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Kalba ir kalbos
Svetimos kalbos mūsų jaunimui nesudaro problemos — iš

moksta jas gana lengvai ir daugelis net pirmauja kanadiečių ir 
amerikiečių mokyklose. Didžioji jo problema — gimtoji tėvų kal
ba, būtent, lietuvių. Ją išmoksta sunkiausiai ir silpniausiai. Tiks
liau sakant, daugelis čiagimių jos tik pramoksta. Kai reikia ja nau
dotis, jie varžosi, nes jaučia^ kad mokėjimas menkas, nors žino, 
kad reikėtų ją gerai išmokti. Jeigu jie ir nežino, kad “maža garbė 
svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savosios nemokėti”, tai savai
mingai jaučia tą gėdą. Čiagimiai lietuviai jaučia, kad turėtų mo
kėti lietuviškai ir kai subrendę pamato, kad nemoka, ima drovėtis 
lietuviškoj draugijoj ir nuo jos šalintis. Jiems gėda prisipažinti 
svetimtaučių akivaizdoj, kad nemoka savo tėvų kalbos. Nevieną 
ta gėda paskatina pramokti lietuvių kalbos, nors daugumas nebe- 
siryžta mokytis ir nugalėti nemokėjimo gėdos. Tie, kurie pajutę 
gėdą, ryžtasi mokytis, yra inteligentiškos dvasios jaunuoliai. Jie, 
kad ir pavėluotai, papildo savo išsilavinimą ir tuo parodo savo 
subrendimą. Daugelis betgi tokio subrendimo neparodo ir tenki
nasi tiktai gimtosios tėvų kalbos trupiniais. Stebint tai, kyla klau
simas — kodėl čiagimis jaunimas, lengvai išmokstąs svetimas 
kalbas, neišmoksta savosios lietuvių kalbos?

Pirmiausia reikia konstatuoti, kad priežastis nėra gabumų sto
ka. Nesugeba išmokti savosios kalbos tiktai psichiškai nesveiki. 
Kad normalūs jaunuoliai nesugebėtų išmokti, niekas nesiima tvir
tinti. Jeigu čiagimiai jos neišmoksta, tai dėlto, kad arba nenori, 
arba nėra kas mokytų. Bene svarbiausia priežastis — nenoras. Ir 
tai nevien vaikų ar jaunuolių nenoras. Gal dar daugiau lemia tėvų 
nenoras. Mat, vieni prisibijo vadinamo “akcento”, kiti perkrovimo 
darbu. Esą vaikui reikia sporto, akordeono, piano pamokų ... Ir 
taip vaikas nepasiekia šeštadieninės mokyklos, o jei ir ateina, rei
kia pradėti nuo abc kaip su angliuku. Ta pora valandų savaitėje 
nedaug tegali duoti, ir vaikas lieka neišmokęs savosios kalbos, 
nes šeimoje nėra nei skatinamas, nei padedamas jos pramokti. 
Panašiai yra ir su tais jaunuoliais, kurie pvz. atvyksta Į Tėvų 
pranciškonų gimnaziją Kennebunke. Kaip teko patirti iš vadovų, 
didelė dalis atvyksta visai nemokėdami lietuvių kalbos. Esą tenka 
pradėti nuo abc. Bet didžioji problema — kaip Įkvėpti norą mo
kytis? Nors lietuvių kalba gimnazijoj Įjungta i reguliarią prog
ramą, tačiau valstijos valdžia už ją neduoda kreditų. Vadovams tad 
tenka jieškoti būdų, kaip sudominti jaunuolius lietuvių kalba. 
Būna atvejų, kad pripuolamai Įsimaišęs prancūziukas ar lenkiukas 
geriau išmoksta lietuvių kalbos nei patys lietuviukai, nerodą uo-

LIETUVA ATSTOVAUJAMA 
VISUOTINĖJE SANTARYBOJE

Londono. Ont., vyskupijos lietuvių šventės metu vietiniam vyskupui Įteikiama B. Armonienės knyga perto - dalyvio. 
“Leave Your Tears in Moscow”. Iš kairės: gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas, vysk. J. C. Cody, 
mons. J. H. O'Neil ir kun. dr. J. Gutauskas, Delhi, Ont., lietuvių šv. Kazimiero par. klebonas, šventės 
iniciatorius.

J. GRIKIS

Turimomis žiniomis, II Vatika- Lenkijos vyskupų turėję gauti 
i no santaryboje dalyvauja ir Lie- leidimus, t.y. mažiau nei pusė, 
i tuvos, ir Latvijos kataliku atsto- t'.opaunisąnė valdžia, davusi leidi- 
; vai - vyskupai bei valdytojai. tikr2S salyg:as būten^ kad jie san. 
.Vysk. V. Bnzgys, Kauno vysku- taryboje iškeltų Lenkijos sienų 
i pas. -apsistojo šv. Kazimiero ko- klausimą. Kard. St. Wyszynski at- 
legijoj, kur rado vietos ir visa ei- sisveikinimo pamoksle pareiškė, 
lė kitų santarybos vyskupų ir pa- kad Lenkijos vyskupai, kaip savo 
reigūnų. “New Ycrx Times” ra-[tautos sūnūs, domisi sienų klau-

■ šo, kad Telšių vysk. V. Borisevi- simu. tačiau jo negalėsią iškelti 
. čius negavęs lęiuimo išvykti iš i santaryboje, nes ten būsią svars- 
į Lietuvos, informatoriai, matyt, iomi tik religiniai klausimai. Be
sumaišė ji su vysk. P. Maželiu.[to, užsienio spauda kaltinanti 
Pirmasis yra jau senokai miręs. Lenkijos vyskupus už perdaug 
sovietu kalėjime. Vysk. P. Maže-j griežtą laikyseną šiame politinia- 

; lis tebėra gyvas, nors 
! sveikatos: tebevaldo Tel 
i kupiją. bet yra patekęs okupaci- 
i nės valdžios nemalonėn ryšium su 
buvusia Klaipėdos kunigų byla.

■ Jam. matyt, ir nebuvo duotas lei-
[ dimas išvykti. Rašant šią informa- 
įciją dar nebuvo gautas patvirti
nimas apie kan. J. Stankevičiaus. 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų ______ ______ _ _____ _____
valdytojo atvykimo i Romą, nors, katalikų grupės, bendradarbiau- 
viešąi paskelbta jo pavardė kaip j jančios su komunistine Lenkijos 
vieno santarybos komisijos eks- valdžia. įteikė netgi reikalavimus

’ ’ . : II Vatikano santarybai: 1. pa-
i Iš Vengrijos atvyko vysk. E. i smerkti atominius ginklus: 2. ska- 
Hanvas — Vengrijos vyskupų i tinti dalyvavimą dabarties per- 

i konferencijos pirm., vysk. S. Ko- [ mainose; 3. lygiai vertinti kai- 
vacs ir kun. P. Brezanoczy-Egery ■ riuosius ir dešiniuosius katalikus; 
apašt. adm. i Įsteigti pastovias vyskupijas va-

Iš Lenkijos .atvyko kard. St. karinėse Lenkijos dalyse, kurios 
i Wyszynski ir eilė kitų vyskupų, anksčiau priklausė Vokietijai, 
Pasak lenkų spaudos, apie 30 vietoj apaštalinių administracijų.

Eomunisiinė valdžia, davusi leidi- 
J. mus vykti i Romą, pakišo ir tam

menkos me klausime. Visdėlto išeivijos 
lenkų spauda priduria, kad jų 
vyskupai dalyvauja santaryboje 
nevien kaip dvasiniai ganytojai, 
bet ir kaip lenkų tautos atstovai. 
Taip esą pareikšta kardinolo ga
nyt. laiške. Pasak Reuterio kores
pondento Varšuvoj, lenkų vysku
pai neignoruoją tautinių, ypač te
ritoriniu klausimu. O kaikurios

gandą bėi kosmonautų kultu.
Raginimais gerina ūkį

Vis daugiau ženklų rodo, kad

Iš šalies žiūrint gal atrodo, kad nenoras išmokti ar išmokyti 
lietuvių kalbos lengvai Įveikiamas; tėvų nenoras — tautinės parei
gos įsisąmoninimu, vaikų nenoras — prievarta. Deja, taip nėra. 
Jeigu tėvai, gyvenę Lietuvoj ir užaugę jos kultūroj, nemato rei
kalo vaiką išmokvti lietuviškai ir iš viso šeimes knlha ’ri’— 
tuvių kalbą, vargu ar besusipras. Jeigu ikišiol neturėjo tiek inteli
gencijos ir pareigos jausmo, vargu ar jos beigaus senatvėje. Dar 
sunkiau Įveikiamas vaikų nenoras. Prievarta yra blogas receptas. 
Jau yra patirta, kad ji vaikuose sukelia neapykantą brukamai kal
bai. Ir juo didesnė prievarta, juo didesnė neapykanta. Mokytojams 
ir tėvams reikia jieškoti skatinančių priemonių, kurios nesukeltų 
mokinių užsispyrimo. Jau ir vasaros stovyklose vengiama per- 
griežtai drausti kalbėti angliškai , nes pastebėta, kad tai veikia 
vaikus neigiamai. Ir jose imamasi daugiau Įvairių skatinimo prie
monių — taškų sistemos, premijų ir pan. Visdėlto, tam tikras spau
dimas vaikui būtinas. Be jo. jie nieko neišmoktų — pražaistų visą 
savo vaikystę. Tačiau spaudimas negali būti pertemptas ir pada
rytas grasia prievarta. Tėvai, kurie nori ir moka Įkvėpti vaikui 
norą išmokti lietuvių kalbą, gali daug atsiekti. Tai daugiausia nuo 
jų priklauso. Jeigu jų dėka šeimos kalba tampa lietuvių kalba, vai
kai lengvai ja pamilsta ir išmoksta. Tai aiškiai matyti pzv. mo
kyklose ir stovyklose: vienų vaikai moka lietuviškai, kitų — ne. 
Yra net trečios kartos čiagimių, mokančių lietuviškai. Aišku, tai 
tėvų nuopelnas. Vaikai — tėvų veidrodis, kuriame atsispindi tėvų 
pastangos. Pr. G.

Gausios bylos, menkas derlius
Rašant šį prane.

buvusių savisaugiečių byla, prasi-į Mūsų korespondentas Švedijoj
dėjusi rugsėjo 26 d. Kaune, dar į -----=— , X
nebuvo baigta. Jnje kaItin?fniu8‘sikaltimas buvo taq.
asmenys tokiais baisiais nusikalti-: siKaiumas nuvo tas, naa ... savo baudžiavinio žemės ūkio negalios, 
mais. kad nėra abejonės, kas jų;vaikams kaip atminimą saugojo kokios tai reikšmės klausimas, 
laukia. Antroji byla — kitų 10 sa?o nuotrauką Lietuvos kario matyti iš to, kad Chruščiovas nau- 
buv. savisaugiečių, jų tarpe jAV-ju.m^01IP°Je- Dar kitas; kaltinama- į ju -emės ūkio valdvmo pertvarkv- 
se gyvenančio batalijono vado, i — Jonas ratu Omskas — isva-jmu tiesioginę atsakomybę uždėjo

i;ckc čia skirtumas
naio ar kitaip kaltinti, jei reikia! mu0 
teisti ir nuteisti? Negi svarbu, ar: 
vanduo tikrai buvo sudrumstas ar 
nebuvo, jei vilkui reikia sudoroti 
ėriuką? O terorizuoti žmones teis
mais. ilgalaikėmis kalėjimo baus-.

PRANCŪZIJOJE EINA KOVA TARP PARLAMENTO IR PRE
ZIDENTO DE GAULLE. Pastarasis mano, kad prezidentus turi 
rinkti tauta. Parlamentas nesutinka, nes tai esą priešinga konstitu
cijai. Tautos atsiklausimas numatytas spalio 28. Parlamentas po dis- 

iric-s triko .15 v.~ Laidu. r.?rfš’.c nenaši '
i mu tiesioginę atsakomybę uždėjo

, J kompartijos sekretoriams. O ji kusŲų. kurios triko.15 vriendų. rrrriš'ri nepasilikė'imą vyrhusy- 
siegia, lyg ant Kaklo užnertas ck-i bei. Parlamentas liko paleistas ir bus skelbiami nauji rinkimai. Mi- 

. I nisterių kabinetas pasiliko tas pats, kol praeis rinkimai. Iš spalio
Rugsėjo, vidury Sniečkus pa-,28 referendumo rezultatų De Gaulle spręs, ką toliau daryti. Savo 

sselbė du didelius straipsnius, ku- televizinėj kalboj jis pareiškė aisistatvdinsias. jeigu balsavimu duo
tuose pilna nerimo Lietuvos že- .... 
mės ūkio būkle. “Iki pirmųjų šal- 

! nų liko nedaug laiko, o laukuose

prasideda Vilniuje spalio 10 d.
iiiC-I. tiZSlCxliO 113“ 

tuviams skiriame “Tėvynės Bal
se” buvo išspausdinta neva kaltb 
namoji medžiaga, kuri prieš pat 
bylą pasirodė ir “Tiesoje". Buvu
siems kariams primestas kaltini

žudymuose. Tačiau, sprendžiant niėmis ir, visų-pirma, mirties dideli nepjauto’ vasarojaus su batais ir prapuolusiais pinigais. Vienas buhalteris jau sušaudytas, 
iš Vilniaus radijo pranešimo apie: bausmėmis . .. .. • ... . „
bvlos eiga, tikrosios priežastvs ga- {
lf būti visai kitos. ' ' mas> tlkr0B konstitucija.

Lietuviška uniforma — ! Byloms nėra galo - - . .
didžiausias nusikaltimas j \išdėlio pastaruoju metu neUgomis , _

... . T sovietini saiką reikia laikyti per- kiekviena darbo valanda, kiek-. leiiaS kaitinamųjų, Leonas , rnlrivtn A ntai nnn cmtcln mana. i,. /..-r, rwi,
. ... . . J. 11UV iJUUOXV Į Vivua, HUl >

Mečius . teismo salele tiesiog pa;jsį0< kaį buvo nuteisti Klaipėdos giedrėjimą”. I__ _
reiske.^ kad jo prisipažinimai : bažnvčios statytojai, parodomo- tačiau “didžiausiuose plotuose iš
buvo išgauti parengtinio (ardymo^ • - «- ■ ‘ ■ - - ............... •

menys bus neigiami.
Sovietų A.zerbeidžano respublikoj ir vėl išaiškintos spekuliacijos

bausmėmis tai paties sovieti- p;otaį daug nerautų linų, nebaig- i fciti “ Savo kalėjimo ligi 15 metų. ® 
■ mo režimo būti ar neouti klausi-, ‘j sėtj žiemkenčiai” (Tiesa. 1962.' Kubos nr^drntas ir užs r mi 
> mn.<s m tikron knnciitiirna j • i j KUDOS pieZIuCHtas 11 UZS. F. 1111-IX. 12h Perdem skųsdamasis, „istcrisFalVvk0 į JT visumos su- 

^•pacbtogonussiųmotųorosą'y.^įrinki^ą. jaV senatorių kalbos
’ 1S reb-a'avū išnaudoti, r,ave Kubai daug medžiagos ap-

I pildytu. Antai, nuo sausio mėne< vieną, nors ir trumpą, oro pr a- i g“prį^
i . Laukti negalima, o! A*----1 • ‘ Y” 1 • ’

dalyvavo Mississippi studentų ir 
civilių riaušėse, kurios buvo nu
kreiptos prieš negro priėmimą į 
universitetą, buvo suimtas, nes 
neturėjo S100.000 užstato. Kalti
namas už veiksmus, už kuriuos 
jam gresia 39 metai kalėjimo. 
Negras studentas priimtas i uni
versitetą. lanko paskaitas, bet yra 

nės. Į nedidelį Oksfordo miestelį, 
turinti tik 5.000 gyventojų, buvo 
sutraukta apie 15.000 karių. Gen. 
Walker paleistas iš kalėjimo, bet 
turi prisistatyti psichiatrams, kad 
ištirtų jo protą. Prieš keletą me
tų. jis s’’ kariniais daliniais gynė 
negrus Little Rockc.

1953 - 1961 m. gamvba aušo: 
JAV — 28%. Kanadoje — 29%. 
Rritamioio — 21%. V. Vokietijo
je — 45%, Prancūzijoje — 67 
c(. Japonijoje — 95%.

JAV erdviu lakūnas Walter M. 
Schirra spalio 3 d. erdvėlaivyje 
apskrido žeme 6 kartus ir lai
mingai nusileido Ramiajame 
vandenyne. Padarė 170.000 mv- 

liu ir išbuvo erdvėse 9 vai. ir 13 
mi l. Bandymas snecial’stu laiko
mas labri n.''vvk’’$iu. Raketes iš- 
šovimas nėr Teistar buvo perduo
tas i 26 Euronųs valstybes. Schir- 
”1 pareiškė būtų galėjęs apskristi 

Reikšmingą kalbą nasakė Bei- ’ žemę 18 kartų.
giios užs. r. min. Spaak JT vi- _ .. . .. .. ..
sumos susirinkime. Esą komu- a"”,ę dnrt;-eiu v.-rtas H. 

nistai kaltina Europos šešių vals-l. partijos kon. -
tvbiu saiunga. kain Atlanto P-gos n:,sl’akc
agresijos avangarda. Nuo 1958 m.’Euron<« l^ndrj- 
Ims šešiukės prekvba su komunis- ’’ !},?k’.,r,raT '’’T'a'į? Si 
Į tintu bloku padidėto: importas - 'Y,r''na>; 1 t
167%. o eksportas iš komunistinio !”«"»• ””sn b% VL, 
bloko i Europa - 59^. Spaak į’’.''"į.suvorcnumu ,r Com',,on- 

- ii.! ■ i a ■ tvirtina, kad tai tik pradžia Euro-i'veal‘nu- 
Didžiausio kaltininko nemato jp0S valstybių bendradarbiavimo.

T , Tatai jau žinojo “sielų savinin- get taį esa reikšmingi žingsniai.
Berlyne ir Miunchene ėmė sekti igcr. Hans Joachim Budeit. ir Jo-ikai” praeito amžiaus pradžioje ir Vedą į Europos vienybę. Jis pra- 
jų gyvenimą iki mažiausių smulk- seph Lehmann. Jo pabėgimui Į i todėl patys buvo pasišovę naikin- mato. kad derybos su Britaniją

žinti egzilinę Kubos vyriausybę ir 
leisti jai kovoti su Castro dikta
tūra Viceprez. L. Johnson pareis- ^^nUs rnaršZmlr ‘kariuome“ 
ke: Amerikos tikslas yra nuso- '
dinti Castro režimą ir panaikinti

* »• c • i i • 5 sovietu komunizme^ itaka Kubo- dinų Kremliaus ponų nervingu- stolių. Sniečkus reikalavo “geriau; i p- Ąnipr:knę r ministe- 
[mą. Nevien tik pavergtoje Lietu-Įjavus krauti i dideles stirtas iie-[ į: [ su*sirjnke Vašingtone na- 
Ivoje. be! visoje sovielijoje pasta-lsiog laukuose, negu išvežioti tier- 
; ruoju metu gana gausu panašių! lių po mažus kluonelius", spartin-^"ebr“ /grieb kPūkin u
.eismų ir mirties sprendimų. Ne-!ti derliaus kūlimą lauke ir jį už-!

m ba-gti ■ P -r ‘'"'tIn;,aUS'US ™?n? i komunistu skverbimąsi 'i Ameri- ciją . galima tik prisiminti, jog menesius”. Kirsti javus buvo va-ikn_ Tik Mpkd-
neseniai Gudijoj neva už nusikal- romi bibliotekų, kontorų tarnau-k fx,j/ ir tjn‘• 

itimus karo metu buvo pasmerkti j tojai, administratoriai ir mokyto-[ ie§ Amerikos "interveneDa Ku^ 
i mirti 18 asmenų. , jai — tokia buvusi darbo jėgos į C

Kraštutinių priemonių griebia-! stoka! ! J~'
si tik tas. kas nebeturi vilties ki-[ Nevien oras kaltas JAV rengiasi imi is siu nriemo-

[ taip susitvarkyti. Teroro veiksmai Oro sąlygos, tiesa, buvo šiemet [ niu prieš -Kube: 1. Uždaryti vi- 
: liudija ne režimo stiprybe, bet nepalankios. Tačiau ir pačiam i sus JAV uostus laivams tų valsty-' 
silnnybę. Jie reikalingi tai silpny-' Sniečkui aišku, jog tikrųjų žemėsįbių. kurios gabena ginklus Kubai- 
bei pridengti krašto viduje prieš t ūkio krizės priežasčių reikia jieš-' 2. Uždrausti JAV laivams gabenti 
mases: kurių jau nebegalima už- .koii giliau. Rusiškame laikraštyje [betkokias prekes Kubai ar iš Ku- 
hipnotizuoti antireligine propa-, “Ekonomičeskaja gazeta” nr. 37; bos: 3. Uždaryti uostus laivams, 

išspausdintame straipsnyje jis tei- Į kurie plaukioja tarn Kubos ir So- 
! gra. jog kolchozinei santvarkai vietų S-gos: 4. Sulaikyti nuo pa- vodu Žudikas ’ Lietuvoje “vis dar atsiliepia sun-ikroviko nrekiu la;vus. kurie pa-

* ;kus praeities palikimas” vienkie- laiko ryši tarp komunistinių kraš-
Rusų ir ukrainiečiu išeivių žudė abu: vieną pirma, o po kelių j miai. kuriuose iki šiol gyvena tų ir Kubos.

,------- ----- - Europiečiai [ sna’Kh iau skelbia ukrainiečiu mėnesių ir kitą. Bet ir pas sugri-1 maždaug 4 5 visų į kolchozus ir
turistai per metus išleidžia $4 pogrindžio vadų Levo Rebet ir žes i Rusiją pajuto pavojų: pabė-, sovehozus suvarytųjų ūkininkų ir
v:, a-sd— tjt—j_: *---------- . ... į. gį0 j Vokietiją ir pasidavė Ameri- žemės ūkio darbininku”.

' ■ ■ ' ..................................... Sniečkus pripažino, kad dėl ne-
i Pasirodo, šio dvigubo atentato pusi iki šiol. Dabar Stašinskis yra i tikusiu statybų ir išpūsto biuro- 
kaltininkai sėdi Maskvoje, bet jo perduotas Vokietijos teismui, ku- kratinio aparato kolchozininkų j 

ivvkdytcias ukrainietis Bogdanas ris greitu laiku ji teis už dvigu-, pajamos mažėjo ir neigiamai pa 
stašinskis atsidūrė V. Vokietijos, bą žmogžudystę. ■ veikė ju darbo aktyvumą. Galiau
teisme. -Jo istorija, jo paties pa- Apie nužudymo aplinkybes la- šiai pripažino, jog pagrindine: 

jsakoiimu. buvusi tokia. bai platų renortažą yra paskelbęs priežastis — mažas darbo našu-'
Pakliuvęs Į NKVD rankas, pojžurnalas ‘Life” 1962 m.. 10 nr. m3S.

keliu metų gavo isakvmą nužudy-* Iš ten aiškėja, kad Stašinskis den-i 
ifi minėtus ukrainiečių veikėjus.' gėsi pavardėmis Siegfrid .Drae-i

ouvo isgauu parengtinio laraymor, sioins byloms nėra galo: tai už i sidraikiusios, susmegusios gubos, 
metu. Stasys- Benzius buvo įsva-j dkj0 nusikaltimus, tai už karo nu-; kai kurie ūkiu ir brigadų vadovai 
dmtas “arsiu priešu . kuris me-; sikaltiinus, tai už pokario ... Ta-[ kažko delsia”'.
ko neužmiršo ir niežo neišmoko . t2j išduoda pernelyg dideli dabar- Kad valdžia turėtų mažiau nuo- 
x agai reporteri, jo didžiausias nu- t įnįu Kremliaus nonų nervingu- stoliu. Sniečkus reikalavo “geriau

Kas naujo Kanadoje?
Kanada turinti sekti Europą, 

pareiškė gamybos komisijos pir
mininkas G. DeYong. Trylikos at
stovų komisija neseniai grižo iš 
Europos: buvo nustebinta bendra
darbiavimu Europos valstybėse 
tarp vyriausybės, darbdavių ir 
darbininkų unijų.

Qucbeco premjeras J. Le
sage per 2 metus atleido 
10.000 valdžios tarnautojų. 
Union Nationale vadas D. 
Johnson sako, kad jie buvę 
atleisti dėl politinių nriežas- 
eių. Premjeras pareiškė, kad 
visi atleidimai padaryti dėl 
tarnautojų nesąžiningumo.

Kanadietis anglikonų pastorius 
E. Taylor pasiuntė Mississin 'i gu
bernatoriui telegramą, girdamas 
ji už pasinriešinima feder. val
džiai. Įsakiusiai vykdyti feder. 
teismo snrendimą Įregistruoti 
negrą J. Meredith i universitetą. 
Jo vyskupas, radiio komentatoriai 
ir spauda pasmerkė io išsišokimą. 
Pastorius yra anglikonų misijo- 
nieriaus sūnus, gimęs Konge.

Kanados šimtmečiui 1967 
m. atžymėti reikėtų sudaryti 
planą badui Pasaulyje paša
linti — pasiūlė IxOblaws prez. 
G. Metcalfe. Kanada esą ga
lėtų prisidėti savo maisto 
pertekliumi. Pusė viso pa
saulio gyventojų vra neda- 
valgę, o penktadalis visų ka
nadiečių nežino kaip numes-

ti svori, atsiradusi dėl persi
valgymo.

“O Canada” turėtų būti gieda- i 
ma visose mokyklose kasdieną, i 
nutarė mokyklų atstovai savo su
važiavime Sarnijoje.

kiekvienu atveju parlament c 
yra pasiryžę iškelti nepasiti
kėjimo klausimą. Abi mažo
sios portijos turi lemiamus

Pensijos veteranams, nu
stojusiems darbingumo, per 
motus valdžia išmoka $170 
mil. Pensijas gauna 180.000 
I ir II D. karo veteranu, c.

prie vienu pr kitu viską gali 
nelemti. Ikišiol visos opozici
nės partijos kėlė nepasirikė- 
ibno klausima, tačiau vyriau
sybė li’;o nenuversi?, res 
iun" irė ono’ici’a nedrįso 
balsuoti prieš vyriausybę.

Kanados kelionių biurai bus 
pradėti atidaryti Įvairiose Euro
pos valstybėse patraukti daugiau 
europiečių turistų. “

bil., tačiau Kanadai iš tos sumos Stepono Banderos paslaotingo nu- i,
netenka nė 1%. Pirmoji turizmo žudymo aplinkybes Miuncheno, kos policijai._kuri ir laikė paslė-* 
Įstaiga jau atidaryta Londone. ' .....................

Kanada prekiaus su Kuba 
ir toliau, pareiškė parlamen
te užs. r. min. H. Green. Esą 
ji eksportuosianti nestrategi- 
nius gaminius ir palaikysian
ti dipl. santykius. JAV prašo 
savo sąjungininkus sustabdy
ti eksportą Kubon.

★
Skolose gyvena 99% kanadic- menu. Vėliau gavo iš savo slaptų Vakarus daug įtakos turėjo R.[ti baudžiavą. Sniečkus, žinoma.[užsibaigs'* sėkmingaL** 

čių, praneša statistikos biuras, viršininku naujovišką nuodų pis- Berlyno vokietaitė Inge Pohl. nedrįso siūlyti panaikinti kolcho- derybos Bendr. Europos Rinkos 
Gyventojų skolos bankams, ivai- toletą. kuri reikia prinešti arti Stašinskio viršininkai Maskvoje! zų baudžiavą, nes juk ta pati Mas- sn Afrikos 18 valstybių. Europa 
rioms finansų b-vėms ir didžio- veido ir paleisti mirtiną konden- bandė atkalbėti ji nuo draugystės kva. kaip anuomet, taip ir dabar. Į siekianti sustiprinti ju politika iri 
sioms krautuvėms siekia $1.09 suotu nuodu doze. Tada auka su Pohl. ypač nuo vedybų, bet ne- neleidžia to daryti. ------ * ---*—s— : •
bil.

Britanijos komunistai irgi 
prieš prisijungimą prie Euro
pos Bendrosios Rinkos. Jie ra-

,. įrina ir darbiečiu partiją tvirtai 
Pr’pš konservatorius, rei

kalauti nauiu rinkimų. Abeioji- 
mai nasireiškia konserva^rių tar- 

.... , . . • i ■ ne. Turi oadrasinti jun^s visus
krinta negyva, jokių pėdsakų ne- sėkmingai. Viršininkai, davę lei- Koks neproduktyvus bandžiau- ---- -- ------- | Kairiuosius. s?ko i.auy norKer

i nalieka. nes nuodai momentaliai dimą vesti vokietaitę, ėmė juodu ninku darbas pavergtoje Lietuvo-j 
išgaruoja ir lavono skrodimas nie- sekti. Pastarieji pajuto ir per R. je, rodo naujausieji “Tiesos' ve- 
kn nerodo. Taip Stašinskis ir nu- Berlyną perėjo i Vakarus. i (Nukelta į 7 pslp.)

Konservatorių valdžia tiki
1 si išsilaikyti nors liberalai ko nerodo. Taip Stašinskis ir nu- Berlyną perėjo i Vakarus.

nas jų žaliavoms. , — komunistų organas. “Visi, ku-
JAV generolas Walker, kuris ne nori taikos, nepriklausomybės 

prieš metus išėjo iš kariuomenės, i (Nukelta į 7 psl.)
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Kariuomenė išgelbės Pietų Amerikg? VOKIEČIAI LAUKIA

Religiniame gyvenime
Komuniją. Vienas Vokietijos tur
tuolis tą milžinišką minią aprūpi
no maistu. Popiežius atsiuntė 
sveikinimą ir palaiminimą.

• Nauju armėnų patriarchu, 
vietoje kardinolo Gregorijaus 
Agagianiano, popiežius parinko 
arkiv. Liudviką Batanianą, kilusį 
iš Turkijos. Jo vadovybėje yra 
200.000 armėnų katalikų.

• Šveicarijos moteris adv. dr. 
Gertrūda Heinzelmann iškėlė 
klausimą, jog ir moterys privalė
tų dalyvauti visuotinėj Vatikano 
santaryboj. Ji apgailestavo ir kal
tino, kad pusė žmonijos —■ mote
riškoji lytis — yra nuskriausta, 
nes negalinti pasisakyti tikėjimo 
dalykuose. Atėjęs laikas Bažny
čiai pagalvoti, jog ir moterims bū
tu leista skelbti Dievo žodi ir gau
ti kunigo šventimus.

• Hindu gubernatorius V. Giri, 
Indijoj, pagyrė Katalikų Bažny
čia už kilnų patarnavimą nelai
mingiems. Naujos ligoninės ati
darymo iškilmėje gubernatorius 
pareiškė: “Tik tie, kurie tiki Die
vą, gali toki kilnų patarnavimą 
teikti žmonijai”.

• Milijoną dolerių atsiuntė 
Notre Dame katalikų universite
tui I. A. O’Shaughnessy, Globe 
Oil and Refining Co. Amerikoje 
pirm. Tai pirma tokia didelė do
vana iš privataus asmens.

• “Pravda” rugsėjo 26 d. pažv-

• Japonijoj katalikų pagal šių 
metų žinias esama 93.418. 1900 
m. buvo tik 55.000. Japonų kuni
gų yra 325, vienuolių 130, misi- 
jonierių 377; seselių vienuolių 
4870, kurių 3804 japonės. Katali
kybė auga labai palengva.

• Teisėjai, kurie pasmerkė Ven
grijos kardinolą Mindszenty, iš
mesti iš komunistų partijos. Jie 
apkaltinti neteisingu pasmerki
mu vidaus reik, ministerio Rajk, 
kuris buvo sušaudytas, ir už paso- 
dinima kalėjiman partijos sekr. 
Kadar. .Po šio įvykio ministeris 
Kaliai davė suprasti, kad kardino
las Mindszenty galėtų išvažiuoti 
iš Vengrijos.

• Bankininkai Britaniioie suda
rė draugiją; globėju pasirinko šv. 
Tomą Becket, kankinį, kuris il
gus metus buvo karaliaus kancle
ris. Vėliau tapo Westminsterio 
katedros arkivvskupu. 1170 m. 
nužudytas už tikėjimą.

• Vienintelė kunigu seminariia 
R. Vokietijoje Erfurte turi 270 
klierikų. Komunistai neleidžia ku
nigams eiti pareigu, jeigu jie nė
ra baigė mokslo Erfurto semina
rijoje. Taip nat reikalaujama, kad 
būtu gave šventimus sovietu zo- 
noie, neleidžiama atvažiuoti iš V. 
Vokietijos. Vokietijos vvskuoai. 
susirinkę Fuldoie, svarstė būdus 
užbaigti Vokietijos padalinima.

• Rekolekciios iaunimui. įves
tos Minneapolyje. JAV. atrodė ne- mi. kad “ateistinis ir mokslinis 
turėsiančias pasisekimo. Tėvui Marbo žmonių auklėjimas vis te- 
Juozui Baslio, rekolekeiiu suma-i bėra atsitiktinis ir nepaliečia ti- 
Pvtojui. drangai sakė, kad nieko į k’nčiuju masės, nėra nei siste- 
iš to nebus. Po 10 metu gyvavimo mingas nei nlaningas, kaip to rei- 
rekAlekHjcs*' dalvvavo 10 241 i kalautn aniinkvbės”.
ctvdentag. Tov"s Bailio tv^tįnp.j “Nežiūrint nenkiu dešimtmečiu 

♦otirp-nj-Cv^ldvmo nas'?’"''’”’ 1”';-
p— -~2 Ugj.1

dusi šaknis žmonių dvasioje ir ne
sileidžia lengvai nugalima; religi
niai prietarai ir papročiai sudaro 
didžiausia kliūtį sovietu liaudžiai 
visomis iėsomis atsidėti kūrybin
gam darbui socialiniame gyveni
me ir komunistinės visuomenės 
statyboje ...”

• Pasak “Catholic Digest”, 8 
n^henriklauso

dvasir'.c sr
nes yra na^ilgę kilnesniu idėjų.

• Žurnalistų kursai atidarvti 
Guadalaiaroje. Meksikoje. Triiu 
metu kursą dėsto profesoriai ir 
žurnalistai. Jmna Miegi radijas, 
televiziia ir filmai. Kursai vyksta 
Pijaus XTT institute.

• 30.000 jaunimo meldėsi Fati- 
moie už visuotine Vatikano san-
tarvha ir pasaulin Miką 20 0^0. '"roriVMč’” i,. .. 
berniukų ir mergaičių priėmė šv.'jokiai bažnytinei bendruomenei.

JAUNIMUI PERŠAMA 
RUSU PARTIZANU GARBĖ v

šia vasara švietimo mm. respubliki- [ Praolaukus Alvtu, buvo apsistota 
nė ekskurs’nė-tiiristinė stotis sjiorffa-1 Punics šilo nanėdėje. čia Lietuvos mo- 
nizavo ekskursiia vidunniu mokvkln ■ kvklu mokiniai turėjo reta nrogą pra- 
mokiniams. Valtimis ir baidarėmis 
Nemuno vafa iš Druskininku buvo ke
liaujama i Kauno marias. Ekskursijoje 
dalyvavo 9 mokiniu krunės, vad. res
publikinės eksku.rsinės-tu cistinės sto
ties metodininko J. Subačiaus.

Žeimių kaime ekskursiios dalvv:ai 
aplankė vietas, kur šovietu-vokiečin 
karo metu žuvo kulkosvaidininkas 
Piotras Naboičenka, bataliiono vadas 
P. Pefilovas ir Įeit. Korotkovas. Jie 
taipogi užsuko pas senutę Kriaučiu- 
kienę
tams padėdama išaiškinti minėtųjų So
vietu S-gos kariu kanus ...

Ilgesniam laikui apsistota Merkinės 
miestelyje, kuris ekskursantams buvo 
apibūdintas kaip sovietinių komunistų 
partizaninės kovos centras. Anie ko
munistu partizanų veikla kalbėjo bu
vęs “Dainavos” būrio partizanas N. La
zauskas ir buvusi ryšininkė Artišaus- 
kienė. Jų žodžius nadailino Merkinės 
tarybinio ūkio naftinės organizacijos 
sekretorius A. Butrimavičius: “Dzūki
jos smėlvnai dar niekada nebuvo tokie 
duosnūs žemdirbiui!...”

ii, mat. pagarsėjo, komunis-

leisti vakarą be propagandinių nuodu.
grindini dėmėsi atkreipdami i di

džiausią Lietuvos egle, kuri turi 42 
metrus augščio.

Birštono mokinių stovykloje valti
ninkai ir baidarininkai susitiko su 300 
pėsčiųjų mokinių-turistų, “i 
džiojo tėvynės karo mūšių vietomis ir 
dzūkų krašto erelių-partizanų kovų ta
kais ...” Pokalbiams apie Lietuvoje 
žuvusius rusus ir sovietinius partiza
nus buvo skirtos 3 dienos...

Kauno mariomis ekskursantus pave
žiojo laivas “Raketa”. Tačiau ir čia ne
buvo išsiversta be propagandos: “...vil
niečiai Kristina Kviliūnaitė ir Adis 
Stankevičius pluša prie eilinio laikraš
čio numerio. Gražina Prieškienytė iš 
Druskininkų baigia tvarkyti kelionės 
dienorašti...” Laikraščio numeriai ir 
kelionės dienoraštis, kad Lietuvos jau
namas užmirštų istorinę Lietuvos pra
eiti, vietoj jos pradėdamas garbinti S. 
Sąjungos herojų kapus ir sovietinių 
partizanų takus lietuviškoje žemėje.

—vkst—

Amerika Kalėdų senio vaidmenyje
Kiekvieną naujai išrinkta JAV 

vyriausybė peržiūri savo ryšius 
su P. Amerikos valstybėmis ir ati
tinkamai juos keičia. Dabartinė 
Kennedy vyriausybė tai atliko 
pr. metais Punta del Este kon
ferencijoj. Buvo padėti nauji pa
grindai JAV ir P. Amerikos san
tykiams plėtoti. Tačiau praėjus 
keliems mėnesiams pasirodė, kad 
nors ir daug patobulinimų pada
ryta, duota nauji rėmai, bet tu
rinys esmėje liko tas pats.

Pašalpos neišgelbės
Pašalpa pinigais nedaug gelbės, 

jei nebus surasti būdai pagyvinti 
prekybą. P. Amerikai reikia rinkų 
žaliavoms, kurių turi lajbai daug^ 
ir ypač tvirto pastovStftHpinigo, 
kuris turėtų savo vertę tarptau
tinėje prekyboje, šie dalykai nė
ra lengva parūpinti, bet jei šia 
kryptimi būtų rūpintasi prieš 20 
m., t. y. nuo tada, kai JAV ėmėsi 
Kalėdų Senio vaidmens, JAV ir 
P. Amerikos santykiai šiandien 
būtų visai kitoki.

Kai viena pusė diplomatiniuose 
reikaluose padaro nuolaidų arba 
net duoda dovanų, tai iš kitos pu
sės laukia dėkingumo. Čia labai 
klystama. P. Amerikos kraštai 
galvoja, kad niekas nieko be jo
kios naudos ar išskaičiavimo ne
duoda.

Nepatinka šiauriečių 
išdidumas

Ispaniški P. Amerikos kraštai 
yra labai jautrūs kitų nuomonei. 
Jie labai Įtaria, kad amerikiečiai 
i juos žiūri iš augšto. Ši aplinky
bė, matyt prisidėjo prie to, kad 
jie mielai priėmė abieju pasauli
niu karų pralaimėjusių tautų 
pabėgėlius. Jie mielai priima ir 
Rusijos Įtaka, nes rusai, kaip ir 
iie, esą skurdžiai. Rusų Įtaka esą 
žemina JAV išdidų prestižą, ir 
tas pietų amerikiečiams patinka, 
žodžiu, visa kas iškelia JAV tur
tingumą, jėgą ir nelygybę, pietie
čiams nepatinka. Nevienas įžval
gesnis asmuo jau senokai galėio 
♦nkia nuomonę susidaryti, bet Va- 
š:n?tonas to nepastebėjo. Ameri
kiečiu ambasados ir konsulatu 
“'■'statai yra didžiuliai ir .ištaigin
gi. Juose apgyvendinta armiios 
įvairių įvairiausių valdininku. Tos 
amerikiečiu įstaigos savo puošnu
mu ir ištaiginsumu pralenkia vie
tinės administracijos įstaigas. 
Vietinė vyriausybė neretai pasi
junta esanti savo krašte menkes
nė trobesių puošnumu ir valdi
ninkų gausumu.

Nepatinka atsilikėlių vardas
P. Amerikos valstybėms nepa

tinka jiems primetamas lotynų 
vardas. Tiesa, jos įkurtos Ispani
jos. bet pati Ispaniia niekada ne
buvo lotyniškesnė kaip pvz. An
glija. Nepatinka jiems ir tai. kad 
iu valsfvbes dažnai vadina atsili
kusiomis — “underdeveloped”. 
Kai šios valstybės 16 š. buvo įkur
tos. Ismmra nirmavo technikoje 
ir kultūroje. Taip ir šie kraštai 
ilga laiką buvo pažangesni už 
šiaurinius. Vyriausvbiu asmens 
mato, kad iie nralenkti. bet galvo
ja. kad ju krašto ekonominis, poli- 

ėjusių Di- tinis. kultūrinis ir socialinis gyve
nimas turi rutuliotis pagal gyven
tojų būdą ir išgales.

Kariuomenė — 
ne vienintelė jėga

Nedaug amerikiečiai gali pa
veikti, kad išjudintų pietiečius 
greitesnei pažangai. Jie pamažu 
patys išsivaduoja iš didžiųjų žem
valdžių klasės ir pereina Į kariš
kių diktatūrą. Nors kariuomenė 
turi politinę jėgą, negali valdyti. 
Generolai išėję i politiką tampa 
nebepriklausomais nuo armijos. 
Dėlto kariuomenės politinė jėga 
mažėja.

Jau Peronas suprato, kad nega
lima pasikliauti vien kariuomene. 
Jis ėmė remtis darbininkų profe
sinėmis sąjungomis. Jo valdžia 
po 10 metu griuvo, nes jo darbi
ninkų organizacijos nebebuvo ti
kras darbininkų sąjūdis.

Nuėjo i kraštutinumą
Perono klaidų išvengė 1952 m. 

Bolivijos revoliucija, kuri davė 
gaires būsimiems P. Amerikos 
valdžios pasikeitimams. Pirmiau
sia ji atskyrė karuomenę nuo po
litikos, apginkluodama geresniais

VYT. SIRVYDAS

V. Vokietijoje visų mėgiamiau- 
sioji daina — “Immer geht das 

..... . Leben”. Tiesa, gyvenimas plaukia 
riausvbė padarė sąjungą su darbi-! kaip inkstas taukuose. Vokiečiai 
ninku unijomis. Trečia, išvalė vy- gyvena gerovę, kurią intelektua- 
riausvbę nuo stambiųjų žemval- ‘ai> kaip paprastai intelektualai 
džiu. ‘ ■ ■ ”:t.—-rui”

F. Castro sąjūdis nuėjo dar to- grazitl namukų, automobi- 
liau. Jis išsklaidė armiją visiškai,“ visokiu patogumų.Kritikai gal 
o jos vietoj apginklavo miliciją, nepastebi, kad šitokio matena- 
iš žemvaldžių atėmė turtus, susi-; llznjo visa žmonija trokšta, ypač 
draugavo su darb. unijomis ko-1 ^tsiliKę Kraštai. Medžiagine civili- 
munistais ir net Kremliumi, šios ?acba juk P^nta ir tampa istori- 
visos apraiškos buvo panašios Bo- J°s ^ei sociologijos tikrove, 
livijos revoliucijai, tačiau prie vi- Iš Niujorko einančio “East Eu- 
so to Castro pridėjo aštriai prie- rope” žurnalo patiriame Kroku- 
šingą laikyseną JAV. Kaikas šias vos “Tygodnik Powsszechny” len- 
tris apraiškas laiko daugiau so- ko žurnalisto Kisielewskio pasa- 
cialiniu pasikeitimu kaip revoliu- kojimą kelionės Vak. Vokietijoj 
cija. Brazilijoj. Argentinoj ir. Pe- Įspūdžių. Jis norėjęs patirti šio

ginklais darbininkus. Antra, vy-

livijos revoliucijai, tačiau prie vi-

visur, smerkia dėl jos banko kny-

Įvairus
• _• • • i Lietuva, Latvijasiuntimai Estija, Ukraina

IX . Siunčiame YJūsų sudarytus ir ap-IS IvGTlGuOS* paprastu ir oro posru draustus įvairius
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
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SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Ar Įvyks kada nors kitas Deut
schland erwache?

Adenaueris, sakoma, kietas 
praktikas ir pragmatikas. Jis ragi
na stiprėti ir laukti. Vokietijos ap
jungimas? Tegul palaukia. Ber
lyno klausimas — palaukime. 
Oderio — Neisės siena? Tegul ir 
tas palaukia. Laikas juk mūsų pu
sėje. Juo ilgiau išgyvensime be 
didžiojo sukrėtimo, juo ilgiau tu
rėsime progos stiprėti ir pasidary
ti Vakarų pasaulio ašimi. Dėme
sį todėl dabar, sako, klokime pozi
tyviems dalykams: atsistatymui, 
pramonei, bendrai rinkai, Vakarų 
Europos apjungimui, armijos su- 
moderninimui. Adenauerio gairė, 
matyti, yra: nedarykime nieko be 
talkininkų ir tegul talkininkai nie
ko nedaro be mūsų.

Štai. Adenauerio politikos pa
vyzdys. Jis nebijo kalbėti apie 
nacių pridarytas žydams skriau
das ir moka atlyginimus, bet nesi
skubina turėti diplomatinių san
tykių su Izraeliu. Mat. supykintų 
arabus, kurie šiuo metu ekonomi
niais sumetimais vokiečiams nau
dingesni, negu žydai.

Ko gi vokiečiai laukia? Vieni 
laukia visiško V. Vokietijos susi
liejimo su Vakarais. Tada ir gal- - 
vosūkiai Rytuose pasidarytų ne
besvarbūs. Kas Berlynas? Tai bu
vusi prūsu kolonija, vienas pa
reiškė. Kiti tiki, šie galvosūkiai 
“kaip nors” savaime išsispręs 
bręstančiame bendrame Ameri
kos susitarime su sovietija. Yra ir 
trečioji grupė, čia vyrai energin
gi ir agresyvūs. Jie laukia iki Vo
kietija pasidarys Jungtinės Euro
pos ekonominis ir karinis centras.

meto fricų galvoseną arba bent 
viešuosius pareiškimus. Koją 
kraštan įkėlus, i akis, sako, tuo
jau metasi garsusis “ Wirtschafs- 
wunder”. Tuoj ir pašoka klausi
mas, kaip gi karo sunaikintas 
kraštas per 12 metų vėl Į tokias 
puikybes iškilo? Klausinėjami vo
kiečiai linkę teikti tris priežastis: 
1. išlikimas karo nepaliestų ištisų 
būrių technikų; 2. vokiečių dar
bingumas, netingėjimas, sąžinin
gumas ir atsarga net menkiau
siuose dalykėliuose; 3. užsienio 
kreditai, užsakymai ir prekyba..

Ekonominis atkutimas niekais 
paverčia Hitlerio (ir ne vien Hit
lerio) šūkius: Lebensraum ir 
Drang nach Osten! štai, Vokietija 
neteko Pamarėlių krašto, Rytų 
ir Vakarų Prūsijų, visos Rytų Vo
kietijos ir Silezijos, bet puikiai 
atkuto be Lebensraumų ir Dran
gų-

Ar pastovi ši gerovė? Niekas 
nežino. Jai stiprumo, be abejoji
mo duoda ir šiuometinis vokiečių 
nesikarščiavimas politikos klausi- 

Otava. — Kanadiečiai versli- mais. Kraštas politiškai tartum 
ninkai per Kanados dolerio krizę snaudžia, liūliuojamas medžiagi- 
perkėlė i užsienio bankus §250. nės gerovės. Ji'dar. be to, apsau- 
090.000.'

ru armijos dar turi daug įtakos, 
bet spėjama kad neilgam.

Vašingtonui nėra lengva pasi
rinkti, kurią pusę remti. Eiti su 
kariškiais ir žemvaldžiais — grę- 
sia visiškas pralaimėjimas. Prisi
dėti prie revoliucinių jėgų pavo
jinga, nes gali nuvesti Kubos ke
liais. Tokiose sąlygose labai leng
va pasimesti ir padaryti klaidin
gą žingsnį.

Keis mokesčiu tvarka
V i.

Br.

Ontario premjeras Robarts pra-, vininkų mokami mokesčiai miesto 
nešė spaudai, kad bus peržiūrima į savivaldybei būtų galima atskai- 
mokesčių tvarka provincijoje. Be: tyti nuo pajamų sumos suvedant 
pramonės ir prekybos mokesčių, į gale metų valstybinius mokesčius, 
ypač bus kreipiamas dėmesys i; Pagal dabartinę tvarką, namų sa- 
miestų mokesčius. Pagal dabartį- i vininkai turi mokėti mokesčius 
nę santvarką, namų- savininkai j už mokesčius. JA Valstybėse jau 
yra pagrindiniai mokyklų ir mies- seniai savivaldybinių mokesčių 
to savivaldybių išlaikytojai. Mo- sumą galima nurašyti nuo meti- 
kesčiai už nuosavybes miestuose i nės pajamų sumos skaičiuojant 
yra labai dideli. Tuo tarpu moky-į valstybinius mokesčius, 
klomis, parkais ir visais miesto 
Įrengimais naudojasi visi miesto 
gyventojai nežiūrint ar turi nuo
savybę ar ne.

Toronto miesto burmistras N. 
Phillips kelia balsą, kad namų sa-. go 86 metų senukas Adenaueris.

Bl.

if

(A

Londono vyskupijos lietuvių šventės tautodailė s parodos dalis su jos organizatorėmis — po
niomis E. Augustinavičiene, Z. Augaitiene ir E. Kairiene. Trūksta p. R. Augustinavičienės.

Gen. Douglas MacArthuras

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Naujųjų 
idėjų ‘ 
pirmoji 
pergalė

K a i “Vaivorykštės” 
divizijai buvo duotas 
įsakymas užimti 
Saint-Mihiel vietovę, 
gen. MacArthuras 

ryžosi pasinaudoti savo dviejų 
draugų parama ir tuo būdu išmė
ginti revoliucines idėjas kautynių 
lauke. *

Pulk. Billy Mitchell kautynėms 
sutraukė keturis šimtus naikintu- 

• vų ir bombonešių, kuriuos jis pa
dalino i dvi grupes. Puolimą pra
dėjo pirmoji naikintuvų grupė, 
apšaudydama kairįjį vokiečių po
zicijų sparną. Vokiečių generolai 
metė Į orą visus savo aviacijos iš
teklius. Prasidėjo bene didžiau
sios oro kautynės karo istorijoje. 
To laikotarpio lėktuvai negalėjo 
pasigirti didesniais kuro ištek
liais. Kautynes abiems pusėms te- 

! ko nutraukti dėl kuro stokos. Ta
čiau tuo kritišku momentu, kai 
dėl kuro stokos vokiečių.lėktuvai 
buvo priversti grįžti i savo aerod
romus, pasirodė antroji pulk. Bil
ly Mitchell naikintuvų grupė, ką 
tiktai pakilusi iš aerodromų ame
rikiečių pusėje. Besileidžiančius 
vokiečių lėktuvus ji be ypatingų 
pastangų pavertė ugnies ir nuo
laužų krūva. Tada amerikiečių 
naikintuvai, niekieno netrukdomi 
pradėjo pulti vokiečių pozicijas. 
Bombonešių grupė sukėlė suirutę 
vokiečių užnugaryje, subombar
duodama geležinkelių linijas ir 
plentų tiltus. Pirmą kartą karo is-

Paruošė VYT. KASTYTIS
“Mano pavardę 
rasite žuvusiųjų 
sąrašo 
pradžioje...”

Paskutinės I 
D. karo kauty
nės Įvyko Meu
se — Argonne 
fronto ruože, 
kur vokiečiai 

buvo įsirengę vadinamą Hinden- 
burgo liniją. Tuo metu amerikie
čių divizijos Prancūzijoje jau tu
rėjo virš milijono vyrų. Penktojo 
korpuso vadas gen. Summerwall 
Įteikė ultimatumą generolui Mac
Arthurui:

— Užimk Cote de Chatillon, 
nors dėl to turėtų žūti visi tavo 
brigados vyrai.

Cote de Chatillon buvo savo 
įsitvirtinimais bene labiausiai iš
garsėjusi kalva visoje Hindenbur- 
go linijoje. Sis Įsakymas gen. Mac-

torijoje vokiečiai staiga pasijuto 
esą atskirti nuo savo užnugario.

Pulk. Pattono tankai, sekdami 
naikintuvų pėdomis, lengvai pra
laužė kairįjį vokiečių pozicijų 
sparną. Paskui tankus pasipylė 
“Vaivorykštės” divizijos vyrai, 
kurie visą Saint-Mihiel apjuosė 
ugnies ir plieno juosta. Si opera
cija greitai patvirtino gen. Mac
Arthuro teoriją, kad armija, at
skirta nuo savo tiekimo bazės, ne
galinti nei pasitraukti nei žygiuo
ti Į prieki, nuolatos puolama iš 
(•ro.yra pasmerkta pralaimėjimui: 
Saint-Mihiel vokiečiai kapitulia- _ 
vo sekančių dviejų dienų laiko-1 Arthurui priminė Ourcq upės 
tarpyje. Į “Vaivorykštės” divizi- > skerdynes. Pabalusiu vaidu Mac- 
jos rankas pateko 16.000 vokiečių Arthuras davė klasišką atsakymą 
karo belaisvių ...

Vokiečių generolų ir maršalų 
strategija II D. kare buvo aiškus 
įrodymas, kad jie niekada neuž
miršo gen. MacArthuro jiems 
duotos pamokos. Priešingai — iš 
jos jie padarė atitinkamas išva
das, pasinaudodami revoliucinė
mis gen. MacArthuro ir jo dvie-ima. Pulti kalvos viršūnėje esan- 
jų draugų idėjomis, kai tuo tarpu čius cementinius vokiečių bunke- 
kiti Vakarų pasaulio generolai iki rius būtų tikra savižudybė — bri- 
pat II D. karo pradžios nesugebė- gada nepasiektų net kalvos viršū- 
jo įvertinti aviacijos ir tankų nės. Gen. MacArthuras iš karto 
vaidmens. Prancūzų generolai už atmetė tiesioginės atakos planus, 
šį savo, žioplumą turėjo užmokėti Jis nenorėjo pakartoti tragiškų- 
didžiausiu pralaimėjimu Prancū-j jų Ourcq upės Įvykių. Silpniaū- 
zijos istorijoje... ‘šia Cote de Chatillon vieta buvo

savo korpuso vadui:
— Jeigu tai Įvyktų, mano pa

varde rasite žuvusiųjų sąrašo pra
džioje ...

Kai gen. MacArthuras pakarto
jo Įsakymą savo karininkams, jo 
brigados štabe kilo pesimistinė 
nuotaika. Kalva atrodė nepaima-

Cigarečių 
kenksmingumas 

jau aiškus
JAV kasmet nuo plaučių vėžio 

miršta 40.000 žmonių. 75-90% jų 
gauna vėžį perdaug rūkydami. 
Tie 30.000-36.000 mirimų pri
lygsta žuvusiu skaičiui automobi- 
lių nelaimėse. Tačiau visuomenė 
į tai mažai kreipia dėmesio. Ga
limas daiktas, kad daugelis nesu- 
nranta arba galvoja, kad jei ir su
sirgs tai dar negreit. Paprastai 
daugelis perdaug pasitiki savo 
sveikata, atsparumu ligoms; “Ki
ti gal ir sirgs, bet aš ne!”

Kanados Sveikatos dr-ja ryšium 
su dr. Taylor straipsniu apie vė
žį amerikiečių gydytojų sąjungos 
žurnale pastebi, kad rūkymas yra 
netiktai plaučių vėžio priežastis, 
bet daug prisideda ir nrie širdies 
smūgių — coronary. Širdies smū- 

I giai daug dažniau ištinka daug 
rūkančius, negu nerūkančius.

Jeigu žiūrėti, kas ilsiau gyvena 
rūkoriai ar nerūkoriai. tai rūko
riai dukart greičiau miršta iki 
65 m. amžiaus už nerūkerius. Dr. 
Taylor priduria, kad rūkymas gy
dytoju tarpe paskutiniu kelerių 
metų laikotarpyje labai suniažė- 
j°-

Pagal JAV gydytojų sąjunga, 
daryti daugiau" tyrimų nustatyti 
cigarečių rūkymo kenksmingu
mui nebesą reikalo, nes pakan
kamai įrodyta.

vokiečių užnugaryje, kur jie buvo 
palikę spragą spygliuotų vielų už
tvaroje amunicijai ir maistui pri
statyti. Tačiau ši spraga buvo vo
kiečių užnugaryje ir ją saugojo 
dvylikos kulkosvaidžių kryžminė 
ugnis ... Gen. MacArthuro galvo
je gimė drąsus planas, kuris, jei
gu pasisektų, galėjo išgelbėti mir
čiai pasmerktą “Vaivorykštės” 
brigadą ...

Tą patį vakarą Cote de Chatil
lon pradėjo daužyti- amerikiečių 
artilerija. Vokiečių karininkai ar
tilerijos ugnį turėjo palaikyti pa
siruošimu tiesioginiam kalvos 
puolimui. Artilerinis bombarda-, 
vimas tęsėsi visą naktį. Ryto mig
los priedangoje, pagal Įprastini 
tiesioginės atakos metodą, kalvą 
pradėjo apšaudyti sunkieji ame
rikiečių kulkosvaidžiai. Nuvargin
ti naktinio artilerijos pragaro vo
kiečiai žvelgė Į kalvos apačią, 
laukdami amerikiečių puolimo. 
Tuo metu staiga driokstelėjo šū
viai kalvos viršūnėje, pasigirdo 
mirštančių sargybinių paskutinie
ji šauksmai: rinktinė MacArthuro 
brigados vyrų grupė, pasinaudo
dama artilerijos ugnies sukeltuo
ju sąmyšiu, nakties metu pasiekė 
vokiečių užnugari ir per spragą 
spygliuotų vielų užtvaroje pasie
kė vokiečių bunkerių užpakalines 
duris. Kol vokiečiai spėjo susigau
dyti, kas yra Įvykę, granatos ir 
durtuvai nutraukė pasipriešinimo 
galimybę. Likusioji brigados da
lis, kaip nekalti ekskursijos daly-

viai, be mažiausių aukų užkopė i 
kalvą, kurios šlaitus turėjo nu
kloti jų lavonai. Taip gen. Mac
Arthuras įvykdė įsakymą ir kar
tu išgelbėjo savo brigadą iš ga
rantuotos mirties nasrų ...

Cote de Chatillon puolimas 
gen. MacArthurą padarė “Vaivo
rykštės” divizijos vadu. Jo buvęs 
viršininkas gen. Menoher perėmė 
korpuso vadovavimą. Jis reko
mendavo generolui MacArthurui 
suteikti Garbės Medali, bet vy
riausias amerikiečių vadas gen. 
Peršingas, matyt, dar neužmiršęs 
savo pirmojo susitikimo su Mac- 
Arthuru “Vaivorykštės” poilsio 
stovykloje, uždėjo sausą rezoliu
ciją: “Išvardintieji žygdarbiai yra 
permenki, kad už juos galima bū
tu duoti Garbės Medali” ... Taip 
MacArthurui buvo antrą kartą at
sakytas jo tiesioginių viršininkų 
rekomenduojamas augščiausias 
Jungtinių Amerikos Valstybių pa
sižymėjimo ženklas.

Dirbtiniu dantųv v

atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčiu dirbtinius dantis yra poty
re nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysto ar pradeda sIonkiatš kaip tik n e ge r u - 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jum* taip 
neatsitiktų. Tik truputi uždufkinkite FASTEETH, 
šbrminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis ir jus daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščiu. Dings 
"plokštelių kvapas". Reikalaukite FASTCETH 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje*

M

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.L .
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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Kartoteka dėl to nenukentės

savo amžių nėra nusikaltimas
Kiek anekdotų ir pajuokos yra 

vyrai prikūrę apie moters amžių! 
Betgi faktas lieka faktu; kad ne 
tik moterims, bet ir vyrams senė
jimo procesas teikia tam tikrų 
pergyvenimų ir problemų. Tik 
moterys yra drąsesnės ir nebijo 
viešai prieš jų belaikį sendinimą 
protestuoti.

Dar neseniai trisdešimties, juo 
labiau keturiasdešimties, metų 
moteris buvo sena. Dabar dėl ge
resnių savo gyvenimo sąlygų, bet 
daugiausia savo pačios nusistaty
mo dėka, ji “pajaunėjo” bent de
šimčia metų. Dabar gydytojai ir 
psichologai teigia, kad vidurinia
me ar dar vėlesniame amžiuje 
taip vyro, taip ir moters erotinis, 
protinis ir betkoks dvasinis pajė
gumas nesusilpnėja — ypač mo
ters. Ji, vyresniame amžiuje atsi
palaidavusi nuo vaikų auginimo 
ir namų rūpesčių, gali pasijusti 
vėl visokeriopai jauna.

Gimtadieniai įdomūs 
tik draugams
Žmogus dažnai tol jaučiasi jau

nas, pajėgus ir energingas, kol jis 
neprisimena arba kiti jam nepri
mena kiek jam metų. Pvz. ateina 
pas gydytoją žvalus verslininkas, 
trykštantis energija ir užsimoji
mais; vos gydytojas paklausia, 
kiek jam metų, šis tuoj ima lyg 
atsiprašinėdamas aiškintis, kad 
jau netoli penkiasdešimties, bet 
jis dar gerai jaučiąsis ir pan. Mo
teris jaučiasi jauna ir laiminga 
šeimoj arba savo profesijoj, kol 
geri draugai neprimena jai telefo
nais ir sveikinimais apie jos ke- 
liasdešimtą gimtadieni (kuri drau
gės visuomet tiksliau atskaičiuoja' 
už jos motiną). Kaip linksmi tie 
gimimo dienos pobūviai drau
gams ir kaip, geriausiu atveju, 
neįdomūs pačiam solenizantui! 
Jei jau būtinai nori savo draugei 
priminti gimimo dieną, tai ge
riau pasiųsk jai užuojautą — bus 
daug tiksliau.

Gerai prisimename, kai dar ne
turėjom dvidešimties metų, kaip 
bijojom sulaukt gilios senatvės — 
trisdešimties. Kai sulaukėm tris
dešimties, jautėmės jauni, rūpė
jo dar pašokt, pasilinksmint ir 
galvojom, kad kai ateis tikra se
natvė. keturiasdešimt, tada pa
gyvensim kaip senėms ir pridera. 
Suėjo keturiasdešimt ir mes jau
čiamės jauni. Gal truputi lėčiau 
judam, greičiau pavargstam, dau
giau svorio užsidėjom. bet. apla
mai. mūsų norai, ambicijos ir pa
siryžimai nemažesni kaip prieš 
dvidešimt metų. Tegu sėdi susi
traukę seniai 50 m., o mes judė- 
kim! Bet, žiūrėk, suėjo penkias
dešimt metų ir vėl atrodo niekas 
nepasikeitė. Jei pasižiūrėję į veid
rodį save ir nelabai beatpažįsta
me. bet protas taip pat guvus, no
ras gyvent taip pat didelis ir ati- 
dedi senatvę dar dešimčiai metų. 
Taip yra ir taip turėtų būti. Ne- 
norėkim. kad ant mūsų kapų už
rašytų: “Mirė 30 metų, palaidotas 
60-ties”.

prekyboje, buvo priversta uždary
ti savo krautuvę ir jieškotis dar
bo. Nežiūrint jos patyrimo, darbo 
ji niekur negavo, nes buvo “per- 
sena” — virš 50 metų. Pagaliau 
ji operacijų keliu pasigražino vei
dą, nusiėmė nuo savo kalendo
riaus 15 metų ir dabar labai sėk
mingai dirba atsakingoj pozici
joj didelėj firmoj. Vadinasi, jos 
karjerai kliūtis ištikrųjų buvo ne 
metai, bet jos išvaizda ir nusista
tymas prieš tam tikrą amžiaus 
ribą.

Štai dėl kokių priežaščių mo
terys slepia ir turi teisę slėpti 
savo metus.

Amžiaus priminimas sendina
Labai rimti daktarai sako, kad 

niekas žmogaus taip nesendina, 
kaip nuolatinis priminimas jo am
žiaus. Kodėl gydytojų pirmas 
klausimas turi būti: kiek pacien
tas turi metų?

Kiekvienas mato kokio amžiaus 
žmogus yra. Jei jis apsiriks ko
kiais penkiais metais, tas ligos 
diagnozės nei kiek nepakeis. Kaip 
tik priešingai. Yra užregistruota 
atsitikimų, kada gydytojas, pa
klausęs pacientą, kiek jam metų, 
labai apsiriko diagnozėje, nes bu
vo įsitikinęs, kad tokiame jauna
me ar tokiame sename amžiuje 
ši ar kita liga negali pasireikšti. 
Tad kam žmogų nuteikti nemalo
niai, klausiant kiek jam metų? 
Tai pačių gydytojų žodžiai.

Ir kaip dažnai, visai be reikalo, 
tas klausimas, “kiek metų” kar
tojamas. Moterys, kurios turi drą
sos pasako: “Aš pasilieku teisę 
nutylėti savo amžių. Nuo to jūsų 
kartoteka nei kiek nenukentės”.

Kai moterys laimės tą diskri
minaciją prieš amžių, vyrai irgi 
bus labai patenkinti. Bima

Ir vienuolės turi savo problemas...
Pasikalbėjimas su Motina Augusta Sereikyte, 

Immaculata vienuolijos vadove

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Vienuolijos lietuvių išeivių gy
venime yra užėmusios plačius ir 
reikšmingus barus/ kurie plačia
jai visuomenei mažai tėra žinomi, 
šiuo pasikalbėjimu pateikiame 
N. Pr. M. Marijos seserų vienuo
lijos dabartinės veiklos vaizdą.

Red.

— Kaip sena jūsų vienuolija ir 
kuriais keliais pasiekė Š. Ameri
ką?

— Arkiv. Jurgis Matulaitis, ku
rio beatifikacijos byla vyksta Ro
moje, 1918 m. įsteigė Nekaltai 
Pradėtosios Švenčiausios Merge
lės Marijos (Vargdienių) Seserų 
Kongregaciją. Slaptai atnaujinęs 
marijonų vienuoliją 1909 m., dar 
prieš I D. karą rūpinosi seserų 
vienuolijos steigimu. Visa turėjo 
vykti slapta; kandidatėms būtų 
reikėję važiuoti į Šveicariją novi- 
cijato atlikti ir grįžti į Lietuvą 
dirbti. Karas planus suardė. Ka
rui pasibaigus, 1918 m. kovo mėn. 
arkiv. Jurgis, tada kunigas ir ma
rijonų generolas, tęsė nutrauktą 
vienuolijos steigimą. 1918 m. spa
lio 15 d. Seinų vysk. A. Karosas 
kanoniškai patvirtino kongregaci
ją ir jos konstituciją. Įsteigėjo 
mintis buvo, kad seserys konkre
čiai veiktų lietuvių visuomenėj, 
atgimstančioj po ilgų priespaudos 
metų. Bet jo šviesus žvilgsnis kry
po ir į ateitį; jis numatė galimus 
persekiojimus, platesnes darbo 
dirvas. Todėl prie seserų įžadų 
akto pridėtas pasižadėjimas iš
tverti kongregacijoj net sunkiau
siose sąlygose: “Taip pat prižadu, 
Dievo padedama, rūpintis kongre
gacijoje ištesėti ir niekados dėl 
pasaulinės valdžios Įsakymų ar 
dėl sunkių visuomenės sąlygų, net 
dėl persekiojimų, iš kongregaci

Motina Augusta, vyriausia N. Pr. M. Marijos seserų vienuolijos 
vadovė su buvusia vienuolijos vadove seseria Aloyza dabartine 
naujokių magistrė.

Metai — apgaulingas 
mastas
Tas Įsigalėjęs paprotys spręsti 

apie žmogų pagal jo metus, o ne 
pajėgumą nebegalioja. Štai ką sa
ko gyvenimo faktai:

Viena netekėjusi mokytoja, 
jaunos išvaizdos ir labai linksmo 
būdo gražiai sugyveno su savo 
mokinėmis, paauglėmis mergaitė
mis. Tos ją labai mėgo ir traktuo
davo lyg savo draugę. Bet vos 
kažkas prasitarė, kad ta mokyto
ja yra netoli penkiasdešimties 
metų, tuoj mokinių santykiai at
šalo. “Ji mums persena”, sam
protavo tos. ‘Ką mes galim turėti 
bendro su 50-ties metų moteri
mi?”

Kita labai energinga ir gabi 
moteris, turinti daug patyrimo

Lietuvaitės kandidatės džiaugiasi Putnamo vienuolyno sodo žiedais

jos nesitraukti...”
Kun. dr. J. Navickas, MIC„ vie

nas žymiausiųjų Amerikos lietu
vių veikėjų, pakvietė seseris kur
tis JAV. Lietuvoje buvo daug dar
bo, bet kongregacijos vadovybė 
nutarė priimti pasiūlymą, nes pa
kvietime įžiūrėjo Dievo valią. Da
bar, kai žiūrime atgal, matome ta
me veiksme Dievo apvaizdos ga
lybę ir gailestingumą. 1936 m. 
rugpjūčio 18 d. kongregacijos vy
riausioji vadovė, Motina M. Tere
sė, su penkiomis seserimis atvy
ko į Niujorką, kur jas pasitiko 
Tėvai marijonai ir jų bičiuliai.

— Kaip pavyko įsikurti Putnu
me ir sudaryti savo centrą?

— Atvažiavusios seserys apsi
gyveno Marianapolyje, Tėvų ma
rijonų, ypač Tėvo Navicko, glo
boje. Aišku, jos ruošėsi įkurti sa
vo namus. 1939 metais atsirado 
Thompson© miestelyje, apie pusę 
mylios nuo Marianopolio kolegi
jos, nedidelis, bet tuomet pakan
kamas namas. 1942 m. vasarą jos 
išnuomojo gretimą namą, kurį ne
trukus geradaris Jurgis Rudokas 
nupirko vienuolijai. Toj vietoj-da.- 
bar yra Villa Maria seneliams po
ilsio namai.

1943 m. vienuolijai pasisekė įsi
gyti trijų augštų buvusius val
džios vaikų prieglaudos namus su 
65 akerių žemės plotu ir keletu 
trobesių. Į jį persikėlė Amerikos 
seserų vadovybė ir tų pačių metų 
gruodžio 8 d. buvo pašventintas 
minint kongregacijos sidabrinį ju- 
bilėjų Nekalto Prasidėjimo vie
nuolynas.

— Kurias įstaigas esate jau su
organizavusios ir kaip sėkmingai 
jos veikia?

— 1. Putname: spaustuvė, ku
rioje šiuo metu spausdinami ir 
ekspedijuojami: “žvaigždė”,
“Laiškai Lietuviams”, “Lux 
Christi”, “Eglutė” ir kiti. Be to, 
seserys savo spaustuvėje yra at
spausdinusios ir išleidusios ne
mažą skačių vertingų knygų, ne

skaitant mažesnių brošiūrų; nuo 
1946 m. pastoviai veikia bendra
butis, rekolekcijų namai, stovyk
la Immaculata, kuriai plėstis rei
kia naujos stovyklavietės.

2. Thompsone, Conn.: Villa Ma
ria senelių poilsio namai.

3. Toronte — Vaikų Namai, ku
riuose su 80 vaikų yra darželis, 
vyksta mergaičių popietės, lietu
viškos katekizacijos pamokos ir 
įvairūs susirinkimai.

4. Montrealy seserys veda vai
kų darželį, parengiamąją klasę, 
dirba šeštad. mokykloje, gelbsti 
jaunimo organizacijoms, vasarą 
organizuoja vaikų aikšteles.

Už visa tegalime dėkoti Dievui 
ir prašyti Jo palaimos gerada
riams.

— Kalbama apie lietuvišką 
mergaičių gimnaziją — High 
School. Ar nemanote jos steigti 
Putname ar kuriame didesniame 
mieste?

— Girdime įvairių pasiūlymų, 
bet kol neturime pakankamai sa
vo personalo, negalime jų įvykdy
ti, tačiau neatmetame minties ir 
pamažu ruošiame perosnalą.

— Jau kuris laikas turite moks
leivių ir studenčių bendrabutį. Ar 
nemanote, kad tai praktiškesnis 
dalykas nei lietuviška gimnazija? 
Juk, rodos, jūsų bendrabutyje 
dėstomi ir kaikurie lituanistiniai 
dalykai?

— Turint bendrabutį ir gimna
ziją, gal auklėjimas būtų vienti
sinis, taip pat mergaites ir moks
lo atžvilgiu artimiau pažintume. 
Bet mūsų bendradarbiavimas su 
Annhurst kolegija ir Putnamo 
Katalikų Akademija yra artimas 
ir darnus, todėl šie dalykai nenu
kenčia.

Kadangi mokyklose mergaitės 
žinomos kaip lietuvaitės, tai pa
čios ir pradeda labiau gerbti bei 
domėtis lietuvybe. Bendrabutyje 
mergaites dažnai girdime kalbant 
angliškai, bet mokykloje jos savo 
tarpe kalba lietuviškai, savo tau
tybe didžiuojasi, apie Lietuvą pa
sakoją.

Rytprūsiai ir Lietuva
Šiam ir kitiems autoriams jau 

nekartą teko spaudoje kelti mintį 
ir stebėtis, kodėl sovietija delsia 
(vakariečiams tuo klausimu iškil
mingai tylint) prie Lietuvos teri
torijos prijungti vakarinę Lietu
vos dalį — Rytprūsius. Juk tai ne
ginčijama lietuviška nuosavybė, 
teisėtas palikimas.

Bet, pasirodo, nevisada galima 
pasikliauti vien tik savuoju nu
jautimu. Neretai galima gerokai 
suklysti, nors ir turint pačius ge
riausius, patrijotinius norus. Pa
našiai atsitiko ir su Rytprūsiais. 
Jau Valteris Banaitis, gana pla
čiai pažįstąs dabartinį Lietuvos 
gyvenimą, savo pranešimuose pa
žymėjo, kad dėl tam tikrų prie
žasčių šiuo metu Lietuvoje neno
rima, kad Rytprūsiai būtų pri
jungti prie likusios Lietuvos da- 
Įies. Visiškai panašią nuomonę la
bai neseniai teko girdėti ir iš tau
tiečių, besilankiusių tėvynėj. Esą, 
Lietuvoje gana plačiai kalbama, 
kad minint sovietinės valdžios 
Lietuvoje dvidešimtąją sukaktį 
pats Nikita, “geraširdiškai ir tė
viškai” nusiteikęs, painformavęs 
lietuviškuosius patikėtinius Vil
niuje, kad tokia didžia proga, štai, 
lietuviams ir didi dovana — įsi
junkite savojon teritorijon Ryt
prūsius. Anksčiau “atidavėme” 
jums sostinę, o dabar ir vakarines 
dalis!

Bet šia dovana Lietuvoje nie
kas nesidžiaugė, neišskiriant ir 
valdančiosios klasės atstovų. Tuoj 
buvo suprasta, kad sovietinis mos
tas, iš pirmo žvilgsnio, labai mie
las ir palankus, savyje slepia la
bai pavojingas tendencijas. Mat, 
Rytprūsiuose jau esama milijo
nas ar pan. rusų kolonistų. Atseit, 
jei prie Lietuvos oficialiai prijun

gi ir Rytprūsius, kartu gauni ir tą 
visą milijoną svetimųjų. Jų nie
kur neišvarysi, jokiu būdu neiš
krapštysi. Prie nepilno pustrečio 
milijono lietuvių staiga pridėjus 
milijoną rusų — “naujųjų lietu
vių”, nesunku suprasti, koks lie
tuviams pavojus grėstų taip at- 
skiedus Lietuvos gyventojus ir 
staigiai nepaprastai pakėlus rusų 
gyventojų nuošimtį.

šie kėslai buvo gerai suprasti 
nevien tik nepartinių Lietuvos 
gyventojų. Ir patys lietuviškosios 
kompartijos pareigūnai, kurių 
daugelis jaunesnio amžiaus, su
brendę sovietinamoje Lietuvoje, 
puikiai suprato tikrąją padėtį. 
Tad buvo rasti tinkami būdai, 
efektyvūs atsikalbinėjimai. Esą 
Lietuvoje buvo lengviau atsikvėp
ta, kai “vyr. brolis” pagaliau pa
keitė savąjį sumanymą ir Rytprū
siai likosi ir toliau priskirti prie 
sovietinės Rusijos sričių.

Suprantama, ten susidariusi pa
dėtis nėra dar pilnai nusistovėju
si. Daugelio mūsiškių ir lenkų 
nuomone, vokiečiai jau niekada 
negrįš iki Lietuvos sienų. Gal 
taip, gal ir ne. Kas gi žino ir kas 
gali numatyti ateities persepkty- 
vas? Bet šiuo metu viena yrą tik
ra, kad Rytprūsiuose, nelikus 
praktiškai nei vieno senųjų gy
ventojų, į derlingas ir gražiai 
tvarkytas žemes buvo ir tebėra 
siunčiami rusai kolonistai. Val
džia jiems padeda įsikurti. O ir 
gyvenimo lygis ten augštesnis už 
Rusijos gilumoje veikiančių kol
chozų, tad, atvykusieji, reikia ma
nyti, yra pilnai patenkinti ir gy
venimu ir juos taip patogiai įkur
dinusia valdžia. Kolonistai ku
riasi su mintimi ir viltimi likti 
ten pastoviai. Gi turėti Rusiją ry
tuose ir vakaruose Lietuvai visa
da bus pavojinga.

Springhursto vasarvietės 
vasarnamių savininkų pareiga

Vokiečiai ir austrai Egipte

NASSERIS JAU TURI RAKETAS
Egipto valstybės šefas Gamai 

Abdel Nasser neseniai sušaukė 
tarptautinę spaudos atstovų kon
ferenciją buvusiame britų aerod
rome, ir jiems parodė naujausią 
Egipto laimėjimą — egiptines ra
ketas. Savo svečiams Egipto dik
tatorius paaiškino, kad bandymai 
parodę, jog Egipto raketos yra 
dviejų distancijų — 300 klm. ir 
ilgos — 600 klm* šios pastarosios 
pasiekia Beirutą, tai yra, miestą 
anapus Izraelio teritorijos. Mask
vos “Pravdos” korespondentas su 
abejone savo balse paklausė, ar

Mohawk I urniture
137 RONCESVALLES AVĖ.
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 metų 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.

raketos tikrai Egipte pagamintos? 
Į tai Nasseris atsakė klausimu: 
“Ar čia matai kokius sovietinių 
technikų Įtakos pėdsakus?” Ko
respondentai negalėjo to padary
ti, bet kaikurie rado panašumo 
tarp egiptinių raketų ir prancūzų 
“Veronique” tipo. “Der Spiegei’"’ 
paaiškino, kad, anglų “Observer” 
teigimu, daug Hitlerio karininkų 
ir technikų rado darbą Egipto ar
mijoj, bet kas nori sužinoti tiesą 
apie “Nasserio cigarus”, tegu pa
skaito Izraelio “Strateginių infor
macijų Įstaigos” — slaptos tarny
bos pranešimą, iš kurio sužinos 
visas tų “cigarų” pagaminimo pa
slaptis. Tos slaptosios tarnybos 
pulkininkas Amit pasakė: “Mes 
turime tikslų visų užsieniečių, da
lyvavusių egiptinių raketų "kon
strukcijoje, sąrašą”. Iš pulk". Amit 
šaltinių paaiški, kad Nasserio ka
ro pramonei daugiausia yra patar
navę vokiečių, austrų, šveicarų 
inžinieriai ir Amerikos, Vokieti
jos ir Ispanijos firmos savo me
džiagomis. Į Heluano aerodromą 
30 km. į pietus nuo Kairo, yra at
skridę per Šveicariją 250 euro
pinių mokslininkų, technikų ir 
specialistų. Dauguma iš jų yra vo
kiečiai ir austrai. Jie buvo sam
domi Zueriche; daugiausia rūpi
nasi Specialistais ir medžiagomis 

.Egipto karo attache pulk. Rama- 
|dan: jis Egipto vardu darė sutar
tis su Šveicarijos maskuotomis 
karo pramonės firmomis.

žymiausi specialistai, pagami
nę Nasseriui “cigarus”: 1. austras 
Ferdinand Brandner, kitados dir
bęs spindulinių variklių srityje, 
nuo 1945-1954 m. dirbęs sovietų 
TU-114 statyboje ir nuo 1954 m. 
tarnaująs Egipto karo pramonėje, 
kaip jos technikinis patarėjas; 2. 
vokietis Eugen Saenger, buvęs 
Brandnerio mokyklinis draugas 
Vienos augšt. technikos mokyk

loje, iki 1961 m. vadovavęs rake
tų technikos katedrai Stuttgarto 
augšt. technikos mokykloje; 3. 
Wolfgang Pilz, Saharoje išbandy
tos prancūzų raketos “Veronique’ 
konstrukt., profesoriavęs Stutt
garto augšt. technikos mokyklo
je ir iš jos išėjęs kartu su E. Saen- 
geriu; 4. Heinz Krug, buvęs Saen- 
gerio tyrimo instituto reikalų ve
dėjas, kuris Egiptui suorganizavo 
reikalingų medžiagų tiekimą, 
ypač per prekybos firmą “Intra” 
Stuttgarte. E. Saenger per 48 die
nas uždirbęs iš Nasserio 600.000 
vok. markių arba $150.000 JAV 
dolerių. Visiems europiniams spe
cialistams Egiptas mokėjęs stipt 
riomis valiutomis; jų uždarbidf 
deponuoti Šveicarijos bankuose.^

Prie “Nasserio cigarų” reikia 
pridėti 60 Egipto supersoninių iš 
Sovietų pirktų bombonešių ir nai
kintuvų. Egiptas yra pajėgus su
griauti visus Izraelio miestus, to
dėl Izraelio vyriausybė paprašė 
Vakarus antilėktuvinių raketų ir 
pagreitino savos raketos pagami
nimo procesą. Izraelio darbo min. 
Jigal Alon pagrasino Egiptui: 
“Nasseris, atrodo, esąs pamiršęs, 
kad nuotolis nuo Kairo į Tel Avi
vą yra lygiai toks pat, kaip iš 
Tel Avivo į Kairą”. J. Gs.

Kiek komunistų 
pasaulyje?

Pagal JAV “Bureau of Inteli- 
gence and Research” paskelbtus 
duomenis, šiuo metu visame pa
sauly yra apie 40 milijonų užsire
gistravusių komunistų partijos 
nariu. JAV-se komunistų narių 
skaičius po II D. karo pabaigos 
nuo 80.000 krito ligi 10.000. 45 
kraštuose kom. partijų veikla už
drausta, tad apie komunistų skai
čių tegalima spėlioti. E. <

Atsakant i antrą klausimo dalį: 
moksleivėms mūsų seserys dėsto 
lietuvių kalbą, literatūrą ir Lie
tuvos istoriją bendrabutyje. Pa
žymiai perduodami akademijai, 
kuri juos užskaito. Kolegijos stu-
dentėms yra lietuvių kalbos kur
sas pačioje kolegijoje, už kurį 
gauna kreditus. Studentės gražiai 
reiškiasi “Dainavos” klube. Neži
nia ar naujiems bendrabučiams 
įsisteigus, kitos mokslo įstaigos 
būtų tiek pat palankios, kaip šv. 
Dvasios seserys Putname..*

— Teko nugirsti, kad planuo
jate naujas įstaigas: naują stovyk
lavietę ir poilsio namus vyresnio 
amžiaus žmonėms. Būtų įdomu 
žinoti, kaip toli tie planai pa
žengę?

— Projektai maždaug paruošti 
ir stovyklavietei ir poilsio na
mams. Dar važinėjame apžiūrėti 
kitų panašių įstaigų, jieškome 
naujų minčių, pagerinimų. Vyks
ta vajus šioms statyboms. Norime 
kuo greičiau pastatyti abu pasta
tus, nes lietuviu visuomenei tik- 
rai jų reikia: mūsų stovykla per
pildyta; poilsio namų pati visuo
menė prašyte prašo.

— Turite spaustuvę ir leidžiate 
įvairaus turinio lietuviškas kny
gas. Su kuriais sunkumais susi
duria! kaip knygų leidėjos?

— Didžiausias sunkumas: nėra 
pirkėjų. Neturime, kur ir kaip jas 
platinti. “Eglutė”, mėnesinis vai
kų žurnalas, geriau eina. Tačiau 
knygų padėtis tikrai bloga.

— Ateinančią vasarą turėsite 
jubilėjinę mergaičių stovyklą. Ar 
praėjusių stovyklų patirtis nero
do, kad jaunimo susidomėjimas 
stovyklavimu didėja? Kiek maž
daug mergaičių perėjo per jūsų 
vasaros stovyklas iki šiol?

— Abiejose stovyklose — Put
name ir Dainavoj — stovyklauto
jų skaičius palaipsniui auga. Su
sidomėjimas visad buvo didelis. 
Dabar jos dar populiaresnės lietu
vių visuomenėj.

Mūsų stovyklose priimamos 
mergaitės 7-16 metų amžiaus. Jos 
paskirstytos Į tris grupes: mažųjų 

(Nukelta į 6 psl.)

Kai prieš dešimt metų Wasagoje — 
Springhurste lietuviai pradėjo pirkti 
nuosavybes, buvo turėta galvoje, kad, 
būdami mokesčių mokėtojai, galės tu
rėti įtakos ir į visos vasarvietės admi
nistraciją. Teoretiškai — taip, bet 
praktiškai ilgą laiką beveik nieko tuo 
reikalu nebuvome darę. Klausimas pa
judėjo, kai vasarvietės administravimu 
liko nepatenkinti ir kitų tautų asme
nys, įskaitant anglus, turinčius čia nuo
savybes. Mat, Springhurstas jokios ku
rorto administracijos neturi. Vasarvie
tė yra paprasta Staynerio valsčiaus da
lis. Tą valsčių gi valdo vietiniai ūkinin
kai, kurie namažą dalį vasarvietės sa
vininkų sumokėtų mokesčių panaudoja 
bendriesiems viso valsčiaus reikalams. 
Valsčiui išeina gerai, bet vasarvietės 
savininkai pasigenda iš valsčiaus dau
giau patarnavimų. Tuo pagrindu savi
ninkus atstovaujanti mokesčių mokė
tojų sąjunga šiemet organizuoja akty
vų savininkų dalyvavimą savivaldybi- 
niuose rinkimuose, kurie įvyks gruo
džio 1-3 dienomis. Vasarą įvykęs savi
ninkų susirinkimas išstatė savo kandi
datus į valsčiaus vadovybę. Dabar ten
ka rūpintis juos išrinkti. Pirmas žings
nis tuo reikalu yra turėti balsavimo 
teisę. O tą teisę turi tik tie savininkai, 
kurie yra rinkikų sąrašuose. Sąrašai 
dar nėra paskelbti, bet jie sudaromi 
pagal mokesčių mokėjimo blankus. 
Šiuo metu tokie mokestiniai blankai 
jau išsiuntinėti savininkams. Patikrin
kite, ar esate gavę? Dar. svarbiau, jei 
nuosavybė yra žmonos ir vyro vardu, 
mokestiniame blanke tai turi būti aiš
kiai pažymėta. Esant blanke tik vienai

vyro pavardei, tik vienas vyras bus rin
kikų sąraše.

Pravartu būtų nukreipti mokyklinius 
mokesčius į Separate School Board. 
Stayneryje yra mažutė poros klasių 
katalikiška mokykla, kuri sunkiai ver
čiasi. Mūsų mokesčiai jai labai padėtų, 
o patys-neturėtume iš to jokio skirtu
mo, nes mokesčius visvien mokame, tik 
dabar jie eina į viešąsias mokyklas.

Oficiali valsčiaus savivaldybės rinki
mų diena yra pirmadienis, gruodžio 3 
d. Mokesčių mokėtojų sąjungai jau pa
vyko išsikariauti, kad Toronte gyv. 
savininkams būtų leista balsuoti šeš
tadienį, gruodžio 1 d. Vienas nepato
gumas liko — reikės vykti balsuoti į 
Springhurstą. Negalintiems važiuoti 
savais automobiliais, sąjunga tą dieną 
parūpins nemokamą autobusą ir net 
duos kavos.

Ar yra vilties numatytus, kandida
tus pravesti? Pasirodo, kad taip. Su
skaičius visus vasarvietės savininkus, 
vyrus ir žmonas, susidaro gana impo
zantiškas skaičius, apytikriai prilygs
tąs visų kitų valsčiaus gyventojų skai
čiui. Taigi, galimybė reali. Reikia tik, 
kad visi savininkai, vyrai ir žmonos, 
būtų įtraukti į balsuotojų sąrašą ir 
gruodžio 1 d. nuvyktų balsuoti.

Sąrašų pataisymo reikalu kreiptis į 
Mr. L. G. Robinson, cousel, 38 St. 
Cuthberts Road, Toronto 17, kuo grei
čiausiai. A. R.

• Amerikiečiams priklauso 70 
% visame pasaulyje turimų auto- 
vežimių. JAV kas 3.4 asmuo turi 
automobilį. Kanadoje — kas 3,2.

| Jie sako...
ĮĮĮ Renė Perrall, Prancūzijos plieno pramonės atstovas: ĮĮĮ 
g “Amerika yra lyg senas draugas, su kuriuo ilgą laiką nesi- g 
g matyta ir kurio, teisybę sakant, mes nepasigendame”.

Eldon Griffith, amerikiečių žurnalistas, grįžęs iš Europos: ĮĮĮ
i “Pirmoji XX a. pusė priklausė Amerikai, vidurys — Azijos [iį
g ir Afrikos tautoms, o trečias ketvirtis bus atžymėtas Europos ĮĮį 
iii renesansu”. g

N. Chruščiovas, lankydamasis JAV spaudos atstovams iii
ii apie Castro: “Nekalbėkit nesąmonių! Fidel nėra komunistas”. Iii

Anatoly Dobrynin, Sov. Sąjungos ambasadorius JAV, ĮĮĮ
iii pataria Chruščiovui: “Yra visiškai saugu nepaisyti amerikie- ĮĮĮ
iii čiu Berlyne ar Kuboje. Jie vistiek nekariaus”. Pi

Europietis bankininkas: “Kai tik kuri P. Amerikos vals
ai tybė gauna paskolą ar dovaną iš JAV, tuoj augštas tos vals- i 
ĮĮĮ tybės pareigūnas atidaro sąskaitą Šveicarijos banke. Doleriai ĮĮĮ 
g pirmiausia pasiekia P. Ameriką," o po to — Šveicariją”.

Žurnalistas Close Čikagos “Second City”: “Jei Teddy iii 
ĮĮĮ Kennedy laimės rinkimus į senatą, tai Laos nebeliks vienio- iii 
ĮĮĮ tele valstybe, kurią valdo 3 princai”.

Fidel Castro savo kalboje per radiją: “Atėjo laikas ameri- ĮĮĮ 
iĮĮ kiečiams prisipažinti, kad jie pralaimėjo. Mes nebeturime ĮĮĮ 
1 jokios baimės, nes yra visiškai aišku, kad laimėjome ir jie g 
ĮĮĮ paliks mus ramybėje”. g

Mississippi gubem. Ross Bamett: “Dievas buvo pirmasis ĮĮĮ 
ĮĮĮ rasistas. Jis sutvėrė mus baltais dėlto, kad norėjo, jog mes g 
ĮĮĮ būtume balti. Jo tikslas buvo, kad mes tokiais ir liktume”. ĮĮĮ

Ben Bella, naujasis Alžerijos premjeras: “Alžerijos revo- ĮĮĮ 
iii liucija yra panaši į Kubos. Visi kviečiami įsijungti į Tautinį ĮĮĮ 
ĮĮĮ Laisvinimo Frontą — vienintelę partiją — ir dirbti socializ- BĮ 
ĮĮĮ mo gerovei. Alžerijos komunistų partijos nariai yra prašomi § 
ĮĮĮ prisidėti”.
»: ii:

Marguerite Higgins, Vašingtono žurnalistė: “John Ken- ĮĮĮ 
ĮĮĮ nedy diplominis darbas buvo “Why England Slept”, kur jis ĮĮĮ 
g iškėlė Britanijos klaidas su Hitlerio Vokietija. Kubos prob- ĮiĮ 
ĮĮĮ lemai iškilus greitai kas nors rašys tezę “Why Kennedy g 
in Slept”.jį: g:
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Pavergtoje tevyneje
RUGSĖJO 26 D. KAUNE prasidėjo 

vokiečių okupacijos metais veikusio 
pirmojo (tryliktojo) vadinamo poliei- 
•io baudžiamojo batalijono dalyvių 
Prano Matiuko, Jono Palubinsko, Bo
leslavo Čirvinsko, Alekso Raižio, Le
ono Medaus, Juozo Kopūsto, Klemen
so Skabieko ir Stasio Benzinus atviras 
teismas. Kita byla prasidėjo Vilniuje 
spalio 10 d.. Joje teisiami antrojo 
^dvyliktojo) vadinamo policinio bau
džiamojo batalijono dalyviai Antanas 
Impidevičius, Zenonas Kemzūra, Jo
nas Stankaitis, Juozas Knyrimas, Jo
nas Davalga, Pranas Plančiūnas, Bro
nius Gaižauskas, Povilas Tinteris, 
Liudas Kolka ir Juozas Ūselis. E.

^NAUJAS “VYTAUTO” 
šaltinis Birštone 
Birštono kurortui sukako 108 metai. 

Senąjį natūralų mineralinio vandens 
“Vytauto” šaltini užliejo Kauno ma
rios. Jis pakeistas tuo pačiu vardu pa
vadintu naujuoju gręžtiniu. Kiekvie
nais metais Lietuvoje parduodama 2V» 
milijono butelių naujojo “Vytauto” 
mineralinio vandens.

“GIESMĖ MANO ŽEMEI”
Valstybinė filharmonija Vilniuje ru

dens koncertų sezoną pradėjo E. Bal
sio kantata “Giesmė mano žemei”, D. 
Soštakavičiaus “Dvyliktąja simfonija”, 
B. Britęno ir De Faljos kūriniais. 
Orkestrui dirigavo M. Dvarionaitė. 
•Koncerte, be filharmonijos orkestro, 
dalyvavo pianistė E. Dineikaitė ir vals
tybinis choras. Kompz. E: Balsio kan
tata “Giesmė mano žemei”, nors ofi
cialiai skirta kompartijos XXII-ram 
suvažiavimui, persunkta lietuviškomis 
liaudinėmis intonacijomis, efektingais 
muzikos vaizdais ir melodinga lyrika.

P. RANDUVĖS KURINIŲ
PARODA
50 metų amžiaus ir 25 metų kūry

binės sukakties proga knygų iliustra
torius P. Rauduvė surengė savo kūri
nių paroda Vilniaus Dailės mažėjuje. 
Parodoje išstatytos A. Baranausko 
“Anykščių šilelio”, T. Tilvyčio “Us- 
nynės”, “Artojėlių”, E. Mieželaičio 
“Pakilusios žemės”, “Svetimų akme
nų” ir kitų poezijos leidinių iliustra
cijos. P. Rauduvė pagrindinį dėmesį 
skiria poezijos knygų iliustracijoms.

KOMPOZ. A. BUDRIŪNUI
60 METŲ
A. Budriūnui, didžiąją savo gyveni

mo dalį paskyrusiam chorinių dainų 
kūrybai, suėjo 60 metų amžiaus. Cho
rų repertuaruose yra žinomos jo dai
nos “Nemunas” “Gelsvieji line
liai”, “Prabilo žemė”, “Ruduo”, “Žve
jai”, “Jau išskrenda paukščiai klajū
nai”. Duoklę komunizmo propagandai 
kompoz. buvo priverstas atiduoti dai
nomis — “Parvažiavo iš Maskvos”, 
“Daina išlaisvintai Lietuvai” ir ,kt.

2.500 METŲ SENUMO
RADINIAI
Varėnos rajono Dubičių tarybinio 

ūkio Ūlos pakrantėse ir Salaitės kal
vose dirvą ariantis traktorius išvertė 
į žemės paviršių daug molinių šukių. 
Mokslų akademijos mokslininkė bend
radarbė Aldona Gervelienė su Dubi
čių mokyklos mokiniais pradėjo atka- 
sinėjimo darbus. Buvo rasta akmeni
nių ir titnaginių kirvukų, jietgalių, 
gremžtukų, paprastos ir virvelinės ke
ramikos pavyzdžių, šie senųjų gyven
tojų medžioklės ir darbo įrankiai turi 
apie 2.500 metų amžiaus. .

HAMILTON, Ont.
METINĖ ŠALPOS FONDO RINK

LIAVA. — HŠF k-tas praneša, kad spa
lio 15 d. Hamiltone ir apylinkėse bus 
vykdomas metinis lėšų telkimo vajus - 
rinkliava apsilankant pas lietuvius. 
Surinkti pinigai bus panaudoti šalpai į 
vargą patekusių senelių ir ligonių Vo
kietijoje, kurių mūsų lietuviška širdis 
neleidžia pamiršti.

Pagalvokime apie tai ir iš anksto pa- 
skirkime šiam kilniam tikslui pagal iš
gales vieną kitą dolerį, kad kai į jūsų 
duris belsis rinkėjas, nereikėtų atsaky
ti: — Atsiprašau, neturiu!

Šalpos Fondo k-tas
VILNIAUS DIENA. — Šį sekmadie 

nį, spalio 14 d., Vilniaus Dienos minė
jimas pradedamas pamaldomis. Jas lai
kys ir pamokslą sakys Vilniuje gimęs 
mūsų parapijos kleb. kun. dr. J. Tada- 
rauskas. Tuoj po Sumos parapijos sa
lėje — minėjimas. Ypač įdomu bus iš
klausyti neseniai iš Lietuvos pasitrau
kusio inž. J. Miklovo pranešimo tema 
— “Vilnius ir Lietuva antrojoj rusų 
okupacijoj 1944-1961 m.” Prelegentas 
iki pat pabėgimo į laisvuosius Vakarus 
.gyveno ir mokėsi mūsų sostinėje, tad 
jam dabartinės' sąlygos labai gerai pa
žįstamos. Po pranešimo inž. J. Miklo- 
vas sutiko atsakyti į klausimus. Prie 
įėjimo galima bus įsigyti vilniečių iš
leistą anglų kalba a.a. dr. A. Šapokos 
knygą “Vilnius Lietuvos gyvenime^’.

Vilniaus Dienos minėjimo rengime 
talkina sporto klubas “Kovas”. Tad šį 
sekmadienį tuoj po Sumos visi į mūsų 
parapijos salę.

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ vasaros 
metu Gage parke ruošiami koncertai, 
kurie sutraukia vakarais po keliasde
šimt tūkstančių klausytojų. Kaip pra- 
nęšė Hamiltono parkų direkcija, atei
nančiais metais numatomi atskiri tau

tinių grupių pasirodymai su tautine 
daina, muzika ir šokiais. Vietos LB-nės 
valdybai reiktų iš anksto tuo pasirū
pinti, susisiekiant su miesto valdybos 
parkų direkcija ir iš anksto išsirūpi
nant gal net datą. O mūsų .choras su 
sol. V. Verikaičiu ir tautiniai šokiai 
tikrai gražiai atstovautų mūsų tautai.

PER MADRIDO lietuvišką radijo 
programą į pavergtą Lietuvą apie lais
vojo pasaulio lietuvių sportinį gyveni
mą pakviestas kalbėti K. Baronas. I 
Europą jis išvyksta spalio 11 d.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 77-toje 
savaitėje davė $300 ir nuo pradžios 
$82.600. K. Butkus prie turimos Liet. 
Namuose šimtinės pridėjo dar dvi, o 
p. Pleskevičiai LN nariu su $100 įrašė 
savo mažąjį Algutį. Priimkite LN v-bos 
nuoširdžią padėką!

AUKŲ UŽ LN METRAŠTI rugs 28 
— spalio 4 savaitėje gauta $6, o iš vi
so $251,69. $2 aukojo VI. Kezys; po $1: 
inž. P. Lelis fr J. Tonkūnas abu iš To
ronto; J. Andriukaitis ir Al. Žulys iš 
Hamiltpno. Nuoširdus ačiū!

FILMAS “KING OF KINGS”. — Tai 
buvo laikas meilės -.. Tai buvo laikas 
baimės ... Tai buvo laikas ... Karalių 
Karaliaus.

Šis motto nusako garsiojo filmo 
“King of Kings” didingumą. Jame vaiz
duojamas Kristaus gyvenimas žemėje 
ir jo dieviškieji darbai — Pamokslas 
nuo Kalno, Paskutinė Vakarienė, Get- 
semani daržas,-Judo išdavimas ir eilė 
kitų. Šalia tojlaipgi pavaizduoti ano 
meto žydų tautos didieji įvykiai. Fil
mas trunka 3 vai. ir sekamas su di
džiausiu dėmesiu. Šią ir ateiannčią sa
vaitę jis rodomas LN kino teatre “Del
ta”. Panašaus pastatymo filmų tėra tik 
keli. Šį filmą patariame pamatyti vi-

siems. Lietuviai kviečiami atvykti jo 
pasižiūrėti kitą savaitę, nes šią savai
tę už jį mokame 50% nuo gautų už 
bilietus pinigų, o kitą savaitę tik 40%.

KINO TEATRAS “DELTA” per rug
sėjo mėn. davė virš $500 pelno. Jeigu 
lietuviai bent kiek savąjį kiną palai
kytų, pelną būtų galima žymiai padi
dinti. Pabandykime! Sk. St.

“ŠIRVINTOS” TUNTO SUEIGA — 
spalio 14 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. pa
rapijos salėje. Tėvai, norintieji savo 
dukreles užregistruoti, kviečiami jas į 
šią sueigą atvesti. Registracijos reika
lu galima skambinti tuntininkei R. 
Bagdonienei tel. LI. 9-7641 arba D. 
Gutauskienei JA. 9-6982. Registruoja
mos mergaitės nuo 7 metų amžiaus.

Tuntininkė

St*. Catharines, Ont*.
T. PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO 

virš. T. B. Mikalauskas spalio 14 d. 
išvyksta metinėms rekolekcijoms į 
Brooklyną, N.Y., kur išbus iki spalio 
23 d.

KATEKIZACIJA lietuvių kalba St. 
Catharines lietuvių vaikams pradėta 
rugsėjo 22 d., T. pranciškonų vienuo
lyno patalpose. Pamokos šeštadieniais 
3 vai. popiet. Mokytojas — T. B. Mi
kalauskas.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

PREL. J. AMBOTAS, Hartfordo Sv. 
Trejybės liet. pąr. klebonas jau 50 
metų toj parapijoj klebonauja.

VYSK. V. BRIZGYS spalio 1 d. iš
vyko į Romą dalyvauti Bažnyčios vi
suotinėj san taryboj. Jo adresas: Via 
Casalmonferrato 20, Roma 4, Italy.

BALFAS išrūpino iš JAV žemės 
Ūkio D-to 10,000 sv. sviesto lietuviams 
tremtiniams Vokietijoj. Dar tikimasi 
gauti 42,000 sv. sūrio.

DR. F. JARAS paaukojo $350.00 
Dainavos stovyklai pirkto sunkvežimio 
išlaidoms padengti.

PRASMINGAS INŽ. ŽIURIO ATMI
NIMAS. Rugsėjo 18 d. mirė Pijus J. 
Žiūrys> didelis * Lietuvos patrijotas, 
JAV lietuvių veikėjas. Jo atminimui 
pagerbti bičiuliai siunčia aukas Liet. 
Fondui. Jau gauta: iš Puškorių šei
mos $25, Irmos ir V. Riekų $20, O. 
Petrulienės $10. Pradžią padarė pats 
inž. žiūrys dar gyvas būdamas.

Aukas priima ir šį reikalą bendru 
susitarimu tvarko: St. Barzdukas, 1209 
Melbourne Rd., Cleveland 12, Ohio, 
USA. -

DR. MIKAS STRIKOLIS, žymus lie- 
tuvis gydytojas ir chirurgas, mirė rug
sėjo 26 d. Čikagoje. Palaidotas — rug
sėjo 29 d. Nuo pat švt Kryžiaus ligo
ninės įsikūrimo velionis buvo jos gy
dytojų personalo narys. Yra buvęs ir 
to personalo pirmininku.

BROOKLYNO “THE TABLET*’ 
rugsėjo 1 d. įsidėjo a. a. arkiv. T. Ma
tulionio atvaizdą ir ilgoką iš Vatikano 
pranešimą apie Lietuvos kankinio 
mirtį.

LIETUVIŲ FONDUI Kenošos LB 
apyl. 11 lietuvių atsiuntė $860. Likuti 
$240 pasižadėjo atsiųsti artimiausiu 
laiku. Organizatoriai — J. Pociulis ir 
Ign. Grigaliūnas.

KUN. PR. LIUBAUSKAS - BOLES, 
gyv. Dubois, Pa., yra užpatentavęs ke
lis išradimus patentų Įstaigoje. Pasta
ruoju metu jis užpatentavo praktišką 
sagą, kuri laiko manipulį prie albos. 
Apie kun. Pr. L. platokai rašė vietinis 
laikraštis “Dubois Courier-Express”.

Italija
KAZ. M. RĖKLAITIS, MIC., Romo- 

je. spalio 22 d. sulaukia 75 metų am
žiaus. Romoje jis yra žinomas kaip 
Padre Casimiro — Tėvas Kazimieras.
Dabar jis eina atsakingas pareigas —
yra generalinis postulatorius nuo 1952

Apyl. pirmininką
p. JONĄ BUTKŲ,

jo šeimą, broli, seseris ir jų šeimas liūdesio valandoje,
jų motinai - uošvei — Sibiro tremtinei Londone mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
Daniliūnai

m. trijų marijonų beatifikacijos bylo
se: arkiv. J. Matulaičio-Matulevičiaus, 
St. Papčinskio ir Kaz. Višinskio, o be 
to, Romos marijonų tarptautinėje ko
legijoje studentų dvasios vadas.

Kolumbija
SOSTINĖJE BOGOTOJE gyvena 

apie 150 lietuvių. Tenai veikia ir Lie
tuvos konsulas St. Sirutis. Jo veikla 
vyriausybės pripažįstama, dalyvauja

Plačiai nuaidėjusi lietuvių šventė

Bonds
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI

lengva įsigyti 
patogu pakeisti į pinigus 

naudinga laikyti

Naujieji "Canada Savings 'Bonds" per 
pirmuosius trejetą metų moka po 4Vž% 
metinių palūkanų, per sekančius trejus 
metus po 5%, o paskutinių astuonių metų 
laikotarpyje moka po 5’/z % palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5,11 % 
metinių palūkanų. Skaičiuojant doleriais 
bei centais, kiekvienas investuotas $100 
su priaugusiomis palūkanomis išaugs j 
$172,50, Bonams subrendus.

Vieno šimto dolerių boną galima įsigyti 
mokant po 29 centus per dieną, pasinau
dojant patogiu savo darbovietės algų tau
pymo planu. "Canada Savings Bonds" 
taip pat galima pirkti ir grynais arba išsi- 
mokėjimui betkutiame banke, investacijų 
įstaigose, pas biržos tarpininkus, trestuo
se bei paskolų bendrovėse.

Juos gali pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$50 arba didesnėmis sumomis. Vienas 
asmuo gali jų pirkti ligi $10.000 ribos. 
Juos gali įsigyti ir paveldimo turto valdy

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

“Canada Savings Bonds" į pinigus iš
keisti galima betkada, betkuriame banke, 
už juos gaunant.pilną pažymėtą dolerių 
vertę bei priaugusias palūkanas.

Pirkite naujuosius "Canada Savings 
šiandien. Tokių gerų dar nėraBonds" 

buvę!

CANADA 
SAVINGS 
BONDS

Londono vyskupijos lietuvių šventė, 
sėkmingai praėjusi rugsėjo 29 d. Del
hi, Ont., yra dar vienas malonus reiš
kinys lietuvių religinėje ir patrijotinė- 
je veikloje. Gražiai praėjusi šventė yra 
dar vienas įrodymas, kad ir nedidelė 
kolonija gali nuveikti nemažus dar
bus. Apie šią šventę rašė bent 5 anglų 
kalba savaitraščiai ir dienraščiai, kal
bėjo radijo stotys.

šventės šeimininke teko būti šv. Ka
zimiero parapijai. Jos vadovybė iš 
anksto užmezgė ryšį su kitomis Londo
no vyskupijos lietuvių kolonijomis — 
Windsoro. West Lome ir Londono, no
rėdama sėkmingiau pravesti šventę. 
Daugumą darbo teko atlikti patiems 
šeimininkams. Parapijos komiteto na
riai. kurių yra''16. ėmė platinti bilie
tus iškilmingai vakarienei. Julius Stra- 
domskis išplatino 56, Vincas Treigis— 
42, Bronius Dirsė — 18, Jonas Janu
šauskas — 17, kiti po mažiau. Visi jie 
dirbo visokį reikalingą darbą — puošė 
bažnyčią (p. Treigiai, Alb*. Augustina- 
vičius). tvarkė, puošė salės sceną (G. 
Rugienis). Muzikine dalimi rūpinosi 
P. Augaitis. bilietus prie durų parda
vinėjo V. Treigis ir A. Mažeika, įei
nančius į salę kontroliavo J. Laurec- 
kas ir Bėn. Stonkus, prie bufeto dirbo 
J. Janušauskas, J. Onaitis, P. Ožolas, 
Br. Dirsė ir k.

Vakarienei ruošti ponių komiteto 
valdybą sudarė H. Tuinylienė — pir
mininkė, O. Stradomskienė. D. Bartu- 
lienė. A. Janušauskienė, A. Matelienė, 
Grincevičienė, M. Miceikienė, E. Ba- 
čiūnienė. Joms padėjo didelis būrys 
ponių darbu, aukomis vakarienei, lo
terijai, parodoms.

Labai gražią tautodailės parodą su
organizavo R. Augustinavičienė, E. 
Kairienė, E. Augustinavičienė, Z. Au- 
gaitienė. Įvairią loteriją pravedė H. 
Rugienienė, B. Vytienė, O. šiurnienė. 
Daug dirbo prie spaudos parodos su
organizavimo Vi. Miceika.

šeštadienį iš pat ryto ėmė lyti. Ir 
lijo iki pietų. Buvo baimės, kad dėl 
blogo oro bus mažai žmonių. Vėliau pa
sirodė saulė ir netikėtai daug šventės 
dalyvių. Pilnutėlė bažnyčia laukia 

Įžengiant vyskupo J. C. Cody. Windso
ro lietuvių choras, diriguojamas muzi
ko J. Sodaičio. pasirodžius vyskupui, 
galingai užtraukė “Ecce sacerdos mag- 
nus”. Ir per Mišias jis gražiai giedojo 
keletą giesmių. Salėje visus žavėjo ke
liomis liaudies melodijomis perpinto
mis dainomis. Šv. Mišias laikė kun. P. 
Ažubalis, asistuojamas T. dr. K. Buč
inio, OFM, ir kun. V. Kaleckio. Gale 
Mišių vysk. J. C. Cody pagyrė lietu
vius, kaip augštos kultūros žmones, ra-
gindamas išlaikyti ir toliau savo kalbą, 
papročius, tikėjimą.

Iškilmingoje vakarienėje dalyvavo 
400 asmenų. Prie garbės stalo sėdėjo 
vyskupas, mons. J. H. O’Neil, kaimy
ninių parapijų kanadiečiai kunigai ir 
lietuviai kunigai, gen. Lietuvos konsu
las dr. J. žmuidzinas. Pastarasis pa
sakė angliškai ir lietuviškai prakalbą, 
dėkodamas vyskupui už jo palankumą 
lietuviams ir kartu nuoširdžiai atsiliep
damas apie Londono vyskupijos lietu
vius. Vakarienės vedėju buvo St. Au- 
gustinavičius, jr„ meninės dalies pra
nešėja — B. Vytienė.

West Lome šeštad. m-los mokiniai, 
vad. V. Ignaičio. gražiai pagerbė mūsų 
didįjį dainių Maironį, pasirodydami 
scenoje su jo paveikslu, apibūdindami 
jo asmenį ir kūrybą, padeklamuodami 
angliškai ir lietuviškai jo eilėraščių.

Nepaprastai gražiai sušoko keletą 
mūsų tautinių šokių G. Breichmanie- 
nės vad. “Gyvataro” tautinių šokių

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

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

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

grupė iš Hamiltono. Visus žavėjo jų 
grakščiai atliekami šokiai ir šokėjų žy
dinti jaunystė. Tai jau nebe mėgėjai, 
bet tikri šokio menininkai.

Gausūs šventės dalyviai domėjosi lie
tuviškos spaudos ir tautodailės parodo
mis. Ne vienas kitatautis stebėjosi, kad 
lietuviai turi tiek daug laikraščių, žur
nalų, knygų, kad jų tautodailė tokia 
turtinga‘liaudies menu. Vienas belgas 
pareiškė: “Mūsų, belgų, Ontario pie
tuose yra 65.000. o mes teturime vieną 
mažą laikraštėlį: leidžiamą, Detroite, 
Mieli. Aš dabar matau, kad lietuvių 
tauta yra labai kultūringa”. Kor.

SUDBURY, Ont.
TURTINGA BENDROVĖ BET KIE- 

ITA DARBININKAMS. International 
i Nickel Company, kurioje dirba 14.500 
darbininkų, paskelbė, kad per š. m. 
pirmą pusmeti yra padarius gryno pel
no $52,000.000.

Rugsėjo 15 d. paskelbė, kad b-vė 
paaukojo - Sudburio universitetui 
$2,500.000, kurio statyba prasidės atei
nantį pavasarį. Po to už keturių dienų 
paskelbė, kad b-vė dėl stokos rinkos 
turinti sumažinti nikelio gamybą ir 
nuo spalio 1 d. atleido 2,500 darbinin
kų. Visi lietuviai gyventojai, ypač ni
kelio pramonėje dirbantieji didžiai su
sirūpino. nes netekti čia toj vieninte
lėj pramonėj darbo, reiškia atsisvei-

I kinti su Sudburiu ir su įsigytais na- 
j mėliais ir keliauti nežinomon vieton 
[ jieškoti darbo arba kreiptis į nedarbo 
apdraudą bedarbio pašalpos.

Įvykusiuose unijos narių susirinki
muose unijos valdyba patiekė paruoš
tas rezoliucijas dėl šio b-vės nežmoniš
ko patvarkymo. Tuo reikalu turime 
kreiptis į miesto valdybą, i vietinius 
provincijos ir feder. parlamento atsto
vus, į darbo ministerį Star, kad im
tųs priemonių priversti I.N.CO. vykdy
ti teisingesnius metodus mažinant 
darbininkų skaičių savo pramonėj. Į 
Vietoj atleidimo galėtų sumažinti vi-: 
siems darbininkams po kelias darbo į 
valandas į savaitę: nuo to niekas ne- i 
nukentėtų. Unijos narys Į

konsulų priėmimuose ir pats surengia 
konsulams vaišes savo ūkyje “Lithu
ania”. Jis ir sėkmingas verslininkas, 
turis apie 20 kv. km. ūkį, kur augina 
ryžius ir gyvulius.

INŽ. K. BEKERIS buvo pagerbtas 
Bogotos miesto uni-to. Jam suteiktas 
garbės daktaro titulas už įkūrimą 
technikos fakulteto, kuriame jis ir 
profesoriauja.

LIETUVIAI MEDELINE. Inž. Vyt. 
Didžiulis turi stambią bendrovę namų 
vidaus įrengimų, ypač centrinio šil
dymo. Pas jį dirba eilė lietuvių inži
nierių, technikų. Inž. K. Gabriūnas 
yra augštas valdininkas aviacijos pra
monėje “Avianca”. Inž J. Pikčilingis, 
bu v. Kauno viceburmistro sūnus, stato 
Lietuvių Namus Medelline, kur bus 
salė, koplyčia, butai lietuviams. Me
delline irgi yra apie tiek lietuvių, kiek 

; ir Bogotoje. Medellino lietuviams va
dovauja kun. M. Tamošiūnas.

i DR. EDM. KARNAUSKAS, Romoje 
baigęs uni-tą. su inž. Ern. Vismantu 
turi statybos firmą. Neseniai kolum- 
biečiams pastatė stambų malūną.

| KUN. V. VAIČIŪNAS, apie 100 my- 
ilių nuo Bogotos, pastatė bažnytėlę su 
klebonija.

KUN. DR. RAGAŽINSKAS dėsto 
krikščionių brolių kolegijoje Medel
line.

KUN. ST. MATULIS, salezietis, kle- 
; bonauja šv. Roko parapijoje, Baran- 
, quilijoj. Kartu su juo, to paties mies- 
i to uoste, dirba ir kun. V. Dubinskas - 
kdėsto saleziečių kolegijoje.

GEN. GLOVACKIS, garsus ir žymus 
Į mūsų veteranas karys, nors senyvo 
amžiaus, gerai laikosi.

KUN. N. SALDUKAS yrą saleziečių 
• namo viršininkas Kartagenos uoste 
prie Karaibų jūros ir saleziečių šv. 

j Petro Klavero kolegijos direktorius.
Pr. Al.

• JAV yra per 30.000 vartotų 
automobilių pardavėjų. Kiekvie
nas parduotas automobilis duoda 
S10Q-S150 pelno. Seno automobi
lio pertaisymui išleidžiama $50-
$70.

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGA

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 ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

NAMAI - SKLYPAI - ŪKIAI - BIZNIAI
Jums malonų patarnavimą siūlo

didžiausia šios rūšies įstaiga Hamiltone
* 366 MAIN ST. E., HAMILTON, Ont. 

Telefonas 528-8492
Real Estate & Insurance Ltd.
Skyrius: 442 BRANT ST., BURLINGTON, Ont., telef. 637-3883

KRONAI

Pardavimai ir įvairūs finansavimai: 
MORGICIAI, BANKO PASKOLOS, GYVYBĖS IR VISI 
KITI DRAUDIMAI YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

JUMS PADĖTI VISADA PASIRUOŠĘ:

Vladas Antanaitis - Stela Panavas 
Jonas Mikėnas -AntanasZaranka
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Kaip testinis 
žmogutis pakliuvo 

lapei į gerklę
Iliustracijos dail. F. Dvilaitytės

Skyrių veda Birutė Mažeikienė, 204 Yarmouth Rd., Toronto, Ont. Tel. LE. 2-1644

Spalio rožės Marijai
Kai norime pagerbti mamą, mo

kytoją ar kitą mielą žmogų, atne
šame gražių rožių. Keliolika ro- 
-žių, sudėtų į krūvą, sudaro puokš
tę, kuri savo grožiu džiugina žmo
gaus širdį ir išreiškia mūsų meilę 
brangiam asmeniui.

Puošia žmonės rožėmis bei ki
tomis gėlėmis ir altorius. Tuo bū
du jie išreiškia savo meilę ir pa
garbą Dievui ir Išganytojo Moti
nai Marijai. Bet tos rožės ant al
torių greitai nuvysta. Reikia to
kiu rožių, ir tai ne popierinių, ku-

rios nenuvysta. Tokios rožės yra 
mūsų maldos “Tikiu į Dievą Tė
vą”, “Tėve mūsų”, “Sveika Mari
ja” ir kitos maldos yra mūsų ne
vystančios rožės, kurias skiriame 
Dievui ir Išganytojo Motinai Ma
rijai. Tų maldų rinkinys lietuviš
kai vadinasi rožinis (arba rožan
čius). Jį kalbame ypač spalio mė
nesį, nes jis yra skirtas Išganyto
jo Motinai. Rožinį, padarytą iš 
mažų rutuliukų, galima nusipirk
ti. Jis padeda rikiuoti mūsų ne
vystančias rožes — maldas. G.

O

Iškepė kartą mamytė 
tešlinį žmogutį. 
Kas per gražumas, matytum! 
Akys apvalios, nosis kumputė, 
guzikai rudi šviečia, 
kelnytės raudonos, 
taip seilė ir driekias, 
prarytum be duonos.

Kodėl žąsys skrenda V rikiuotėje?

Čia nupieštas visiems žinomas lietuvių priežodis. Perskaitykite.
Piešė V. Girnius

Jei išgirsite šaltą rudens naktį 
duslų gagenimą, pažiūrėkite į vir
šų ir gal pamatysite būrį Kanados 
žąsų, skrendančių į pietus praleis
ti žiemos i šiltesnius kraštus.

Žąsys skrenda V rikiuotėje 
kaip lėktuvai. Sena Kanados indė
nų legenda pasakoja, kad jos taip 
skrenda nuo seniai.

Gyveno indėnas vardu Mani- 
buš. Jis mėgo išdykauti su paukš
čiais. Vieną dieną keliavo jis per 
mišką ir priėjo platų ežerą, ku
riame plaukiojo būrelis žąsų. Ma- 
nibuš buvo alkanas, ir panoro žą
sienos. Nutarė sugauti bent vieną.

Pasiėmė jis virvutę, padarytą iš 
liepos medžio žievės, ir pasinėrė į 
vandenį — taip tykiai, kad žąsys 
jo nepastebėjo. Jis atplaukė prie 
žąsų ir iš apačios surišo vienos 
žąsies kojas, paskui kitos, tre
čios ... Taip žąsys liko pririštos 
viena prie kitos. Gudruolis Mani- 
buš staiga išniro ežero paviršiun, 
manydamas, kad sugavo visas žą
sis. O žąsys, pamačiusios indėną, 
taip išsigando, kad ėmė ir visos 
kartu pakilo skristi su didžiausiu 
triukšmu. Skrido gi V rikiuotėje, 
nes jų kojos buvo priraišiotos, in
dėnai sako, kad nuo to laiko žąsys 
visada skrenda V rikiuotėje.

Bet vos tik mamytė 
tešlinį žmogutį ant stalo padėjo, 
tas strykt tik žemyn nudardėjo 
ir leidos kaip vėjas laukan į kie
melį, iš kiemo į gatvę, iš gatvės į 
kelią ii* lekia. “Pagaukit!”, vai
kams jisai šaukia, o tie, kad šoks 
vytis nieko nelaukę ...
Bet kur tu pavysi, tasai kaip zui
kutis toks greitas, jo storos, tešli- 
nės kojytės tik raitos ...

TĖVISKFSZIBUHIAI

Amerikos kolegijų studentės
J. GOBIS

Kultūrinėje veikloje

5 PSL.

Atsakymai J “Pagal
vok ir man parašyk”

1. Man geriausiai patinka Lie
tuvos valdovas Vytautas, nes jis 
buvo pats galingiausias. Jis būtų 
tapęs ir Lietuvos karalium, jei 
lenkai nebūtų klastingai sukliudė.

2. Senovėje, kai lietuviai buvo 
pagonys, mergaitės, kurios kurstė 
amžiną ugnį, vadinosi vaidilutės.

3. Gražiausias Lietuvos miestas 
yra Vilnius. Jam ir pridera būti 
gražiausiu, nes jis yra Lietuvos 
sostinė.

4. Lietuvos gamta yra ne tik 
graži, bet ir labai maloni: be stip
rių vėjų, žemės drebėjimų, nuo
dingų žolių ir vabzdžių.

5. Lietuvis savo meilę gamtai 
išreiškia gražiomis dainomis.

Pelytė

Pelytė pu-pu pu-pu, 
Išlindo iš urvelio. 
Nosytė šniuku šniuku — 
Gi sūris ant stalelio.
Pelytė rapu rapu
Ant stalo užrėpliojo,.
Danteliais cmaku ernaku 
Ir — sūrį sudorojo.

V. Šmaižienė

Paimkit keturis vienodos ver
tės pinigus ir pabandykit juos 
taip sudėti, kad kiekvienas 
liestu kitus tris. C

i.

3.

Atspėk mįsles
Kas turi sparnus, bet nelekia? 
Lino šerdis, taukų drabužis, si
dabro galva.
Lydeka nėrė, visą girią pakėlė.

4. K-iurza keverza visą lauką ap- 
keverzoja.
Kas be vėjo ūžia?
Vienas sėja, kitas pjauja, tre
čias obuolį ragauja, o ketvirtas 
po sniegu miega meškino mie
gu.

5.
6.
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Stasys Yla

Žmonės
kurie greit 
pasipiktina

Religija susiduria su vienu ar kitu žmonių jautrumu. 
Paliesi ji — Įsiskaudins, giliai pergyvens, nusigręš. Kartais 
sunku pasakyti, kur to jautrumo šaknys, sunku apčiuopti 
jo branduolį. Jis būna giliai paslėptas, lengvai neapta
riamas.

Tylusis Juozas
Pažinau vieną, vardu Juozas, kuriam greit betkas ne

patikdavo. Nežinosi kas nepatiko; pastebėsi tik tada, kai 
jis nutyla. O nutyla staiga, nelauktai, ir jo akys tada pa
sidaro žvelgiančios lyg į save. Kartais nei iš .Šio, nei iš 
to, jis pakyla, išeina į kitą kambarį, užsuka radiją ir 
klausosi muzikos ar žinių. Draugai kalbasi toliau, o jis 
tarsi sakytų: šnekėkit, man nesvarbu! O jam viskas svar
bu, ir kaikas čia pat jam nepatiko. Dabar jis apie tai 
galvoja ir jaudinasi. /

Krikščionybę jis idealizavo ir geidė, kad ji būtų vyk
doma evangelijos dvasioje. Dėl to jis daug ką kritikavo, 
kas jam atrodė su ta dvasia prasilenkia. Jo kritika būdavo

Šiais metais The Citadel Press 
leidykla išleido prof. dr. K. Gir
tauto knygą “The American Col
lege Girl” — “Amerikinė studen
tė”. Tai yra knyga iš moterų psi
chologijos su filosofišku atspąl- 
viu. Jos turinį sudaro G. N. Shus- 
terio įvadas, autoriaus prakalba^ 
Pakeliui į kolegiją. Susipažini
mas su kolegijos aplinkuma, Ap
linkuma, Išvaizda, Subjektyvus 
pasaulis, Santykis su savim ir ki
tais, Kultūringa siela kultyvuota- 
me kūne, Įvairūs tipai: intelektua
linis, socialinis, estetinis, klasiki
nis; Amerikos kultūros architek
tė, Išvados. Priedėlyje: studentė 
kalba apie save. Cituotos knygos 
bei autoriai.

Knyga parašyta gražia anglų 
kalba. Autorius profesoriauti 
pradėjo 1944 m. Erlangeno uni
versitete, Vokietijoje, o nuo 
1950 m. profesoriauja JAV mer
gaičių kolegijose, tad per 11 me
tų galėjo gerai susipažinti su ame
rikinėmis studentėmis, ypač kata
likų kolegijų studentėmis, su jų 
tipais bei charakteriais ir jų gy
venimo idealais, ypač turėdamas 
puikų teorinį pasirengimą — dak
taratą iš pedagogikos. Ameriki
nės studentės siela aprašoma su 
gero, nuoširdaus psichologo įžval
gumu. Amerikinės, taigi ir šio 
krašto lietuvaitės, studentės sielą 
skaitytojai supras iš kalbamosios 
knygos, čia daugiausia dėmesio 
bus kreipiama į šioje knygoje pa
liestas filosofiškas problemas.

Autorius daug dėmesio skiria 
estetiškam moterų auklėjimui 
augštosiose mokyklose. Jo many
mu, studentės tikslas yra gyventi 
grožyje ir orume, 109 psl. “Žmo
gus, kurį pažįstame, yra netobu
las, o Tasai, Kurio nepažįstame,

Į yra tobulas; grožis, kurį matome, 
yra menkas, o Grožis, kurio nega
lime matyti, yra didis”, 176 p. F. 
Dostojevskis savo “Broliuose Ka- 
ramazuose” vieno veikėjo žodžiais 
sako: “Kas protui atrodo gėda, 
tai širdžiai tikras grožis. Argi So
domoje grožis? Sodomoj tai jis ir 
slypi didelei žmonių daugumai. 
Baisu tai, kad grožis yra netik 
baisus, bet ir paslaptingas daly
kas”. Vadinasi, Dostojevskiui gro
žis yra lygstamoji vertybė: jis ga
li žmogaus širdį kelti į Gėrį, gali 
vilioti ir į blogį, i nuodėmę. Gir
tautas gamtos grožyje randa “Die
vo ženklą” — sign of God, 106 p. 
“Žmonės, kurie bendrauja su gė
lėmis yra geresni, patys galbūt to ■ traktuojama ^riešingu asuektu,

nesu tai daro VI. Solovjovas ir K. 
Girtautas.

Išvadoje tenka pasakyti, kad 
šią knygą sunku reziumuoti, sun
ku jos turinį atpasakoti. Alė Rū
ta pabandė tai nadarvti “Lietuvių 
Dienose”, bet iš to išėjo nevyku
si knygos karikatūra. 6 tai yra 
rimta knvga ir skaitytina lietuvai
tėms studentėms ir jų tėvams; jos 
pažintinė nauda yra nemaža: iš 
šios knygos studentės geriau su
pras save, o jų tėvai — savo dūk- 
rss

K. C. Cirtantas, THE AMERI
CAN COLLEGE GIRL. 192 psl. 
Išleido The Citadel Press. 222 
Park Avenue So., New York 3, 
N.Y., USA. Kaina $3.95.

Dievo” (t.p. 112 psl ). Kalbamoj 
knygoj “The American College 
Giri” 65 psl. Girtautas sako: “Rei
kia kentėt, norint būti gražiam”, 
vadinasi, per kančią einama į gro
žį. Tai atitinka J. Mačernio tezę, 
kad kančia nėra blogis, nes ji va
lo žmogaus sielą, žmonių skaus
mai ir kančios nėra blogybės, bet 
didelės etinės vertybės” (plg. jo 
“El Hombre un enigma?” 244 p.). 
F. J. Sheen sako: “Kas moralu, tai 
estetiška, kas bloga, tai bjauru” 
(plg. J. Mačernio op. cit. 244 p.).

Grįžkime prie Girtauto: “Gėlių 
kokybė pareina nuo dirvožemio, 
kaip kad gyvulių nuo maisto ko
kybės” (66-67 p.), vadinasi, ta pa
ti rožė bus gražesnė ir kvapnesnė, 
jei augs gerame dirvožemyje, ir 
bus nususus, jei augs liesame dir
vožemyje. Merginos grožis žymia 
dalimi pareina nuo fizinio maisto, 
nuo sotaus maitinimosi ir taip pat 
nuo psichinio, idėjomis turtingo 
maisto; toks maistas daro žmogų 
stiprų, kūrybingą ir žavų, 77 p. 
Amerikos kolegijos yra tokioje fi
zinėje ir psichinėje aplinkumoje, 
jog jų studentės gyvena ir mokosi 
“grožyje ir orume” — in beauty 
and dignity; kolegijos išleidžia 
moteris į gyvenimą taip paruoš
tas, jog autorius jas laiko Ameri
kos kultūros architektėmis. “Auk
lėjant vaikina, auklėjamas indi
vidas, o auklėjant mergina, auk
lėjamos ištisos kartos”, 165 p. 
“Lietuvių Dienų” 1962 m. birže
lio mėn. nr. recenzente daro Gir
tautai priekaištą — perdidelį stu
denčių idealizavimą, neatsižvelgi
mą į jų problemas. Girtauto kny
goje atsižvelgta į visas merginų 
dvasines problemas, bet tik ne į 
fiziologiškas bei pornografiškas, 
kaip tai, pvz., daroma Alfred C. 
Kinsey knygoje “Sexual Behavior 
in the Human Female”. Dr. K. 
Girtautas yra Fr. W. Foersterio 
nuotaikos pedagogas, todėl jis į 
fiziologines merginų problemas 
žiūri krikščioniško esteto akimis.

Žmonių santykiu širdis yra mei
lė. Studentės meilė aoima myli
mo asmens kūną ir siela, ir ji pa
ti laukia meilės pilnutinei savo 
asmenybei. 107 p. Taigi, ameri
kinės studentės meilė vra nu
kreipta į pilna mylimo žmogaus 
asmenybe — į kūną ir sielą. Mei
lė. nukreiota vien į kūną, vra ne- 
oilna, defektinga, teigia VI. So
lovjovas savo “Smisl liubvi”. A. 
C. Kinsey knygoi lytinė meilė

JAV TEISININKŲ DR-JOS CENT
RO V-BA skelbia valdomųjų organų 
rinkimus. Kandidatai siūlomi iki 
1962 m. lapkričio 15 d., balsuotojams 
vokai bei lapeliai pasiunčiami iki š. 
m. gruodžio 15 d. Balsavimo terminas 
— 1963 m. sausio 13 d. Rinkimų ko
misiją sudaro: B. Novickienė, J. Šle
petys, Vyt. Vaitiekūnas. Adresas: Mrs. 
B. Novickienė, 95-12 108th Avė., 
Ozone Park 17, N.Y., USA.

ALE RŪTA laimėjo “Dirvos”kon- 
kursą už romaną “Kelias į kairę”. Ver
tintojų komisijai buvo atsiųsta 10 ro
manų A. Rūta yra viena produktingiau- 
sių rašytojų išeivijoj. Jos romanas 
“Trumpa diena” buvo premijuotas. 

I “Draugo”. Autorė gimusi 1915 m., gy
vena Kalifornijoj. “Dirvos” premijos 
mecenatas — J. Cėsna.

LIET. JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
meno paroda atidaroma Čikagoj, Ciur- . 
lionio galerijoj, spalio 13 d. ir truks 
iki spalio 21 d. Lankymo laikas: kas
dien nuo 6 -10 v .v., savaitgaliais nuo 
12 -10 v.v.

OPEROS DAINININKAS K. ŠIL- 
GALIS pagal J. Marcinkevičiaus apy
saką “Pušis, kuri juokėsi” parašė lib
retą naujai operai “žmogui reikia 
meilės”. Muziką žada sukurti jaunas 
komoz. Vyt. Paltanavičius.

ALB. MORKAUS apsakymai “pa
skelbti “Švyturyje“ 17 nr. ir “Perga
lėje” 9 nr. “Pergalė” atspausdino 43 
pusi, satyrinę apysaką “Pabėgėlė”, ku
rioje autorius, anot redakcijos, paro
dus “visišką Lietuvos vaduotojų de
gradaciją”. Veiksmas vyksta Paryžiu
je ir JAV. Apysakoje minimas “komi
tetas” su jo nariais: prez. Leonardu 
Mumučiu, sekrt. Pijum Karklaičiu ir 
iždin. Mykolu Dardyla. Tai išjuoki
mas išeivių veiklos. E.

KAUNE ATIDAROMAS LITERA
TŪRINIS MUZĖJUS. Jo medžiagą su
daro pirmieji svarbiausiųjų lietuvių 
rašytojų - kūriniai, rankraščių pavyz
džiai, memorialiniai daiktai, Įvairių 
sovietinių tautų vertimai į lietuvių 
kalbą. Įrengtas atskiras memorialinis 
kambarys Vyt. Montvilai. E.

ŠIAULIUOSE ĮVYKO BRITŲ ŽUR
NALISTO Williamsono meninės foto- 
grafikos paroda. Autorius yra proko- 
munistas. Pirmąją diena paroda ap-

.. E-
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MU-

nejausdami ir nežinodami” (plg. 
jo “Skausmo pergalė” 113 p.). 
“Man atrodo, kad tokie žmonės, 

Subėgo kaimynu vaikai padėt teš- kurie myli gėles, nėra blogi: jie 
linuką pavyti, ‘ir šunes užuodę Jra arciau gamtos ir galbut afCiau 
skanėstą panoro praryti, 
ir visi jie tik šaukia, tik rėkia, tik 
klykia, viens už kitą garsiau, lyg 
būt nusiplikę...

štai miškelis netoli. Ir būt tešli- 
nukas pabėgęs, jei bent kiek dau- 
giau būtų protelio turėjęs.
Bet sutiko laputę gudruolę šmė- 

Atbėgo ir storas policininkas už- žiuojant. Ta ir sako: “Kur gi taip 
dusęs. “Kas čia daros, ar kas mu- ,-i —*---«•» «------- . ------
šas? Pabėgo? Mes tuoj tą bėglį 
pagausim, jo raudonas kelnytes 
numausim ir gerai į kaili Įkirtę, 
tešlinio žmogučio užkirtę, ramiai 
atsidustai, nusnausim”.

skubi, gražuoli? Pavargai, varg
šeli? Panėšėsiu truputi! Sėsk ant 
mano noselės smailutės”.
Kvailelis tiesiai laputei į gerklę 
įsmuko, ta gi prarijus, greitai į 
mišką paspruko. B. M.

Catholic Digest” tvirtina, 
kad asmuo, norėdamas išlaikyti 
savo normalų svori suėjus 25 me
tams amžiaus, privalo kas metai 
mažinti 1% suvalgomo maisto 
kieki. Išeitų, kad sulaukus 75 m. 
reikia valgyti perpus mažiau nei 
25 amžiaus metais.

• žmogaus širdis per diena per- 
pompuoja tiek krauio, kad juo 
galima būtų pripildyti geležinke
lio skysčių tanką.

santūri — kalbėdavo trumpai, nes buvo mažakalbis. Daž
nai jį teko sutikti vėliau ir kalbėtis įvairiais klausimais. 
Jis vis įterpdavo savo jautrų susirūpinimą dėl krikščio
nijos netobulumų, tikinčiųjų ar kunigų laikysenos bei 
atskirų Bažnyčios praktikų.

Juozas buvo gabus žmogus, augštų mokslo kvalifika
cijų ir natūraliai sveikų pažiūrų į gyvenimą. Bet jam 
stigo gilesnio religijos pažinimo ir filosofinio pasirengi
mo. Jis buvo tiksliųjų mokslų specialistas, labai užimtas 
savo darbu.

Tokių Juozų nėra'daug — tokių, kurie būdami jautrūs 
visdėlto nenusigręžia nuo religijos, priešingai — juo 
daugiau pastebi netobulumų, juo labiau patys stengiasi 
l>ūti tobulesni.

Cigaretė sudegino tikėjimą 
A

Žymiai daugiau yra žmonių, kurie greitai pasipiktina 
žmogiškom silpnybėm ir nemoka jų atskirti nuo esminių 
dalykų.

Vyras papasakojo įvykį iš I D. karo meto, berods, 
Rusijos tremtyje.

— Užėjau į bažnyčią pasimelsti, — kalbėjo jis. — Bu
vau pilnas giedrios nuotaikos. Tikėjausi, kad nieko nebus 
bažnyčioje ir iš tikro nieko nebuvo. Meldžiausi, kaip retai 
kada, ir, štai, įsivaizduokit, prasiveria zakristijos durys 
ir pro jas įeina zakristininkas. Turbūt ir jis galvojo, kad 
šiuo metu nieko nėra bažnyčioje. Jo dantyse buvo ciga
retė ... Jis rūkė bažnyčioje!

Pasakotojas valandėlei pertraukė kalbą, tarsi dabar 
matytų tą vaizdą.

— Aš uždengiau akis, kad daugiau nematyčiau. Bet 
mane lydėjo baisi mintis, kad jis, rūkydamas, lipa prie

altoriaus. Kaip gaisro išgąstis verčia uždengti akis, bet 
kartu kažkoks smalsumas akina žiūrėti. Iš tikro, zakris- 
tininkas buvo prie pat altoriaus ir jo dantyse buvo ciga
retė.

— Ar iš tikro cigaretė? — buvo paklaustas pasakoto
jas. — Gal jis laikė dantyse žvakės dagtį ar ką panašaus? 
Juk jūs nebuvote arti?

Pasakotojas kiek pagalvojo. Toks klausimas tada, ma
tyt, jam nebuvo atėjęs. į galvą.

— Nesvarbu, — pasakė jis. — Man tada atrodė, kad 
cigaretė ir aš išbėgau iš bažnyčios lyg kokios gėdos vietos. 
Manyje kilo toks pasišlykštėjimas, — kalbėjo vyras, — kad 
aš niekad nebedrįsau užeiti bažnyčion. Ji man buvo iš
niekinta Dievo vieta. Kiekvienoj bažnyčioj mačiau tokį 
zakristininką. Aš pasidariau netikintysis, nors širdis daž
nai šaukėsi bažnyčios prieglobsčio.

Pasakotojas atsiduso ir pridėjo:
— Jūs dabar mane suprasite!
Buvo sunku jį suprasti. Kas gi zakristininką maišo su 

Dievu ir religija? Jei jis ir būtų rūkęs bažnyčioje, argi dėl 
to jau bloga pasidarė pati bažnyčia? Toks jautrumas atro
dė ne tik neprotingas, bet ir nesveikas. Argi žmogus kaip 
dūžtantis stiklas — paleidai akmenuką, ir viskas suaižėjo. 
Ką per tokį stiklą gali matyti? Viskas lyg rūke, viskas 
palaidota viename neįžvelgiamame vaizde.

Šiam vyrui akmenukas buvo zakristininko cigaretė. 
Kitam bus vargonininko apsileidimas. Trečiam klebonijos 
šeimininkės puikybė. Ketvirtam seselės mokytojos pasi
elgimas ar prasitarimas. Penktam klebono veiksmas ar 
tonas. O kiek tokių akmenukų šios prigimties žmonės 
atras istoriniuose Bažnyčios įvykiuose?

PROF. IGN. KONČIUS kaip pensi
ninkas gyvena Waterbury, Conn. Svei
katai pagerėjus, tvarko savo rankraš
čius. Jau paruošė naują per 200 rank
raščio puslp. knygą apie žemaičių kry
žius, koplytėles.

MUZ. VYT. STROLIA paruošė W. 
Bleichmano muzikinį veikalą “Pilia
kalnis” ir įteikė Niujorko vyrų okte
tui, kuriam vad. muz. A. Mrozinskas.

ALFAS LIEPA, baletmeisteris, gy
venąs Niujorke, su viena baleto tru
pe keturioms savaitėms išvyko į Eu
ropą. Gastroliuos Olandijoj, Vokieti
joj, Austrijoj, Šveicarijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj ir Belgijoj.

SOLISTĖ GENĖ STANAITYTĖ- 
VASILIAUSKIENĖ, lyrinis sopranas, 
dažnai dainuoja per Australijos radi
ją.

PROF. STP. KOLUPAILA, profeso
riaująs Notre Dame un-te, rugsėjo 
14 d. sulaukė 70 metų amžiaus. Ruo
šia III tomą savo veikalo “Bibliogra
phy of Hydrometry”.

KĖSTUČIO ZAPKAUS, jauno iški
laus dailininko darbų parodą suruošė. 
Grės Meno Galerija ičikagoje. Atida
ryta iki spalio 19 d.

DR. INŽ. R. VISKANTA pakviestas 
dėstyti Purdue uni-to mechanikos-in- 
žinerijos fakultete. Iš Čikagos su šei
ma išsikėlė į W. Lafayette, Ind. Dr. 
R. Viskanta gavo ekstraordinarinio 
profesoriaus - associate professor pa
skyrimą.

N. RASTENIS, Baltimorėje gyve
nąs teisininkas jau išvertė komp. K. 
V. Banaičio sukurtos operos “Jūratė 
ir Kastytis” libretto į anglų kalbą. 
Vertimą ir klavyrą jau atsiuntė tos 
operos išleidimo fondo pirmininkei M. 
Rudienei. N. Rastenis atliekamu laiku 
rašo eilėraščius arba juos verčia į 
.anglų kalbą; jo kūryba pasinaudoja 
anglų kalba leidžiami žurnalai.

PR. ONAITIS, JAV gimęs lietuvis, 
Youngstown, Ohio, 44 m., jau dvide
šimt penkeri metai piešia kartūnus. 
Jis yra prisidėjęs prie pagaminimo 
Walt Disney filmo “Snieguolė” — 
Snow White ir kt. Yra piešęs kartūnus 
30-čiai filmų.

PROF. J. MAČERNIS priimtas i Ar
gentinos mokslininkų draugiją Buenos lankė apie 1.000 šiauliečių. 
Aires mieste. - - _ ____ ___ ___  ___

ROY CADWELL, teisininkas, kny-! ZĖJUJE įvyko žemaičių liaudies me-_ 
gos “Communism in the Modern! no meistru paroda. Išdėstyta daugiau 
World” autorius, gyvenąs JAV, yra] kaip 1.300'meno audinių, kilimų, me- 
lietuvių kovos už Lietuvos išlaisvinimą j džio raižinių, drožinių. Iš viso dalyva-. 
draugas. Jis pažadėjo savo lėšomis at- Vo per 100 kūrėjų. E.

LIETUVIŲ KILMĖS PROF. ALEK. 
ras Maskvoje”. Šio autoriaus išleistoje UGINČIUS technikos mokslų dakta- 
knygoje sakoma: “Komunizmas — yramas, Charkovo mokslinio-tiriamojo ins- 
šėtoniška sistema, gimusi neapykantoj: tituto dir. lankėsi Lietuvoj. Mokslinin- 
ir auginta pagiežoje, įklota į geležinius: ko senelis buvo kilęs iš buv. Raseinių 
rėmus, kurie sukausto žmonių gyveni-1 apskr., Gorainių kaimo, caro buvo iš- 
mą, širdis ir protą. Kaip milžinas j tremtas į Sibirą. Pats mokslininkas 
Frankenšteinas, jis triuškina tuos, ku- Į Lietuvoje lankėsi būdamas vos 5 m. 
riuos tariamai globoja. Yra geriau i amžiaus ir nieko nebeprisimena, 
greitai numirti esant laisvu žmogumi, i E.
nei lėtai žūti komunistų vergijoje’. TELŠIŲ ETNOGRAFINIS žemaičių 

Pr. Al. i ir šokių liaudies ansamblis turėjo su- 
Įkakti — surengė 100-ji koncertą. Jis 

“TIESA” 212 nr. paskelbė JAV gyv. [buvo Įkurtas prieš pustrečių, metu, 
lietuvių rašytojo Albino Morkaus - 
Markevičiaus apsakymą “Baltasis mies
telis”. Laikraštis pastebi, kad A. Mor
kus pastarojo karo audrų buvo nu
blokštas 
tinkami 
vaizdai, 
riką.

NAUJI LITUANISTINIAI LEIDI
NIAI. — Gustav Raenk. Die Bauern- 
hausformen im baltischen Raum — 
Sodiečių namo formos Pabaltijo erd
vėje: Marburger Ostforschungen. 17 t. 
Marburg, 1962. XVI, 120 psl. 58 pav., 
11 lent. Kaina DM 24. Veikale liečia
ma taip pat lietuvių sodžiaus statyba 
ir cituojami lietuvių mokslininkų S. 
Daukanto, J. Gimbuto ir kt. veikalai. 

Ernst Albrecht Plieg. Das Memel- 
land 1920-1939. Deutsche Autonomie- 
bestrebungen im litauischen Gesamts- 
taat — Klaipėdos kraštas 1920-1939. 
Vokiečių autonominiai seikimai bend
roje Lietuvos valstybėje; Marburger 
Ostforschungen 19 t. Marburg 1962. 
XII, 268 psl. Kaina DM 27.

“The Baltic States and the Soviet 
Union”, Stockholm, 1962. čia ištisai 
paskelbtas 1960 m. rugpjūčio 23 d. Eu
ropos Tarybai, jos patariamajam sei
mui pateiktas pranešimas apie Pabal
tijo valstybes, jų padėtį. Pranešėjas— 
Fr. von Ixjwzow iš Danijos. 52 psl. Lei
dinyje dar paskelbti komentarai apie 
padėtį Latvijoje ir Estijoje — papil
domos žinios. E.

ŠIAULIUOSE įrengus transliatorių, 
netrukus numatoma perduoti televizi
jos programas. Jas galės žiūrėti Šiau
lių ir aplinkinių rajonų gyventojai. 
Bus perduodamos Vilniaus ir Maskvos 
televizijos programos. E.

TARPTAUTINĖJE FIZIKOS KON
FERENCIJOJE Britanijoj sovietinėje 
delegacijoje dalyvavo ir vienas lietu
vis, fizikos-matematikos kandidatas Po
žėla. Jis turėjo ir pranešimą. Pagal jį, 
galima laukti, kad puslaidininkiąi bus 
daugiau pritaikomi praktikoje. Konfe
rencija parodė, kad puslaidininkiai už
ima vis didesnę vietą elektroninėje au
tomatikoje, kosmoso tyrimuose ir ki
tur. E.

spausdinti politinę brošiūrą, paruoštą 
pagal B. Armonienės knygą “Palik aša-

j JAV ir jo apsakymuose su- 
realistiniai JAV gyvenimo 
tendencingai juodiną Ame- 

E.

$3.00
S3.25
$0.50
$0.75

E.
PER VILNIAUS RADIJĄ suvaidinta 

Balio Sruogos pjesė “Pajūrio kuror
tas” iš gyvenimo vokiečių koncentra
cijos stovykloje. Režisavo Henrikas 
Vancevičius. E.

VADOVĖLIAI LIET. ŠEŠTADIENI
NĖMS MOKYKLOMS IR MOKYTI 
NAMIE —

Kregždutė I d. __ ________ $2.25
Kregždutė II d. kietais virš__$3.50
Kregždutė II d. minkštais virš 
Kregždutė III d. ___ i______
Kregždutė rašo________ r__
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.

Skautų - skaučių 
albumas

Lietuvių skautų Brolijai pavedus, 
Džiamborės. Fondo skyrius leidžia 
skautų-čių albumą. Jo dydis — apie 
100 pusi, su 300 nuotraukų.

Be visuomenės paramos bus sunku 
išleisti ši albumą, nes Lietuvių Skautų 
Brolija neturi lėšų. Geriausia parama 
— užsisakyti albumą iš anksto.

Garbės rėmėjo prenumerata —$10, 
eilinė — $5. Tokių prenumeratorių 
užsiprenumeravę ir iš anksto įmokėję 
sąrašas bus Įdėtas Į albumą, kuris 
bus atspausdintas atskirai anglų ir lie
tuvių k. šių metų pabaigoje.

Užsisakyti galima pas LSB Džiam
borės Fondo Įgaliotinius: Toronte — 
V. Ruša, 18 Sutherland Ave.,; G. Ka- 
rasiejūtę, 37 Glenlake Avė.; Montre- 
alyje — G. Kudžmiene, 5001 Bosuete 
St.; Niagaros pusiasalyje — B. Si
monaitį, 113 Charlotte Str.; Port Col- 
borne, Ont. arba tiesiogiai pas LSB 
Džiamborės Fondo Įgaliotinį Kanadai 
V. Gudelį, 243 Highbury Ave., Lon
don, Ont. V. Gudelis

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitės nuotakoms bei pairiems kitoms progoms —- 

europietiikome ir kanadtžkome stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro . irkitokig Hdhbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



6PSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel w.
2336 Bloor St. W • Tel. RO. 2-8255

SPORTAS TORONTO MIESTO

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 KRAUTUVĖ (Hard- 
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. 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.

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.

MŪSŲ RINKTINĖ Į LIETUVĄ?
Girdėti, kad Š. Amerikos lietuvių 

krepšinio rinktinė ateinančią vasarą 
bus kviečiama gastrolėms Į pavergtą 
Lietuvą. Spėjama, kad Sov. Sąjunga 
apmokės ir visas išlaidas. Atrodo, 
kvietimas bus atmestas.

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.

Ir vienuolės tari savo problemas
savo tėveliams, gerosioms seselėms ir 
kun. Ylai. Jie visi man padėjo būti ge
resne mergaite”. Brooklynas.

— Daug kas būkštauja dėl mū
sų vienuolijų galimo nulietuvėji- 
mo. Kaip yra su jūsų vienuolija? 
Ar ji tebėra pasiryžusi išlikti lie
tuviška?

— Žinoma, kad pasiryžusi likti 
lietuviška. Kol lietuviai reikalingi 
mūsų pagalbos, mes jų jokiu bū
du nepaliksime.

Jaučiame, kad lietuviai vertina 
mūsų darbus, bet kada iškyla kon
kretūs reikalai, pavyzdžiui, savo 
dukterį leisti i vienuolyną, tėvai 
stato kliūtis, neleidžia. Juk tik su 
lietuvėmis galime išlikti lietuviš
kos, išlaikyti geras ir gerai pa
statytas katalikiškas Įstaigas.

Kongregacijos centras yra už 
geležinės uždangos. Kongregacija 
negali laisvai veikti tėvynėje. Mes 
laikome gyvą vilti grįžti. Nevisos 
grįšime, nes pradėtą darbą turi
me tęsti, bet grįžimui ruošiamės 
ir tikimės, kad tie, kurių tarpe 
stengiamės gyvą tikėjimą ir lietu
vybę išlaikyti, taip pat grįš Lietu
vos atkurti.

■— Užsiminėte pašaukimus. 
Kiek narių turite dabar ir kur jūs 
randate daugiau — senųjų atei
vių šeimose ar naujųjų?

— Pašaukimų klausimas, kaip 
jau minėjome, yra liūdnoj padė
ty. Daugybė mergaičių pereina 
per mūsų įstaigas; daug atsiranda, 
kurios norėtų gyventi vienuolišką 
gyvenimą, tačiau tėvai stabdo, 
kad ir netiesioginiais būdais. Mer
gaitei labai sunku atsilaikyti prieš 
tėvų ir visuomenės nepalankumą. 
Mūsų katalikai permažai vertina

(Atkelta iš 3 puslp.) 
grupė 7 -9 metų, vidutiniųjų 10 - 
12^, vyresniųjų — 13 -16. Nuo 
16 metų pavyzdingosios gali būti 
pagelbininkėmis. Šią vasarą visos 
grupės skaičiumi buvo maždaug 
lygios; kiekvieną vasarą proporci
ja keičiasi, nors dažnai vidutinių
jų būna daugiausia, nes tai pats 
stovyklavimo amžius. Į mūsų sto
vyklas dauguma mergaičių noriai 
grįžta eilę metų, kaikurios net 
vienuolika metų stovyklauja. Pro
grama keičiasi. Vyresniųjų grupė 
turi atskirų užsiėmimų: vakare at
skiri pašnekesiai, laužai ir pana
šiai. Dauguma grįžta, kol gali, ir 
laukia vasaros, kada galės būti 
pagelbininkėmis.

Immaculata stovyklą Putname 
nuo 1944 m. perėjo 1.982 mergai
tės; Dainavos stovyklą Mančeste
ryje, Mich., nuo 1957 m. iki 1962 
m. — 411 mergaičių. Abiejose 
stovyklose yra buvę 2.393 stovyk
lautojos, kurių dauguma, kaip mi- 

. nėjome, eilę vasarų grįžta: pvz. 
1962 m. Putname 86 mergaitės 
yra stovyklavusios po 2-11 metų.

— Ar jūsų stovyldos duoda ap
čiuopiamos naudos mergaičių re
liginiam ir tautiniam auldėjimui?

— I šį klausimą atsakysime pa
čių stovyklautojų tėvų žodžiais:

“Noriu pasidžiaugti jūsų stovykla, iš 
kurios Laimutė, o taip pat ir mes, par- 
sivežėm visą puokštę smagių įspūdžių. 
Jau dahar Laimutė kalba, jog ir kitais 
metais važiuosianti į Putnamą”. Niu
jorkas.

“Mergaitės grįžo labai patenkintos 
stovykla. Važiuojant namo. Rūta ir 
Milda dainavo lietuviškas dainas, iš
moktas stovykloje. Mes buvom nuste
binti ir sužavėti, kaip Jūs galėjot iš
mokyti per tokį trumpą laiką tiek daug Į vidinį gyvenimą ir vienuolijų 
dainų. Kaip gražu, kad jau ne angliš-! ‘ ‘ - - -- - -

Sportas Lietuvoje
Pasaulio irklavimo pirmenybių įspū

džius iš Liucernos aprašo Vilniaus Žal
girio aštuonvietės narys Z. Jukna 
“Sporte”. Lietuviai laisvai vaikščioję 
Šveicarijos miesto gatvėmis, dalyvavę 
bendroj iškilmių vakarienėj, kur susi
pažinę su vienu šveicaru, medicinos 
fakulteto studentu. Šveicaras taręs Z. 
Juknai: “Štai, žiūrėkite, mūsų prezi
dentas be jokios policijos atėjo į šias 
iškilmes ir kartu su visais čia links
minasi. O ar jūsų Chruščiovas taip ga
li elgtis?” Vilnietis į tai atsakęs, kad 
šveicaras turįs skaityti Sov. Sąjungos 

Įspaudą. Tuomet jis pamatysiąs, kiek 
daug N. Chruščiovas bendrauja su pa
prastais žmonėmis, šveicaras atšovė: 
“Pas jus žmonėms draudžiama kalbėti 
ir rašyti ką jie nori!”. (“Sportas”, nr. 
112, š.m. rugsėjo 22 d.).

Prieš penkerius metus pirmą kartą | 
Lietuvos sportininkei buvo įteiktas pa- į 
šaulio meisterio medalis. Jis teko Gra
žinai Tūlevičiūtei, žardžiusiai Sov. Są
jungos krepšinio rinktinėpje. Kaip to
liau rašo “Sportas”, įvairiuose pasauli
nės geografijos pločiuose ir ilgiuose! 
garsėjo Lietuvos sportininkų vardai... j 
Deja, faktai rodo ką kita, nes jau ket-. 
virtam to paties “Sporto” nr. puslapy- ; 
je matome nuotrauką Briedžio, Karlos' 
ir Bagdonavičiaus, žygiuojančių Liu-j 
cernos gatvėmis su CęCP raidėmis ant j 
krūtinių. Net ir “kvapo” nėra “Tarybų . 
Lietuvos” vardo. Kur vilniškis “Spor- į 
tas” surado, kad užsienyje garsinamas 
Lietuvos vardas?

Perpildytame Rygos stadijone Vil
niaus Žalgiris pralaimėjo S. S-gos fut
bolo pirmenybių rungtynes vietos Dan
gavai 0:2. Tikrumoj, tai buvo abiejų 
tautų rinktinių susitikimas, nes dviejų 
sostinių komandos buvo sutraukusios 
pajėgiausius žaidėjus.

Sov. Sąjungos Dinamo dr-jos lengv. 
atletikos pirmenybėse Kijeve naują 
Lietuvos rekordą rutulio stūmime at
siekė K. Keturakytė, numesdama 15,46 
m. Ši pasekmė pasaulyje atžymima 16- 
toje vietoje, o S. S-gos — 9-toje.

K. B.

PATIKRINKITE BENDRĄJĮ RINKĖJŲ SĄRASĄ IR 
SAVO RAJONO RINKĖJŲ SĄRASĄ, IŠKABINTĄ 

JŪSŲ BALSAVIMO APYLINKĖJE arba 
IŠSIAIŠKINKITE TELEFONU

MIESTO SEKRETORIAUS RAŠTINĖJE — 367-7571
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SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI
& CO. LIMITED REALTORS

įvyks 1962 m. gruodžio 3 d., pirmadienį.

AR JOS ESATE ĮRAŠYTAS
I RINKĖJŲ SĄRAŠĄ?

Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

kiekvienu laiku tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vakaro (išskyrus šeštadienius).

Jeigu jūs nesate balsuotoju sąraše, bet turite balsavimo teisę, 
paskambinkite MIESTO SEKRETORIAUS RASTI NĖN—367-7571 
(kiekvienu laiku tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vak., išskiriant šeštadie
nius) ir jūs būsite Įrašytas i rinkėjų sąrašus.

AR PATIKRINKITE 
SĄRAŠUS 
BETKURIOJ ŠIOJ 
VIETOJ:

City Hall, City Clerk’s Office, Room 212, nuo 8.30 vai. 
ryto iki 4.30 vai. p.p. (išskiriant šeštadienius).
Public and Secondary School Buildings, Public Lib
raries, Postal Stations ir Fire Stations (laike regulia
rių darbo valandų).
Atitinkami pareiškimai dėl klaidų, praleidimų ar pa; 
taisymų turi būti paduoti sekretoriaus raštinei 
(Office of the City Clerk, Room 212, City Hall) iki 
antradienio, SPALIO 23 d. ar anksčiau, kad apelia
ciją būtų galima įtraukti į sąrašą.

Balsavimui jūs turite būti Įtrauktas viename iš sąrašų: Balsuotojų 
sąrašas (1) apima asmenis, kurie turi teisę balsuoti kaip namų savi
ninkai ar nuomininkai, ar žmona savininko bei nuomininko,

ar
Pastoviai gyvenančių balsuotojų sąrašas (2) apima asmenis, kurie 
nuolatinai gyvena Toronte nuo 1961 m. sausio 1 d.
Visi balsuotojai turi būti 21 m. amžiaus ir turėti British subjects 
(visi Kanados piliečiai yra British subjects).

Jeigu esate pakeitę 
savo gyvenamą vietą 
šiais metais

PATIKRINKITE
kad būtumėte tikri, 
ar jūs esate 
BALSUOTOJŲ SĄRAŠE.

Paskutinė data
įteikti pareiškimus

Spalio 23
C. E. NORRIS, 

Cty Clerk.

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
Sportas visur

Europos moterų krepšinio pirmeny
bių pasekmės: Sov. S-ga — Italija 77: 
31, Lenkija — Belgija 52:25, Čekoslo- muoja apie sovietų okupuotos Lietuvos 
vakija — Italija 86:37, Jugoslavija — 
Vengrija 47:44, Bulgarija — Prancū
zija 55:26. Antrą dieną Čekoslovaki
ja įveikė Jugoslaviją 53:35, Lenkija — 
Prancūziją 58:42.

Lenkijos komandinėse lengvosios at
letikos pirmenybėse atsiekta neblogų 
pasekmių: Europos moterų meisterė T. 
Ciepla nubėgo 100 m. per 11,5 sek., 
nušoko į tolį — 6,22 m. ir 80 m. kliū
tiniame bėgime taip pat buvo pirma — 
10,6 sek. Vyrai: Piontkovskis numetė 
diską 58,95 m., o Zimny 5 km. nubėgo 
per 13:53,0 sek.

Olimpinio komiteto pirm. Brundage 
sulaukė 75 m. amž. Jis yra griežtas ko
votojas už mėgėjiškumą sporte, tačiau 
spaudžiamas viršūnių į olimpines žai
dynes turėjo priimti profesionalus ru
sus ir jų pavergtas tautas.

PAREMKIME “LITUANUS"! — JA 
V-bėse liet, studentų anglų k. leidžia
mas žurnalas “Lituanus” yra vieninte
lis laikraštis, kuris visą pasaulį infor-

i

K. B.

R. CHOLKAN
527 Bloor St. W. - Toronto 4Z Ont 

Telefonas LE. 2-4404
Ats.

Pr. KERBERIS

kas daineles, bet lietuviškas... Ne 
tik dainos, bet ir jausmas lietuvišku
mui yra labai sustiprėjęs. Taip pat ryt
metinės šv. Mišios ir šv. Komunija jas 
labai sustiprino dvasiškai ir jos abi da
bar pilnos gražių pasiryžimų”. Otava.

“Mes .esame nuoširdžiai dėkingi 
Jums už globą ir priežiūrą mūsų duk
ros Reginos, kuri grįžo nepaprastai pa
tenkinta, susiradusi naujų draugių, 
daug išmokusi ir daug naujo patyrusi”. 
Montrealis.

“Parvažiavo ji iš stovyklos laiminga, 
pailsėjus, linksma, patenkinta ir pri
augusi keturis svarus. Sako, kad kitais 
metais ir vėl norėtų važiuoti ir kada 
nors tapti pagelbininke ir mokytoja. 
Labai ačiū už viską ir tegul Dievas lai
mina Jūsų nuostabų auklėjimo darbą”. 
Vašingtonas, D.C.

“Sigita grįžo laimingai ir labai pa
tenkinta. Pirmasis jos klausimas buvo: 
‘Ar kitą metą galėsiu vėl į stovyklą 
važiuoti?’.” Torontas.

Stovyklos laikraštėlyje “Kibirkštė
lės” dvi vyresniosios grupės mergaitės, 
paklaustos už ką yra labiausiai dėkin
gos, atsakė:

“Man daugiausia įtakos turėjo mano 
tėveliai, vėliau mokykla ir ši stovykla. 
Stovykloje daug gražių minčių išgirdau 
iš kun. Ylos. Jiems esu dėkinga ir 
stengsiuos gyventi pagal jų nurodymus 
bei patarimus”. Filadelfija.

“Už visa, ką aš turiu, esu skolinga

vaidmenį Bažnyčioje ir visuome
nėje. Kitataučių šeimos žymiai 
daugiau išauklėja pašaukimų.

Laisvajame pasaulyje šiuo lai
ku turime 48 profeses seseris, vie
ną noviciją, dvi postulantes. 8 se
serys yra iš senųjų ateivių šeimų; 
jaunosios seselės, naujokė bei po
stulantes yra iš naujųjų ateivių 
šeimų, kitos atvykusios iš Lietu
vos.

— Savo veikloje, rodos, remia
tės lietuvių visuomene. Ar jos tei
kiama parama bei rodomas susi
domėjimas jūsų darbais yra pa
kankamas?

— Džiaugiamės ir esame nepa
prastai dėkingos lietuviams už di
deli ir vis didėjanti susidomėji
mą bei paramą. Jų pagalba Įstei
gėme Toronte ir Montrealyje na
mus, pastatėme Putname koply
čią. Įstaigas norėtume vis tobulin
ti pačios visuomenės naudai. Pro
jektuojamos dvi statybos: nauja 
stovyklavietė ir arkiv. Jurgio Ma
tulaičio sveikatos bei poilsio na
mai. Esame tikros, kad su augan
čiais darbais lietuvių visuomenės 
parama taip pat augs; tokiu būdu 
ir toliau kartu veiksime Kristaus 
Karalystės plitimui lietuvių tarpe.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, 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 
Eižiavimas. Pardavimo kaina $13.900. Liks viena skola

lansui. Iš lauko pirmos rūšies namas, viduje reikalingas 
didesnio remonto.
BLOOR — BARTON
$2.500 Įmokėti, mūro, 6 kambarių, 2-jų augštų, naujai atre
montuotas. moderniška virtuvė, garažas, užpakalinis Įvažiavi
mas, didelis gražus kiemas — vaismedžiai. Prašoma kaina 
$13.900. Liks viena skola balansui 10 metų, atvira.

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

J. KUDABA Namą telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

“Vandenė” vėl 
buriuoja

Jau dešimtis metų su viršum pra
ėjo nuo Toronto jūros skaučių “Van
denės” vieneto įsteigimo. Neturėda
mas energingos vadovės šis vienetas 
užsnūdo.

Perėmus vadovybę paskautininkei 
R. Kuprevičienei, “Vandenė” vėl pra
dėjo veikti. Jau duoti 8 įžodžiai, išlai
kyti egzaminai Maironio vardo sto
vykloje.

“Audrų” valtis atstovavo “Vande
nės” laivui jūros skautų jubilėjinėje 
stovykloje Custer, Mich. “Audros” ten 
gavo atskirą palapinę, kuriai vadovavo 
vairininke I. Večerskytė. Jos taškais 
laimėjo tvarkingumo, paklusnumo ir 
papuošimo konkursus ir už tai gavo 
gegutini laikrodi.

Rūta Kuprevičienė ir I. Večerskytė 
buvo pakviestos dalyvauti Canoe lenk
tynių finale. Laimėjo dr. Batuko skir
tą pirmai vietai taurę. Vėliau E. Ve
čerskytė, Rūta Kuprevičienė ir V. 
žolpytė dalyvavo 6 valandų Canoe ke
lionėje su kliūtimis. Tai buvo vienin
telė valtis, kuri nuplaukė neapvirtusi 
visą distanciją be brolių pagalbos.

Vyriausia valtininke A. Besasparytė 
sėkmingai išlaikė visus reikalingus 
egzaminus, davė įžodį ir tapo pirmoji 
“Gintarė” Kanadoje.

R. Kuprevičienė buvo paskirta vy
riausia stovyklos viršininke nuo rugp. 
26 ligi stovyklos uždarymo. Kitos tu
rėjo irgi svarbias pareigas.

Toronto jūros skautės, kurios ten 
taip pat sėkmingai atstovavo Toronto 
lietuvių jaunimui, turėjo visas išlai
das iš savo kišenės sumokėti, nors vi
sos yra mokinės. Buvo raštu kreiptasi 
į lietuviškas organizacijas prašant fi
nansinės paramos šiai ilgai kelionei, 
bet be atgarsio.

Džiaugdamiesi 
skaučių vieneto 
“gero vėjo”.

problemas. “Lituanus” yra siuntinėja
mas nemokamai viso pasaulio vyriau
sybėms, parlamento nariams, universi
tetams ir kitoms svarbioms instituci
joms, kurios formuoją tarptautinę opi
niją. Toronto lietuviai studentai “Li
tuanus” parems rinkdami lėšas. To
ronto visuomenė prašoma prisidėti.

GAUTOS PATALPOS. — Prisikėli
mo par. paskyrė iš 4 nupirktų namų 
College g. vieną namą nr. 987 skau
tams ir studentams. Namas turi 6 kam
barius. Pirmas aūgštas paskirtas stu- j 
dentams. Studentai turės patys išsi
dažyti ir pasirūpinti baldais. Baldų 
prekybininkai ir namų savininkai, rei
kia tikėtis parems studentus atlieka
mais baldais. Kaip patalpos atrodys, 
priklauso nuo pačių studentų. Studen
tai ir jų rėmėjai labai dėkingi para
pijos vadovybei.

ALFONSAS VINDAŠIUS, prieš po- 
ra metų baigęs Toornto un-tą, dėstė 
Guelph Ontario Agriculture Colege. 
šiemet TU rašo darba magistro laips
niui.

NAUJI LIET. STUDENTAI. — Į To
ronto un-tą ši rudeni, be anksčiau mi
nėtų, dar Įstojo Edmundas Vindašius 
Į inž. fakultetą; Jonas Diksonas — į 
humaniarini f.; Tadas Moreika
farmacijos f. II kursą; Irena Palubins
kaitė iš Paris, Ont., Į Teachers Coll.; 
Jūratė Jasinskaitė — i gail. seserų mo
kyklą.

ST. MUREIKA iš Hamiltono studi
juoja Vašingtone katalikų un-te. Užsi
prenumeravo “Tž”.

D. Zadurskytė iš Lengton, Ont. ap
sigyveno Hamiltone ir lanko Augšt. 
prekybos mokyklą.

RYERSON INSTITUTO STUDEN
TAI, baigę 3 metų kursą, galės Įstoti 
i Toronto un-to II kursą. Mat, RI stu
dentai yra baigę XII klasę.

TORONTO UN-TO mokomasis per
sonalas ir kt. svarbūs asmens moka 
už automobilių pastatymą metams $42 
iki $90. Studentai, jei liks vietos, tu
rės mokėti po 10 et. už vai. arba 50 et. 
už dieną vakarinėje dalyje.

6 kambarių puikus mūrinis namas, 1 
apie $3.000 įmokėti, gražus J 
kiemas, platus įvažiavimas, < 
recreation kambarys, lengvos < 
išsimokėjimo sąlygos, Jane— ( 
Baby Point rajone. <

6 kambarių, šiurkščių plytų, atski- ( 
ras, mūrinis namas, privatus <

, įvažiavimas, viena atvira sko- < 
la 10-čiai metų, Bloor—Run- Į 

nymede. <
8 kambarių per du augštus, atskiras j 

mūrinis namas, garažas, 10 < 
metų skola, graži vieta, Jane < 
— Bloor rajone. (

13 kambarių, didžiulis atskiras mū- < 
rinis namas, garažai su priva- < 
čiu įvažiavimu, puiki nuoma- < 
vimui vieta. Gauna apie $220 * 
mėn. nuomos ir 5 kambariai J 
šeimininkui. Užteks apie $4- < 
5.000 įmokėti, randasi Bloor ( 
— Indian Rd. i

Bungalas — Jane — Bloor rajone, < 
apie $5.000 įmokėti, gražiai < 
įrengtas viduje, arti susisie- 1 
kimo, recreation kambarys, ' 
turi būti parduotas, jeigu di- ' 
dėsnis įmokėjimas, kaina že- 
mesnė.

Dviejų butų — atskiras 10 kamba
rių mūrinis namas, dvigubas 
garažas, Jane — Annette ra
jone. $5.000 įmokėti ir viena 
atvira skola balansui 10-čiai 
metų.

Trijų butų — 17 kambarių, vos ke- 
letos metų senumo, atskiras, 
mūrinis pastatas, privatus 
įvažiavimas geros nuomos, 
Jane — Bloor rajone, graži 
vieta.

šešių butų — apie $12.000 įmokėti, 
atskiras, mūrinis pastatas, 
privatus įvažiavimas, gauna 
apie $7.900 nuomos, viena at
vira skola 10-čiai metų, Jane 
— Bloor.
butų puikus moderniškas 

apartamentinis pastatas, ke
letas metų senumo, metinės 
nuomos gauna apie $39.500, 
galima nupirkti su $15.000 
įmokėjimu arba keisti į kitą 
nuosavybę.

Sklypas — High Park rajone, tin
kamas statyti dupleksui, na
mui ar bungalui, žema kaina.

Be virš minėtų turiu platų pasirin
kimą namų apartamentų, krautuvių 
bei investavimo nuosavybių visuo
se Toronto rajonuose. Dėl informa
cijų prašau skambinti augščiau nu

rodytais mano telefonais.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Nepaprasta

proga

33 butų apartanientinis 
pastatas

vakarinėje miesto dalyje.
16 dviejų miegamųjų ir

17 butų vieno miegamojo.

Pastatas statytas iš 
ugniai atsparios medžiagos 

ir tik septynių metų
senumo.

Metinės pajamos 
$39.720.

Galima nupirkti tik su 
$15.000-$20.000 įmokėjimu. 
Pirmas morgičius iš 5*4%. 
Jūsų investuotas kapitalas 

padvigubėja 
kiekvienais metais.

NEPRALEISKITE
33-jų šios ypatingos progos, 

dėl pilnesnių informacijų 
skambinkite šiandien

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

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

atsiknrusio jūros 
darbu, linkime jam 

Dr. M. Anysas

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 3-3027

VIENO GIMNAZIJOS MOKINIO iš
laikymas metams valdžiai kainuoja 
S585, a technikos mokyklos — $1.400. 
Vietiniai mokesčių mokėtojai turės su
mokėti $1 mil. daugiau ateinančiais 
metais. Federacinė ir prov. valdžios 
naujiems mokyklų projektams numato 
išleisti $32 mil.

BUS SKIRIAMA DAUGIAU PINI
GŲ amatų mokykloms ir popietiniams 
kursams. Mokyklų programos bus taip 
pertvarkytos, kad komercines ir tech
nikos mokyklas baigę galėtų stoti i 
universitetus. Dabar jie priimami tik 
i Ryerson institutą.

Pasaulinėje parodoje Seattlle 
yra Įrengtas Kanados skyrius, ku
riam vyriausybė išleido $350.000. 
Skyrių aplanko tūkstančiai turis
tų ir dažniausia girdimi klausi
mai yra: “Kanada yra mažesnė už 
Texas, ar ne?”. Arba: “Kur yra 
Kanada?”

Gardaus maisto
SIUNTINIAI

į VISUS KRAŠTUS. Pilnai ga
rantuoti. Prašykite sąrašų ir 
kainaraščiu.

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

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

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

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

r—4807

F. SENKUS REAL ESTATE 
persikėlė į naujas patalpas 

1997 Dundas St. W. Tel. 533-4414

APATINIAI BALTINIAI

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

GP2-5

KOJINĖS

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

BLOOR — RUNNYMEDE
$5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
' namas, pirmą kartą parduodamas, 

7 dideli kambariai per 2 augštus. 
vandeniu alyva šildomas. 2 mod. 
virtuvės, garažas. Vienas morgi- 
čius balansui.

$1.200 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ
SI 1.900 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.

WINDERMERE — ANNETTE 
$2.500 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, 8 kamb. per 2 augštus, 
2 mod. virtuvės, nauja 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 pagrindinę 
gatvę, įvairių tautybių rajonas, 
tinka betkokiai prekybai.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd Skaitytojai pasisako
1064 Bloor St. W

(prie Gladstone Ave.)

HIGH PARK AVE. — ANNETTE
$1.560 įmok., už atsk. 7 kamb. per 

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

Tel. LE. 4-9286

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 
šiid., garažas su privačiu įvaž. 
Namas arti Bloor kraut, ir susi
siek. Apžiūrėkite.

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmok.. 8 did. ir 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 vonios, kietmedžio grin
dys. vand. alyva šild., garažas. 
Vienas 10-čiai metų išmokėjimas. 
Pamatykite.

RUSHOLME 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 augšt.,- 

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 mod. virt., 
did. kamb., vand. alyva šild., ga
ražas. Vienas 10-čiai metų morgi
čius išmokėti.

BLOOR — INDIAN GROVE
$6.000 įmok., 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 patalpa 20 
iš 30 tinkama bizniui: grožio sa- 
lionui, kirpyklai, dažų kraut, ar 
betkokiam amatininkui. Geras 
įvažiavimas ir garažas. Parduoda
ma dėl senatvės.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

prašau, kad drįstu rašyti į jus laišką. 
Malonūs tautiečiai prašau jūsų pa- 

šeštad. m-los tėvų susirinkime To- galbos rankos man bedalei našlaitei, 
ronte per diskusijas buvo šitokių rei- Mano tėvelis mirė jau 8 metai, mamy- 
kalaviįmĮį z 5 f įt teįdarė aųksčiajt Pęrg>'venąu daug sua-

1. *Mano dukrelė pirmiau mokėsi kių metų, vargo daug perdegiau. Nię-
muzikos ir dainelių liet, mokykloj, o^kas manęs uęuĮįąutė. Be to, ir gimi- 
dabar nieko nemoko”. ;; gių čionai nėr^ jęfcių. Tėvelių artimi

2. “Turėtų mokyklos komitetas su-’giminės Lietuvoje. Svetimas kas gi už-
ruošti daugiau pramogų, nes dabar jaus, o dar blogiau, kad daug lenkų, 
eglutės ir kiti dalykai paskolinti iš se- į Su lietuviška kį^ta ^bai sųąku. Kiek- 
selių. Vis tas pats kiekvienais metais. į vienas, mažiausia nors",.tuojau is- 
Turėtų pasakėlių kokių išmokyti ar juokia lietuvišku^ papročius arba kal
kę nors”. ! bą. Taigi, tokiomis sąlygomis labai

Pirmiausia, reikalautojai užmiršta, sunku. O labiausiai su drabužiais.
kad ta mokykla dirba į savaitę tik tris; Malonūs tautiečiai, prašau žemai nu- 
valandas. Jeigu ji duos muzikos pa- ■ silenkdama paaukokit dėl manęs ko- 
mokas, tai tada vaikams nebus laiko kių nors drabužių — moterišką kostiu- 
mokytis kitų dalykų — savo tautos mą, suknelę, megztinį, skarelę, marš- 
pažinimo, lietuvių kalbos ir kitų bū- i kinių, avalynės, bliuzę. O galų gale 
tinų dalykų. j negaliu įsakyti, paminėjau, nes neži-

Antra, jei pradės mokykloj ruošti į nau, ką jūs galėsit. O gal visai negalit, 
artistus ir poetus, tai iš viso jau kitko j tai nors laišką atrašykit man. Aš dė- 
mokytis nebebus laiko: nei gramati- kosiu, kol gyva. L * 
kos, nei tikybos, nei kitų dalykų.

Lietuvoj galėjo visko mokyti, * nesi skaitytojo Toronte. Laiško autorės pą- 
ištisą savaitę ėjo vaikai į mokyklą ir varde neskelbiama, bet galį jai padėti 
tai tiek daug nepadarė, kaip čia reika
laujama iš trijų valandų. Toronte yra 
chorų ir muzikos mokytojų lietuvių; 
galit šokti, dainuoti ir-deklamuoti — 
visko čia užtektinai yra. Kam tad šešt. 
mokykla apkrauti, kad jai ir taip ma
ža laiko! Varg. Bit.

LAIŠKAS IŠ PUNSKO
Gerbiamieji tautiečiai,
Širdingiausi linkėjimai, daug laimės, 

sveikatos ir ilgus metus gyventi? Atsi-jmo nesiima? ’

DISKU SIJOS TĖVU 
SUSIRINKIME

gių čionai

Red. šis laiškas gautas vieno ‘TŽ

adresą ras redakcijoj.
DIDŽ. GERB. REDAKTORIAU,
linkiu sveikatos ir džiaugsmo Jūsų 

kilniame lietuvybės išlaikymo darbe!
Hamiltonas visą laiką rašo apie Lie

tuvių Namus, o taip mažai minimas 
mūsų švietimas. Aš galvoju, jei nebus 
išauklėtos lietuviškos visuomenės, kas 
lankys tuos Lietuvių Namus? Kodėl 
niekas tokio atsakingo darbo — rašy-

i

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu 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 4 Tel. 2337

AMERIKOJE BYTNIKAI, 
LIETUVOJE - STILEIVOS

nikos ar užkimusio patefono klyksmas.

laupyk 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 l:,val. 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.

“Literatūros ir Meno” bendradarbis
J. Sadūnas džiaugiasi sovietinės oku- Paprastai tokio “vąkarėlio” kulmina- 
pacijos metais išaugusiu “tarybiniu” »—__ _<-----
Panevėžiu. Miesto “tarybiškumą” jis 
įžiūri naujai užgimusioje “dusto” ga- • nančių ermyderis, keiksmai, muštynės, 
mintojų klasėje. Naminės gaminimą milicininko švilpukas ir... bėgančių 
draudžia įstatymai, o naminio alaus — kojų tapsėjimas. Milicijos pareigūnai 
“dusto” gamyba yra legali. Milicijos bando išaiškinti, sustatyti protokolą, 
organai miesto ribose priskaito du šim
tus “dustininkų” bravorėlių. Jie už 40 
kapeikų parūpina litrą naminio alaus.

MATOT, KOKS Aš DRĄSUS?
Nusivylusiųjų avangarde yra miesto 

jaunuoliai 
netgi Lenino komjaunimo auklėtiniai, 
komunistinėje santvarkoje vadinami 
stileivų vardu: “Visa jų povyza rėkte 

| rėkia: “Matot, koks aš drąsus, savaran
kiškas vyras, ir man nusispjaut ant 
visko ir ant visų!” Tokie ^‘vyrai” be

cija būna tokia: dūžtančių langų skam
besys, gatvėn išlalėjusių besilinksmi-

viduriniųjų mokyklų ir

bet... pagauk tu vėją lauke!...
MOTINA ŠAUKIASI MILICIJOS
Albina Penkauskienė specialiu raš

tu kreipėsi į milicijos organus, prašy
dama, kad jie ją apsaugotų nuo 25 me
tų sūnaus Algimanto, kuris “niekur ne
dirba, vagiliauja, girtuokliauja, tero
rizuoja ir apvaginėja šeimą, pragerda- 
mas paskutinius drabužius ir indus...” 
Leono Jagučiausko bute, Basanavičiaus 
22, stileivos buvo įsirengė savo vy
riausiąjį štabą, kol juos iš ten iškrapš-

eilės spraudžiasi prie kino kasos lan-1 tė į Panevėžį neseniai atkeltas naujas 
; gelių, šmirinėja po krautuves, “budi” prokuroras L. Tbpolis.
prie restorano durų — bene pavyks 
kur nutverti nusiięsusį pilietį ir mik
liai nusegti jam nuo rankos laikrodį. 
O vėliau, jau sutemus, nuošalesnėse 
gatvėse iš kaikurių namukų pasklinda 
girta daina. Pro užtrauktas langų užtio-

J. Sadūnas, stebėdamas susimąsčiu
si Nevėžį, skelbia griežtą karą “dusti- 
ninkams” ir stileivoms, juos, žinoma, 
pavadindamas buržuazinės praeities ša
šais, nors nepriklausomo gyvenimo die
nomis Panevėžys neduso nuo “dusto”

* i • , • *

laidas matyti šokančiųjų šešėliai, i gat- Į ir neturėjo komunizmo išaugintų sti- 
vę, it srutos iš duobės, sunkiasi ne- • leiviško stiliaus gangsterių gaujos ... 
švankių dainuškų, suklerusios armo-s —vkst—

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

ASMENS GARBINIMAS

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir socialinės pažangos privalo ap
sijungti šūkiu: Bendroji Rinka — 
ne!” Šiuo metu Britanijos parla
mente nėra nei vieno komunisto.

Berlyne prakastu tuneliu po 
mūro siena pabėgo 2 rytinio 
Bejrlyno vokiečiai. Tuo pačiu 

tuneliu vienas vakarinio Berlyno 
jaunuolis, padėjęs jiems pabėgti, 
buvo policijos pašautas ir pasiliko 
rytų Berlyne. Kai britų greitoji 
pagalba norėjo sužeistajam pa
gelbėti, komunistai neprileido.

Iš Maskvos išvarytas JAV am
basados karinis jūrų attache už 
“špionažą”. Mat, JAV sugavo 

du rusų valdininkus iš delegacijos 
prie JT bešnipinėjančius JAV ir 
Įsakė išvykti iš Amerikos. Taigi, 
rusai “atsilygino”.

Rusų emigrantų spauda, nagri- 
nėdąmą Amerikos padėti, kuri su
sidarė Kuboj rusams bolševikams 
ten Įsitvirtinant, daro tokius spė
liojimus: bolševikai jau yra įsiti
kinę. kad Kennedy minkštumas 
neleis jam pradėti karo. Bet vi
suomenės, spaudos ir kongreso 
vis didėjantis spaudimas, o ypač 
respublikonų, reaguoti j bolševi
kų nachališką priartėjimą prie 
Amerikos vers sutikti su Chruš
čiovo noru pasimatyti. Galimas 
daiktas, kad Chruščiovas padarys 
nuolaidas ir iš Kubos išsikraus
tys, gavęs koncesijas kur nors ki
tur. Tas “kur nors kitur”, gali bū
ti Berlyno sritis, o dar greičiau 
Azijos kontinente. Nuolaidos Ber
lyne gali sukelti visos Europos pa
sipiktinimą, ir vargu Amerika iš
drįs kad ir “taikos vardan” eiti į 
negarbingas nuolaidas Europos 
kontinente. D. Rusk pareiškė, kad 
JAV to niekad nepadarys.

Komunistinėj Vokietijoj gyve
nimas sunkėja. — £mė trūkti 

maisto jau nuo 1958 m., kai buvo 
Įsteigti kolchozai. Dabar krautu
vėse nėra jokio pasirinkimo. Ypač 
visus neramina nežinoma ateitis 
pačios rytinės Vokietijos. Vienas 
senas vokietis komunistas, daug 
kentėjęs nuo naciu, sako: “Politi
ka paprastam eiliniam žmogui 
reiškia pilną pilvą ir sočią nuo
taika: jei mes turėtume čia gero 
maisto pakankamai, tada jie galė
tų vesti politiką, kokią tik nori”.

Kariniai veiksmai vyksta Jeme
ne. Arabijos pusiasalyje. Kari

ninkų grupė, vad. pulk. Saliai, 
sukilo prieš valdovą Imam Mo
hammad ai- Badr, subombardavo 
jo rūmus, nužudė jį pati ir paskel
bė socialistinę respublika. Ją tuo
jau pripažino . Sov. Sąjungą ir 
Egiptą^. Kunigaikštis Hassan va
dovauta pasipriešinimui prieš re
voliucija. Ji remia Saudi Arabija 
net savo kariniais daliniais.

Gausios bylos, 
menkas derlius

(Atkelta iš l psl.) 
damųjų šauksmai:

“Dabar respublikoje iškepama 
tiek duonos, -kad jos pakanka 
maistui. Ir jeigu kartais kur nors 
atsitinka, kad kurią dieną duonos 
pritrūksta, tai kalti tie veltėdžiai, 
kurie duoną superka maišais ir 
ją sušeria gyvuliams ... Tokiems 
asmenims turi būti taikomos 
griežtos bausmės” (IX. 16).

Įmirkęs pavasaris, vėsi vasara, 
šaltas, lietingas ruduo! Šitie me
tai sunkūs, jie įsakmiai verčia 
kiekvieną ūkio vadovą pagalvoti: 
kaip ir ką padarius, kad pavasa
riop ėdžios nebūtų tuščios.

“Privalome padaryti viską, kad 
nežūtų nė šapas šiaudų, nė sauja 
lapų ar bulvienojų ... Šiemet jo
kios prabangos nėra. Tenka kuo 
rūpestingiausiai surinkti, sukrau
ti ir užpajamuoti visus šiaudus, 
pelus, nuobyras”. (IX. 19).

Red. Išleidžiant šį nr. gautas TASS 
pranešimas, kad nuteisti mirti: Pr. Ma- 
tiukas, L. Mečius, Juoz. Kopūstas, Kl. 
Skabitskas, J. Palubinskas, Aleks. Rai- 
nis(?) ir St. Benzius.

WELLAND, Ont
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA — 

Šeštadieninė mokykla Wellando ir 
Port Colborne lietuvių vaikams pradė
jo pamokas rugsėjo 22 d. Patalpos 
gautos p. A. Žinaičių namuose, 311 
Wallace Ave. Beveik visi to amžiaus 
vaikai pradėjo lankyti mokyklą nuo 
pirmos dienos. Mokyklos vedėjas ir 
mokytojas jau kelinti metai iš eilės 
tėvas B. Mikalauskas,OFM, einantis 
klebono pareigas Niagaros pusiasaly
je. Mokyklos tėvų komitetą sudaro A. 
Čepukas, J. Kutka ir J. Tamulėnienė.

PRIEŠVEDYBINIS POBŪVIS — 
Gražus ir turtingas balius buvo su
ruoštas Jeronimui Bieliūnui, kuris 
spalio 20 d. Elizabeth mieste, N.J., 
JAV, šv. Petro ir Povilo lietuvių baž
nyčioje susituoks su tos parapijos lie
tuvaite Meškauskaite. Pobūvis įvyko 
rugsėjo 29 d. Bieliūnų namuose, kur 
buvo susirinkę apie 40 vien vyru: mo
terų šį sykį nebuvo — savotiškai įdo
mus pagerbimas. J. Bieliūnas yra pa
vyzdingas, veiklus lietuvis, elektros 
inžinierius. Buvo įteikta vertingų 
brangių dovanų.

STASĖ LEKAVIČIENĖ . ilgus me
tus čia gyvenusi, užauginusi sūnų ir 
dukrą, rugsėjo 30 d. persikėlė gyventi 
į Hamiltoną. Prieš keletą mėnesių su
sipažino su Petru Brasu — irgi našliu; 
planuoja sukurti lietuvišką šeimos ži
dinį. Laimingos ateities.

..ŠYPSENOS..
Ne ta galva

Sykį Churchillis, skubėdamas iš 
parlamento rūmų, paėmė nesavo 
skrybėlę, nors atitiko dydį ir pa» 
našią spalvą. Parlamentaras, grą
žindamas Winstonui jo skrybėlę, 
su pasitenkinimu pastebėjo:

— Atrodo, mudviejų galvos 
vienodo dydžio.

— Taip, tik iš lauko, bet ne iš 
vidaus, — atsakė Churciullis.

Visi bendradarbiavo
Kai po II D. karo Vokietijoje 

Oberammergau miestely buvo nu
tarta atnaujinti Kristaus kančios 
vaidinimus, reikėjo gauti iš ame
rikiečių karinės valdžios leidimą. 
Šie gi tikrino visų artistų gyveni
mą Trečiojo Reicho metu. Pa
tirta, kad Juozapas, Marija ir di
džiausiam visų nustebimui net ir 
“Kristus” bendradarbiavo su na
ciais, o Judas pasirodė “švarus’.’.

Svajotojas ir realistas
Svajotojas: Visame pasaulyje 

tėra viena gera moteris — savoji 
žmona.

Realistas: Būtų buvę gera gir
dėti tups žodžius? kol dar buvau 
nevedęs; dabar tegalėčiau pasa
kyti: nepririštam jaučiui bepigu 
laižytis...

Traukinio belaukiant
Vienas maskvietis nusprendžia 

nusižudyti. Nusipirkęs didelį kepa 
lą duonos, nuvyksta netoli Mask
vos i viena kaimą, atsigula netoli 
geležinkelio bėgių ir kantriai lau
kia atvykstančio traukinio. Praei
damas vienas kolchozininkas jį 
užklausia:

— Kągi čia veiki, drauge?
— Noriu nusižudyti.
— Tai kam atsinešei tokį didelį 

jkepala?
— Mat, nenoriu numirti badu 

iki atvažiuos koks nors traukinys.

Tillsonburg, Onf*.
A.A. VINCAS GOBIS, 73 m. am- 

I žiaus, žuvo automobilio nelaimėje. Spa
lio 1 d., pirmadienį, važiavo 19 keliu ir 
6 v.v. prie Tillsonburgo susidūrė su 

• kitu automobiliu, kuriuo važiavę du 
! asmenys buvo užmušti. Velionis gyve- 
’ no Enden, Ont., kur turi savo ūkį. Pa
liko liūdinčius žmoną, dukrą ir žentą. 
Palaidotas spalio 4 d. Tillsonburgo 

j kapinėse. Laidotuvių pamaldas atlai- 
i kė kun. dr. J. Gutauskas Delhi liet. šv. 
Kazimiero b-je. Solo giedojo ir vargo- 

ininkavo sol. V. Verikaitis.

AUTOMOBILIU, NAMŲ, visu rūšių

DRAUDIMAI
RO. 6-0811 

arba 
RO. 6-0832

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO ĮSTAIGA

49 CAMEO CRES., Toronto 9. Ont.

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A

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
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

Toronto

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

“Vyro veide šypsena. Duktė už
sodinta ant “pony*’. Ponia taip 
gracingai šypsosi. Foto aparatai 
traška. Magnetinės juostos suka
si. Taip amerikiečiu publika yra 
išstatyta pavojingam asmens kul
tui“. .

Taip rašo vienuolė seselė Ma
ry Paul Paye amerikiečių žurna
le “Nation”. Seselė dabar ruošia
si filosofijos doktoratui Syracuse 
un-te ir jos straipsnis “The Ken
nedy Cult” sukėlė Įvairių nuomo
nių visuomenėje.

Autorė Įrodinėja asmens garbi
nimo pavojingumą. Toks asmens 
garbinimas, arba Kennedy kul
tas, kaip ji vadina, vykstąs JAV. 
Kennedy yra tapęs viso krašto si
nonimu. Jo laimėjimai yra tapę 
Amerikos laimėjimais, jo sveika
ta. šeima, jo šypsena ir visi jo už
siėmimai tapę krašto simboliais.

Seselė rašo: “Prezidentas nėra 
kraštas. Kennedy nėra JAV. Jei
gu prezidentui kas nepasiseks, 
kraštas nuo to neišnyks. Bet jei 
tas asmenybės kultas dar stiprės, 
tai visuomenei bus gana sunku 
atskirti faktus”.

Spauda perdaug dėmesio krei
pianti Į prezidento ir jo šeimos 
asmenini gyvenimą. Laikraščiai 
pilni žinių apie prezidento dėvė- 
seną ir prezidentienės plaukų šu
kuoseną. Net prieinama prie to, 
kad rašoma kokios servetėlės bu
vo naudojamos pietų metu ir kaip 
jos buvo sulankstytos. Visa tai 
prisideda prie jo asmenybės kul-

to. Kaip pavyzdys nurodomas pre
zidento tėvo liga praėjusių Kalė
dų metu. Spauda tuo metu dau
giau vietos skyrė jo ligai, negu^ 
tarptautiniams Įvykiams, kurie; 
tuo metu plėtojosi. Net tuo laiku 
Įvykusiai McMillan ir Kennedy 
konferencijai nebuvo skiriama 
daug reikšmės, nes prezidentas 
buvęs pavaizduotas kaip “susirū
pinęs sūnus”.

Autorė ilgame straipsnyje ga
na Įtikinančiai Įrodinėja asmeny
bės kulto pavojus. Tas kultas, pa
sak jos, esąs pavojingas, nes jis 
atrodo visiškai nekaltas ir papras
tas. bet tipiškai amerikoniška li
ga, kuri parodo dvasinę apatiją.

Geriausias nuo tos ligos apsi
gynimas yra gilesnis dalykų ižiū- 
rėjimas. o ne pasidavimas jaus
mams. Spauda čia esanti daugiau
sia kalta.

“Mes amerikiečiai neturėtume 
laikyti savo prezidento tuo, kuo 
kiti laiko savo monarchus, arba 
kaip minia kad garbina kino teat
rų žvaigždes”. V. K.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

How- 
kabi-

NAUJAS SAVININKAS

International 
Driving School

420 Roncesvalles Avė. (prie 
ard Park Ave.). Telefonai: 
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Leningrado krepšinio rinktinė viešė
to Kaune, sužaisdama draugiškas rung
tynes su Žalgiriu. Vienas laimėjo rusai 
73:62. antras — Žalgiris 91:73.

PINIGAI Į USSR
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas. 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

. ; 100 ADELAIDE ST. W.
Roc4i 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS

DR. J. MATUL1ONYT6
' 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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas i 
L. LUNSKY/R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

VS. garage (buvęs Wally’s)

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

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

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kit£ taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631.

WALDI
Dėmesio namu v 

savininkai!

DARBAS GARANTUOTAS.
Namų telefonas LE. 74336

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

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

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE: 7-2815

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

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

(prie Dufferin)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

Telef. Įstaigos Telef. namų:
WA. 4*9501. BE. 3*0978

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

T«L RO. 7-9947
24 Htnnberview Rd., Toronto.

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

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

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

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 
r TERPENTINAS ‘

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132

j
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TORONTO Ont Prisikėlimo parapijos žinios į 
— Rožinis per visą spalio mė-! 

nesj kalbamas šia tvarka: šiokia-: 
dieniais, išskyrus penktadienius, ! 
rytais po 8 vai. Mišių; penktadie-1 
niais — 8 vai. vak.; sekmadieniais I 
— po Sumos, šv. Tėvui prašant.! 
kviečiame rožinio maldą skirti už 
visuotinės santarybos pasisekimą.

— Ši ketvirtad., 7.30 v.v.. mu- 
izikos studijoje repetuoja visi pa-' 
rapijos choro vyru baisai. Svar
bu. kviečiame gausiai dalyvauti.

— Vaikučių choro repeticija— 
! ši penkt., 6.30 v.v. muzikos stud.

— Religijos pamokos viešąsias 
! mokyklas lankančiam jaunimui 
i dėstomos kas sekmadienį po 10! 
vai. Mišių Vaikų Namuose. Vie-į 
šąsias gimnazijas lankančiam jau- ■ 
nimui ateinančius du sekmadie-' 

į nius religijos pamokų nebus, nes 
; T. Kornelijus bus išvykęs.
i — Ši sekmadienį kleb. T. Pla- i
i cidas, T. Kornelijus ir br. Hortu- 
! Janas išvyksta i JAV atlikti meti-į 
niu rekolekcijų. Laikinai klebono, 

‘veHSUrar“:: T.’ Paulius. I
■— Registracija pirmos Komu-;

• 4 1 1 ! • X ____1_____ _ !

VKLS-gos Toronto sk. valdyba 
sekmadienį, spalio 14 dienų ruošia

Vilniaus Dienax
HAMILTON E tuoj po Sumos VAV parapijos salėje;
TORONTE 6 v. v. Prisikėlimo parapijos auditorijoje.

Minėjime kalbės neseniai iš Lietuvos atvykęs 
" inž. J. MIKLOVAS

tema “Vilnius ir Lietuva antrojoj rusų okupacijoj 1944-1961 m.” 
Rengėjai

Spalio 20 d., šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje įvyks

DIDELIS, TRADICINIS

MONTREAL, Que
narna labai jau sumaterialėjusiam pa
saulyje, o tačiau religija randa savo 
vietą mokyklose.

Po paskaitos Įvyko kuklios vaišės, 
parengtos ateitininkų sendraugių, vad. 
v-bos pirm. G. Rudinskienei. Gaila, kad 
prof. Griniaus atvykimas buvo labai 
netikėtas ir paskaitos tema nežinoma; 
dalyvių skaičius būtų buvęs keleriopai 
didesnis.

OTAVOS LIETUVIAI INŽINIERIAI 
spalio 20 d. lankysis Montrealyje ir 
bus PLIAS Montrealio skyriaus sve
čiai. Tai montrealiečių revanšas kole
goms už pavasarį suruoštą gražų pri
ėmimą Otavoje.

PADĖKOS SAVAITGALI, pasinau
dodami 3 nedarbo dienom, daugelis 
montrealiečių buvo išvykę į tolimesnes 
keliones arba paskutini kartą aplankė 
vasaros poilsio vietas. P. Kęsgailos ir 
Dalniantas buvo išvažiavę į šiaurę už
baigti žūklavimo sezono, J. Adomoniai 
nas gimines Bostone. Adomaičiai ir 
Tauterai į Torontą ir Hamiltoną, Semo- 
gai į Gaurių vasarvietę St. Donat, Gi- 
riūnai ir Zubai pas Gapučius Vai Da
vid. Šeštadieni neveikė nė lituanistinės 
mokyklos, nes buvo pramatyta, kad 
daugelis šeimų, turinčių savas vasar
vietes, bus išvažiavę užbaigti sezono. .

^ ****.*. montrealio lietuviai stu-
i reikalavimas dar griežčiau buvo pasta- DENTAI turėjo pirmąjį š.m. metų šu
tytas ir leidimai sulaikyti. LN pirm, sirinkimą pas kolege R. Šemogaitę. Su- 
J. Strazdas nesileido į jokias iliuzijas sirinkimaš išklausė ir gyvai diskutavo

< ir klausimą išsprendė konkrečiai — dr. H. Nagio paskaitą lietuvybės reika- 
“padaryti kas reikalinga”. Per dvi die-: ^r’nko naują valdybą: A. Ma-

I žeika — pirm., E. Tekutis — vicep., E. 
Mikalajūnaitė — sekr. Valdyba žada 
glaudžiau suburt? lietuvius studentus. 
Tikru žinių dar neturima, bet manoma, 
kad šiuo metu anie 40 lietuviu mokosi 
Montrealio un-tuese ir kolegijose.

A V PARAPIJOS ŽINIOS
— Si sekmai»eni A V b-je 11 vai. 

pamaldos pradedant naujuosius moks
lo metus. Visų mokyklų jaunimas — 
pradžios, kursų ir seminaro — prašo
kas dalyvauti pamaldose ir šv. Komu
nijoje. Po iškimlingu šv. Mišių bus 
jaunimui pusryčiai A V salėje. Kviečia
mi ir mokytojai dalyvauti šiose pamal
dose.

— Abieju lietuvių parapijų bendru 
sutarimu, Montrealio kapinėse yra ruo
šiamos tradicinės Vėlinių pamaldos šį 
sekmadienį. Visi niontrealiečiai nuo
širdžiai kviečiami dalvvauti. Renkamės 
n ie kapiniu 2.30 vai. p.p. Pamaldos 
prasidės lygiai 3 vai.

— Užpraeita sekmadieni parapijos 
reikalams sulinkta $187. Visiems ačiū.

— Labai dėkojame Ksaverui Ratavi- 
Mui. kuris savo aosilankymo Montrea
lyje proga paukojo mūsų parapijai $40.

— Šv. Onos dr-jos susirinkimas spa
lio 21 d., tuojau po Sumos.

“LITO” ŽINIOS
— Čekių sistema tikimasi netrukus 

Įvesti. Kredito unijų vadovybė tariasi 
tuo reikalu su bankais.

— Narių santaupos ir jų skaičius au
ga. Spalio 1 d. balansas — S658.100, 
pernai — S469.000: indėlių — $631. 
0C0: pernai — $488.000; paskolų----
$517.9Q0r pernai — S375.000; narių — 
712, pernai — 612.

— Nekiln. turto paskolų išduota 36 
asmenims $280.699.

— Įstatų keitimo komisija prašo su
interesuotus asmenis pateikti savo pa
siūlymus Įstatų reikalu “Litui” darbo 
valandomis.

— Informacinių knygučių ir Įstatus 
galima gauti pas Pr. Rudinską. Tai ge
ra informacija bankiniais klausimais.

PROF. J. GRINIUS iš Vokietijos šiuo 
metu lankąsis Amerikoje Tėv. J. Bo- 
revičiaus, SJ, pakviestas, lankėsi Mont
realyje ir seselių namuose skaitė pa
skaitą apie jaunimo auklėjimą Lietu
voje. Prof. Grinius gerai pažįsta auklė
jimo sąlygas krašte, nes susiduria su 
Vokietijon atvykstančiais moksleiviais 
ir seka Lietuvos spauda. Prelegentas 
išryškino nelaimingą dvilypumą jauni
mo brendimo perijode, įvykstantį nu- 
krikščionintos m-los ir* krikščionių tė
vų įtakoje. Bendro lavinimo lygis esą 
galima įvertinti teigiamai, bet m-los 
nusistatymas prieš religija — neigia
mai. Pastarasis klausimas domino ypač 
vietos lietuvius studentus, dalyvavu
sius paskaitoje. Jie po paskaitos pri
spyrė profesorių nuošaliai tolimesnėms 
diskusijoms. Juk iš tikrųjų ir čia gyve-

A.a. dr. A. Šapokos paminklas šventinamas ši šeštadieni, spalio 13 
d. Šv. Mišios velionies intencija 9 vai. ryto Prisikėlimo b-je. Po ka
vos parapijos salėje vvkstaina Į Park Lawn I 
mieji, bičiuliai ir visa Toronto lietuviu kolonija maloniai kviečiami registracija pirmos ivomu-; 
dalyvauti nijos pamokoms bus kitą sekm., '

Paminklo projektą — trijų kryžių derini — sukūrė dail. Tele- ,sPaho 21Ą
sforas Valius. Paminklo statymu bei lėšų telkimu rūpinosi specialus — Jaunimo pasilinksminimai 
komitetas, pirmininkaujamas dr. S. Čepo. Į muzikos studijoje — kas sekma-,

: 'dieni, 7.30 v. v,
Iškilmės Liet. Vaiku : — Per Kristaus Karaliaus šven- 

Prisikėlimo par. Katalikų Vy- niaiTlUOSe rų ^r.ja ruošia vyrams agapę, i
Spalio 14 d., ši sekmadieni. 12. kurią iš anksto kviečiami netik 

30 vai. — po Sumos — Įvyks Šilu- dr-jos nariai ir parapijos, bet ir 
vos Marijos bareljefo šventinimas • vyrai svečiai iš arti ir toli. Visi 
Liet. Vaikų Namuose. 57 Sylvan vyrai kviečiami gausiai eiti sak- 
Ave, Šventinimo apeigas atliks ■ ramentų.
kun. prof. Stasys Yla. Po šventini
mo visi kviečiami apžiūrėti vaikų 
darbų parodėles. Po to bus rodo
mas filmas iš Liet. Vaikų Namų 
gyvenimo. Visi atsilankiusieji rė
mėjų bus pavaišinti. Lankymo lai
kas prasideda nuo 12.30 vai. iki 5 
vai. p.p. Visi Toronto ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami ir Fondas, tvarkomas parapijos Kn
iaukiami. italikų Vyrų dr-jos specialios ko-

$v- Mišios bus laikomos spalio misijos, paskyrė stipendijas 4 stu- ________________
jungtu į giedojimą, o taip pat ir i re- i 14 d..^11 vai:. Prisikėlimo b-je už dentams; §350. §300. §100. $360.. įjrnas — ši šeštadieni, spalio 13 ■ m. kunigystės jubilėjaus iškilmių

” ’?!??' zzzzzz zz~zy-z. Skirdama stipendijas, komisija' 7 V2į V2k Prisikėlimo parap J pakvietimai gaunami abieju para-
Filmas. kuris bus rodomas po nesiribojo vien tik parapijai pri-i muzikos studijoje. Į“”" '-------------- “ ----

k-.juusu . „.„...„u ------ ......................................... Programoje kun. prof. Stasio i ir p. Eižinų krautuvėse. Maloniai! .
turėti daugiau jaunosios kartos choris- paruoštas dail. Noros Kulpavi- — Kitos savaitės parapijiečių ylos paskaita ir einamieji reika-’ prašoma pakvietimus kaip galima 1 §25 —

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS ŽINIOS
— Penktadieni 7.30 v.v. prie išstaty

to švenčiausiojo kalbamas rožinis.
— Tikybos pamokos vaikams vyksta 

dviem grupėm. Pirmąją grupe sudaro 
vaikai, kurie pavasari pirmą kartą eis 
išpažinties. Jiems pamokos po 11 vai. 
pamaldų. Antrąją grupę sudaro moki
niai. kurie lanko viešąsias. mokyklas, 
šiai grupei pamokos pradedamos ši 
sekmadienį po 9.30 vai. pamaldų salėje 
virš “TŽ”. Abiem grupėm pamokas ve
da seselės.

— Šią savaitę lankomi parapijiečiai: 
Long Branch, New Toronto ir Port 
Credit rajonuose. Norime atkreipti dė
mesį, kad vizituojant šeimas būtų tiks
lu prieš tai susirišti telefonu, o nesant 
kunigų — palikti skambinančiojo pa
varde ir telefoną, kad iš klebonijos bū
tų galima vėliau atskambinti.

— Šį sekmadieni parap. choras pra
deda giedoti 11 vai. pamaldų metu. La
bai prašome, kad visi choristai vėl įsi-;

Z J ‘ \ * Į . ..
peticijas, vykstančias sekmadieniais po VISUS NPM seserų rėmėjus.
11 vai. pamaldų. Visi parapijiečiai, tu- S™
SfjSi ibchoriSt?reiies3 Malonu 1 iškilmių yra nepaprastai meniškai ■ klausančiais studentais.

— Ši sekmadieni parapijoje 
viešės žinomas visuomenininkas 
kun. Stasys Yla ir per 10 ir 11 vai. ( 
Mišias sakys pamokslus. Po Su-, 
mos svečias pašventins Nek. Pr.' 
M. seserų vienuolyne Šiluvos Ma-j 
rijos medžio bareijeą.

— Prisikėlimo par. Stipendijų

BENDRAS
BALIU

tų. Jaunimo choras renkasi Įprastu lai- čienės. 
ku: penktadieniais 6 vai. vak. ir šešta
dieniais — po m-los pamokų. Jaunimo t 
choras dalyvaus Maironio minėjime, j e>’

— Šį šeštadieni 11 vai. tuokiasi Vin-' SU ponia.
cas Baliūnas su Sofija Kasperavičiūte. I

— Sutuoktas Vytautas A. Sabaliaus-I 
kas ir Irena Brakaitė

LIETUVIŲ NAMŲ RŪPESČIAI
1961 m. Liquor Control Board ir 

Building Dept, reikalavo padaryti LN 
kaikuriuos pertvarkymus — svarbiau- 

is’a, pastatyti antrus laiptus nuo Os- 
’ sington pusės; dėlto buvo sulaikytas 
i leidimas salėms nuomoti. Buv. valdy- 
; ba su adv. Ben pagalba reikalą taiki- 
; nai buvo užglosčiusi, bet šiemet tas

;nas buvo padarytas planas, per dvi 
j savaites gautas leidimas darbams vyk- 
! dyti ir beveik per savaitę svarbiausi 
; darbai įvykdyti ir leidimai nuomoti sa- 
; les atgauti. Ryšiams su Liquor Cont
rol Board daug padėjo vicepirm. J. R. 

, Simanavičius. Stalių darbus sumaniai 
į Įvykdė choristai J. Žiurinskas ir J. 
: Vaškevičius, tinko darbus — K. Liu
bartas, vandentiekio — Burich-Kronas 
ir elektros darbus — J. Čeponis. Pla
ną padarė ūkio ved. inž. P. Lelis, dar
bus prižiūrėjo J. Strazdas ir P. Lelis. 
Visi š^e darbai kainuos arti $2.000.

P. L.

Stasys , ir Bronislava Prakapai 
susilaukė pirmojo sūnaus. Geriau
sios sėkmės naujajai šeimai!

K. Baliui yra laiškas iš Lietu
vos. Vilkijos, rašytas i 941 Dun
das St. W. Galima atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

ir--- ---------o----------------— Skautų-čių stovyklavietės fon-
. i Pijų knygynuose, p. Simanavičių dui aukojo ir pirko pėdas: po $50

Programoje kun. prof. Stasio į ir p. Eižinų krautuvėse. Maloniai: — K. Kalendra, B. V. Saulėnas;
A. J. Jankaičiai, J. Lasys 

I Y.; §20 —TlTanakftfsT'$15 — L 
į N. Astrauskai; po $10 — J. Didž- 
: petris. A. Jucienė, A. V. Užupiai, 
j J. Usvaltas, B. Sergautis. B. Jac-

kas. B. F. Kasperavičiai, B. Z, 
Visiems aukotojams nuoširdus 

skautiškas ačiū. Visų aukotojų 
fondo valdybos nariai negali ap
lankyti; nuolankiai prašome au
kas siųsti tiesiai i “Paramą” skau
tu stovvklavietės fondo saskaiton.

F.
i

Latvių katalikų dienos. —- Ilgo- 
i jo savaitgalio proga Kanados lat- 
ivių katalikų sąjunga, vad. pirm, 
i J. Niedros, surengė suvažiavimą 
i šv. Mykolo katedros salėje. Daly
vavo apie 80 skyrių atstovų ir vi
sa eilė svečių. Susilaukė daugybės 
sveikinimų. Iš lietuvių dalyvavo 
“TŽ” red. šeštadieni buvo aptarti 
organizaciniai rekalai. Sekmadie
ni buvo pamaldos Newman klubo 
koplyčioje ir mons. dr. Varno pa
skaita apie šv. žemę.

Naujųjų ateivių problemas gvil
dena CBLT televizijos programa 

! Intercom. Praėjusi pirmadieni 
; 6.15 v. v. Įvairių tautybių atstovai 
klausinėjo United Church valdy
toją J. R. Mutchmor ir buv. val
dytoją, H. A. McLeod apie jų pa
žiūras Į imigraciją. Savo bažny
čios suvažiavime jiedu aštriai pa
sisakė prieš katalikų persvarą 
Kanados imigracijoj. Programa 
bus pakartota spalio 13 d., ši šeš
tadieni, 12.30 vai. p.p. iš CBLT 
stoties.

Programoje: Dan Kuraitis, 
šokėjos Jokubaitytės iš Clevelando 

ir šokių grupė “Gintaras”.

Groja Benny-Ferry. Turtingas bufetas

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. Durys atidarytos nuo 6.30.
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATVYKTI.

SLA 236 kuopa ir 
SK “Vytis”

Ateitininkų sendraugių susirin-! Kun. dr. Pr. Gaidamavičiaus 25

lankymas: užmiestyje — Aldgatepaį Kviečiami visi sendraugiai ir'greičiau įsigyti. Iškilmių diena—Įir V. Abromaitis iš Brooklyn, N.
Valdyba lapkričio 18. Y.; §20 — VI. Janakitis; §15 — J.Iškilmėse sutiko dalyvauti ir Ave.. Berry Rd., Bonnyview Dr., 

gen. konsulas dr. J. Zmuidzinas Hazelridge Dr., High St, Minstrel
Rengėjai

i Dr.,-Stephen Dr., Sunnylea Ave.VliniailS Diena ir Waniska Ave.; mieste — Glen-;

studentai. : lapkričio 18. ’
— gint-' 

nazistų — susirinkimas — ši sek 
madieni. spalio 14 d.. 5 vai. p.p

Dr., Riverwood Pkwy.. Smithfield Moksleiviu ateitininkų -
Jubilėjui rengti k-tas

Pakrik^tvta^jonas Stasvs Putrimas' švenčiama ši sekmadienį — spa- donwynne Rd.. Kennedy Avė. ir (ne 6;vai., kaip buvo skelbta Pri
__ -   - - -   i • i a "* * tt" * _    »• ■» i t> t <—■» l-z\ Ii »-v-i nny* hm InTAntTi Al L-* w oilio 14 dieną. Viešas minėjimas

— Prisikėlimo salėje 6 vai-, vak.’ 
SEšTAp. MOKYKLOS Tėvų KOMI- Kalbėtoju pakviestas svečias iš

ir Fionė Kristina Pranauskytė. Kennedy Park Rd.
— Pakrikštyta Zigfrido ir Ge

nės Rauth dukrelė Rebeka Genė.
™rstėS pareigomis^ phnL^L.^šeš^uš’ CikaSos inž- J- Miklovas. Laukia- Tėvelius nuoširdžiai sveikiname.
sekr. G. Chvedukienė, ižd. e. Empa- ma gausaus visuomenes atsilanky- 
kerienė, nariai: A. Jagėlienė ir L. Ka- mo. K.
linauskas. Iš susirinkime išrinktųjų J
net trys atsisakė, motyvuodami, kad' “Varpo” choro sukaktuvinis; 
buvo renkami be sutikimo arba neturi i koncertas — spalio 27 d., 6.30 V.V 
laiko. Ateityje tektų mokyklos tėvų ko-1 uarbnrfl Cnllpoiafp anditnriini _ miteto rinkimus pravesti rimčiau. Pa-1 COliegiate
garba tenka tiems, kurie užėmė išėju- tarp Manning ir Euclid, 286 Har 
šiųjų vietas. Komitetas rūpinsis išrink-1 bord St. Bilietai: $3. $2; mokslei- 
ti mokesti Už mokykla po $15 nuc. šei- i viams—?1. Iš anksto galima gau- 
mos. Komitetas pageidautu, kad tėvai - „ , , ? . „
m-los mokesti sumokėtų iki N. Metų i Dainos dovanų kiautuveje 
per klasės auklėtojus šeštadieniais. A, i 974 College St.

o mažytei linkime gausių Dievo 
malonių.

Užpraeitą sekmadieni pakrikš
tyta. Dana Bernadeta Barakaus- 

‘ kaitė (ne Barauskaitė, kaip buvo 
’ paskelbta “TŽ”).

O’KEEFE CENTRES
FOR THE PERFORMING 
FRONT

PADĖK

Nuoširdžiai dėkojame mielų bičiulių grupei, kuri taip įspūdingai 
suruošė pobūvi-vaišes mūsų vedybinio gyvenimo 25 metų sukakčiai 
paminėti. Taip pat nuoširdžią padėką reiškiame gerb. kunigams bei 
visiems svečiams, kurie atsilankė šia miela proga mus pagerbti ir 
visiems kartu už labai vertingas dovanas, kurios visada primins mums 
jūsų neužmirštamą nuoširdumą.

Didelis ačiū šv. Jono Krikštytojo par. kleb. kun. P. Ažubaliui 
už suteiktas patalpas šiam pobūviui.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū!
Vera ir Jonas Samulevičiai

A. A. PRANUI KUČIAUSKUI mirus.

liūdesio valandoje dukrą Stasę ir žentą Bronių Ulozus

giliai užjaučia
I. M. Stasiuliai

Liūdesio valandoje, netekus brangaus tėvelio ir uošvio
A. A. PRANO KUCIAUSKO,

Stasę ir Bronių Ulozus bei artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

O. ir V. Tascckai

dukrai Stasei Ulozicnei. jos vyrui Broniui 
ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą
Jane ir Stasys Paketurai

A. t A.
PRANUI KUČIAUSKUI mirus, 

inž. Br. Ulozui ir jo šeiniai 
gilią užuojautą reiškiame

B. D. Baranauskai
S. B. Vaitiekūnai

Nuo spalio 13 iki 27 ‘ ‘ ■ ■
į Vakarais 8 v. Tik šeštadieniais 2 v. p.p.

14-tas METINIS SEZONAS

CANADIAN 
OPERA 

COMPANY

sikėlimo par. biuletenyje!) Prisi
kėlimo muzikos salėje. Į. susirin
kimą atsilankys svečias iš JAV 
kunigas prof. Št. Yla. Primename, 
kad šis susirinkimas bus bendras 
berniukams ir mergaitėms. Kvie
čiami visi gimnazijas lanką moki- 
niai-ės.

Jaunesniųjų ir jaunučių ateiti
ninkų susirinkimas šaukiamas ŠĮ 
sekmadieni 4 vai. p.p. Prisikėli
mo muzikos studijoje. Visi nariai 
dalyvauja. Kviečiami ir nauji ber
niukai 8-12 metų amžiaus.

Toronto vyrų kvartetas vadov. 
muz. St. Gailevičiaus, spalio 13 d., 
šį šeštadieni, išpildys meninę pro
gramą lietuvių gailestingųjų sese-

SLA 236 kp. susirinkimas ,
i Įvyksta spalio 14 d. L. Namų salė- '"kus, B. Gerdvainis. A. Ramanaus 
!je. Be savo reikalų svarstymo 
susirinkime, kuopos delegatai dar 
padarys atidėtuosius pranešimus 
apie SLA seimą.

Prašomi nariai gausiai dalyvau-
i ti, nes laukia spręstini ekskursi
jos i Clevelandą ir būsimo SLA 
vakaro reikalai. Pradžia 1 vai. po 
pietų. ap.

Kuraitis atvyksta i Torontą.
Žinomas Amerikos lietuvis vei- i 

kėjas Dan Kuraitis šią vasarą ke-: 
liavo po Lietuvą. Spalio mėn:' 
20 d. D. Kuraitis atvyksta i Toron
tą ir 7 vai. vak. Prisikėlimo salė
je, “Vyčio” ir SLA parengime pa
darys Įdomų pranešimą ir paro
dys filmą. Dan Kuraitis lankėsi 

ru s-gos tradiciniame’ baliuie iToronte i958 m- P° savo P^mos 
i ų s aos traaiciniame Daliuje, keĮįonės p0 Sovietų Sąjungą ir 

Toronto visuomenei jis yra gana 
gerai. pažįstamas. Detalės skelbi- 

I me.

Pastatas, kuriame buvo mūsų raš
tinė nuo 1953 m. adresu 177 Sher
brooke Street West, bus nugriautas, 
todėl nuo š.m. rugsėjo 1 d. mus ga
lėsite pasiekti tik vienu adresu: 

3907 ROSEMONT BLVD.
MONTREAL. QUE. 

Tel. RA. 2-2472.
Maždaug už metų, kada naujas pa
statas bus baigtas, tikimės sugrįžti 
i seną savo vietą.

Spalio 13, 16, 18, 22 vakarais

"MADAME 
BUTTERFLY" 

(Itališkai)
Komp. G. Puccini

Western Ballroom salėje Čikago
je. Kvartetui akompanuoja pia
nistas H. Lugsdin.

Taip pat kvartetas yra gavęs 
; kvietimą dainuoti “N. Lietuvos" 
rengiamame meno fondo loterijos 
baliuje Montrealyje.

P. Gaučienė grižo iš kelionės i dirbtUVC 
okup. Lietuvą, ten išbuvusi 8 die
nas. Visą laiką išbuvo Vilniuje, 
kur buvo atvažiavę ir giminės. 
Aplankyti tėviškę nebuvo leista.

Lietuviška baldu

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

Spalio 15, 17, 20, 24, 26 vakarais

"RIGOLETTO"
(Itališkai) 

Komp. G. Verdi

Spalio 19 vakare, 
šeštadieni popiet spalio 20, 27 

"HANSEL and
GRETEL"

(Angliškai) 
Komp. E. Humperdinck

Spalio 23, 25, 27 vakarais

DIE WALKURE
(Vokiškai)

Komp. R. Wagner

Pirmad.—ketvirtad. vak.: $2.50—$5.50 
Fenktad., šeštad. vak.: $2.75—$6.00
Šeštadieniu popiečiais: $2.00—$4.50
KASA ATIDARYTA nuo 11 vai ryto 
iki 10 vai. vak. Telefonas užsakymui: 

EM. 3-6633.

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

• {vairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

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

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

Cigarečių kartonas visų rūšių ..X $0 AO
— 200 štukų — UI J.U7

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkfffcj parašykite ar patys :asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. *fci jus turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti painus FU iv 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELI 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D*FN 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Tnronte h tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montreal!, Ixtndona, Windsora, Hamil-

T,F. 4-1403

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Durias oi. V»\ Tei. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Parduodami
šie reikmenys:

Elektrinis šaldytuvas — §35.00
Biuro stalas ir kėdė — $30.00
20 gerų durų, kaikurios su stik
linėm kengėm ir rankenom — 
po §3.00.

Elektrinė krosnis 4 degintuvai — 
$10.00; tinka vasarnamiui.

Skambinti telefonu:
BILL LE. 4-8459.

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. jr 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. padėjėja P. Rudinską Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOJAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

A L G ARBENŠ“
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Esta<c ds narys.

1511 Floor St. W. To-orto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
RONCESVALLES — DUNDAS. $14.9€0 pilna kaina. 8 kamba-^i per Ž 

augštus. modemiškai įrengtas, vandeniu alyva šildomas, garažas. J m o- 
kėti anie $2.500.

INDIAN* RD. — DUNDAS. $13.700 pilna kaina, aiški- rs narias. nėr 3 aukš
tus 8 nepereinami kambariai. 3 virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sis
tema. 2 garažai. Savininkas išvyksta i JAV.

JANE — RLOOR. $24.900 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas, 8 
kambariai su u’baigtu žaidimo kambariu, p ivntns iv^ž:av’mas, garažas, 
2 von os. 2 modern škos virtuvės. įmokėti apie $6.000. Vienas atviras 
nv*r~ič*us 10 rhetų balansui. .

DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 
alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 

Prašoma karna $33.000.
DU ŪKIAI. $16.500 nilna kMna už abu, imokėti apie S6.AA0, balansas 10 

motų iš 6^. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upoliu. Abu ūkiai su visais 
atckir^ls ūkio trobesiais, sera žemė, tinka g^.-vulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimų Hi^h Fa-k ;r Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




