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Labanaktis, Maironį ?
Ateina metas ir didžiausiem veikėjam pasitraukti. Būdami 

Įaugę visuomenėn bei tauton visom savo gijom, jie paprastai labai 
sunkiai traukiasi nuo scenos. Jie nejaučia momento, kada reikia 
pasitraukti, jie išviso netiki, kad. toks momentas ateina ir fatališ
kai stumia užscenin. Tą stūmimą jie skaudžiai pergyvena, tarytum 
grasią, tragišką rykštę. Jie mato gyvenimo sceną, kurion ateina 
naujos figūros; greitai augančios, tvirtėjančios ir savo svoriu užtem- 
dančios senuosius veikėjus, pasiekusius netgi milžino statūros.

Senųjų milžinų pasitraukimas juo skaudesnis, nes. yra nebe
grįžtamas — paskutinis. Jie gerai atsimena, kad kelias visuomeni
nės scenos švieson nebuvo lengvas, kad tai buvo kilimas augštyn 
“per skausmus į garbę”. Jie taipgi atsimena, kad gyvenimas visuo
menės priešakyje irgi buvo dygi kova, kova su ta pačia visuomene, 
kuriai reikėjo aukotis, ją Įsiręžus tempti augštyn. Todėl kai ateina 
momentas atsisveikinti, sukyla jų širdyse nusivylimas ir net visa 
gyvenimo tragiką. Iš visuomenės veikėjo lūpų pasigirsta skundas, 
iš poeto — graudžios eilės, iš rašto žmogaus — kartūs puslapiai, 
iš mąstytojo — tyli rezignacija. Visuomenė gi, pulsuojanti nauju 
krauju, uždeda jiems garbės vainikus ir taria “Labanaktis”. Pasi
traukusių vieton veržiasi kiti džiaugtis laimėtom pozicijom ir ruoš
tis tokiam pat likimui.

Toks buvo ir Maironio likimas. Savo tauton jis Įaugo visa savo 
būtimi. Nuo paprastos kaimo trobos iki Maironio rūmų Kaune 
buvo ilgas kelias, kuris vingiavo per visą Lietuvos plotą. Augštyn 
jis kilo gana sunkiu keliu. Tiksliau sakant, jis tą kelią pats turėjo 
praskinti. Lietuvių raštija dar tebuvo negausi ir nedidelė. Rei
kėjo pačiam laužtis Į apytuštį plotą ir kurti savitą lietuvišką lyriką. 
Bepigu kurti rašytojams bei poetams tuose kraštuose, kur jau yra 
senos tradicijos, mokyklos, kurios paruošia kelius talentams. Mai
ronis gi to neturėjo. Jam reikėjo kurti to meto lietuvių kalba, 
kuri buvo dar gerokai nelankstus instrumentas. Nežiūrint visų 
sunkumų, Maironiui pavyko prasilaužti ir iškopti i pirmaeilius 
poetus kūrėjus. Galėtume pasakyti, jis buvo toje srityje savanoris 
- kūrėjas, kovojęs už lietuviškos raštijos nepriklausomybę — savi
tumą. Ir ta kova nebuvo jam lengva dar ir dėlto, kad jo talento 
pripažinimas atėjo ne iš karto. Ilgokai buvo girdėti smerkiančių 
balsų ypač iš kairės. Tik kai pasirodė pagrindiniai kūriniai, Mai
ronis užkopė Lietuvos viršūnėn kaip jos pirmaeilis dainius. Jis 
gal nebūtų taip iškilęs ir taip plačiai pagarsėjęs, jeigu būtų rašęs 
tik gražius akademinius kūrinius, kurie tepasiekia literatūros vado
vėlius. Maironio garsui esminė gysla buvo — jo gyvenimiškumas. 
Jis poetine forma išdainavo tai, ką jautė visa tauta, jis iškėlė aikš
tėn tą slypinti troškimą, kuriuo gyveno to meto Lietuva. Todėl 
Maironio poezija siekė toli už mokyklos suolo — ji virpinte vir
pino kiekvieno sielą, ją gaivino, kėlė, drąsino, guodė. Su pagrindu 
tad Maironis laikomas tautos pranašu, nes jis stovėjo visos tautos 
priešakyje.

Juozas Zikaras MAIRONIS Bronza 1928 m.

Darbininkijos
Savaitės įvykiaisukilimas 

Rusijoje
Pakartotinėmis žiniomis, gau

tomis per užsienių agentūras, pra
eitą vasarą ėjo gandai apie nera
mumus Rusijos gilumoje patvir
tinami. Tie naramumai vyko No- 
vočerkaske, o iš ten buvo persi
metę ir į kitus pramonės miestus. 
Jie Įvyko po to, kai Chruščiovas 
pabrangino mėsą 30% ir sviestą________ _____________________ ____________  ___________
25%. Minios raminti važiavo^Koz-' j]geSni iaįkotarpi nes pasikeitus valdžios partijoms gali kilti išsto- 
lovas, vyriausias po Chruščiovo. jjmo klausimas. * 
Sukilimas buvęs kruvinas, nes už-

l muštų galėjo būti ligi 500 asme- 
jnų. Jis prasidėjęs birželio mėn. kelia savo “troikos” reikalavimus, 'sociali^ 
; Rovss su miniomis moterų ir stu- Dabni JT ssvo ndminisiincijoje į 10*3133*0 susiprstimo neužtenka 
Jentu pradėjo vietos policija, o turi 1200 Vietų. Rusai norėtų vi- jr komunistai griebiasi kapitalis-

BRITANIJOS PREMJERAS MACMILLAN LAIMĖJO SAVO 
KONSERVATORIŲ PARTIJOS KONFERENCIJOS PRITARIMĄ 
jungtis i Europos Bendrąją Rinką. Laimėjo didžiule dauguma: iš 
4500 delegatų tik 50 balsavo už opozicijos rezoliucija. Rezoliucija yra 
su dviem pastabom: 1. kad stojant į ją nebūtų pažeistas Britanijos 
suverenitetas, ir 2. kad nebūtų pakenkta Britų Bendruomenės rei
kalams. Taigi, didelė kliūtis yra nugalėta. Europoj, ryšium su anks
čiau buvusia darbiečių partijos metine konferencija, kuri nepritarė 
Britanijos stojimui į Europos sąjunga, yra keliamas kitas klausimas: 
kad būtų garantuotas Britanijos dalyvavimas Europos kontinente

T .. . _ . . .. |rus dirbtuvių fondus. Taigi ir vėl
Jungtinėse Tautose rusai vėl į pakabinamas masalas, nes vieno

Atvyko d&'hC'gGCija tš Lietuvos

Istorines

užbaigė armija. Vyriausybės Įstai
gų ir mokyklų namai buvo dauge- 

; ly vietų apiplėšti ir sunaikinti. 
; Dalyvavo tuose naramumuose ir 
ištikimi komsomolo būriai. Suki
limo centrai buvo izoliuoti nuo 
keleivių, o ypač nuo užsieniečių 
turistu. Kažkas vvko ir kituose 
miestuose: Voronežą, Krasnodare, 
Grozny.

sur matyti lygybės principą, t y. tiniu priemoniu _ tam tikrą pel- 
kad visur butų “troikos . Esą da- n0 daIi - forma skirti &r. 
bar visur svarbesniuose postuose bantiešiems * 
sėdi vakariečių žmonės ir “skriau
džią” komunistus ir neutraliuo
sius.

JAV karinė vadovybė susirūpi
nusi pertvarkyti savo armijos 
rezervus. Krašto apsaugos min.

Sovietinė spauda vėl pradėjo McNamara tas reformas patvirti- 
gvildenti Berlyno ir R. Vokieti- ; --------- - r
jos reikalus Būsią pasirašyta kadni'uosrkursuose“ prie 247 

taika su R. Vokietija, ir susisieki- į ^00 000
lino kontrolė tarp Berlyno ir Va- mokomi oro laivyno kursuose. Jie

no. 200.000 studentų yra apmoko-
taika su R. Vokietija, ir susisieki- kolegijų. 108.000 studentų yra ap-

Maskva. — “Izvestiju” koresp. karų pereisianti išimtinai R. Vo- 
Jelena Černvch. kuri šią vasara kietijos žinion. V. Berlyno bur
sų sovietų žurnalistų grupe lankė- mistras neseniai matęsis su JAV 
si Švedijoje, savo Įspūdžiuose nu- prezidentu tvirtina, kad Amerika 
siskundė švedu nesvetingumu. Ji yra pasiryžusi pasilikti Berlyne, 
taip pat teigė, ‘jog švedai nesivar- i Bonnos vyriausybė su Adenaueriu 
žo viešai pareikšti 
tini nusistatymą.

savo antisovie- 
E.

diena Romoje

per metus gaus karininkų laips
nius.

Kolehozininkai vargsta sovieti
nėj baudžiavoj. — čia pateikia

mos kainos yra paimtos iš Rusijos 
gilumos kolchozų, nes Lietuvoj

Iš pažemių žiūrint atrodo, kad augštybės yra tarytum dangaus 
pakopa, kur baigiasi menko žmogaus vargai ir kur garbė nutildo 
skausmą. Deja, taip nėra. Ir augštybės bei garbė turi savo dyglius. 
Tai nėra kasdieninės duonos kančia. Tai nėra kovos už būvi kan
čia. Augštybių garbės kančia yra žmogiško sunykimo kančia. Žmo
gus jaučia toj garbėj žaizdą, kuri atsinaujina ir nuo mažų.smūgių. 
Maironis turėjo pakelti jų ne vieną. Bet gal skaudžiausias buvo 
jam smūgis, kai jaunoji karta, atėjusi visuomenės scenom ištarė 
“Labanaktis, Maironį!” Tai reiškė, jo pasitraukimo momentą už
sienin. Ir ten jis gal dar ilgai būtų lindėjęs, jeigu ne didieji 
Lietuvos sukrėtimai. Su jais vėl atgijo Maironis. Jo poezija vėl 
pasidarė aktuali. Ji tebėra aktuali ir šiandieną. Ir jis liks aktua
lus visomis tautos kančių valandomis, nes su Lietuvos kančia ir 
prisikėlimu jis yra neatsiejamai sutapęs. Pr. G.

Kas naujo Kanadoje?
Prancūzų delegacija, suside

danti iš 12 finansų ekspertų lan
kosi Kanadoje ir tyrinėja galimy
bes Prancūzijos kapitalo investa
vimui Kanadoje. Delegacija ap
lankys Montrealį, Torontą ir Que
bec miestą.

Kanados invcstacijos JAV 
- per paskutinius 10 metų žy

miai padidėjo. Išskyrus Bri
taniją, Kanada stovi antroje 
vietoje savo investavimais 
amerikiečių pramonėje. Ka
nadiečių kapitalas JAV sie
kia beveik 2 bil. doleriu. C

Importas Kanadon, nežiū
rint vyriausybės daromų su
varžymų ir specialių mokes
čių. dar labiau padidėjo. Ka
nadiečiai labiausia perka pre
kes, pagamintas kituose kraš
tuose. Statistikos biuras pra
neša, kad importas per vasa
rą padidėjo net 22%.

Kanadoje išrasti vaistai, kurie 
buvo naudojami stipriai reumatiz
mo formai — arthritis gydyti, už
drausti vartoti JAV ir po to tuoj 
išimti iš apyvartos Kanadoje. 
Vaistai esą pasirodė kenksmingi 
sveikatai ir sukelią kraujavimą 
viduriuose. Vaistų išradėjas buvo 
R. Leifmann Montrealyje ir juos 
gamino Montrealio firma.

Karinių pajėgų biudžetas 
valdžios Įsakymu buvo suma
žintas $86 mil. Nors praėju
sių metų rugsėjo mėn. buvo 
nutarta Kanados kariuomenę 
padidinti 11.000 vyrų, tačiau 
dabar nuo to atsisakyta, šiuo 
me‘u yra tik 52.000 ir tas 
skaičius bus dar mažinamas. 
Taip pat taupoma aviacijo
je ir laivyne.• *
Prekyba su komunistiniais 

kraštais vyksta ir toliau. Užs. r. 
min. Green pareiškė, kad. nežiū
rint JAV prašymo, bus prekiau
jama su Kuba ir toliau. Taip pat 
i komunistinę Kiniją parduota 
daue sunkvežimių dalių, pagamin
tų Kanadoje.

yra tvirtai nusistačiusi nepradėti _
jokių derybų su Rusija dėl Ber-tdar blogiau. Algos — tik parei- 
lyno* ~ gūnų; eilinių baudžiauninkų dar

„ ............. , ... x. mažesnės. Vyresnysis sandėlinin-
.. Rusai išvijo ir antrą amerikieų, j-as gauna mėnesiui: 62 rb. (oficia- 
is Sov. Sąjungos. iai I JAV a<--|iįai rb beveik lygus doleriui), 
stovybes sekretorius Pirmasis bu: koIchozo agronOmas - 85 rb., 
vo karinis laivyno attache. Rusai! kolchozo pirm. — 75 rb. Ka jie 
‘ uz dviejų rusų isviji- j u už tai pirkti? Pomidoru kg._
mą is JAV sugautų besnipinejant. 5 rb agurku kg _ 2.50 rb., Mau- 
Tai buvo rusų valdininkai prie šiniai 10 št; _ j 50 rb ? sviesto 
JI.

gūnų; eilinių baudžiauninkų dar 
mažesnės. Vyresnysis sandėlinin-

kg. — 3.60 rb.. 1 kg. dešros ligi
Iš rusų delegacijos prie JT Niu- 5 rb., mėsa juo riebesnė, juo bran- 

jorke per 9 metus buvo sugauta gesnė ir jos 1 kg. atsieina ligi 10

Urbonas. Priešsantarybinėje vie
šoje audiencijoje pas popiežių iš 
lietuvių dalyvavo: Vida Kaspera- 

_ ____ __ _ ___ ______ ______________ . \lėlutė*inž. E. Vilkus, kun. P. Ce-
sios kultūros aidai. Jos grindinį'•ois minomis ir baltomis kapo- liešius ir 1
mindė imperatoriai, karžygiai, pi-'Procesija truko vieną valan- audiencijoje Romos miestas įtei- 
ligrimai ir vergai. Jos kolizėjuje ■ d? 10 dain. Pagaliau, pabaigoje kg šv. Tėvui kieliką.
didingai mirė krikščionybės kan-i Pa?irodo šv. Tėvas Jonas XXIII,; Spalio 9 d. vakare į Romą atvy
kimai. Beveik per 2000 metų jos ■ Uesamas dvylikos gražiai pasipuo-. ko jg Lietuvos kan. J. Stankevi- 
dvasinę išraišką lėmė popiežiai.!SUSĮP vyrų. Pradeda gausti didy-jčiuSj kan p Bakšys ir kan. C. 19^1R acmpnn 1 jai e;™,, mn. i.a,.ao
šiomis dienomis Roma vėl gyve-!SJS bazilikos varpas; o minia ploja; Krivaitis — Kauno. Kaišiadorių ji,,* 7arDe ~ beveik 1000 nasienic•' > ° ■ ■' S j- • ° °S‘ ,-S*
na savo didybės ir garbės dienas.iraiįkomis. Popiežius laimina. ir Vilniaus vyskupijų valdytojai*.'33 a monv'"mirė ko;:kuiiniuose susidunmuose mdie-
Čia susirinko istorinė visuotinė ' Bazilikoje, gal pirmą kartą is- ^an. J. Stankevičius vra kanonu i našauti Tpi rusai nu ! čių užmuštų 6. sužeista 11. Kinie-
Bažnyčios santaryba. Vyskupai sv- J^n^E^sostn iteisės 1sPeciali^t’i- ir- griautu tapena, vakariniame Ber-ičių užmuštų esą apie šimtą, nors
/6 saliu nusileido naujame Leo- ■ L tL” .^r^ 'vauja 195 specialistų grupėje. Ki- °yne neužtektu* patalpų naujiems kiniečiai sakosi — apie 22. Kinie

ti du — kolkas dar nedalyvauja. rvtinio Berlyno pabėgėliams. ■ čiai ir žmones ir. ginklus ir maistą 
Iš Lietuvos 3 esančiųjų šiuo metu ................. ' i nristato lėktuvais iš Tibeto, indie-

Amžinoji Roma! Jau tik artė
jant prie jos jaudinančiai dreba 
keleivio širdis. Iš jos sklido ceza- 
i iu uC ii’ iiiuStl tkriA.SCiOlliSA.U" i

DR. IGN. URBONAS, Roma

nardo da Vinci aerodrome, kur 
jie buvo Italijos valstybės sutikti 
su džiaugsmu, garbės sargybomis 
ir pagarba.

iškilmingas santarybos 
‘ atidarymas

Šiandien, spalio 11d. rytą, Ro
moje smarkiai lijo. Lijo visą pra
eitą naktį. Visdėlto nuo 7 vai. ry
to traukė minios šv. Petro aikš
tėn. kur 8.30 vai. turėjo praeiti 
vyskupų procesija. Buvo abejoja
ma ar ji iš viso galės įvykti. Tik 
štai 8 vai. staiga išsisklaidė debe
sys ir pasirodė šiltoji Italijos sau
lė. Didelis džiaugsmas fotogra- 

! fams. kurių tūkstančiai laukia su 
aparatais aikštėje, ant Vatikano 
kolonų balkonų, stogų ir tolimes- kivyskupai, 2131 vyskupas, 26

_____ ____ ______ _  ____io šaiyU. <i>e:iaioii.is i/uau Viupa- -O —■‘.*^‘2 *-'l-i*‘ias- -336 rb., 
kun. I. Urbonas. Šioje sakęs: “Kiekvienas rusų atstovas i antklodė — 41 rb.. rankinis laik- 

‘ iar tarnautojas vra esamas ar bū-U’oois — 150 rb., šaldytuvas — 
: simas šnipas”. ’ j 310 rb. pianinas — 526 rb.

Per 14 mėn. nuo mūro sienos i Midijos — Kinijos susirėmimas 
pastatymo Berlyne išbėgo iš ry-: eina toliau. — Vieton lauktų 

tinės Vokietijos 12.316 asmenų, Į derybų dėl sienų eina kovos. Pas-

iyne neužtektų patalpų naujiems : kiniečiai sakosi —- apie 22. Kinie-ir eina pėsčias. Giedama “Veniu- -* - -------
Creator” ir kard. Tisserant laikoj^ _____ ____________
iškilmingas Mišias. Po Mišių ati-jgyVU vyskupu — nei vienas neat
daroma Evangelijų knyga (is XV vyko Svečiaf iš Lietuvos yra su-i ,

• • n • i ; stoję lietuviu kolegijoje, kuri Ro- i sirinkima, aplankys ir Kubos Cas- >
visus posėdžius. Kardinolai pada- __C-.L-IL -C “* 1
r? paklusnybės^ pareiškimą po-Į(arp Italijos palmių. Nežiūrint galbą jis atmetė, nes mato, kad! 
" ''T".’ ’J'”.’"'.,U~. „Tikėjimo-kas jr kaįp apįe ja kalbėtų, ji yra!savo krašte neapsieis be europie-i

-r -. !?• Tęvąs | brangus ir mielas lietuviu cent- čių. Todėl kviečia prancūzus tech-

Alžerijos min. pirmininkas Ben! čiai _ sausumos keiiais 
Bella, atvykęs į JT visumos su-;

moje yra lyg lietuviškas darželis tro. Rusijos pasiūlymą teikti pa-i
M vi4- CfolRo TlC efninfn HOC mofn VoH f

piežiui ir visi sukalba — ’ 
išpažinimą. Pabaigoje šv 
pasako atidaromąją kalbą. Joje 
prisiminė persekiojamą Bažnyčią, 
vyskupus, kurie būdami nelaisvė
je negalėjo atvykti ir pabrėžė šv. 
Petro žodžius vargšui ligoniui: 
“Aukso ir sidabro aš neturiu, bet 
vardan Kristaus sakau: kelkis ir 
eik"!...

Santarybon yra pakviesta: 85 
kardinolai, 8 patriarchai, 533 ar-

MASKVA. — “Izvestia” aprašo 
į kaip yra sunku Sov. Rusijoj mo- 

Į brangus ir mielas lietuvių cent- čių. Todėl kviečia prancūzus tech-{terims Įsigyti drabužius ir kosme- 
ras Romoje. * nikus ir mokytojus grįžti į Alžeri- į tikos reikmenis. Jos laukia eilėjeras Romoje.

Santaryboj dalyvauja ir Ameri- -1?- Padėtis ten sunkoka: nėra pa-| ilgas-valandas, kad galėtų susidėti 
kos lietuvis vyskupas Ch. Salat- į kankamai maisto ir verslai su- - - - - -
ka. kuris nuo spalio 25 d. mano stoJ§- 
persikelti i lietuvių kolegiją

Santaryboj kaip žurnalistai da- s KZ 1. JL A V A
i lyvauja St. Pieža iš Čikagos ir trina, Amerika privalėtu tuojau i noru j diena T Cnl’-nvizUiir' zx x    L 1— J - .X Z --- -    l-JLT---. —Z * * * *■

; plaukus. Perėjus dešimt parduo- 
i tuvių nebuvo rasta nei vienos po- 

Į P. Ameriką atslinko Chruščio-, ros naiion kojinių. Vienas fabri- 
vo doktrina. Pagal Monroe dok-j kas prie Maskvos gamina tik 650

Kanada išpildė savo pasižadėji
ma r.upirkdama JT bonų už $6<niuose medžiuose. Džiaugsmas ir (abatai ir prelatai nuflius,*67 ivai- 
240.000. Iki šiol tik 52 valstybės milžiniškai miniai, kuri čia atvy-irįu vienuolijų viršininkai. Viso 
pirko ar yra pasižadėjusios pirkti:ko stebėti šio istorinio įvykio. Or-■ kvietimu išsiųsta — 2850. Be to,

kun. J. Sakevičius, MIC, iš Ro- pat sustabdyti rusu kėlimąsi Kū
mos. K. Pieža irgi gyvena lietuvių bon, neatsižvelgiant į priemones, 
kolegijoje. Kun. Jon. Bulaitis,■ To nepadarius, dabar vykdoma 
studijuojąs Vatikano diplomat!-; Chruščiovo doktrina. Pagal ją. P. 
nėję akademijoje, bazilikoje nu- Amerikos valstybėse yra komu- 
rodinėja vyskupams vietas. nistinės par ijęs, kurios visais bū- 

Santarybos atidaryme dalyvavo dais s-ergksi. ners ir trumpam.
ai jia uoivo pi nu *vj*x*v. i KVlVllillU DU LU,

tu honu už $73 mil. JT bonų pa- kestrns prieš didžiąsias šv. Petro į dalyvauja 195 teologijos ir bažn. - - - .--------------------------- ----- r —
vidalu nori sutelkti $200 mil. Vzi’ikos duris groja religinius teisės specialistai, apie 120 ivairiu talijos prez. Segni, Belgijos ir paimti valdžią i savo rankas. Ta-

kūrinius. bazilikos choras, prita- kjfU religiiu stebėtojų ir apie Liuksemburgo princai, visa eilė *da Maskva deklaruos pripažįs’.an-
Ontario Naujosios Demok

ratinės partijos suvažiavime 
buvo ruoštasi ateinantiems 
provinciniams rinkimams. 
Bus kovojama už valstybinę 
sveikatos apdraudą, už valan
dinio atlyginimo minimumą 
— $1.25 Įvedimą ir valstybi
nę automobilių apdraudą. 
Provincijos partijos vadu de
šimtą kartą perrinktas Do
nald C. MacDonald.

“Varpo” choras, vienas pajočiau- 
siti meno vienetų išeivijoj, šven- 
dias dešimtmečio sukaktuves. Vi
dun- — dirigentas muz. St. Gai- 
Icvičius ir akompaniatorė D. 
Skrinskaitė. Sukaktuvinis kon
certas — spalio 27 d. Toronte 
Harbord Collegiate salėje. Šiai 
iškilmei yra paruošta rinktinė 
programa, apimanti visą dešimt
mečio veiklą, (žiūr. skelbimą 8 
psl., aprašymą 5 psl.).

užs. r. ministerių ir visi akredituo- ti naująją valdžią, ir kas norėtu
.. . ti prie Vatikano vals. pasiuntiniai, ją pakeisti ar nuversti, savo rake-

Lie..uviai santaryDoje , Miestas pasipuošęs. Vakare bazili- tomis ir visa kita jėga eis į pagal-
šiuo metu vienintelis oficialus ka iliuminuota, vyksta džiaugsmo, bą. Taip padarys-, kaio padarė ir. 

ir pilnateisis dalyvis lietuvis yra eitynės su deglais. j su Kuba: pagrasino, ir Amerika
Kauno vysk. V. Brizgys. Jį. kaip Deja, Lietuvos vyskupai tos nesiryžo ką nors daryti. Taigi, ar-

rinnt visai miniai, gieda Įvairias iooo žurnalistu.
-el’eines giesmes, skamba bazili- 

j kos varpai.
8.35 min. pasirodo procesija, 

j kuri eina iš Vatikano rūmų per 
'Bronzinius vartus, per šv. Petro 
i aikštę ir per didžiąsias — Filaret- ir kitus vyskupus, Italijos vyriau- < garbės nemato. Nebuvo išleisti timoj ateity jau galima laukti di- 
to duris žengs i baziliką. Prieky- sybė sutiko su atitinkama pagar--nei vysk. J. Steponavičius, nei delio aktyvumo komunistinių par- 
je — kryžius, nešama šv. Tėvo ti- įba. Sutikime dalyvavo: prel. K. Į vysk. V. Slatkevičius — jie gyve- tijų visoje P. Amerikoje, kur vy-

■ jara. toliau — vyskupai, arkivys-j Razminas, I
kupai. patriarchai. I ' " ....

S Vyskupai ir kardinolai — balto- nušas, kun. P. Celiešius ir kun. I. ra aiškių informacijų.

Kauno vysk. V. Brizgys. Ji, kaip

„1, (.........1kan. Z. Ignatavičius, j na sovietų ištremti iš savo vysku- rauja Įsitikinimas, kad JAV bijo i
kardinolai, kun. V. Mincevičius, kun. A. Jo- pijų. Apie vysk. P. Maželi dar nė- Rusijos.

Už Kubos belaisvius Castro rei- į 
kalauja .<62.000.000. Derybas' 

s'» Kuba veda vienas Niujorko ad
vokatas. Sakoma, kad jis siūlo Ku 
bos vyriausybei už belaisvių na 
leidimą tik vaistus ir maistą. De 
rybos atrodo eina prie galo.

Vokietijos kancleris Adenaue 
ris atvažiuoja i JAV kalbėtis;
Berlyno ir bendrai padalintos i 

Vokietijos reikalais lapkričio 7 d. 
šis vizitas buvo numatytas atei
nančių metų pavasariui, bot sovie-, 
tų spaudimas pagreitino.

Sovietai susirūpinę savo pra
monės atsilikimu ir dabar jau 

planuoja mokėti didesnes premi- 
: jas dirbantiems didinant tam tik-

Lietuvos 
laisvinimo 

fronte
• VLIKo metinė sesija kvie

čiama Niujorke š.m. lapkričio 
10-11 d.

• L i e t u v o s delegacija Pa
vergtųjų Europos Tautų org- 
joj daro žygius iškelti sovietų 
pavergtų tautų klausimą JT. 
Drauge su kitų pavergtų kraš
tų delegacijomis ji kreipėsi i 
Tar •>t. Žmogaus Teisių Lygą, 
kuri yra Įteikusi JT dekoloni
zacijos komisijai memorandu
mą apie sovietų^kolonizmą. Bu
vo aplankyti Kanados, Japoni
jos. Turkijos ir kt. atstovai, 
taip pat Afrikos ir Azijos kraš
tų atstovai JT. Daromi žygiai 
ir JAV valst. departamente.

• Pavergtųjų Europos Tautų 
pilnaties posėdžiai Įvyks spalio 
‘>4-25 d. ir gruodžio 10-11 d., o 
1963 m. posėdžiai numatyti 
sausio 23 d.

• Europos Tarvbos posė
džiuose rugsėjo 17-26 d. Stras- 
burge PET seimui atstovavo 
min. St. Lozoraitis, gen. Hen- 
nyey — vengras ir Frashcri — 
albanas.
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MŪSŲ NAMAI
PRANYS ALŠĖNAS -

Visi gyvename namuose, kitaip 
sakant, visi turime stogą viršum 
galvų, apsaugojantį mus nuo lie
taus ir sienas aplinkui. Tų namų 
reikšmė žmogui nėra visuomet 
vienoda^ Vieni žmonės gyvena sa
vo gimtajam krašte pastatytuose 
namuose, kiti — svetur Įsitaisę, 
savo valia i svečią šalį išvykę ar 

• likimo ištremti. O ir tenai vieni jų 
gyvena savuose namuose, kiti — 
samdytuose ir t.t.

Taigi, namai namams nelygūs. 
Jų ir sąvokos nevienodos. Pvz. 
anglų kalboj tam pačiam objektui 
apibūdinti yra dvi sąvokos: 
“home” ir “house”. Pirmąją sąvo
ką lietuviškai išvertę galėtumėm 
vadinti namais — tėviške, o ant
rąją — tik namu, šaltu, besieliu. 
Pirmoji namų sąvoka žmogui, 
ypač mums lietuviams, daug arti
mesnė, šiltesnė, intymesnė. Mes 
visi norime turėti tėviškę arba 
nors tokius namus, kurie bent at
stotų vieną paminėtųjų sąvokų.

Vienok ar tai galima? Ar gali
ma’ pvz. iš svetur pirktų namų pa
sidaryti vienokį ar kitokį pakaita
lą angliškojo žodžio “home”, lie
tuviškojo gi — namų, atstojančių 
tėviškę?

Vienam laikrašty skaičiau kun.; 
Henry V. Sattler rašinį, kuriame 
autorius pasakoja apie vieną jau
ną porą — vyrą ir žmoną, kurie 
dėl karo (vyras buvęs karys) buvę 
kilnojami iš vienos karinės bazės 
į kitą. Jaunoji šeimininkė buvo 
labai troškusi turėti savo namus, 
nuosavą, pastovu gyvenamą kam
pelį. matyt, tėviškės prasme: Dėl
to ji ant gražaus kilimėlio, labai 
dailiomis raidėmis išsiuvusi žo
džius: “Diave. laimink mūsų lai- 
mir"’------ 'r- i-įu—ĄK 4?
esą, vežiojusi su savimi, nežiūrint 
kur jie buvo keliami ir kur apgy
vendinami: treileryje, apartmen- 
te, privačiame bute, viešbutyje ar 
pagaliau palapinėj — visur tą ki
limėlį pasikabindavusi ant sienos. 
Tas jos darbas, girdi, sukeldavęs 
netgi juoko tarp jos pačios ir vy
ro. dar daugiau tarn judviejų ir 
vyro draugu, nors kilimėlio atsi
radimo tikslas anaiptol nebuvęs 
juokingas.

Toji jauna žmona turėjo labai 
gilią realybės logiką. Juk iš tik
rųjų dažnai gražiausi statiniai iš 
prašmatniausių plytų ar kitokios 
itin geros rūšies statybinės me
džiagos, viduj apstatyti puikiau
siais baldais, turį moderniausius 
įrengimus, tėra tik namai—house, 
bet ne tėviškė.

Toji moteris labai realiai su
prato, kokios priemonės padaro 
gyvenamąją vietelę ne “house”, 
bet “home”.-O tos priemonės ir 
nebūnant dideliu filosofu gana 
aiškios: jeigu namuose yra idėta 
širdies, jaukumo, savos kultūri
nės aplinkos, jeigu žmogus yra su
augęs su tais namais, jaučia juose 
tradicijos dvelkimą, šeiminę nuo
taiką, įderina religinius ir tauti
nius simbolius, gali pasijusti kaip 
namie — tėviškėj.

Valstybininkas W. Churchill, 
grįždamas iš betkurio krašto, žur
nalistų užkluptas, niekad kitaip 
su jais nepasisveikinęs ir pokal
bio nepradėjęs, kaip tardamas: 
“Gera būti namie .

Anglai turi posakį: “Be it ever 
so humble, there’s no place like 
home”. Taigi, būk kiek nori kuk
lus, visvien pasakysi, jog nėra to
kios vietos, kaip namai”. Gi lietu
viai sako: “Nameliai mano bran
gūs. niekur man nėra taip pato
gu, kaip po jūsų stogu” ...

Jeigu tikintysis žmogus pripa-

VLIKo reformos reikalus svarstant
Rašydamas savo samprotavimus 

ir pasiūlymus, nemaniau susilauk
ti tokių plačių atgarsių. Tai rodo, 
kad reikalas yra aktualus. Ir visai 
nesvarbu, ar kritikai su manim 
sutinka, ar ne. Juo daugiau kriti
kuojama, juo tiesa ir pats reika
las darosi aiškesnis ir supranta
mesnis.

Nemanau atsakinėti, kaip tai 
paprastai daroma, į visus man pa
darytus priekaištus ir net kaltini
mus. Tai pareikalautų ilgoko 
straipsnio. O pagaliau ir didelio 
reikalo nematau ginčytis dėl aiš
kių dalykų, kuriuos visi mato, su
pranta ir vertina. Pavyzdžiui, kad 
ir tos partijos, kurių ginti išėjo p. 
Kasulaitis. Jei jos yra, tegu būva, 
tegu jos dirba pagal p. Kasulai- 
čio programą ir bent dalį tų visų 
jo programinių punktų vykdo.

Tačiau lietuvis tremtyje parti
jų nemato, su jomis nesusiduria, 
ir jam jos nerūpi. Lietuviui trem
tyje rūpi išlaikyti lietuvybę ir at
gauti Lietuvai nepriklausomybę. 
Perskaičius p. Kasulaičio straips
nius susidaro įspūdis, kad jo iš
vados paremtos ne praktiško gy
venimo duomenimis, bet teori
niais išvedžiojimais apie partijų 
reikšmę egzistuojančiose valsty
bėse.

Nemanau atsakinėti nei į dr. 
M. Anyso, nei į V. Vaidoto straips
nius. Diskutuojant su kuo nors ir 
dėl ko nors, reikia žinoti faktinę 
padėtį. O toji padėtis yra aiški, 
nes visi VLIKo pinigai gaunami 
iš tremties masės, o ne iš partijų. 
Partijos nemokėjo VLIKui nei 
cento ir nemokės. Nenoriu leisti 
į aiškinimus, nes tai nebūtų į nau
dą nei partijoms, nei pačiam VLI 
Kui.

Paminėjo mano siūlomas refor
mas ir G. Galva — labai palan
kiai, nors anot jo, jos yra pavė
luotos. Paminėjo ir “Laisvoji Lie
tuva” redaktoriaus A. J. Kaulėno 
išsamiu straipsniu, nors ir nesu
tikdama su mintimi, kad į VLIKą 
ateitų Bendruomenė. Pagal jį, tu-.

J. MATULIONIS

žįsta, jog Kristus jo ir jo namųįrįtu -grižti išstumtos ar išėjusios 
vadovas, tai ir kryžius arba Kris-; Dolitin^ grupės. A. J. Kaulėnas 
taus paveikslas turi rasti tinkamą! ‘ - ................
ir garbingą vietą jo namuose, ne-; 
žiūrint, kur tie namai būtu. O tai 
jau darys namus panašius į tėviš-i 
kę. Juk tenai nevien tik namai 
h-’vn nnoš’ąmi krv’iais m rūginto- 
JCilalS, ii pdikCicS, xGcxiicii, Kai- 
neliai ir t.t.

. oažiūrėjo į visą reikalą labai nuo
širdžiai ir, manyčiau, kad VLIKo 
žmonės privalėtų labai atidžiai 

; pasvarstyti jo mintis ir pasidaryti 
reikiamas išvadas.

Visai pritarė M. Šalčiūnas iš 
Wellando. Jis dirba L. Bendruo
menėje konkretų darbą ir gerai

suprantamas ir priimtinas. VLIKo 
kilmė iš tautos tegu liekasi. Bet ar 
lietuviška tremtis-emigracija, ku
ri šiuo metu yra susispietusi PL 
B-nėje, nėra tautos dalis? Ir kada 
pati tauta yra surakinta, ir jos 
burna užčiaupta, tai tikrumoje ir 
pasilieka viena laisva tautos dalis, 
t.y. išeivija. Kodėl ji turėtų sto
vėti visų reikalų nuošaly ir rūpin
tis tik savo išlikimu? Priešingai, 
reikia judinti visas pastangas, 
kad ji, kaip ir ligi šiol, niekieno 
nekviečiama ir neprašoma, ir atei
ty dirbtų visus reikalingus mūsų 
tautai darbus.

Mažas pavyzdys. Kanadoje mū
sų konsulas buvo nelygioj padėty 
su kitų valstybių konsulais. Jis 
nebuvo net ir valstybės leidžia
muose sąrašuose. Kanados Liet. 
Bendruomenės veiklos dėka šie
met mūsų konsulas yra lygus vi
somis teisėmis su visais kitais 

i konsulais. Tai Bendruomenės 
nuopelnas. Vietos vyriausybės 
skaitosi ir ateity skaitysis tik su 
vietos žmonėmis ir savo esamais 

. ir būsimais piliečiais. Jei Kana
dos Ministeris Pirmininkas šie- 

; met iškels Jungtinėse Tautose 
Lietuvos bylą, tai šis didžios svar
bos opus net ir tarptautine pras- 

; me klausimas bus irgi Kanados 
Lietuvių Bendruomenės nuopel- 

; nas. Tai yra pavyzdžiai, kokią 
reikšmę gali turėti Lietuvių Ben
druomenė. PLB nereikia nuver
tinti. Priešingai, ją reikia traukti 

• prie Lietuvos laisvinimo akcijos 
kuo arčiau.

Taigi, visiškai pritardamas VLI 
Ko pirmininko minčiai dėl bend
radarbiavimo, noriu šį bendradar
biavimą įstatyti į reikiamai pado
rias ir garbingas formas: PLB at
stovai įeina į VLIKo sąstatą.

Mintis, kad reikia išlaikyti VLI 
Ką kaip tautos atstovybę ir kad 
įėjimas PLB atstovų gali šiam 
principui pakenkti, neišlaiko jo
kios kritikos. Kieno akyse VLI 
Kas gali sumenkėti? Kas yra už- 
interesuotas ginčyti taip praplės
to VLIKo teises, pareigas, dar
bus? Mes patys neginčysime. Mū
sų draugai irgi neginčys. Tai ga
li daryti tik mūsų priešai — rusiš-.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
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Iš direktoriaus dr. L. Gronio 
metinio pranešimo

Kokie mūsų namai, nors ir sve- pažįsta žmonių nusistatymus ir jo
balsas būtų labai svarbus šioje

mintys supuola. Reikia bendra
darbiauti! Tai visai aiškus, tikslus 
ir naudingas dalykas visam Lietu
vos laisvinimo darbui, visai Lie
tuvai.

Bet dr. Trimako siūlomas bend
radarbiavimo būdas ir formos 
man primena senovės absoliutaus 
monarcho “bendradarbiavimą” su 
sava tauta, kuri duodavo tam pa
čiam monarchui ir žmones, ir pi
nigus, ir maistą, o jis spręsdavo 
pats vienas kaip išleisti tuos pi
nigus, kaip ir kada panaudoti tuos 
vyrus - rekrūtus.

Tokio “bendradarbiavimo” aš 
nelaikau' bendradarbiavimu, čia 
PLB yra statomą beteisės tarnai
tės padėtin, o tuo pačiu ir visa 
tremtis — išeivija. Sprendėjais 
gali būti tik partijos ir jų apsivie- 
nijimas (ir tai ne visų) VLIKe, o 
visa emigracija paliekama už du
rų vykdyti Įaskymus, duoti pini
gus, žmones. Kodėl bijomasi išei
vijos? Ar ji nėra patikima? Ar ji 
nėra pakankamai patrijotiška? Ar 
ji turi permažai supratimo spręsti 
laisvinimo darbus? Ar su ja nesi
skaito kitų valstybių agentūros?

Man stačiai yra nesuprantamas 
toks lietuviškos emigracijos trak
tavimas. Aš visai nenoriu ko nors 
kiršinti ir šaukti į boikotą. Mūsų 
tremtis - emigraciją, senoji ir nau
joji, rodė ir rodo augščiausią sa
vo pareigos, kaip lietuvių, kaip 
tautos dalies, supratimą. Mūsų 
emigracija nuo senų laikų yra at
likusi visai tautai ir prieš nepri
klausomybės laikus, o ypač nepri
klausomybę atgaunant, arba ir da
bar vėl jos netekus, didelių daly
kų. niekad neužmirštinų. Ji savo 
subrendimą yra Įrodžiusi daug 
kartų ir visada Lietuvos reikalą 
statė augščiau savo asmeninių ir 
savo vietos reikalų. Ji yra seniai 
užsitarnavusi ir visuotinės pagar
bos ir niekad neatsilyginančios 
padėkos.

Mano tikslas — šio rašymo ir j 
siūlymo — tebėra vienas — su
stiprinti VLIKą. Visos kalbos 
apie VLIKo griovimą yra be pa
grindo. Tai yra apgailėtinas nesu
sipratimas. Ir žmonės, gina dabar
tini VLIKą. turėtų atidžiau isi- 
skaiiyii į mano mintis ir pergal
voti: o kas bus.’dar už 10 metų? 
Palikti VLIKą koks yra dabar — 
pati blogiausia rišeitis. Mano ma
nymu, tai reikštų nesirūpinimą 
pačiu lietuvių tautos laisvinimu.

Dr. A. Trimako susirūpinimas 
bemlradarbiayimu tarp VLIKo ir gaj jrx nesusipratimai. Ir tai bus 
PLB yra labai suprantamas. Jis, įkūnvta seniai svajota vienybė! 
būdamas VLIKo pirmininku, ge- ’ 
rai mato VLIKo ir partijų jėgas, Red. pastaba. — Pasisakius 
kurios yra labai ribotos. O veik-į VLIKo reformos klausimu įvairių 
ti reikia, ir tai globaliniu-mastu, nuomonių asmenims, išryškėjo 
Reikia turėti organizaciją visose VLIKo' ir PLB žmonių pozici- 
laisvose valstybėse. Reikia turėti jos. Jos siekia to paties tikslo — 
mases žmonių, suinteresuotas Lie- darnesnio, stipresnio ir visuotinio 
tuvos laisvinimu ir visada pasi- i darbo Lietuvos laisvinime, tačiau 
ruošusias gelbėti ir darbais, ir į skiriasi savo keliais, kurie turėtų 
žmonėmis ir pinigais, šiandien to i vesti į vadovaujančio centro suda- 
visko VLIKas neturi. Partijos ne- rymą, priimtiną visiems. Tai jau 
turi taip pat. būtų tolimesnių uždarų diskusijų

Ir labai gražu, kad VLIKo pir- reikalas. Tikimės, kad jos ta link- 
mininkas kalba apie bendradar-; me ir pakryps. Tuo tarpu šias dis- 
biavimą. Bet tas bendradarbiavi-i kusijas “TŽ” puslapiuose bai- 
mas turi būti garbingas, visiems!giame.

1961. IX. 1 — 1962. IX. 1 lai
kotarpyje veikė 127 būreliai. 17 
būrelių veikla visai sustojo. Jie 
jau buvo prieš 2-jus metus apmi
rę. Priežastis — narių ar vadovų 
išsikėlimas i kitas vietas. Ameri
koje veikia 113, Kanadoje 11, 
Brazilijoje 1, Vokietijoje 2 būre
liai. Su džiaugsmu reikia pabrėž
ti, kad per ŠĮ metų laikotarpi vei
kiančiųjų būrelių uolumas yra ge
resnis, negu prieš metus. Labai 
gerai veikiančiųjų būrelių skai
čius pakilo iki 91 (pernai 79). Ge
rai veikia — 17 būrelių. Pirmieji 
ir antrieji yra Įmokėję už 1962 m. 
kelis ar net visus mėnesius. Vie
nas Kanados ir 5 Amerikos būre
liai jau prieš atostogas yra atsiun
tę savo mėnesinę duoklę net už 
visus 1962 m.

šia proga randu reikalingu su
minėti tų būrelių vadovų pavar
des ir išreikėti jiems ir jų būre
lių nariams dar kartą už jų uolu
mą specialią padėką.

Jie yra: 1. M. Miceikienė — 41 
būr. vadovė, Kanadoje; 2. J. Va- 
lušaitis — 78 būr. vad.; 3. R. Bun- 
tinas — 101 būr. vad., Maž. Liet. 
Lietuvių dr-ja; 4. S. Puikūnienė 
ir E. Skirmantienė — 105 būr., 
DLK Birutės dr-ja; 5. D. Šleževi
čienė — 108 būr. vad.; 6. M. Rėk
laitis — 138 būr. vad. Šie pasku
tinieji veikia JAV.

Čia tenka su padėka suminėti 
kun. B. Sugintą, kuris reguliariai 
kas mėnesis siunčia pilną nuo sa
vo 45 būrelių įnašą. Tai sudaro 
gimnazijai pagrindinę kiekvieno 
mėnesio paramą.

Vidutiniškai veikia 17 būrelių, 
kurie yra atsilyginę pilnai už 1961 
m., kiti 2 kiek atsilikę už 1961 m. 
Nustoję veikę 17 būrelių. 15 jų 
jau nuo 1959 ir 1960 .m. pirmo 
pusmečio liovėsi rodyti gyvybės 
ženklus. 1 nuo 1960 m. gruodžio 
mėn. ir 1 nuo 1961 m. gegužės 
pradžios.

Naujai šiame laikotarpy Įsteig
ti 5 būreliai: 2 Čikagoje, 2 Niu
jorke ir 1 Vokietijoje. Du jų Įkū
rė kun. B. Sugintas, du Vyt. Stro- 
lia ir vieną Vokietijoje — J. Ke- 
lerytė, buvusi šios gimnazijos 
auklėtinė. Tai yra gražus ir sek
tinas pavyzdys ir eilei kitų šios 
gimnazijos auklėtinių.

Pirmą kartą sujudo šiemet di
desnis būrys buvusių šio mokslo 
židinio auklėtinių Čikagoje. Jie 
suruošė pobūvi ir gausų pelną at
siuntė gimnazijai...

Nežiūrint i tai, kad būrelių 
veikla yra gera, kad visa eilė at
skirų asmenų ir organizuotų vie
netų gražus skaičius remia gim
naziją, tačiau tų aukų toli gražu 
nepakanka. Viena, dolerio perka
moji galia ir mainų kursas yra 
žymiai sumažėję. Vien tik dėl 
mainymo i markes turima netoli 
10.000 DM nuostolio į metus. Be 
to, kaikurių produktų kainos yra 
keletą kartų pakilusios, palyginus 
su keliais mėnesiais atgal. Tik ga
vus didesnę bei pastovią paramą 
iš vokiečių įstaigų turimas gimna
zijos išlaidas įmanoma padengti.

Gimnazijos išlaikymo proble
ma būtų lengvai išsprendžiama, 
jei šalia veikiančiųjų būrelių įsi
jungtų likusioji laisvame pasauly 
gyvenanti lietuvių dalis. Jei kiek
vienas PLB narys skirtų gimnazi
jai nors po $1 arba 4DM į metus, 
o organizuoti vienetai įsipareigo
tų skirti kas mėnesis ar kasmet 
pastovią didesnę duoklę, tai tąsyk 
nebūtų jokių finansinių galvosū
kių. Apie naujų pajamų galimy
bes pirmon eilėn turėtų pagalvoti 
Vokietijos PLB veiksniai — gim
nazijos teisėti šeimininkai, ką jie, 
manau, ir padarys.

Moksleivių gimnazijai dar il
gam nepritrūks, bet suradimas lė
šų jiems išlaikyti sudaro rimto 
rūpesčio.

šauksmas iš anapus Atlanto
Sesės ir broliai lietuviai! I parama, neatsižiūrint nei tikybi- 
Vokietijos Lietuvių Bendruo-; nių. nei pasaulėžiūrinių, nei poli

tinių įsitikinimų. Mūsų stiprybė, 
jog mes visi giliai įsijaučiame esą 
vienos lietuvių tautos kamieno 
vaikai, surišti kraujo ryšiais su 
gimtąja žeme, kurios mes niekad 
neišsižadėsime.

Mes šventai tikime, kad broliai 
ir sesės užjūrio ir Europos šalyse 
neužmirš Vokietijoje paliktų lie
tuviu ir ypač i mokslus besiver-

' ki bolševikai ir jųjų patikėtiniai 
Lietuvoje.

Juo greičiau tas reformas pada
rysime. juo bus geriau. Geriau 
VLIKui, geriau PLB-nei, geriau 
visai emigracinei lietuviškai ma
sei, geriau ir visam Lietuvos lais
vinimo darbui. Ir mes niekam nie- 

i ko nepakenksim. Tik išnyks gin-

menės naujai išrinktoji taryba, 
susirinkusi pirmam posėdžiui 
1962 m. rugsėjo 8 ir 9 d. Huetten- 
felde, su gilia padėka minėjo vi
sus' Vasario 16 gimnazijos rėmė
jus, ypatingai būrelių vadovus 
priekyje su nenuilstamuoju kun*. 
B. Sugintu. Taipgi su gilia padė
ka minėjo atskirus aukotojus, 
kaip asmenis, taip ir jų grupes — 
klubus, bankus ir organizacijas, j žiančio jaunimo. Tas jaunimas 
savo aukomis prisidedančias išlai-i yra vertas ir reikalingas paramos, 
kyti Vasario 16 gimnaziją. Lais-Į Lietuvių Bendruomenė Vokieti- 
vajame pasauly gyvenančių lietu- joje viena neįstengia tos gimnazi- 
vių parama, suteikusi galimybę jos išlaikyti. Šiuo metu joje mo- 
ikiirti ir iki šiol išlaikyti šį stam- kosi 103 lietuviai jaunuoliai — 
bu ir labai svarbų mokslo ir auk- i 59 berniukai ir 44 mergaitės. 
Įėjimo lietuviškoj krikščioniškoj Nors paskutiniu laiku krašto val- 
dvasioj židinį, sudarys vieną gra- dybos pastangomis yra gaunama 
žiausių lietuviškos emigracijos is- paramos tiek iš feder. Vokietijos 
torijos puslapių. Mums ypatingai vyriausybės, tiek ir iš Wuerttem- 
malonu konstatuoti, jog šiam ži- berg-Baden krašto vyriausybės, 
diniui išlaikyti lietuvių buvo pa- bet toji parama nėra^ nuolatinė ir 
rodyta didelė bendradarbiavimo ji padengia tik dalį išlaidų, reika- 
dvasia, vienas kito supratimas ir (Nukelta į 7 psl.)

tur> bebūtų, juose turi rasti vietos 
lietuviškieji paveikslai, drožiniai, i visoje byloje.
audiniai ir kitokie simboliai ir,', Pagrindinį, bet savotišką, atsa- 
svarbiausia, lietuviškieji laikraš- i ^“Lda.ve dršn,»‘
ėiai, knygos. Kai tėvai iiylės visa, i ^kietai ’ n.ekadol“
Kas lietuviška ir įietuvishasias. p0 tokio atsakymo reiktų padė- 

a ’ ti plunksna ir, anot p. Kasulaičio, 
užgiedoti “gedulo maršą” tik ne 
partijoms, kurioms paties gyve
nimo iis yra jau sugiedotas, bet 
lietuviu vieningumui ir nuošir
džiam bendradarbiavimui, laido
jant mintį dėl VLIKo bazės pra
plėtimo.

Tačiau padėti plunksną į šalį ir 
nusiraminti, baigiant tuos pasi
kalbėjimus. neduoda to paties dr. 
Trimako tolimesnė mintis, kad 
VLIKui ir PLB reikia bendradar
biauti. ir tai kuo sklandžiau ir 
glaudžiau. Reiškia, esmėje mūsų

knygas, pamils jas ir j 
įpras ir jie tas knygas skaityti, 
kaip žmogus įpranta kvėpuoti...

AR PAVOJINGA 
BENDROJI EUROPOS RINKA?

.* Du Manitobos un-to profesoriai 
ekonomistai G. Hallett ir dr. Jai 
Krishna paruošė studiją, kurioje 
Įrodinėja, kad Britanijos įsijungi
mas i Europos bendrąją rinką ma
žai pakenks Kanadai.

Kanada eksportuoja i Britaniją 
mažiau kaip ketvirti savo žemės 
ūkio gaminių. Du trečdaliu eks
portuojamų gaminių sudaro kvie
čiai ir aliejinės sėklos. Vargu ar 
Įsijungimas i Bendrąją Rinką tu
rės kokios nors reikšmės šioms 
prekėms, nes visas persiorgani
zavimas truks apie 7 metus. Per 
tą laiką pasaulinės rinkos pasiū
los ir paklausos nestovės vieto
je. Jau yra daug pasikeitimų nuo 
1932 m. Britų imperijos nutarimų 
Otavoje, šiame greito pasikeitimo 
laikotarpyje jų gali būti daug. 
Kanados, Australiios, N. Zelandi
jos prekyboj su Britanija žemės 
ūkio gaminių eksportas sumažėjo 
ir numatoma, "kad dar mažės ne-

bepriklausomai ar Britanija įsi
jungs į Bendrąją Rinką ar ne.

Antra, kviečiai sudarę prieš II 
D. karą pirmą vietą eksporte, at
sidūrė antrojoj, užleisdami pirmą
ją popieriui. Pakilo eksportas ir 
kitokių medžio gaminių, geležies, 
mineralų ir chemikalų. Žemės 
ūkio gaminiai 1937 m. sudarė 
trečdali viso eksporto, o dabar 
mažiau kaip penktadalį. Daugiau 
kaip pusė viso eksporto eina į JA 
V-bes, o i Britaniją mažiau kaip 
penktadalis.

Įdomiausia, kad Kanados kvie
čių eksportas į Bendrosios Euro- 
oos Rinkos kraštus pr. metais vir
šijo kviečių eksportą Britanijon. 
Europos BR eksportuota už $179 
milijonus, o Britanijon už $162 
mil.; trečioj vietoj — Japonija ir 
Raud. Kinija. Neišsipildė ir kai- 
kieno keliama mintis, kad BR 
kraštai sumažins prekybą su liku- nes’Amerikos Valstybes" Sekda-

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Taikos 
metai 
generolo 
uniformoje.

1919 m. pradžioje 
‘Vaivorykštės” di
vizija, praleidusi 
keletą mėnesių 
nugalėtos Vokieti-

Paruošė VYT. KASTYTIS

šia pasaulio dalimi. B.
jos teritorijoje, išplaukė i Jungti-

Įvairus
• ... į Lietuva, Latvijasiuntimai Estija, Ukrainą

Iš Kanados: paprastu ir O TO POStU draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAIŠTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas. ,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
195 Cannon St. E^ Hamilton, Ont 94 Doudas Street Sudbury, Ont.
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

mas daugelio karo veteranų pa
vyzdžiu, gen. MacArthuras ga

ilėjo susirasti pelningą darbą di- 
įdžiųjų verslo bendrovių ištaigin
guose raštinių kabinetuose, bet jis 
ryžosi pasilikti kariuomenės eilė
se, nors tuo metu atrodė, kad ka
riuomenė jau baigia savo dienas.

Pokariniame laikotarpyje visi 
paprastai mėgsta šnekėti apie am
žiną taiką, likviduotą ateities ka
rų pavojų. Į ginklavimosi ir kraš
to apsaugos, reikalus numojama 
ranka. Gen. MacArthuras, atrodo, 
nujautė, kad amžinos taikos idėja 
tėra apgaulinga iliuzija, kuri 
anksčiau ar vėliau sprogs kaip 
paprasčiausias muilo burbulas, ir 
jam naujuose.karo laukuose teks 
ginti amerikiečių interesus. Tai
kos meto karjerą jis pradėjo gar
siosios West Point karo akademi
jos viršininku. Tai nebuvo labai 
dėkinga vieta, nes ir kariūnams ir 
jų mokytojams atrodė, kad akade
mija, baigia prarasti savo prasmę: 
jeigu nebus kariuomenėj nerei
kės ir karininkų. Gen. MacArthu
ras West Point akademiją grąžino 
į jai Įprasta augštą lygi, pravesda- 
nias visa eilę labai reikalingų re
formų. Jam pačiam, kaip prisime
name, kadaise teko gerokai nu
kentėti nuo vyresnio kurso kade
tų sadistinio pobūdžio kvailų Įsa
kymų. Todėl nenuostabu, kad jis

tuojau pat uždraudė vyresniųjų 
kursų išdaigas ir įsakymų pikt- 
naudojimą asmeninėms sąskai
toms suvedinėti. Sadizmas buvo 
galutinai išbrauktas iš West Point 
tradicijų knygos. To anksčiau ne
įstengė padaryti net ir specialiai 
paskirtos kongreso atstovų komi
sijos ...

1922 m. gen. MacArthuras iš 
viengungio luomo pasuko šeimos 
vyro kryptimi, vesdamas išsisky
rusią moterį, kuri, deja, priklau
sė nieko nedirbančiai ir pinigų 
nestokojančiai dykaduonių klasei. 
Tai, žinoma, buvo didelė klaida. 
Atitaisyti ją teko tik po septyne
to metų draugų jau iš anksto pra
našautomis skyrybomis.

Iš West Point akademijos gen. 
MacArthuras buvo pasiųstas į Fi
lipinus Manilos rajono kariniu ko
mendantu. čia jis pagrindini dė
mesį skyrė pasiruošimams sutikti 
japonų invaziją, tuo sukeldamas 
pašaioaus juoko bangą kariuome
nės štabuose. Augštieji karinin
kai, netikėdami, kad jaoonai kada 
nors gali nradėti invaziją. MacAr
thuro pasiruošimus vadindavo po
pierinių kareivėlių karpymu. 
Toks žaidimas, anot jų, geriau 
tiktų mažiems vaikams, negu su- 
autftisiam JAy/generolui...

Arthvras buvo isitiki- 
bnizmas išeina iš ma-

nepriklausomybę. Amerikiečių 
kariuomenė paprastai vengdavo 
bendravimo' su vietiniais gyven
tojais. Gen. MacArthuras tradici
nę liniją mėgino pasukti realesne 
kryptimi, pradėdamas artimos 
draugystės ryšius su Filipinų Ne
priklausomybės Sąjūdžio vadu 
Manueliu Quezon ir kitais žymes
niais filipiniečiais. Šis jo žingsnis 
sukėlė opoziciją karininkų tarpe, 
bet vėliau, prasidėjus karui su Ja
ponija, davė nepaprastai daug 
naudos, kai filipiniečiai pasirin
ko japonų spaudžiamo ir Į pralai
mėjimą einančio MacArthuro pu
sę. Sunkiausiomis japonų okupa
cijos valandomis jie niekada ne
suabejojo gen. MacArthuro gar
siuoju pažadu: “Aš grįšiu!...”

Pirmoji 
pažintis su 
komunistais.

nes
dos. Jeigu Jungtinės Amerikos 
Vaistvbės norės išlaikyti savo Įta
ką Havajuose ir Filipinuose, 
šiems kraštams reikės duoti pilną

1930 m. prezi
dentas Hoover 
generolą MacAr
thur paskyrė ka

riuomenės štabo viršininku, šia
me nedėkingame depresijos lai
kotarpyje MacArthurui pirmą 
kartą teko susitikti su Sovietų 
Sąjungai tarnaujančiais Amerikos 
komunistais.

ID* karo pabaigoje karo vete
ranai gavo tūkstančio dolerių ver
tės lakštus. Pagal specialų kon
greso nutarimą, už juos 1945 m. 
kiekvienam veteranui turėjo būti 
išmokėtas tūkstantis dolerių. Ne
darbo soaudžiami, veteranai tūks
tančio dolerių pradėjo reikalauti 
1932 m. Komunistų agitatorių su
kurstytos veteranų grupės užplū
do Vašingtoną, reikalaudamos pi
nigų. Prie Vašingtono esančioje

Anacostia Flats vietovėje palapi
nėse ir iš nuolaužų sukaltose pa
šiūrėse apsigyveno 11.000 vetera
nų, laukdami pinigų iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės. 
Depfesija buvo ištuštinusi valsty
bės iždą. Ir labai norėdama, tada 
vyriausybė veteranams negalėjo 
išmokėti tūkstančio dolerių. Po il
gų derybų prezidentas sutiko ap
mokėti Anacostia Flats susirinku
siems veteranams jų kelionę į na
mus. Didžioji pusė pasinaudojo 
šia suteikta lengvata, tačiau pala
pinėse ir pašiūrėse liko 5.000 la
biau užsispyrusių vyrų. Gyvenda
mi nešvariose ir nehigieniškose 
sąlygose, jie greit tapo pavojin
gos epidemijos šaltiniu. Demon
stracijų metu epidemijos bacilas 
jie atgabeno net į Vašingtono 
miestą. Buvo priverstas įsikišti 
Sveikatos Departamentas. Norint 
apsaugoti apylinkės gyventojus 
nuo eoidemijos plitimo, beliko 
viena išeitis — iškraustyti vetera
nus iš Anacostia Flats. Tačiau, 
kaip ir galima buvo tikėtis, agi
tatorių sukurstyti veteranai pasi
priešino policijai. Įvykusiose 
grumtynėse buvo nušautas vie
nas veteranas, sužeistųjų skaičius 
abiejose pusėse siekė virš 60 as
menų.

Prezidentas Hoover savo tiesio
giniu įsakymu veteranu iškraus- 
tymą pavedė kariuomenės štabo 
viršininkui gen. MacArthurui. Tai 
buvo pats nedėkingiausias uždavi
nys MacArthuro karinėje karjero
je. Uždaviniui Įvykdyti sušauktų 
karininkų tarpe buvo majoras 
Dwight D. Eisenhoweris ir iš pul
kininko i majorus pažemintas tan
kų nenuorama George S. Patton.

— Neįtikėtina, kad tie vyrai, 
kurie rizikavo savo gyvybes, ko
vodami už amerikiečių laisvę, da
bar atsisuktų prieš krašto vyriau-kelti rankos.

sybę! — suabejojo maj. Pattonas.
Gen. MacArthuras atskleidė 

FBI pranešimus:
— Grupei vadovauja žinomi ko

munistai — James Ford ir Em
manuel Levin. Jie nėra veteranai. 
Trisdešimt nuošimčių Anacostia 
Flats susirinkusių žmonių užre
gistruoti už kriminalinius nusikal
timus baustųjų sąrašuose, šis nu
sikaltėlių nuošimtis yra perdide- 
lis mūsų veteranams. Daugumas 
jų, reikia manyti, taip pat nėra 
veteranai. Tikru veteranu mes 
galbūt rasime tik keletą šimtų. 
Taigi, prieš vyriausybę atsisuko 
ne veteranai, bet komunistų agi
tatoriai ir kriminalinis elementas. 
Savo uždavinį mes turime atlikti 
geriau už policiją, išvengdami 
kraujo praliejimo ...

Tos pačios dienos popietę gen. 
MacArthuras.. palikęs kariuome
nės štaba, šešių šimtų vyrų prie
šakyje Įžengė Į Anacostia Flats. 
Blizganti durtuvų linija ir ašari
nės dujos be kraujo praliejimo 
ištuštino stovyklą. Epidemijos ba
cilomis užkrėstos pašiūrės ir pa
lapinės dingo ugnies liežuviuose. 
Tikriesiems veteranams gen. Mac
Arthuras parūpino pastogę ir 
maistą kariuomenės pastatuose, o 
vėliau juos valstybės lėšomis išve
žiojo į namus.

Po keleto metų paaiškėjo, kad 
veteranų maištą komunistai orga
nizavo Maskvos Įsakyti. Maskva 
tikėjosi, kad. prezidentui iššaukus 
kariuomenę, bus prieita iki kruvi
nų grumtynių ir revoliucijos vi
same krašte. Tačiau kariuomenės 
štabo viršininko gen. MacArthuro 
pasirodymas kareivių priešakyje 
veteranams, matyt, priminė karo 
dienas Prancūzijos apkasuose. Jų 
atmintyje, reikia manyti, dar bu
vo gyvas šio drąsaus karininko pa
veikslas. Prieš jį jie nedrįso pa-

i
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Kaltinimai, pateisinimai, siūlymai

Jaunimo chorai - gerai! Kas toliau?
A. KALNIUS

APIE LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS 
DABARTĮ IR ATEITĮ al. gimantas

‘‘Tik laisvi žmonės gali būti informuojami ir tik informuoti žmo
nės gali būti laisvi”. Prof. P. Odegard

Čia viena, čia kita proga mūsų 
kultūrinio gyvenimo judintojai 
nusiskundžia, jog sunku pritrauk
ti mokyklinio amžiaus jaunimą į 
jaunių chorus. Tėvai dažnai mal
daute maldaujami atsiųsti savo 
vaikus į repeticijas ar kitokius 
kultūrinius užsiėmimus ir visdėl- 
to niekad nesusirenka pilnas są
statas. O bent šiek tiek vyresnio 
amžiaus vaikai, jau gerokai pra
mokyti, chorus visai “kvitina”. 
Tai, žinoma, neišeina į naudą nei 
chorams, nei jų vadovams, nei vi
suomenei, nei tėvams, nei jų vai
kams.

Kiek atokiau nuo šios veiklos 
stovinčiam atrodo, jog čia tam 
tikra dalis tėvų nusikalsta net 
ir tautiniu atžvilgiu, nes jie lyg 
ir nenori atsiliepti į mūsų kultū
rininkų šūkį — puoselėti tauti
nius daigus mūsų jaunučių sąmo
nėje.

Būtų neįmanoma užginčyti tą 
didžiulę naudą, kurią teikia vai
kui jaunių chorai ir kitos lavini
mo grupės, čia jaunuolis bręsta 
netik tautiškai, bet ir kultūriškai. 
Ir kur gi kitur mūsų sąlygose jis 
įgys tiek estetinės lietuviškos 
nuojautos ir dvasinio,brandumo, 
jei ne jaunimo choro, vaidybos ir 
pan. repeticijose? Jei savo vai
kystėje jis neišpuoš savo besiple
čiančios vaizduotės grožiu ir neiš- ] 
moks juo džiaugtis, ateity jis 
rems savo gyvenimą gal tik fizi
niu jausmu ir materialiniu troš
kuliu, kuriuos kursto negatyvi iš
orinė aplinka. Jis taps kasdienos 
žmogumi, ir tai gal dar gerokai 
nuvalkiotu, o kasdiena dar nieko 
nepatenkino ir nepadarė laimin
gu.

##
O visdėlto kaikurie tėvai neat

kreipia į tai dėmesio ir veikiau 
leidžia savo vaikams ilgiąū pa- 
drybsoti lovoj arba pasiausti gat
vėj, kaip pasiunčia į lietuvišką 
mokyklą, choro repeticiją, ar ki
tokį kultūrini sambūri. Atsiminti
na, kad angliškoji mokykla vai
kui teikia nemažai mokslinių ži
nių, bet neduoda to auklėjimo, 
koki mes gaudavome savo krašte. 
Tam ir yra mūsų lietuviškoji mo
kykla. organizacijos ir kitokie lie
tuviški sambūriai, kad užpildytų 
tą spragą, pro kurią patenka nei
giami reiškiniai i jaunimo sielą. 
Ateity mūsų vaikai gal supras, ko 
jie yra netekę savo jaunystės me
tuose, bet bus jau pervėlu. O už 
tai gal ne vienas jų prisimins ne
pagarbiu žodžiu savo tėvus, kurie 
jam leido naudotis pačia kvailiau
sia laisve gyvenime, būtent, neap
valdyta jaunystės laisve.

• ##
Žinoma, reikia suprasti ir tė

vus. Jiems kartais gaila savo vai
ką po savaitės darbų mokykloje 
pasiųsti dar i papildomus jauni
mo telkinius. Jis, mat, pavargęs. 
O dažniausiai ir patys tėvai yra 
pavargę ir norėtų atitolti nuo 
visų rūpesčių. Taigi, juos reikia 
suprasti. Kartais ne bloga valia, 
bet nuovargis jiems duoda Įsaky
mus. Bet vėl reikia suprasti, kad 
be pastangų ir pasiaukojimo da
bartyje skurs ir kentės artimiau
sioji ateities karta, atseit, mūsų 
vaikai. Taigi, labai dažnai reikia 
pamiršti dabarties patogumus, 
kad daugiau džiaugsmo patirtų 
ateitis, kuriai priklauso netik mū
sų vaikai, bet ir senatvė.

# #
Betgi iš kitos pusės tenka pa

stebėti. kad visus vaikus sutelkti 
tik i chorus taip pat netikslu. Juk 
nevisi pamils dainą per prievar
tą. Juoba, kad vieni yra labiau 
linkę į vieną dalyką, kiti — į ki
tą. Pvz. yra vaikų, kurie veikiau 
pamils vaidybą, sportą, literatūri
nę ar kitokią kūrybą ir t.t. Ar ne
vertėtų tad parapijose suorgani-

Vienas žmogus parapijoje ar 
organizacijoje, šalia pagrindinių 
pareigų besirūpinąs dar ir jauni
mo reikalais, negali aprėpti visų 
veiklos sričių. Jis yra būtinai, rei
kalingas padėjėjų, kurie būtų 
bent šiek tiek patyrę visuomeni
niame darbe. Deja, tokių kaip tik 
ir stokojame.

Ten, kur visuomeniniame gy
venime trūksta vadų, įsigali mai
šatis, suirutė ir pagaliau stagna
cija. Lietuvių vidutinioji karta 
vadovų atžvilgiu yra dar visai pa
kenčiamoj padėty. Reikia jiems 
tik pajudėti. Betgi jaunimo padė
tis yra ne tokia jau gera. Dėlto čia 
ir prisimenamas ankstyvesnis už
manymas, kad jaunimui reikia 
paruošti vadų. Tada nereiktu jų 
elgetauti nei vasaros stovykloms 
pravesti,, nei atskiriems veiklos 
sektoriams vadovauti.

čia turima galvoje visuomeni
nės veiklos vadų kursai. Juos tu
rėtų suorganizuoti arba parapi
jos, arba Bendruomenė arba veik
lesnės organizacijos. Atsimintina, 
kad Lietuvoje jaunimo vadams 
turėjome netik plačią spaudą, bet 
nevieną jų pasiųsdavome net į už
sienius pasitobulinti.

Kadangi kaikurie visuomeni
niai darbai, kaip pvz., vadovavi
mas stovykloms ir pan., nevieną 
gimnazistą ar studentą atitrauktų 
nuo tiesioginių uždarbių, kurie 
jam yra būtini mokslui siekti, tu
rėtų būti šiek tiek apmokami. Lė
šos šiems reikalams turėtų būti 
telkiamos tais pačiais būdais, kaip 
ir kitiems svarbiems reikalams: 
vajai, rinkliavos bažnyčiose ir t.t.

# #
čia turėta galvoje daugiau ne

organizuotas jaunimas. Kurie pri
klauso ateitininkams, skautams 
rūpesčio nekelia. Betgi parūpini- 
mas vadų ir lėšų yra mūsų visų 
pirmos eilės uždavinys.

Prancūzijoje norima pravesti 
Vieną didžiausių reformų. De 
Jaulle nori pravesti referendumą, 
kuriuo būtų pakeista konstituci
ja taip, kad prezidentas būtų ren
kamas visuotiniu balsavimu, bet 
ne politikų. Toki pakeitimą galė
jo drįsti daryti tik De Gaulle ir- 
tuo savo žygiu prieš save nustatė 
visas politines partijas, kurių 
Prancūzijoj yra gana daug. Pran
cūzų politikai yra fanatiški, todėl 
ši De Gaulle reforma yra jam sun
kiausia. Daug kas galvoja, kad 
jam ši kartą gali nepavykti.

Koks tos reformos tikslas? Pir
miausia, De Gaulle nori matyti 
stiprią Prancūziją. Jis yra Įsitiki
nęs, kad vyriausybė, sudaroma 
pagal seną partijų sistemą, nie
kada nebus stipri. Jis išėjo į kovą 
sunaikinti egzistuojančias Pran
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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 plačių apylinkių.

zuoti priauganti jaunimą į klubus 
su įvairiom sekcijom: dainos sek
cija, literatūros sekcija, teatro 
sekcija ir t.t. Sporto sekcijoje rei
kėtų ypatingesnio dėmesio kreipti 
į smegenų sportą, pvz. šachma
tus. Yra sakoma, kad rusas šach
matininkas greičiau pasieks mė
nuli, kaip amerikietis golfininkas. 
Ir tai yra tiesa, kurią mes pati
riame iš dabarties faktų.

Lygiai taip pat kreiptina dau
giau dėmesio ir i kūrybinę sritį. 
Nereiktų laukti, kad pats Dievas 
mums išlavintų literatus, muzi
kus, dailininkus ir t.t. Reiktų pa
sirausti po jaunimo dvasinius la
birintus mums patiems ir atradus 
talentą, vilkti jį į paviršių ir ug
dyti. Gal panašiai veikiant būtų 
galima atkasti daugiau pašaukimų 
ir į dvasinį gyvenimą, dėl kurio 
mes visi nemažai sielojamės.

# #

Diplomato sentimentai

Dr. M. ANYSAS

VOKIETIJOS KONSULAS VON ŠAUKĖM KLAIPĖDOJE
Trečio Reicho nacionalsocialis

tinei politikai Klaipėdos krašte 
jau iš pradžių vadovavo vokiečių 
generalinis konsulatas Klaipėdo
je. Pradėjus Lietuvos ir Vokieti
jos santykiams blogėti, vis dau
giau pasireiškė generalinio kon
sulato veikla, kuris nedideliame 
Klaipėdos krašte turėjo žymiai 
didesnį personalą, negu Lietuvos 
gubernatūra.

Įžūlus vokietininkas
Jau gubernatoriaus A. Merkio 

laikais (1927-1932 m.) ten labai 
neigiamai pasižymėjo konsulas 
von Halėm, kuris, Lietuvos vy
riausybei prašant, turėjo Klaipė
dą palikti. Jis kaikuriems Klaipė
dos miesto ir krašto gyventojams 
buvo grasinęs net ginklu, kai jie 
nenorėjo jo politinėms užgaidoms 
paklusti.

Tais ir dar kitais sumetimais 
gubernatorius Merkys atsisakė 
tiesiogiai su generaliniu konsula
tu koresponduoti, ir todėl visas 
susirašinėjimas tarp gubernatū- 
ros ir generalinio konsulato tup- 
met ėjo per Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriją.

Rytų Prūsijos dvarininkas
Dar gubernatoriaus Merkio lai

kais vokiečių generaliniu konsulu 
Klaipėdoje buvo paskirtas von 
Sauken, iš Rytų Prūsijos kilęs 
aristokratas - dvarininkas. Jis gal 
buvo paskirtas ir todėl, kad jo gi
minės tuomet tebegyveno Rytų 
Prūsijoje ir tokiu būdu turėjo 
tampresnių ryšių su kraštu. Kal
bamojo gen. konsulo von Sauken

De Gaulle kova su partijomis
cūzijos partijas ir pakeisti jas 
dviem ar trim masių partijom, 
kurios būtų vadovaujamos stiprių 
prezidentinių kandidatų.

De Gaulle amžius — 71 m. ir 
neseniai vos nekliudžiusi pasikė
sintojo kulka privertė jį pagal
voti apie Įpėdini. Ar po jo mirties 
Prancūzijoje vėl įsiviešpataus 
anarchija? De Gaulle to nenori. 
Jis pramato toliau, negu tik savo 
reikalų ir pozicijų težiūri politi
kai, todėl jis ir ėmėsi to žygio.

Prancūzai žino, kad De Gaulle 
nelaimėjęs to konstitucijos pakei
timo, atsistatydins, nors jo termi- 

i nas baigiasi 1966 m. Tas gali jam 
padėti, nes balsuos visa masė, ne
tik politikai, kuriem tas pakeiti
mas gali kainuoti geras vietas.

Sakoma, kad tai paskutinė ir 
viena didžiausių De Gaulle kovų 
su Įsigalėjusia anarchija krašte. 
Jo Įsitikinimu, Prancūzija turi bū
ti stipri, kitaip Prancūzija nebus 
Prancūzija. V. K.

GERA MEDŽIAGA SOVIETAMS
Negras Meredith tapo studentu 

tik ginklo jėga. Jis visą laiką sau
gomas.

Mississippi Įvykiai paliko JAV 
skaudžią žaizdą. Jie neprisidėjo 
prie Amerikos prestižo naujai iš
kylančiose Afrikos ir Azijos tau
tose. Tie Įvykiai neigiamai atsilie
pė P. Amerikoje, kur norima, kad 
visos valstybės solidarizuotų JAV 
politikai Kubos atžvilgiu. Jie sa
votiškai nuteikė Europos sąjungi
ninkus ir, žinoma, davė daug ge
ros medžiagos sovietų propagan
dai, kurie panašių įvykių tik ir 
laukia.

Prieš keletą metų panašūs Įvy
kiai dėjosi Arkansas valstybėje. 
Metai po metų, tie, kurie galvoja, 
kad baltoji rasė yra pranašesnė, 
pralaimi ir pagaliau turės nusi
leisti Įstatymui ir konstitucijai. 
Gėda tik, kad tolerancija turi bū
ti įvedama ginklu.

Mississippi valstybė yra netur
tingiausia visoje Amerikoje; ver
čiasi medvilnės pramone. Iš 2 

giminės paveldimas dvaras buvo 
Tarpučiai, netoli Lietuvos sienos, 
Vištyčio ežero'rajone. Jų giminė 
todėl ir vadinosi von Sauken-Tar- 
putschen. Iš jo pavardės buvo ga
lima spręsti, jog jo šeima nebuvo 
krynai vokiečių kilmės, kaip vė
liau matysime.

Von Sauken išbuvo Klaipėdoje 
nuo gubernatoriaus Merkio laikų 
ligi Klaipėdos krašto atplėšimo 
nuo Lietuvos 1939 m. kovo 22 d. 
ir tokiu būdu pergyveno 6 guber
natorius: A. Merkį, Vyt. Gylį, Jo
ną Navaką, Kurkauską, Kubilių 
ir Viktorą Gailių.

Diplomatas ir partijos šulas
Von Sauken, kaip daugelis se

nosios vokiečių mokyklos diplo
matų, išorėje buvo nepaprastai 
mandagus, bet politiniuose užku
lisiuose didelis intrigantas. Vi
suomet dėvėjo nacionalsocialistų 
partijos ženklą. Kiek man teko 
girdėti, jis tuomet buvo didelis 
šulas partijoje, numatytas dar di
desniems reikalams.

Kiek augštesnis nei vidutinio 
ūgio, apie 45 m. amž., visuomet 
gerai apsirengęs ir nusiteikęs, 
von Sauken darydavo gerą įspū
di užsienio atstovų tarpe. Man bu
vo pasakojama, kad ankstyves
niais gubernatoriaus-Merkio lai
kais von Sauken visuomet lanky- 
davęsis gubernatūroje, kai būda
vęs kviečiamas. Bet vėliau, iški
lus Boetcherio direktorijos inci
dentui, santykiai tarp abiejų vals
tybių pablogėjo ir jis jau atsaky
davo neigiamai. Toks elgesys ir 
centro vyriausybės buvo laikomas 
blogu ženklu. Ji tuomet Į tai krei
pė ypatingą dėmesį.

Nesėkminga vakarienė
Buvęs gubernatorius a.a. Vyt. 

Gylys man kartą štai ką papasa
kojo:

“Prieš pradedant darbą guber
natūroje, min. pirm. Tūbelis ma
ne prašė stengtis sueiti į artimes
nius ir draugiškesnius santykius 
su Klaipėdos seimelio atstovais 
vokiečiais, su dvarininku Gubba, 
vyr. burmistru Brindlingeriu, su 
burmistru Šulcu ir su kaikuriais 
kitais. Taip pat reikią santykius 
užmegzti su vokiečių generaliniu 
konsulu. Mes tai laikysime dide
liu Tamstos nuopelnu”.

Viename pobūvyje p. Gyliai bu- 
vo supažindinti su generaliniu 
konsulu von Sauken. šis guberna
torių Gylį atsargiai paklausė, ar 
jis ateitų vakarienei, jeigu jis jį 
pakviestų. V. Gylys sutiko ir ne
užilgo buvo gautas generalinio 
konsulo, pakvietimas. Buvo pa

mik su viršum gyventojų 43% yra 
negrų. Pusė visų gyventojų virš 
25 m? amžiaus nėra lankę mokyk
los Ilgiau kaip 9 metus.

Pasaulis stebisi, kad 175 m. se
numo konstitucija turi būti vyk
doma ginklu. Prez. Kennedy pa
sakė: “Yra galima nesutikti su 
Įstatymu, bet negalima jam prie
šintis. Jeigu JAV prieis prie to, 
kad piliečiai nebepaisys konstitu
cijos ar Įstatymų, tada nė vienas 
nebus saugus”. Pagaliau toleran
cija turėtų būti ne valstybės iš
leistas ir ginklu palaikomas Įsta
tymas, bet natūralus bei laisvai 
priimtas dėsnis. V. K.

Maskva. — “Izvestija” Įvedė 
trumpų žinių skyrių iš Vakarų ir 
pavadino jį “Už geležinės uždan
gos”.

Roterdamas. — 40 ekspertų iš 
20 Europos kraštų dalyvavo JT 
ekonominės komisijos ekskursi
joj Reino upe ir rado, kad tai vie
na nešvariausių upių pasaulyje. 

siekta, ko p. Tūbelis buvo pagei
davęs.

Prieš pat vakarienę apie tai bu
vo pranešta p. Tūbeliui, bet jis 
jau nieko nebenorėjo apie jo 
anksčiau taip pageidautą susi
draugavimą žinoti. Kad guberna
torius visdėlto nenueitų į vaka
rienę, min. pirmininkas ji tai die
nai pakvietė į Kauną. Gubern. V. 
Gylys turėjo atsiprašyti, kad tar
nybos reikalais turi išvykti į cent
rą. P. Gylienei vienai teko savo 
vyrui atstovauti. Gubernatoriaus 
neatvykimas i vakarienę atvėsino 
ir kvietėjo nuotaiką. Buvo aišku, 
kad gubernatorius neatvyko tik 
savo vyriausybės nurodymu. Dau
giau pakvietimų iš generalinio 
konsulo pusės nebuvo.

Sveikindavo hitleriškai
Pirmą kartą von Sauken ma

čiau gubernatoriaus Kurkausko 
laikais, kai užsienio atstovai susi
rinko pasveikinti gubernatoriaus 
Naujų Metų proga. Tuomet didy
sis Navako laikų įtempimas jau 
buvo kiek sušvelnėjęs. Šį kartą, 
ir vėliau, von Sauken sveikino 
hitleriškai — iškelta dešine ran
ka, taip kaip pats Hitleris ir aukš
tieji partijos pareigūnai sveikin
davo. Dėvėjo ir partijos ženklą. 
Keistą įspūdį tuomet darydavo 
šis arogantiškas sveikinimo būdas 
kitos valstybės įstaigoje ir atsto
vų tarpe.

Santykių įtempimo metu Berly
nas netaupė nei propagandos, nei 
pinigų, norėdamas sukelti nepa
sitenkinimą krašte arbai kaiku- 
riuos sluogsnius stipriau prie sa
vęs pririšti. Politinės direktyvos 
buvo duodamos iš Auswaertiges 
Amt Berlyne arba iš partijos va
dovybės tiesiogiai generaliniam 
konsulatui. Esant žymiam nepa
sitenkinimui krašte, daugiausia 
dėl ekonominių sumetimų, gene
raliniam konsului nebuvo sunku 
surasti politinių šalininkų ir ben
dradarbiu.

Šnipinėjo, bet neįkliuvo
Von Sauken nepraleido nei vie

nos progos, nei vienos centro vy
riausybės taktinės klaidos, arba 
vokiečiams nepalankaus Lietuvos 
valdžios organų mosto, kuris ne
būtų buvęs praneštas vokiečių įs
taigoms už Nemuno. Tuos įvy
kius, dažnai iškraipytoje formoje, 
vėliau išgirsdavome iš Karaliau
čiaus arba Heilsbergo radijofonų. 
Per konsulatą buvo perduodami 
ir vokiečių nurodymai Klaipėdos 
triukšmadariams. Reikia pažymė
ti, kad viskas buvo atlikta taip 
mikliai ir slaptai, kad pats gen. 
konsulas niekur oficialiai fiesian- 
gažavo ir niekuomet nepasireiškė 
Lietuvos vyriausybę arba guber
natorių užgaunančiu būdu. Ta 
prasme von Sauken buvo politinio 
diplomato pavyzdys.

Atoslūgio metu
Praėjus gubernatoriaus Navako 

triukšmingam laikotarpiui, nau
jai paskirtas gubernatorius Kur- 
kauskas (nuo 1935. IV. 4. ligi 
1936. X. 15) kraštą gerokai nura
mino. Pamažu atslūgo Vokietijos 
Lietuvai taikomas ūkio karas. Vo
kietija pradėjo vėl įsileisti kaiku- 
rių prekių, ypač kiaulių ir raguo
čių. Tai buvo didelis palengvini
mas krašto žemės ūkiui. Bet pir
moji formalinė prekybos sutartis 
tarp Lietuvos ir Vokietijos buvo 
sudaryta tik 1937 m. birželio 19 
d., jau gubernatoriaus Kubiliaus 
laikais, nors ir prieš tai, pagal lai
kini susitarimą, ėjo stambūs kiau
lių ir gyvulių kiekiai i Vokietiją. 
Gubernatorius, ypatingai Kubi
lius, iš savo pusės skrupulingai 
žiūrėdavo, kad nebūtų daroma jo
kių veiksmų, kurie galėtų pablo
ginti geron pusėn pakrypusius 
ekonominius santykius tarp Lie
tuvos ir Vokietijos.

(Bus daugiau)

Artėjant išeivijos kultūros kon
gresui, kuriame ne paskutinėje 
vietoje bus bandomi gvildenti ir 
lietuviškosios spaudos reikalai, 
mūsų spaudoje vis dažniau mato
me įdomių nuomonių ir pasisaky
mų visos mūsų laikraštijos atžvil
giu. Bandant svarstyti su lietuviš
kąja spauda susijusius klausimus, 
reikia sutikti su vieno “Draugo” 
vedamojo mintimis, kuriame, tarp 
kitų labai taikliai ir realiai iške
liamų problemų, drąsiai ir atvi
rai sakoma, jog “maža yra vilčių, 
kad lietuviškoji spauda stiprės ir 
augs. Kaip tik priešingai, ji bren
da vis į sunkesnį savosios egzis
tencijos kelią. Jaunoji karta la
biau linksta prie vietinės spaudos, 
prie kurios visa aplinka, ypač mo
kykla pripratina ir priverčia nau
dotis”.

šis teigimas, neabejotinai yra" 
tikras ir labai gyvenimiškas, kas
dien pastebimas. Ir visai be reika
lo dažnas mūsų guodžiamės ar 
bent tikimės, kad lietuviškasis iš
eivijos jaunimas liks ištikimas sa
vajai spaudai, ją skaitys, platins, 
bendradarbiaus. Nekalbėkime 
apie išimtis. Jų bus, visų mūsų 
širdžiai malonių, mielų ir laukia
mų. Bet, drįskime statyti klausi
mą — kiek gi tų jaunuolių bus? 
Šis autorius jau ilgesnį laiką kiek
viena proga susitikdamas su mū
sų jaunimu vis stengiasi išgauti 
jų nuomones apie lietuviškąją 
spaudą, jų pageidavimus, ko jie 
tikisi iš lietuviškų laikraščių, ką 
mato gero ir ką blogo. Aplamai 
žvelgiant ir neminint gražių išim
čių, išvados nėra perdaug malo
nios ar daug vilčių teikiančios. 
Trumpai — lietuviški laikraščiai 
šios dienos jaunimui yra neįdo
mūs, nepatraukia, neimponuoją. 
Kodėl?

Atsakyti siauro straipsnelio rė
muose beveik neįmanoma, bet 
bandant jieškoti to atsakymo, ne
reikia užmiršti pagrindinės ten
dencijos, minėtos šio rašinio pra
džioje: jaunimas linksta į vietinę 
spaudą.

Ir toji vietinė spauda ir toji 
vietinė aplinka jau paliko mūsą- 
jame jaunime pakankamai ryškų 
antspaudą. Nenuostabu tad, kad 
ir tas jaunimas iš lietuviškosios 
spaudos laukia ir tikisi rasti ką 
nors panašaus, ką jis kasdien ran
da ir nelietuvių kalba skaitomo
je periodikoje. Tuo tarpu, jei mes 
dar vis su pasididžiavimu konsta
tuojame ir didžiuojamės, kad išei
vijos laikraščiuose nesunkiai gali 
atpažinti įr “XX Amžių” ir “Lie
tuvos Aidą” ir “Lietuvos žinias”, 
aišku, dabartinio jaunimo nepa
trauksime ir jo nesudominsime, 

. AMERIKIEČIUS KARIUS 
NUO KUBIEČIŲ SKIRIA TVORA

24 mylios ilgumo plieninė viela, rodo tvarkingos. Lygiai kaip ir 
marinai, kubiečiai yra gerai gink-skiria ginkluotus kubiečius nuo 

amerikiečių marinų, Kuboje, ku
rie saugo Guantanamo laivyno ba
zę. Ir vieni, ir kiti stovi keleto pė
dų nuotolyje, atskirti tik tvora. 
Ir vieni ir kiti pareiškė: “Esame 
pasiryžę kariauti, jeigu bus rei
kalas”.

Pagal amerikiečių pasakoji
mus, kubiečiai kariai yra gerokai 
pasikeitę nuo pirmųjų Castro die
nų. Nebesimato barzdotų ir ap
skurusių su visokiais pasenusiais 
šautuvais. Tik juos stebint jau 
matosi, kad jie yra gerai apmoky
ti ir drausmingi. Jų uniformos at- 

Jie sako... |
Londono “Times” vedamasis: “Britanija pripažįsta Kubos ĮĮĮ 

ĮĮĮ valdžią. Ji nėra karo stovyje su Kuba. Tad nėra reikalo ir Įį! 
iii kalbėti apie prekybos sustabdymą. Yra visiškai legalu britų yį 
|i laivams gabenti prekes tarp Kubos ir Sovietų Sąjungos”, gį 
,|į V. Europos diplomatas: “Kaip stiprios, tačiau kaip kartu | 
iO silpnos yra dvi didžiosios pasaulio jėgos. Rusija gali paleisti pj 
p: žmones ir raketas erdvėn, tačiau negali sukontroliuoti raud. Įp 
Oi Kinijos ar Albanijos, negali duoti pakankamai maisto savo ĮO 
[0 žmonėm ir nugalėti kitų nedateklių.

Amerika taip pat užkariavo erdvę ir turi raketas, galin- OĮ 
pi čias sunaikinti Rusiją, tačiau negali sustabdyti kraujo pra- | 
iii liejimo Mississippi valstybėje ir negali apsaugoti mažos iii 
pi salos Amerikos pakrantėje gyventojų nuo komunistų įsiga- g 
iii Įėjimo”. * iii

Senatorius T. Dodd, iš Conn.: “Kiekvienas sovietų tarnau- ĮO 
iii to jas JT turi būti traktuojamas kaip šnipas arba galimas | 
pi šnipas. Per 9 metus pagauta 16 sovietų šnipų JT tarnyboje”, g

Komikas Red Skelton: “žmonės neturėtų kritikuoti prez. g 
g Kennedy. Jis juk nieko nepadarė”.

Jack Carter, kitas JAV komikas: “J.F.K. reiškia “Just g 
iii For Kinfolk —> tik giminėms”. - iii

Raud. Kinijos spauda, minint 13 m. sukakti nuo komu- | 
iii nistų įsigalėjimo: Mao — tai mūsų saulė. Jo mintys yra kom- p! 
pi binačija Markso ir Lenino mokslų bei Kinijos revoliucijos, ••g 
pi Jis yra nepaprastas politikas, filosofas, ekonomistas ir karo pi 
p; vadas”.

Paul Gctty, laikomas turtingiausiu pasaulyje milijonie- g 
iii riu: “Jeigu tu pasitiki žmogumi, tai pasirašyta sutartis yra i 
pi popieriaus eikvojimas. Jeigu juo nepasitiki, tai raštiškas g 
s susitarimas irgi yra popieriaus eikvojimas”. "....      _Jh

kad ir labai puikiai leistais ir re
daguojamais laikraščiais, kurie 
buvo visai vietoje ir patenkino 
dalinai ar pilnai savųjų skaitytojų 
reikalavimus prieš dvidešimt ir 
daugiau metų.

Spauda be ateities?
Netenka perdaug stebėtis mū

sų jaunimu, ypač akademiniu, ku
ris nepatenkintas lietuviškosios 
spaudos siaurumu, labai jau vie
našališku reikalų svarstymu, ne
pilna informacija. Žinokime, jis 
prie to nepripratęs, kasdien jis 
susiduria su spauda, kuri jį drą
siai informuoja visais kasdienos 
klausimais, stengdamasi visapu
siškai ir galimai nešališkiau visą 
medžiagą pateikti savą j am skaity
tojui. Gi redakcinė nuomonė vi
sad ryški iš keletos vedamųjų ar 
politinių šaržų.

Ir kol ši padėtis mūsų laikraš
čiuose nepasikeis, tol, greičiausia, 
patys bendradarbiai teskaitys sa
vo rašinius, vis menkėj ant vil
tims apie naujų jėgų Įsitraukimą, 
naujų jaunesnes kartos bendra
darbių — laikraštininkų atėjimą 
į lietuviškosios spaudos puslapius. 
Galimas dalykas, kad kaikurios 
redakcijos gerai mato ir jaučia 
besusidarančią padėti, norėtų pa
kelti savojo laikraščio turinį, pa
sikviesti naujų bendradarbių, 
laukdamos ir naujų skaitytojų, 
ypač iš priaugančios kartos eilių. 
Deja, kaip neseniai pasirodė, pa
žangai kaikuriais atvejais yra 
priešingi laikraščių leidėjai. Gi 
redaktoriai, tebūdami tik tarnau
tojais, aišku, turi paklusti duon
davių valiai arba ... rezignuoti. 
Šioje vietoje pabrėžtinas nebent 
vienas šviesus momentas — ar
čiausiai stovi spaudos darbo as
menys, mato esamas ydas, bando 
jas šalinti, ir jų, kaip laikraštinin
kų, negalima būtų kaltinti lietu
viškosios spaudos susinimu arba 
vedimu į nykimą, čia jau kaltos 
tos jėgos, kurios, pačios netiek 
daug nusimanydamos spaudos 
darbe, tariasi turį teisę diktuoti 
redakcinių kolegijų personalui, 
kaip turi būti laikraščiai tvarko
mi, leidžiami, šiandien, tiesa, dar 
patys parašysim, patys ir perskai- 
tysim, o kas bus rytoj? Gal dar 
vienas kitas ir liks rašančiųjų, bet 
ar iš viso bus skaitančiųjų? šios 
problemos, regis, yra bendros be
veik visiems mūsų laikraščiams. 
Kultūros kongreso spaudos sek
cija, radusi pakankamai laiko gi
lesniam ir platesniam mūsų laik
raštijos reikalų nagrinėjimui ir 
tinkamų išvadų sudarymui, pasi
tarnautų išeivijos spaudos dabar
čiai ir, svarbiausia, ateičiai.

luoti.
Guantanamo bazės vadas adm. 

E. O’Donnell sako, kad pagal ba
zės pasienį yra sutraukta apie 
5000-6000 kubiečių karių. Ir vie
ni ir kiti nešioja šalmus, marinai 
tarp kitko dėvi neperšaunamas 8 
sv. sunkumo liemenes.

Prieš metus laiko kubiečiai dar 
kalbėdavosi pro tvorą su ameri
kiečiais marinais, imdavo iš jų ci
garetes, saldainius ir kitas dova
nas. Jie buvo pakeisti kitais. Da
bar nebėra jokios draugystės. 
Abejose tvoros pusėse jaučiama 
rimta, karinė įtampa. V. K.
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Pavergtoje tevyneje
DAIL. M. LABUCKO SUKAKTIS 
50 metų amžiaus sukaktį atšventė 

niamo/statytoju” — toki paskaitų cik- teatro dail. Mykolas Labuckas. Daili- 
lą suorganizavo Panevėžio miesto ateis- ninko kelią jis pradėjo vabtyb. ope* 
tai. Po paskaitų buvo diskusijos, rody-' ros, baleto ir dfaniųs teatre Kaune, 
t! ateittbrio turinio filmai. “Tiesa” rug-! Sovietinei valdžiai pagrindinį teatrą 
sėjo IS-’d. pranešė, kad Kupiškyje ati- iškėlus į V’ilfrin, M. Labuckas liko 
daryta ateistinė patola, pavadinta “Ką- Kaune, savo darbą tęsdamas Kauno 
kalba Šiaulių 'Aušros’ muzėjąus ekspo- dramos ir Kauno muzikiniame teatre, 
natai apie religiją”, šalia inkvizicijos - Jo sukurti scenovaizdžiai: Dzeržinskio 
ekspooatir;pavaizduojami ir popiežiaus operai “Tykusis Donas”, H. Ibseno: 
Jono XXIII tariami grasinimai sovie- dramai “Laukinė antis”, Šilerio “Klas- 
tams.

“TAKOGO GORODA KAK
VILNIUS, JA; NIKOGDA
NEVIDAL...”
Per Vilniaus radiją rugsėjo 

pasakota, kaip šimtai turistų vedžioja
mi po Vilnių, kaip jiems patinka mies
to architektūros paminklai. Kas aiški
nama. turistams? čiž vienas pavyzdys: 
vien’ vadovių rodo gatvelę, tor prieš Goun<)d operoje “Eaustas” Mefistofelio 
70’mr kasdien į gimnaziją vaikščiojęs 
revoliucijos didvyris — Dzeržinskis ... 
O atvykęs žvejas Ktrrapkovas nustebės 
Vilniaus vaizdais, sušuko: tokio miesto 
savo gyvenime (far nesu matęs ... L_„ 
metais turistų’Vilniuje aptarnauta per 
50X00. L Vilnių vežami ir vad. drau
gystės traukiniai iš Leningrado, Mask
vos, Baltarusijos ir kt. vietų. E.

KERABilKASM MANOMAITIS
59 metų amžiaus suėjo kauniečiui

..NTIRELIGINĖ PROPAGANDA 
“Religiją trukdo būti aktyviu komu-

16 d.

dramai “laukinė antis”, Šilerio “Klas
tai ir meilei”, Šekspyro “Romeo ir 
Džiuljetai”, Verdi operai “Rigoletto”, 
Vienuolio - Žukausko draminiam kūri
niui “Prieblandoje”, šiuo metu jis 

j Kaune muzikiniame teatre ruošia savo 
90-j j kūrinį — dėkoraeijas Dunajevs- 
kio operetei “Kirija”.

V. KUPRIO GASTROLĖS
Akademiniame operos teatre Ch.

T£VI8K£S ŽIBURIAI

1 Nepaprastas kultūrinis įvykis Hamiltone!
;Šį sekmadieni, spalio 21 d.z visus maloniai kviečiame atvykti

koncertini vakare
kuris Įvyks llietuvių Namuose, 1292 King St. E.

Programoje: DAW KURAIČIO naujausias pranešimas ir filmai iš Lietuvos. 
Baleto šokėjos Jokūbaity!ės iš Clėvelando ii* 

Toronto tautinių šokių grupė “Gintaras”.
Prie iėjimo aukos: suaugusiems — §1.25, vaikams ir moksleiviams — 25 et.

HLN vC>aPradžia 4 vaL popiety

HAMH7OW, Ont.
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS 

minėjimas ruošiamas spalio 28 d., sek
madienį, 4 vai. p.p. Liet. Namuose — 
Delta. Programą išpildo Hamiltono lie
tuvių choras su sol. V. Verikaičiu irrolę atliko Sverdlevsko operos ir ba-

1 lėto teatro solistas jaunas lietuvis dai- j vietos jaunimas. Kviečiame Hamiltono 
uininkas Vincas Kuprys. Sverdlovske

Šiąlš fruvo pradėjęs studijuoti metalūt- 
; ginę inžineriją, bet iš Politechnikos in
stituto greit perėjo į Sverdlovsko kon- 
seravtoriją. Jo debiutą Lietuvos ope
roje apibūdina operos sol. K. Ši! gal is: 
“Solistas V. Kuprys pasižynri gerais 
sceniniais daviniais, sodriu, galingai 
rišame balso registre skambančiu gra-

’ lietuvius pagerbti Kristų Karalių ir 
gausiai minėjime dalyvauti.

At-kų kuopos valdyba
PASKUTINIAI ŠOKIAI prieš Ad 

venta bus gruodžio 1 d., ukrainiečių 
saleje 170 Parkdale Ave. N. Progra- kė dideHo susidomėjimo. Buvo tik vie.
moję Hamiltono “Aukuras” stato se
niai matytą komedija ‘‘Pirmas skam
butis”. Kviečiame visus pasišokti prieš 
Adventą ir pasijuokti bežiūrint links
mo veikalo. At-kų kuopos v-ba
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Lietuviai pasaulyje
Australija

V. SAUDARGO odos gaminių įmonė 
Sydnėjuje gavo pakvietimą dalyvauti

JA Valstybės
Į LIETUVIU FONDO narių šeimą

i įsijungė dr. Simonas Virkutis, E.S.S. pa®.visumą
1 Hospital, Cambridge, Md., inešdamas 1963 m. pasaulinėje pramonės parodo- 
$100. Stasys ir Leokadija Vilkiškai j je, kuri Įvyks Tokijo, Japonijoje, 
įnešė $100 ir tapo pilnateisiais fondo 
nariais. Jie gyvena 37 Hobson Ave., 
Windsor, Conn.

“DIRVOS” vakaro metu rugsėjo 29
* d. Clevelande buvo gyvai pritarta su-
i manymui pasiųsti padėkos rezoliuciją 
Kanados min. pirm. J. Diefenbakeriui 
už jo pastangas Baltijos valstybių by-

DR. J. PETRAUSKAS atsisakė dar- 
bo N. Gvinėjoje ir atvykęs Australijon 
pradės dirbti Ligthgow mieste priva
čioje ligoninėje.

Britanija
LIETUVIU SPAUDA, leidžiama 

_ r___________ _______ ______ laisvajame pasaulyje, buvo išstatyta
lą iškelti JT ir už jų konsulatų pri- Londone “Adex. Exhibition” parodoje 

j pažinimą. rugsėjo 10-15. Lietuvių eksponatai bu
vo išstatyti drauge su kitų pavergtų 

ŽURN. ST. PIEŽA, “Chicago Amen- tautų eksponatais. Paviljono Įrengimu 
can” dienraščio redakcijos narys, iš- j rūpinosi tarptautinė laisvųjų žurnalis- 

Visiems prisidėjusiems fantais prie skrido lėktuvu į Romą sekti Bažnyčios tu federacija, kurios nariai yra Rytušom lietuviškam darbui. Šiandien ne- _____ ______ ____________ r___ ___________ r _ ___________ „__ ___ _  _____ _ ____ _
tik KLK. Moterų dr-ja, bet ir visos or- loterijos ir darbu, visiems mieliems visuotinės santarybos ir teikti laikraš- Europos tautų žurnalistai, gyveną Va- 
ganizacijos, rengdamos parengimus, 
turi rūpesčio, kad nebūtų nuostolio.

Nors ir praturtėjome, įsigijome sa
vo namus, automobilius, vasarnamius, 
visdėlto turėtume atrasti laiko daly
vauti liet, parengimuose ir kartu pa
remti taip nelengvą organizacinį dar
bą. Spaudoje buvo pranešta, kad trys 
gražiausios skrybėlaitės bus premijuo
jamos. Deja, šis sumanymas nesulau-

tautiečiams už atsilankymą nuoširdus čiui žinių. Jis apsigyveno šv. Kazimie- karuose.
ačiū! G. K. ro lietuvių kolegijoje. i EUROPOS LIETUVIU jaunimo su-

: važiavimas buvo sušauktas Lietuvių 
’ i Sodyboje, netoli Londono. Ilgesnę svei-

I kinimo kalbą pasakė pasiuntinybės pa- 
tarėjas V. Balickas. Inž. A; Vilčinskas

na lapų skrybėlaitė — Z. RickienėsJ 
bet ji pilnai Įrodė, kad įdėta daug dar- j 
bo, laiko ir buvo-4ikrai verta pirmos į 
premijos. Tikimės, kad ateityje šis ru 1 
dens lapų skrybėlaičių sumanymas la- i

dail. Voldemarui Manonraičiui, kuris ižaus tembro balsu. Jis — muzikalios 
pagrindini dėmesį yra. paskyręs kerą- prigimties, gerai jaučiąs muzikinę fra- į 
milinei skulptūrai animalistinėmis te-pę, su .aiškia ir išraiškinga tarsena. V. į . _ . . ----- * _
momis: UŽ savo kūrinius jis gavo auk- į kuprio sukurtas MėfištofeHs — giliai j RUDENS'LAPŲ BALIUS, suruoštas biau prigys.

’___ ;_____ z ____ KLK Moterų dr-jos rugsėjo 22 d. pra- Nuoširdi padėka mūsų mieliems rė-■
žvilgiais teisingai suprastas vaidmuo”. 1 ėjo su pasisekimu. Tenka tik apgailės- mėjams: mūsų dvasios vadui kun. dr. 
Gaila, kad savo talentą lietuvis daihi-’ tauti, kad lietuvių visuomenė vis ma- J. Tadarauskui už $20, p. A. Liaukui už į 
ninkas dėi kažkokių sunkiai supranta- žiau ir mažiau Į takius parengimus at-: Šio, sav. p. Leo. Bučinskui — Queen- 
mu priežasčių eikvoja Sverdlovske. j si lanko. Prieš keletą metų parengimai; ston Auto Body, už $10, sav. p. G. 

—vkst— buvo tiesioginė priemonė sukelti Iė=-; Shvant — Gus’s Garage, už $10.

so medalį 1937 m. tarpt. Paryžiaus pa
rodoje. šiuo metu dailininkas daugiau- 

reiškiasi odos dailiojo apdirbimo 
srityje. Už odos gaminius jis 1959 m. 
buvo apdovanotas aukso medaliu tarp- 
tauL.Briuselio parodoje.

įsimenantis, muzikiniu ir sceniniu at- KLK Moterų dr-jos rugsėjo 22 d. pra-
* • • . _ .. i .. ... _ . ...

Nuoširdi padėka mūsų mieliems rė

LIUDA MAČIULAITYTĖ, gimė 1944 
m. sausio 22 d. šakių apskr. Baigusi 
šiemet Cathedral g-jos XIII klasę, pa
sirinko McMaster un-te anglų, prancū
zų ir .ispanų kalbas.

Savin

) DUDĖNU ŠEIMA — 13 asmenų - 
spalio 15 d! atvyko iš Prancūzijos ir j 
apsigyveno Clevelande.

A.A. SAVANORIS A. MACKEVI- kalbėjo apie lietuvius laisvajame pa- . . apįe jau
nimo nutautėjimą. Dalyvių buvo apie 
50. Jaunimas taip pat suruošė laisva
jame pasaulyje išeinančios lietuvių 
spaudos parodą.

Italija
O. VL. MILAŠIAUS lyrinė drama 

‘‘Miguel Manara” su dideliu pasiseki
mu buvo vaidinta garsiajame italų dra^ 
mos teatre San Miniato netoli Floren
cijos.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA- 
žinybę vargonais jo paties sukurtu ge- KNYGĖS “Marija, gelbėk mus” itališ- 
duiingu maršu — “Atsisveikinimo gar- kąją laidą recenzavo dauguma italų 
sai”. Velionis buvo gimęs 1889 m. rug- laikraščių bei žurnalų, 
sėjo 14 d. Virbalyje. Paruošė Pr. Al.

ŽURN. J. ANTANAITIS nuo širdies Zelandija
smūgio mirė Čikagoje rugsėjo 29 d., _ 4virm-Dv j
sulaukės 50 m. amžiaus. i DABARTINĘ KR. VALDYBĄ suda-

i ro: J. Peciulaitis — pirm., Jer. žigms-
RAŠYT. J. GLIAUDĄ spalio 2 d. kas — vicep. ir iždin., Marija Malskie- 

paguldytas į Sunset ligoninę Los An- nė — sekr. Kr. v-bos adresas: 17 Ro
geles, Calif. Konstatuota širdies tram- raha St., Auckland, S. E. Z., New Zea- 
bozė, tačiau artimo pavojaus gyvybei land. E.
nėra. PULK. A. SENATORSKIUI — sa-

A.A. ONA ROŽĖ SAPLIENĖ. kun. Įa“ k^ui S“kak°.
o e v . T bukaktuvmmkas aktyviai dedasi prieR. Sapho mamyte, y.ena pirmųjų Los bendruomenės darbo. Jis atstovavo N. 
Angeles sv. Kazimiero parapijos na- Zelandijos lietuviams pavergtuju Eu- 
nemirė sulaukusi 60 m. amžiaus. Iš- ropos Tautu surengtos .Sovietu im. 

! palaid0ta KalvariJ°s kaP’- perializmas” parodos parengiamajame
ines ’ komitete. E.

Argentina i Urugvajus
! PAVERGTU EUROPOS TAUTŲ de-. LiETUVOS PASIUNTINYBĖ persi- 
legacija, kuriai šiuo metu pirmmmkau- .... • • . • DatalDas. Lesacion de Li-
ja Liet. IŠI. Centro pirm. Z. Juknėvi-; , r. tuania, c. Ciuaaa ae Paris o836, Mon-. cius, rugsėjo 17 d. iteike Argentinos tevW Uruguay.
uzs. r. min. dr. Bon-facio Del Carnl
memorandumą, prašanti savo kalboje
iškelti Europos pavergtų tautų oku-j L/61513^ i i■ sSOlfiOU■ G| 
pacinę padėti ir tokiu būdu prisidėti | MOTERYS DALYVAVO KANADIE- 
prie tų kraštų išlaisvinimo bylos. ; PARODOJE. — Praleidus vasarą

A.A. JUOZAS BAGDONAS tragiškai su audromis ir ledų bangomis, užbai- 
mirė rugsėjo 9 d. sulaukės 40 m. am- gus derliaus nuėmimo darbus, KL Mo- 

! žiaus. Kilęs iš Marijampolės apskr. Į terų dr-jos narės vėl jungiasi į visuo- 
Argentiną atvyko 1948 m. Paliko žmo- veiklą savo apylinkėje. Nor-
ną ir dukrelę.

RAIMUNDAS A. DAUKŠA, vykda
mas i tarnybą, susidūrė su sunkveži-

rx.zx. Ori V zVlv Vzrvlo rx. al.Avl\E Y !• •
CIUS, gyvenęs Clevelande, rugsėjo 19 šaulyje, M. Gorodeckaitė — 
j ____-__ i_________ ________2 _ ±_ • : nimn nutoirfAlima Ilolvvill 1d. susirgo, buvo nuvežtas i ligonine ir 
ten mirė. Velionis buvo gimęs 18991 
m. birželio 12 d. Dirgalionių km., Žiež
marių valse. Lietuvai atsikuriant 1919: 
m. vienas pirmųjų įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. Į atsargą išėjo viršilos į 
laipsniu ir buvo apdovanotas Vyčio j 
kryžiumi ir Savanorio bei Lietuvos ne- 
prikl. medaliais.

A.A. MUZ. ST. NAVICKAS, gyve-J 
nes Clevelande, mirė rugsėjo 21 d. Pa
laidotas rugsėjo 24 d. Palydėtas į arn-!

Canada
VIOLETA MEŠKĄUSKAITĖ, gimu 

si Šiauliuose, šį pavasari baigė Loretto: 
Academy 13-tąją klasę ir pradėjo stu- i 

i dijas Waterloo un-te, pasirinkdama 
gamtos mokslų fakultetą.

LAIMA ŠOPVTĖ, gimusi 1943 m.! niiu ir po dviejų valandų mirė. Turėjo 
bal. 2 d. Mažeikiuose, baigė Cathedral; 27 m. amžiaus. Gimęs Argentinoje, lan

kęs lietuvišką pradžios m-lą, mokėsis 
karo licėjuje bei ilgesnį laiką dirbęs 
aviacijoj. Liko velionies tėveliai Morta 
Vepšaitė ir Pranas Daukšai ir trys se
sutės — Antanina, Aldona ir Mirta.

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI

lengva įsigyti

naudinga laikyti

Naujieji "Canada Savings Bonds" per 
pirmuosius trejef-ą metų moka po 4^2 % 
metinių palūkanų; per sekančius trejus 
metus po o paskutinių astuonių metų, 
laikotarpyje moka po 54/2% palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų; ligi jų su* 
brendimo, jie vidutiniškai neša po3;11% 
metinių palūkanų. Skaičiuojant doleriais 
lei centais, kiekvienas investuotas $100 
su priaugusiomis palūkanomis išaugs j' 
$172,50, bonams subrendus.

tojai. Palūkanos išmokamos kuponais, 
arba’už didėsnes sumas— čekiais, jei to 
pageidaujama;

"Canadd Savings Bonds" j pinigus' iš
keisti galimabetkada, betkuriame banke, 
ur juos gaunant pilną pažymėtą dolerių 
vertę bei priaugusias, palūkanas.

Pirkite naujuosius "Canada Savings 
Bonds' 
buvę!'

šiandien. Tokiu serų dar nėra

Vieno šimto dolerių bono galimo įsigyti 
mokant po 29 centus per dieną, pasinau* 
dujant patogiu savo darbavietės oltjų tau* 
pymo cianu, "Canada Savings Bonds" 
taip pot galima pirkti ir grynais arba išsi* 
mokėjimui betkuriame banke, investbtijų 
įstaigose, pus biržos tarpininkus, trestuo
se bei paskollį bendrovėse.

Juos guli pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$50 urba didesnėmis sumomit; Vienur 
asmuo gali jų pirkti ligi $10.000 ribos. 
Juos gali įsigyti ir paveldimo turto vaIdy-

«A 
SAVINGS

gimnazijos 13-tąją klasę ir tolimes
niems mokslams pasirinko laboratori- 

j jos technikės profesiją.
I Linkime mūsų gražiajam jaunimui 
■ geriausio pasisekimo, siekiant augštų- 
! jų mokslų! Sk. St.

GAUTA AUKA iš p. Stosienės “Ne
muno” tunto vėliavos Įsigijimo išlai- 

I doros sumažinti. Mokėdama savo rė- 
' mėjos mokestį S6 dar pridėjo $5 vien
kartine auką. P. Stosiai yra vieni di
džiausių jaunimo rėmėjų. Jau daug 
metų, kaip p. Stosienė moka po $1 Į

• mėn. kaip skautų rėmėja. Rengiant pa
rengimus jaunimo reikalams, visada 

; mielai prisideda savo darbu, fantais 
i ir pinigais. Už jų nuoširdžią paramą 
tariame nuoširdžiausią padėką. V.P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 78-toje 
savaitėje davė $300 ir pasiekė $82.900. 
Naujais nariais Įstojo B. F. su $200 ir 
Fr. Statkus iš London. Ont., su $100. 
Nuoširdus ačiū!

LN VAKARAS, įvykęs spalio 8 d. 
i su visomis loterijomis davė apie S400 
Į pelno. Piniginėje loterijoje I premiją 
■ $100 laimėjo A. Čepaitis iš Toronto, 
pirkęs baitą bilietą nr. 463. Laimingąjį 
bilietą ištraukė S. Martinkutė. II — 
$50 laimėjo Irma Martišiūtė iš Harley, 
Ont.. pirkusi geltoną loterijos bil. nr. 
1243. Šį bilietą ištraukė St. Jokūbai
tis iš Toronto. Ir III — $25 teko L. 
Moro, 316 Barton W.. Hamilton, turė
jusiam geltoną bilietą nr. 1129. Jam 
laimėjimą ištraukė p-lė Beresnevičiūtė 
iš Toronto.

Šokiai įvyko gražiajame Brant Inn, 
tik. deja, mažokai svečių susirinko — 
suaugusiems parduota 102 bilietai ir 
moksleiviams 5 — viso 107.

Siaiiukų loterijai aukojo Concession 
Garage $10. Liet. Namai $20, Club 
Seaway, 135 King E., savininkai E. Ga
linis ir L Skaistys patys paruošė vie
ną stalą apie $15 vertės. Visiems nuo-

Kurie atidžiau stebime kanadiečių 
org-jas. matome, kad jų nariai jaučia 
būtiną pareigą sav*o org-ją remti ir ją 
remta. Mes gi esame visai kitokie. Iš 
700 LN narių parengime mažai kas te
buvo ir iš tų pačių gal tik pusė pri
klauso LN kaip nariai. Jei norime Tau 
tos Namus įsigyti, nemanykime, kad 
tai padarys vienas ar keli asmenys. 
Reikia netik nsų narių pritarimo, bet 
ir aktvvios paramos. Tad

KONCERTINIAME VAKARE, 
kuris ruošiamas ši sekmadieni LN Del
ta kino teatro salėje visi gausiai daly
vaukime. Ypač svarbu atsivesti savąjį 
jaunimą, kuriam ir įėjimas tik 25 c. 
Ogi pats koncertas bus labai įdomus 
ir tokio pobūdžio Hamiltone pirmas. 
Plačiau skaitykite skelbime.

I EUROPĄ spalio 11 d. 6 sav. atos
togoms išskrido visuomenės ir sporto j 
veikėjas K. Baronas. Linkime laimiu-j 
gai sugrįžti: Sk. St. |

NOTARAS
ANTANAS LiUDZIUS. B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
i naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA. 7-5575;
- namu — FU. 3-8928

C

Į folk Tuberculosis Asociation's pakvies
tos dalyvauti Simcoe miestelio paro
doje. spalio 5 d. jos gražiai atstovavo 
lietuviams.

Lietuviškas kampelis traukė visų 
žiūrovų akis savo gražiais gintaro išdir
biniais. audiniais, rankdarbiais, lietu
viškomis lėlėmis ir medžio drožiniais. 
Labiausiai visus domino Ada Petrai- 
tienė iš Hamiltono tautiniuose drabu
žiuose prie savo staklių, audžianti

4 margą audinį. Ji maloniai atsakinėjo į 
klausimus visiems ir aiškino audimo

•; meną. Esame labai dėkingos jai už su
tikimą dalyvauti šioje parodoje ir už 

, visus gražius eksponatus jos atsivež
tus, kuriais turėjo progos visi pasigė- 
rėti.

Si lietuvišką pasirodymą paruošė ir 
pravedė: A. Matelienė, E. Rugienienė 
ir E. Augustinavičienė. Vietinis KLK

5 Moterų dr-jos skyrius džiaugiasi ir di
džiuojasi turėdamas savo tarpe šias 
nuoširdžiai dirbančias ir sumanias na
res. Tariame nuoširdų lietuvišką ačiū 
Jums. Valdyba

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

TBI REALTY LOTTED - Insurance Dept
Draudimo atstovai: A. PRANCKEVIČIUS ir Z. DIDŽBALIS

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

I Taupyk ir skolinkis
Į kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

21, MAIN STREET EAST, ROOM 207
— 8 vai. vakaro.

— Telefonas JA. 8-0511

NAMAt-SKLYPAI-BKIAI- BIZNAI
Jums malonų patarnavimą siūlo

didžiausia sies rūšies Įstaiga Hamiltone
366 MAIN ST. E., HAMILTON, Ont. 
Telefonas 528-8492

Re'll Estate & Insurance Ltd.
Skyrius: 442 BRANT ST., BURLINGTON, Ont., telcf. 637-3883

Pardavimai ir įvairūs finansavimai: 
MORGICTAI. BANKO PASKOLOS, GYVYBĖS IR VISI 
KITI DRAUDIMAI YRA MŪSŲ SPECIALYBE

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

JUMS PADĖTI VISADA PASIRUOŠĘ:

Vladus Antanaitis - Stela Panavas
Jonas Mikėnas -AntanasZaranka



1962. X. 18. — Nr. 42 (666) f tttttt* ŽIBURIAI 5 PSL.
aggmcssKcg^ggsgsxanaaasaagattanpaCTaaatacMmBcma^^  xs,' jra jric.jgrj7r:arr.sg'= ■? ■■ ^zg,s^?^.sss-.x=s/r''ls£~-------asmu-.,

fl ifci'

"Varpo” chorui dešimt metų

TREMTIS NEPALAUŽĖ DAINOS SPARNŲi' T

Lietuvio gyvenimas surištas su 
daina, kuria mes sutinkame 
džiaugsmo valandas ir į užmarštį 
palydime juodžiausios kančios mi
nutes. Meilę dainai lietuvio širdy
je išugdė Nemuno, Šešupės, Šven- 

; tosios krantai, Augštaitijos ežerų 
banga, užmigusi šlamančių nend
rių glėbyje, Dzūkijos smėlynuo
se dangų sveikinantis grikio žie
das ...

Tremtis ir emigracija, atėmusi 
iš mūsų lietuviškąją gamtą, ne
įstengė palaužti sparnų lietuviš
kai dainai. Ji šiandien skamba vi
suose pasaulio kampuose, kur tik 
į didesnį būrį susirenka skaudaus 
likimo išblaškyti Lietuvos vaikai. 
Kanadiškoje padangėje jau de
šimt metų lietuvišką dainą sa
viems ir svetimiems garsina muzi
ko Stasio Gailevičiaus vadovauja
mas “Varpo” choras. Dešimtmetis 
choro gyvenime net ir normaliose 
sąlygose, savame krašte ir savųjų 
tarpe, yra labai ilgas laikotarpis. 
Dešimt metų užtrukęs lietuviško 
“Varpo” skambėjimas kanadiško
je žemėje yra daugiau, negu eili
nis jubilėjus — tai pačių choristų 
ir choro vadovo lietuviško užsi
spyrimo, didelių pastangų ir dar 
didesnio darbo vaisius.

Pirmieji žingsniai 
dainos fronte

“Varpas” buvo įsteigtas
m. spalio 22 d. dainos mėgėjų su
sirinkime. Pagrindą “Varpo” įkū
rimui davė muz. St. Gailevičiaus 
atsikėlimas į Torontą. Lietuviška
jai Toronto visuomenei niekada 
netrūko dainos entuziastų, bet li
gi to laiko mes neturėjome žmo
gaus, kuris juos galėtų suburti į 
rimtą muzikinį vienetą. Tų pačių 
metų lapkričio mėn. įvykusiame 
kariuomenės šventės minėjime 
“Varpo” vyrų choras padainavo

VYT. KASTYTIS

t

i

Muz. St. Gailevičius

1952

Roll triukšmingame laikotarpyje 
paskleisdamas neįprastą lietuvių 
liaudies dainų lyriškumą.

Savo repertuare šiandien “Var
pas” turi virš 150 dainų, giesmių 
ir operų ištraukų. Muzikinį kelią 
pradėjęs Kauno operos teatre, 
choro vadovas St. Gailevičius di
delį dėmesį skyrė operų ištrau
koms. “Varpas” turbūt yra vie
nintelis choras, kuris, būdamas 
už Lietuvos ribų, sugeba prikelti 
lietuviškos operos prisiminimus, 
kartais net ištisą koncerto dalį 
pavadindamas “Valandėlė Kauno 
operoje”. Dešimtmečio proga ky
la mintis, jog didžiausia lietuviš
kosios visuomenės dovana “Var

jo mes niekada nebūtumėm turė
ję “Varpo”, be jo lietuviškoji dai
na būtų merdėjusi parištais spar
nais.

— Maestro, kokių turite pagei
davimų “Varpo” jubilėjaus pro
ga? — paklausiau muz. St. Gai- 
levičiu.

Maestro veidą nudažė kukli 
šypsena:

— Norėčiau, kad jubilėjus ne
būtų ‘Varpo” gulbės giesmė, kad 
“Varpas” galėtų toliau egzistuo
ti, kad visada užtektų dainą my
linčiu žmonių...

— Ką norėtumėte pasakyti apie 
jubilėjinį koncertą?

— Jubilėjinis koncertas įvyks 
spalio 27 d., šeštadienį, Harbord 
Collegiate salėje. Duosime ištrau
kų iš dešimt metų laikotarpyje 
sukurto repertuaro ir keletą dar 
niekur nedainuotų dalykų. Prog
ramoje dalyvaus solistas V. Veri- 
kaitis, solistė L. Šukytę iš Hamil
tono ir mūsų, nuolatinė pianistė 
D. Skrinskaitė.

— Ką galėtumėte dešimtmečio 
proga pareikšti lietuviškai-visuo
menei?

— Salė didėlė — reikės daug 
dainos mylėtojų kėdėms užpil
dyti .. ;

Maestro yra teisus: tolimes
niam “Varpo” skambėjimui rei
kia daug dainą mylinčių žmonių 
— tų, kurie galėtų dainuoti “Var
po” eilėse, ir tokių, kurie koncer
tų salėse užpildytų kėdes, kai var
pas skamba vaikams Lietuvos.

r

LIETUVA BRANGI

Lietuva! mano brangi tėvyne!
Garsi didvyriais, kur kapuosn gulė!
Graži man tavo dangaus mėlynė!
Tave kaip tikrą myliu motulę!

šalis garbinga, kurią apraitė 
Sentėviai garbe, liedami kraują! 
Tu jauna, tarsi, graži mergaitė 
Kelias iš miego su viltim nauja.

Kad sparnais dvasios mintis greitoji 
Perbėga tavo žaliąsias pievas, 
Savo gražybes prieš mane kloji, 
Kurias tau didis suteikė Dievas.

Graži tu, mano brangi tėvyne!
Ar kad paukštytės po girias šneka,

- Ar kad jau žiemą baltu&į eglyne, 
Ar kad tai saulė vasaros teka.

Bet tu, gražiausia, gimei su skausmu!
Sunkiai vaitoja tavo krūtinė,
Ir tavo sūnūs su pirmu jausmu 
Jau kenčia, džiaugsmo dar nepažinę!

Tavo nelaimes, kančias, tėvyne, 
Jaučiu lyg uolą ant širdies kietą, 
Vienok neverkiu: skausmai užgynė 
Silpninti širdį, kraujais aplietą!

Tu vienas, Dieve, pastiprink viltį 
Išvysti galą kančių sunkybės!
Iš skausmo marių kada pakilti 
Ir paplasnoti sparnais liuosybės!

is nespausdintos poemos 
“Lietuva”, 1888 m.

ŽMONIŲ DAUGĖJIMAS - ATEITIES GRĖSMĖ?

keturias dafnis Tti buvo kukli I Pui” Wj*” ^endro- 
didelio darbo nradžia Pirma sa- mls Je£omis kleista bent viena 
varankiška koncertą Toronto lie-'“VarP°” įdainavimų plokštelė, tuviu visuomenei “VJrpas" davė! Si». darbo galėtų imtis “Varpo” 
1953 m gegužės 9 d Tada iam ikrlksto teval> kviesdami į pagaibą

ko. J. Matulionis, J! Strazdas, sol. [j - , .,
P. Radzevičiūtė, O. Indrelienė ir|do’ neturėtų trukti, nes

tinįTolaVdr'VipllT^ Plokštelių atsargas praturtinti 
grindų buvo parinkta Amerikos H111??. • d.oaim^J_es
- - kraičio kukliomis ištraukomis.

Darbas, kančia, 
pasišventimas

Bepigu dešimtmečius -švęsti

“Motinos ir- mokytojos” liet, vertimas
Bene giliausia žmonijos opa — 

stoka socialinės sandoros. Ten, 
kur ši sandora yra, žmogaus gy
venimas yra daugiau ar mažiau 
palaimingas, ir ten, kur Jos nėra.MX X U C-d V A J ikUlAdUvO llv , Al VVa1| XV MA JvO 11X/1

tuvių visuomenę. Paramos, atro-1 dvelkia pragaištimi: suirutė šei- 
; juk kiek-} mose, rietenos klasinėse bendruo-

L MonkuS ’ir^^suSkFd^a^ -ir tarp*
tinį jo vardą “Varpas”, kurio pa-

lietuvio J. Vanagaičio prasminga 
daina: “Vai skambink per amžius 
vaikams Lietuvos — tas nevertas 
laisvės, kas negina jos!...” Šia 
daina “Varpas” pradeda kiekvie-

tautinėje plotmėje.
Nors socialinio ir asocialinio 

gyvenimo pasekmės yra labai aiš
kios, deja, socialinės sandoros sto
ka eina nuo pat amžių pradžios ir 
šū nedideliais pasikeitimais yra 

į užgožusi ir mūsų dienas.
j Socialinės problemos įvairiais 

i riai duonos kąsnį užsidirba dai- i laikais reiškėsi įvairiomis formo- 
inavimu. “Varpo” dalyviai repeti- mis. Pastarųjų amžių būvyje, ne- 
cijoms skiria poilsio valandas, proporcingai su gyventojų skai- 
Dešimt metų - laikotarpyje “Var- čiumi ir perkamąja galia padidė- 
pas” turėjo apie 1200 repeticijų: jus kasdienio gyvenimo gėry- 
kasmet repeticijų salėse varpie- bėms, jos ypač tapo aktualios eko-

Tf vrn i? idaG profesionalu chorams, kuriu na- ną savo koncertą. Ji yra jo ideji-^Ui 
nio darbo ryškiausioji gija — sve- Į 
timoje žemėje skambinti vaikams 
Lietuvos, lietuviškos dainos gar
sais gaivinti svetimybių jūroje pa
vargusią lietuvio širdį.

Dešimtmečio 
kraitis

Per dešimtį metų koncertų sa
lėse ‘Varpas” skambėjo 121 kartą, ir pasišventimo turėjo įdėti lietu- 
Iš Toronto jis pasiekė Montrealį, 
Hamiltoną, Wellanda, Niagara 
Falls, Tillsonburgą, Delhi, St. Ca- bėjimą. Choro sąstatas, tiesa, spė- 
tharines, Windsora, Kanados lie- jo gerokai pasikeisti. Jo eilėse da: 
tuviams atnešdamas gyvos lietu- bar tėra likį tik 20 veteranų — 
viškos kultūros dovaną ir dainos kitus, pavargusius ar pasitrauku- 
s^arnais juos perkeldamas į sau- sius į atsargą, pakeitė naujos jė- nių normų. Kadangi Bažnyčia yra 
lėtąsias Nemuno ir Neries pa- gos. Veteranų priešakyje stovi šių normų saugotoja, tai ji ir at
krantes. Skambėjo’“Varpas” tai- pirmutinis ir dabartinis choro ėjo i anų problemų sargybą savą- 
po?i ir JAV lietuviams abiejose valdybos pirm, Jurgis Račys. ku- ja šviesa nešina, štai kodėl ir atsi- 
dainų šventėse Čikagoje, Pašau- riam ir šiandien netrūksta ryžto, rado šiuo klausimu popiežių enci- 
lio Lietuvių Bendruomenės sei- __‘T.„_........ ”
me Niujorke. Detroite, Clevelan- repeticijose. “Varpo” pobūviuose! ragesimo anno”, 
de. Ročesteryje if Brooklyno kon-}ir koncertų salėse. Iš visų vetera- gistra” — Motina ir mokytoja, 
certu scenose. Lietuviškos dainos j nų didžiausias veteranas, be abe- Enciklikos tikslas ir mintys
garsais jis nekartą džiugino ir vie- i jonės, yra pats choro vadovas Pagrindinis šios enciklikos tiks
linių gyventojų ausis, Ročk and; muz. St. Gailevičius, nes juk be' las — pakartoti Bažnyčios mokslą

čiams ir varpietėms tekdavo susi
tikti 120 kartų. Šie sausi skaičiai 
mums liudija, kiek darbo, kančios

viškos dainos entuziastai, plėsda
mi ir tobulindami “Varpo” skam-

nominio gyvenimo srityje.
Ekonominių problemų raizgy

ne ir susikirto ekonominių sričių 
specialistai, sukurdami vis kito
kias, dažnai viena kitai priešta
raujančias social-ekonomines sis
temas, kurios ir socialiniu prob
lemų sprendimą supainioja.

Socialinė sandora yra įmanoma 
tik tada, kai ji yra saistoma dori-

energijos ir lietuviško sąmojaus klikos “Rerum novarum”, “Quad- 
, “Mater et ma-

certu scenose. Lietuviškos dainos; nų didžiausias veteranas, be abe- 
garsais jis nekartą džiugino ir vie- į jonės, yra pats choro vadovas

socialinio gyvenimo klausimais 
apskritai ir pateikti savo pažiūrą 
ypač pastarųjų dešimtmečių so
cialinės eigos klausimais. Antra
sis tikslas yra proginio pobūdžio. 
Tai pagerbimas pirmųjų Bažny
čios rašytinių socialinių encikli
kų: Leono XIII: “Rerųm nova- 
rum” 70 metų sukakties proga, 
Pijaus XI “Quadragesimo anno” 
— 40 metų ir ir Pijaus XII gar
siosios Sekminių kalbos, pasaky
tos 1941 m. Popiežiaus Jono 
XXIII enciklika “Motina ir moky
toja” yra anų didžių dokumentų 
paaiškinimas ir praplėtimas.

Savaitinio laikraščio apimtis 
neleidžia pakartoti anų raštų tu
rinio, o ir šios enciklikos minties 
platumas ir medžiagos gausumas 
negali būti aptarti keliais žodžiais. 
Tik pačių naujausių socialinio 
klausimo aspektų virtinėje yra iš
keliamos ir labai kondensuotai 
aptariamos bene 45 problemos. O 
be to, ir anų senųjų enciklikų 
nagrinėjime yra iškeliama nema
ža naujų minčių ir idėjų.

Gyvenamojo laikotarpio socia
linės problemos šioje enciklikoje 
yra iškeliamos ir nagrinėjamos 
su gilių įžvalgumu ir ekonominio 
vystymosi raidos supratimu, čia 
pvz. labai vykusiai sprendžiamas 
teisingas pusiausvyros klausimas 
tarp ekonominių sektorių, sociali
nis bendradarbiavimas tarp tautų 
su nevienodu ekonominiu išsivys
tymo laipsniu, tarptautinių ūkinių 
problemų suindividualinimas, gy
ventojų prieaugliaus daugėiimas 
ir ekonominis pažangumas ir t.t. 
Visos šios problemos yra spren-

, Stasys Yla
I

»
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Žmonės, kurie 
neskiria

' esminių dalykų

Ėmiau galvoti; kad kunigas nežino 
kur pragaras

Pažįstamas vyras pasakojo netekęs tikėjimo gimnazi
joje. Kodėl?

— Žinot, po I D. karo buvo visokių mokinių: vieni 
visai jauni, o kiti iš fronto grįžę, suaugę. Vieną kartą 
kažkas paklausė kapelioną, kur yra dangus ir pragaras. 
Kapelionas buvo užsieniuose baigęs mokslus — filosofijos 
daktaras. Jis nusišypsojo ir trumpai pasakė:

— Kas dorai gyvena, tam dangus prasideda čia, že
mėje, o kas blogai — tas pragarą jau čia turi.

Aš buvau dar mažas berniukas. Vyresnieji gal teisin
gai suprato. O aš ėmiau galvoti, kad kunigas arba nežino 
kur yra dangus ir pragaras,' arba jis pats netiki, kad iš 
viso yra dangus ir pragaras.

Pradėjau nebesimelsti. nebeiti išpažinties. Taip tęsėsi 
iki suaugau. Vesdamas žmoną, vėl priėjau išpažinties, 
bet po to praėjo keletas mehj ir aš kažkaip nebeprisi- 
verčiau. Žmona buvo religinga. Jos pavyzdys man darė 
geros įtakos. Mano tikėjimas, tiesa, nebuvo visai miręs. 
Pats vienas meldžiausi jau ir seniau, o dabar gal dar 
daugiau atsirado noras bendrauti su Dievu.

Rimtai ruošiausi, nerimtai išėjo
Priėjau išpažinties prieš emigraciją. O čia, Amerikoj, 

ilgėliau delsęs, per vienas rekolekcijas rimtai ruošiausi 
vieną kartą sutvarkyti ryšį su Dievu. Nutariau, kad man 
reikia atlikti išpažintį iš viso gyvenimo. Pasiruošiau, pri
ėjau prie klausyklos ir pasakiau, kad noriu daryti apy
skaitą iš viso gyvenimo. O kunigas, senyvas žmogus, 
mane sustabdė ir paklausė:

— Koks reikalas?
Bandžiau pasakyti motyvus, bet jis man neleido leis

tis į viso gyvenimo apyskaitą.
— Atlik, — sako, — išpažintį nuo paskutiniosios.
Aš sumišau, atlikau, kaip buvo sakyta, bet nuėjau nuo 

klausyklos apkartęs. Mano širdyje kažkas liko neišsakyta. 
Manyje vėl atgijo pasipiktinimas kunigu.

Nuo to laiko vėl neinu išpažinties ir nežinau kada 
atgys noras eiti.

Jis pasakojo keletą kitų savo nusivylimų kunigais^ 
bet neatrodė, kad jie būtų buvę tokie svarbūs, jog dėl 
to būtų turėjęs nutraukti savo religines pareigas.

Religiją nepriklauso nuo kunigo savybių
Tokių jautrių, net perjautrių; žmonių pasitaiko ne

maža ypač tarp lietuvių. Jų pagarba religijai ir kunigui 
iš prigimties yra jautri, gal net jautresnė, negu kitų. Ir 
kadangi ji yra jautresnė, dėlto greitesnis ir skaudesnis jų 
nusivylimas.

Religija jiems priklauso nuo kunigo savybių. Jie ne
žino, kad religiniai veiksmai nėra susieti su kunigo švel
numu, simpatingumu, išsimokslinimu, gabumu. Iš kiek
vieno kunigo rankų žmogus gauna tą patį krikštą, tą patį 
išrišimą, tą pačią Komuniją. Kunigas ne iš savęs tai duo
da. bet iš Kristaus. Kunigo gerumas ar kultūringumas 
Dievo malonės nepadidina. Taip pat ir jo mažesnis geni
mas ar kultūringumas jos nesumažina.

Šiuos dalykus gali jiems aiškinti, jie vis tiek prak
tiškai žiūrės daugiau į kunigo asmenį. Jei kunigas juos

Lenkijos dailininkę paroda Toronte
Šiuo metu Toronto Dailės Gale- > kaip ir visoms dabartinės dailės 

< rijoj vyksta plati dabartinės Len- sroyėms_, tėkinėms bei vei petams. 
’ kijos lenkų tapybos paroda, suda

ryta Niujorko Moderniojo Meno 
muzėjaus iš 15 pokaryje kūrybiš
kai subrendusiu dailininku darbu.

Nežiūrint sovietinių globėjų 
spaudimo, peršančio savo socialis-

■ tinį realizmą, menuose lenkai vis- 
■; dėlto įstengia eiti kartu su vaka

riečiais. Laisvai vystomų menų 
dvasioje jie yra iškiliai pasireiškę 
filmuose, muzikoje, architektūro
je. Taigi ir šiame paveikslų rinki
nyje matomas visiškai vakarietiš-

' kas menas — net ištisas katalogas 
italų, ispanų, prancūzų, amerikie
čių įtakų: maišų ir spaudos bei

i popierio iškarpų kombinacijų (ko- 
• liažų), tiršto ir skysto dažo praty

bų, žvyruotų ir gipsu padengtų 
drobių ir t.t.

t Nors savo kilme ir neoriginalūs, 
- visi eksponatai augštos meninės 
\ kokybės. Svetimos įtakos supras- 
, tos — nėra tokių, kurie atrodytų 
’’ nežiną ką darą. Visiems penkioli- 
į kai tik augštesnėje plotmėje gali- 
: ma daryti tuos pačius priekaištus,

džiamos krikščioniškos tiesos ir 
meilės šviesoje, kuri kaip tik ir 
yra. tas granitas, ant kurio pasta
tyta dvasinė ir materialinė gerovė 
pasižymi pastovumu.

Ateities grėsmė
Bene didžiausia praeito ir ypač 

šio šimtmečio problema yra ne
proporcingas gyventojų ir pragy
venimo priemonių daugėjimas. 
Ypač’ paskutiniųjų dešimtmečių 
pažanga medicinoje padarė tai, 
kad gyventojų prieauglis pasiekė 
kritišką ribą. Todėl pastarųjų lai
kų žymūs ūkinio gyvenimo žino
vai bei vadovai ir teigia, kad, jei
gu ši riba nebus sulaužyta, tai pa
sauli ištiks katastrofiška padėtis. 
Iš čia tad ir kilo įvairūs gyvy
bės normavimo pasiūlymai.

Bažnyčia, visais laikais stovė
jusi natūralinio įstatymo sargybo
je. nekartą yra pasisakiusi ir už 
atitinkamą žmonių daugėjimą. 
Šioje enciklikoje popiežius iškel
tą klausimą netik gina, bet ir 
grindžia. Esą priemonių proble
mai išspręsti reikia jieškoti ne 
dieviškų dėsnių keitime, bet 
mokslinėj pažangoj, naujų ūkinių 
galimybių atradime ir jų panau
dojime. Socialinis orumas, kilni 
moralinė atmosfera, pasitikėji
mas Dievu, netik gyvybės, bet ir 
duonos tiekėju, yra keliai ir į ūki
nį aprūpinimą.

Pasaulietis socialinėje 
veikloje

Socialinio gyvenimo idealai 
tans nebylūs, jei jie nebus siekia
mi. Kas turi socialinio gyvenimo 
vagą pasiekti tikrojo idealo keliu? 
šioje enciklikoje ypatingo dėme-

įžeis ar papiktins, tuoj jų dvasioje atsiras kartumas pa
čiai religijai.

Ir klebonas, ir moteris sukėlė pasipiktinimą
Vienas ateivis, kilęs iš garbingos šeimos, nūn apie 35 

metus amžiaus, kartą užėjo pas vietos kleboną. Šio apsi
lankymo tikslas buvo prašyti garantijų vienam tremtyje 
pasilikusiam bičiuliui. Klebonas, kitados daug tų garan
tijų išrašęs, buvo kiek nusivylęs naujais ateiviais. Be kit
ko, jis ir pasakė:

— Kokia mums nauda iš jūsų!
Vyras šiuos žodžius įsidėjo į širdį, įsiskaudino. Be to, 

prisidėjo ir kitas dalykas. Kartą per Mišias jis stovėjo ir 
užsimąstęs nepastebėjo pakylėjimo. Viena moteris, ma
tyt; taip pat greita pasipiktinti, stuktelėjo jam ir pusgar
siai pasakė:

— Klaupkis!
To jam užteko. Jis rūgo savyje, išgyveno pasipiktinimą 

ir daugiau nebelankė bažnyčios.

Nusigręžimas — joks išsprendimas
Hildegard Haetzer, vokiečių psichologė, jautriųjų ti-z 

pą randa jau vaikų amžiuje. Mažiausias kitų statumai 
juos įskaudina ir jie stačiai vengia betkokio sąlyčio su 
kitais vaikais. Jie taip jautrūs, kad užtenka į juos griež
čiau pažiūrėti; jie tuoj virpa ar verkia. Jų ginklas — užsi
daryti savyje, dažnai verkšlenti, glaustytis prie vyresniųjų 
ir patikimųjų. Tokiems vaikams paprastai reikia ypatin
gos globos, ypač reikia juos įtraukti į kitų vaikų bend
ruomenę ir pratinti neįsiskaudinti.

Kažko panašaus reikėti] ir šiems suaugusiems. Nusi
gręžimas nuo religijos nėra joks išsprendimas jų jautru
mui sumažinti. Dėl to jie tik dar labiau kenčia. Išsiskyrę 
iš Bažnyčios, jie išsiskiria ir iš didelės dalies bendruo
menės. Susiradę panašių bičiulių, taip pat jautrių ir atsi
skyrusių, jie dar labiau įsijautrina.

Mums, susirūpinusiems tauti
nio meno klausimu. įdomu kiek 
čia matomas lenkų menas yra spe
cifiškai lenkiškas. Atsakymas, 
kaip ir tautiškumo klausimas me
ne. negali būti aiškus. Lenkai ne
rodo nei savitos mokyklos, nei es
mingai reikšmingų skirtumų nuo 
bendro dabartinės dailės pobū
džio. Išradingi kritikai gal ir at
rastų tam tikrų bendrybių, kaip 
pavyzdžiui, išraiškos intensyvu
me. Gal to ir užtektų.

Lietuviui žiūrovui šie daugiau
sia grynai abstrakčios tematikos 
paveikslai greičiausia nepatiktų. 
Tai išvada iš dažnu viešų ir nevie
šų pasisakymų įvairiomis progo
mis. Dabartinė lenkų dailė nepa
tiko ir sovietų valdovams, kai len
kai pasirodė Maskvoje. Jie iškriti
kavo. išbarė už “neisisavinimą” 
tikrojo socrealizmo. Okup. Lietu
vos dailininkams jau būtų tekę 
save kritikuoti, gailėtis už deka
dentinius nukrypimus, jei ne dau
giau. Lenkai laimingesni. Jie bent 
kūrybiškai laisvi. P. Alba.

Kultūrinėje veikloje
“DRAUGO” atkarpoj spalio 2 d. pra

dėtas spausdinti žymaus Venezuelos ra
šytojo Romulo Gallegos romanas “Lau
kinė moteris”. Romano vertėjas — P. 
Gaučys.

K. VESELKA; dailininkas ir akto
rius, anksčiau gyvenęs Montrealyje,

, dabar dirba Čikagoj. Čia jis dalyvauja 
' “Atžalyno” teatre, kuris ruošia “Auk

so žąsies” premjerą.
L. KANČAUSKAS, gyvenęs Argenti-.

noje, o dabar — JAV, Los Angeles, 
baigia tvarkyti Lietuvos Neprikl. Akto 
signataro a.a. prof. Mykolo Biržiškos: 
laidotuvių foto albumą, kurį atiduos ___ ______ __________
muzėjui. L. Kančauskas turi savo foto žIAVBIĄ išvyko medicinos instituto 
studiją, o viršvalandžius dirba lietuvių rektorius prof. Zigmas Januškevičius, 
reikalams. ; Suvažiavime numatytas jo pranešimas.

DAIL. H. ŠALKAUSKUI paskirta i Maskvoje jis Įsijungė į sovietinę delc- 
pirmoji premija už akvarelinį kūrini; S«ciją. Suvažiavimas vyksta Meksikoje. 
SjTdnėjaus konkursinėje Robin Hood E.
parodoje, kuria atidarė ir premija įtei- ČIURLIONIO VALST MUZĖJUS 
kė NSW gubernatorius E. Woodward. Kaune kasmet rengia kilnojamąsias 
Parodoje augštai Įvertinti ir lietuvaitės i dailės parodas, šiemet su lietuvių ta- 
Kubbos kūriniai. į pytojų, grafikų, skulptorių, liaudies

' : meno darbais supažindino augštaičių
PR. LEMBERTAS, poetas ir buv. no- ■ gyventojus Antalieptėje, Tauragnuo- 

taras, kuriam rugsėjo 18 d. suėjo 65 Salake ir Utenoj. E.
m. amžiaus, buvo pagerbtas Bostono ' % -
Liet. Kultūros Klubo susirinkime. Jam DAILININKAI LIETLA OJE skati- 
buvo įteikta “The Golden Encyclopae nami savo kūryboje daugiau v lėtos 
dia of Art” su klubo nariu parašais. I kolcaoziniam gyvenimui. Rugse-

- į jo mėn. Šiauliuose, “Aušros" istori-
DR. H. NAGYS ir D. ŠATAS isijun-: jos-etnografijos mažėjuje surengta 

gė i žurnalo “Metmenys” redakcini ko- Vilniaus dailės instituto doc. Vinco 
lektyvą. Į Dilkos paroda, su 110 darbų, daugiau-

• •• i šią vaizduoja sukolchozintą kaima. E.ALG. MACKAUS nauja poezijos l
knyga “Neornamentuotos kalbos gene-‘ JUOZO PAROJAUS eilėraščių rin- 

Į kini “Sulaužytos dienos” išleido “Ni- 
dos” leidykla Britanijoje.

racija ir Augintiniai” neilgai trukus 
pasieks skaitytoja. Leidėjas.— Santa
ra. A. Mackus yra “Margučio” žurna
lo redaktorius. Pr. Al.

J ŠĮ RUDENĮ ROMOJE Įvykstanti 
pasaulini kongresą elektrochemijos 
klausimais drauge su sovietine delega
cija vyksta ir Lietuvos mokslininkai J. 
Matulis ir chemijos mokslų kand. R. 
Višomirskis. Prof. Matulis skaitys pra
nešimą apie chromavimo proceso me- 
chanizavimą. o R. Višomirskis — apie 
reakciją nusėsdinant metalus iš cia
no rūgščių. E.

I TARPT. KARDIOLOGU SUVA-

šio kreipiama į pasauliečių apaš
talavimą. Juk ir socialinės suiru- _ ___ ____ ________ ____
tęs vyksta pasaulietiškame sekto- kodėl?nei'kada'^ kol kas' nežinoma, 
riuje, o ekonominio gyvenimo pa- Pirmasis buvo muzikas, 
tvarkymas atliekamas pasaulietiš- Kauno operos choro dainininkas ir šo
kų rankų. Visai tad nenuostabu,' listas. Abudu buvo teatro bendradar- 
kad bent social-ekonominio gyve-; ka
ilinio patvarkyme pasauliečiai ak-i prieš kelis mėnesius buvo su- 
tyviau dalyvautų. : rengta Lietuvos kultūros dekada per

Dėlto popiežiaus kreipimasis į I Lenkijos radiją, dabar nuo spalio 1 d. 
pasauliečius turi būti išgirstas, jis Per Lietuvos radiją — per dešimt die- 
turi būti išgirstas mūsų tremties'— surengta Lenkijos kultūros dėka-

VALDEMARAS BIEZUMAS ir PET
RAS DARGIS nusižudė Lietuvoje. Nei

antrasis

lietuviškoje bendruomenėje, ku
rioje socialinės problemos kyla 
visu smarkumu. Antai, kad ir to
kiame Toronte esama nemaža tau
tiečių, artėjančių į savo gyveni
mo išvakares. Daugumoje jie yra 
pavieniai-asmenys, bet esama ir 
šeimyniškų, šiandien jie dar tebe- 
pelno sau duoną ir pasitarnauja. 
Bet koks likimas jų laukia visai 
išsekus jų jėgoms? Būtų didi 
skriauda arusiems lietuviškus dir
vonus, puoselėjusiems lietuvišką skiriami mokykloms' su dėstomąja lie- 

; kultūrą, plėtusiems lietuvišką ži- • tuvių, rusų ir lenkų kalbomis, bangu

KUBOS GYVENIMAS Lietuvoje vi- 
sais būdais pristatomas kaip didvy
riška kova už laisvę, o JAV-bės, kaip 
kraštas, siekiąs laisvę užgniaužti. To
kių motyvų turėjo Kaune rugsėjo mėn. 
Čiurlionio dailės muzėjuje surengtoji 
Kubos grafikų paroda — 150 Kubos 
dailininkų kūrinių. E.

VALST. PEDAGOGINĖS LITERA- 
j TŪROS LEIDYKLA naujiems mokslo 
metams išleido 148 pavadinimų vado
vėlius 3 mil. egz. tiražu. Vadovėliai

• niją, gynusiems tėvynės sienas ir 
kitokius lietuviškus darbus dirbu- 

. siems atsidurti neįprastoje kita- 
tautiškos aplinkos prieglaudoje ir 
tenai nuliūdime bei apatijoje 
baigti savo skurdaus gyvenimo 
dienas.

Toronto lietuviškoji kolonija

ma vadovėlių išleista be didesnių pa
taisymų, tačiau 29 esą visiškai nauji ir 
15 —- pagrindinai pataisytų. Naujai 
parengtų vadovėlių tarpe yra ir Lietu
vos istorijos vadovėlis, o kiti vadovė
liai buvo taisomi atsižvelgiant į idėji- 
nį-politini (suprask, komunistini.—E.) 
auklėjimą ir mokyklos ryšio su gyve
nimu stiprinimą. Daug išleista versti-V , •/ i llllllvl O V1 J “A i I 1141 i d. JOlv iC'lu VvImva

į nėra vienintelė reikalinga nepajė- nių vadovėlių. Didesnis dėmesys at
• gių lietuvių namų, kuriuose rastų 
sau prieglaudą nė vienas bedalis

kreiptas užsienio kalbų mokymui ir iš
leisti nauji anglų, vokiečių ir pran-

la išleidžia ir daug komunistinio auk
lėjimo knygų. E.

PO “SEPTYNIŲ NUOTAKŲ” FIL
MO su R. Kihnonyte, Vilniuje rodomas 
Italijoje 1953 m. pastatytas filmas 
“Odisėjo kelionės”. Ir šis spalvotas 
filmas, rodomas iš karto trijuose Vil
niaus kino teatruose, nepaprastai su
domino vilniečius kino žiūrovus. “Tie
sa” 212 nr. savo šeštadieninių filminė
se apžvalgose nuvertino ši italų-ameri- 
kiečių gamybos filmą, pastebėdama, 
kad filme Odisėjas, koki sukūrė “Ame
rikos ekrano Įžymybė Kirk Douglas, 
tai tik banalus avantiūristas”. E.

“TARYBINĖJE MOKYKLOJE” nr. 
8 švietimo m-jos mokyklų valdybos 
viršininkas V. Liutikas * nusiskundė, 
kad Lietuvoje visai nesimoko 
kurčiųjų nebylių vaikų, nors pilnai^ 
esą, pakanka vietos jiems skiriamose 
specialiose mokyklose. E.

Atsiųsta paminėti
šv. Pranciškans Varpelis, 1962 m. 

spalio mėn. nr. 10.
Skantu Aidas, 1962 m. rugsėjo mėn.

; seno amžiaus žmogus. Tai tik vie- kalbu vadovėliai. Ta pati leidyk- 
na mažutė konkreti užuomina, iš- * ’ J ‘ ~ ..... .  ‘ ’’
einanti iš šios enciklikos dvasios, 
kuri dar, tarp kita ko, nurodo, jog

’ socialinio gyvenimo reiškinius 
reikia netik stebėti, bet ir juos 
apsvarstyti ir sprendimus vyk
dyti.

Dar keletas žodžių apie mūsų 
jauno ir gabaus mokslininko kun. 
dr. P. Brazio, MIC, aiškinimą, pri
dėtą enciklikos lietuviškojo verti
mo gale. Šiuo klausimu jis yra 
plačiai rašęs 1962 m. ‘Aidų” žur
nale. Didžioji šio rašto dalis ir yra 
perspausdinta šioje knygoje. Ji 
padeda skaitytojui lengviau susi
orientuoti enciklikos mintyse ir 

■ dar kaikurias sąvokas net praple- 
i čia. Tai yra pakankamai išsami 
socialinių problemų studija.

Sv. Tėvas Jonas XXIII, MOTI 
NA IR MOKYTOJA. Enciklika 
apie socialinio klausimo pažan
gą krikščioniško mokslo švieso
je. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas; spausdino “Draugo” 
spaustuvė 1962 m. Vertė kun. P. 
Dambrauskas. Kaina nepažymė
ta.

A. Kalnius

Laiškai IJetnviams, 1962 m. spalio 
mėn. nr. 10.

Ateitis, lietuviųjkatalikiško jaunimo 
žurnalas. 1962 spalio mėn. nr. 8.
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Mann & Martel ud.
REALTORS

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

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$174500.

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

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

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

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

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17,900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota pa $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

B. ŠAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų teleL 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 naują nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

- Krepšinio komandos jau baigia pasi- 
* ruošti pirmenybių sezonui. Abi mergai

čių komandos šį ketvirtadienį Givins
mokykloje žadižia pirmąsias pirmeny- 

'*bių rungtynes — 7 ir 8 vai. v.. Givins 
mokykla — prie Queen ir Shaw gt. 

" Įėjimas į salę — iš Givins gt. Sekanti 
..mergaičių krepšinio treniruotė — Gi

vins m-loje spalio 29 d., 7 v.v. Kviečia
me norinčias pradėti žaisti krepšinį.
- Stalo teniso treniruotės šv. Jono Kr. 

’‘par. salėje vykdomos antradieniais ir
ketvirtadieniais nuo 7 v. v.

~ Niagara Falls, Ont., įvykusiame stalo 
...teniso turnyre E. Sabaliauskaitė lai

mėjo pirmas vietas moterų dvejete ir 
.moterų B grupės vienete.

Krepšinio treniruotėms nuolatinio 
/•tvarkaraščio dar nėra, tačiau treniruo- 
-<.tės jau vykdomos. Pradėtos berniukų 

krepšinio treniruotės St. Christopher 
salėje. Platesnis šios salės naudojimo 
tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau. 
Mergaičių treniruotės pradedamos Lo
retto mokykloje. Treniruotės bus vyk
domos dviem grupėm: nuo 10 iki 14 
ir nuo* 14 iki 16 m. amžiaus mergai
tėms. Šią savaitę prasideda mergaičių 
krepšinio CYO lygos pirmenybės.

Rūta ir Milda Jokubaitytės Clevelan- 
do Žaibo pasižymėjusios jaunosios 
sportininkės pašoks baleto ir išraiškos 
šokius sudėtinių šokių metu spalio 20 
d., šeštadienį, Prisikėlimo salėje. Šo- 

. -kius rengia LSK Vytis ir SLA kuopa. 
Kviečiame gausiai atsilankyti.

Mūsų rėmėjams: J. Šulcui, H. Ma- 
tušaičiui, Sauliui ir garbės rėmėjui 
B. Mackevičiui nuoširdžiai dėkojame.

; Kada vėl pasirodys “Sportas”? Dau-
* gelis vytiečių stebisi, kodėl taip ilgai 
‘ nepasirodo mielai laukiamas žurnalas.
* Ar FASK-tas užmiršo savo pasižadėji-
* mo, ar kitokios negerovės trukdo?
* A. S.

AUŠROS ŽINIOS
< CYO lygos rungtynės mergaitėms:
* spalio 15 d. 7 v.v. Given m-los patal

pose — Shaw ir Queen — Aušra Juve-
. nil - Corpus Christi; spalio 25 d., 7 v.v. 

Given patalpose Aušra Juvenil - St.
\ Vincents, ir po jų, 8 v.v., Aušra Sr. - 

St. John Weston; spalio 28 d., 1 vai. p.
’ - p. Loretto patalpose Aušra Midget -
< St. Leos.

Bathurst - College lygos rungtynės 
prasidės spalio 28 d., 5 vai. p.p. mūsų

* salėje. Žais praėjusių metų finalistai: 
’ Aušra Jr. - estai. Siame sezone daly

vaus 5 vyrų komandos ir 6 jaunių.
* Stalo teniso lygoje užregistruotos
* dvi Aušros komandos.
•
* Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
’ mergaitėms 9-13 metų antradieniais

4.30 iki 7 v.v.; o vyresnėms mergaitėms
* po jų; berniukams 8-13 m. trečiadie- 
' 'niais ir ketvirtadieniais 4.30 iki 7 v.v.;
* -vyresniems — po 7 v.v.

.. Toronto CYO Plaukimo pirmenybės 
gimnazijas lankantiems berniukams 
ir mergaitėms įvyks lapkričio 8 ir 16 
d. Besitreniruoją plaukime prašomi už- 

'' siregistruoti pas T. Paulių iki spalio
* 28 d. Pradžios mokyklas lankantiems 

plaukimo pirmenybės bus pravestos 
pavasarį.

■ Sportas Lietuvoje
Atvyko Rumunijos stalo tenisinin

kai. — Tai nepirma jų viešnagė mūsų 
tėvynėje. Jau neprikl. Lietuvos lai
kais rumunai buvo susitikę su lietu
viais — pirmą kartą 1929 m. pasaulio 
pirmenybėse Budapešte, kur mūsiškiai 
(Šimansas, Armonas, Lifšicas) pralai
mėjo 0:5. Antrą kartą Lietuva vėl susi
tiko po dvejų metų tame pačiame mies
te ir pralaimėjo (Glikmanas, Šimen- 
sas, Vitkūnas) 4:5. 1936 m. Prahoje 
laimėjo vėl rumunai 2:5. Taškus Lie
tuvai iškovojo V. Dzindziliauskas ir 
Remeikis. 1937 m. Rumunija nugalėjo! 
Lietuvą 5:3 (taškai — Dzindziliausko I 
ir Variakojo), tačiau jau 1939 m. Kai
re Lietuva atsilygino už pralaimėjimus, 
įveikdama Rumuniją 5:3. Taškus lai
mėjo Dzindziliauskas, Variakojis ir Ni
kolskis. Tai ir buvo paskutinis, gra
žiausias neprikl. Lietuvos stalo tenisi
ninkų' pasirodymas pasaulio pirmeny
bėse, nes lietuviai užėmė IV-tą vietą.

Lietuvos Bokso pirmenybėse Vilniu
je laimėjo: I. Muraška, 19 m., televizi
jos mazgų gamyklos frezuotojas; St. 
Uosis, 23 m., spaustuvės mašinistas; 
Alg. Zurza, 20 m., darbininkas; R. Ma
zuronis, 23 m.. A. Grabašis, 24 m., jūr. 
mokyklos kursantas; V. Tichanovas, 21 
m., karininkas; J. Pozniakas, E. Simo
novas, D. Pozniakas — karininkai; J. 
Iržikevičius. Kaip matome, daugumas 
lietuvių dirba kaip darbininkai, o ru
sai — karininkai.

šachmatų turnyre Tbilisyje pirma
vo Gruzija prieš Estiją, Latviją ir Lie
tuvą.

Dinamo pirmenybėse A. Vaupšas nu
šoko į tolį 7,65 m. Vokiečių sporto žur
nalas “Kickers” mūsiškį laikė favoritu 
Europos lengvosios atletikos pirmeny
bėse. Deja, Belgrade jis nedalyvavo. 
Vietoj lietuvio, kaip ir rungtynėse 
prieš JAV, buvo pasiųstas Bandarenko.

Lietuvos rankininkai lankėsi rytinėj 
Vokietijoj. Abejas rungtynes laimėjo 
vokiečiai: Leipcige 26:7 ir Stendale 
25:13.

Prahoje vyksta krepšinio turnyras.— 
Pirmose rungtynėse Lietuva netikėtai 
pralaimėjo Vengrijai 60:62. K. B.

Sportas visur
Kaip profesionalai moka išreklamuo

ti žaidėjus arba komandas geru pavyz
džiu, gali būti kroatų kilmės Toronto 
ledo rutulininkas F. Mahovlič, už kurį 
Čikaga “pasiūlė” net milijoną dolerių. 
Nėra kalbos, kad visa “transakcija” bu
vo fiktyvi, nors Kanados laikraščiai 
ją paskelbė pirmuose puslapiuose, įdė
dami net Čikagos klubo savininko J. 
Norris čekio, nuotrauką.

V. Vokietijos futbolininkai netikėtai 
Belgrade nugalėjo Jugoslaviją 3:2. Vo
kiečiai savo komandą atnaujino iš pa
grindų.

Naujasis pasaulio sunkaus svorio 
meisteris S. Liston buvo policijos “pa
gautas” girtas. Jis atsisakė išlipti iš sa
vo automobilio ir sėsti į policijoj, pa
reikšdamas, kad ją vairuoja baltasis 
valdžios pareigūnas. Kitas policinin
kas, įsėdęs į Listono automobilį, nu
vežė pasaulio meisterį į nuovadą. Iš 
ten jis buvo paleistas, greičiausiai jo 
naujo prižiūrėtojo Kaco dėka.

Ledo rutulio sezonas Kanadoje jau 
beveik pilnai įėjo į vėžes. K. B.

Extra Realty Ltd.
~ 1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR & QUEBEC AVE. $5.000 įmokėti, gražių plytų. 15 kambarių. Pir

mame augšte 4 kamb. ir vonia. 9 pėdų įvažiavimas, 3 automobiliams pa
statyti vieta. Labai geras pagal prašomą kainą, be to, gražus kiemas.

GLADSTONE VIRS COLLEGE. Pirmame augšte 4 kamb., mūro, atskiras, 
jokio remonto nereikia. Privatus įvažiavimas. Parduodamas dėl išvažia
vimo i Australiją. Skubus pardavimas.

JANE. $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių bungaliukas. Prašoma 
' $13.000.

RUNNYMEDE RD. $1.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro. 8 pėdų įvažiavimas. 
Nauja apšildymo krosnis. Prašoma $11.000.

_ BLOOR — DUFFERIN. Biznio namas. 10 kambarių. 2 garažai. Prašoma 
kaina $12.000. Namas išmokėtas.

• DUPONT. $2.000 įmokėti, 6 kamb., 2 augštų. Užpakalinis įvažiavimas. Pra
šo $7.000.

DUNDAS — LAMBTON. $1.500 įmokėti. 6 kambarių bungaliukas, privatus 
įvažiavimas. Prašoma kaina $7.000. Skubu.

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

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

TORONTO, Ont
RENKAMI SOLIDARUMO ĮNAŠAI
“Tautinio susipratimo ir lietuvių vie

nybės ženklan kiekvienas lietuvis mo
ka nuolatinį tautinio solidarumo įna
šą”. — Iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės konstitucijos.

Kanados Lietuvių Bendruomenės na
riai esame visi lietuviai. Tvirčiausias 
lietuvių bendruomenės ryšys yra tas 
pats lietuviškas kraujas. Lietuvis nesi
drovi savo lietuviškos kilmės, ja di
džiuojasi, kelia jos garbę svetimtaučių 
tarpe. Jis nesigėdi savo kalbos, savo 
vaikus išmoko lietuviškai ir auklėja 
juos pagal lietuviškus papročius.

Kanados lietuviai daug darbų yra 
nuveikę, bet dar daug uždavinių lau
kia. Kanados lietuvių bendruomenių 
valdybų didžiausias dėmesys yra ski
riamas mūsų jaunimui, kuris gan greit 
atitrūksta nuo lietuviško kamieno. 
Bendruomenių valdybos, kiek ištekliai 
leidžia, remia šeštad. mokyklas, tauti
nių šokių grupes, chorus, sporto klu
bus, jaunimo stovyklas, spaudą ir t.t. 
Tiems kilniems lietuvybės palaikymo 
darbams įvykdyti reikalingas pinigas. 
Vienas tų lėšų šaltinių — solidarumo 
įnašas.

Broli ir sese lietuvi! Pajusk tautinę 
pareigą ir vienybės ženklan įmokėk so
lidarumo mokestį — $2. Komunizmas 
naikina mūsų tautiečius Lietuvoj, o 
nutautėjimo banga apima mūsų išeivi
ją. Nestovėk, lietuvi, nuošaliai ir ne
numok ranka į viską. Prisidėk savo 
darbais ir pinigu prie lietuviškos bend
ruomenės palaikymo. Lietuvių Bend
ruomenė yra gyva tautos dalis ir mes 
stenkimės išlaikyti ją gyvą tiek ilgai, 
kiek pajėgsime.

Toronto lietuvi, atlik savo pareigą 
— įmokėk solidarumo įnašą: rinkė
jams, kurie lanko namus, pas valdy
bos narius, abiejuose lietuvių banke
liuose ir prie parapijų veikiančiuose 
knygynuose. KLB Toronto apyl. inf.

Anglų k. kursai n. ateiviams 
pradėti Essex Public School, 98 
Essex Str. Jie skiriami ypač tė
vams ir pomokyklinio amžiaus 
vaikams ir veiks 6 mėn. Pamokos 
moterims: antradieniais 7.30-8.30 
v.v.; vyrams: trečiadieniais 7.30 - 
8.30 v.v. Yra pradedančių ir pa
žengusių grupės. Kursai nemoka
mi. Jie jau prasidėjo, bet regist
racija tęsiama dar dvi savaites.

Labai sėkmingai ( koncertavo 
“Varpo” choras Niujorke praėju
si savaitgalį ir grįžo su geriausiais 
įspūdžiais, nors teko praleisti dvi 
naktis be miego — reikėjo keliau
ti autobusu. Koncertą rengė J. 
Stukas, liet, radijo programos ve
dėjas. Vakaras sulaukė apie 1200 
klausytojų. Ir sol. V. Verikaitis, 
ir “Varpas” turėjo kartoti nevie
ną kūrinį. Pabaigoje publika su
giedojo “Ilgiausių metų”, nes 
“Varpas” mini savo darbo dešimt
metį. Be J. Stuko. kalbėjo prel. J. 
Balkūnas, o iš “V” pusės atsakė 
I. Račys. Pilni gėlių bei gražaus 
įvertinimo varpiečiai su nauju en
tuziazmu ruošiasi kitiem koncer
tam.

Bronei Linkys yra laiškas iš 
Lietuvos, Skuodo raj., Ylakių paš
to, siųstas St. Stonkienės į. 597 
Markham St., Toronto. Galima at
siimti “TŽ” administracijoje.

Leon. Tamošauskas iš Venezu- 
elos atvyko aplankyti savo bičiu
lių bei giminių. Kartu su juo at
vyko V. Jonaičio sūnėnas Alg. 
Viltrakis. Jis numato čia pasilikti 
ilgesnį laiką ir mokytis anglų 
kalbos.

Apie naujųjų ateivių integraci
ją CBL radijas banga 740 trans
liuoja eilę paskaitų. Jos pradeda
mos spalio 10 d., trečiadienį, 7 v. 
v. Paskaitininkas — prof. A. Hel
ling.

Sumažėjo parama Liet. Na
mams. — Pr. metais alyvą buvo 
užsisakę 100 klijentų, o šiemet tik 

Tnai įsigijo 50, 
_____ _ -______ į mėn. gautas tik

Dr. A. Šapokos paminklas bu- 20. Naujų šėrų pe 
vo pašventintas spalio 13 d. Rytą o šiemet tik 15. Šį i 
9 vai. kun. prof. St. Yla atlaikė vienas šėras — dr- M- Arštikaity- 
gedulingas pamaldas Prisikėlimo LN po sunkių bandymų rei- 
bažnyėioje ir pasakė apie velionį
turiningą pamokslą. Dalyvavo pastangų — Šerais ir alyvos užsa- 
gausus būrys tautiečių, kurių dau- kymais. L.
guma buvo nuvykusi ir j kapines, SoHja Kasperavičiii(ė ir Vyt. 
kur šventinimo apeigas atliko T. ■ Baliūnas susituokė spalio 13 d. Po 
Placidas Barius, OFM. Velionies j iškilmingų apeigų šv. Jono Kr. 
šeimos ir paminklo statytojų var- bažnyčioje įvyko vestuvinis poky- 
du žodi tarė dr. J. Sungaila. lis, kuriame dalyvavo daug jauni-

kalingi skubios paramos. Jie pra-

lis, kuriame dalyvavo daug jauni- 
... __ .. L ... uno. Mat abu jaunavedžiai—spor-t Šiluvos Marijos bareljefą, su- tininkai; Sofija yra buvusi Kana. 

kurtą skulpt. Dagio, Liet. Vaikų dos staj0 tenis0 meiSterė; jauna- 
Namuose pr. sekmadieni pasven- sįs tebežaidžia “Vyčio” krepšinio 
tmo kun prof St Yla, dalyvau-:komandoj. “Vyčio” klubas abu 
jant dideliam būriui žmonių. Ta' jaunavedžius nuoširdžiai sveikina 
proga N P. M. seserys pakvietė įr jįnki jaukios šeiminės laimės, 
visus dalyvius apžiūrėti vaikų dar- • y
bu parodą. Visi gėrėjosi gražiai) 
sutvarkytais labai gausiais ekspo
natais. Be to, lankytojams buvo 
rodomas dail. N. Kulpavičienės 
paruoštas spalvotas filmas, pa
vaizduojąs seserų darbą vaikų 
darželyje. Jis buvo rodytas net 
keletą kartų. Užtrunka 20 min. 
Vaizdai parinkti patys būdingiau
si, gerai suderinti ir techniškai 
gerai atlikti. Vertėtų tą filmą pa
rodyti ir kitomis progomis, pvz. 
organizacijų susirinkimuose ir 
šeštad. m-loje. Vaikų Namus iš
kilmių proga aplankė apie 500 
asmenų. Dalyvavo Lietuvos gen. 
konsulas su žmona, vienuolijos 
vyriausioji vadovė motina Augus
ta ir kt. Daug pasidarbavo netik 
pačios seserys, bet ir jų rėmėjai.

Ateitininkų sendraugių susirin
kime spalio 13 d. prof. St. Yla kal
bėjo labai aktualia tema — apie 
dabartinio veikimo tuštumą, ku
ris reiškiasi Įvairiais dažnais ba
liais, menkomis sukaktimis ir pri
minė, kad tikrasis veikimas turi 
būti pagristas idėjiniais princi
pais. Jis taipgi iškėlė gilesnio re
liginio gyvenimo reikalingumą. 
Paskaita sukėlė gyvas diskusijas. 
Dalyvavo gausus būrys sendrau
giu"

Vilniaus Diena, rengta vilnie
čių s-gos, buvo paminėta gen. kon
sulo dr. J. žmuidzino žodžiu ir 
gausiu publikos dalyvavimu inž. 
J. Miklovo paskaitoje apie dabar
tinę būklę Lietuvoje. Prelegentas 
kalbėjo apie 2 valandas, ir visi 
klausėsi Įsitempę, nes pasakojo 
savo pergyvenimus sovietinės 
okupacijos metu Vilniuje ir kitur. 
Papasakojo dar negirdėtų dalykų. 
Platesnį pasikalbėjimą su juo pa
skelbsime vėliau.

Pagerbtas J. Gustainis šv. Jono 
Kr. par. salėje spalio 14 d. Pobū
vi suruošė šeštad. m-los tėvų ko
mitetas, vad. pirm. Lino šeškaus. 
Prie gražiai paruoštų vaišių žodi 
tarė tėvų kom. pirm. L. šeškus, 
m-los tarybos pirm. kun. P. Ažu
balis, buv. komiteto pirm. J. Pet
rauskas, naujasis m-los vedėjas 
J. Andrulis, svečias kun. prof. St. 
Yla, Bendruomenės apyl. pirm. J. 
R. Simanavičius ir gale — J. Gus
tainis. Visi kalbėtojai išreiškė pa
dėką per 5 metus vadovavusiam 
m-lai ir palinkėjo jam ateityje vėl 
grįžti i darbą lietuvių m-loje. A.

E. ir P. Šeiriai iš Franford, 
Ont., radę “TŽ” žinią, kad Angli
joje, Crowthorne ligoninėje guli 
vienišas lietuvis Jonas Gedeika ir 
norėtų gauti lietuviškos spaudos, 
užsakė jam metams “TŽ”.

Lietuviuv 
skautų veikla

— Spalio 21 d., 3 v. p.p. Liet. Na
muose įvyksta vilkiukų ir skautų suei
ga. Dalyvavimas visų būtinas, nes bus 
pertvarkomi būreliai ir visi vilkiukai, 
kurie turi 11 metų, bus pervedami į 
skautus. Š.m. su vilkiukais dirbs v.sk. 
v.sl. P. Saplienė, sk.v.v.sl. J. Stanio- 
nis ps. L. Kalinauskas, ps. J. Damba- 
ras ir ps. F. Mockus. Visą jaunųjų 
skautų draugovę perims anksčiau bu
vęs vilkiukų draugovės draugininkas 
inž sk. v.v.sl. A. Dvarionas. Sueigos 
metu bus priimami nauji kandidatai. 
Tėveliai, atkreipkite dėmesį!

Vilkiukų skyr. vedėjas
— Skautų stovyklavietės fondui au

kojo ir pirko pėdas po $25: E. V. Dai- 
lydės, J. Dailydaitė, dr. A. Dailydė, K. 
Dailydė, S. A. Gotčeitai, M. L. Kali
nauskai, O. V. Rušai; po $20: inž. L. ir 
D. Garbaliauskai, L. Montsvilai, inž. 
L. Balsys; $10: C. J. Kavaliauskai.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Jau neužilgo jūsų aukos atsieks taip 

ilgai laukiama tikslą — stovyklaviete.
F.

— Lapkričio 3 d. Prisikėlimo salėj 
skautų rėmėjai ruošia tradicinį krin
tančių lapų balių. Anksčiau jį ruoš
davo skautų-čių Židinys, š.m. visiems 
svarbiausias tikslas stovyklavietė, tai
gi ir šį parengimą ruošia visi rėmėjai 
kartu.

Bus įdomi programa, kurią išpildys 
solistai L. Šukytė ir V. Verikaitis, 
akompanuojant D. Skrinskaitei. Tauti
nius šokiui šoks “Gintaras”, vad. V. 
Turūtos. Šokiams gros “Olimpia” or
kestras, vad. p. Ripkevičiaus. Veiks bu
fetas ir kiti įvairūs netikėtumai. Ba
liaus pelnas — stovyklavietei isigyti.

F.
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LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
NAUJAI IŠRINKTOJI Toronto liet, 

studentų s-gos valdyba pasiskirstė pa
reigomis: S. Beresnevičius — pirm., 
D. Skrinskaitė — vicepirm., A. Mike
lėnas — ižd., L Balsaitė — sekr., K. 
Batūra — spaudos informacijai, R. 
Karka — narys įvairiems reikalams.

Naujoji valdyba nutarė:
1. TL Studentų s-gą įregistruoti To

ronto un-to studentų organizacijų re
gistre. Kitų tautybių studentai seniai 
yra įregistravę savo klubus, organiza
cijas, namus ir t.t. Užregistruota TU 
studentų organizacija turi daug privi
legijų, gauna savo kampelį ir kt. Reikš
minga ir tai, kad lietuvių studentų 
vardas bus užfiksuotas universitete. 
Tam ruošiami s-gos įstatai.

2. Per šiuos mokslo metus suorgani- 
zuoti kelis studentų pobūvius su pa
skaitomis, šokiais, naujų metų sutiki
mą, ekskursijas į JAV studentų pa
rengimus ir kt.

3. Perimti kaip greičiau studentams 
pavestus namus iš Prisikėlimo parapi
jos, atremontuoti talkos būdu ir aprū
pinti baldais.

Artimiausioj ateity suorganizuoti 
liet, studentų namų fondą ir galvoti 
apie namų įsigijimą netoli un-to.

4. Paremti “Lituanus” leidimą. Tam 
bus suruošta speciali akcija.

5. Dalyvauti bendroj liet, visuome
nės veikloj, kovojant už lietuvių tau
tos egzistenciją.

6. Stengtis įtraukti galimai daugiau 
jaunosios kartos žmonių lietuviškon 
veiklon.

Gardaus maisto
SIUNTINIAI

f VISUS KRAŠTUS. Pilnai ga- 
rantuoti. Prašykite sąrašų ir 
kainarašėių.

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

PREMIJOS gabiesiems studentams 
ir abiturientams įteikiamos Maironio 
minėjime spalio 21 d., sekmadienį, Pri
sikėlimo salėje. Minėjimo pradžia — 
5 vai. p.p. Kviečiami dalyvauti visi stu
dentai, moksleiviai, tėvai, rėmėjai ir 
visuomenė. LSR Būrelio valdyba

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS. — 
Visos gimnazijos ruošia savo abiturien
tams — XII ir XIII skyrių iškilmingas 
išleistuves. Vienos jų ruošia pavasarį, 
kitos — rudenį. Į tas iškilmes sukvie
čiami visi baigusieji, su tėvais, giminė
mis, draugais. Ten dalyvauja visi mo
kytojai, rėmėjai, kurie paskyrė pre
mijas, pašalpas gabiesiems ir neturtin
giesiems moksleiviams. Po atestatų ir 
gabiesiems premijų įteikimo būna me
ninė dalis, paroda, vaišės ir jaunimo 
šokiai, tėvų susipažinimas su mokykla.

Praėjusį penktadienį tokias išleistu
ves buvo surengusi šv. Juozapo'mer
gaičių gimnazija, kurioj mokosi ir ke
lios lietuvaitės. XII skyrių baigė V. 
Sakalauskaitė ir Sadauskaitė.

Į WATERLOO, OnL, UNIVERSITE
TĄ įstojo Juozas Geležiūnas studijuoti 
inžinerijos; iš Toronto un-to persikėlė 
K. Augustinavičius į fizikos-matemati
kos fakultetą. Waterloo un-to inž. fa
kultetas taip yra susitvarkęs, kad 
mokslas einamas 3 mėn., o 3 mėn. stu
dentai dirba. Gabesniuosius studentus 
aprūpina pats universitetas darbu

KAS TURI ĮSTATUS? — Kurie turi 
liet, studentų org-jos įstatus arba ži
ną pas ką jie yra, prašomi paskambin
ti dabartinės stud, v-bos pirm. S. Be
resnevičiui tel. LE. 1-1432.

ATITAISYMAI. — L Palubinskaitė 
yra iš Belleville, Ont., o ne Paris; stud. 
Diksonas yra Juozas, o ne Jonas.

Kursai, moterims
Kiekviena moteris dažnais atvejais 

yra slaugė. Raudonasis Kryžius orga
nizuoja naminio slaugymo kursus — 
Home Nursing Courses. Nuo 1924 m. 
R. Kryžius pradėjo ruošti šiuos kur
sus ir jau 4.000 Kanados moterų jais Į 
pasinaudojo. Jos ėjo į šiuos kursus 
įvairiais sumetimais. Jauna žmona, su 
vaikais norėjo įsigyti slaugymo žinių, 
kad ligos atveju galėtų būti naudinga 
savo šeimai. Kita rūpinosi savo senais 
tėvais ir norėjo įsigyti žinių, kaip elg
tis su invalidais.

R. Kryžiaus naminio slaugymo kur
sai yra organizuojami visoje Kanadoje. 
Toronte jie veikia 460 Jarvis St. Kur
sas trunka 18 savaičių, ir moterys juos 
lanko vieną kartą į savaitę popietė
mis ar vakarais po porą valandų. Kur
sai apima tokius dalykus: kaip naudo
ti termometrą; sutaisymas lovos; pa
naudojimas vonios; kaip paguldyti li
gonį; paprasčiausia priežiūra; aprengi
mas; ligonio maitinimas; motinos ir 
vaiko priežiūra; ligoniai, sergą apkre
čiamomis ligomis; pagalba staigių ne
laimių atveju.

Sėkmingai baigusios gauna ženklą ir 
Volunteer Nursing Services narės tei
ses, kurias pripažįsta pvz. Toronto Gen
eral Hospital, Child Health centras, 
Celebral Palsy centras, R. Kryžiaus 
kraujo davimo klinikos.

Skambinkite vietiniam R. Kryžiaus 
skyriui ir prašykit jus priimti į Home 
Nursing kursus, kurie bus ir šį rude
nį. Toronte tel. 923-6692, local 24. Mo
kestis už mokslą neimamas, registra
cija — $1. C.Sc.

WINDSOR, Ont.
NAUJOS PARAPIJOS PARENGI

MAS. — Windsoro lietuviai suruošę 
Lietuvių Dieną rankų nesudėjo, bet 
dirba ir toliau. Rugsėjo 29 d. dalyva
vo Londono vyskupijos lietuvių šven
tėje. nes ir Windsoras priklauso Lon
dono vyskupijai. Ten mūsų choras gie
dojo bažnyčioje ir dainavo koncerto 
metu, nors ir nedaug laiko turėjo pa
siruošti.

Dabar, įsigiję nuosavą bažnyčią, dir
ba apie ją remontuodami bei gražinda
mi. Kol dar nėra įrengta, nėra laiko
mos pamaldos. Norima suruošti baž
nyčios įsigijimo parengimą, į kurį nuo
širdžiai kviečiame visus Windsoro, Det
roito ir apylinkių lietuvius pas mus at
silankyti, apžiūrėti mūsų pirkinį ir 
kartu pasidžiaugti.

Norintieji dalyvauti skambina šiais 
telefonais: CL. 6-8598. CL. 3-3406, CL. 
4-0959; gali dalyvauti ir neužsiregistra- 
vę, nors būtų geriau žinoti dalyvaujan
čių skaičių iš anksto.

Bažnyčios adresas: 808 Marion St. 
kampas Cataraqui. Iš ftetroito suran
dama važiuojant Wyandotte iki Ma
rion g-vės ir pasukus dešinėn už vieno 
bloko.

Parengimas įvyks spalio 20 d., šeš
tadienį, 6 v. v. B.

F. SENKUS REAL ESTATE 
persikėlė į naujas patalpas 

1997 Dundas St. W. Tel. 533-4414

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404

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

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

kambarių, šiurkščių plytų, atski
ras, mūrinis namas, privatus 
įvažiavimas, viena atvira sko
la 10-čiai metų, Bloor—Run- 
nymede. $3.000 įmokėti.

kambarių, atskiras, mūrinis na
mas. Garažas. 2 modernios 
virtuvės. Apie $3.000 įmokė
ti. Bloor — Durie.

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

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

Nepaprasta

proga

33 butų apartamentinis
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.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
letas metų senumo, atskiras, 
mūrinis pastatas, privatus 
įvažiavimas geros nuomos, 
Jane — Bloor rajone, graži 
vieta.

butų, atskiras, mūrinis, namas, 
apie $10.000 įmokėti, garažai, 
visą laiką išnuomota, puiki 
vieta. Jane — Bloor rajone.
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- < Be to, turime labai didelį pasirin
kamas statyti dupleksui, na- \ kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
mui ar bungalui, žema kaina. S nių namų.

Be virš minėtų turiu platų pasirin- \ ID i I I/e A
kimą namų apartamentų, krautuvių S Iv M IvSA
bei investavimo nuosavybių visuo- >
se Toronto rajonuose. Dėl informa- > 2-4404
ei jų prašau skambinti augščiau nu- ? * x

rodytais mano telefonais. < Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

4

33-jų

Galima nupirkti tik su 
$15.000-$20.000 jmokėjimu. 
Pirmas morgičius iš 514%. 
Jūsų investuotas kapitalas 

padvigubėja 
kiekvienais metais.

NEPRALEISKITE
šios ypatingos progos, 

dėl pilnesnių informacijų 
skambinkite šiandien

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

APATINIAI BALTINIAf

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. ROž AITIS
Greitos 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, GERU PLYTŲ 
$11.900 pilna kaina, vienas morgi- 
čius balansui, 8 kambarių per 2 

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

APARTAMENTAS — BLOOR W.
25 komplektai, arti požeminio susi

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

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 KRAUTUVE 
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. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

HIGH PARK AVE. — ANNETTE
$1.500 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.

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

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

BLOOR — RUSHOLME RD.
$3.000 įmok., mūr., labai švarūs ir 

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

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmok., 8 did. 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- 
gičrus 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

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

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 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. C I Ž I K A S
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 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.

17361/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NAUJAS SAVININKAS

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

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIQS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Skaitytojai pasisako
VADOVĖLIAI IR PATIRTIS

Stebėjęs keletą pasisakymų “TŽ” 
paskutiniuose numeriuose apie vado
vėlius ir šeštadieninę mokyklą, norė
čiau ir aš šį bei tą įterpti. Labai džiu
gu, kad pradedama domėtis mūsų vai
kų lietuviškuoju švietimu. Dažnesnės 
pastabos tuo klausimu spaudoje yra 
labai sveikintinos, nes padeda išjudin
ti vieną pagrindinių mūsų visų rūpes
čių, gimtosios kalbos mokymą.

šiuo metu Toronto šešt. mokyklos 
einamoje programoje A. Rinkūno 
“Kregždutės” II d. einama IV ir V 
skyriuose. Jei spėjama mokslo metų 
būvyje užbaigti “Kregždutės” I d. III 
skyriuje, tai pavasariop jie pradeda II 
dalį. Kiekvienas skaitomas tekstas mo
kytojų yra perskaitomas, nesuprantami 
ar sunkesni žodžiai paaiškinami, o kai- 
kuriuose skyriuose sudaromi nesupran
tamų žodžių žodynėliai. Tėveliams be
lieka vaikus prižiūrėti, kad jie stro
piai atliktų užduotas pamokas ir tai 
nevien penktadienio vakare, bet ir vi
są savaitę, šešt. mokykla juk yra var
go mokykla, todėl ir talentingiausias 
mokytojas su tobuliausiais vadovėliais 
nepajėgs pakankamai vaikus paruošti 
mokykloje, jei su jais nebus nuolat 
dirbama namuose. Čia ir glūdi šio taip 
svarbaus darbo nesėkmė. Jieškome 
klaidų visur, tik ne savo pačių namuo
se, kur dažniausiai jas galėtume su
rasti.

Viso pasaulio išeivijos vargo mo
kyklose plačiausiai yra vartojami A. 
Rinkūno “Kregždutės” vadovėliai. Vi
si sutinkame, kad vienas kitas straips
nelis yra persunkus gal neaktualus, 
tačiau neužmirškime, kad tobulo va
dovėlio niekas dar neparašė ir nepa
rašys. Mūsų sąlygoms pritaikintą ele
mentorių, atsižvelgiant į atskirų kraš
tų įvairias sąlygas; parašyti yra jau la
bai sunku, jei iš viso įmanoma. ‘‘Kregž
dutės” platus naudojimas visame pa
saulyje aiškiai parodo, kad geresnių 
vadovėliu šiuo metu neturime. A. Rin- 

* ♦

kūnas leisdamas vadovėlių naujesnes 
laidas kas kartas jas papildo ir gerina 
tuo pačiu galimai pritaikindamas esa
moms sąlygoms. Ruošdamas naujas 
laidas A. Rinkūnas glaudžiai bendra
darbiauja su mokykloje dirbančiais 
mokytojais. Mes džiaugiamės turėdami 
savo tarpe A. Rinkūną, nes labai ir la
bai maža yra pedagogų išeivijoje, ku
rie iš viso būtų pajėgūs parašyti tin
kamus vadovėlius. “Kregždutės” II ir 
III d. tekstai mokykloje einami neišti- 
sai, bet parenkami pagal metų laikus, 
atitinkamas šventes, lietuviškus papro-, 
čius ir t.t., be to, mokytojai turi pilną 
laisvę parinkti tekstus pagal klasės pa
jėgumą.

Labai abejoju ar yra įmanoma para
šyti mokyklinį vadovėlį, kuris traukte 
patrauktų mokinį mokytis. Mokslas 
yra darbas, o ne malonumas. Dirbti ir 
pratinti prie darbo vaikus yra visų 
mūsų uždavinys. J. Gustainis

LAIŠKAS IŠ SUVALKŲ 
TRIKAMPIO

Su krikščioniška meile kreipiuos — 
aš mokinys. Padėkite man augštesnį 
mokslą dasiekti. Kuom galite padėki
te, nors vieną dplerį man ant duonos 
atsiųskite. Mano tėvai neturtingi. Tą 
mano antrašą praneškite kitiems: Ed
ward Januszewicz, Teknikum Lesne w 
Bialowiezy, pow. Hajnowka, woj. Bia
lystok JLL II, Poland.

Red. Šio laiško nuorašą atsiuntė “T 
ž” skaitytojas K. činčius su pastaba, 
kad jis $1 jau pasiuntęs. Kadangi pa
našių laiškų iš Punsko ateina gana 
daug, ar nereikėtų prieš teikiant pa
galbą susisiekti su Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-ga, kuri šalpą Suvalkų tri
kampio lietuviams organizuoja plates
niu mastu ir veda šelpiamųjų kartote
ką. Be to, Lenkijos valdžia šalpą siun
tiniais iš negiminių varžo. Vilniečių 
s-ga pataria prieš siunčiant siuntinį į 
Suvalkų trikampį laišku susirišti su 
adresatu *ir nustatyti giminystės ryšį; 
kitaip siuntiniai esą atitenka valdžiai.

LONDON, Ont.
PRAŠOMA DAUGIAU TALKOS sta- 

tomiems Talkos Namams. Jau 
baigti statyti rėmai, uždėtas stogas, 
įdėti langai. Dabar liejamos cemento 
grindys rūsy ir mūrijamos plytos. Tai
gi, baigiami paskutinieji lauko dar
bai. Apyl. pirmininkas prašo tautie
čius, pažadėjusius padėti, arba to no
ro anksčiau nepareiškusius, bet dabar 
norinčius į šį darbą įsijungti, — pa
skubėti tai atlikti. Tiek darbas, tiek 
ir aukos reikalingiausi yra dabar, nes 
netrukus jau bus baigta visa, kas savo
mis jėgomis yra daroma. Apie norą 
atvykti dirbti pranešti J. Butkui tel. 
GE. 9-2747 arba U. Blyskienei tel. GE. 
4-9204. Aukas siųsti šiuo adresu: Mrs. 
U. Bliskis, 137 Albert St., London, 
Ont. Netrukus bus paskelbti prievolę 
attikusiųjų sąrašai.

SVARBIOS SPORTO VARŽYBOS 
Londone įvyks lapkričio 10 ir 11 d. 
Plačiau bus ateinančios savaitės nume
ryje. D. E.

WINNIPEG, Man.
AUKOTOJAI TAUTOS FONDUI. — 

Rugsėjo 9 d. per KLB apyl. v-bos su
rengtą Maironio sukakties, Tautos 
šventės — Vytauto D. karūnavimo mi
nėjimą surinkta aukų:

po $5 — P. Liaukevičius, M. Saraus- 
kas, V. Januška; $4 — St. Bujokas; 
po $3 — Eug. Kalasauskas, Ant. Ge
nys, inž. Adolf. Maciūnas, kun.J. Ber- 
tašius ir J. Demereckas; po $2 — J. 
Liaukevičienė, V. Jaučiukas, Brazaus
kas, M. Januška, dr. P. Vytė, J. Tim- 
mermanas ir J. Kvedaras; po $1 — V. 
Zavadskienė, Virkutienė, J. Vaitekū
nas, J. Mikalauskas, P. Žiminskas, V. 
Galinaitis, A. Kuncaitis, K. Strikaitis, 
A. Galdikas, E. Federavičius, V. Rut
kauskas, P. Bagdonas, Jauniškienė, J. 
Mališauskas, A. Nolius, M. Zavadskas, 
L. Bartininkas, Aid. Balčiūnienė, B. 
Lukoševičius ir J. Birutis.

Iš viso surinkta aukų S68. Aukoto
jams nuoširdus ačiū!

J. Demereckas, TF atstovas

SUDBURY, Ont.
RŪTA PETRĖNAITĖ, sėkmingai ir 

pavyzdingai baigusi Marymount kata
likių mergaičių kolegiją, šiemet pra
dėjo studijuoti mediciną Sudburio 
Laurentian un-te. Dar gražus ir malo
nus priedas — tai kad ji tapo išrinkta 
un-to studentų šių metų grožio kara
laite. Jos atvaizdas su aprašymu buvo 
įdėtas ir vietiniame dienrašty “The 
Sudbury Star”. Linkime sėkmingai tęs
ti un-to studijas.

LIETUVIS — ŠAUDYMO ČEMPIJO 
NAS. — Virginijus Viktoras Lumbis, 
Gertrūdos ir Vytauto Lumbių sūnus, 
gimęs Kaune, pradeda vis labiau pasi
žymėti kaip geras sportininkas, žvejys 
ir medžiotojas. Prieš porą metų įsto
jo į kanadiečių šaulių klubą ir pra
dėjo lavintis šaudyme. Jau pirmaisiais 
metais laimėjo dovaną kaip pažangiau
sias tų metų šaulys. 1961 m. jis tapo 
vietinio klubo čempijonu ir laimėjo 
dvi dovanas. 1962 m. pavasarį Toronte 

į laimėjo aukso’ medali visos Ontario i 
provincijos šaulių konkurse, kur iš 100 j 
taikinių pataikė 97. 1962 m. rugsėjo! 
2 d. išmušė visą 100 taikinių ir lai-! 
mėjo šiaurės Ontario šaulių čempijo-į 
no dovaną. Tuo pat laiku jis išėjo lai
mėtoju dviejų ir penkių vyrų grupė
se. Taigi, tą laimingą dieną jis išėjo 
laimėtoju su trimis dovanomis. V. V. 
Lumbis ruošiasi dalyvauti 1963 m. ge- 
gegužės mėn. varžybose visos Kanados 
šaulių čempijono titului.

Virginijus Viktoras Lumbis, 
pasižymėjęs šaulys

Vietinis dienraštis “The Sudbury 
Star” nevienu atveju apie V. V. Lumbį 
gražiai atsiliepė straipsniais kaip “Vic 
Lumbis surprises in Shootoff”, “Lum
bis enjoys shot streak as shooter”. 
Linkime jam geriausio pasisekimo.

Sudburiškis
BALFo ŠOKIŲ VAKARAS praėjo 

labai linksmoj nuotaikoj ir davė $84 
pelno. Suruošė KLB Sudburio apyl. 
v-ba. Svečių buvo netik iš Sudburio, 
bet ir Hamiltono, Toronto.

POVILAS JUTELIS Stobie atletų 
klubo loterijoje laimėjo naują Fordo 
automobilį.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairius pija 
ninų remonto darbus ir susty/avi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

VLADAS IR VIOLETA 
SKRIPKAI pasistatė 'gražų 
modemų namą. Spalio 7 d. 
buvo įkurtuvės — šventini
mas. Namą pašventino kun. 
Ant. Sabas. Po to buvo šau
nios vaišės. Be kitų svečių, 
dalyvavo adv. E. Sudikas iš 
Hamiltono ir visi Skripkų gi
minės iš. Fruitlando ir Hamil
tono. ■ ’ •

Šauksmas iš anapus 
Atlanto

(Atkelta iš 2 psl.) 
lingu mokytojų ir administracijos 
tarnautojų algoms; didesnė algų 
dalis ir visos mokinių bendrabu^ 
čio ir maitinimo išlaidos ir toliau 
dengiamos tik lietuvių aukomis. 
Maisto ir kitų reikmenų kainos 
Vokietijoje augštos ir nuolat ky
la. Artėja žiema, reikia kuro, nes 
lentiniai barakai, kuriuose vyksta 
pamokos yra supuvę ir šalti. Su
projektuotas naujas klasėms pa
statas, bet ir jo statybai dar daug 
lėšų trūksta. Tuo būdu, Vasario 
16 g. ir Bendruomenės vadovybės 
nuolat susiduria su trūkumais ir 
vargais, kurių pašalinimas būtų 
įvykdytas, jei būtų sutelkta dau
giau lėšų.

Naujoji Bendruomenės taryba, 
turėdama minty visus trūkumus, 
labai nuoširdžiai ir karštai krei
piasi i viso laisvojo pasaulio lie
tuvius būti duosniems, sustiprinti 
pastangas ir aukas šiam lietuviš
kam ir krikščioniškam auklėjimo 
bei jaunimo mokslinimo židiniui 
išlaikyti.

Vokietijos krašto tarybos var
du, jos įgalioti, reiškiame visiems 
geradariams lietuvišką dėkingu
mą ir gilią pagarbą.

Prezidiumas: J. Valiūnas, 
pirm., Iz. Rugienius, vice- 
pirm., Fr. Skėrys, sekr.

Amžinas sostas 
Ganos valdovui

Ganos seimas pripažino dabar
tiniam prezidentui Kwame Nkru- 
mah sostą iki jo gyvos galvos. 
Dviem dienom po to sprogo jo 
būstinėje bomba ir nuo .to laiko 
pasikėsinimai prieš ji pasidarė 
dažnas dalykas.

Kyla klausimas, ar seimas tuo 
sprendimu prailgino Nkrumos 
viešpatavimą, ar sutrumpino jo

..ŠYPSENOS..
Viešbučio taisyklės

Viename viešbutyje yra tokios 
taisyklės: Amerikiečiai turi grįžti 
į kambarius iki 2 vai. ryto; vokie
čiams draudžiama keltis prieš 6 
vai. ryto; italai privalo nustoti 
kalbėti 10 vai. vak.

Stojant į partiją
Vienas kandidatas į komunistų 

partiją Lietuvoj laiko egzaminus', 
kad būtų priimtas partijom

— Ar pasižadi dvigubai dirbti, 
kad parodytum, kaip, dirba komu
nistai? — klausia politrukas.

— Aišku, dirbsiu dvigubai.
— Ar pasižadi dirbti ir švento

mis dienomis, kad padidintum ga
mybą? — spaudžia egzaminuoto- 
jas.

— Taip, dirbsiu ir sekmadie* 
niais.

— Ar pasižadi atiduoti komu
nizmui ir savo gyvybę?

— Taip, nes daug geriau yra 
mirti, kaip gyventi toki šuns gy
venimą!

Palaidos mintys
— Ar galima mylėti dvi mote

ris tuo pat metu?
— Jei jos nieko apie tai neži

no — galima, jei sužino — ne.
Adomas ir Jieva buvo 

komunistai?
Vienos konferencijos įkarštyje 

Chruščiovas, dauždamas batu i 
stalą, šaukia:

— Kapitalizmo laidotuvės jau 
arti! Jūs visi tapsite komunistais! 
Adomas ir.Jieva taip pat buvo 
komunistai!:..

Kennedy, kaip geras katalikas, 
griežtai prieštarauja:

— Negali būti, tai melasl Ado
mas ir Jieva buvo tikri Dievo 
vaikai.

Norėdamas išgelbėti konferen
cijos orumą, įsiterpia Macmillan: 

■ — Ramybės, ponai, ramybės! 
Adomas ir Jieva gal buvo, o gal ir

SALOMĖJA PODERIENĖ, I. Račins- 
kienės ir V. Jasiūnienės iniciatyva, at
šventė savo 50 metų gyvenimo sukak
tį. Tatai jai buvo tikra staigmena. Su
kaktuvininkė buvo pakviesta draugų į 
mišką grybauti. Grįžtant į namus, už

Pajieškojimai
BYTAUTAS Vladas, buvęs siuvėjas 

Plungėje, gyveno Kanadoje.
GIDEIKA Aleksas.

gyvenimą.

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

nebuvo komunistai, kas gali žino
ti? Juk toks senas laikas. Nebent 
tai žinotų ponas Adenaueris!

i Adenaueris ramiai patvirtino:
— Taip, iš tikrųjų, labai senas 

laikas, nebeprisimenu nė aš ... 
Bet čia visiškai sutinku su draugo 

L Chruščiovo nuomone “Adomas ir 
Jieva buvo komunistai”, kadangi 

‘jie buvo tikri skurdžiai, vaikštinė
jo nuogi ir gyveno žemiškame ro- 

[juje!

AUTOMOBILIŲ, NAMŲ, visu rūsiu

DRAUDIMAI
PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO ĮSTAIGA
49 CAMEO CRES., Toronto 9, Out.

RO. 6-0811
arba

RO. 6-0832

50 mylių nuo Sudburio, draugai pa
kvietė ją užsukti į J. I. Račinskų va
sarvietę neva pailsėti. Koks buvo jos 
nustebimas, kai pravėrusi duris pa
matė savo šeimą ir gražų būrį artimųjų 
draugų prie gražiai apkrauto ir pa
puošto vaišių stalo. Visi ją sveikino 
apsuptą jos gausios šeimos: vyro, dvie
jų sūnų ir keturių dukterų. Latvių 
vardu sveikino Sudburio latvių Bend
ruomenės pirm, brolis E. Karklinš. 
Paskiau buvo įteiktos brangios do- 
vanos-

GINTAUTAS KRUČAS, sėkmingai 
perėjo į XII skyrių, kurį baigęs, mano 
stoti į karo lakūnų akademiją. Jau ir 
dabar yra pasižymėjęs kaip gabus la
kūnas ir kelias vasaras lankė Sault 
St. Marie lakūnų kursus ir už pasižy
mėjimus buvo apdovanotas. Krsp.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

PINIGAI j USSR 
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

Gramercy Shipping Co., Inc., 
744 Broad Street

. Newark, New Jersey.
Laisniuota ir BONDYTA.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

. ....  . ....... ...... .............................................

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

JANKOVSKIS Vincas, Jono sūnus, 
atvyko Amerikon iš Lietuvos apie 
1913 m., gyvenęs Čikagoje.

KNEITA Jonas, Domo sūnus, gyve
nęs Argentinoje.

KUPRELIS Steponas, gyvenęs Me- 
delline, Pietų Amerikoje.

KUTKEVIČIUS Marijonas, buvęs 
Venezueloje.

MAKšTUTIENĖ - ŠVARCAITĖ Ire
na.

MAZILIAUSKAS Zenonas.
MEKIONIENE-BELZUTĖ Ona, vy

ras Mekionis Antanas, vaikai — Leo
nardas ir Birutė.

NAVAGRUCKIENĖ - PAULAUS
KAITĖ Valerija.

NOREIKIENĖ Malvina.
POVILIONIENĖ, žmona Povilionio, 

kuris yra gyvenęs Šiauliuose ir spėja
mai žuvo vokiečių kariuomenės tar
nyboje.

VAITIEKŪNIENĖ Pranciška, gyve
no Kankakee, Illinois.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: Con
sulate General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York 24, N.Y. USA.

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS - 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocso 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

ko n t rakto r i u s
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Humberview Rd., Toronto.

DR. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108> * •

D R. J. MATU LION YT6 
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

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025 Z

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
Priima pacientus pagal 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

129 GRENADIER ROAD 
(2-ras namas nuo Roncesvalles) 

Toronto.
Telefonas LE. 14250

Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 
vai. vak. (pagal susitarimą). Pritaiko akinius visiems akių defek

tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Torontą 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
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
VAŠKAS, popieris! šepečiai, 

r r TERPENTINA8

į SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST

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

n............... ”TB

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS Zl DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ It VIENOS 
KOMP ANUOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

NAMŲ

RO. 6-7132 :



8 PSL.

Programoje — lietuviu liaudies dainos ir operų ištraukos. Koncertui talkina 
solistai VACLOVAS VER1KAITIS, LIDIJA ŠUKYTE ir RIMAS STRIMAL 
T1S. Akompanuoja DALIA SKRINSKA1TĖ.

Visi j Jubilėjini Koncertai
Toronto Lietuvių Choras "Varpas", va d. muz. St. Gailevičiaus, spalio 27 d., šeštadienį, Uarbord Collegiate auditorijoje

Manning ir Euclid) ruošia DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVINI, KONCERTĄ.
Pradžia 6.30 vai. vak. punktualiai. . v. v . . • - . . .

Bilietų kainos — $3 ir $2. Moksleiviams $1. Nuoširdžiai Jusu laukiam - 
Gaunami iš anksto “Dainos" krautuvėje,

974 College St. ir prie Įėjimo. Toronto Lietuvių Choras “Varpas

TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios |
— Didžiojo Lietuvos dainiaus 

prel. J. Mačiulio-Maironio sukak
ties proga 11 vai. pamaldose pri
simenamas velionis. Pamaldos 
baigiamos Lietuvos himnu.

— Misijų dienos proga ši sek
madienį pamaldų metu daroma 
rinkliava kat. misijoms, o didysis 
misijų darbas pavedamas tikin
čiųjų maldoms.

--Šią savaitę vykdomas b-os 
išlaukinių sienų pagrindinis valy
mas: specialiomis mašinomis nu
valoma dvi senojo mūro sienos ir 
plytoms duodama chemikalinė ap
sauga nuo vandens.

. —- šią savaitę lankomi Willow- 
•dale ir Don Mills rajonai.

— Tikybos pamokos vaikams,

Spalio 20 d., šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje įvyks

DIDELIS, TRADICINIS

[ Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai dėkojame kun. 

prof. St. Ylai, kuris praėjusi sek
madienį mūsų bažnyčioje laikė 
Mišias ir pasakė du turiningus pa
mokslus. Svečias parodė didelį su
sidomėjimą parapijos ir organiza
cijų veikla..

— Rožinis bažnyčioje kalbamas 
šia tvarka: sekmadieniais — po 
Sumos, penktadieniais—8 vai. v., 
kitomis dienomis — rytą po 8 
vai. Mišių.

— Tikybos pamokos nekatali
kiškų mokyklų mokiniams — sek
madieniais po 10 vai. Mišių Vai
kų Namuose. Gimnazistams tiky
bos pamokų šį ir ateinanti sek
madienį nebus.

— šį sekmadienį po 10 vai. Mi- 
Tankantiems viešąsias mokyklas, šių Vaikų Namuose bus regist- ■ 
-sekmadieniais — po 9.30 vai. pa- rubjami Pirmosios Komunijos pa
maldų, o vaikams, besirengian- mokoms vaikučiai, kurie ateinam ■ 
tiems pirmajai išpažinčiai — sek- —4------ - 1------:1“" ” —4”
jnadieniais po 11 vai. pamaldų 
muzikos studijoje virš “TŽ”. 

? — Gyvojo rožinio narių susirin- 
icimas — šį sekmadienį po 9.30 
vai. pamaldų par. salėje. Anksty
bosios pamaldos — narių inten
cija.

— Kun. dr. Pr. Gaidos 25 metų 
kunigystės sukakties paminėji
mas — lapkr. 18 d. šv. Jono Kr. 
b-je, o po to — parapijos salėje. 
-Pakvietimai į vaišes gaunami pa
rapijos knygyne.

— Praėjusį sekmadienį parapi
jos choras, vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus, 11 vai. pamaldų metu gra-> . . ; .
žiai išpildė giesmių repertuarą, j dr-jos susirinkimas — spalio 21 
'Nuo šio sekmadienio pradedant jd- tu0J po paskutinių Mišių mu- uvluaiH 
giedotinės Mišios. Maloniai prašo-!^OS. Nanai ir pnjau- st. Ramanauskas,
jni nauji choristai papildyti cho-! ciantieji kviečiami gausiai daly 
ro eiles. 9.30 vai. pamaldos —)vautL • r _£___ J_______________
dialoginės Mišios. . ."T poros savaičių pradėsime mūsų tėvynės dainių — Maironį

— Jaunimo choro repeticijos: Vėlinių šv. Mišių noveną. šią Į Minėjimas prasidės punktualiai 
ši penktadieni visi choristai ren- i savaitę bus išsiųsti novenos laiš- 
kasi į šv. Jono Kr. parapijos salę I kai- Atkarpėlės prašome grąžinti 
paskutinei repėticijai pasiruošti i iki Vėlinių dienos, šv. Mišios bus 
Maironio minėjimui, šeštadieni Ii- laikomos 8 vai. ryto per visą lap- 
tuanistinė mokykla mini Maironio kričio mėnesį. Kurie- pageidautų 
sukakti, todėl repeticijos nebus, savo intencija atskirų Mišių, ma- 
Sekmadienį visi choristai ir dėklą- Įoniai prašome tai specialiai pa- 
matoriai renkasi į šv. Jono Kr.Įžymėti, 
par. salę 4 vai. p.p; generalinei I — Klebonas T. Placidas, T.
repeticijai; po jos bus vežami į Kornelijus ir br. Hortulanas šiuo_ _____ __ _____  ____
Prisikėlimo salę. Choristai ir dek- metu atlieka metines rekolekcijas niams Maironio minėjimas, kuris įa nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
lamatoriai dėvi choro įprastą JAV. Laikinai klebono pareigas, iwks Prisikėlimo parapijos pa- Po tauriu įteikimo — šaudvmo 
uniformą. — rp >•• •

— Sutuokta: Vytautas Baliūnas’)
ir Sofija Kasperavičiūtė. ’_______ ____ ______ __________ __ ______ _  ___ ____

— Pakrikštyta: Andrea Zuzana dale ir dalį Westone gyvenančių/ vai. bažnyčioje pamaldos ir 10
Bibai’i- su kuriais bus iš anksto susitarta vai. salėje pats minėjimas. Minė- ‘'“'“'‘'T'' ---- .—*’if • . i t ■

Lietuviu kryžiui Midlande i IoroBte ~ BrHIe Cre„s ’i Programa: ped. A. Rinkūno; įPall°^ 9 alutis su pagerinta; LietUVlSka būidj 
įskaita, dainos ir eilerasciai. pro^iama. ^eiesniu maistu, i er-, _ ,
Vaikus prašoma atsiimti 11 vai. i tvarkius LN patalpas leidimai alų l airDtUVe 

iš Prisikėlimo salės. Visi moki-) čiains atgauti. Tad prašome gau-l Daromi nau 
. . - i . g .. - - . 1 n iaL-xt! i e IrinL-Tiiiin n non Irf nrlizNi niai privalo minėjime dalyvauti 

Mokyklos vedėjas

tį pavasari bus pilnų 7 metų.
— Vaikų choro repeticija — 

penktadienį 6.30 v. v. prie var-i 
gonų.

— Jaunimo pasilinksminimas 
— muzikos studijoje nuo 7.30 iki 
10 vai. v.

— Šį šeštadienį, spalio 20 d., 
10 vai. ryto laikomos egzekvinės 
šv. Mišios už a.a. Anelę Vaičienę, 
kurias mirties metinių proga už-

MONTREAL, Que.
i Šv. Kazimiero parapijos žinios kr. v-bos pirm. St. Kęsgailą savo

— 40 valandų atlaidai — spalio' atsisveikinimo kalboje pareiškė,
26-28 d. Pamokslus sakys kas va- kad po 10 meili Bąndruomenė jau 
kara 8 vai. svečias iš Niujorko T. i>'ra perėjusi kūrimosi stadiją ir 
L. Andriekuš, OFM. 1 <Įabar ŠaIi ir luri butl lietuvių

Jaunimo ratelis spalio 20 d. gyvenime vadovaujantis veiksnys, 
ruošia susipažinimo vakarą. Bus ga-is ir. turis ; a reikšti savo nuo- 
šokiai, gros geras orkestras, bus ir: nionę ir valią, kuri kaimam gali ir 

u įvairumų Pradžia 7 v v nepatikti, vienu ar kilu lietuviš-
— Tradicinis mirusiųjų lankv- kuoju reikalu. Nuoširdžių šeimi- 

J > as spalio 14 d. praėjo labai iš- ninkM globojamam pobūvy daly- 
kilmingai, dalyvaujant šv. Kaži- vav? aP^ 30 asmenų. Ta proga 
miero ir AV parapijoms. Kryžiaus pasitraukiančiam iš pareigų buy. 
Kelia vedė kun. J. Bobinas. o pirm. Stp. Kęsgailai, vienai iš 
reikšminga tai dienai pamokslą Bendruomenes kūrė ų mokyt. P. 
pasakė T. J. Borevičius, SJ. Daly: Juškevičienei ir A. Zubienei, tal- 
vavo didelis skaičius žmonių.

— Kun. J. Bobinas. dirbos šv.

Programoje: Dan Kuraitis, j
šokėjos Jokubaitytės iš Clevelando, !

ir šokių grupė “Gintaras”. J

Groja Benny-Ferry. Turtingas bufetas.į
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. Durys atidarytos nuo 6.30. \

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATVYKTI. i
____________________  SLA 236 kuopa ir

SK “Vytis”

kinančiai Bendruomenės ’ v-bos 
____________________ u o j raštinės reikaluose, įteikta dova- 

Kazimiero parapijoje 33 metus. nil knygomis.
pereina į anglų šv. Aloyzo para-i šaunų Initimn Semestri spalio 

jen!:t?,di?nį. 8 v.v. AV par- 
salėje rengia lietuviai studentai. 
Kviečia senus ir jaunus studijozus 
gausiai dalyvauti.

Pr. Ručinskas visuomeninin
kas ir “TŽ” bendradarbis, pr. šeš
tadienį buvo sužeistas automobi
lio katastrofoje ir paguldytas li
goninėje. Teko patirti, kad sužei
dimai nėra labai sunkūs, ir P. Ru
činskas iš ligoninės R0 poros die-

niją nuo laokričio 1 d. Jam ruo- 26 d., p 
šiamas pagerbimas spalio 21 d.
šv. Kazimiero par. salėje.

— Spalio 6 d. suruošta grybų 
j vakarienė buvo labai sėkminga— 
I dalyvavo apie 200 asmenų. Buvo 
i loterija ir kt. Gryno pelno gauta 
■ $525,80. E; N.

A V parapijos žinios
— Lituanistinės mokyklos pr. 

sekmadienį dalyvavo 11 vai. pa-

Jubilėjui rengti komitetas “Varpo” koncertuiMnirnnin minpiimne Jubilėjui rengti komitetas j ' varpo Koncertui . ; ...... . v f ...
v. v • "wL-i ••• minėj įmob . primena, kad kun. dr. Pr. Gai- j bilietus patariama įsigyti is anks-;mus filmas iš Montrealio lietuvių

prase veliones sesuo Viktorija _ s»alio 91 d 5 vai du Prisi- damavičiaus 25 m. kunigystės ju-į to. Vietos numeruotos, tačiau <jVvenimo
ir pažįstamus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

— Mūsų p-jos katalikų vyrų

j maldose. Po šv. Mišių par. salėje nu galės išeiti. Puvo sužeista ir 
buvo nusryčiai ir parodytas *A”’’ važiavusi dukrelė

i kėlimo parapijos salėje. Paskaitos 
i skaitvti atvvksta dr. J. Grinius iš 
Vokietijos. Meninę programą iš
pildo jaunimo choras, vad. kun. 
B. Pacevičiaus. Iš Maironio kūry
bos deklamuoja: A. Bušinskaitė ir

bilėjaus iškilmės įvyks lapkričio skaičius labai ribotas, tik — 780
18 d. Piekvietimai gaunami able- .............................
jų parapijų knygynuose, p. Sima-

ho+ -:j iš K'toninės paleista 
ta načia dieną. Užjaučiame nelai- 

■ė:? ir ^reit pasveikti.,
J. ir S. Skv’-ū šeima susilaukė 

p’.tvnio kūdikio -- sūnaus. Tai 
viena ?aus:?"c:u Monirealio lietu
vių šeimų. Džin'zu pažymėti, kad 

i ,, v. . - , . . . vaikai "r=ž;si a’ klčrimi lietuviš-
. . . ... - . . , ■ ^esimtė Kristaus Karaliaus kai. visi la iko lietuviu mokvklas,
Ayitomobihams vietos mokyk-j šventės proga — snalio 26. 27 ir.-vyriausias .< 

x 28 "d. Pamokslus sakys ir išpažin- nranciškonu 
čių klausys kunigas nranciško- bunkporte. 
pas. Visi prašomi ruoštis gausiai 
dalyvauti.

Buvusios ir naujosios KLB kr. Į 
valdybos, Šalpos ir Kultūros Fon-; 
du bendras pobūvis, dalyvaujant \ 
narių šeimoms, įvyko pr. sekma-, 
dieni dr. J. M. Šemogų bute. Po-

-varbus pasitarimas mokyk- 
Pradžia kiek ankstyvesnė, neguijįnjn jaunimo tėvu ivyko or. sek- 
įprasta, bet tik dėlto, kad po kon-; inadieni did. nosėdžių kambarvie

- - Užpraeitą sekmadieni nara- 
ijos reikalams surinkta S235.
— Didieji atlaidai — ketvrias-

navičių ir p. Ėižinų krautuvėse, certo ruošiamas “Varpui” priėmi-1 
Prašoma paskubėti pakvietimus į mas, o šeštadieniais laiko ne-! 
įsigyti. Paštu užsisakant, rašyti: i daug... ir dėlto punktualumas) 
J. Andrulis, 87 Pine.Crest Rd.,Įsi kartą būtinas.

; Toronto 9, Ont. | •
Jubilėjui rengti komitetas Į los kieme neperdaugiausia; taigi

I kas pirmesnis — tam bus, kitiems 
! , ^auhu Pūtyio kuopa spalio -SjĮeks palietį kaimyninėse gatvėse, 
d. kviečia dalyvauti visus spoiti- šis pranešimas lai nenugąsdina 

i nio šaudymo mėgėjus ketvn tose besiruošiančius i koncertą; at- 
j Ontario grupinio ir individualaus virkščiai _ žinodami salvgas, iŠ 

Įėjimas-laisva auka išlaidoms Itdlti"’-1 nemiSu6 5 a°s“ jOmS Pasi™»?ki'»e ir s"'
padengti. Toronto apyl. v-ba Bus šaudoma iš 22 kai. šautuvų' 

rr ri ven-i pagal Kanados sportinio šaudymo
TĖVU DĖMESIUI taisvkles dviejose klasėse 50 ir 

šį šeštadienį, spalio 20 d., lie- 100*jardu atstumuose, šaudvmas 
tuvių mokykloje pamokų nebus, i ivvks G. Rugienio ūkyje, 8 (Bay- 
Tą dieną yra rengiamas moki- ha*m) Con., Eden, Ont? Registrači-

Visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti i šj minėjimą ir tuo pagerbti

vyriausias sū“h’$ mokosi Tėvų 
gimnazijoj Kenne-

..... . . . d. kviečia dalyvauti visus sporti-,Ta proga bus įteiktos stud, reme-; 
jų premijos gabiesiems studen-i 
tams ir abiturientams.

eina T. Paulius. Įtalpose. ' į reikalų aptarimas ir vaišės G. Ru-
— Ateinančią savaitę parapijie- Į Vaikai renkasi prieš 9 vai. prie gienio bute.

: čius lankysime: užmiesty — Rex-1 Prisikėlimo salės. Punktualiai 9

Pas J. ir M. Adomaičius svečia
vosi giminės iš Bostono: p. Ado
maitienės sesutė T. Stankūnaitė, 
anksčiau .gyvenusi Montrealvje, ir 
švogeriai archit. K. Krikščiukai-į gūžėkime kiek tik tilps į audito

riją. R.
Run. prof. St. Yla, besilanky- būvis buvo rengtas suvesti į ar

damas Toronte, pasakė 3 pamoks-kimesni kontaktą Bendruomenės 
lūs, ateitininkams sendr. skaitė reikalais besisemiančiu'; darbvo- 
paskaitą, dalyvavo jaunučių ir tojus. Buvo prisimintas Bendruo- Drapeau, dalyvavęs Kanados de- 
jaun. at-kų sueigose, pašventino) menės gyvavimo dešimtmetis, na-i legacijcje.
Šiluvės Marijos bareljefą, pasi
rinko medžiagos savo knygai apie

|liet. konvertitus ir aplankė visą
TPSK šaudymo sekc. vadov.' eilę kultūrininkų.

Pasaulinė paroda 1967 m. Mont- 
realyje ėi’J beveik tikras dalykas. 
To’*t?<: žinias v>raeira savaitę par- 
vz-žė iš Pcr,’4ia’.:s b ’—nistras J.

su kuriais bus iš anksto susitarta vai. salėje pats minėjimas. Minė- Liet. Namuose šį penktadieni, ■
Lietuviu kryžiui Midlande ^‘eionu; lorome — cruie eres.,;jimo programa: pea. a. kiuk 

atnaujinti bei perdažvti specialiu Mill Dr., Rambert Cres., Ri-, paskaita, dainos ir eilėraščiai 
dažų mišinį iš Detroito atsiuntė X,ercrest R~ “ Ri.vervi?w Gdns., Vaikus prašoma, atsiimti 11 
prof. A. Damušis, kuris ji pats,iTiaymoie Cres., ir Yule Avė.
kaip chemikas, specialiai pagami-; Vilniaus Krašto Liet. S-ga, iš- 
no. Deja, esant vėlokam rudens ;leidusi dr A § kos k * ’

į programa, geresniu maistu. Per-j

■ šiai lankytis kiekvieną penktadie
ni. LN

sidalinta Bendruomene liečian-; 
čiais reikalais ir pavieniai pasi
keista nuomonėmis vienu ar kitu į 
lietuviškuoju reikalu. Naujasis; 
kr. v-bos pirm. dr. P. Lukoševi-i 
čius šiltai pritarė kilusiam suma-į 
nymui dažniau susiburti i nanašu trinki™? Darbon’arkčjė:’val

sezonui, vargu ar be pavasario 
bebus galima kryžiaus restauravi
mą pradėti. A.

Gyd. A. Užupienė savo kabine
tą perkėlė i 345 Kennedy Ave., 
prie Bloor-Runnvmede. Telefonas 
767-4461.

lų k. “Vilnius in the Life of Li
thuania” išsiuntinėjo ją Įvairių 
kraštų bibliotekoms ir gavo visą 
eilę padėkos laiškų. Pastaromis 
dienomis tokie laiškai gauti iš Va
tikano ir Izraelio užs. r. ministe
rijos.

Padėka
Sulaukus pirmojo sūnelio Womens

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

Onf.
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. — 

KLB Delhi apyl. valdyba spalio 21 d., 
•v E“."1- 'i* - / • <; sekmadieni, tuojau po pamaldų para-
—- ------- .. . . w" ! pi jos salėje šaukia visuotini apyl. lie-

ratelį platesnio masto diskusi- dvbos rinkimai ir einamieji apylinkės 
joms zonduojant visuomenės nuo- reikalai. Visi lietuviai prašomi daly- 
monę vienu ar kitu reikalu. Buvęs vauti. Ar linkės valdyba

PADĖKA
Visiems, prisidėjusiems pinigine auka prie 

a.a. DR. ADOLFO ŠAPOKOS paminklo statymo, 
taip pat gausiai dalyvavusiems pašventinimo iškilmėse, 

nuoširdžiai dėkojame.
Paminklui statyti.komitetas

IŠ DAINOS VEIKLOS Sulaukus pirmojo sūnelio Womens.
Pirmasis poatostoginis su-rnas {ęon ligoninėje, nuoširdžiausia padė- 

įvyko pas Br. Žiobienę. Per vasa-1 ką reiškiame dr. Aid. Užupienei už rū-; 
rą susikaupė daug laiškų. Nutarta Į pastingiausi medicinišką patarnavimą. ■ 
surengti loteriją — bazarą. papil-; bičiuliams už daugybę gėlių ir dova-: 
dyti iždą Kalėdų dovanėlėms. Na- !n«- už aplankymą manęs ligoninėje: 
rėš ir šalpai prijaučiančios pra-^un- P. Ažubaliui. O. V. Marcmkevi-j 
somos atnešti fantu i susirinkimą. • p13™?’ a/T61’ Kau» fG‘ s
kuris įvyks spalio 28 d„ 3 vai. p.p. navičienei. M. statulevičienei. P. Gvil- 
pas Leokadiją Pocienę ~ 2 Bra- ^žių šeimai. E. Kišonienei, P. Baikaus- 
lorne Ave. Tel. RO. 2-7459. arba kienei. A. Rickevičicnei, V. Moklic- 
pranešti “D" pirm. K. Butienei, i kaitei. L. L. Rozanec. E. Babelienei, n Al Tip 
61 Pine Crest Rd., tel. RO. 6-5078.: Visų jūsų parodytas artimas nuoširdų- s fViW ▼

Nuoširdžiai dėkojame Br Žio- 11125 niekuomet neišdils iš musu atmin- Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
bienei už malonų susirinkimo pri-' tie. Bronė Prakapionč ir Seimą 
ėmimą. M. F. Y. .... .“ 7 : Montreal!. Londoną. Windsora, HamilREIKALINGA moteris pnzuireti vai- tona No:.th Bav šlldb„,j ir khur.

InŽ. V. Liuima susižeidė darbe kus- ?e! prašome skambinti tel. 30 DEWSON ST.. TORONTO 
pr. šeštadieni. Linkime greitai pa-!LE* 5^90;>- Telefonas LE. 4-140.3
sveikti. I ■ ■ ===== — -------- ------ .... -

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7041

Ka:p tik laikas 
Paš:i5Sii dovanu siuntini namiškiams 

v *-

i Lietuva,
v

Yra gauta nauji iliustruoti katalogai, nauji medžiagų pavyzdžiai: 
Kalėdiniam, Standartiniam ir KataIogi iirm Siuntiniam.

Paskambinus atvykstu i namus. Priimu užsakymus ir paštu iš 
visų Kanados provincijų. Prašyki:c kainoraščių.

AUG. MYLĖ, tel. PO. 7-4530. 37 — 5th Ave., VERDUN 19, P.Q. 
(Prašau šį skelbi na išsikirpti).

Ponias ST. MILERIENĘ. BR. STANIENĘ, p. P. STUOKĄ 
ir jų šeimas,

jų ihylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
širdingai užjaučiame

E. ir Br. Sopiai

STASę ir BRONIŲ ULOZUS.
mirus jų brangiam tėvui ir uošviui
A. t A. PRANUI KUCIAUSKUI, 

nuoširdžiai užjaučia
I. ir R. Paškauskai
E. ir V. Krikščiūnai

C. Kurauskas iš Minnedosa, 
Man., aplankė Toronte savo gimi
nes, bičiulius, “TŽ”. 10 dienų 
praleido Montrealvje, kur buvo 
komandiruotas į specialius vete
rinarijos kursus. Jis yra įsikūręs 
130 mylių už Winnipego kaip ve- Į 
ter. gydytojas. Savo vaikams nu-i 
pirko “Kregždutę" I ir II d.

I
J. Lelis ir p. Albertas grįžo iš 5 

savaičių kelionės. Padarė 6000
• mylių kelio su nauju Volkswage- i 
nū. Benzinas kainavo tik $50. Ap- j 
lankė Cincinati, New Orleans, i 
San. Antonio, Mexico City. Žiūrė-. 
jo bulių kautynių. Grįždami pro j 
St. Louis. Missouri, aplankė kleb. 
kun. Z. Gelažių.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mieloms ponioms bei panelėms už suruoštą 
man priešvestuvini pobūvį, už taip puikias ir braacias dovanas, kurios 
visada primins man jūsų visų geras širdis. Labai mane nustebino pa
mačius pilną salę brangių viešnių, jų tarpe n. Z. Užcmcckicne. atvyku
sią net iš Kalifornijos. Sujaudinta esu jūsų visų maloniu atsilankymu.

Ypatinga padėka priklauso brangioms pobūvio rengėjoms: p.n. 
O. Margėlienei. O. Pavilonienei. J. Margeiytei. L Simon, O. Kuniut’C- 
nei. Karpa. B. Lenard, B. čirunienęi. V. Aleknevičienei. Petnišauskie- 
nei. Maskelienei. M. Dunčikienei. M. Masiokienei, Pr. Saplienci. §vel- 
nienei. S. Aušrotienei, V. Kundraticnci. P. Baikauskienci. O. Grubcvi- 
eienei. A. Gužauskicnci. O. Jonaitienei. Krakauskicnei, O. Savickienei, 
Siminkevičienei, S. Gudžiauskaitci ir Kreimcr.

Dar karta visoms nuoširdus ačiū!
Milda Garnclytė

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. P'S”0\OS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKTAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford B idgc Ave.. Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX>: trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ- REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Ru linską Roscmonte 
darbo valandomis tol. RA 2-2472, kitu laiku - tH. -IV 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ve D. JURKUS. PO. 74280

A. t A.
A . ADOM A V I C I U 1 mirus Lietuvoje, 

jo dukterį Oną Rusienę ir jas šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir karto liūdime,

M. ir S. Petruliai,
V. ir J. Rusliai ir 
A, Giniotis

r —aupjwro Ji1 ■"

Dr. PAUL REKAI 
gydytojas 

savo kabinetą perkelia 
pirmadieni.

1962 m. lapkričio 5 d., i
331 She?bourne St.,

Toronto 2
(Į pietus nuo Carlton) 

Telefonas lieka nepakeistas:
WA. 3-2395

nepamiršklte užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir ;valną reikmenų krautuvėn

>7
1212 Dundas St. W. Tei. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Roa*ds na; vs

mi Bloor St. W. To-onto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2733. LE. 6-2664

Vakarais — IIU.
^oxc^SVALLBS — DUNDAS. $14,pilm kaina. 8 kambarini per 2 

aivštus. modemiškai įrengtas, vandeniu alyva šildomas, garažas. Jmo- 
kėt; ap;e $2.500.

INDIAN RD. — DUNDAS. $13.700 pilna kaina, nts’ ;ras nr.mns. nėr 3 augs- 
tus 8 nepereinami kambariai. 3 virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sis- 
tmna, 2 garažai. S?vinmka$ išvyksta i JAV.

JANE — FLOOR. $24.900 pilna kaina. Atskies, rauplėtu phTi namas. 8 
kambariai su užbaigtu žaidimo kambarm nrivMus iv*'ir :mas. garažas. 
2 vonios, 2 moderniškos virtuvės. Įmokėti apie S6.0C0 Vienas atviras 
morg’čius 10 metu balansui

DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 
alyva apšildoma Didelis sklyp s su vaismed'tais Savn:nkas išvyksta į 
’ m^”’ka. Prašoma Xaina $33 000.

DU ŲT.IA1. $15.5*10 nilna kaina už abu. įmokėti apie $6 W. balansas 10 
metų iš 6^. Abu ūkiai po 10p akrų ž^mės su uo^i u. Abu ūkiai su visais 
atskiras ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

Pas mus randasi danr naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




