kanadoj.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Jau galutinai paaiškėjo, kad II 

JAV ir Kanados lietuvių taut, šo
kių šventė Įvyks Čikagoj 1963 m. 
liepos 7 d. International Amphi
theatre. Vyr. šventės vadovas — 
Br. Nainys. Repertuaro komisijos 
pirm. Br. Shotas, bilietų — V. 
Grėbliūnas, leidinio — D. Biels- 
kus, registracijos — St. Šiaučiū
nas. Kompoz. J. Ždanins tvarko 
muzikinius reikalus.

Šventei numatyti šie šokiai: 
Suktinis, Kalvelis, šustas. Oželis, 
Blezdingėlė, Subatėlė, Rugučiai, 
Kubilas. Audėjėlė, Gyvataras, Sa
dutė, Mikita, Blezdinginis Jonke
lis, Malūnas ir Noriu miego.

Repertuaro leidinys š. m. lap
kričio mėn. bus išsiuntinėtas šo
kių grupių vadovams. Leidinyje 
bus duoti smulkūs šokių aprašy

mai. Leidinio reikalu prašoma 
kreiptis Į repertuaro komisijos 
pirmininką Br. Shotas, 7140 So 
California Ave, Chicago 29, Ill. 
USA.

Registracijos reikalu LB apyl. 
v-boms buvo anksčiau išsiuntinė
tos anketos — apie 70. Atsakė 
mažesnė pusė ir užsiregistravo 20 
šokių grupių dalyvauti šokių 
šventėje. Registracija baigiama 
š. m. spalio 15 d. Rengėjai prašo 
grąžinti iki to laiko anketas regis
tracijos komisijos pirmininkui 
duotu adresu. Be LB apylinkių 
kviečiamos ir visos kitos organi
zacijos, chorai, mokyklos, ansam
bliai ir t. t. sudaryti tautinių šo
kių grupes ir jas pasiųsti i ruošia
mą šventę, kad ji būtų didinga, 
gausi ir spalvinga.

Kaunas. — Dar nepatvirtinto
mis žiniomis, iš okupuotos Lietu
vos į visuotinę Vatikano santary- 
bą Romon atvyksiąs kan. J. Stan
kevičius, Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų vaidytojas, lydimas 
kun. Krikščiūno, studijuojančio 
Romoje. Tikimasi, kad atvyks ir 
Telšių vysk. Maželis.

Vilnius. — Sovietinės spaudos 
žiniomis, Laurynas Kapočius, bu
vęs Vašingtone sovietų pasiunti
nybės II sekr:, paskirtas “Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos” pirmi
ninku.

Bonna. — Wanne-Eickel vieto
vėje rugsėjo 19 mirė seniausia V. 
Vokietijos gyv. 110 metų amž. E. 
Galinaitytė-Rentelienė. iš Lietu
vos atvyko 1955 m. Melsdavosi iš 
1905 m. Berlyne išleistos liet, 
maldaknygės.

Savaitės įvykiai
PIRMOJO NEGRO ĮREGISTRAVIMAS JAV MISSISSIPPI UNI

VERSITETE SUKĖLĖ KRUVINAS RIAUŠES. Jose žuvo du, su
žeista 75, suimta 93 asmenys. Kai valstijos gubernatorius Barnett 
atsisakė paklusti feder. teismo sprendimui priimti negrą, prez. Ken
nedy pasiuntė policines ir karines pajėgas. Negras buvo priimtas, 
tačiau iš studentų ir visuomenės susilaukė nemalonių demonstraci
jų. Jis yra 29 m., atitarnavęs kariuomenėj seržanto laipsniu. Prez. 
Kennedy pasakė kalbą per televiziją, primindamas, kad priešinima
sis negro priėmimui žemina amerikiečių vardą, tačiau tai nepadėjo. 
Kol kas un-tas yra apsuptas policijos ir kariuomenės. Jie buvo ap
mėtyti akmenimis ir šūkiais “eikit į Kubą”.

Kubos diktatorius Castio pra- (aįję0 B Vokietijai. Jis prašė vi-
nešė sudaręs sutartį, pagal kurią 
Rusija pastatys “žvejų uostą” už 
$12 mil., 
vandenyne esantį žvejų laivyną. 
Kad tas “uostas” bus karinis, nie
kas neabejoja. Visi įsitikinę, kad 
ten bus rusų povandeninių laivų 
bazė.

Raud. Kinija uždarė tris Rusi
jos konsulatus. Tose apylinkėse 

Rusijos piliečių buvo tik 5. Užda
ryta dėl nesutikimo su Kinijos 
i valdžia.

Rusai vėl pradėjo daryti kliūtis

poli kelti iš kapu nacizmo šmėk- išdavimą ‘1945 m. Pats p. UnderiA. ... --- -Tž- 1961 m
atstovų'nr. 36—J.G.) pareiškė, kad jis 

1 išdavimui.
± C O J Į

raščio “Dagens Nyheter” vyr. re
daktorių O; Lagercrantzą.

sumos susirinkimą papeikti rusus 
dėl jų vis keliamos provokacijos 

.r. min. 
Green irgi priminė sovietų pa
vergtuosius. 55 JT valstybės ne
moka savo Įnašų.

Sov. Sąjunga gerinasi Jugosla
vijai. Taip vadinamas preziden

tas Brežniov lankė Jugoslaviją 
riet dvi savaites ir jieškojo naujos 
koegzistencijos. O Jugoslavija no
ri būti lygi komunistiniame bloke 
su Sov. Sąjunga.

JAV sugautas šnipas nusikalti
mo vietoj perduodant sovietų 

diplomatams karo laivyno slaptas 
žinias Vyrodov ir Prochorov, pri
klausiusiems JTautų delegacijai. 
Amerikietis Drummond paleistas 
už $100.000 užstatą.

N. Chruščiovo pažadas panai
kinti pajamų mokesčius jau at
šauktas, nes esą vyriausybė yra 
reikalinga didesnių fondų akivaiz
doj “imperialistinių jėgų agresi
jos”. Laukiama netiesioginių mo
kesčių padidinimo. Apie Ameri
kos pasivijimą 1970 m. niekas jau 
nekalba.

Ganos prezidentas Nkrumah, 
rodąs palankumo sovietams, pra
eitą mėnesi pripažintas preziden
tu ligi gyvos galvos, vos išvengė 
pasikėsinimo i jo gyvybę. Valsty
bės radijas apkaltino Britaniją, 
Ameriką, Prancūziją ir V. Vokie
tiją, nors vėliau vyriausybė pa
reiškė,, kad tai nesąs jos tvirtini
mas. Indijos premjero Nehru vi
zitas i Ganą atšauktas. Gana yra 
politinė valstybė, arti 
bankroto, ir valdoma 
asmenine nuožiūra.

Egipto prezidentas, 
diktatorius, Nasseris, 
ties valdymo metų dabar yra pa
skyręs lyg ir ministerių kabinetą 
su premjeru savo draugu.

, aptarnaujanti Atlanto Bcrlvne. Kanados užs.

Ispanijos mieste Darcelonoj po
tvynis pridarė nuostolių ligi $30. 
000.000:-žuvo 600 asmenų.

Sov. Sąjunga išsprogdino šiau-Atrodo, kad išdavimą butų Sov. Sąjunga išsprogdino šiau- 
buvę galima sukliudyti, jeigu p. rėje savo keturioliktą atominę 

Recenzuodamas Mia Leche Lof- Unden. ir jo partijos draugai yy- bombą 32 megatonų jėgos ir iš- 
gren knygą, Lagercrantz jautė riausybėje būtų klausimą griež-1 šovė 9-tą žemės palydovą. Jis ap- 
reikalą pabrėžti, jog tarp komu- tai kėlę” 
nizmo ir nacizmo esąs milžiniškas 
skirtumas. Nacizmas nepripažino

skrieja žemę per 90.9 min-. Skrie-
Seka pavergtųjų būklę ' [ja atstu nuo žemės tarp 187 ir

____________________r-T____ | Pabaltijo prisiminimas nesiri-; 220 mylių. Jų vienas seniau iššau-! 
nieko kito kaip smurtą ir rasinę boja vien tik polemikos atvejais, tas palydovas aplėkė žemę 2.000 ! 
beprotystę. Tuo tarpu komuniz-i Netrūksta ir grynai pozityvių ap-įkartų.
mas esąs paremtas didele žmonių raiškų. Antai, neseniai skaityda-j 
lygybės ir bendruomeniškumo mas Amerikoje gyvenančio ukrai- i 
idėja... i

Nebūtų ko ginčytis dėl teorinės gos “Pavergtosios tautos, Sov. Są- 
tokio teiginio vertės, jeigu tai jau jungos nerusiškųjų tautų nacio- 
būtų iš tikrųjų viskas. Pačiam au
toriui šis argumentas atrodė ne- jog str. autorius atidžiai stebi pa- 
pakankamas pasiteisinimas, todėl dėtį Pabaltijo kraštuose. Jis nu- 
recenziją jis užbaigė grynai rodo, jog partinis aparatas Esti- 
“praktišku” konstatavimu, girdi,[joje, Latvijoje ir Lietuvoje yra 
prieš nacizmą anuomet turėta dominuojamas atgabentųjų rusų. >, 
daugiau ^ilimybių veikti, kai tuo Vien tik Lietuvos kp suvažiavime i 1 ® J’
tarpu komunizmo prispaustie- dalyvavo 216 rusų. Iš viso Sov. I 
šiems nieko neįmanoma padėti.

Nuo geru minčių 
kalėjimai negriūva
Į tokius išvedžiojimus atsiliepu

si skaitytoja pasisakė prieš rezig
naciją. Anot jos, kiekvienas, kas 
tik pajėgia įsivaizduoti tai. kas 
vyksta Rytų valstybėse, turi pro- 

! testuoti: protestuoti ne tik prieš 
tuos, kurie žmones kankina var
dan idealo ar niekšiško pasipelny
mo tikslu, bet ir prieš “trečiojo 
požiūrio” šalininkus. Toliau ji 
klausia: kiek ta ideologija gali pa
sidžiaugti žmonės, kuriuos nušo
vė prie Ulbrichto sienos ar kurie 
laikomi koncentracijos stovyklo
se? Komunistinio režimo aukoms 
nė kiek ne geriau, kad pagrindi
nės mintys geros. “Mes neturime 
pamiršti Pabaltijo pabėgėlių ir 
Vengrijos ... Lagercrantzo pata
rimas kenčiantiesiems anapus ge
ležinės uždangos, kad jie ir mes 
likusieji lauktumėm ligi bus įgy
vendintos komunizmo idėjos, ne
daug ko vertas” — buvo jautrios 
skaitytojos išvada.

N. Chruščiovas šaukia sustip- 
r o "c i c, i-i Irinti kova prieš visokius parazi- 

’ tus. chuliganus, dykaduonius.
Laikraščiai ragina sustiprinti pro- 

„. .. . : ... paganda prieš visas tikvbas ir baž-nalizmas įvertinimą, pastebėjau. laryvmą visi a'teislai h?a.
reigojami daugiau kovoti prieš 
bažnytinius “prietarus”. Nežiū
rint aštrios politikos prieš JAV, 

■ jis pakvietė prez. Kennedy apsi-

Jungtiniu Tautų posėdžiuose ei- 
Sajungoj esama 200 tautinių gru- na karštos diskusijos. Rusus pra- 
pįų, kurias visas, laikui bėgant.[deda pulti. Britanijos užs. r. min. 
pavergė palyginti negausi rusų puolė dėl jų keliamo nuolatinio 
“reicho” įmaiša. i tautų apsisprendimo ,kurio jie ne-

VISOS VYSKUPIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Londono vyskupijos ribose su

rengta lietuvių katalikų diena 
praėjo didelio pasisekimo ženkle. 
Šventės centras buvo Delhi lietu
vių šv. Kazimiero parapija, vado
vaujama kun. dr. J. Gutausko. Iš
kilmės pradėtos parapijos bažny
čioje iškilmingomis pamaldomis: 
Loųdono vysk. J. Cody sutikimu, 
šv. Mišioųiis ir vyskupo turiningu 
pamoksiu. Ganytojas savo jautria
me žodyje iškėlė Įvairių tautų ir 
kalbų Įnašą i visuotinę krikščio
nybę, apibūdino popiežiaus Pijaus 
XII encikliką “Exul familia”, lie
čiančią išeivių sielovadą už tėvy
nės ribų ir jautriai paminėjo už 
geležinės uždangos “Tylinčią Baž
nyčią”. Baigdamas, ganytojas pa
sigėrėjo lietuvių veikla, ypač šv. 

| Kazimiero parapijos, jo vyskupi- 
Redaktoriui teliko padaryti [ ioic. Pamaldų metu giedojo 

Windsoro lietuvių choras, vadov. 
dirigento Sodaičio.

Iškilmingas posėdis, i kuri atsi
lankė arti 500 Delhi-Simcoe-Till-

prierašą, kuriame jis mėgino pa
neigti didelj pažiūrų skirtumą. Jo 
straipsnyje norėta išvengti “ci
niškos paguodos” tironiją ken
čiantiems, jog kada norš ateityje' sonburgo rajono lietuvių, prade-

finansinio 
Nkruinah

tikrumoje 
po dešim-

tas vaišėmis, surengtomis par. ko- tų simpatijų susilaukė G. Breich- 
miteto ir labai gausaus būrio vie- manienės vadovaujama Hamilto- 
tos lietuvių ponių. Programos va- no tautinių šokių grupė, kuri dėl 
dovas buvo A. Augustinavičius. 
Besibaigiant puikiai vakarienei, 
kurioje dalyvavo vyskupas J. Co
dy, gcn. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, penki lietuviai kunigai ir ke
letas iš vietinių parapijų, prasidė
jo oficialioji dalis. Turiningą žodi 
tarė Lietuvos gcn. konsulas, pasi
džiaugdamas tabako rajone lietu
vių vieningumu ir gražia lietuviš
ka dvasia. Konsulas kreipėsi Į 
svečią vyskupą, pareikšdamas 
jam padėką už lietuvių globą jo 
vyskupijoje ir kartu pasveikinda
mas ganytoją sų jo neseniai lai
mėtu ordinu už dideli jojo huma
niškumą.

Meninėje programoje keletą 
gražiu dainų išpildė Windsoro 
lietuvių choras. Rodney šeštad. 
mokyklos mokiniai, vadovaujami 
mokyt. V. Ignaičio, lietuviškom ir 
angliškom deklamacijom atžymė
jo Maironio jubilėjų. Daug pelny-

gausios sudėties netilpo gana erd
vioje Delhi belgų salės scenoje ir 
turėjo programą atlikti pačioje 
salėje. Po sklandžiai atliktos pro
gramos. padėkos žodi tarė visos 
šventės vadovas kleb. kun. J. Gu
tauskas. Po iškilmių visi šventės 
dalyviai, jų tarpe ir vyskupas, ėjo 
apžiūrėti toje pačioje salėje 
tautodailės ir spaudos parodos.

Šventės rengime gražiai bend
radarbiavo visa parapija ir Ben
druomenės apylinkės. Nejučiomis 
peršasi mintis, ar negeriau ruošti 
vietinio masto šventes mažesnėse 
lietuvių kolonijose užuot bandant 
i mažas kolonijas perkelti visos 
Kanados Lietuvių Dienas? Su
rengti mažai kolonijai Kanados 
Lietuvių Dieną yra labai sunku, o 
kitiems lietuviams suvažiavimas į 
mažas kolonijas iš tolimų vietovių 
sudaro daug išlaidų. P. Až,
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Vienintelė istorijoj

Visuotinėje santaryboje 3000 dalyvių
DR. J. GUTAS

spaiio 11 d. Romoje pra- 
visuotinė Bažnyčios san- 
kuri vadinsis antrąja Va

tikano santaryba. Jei ją palygin
sime su praėjusiomis 20 visuoti
niu santarybų, ši pasirodys dau
geliu atžvilgių kaip vienintelė lig- 

. šiolinėje istorijoje.
. Ji toli pralenkia buvusias vi

suotines santarybas dalyvių skai
čiumi: dalyvaus apie 2.400 bal
suojančių asmenų. Pirmojoj Va
tikano santaryboj jų tebuvo 774. 
Pirmojoj visuotinėj santaryboj 
Bitinijos Nikėjoje 325 m. dalyva
vo. 318 vyskupų. Jie atvyko iš 
šiaurinės Afrikos, Azijos ir kraš
tų apie Viduržemio jūrą. Net ir 
labai reikšminga Tridento visuo
tinė santaryba, pradėta 1545 m. 
gruodžio 13 d., teturėjo 31 vys
kupą \ ėliau dalyvių skaičius pa
kilo iki 2ū3. Jie buvo atvykę iš 
Italijos. Prancūzijos, Ispanijos ir

sideda

Antroji visuotine Vatikano san
taryba turės dalyvių iš tokių kraš
tų. kurie anksčiau nebuvo atsto
vaujami. 40' '< dalyvių atvyks iš 
Europos. 37'r iš šiaurinės ir pie
tinės Amerikos. 16% iš Afrikos, 
10 ' iš Azijos ir Okeanijos.

Pirmą kartą visuotinių santary
bų istorijoje vyskupai galės sesi
jų, pertraukų metu palikti Romą 

lėktuvais pasiekti savo vysku
pas labai trumpu laiku. Niėka- 
a... istorijoje žmonija neturėjo 
kio greito ir lengvo susisiekimo, 
ii? šiandien.
Pirmą kartą visuotinių santary- 

; istorijoje bus panaudotos mo
kiuos priemonės: elektros švie- 

telefonai, rašomosios mašinė- 
s. rekorderiai, radijas, televizi- 
. elektroniniai skaičiuotojai. Tų 

pr išmonių dėka visas pasaulis ga
le.'- lengvai ir greitai sekti visuoti
nes santarybos darbą, sužinoti.jos

U

gruodžio 6 d. paskelbė savo su
manymą šaukti visuotinę santa- 
rybą tik kardinolams, gyvenan
tiems Romoje, ir prašė pareikšti 
tuo klausimu savo nuomones. Iš 
21 kardinolo gavo, atsakymus. Po
piežius Jonas XXIII apie šaukia
mą vistiotinę santarybą paskelbė 
visiems kardinolams, painforma
vo apię tai 1959 m. birželio 18 d. 
laišku 2594 bažnytinės hierarchi
jos narius-vyskupus, kurie dirba 
134 tautose, prašydamas juos pa
reikšti savo sugestijas. Buvo pra
šyti pareikšti savo sumanymus 
taip pat ir katalikiškieji universi
tetai. Ruošiantis pirmai Vatikano 
visuotinei santarybai buvo paskir
ta komisija iš 5 kardinolų. Vėliau 
prie to darbo buvo priskirti apie 
100 žymesnių kanonistų ir teo
logų. Dabartinis popiežius, ruoš
damasis šaukti visuotinę santary
bą, sudarė dešimt komisijų ir du 
sekretoriatus. Kartu su centrinės 
paruošiamosios komisijos nariais 
ir jos pakviestais specialistais su
daryti susirinkimo darbotvarkei 
buvo pritraukta daugiau kaip 
tūkstantis vyskupų ir specialistų.

Pirmosios 8 visuotinės santary
bos Įvyko Artimuose Rytuose. Se
kančios 12 — Vakaruose.

Susirenkant pirmajai Vatikano 
visuotinei santarybai Romoje,, 
Birmingham© vyskupas William 
Ullathorne rašė: “Niekados san- 
taryba neprasidėjo geresnėje ir 
šventesnėje nuotaikoje”. Įdomu, 
ką jis rašytų dabar, jei būtų gy
vas, kai renkasi antroji Vatikano 
visuotinė santaryba.

Praėjo 300 metų nuo Tridento 
visuotinės santarybos ligi buvo 
sušaukta Vatikano pirmoji santa- 
ryba. 1869 m. gruodžio 8 d. anks
ti rytą Romos gyventojai pabudo 
gaudžiant Romos bažnyčių var
pams. Oras buvo šaltas ir lietus

—r Spaudoje vis kyla klausinių, 
siūlančių VLIKo reformas. Ar 
manote, kad jos reikalingos? Gal 
VLIKas visai nerefbrmuotinas?

— Kiekvienos organizacijos 
veikloje yra dalykų, kurie keisti
ni, kai kinta veiklos sąlygos, ir 
yra esminio pobūdžio dalykų, ku
rių siekiama, dėl kurių dirbama, 
ir kurie pastoviai pasilieka ligi 
įgyvendinami. Taip yra ir su VLI 
Ku. Jo veiklos būdai, laisvės ko
vos strategija ir taktika, o taip 
pat ir priemonės laisvei siekti 
keistini, kai kinta tarptautinių 
įvykių raida. Tolygiai gali ir turi 
būti tobulinama pati VLIKo orga
nizacija ir plėstina jo bazė, šia 
prasme jau yra kaikas padaryta ir 
daroma daugiau. VLIKas tačiau 
negali ir niekados nesutiks keisti 
savo pagrindinio tikslo — laisvės 
Lietuvai, savo prigimties, pava
dinimo ir demokratinių dėsnių, 
kuriuos jis norėtų matyti Įgyven
dintus išlaisvintoje Lietuvoje.

— VLIKas sudarytas politinių 
partijų bei grupių pagrindu. Ar 
manote, kad toks sudarymo būdas 
yra pakankamas apimti visoms 
Lietuvos laisvinimo jėgoms?

— Politinės grupės yra kiekvie
nos organizuotos visuomenės pa
grindas ir jos pažangumo rodiklis. 
Sąmoningi visuomenės nariai, jei 
jie siekia savo tautai valstybinės 
nepriklausomybės, privalo remti: 
ir dalyvauti betkokioje jų pasi- i yra ribotos, kas tai kovai bevado- 
rinktoje politinėje organizacijoje.; vautų. Dabartinės todėl tvarkos, 
Didžia dauguma tokie yra mūsų kol ji tebėra veiksminga, keitimas 
išeiviai, kur jie begyventų. Jų su-t galėtų turėti grynai neigiamų pa- 
telktinė, grupinė veikla pakanka- darinių.
inai Įgalina VLIKą atlikti savo į —Keliama nuomonė Lietuvos 
uždavinius, kuriuos jam pavedė laisvinimo darbą ir vadovavimą 
tania. Tai parodo jo praeitis, o pavesti Pasaulio Lietuvių Bend- 
kitais metais jau bus dvidešimt ruomenės vadovybei, kaip demo- 
metų. kaip VLIKas veikia. kratiškai rinktai išeivijos lietuvių

— VLIKas remiasi mandatu iš j atstovybei, paliekant politines
Lietuvos ir juo grindžia lietuvių-partijas, kaip organizuotas gru- 
tautos politinės valios tęstinumą. • peš, nuošaliai. Kaip vertinate ši 
Ar šis tęstinumas galimas išreikš- siūlymą? . 
ti tiktai politinių partijų sutelk
tine veikla? O kitokiu sugrupavi- ra vienos kitų žinioje Jos veikia; kituose komunistų valdomuose 
mų Įjungimas ar kenktų tam tęs- ir veiks kaip tinkamos. Nei PLB; kraštuose. Iš Rusijos pusės gali- 
tinuniui? turi teisę, nei ji privalėtų kištis įima pastebėti tam tikrų nuolaidų

— Tautos pavedimas VLIKui politinių grupių darbą. Tai neiš- sovietinio bloko valstybėms, 
buvo jam suteiktas be jokių apri-i eitų jai į sveikatą, šiaip ar taip j “The Christian Science Moni- 
bojimų. Nepolitinių tačiau susi-1 PLB rinkėjai, kurie ją Įtaigoja ir, tor” rašo, kad įvyko smulkios 
grupavimų įjungimas į jį yra po-j su kuriais PLB turi skaitytis, nė- permainos; pvz. didesnis piliečių 
litinio tikslingumo, tvarkos ir tin- ra žmonės be pažiūrų. Jie priklau- saugumas nuo naktinių areštų ir

cipas reikalauja darbo pasiskirs
tymo. Ar manote, kad būtų nusi
dėta, jei dabartinė tvarka būtų 
pakeista kitokią, kuri apimtų 
daugiau veiklių jėgų?

— Lietuvos laisvinimas yra vi
sų lietuvių pareiga ir reikalas. Vi
si turime būti tautos laisvės kariai 
ir Įsirikiuoti Į bendrąsias kovos 
gretas, kad kartais paskirai veik
dami, nepakenktume patiems lais
vinimo žygiams, šioji kova, o ji 
yra konspiracinė, ypatingai reika
linga stiprios ir sutariančios va
dovybės ir tikslaus turimų jėgų 
panaudojimo. Ne jėgų kiekis, bet 
jų ryžtas, sumanumas ir kovin
gumas lems laimėjimą. Joms šian
dien vadovauja VLIKas, turįs sa
vo vardą, kurį jis įsigijo per dvi
dešimt veiklos metų. Jis taip pat 
yra sutelkęs pastovų bendradar
bių būrį, yra įsigijęs reikalingas 
techniškas priemones, leidžia sa
vo biuletenius, kuriuos plačiai 
svetimieji naudoja ir kasdien kal
ba pavergtiesiems broliams per 
radijo stotis, kurių lengvatomis 
laisvųjų kraštų vyriausybės jam 
leidžia nemokamai, pasinaudoti. 
Viso to galime netekti, jei bandy
tume pakeisti dabartinę krašto 
laisvinimo organizaciją ir tvarką. 
Tuo nebūtų pritraukta daugiau 
jėgų, bet jos atgrasintos dėl pa
sunkintų laisvinimo darbo sąlygų. 
Mūsų laisvės kovos jėgos, be to,

čiams, kaip jie turi laikytis kitų 
tautų reikalų atžvilgiu ir neigia
mai vertina jų pastangas,svetimų 
kraštų interesams ginti. Rinkimi
nis pradas, be to, yra išjungęs iš 
PLB vadovybės mūsų išeivijoje 
esamų mažesnių politinių grupių 
žmonės ir tuo susiaurinęs galimu
mus šių pažiūrų žmonėms reikštis 
ir veikti. Tuo tarpu kitų kraštų 
vyriausybėse ir tarptautinėse or
ganizacijose tų pažiūrų žmonių 
yra ir būtų gera, kad Į juos kreip
tųsi Lietuvos reikalu mūsiškai jų 
bendraminčiai. Jie galėtų turėti 
didesnio pasisekimo Lietuvos 
naudai.

Iš viso šios minties šalininkai 
patys sau prieštarauja: iš vienos 
pusės teigdami, kad Lietuvos lais- 
yinimas yra visų reikalas, o iš ki
tos siūlydami tą darbą perduoti 
Išimtinai PLB, nustumiant i šalį 
tuos, kurie tam buvo suorganizuo
ti, tą darbą dirba iš seno, turi 
priemonės, patyrusius, žmones ir 
tautos pavedimą. Kartoju, mano 
giliu Įsitikinimu, visi esame tau
tos laisvės kariai, visi turime ir 
kovoti, bet kiekvienas savo bare, 
kad ne dezorganizuotume pačios 
kovos ir jos gretų. Laisvinimo 
srityje negali būti jokios diskri
minacijos, bet tiktai tamprus ben
dradarbiavimas, ypatingai tarp 
VLIKo ir PLB.

— Yra manančiu, kad VLIKui
. • • « • *Tr * a w v'k a a

Anais pokario metais, kai vo
kiečiai tiek Europos žemyne, tiek 
užjūry buvo smerkiami ir, atvirai 
pasakius, nemėgiami dėl milijonų 
europiečių mirties, dėl viso to 
skaiismb ir skurdo, kurį turėjo iš
kęsti karo paliestieji, — niekas 
turbūt nė sapnuot nesapnavo, 
kad, praslinkus vos 17 metų, vie
nas iš keturių didžiųjų karo lai
mėtojų išties ranką karą sukėlu
siai ir ji pralaimėjusiai tautai, siū
lydamas jai kartą ant visados pa
laidoti šimtmečiais besireiškusį 
priešumą ir kiek galima labiau 
sustiprinti draugystės ryšius.

Pirmasis didžiųjų Vokietijoj
Tas senas V. Vokietijos priešas 

ir naujas draugas yra Prancūzija. 
Fiesa, V. Vokietijos santykiai ir 
su JAV ir Anglija nėra blogi, bet 
visiems nepaslaptis, kad jie kažin 
kokiu šiltumu nepasižymi. Tai ro

sijaustų perdaug nužemintas, 
nors nusižeminti juos abu vertė 
praeities klaidos. O kad visokerio
pos pastangos, kuriančios nevien 
diplomatinę taiką, bet tikrą dvie
jų konkuruojančių tautų drau
gystę, yra būtinos, moko tiek pra
eitis (žmonių ir medžiaginės au
kos prancūzų - vokiečių karuose!), 
tiek dabartis. Blaiviai akiai užten
ka žvilgsnio Į pasikeitusį Europos 
žemėlapį, kad suvoktum, jog nėr 
ko namuos peštis plėšikams namą 
apstojus.

Naujos eros pradžia
Vokiečių spauda ir oficialūs 

sveikintojai pažymėjo penktosios 
Prancūzijos respublikos preziden
to kelionę i Vokietiją ir po Vo
kietiją kaip istorinę. Ir tai dėlto, 
kad ji vainikavo vokiečių ir pran
cūzų vyriausybių žygius pradėti 
naują dviejų Reino šalių santykių

sustiprinti reikėtų PLB atstovų j)aug piktžolių, prisėtų tolimesnėj

do nesusipratimai, kurie kyla tarp I laikotarpį, santykių, kurių įkvėpė- 
Bonnos ir Londono, tarp BonnosĮju ir įgyvendintoju iš vokiečių pu- 
ir Vašingtono, nors juos ir sten-' 
giamasi skubiai pašalinti. Pran
cūzija pralaužė ledus ta prasme, 
kad jos prezidentas buvo iš trijų 
“didžiųjų vakariečių” pirma vals
tybės galva, kuri po II D. karo at
vyko i V. Vokietiją populiariam 
vizitui.

Plėšikams namus apstojus
Kas atidžiau sekė, kaip po karo 

vystėsi prancūzų - vokiečių santy
kiai, tas žino, kad kelias i susiar
tinimą nebuvo rožėm klotas.

dalyvavimo jo sudėtyje 50-50 san
tykiu. Ar tai remtinas ir Įvykdo
mas pasiūlymas?

■ — Dėl jau išdėstytų motyvų 
PLB dalyvavimas VLIKe, visvien

(Nukelta į 6 psl.)

ir netolimoj praeity, teko išrau
ti, eilę tvirtų užtvarų pašalinti, 
kad išvis vienas kitą būtų galima 
pasiekti, šį sunkų uždavinį reikė
jo atlikti kuo sumaniausiai, kad 
nei vienas nei kitas partneris ne-

NYKSTA STALINO PALIKUONYS
Nuo to laiko, kai Chruščiovas 

išėjo prieš Stalino kultą, atsiradoC A. W:'

— PLB ir politinės partijos nė-i permainų nevien Rusijoj, bet ir
• ... v • ' • • —S- ■ - - " - l—.. . .. . .

nuUrimuš, pamatyti televizijoje, pylė kaip iš kibiro. Į Romą buvo 
Pirmą kartą po protestantu re- atvykę apie 150.000 žmonių iš 

formacijos šioje santaryboje da- įvairių kraštų stebėti visuotinės 
L vaus kaip stebėtojai ir kitu santarybos atidarymo. Tada šv. 
krikščioniškųjų bažnyčių atstovai? Petro bazilikoje atidarymo iškil- 

kad atsius ste- mėse dalyvavo apie 700 vyskupų 
žvdai ir mahometonai, ir 20.000 tikinčiųjų. Vyskupai bu

vo pirmojoj Vatikano ivo atvykę iš visų pasaulio kraš- 
r.ors ir tada buvo: tų:, 200 italų, 70 prancūzų, 40 

{vt<; krikščionis ir pro-1 austrovengrų, 36 ispanai, 19 ai- 
kviėęiant juos daly-p'ių, 12 anglų ir 19 iš kitų kraštų, 

j Rytų apeigų vyskupų dalyvavo 
.’atikano santaryba bus į apie 50, iš JAV 40. iš Kanados 9, 
isuotinis susirinkimas, i P-Amerikos 30 ir iš misijų kraš- 

________ <>, nnio 1 nn

kamo pasiskirstymo darbu reika
las. VLIKas, kaip tautinė atstovy
bė Lietuvos nedalios metu, yra 
atdaras visiems politiniams susi- 
grupavimams., kurie siekia tautos 
laisvės. Kitokio pobūdžio organi
zacijos yra prašomos moraliai ir 
medžiagiškai remti VLIKo dar-, 
bus ir veiksmingai padėti jam

so ir remia vieną ar kitą politinę nuo laikymo kalėjime be apkalti- 
organizaciją. Jei PLB bandytų i nimo, bet minėtasis laikraštis ne
vienu ar kitu sumetimu Įsiterpti i i pastebėjo svarbesnio dalyko Len- 
minimų grupių ir jų sudarytų i kijoje -— tai žemdirbių atleidimo 
veiksnių darbo sritį, ji tikrai savo ■ iš kolchozu, kurių jie nekentė; da- 
tokiu žygiu rinkėjus sukeltų pati bar kaimietis tapo vėl laisvas ir 
prieš save, be to, Įneštų lygiagre- laimingas — jo gyvenimas pasi- 
tiškumo laisvinimo veikloje. Tai darė pakenčiamesnis ta prasme, 
sukeltų nereikalingų ginčų, ne-i kad Lenkijoje žemės ūkis tapo

mesnio gyvenimo, geresnės atei
ties vengrų tautai. Tik dar R. Vo
kietija tebėra stalinistų priespau
doje, ir juos Kremlius-laikys vy
riausybės balne tol, kol Berlyno 
klausimas nebus išspręstas.

Minėtas laikraštis spėja, kad 
laikui bėgant sovietų bolke page
rėsią santyikai ir gyvenimo sąly-i 
gos, tik komunistų sistemoje tas 
procesas eina labai pamažu, bet ir 
tai geriau negu nepasisekusi re
voliucija. J. Gs.

sės buvo ir tebėra kancleris K. 
Adenaueris.

Istorinę žymę toms rugsėjo die
noms suteikė dar ir tas faktas, 
kad prancūzų tautos sveikinimus 
ir jos nusistatymą jieškoti ateity 
ne to, kas dvi didžiąsias V. Euro
pos valstybes skiria, bet jungia, 
atnešė ne kuris kitas, o generolas 
Ch. de Gaulle, kuris prancūzams 
yra tapęs jų rezistencijos prieš 
vokiečiu naciu okupaciją simbo
liu.

Pritaria ir senimas ir jaunimas
Ypač plataus atgarsio susilau

kė de Gaulle misija paprastų vo
kiečių gyventojų tarpe. Jai prita
rė vyresnieji, kurie tarpiškai ar 
betarpiškai išgyveno prancūzu - 
vokiečių konfliktus bei jų pasek
mes: frontą, nelaisvę, okupaciją,. 
kaimyno neapykantą. Šių kartų 
širdyse liepsnoja didelis taikingo 
sugyvenimo ilgesys. Bet nemažiau 
de Gaulle žygiui pritarė ir jauni
mas, kuriam valstybinės sienos 
jau seniai nebeteko nacių išpūstos 
reikšmės, ir kuris šiltai sveikina, 
kaip Įvairių apklausinėjimų duo
menys rodo, Europos vienijimosi 
pastangas. Toks vokiečių kartų 
nusistatymas kaip tik ir paaiški
na gausų dalyvavimą ir entuziaz
mo šūkius ten, kur tik pasirodė de 
Gaulle.

Galimas daiktas 
bCtOlUS 
lain n?

on

i

i k u o darbus ir nutarimus nesi- tų apie 100.
Pirmosios Vatikano visuotinės 

bandymų buvo. Pirmo- santarybos atidarymas ir- uždary
mui Ivano visuotinė santaryba mas praėjo siaučiant audrai. Be 

■ ietė dalyvauti katalikišku- to, santarybą nutraukė iškilęs ka- 
<raštu vyriausybių galvų, kaip ras tarp Vokietijos ir Prancūzi- 

bu«o padariusi Tridento šantary- jos. Ne mėnesiai, bet tik dienos 
bau todėl Prancūzijos vyriausybė 
priekaištavo šv. Sostui, kam vi
suotinė? santarybos darbotvarkė
je svarstomi Bažnyčios ir valsty
bės santykiai. Tą patį padarė ir 
Auslrijt s vyriausybė ir net bandė 
suorganizuoti bendrą protestą ki
lu Euronos valstybių.

Nei vienoje pirmiau buvusių vi- 
simtiniu santarybų nedalyvavo 
tiek daug mokslininkų, įvairių 
sĮiec.iaiistu. kaio šioje santarybo
je Tu mokslininku ir įvairiu sne-

mės valdžios. O praei- 
toki

iiepakv: 
i u - k

beskiria mus nuo Vatikano antro
sios visuotinės santarybos atida
rymo. Turime melstis, kad ji at
neštų Bažnyčiai ir visai krikščio
nijai naują atgimimo pavasari.

PRAHA. — Senoje pilyje su
rasta 50 labai vertingų senų me
no kūrinių, apie kuriuos kelis 
šimtmečius nieko nežinota. Kūri
nių tarpe yra Rubenso ir Verone
se darbų.

KENYA. — Thetsavo rezerva-
<■:;dist-i balsas daug lėmė suda- te iš lėktuvų suskaičiuota 14.000 
r;m‘ šin susirinkimo darbotvar- i dramblių. Spėjama, kad jų parke 
k Popiežius Pijus IX 1864 m? yra 20.000.

Įvairus
• • į Lietuva. Latvijasiuntimai Estija, Ukraina

Ii . siunčiame , Jūsų sndarytns ir ap-
tS paprastu ir oro pasru draustus įvairius
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat sumčiaino iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

MXAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
G'H-iia ne Tornnte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
viiiut-iCv - bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
pašb; a;- ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Musų patarnavi
mas greitas ’r sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
OXRFO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nu® 9 vaL ryto iki

7 vaL vakaro. Seštadelniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
l«5 Cannon St. E~ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbnry, Ont. 
Tel. JA. 86686. Ponia V. Juraitė Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevlčtenč.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA
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tuos tinkamai atlikti. Nieks tuo'tvarkos ir trinties. Būtų iš tikrų-* našesnis ir bent duonos.lenkams 
būdu nėra aplenktas ir visos jėgos'jų apgailėtina, jei PLB siektų ne netrūks.
kviečiamos Į laisvinimo darbą bendradarbiavimo ir darbo pasi-Į Vengrijoj stalinistai laikėsi il- 
jungtis be jokio pažiūrų ar grupi-: skirstymo, bet visos lietuviškos: giau. ir kiečiau negu Lenkijoje, 
nės priklausomybės skirtumo.; veiklos monopolizavimo. Tai su-į bet ir ten pamažu įvyko destali- 
Turiu pasidžiaugti, kad nemaža! skaldytų ir taip jau negausias mū-' nizacijos procesas. Pastaruoju lai- 
šviesių, veiklių ir jaunų jėgų, ku »» r» i-., +;t-_
rios nėra vilkinių grupių sudėty 
je, yra padėję VLIKui tautos lais 
vės kovoje ir tebetalkina ligi šiol
Tos jėgos tuo Įrodė savo tikrą pat-: reikšmės. Toji aplinkybė, kad PL' «al partinį uolumą. Stalinistiniam 
rijotizmą ir politinį sąmoningu-: P u"”'' ----- ,■ d„i,aa
mą. Jos nusipelno pagarbos ir eivių, įvairių kraštų piliečių, rink- 
ivertinimo. i ta, gali dargi varžyti jos veiklos

— Esate, rodos, pareiškęs, kad laisvę, jei ji imtųsi perdėm poli- 
Lietuvos laisvinimas yra visų lie- j tinių žygių. Daugelio kraštų vy- 
tuvių pareiga, tiktai tvarkos prin-'riausybės nurodinėja savo pilie-

sų jėgas ir praretintų pačios PLB ku Janos Kadar padarė tam tik- 
gretas. I rų pakeitimų vyriausybėje. Jo da-

PLB sudarymo būdas Lietuvos bartiniai ministerial parinkti 
laisvinimui neturi lemiančios i daugiau pagal gabumus, negu pa-

• • •• • M « • • ’ -W-x. 1 M 4 * • 1 O A 1* ____

kietumui atstovavo Matyas Rokosi 
ir E. Geroe; jų įtaka suredukuo- 
ta iki nulio. “The Chr, Sc. Moni
tor” korespondentai Vengrijoje 
pastebėjo “atlydžio” procesą, iš 
kurio" tikisi geresnio, pakenčia-

B-nės vadovybė buvo lietuvių iš-

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Susikirtimo
su Trunianu Korėjos karo me- 
šaknys tu visame pasauly

je plačiai nuskam- 
bėjogenerolo Mac- 

Arthuro susikirtimas su Jungti-'

Paruošė VYT. KASTYTIS

— Vokiečiai net negalvoja trauk
tis. Jie būtų visiški idiotai, jeigu 

nių Amerikos Valstybių preziden-į užleistų tokias puikias pozicijas... 
tu Trumanu. Galutiniame rezulta- Į Kalvos, miškeliai, akmenų ir uo
te gen. MacArthuras buvo paša- lu krūvos ... Ne, jie negali trauk
intas iš Korėjos karo vado parei- t is. nes juk šiose pozicijose jiems 
gų už tai, kad išdrįso kritikuoti lengva sulaikyti keturis kartus už 
sąvo vyriausiąjį viršininką —JAksave stipresni priešą ...
V-bių prezidentą, šio susikirtimo 
šaknų tenka jieškoti I D. kare mu. 
Prancūzijos apkasuose ir į už
marštį nuėjusios Ourcq upės pa
krantėse.

Iš poilsio stovyklos “Vaivo
rykštės” divizija vėl buvo mesta 
Į frontą. Divizijos vadu buvo pa
skirtas generolas Menoher. Pulki
ninkui MacArthurui ir toliau bu
vo patikėtos divizijos štabo vir
šininko pareigos. “Vaivorykštės” 
divizija užėmė Marne fronto lini
ją tiesioginėje prancūzų šeštosios 
armijos vadovybėje. Prancūzų ge
nerolas Gouraud divizijai davė 
įsakymą persikelti per Ourcq upę 
ir tiesiogine ataka išstumti vo
kiečius iš jų pozicijų kitame upės 
krante:

— Tai labai lengvas uždavi
nys, nes vokiečiai jau traukiasi. 
Mes turime lipti jiems ant kulnų, 
me durtuvais i jų atsuktas nū- 
neleisdami atsikvėpti. Baksnoki- 
garas...

Divizijos vadas gen. Menoher 
prancūzo žodžius pakartojo pulki
ninkui MacArthurui.

— Bet juk tai gryna nesąmo
nė! — pakėlė balsą MacArthuras.

Įėję tęsti šios vokiečių tvirtovės 
užnugaryje ...

— Tai labai originali idėja, — 
šyptelėjo gen. Menoher. — Ta
čiau aš nemanau, kad ji būtų pri
imtina maršalui Foch: jis. mat, 
vadovauja karui, o naujos idėjos 
paprastai išmėginamos manev
ruose ....

Penkias dienas ir naktis “Vai
vorykštės” divizija atakavo vokie
čių pozicijas, žuvusių vyrų lavo
nais nuklodama kalvos šlaitus, 
kol pagaliau granatų ir durtuvu 
pagalba vokiečiai buvo išstumti iš 
jų užimtų pozicijų. Prancūzų ge
nerolui amerikiečiai atnešė per
galę, už ją užmokėdami šešiais 
tūkstančiais prarastų gyvybių ...

Pulkininkas MacArthuras buvo 
sukrėstas iki širdies gelmių. Jis 
jautė, kad jo propaguojama ap
supimo idėja būtų davusi tuos pa
čius rezultatus už žymiai mažesnę 
gyvybių kainą. Tačiau generalinio 
štabo karininkai armijas Įsivaiz
davo tik kaip raudonas ir mėly
nas špilkučių galvutes fronto si
tuacijos žemėlapyje, nekreipdami 
dėmesio i kareivio gyvybe.

Pasipiktinimo Įkarštyje MacAr
thuras nareiškė savo draugams:

— Man visiškai nesvarbu, kas 
ateityje duotų įsakymą Peršingas 
ar Fošas, aš niekada, kaip mane 
gyvą matote, savo vyrams neleisiu

Mu riterio 
straipsniai

Maskvos “Izvestijose” paskelb
tas buv. Latvijos užs. r. min. V. 
Munters straipsnis turėjo daug 
atgarsių. Vėliau pasirodė dar du 
jo straipsniai: Rygoje einančioje 
“Ciną” birželio 15 d. ir latvių pa
bėgėliams skirtame “Dzimtenes 
Balss” 47 nr. šiuose straipsniuose 
Munters dar išryškino savo nusi- 
statvma sovietiniam režimui. Jis 
aiškino, kad laisvosios Latvijos 
vyriausybė ir jis pats nebuvo na
cių Vokietijos šalininkai; jie sie
kę veikti prieš Hitlerio laikais da
rytą įtaką Pabaltijo erdvei. Mun
ters pareiškimuose jam draudžia
ma paliesti vieną temą — Moloto
vo - Ribbentropo sutartis. E.

Roma. — Trani miestelyje 18 
m. Angelina Pastore nuo balkono 
šoko i savo sužieduotinio rankas, 
kad abu pabėgtų ir susituoktų 
prieš tėvų valią. Nelaimei, būsi
mas jaunavedys Tommaso Pappa- 
lettero nesugebėjo jos sugauti ir 
Angelina su sulaužytą ranka buvo 
nuvežta ligoninėn.

Mirė Latvijos 
ministeris

Rugsėjo 12 d. Paryžiuje mirė 
Latvijos įgaliotas ministeris 01- 
girds Grosswalds. Jis buvo gimęs 
1884 m. Rygoje ir ilgus metus dir
bęs diplomatinėje laisvosios Lat
vijos tarnyboje. Velionis palaido
tas Paryžiuje rugsėjo 15 d. Jis 
buvo Lietuvos bičiulis ir glaudžiai 
bendradarbiavo su Lietuvos dip
lomatais. E.

kad Įsakymas yra klaidingas, aš jo i jokia kita ginklo rūšis neįstengs 
nevykdyčiau. Tegu jie daro su' 
manimi ką nori, bet savo vyrų 
skersti aš neleisiu ...

šių savo žodžių MacArthuras, 
atrodo, niekada neužmiršo. Japo
nų - amerikiečių karo pradžioje 
jam teko patirti didelių nuostolių. 
Dėl didžiulės japonų persvaros 
tai buvo neišvengiamas dalykas. 
MacArthurui priklausiusieji dali
niai turėjo nedėkingą uždavinį — 
uždelsti pralaimėjimą, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės galėtų 
suorganizuoti kariuomenę ir lai
vyną. Vėliau, kai laimės ratas pa
sisuko į amerikiečių pusę, kai 
MacArthuras pradėjo pulti japo
nų okupuotas salas, visos jo pra
vestos operacijos turėjo bendrą 
bruožą — nepaprastai mažą aukų 
skaičių. Panašiais principais jis 
mėgino vadovautis ir Korėjos ka
re, kai kelią į pergalę jam pasto
jo tarptautinio pobūdžio kompli
kacijos, kiniečių savanoriai ir per
žengti uždrausta Jalu upė ...

Įsakymas, žinoma, lieka įsaky- 
. “Vaivorykštės” divizija pra

dėjo keltis per upę. Pulk. MacAr
thuras buvo teisus: jau upės vidu- 
ryje laivelius pasitiko vokiečių 
minosvaidžių sviediniai, upės van
denį nudažydami sudraskytų ame
rikiečių krauju. Tuos, kuriems 
pavyko išsikelti, pasveikino kryž
minė vokiečių kulkosvaidžių ug
nis ir nuo kalvos akmeninės vir
šūnės į pakalnę žvelgiantieji pa
tranku vamzdžiai ...

— Taip pravedamas puolimas 
yra tikra žmogžudystė! — pro su
kastus dantis prakošė pulk. Mac
Arthuras. — Mūsų vyrai netgi ne
turi savo artilerijos paramos.

Gen. Menoher žvilgterėjo į šta
bo viršininką:

— Gen. Gouraud galvojo, kad 
artilerija nereikalinga. Jis bijojo, 
kad ji neišbaidytu vokiečių ...

— Tiesioginis puolimas! Tokio____
kvailumo aš negaliu įsivaizduo- įsivelti i tokias beprasmiškas 
ti... Kodėl jis negalėjo mums skerdynes!... 
leisti persikelti per upę kitoje vie
toje. apeiti aplinkui ir palikti | syti generolo Peršingo isakvmo?;Jie dažniausiai atsukdavo manda
tuos vokiečius ramybėje, kol ba- y suabejojo vienas šių žodžių1 gią, bot kurčią ausį, nes jų nuo-

u,-.*., mone pagrindinis vaidmuo kare
— Jeigu man sąžinė sakytų, priklauso pėstininkams, kurių

Trys karo 
revoliucinirikai Amerikiečių 

krauju nuda
žytas Ourcq 

upės vanduo pulkininkui MacAr
thurui atnešė pirmąją brigados 
generolo žvaigždutę. Jis buvo pa
skirtas “Vaivorykštės” divizijos 
84-tosios brigados vadu. Pilnas 
revoliucinių idėjų ir naujų karo 
metodų jis susipažino su kitais 
dviem karo revoliucininkais.

Amerikiečių aviacijai vadovavo 
jaunas pulkininkas Billy Mitchell. 
Senu pažiūrų karininkams jis be
viltiškai mėgindavd įrodinėti nau
josios ginklo rūšies svarbumą ka- 

— Negi išdristumei nepaklau-1 re. Billy Mitchell įrodinėjimams

das juos butų privertęs kapitu-i liudininkas, 
liuoti? Puolimą mes būtumėm ga-i •

pakeisti. Generolas MacArthuras 
jaunąjį pulkininką sutiko išties
tomis rankomis. Billy Mitchell 
naikintuvai ir bombonešiai buvo 
artimi gen. MacArthuro judraus 
karo idėjai: jie galėjo būti nepa
prastai svarbi paramą i priešo už
nugarį besiveržiantiems pėsti
ninkams.

Generolas MacArthuras atkrei
pė dėmesį ir į kitą jauną pulki
ninką — George S. Patton, kuris 
vadovavo vienintelei amerikiečių 
tankų brigadai. Kai Pattonas pa
siskundė, kad generolai į jo tan
kus žiūri kaip į nereikalingas me
talines dėžes, MacArthuras jam 
surado svarų paguodos žodį:

— Nenusimink, George, tavo 
tankai sekančio šimto metų laiko
tarpyje vaidins pagrindinį vaid
menį kautynių laukuose!...

Generolas MacArthuras pulki
ninko Pattono tankuose įžiūrėjo 
nepamainomą priemonę pralaužti 
priešo linijoms ir tuo būdu atida* 
ryti kelią tankus sekantiems pės
tininkams.

šis svarbus pokalbis tarp jau
no generolo ir jauno pulkininko 
vyko niekieno žemėje, tarp vokie
čių ir amerikiečių pozicijų. Toli
mesnį pokalbį nutraukė netikėtai 
atūžęs vokiečių artilerijos sviedi
nys. Majorai, kapitonai, leitenan
tai ir kitos už juos mažiau vertin
gos būtybės suvirto į duobes. Ge
nerolas MacArthuras atsisuko į 
savo naująjį drangą — Pattonas 
tebestovėjo jo dešinėje. Juodu bu
vo vieninteliai karininkai, įveikę 
žmogišką pagundą jieškotis prie
dangos Apkasų purve. Gen. Mac
Arthuro veidą nušvietė šypsena:

— To, kuris mums skirtas, 
George, mes niekada negirdėsi- 
me...
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SOVIETINIAI AKMENYS 
NE TUO ADRESU VYT. KASTYTIS

mai nebuvo iškelti pirmaisiais po-Maskvos įsakyta rezoliucija mai nebuvo iškelti pirmaisiais po- 
1962 m. rugsėjo mėn. 14 d. kario metais?

“Tiesos” nr. paskirtas buvusiam Rezoliuciją pasirašiusių kaltin- 
batalijono vadui sovietų-vokiečių x 
karo dienomis — Antanui Impu- 
levičiui, kuris šiuo metu gyvena 
JAV. Kompartijos įsakytame kau
niečių susirinkime priimta rezo
liuciją amerikiečiai raginami A. 
Impulevičių išduoti sovietų okup. 
Lietuvos teismo organams, kad jis 
būtų nubaustas už “tarybinių” 
žmonių žudymą.

šį atsišaukimą į Filadelfijos gy
ventojus pasirašė “Kauno Tiesos” 
red. Z. Baltušnikas, kan. N. Cės- 
na, “Inkaro” kombinato meistras
J. Gidanskis, rašyt. J. Grušas, 
technikos mokslų dr. J. Indriū
nas, Kauno med. instituto rekto
rius Z. Januškevičius, “Limos” 
fabriko brigadininke A. Jatkaus- 
kienė, vyr. gyd. P. Jašinskas, 
“Drobės”, fabriko piešėja G. Ka
ralienė, gyd. E. Kutorgienė, so
cialistinio darbo “didvyris” V. 
Kuzminas, liaudies artistas J. 
Laucius, Kauno vykd. k:to pirm.
K. Lengvinas, “Kauno audinių” 
fabriko instruktorė V. Malinaus
kienė, Kauno Politechnikos insti
tuto prorektorius M. Martinaitis, 
Lietuvos žemės Ūkio Akademijos 
prorektorius — buvęs sovietinis

litechnikos instituto docentas A.Įboginę atsakomybę už kraujo or-

Kai susitinka Europos lietuviai
Sakoma: nuo ko susirgai, tuo ir 

gydykis! Jei dėl to kartais net sai
kas nukenčia, tai visdėlto dažnai 
toji liaudies išmintis prisimintina. 
Užsienio lietuvių veiklai gal net 
labai pravartus receptas.

Išskyrus tautiečius didesnėse 
kolonijose, šiaip jau visi lietuviai 
už tėvynės ribų sirguliuoja viena 
liga, būtent, išsisklaidymu tarp 
svetimųjų. Nėra tai nepagydoma 
liga. Ir jos gydymo būdas aiškus:

J. GRIKIS

■

tojų ilgame sąraše yra žmonių, sa
vo laiku buvusių aiškiais antiko- 
munistais. Parašus po rezoliuci
ja jie, be abejonės, padėjo komu
nistų partijos įsakyti. Antroji kal
tintojų dalis yra aiškūs Lietuvos 
išdavikai, nuėję tarnauti sovieti
niam okupantui jau tada, kai jis kuo daugiau susitikimų su savai- 
Stalino vardu Lietuvą skandino siais! Pats patogiausias tam me- 
komunistinio teroro bangoje. Abi; tas — vasaros atostogos. Susida

ro įspūdis, kad palyginti negausūs 
ir plačiai po visą V. Europą išsi
blaškę mūsų tautiečiai pradeda 
tuo įsisąmoninti.

Be abejonės, teigiamą įtaką da
ro toji aplinkybė, kad šiuo metu 
judėjimas V. Europos kraštuose 
jau nebėra toks sudėtingas, kaip 
anksčiau, kai netvirtus mūsų po
pierėlius reikėdavo aprūpinti įvai
riausiom vizom. Gal dar svarbiau, 
jog pamažu išnyra organizuojan
čios jėgos, kurios laiku, kruopš
čiai pasirūpina susitikimo sąlygo
mis ir programa, net sugeba su
mobilizuoti reikiamas lėšas.

Periodiniai ir platūs 
susitikimai

Visos V. Europos mastu vyku
siais parengimais šią vasarą rei
kia laikyti visų pirma jaunimo 
stovyklas Šveicarijoj ir Britani
joj. Suaugusieji galėjo pasinau
doti “Exul familia” kongresu Ro
moje. Galima tik linkėti, kad to- 

atsitiktiniai tautiečių susitiki- 
jų patikėtiniai, paklusnūs ir labai kiek įmanoma, regulia-
paslaųgūs sovietinio komunizmo iresni ir sutrauktų didesnius bu- 
auklėtiniai. Jų darbai būtų pui 
kas taikinys sovietinio teisingu-; . , . . - . .. . .
mo akmenims. Šiuo atveju niekas menes sluogsmai permazai kreipe 
netgi ir kompetencijos stokos ne
galėtu prikišti... O % X

Kauniečių susirinkimas atliktų 
labai naudingą darbą, apsvarstęs 
Paleckio, Sniečkaus ir Gedvilo 
veiklą sovietų okupuotoje Lietu
voje Stalino karaliavimo metais. 
Jie taip buvo užimti sveikinimo 
telegramų rašymu Stalinui, kad 
neturėjo laiko protesto ženklan 
pakelti bent vieną pirštą, kai en
kavedistai tūkstančius Lietuvos,

grupes sudėjus į krūvą, aiškėja 
išvada — kaltintojai nėra kompe- 
tetingi kelti panašaus pobūdžio 
kaltinimų, lygiai kaip nekompe
tentingas sovietų okupuotos Lie
tuvos teismas juos svarstyti. Į 
Lietuvos piliečius nedera svaidy
ti sovietinės gamybos akmenimis, 
nes tie akmenys taip pat yra su
tepti nekaltų žmonių krauju ...

Nusikaltėliai Kremliuje
Sovietinės gamybos akmenis 

būtų žymiai tiksliau nukreipti i 
plačiuosius Kremliaus vartus, už 
kurių sėdi didieji nusikaltėliai, 
neišskiriant premjero Chruščiovo, 
kuris savo komunistinę karjerą 
pradėjo ukrainiečių ūkininkų žu
dymu. Jų sąžines slegia milijonai 
Stalino vardu atimtų gyvybių. 

_________  Kremliuje ir jo apylinkėse taip 
partizanas J. Olekas, Kauno Po-'P.a^ apstu asmenų, nešančių tie- 
litechnikos instituto docentas__________ atsakomybę už kraujo or-
Rozenbliumas, ilgus metus komu- Lubjankos rūsiuose ir pia
nistams tarnavusi karjeristinių čiajame Sibiro kapinyne. Stalinas 
pažiūrų dailininkė D. Tarabildie- - - —......
nė, pensininkas S. Tarnauskas, 
Lietuvą sovietams pardavęs gęn. 
V. Vitkauskas, Lenino ordininke 
J. Zdanavičienė ir liaudies dail.
A. Žmuidzinavičius.

Už kompetencijos ribų
Nepažįstant A. Impulevičiaus, 

nuodugniai neištyrinėjus jo veik
los karo metais, netikslu būtų 
kalbėti apie jam primetamus nu
sikaltimus, nes juk propagandos 
srityje labai išradinga Sov. Są
junga s-i.^eba apkalanti ir nieko 
nenusikaltusius žmones. Į akis 
krinta pa>s faktas kad šie kalti
nimai koriami praėjus septynioli
kai mejj nuo karo pabaigos. Jeigu 
A. Imi'i . ,č; :s b ivo toks baisus] gyventojų — vyru, moterų ir vai- 
nusikal.č..s, jo nusikalti- i kų — gabeno i Sibiro kapinyną.

' su Berija patys žmonių nežudė — 
i ši kruvina darbą už juos atlikdavo

resni ir sutrauktų didesnius bū-j 
irius, ypač jaunimo. O atrodo, jog j 
■ iki šiol veiklesnieji mūsų visuo-i

"Paramas" nartai, 
naudokitės pašto patarnavimais!

Pagal lietuvių kredito kooperatyvo j čekis pašte dingtų ir patektų ne ten 
‘‘Paramos” įstatus, nariais gali būti \ kur reikalinga, jo laikytojas negali pa- , 
kiekyienas lietuvis, gyv. Toronto mies-1 naudoti savo naudai.
te ir jo apylinkėse. Dažnai atsitinka,! Siunčiant “Paramai” adresu 1129 
kad “Paramos” nariai. Įgiję nario tei- Dundas St. W., Toronto 3, Ont. pinigi- 
sės gyvendami Toronte, persikelia į; ne perlaidą, paprastai pridedama ir na- < 
kaimą, kitą Kanados provinciją arba rio knygutė. Gavusi perlaidą, “Para- 1 
net i JAV. Jie ir toliau palaiko pinigi- ma” padaro knygutėje Įrašą pagal ' 
nius ryšius ar tai turėdami nebaigtas siuntėjo nurodymus ir grąžina ją at- 
grąžinti paskolas, ar tai ir toliau tęsia į gal. Tenka pastebėti, kad “Parama” 
taupymą, pasilikdami “Paramos” na-į veikia jau dešimti metai ir nesusipra- 
riais. Tokiais atvejais nariams tenka i timų dėl pašto patarnavimų neturėjo. 
pasinaudoti pašto patarnavimais. 11 Lietuviai, gyveną Toronto mieste, 
laišką Įdedamas darbdavio banko če- Į pamažu išsiblaškė po plataus miesto 
kis arba paties nario išrašytas “Para- Į Įvairius kampus. Kaikuriems “Para- 
mos” vardu čekis, arba banko bei pas-! mos” nariams patartina pasinaudoti , 
to “money orderiai”. Darbdavio ban- i pašto patarnavimais tokia pat tvarka 
ko čekis antroje pusėje gali būti ir ne- * ’ 
pasirašytas. Tokiais atvejais “Parama” 
antroje pusėje uždeda savo štampą 
“For Deposit to Payee’s Account. Pa
rama (Toronto) Credit Union Ltd.”.

kaip ir gyvena už Toronto miesto ribų.
P. š.

STOCHOLMAS. Švedijos
Tuomet “Parama” privalo Įrašyti pažy-i ^31 billiilku daibo savaitę sudaro 
mėta suma tiktai i siuntėjo taupmenų 45 d. valandos. Lnijos nenumato 
s-tą. žinoma, siuntėjui visuomet prak- ir ateityje stengtis sumažinti dar- 
tiškiau darbdavio banko čekį įdėti į bo valandas, nes pagal vienos uni- 
savo vietos banką, o “Paramai” iš- jos atstovo nuomonę Švedijos 
siųsti naujai to banko išrašytą čeki, į ekonomija priklauso nuo ekspor- 
nes tuomet narys gali pas save vietoje j to Sumažinus darbo valandas — 
kontroliuoti banko irasus pagal turimą pksnnrtaq Uniin nlanno-knygelę. O jeigu darbdavio banko če- i sumazes eksportas. UmjŲ pianuo 
kio siuntėjas nori antroje pusėje pasi-pe leikalavimas daibininkams 
rašyti, tai patartina prie parašo pri- Į gauti 4 savaičių atostogas Vieton 
kergti “For Deposit Only”. Jei toks dabartinių trijų.

Kalėdos p'a«sias ,a\kas av■ |an]{yt| savo tėvynę.
Plaukite populiariu, draugišku laivu

M. S. BATORY 
iš Quebec-gruodzio 6 
i Gdynia (Lenkijoje), o iš ten pui
kiu susisiekimu i visus Rytų Eu
ropos kraštus.

Sustojimai Southamptone ir 
Kopenhagoje.

Anktesnės kelionės iš Montrealio: spalio 13 ir lapkričio 9. 
Dėl vieta rezervavimo ir informacijų 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

Feljetonas

tais), visų pirma artimai bendra
darbiaujant su pajėgia V. Vokie
tijos L. B-ne.

Jaunimui, ekonomiškai silpnes
niems ir atvykusioms iš tolimes
nių kraštų susidaro rimtų finansi
nių sunkumų. Ir šioji kliūtis pa
staraisiais metais vis didesniu 
mastu — Vokietijos LB valdybos 
ir rengėjų sumanumo dėka — 
Įveikiama. Iš tiesų, būtų tikras 
tautinio solidarumo išdavimas, 
jeigu tokie platesnio pobūdžio lie
tuviškieji susitikimai pasidarytų 
tik ekonomiškai gerai isikūrusių- 
jų privilegija.

Šiemet Koenigsteine Įvykusioje 
IX studijų savaitėje dalyvavo virš 
šimto tautiečių iš 10 kraštų. Di
delė dalis pasinaudojo rengėjų 
parama. Vienišam vilkui, per išti
sus metus neužgirstančiam gyvo 
lietuviško žodžio, buvo smagu iš 
karto atsidurti tautiečių "jūroje”. 
Ir koks malonus jausmas po ano 
atšiauraus susitikimo su tautie
čiais iš anapus Helsinkyje!

Čia irgi teko susitikti būreli dar 
neseniai tik palikusiųjų tėvynę. 
Tačiau sunkumų pasikalbėti ir su
sikalbėti nėra, kai yra abipusė pa
garba ir susidomėjimas. Bet taip 
yra tik tada, kai abi pusės tikrai 
jaučiasi laisvos ir nesuvaržytos 
kokios nors nematomos trečiosios 
jėgos.

Nutolę nuo dabartinės 
Lietuvos tikrovės

Tokie pasikalbėjimai 'tuojau 
parodo, kad mes, jau ilgesni lai-

Jie sako

dėmesio į tokių periodinių susiti
kimų rengimą, nors vargiai kas 
neigtų jų svarbą mūsų emigranti
nio išsisklaidymo sąlygomis.

Galima būtų Čia įžiūrėti net sa
votišką prieštaravimą. Kai pati 
mūtų buitis ryškiai pažymėta ge
ografiniais nuotoliais, tai veikloje 
esame pernelyg lokališki, besisu
ką siaurame artimųjų ratelyje, 
retai paliesdami visą krašto ben
druomenės plotmę. O nereikia už
miršti, kad nevisų kraštų bend
ruomenės yra pakankamai gau
sios ir pajėgios savomis jėgomis 
daugiau ką nuveikti, jau nekal
bant apie pavienius. Net ir dides
nė bendruomenė vien tik pati sa
vomis jėgomis vargiai gali pasi
tenkinti; jai gresia pavojus uždus
ti. Tik galimai platesnio pobūdžio' 
susitikimai gali pagyvinti mūsų j 
ištysusio — ir dėl to kartais su
stingusio — tremtiniškojo kūno 
kraujo apytaką.

Praplėstos studijų savaitės
Ta prasme gražią'išimti sudaro 

Lietuvių Frontui artimų rezisten
cinės nuotaikos iniciatorių grupė, 
kuri savomis jėgomis ėmėsi už
pildyti jaučiamą spragą V. Euro
pos lietuvių tarpe. Nuo 1954 m. 
tokiu būdu be pertraukos vis ku
riame nors V. Vokietijos mieste 
surengiama lietuviškųjų studijų 
savaitė, kurion kviečiami šviesuo
liai iš visų laisvosios Europos ką Vakaruose gyveną, esame nu- 
kraštų. Pastaraisiais metais, ple- tolę nuo pavergtojo krašto tikro- 
ciant tokių savaičių visuomenini. vės. Nejučiomis mumyse gyvena- 
pagrindą. rengėjų našta pasidali-: mojo krašto, alpamai, vakarietiš- 
nama su kitomis veikliomis orga-;kos spaudos ir galvojimo Įtakos 
nizacijomis (ateitininkais ir skau-l (Nukelta j 6 psl.)

Filmų artistas Glen Ford, vykdamas per Berlyną sovietų 
ĮĮĮ zonon: “Kai išėmiau iš kišenės $1000, sargybiniai akis išplė- 
ĮĮ tę pradėjo sakyti, kad aš esu Ford, kuris gamina automobi
li liūs. Man paneigus, prisistatė dar 12 sargybinių, kurių nė 
ĮĮĮ vienas manimi netikėjo. Pagaliau pasakiau, kad esu Henry 
ĮĮĮ Ford ir visi buvo laimingi”.

Jean Deniau, Europos ekonominės sąjungos pareigūnas: 
g “Pokarinis amerikiečių mitas Europoje baigėsi. Po karo Eu- 
pį ropa garbino amerikietišką gyvenimo būdą, džiazą. Faulkneri 
pį ir Hemingway. Dabar mes turime savo kultūrą ir savo rašy- 
ĮĮį tojus. JAV pasidarė “old country”. Amerika liko modernio
ji sios Graikijos, o mes — naujosios Romos vaidmenyje”.

Mendel Rivers, JAV demokratų kongresmanas iš South 
::: Carolina: “Mes prašėme sąjungininkus sustabdyti savo laivus, 
ĮĮĮ gabenančius ginklus iš Sov. Sąjungos Kubon. Britanija, šve- 
ip dija ir Kanada atsakė “nothing doing".

“... Jei mes bijome kraujo praliejimo dabar, būsime pri
ll versti nebijoti už kelių metų”.

Prez. De Gaulle: “Politikas niekada netiki tuo, ką jis sako 
iii ir užtat yra nustebintas, kai kiti juo tiki”.
iii - “Bažnyčia yra vienintelė vieta, kur į mane kas nors kitas 
|Į kalba ir aš neprivalau duoti atsakymo”.

“Kaip aš galiu valdyti kraštą, kuriame yra gaminamos 
Ip 246 sūrių rūšys!”

Fransico Juliao, Brazilijos darbininkų organizuotojas: 
iii “Mes savo pusėje turime labai galingą generolą — generolą 
iii alki”.

VILNIAUS LEGENDA

Balys J. Arūnas

Vyrai, gelbėkit lietuviška dainą!
L
Klubo pakampius vakaras vysto juodomis marško

mis. Už lango niūriai, kaip šuo tempiamas už uode? 
gos, urzgia miestas. Mano prietelius Izidorius kau
lėtais pirštais glosto pustuščią alaus bonką ir grimsta 
i negražinamas jaunatvės dienas:

— Negalėjo, velnias, toji Agnė palaukti!... Ati
davė širdį tam seniui amerikonui. O šviesiomis mė
nesienomis, ryškiai gundančiomis, kad net šunys im
davo staugti, sakydavo, esą, be manęs jai ir saulė 
aptemtų!... O dabar ir aš amerikonas ir mašiną 
turiu ir širdis jauna. Ale jau pervėlu Agnut, tavo 
rankos sakramentu surakintos!... Peranksti ameri- 
konka įsigeidei pasidaryti ir mašina važinėti!...

Prie gretimo staliuko sėdi dvi poniutės. Kavutę 
sriubčioja, mišrainę valgo ir vis lūpas dažo, antakius 
riečia ir labai jau nedraugiškai į mus žvilgčioja.

— Klausyk, — sakau, — Izidoriau, nesigriaudenk 
moteriškų akivaizdoje. Nedera rodyti moterims, kas 
širdyje dedasi. Vistiek nesupras. Gal dar po bonkytę?

Ir kai mes išgeriame po bonkutę, man krūtinė šyla 
ir dainuoti norisi nors pasiusk!...

Yra tokia šauni ir už širdies stverianti lietuviška 
daina “Ėjo katinas į banketą”, kurią labai meniškai, 
su švelniais niuansais mokėdavo padainuoti mano 
senelis. Jo dainos beklausydama teta Antosė arba 
imdavo ašaroti arba išvadindavo senelį “parmazonu”. 
Tai, žinoma, priklausydavo nuo tetos nuotaikos, kuri 
buvo, pamenu, nepastovi, kaip šarkos uodegytė.

To krūtinės gaisro svilinamas, atmetu galvą ir pil
na plaučių galybe užtraukiu tą dainelę apie šaunų 
katiną su gauruota ir iškilmingai užriesta uodega, be- • 
žygiuojantį į banketą. Dainelė blaškosi po svetainę, 
kad net damaskinio šilko užuolaidos plakasi.

Staiga viena mūsų kaimynių pašoka ir kad jau su
šuks tokiu botaginiu balseliu, jog man net dieglys 
per jaknas nuėjo:

— Nustok bliauti, tu veršiau, galva plyšta ir bloga 
darosi!... Atsirado, matykite, dainininkas!...

O aš, broliukai mielieji, lyriškai reaguoju, džen- 
telmonu iki pačių nuogų šonkaulių deduos:

— Pupyt, esame dainininkų tauta! Man širdį niežti, 
o ranka jos nepakasysi, tai dainelė ir gula ant lie
žuvėlio! ...

— širdį, mat, jam niežti, — juokiasi poniutė. — 
Pamanykite, koksai poetas! Pakinklius, greičiau, blu
sos tau kapoja tai ir žviegi, kaip kampan priremtas 
bekonas ... Gėdą turėtum tokiame amžiuje alasavoti!

— Ponia, — sakau, ir didesnio prestižo deltai grybš
teliu už nosies galo, lygiai kaip tas italjonas Perry 
Como daro, — tamstos pastabos pernelyg įžeidžian
čios. Pirmiausia, aš esu karalienės pavaldinys ir lai
kyčiau imperiją užgaunančiu dalyku, jeigu leisčiaus, 
sakysime, kad ir pakinklių rajone apsigyventi blu
soms! ... Antra, jeigu tamsta daugiau ir rimčiau 
domėtumėtės muzika, tai bekono žviegimą labai leng
va įsprausti į modernaus džazo muziką ir tokiu būdu 
turėti dvasinį pasitenkinimą. Ir pagaliau, tiktai gerb
damas tamstos jievišką prigimtį, o taip pat mėlynas 
akis su tomis riestomis, kaip bažnyčios skliautai, 
blakstienomis, susilaikau nuo kietesnių žodžių!. ..

— Ale, žiūrėkite, atsirado pamokslininkas! Spjauti 
man į visus tavo išvedžiojimus ir jeigu dar prasižiosi, 
tai gausi per plikę, va, su tuo bliūdu ir tada galėsi 
laižytis, kaip katinas morčiuje! — ir, žinote, pake
lia virš galvos pilną dubenį mišrainės.

Žinoma, aš mėgstu dainą, bet daina lieka daina, o 
jeigu toji pakvaišėlė praskels plikę ir dar mišrainėje 
išmaudys, surask tada, žmogau, teisybę!... Gerai sa
koma, su katinu ir boba neprasidėk, jie abu pradžioje 
švelnūs, bet gali netikėtai ir labai skaudžiai per pa
čius plaučius grybštelti!...

— Okei, — sakau, — ponia, aš paklusta tamstos 
valiai ir daugiau šį vakarą nebedainuosiu!...

— Pamėgintum tiktai!... — ir vėl pačiupinėja tą 
kristalinį bliūdą...

II.
— Mano prietelius Silvestras net dviem savaitėm 

įsikūrė paežeryje. Vadinasi, krykščia ežero bangose, 
saulėje kaitinasi ir baltų debesų bei mėlyno dangaus 
draugyste džiaugiasi. Savaitgalyje nuvykau jo atlan
kyti. Saulei brendant i ežero gelmes, pasiekiau jo 
baltą, kaip žuvėdros sparnas, vasarnamiuką.

— Bravo, kad atvažiavai! — džiaugiasi Silvestras. 
— čia saulės ir vandens iki kaklo, bet vienam pa
bosta! Išsiilgstu savo žmogaus, nes čia visur aplink 
tiktai anglikonai... Pasikalbėsime, jaunas dienas 
prisiminsime... Kaip gersi, gryną ar su limonade- 
liu?... — vis čiauška Silvestras, statydamas bon- 
kelę ir pjaustydamas dešrą.

Ir taip mes burnelę lenkiame. Po valandėlės žiū
rim mėnuo lango stikle kybo ir voro pasmaugtą musę 
savo šaltu žvilgsniu glosto. O tas muselės pilvelis 
blizga, kaip ryto rasos lašelis gvazdiko žiede.

— Matai, — sako Silvestras, tarsi skaitydamas ma
no mintis, — ir žmogaus gyvenimas, kaip tos muselės:

- čia ūži, birbi, ir jauste nejauti, kad mirties Voras 
jau kilpą ant kaklo neria... .

Žinote, toji filosofija man užgula plaučius, norisi 
verkti ir po šonkauliais gelia...

Tuo tarpu mėnulis užsirioglina j pušies viršūnę, o 
iš jos pakyla į tamsiai mėlyną dangaus platybę, už
miršęs mus ir tą muselę lango kamputyje.

— Sunku ant dūšios, — sakau, — gal einam laukan 
atsigauti...

— Gerai... — sutinka Silvestras.
Lauke, brolyčiai, kaip dangaus prieangyje: vėsu, 

balti berželių liemenėliai, čirškia žiogai, o virš galvos 
žvaigždelės mirga ir pušynas ošia ...

— Tai bent naktelė! — sakau, — griebia už pačios 
širdies!

— O jeigu taip posmelį! — staiga pasiūlo Silvestras 
ir nelaukdamas mano atsakymo išpučia krūtinę:

"Augo kieme klevelis!”...
Aš, tamstos, vaiske tarnavau ir apie balsų veislę 

žinau. Tuojau imu remti Silvestrą bosiniu balsu, ale 
jis, kipšas, vos man prasižiojus, irgi į žemas natas 
nusileidžia. Tada aš bandau vesti tenoru, tai Silvest
ras ir vėl gretinasi. Taip mums toji sutartinė žmo
niškai nesiklijuoja ir gana! O rėkiam abu, kad net 
nosys prakaituoja!... Gretimuose vasarnamiukuose 

* ima žiebtis šviesos. Staiga prie mūsų atsiranda ponas, 
su tokiu rainuotu šlafroku. juosta persismaugęs ir 
angelskai mala, esą, jo žmona serga, vaikai negali 
miegoti ir vis rankomis maskatuoja.

— Ką jis sako? — klausia manęs Silvestras.
— Nelabai ir aš įkertu angelskai, — aiškinu Sil

vestrui, — bet, rodosi, jis skundžiasi, kad miegoti 
negali ir kad jo žmonai vidurėliai netvarkoje...

Silvestras vienu šuoliu atsiranda prie pono ir sako:
— Mi dainuoju, o jų slip!... Fri kantri!... Pa- 

jetna?...
Anglikono apatinė žiauna atsivėpia:
— Ai beg ju pardon
— Ju eik ant burokų!

ir jau taikstosi griebti už šlafroko atlapo.
— Ai beg ju pardon!... — vis tas anglikonas spau

džia Silvestrą.
Silvestrui ima mamonėlis kilnotis ir akys žaiža

ruoja:
— Sakau, eik ant burokų! Ba, kad jau skelsiu per 

tą tavo pardoną, tai tau krūminiai dantys per nosį 
išbyrės!... Prikibo, mat. kaip erkė, aš nei velnio 
nenoriu žinoti apie tavo tuos pardonus!...

O čia kur buvęs kur nebuvęs ir patsai vasarvietės 
savininkas atsiranda, į laikrodį rodo, apie vidurnaktį 
kalba. Silvestras visai užsiliepsnoja.

— Tu, — sako jis vasarvietės savininkui, — nekai
šiok man po nosimi savo raskopo!... Laikrodį turiu 
ir laiką pažįstu, nevaidink didelio išminčiaus... Aš 
vasaroti atvažiau. Prasižioti uždraus! Kas čia, po vel
nių, koncentracijos lageris ar dačai?!...

Savininkas nori aiškinti, bet Silvestras pagriebia 
mane už alkūnės ir sako:

— Einam... Nėra ko čia su tais bepročiais prasi
dėti! ...

Ir mes vėl užsidarėm vasarnamiuke. Silvestras už
dangstė langus ir ant stalo bonkelę su penkiom 
žvaigždelėm pastatė.

— Išgersime, — sako jisai, — tie velniai man ner
vus užgavo. Pradės, mat, visokie anglikonai mane 
mokyti kaip reikia gyventi!...

Paryčiais bonkelę užbaigėm, ale dainelės užtraukti, 
jeigu būtų ir patsai Nikita kanopas užvertęs, nebūtu- 
mcm įstengę. Matyt, nakties vėsuma ant balsinių 
striūnų užgulė.

kunkuliuoja Silvestras

Vilnius. Tai miestas pažinęs garbin-( 
gą praeitį. Ne be prasmės lietuviai 
išrinko senąjį Vilnių tautos sostine. į 
šis kraštas buvo daug karų ir gaisrų 
iškentėjęs. Bet šio miesto kančios dar 
nebaigtos, nes ir šiais laikais turi oku
panto žiaurų jungą pakelti.

Stovėdamas Neries ir Vilnelės upių 
santakoje, Vilnius amžiams pajėgė 
atsispirti nuo priešų.

Vilniaus miestas senųjų vaidilų iš
garsintas ir dainių apdainuotas, dar 
tebesididžiuoja savo apgriautais isto-; 
riniais paminklais. Vilniaus miesto ra-į 
šytinė istorija prasidėjo tik nuo 1323 
metų, kai didysis kunigaikštis Gedimi
nas persikėlė iš Trakų pilies į Vilnių.' 
Persikėlimas buvo paskatintas dėl su-; 
sidariusios politinės ir ekonominės pa
dėties to meto Lietuvoje.

Lietuviai, norėdami apsiginti nuo įsi
veržiančių kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinų, statėsi pilis upių krantuose, j 
Tad Vilnius jiems teikė palankią apsi-; įgį 
gynimo tvirtovę, šis persrkėlimas ska-.į - 
tino prekybos plėtimąsi.

Vilnius XIV amžiuje susidarė išiskirtinga namu konstrukcija, Vilnius 
augštesniojo miesto su pilim ir žemuti- yra Lietuvos pasididžiavimas. Kiek- 
nio miesto miestiečių sodybų. Gedi-! vienas žvilgsnis mums primena Lietu- 
minas gyvendamas Vilniuje medinę pi- į vos buvusia tfalia
Ii perstatė. Pilis su miestu buvo su-j Man buvo "papasakota, kad stebuk-

GINTARAS KAROSAS, Boston, Mass.

lį perstatė. Pilis su miestu buvo su-į Man buv0 papasakota, kad stebuk- 
jungta slaptais požemiais ir istorija Jingą naktį. Vilniaus bažnyčių varpams 
liudija, kad 1345 m. Gedimino sūnus gaudžiant, po senuosius pilies griuvę- 
Jaunutis, bėgdamas nuo savo brolių sjus vaikščioja Gediminas. Jis liūdnas 
norinčių perimti jo paveldėtą sostą, ejna per kareivių pramintus takus.

Jis dėl to niūrus, kad jo sukurtąjį 
miestą dabar kiti vaĮdo. Kaip gera bu- 

į vo kai po visus pilies kampus lietu- 
i viškų dainų garsai skambėdavo, kai 
jaunimo juokas aidėdavo ardydamas 
nakties tylą ir vakaro prieblandoj pasi
rėdžiusios pirmosios žvaigždės tęsda
vo kalbą su senąja pilim, čia pavasarį 
atskridę paukščiai į tėviškę atgal per 
naktis klausydavo pilies užmirštų pa
sakų, o vidurnaktį vieniša lakštingala 

: giedodavo seniai nebedainuojamas dai- 
; has. Visur buvo ramybė, ir tarp žmo
nių ir gamtoje.

žemė dažnai dūsauja slegiama sun
kių vargų. Gamta čia ne tokia kaip ki
tur, medžiai taip tyliai šnara, upeliai 
dar švelniau vingiuoja savo ištrintas 
vagas. Kaip viskas pasikeitė! Vienas 

! tik Gediminas jaučia šią sunkią šim- 
■ tmečių naštą ant savo pečių.
| Vilnius amžiais laisvas buvo; ne vie
nas Lietuvos sūnus savo kraują pralie
jo gindamas tėvų žemę, padėdamas 
galvą ant tėvynės laisvės aukuro.

Aš netikiu, kad mūsų sostinė ilgai 
dar nešios geležinius pančius, kraš
tas pabus, žmonių meilė savam kraš- 

į tui bus įžiebta, o senasis Vilnius iš- 
• kilmingai iškels Lietuvos trispalvę, ši 
vėliava nevaržomai plevėsuos vėjo su
pama Gedimino pilies bokšte, o per vi
są Lietuvos kraštą nuaidės Tautos 
Himno žodžiai. Ir jie įsisunkę į brolių 
širdis sužadins mūsų tautą atgimimo 
darbui ir paskelbs laisvę artojų lau- 

. kuose.
(šis konkursinis rašinys yra gavęs

> jais pasinaudojo. Į
> XIV amžiaus viduryje vėl perstatyta
! pilis, ginamoji siena sustiprinta, o kal-
> no papėdėje pastatyta žemutinė pilis. į
> Šis pilies sustiprinimas buvo reikalin-
> gas, nes priešai vis dažniau ir stipriau '•
> veržėsi į lietuvių žemes. Bet jų nar-
> sa neprilygo lietuviams ir jie neįsten-
> gė pilį pasisavinti.
u 1399 m. gaisras Vilniuje sunaikino
> žemutinę pilį. Žalgirio mūšyje 1410 m. ■
> 4 sumušus kryžiuočius, Vilnius liovėsi:
[ kariavęs. Sustiprėjus ryšiams su už- 

sieniu, miestas sparčiai išaugo ir pra- Į
> turtėjo.
[ Po antrojo garsaus gaisro 1419 m.
> Gedimino pilies kalne buvo pastatyta
> nauja mūrinė pilis, kurios griuvėsiai
> dar tebestovi iki šios dienos.
[ XV amžiuje pilis buvo vėl perstaty- 
) ta. b?t šiam? laikotarpyje pasirodė!
> k°l’f s mūsų pirmutinės bažnyčios: T. i
* pranciškonų, šv. Jono ir šv. Mikalo- ’
> jaus. buvo paprasto gotiško sti-:
> liaus ba ivčks ir tik nuo XVI a. bu-
> vo p a/.ė a rūpintis stiliaus puošnumu, i
Į Tada ir buvo, p statyta Bernardinų ir
> iš<ia s .įtoji šv. Onos bažnyčia.
1 XVII ir XVIII a. Vilnius pasižymėjo j 
’ nepap asla a: chitektūrine forma. Sa-;
> piegos rūmai priklauso to laikotarpio
> turingajam stiliui. Švento Petro ir Po-
* vilo bažnyčia vertinama savo skulptūri-
> nėmis dekoracijomis pasižyminčiomis
> laisvumu. Šios bažnyčios skulptūra ne
> visa buvo religinė; daugiausia ji pri-
Į mena buvusius Vilniaus didikus ir net
> miesčionis, nieko bendro su bažnyčia ’
* neturinčius.

Nežiūrint į Vilniaus senamiesčio se- III premiją iš Vilniaus Krašto Lietu-
> nąją statybą, jos kreivas gatves ir vių S-gos).

Mohawk f urnilure
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačią apylinkių.
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Pavergtoje tevyneje Kariuomenes šventes Lietuviai pasaulyje
LIETUS NAIKINA DERLIŲ
“Tiesa” savo skyriuje “Lauko darbų 

dienoraštis”, duoda karingus įsakymus 
kolūkiečiams, aprauda dėl nuolatinio 
lietaus žūstantį derlių: “Yra ūkių va
dovų, kurių sąžinė tiek surambėjo, jog 
jiems nebeskauda širdies matant žūs
tantį derlių. Juk lyja ne be paliovos. 
Būna ir giedresnių pusdienių, vėjas 
prapučia gubas. Tad sukruskim, vež- 
khn pėdus tiesiog prie kuliamosios... 
Šių metų sąlygomis giedros nėra ko 
laukti. Kūlimas lauke — visur vienin- 
tHė geriausia išeitis. Tiesa, be šiokių 
tokių nuostolių čia neišsiversi, bet 
delsti — reiškia patirti dar didesnių 
nuostolių... Visus turimus kombai
nus siųskim į vasarojaus laukus. Jie 
kartais geriau praeina per įmirkusį 
lauką, negu arkliai. Bet nemenkinki- 
me ir kertamųjų, netgi paprasto dal
gio. Visomis išgalėmis, visais būdais 
reikia gelbėti derlių!...”

Kolūkiečiams duodamas įsakymas si- 
’osuoti tuos mišinius, kurie, atrodo, 
•au nespės prinokti — jų tarpe gar
siuosius Nikitos kukurūzus. Liūdną 
>ašarų situaciją liudija “Tiesos” pala
imas silosuoti visus cukrinių runke

lių lapus ir netgi nepašienautų pakrū
mių stagarus...

Lietus taip pat gerokai trukdo pasi- 
uosti žiemkenčių sėjai: “Daug kur 

telkšo vanduo, klimpsta mašinos, bet 
eri šeimininkai tokiu atveju griebiasi 
agotuvų, sausina plotus, nuleidžia pa* 

; iršinį vandenį...”
Panaši katastrofa Lietuvos žemės 

kį buvo ištikusi pavasarinės sėjos me- 
u — ir tada dirvose telkšojo vandens 
Janai, kuriuos buvo patariama nuleis- 

J arkliniais plūgais ir vagotuvais.
NAUJA PRIEMONĖ 
KOLŪKIEČIAMS APIPLĖŠTI 
Lietuvos komunistinės spaudos pus- 

opiuose pastaruoju laiku vis dažniau 
radedama šnekėti apie kolūkių sta-

• imas ar jau pastatytas mokyklas. Ne- 
? >li nuo Vilkaviškio, prie Didvydžių 

elio. kyla “Arminų” kolūkio mokyk-
: >s pastatas. Šioje vidurinėje mokyk- 
j >je mokytis žada ne vien tik “Arini- 

ų”, bet taipogi “Pergalės” kolūkio, 
umokų bandymų stoties eksperimen- 
nio ūkio, Šapalų tarybinio ūkio ir 
Mdvydžių invalidų namų gyventojų 
aikai. Buvo norėta, kad prie statybos 
arbų ir jos finansavimo prisidėtų vi- 
L Tačiau “Arminų” kolūkio pirminin- 
as, nusipelnęs susovietintos Lietuvos 
gronomas J. Steponavičius, sausai 
onstatuoja: “Mūsų pasiūlymo kaimy- 
ai nepriėmė. O vieniems statyti ne- 
?ngva. Pastatas didelis, dviejų augš- 
ų. Atsieis jis kolūkiui 95.000 rublių. Į 
lenam kolūkiui tai sunki našta...” 
ie tūkstančiai rublių buvo uždirbti 
Arminų” kolūkiečių prakaito dėka ir 
odėl pagal šventą teisybę jie turėjo; 
)ūti išdalinti kolūkiečiams už darba-; 
lienius. Mokyklų statybomis turėtų 
rūpintis komunistinė valdžia, kuri ir 
dabar dar vis apiplėšinėja kolūkie
čius už jiį pristatytus valstybei produk
tus mokėdama juokingai žemas kainas. 
Mokyklų statymas kolūkių lėšomis yra 
nauja priemonė kolūkiečiams apiplėš-; 
ti. Tai, atrodo, suprato “Arminų” kai-! 
mynai, bet niekaip negali suprasti 
naujų nuopelnų jieškąntis nusipelnęs 
“Arminų” kolūkio pirmininkas.

PABALTIJO DAILININKŲ 
STOVYKLA
Trečius metus iš eilės tęsiama graži 

Pabaltijo dailininkų tradicija — vidur
vasarį susitikti bendroje pabaltiečių 
dailininkų stovykloje, šią vasarą tokia 
stovykla buvo surengta šiaurinės Lat
vijos Salacgrivos žvejų uosto kaimy
nystėje. Iš Lietuvos į stovyklą buvo 
nuvykę tapytojai G. Kariniauskaitė, V. 
Ciprijaūskas, A. Stasiulevičius, grafi
kai S. Valiuvienė, B. Žilytė ir A. Ste
ponavičius. Stovykloje viešėję dailinin
kai vietiniame kino teatre buvo suren
gę savo kurinių parodėlę. Aprašyda
mas stovyklavimo įspūdžius, tapytojas 
AĄ Stasiulevičius meta sunkų kaltinimą 
komunizmo klaidoms: “Visi mes mokė
mės dailės* akademijose ar institutuo- 
sę, daugeliui mūsų teko studijuoti as
menybės kulto metais, kai meninėje

kūryboje stipriai reiškėsi natūraliz
mas, kurio tendencijos vėliau tapo 
mums varžtais kūrybiniame darbe. Jų 
teko atsisakyti, jieškoti naujų išraiš
kos priemonių, naujai mokytis — gy
venimas to pats iš mūsų pareikalavo...”

KONSERVŲ FABRIKAS 
VILKAVIŠKYJE
Vilkaviškyje pradėjo darbą daržovių 

konservų fabrikas, aprūpintas iš Veng
rijos įvežtomis mašinomis. Šiuo metu 
jau veikia žalių žirnelių konservavi
mo skyrius, kuris iki metų pabaigos 
pagamins 150.000 stiklinių žalių žirne
lių. Vyriausiuoju fabriko inžinieriumi 
yra Algimantas Kaluškevičius, sky
riaus viršininku maisto pramonės tech
nikumo absolventas Romas Buivys, pa
mainos meistru Antanas Armanavičius 
ir antrosios pamainos meistre Nijolė 
Kunčienė. šalia žirnelių konservuoja
mas ir vyšnių kompotas.

KAUNE SPEKULIUOJAMA 
BULVĖMIS
Prie Kauno miesto centrinės turga

vietės Felicija Dackevičienė, Stefani
ja Šeštokienė, Bronė Vaišnienė ir Teo
dosija Džagajeva supirkinėdavo bulves 
ir jas ištisais maišais gabendavo į ki
tas turgavietes, kur jas parduodavo 
brangesnėmis kainomis. Spekuliacija 
bulvėmis liudija, kad Kaune trūksta 
bulvių, nes juk kauniečiai, turėdami 
pakankamą kiekį bulvių, už jas nesu- 
tiktų mokėti brangesnės kainos. Tokiu 
atveju šias spekuliantes būtų išėmęs 
iš apyvartos pats gyvenimas ir nebūtų 
reikėję įsikišti milicijos pareigūnams.

Birštonas garsus savo purvo vonio
mis. Gydomasis purvas garų pagalba 
gaminamas iš perpuvusiu durpių, ku
rias į gydyklą pristato rusas traktori
ninkas Ivanas Martinovas. Purvo vo
nias prižiūri sanitarai purvininkai — 
Juozas Karpavičius, Kazys Stambraus- 
kas ir Kazė Šukelienė. Vaistų išdalini
mu rūpinasi vyr. medicinos sesuo Ve
ronika Maslauskienė. Kurorto ribose 
pastatyta nauja sanatorija “Tulpė” ir 
moderniai įrengta dietinė valgykla. 
Poilsiautojų tarpe gausu ateivių iš S. 
Sąjungos.

KOMUNISTINIS
MUZĖJUS DIMITRAVE
Kretingos kraštotyr. muzėjaus moks

linė bendradarbė R. Miliutė praneša, 
kad Lkp įsakė įrengti memorialinį ma
žėjų buvusioje Dimitravo koncentraci
jos stovykloje. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas nepriklausomybės lai
kais už krašto išdavimą Dimitrave ka
lintiems komunistams: renkamos jų 
foto nuotraukos, laiškai, rankdarbiai, 
dokumentai ir asmeniniai daiktai. Me
morialinius mažėjus būtų žymiai tiks
liau įrengti kiekvienoje didesnėje ge
ležinkelio stotyje, iš kur tūkstančiai 
savo krašto neišdavusių lietuvių buvo 
išvežti į Stalino laikų Sibirą...

NEGRĮSTOS KAUNO GATVĖS
Kauno vykd. komit. pirm. K. Leng

vinas nusiskundžia: “Gražus mūsų 
miestas, išaugęs dviejų didžiausių res
publikos upių santakoje. Jis paskendęs 

I žalumynuose. Bet mes neturime nė vie
nos gražiai sutvarkytos krantinės, dau
giau negu pusė gatvių ne tik kad neas
faltuotos, bet dargi negrįstos. O ir pa
grindinėse gatvėse danga duobėta, su
sidėvėjusi ...” Naujai pastatyti dides
ni namai dažniausiai būna apsupti ne
išbrendamo purvyno jūra, kadangi sta
tybininkai palieka nesutvarkytą rajo
ną. Gyventojų pasipiktinimą kelia nuo
latos rausiamos gatvės. K. Lengvinas 
maldauja finansų ministeriją paskirti 
daugiau lėšų Kauno tvarkymui.

NUSIPELNĘ ROKIŠKIO KALVIAI
Susovictintcs Lietuvos augšč. tary

bos prezidiumo pirm. J. Paleckis nusi
pelniusio racionalizatoriaus garbės var
dais apdovanojo Rokiškio raj. “Atei
ties” kolūkio kalvius — Praną Januš
ką ir Vytautą Matulį.

Nusipelnęs Lietuvos pardavėjas J. 
Paleckis pastaruoju laiku sugalvojo 
visą eile komunistinio nusipelnymo 
garbes vardų — trūksta tik nusipelniu
sio piemens ir nusipelniusio skerdžiaus 
titulų... —vkst—

minėjimas - balius
įvyksta Hamiltone, Knights of Columbus
salėje, spalio 6 d. 7 vai. vak

Bus graži programa, o po to vaišės su šiltais ir šaltais užkandžiais 
ir šokiai grojant Benny Ferry orkestrui.
Praleiskime subatvakarį malonioj aplinkoj, paminėdami 
tradicinę mūsų šventę ir po to pasilinksmindami.

Hamiltono LB valdyba

HAMILTON, Ont
ŠALPOS FONDO KOMITETAS nuo nupirko kelis menininkų paveikslus, 

spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. skelbia 
metinę rinkliavą-vajų. Aukų rinkėjai, 
kaip ir kasmet, aplankys visus lietu
vius, gyv. Hamiltone ir apylinkėse, 
prašydami aukų. Malonūs tautiečiai, 
neatsisakykite paaukoti vieną kitą do
lerį šiam kilniam tikslui. Surinkti pi
nigai bus panaudoti Vokietijoje esan
tiems lietuviams seneliams, sanatori
jose gulintiems ligoniams ir vargo mo
kykloms. Taip pat Hamiltone gyvenan
tieji lietuviai, patekę į nelaimę, gali 
kreiptis į ŠF, prašydami paramos. SF 
vajus bus užbaigiamas didžiuliais šo
kiais lapkričio 17 d., šeštadienį, gra
žioje Roberts restorano salėje.-

ŠF k-tas prašo mielus tautiečius, ku
rie galėtų pagelbėti aukas rinkti, pra
nešti k-to pirm. J. Pleiniui, tel. LL 
7-3028. ŠF komitetas

SUSIRINKO APIE 200 MOKINIŲ — 
Vysk. M. Valančiaus šeštad. pr. mokyk
lai gražiai vadovauja didelis visuome
nininkas ir patyręs pedagogas Jonas 
Mikšys. Rugsėjo 20 d. jis savo gra
žiuose namuose buvo sukvietęs visus 
mokytojus posėdžio. Buvo iškelti šių 
dienų aktualūs pedagoginiai klausimai. 
Mokyt. A. Mikšienė posėdžio dalyviams 
paruošė gražią vakarienę.

Mokykla, negavusi anksčiau patalpų, 
šiuos mokslo metus pradėjo kiek vė
liau. Rugsėjo 22 d. senose patalpose, 
lietui lyjant, susirinko gražus skai
čius — 161 ir 33 nauji mokiniai. Kun. 
dr. J. Tadarausko dėka šiems mokslo 
metams surastos naujos St. Patricks 
patalpos. Tikimasi už kelių savaičių 
šeštad. mokykla persikels dirbti į nau
jąsias patalpas.

šeštad. m-loje dirba: patyrusi peda
gogė Ant. Mikšienė, kuri eilę metų yra 
mokytojavusi Lietuvoje ir be pertrau
kos — Hamiltone. Be to, mokyklos ve
dėjas šiems mokslo metams pakvietė 
mokytojus: Kvedarienę, Narušienę, 
Antanaitienę, St. Slavinskienę, Mika
lauską ir Norkų.. Mokyt. Milleris, ra
dęs laisvo laiko, sutiko mielai talkinti.

Šeštad.. pr. m-la džiaugiasi dideliu 
tėvelių ryžtu auklėti savo vaikučius 
lietuviškoje dvasioje. S. V.

MENO PARODA. — Rugsėjo 22-23 
d. AV parapijos salėje buvo dail. J. 
Pautieniaus ir V. Petravičiaus darbų 
paroda. Ją aplankė arti 500 svečių ir

Jie dėkingi kun. dr. J. Tadarauskui, 
kad jis savo svetingumu ir kultūrine 
veikla pritraukė iš toli žymius daili
ninkus. Prieš pusantro mėn. buvo dail. 
Bagdono, o dabar kitų dviejų paroda.

Abu dailininkai r— J. Bagdonas ir J. 
Pautienius pareiškė savo didelį pasi
tenkinimą sale, kurioj buvo surengta 
paroda. V. P-s

VAJUS TAUTOS NAMAMS 76-tojc 
savaitėje davė $600 ir pasiekė $82.300. 
Nuoširdžiausia padėka K. Plečkaičiui - 
Plektis, senesnės išeivijos tautiečiui, 
sutikusiam paremti sunky TN įsigiji
mo darbą net $500. Taipgi gili padėka 
įstojusiam nariu su $100.

TN STATYBOS paruošiamieji dar
bai įėjo į gerą kryptį. Iki šiol didžiau
sia kliūtimi buvo neturėjimas morgi- 
čių. Šį reikalą į rimtą kelią įstatė či- 
kagiečiai — Pr. Pranckevičius ir inž. 
J. Stankus, turįs Čikagoje savo stam
bią statybos b-vę. Rugs. 25 d. jie abu 
atskrido tartis su LN v-ba. Susipažinęs 
su mūsų planais ir ekonomine padėti
mi, inž. J. Staiikus pasiėmė TN pla
nus ir kitas reikalingas žinias ir tiki
si paskolą $250.000 gauti, ..

Inž. J. Stankus: yra gyvenęs Šveicari
joje 10 mt. ir vadovavęs Liet. Raud. 
Kryžiui. Pastatė Niujorke1 liet, baž
nyčią už daugiau kaip 3 mil. dol. Jis 
taipgi vykdė statybą St. Louis liet, baž
nyčios ir eilės kitų stambių projektų. 
Hamiltonui jis turi ypatingo sentimen
to, nes iš čia jis vedė V. Panavaitę ir 
dabar augina gražią 4 vaikučių, šeimą.

Pr. Pranckevičius yra Čikagos stam
bus nekilnojamo turto pardavimo vers
lininkas ir hamiltoniečio Ant. Pranc- 
kevičiaus Tri-Rcalty Ltd. dalininko 
brolis.

Iš visų pasitarimų išaiškėjo, kad da
bar TN statybos reikalai Įėjo Į visai 
rimtas vėžes. Mums visiems tik reikia 
paskubinti lėšų telkimą/nes ”ne lai-, 
kas šunes lakinti, kai reikia eiti me
džioti”.

Pr. Pranckevičius parėmė LN lote
riją, Įsigydamas bilietų už $3, o inž. J. 
^tankus LN Kultūros Fondui įteikė 
$10,75 auką. LN v-bos vardu nuošir
džiai dėkojame!

AUKŲ UŽ METRAŠTĮ rugs. 20 27 
savaitėje gauta $5, o iš viso $245,69.

SUDBURY, Ont

$2 aukojo Alb. Stasevičius: po $1: A 
Muliuolis, Eliz. Tamošiūnaitė ir X. Vi 
siems nuoširdus ačiū!

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO ĮSTAIGĄ 

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept
Draudimo atstovai: A. PRANCKEVIČIUS ir Z. DIDŽBALIS

RAŠTINĖ: 1127 MAIN ST. E., HAMILTON, ONT. 
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000. mor- 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
n Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
M 21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

■.i

NAMAI-SKLYPAI-ŪKIAI-BIZNIAI
Jums malonų patarnavimų siūlo

didžiausia šios rūšies įstaiga Hamiltone

KRONAS 366 MAIN ST. E.. HAMILTON, Ont. 
Telefonas 528-8492

Rcal Estate & Insurance Ltd.
Skyrius: 442 BRANT ST., BURLINGTON, Ont, telef. 637-3883

Pardavimai ir įvairūs finansavimai: 
MORGK1AI. BANKO PASKOLOS. GYVYBKS IR VISI 
KITI D R A U I) I M AI YRA MUSŲ SPECIALYBE

Jūsn naudai mes turime — ilgametį patyrimą, nepaprastai vertingą — jūsų 
informacijai kartoteką ir kitas modernias mūsų profesijos priemones.

JUMS PADĖTI VISADA PASIRUOŠĘ:

Vladas Antanaitis - Stela Panavas 
Jonas Mikėnas -AntanasZaranka

JAUNIMAS DALYVAUJA PROG
RAMOSE. — Beveik visų minėjimų ir 
švenčių programose dalyvauja mūsų 
jaunimas. Jis pasirodė taipgi Maironio 
ir Tautos šventės minėjime, kurį su
ruošė KLB Sudburio apyl. valdyba. 
Rūpestingai paruoštą turiningą pa
skaitą skaitė vienas vilnietis. Pasirodo, 
kad Sudburyje dar yra paslėptų ta
lentų. Meninę dalį išpildė Tumo-Vaiž
ganto šeštad. mokyklos mokiniai. Juos 
puikiai paruošė L. Remeikienė. Buvo 
padainuota keletas dainelių, pasakyta 
eilėraščių. Vieną duetą padainavo Ire
na Glizickaitė su Danguole Remeiky- 
te, o antrą Eduardas Glizickas su Ge
diminu Remeikiu. Kanklėmis skambi
no Emilija ir Vida Skvereckaitės, Ire
na Glizickaitė ir Janina Lukšytė. Be 
to. dainavo Rita, Marija, Kristina Zlat- 
kutės, Z. Griškonytė, L. Rukšytė.

Nors dalis tautiečių dar atostogavo 
savo vasarvietėse, bet ukrainiečių sa
lė buvo pilna ir parengimas davė gra
žaus pelno. Krsp.

STUDENTU POKŠTAI. — Sudbury 
jau ketvirti metai veikia universite
tas. Atskirų patalpų dar nėra, todėl 
paskaitos vyksta įvairiose vietose. Un
to rūmai bus statomi Sudburio prie
miestyje. Statybai jau gauta $7 mil.

Universitetas yra miesto pažiba. Jei 
taip galima pasakyti, reikėtų un-to kū
nu laikyti studentus, o siela — profe
sorius. Apie profesorius ką nors pasa
kyti sunku, nes jų ir gatvėje nepažįsti, 
išskyrus vieną kitą. Studentus galima 
pažinti iš jų kepuraičių. Studentai yra 
inteligentai, bet sunku tai pasakyti 
apie Sudburio studentus. Šiomis die
nomis jie rodė savo tradicijas, kurių 
jie dar neturi. Tų “tradicijų” demonst
ravimas truko visą savaitę. Pamačius 
jas, tektų pasakyti, kad kvailiausi žmo
nės Sudburyje yra studentai, štai ke
li pavyzdžiai.

Iš ryto studentė eina i paskaitas ap
sivilkusi vyriškais darbo dviejų dalių 
ir pigesnės rūšies rausvais baltiniais. 
Kelnės apsmukusios, o marškinei iki 
kelių. Tik kepuraitė rodo, kad ji yra 
studentė. Sudburyje visos kitos mote
rys ir mergaitės rengiasi gražiai, nors 
jų išsilavinimas ir mažo. nis.

Eina į paskaitas studentas su ilgo
mis apatinėmis kelnėmis, ant kurių už
dėtos trumpos kelnaitės. Viena kojinė 
balta, o kita — raudona. Kiti dėvi 
trumpas kelnaites, kažkurių jos atrodo 
apatinės. Kaikurie apsivilkę pižamo
mis, bet ant galvos studento kepurai
tė. Nors tos jų “uniformos” dėvimos 
tik vieną savaitę, bet jos labai šlykš
čios. Manau, kad nevisi studentai taip 
rengiasi ir tomis dienomis, nes jų te-

JA Valstybės
IN2. PIJUS 21ŪRYS, po sunkios U- 

gos mirė rugsėjo 18 d. Clevelande. 
Velionis buvo gerai žinomas visoje 
Amerikoje kaip didelis visuomenės 
veikėjas. Palaidotas rugsėjo 22 d. Ve
lionis buvo gimęs 1893 m. Lietuvoje. 
Į Ameriką atvyko 1910 m. Pradžios ir 
vidurinį mokslą baigė Kingston, Pa. 
Chemijos mokslus baigė Syracuse, 
N.Y.

A.A. PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 
laidotuvės kainavo apie $3.000. Vienai 
Los Angeles lietuvių kolonijai būtų di
doka našta, todėl kviečiami ir kiti pri
sidėti, pasiunčiant savo duoklę: V. 
Varnas, 800 N. Van Ness Ave., Los 
Angeles 38, Calif., USA.

A.A. ALEKSANDRAS MUC1ILIA, 
Lietuvos kariuomenės majoras, neilgai 
sirgęs, mirė rugsėjo 16 d. Palaidotas 
rugs. 19 d. Forest Lawn Memorial 

■ Park kapinėse. Los Angeles. Paliko 
‘ liūdinčią žmoną Eleną ir sūnų Vladą 
: su šeima.

DIDYSIS LN BALIUS gražiajame 
Brant Inn jau šį pirmadienį. Kai visi 
TN įsigijimo darbai sistemingai eina į 
priekį ;nums palankia kryptimi, jaus
tame visi malonią pareigą kuo gausiau 
į šį LN balių atsilankyti. Loterijos bi
lietų platintojai maloniai prašomi šią 
savaitę atsiskaityti. Plačiau apie šį va
karą skaitykite “TŽ” paskutinio pus
lapio skelbime.

LN KINO TEATRE DELTA šį penk 
tadienį ir šeštadienį, spalio 5 ir 6 d., 
bus rodomas “Patterson vs. Liston 
Fight”. Tai Čikagoje įvykusių rugs. 25 
d. bokso rungtynių dėl pasaulinio čem- 
pijonato filmas. Bus dar rodomi kiti 
2 gražūs spalvoti filmai. Sk. St.

P. STOS1US, bedirbdamas naktinėj 
pamainoj, rugp. 21 d., buvo sunkiai 
susižeidęs dešinės rankos pirštą. Kaip 
sąžiningas darbininkas, nenorėdamas 
palikti darbo, dirbo ir toliau su ap
tvarstytu pirštu. Matyt, dėl nepatogu
mo, porai valandų praslinkus, pakliuvo 
ir kairioji ranka — buvo giliai per
pjautas kairės rankos delnas. Tai pri
vertė p. Stosiu tą pačią naktį aplan
kyti antrą kartą gydytoją, kuris nu
stebęs paklausė: “Tu ir vėl čia?”

P. Stosiui, kaip vienam didžiausių 
skautų rėmėjų, linkime galimai grei
čiau pagyti. V. P.

ATSAKYMAS p. V. JAKIMAVI
ČIUI. — Pr. “TŽ” nr. V. Jakimavičius 
pareiškė, kad “aš į TN narius neįsto
jau ir nemanau įstoti”, šiuo viešai pa
tikinu. jog aš jam skambinau rugsėjo 
pradžioje, prašydamas jį įstoti LN na-

J. JUNKERYTE, čikagietė, laimėjo 
stipendiją ir išvyko į Europą gilinti 
žinių germanistikoje.

AD. ORV1DAS pakviestas dėstyti 
matematiką Čikagos šv. Ritos gimna
zijoj.

APOL. NENORTAITĖ - PACEVL 
ČIENĖ trečiame krašte lanko un-tą. Ji 
baigė odontologiją Kaune ir Vokie
tijoje. Ilgesnį laiką dirbo Kolumbijo
je kaip dantų gydytoja. Neseniai atvy
ko su dukrele į JAV ir vėl įstojo į 
Marquette un-tą Milwaukee.

Paruošė Pr. Al.

SAV. - KŪR. PULK. R. LIORMA- 
NAS, gyvenąs Ročesteryje, rugsėjo 9 
d. atšventė 70 metų amžiaus sukaktį.

ATNAUJINO LIETUVOS EGLĖS 
ĮRAŠĄ.—Lietuvos resp. prez. A. Sme
tona, 1941 m. besilankydamas Interna
tional Friendship Gardens parke, Mi
chigan City, Ind., pasodino eglutę, ku
ri šiandien yra išaugusi į didelį gra
žų medį. Prie eglės įrašas buvo labai 
skurdus ir klaidingas. LVS “Ramovės”, i 
Čikagos skyr., rūpesčiu senasis įrašas 
pakeistas į granito akmenį su vario 
lentele. Rugsėjo 23 d. Čikagos raino- 
venai oficialiai atidengė Lietuvą re
prezentuojančios eglės pakeistąjį įrašą. 
Dalyvavo ir gen. kons. dr. P. Daužvar- 
dis, kuris parko administracijai 
kė ir tautinę Lietuvos vėliavą.

įtei-

rašo

Britanija
VIENIŠAS LIETUVIS. — Psichiat

rinėje ligoninėje Broadmoore jau 15 
metų laikomas Jonas Gedeika, kuris 
esąs labai pasiilgęs savo tautiečių ir 
betkokių ryšių su jais. Jam būtų rei
kalingi drabužiai, spauda. Jo adresas: 
Jonas Gedeika, Broadmoor Hospital, 
Block 7, Ward 1, Crowthorne, Berks., 
England.

Italija
KUN. DR. JONAS BIČIŪNAS, šv. 

Juozapo bažnyčios rektorius Romoje, 
popiežiaus Jono XXIII pakeltas į šv. 
Petro bazilikos kapitulos narius.

MIN. ST. LOZORAITIS, ryšium su 
buvusiu pasikėsinimu prieš Prancūzi
jos prezidentą gen. De Gaulle, pasiun
tė laišką, kuriame pažymėjo: “Sovietų 
okupacija neleidžia lietuvių tautai pa- 

; kelti savo balso ir išreikšti šia proga 
Prancūzijai savo draugiškus jausmus, 
kuriais buvo pagrįsti nepriklausomos 
Lietuvos santykiai su Prancūzija”. E.

Kolumbija
ST. GOŠTAUTAS, gyvenęs Bogoto

je ir parašęs stambų veikalą ispanų 
kalba apie lietuvių meną, dabar persi
kelia gyventi į JAV. Jis jau atvyko įJŪRATĖ JASENAITĖ, kaip

“New York Times”, atliko tyrimus ir '^„jorka Yč’apsistojo pas d“r" H. Luką’ 
paruošė pranešimą apie žemes ūkio ;_ . . ----
darbininkų apdraudą nedarbo atveju. Įunibijos jo tėvai.
šiuos tyrimus ji atliko vasarą Vašing
tone darbo departamente kaip Fordo VolciAf 113 
fondo stipendininkė. Jos nuotrauką įsi- *
dėjo minėtas dienraštis. J. Jasėnaitė
yra paskutinio kurso studentė Kolum- pareigomis: pirm. — Iz. Rugienius, 
bijos un-te.

PREL. M. KRUPAVIČIUS “Daina- 
vos” jaunimo stovyklai atsiuntė $20. 
Anksčiau prelatas dviem atvejais yra 
paaukojęs šiam lietuvių jaunimo židi
niui po $50.

DR. A. ZAVISTAS, chemikas, pa
skirtas General Electric Co. cheminės 
laboratorijos vedėju Lousvillėje 
Jis gimęs ir augęs Čikagoje.

ševičių. Dar laukiami atvykstant iš Ko

tt AU JO JI LB VALDYBA pasiskirstė

kun. Br. Liubinas, sekr.vicepirm.
— Fr. Skėrys, ižd. — A. Mariūnas ir 
narys —- inž. J. Valiūnas. Kandidatai 
— kun. dr. J. Aviža ir J. Venckus. 
Rev. komisija: J. Barasas, O. Boehm - 
Krutulytė ir J. Kriščiūnas.

KR. TARYBOS SESIJA įvyko Vasa
rio 16 gimnazijoje. Joje dalyvavo iš 
15-os 14 narių. Gimnazijos parke įvy
ko vėdavęs pakėlimo iškilmės. Sesijo
je priimtos sąmatos — Vokietijos kr. 

LIETUVOS VYČIAI Amerikoje šie- valdybos — 80.600 DM ir Vasario 16

Ky

riu. V. Jakimavičius man maloniai pa- para^ įtakingiems JAV-bių vai- £’lnn- 339.000 DM sumai, Nutarta pėr-
tikino, jog LN nariu būsiąs šiais žo
džiais:

ko matyti ir normaliai apsirengusių. 
Sudburio un-te studijuoja > ir vienuo
lės, bet jos į paskaitas ateina savo vie
nuoliškomis uniformomis. >.

Argi tų studentų “tradicijų” nemato 
profesoriai? Jei jie mato ir nieko ne
sako, tuo pačiu parodo, kad ir profe
soriai yra tokie patys. Tas Sudburio 
miestui garbės nedaro.*

DARBO REIKALAI. — INCO iš 
darbo atleido per 2500 darbininkų. Tas 
darbininkų atleidimas nieku nepateisi
namas. Kai prieš ketverius metus IN 
CO darbininkai streikavo, buvo puo
lami iš visų pusių. Kai dabar INCO į 
gatvę išmetė per 2500 darbininkų, ku
rių beveik puse turi šeimas, dėl tokio 
b-vės nežmoniškumo niekas netaria nei 
žodžio. Tas rodo, kad Kanadoje visus 
reikalus tvarko doleris. Toks INCO ne
žmoniškumas dąr padidins prokomu- 
nizmą šiame mieste, nors 
šiaip jau išaugęs.

Prieš ketverius metus 
skelbė antikomunistinius 
vietos dienraštyje. Dabar, 
munizmas Sudburyje pašoko, profeso
riai tokių straipsnių neberašo. Kodėl?

INCO darbininkų dėl unijų balsavi-. 
mo duomenys dar nepaaiškėjo, nors 
balsavimas atliktas š.m. kovo mėn. pir
momis dienomis. Tuos reikalus tvarko 
darbo institucija, kurios viršininkas 
yra Jacob Finkelmann. Dėl jo yra pa
sisakyta ir “Sudbury Star” dienraštyje 
š.m. Nr. 127. J. J.

jis čia ir

profesoriai 
straipsnius 
kai proko-

džios žmonėms daugiausia laiškų •
"Dabar dar negaliu, bet atei- 23.295; praeitais metais — 18.183. Į 

nančių metų pradžioje $100 Lietuvių |ajšj{ų rašymą buvo Įsijungę 166 asme-

žiūrėti bendruomenės organizacijos 
statutus. Į Kitais metais Kanadoje 
kviečiamą PLB seimą, sesijai pagei
daujant, vyks kr. valdybos pirmininkas 
ir Vasario 16 ginui, direktorius, kiti 
nariai būtų iš š. Amerikoje gyvenan
čių buv. Vokietijos bendruomenės ir 
gimnazijos pareigūnu. E.

APYLINKIŲ SUVAŽIAVIME Vasa-

Namams tikrai duosiu”.
Atsakydamas į p. V. Jakimavičiaus 

pastabą: “HTN v-ba turėtų pasirinkti 
švaresnį būdą verbuoti narius”, norė- kas ir daugelio kitų organizacijų narys, 
čiau priminti, kad ką nors viešai pa- susižeidė vienoj nelaimėj ir keletą 
reiškiant reikia apgalvoti ir nekelti dienų išgulėjo ligoninėje. Grįžęs iš Ii-j 
audros vandens stiklinėje, kuri di- goninės, bevažiuodamas automobiliu,į . . ...
džiajam Tautos Namų įsigijimo darbui vėl pateko į nelaimę: pakliuvęs į jų. Į rio J6 gimnazijoje dalyvavo 15 pirmi- 

dėjimo sūkurį liko pats sužalotas 
automobilis sudaužytas.

nys. Atsakymų gauta 5.433.
J. VEPŠTAS, ramovėnas, balfinin-

tikrai nieko gero neduoda.
St. Bakšys, LN v-bos pirm.

Vaizdelis iš dabartinio Punsko Suvalkų trikampyje

•NX-

SS? .

WINNIPEG, Man.

jr ninku ir 15 vargo mokyklų vedėjai. Su- 
: važiavimui vadovavo Vasario 16 gimn.
mokyt. Sal. Antanaitis. Nutarta apy
linkių pirmininkams apsilankyti Ang
lijoje; gimnazijai pasiūlyta išleisti 
spec.
daugiau mokinių 
reikalingas ir apie vargo mokyklas 
Vokietijoje. E. Simonaitis skaitė pa
skaitą apie lietuvių bendruomenę 
tremtyje, o J. Stankaitis — lietuvių 
tautinio auklėjimo reikalais. E.

MARTYNAS LABUTIS, sulaukė 90 
metų amžiaus. Sis Mažosios Lietuvos 
patrijotas lietuvis yra daug nuveikęs 
mūsų tautos labui. Už nuopelnus Lie
tuvai Lietuvos vyriausybės buvo apdo
vanotas Gedimino ordinu ir Šaulių 
žvaigžde. E.

leidinėlį . siekiant suverbuoti 
Panašus leidinėlis

IŠ MAŽO DEBESĖLIO DIDELIS; pianu išpildo Novalio “Nokturnas”, o 
LIETUS. — Priežodis sako: “Iš didelio jos maža sesutė Daiva jai pagelbsti, 
debesio mažas lietus”,. Winnipcgic- ” 
čiams išėjo atvirkščiai: iš mažo debe
sio pasidarė didelis “lietus”. Rugsėjo 
9 d. Winnipcgo apyl. v-ba surengė mū
sų tautos dainiaus Maironio šimto me
tų ir tautos šventės - 
karūnavimo minėjimą.

11 Vai., dar prieš pamaldas, Lietu
vos savanoriai kūrėjai P. Liaukcvičius 
ir Mykolas Januška su tautine vėlia
va įžengia j bažnyčią. Prie vėliavos 
garbės sargyboje, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, stovi lietuvaitės: Ir. 
Rutkauskaitė, D. Čiųgaitė, I. Timmcr- 
manaitė ir St. Lukoševičiūtė.

Pamaldas atlaiko kun. J. Bertąsias. 
Gieda parapijos choras, vad. D. Januš
kaitės. Tai dienai įspūdingą pamokslą 
pasako kun. klcb. J. Bertašius. Jis pa
žymi, kad į šios dienos minėjimą ne
reikėtų kviesti nė vieno atskirai, visų 
lietuvių pareiga yra tai žinoti ir gau
siai dalyvauti.

Pamaldų užbaigai choras sugieda: 
“Apsaugok Augščiausias”, o klebonas 
sukalba maldą už tėvynę.

Po pamaldų visi renkasi į parapijos 
salę. Prie įėjimo Tautos Fondo at
stovas J. Demereckaą priima aukas.

Minėjimo programą atidaro v-bos 
vicepirm. Eug. Kalasauskas, kuris pats 
vadovauja ir programai. Pagrindiniu 

pdivn^iiii«id įvilkti t® dtuvd į kalbėtoju pakviečiamas Ev. Federas,
lę maldaujant kitų malonės ir sveti- kuris nušviečia mūsų tautos dainiaus 
miems išmetant sunkiai uždirbtus lie-1 Maironio - Mačiulio gyvenimą.

Po to — meninė dalis. L. čingaitė

LIETUVIŠKA “RŪTOS” PARDUO 
TUVĖ, kurią prieš metus atidarė Leo
nardas ir Nastė Kasperiūnai, dabar yra 
žymiai praplėsta ir turi gerą įvairių 
prekių pasirinkimą. Laikrodžių ir kitų 
brangenybių pas mūtų tautietį galima 
įsigyti daug pigiau, negu didžiosiose 
miesto krautuvėse.

“TONY’S GROCERY”, kuri jau vei
kia eilę metų, paskutiniu laiku taip pat 
žymiai praplėsta ir sumoderninta ir 
daro gerą apyvartą. Ateities perspekty
vos dar šviesesnės, nes projektuojama 
pro šalį pravesti ir naują plentą. Būtų 
gera vieta ir lietuviškam klubui įsteig
ti, nes arti miesto centro, puikus susi
siekimas. To namo ir krautuvės savi
ninkas A. Strakauskas turi dar gražų 
sklypą prie pat Minnow Lake ežero ir 
pastaytų naują salę. Jis yra pasiruošęs 
30% gryno pelno skirti bendruomenės 
reikalams. Bendruomenės valdyba tu
rėtų atkreipti rimtą dėmesį į tai, nes 
dabar čia neturim savo kampelio ir su 
parengimais tenka bastytis iš salės į sa-

miems išmetant sunkiai uždirbtus lie
tuvišku prakaitu pinigus. Koresp.

Vyt. Didžiojo

Maironio eilėraštį — “Tėvynės dainos” 
pasako J. Demercckas. Mergaičių cho
ras. vad. D. Januškaitės, padainuoja 
keletą dainelių. V. Balčiūnaitė pasako 
eilėraštį “Jūratė ir Kastytis”. S. Luko 
ševičiūtė akordeonu pagroja “Bandu
ra”, “Virš bangų” ir “Šokinėjanti pol
ka”. Eug. Kalasauskas padeklamuoja 
“Jei po amžių kada” — Maironio. Į 
sceną vėl grįžta L Čingaitė, kuri pia
nu išpildo “Temą su variacijomis” — 
Dvariono. J. Demercckas vėl dekla
muoja eilėraštį “Geresnių laikų viltis” 
— Maironio. Akordeonistas V. Virku- 
tis pagroja “Sužadinkim Lietuvą” ir 
“Lietuva brangi”. Tenka pažymėti, kad 
šis Tirkšlių žemaičio VI. Virkučio sū
nus labai puikiai valdo akordeoną, to
dėl ir publika pakartotinai nedavė jam 
ramumo. Pabaigai Eug. Kalasauskas 
pasako eilėraštį “Kai kam” — Mairo
nio. o mergaičių choras padainavo ke 
lėtą dainelių. Eug. Kalasauskas suma
niai pravedė minėjimą, gabiai įjungda
mas Maironio kūrybos prieš kiekvie
nam veikėjui išeinant j sceną.

Tautos Fondui surinkta $68.
Eugč. Kalasauskas nuoširdžiai padė

kojo programos dalyviams, choro ve
dėjai D. Januškaitei, mergaičių choro 
organizatorei Barkauskaitei, o ypatin
gai tiems, kurie nepatingėjo ateiti į 
minėjimą. Tinginiams, apsileidėliams, 
o ypatingai tiems, kurie spėjo pamirš
ti savo gimtąjį kraštą — nieko.

K. Str.

CALGARY, Alta.
TAUTOS ŠVENTE NEVADŲ ŪKY

JE. — KLB valdyba sukvietė kalgarie- 
čius į p. Nevadų ūkį, Crossficlde į ge
gužinę. Trispalvė vėliava plevėsavo 
prie vartų. Kalbos, dainos ir Lietuvos 
himnas liudijo, kad lietuviškumas dar 
gyvas šiame krašte.

Svečiai iš toliau — Karpavičius ir 
Janušonis pasakė patriotines kalbas. 
Labai daug simpatijos ir pritarimo su
silaukė jaunosios kartos studentas Ja
nušonis. bandęs rytų Kanadoj parody
ti, kad bičiuliavimasis ir gerbimas so
vietinio teroro atstovų yra prasižengi 
mas prieš žmoniškumą ir nepateisina
mas naivumas bei pataikavimas galin
gesniam. (G. Janušonis prieš porą me
tų “pavaišino” kiaušiniu Niagaroj 
besilankanti Maskvos burmistrą). V.

Vašingtonas. — JAV išleidžia 
$lbil. metams ūkininkams, kad 
neaugintų perdaug javų. “Wall 
Street Journal” kaip pavyzdį iš- 
skaičiuoja keletą tokių “ūkinin
kų”, kurie gauna valdžios pašal
pas: Ford Motor ūkis — $5.394, 
Northern Trust — $41.253, Loui-. 
siana State Penitentiary — $45. 
414 ir Waterloo Airport—$5.846“. 
Ar tie “ūkininkai” tikrai reikalin
gi pašalpos? i

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo jstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
j naujas patalpas — 

Turner Building (suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: ■» 

jstaigos: JA. 7-5575; 
namų — FU. 3-8928

*
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1962. X. 4. Nr. 40 (664) TŽVISKtS ŽIBURIAI 5 PSL.
=□

Medine galerija
Dail. A. Tamošaičio parodos Čikagoje proga

ALEKS. JONYNAS
Vidury nuobodžių Kanados lau

kų, nuobodžių sodybų, kurias pa
keis dar nuobodesni užeigos na
mai — “moteliai” bei “cabins”, 
šalia vieškelio, pažeminto Į eili
nius, — stovi kerėpla namas. Sa
ko, buvusi kadais sūrinė. Dar ma
tosi žalia pompa ilga rankena, pri
menančia velnio uodegą, kurią 
vaikystėje matydavom piešiniuo-

net Lauryno upės nesvetinga tėk
mė — visą tą juk atvertei “Hori
zon” žurnalo 1961 m. nr. Visa tai 
priminė Tamošaičių aplinką ...

Viena buvai užmiršęs — patį 
žmogų, pačius žmones, gyvenan
čius toj išorėj, bet gyvus kažkuo 
kitu.

Kas patikės, kad tas pastatas 
— galerija?

Kažkas skaudaus. Sudegdavo 
gražios mūsų medinės bažnyčios 
bei varpinės ... Ir pirmoji lietu
vio Kanadoj galerija — medinė...

Ilgoka būtų jos istorija. Ilgoka 
būtų pasakoti, kaip keitėsi šis ke
rėpla pastatas iš sūrinės į dvibu- 
ti gyvenamąjį namą, kol darbš
čios Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių rankos paskyrė jį savo kū
rybinio derliaus apsaugai...

Kai pasitinka priegonky A. Ta
mošaitis, laukų vėjo nugairintu 
veidu, žilų plaukų sruoga kyšan
čia iš ausų, naginėtas, kaip tas 
“žemaitis, kurs velnią apgavo”, 
apninka keistas jausmas. Stovi 
prieš tave žmogus, “kurių šian
dien nebedaro”, ar gal teisingiau 
— žmogus, kuris atsisako būti 
“daromas”.

Matei tą atsiskyrėlį grumiantis 
su gamta. Atraitotom kelnėm, 
kraunanti akmenų krantinę. Sly- 
nuotom rankom braukiantį kaktą 
gręžiant šulinį. Stebėjais! jo su
manumu, ištverme, energija, no
ru prasikurti plikomis rankomis. 
Ir vis tik jautei gailestį, apmau
dą, kad -išeivis priverstas taip 
grumtis ir plušti.

##
Galerijos tarpdury stovi kitas 

Tamošaitis, kurį pažįsti ir kurio 
nepažinojai — ir tau kažkodėl pri
simena seneliukai Frost ir Carl 
Sandburg. Ne todėl, kad būtų fizi
nio panašumo. Ne, prisimena ap
lankas plokštelės, kurios nenusi
pirkai ir beveik gaila. “Carl Sand
burg playing ‘Rock ballads’ ”.

Gal, iš tikrųjų, reikia būti žila
galviu, kad suprastum gyvenimą. 
Kad pajustum liaudies kūrybos 
groži naivioj baladėj, kelių sty
gų sąskambio paprastume. A. Ta
mošaičio atveju — liaudies gėlės 
piešiny, skrynios apkaustymo de
talėj, dagio lapo karpytam arti
mume ... - - -...- -

##
Yra didelė biblioteka Tamošai

čių svečių kambary — lietuviškų 
knygų, visokiausių meno leidinių, 
išgabentų iš Kauno, perkeliavusių 
ilgą odisėją ligi Kingston, Onta
rio ...

Dažnai pagalvodavai, kaip .turi 
jų kartais nekęsti jų savininkai...

Knyga nevisada draugas. Būna 
valandų, kada ji žvelgia iš lenty
nos keistu žvilgsniu — tuo kam
pu akių, kaip užgauta žmona, prie
kaištu, kad esi buvęs kitoks.

Būna valandų, kada pavargu
sios pageltusios' knygos klaikes
nės už kapinių antkapius, kur 
miega nepažįstamieji. Juk po 
kiekviena nugarėle guli tavo pa
ties dalis...

Galėjo būti tokie vakarai, bet 
jei jie ir buvo, Tamošaičiai grei
tai atspėjo tą žvilgsnių kalbą.

Savaip atsakė i paskatą kurti 
patiems. Tamošaitienė, savaip Ta
mošaitis, bet kiekvienas nuošir
džiai ir atvirai — savais, nesko
lintais žodžiais...

Dažnai mėginai Įsivaizduoti Ta
mošaičius tame “T. 1, Kingston, 
Ont.”, kurio net adresas toks be
vardis — artimas pabėgio, telefo
no stulpo, smėlio dėžės numera
cijai. .. '

Dažnai mėginai Įsivaizduoti jų 
kasdienini “pasauli”. Net buvai 
ji suradęs ... Andrew Wyeth kū
riniuose. Juk kasdieninis reginys 
per langus, kelias pievom i paupį,

A. Tamošaitienė paliejo dažus 
plačiu potepiu, sučaižydama juo
dom rykštėm abstraktus, ir kriti
kai Įžvelgė jos guašuose bei alie
juose gimstančios, merdinčios, 
mirštančios gamtos procesiją.

Tamošaičio posūkis be to mos
to, bet nemažiau griežtas bei radi
kalus. Esama ilgesnio kelio nuo 
idėjos užuomazgos, eskizo, iki at
likto darbo —- drobės, akvarelės, 
grafikos. Yra ilgo persiauklėjimo 
proceso, pareikalavusio studijinės 
pastangos, variantų atrankos ir 
precizijos. Bet nemažiau gyvastin
gas. Ne bodulys pasteline techni
ka pastūmėjo dailininką naujan 
perijodan, bet pavyzdys kitų me
nininkų vingiuotoj pasaulio meno 
raidoj, kurie atsinaujino sekdami 
liaudies dailę, orientališkas mi
niatiūras, senųjų raštų pavyz
džius, primityviųjų tautų meną. 
Tamošaičiui tuo buvo mūsų tauto
dailė, kurią jis studijavo visuose 
elementuose, kurią jis perkėlė 
stilizuota forma į naujuosius savo 
darbus. Vienas reikšmingiausių jo 
laimėjimų —: plokštuminės kom
pozicijos kaip “Svočios gėlės”, 
"Drobiniam soste”. Juose visiškai 
neslepiama liaudies kūrinio įta
ka; naudojamasi netgi kaime var
tojamų spalvų gama. Bet jų stili
zacija skamba akordo naujumu. 
Gal todėl esmingai dekoratyvus 
jų pobūdis nežeidžiantis, neko
mercinis. Kompozicines plokštu-

Kunigas
manes
nesuprato!

Religinių lūžių pradžia būna brendimo amžiuje, ir 
vienas dalykas čia turi lemiamos reikšmės — tai išpažin
tis. Sunku šiame amžiuje aptarti sąžinės būseną, nes vi
daus konfliktai būna susipynę ir jautrumas sau pačiam 
bei kunigo pastaboms būna žymiai didesnis. Be to, jau
nas žmogus jieško išpažintyje ne tik atleidimo, bet daž
nu atveju ir visų savo dvasinių problemų išsisprendimo. 
Dėlto pasitikėjimas kunigu ir gal stebuklingu paties Die
vo įsiterpimu būna taip didelis, jog mažai tereikia jam 
lūžti. Nevienas kunigas žino, jog kaikurie jauni žmonės 
nebegrįžta prie jo klausyklos. Kiti nebegrįžta prie jokios 
klausyklos. Ir jų pasiteisinimas būna šis: “Kunigas manęs 
nesuprato!“

Vienos ponios istorija
Viena labai išlavinta ponia savo jaunystėje buvo 

jautriai religinga. Vyresnėse gimnazijos klasėse ji pradė
jo išgyventi religines abejones. svyravimus, netikrumą. 
Dėlto pradėjo bijotis eiti išpažintas, nes jai atrodė, jog 
šioje savo dvasinėje būsenoje gali išniekinti tą šventą ak
tą. Bet antra vertus, ji troško išsivaduoti iš tų visų abc- ' 
Jonių ir jai atrodė, jog gera išpažintis turėtų atnešti 
dvasinį nusiraminimą, o kartu ir didesnį religinį tikrumą. 
Buvo ir kitas motyvas, kodėl ji galvojo atlikti “gerą iš
pažintį". Ji turėjo draugę, kuri staiga palūžo ir neteko ti
kėjimo. Jai buvo labai gaila draugės ir ji galvojo jai pa
dėti: atlikti išpažintį iš viso savo gyvenimo ir paaukoti 
ją draugės grįžimui į tikėjimą.

Taip ji pasiruošė ir nuėjo į bažnyčią. Prieš eidama 
prie klausyklos sutelkė visas jėgas. Ji taip tikėjo šios išpa- 
žintieš lemiamu vaisiumi, kad jai atrodė nuo dalxir pra
sidės visai naujas jos pačios ir jos draugės gyvenimas. 
Ji pradėjo savo išpažintį nuo vos atmenamų vaikystės 
kalčių ir tęsė pamažu tolyn — įtempta, susijaudinusi. 
Nejuto laiko, nei vietos. Užmiršo ir kunigą, kuris kantriai 
klausėsi.

Dail. A. Tamošaitis

mas perdalinančių linijų kontū
rai, atlikti pasidabruotai juoda li
nija, lieka autoriaus “copyright” 
ženklu. Dagio ar dilgės lapo kar
py tumas, būdingas tai kontūraci- 
jai kartais suteikia kūriniui gilų 
liaudiškumo atspalvį. Taip, saky
sim, “Protėvių paminklai” gali 
savo poveikiu būtų sugretinti su 
dainos eilute: “vargas šakojo, var
gas lapojo”. Taip dailininkas pri
artėjo prie mūsų liaudies dvasinio 
pasaulio, kai jo medžių, koplyt
stulpių bei kryžių konfigūracija 
įtaigoja vaizduotėj kažkokį vešlu
mą, žemės sultis.

Nevisada Tamošaičiui vienodai 
pavyksta tolygi piešinio, spalvos 
ir pasąmonės asociacijų sintezė. 
“Raštuotos žuvys” neišplaukia iš 
dekoratyvumo dugno. Dar didesni 
pavojai, kai Tamošaitis surizikuo
ja šuolį į visišką abstraktizmą. 
Juo laikyčiau kaikuriuos “lieti
nės” technikos darbus bei vieną 
kitą akvarelę (“Gelmių pumpu
rai”). Tai šunkeliukas, vedantis 
atgal. Tai jieškojimas mistišku
mo per jėgą. Džiugu, kad šios rū
šies darbų Tamošaičio “galerijoj” 
nedaug.

Dailininko apsisprendimas jieš
koti individualaus braižo, išstudi
juotu piešiniu, neretai suvedant jį 
i stilizuotą užuominą, kurią pa
antrina spalvinis koloritas, yra 
davęs džiugių rezultatų akvarelės 
srity. Ne vien stilizacija juose 
įgauna kelių dimensijų “pusiau 
kubistinį” gylį. Tamošaičio vir
tuoziškumas pasireiškia stebinan
čiuose spalvų sąskambiuose, taip, 
skirtinguose nuo ligšiol pažįstamo 
stygavimo mėlynai žalia tonacija. 
Nemažesnė staigmena yra A. Ta
mošaičio sugebėjimas suteikti ak
varelėms savitą faktūrą, “ sidab
rinio lietaus” efektą.

Būtu pretenzinga galbūt įžiūrė
ti .perGišviečia^ame popieriuje j 
ką daugiau, negu dailininko suge
bėjimą atlikti akvarelę retu kant
rumu. Tačiau toji faktūra — su
lyto. trūnyjančio, suskirdusio me
džio faktūra kažin kaip nelauktai 
artima, nes atliepia pasąmonėj 
mūsų varpinių sienas, nuo darga
nu suskirdusius dievukus, kažin-

Žurnalas laukia jūsų pagalbos!
i lės išsilaikyti. Nėra užtenkamai 
prenumeratorių, kad vien su jais 
LITUANUS galėtų būti leidžia
mas.

Visi lietuviai turime prisidėti 
prie mūsų Tėvynės laisvinimo 
darbo. Jau bus tuoj aštunti metai 
kaip LITUANUS šį darbą atlieka. 
Tolimesnis LITUANUS leidimas 
yra Jūsų rankose.

Aukas siųsti: Centrinis Litua- 
nus Vajaus Komitetas, 253 Ber
lin St., Rochester 21, N.Y., USA.

Centrinis Lituanus vajaus 
komitetas

Mieli Tautiečiai,
Šiais Maironio metais spalio 

mėnesį lietuvių akademinis jau
nimas rengia LITU ANUS žurnalo 
piniginį vajų. Šio vajaus pasiseki
mas ir tolimesnė LITU ANUS žur
nalo padėtis priklausys tik nuo 
mūsų tautiečių šio reikalo supra
timo ir duosnumo. Centrinis va
jaus komitetas Ročesteryje krei
piamės į visus lietuvius su nuošir
džiu prašymu, kad visi teigiamai 
įvertintume mūsų studentijos pa
stangas ir visomis išgalėmis pri
sidėtų prie vajaus pasisekimo. Tik 
su Jūsų aukomis LITUANUS ga-

Kultūrinėje veikloje
NAUJAS KULTŪROS KONGRESASNAUJĄ LIETUVIU RAŠYTOJU DR-

JOS VALDYBĄ sudaro: Bernardas ruošiamas Urugvajuje 1963 m. vasario 
Brazdžionis — pirm., Bronys Raila — 
vicepirm., Juozas Tininis — ižd., Alė

Religinis lietuvių kongresas Niujorke
Pasaulinės parodos proga Niu- jungos, Ateitininkų Sendraugių, 

jorke organizuojamas religinis Studentų Ateitininkų ir Mokslei- 
lietuvių katalikų kongresas. Jau vių Ateitininkų Sąjungų, 
paaiškėjo, kad Vatikano paviljone f ” _: LRK Religinio Kongreso biu- 
bus galima įrengti paroda, vaiz- džetas numatytas $30.000. Sukel-
duojanti religinę būklę Lietuvoje. 
Eksponatų dalis yra surinkta kun. 
V. Mincevičiaus. Sudaryta muzi
kos komisija: pirm. prof. J. Žile
vičius, pavad. A. Aleksis; vice
pirmininkai — V. Baltrušaitis, J. 
čižauskas, A. Giedraitis; ižd. kun. 
J. Pakalniškis, sekr. M. Liubers- 
kis.

Jau numatyta muzikos koncer
to programa, kurios gaidos bus 
atspausdintos prieš Kalėdas. Taip' 
pat numatyti ir dirigentai. Be to. į 
Čikagoje suorganizuota muzikos 
pagalbinė komisija, kurios pirmi-! 
ninku sutiko būti A. Giedraitis.

Vykdant Kunigų Vienybės sei-j 
mo pageidavimą, nutarta į LRKi 
Religiniam kongresui ruošti ko-! 
mitetą kviesti visų lietuviškų ka
talikiškų organizacijų pirminin-| 
kus: ALR Katalikų Federacijos.! 
AL-R Katalikų Susivienijimo, ALi 
R. Katalikų Darbininkų Sąjungos, 
Lietuvos Vyčių, ALR Katalikių 
Moterų Sąjungos, Labdarių Są-

ką kas giminiuojasi su tautodai
lės kraičiu.

Dažnas jos elementas būna siu
žetine dalimi A. Tamošaičio akva
relėse bei grafikoj. Nevisad vie
nodai sėkmingas yra Tamošaitis 
atlikęs savo atranką toj “simbo
lių girioj”. Bet esama lakių švys
telėjimų. Vienu tokiu radinių lai
kyčiau aitvarą — rečiau analizuo
jamą mūsų liaudies vaizduotės iš
monę. Linkėtina dailininkui pa
pildomais variantais jieškoti jo 
meninio sprendimo. ■

##
Medinė galerija tarp nuobodžių 

Kanados sodybų, kurias pakeis 
dar nuobodesni užeigos ir nuodė
mės namai. Medinė galerija, ku
rios buvimo nenujaučia prava
žiuojantis vieškeliu.

Joje rado prieglaudą dviejų kū
rybingų žmonių — A. Tamošaitie
nės ir A. Tamošaičio — kūrybinis 
derlius.-

Kaip būtų gera, kad toji prie
glauda būtų vien laikinė. Parodos 
pasisekimas Čikagoj yra viena 
vilčių.

Kai ji vienu metu stabtelėjo atsikvėpti, kunigas stai-

— Ar neturi nieko didesnio? Jei neturi, tai užteks!
Mergaitė nutilo ir sumišo. Jai viskas buvo taip svar

bu, o kunigas, jai atrodė, nenori klausy tis. Ji pakilo ir, 
žodžio netarus, paliko klausyklą. Pati nejuto kaip atsi
dūrė už šventoriaus ribų. Grižo namo ir verkė. Ištisa V V
naktį akių nesudėjo. Kunigo elgesys jai atrodė nežmoniš
kas, ir ji daugiau nebėjo bažny čion nei išpažinties.

Jieškote jieškojo argumentų savo abejonėms
Reaktyvi jaunystė padaro radikalius sprendimus, bet 

vistiek nerimsta. Buvo perjautri, kad apie tai nebegalvo
tu. Buvo ir religinga, kad neišgvventu Dievo artumos 
ilgesio. Bet nūnai ji ėmė puoselėti ir gilinti savo religi
nes abejones. O visokių abejonių anais laikais buvo ke
liama ir spaudoj, ir pokalbiuose. Taip jai įstrigo vienas 
populiarus teigimas, esą, užtenka, kad žmogus y ra gar
bingas ir doras, kam dar tos religijos. Ji pradėjo rinkti 
argumentus šiai tezei iš savo stebėjimo, ir jai atrodė, 
kad tikintieji žmonės anaiptol nėra tokie dori, lxmt tie, 
kuriuos ji pažino. Kodėl? Ar ne dėlto, kad jie perdaug 
remiasi religija? Kas tad geriau, — klausė ji save. — ar 
būti dora be religijos, ar religinga be dorovės? O gal 
dorovė yra religijos pakaitalas lxmt tuo atveju, kai ne
tenki tikėjimo?

Šiuos klausimus ji diskutavo su įvairiais asmenimis. 
Jieškojo jų pritarimo savo tezei; kartais norėjo, kad ją kas 
nors įtikintų priešingai.

Jos tėvai buvo dori žmonės, nors nelabai religingi, 
o ji pati — priešingai savo tėvams — iš pat mažens ir 
religinga, ir kartu labai jautri doriškai. Jai nebuvo aiš
kaus atsaky mo, 1x4 po tos nelaimingos išpažinties ry žo
si laikytis savom jėgom, kad sąžinė nedary tų priekaištų.

Jos galutinė išvada susiklostė pagal to meto pozity
vistines pažiūras, jog dora ir religija y ra du atskiri pasau
liai. Užtenka natūralinio pažinimo, ir y pač mokslo, kad 
žmogus būtų geras. Mokslas atsako protines žmogaus 
problemas, o menas pakelia dvasią, pripildo ją pasoti
nančiu žavesiu. Kam tad reikia tikėjimo šviesiam, moky
tam žmogui?

Bet vidinės ramybės nerado nei moksle nei mene
— Bet kaip su masėmis? — klausė p save. — Jos ne

turi mokslo šviesos, tat kaip jos gali išlikti doros? Metę 
tikėjimą, paprasti žmonės juk tampa komunistais, jos 
žodžiais — žvėrimis. Ar nebūtų nusikaltimas iš inteli
gentų pusės, jei jie bandvs tikėjimą išplėšti iš liaudies,

ti šią sumą yra vienas svarbiausių
jų komiteto rūpesčių, todėl sus
tiprinta finansų komisija, pasi
kviečiant i ją kūn. dr. S. Valušai- 
ti.

Rūta — sekr. Oficialus LRD valdybos 
adresas: 4364 Sunset Blvd., Los An
geles 29, Calif., USA.

E. LAUMENSKIENES rinktinė Lie
tuvos jaunimui pasirodė Lietuvos 
knygynų lentynose. Ji skirta prade
dantiems mokytis skambinti fortepijo
nu. Turinį sudaro 30 pjesių, kurių da
lis yra atkeliavusi iš vaikų pasaulio: 
•‘Mano lėlė šoka”, “Piemenėlis liūdi”, 
“Lopšinė”, “Darželyje”, "Pasakėlė”. 
Antrojoje leidinio dalyje atkurtos liau
dies dainos — “Jurgeli, Jurgeli”, “Vai 
varge, varge”, “Močiute, širdele”, ori
ginalios pjesės — "Upelis”, “Birutė“ 
ir penki preliudai.

E. Laumenskienė, dėstydama forte
pijoną, paruošė visą eilę gabių pianis
tų ir piano muzikos -pedagogų. Ji taip 
pat buvo plačiai žinoma kaip dainų ir 
šlagerių vertėja, Kauno liaudies kon
servatorijos steigėja ir vadovė.

“TĖVYNES ŽVAIGŽDUTĖ”, “Drau 
go” mažųjų priedas, skelbia konkursą 
rašinių, eilėraščių ir piešinių. Premi
joms bus išmokėta S50. Mecenatas — 
kun. dr. J. Prunskis.

Didžiulis veikalas jau spaustuvėje
“MŪSU LIETUVA” — naują di

džiuli veikalą apie Lietuvos vietoves, 
kurį spaudai paruošė čikagiškis Bro
nius Kviklys, vasaros atostogoms pa
sibaigus jau renka leidėjas — Lietu
vių Enciklopedijos leidykla (265 C 
Street, So. Boston 27, Mass.). Padary
ta gera pradžia — jau surinkta ke
liasdešimt skilčių, atliekami korega
vimo darbai; skaitomos keturios ko
rektūros, kurių vieną skaito prof. 
Stp. Kolupaila. Leidyklos ofsetinin- 
kai daro viską, kad vykusiai išeitų 
iliustracijos, kurių bus daugybė; iš 
jų gera dalis visiškai naujų, dar nie
kur nespausdintų, Įdomių vietovių 
nuotraukų. I tomas apims Vilniaus 
miesto, Vilniaus, Vileikos, Ašmenos, 
Valažino, Lydos, Ščiutino, Gardino, 
Alytaus, Trakų, Švenčionių, Breslau
jos, Zarasų ir kt. apskričių vietovių 
aprašymus, kuriems renkant medžia
gą autorius ir jo bendradarbiai panau
dojo labai daug seniausiųjų ir netgi 
labai naujų šaltinių. Veikalas laužo
mas dviemis skiltimis, spausdinamas 
gerame, specialiai šiam reikalui už
sakytame popieriuje. Leidėjas J. Ka

počius darbus organizuoja > taip, kad 
I t. pasirodytų dar šių metų pabaigo
je, Kalėdų šventėms. Veikalo rank
raštį yra skaitę ir savo pastabas bei 
papildymus padare Romoje gyvenan
tieji istorikai: prof. Z. Ivinskis ir kun. 
dr. R. Krasauskas. Daugybė lietuvių, 
savo gimtinės mylėtojų, yra pateikę 
savo pastabų, kurios panaudotos ruo
šiant vietovių aprašymus; susilaukta 
ir daugybės užsakymų, kurie teikia 
viltį leidėjui išleisti tokios plačios ap
imties veikalą dabar, kai lietuviškos 
knygos leidimas, išeivijoje pasidarė 
labai sunkus ir nedėkingas darbas. 
Leidėjas yra pratęsęs prenumeratos 
rinkimo talkos laiką, kad neužsisakiu
sieji veikalo galėtų jį užsisakyti, pa
siųsdami užsakymą leidyklai ir vietoje 
15 dol. už kiekvieną tomą temokėda
mi po 10 dol. Br. Kviklys yra jau pa
ruošęs ir II tomą, kuris apima Vidu
rio Lietuvos bei Sūduvos vietoves. Šį 
tomą numatoma išleisti 1963 m. No
rintieji pateikti savo pastabas, papil
dymus ar turintieji Lietuvos vietovių 
nuotraukų, prašomi jam rašyti adre
su: 5747 So. Campbell Ave., Chicago 
29, Ill., USA.

Kuri kalba taps pasauline?
Tai gali būti ir tiesa, bet visgi ne
galima vadinti kalba.

Daug kalbų neturi jokio ryšio 
su kitomis, jokio panašumo. Ne
panašios viena i kitą yra Vidurio 
ir P. Amerikos indėnų ir Afrikos

Pasauly yra tarp 2.500 ir 5.000 
atskirų kalbų. Tikslaus skaičiaus 
neįmanoma nustatyti, nes vieni 
kalbančius atskira tarme jau lai
ko atskira kalba, kiti atskiromis 
kalbomis laiko tik tas, kurios žy- ____________ _fc_ ________
miai skiriasi nuo kitų. Taip pat | gyventojų kalbos. Europiečių kal- 
yra žinoma, kad daug tūkstančių1 bos yra susiskirstę i grupes, kurių 

kiekvienoje viena kalba panėši 
kitai. Kalbų ir jų tarmių skaičius 
nepaprastai plėtėsi ankstyvesniais 
žmonijos gyvavimo metais. Prie
žastis — mažas judėjimas ir susi
žinojimas tarpusavyje. Dabarti
niais laikais kalbos mažėja. Daug 
kas pasigenda vienos tarptauti
nės kalbos.

UNESCO globoje kas penki 
metai šaukiamas tarptautinis kal
bininkų kongresas. 1962 m. toks 
kongresas įvyko Harvardo un-te, 
JAV. Dalyvavo 800 asmenų. Kal
bėtojai iškėlė, kad kalbos pasau
lį labai skiria. Esą sunku tiksliai 
išversti žodžius ir mintis iš vienos 
kalbos kiton. Dėl neteisingo iš
vertimo tarptautinėse problemose 
atsiranda bereikalingų nesusipra
timų ir nesklandumų. Buvo svars
tyta reikalas surasti vieną tarp
tautinę kalbą, nors apie esperan
to neužsiminta.

Prieš keletą šimtmečių Europo
je lotynų kalba buvo vartojama 
visuose tarptautiniuose reikaluo
se. Vėlesniais laikais diplomatine 
kalba tapo prancūzų. Dabartiniu 
metu pirmauja anglų k. Anglų 
kalbininkai siūlo, kad anglų kal
ba oficialiai būtų priimta kaip 
tarptautinė. Jie nurodo, kad pusė 
pasaulinės spaudos ir mokslinių 
veikalų spausdinama anglijai. 
Nė jokia kita kalba nėra taip iš
plitusi ir taip daugelio vartojama 
kaip anglų. Kiti nors ir pritaria, 
kad būtų gera turėti vieną kalbą, 
bet įspėja — vargu ar anglų kal
ba plėsis ir toliau kaip iki šiol. 
Esą sunku tikėtis, kad 700 mil. 
Kinijos gyventojų pradėtų visi 
mokytis angliškai.

Pasaulyje yra 3,5 bilijono gy
ventojų. Spėjama, kad apie 400 
mil. kalba ar moka angliškai. Ma
ža vilties, kad angliškai kalbėtų 
likusieji 3,1 bilijonų.

•

kalbų yra išnykusios prieš daug 
daug metų, o kaikurios nyksta 
dabar.
Kalba yra viena žymių, kuri 

žmogų skiria nuo žemesnės būty
bės — gyvulio. Kaikas Įrodinėja, 
kad gyvuliai turi susižinojimo bū
dus įvairiais garsais ir judesiais.

mėn. Vykdomajam k-tui vadovauja V. 
Doleris, sekretoriatą sudaro K. Čibi
ras, kun. J. Giedrys, A. Gumbaragis ir 
G. Mocianskas.

KUN. DR. L. GRONIS dėl pablogė
jusios sveikatos nuo spalio 10 d. pasi
traukia iš Vasario 16 gimn. direkto
riaus pareigų. Pr. Al.

DAIL. T. VALIUS baigia piešti de
koracijas B. Pūkelevičiūtės veikalui 
“Aukso žąsis”, kurio premjera ruo
šiama Čikagoj gruodžio mėn. vidury. 
Be to, jis yra paruošęs apie 60 iliust
racijų • maketų A. Tysliavos poezi
jos rinktinei.

A. RUŽANCOVAS sudarė prof. K. 
Pakšto raštų bibliografiją ir pavadino 
“Pakštiana”. Tai mašinėle atkaltas dar
bas 16 psk apimties, išleistas dvejų 
metų a.a. prof. K. Pakšto mirties su
kakčiai paminėti.

“Gyvename ne amžinai, bet amžiny
bei. Ir velionis K. Pakštas niekur pa
stoviai neįsikūręs, amžinai keliavo. 
Niekur neįleido šaknų, bet niekur sa
vęs neišdavė, — rašo savo įžanginia- , 
me žodyje autorius A. Ružancovas. Jis 
apima velionies kūrybinį laiką nuo 
1926 m., kai profesorius pradėjo rašy
ti straipsnius “Drauge” jį redaguoda
mas, iki 1961 m.—velionies nekrologų.

Būtų pravartu dabar išėjusį leidinė
lį padauginti, kad ir šapirografu. Kas 
turėtų tokias priemones, būtų gerai, 
kad atsilieptų. J. Pakštienė

LUNDO UNIVERSITETE Šiems me
tams yra numatyta lietuvių kalbai 100 
valandų su 4-5000 kronų atlyginimu. 
Asmuo, kuris gerai moka lietuvių kal
bą (su augštojo mokslo cenzu arba stu
dentas) ir norėtų vykti Svedijon dės
tyti, prašomas kreiptis į Vokietijos kr. 
valdybą. Svarbiausias tokio asmens, už
davinys būtų praktiškai vadovauti lie
tuvių kalbos kursams, turint galvoje 
taip pat specialius kursus iš Lietuvos 
geografijos, kultūros istorijos ir lite
ratūros. prisilaikant Švedijos universi
teto priimtos- programos. Ę.

TRIJUOSE VILNIAUS KINO TE- 
ATRUOSE pradėtas rodyti senesnės 
gamybos JAV filmas, dalyvaujant ir 
Rūtai Kilmonytei, “Septynios nuota
kos septyniems broliams”. Kasdien ro
doma net 18 seansų. JAV filmui vil
niečiai reiškią nepaprastą susidomėji
mą ir esą sunku gauti bilietus. Vil
niaus “Tiesa” 200 nr. iš anksto bandė 
šį lengvo, žaismingo turinio filmą nu
vertinti. Girdi, reikia tikėtis, kad šią 
amerikinę produkciją “su standartiniu 
siužetu, šabloniškom situacijom, kur 
dominuoja pranašumo ir grubios jė
gos kultas, na, ir idiliškas “happy - 
end”, tarybinis žiūrovas sugebės tei
singai ir kritiškai įvertinti”. E.

VILNIAUS UNIVERSITETE rugsė
jo mėn. apgynė disertacijas: Alg. Ma
kare vičius ekonomijos mokslų kand. 
laipsniui gauti “Ekonominė mintis 
Lietuvoje feodalinio ūkio irimo ir ka
pitalistiniu santykių formavimosi, są
lygomis”; Asta Dalia Bucevičiūtė, bio
logijos fnokslų kand. — “B grupės vi
taminai šviežiame ir raugintame pie
ne”. E.

VILNIAUS OPEROS - BALETO TE
ATRAS ruošia Mozarto operą “Visos 
jos tokios”, Verdi “Aidą'’, baletą “Es
meralda”. ,Vėliau numato pastatyti 
Spadaveki operą “Gylys”, Prokofjevo 
“Meilė trims apelsinams”, Chačaturia
no baletą “Spartakas”. Kaune muziki
niame teatre numatyta pastatyti “Faus
tas”, Strausso ^šikšnosparnis” su dir. 
J. Indra; be to, naujus kompozitorių 
A. Belazaro, B. Gorbulskio, J. Indros 
kūrinius. E.ji sugyvulės. Bet ar jie nebus veidmainiai, jei dėl liau

dies labo palaikys tikėjimą, patys netikėdami?
Veidmainystė jai atrodė didžiausias moralinis blogis 

ir šį blogį ji matė tiek pas tikinčiuosius, tiek pas neti
kinčiuosius inteligentus. Pirmieji, jos akimis, buvo ne
nuoširdūs, savotiški farizėjai. Jų tikėjimas nesąs toks, 
kaip jų gyvenimas: jie kalbą vieną, o darą kita. Bet ir 
antrieji, ypač tiej kurie savo vaikus auklėja religiškai ir 
remia privatinį ar viešąjį religingumą, jai atrodė nelogiš
ki. Bet ji bijosi netikėjimo logikos, jeigu ji būtų pritai
kyta gyvenime. Kokia katastrofa tada ištiktų jaunimą 
ir tautos liaudį!

Vienu metu ji ly g buvo radusi patenkinamą atsaky
mą, kuris puoselėjamas nureligėjusių autorių. Mokslas 
ir religija, girdi, turi ta patį turinį, tik skirtingai išreiškia
mą. Mokslo turinys abstraktus, o religijos — konkretizuo
tas simboliais. Žmogui, kuris randa pakankamai augštą 
gyvenimo idealą nebereikia simbolių. Toks žmogus tie
siai einąs prie esmės. Ji ypatingai idealizavo mokslą ir 
pasiekė gana aųgšto išsilavinimo. Mokslu tikėjo kaip re
ligija, bet ilgėjosi kažko daugiau. Iš tikrųjų, ją daugiau 
patenkino ne mokslas, o menas, ypač poezija. Kaiku- 
riuos mūsų poetus ji ypatingai mėgo,' nes juose rasdavo 
religinio ilgesio. Ji kartodavo Putino, Baltrušaičio, Sruo
gos posmus kaip kokią maldą. ‘*Namo turiu keliaut, pas 
Tėvą savo augščausiąjį! Namo, namo — aš svečias čia!” 
(Sruoga). Tokie žodžiai ją nusmelkdavo, keldavo neri
mą, savotiška^ persekiodavo. Kartais dėlto negalėdavo 
naktį akių sudėti — galvodavo ir galvodavo.

Apkartusi širdis — jos gyvenimo vadovė
Iš tikro, ji buvo ne proto žmogus, o širdies. Jai vado

vavo ne loginis galvojimas, o jausmas. Kaip visos mote- 
rys, taip ir ji pirmenybę skyrė meilei. Ką ji mylėjo, tą 
laikė teisingu ir geru. Visi jos draugai, vadinami neti
kintieji buvo jai geri ir juos ji idealizavo, jais žavėjosi. 
Visi tikintieji buvo jos nemėgiami, ir ji labai greit su
sierzindavo ir pasipiktindavo jų elgesiu, žodžiu, mostu. 
Politinėj ar visuomeninėj plotmėj ji visada stodavo sa
vo artimųjų — draugų pusėn ir plakdavo jų priešus "ti
kinčiuosius”.

Jos nusivylimai žmonėmis kažkaip peršokdavo į re
liginę plotme. Žymiai didesnius reikalavimus ji statė 
tikintiesiems ir kunigams, dėlto greičiau pastebėdavo 
juose farizėjiškumo ir labiau jaudindavosi. Tai rodė, 
kad ji tebėra jautri ndigij<ii ir jos atstovams. Dievo ji ne
neigė, kaip ir maldos. "Aš savaip meldžiuos!” — kartą 
prasitarė.

i

Br.

Perpildytos 
mokyklos

Mokyklos yra perpildytos netik 
Kanadoje. JAV patalpų trūkumas 
taip pat jaučimas. Ten jieškoma 
išeičių Įvairiomis priemonėmis ir 
kaikuriose vietose dalinamasi 
patalpomis tarp privačių ir vie
šųjų mokyklų. Pitsburgo augštes- 
nėsė mokyklose katalikiškų mo
kyklų mokiniai siunčiami Į viešų
jų mokyklų patalpas technikos ir 
matematikos pamokom, o kitiem 
dalykam grįžta Į savo mokyklas. 
Toks dalinimasis patalpomis bu
vo teigiamai vertintas JAV ir Ka
nados spaudoje.

$2.25
S3.50
$3.00
S3.25
$0.50
$0.75

VADOVĖLIAI LIET. ŠEŠTADIENI
NĖMS MOKYKLOMS IR MOKYTI 
NAMIE —

Kregždutė I d. _______;____
Kregždutė II d. kietais virš...
Kregždutė II d. minkštais virš 
Kregždutė III d. _________ —
Kregždutė rašo ________ ___
Klasės žurnalai__ ___ __
Mokinio trimestr. pažymėjimai $0.06 
Vadovėliai pilnai atitinka lituanisti

nio švietimo einamai programai. Nau
dojami jau nuo 1953 metų.

Gaunami pas visus lietuviškos spau
dos platintojus Kanadoje, JAV-bėse ir 
Australijoje.

Vadovėlių leidėjas ir savininkas — 
Sp. B-vė “Žiburiai”, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont., Canada.

Atsiųsta paminėti
J. Vaišnora, MIC, Mačiau Dievo Tar

ną. Išleido Tėvai marijonai, spausdino 
“Draugo” spaustuvė, 1962 m. 31 psl. 
Kaina 50 et.

Aidai, nr. 7, 1962 m. rugsėjo mėn. 
Turinys: A. V.. Maironio sukakčiai at
žymėti, A. Nyka-Niliūnas, Maironio 
likimo paraštėje; F. Kirša, Maironis 
mano kartos akimis: A. Klimas. Lietu
va Maironio “Jaunojoje Lietuvoje” ir 
“Raseinių Magdėje”; V. Kulbokas, 
Kritika apie Maironį iki pirmo pasauli
nio karo ir kt. Sis numeris skirtas Mai
ronio sukakčiai atžymėti.

East Europe, nr. 9, September 1962. 
Turiny: William E. Griffith, Albania's 
break with Moscow; Const. Stuart, 
Hugger-mugger in Helsinki; Christian 
Kind, Rumania Today, ir kt.

Lietuvių Dienos, nr. 4-2910, rugsėjo 
mėn. 1962. Turiny: L. žvirkalnis; Lie
tuvių Krikščionių Demokratų sąjun
gos konferencija; J. Rajeckas, 40 me
tų nuo JAV pripažinimo Lietuvos de 
jure; E. š., Lietuva Čikagos parodoje; 
Gasp. Velička, Tylėjimo baimė; VI. Ja- 
kubėnas, Alvydas Vasaitis ir kt.

Knygų Lentyna, nr. 2, 1962 m. Lie
tuvių bibliografinės tarnybos biule
tenis.

Mūsų Vytis, nr. 4, 1962 m. Siame nu
meryje įdomiausi straipsniai: Mirė 
prof. M. Biržiška; Individas — kūry
bos šaltinis; įspūdžiai iš janimo festi
valio Helsinkyje;/"Tėvynės pašvaistė” 
ir kt.

Gyvenimas Viešpačiui. Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos seserų gausiai 
iliustruotas informacinis leidinys.
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Mann & Martel lm

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVE (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in. 

venterius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs ^dideli 
kambariai. Pilna,kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

B. SAKALAS
__  Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
š. AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITE- 
TAS šaukia visuotinį SALFASS me

tinį suvažiavimą 1962 m. gruodžio 1-2 
d. Clevelande, Ohio. Suvažiavime pil
na balsavimo teise dalyvauja sporto 
klubų rinktieji bei skirtieji atstovai ir 
SALFASS-gos administraciniai parei
gūnai. Pavieniai asmenys, norintieji 
patariamuoju balsu dalyvauti suvažia
vime, registruojasi bei informacijas 
gauna betarpiškai FASK-te iki š.m. 
lapkričio 20 d., šiuo adresu: Lithua
nian Athletic Union, 10823 Magnolia 
Dr., Cleveland 6, Ohio.

š. Amerikos Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos suvažiavimas įvyks 1962 m. 
lapkričio 34 d. Clevelande. Dalyvaus 
estų, latvių ir lietuvių atstovai iš JAV 
ir Kanados. Norima sudaryti bendrą 
JAV ir Kanados Pabaltiečių Sporto Fe
deracijų vadovybę, priimti PSF-jos 
įstatus, nustatyti PSF-jos veiklos gai
res bei ateinančio sezono planą.

III-sis š. Amerikos lietuvių stalo te
niso “dešimtuko turnyras” įvyks 1962 
m. lapkričio 10-11 d. Londone, Ont., 
Kanadoje. FASK-to ir SALFASS-gos 
stalo teniso komiteto pavėdimu turny
rą vykdo Hamiltono LSK Kovas. Tur
nyre dalyvauti yra pakviesta 14 vyrų 
ir 12 moterų, kurių atranką padarė 
Stalo teniso komitetas. Pakviestieji da
lyviai privalo prariešti savo apšipren- 
dimą iki š.m. spalio 1$ d. šiuo adresu: 
P. Gvildys, 9 Sįdford Court, Toronto 9, 
Ont. Tel. RO. 2-8858. j nepranešusiųjų

busbei negalinčių dalyvauti vietą 
kviečiami kiti žaidėjai.

Vyrų klasėje bus varžomasi dėl Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų sąjungos Clevelando' sk. pereinamo- 
j 
klasėje — dėl ALB Clevelando I-sios 
apyl. pereinamosios taurės, įsteigtos 
1961 m.

Boksas ir milijonai 
dolerių

Paskutinių dviejų metų laikotarpy
je, į pasaulio sunkaus svorio meisterio 
titulą, vis daugiau ir daugiau preten
zijų pradėjo reikšti S. Liston. Deja, 
bokso sąjungos įtakingi asmenys nelei
do šiam JAV negrui prieiti iki meiste-

sios taurės, įsteigtos 1960 m. Motery ;rio karūnos, nes jo praeitis yra suriš-
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AUŠROS ŽINIOS
Pakeista krepšinio treniruočių tvar

ka. — Mergaitės 9-13 m. renkasi antra
dienį tuoj po pamokų; vyresnės mer
gaitės — 7 v.v. Berniukams treniruo
tės bus trečiadieniais ir ketvirtadie
niais: jaunesniesiems, 8-13 m., nuo 4.30 
iki 7 t.v.; vyresniesiems — nuo 7 v.v. 
Stalo teniso treniruotės vyksta kiekvie
ną antradieni, trečiadienį ir ketvirta
dienį. Tėveliai kviečiami pasinaudoti 
parapijos teikiamom sąlygom ir globa. 
Pratinkime savo vaikučius iš mažens 
gražiai ir naudingai praleisti laisvalai
kius. Norį treniruotis krepšinyje, sta
lo tenise ar šachmatuose, teateina į sa
lę treniruočių dienomis.

ta su kriminaliniais nusikaltimais, po
licija ir kalėjimais. Kiekvienas buvo 
aiškios ir tvirtos nuomonės, kad S. Lis- 
ton^ iškovojęs meisterio vardą, bus la
bai blogu pavyzdžiu priaugančiai kar
tai, kuri paprastai stipruolį boksinin
ką laiko savo idealu. Tačiau biznis pa
ėmė viršų ir rugsėjo 25 d.-Čikagoj prie 
30.000 žiūrovų beraštis S. Liston jau 
2 min. ir 6 sek. pirmo rundo nokau
tavo F. Pattersoną, pasaulio sunkaus 
svorio meisterį Pajamos sukėsi apie 
$6 mil., kurių $1,5 mil. teks Patterso- 
nui, o $400.000 laimėtojui, Listonui.

Daugelis rimtų sporto žurnalistų ma
no, kad šios rungtynės buvo tik trum
pa komedija, po kurios seks dar dvi 
ir ... vėl milijonai dolerių . K. B.

PAVOJINGIAUSIAS SPORTAS KA
NADOJE yra rugby, arba čia vadina
mas futbolas. Grupė gydytojų buvo pa
prašyta Kanados Medikų Sąjungos pa
analizuoti su sportu susijusius susi- 
žeidimus. Jie atrado, kad futbolo žai
dynėse pasitaiko 6 kartus daugiau su
žeidimų, negu ledo rutulio — hockey.

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

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gjyenamų namų, įvairaus dydžio apar* 

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

LIETUVOS LAISVINIMO AKTUALIJOS
(Atkelta iš 2 psl.) 

kokia proporcija, vargu ar ji su
stiprintų. Greičiau tai būtų dar
bo apsunkinimas. Juo mažiau yra 
pateisinaina kaikieno keliama 
mintis padaryti VLIKą atsakingu 
prieš PLB, tarytum šioji būtų 
Lietuvos suvereniteto reiškėją. 
Išeivija, isipilietinusi kituose 
kraštuose, niekados nebuvo ir ne
gali būti savo kilmės tautos suve
reniteto reiškėją. Kas kitaip ma
no, arba nesupranta kas yra suve
renitetas, arba sąmoningai nori 
jo sampratą iškreipti savo speci
finiams tikslams.

— Sekančiais metais numato
mas PLB seimas Toronte. Ten, 
rodos, bus paliesti ir politiniai 
Lietuvos laisvinimo reikalai. Ar 
VLIKas nėra numatęs pateikti sa
vo sugestijų tam seimui?

— Su PLB, ypatingai su- jo pa
daliniais Įvairiuose kraštuose, VL 
IKas bendradarbiauja ir norėtų tą 

. bendradarbiavimą sustiprinti ir
praplėsti. Šiuo reikalu VLIKas 
tikrai pageidautų pateikti PLB 
seimui konkrečių pasiūlymų, jei 
jam tai bus sudarytos sąlygoš* ir 
duota proga.

— Yra balsų, esą jau atėjo lai
kas sudaryti tokį laisvinimo orga
ną, kuris apimtų taip Lietuvos 
mandatu besiremiančius veiks
nius, taip ir lietuvių išeiviją. Ar 
toks organas Įmanomas ir ar bū
tų suderinami skirtingos prigim
ties dalykai?

— Niekados, kas to besiektų — 
PLB ar kas kitas. Supercentrali- 
zącija Visada implikuoja subordi
nacija- Tai yra galima tiktai tarp 
vienos ir tokios pat prigimties or
ganizacijų, bet ne tarp skirtingų 
junginių. Mūsų veiksniai visi yra 
skirtingi taip savo prigimtimi, 
taip veikla ir jos apimtimi, taip ir 
savo teisėmis bei prerogatyvomis. 
Jų centralizacija nieku būdu ne
įmanoma. Gali būti kalba tiktai 
apie jų bendradarbiavimą ir apie 
visu politinių grupių subūrimą i 
VLIKą.-bet ne šiojo subordinaciją 
kažkokiam steigtinam hibridui.

— Išeivinėje visuomenėje jau
čiamas noras dalyvauti Lietuvos 
laisvinime, tačiau praktikoje vis
kas atitenka veiksniams, ir visuo
menė palieka pasyvi. Gal reikėtų 
rasti būdą Įtraukti i aktyvų Lietu
vos laisvinimo darbą visą visuo
menę?

— Būtinai reikėtų, VLIKas to
dėl nuolat kviečia ir ragina visus, 
t. y. visuomenę padėti jam laisvi
nimo žygius vykdyti: veikti žo
džiu, raštu ir asmeniškais santy
kiais gyvenamųjų kraštų vyriau
sybes, spaudą, parlamentus ir 
mokslo žmones Lietuvos laisvės 
labui. Nepaisant to. pasyvių žmo
nių skaičius daugėja su gerovės 
kilimu ir beužsitęsiančia tautos 
nedalia. Jau galima sutikti tautie
čių, kurie nebeskaito savosios don. Kaip jautriai reaguojama,

spaudos, nebelanko susirinkimų 
ir jokiam visuomenės reikalui ne- 
aukoja nė cento arba numeta do- 
leriuką, kad atsikratytų nuo Įky
rių aukų prašytojų. Tai tautine 
miego liga susirgę žmonės. Turė
tume su jais, ar jiem patinka ar 
ne, dažniau sueiti, pabendrauti, 
surasti bendrų reikalų, traukti 
juos i lietuviškas parapijas, drau
gijas, visaip juos Įtaigoti ir tiesiog 
varpais skambinti, kaip darė at
gimimo šulas V. Kudirka, kad pa
bustų. PLB čia turėtų pašvęsti vi
sas savo jėgas, priemones, suma
numą ir negailėti nei laiko, nei lė
šų.

— Ar VLIKas yra suėjęs Į kon
taktą su Kanados premjeru ar Ka
nados delegacija Jungtinėse Tau
tose ryšium su pavergtų tautų by
los kėlimu toje pasaulio institu-

— Su Kanados vyriausybe ir 
jos galva palaikome beveik nuola
tinius ryšius ir išnaudojame kiek
vieną progą ar tai padėkoti už pa
lankius žygius ar paskatinti ir 
prašyti nauju Lietuvos laisvės rei
kalu. Tai buvo padaryta ir dabar, 
kai Kanada grąžino Lietuvos kon
sulato Toronte turėtas teises ir 
kai premjeras- Diefenbakeris pa
žadėjo kelti iš naujo pavergtųjų 
tautų bylą Jungtinėse Tautose.

— Kokios šiuo metu tarptauti
nės galimybės Lietuvos bylai pa
judėti?

— Gaila, labai menkos. Yra da
romi žygiai, kad Jungtinės Tautos 
nors ištirtų padėti pavergtuose 
kraštuose. Kol kas ir tai tėra pa
vergtųjų tautų atstovų noras, bet 
ne J. Tautų. Vakarai laiko dabar
tinę tarptautinę padėti pavojingai 
Įtempta. Karas dėl Berlyno, Ku
bos ar Vietnamo galis lengvai isi-

liepsnoti, užtat reikia atsargiai lai
kytis su sovietais, jų neerzinti ir 
nekelti tokių klausimų, kurie pa
reikalautų žygių prieš Maskvą. 
Kalbama dargi apie taikingą su 
sovietais sugyvenimą, nors visi 
gerai žino, kad tai nereiškia tai
kos. Šia kfyptitni bandoma nu
teikti spaudą, visuomenės opiniją 
ir skatinami kultūriniai mainai 
su komunistų valdomais kraštais. 
Šiame politiniame klimate ir Ka
nados premjerui sunku kas dary
ti pavergtųjų kraštų bylos reika
lu. Gali neatsirasti, kas ji palaiky
tų.

Neturime betgi dėlto nusiminti 
ir nuleisti rankų. Priešingai, juo 
daugiau atsiranda kliūčių, juo 
sparčiau turime veikti ir labiau 
Įtempti visas savo jėgas laisvės 
kovai laimėti. Politikoje, be to. 
galimi staigūs posūkiai. O vienin
gai veikdami, pasieksime to, kad 
Lietuvos byla bus iškelta pasauli
niame forume ir teigiamai iš
spręsta.

Reikia, be abejonės, budėti ir 
tinkamai reaguoti prieš betkokius 
priešo bandymus mus išskaidyti, 
silpninti ir vilioti užmegzti ryšius 
su Maskvos kontroliuojamais pa
vergtojo krašto okupaciniais or
ganais, mokslo, meno ir sociali
nėmis bei ūkinėmis įstaigomis ir 
organizacijomis bei jom vadovau
jančiais asmenimis. Pasitaikantis 
mūsų žmonių nesūsiorientavimas, 
kurio Maskvos agentai siekia, 
kviesdami i Lietuvą gastrolių, pa
rodų ar koncertų, dažnai palen
gvina komunistams savo tikslų at
siekti. Turime tam užkirsti kelią 
ir atskleisti viešumai Kremliaus 
siekius dezorganizuoti mūsų lais
vės kovą, prisidengiant dargi 
oriais tikslais.

Sportas Lietuvoje
Sov. S-gos moterų krepšinio koman

da ruošiasi Europos pirmenybėms. 
Treniruoja Stp. Butautas. Sužaistos ir 
draugiškos rungtynės prieš Lenkiją; 
laimėjo Sov. S-gos atstovės 72:61. Dau
giausia taškų Sov. S-gai pelnė pažįsta
ma iš gastrolių dėdės Šamo žemėje Jū
ratė Daktaraitė — 21.

■ Atvirose Kišmiovo plaukimo pirme
nybėse dalyvavo ir Lietuvos atstovai. 
Geresnės pasekmės (jie užėmė devy
nias pirmas vietas): 100 m. 1. st. R. Tu- 
bis 1 min. 1,2 sek., A. Lasytė tą patį 
nuotolį — 1 min. 13 sek. 100 m. nuga
ra J. Sodaitytė 1 min. 23 sek. ir A. 
Vidmantas 1 min. 13,3 sek.

Šachmatai. Po 13-os pirmenybių par
tijų Rygoje V. Mikėnas ir Aronin turi 
surinkę po 12,5 taško.

Žalgirio sporto rūmai Kaune bus 
įrengti Tunelio g-vėj. žaidimų salė bus 
36x17,2 m. ilgio, 8 m. augščio, o grin
dys bus medinės. Salėj galės tilpti Į svarbiame susirinkime kuo gausiau- 
2.000 žiūrovų. K. B.

St. Catharines, Ont.
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ. — 

Apyl. v-bos ir T. B. Mikalausko, OFM, 
benromis pastangomis rugsėjo 9 d. įvy
ko vienuolyno patalpose Tautos šven
tės minėjimas. T. B. Mikalauskas at
laikė šv. Mišias ir pasakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą, o A. Liūdžius 
paskaitė visiems įdomią paskaitą. Žmo
nių dalyvavo nemažai.

LIETUVIŲ NAMAI. — Spalio 7 d. 
11 vai., tuoj po pamaldų, T. pranciš
konų vienuolyno patalpose įvyks St. 
Catharines apyl. lietuvių visuotinis na
rių susirinkimas. Programa — bus 
svarstoma lietuvių namų įsigijimo 
klausimas. Mūsų visų pareiga šiame

šiai dalyvauti! Valdyba

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
PASKIRTOS PREMIJOS. — LSR 

Būrelio valdyba, siekdama kelti liet, 
jaunimo mokslo lygi ir sušelpti nepa
siturinčius, paskirtė pašalpas-premijas.

Abiturientai, kurie birželio mėn. To
ronte baigė XIII sk. ir gavo iš 9 daly
kų vidurki tarp 70-78:

1. Romas Staškevičius — 75 (pra
dėjo studijuoti mediciną; šeimoj 4 vai
kai); 2. Danutė Tamošauskaitė — S50 
premija ir S59 pašalpa; 3. Kastytis Ba
tūra — $50; 4. Jūratė Balsaitė — $50.

Studentai: 1. Stefa Vėlyvytė — $150; 
perėjo i II kursą su I laipsnio honour. 
2. Gražina Skirgailaitė — $75; perėjo 
i IV kursą su U laipsnio honour; 3. 
Dalia Skrinskaitė — $75; baigė muzi
kos fakilltėtą 3 ’ntetų kursą su II 1. 
honours ir toliau tęsia pedagoginius 
dalykus TU; aktyvi liet, veikloj. 4. I. 
Kačinskas — S25; perėjo Į II kursą 
su II 1. honour.

Skirstant premijas ir pašalpas buvo 
atsižvelgta Į pažymius, liet, veiklą ir 
ekonominę padėti. Reikia pastebėti, 
kad yra ir daugiau baigusių su honour 
pažymiais, bet jie nesikreipė Į būrelio 
valdybą.

Didelė pagarba priklauso mūsų dak
tarams ir kt. mecenatams, kurie taip 
nuoširdžiai remia pastangas, kad mū
sų jaunimas pasiektų augštąjį mokslą. 
Premijos bus Įteiktos per specialų stu
dentų pobūvi artimiausiu laiku.

PREMIJŲ IR PAŠALPŲ FONDUI 
AUKOJO: Prisikėlimo par. — $300, J. 
Tumosa — $100, šv. Jono Kr. par. —

KAI SUSITINKA EUROPOS LIETUVIAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

paliko nuosėdų. Įsivaizduojame, 
jog žmonės anapus pasiduoda ir 
palūžta. O iš tikrųjų vaizduotė 
perkelia ten mūsų pačių mąžtanti 
atsparumą. Mažas pavyzdėlis. Dis
kusijų metu nežinau kokiu, būdu 
vienam mūsų mokslo vyrui iš
sprūdo teigimas, jog sovietai ne
vykdo rusifikacijos. Išgirdusi tai 
moteris, kuri visą pokario laiko
tarpi iki 1960 m. išgyveno Žemai
tijoj ir Klaipėdoj, taip susijaudi
no. kad su ašaromis akyse paliko 
salę; Jos tylus protestas buvo ne
palyginamai Įtikinamesnis, negu 
nežinia kuo pagristas inokslavyrio 
teigimas.

Mūsų skirtumai Vis didėja
Įdomu stebėtų kaip atskirų 

kraštų antspaudai vis giliau Įsi
spraudžia i mūsų tautiečių galvo
jimą, net sakytum vison jų išvaiz-

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

JANE —BLOOR
$5.000 Įmokėti, 18 mt. senumo, atskiras, rauplėtų plytų, van
deniu apšildomas, 2 augštų, 7 kambarių: pirmame augšte 4 
kambariai, antrame augšte 3 kambariai. Garažas, 9 pėdų 
Įvažiavimas. Pardavimo kaina $13.900. Liks viena skola 
balansui. Iš lauko pirmos rūšies namas, viduje reikalingas 
didesnio remonto.
BLOOR — EARTON
82.500 Įmokėti; mūro, 6 kambarių, 2-jų augštų. naujai atre
montuotas, modemiška virtuvė, garažas, užpakalinis Įvažiavi
mas, didelis gražus kiemas — vaismedžiai. Prašoma kainamas, didelis gražus kiemas — vaismedžiai. Prašoma kaina 
$13.900. Liks viena skola balansui 10 mėtų, atvira.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gaosite rimtą ir sąžiningą patarimą.

palietus jų prieglobsčio kraštą. 
Besikryžiuojančių lojalumo jaus
mu akivaizdus Įrodymas. .

Pagaliau, tas kartų skirtumas. 
Taip jau yra, kad jaunimas auga 
visai kitomis sąlygomis, negu jų 
tėvai. Jų medžiaginės sąlygos 
lengvesnės. Bet tai dar nereiškia, 
kąd tokia ir jų dvasinė būklė. 
Greičiau priešingai. Jaunas žmo
gus be atramos visuomenėje vvs- 
ta, kaip augalas be derlingos že
mės. Nors kartais tas “kartų” 
skirtumas Įgauna juokingas pro- 
porcijasy kai porą metų jaunesnis, 
jeigu dar ne vyresnis, “jaunimo” 
balsu užtraukia. Ir pamėgink ta
da jam suvaidinti “dėdę” ...

Vaistas emigrantinei ligai
Visa tai tik pirmųjų įspūdžių 

nuotrupos. Tokiems susitikimams 
savaitė — tiesiog minimumas. 
Reikia laiko, kad naujos pažinties 
šiluma ištirpdytų geografinių 
nuotolių ledus. Visai kitaip būna 
skirstantis. Tada nenoromis grau
dulys ima, kad štai netenki kažko 
brangaus. Atsiskyrimo momentas 
iš naujo primena tą didįjį neteki
mą. kuri visi vienaip ar kitaip 
kažkur giliai pergyvename.

Jeigu tik jausminei lietuvio pu
siausvyrai atstatyti tetarnautų to
kie susitikimai, jų gydomoji reikš
mė būtu pakankamai didelė. Jau 
vien dėlto reikėtų su atsidėjimu 
skatinti ir puoselėti tokią tradi
ciją — tikrą antidotą mūsų emi
gracinio išsibarstymo ligai. Ta
čiau rengėjai sugebėjo studijų sa
vaitėms isprausti dar kitą vertin
gą bruožą. Tai sudarymas tokios 
aplinkos, kad tautiečių tarpe pasi
junti netik lietuvis.-bet kultūrin
gas ir kūrybiškas. To kartais ne< 
tik atsitiktiniuose susitikimuose 
su tautiečiais iš anapus pasigen
dame, bet ir savo kasdieniniuose 
bendruomenės santykiuose.

Programa — prof. A.
Maceinos nuopelnas

Kūrybinės nuotaikos sąlyga — 
kruopščiai paruošta studijinė pro
grama. Daug priklauso atiduoti ją 
i tinkamas rankas. Kas turėjo lai
mės šiemet pabuvoti Koenigstei- 
ne, negalės tuo skųstis. Mūsų są
lygomis retai kada tokia augšto 
lygio intelektualine ir nuosekliai 
išmąstyta programa galima pasi
džiaugti. Tai pirmoj eilėj šios stu
dijų savaitės rengimo komisijos 
pirmininko ir. programos mode
ratoriaus prof. Ant..- Maceinos 
nuopelnas.
' Istoriko, filosofo, esteto ir so
ciologo požiūriais keturiose pa
skaitose būVo gvildentas lietuviš
kosios kultūros klausimas Rytų - 
Vakarų kultūrinių Įtakų sankry
žoje. Vyresnieji mokslo vyrai dar
niai bendradarbiavo su jaunesnė
mis. jau tremtyje susiformavusio
mis pajėgomis.

Buvo paliestos ir kitos dvi ak
tualios temos — maironinė sukak
tis ir Bažnyčių vienybės proble
ma. Pastarąjį klausimą diskutuo
jant gyvai dalyvavo evangelikai, 
it tai buvo lyg mažas lietuviškas 
ekumeniškas pokalbis.

Manau, jog Koenigsteine buvo 
pakankamai gabių korespondentų 
plunksnų, kurios bus nepašykštė- 
ję išsamiai ir tiksliai aprašyti IX 
studijų savaitę Europoj, čia vie
nu kitu isnūdžiu tenorėjau pa
brėžti reikšmę tokių susitikimų, 
kuriuos kontinentiniu platumu 
faktiškai jieškoma nauju kelių, 
kratomas! sustingimo. Siekiama

■■■■■■ igl » ■■IMI — ■■■ ■  

$50, dr. J. Yčas — $50, dr. Ant. Pace- 
vičiuš — $50, dr. J. Sungaila — $50, 
dr. J. Vingilis — $50, dr. A. Valadka 
— $50, V. J. Margis — $50, dr. A. šal- 
kauskas — $25, dr. Meiluvienė — $25, 
dr. J. Matulionytė — $15.

LSRB valdyba

IŠVYKA SPRINGHURSTE praėjo 
su dideliu pasisekimu. Toronto liet, 
studentu s-ga ten suorganizavo initium 
semestri. Pr. šeštadieni suvažiavo arti 
50 liet, studentų-čių i Gerojo Gany
tojo stovyklą. 4 vai. p.p. buvo bendri 
pietūs, kuriuos paruošė studentės, ir 
susipažinimas su naujokais. 6 vai. vak. 
v-bos pirm. S. Vaštokas padarė apžval
gą nuveiktų darbų. Dar žodį tarė LS 
RB v-bos atstovas, primindamas reika
lingumą organizuotis, gerai mokytis, 
paremti “Lituanhūs”, o po darbų tarp 
savų linksmai leisti laisvalaikį.

Į naują valdybą išrinkti: Gitas Be
resnevičius — pirm.; nariais: Dalia 
Skrinskaitė, Jūratė Balsaitė, Kastytis 
Batūra, Rimantas Karka ir Algis Mi
kelėnas.

Apie 8 vai. prasidėjo naujokų pri
ėmimas ir šokiai.

Visi naujokai — apie 15 — buvo iš
rikiuoti; sunumeruoti ir kiekvienas sa
vaip “pakrikštytas”. Vienas turėjo 
šaukštu išmatuoti salę, kitas perrišti 
nosimi obuolį per salę, padainuoti solo 
ir pan. Toliau sekė šokiai, liet, dainos, 
laužas ir kt. Įvairumai.

Nakvynės buvo iš anksto parūpintos 
vasarnamiuose. Studentija, kiek teko 
patirti, labai patenkinta šia gražiai or
ganizuota išvyka ir ateity numato 
ruošti daugiau tokių bendrų pobūvių.

Visi studentai dėkoja šv. Jono Kr. 
par. klebonui kun. P. Ažubaliui ir res
torano sav. J. Petruliui už leidimą pa
sinaudoti patalpomis nemokamai. Taip 
pat padėka priklauso vasarnamių savi- 
ninkams:Tamulaičiams, Rinkūnams, B. 
SŲ Matulevičiams, kurie užleido savo 
vasarnamius nakvynėms. K.

P. BUTKEVIČIENĖ baigė rašyti 
mokslinį darbą magistro laipsniui apie 
psichinių ligonių Įjungimą gyveniman 
po gydymo ligoninėje, šiuo metu ji in
struktuoja studentes.

RIMAS STRIMAITIS pradėjo lanky- 
ti Toronto konservatoriją dainavimo 
klasę pas prof. Vinci. Profesorius, susi
pažinęs su šio jauno lietuvio balso ska
lė, tikisi gražių rezultatų. Linkėtina R. 
Strimaičiui ištvermės ir jaunatviško 
ryžto.

JANE — BABY POINT
$12.900 pilna kaina, 6 kambarių mū

rinis namas, recreation kambarys, 
5% morgičius, $78 mėnesiui, 7

i metų senumo.
RUNNYMEDE — ANNETTE 
$1.500 įmokėti, 7 kambarių atski

ras mūrinis namas, alyvos šildy
mas. recreation kambarys, gara
žas. Kaina tik $12.700.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 Įmokėti, 6 kambarių atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu įvažia
vimu, vienas atviras morgičius 
10-čiai metų, žema kaina.

JANE — BLOOR
$4.000 Įmokėti, 8 kambarių per du' 

augštus, atskiras mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, dvigu
bas garažas. 10 metų skola.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski

ras mūrinis namas, privatus įva
žiavimas. Gauna $220 mėnesiui 
nuomos ir butas šeimininkui, ar
ti Bloor.

JANE — BLOOR
$18.500 pilna kaina, puikus 5 kam

barių mūrinis bungalas, naujas 
šildymas, recreation kambarys, 
garažas. Skubus pardavimas, arti 
Bloor.

PACIFIC AVE. — BLOOR
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski

ras mūrinis namas, 3 butai, dvi
gubas garažas, didelis kiemas;, 
vienas morgičius 10-čiai metų.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
$6.000 Įmokėti, 10 kambarių, atski

ras mūrinis dukpelksas, vandens 
alyvos šildymas, garažas su plačiu 
Įvažiavimu, vienas atviras morgi
čius 10-čiai metų.

BLOOR — INDIAN RD.
$4.000 Įmokėti, krautuvė ir 4 kam

barių butas, tinka betkokiam biz
niui. turi būti parduotas. Žema 
kaina.

DARŽOVIŲ - VAISIŲ KRAUTUVĖ 
Savaitinė apyvarta apie $2.500, že

ma kaina, ilga sutartis, puiki vie
ta ant Bloor gatvės, augštas pelno 
procentas.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namu.

Nepaprasta 

proga!

33 butų apartamentinis 
pastatas 

vakarinėje miesto dalyje.
16 dviejų miegamųjų ir

17 butu vieno miegamojo.

Pastatas statytas iš 
ugniai atsparios medžiagos 

ir tik septynių irietii 
senumo.

Metinės pajamos 
$39.720.

Galima nupirkti tik su 
$15.000-$Ž0.000 intokėjimu. 
Pirmas morgičius iš 5 Vi %. 
Jūsų investuotas kapitalas 

padvigubėja 
kiekvienais metais.

' NEPRALEISKITE 
šios ypatingos progos, 

dėl pilnesnių informacijų 
skambinkite šiandien

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

KVeY.S k1? r C b v A & B TAI LORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI

. i VISUS KRAŠTUS. Pilnai ga
rantuoti. Prašykite sąrašu ir 
kainaraščiu.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E., 28th Street, 
New York 16, N.Y.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.
■

124 GRACE ST, Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD.
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

pato movimas.
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

giliau įprasminti nelemties die
nas.

Ir kaipgi nepalinkėti pasiryžė
liams, kad jų pastangos sulauktų 
daugiau talkos ir atskambio visuch 
menėje, vertingų sekimų vardan 
bendrojo labo. Ir svarbiausia — 
nepavargti! Šviesaus atminimo 
popiežius Pijus XII yra įspėjęs, 
jog gyvename pavojingus — tei
siųjų pavargimo grėsmės — lai
kus.

F. SENKUS REAL ESTATE 
persikėlė į naujas patalpas 

1997 Dundas St. W. Tel. 533-4414

BLOOR — RUNNYMEDE
$5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, pirma kartą parduodamas, 
7 dideli kambariai per 2 augštus. 
vandeniu alyva šildomas. 2 mod. 
virtuvės, garažas. Vienas morgi
čius balansui.

$1.200 įmokėti, gerų plytų
$11.900 pilna kaina, vienas morgi
čius balansui, 8 kambarių per 2 

augštus, alyva apšildomas, 2 mo
dern. virtuvės, 2 vonios kamb.

APARTAMENTAS — BLOOR W.
25 komplektai, arti požeminio susi

siekimo. visas išnuomotas. 1-2-3 
miegamųjų, labai patogus nuoma
vimui. Metinės pajamos apie 
$29.000.

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

WINDERMERE — ANNETTE 
$2.500 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas. 8 kamb. per 2 augštus, 
2 mod. virtuvės, hauja šildymo 
krosnis, 3 garažai su plačiu įva
žiavimu. Geras morg. balansui.

HIGH PARK — INDIAN RD.
$3.000 įmokėti, gerų plytų namas, 

8 dideli kambariai, vandeniu aly
va apšildomas, 2 virtuvės. 10 me
tų morgičius balansui.

NAUJA KRAUTUVĖ 
VAKARUOSE
$34.500 pilna kaina, ultra modemiš

ka didelė krautuvė su 5 kambarių 
butu, vandeniu alyva apšildomas, 
laina įvažiavimui į pagrindine 
gatvę, įvairių tautybių rajonas, 
tinka betkokiai prekybai.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd. ŠYPSEKSS
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

HIGH PARK AVE. — ANNETTE
$1.500 įmok., už atsk. 7 kamb. per 

du augšlus narna. 4 kamb. pirma
me augšte ir vonia, švarus iš lau
ko ir vidaus. Pieus ir geras pir
kinys, nes parduos už $12.500. 
Vertas apžiūrėti.

BLOOR — CLENDENNAN
$2.000 įmok., 6 kamb. per du augš- 

tus, 2 virt., modernišai įrengtas 
namas, šoninis įvaž., garažas ir 
vienas morgičius išmokėjimui.

Bloor — rusholme rd.
$3.000 įmok., mūr., labai švarūs ir 

did. 8 kamb., 2 mod. virt., alyva 
šild.. garažas su privačiu įvaž. 
Namas arti Bloor kraut, ir susi
siek. Apžiūrėkite.

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmok., 8 did. įr gražūs kamb., 

vand. alyva- šild., vonia pirmame 
augšte, 2 mod. virt., gražios pi. 
Atsk.. gražus namas, ideali vieta, 
did. kiemas, platus įvaž., 2 garaž.

COLLEGE — DUFFERIN PLAZA
$3.000 įmok., mūr., atsk., 7 kamb., 

2 virt., 2 vonioš, kietmedžio grin
dys, vand. alyva šild., garažas. 
Vienas 10-čiai metų išmokėjimas. 
Pamatykite.

RVSHOL»K RD. — COLLEGE
$4.000 įmok., atsk., mūr., 7 did. k. 

per du augšt., geras išplanavimas, 
idealus nuomavimui, vand. alyva 
šild., šoninis įvaž., garažas ir vie
nas morgičius išmokėjimui. •

BLOOR — WINDERMERE
$4.000 įmok., 7 kamb. per du ausšt., 

mūr., atsk., naujas alyva šild., 
did. kiemas, garažas. Namas tik 
keli žingsniai nuo Bloor, vienas 
morgičius. Geras pirkinys.

QUEBEC — BLOOR
$5.000 įmok., mūr., atsk., gražus 10 

kamb. namas. 4 kamb. ir vonia 
pirmame augšte, 3 mo L virt., 
did. kamb., vand. alyva šild., ga
ražas. Vienas 10-čiai metų morgi
čius išmokėti.

BLOOR — INDIAN GROVE
$6.000 imok., 8 did. kamb., atsk., 

gerų plytų, 2 virt., 2 vonios, vand. 
alyva šild., puikus pasisvečiavi
mui kambarys rūsyje, privatus 
įvaž,, garažas. Vienas atviras mor
gičius 10-čiai metų išmokėti.

DUNDAS — RUSHOLME
$8.000 įmok., did. namas, 8 kamb. 

nuomavimui ir didelė patalna 20 
iš 30 tinkama bizniui: grožio sa- 
lionųi. kirpyklai, dažų kraut, ar 
betkokiam amatininkui. Geras 
įvažiavimas ir garažas. Parduoda
ma dėl senatvės.

anada 
Savin'

“Biznio partiečiai”
Buvęs prezidentas Eisenhov e- 

ris, pasidaręs standartiniu vyru 
respublikonų partijoj, viename 
‘os partijos nariu susirinkime r-a- 
brėžęs: “Esame biznio pnr.ija“.

D’? tokio išsireiškimo nrezfaen- 
tas Kennedy spaudos korferen i- 
joje buvęs vieno žurnalisto pa
klaustas. ką jis anie tai galvoja? 
Prezidentas atsakęs:

— Nekliudykite ue ^s leiski’e 
resnublikonams būti “biznio par
tija” ...

Jeigu vyras nutarė ...
šiatmės amerikietis su žmona 

sumanė praleisti “medaus mėne
si” kažkuriame Pietų Amerikos 
mieste. Vyras, atsikėlus aukoti ’r 
kažkur skubėdamas, paliko žire- 
na miegančia ir pėr klaidą ps. »i- 

:ėmė su sr.vim abu raktus.
Jauna žmonelė, atsikėlusi, b d- 

dėši, daužėsi ir telefonu direk o- 
■ riui skambino, bet niekas i tai ne
reagavo ir iš kambario jos neį
leido. Grįžęs vyras rado žmc-n 
smarkiai užsiverkusią ir nuskubė
jo pas viešbučio direktorių: Ko
dėl. girdi, žmonos neišleido*0
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S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417
C

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL 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

T aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

lengva įsigyti 
patogu pakeisti i^ pinigus 

naudinga laikyti

‘i. Mūs:: šaly Inks na^rnivs.
r jau vyras nutarė, kad žmona turi 
į būti užrakinta, ji ir turi likti už- 
s ’•akinta, nežiūrint, kur ir kiek pa-
■ galbos šauktųsi..,

. * , f ■

Arabiškas patarimas
— Kai pritruksi, vvreli. išmo

nės. nebežinosi ką daryti — Pa
klausk patarimo savo žmonos Gi 
gavės atsakytas, padaryk viską at
virkščiai — ir bus gerai....

Laimingiausias vyras ...
— Kuris? O gi. sakoma, tas. ku

riam tenka pagelbė'i savo žmonai 
užsivilkti brangius kailinius, ku-

■ riuos ji pati nusipirko dar prieš 
j vestuves.

Taktas

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PLUMBING and HEATING
j. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, jrengia 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

Naujieji "Canada Savings Bonds" per 
pirmuosius trejetą metų moka po 
metinių palūkanų, per sekančius trejus 
metus po 5%, o paskutinių astuonių metų 
laikotarpyje moka po 5’/^% palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 mėtų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5,11 % 
metinių palūkanų. Skaičiuojant doleriais 
bei centais, kiekvienas investuotas $100 
su priaugusiomis palūkanomis išaugs i 
$172,50, bonams subrendus.

Vieno šimto dolerių bohėį galima įsigyti 
mokant po 29 centus per dienq, pasinau
dojant patogiu savo darbovietės algų tam
pymo planu. "Canada Savings Bonds" 
taip pat galinio pirkti ir grynais arba išši- 
mokėjimui betktiriame Lankė; investaciju 
įstaigose, pas biržos tarpininkus, trestuo
se bei paskolų bendrovėse.

Juos gali pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$50 arba didesnėmis sbmomiš. Vienas 
asmuo gali jų pirkti ligi $10.000 ribos. 
Juos gali įsigyti ir pavėldinio hirto valdy-

tojai. Palūkanos išmokamos kuponais, 
arba už didesnes sumas — čekiais, jei to 
pageidaujama.

"Canada Savings Bonds" j pinigus iš
keisti galima bėrkada, betkuriamė banke, 
už juos gaunant pilną pažymėtą doleriu 
vertę bei priaugusias palūkanas.

Pirkite naujuosius "Canada* Savings 
Bonds" šiandien. Tokių gerų dar nėra 
buvę!

Tokiu žodeliu, esą, vadinamas 
veiksmas, geriau pasakius, su- 
njaustymas torto i penkias- daBš 
tain, kad kiekvienas galvotu ir b'i- 
‘i.i isitikines. jos pjaustvtojas pa
siliko sau mažiausią dali...

Kas yra archeologas?
Tai žmogus, kurio karjera guli 

griuvėsiuose
Parinko Pr. Alšėnas

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

CANADA 
SAVINGS 
BONDS

DR. V. J. MEILUVIENF 
DANTŲ GYDYTOJA 

2S2 Roncesvclies Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1736/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

ALBERTA. — Raguočių ūkio 
savininkas C. Barret užsikrėtė ir 
mirė brucelosis liga, kuria serga 
tik gyvuliai, žmonės kartais su
serga, bet paprastai niekuomet 
nemiršta.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE 

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roem 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

VIENA. — Sovietų diplomatai 
paskelbė, kad buvęs užsienio min. 
V. Molotovas gyvena užsidaręs 
Maskvoje ir rašo atsiminimus.

V; Vokietijos gyventojai, siun: 
čią maisto pakietėlius giminėms 
R. Vokietijoje, dažnai gauna pa
dėkos korteles iš Kubos.

Niujorkas. — Keturios naujai 
priimtos i JT valstybės buvo vie
šai šaukiamos patikrinimui: Bu
rundi, Jamaica. Rwanda it Trini
dad. Salėje nebuvo nė vieno iš jų 
atstovų.

Maskva. — 700 jaunų studentų 
iš Kubos atvyko studijuoti Sov. 
Sąjungom Jie buvo iškilmingai 
sutikti.

bR. V. SADAUSKIENE 
6antŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėriiiimd valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).
........... ....  ..  .... —---------

■1 .*i i

NAUJAS SAVININKAS

V.S. garage (buvęs Wally’s)

314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631
Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor St. W.

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namu .telefonas LE. 7-4336

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

a—

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Are. (prie How- 
Telefonai: kabi-

426 Roncesvalles
ard Park Ave.). ________  ___
neto LĖ. 14251; namu CL. 9-8629. 
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.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontas. Darbas ge
ras. Kairia pigi.

BR. AMEAKAS 
Tel. LE. 7-2815

■ l 1 IlhfalWl'lilT tilt I II '

■ ihlA ■■i I rtii!. 7,1111. r.l! it...!..

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAHTS

PIJANINU 
TECHNIKAS
A. BR1ČKUS gtfteka ĮtafrhM pfja- 
ntora remonto darbus Ir sustygavL

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS St. W. LS. 5-9139 

(pti< Dtrfferfa)
VM rfiMq automobflią mechaninis 
remontas. Autdibatinės transmisi
jos. Darbas sęžfntafu Ir garantuo-

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TėtefOhas LE. 24108
■ r T, IMI Will

LIETUVIO ADVOKATO
NIĖIMA^BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST„ Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
jrehgifnai Ir pataisymai.

Toronto.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas 
L. LUNSXY, R.O.

Pritaiko akintus visiems akių detek 
tams. Ištirto akių nervus, kurie daž 
nai sukeho galvos skaudėjimų it nėr 
vmgumq Kalbo slavų kalbomis 
470 COLLEGE ST.. Toronto

Telef. WA. 1-3Š24

OKULISTĖS
fif. Bttkowska-BEJNAR. R.O
Wrktoria BUKOWSKA. R O.
274 RONCESVAtLES AVĖ

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
fyfo iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v. 
■«ir.i.,!.. ...

Dažai ir sienoms 
popieris! sepecVai. 
’ r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
89l DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont
• -------- --- - - ---------- —-------------

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. -----------------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ B VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

RO. 6-7132
h itttiUw
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Spalio mėnesĮ kviečiami ti

kintieji įsijungti Į rožinio maldą. 
Pageidaujama, kad šio spalio ro
žinio malda būtų jungiama su vi
suotine Bažnyčios santaryba, pa
vedant jo darbus dangiškosios 
Motinos globai. Bažnyčioje roži
nis kalbamas 8 vai. ryto, o penk
tadieniais — 7.30 vai. vak.

— Kat. Bažnyčios santarybos 
proga par. Kat. Mot. dr-jos sky
rius šį sekmadienį 9.30 vai. yra 
užprašęs pamaldas. Kviečiame tą 
dieną gausiai priimti šv. Komu
niją.

— ŠĮ penktadienį, pirmąjį spa
lio mėn., 7.30 vai. šv. Mišios ir 
rožinis.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai Warren Parko rajone.

— Pradėtos tikybos pamokos 
mokiniams lankantiems viešąsias 
mokyklas, o taip pat kitą pavasari 
besiruošiantiems pirmajai išpa
žinčiai. Prašome tėvus atvežti vai
kus minėtoms pamokoms, kurios 
vyksta po 11 vai. pamaldų sekma
dieniais. Vadovauja lietuvaitės 
seselės.

— Praėjusi savaitgali klebonas 
dalyvavo Londono vyskupijos lie
tuvių šventės iškilmėse Delhi, o 
kapelionas — T. J. Borevičiaus, 
SJ, 25 metų kunigystės jubilėjaus 
iškilmėse Montrealyje.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 vai. ir šeštadie
niais po lietuvių mokyklos pamo
kų. Choras, vad. kun. B. Pacevi- 
čiaus, ruošia meninę programą 
Maironio minėjimui spalio 21 d.

— Iš Toronto Vilties Kalno ka
pinių perkeltas Į liet, kapines a.a. 
sol. Kostas Orentas. Kartu i liet, 
kapines pervežtas velionies ant
kapis. Už ši dideli pasiryžimą ir 
jo Įvykdymą pagarba priklauso 
velionies žmonai Z. Orentienei.

— ŠĮ rudeni, dar prieš Vėlinių 
dieną, lietuvių kapinėse numato
ma pastatyti septyni nauji pa
minklai. Kapinių administracijai 
būtų gera žinoti, kas dar numato 
ŠĮ rudeni savo artimiesiems staty- i

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prašant visuotinei Bažny

čios santarybai sėkmės, Prisikėli
mo b-oje pradedama novena į šv. 
Dvasią. Novenos pamaldos — po 
8 vai. Mišių, o sekmadienį po 11 
vai. Mišių.

— šią savaitę — pirmasis mė
nesio penktadienis. Sv. Mišios: 7, 
7.30 ir 8 vai. ryto ir 8 vai. vakare. 
Išpažintys bus klausomos visų Mi
šių metu.

— Rožinis spalio mėn. kalba
mas rytais po 8 vai. Mišių prie iš
statyto švenčiausio, o penktadie
niais — 8 vai. vakare. Visi tikin
tieji prašomi dalyvauti, o kurie 
negali atvykti, prašomi kalbėti ro
žinį namuose su visa šeima. Iškil
mingas visų Toronto katalikų ro
žinis įvyks šį sekmadieni parodos 
aikštėje. Visi prašomi jame daly
vauti.

— Ši ketvirtadieni — šv. Pran- ■ 
ciškaus šventė. Iškilmingos pa-j 
maldos nukeliamos į sekmadienį.;

— Parapijos choro repeticijos! 
— antradieni ir ketvirtadienį 7.30; 
vai. vak. Repeticijos abi bendros 
ir labai svarbios, nes sekmadieni 
šv. Pranciškaus šventė ir dalis 
choristų išvyksta su “Varpu” i 
Niujorką. Todėl visi likusieji pra-’ 
šomi būtinai dalyvauti.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktadienį 6.30 v.v. muzikos stu
dijoje. Vaikučiai po repeticijos 
giedos bažnyčioje 8 v.v. penkta
dienio pamaldas.

— Viešąsias gimnazijas ir pra
džios m-las lankantiems moki
niams religijos pamokos — sek
madieniais po 10 vai. Mišių. Gim
nazistams jos dėstomos aktorių 
kambariuose po scena, o pradžios 
m-los mokiniams — seselių na
muose: 57 Sylvan Ave.

— Parapijos biblioteka veikia 
kiekvieną sekmadieni po 10 ir 11 
vai. Mišių.

— Jaunimo šokiai kiekvieną 
sekmadieni muzikos studijoje nuo 
7.30 v. v.

— Sekančią savaitę parapijie: 
čiai lankomi: užmiestyje — Ce-

Padėkos Dieną - spalio 8, pirmadienį, 
maloniai kviečiame Toronto, Hamiltono ir 

vietovių lietuvius susitikti gražiajame 
BRANT INN, BURLINGTON

kitų

LIETUVIU NAMU•7

BALIUJE

MONTREAL, Que.
T. J. BOREVIČIAUS, SJ, I pijų kunigai Kanadoje ir Amerikoje, 
SIDABRINĖ SUKAKTIS gausūs solenizanto bičiuliai ir draugai 

... ... _ . „ ... iš visų pasaulio kraštų. SveikintojaiAV par. klebono T. J. Borevičiaus , vjenu ar |jįtu įodžiu iškėlė solenizanto 
35 m. kunigystes sukakties minėjimas gra|jus j^įp kunigo, žmogaus ir lietu- 
rugsėjo 29-30 d. buvo retas jvykis netik darbus 
parapijos, bet visos Montrealio lietuvių Dėkodamas visiems susirinkusiems 
kolonijos gyvenime, šeštad. vakare pa- ir sveikinusjems. T. J. Borevičius, SJ, 
tap. saleje įvyko banketas — pagerbi- savo žodyje papasakojo vieną jaudinan- 
mo vakaras. Par. komiteto pirm. B. ---- _
Staškevičius atidarymo žodyje pareiš
kė, kad trečią kartą per parapijos 12 
m. gyvavimo laioktarpi parapijos salė 
yra permaža sutalpinti visus dalyvius. 
Pirmas toks atvejis buvęs bažnyčios 
šventinimo proga, antras — parapijos

tį epizodą iš savo gyvenimo karo laiku, 
parodydamas kunigo gyvenimo idealą 
ir džiaugsmą.

Banketas buvo labai gerai organizuo
tas ir gražiai pravestas. Šiam reikalui 
dar pavasarį buvo sudarytas specialus 
komitetas iš Montrealio organizacijų

Įdomią programą išpildys ARTHUR 
MURRAY studija, pademonstruoda

ma naujausius šokius.

šokiams gros VYT. BABECKO 
vedamas orkestras “Aidas”.

Pradžia 7 v. v. Programa prasideda 9 v.v. —

Įvairus bufetas, loterijos, turtinga ir 
puošni aplinka suteiks mūsų sve
čiams malonią ir jaukią nuotaiką!

Pelnas skiriamas LN Kultūros Fon
dui, kuris finansuoja naujų LN 
statybą.

HLN valdyba

Toronto šaulių Putvio kuopa 
spalio 6 d. rengia didelį ir linksmą šokių vakarą

vasaros sezono užbaigimo proga

Šokiai įvyks
Orchard Lodge, 405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont.

Gera muzika, bufetas, loterija ir kitos įvairenybės. 
VISUS KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI.

Pradžia 6 vai. vakaro. Įėjimas — $1. Kuopos valdyba

United Appeal — bendrasis To-1 Šiluvos Marijos bareljefo šven-

ti antkapius, nes svarbu, dar prieš i darerest Dr., Elliott Ave., Govern- i 
šąlant, išlieti pamatus. , ment Rd., Grenview Blvd., Jack-' - Halvvailti

1 «“*«- įy™Srove, *« :,Pr““ ‘ Paminklui statyti komitetas

PLB kultūros taryba iš JAV at-

A.a. dr. A. Šapokos paminklo United Appeal — bendrasis To-Į L-------------v---------- ,----- ...
šventinimas Park Lawn kapinėse ronto šalpos vajus oficialiai pra-1 tinimas LV Namuose Įvyks spalio 
— spalio 13 d. Apeigos prasidės dėtas rugsėjo 24 d. šiais metais 14 d. šventinti sutiko kun. prof, 
pamaldomis 9 vai. ryto Prisikėli- numatyta surinkti $9.717.000. Su-'St. Yla. Bus rodomas meniškai pa- 
mo b-je, po to bus vykstama i ka- rinktomis aukomis šelpiamos 83 j ruoštas N. Kulpavičienės filmas iš

'pines. Toronto visuomenė kviečia- globos Įstaigos. Kviečiami daly-j vaikų darželio gyvenimo.

subdijakonas J. Staškevičius dė- i Edward Dr., Royal York Rd., 
koja torontiškiams geradariams į Westrose Ave.; mieste — Ardagh 
ir bičiuliams už jo prisiminimą ir St., Beresford Ave., Colbeck St.,; vv^bendro“posėdžio^su PLB val- 
maldas subdijakono šventimų Deforest Rd., Evans Ave., Lin-1 ‘ ~ •
proga. Dijakonu jis šventinamas koln Ave., Mapleview Ave., May- 
spalio 28 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje.

VISI RUOŠIASI
i Susivienijimo ir Vyčio tra
dicini balių, kuris Įvyks spa
lio 20 dieną Prisikėlimo sa
lėje. Nepaprastai Įdomi pro
grama.
“Parama kreipiasi: “Mieli tėve

liai, pratinkite savo vaikučius jau 
iš mažens taupyti. Išmokę jauno
se dienose taupyti ir vėliau be rei
kalo pinigų nešvaistys. Geriausiai 
tai gali patarnauti jums lietuvių 
kredito kooperatyvas “Parama” 
lituanistinėje mokykloje kiekvie
ną šeštadieni darbo metu nuo 9- 
12 vai. Jūsų vaikučiai savo san- _ _ _______ _ ___ _
taupas gali Įteikti ‘Paramos ’ Įga- jau išėjusia dr. A. Šapokos knyga 
botam asmeniui. Ten pat gali isto- anglu k “Vilnius Lietuvos gyve: 
!L,nlUJLnariai ir gaUti tauP?mo nime”, kurios išlaidoms padengti 

reikalinga visuomenės piniginė 
parama. ' VKLS Tor. sk. v-ba

field Ave., Ostend Ave., Runny- 
mede Rd.

— Pakrikštyta: Natalija. Mari
ja Slivinskaitė, Dana Bernadeta 
Barauskaitė, Carol Veronika Le- 
višauskaitė, Paulius Gintaras Bu- 
belis ir Kristina Rūta Laurinavi- 
čiūtė.

Vilniaus Dienos minėjimas 
Įvyks spalio 14 d., 6 vai. vak. — 
sekmadieni — Prisikėlimo salėje. 
Kalbės svečias iš Čikagos inž. J. 
Miklovas. neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, tema: “Lietuva ir Vilnius 
antrojoj rusų okupacijoj”. Visuo
menė maloniai kviečiama išgirsti 

; kalbėtoją, gyv. nuo 1951-1961 m.
Vilniuje.

Prie Įėjimo bus galima Įsigyti

knygutes”.
“Moters” žurnalo rugsėjo-spa

lio mėn. numeris jau atspaustas ir 
netrukus pasieks skaitytojus. Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas Toronte Įvyks sekma-
L. Ramanauskienė su šeima i dienį, spaiio 28 d. Paskaitininku 

persikėlė i Muskoka sritį, kur mo- pakviestas svečias iš Vokieti- 
kvtojauja vietinėj gimnazijoj ir j°s Pr°f- ^r- J°na$ Grinius. Į me- 
šalia to ruošia mokinius oficia- nin§ programą numatoma Įjungti 
tiems egzaminams. Dėl šios prie-: galimai daugiau jaunimo. Ta pa
žasties ji pasitraukė iš KLK Mo- $ja Pr°ga norima prisiminti de- 
teru dr-jos centro v-bos. Jos vie- Šimtmetis popiežiaus Pijaus XII 
ton.' kaip sekretorė, iėjo D. Ker- enciklikos “šeima išeivijoje”. Mi
kienė. ‘ nėjimą rengia Liet. Kat. Federa

cijos Toronto skyrius, kurio pir- 
Dail. V. Bričkus dėsto W. A. mininku šiais metais yra kun. P. 

Porter Collegiate institute. Jo mo- Ažubalis.
kiniu darbu paroda yra knygyne
2161' Queen St. E. Atidaryta nuo Prisikėlimo par. kredito koope- 
12 vai. iki 8.30 vai. vak. ratyvas pr. sekmadieni buvo ofi-

. . daliai atidarytas. T. Paulius po
Pr. Alšėno straipsni apie a.a. atitinkamo pamokslo pašventino 

ark^sk J- Matulionį atspausdi- patalpas 999 College g.—prie pat 
Canadian Register rug- Prisikėlimo b-os. Pasakė kalbas 

sėjo 22 d. laidoj su velionies nuo- pirm dr. s. Čepas ir Ontario kre- 
idito unijų lygos atstovas. Koope- 

Skautu stovyklavietės fondui i ratyvas pirmą savo darbo dieną . __ _ i • ciiciloiilro rlirlolirk nritorimn- tcty-o.

trauka.

šią savaitę aukojo bei pirko pėdas 
po $50: O. Delkus, česėkas, P. 
Bastys; po $25: Prisikėlimo para
pija, Z. Beržanskienė iš Oakvillės, 
P. Čeponis, V. A. Križinauskas. A. 
Svirplys; po $20: H. Lapas, Juške
vičius; po $15: R. Paškauskas; po 
$10: E. Dranseika, Kanapka, č. 
Rickevičius, dr. A. Pacevičius, dr. 
J. Urbaitis, B. A. Sapijoniai, V. 
Siminkevičius. S. Kryževičius. A. 
Tarvydas. J. Nacevičius ir Krigc- 
riai iš Oakvillės. $21 surinkta 
Maironio skautų-čių stovykloje. 
Visiems aukotojams priklauso di
di skautiška padėka. F.

Fazanų medžioklė
Sibbald Point parke prie Sut

ton. Ont. prasideda spalio 10 d. 
ir tęsis iki lapkričio 24. Medžio
klės leidimai bus dieniniai ir kai
nuos $5. Nedaugiau kaip 25 me
džiotojai iš karto bus Įleidžiami 
i parką medžioti. Fazanų skaičius 
bus nuolatos papildomas, bet me
džiotojas gali nušauti tik tris fa
zanus Į dieną.

susilaukė didelio pritarimo: Įsira
šė 103 nariai.

Įstaiga laikinai bus atidaryta: 
penktadieniais nuo 5-8 vai. vak.: 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ligi 
12 vai.; sekmadieniais nuo 9.30 
vai. ryto ligi 1 vai. p.p. M.

kūrėjo ir bažnyčios statytojo Tėvo dr. atst0Vų( tačiau didžioji darbo dalis te- 
J. Kubiliaus, SJ, išleistuves ir trečias i į£0 parapijos k-tui ir jo pirm. B. Staš- 

vts,vprašo» r' kevičiui. Rengėjų tikrai įdėta daug 
s«,SoLia»^ 5Ci viet?s st®.k®s kaikam teko, darbo ir širdies. Jubilėjaus proga bu- 
n" L-* i • . • • • y. P c# vo pagaminti specialūs medaliai su ju-Banketui pravesti pakviečia Stp. Kęs- bjjjato atvaizdu ir kaspinu. Juos gavo 
salią ir P. Vaupsą. Angliškai parapijos Į j : itkilmiu dalvviai
bičiulius ir svetimtaučius svečius svei-1 sekmadieiii Sumos' metu solenizan- 
k'*tas* asistuojamas svečių kunigų, atna- 

Rnrlvt šav® ‘^kilmingas padėkos Mišias. Pro- ?.as> PIabega per 25 metų T. Borevi- j gaj pritaikintą pamokslą pasakė T. Pla- 
< iaus kelią. Lietuvos op. sol. E. Karde- cidas BaiiUSi OFM, Toronto Prisikėli- 
vlSs, \ "į

' ToK’vvka“ dalyvių buvo sužavėta T. Pla-
kinimal žodžiu l, !a«u Žodžiu solo- ™į» ^Iveaaf’kZai SS 
vS’iSu“ŠdĖ’SSmM’ad' ’rte Prisidėi‘ b-
„s. G. Kudžnūouė), P. taupžas; taip:i
? reK^a renaS i nUV1“ ir ne,okana- i dėkoia iškilmių rengėjams ir svečiams 

; diečių bičiulis prel. Drouin, parlamen-1 j .ai Dasibai«ė Važios ir retos su- Urs nfcfnvne DJff T PI R Vr “ lalP PaSlOaige gUaZlOS IF itlOS SU

cido minčių perdavimu. Po pamaldų

vo T. Borevičiaus pakviesti pietums

• to atstovas Hon. Pitt LaSalle, PLB kr. 
v-bos pirm. dr. P. Lukoševičius, Mont 
realio liet, seimelio pirm. A. Rusinas 
narapijos k-to vardu pirm. B. Staškevi
čius ir Klisevičius kartu įteikdami su
kakties proga gautą šv. Tėvo palaimi
nimą. Įspūdingas buvo Saulių s-gos c. 
v-bos sveikinimas ir apdovanojimas T. . . - . - . . . v

j Borevičiaus Šaulių žvaigždės ordinu, sėjo 2 4 d., sulaukusi 9~ m. amz. Velio- 
i kuri prisegė Montrealio kuopos vadas ; ?e buvo stipri iki pat paskutinių metų 
S. Barauskas. T. Borevičius vra Šauliu 1JF da“g prisidėjo AV parapijai kunan- 
s-gos Garbės teisino pirm. Toliau sekė tis. Neseniai miręs jos vyras buvo pir- 
Toronto Prisikėlimo ir šv. Jono Kr.,! m»J« Parapijos komiteto narys, o su- 
Montrealio šv. Kazimiero parapijų ku-: -vį*a dabartiniame parapijos komi-
nigtt ir gausiu Montrealio organizacijų ' t?4®- A.a. Žemaitiene galėtų būti syie- 
ir mokyklų atstovų sveikinimai. ‘ j s,u Pavyzdžiu musų jaunesnio amžiaus

Raštu sveikinimus paskaitė Stp. Kęs-; raotenms; buvo veikli ir nuoširdi KLK 
gaila. Ju tiek gausu, kad neįmanoma ' J°}er^. dr-J°s ®aFe* vFsa?a nonai 
buvo visus perskaityti ar čia suminėti, i dedanti prie dr-jos darbų savo auka. 
Sveikino vysk. Belanger, vvsk. V. Briz- lankydavo lietuvių parengimus ir del 
gvs, PLB v-bos pirm. dr. J. Sungaila. savo nuoširdumo buvo visų mylima ir 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzi- gerbiama. Palaidota pirmadieni is AV 

bažnyčios palydint gausiam bičiulių 
būriui, šiai nuoširdžiai lietuvei tebūna 

į lengva ja prigaludusi šio prasto žeme- 
| lė. -Z-

— šis penktadienis yra spalio mėn.

Maldos apaštalavimas atkreipia mū- 
s’i dėmesį šio mėnesio bėgyje ypatin
gai į šias spalio mėn. intencijas:

Bendroji intencija: kad būsimos Va
tikano santarybos atstovai aiškiau pa-

kakties paminėjimas, įvykęs pirmą kar
tą jaunos parapijos gyvenime. -Z-

AV
— A.a.

I pažįstama
nosies kartos montrealietė, mirė rug-

PARAPIJOS ŽINIOS
Marijona Žemaitienė, gerai 
nepaprasto nuoširdumo se-

naš, lietuvių vienuolijos ir liet, para-

Andrius Balčiūnas mirė nuo; 7L L w__ _
širdies smūgio spalio 1 d. Jis yra i pi>masis/šv. Mišios 8'vai. vakare, 
ankstyvesnės išeivijos lietuvis.;
Gyveno savo namuose 25 Lynd 
Avė.

Run. L. Kemėšis, klebonaująs; įjntų mūsų laiko klaidas bei pavojus 
Sault Ste. Marie vyskupijoj, po ' prieš tikėjimą ir dorą.
antros operacijos ilsisi Kneipp ■, Ypatinga intencija: kad Viešpats pa- 
Springs. JAV. Vasaros atostogas: apas,a'a-
praleido Kennebunkporte pas T. sekmadieni —

vauti rinkliavose bei aukoti ir vi-į 
i si naujieji ateiviai.

Televizijos programa “Inter-;
c,0™’’ antraj 1. -*aiK<l7'.l,J savaU1CL,£ b.a™-| praleido Kennebunkporte pas T. _ gi sekmadieni — Marijos - Ro-

BLT stotį pirmadieniais 6.1u y.jkų dr-jai ginti savo teises. Tai pranciškonus. Rugsėjo pradžioje žinio Karalienės šventė. Mūsų bažny-

SVARBU SPRINGHURST - 
BROCK VASARVIEČIŲ 

SAVININKAMS
Atėjo laikas tų savarviečių savinin

dyba Toronte spalio pabaigoje.
LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAI

Rugsėjo 27 d. įvyko rėmėjų būrelio 
posėdis. Jį sudaro apie 10 asmenų, ku
riems per eilę metų pirmininkavo M. 
Tamulaitienė. Dabar būrelio vadova
vimą perėmė A. Kuolienė. NPM sese
rys dirbdamos su jaunimu nusipelno1 
didesnio . dėmesio ir paramos.
>Ta įsikūrę rėmėjai, kurie nors is da- :: . ]a;i-ročei;} nrpnu-■rc3Ka,a,s- ,lors m0Kesc,ai amen. Dai gas per aaroovieies ir nnansines MINARAS pradeda darba šeštadieni,lies bando išlyginti deficitą. Rėmėjais Priinwmos preau savim<> daU drjos nariams _ šm _ ban}. investavimo spaIio 13 dP Kviečiame visas šeimas .
plačia prasme yra visi geros valios lie- nieraiOS a piaięsimai. . , i a čoaodionic mm m v ■_ _______________
tuviai, kurie matydani£j;eikalą, sese
les paremia. Dar yra didelė neišmokė- naujų knygų:
ta skola už pastatą, kuriuo mes pama- i J. Kralikauskas “Titnago ugnis”, 
tuotai didžiuojamės. Be to, seselių pra-: premijuotas romanas — $2.50:
gyvenimui reikia taip pat pinigų. Pa-' Alf. Vambutas ‘Trys sakalai”, Liet.

v. Programa bus kartojama šeš-'ir daugiau lietuvių, kurių inte^a^sj ęažiuodarnas i Torontą pas <wdV-i čioje spalio mėn. bus kalbamas roži- 
i- -- * - - F i nis po Sumos kiekvieną sekmadienį.

— Tretininkų vizitaciją atliko T.

— Užpraeito sekmadienio rinkliava
— $292,50.

INŽ. P. POVILAIČIO ŠEIMA susi
laukė trečio kūdikio — sūnelio. Sveiki-

tadieniais 6 kanalu 12.30 vai joje atstovauja: A. Ruzgienė, L. DalamemaiS O KaiiaiU IX.OU vai. a«i.vvauja. .». cnoniolicto ctoicrioi cncirOA ir
Kiekviena savaitę bus parinktas A. Šalkauskas .8. *mm įl.
vienas ateivis su jo Įsikūrimo pro
blemomis. Spalio 1 d. buvo nagri-
nėta vieno italo problemos, o spa- savininku £r.
lio 8 — portugalo.

Adomavičius. Dr-jos v-ba informuoja, buvo operuotas Syracuse, N.Y.! Placidas Barius, OFM. 
kad visi savininkai dalyvautų rinki- Kiek pailsėjęs Ročesteryje nuvy-į 
muose į valsčiaus tarybą, kurion nuo’ko į Kneipp Springs, Ind., kur 

numatytį 3 kandida-j mano ilsėtis iki spalio pabaigos.
tai. Jų išrinkimas svarbus, nes dabar- j

,s,ne H° I Sv. Jono kr. parap. knygynas j valsčiaus tarybą sudaro vietiniai ■ Kanados taupomųjų lakštų —- > nam laimingus tėvus.
■ P®lt0!vėl veikia po vasaros atostogų ūkininkai, kurie nesirūpina vasarvietės'Savings Bonds platinimas prade- l x

v “ & ■ reikalais, nors mokesčiai dideli. Bal-!t?,$ per darbovietes ir finansines mIN\R \S pradeda^ darbą š^tadienĮ.
.eiaun . u.aieM.Ha. ------------- =------- _ ’ _ L AU' " - - ' " *

, x. . gruodžio 1 d., šeštadienis, nuo 10 v., į>apnfnę čArn nariiavėiiis nasko-Paskutimu metu gauta eile ”vt0 ik} 7 vv vietos mokvkioie _:,age-^s: seių P^vejus pasteo & £y‘° 1K1.4 v _ Vs m®K2x!®je. los įstaigas. įsigijus lakštus per
pirmuosius 3 metus gaunama 4U2teisei gauti reikia būti įregistruotam o- - - ____ _ palūkanų, per tolimesnius 3

—"pYanešfmą? kuriame metus 5% ir dar per 8 metus 5*/2 
stovesnes pajamas duoda vaikų darže- Mokytojų S-gos Amerikoje premijuo-i turi figūruoti vyro ir žmonos pavardės %- Rugsėjo 27 d. etninių grupių 
lis, į kurį seselės yra verčiamos pri- tos pasakos ir padavimai — $2.00; l - - _

Byrnes Ave., Springhurst. Balsavimo

sąraše, kuris sudaromas pagal “assess
ment notice” ■

LIET. MOKYKLA, KURSAI IR SE-

padėti vaikams įsijungti į liet. m-lą.

' Helsinkis. — Atidaryta pirmoji 
tarptautinė mugė, kurioje daly
vauja 1.900 firmų iš 28 kraštų. 
Mugėje surengta P. Afrikos res-

į LUU ilgumui! v»iv ii šmulius pavtuucv - ^v**a***s* į,* : UI"! R rr L- * rl
' (jei vedę). Jei kieno pavardė nebūtų i spaudos atstovai buvo sukviesti i! PUD“kos orangaKmenių paroaa, 

imti ir nelietuvių vaikus. Pastaruoju A. Gustaitis “Algis Trakys ir taksiu-; įtraukta i ta sąraša ar nebūtumėt ga- Kanados valstvbini banka išklau- kokl°S dar nėra buvę Suomijoje 
metu tendencija keičiasi mūsų naudai, kas šleivys”; II dalis — “Užpuola bi- vę tokio pranešimo, užpildykite dr-jos - ■ • i
Jau dabar darželi lanko 30 lietuvių tės”. Didelio formato, 26 psl., iliustra- formuliarą ir kartu su “assessment 

notice” siųskite iki š.m. spalio 7 d. ad
vokatui: Mr. L. G. Robinson, 38 St., 
Cuthberts Rd., Toronto 17, Ont. Smul
kesnių informacijų teirautis pas L. 
Adomavičių. Kr.

lis, i kuri seselės yra verčiamos pri
imti ir nelietuvių vaikus. Pastaruoju

vaikų ir jų skaičius didėja, taip kad vo Vyt. Stasiūnaitis, kaina 
seselės sustabdė tolimesnį nelietuvių 
vaikų priėmimą.

$2.00;
“Lietuva — mano tėvų žemė” — II 

laida, didelio formato vaizdų albumas 
Šiam sezonui rėmėjų yra numatyti — $7.00;

du parengimai. Spalio 14 d. įvyks Šilu
vos Marijos medžio bareljefo pašventi
nimas. į kurį yra pakviestas prof. kun. 
St. Yla iš Amerikos. Svečius laukia 
viena kita staigmena; seselės turi la
bai gerai nusisekusį filmą iš vaikų gy
venimo darželyje, kurį pagamino N. 
Kulpavičienė ir kuris bus demonstruo
jamas Vaikų Namų salėje pašventini
mo dieną. Svečiai turės taip pat pro
gos pasivaišinti.

Lapkričio 17 d. įvyks tradicinis se
selių bazaras, kuris sutaps su tą pačią 
dieną vakare ruošiamu šokių vakaru. 
Bazarui fantai priimami dabar. Kas jų 
turi, gali atnešti seselėms arba palikti 
parapijose. Bazaro proga bus ištraukti 
laimingi bilietai dar praeitą 
pradėtos loterijos.

PADĖKA. — Nuoširdžiai 
brangiom hamiltonietėm už 
ną

B. Brazdžionio “Vidudienio sodai”, 
poezijos rinkinys, laimėjęs “Aidų” li
teratūros premiją, kaina $4.00;

J. švaistas “Žiobriai plaukia”, bio
grafinis romanas — $2.50;

Dr. J. Prunskis “Vyrai klystkeliuo
se” — $3.00;

A. Šapoka, Ph.D., “Vilnius in the 
Life of Lithuania”. Kaina — $3.50;

“Lithuania Land of Heroes” prepar
ed by L. Valiukas. Kaina $4.75.

sė smulkius paaiškinimus apie 
lakštus. Plačiau žiūr. skelb. 7 psl.

pavasari 
V. S.
dėkoju 

staigme-
“Baby shower”, surengtą p. Bo- 

rosienės namuose, už taip gražiai su
ruoštas vaišes ir brangias dovanas: O. 
Adomauskienei. A.’ Arštikaitienei, M. 
Borosicnei, M. Chrolavičienei. A. Ja
nuškienei, V. Juraitienei, B. Juraitie- 
nei. S. Pyragienei, p. Pulianauskienei, 
G. Repšienei, M. Zurlienei, D. Žemai
tienei. Jūsų visų parodytas didelis 
nuoširdumas visuomet pasiliks mano 
atmintyje.

Lenkų kalbos kursas bus dės
tomas Toronto un-to slavistikos 
skyriuje, jei atsiras pakankamai 
klausytojų.

Parduodami 
šie reikmenys:

Elektrinis šaldytuvas — $35.00
Biuro stalas ir kėdė — $30.00
20 gerų durų, kaikurios su stik
linėm kengėni ir rankenom — 
po S3.00. *

Elektrinė krosnis 4 degintuvai — 
$10.00; tinka vasarnamiui.

Skambinti telefonu: 
r- t .

BILL LE. 4-8459.

česė Pažcrūnienė

A. A. PRANUI KUCIAUSKUI mirus, 
dukrai Stasei ir žentui Broniui Ulozams 

bei artimiesiems
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —

L. V. Kolyčiai

AUTOMOBILIŲ, NAMŲ, visu rūsiu

DRAUDIMAI
49 CAMEO CRES., Toronto 9, Ont.

RO. 6-0811
arba 

RO. 6-0832

George BEN, B.A. 
AD VOK ATAS-NOT ARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.' 
Telefonas LE. 4*8431

Paj ieškojimą i
Jicškau pil. ŠTOKO (vardo nepri- 

simenu), kilusio Rokiškio apskr., Obe-
PADĖKA ; Įįu valse., Dūkšto parap., Gediškių ar

Reiškiu gilią ir nuoširdžią padėką į Tumasonių k. Teko girdėti, kad gyve- 
visiems lankiusiems mane ligoninėje i na Kanadoje. Jieškomasis arba jį ži- 
man sunkiai sergant, o ypatingai kun.. nantieji, maloniai prašomi rašyti — 

P. Kuosa, 1242 Dundas St., London, 
Ont., Canada.

ONA IR MARĖ JASAITYTĖS jieš- 
komos jų pusseserės. Jų motinos mer
gautinė pavardė Jieva Kardauskaitė. 
Rašyti: Ona Bendorienė, wies Ogovki, 
poezta Punsk, pow. Sejny, woj. Bia
lystok, Poland.

tl“ --- - _ — - - .i. .
je ■ ir kurios vertė siekia simtus mi

lijonų suomių markių. E.
Stockholmas. — Lankėsi ketu

ri lenkų karo laivai: naikintojas 
“Blyskawica” ir minininkai “Bi- 
zon”, “Dzik” ir “Delfin”. Laiva 
Įgulas sudarė 496 jūrininkai, jų\ 
tarpe 52 karininkai. E. Į

klebonui Ažubaliui, kun K. Bučiniui, 
dr. Valadkai, inž. Sližiui ir poniai, p. 
I. Adomavičiui, p. A. Astrauskienei, 
p. V. Burogui, p. V. Vaškeliui, p. Ei- 
dukaičiui, p.p. Petkevičiams, p. J. Šil
kui ir Mrs. Chamberlain.

J. Adomaitis

DEKORATORIUS
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška balduv

dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-05371

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 

į distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
i draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay. Šudburi ir kitur.

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

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

PINIGAI i USSR
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

Gramercy Shipping Co., Inc., 
744 Broad Street
Newark, New Jersey..
Laisniuota ir BONDYTA.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
RONCESVALLES — DUNDAS. $14.900 pilna kaina, 8 kambariai per 2 

augštus, moderniškai įrengtas, vandeniu alyva šildomas, garažas. Įmo
kėti apie $2.500.

INDIAN RD. — DUNDAS. $13.700 pilna kaina, atskiras namas, per 3 augš- 
tus 8 nepereinami kambariai. 3 virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sis
tema. 2 garažai. Savininkas išvyksta į JAV.

JANE — BLOOR. $24.900 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas. 8 
kambariai su užbaigtu žaidimo kambariu, privatus įvažiavimas, garažas. 
2 vonios. 2 moderniškos virtuvės. įmokėti apie $6.000. Vienas atviras 
morgicius 10 motų balansui.

DUNDAS — BROCK. Dvi krautuves ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 
alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Amerika. Prašoma kaina $33.000.

DU ŪKIAI. $16.500 pilna kaina už abu, įmokėti apie $6.000. balansas 10 
metų iš 6^. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.




