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Visuotinė Karalystė
Prof. S. KAIRYS

Pagrindinė Kristaus Karaliaus šventės prasmė yra duoti im
pulsą Bažnyčios misijai ir pastangoms skleisti Jo karalystę pasau
lyje. Giliu mūsų visų įsitikinimu, tik tuomet, kai visas pasaulis 
pripažins Kristų savo augščiausiu valdovu socialiniuose, politi
niuose ir ekonominiuose reikaluose, taika ir tvarka Įsiviešpataus 
žmogaus ir tautų santykiuose. Su šiomis pastangomis mes visi esa
me surišti, nes Bažnyčia esame mes —. tikintieji. Pastangos bus 
sėkmingos tik .tuomet, kai kiekvienas prisidėsime prie Jo Karalys
tės ribų plėtimo netik į tolimiausius šios žemės kampelius, bet, 
svarbiausią, savoje aplinkoje — visuomenėje, valstybėje ir šeimoje.

Didvyriškų darbų toli nejieškodami, galime lengvai Įžvelgti, 
kad mūsų gyvenama politinė ir visuomeninė santvarka, teisingai 
suprasta ir ugdoma, teikia plačiausias galimybes Kristaus Kara
lystės išplėtimui. Si santvarka turi kilnias dvasines - religines 
šaknis, iš kurių iškirsta ji nuvystų, prarastų prasmę ir turėtų už
leisti savo vietą vien daug žadančiam ateistiniam, materialistiniam 
rėksniui. Šių dvasinių šaknų gaivinimas yra pareiga kiekvieno 
visuomenės nario, kuris turi šviesos stebėti apie mus klestinčiam 
moraliniam palaidumui, savanaudiškam gobšumui, socialiniam ne
teisingumui ir rasinei neapykantai.

Pagrindinė žymė, kuri skiria mūsų gyvenamąją santvarką nuo 
totalitarinių režimų, yra mūsų tikėjimas, kad žmogus priklauso ne 

valstybei, bet Kūrėjui. Jo, kaip Visatos Valdovo, moraliniai nuo
statai yra aiškūs ir pastovūs. Jam vienam priklauso žmogaus sąži
nė. Jam vienam turi visi Jo kūriniai paklusti. Jam pirmoje eilėje 
priklauso žmogaus ištikimybė, ir tik antroje vietoje — tautai ir 
valstybei. Dėlto kiekviena politinė ar ekonominė prievarta, nu
kreipta antireligine linkme, yra šio principo paneigimas.

Sekanti mūsų gyvenamos santvarkos žymė yra tikėjimas i 
žmogaus, kaip Visatos Kūrėjo vaiko, vertingumą. Be šio tikėjimo 
žmogus neturėtų amžinosios prasmės ir iš jos išplaukiančių, jam 
priklausančių teisių. Jis galėtų būti vergu bei Įrankiu laikomas, 
patrankoms atiduodamas. Jo teisės būtų tik tokios, kokias valsty
bė, partija ar tironas jam duoti teiktųsi.

Pagaliau mūsų santvarka remiasi tikėjimu i meilę, tą karališką 
gyvenimo Įstatymą. Meilė krikščioniui nėra vien sentimentas ar 
proginis jausmingumas, bet veikli geroji valia. Ji riša žmones 
kaip atskiras asmenybes, padeda vienam kitą suprasti ir atjausti, 
skatina kovoti už vienas kito laisvę, teises ir laimę. Meilė priima 
kiekvieną žmogų kaip savo broli, už kuri pats Kristus mirė.-

Mūsų visų apsisprendimas už veiklų dalyvavimą šiais princi
pais remiamos santvarkos ugdyme gražiai sutaps su Bažnyčios 
mintimis Kristaus Karaliaus šventėje.
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SVARBUS PLB VIRŠŪNIŲ
POSĖDIS TORONTE

ŠĮ šeštadieni, spalio 27 r. Prisi-’dr. P. Lukoševičius, vicepirm. dr. 
kėlimo parapijos muzikos studijo
je Toronte. 10 vai, ryto prasideda 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
JAV ir Kanados kraštų vykdomų
jų organu oosėdis. Jame dalvvau- 
ja: PLB vaidyba pilname sąsta-J 
ie — pirm. dr. 
pirm. J 
as, J. Kralikauskas, inž. čiuplins- 
kas; PLB kultūros tarybos pirm. 

rcf. J. Purinas, vicepirm. L. 
Dambriūnas; iš jAV Liet. Bend
ruomenės: krašto tarybos prezi
diumo pirm. St. Barzdukas, krašto 
v-bos pirm. J. Jasaitis, vicepirm. 
V. Aaamkavičiuš, ižd. Dailidka, 
švietimo sekcijos pirm. Jer. Ig- 
natonis: kultūros kongreso rengė
jų komiteto pirm. P. Gaučys: iš 
Kanados — krašto valdybos pirm.

J. Šemogas. vicepirm. A. Norke- 
liūnas, sekr. Iz. Mališka, ižd. Pr. 
Ručinskas: Kultūros Fondo pirm. 
T. J. Borevičius, SJ, ir kiti Fondo 
nariai, taip pat politinio k-to pir
mininkas J. Kardelis.

Posėdžiuose, kurie gali nusitęs- 
. J. bungaila, vice- ti net ir i sekmadienį, numatyta 

J. Matulionis, Kęst. Grigai- svarstyti: busimojo kultūros kon
greso reikalai, PLB seimo rengi
mas. kuris ivvks Toronte 1963 m., 
PLB laikysena politiniame Lietu
vos laisvinimo darbe ir kiti kultū
riniai, administraciniai bei finan
siniai Bendruomenės reikalai. Po
sėdžiai bus nevieši, tačiau visuo
menė bus painformuota apie 
reikšmingus pasitarimus.

Visi posėdžių dalyviai numato 
dalyvauti jubilėjiniame “Varpo” 
koncerte. S.

Savaitės įvykiai
RAUD. KINIJA PUOLA INDIJĄ DIDELĖMIS JĖGOMIS. Raud. 

i Kinija, turėdama 690 mil. gyv. pradėjo kovą su Indija, turinčia 440 
■ mil. gyventojų. Bet kareivių Kinija turi 10, o gal ir 20 kartų daugiau 
i už Inaija. K. ivienon, didelis taikos ir komunistu šalininkas, kaip In- ! • • - • * • • v i • • • • • . v — ** • • i y •

iš daugelio pasienio punktų. Kas pagelbės Indijai? Rusija, aprūpi
nanti Indiją ginklais, bando laikytis neutralumo. JAV pagalbos In
dija drovisi, nes nori išlaikyti gerus santykius su komunistine Rusija, 
kurios natūralus sąjungininkas gali būti tik komunistinė Kinija.

į Susidaro Įdomi situacija, prie kurios privedė visada buvusi keista 
' Indijos politika. Visdėlto Indija jau kreipėsi ginklų i JAV ir Bri
taniją, o transporto lėktuvų — i Kanadą. Sovietai ir amerikiečiai

Antrosios Vatikano santarybos dalyviai Romos šv. Petro bazilikoje atidarymo metu. Dalyvauja apie Į dijos kr. aps. min.. pareiškė, kad Kinija jau išstūmė indų kariuomenę
2700 vyskupų iš viso pasaulio, daugybė teologijos profesorių ekspertų ir nekatalikų stebėtojų.

Sovietinėje tėvynėje nėra Lietuvos
J. GRIKISKas yra lietuvio tėvynė? Pirmu.

žvilgsniu, labai keistas klausimas, Į Mūsų korespondentas Švedijoj 
ar ne? Maždaug prieš šimtą-metų 
toks klausimas buvo visai vieto
je: lietuvis pats kartais savo tėvy- , P _ 
ne laikė tai Lenkiją, tai Prūsiją. vVvXnt 
Betgi mus nuo tų laikų skiria iš- 

ic+z'-ri-iAc loĮĮrotornjg, ‘
[kuri vadiname tautiniu atgimimu.; 
Į Kuris gi sąmoningas lietuvis nū-: 
i dien nebrangintų dar praeito am
žiaus gale didžiojo mūsų tautinės 
sąmonės

; kis ikvėptųjų žodžių: Lietuvą, tė-(p j Lietuvoje už toki ispū>.
Gautomis žiniomis iš Lietuvos,! mirus, Kaišiadorių vyskupijos vai-1 vyne. musų.. - - - - --

arkivyskupas .Teofilius Matulionis' dymas turėtų atitekti vysk. V. f-'5*’"™'1 f 
palaidotas 1962 m. rugpjūčio 23; Slatkevičiui. kuri pats velionis į i . . _ ________ __ __ ....
d. Kaišiadorių katedros kriptoje; yra įšventinęs vyskupu Įpėdiniu, tuvio apsisprendimo nepaiso dur- tu m o, nepatekę į sovietų nagus? 
šalia pirmoje Kaišiadorių vyskupo: Deja, sovietinė valdžia jo nepripa-; tuvais paremtas dabartinis Lietu- Nėra rusinimo? .
J. Kuktos. Laidotuvėse dalyvavo žįsta, nes esą Įšventintas be jos; vos okupacinis režimas. Pavergta-1 
per 100 kunigų iš visos Lietuvos. Į leidimo. Negana to, ji ištrėmė už jame krašte c'1---’--- -- __ ___ _________________
jų tarpe — kan. J. Stankevičius,’Kaišiadorių vyskupijos ribų ir dis. tiesa, labai dažnai vartoja-'sįbaigia, kad?jis verčiamas savo 

jas. kan. ė. Krivaitis — Vilniaus i 
arkiv. valdytojas, kan. P. Bakšys 
— Kaišiadorių vysk, valdytojas.

Arkiv. Matulionio laidotuvėse 
dalyvavo per šimtą kunigu

didžiausiu nusikaltimu jiems pa-
■ “tėvynės išdavimas”! 

Vykstant parodomiesiems savi-
saugiečių teismams Kaune ir Vii-

V-C a kA L •s/
ras nukreipti grėsmingi šūkiai: 

i “Išmušė valanda! Atpildo diena
artinasi!”. .......

ės žadintojo Vmco Kudir-1 Jeigu kas buvo užmiršęs, turėtų tekalbėjo apie iš Vakarti aieinan- 
.11 v padėkoti Chruščiovo patikėtiniui laisvę.^'

- -r-- Į Popovui Lietuvoje už toki ispū,- Napoleono pralaimėjimas Lie-
K-iriama tėvvnės reikšmė Primil?irną, kas mūsų lau-ituvai nea’ave meKo gero, kaip nu-
Deja, nei istorijos eigos ne. ue-1 nes'iSdavikais- esame visi be skir- įroįSVnmkai JeSaTatai ir 
vin an^icnrpndimo nenaiso dur- *.... .. .c_ _______________ ■ propaganaininhąi. jeigu laiai u

rųjų . jungo, nuolat nuo pirmųjų bando tarpininkauti. ® ——— ; .
savo įsigalėjimo dienų žadinęs iš- Italijoje formuojasi nauja koa- b°Kevikų vadai, nužudyti Stali- 
silaisvinimo viltį. Dar daugiau, i licija.—Pirmą kartą prie krikš- Įsakymu. Bucharm, Radek, 
Su Napoleono žygiu Lietuvoje ki-jčioniu demokratu., socialdemokra-l?.omsRy kt- Stalinas yra smer- 
lo netik tautinio, bet ir socialinio tu ir ‘ respublikonu prisideda ir
išsilaisvinimo - viltys. Tik patys Nenni socialistai, bendrave su ko-1 J iT T
stambiausi žemvaldžiai didikai, munistais ir ketina ieiti i vvriau-;Lietuvoj ir kitur. Ar nu- 
himdami nrorperi ra’-o turtui ra- -w' zudvheu tam pat bus rehabili-

sėjo i Vaka-: jaĮkė cara Aleksandra I. Tuo tar-
pu visiška krašto gyventojų dau-! 
guma — smulkieji bajorai ir bau- i . 
džiauninkiškoji liaudis — tik ir Į*"

Napoleono pralaimėjimas Lie
tuvai nedavė nieko gero, kaip no-

Nėra rusinimo? -
... . -v i Nūdienio lietuvio prievarta-

oficiahai tėvynės zo-vįmas jr terorizavimas 4uo dar ne-

— Kauno arkivyskupijos,valdyto- buv. valdytoją kan. J. Meidų. To-Lmas. nei didžiąja raide rašomas. Įtėvvne laikyti okupacinę jėga — 
kioje būklėje buvo išrinktas Kai- Tačiau Lietuvai jame nėra vietos,įTai dar būtų tik pusė var

go-
Po sovietinio patrijotizmo 

, . . . .. . ... .. . skraiste iš tikrųjų vykdomas ru-
vyskupijos reikalus. Šiuo metu tas masinio susižinojimo priemc-, sminias. Vienas kitas, iš tolo ne- 
jis yra atvykęs i Romą. Nei vysk. į nes kalte kalama, kad lietuvio tė- susįgaudydami, net taria jog ru- 
Jul. Steponavičiui, nei vysk. V. vyne — tai apokaliptinė pabaisa į sįnjmą mes patys sau įsikalbėjo- 
Slatkevičiui nebuvo leista vykti i SSSR arba tiesiog - Rusija. Į me. Sovietinimas ir rusinimas esą 
Romon i Vatikano santarybą. Tel-j Taip sujaukus tėvynės sąvoką,skirtingi dalykai. Visuomeni-

šiadorių kapitulos narys kan. P. nors “tėvynei” priskiriamos vėlei;
__________ ___j—j—. Bakšys kapituliniu vikaru, kuris dvi reikšmės.

Taipgi buvę leista dalyvauti laido- ir tvarko, kiek valdžia leidžia, ’ Per spaudą, radiją ir visas ki-
tuvėse Vilniaus vyskupui—apašt. 
administratoriui Jul. Steponavi
čiui, kuris ištremtas gyvena Ža
garėje, ir Kaišiadorių vysk, pa
galbininkui V. Slatkevičiui, kuris---------------7----------------- ---------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------- t i j *• . e ; iviu. Liliui uaijaai. v

yra nutremtas į Nemunėlio Rad- šių vysk. P. Maželis buvo gavęs i visas patrijotizmas apvirto ąugs-inės__valstybinėssantvarkospa-
viliškį. Telšių vysk. P. Maželis dėl; leidimus, tačiau ikišiol jais nega-ityn kojom. Dorais patrijotais—Įkeitimų nereikia maišyti su tau- 
ligos negalėjęs dalyvauti. Iš Vii-1 Įėjo pasinaudoti. Romoje gauta sovietiniais patrijotais — vadina-itįnjų santykių bei tautinės kultū- 
niaus laidotuvėse dah'vavo ir žinia, kad taip įvykę dėl ligos ir si visi išdavikai ir okupanto pad-' ros problema."Tai betgi nuo tikro- 
prel. Elertas; grįžęs po trijų sa-' “atšalusio oro". Galimas dalykas, laižiai. Tie. kurie priešinasi ar net VgS atitrūkęs galvojimas, apie te- 
vaičių mirė plaučių vėžiu. į kad leidimai buvo užšaldyti. Už- išdrįso kovoti su okupantu_ paver- į orįnę galimybę, kuri patiems ko- 

Arkiv. T. Matulionis mirė Šedu-1 sienio žinių agentūros buvo klai- čiami tiesiog nusikaltėliais. Štai munistams visai nerūpi
voj. kur gyveno sovietų nutrem- dingai paskelbusios, kad vysk, P. neseniai mirti pasmerkti 1941 m.
4 ~ OA ■» « • « D v\ , , 1 • , i Z, 1 1 n 1 ’IT* r AI T1 C 11 A 01 A 1 VvilXT/A

Rusai pasiūlė priimti Raud. Ki
niją i Jungtines Tautas.—Klau- 

i simas bus sprendžiamas šią savai- 
'tę. JAV organizuoja JT narius 
į prieš priėmimą. Indija, kovojanti bar JAV prezidentas prašo V. Vo- 
;Su Raud. Kinija, tebepalaiko- jos - kietijos kancleri jas padidinti li- 
I kandiJatūrą. gi 18.3 bilijonų markių.

Prancūzija pasiūlė V. Vokieti- , Berlyno reikalai. — N. 
jai koordinuoti šių dvieju vals- Chruščiovas Maskvoje turėjo pa- 

-■ - -- • simatymą su naujuoju Amerikos
Karo srity^prancūzai ambasadoriumi Kohler ir prakal- 
s štabo karininkais ir bėjo 3 vai. Manoma, kad pasikal- 
c-miju instruktoriais, dėjimo tema buvo Berlynas, Ku

ba. atominių ginklų bandymai, 
nusiginklavimas. Gromyko netru
kus grįžta i Maskvą: Vašingtone 
kalbėjo su JAV prezidentu. Esą 
prezidentas dar kartą pareiškė 
nusistatymą ginti Berlyną ir į jį 
vedančius kelius. Chruščiovas no
ri po JAV senato rinkimų atva
žiuoti i Vašingtoną ir susitikti su 

. Vokietijos užs. r.
min. Gi Schroeder lankėsi Vašing
tone ir turėjo pasimatymus su D.

Sov. Sąjungoj rehabilituojami (Nukelta i 7 pusi.)

JAV ragina V. Vokietiją padi
dinti lėšas gynybai.—Praeitais 

metais V. Vokietija išleido 17 bil. 
DM kr. gynybos reikalams. Da-

tybių politiką su tarpt, organi
zacijomis, 
siūlo keisti 
karo akad

tautine, ir socialine. Su Napoleo-ĮTaip pat siūloma taikos metu pa- 
no pralaimėjimu prasidėjo šimtą i sikeisti batalijom) dydžio kariuo- 
metų trukusi carinė vergija, o menės daliniais apmokymo rei- 
baudžiavos panaikinimas 
pratęstas dar 50 metų.

Priminimas sovietiniams
superpatrijotams
Rusija nebuvo lietuvio tėvynė - ... , ■ , . - f

ir nebus. Negali būti nė SSSR. :»P» 110 r^skuJatvų. kuru, ag- Kennetį, v. 
nes sovietinimas. kaip naujausi! resą-vumas jkyrejo žvejams m vi- ■ - - ■
ženklai pirštu prikišamai rodoj sie“is i'1‘!eillS' 
koja kojon žengia su rusinimu. 
O kovai su rusinimu ir rusinto
jais mes turime gražią ir pasidi
džiavimo vertą tradiciją.

Jeigu kam nors lietuviškojo • 
A pasipriešinimo galimybės atrody-

Jeigu kas dar abejoja, kad Lie- tų permenkos atsispirti sovietinių

turėjo didelę reikšmę visai lietu- ; 
vių tautai, kaip tvirtino J. žiugž-i 
da, tai visų pirma neigiamą. Ir 
neigiamą abiem prasmėm — ir

buvo i kalni.
JAV prezidentas yra prašomas
Aliaskos pareigūnų apsaugoti 

. juos ir Aliaskos žvejus nuo rusu 
laivų. Čia visą laiką sukinėjasi

POLiT’NiS SUSIKIRTIMAS DĖL 
POPIEŽIAUS KALBOS

tas, rugp. 20 d. Dieną prieš tai Maželis jau atvykęs Romon. Jos. sukilėliai ir savisaugiečiai buvo'tuvos sovietinimas nėra vykdomas rusintoju galybei, tai leiskite pri- r . '
dar atlaikė Mišias, ir tuojau po jų: matyt, rėmėsi informacija^ esą visiškai morališkai suniekinti, pn- rusjnimo tikslais, tegu pasigilina, minti vieną naują pavyzdi, kad specialioj audio 

»» ti jam bUVuSi paprašyta viza iš Ita- metant jiems baisiausius nusikal- (j<Ociėl okupuotojo krašto spaudo- mes turime šioje kovoje sąjungi-! jos vyskupui
lijos vyriausybės. limv.s. tačiau pačiu baisiausiu ir įe su įOkįa didele pompa buvo ninku toie pačioje sovietinės ita- santarvbon i

nusilpo. Mirė su sąmone. Ilgesni 
laiką ji kamavo kraujo vėžys. Jam

Kas naujo Kanadoje?
Valstybinė sveikatos apdrauda 

darosi aktuali visoje Kanadoje. 
Ontario prov. liberalai ir NDP pa
sisakė už socialinę mediciną. Kon
servatoriai planuoja išplėsti pri
vačius sveikatos apdraudos pla
nus. Ateinančiuose provinc. rin
kimuose socialinės medicinos pla
nas bus vienas pagrindiniu da
lykų.

si “Privačių mokyklų skandalas tų ekonomistų ir politikų. 
Ontario provincijoje”. Joje auto
rius nesigaili kritiškų ir karčių’ 
žodžių angliškai kalbančiai visuo-; 
menei ir kartu dvasinei vyriausy-, 
bei. pradedant kardinolu J. Ch. 
McGuigan.

kimas vokiečių buvo palaikytas 
laikinės sienos Oderio - Neissės 
pripažinimu. V. Vokietijos atsto
vas Vatikanui Von Scherpenberg 
net dukart lankėsi Vatikano vals
tybės sekretoriate. Vokiečių spau
da plačiai komentavo aną pareiš
kimą. V. Vokietijos vyriausybė gi 
tebesilaiko pažiūros, kad buvusios 

niams lietuvių partiečiams, noriai mu. Tose laisvės kovose dalyvavęs Vokietijos žemės, dabar valdomos 
besidangstantiems sovietiniu pat-i ir popiežiaus gimtinės pulk. Fran- Lenkijos, tebėra Vokietijos dalis, 
rijotizmu, sugėdinifnui priminė cesco Nulio, kuriam atsikūrusi i kurias turi teisę grįžti iš ten is- 
Ad. Mickevičiaus žodžius: “Lie- Lenkija išreiškusi pagarbą pa- varytieji gyventojai, ir mano, kad 
tuva, tėvyne mano ...” • minklais ir gatvių vardais, net va- šio reikalo galutinis išsprendimas

• Priminti V. Kudirkos žodžius karinėse srityse, atgautose iš Vo- priklausąs busimai taikos konfe- 
būtų buvę perdaug. Bet ačiū ir už kietijos po šimtmečių, kaip \Vroc- ■ rencijai. Nėra žinoma, ką atsakė 
tai. - • lawe - Breslau. Pastarasis pareiš-1 Vatikanas V. Vokietijos ambasa-

' . dorini, tačiau vokiečių spauda
skelbia, kad Vatikano laikysena 
ginčijamu klausimu nesanti pasi
keitusi. Rytinės Vokictiios komu
nistinė vyriausvbė flirtuoja su 

JAV prez. Kennedy radijo - te- di. Prezidentas pareiškė, kad bu- Lenkijos Gomulka, kurio vizitu 
levizijos kalboj paskelbė blokadą ’ * «- «
ginklų siuntoms Kubon. Jau prieš 
jo kalbą 40 karinių laivų, 20.000 
karių ir lėktuvai užėmė pozicijas
Karibų jūroj, kur sustabdo visus r ________  . ... __  . . .. _____

-laivus, plaukiančius Kubon, ir puoliu. JAV7 kreipėsi į JT ir P. krd tradicinė Vatikano laikysena 
šiuo nežiūriu dabartiniai Lietu- tikrina gabenamus krovinius. Pa- Amerikos kraštų organizacija, at-,yra nesik’šfi i oolitinius bei teri-

Popiežius Jonas XXIII priėmė 
mcijoj 17 Lenki- 

;. atvykusių Vatikano 
je su tokia didele pompa buvo ninku toje pačioje sovietinės įta- santarybon ir pasakė jiems kalbą, 

į paminėta Napoleono nugalėjimo kos sferoje. Kai spalio pradžioje kurioje iškėlė Lenki jos praeities 
n—Lietuvos radijas pradėjo Lenkijos didvyriškas kovas dėl nepriklau- 

kultūros dekadą, jos atidaryti at-1, somybės. Sakėsi skaitęs Sienkevi- 
vykęs Gomulkos pasiuntinys Mas- : čiaus romanus ir džiaugęsis lenkų 
kvoje be jokių užuolankų sovieti- tautos nepriklausomybės atgavi-

Rusijoje 150 m. sukaktis?
Stalinas “didžiuoju tėvynės ka- 

I ru” oficialiai vertė vadinti jo ko- 
kraš' ninku ffita’aXvoTX 

ma SSSR gyvybė ar mirtis. Va
idinti “tėvynės karu” buvo nuo- 
j seklus sovietinimo aktas. Bet ką 
' gi bendro su sovietiniu patrijotiz- 
' m u turi carinės Rusijos kova su 
i Napoleonu?

Ruso akimis, taip, tai buvo tik
ras tėvynės karas. Tačiau kitas 
nerusiškas tautas versti žiūrėti 
ruso akimis į praeities istorinį 

la teisė atstovauti 15J)00 kasyklų; Kvk’- argi tai ne rėkiantis rusi- 
darbininku Sudburyje. Ontario i nimas!?
darbo santykių įstaigos nutarimui j 
priešinasi Mine-Mill unija ir ko-; 
voja toliau. Plieno darbininkui 
unija laimėjo rinkimus tik 15 bal 
su persvara.

Kanados Bankas sumažino 
palūkanas paskoloms iki 5%. 
Po to paskelbimo nuošimti 
pradėjo mažinti ir kitos pini
gus skolinančios bendrovės.

karinėse sritvse, atgautose iš Vo- priklausąs busimai taikos konfe-

Atominiais ginklais aprū
pinimas Kanados karinių pa
jėgu gali būti pradėtas arti
miausiu laiku. Min. pirm. J. 
Dicfcnbakeris pareiškė, kad 
ryšium su Berlyno krize ky
la reikalas Įsivežti atominius 
ginklus, nes tarptautinė pa
dėtis darosi vis pavojingesnė. 
Prieš atominius ginklus Ka
nadoje pasisako visos 3 opo
zicinės partijos.

★
“Kanados - JAV ūkinė sąjun

gą” bus diskusijų tema lapkričio 
yrą lyg “Kanados negrai". — pa- 8d. Windsoro Assumption un-te. 
reiškė savo prancūziškai išleisto- j Tai jau ketvirtas panašus semina- 
je knygoje lotynu kalbos moky- ras. kuriame diskutuojami Kana- krikščionybę rankas.

Nauji automobiliai turi ge
rą pasiekimą. Daugiau žmo
nių keičia senus automobi
lius nei anksčiau. Parduotu
vės nespėja naujų modeliu 
pristatyti, ir klijentams rei
kia laukti iki 3 savaičių. Pra
ėjusiais metais Kanadoje bu
vo parduota 445.000 naujų 
modelių Įvairių firmų auto
mobilių.

Prancūzu kilmės kanadiečiai. . — - * - ...

Plieno darbininkų unijai — 
American Steelworkers pripažin PASKELBTA KUBOS BLOKADA

Ruso tėvynė engia 
lietuvio tėvynę
Imant istoriją tokią, kokia ji iš 

j tikrųjų buvo, nesurusintą, tai Na- 
I poleono žygį ir pralaimėjimą 
prieš 150 metų Lietuva visai ki- 

Liuteronų bažnyčios suvažiavi-■ taip pcrgvveno, negu Rusija.
me Kitchener. Ont., prez. dr. F. fl____
C. Fry pareiškė, kad pirmą kartą vos rusintojai klausimą dvigubai sipriešinančius laivus yra pasinio- kreipdama dėmėsi į grėsme Ame-į t<vrinj’»s ^"čus ir tikvbinius - ad- 
nuo Charlemagne laikų pasaulio i sufalsifikavo. Valstybinės nepri- šę skandinti. Numatoma šią blo- rikai. Aštri nrezidėnto kalba pa- ministracinius reikalus tvarkyti 
valdymo jėga pereina i nekrikš- klausomybės požiūriu Napoleonas < kada pritaikyti ir lėktuvams. Ofi- darė stiprų įspūdį. Laukiama so- paeal esama nadė*i. Politiniai - te- 

ar?a kovojančių prieš lietuviams nebus įsibrovėlis, kaip cialiai tai vadinama karantinu, vietų kietos reakcijos, ypač Ber- ritoriniai reikalai nėra Vatikano 
rusams, bet išvaduotojas iš pasta- nes blokada reiškia karini pohū- lyne’ kompetencijoje.

vo susektos raketinės bazės Ku-i’-orima švelninti padėti. Išeivijos 
boj. pavojingos visai Amerikai ir lenku soauda betgi pabrėžia, kad 
pabrėžė, jei bent viena atominė iminėtuoju savo pareiškimu po- 
raketa būtų iššauta iš Kubos bū- “ “ ‘ ‘ '
tu laikoma sovietų puolimu, i ku- 1?. nors formaliai reikalas dar ne
ri būtų atsakyta atominiu nrioš- sutvarkvtas. Tc^ka nudurti,

iežfiis prmaž’stas dabartinę būk-
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Antirusiškas frontas okupuok Lietuvoje
Pasikalbėjimas su inž. J. Miklovu Toronte

Religiniame gyvenime
• Penki milijonai jaunimo Ame

rikoje, susirinkę adoracijos die
nai, meldėsi už visuotinę Bažny
čios santarybą. Vadovavo Filadel
fijos arkiv. J. Krol.

• Teresės Ncumanaitės laidotu
vėse dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių, vienas ministeris. daug 
kunigų, bet nebuvo augštesnės 
hierarchijos atstovų. Ir tai dėlto, 
kad Teresės tėvas, jai gyvai esant, 
nesutiko su vyskupų pageidavi
mu, kad Teresė būtų specialistų 
ištirta klinikoje. Nuo 1926 m. ji 
nieko nevalgiusi, išskyrus Komu
niją. Penktadieniais, ypač gavė
nios metu, jos neužgyjančios žaiz
dos — stignies, panašios i Kris
taus, kraujuodavo ir ji pati regė
davo Kristaus kančios scenas. Te
resė gimė 1889 m.; 1918 m. vieno 
gaisro metu apako, be to, sirgo, 
nenustatyta liga. 1925 m. staiga 
pasveiko, o 1926 m. atsirado kūne 
stigmos. Bažnyčia tuo reikalu nie
ko nėra pareiškusi. Mokslininkai 
nėra vienos nuomonės: vieni laiko 
tai natūraliu reiškiniu, kiti — 
antgamtiniu. Kaip asmuo. Teresė 
buvo labai pamaldi, paslaugi ir

visuotinės Bažnyčios santarybos 
proga buvo pastatyti nauji, 8500 
registrų, milžiniški vargonai. Juos 
pastatė Tamburrini b-vė Kremos 
mieste, Italijoje. Panašūs vargo
nai buvo pastatyti 1953 m. Įdomu 
tai, kad tuos dvejus vargonus ga
li tuo pačiu metu groti vienas as
muo. Iki šiol vis buvo problema, 
kaip užpildyti visą baziliką, kad 
būtų girdima muzika.

• Tūkstančiai kalėdinių sveiki
nimo kortelių organizuojama pa
siųsti Prahos arkivyskupui J. Be
ran, apie kuri nieko nežinoma nuo 
1951 m. Tuo būdu tikimasi pra
laužti tylą, ši sąjūdi organizuoja 
Londone, Anglijoj, katalikų ad
vokatas P. Benenson. Jis kviečia 
visus geros valios žmones rašyti 
šiuo adresu: Arkivyskupui J. Be
ran, Vidaus reikalų ministerija, 
Prague, Czechoslovakia.

e Amerikos katalikų jaunimo 
savaitė pradedama spalio 28 d. 
Vašingtone. Jaunimo federacijos 
dir. kun. F. Stevenson pareiškė: 
“Dvasinė nauda, kurią gaus šim
tai tūkstančių katalikiško jauni-

Geologas inž. J. M i klevas atsisky
rė nuo rusų ekskursijos Paryžiuje 
1961 m. kovo mėn. ir 1962 m. sausio 
mėn. pasiekė JAV, kur jau aplankė 
daugeli lietuvių kolonijų. Vilniečių 
s-gos kviečiamas, jis lankėsi su pa
skaita Hamiltone ir Toronte spalio 
13-14 d. ir ta proga aplankė “Tž” re
dakciją. Gimęs Kartenoj; gimnaziją 
baigė Klaipėdoj, universitetą — Vil
niuje 1956 m. Nebuvo nei komjau
nuolis, nei partietis. Lankydamasis 
redakcijoj svečias ilgėliau pasikal
bėjo.

DAUGIAU ŠELPS SIBIRO IR 
LENKIJOS LIETUVIUS

gyveno^normalu kasdienini gyve- mo dalyvaujančio tame suvažia- 
> .. „ 4.. vime; neapsakoma. Šių metų tema

nurodys gyvenimo kelią priaugan
čiam jaunimui. Tik jie galės Įgy
vendinti savo namuose, savo dar
be. savo parapijose ir dabartinia
me pasaulyje”. JAV vicepreziden
tas L. Johnson pareiškė: “Dvylik-

nimą. Daug kam ji padėjo grįžti i 
tikėjimą.

• Vatikanas susirūpinęs moder
niuoju eismu, kuris kasdien pa
reikalauja tiek daug aukų. Vie
šųjų kelių taisyklės, — sako Vati
kano pranešėjas. — negali būti ir 
neprivalo likti tik parašytu Įsta
tymu. Tai vra gyvybinio svarbu
mo įstatymas, kuris garantuoja 
piliečių gyvybe. Valdžia privalan
ti garantuoti piliečiams saugų ke
liavimą.

nuel Guillot Castellanos Kubos 
- policijos buvo suimtas ir prem
jero Castro Įsakymu sušaudytas.

.• šv. Petro bazilikoje, Romoje,

— Esate jau keletą mėnesių 
Amerikoj. Kaip atrodo lietuvių 
išeivija?

— Man atrodo, kad išeivija te-^ 
bėra patrijotiška, ypač ta dalis, 
kuri dirba lietuvišką visuomenini 
darba. Jaunoji karta taip pat pat
rijotiška, nore čiagimiai jau su
daro problemą.

— Ar Lietuvos žmonės žino ką 
nors apie išeivijos pastangas lais
vinimo srityje?

— Mažai. Daugiausia klauso
mas “Amerikos Balsas” ir per jį 
sužinoma bent svarbesnieji daly
kai. VLIKas yra plačiausiai žino
mas. Be to. sužino žmonės Lietu
voje apie užsienio lietuvius per 
vietinę sovietų spaudą, kuri vano
ja kaikuriuos užsienio veikėjus. 
Ši tą paskelbia komunistiniai laik
raščiai iš JAV, kaip “Vilnis”, 
“Laisvė”. Tokių leidinių i Lietu
vą ateina apie 200. Patrijotinės 
užsienio spaudos Lietuvoj niekas 
negauna, išskyrus antipropagan- 
dos pareigūnus. Net anglų k. lei
džiamas, žurnalas “America” sun
kiai. gaunamas; skaityklose laiko
mas po užraktu.

— Ką manote apie kultūrinius 
ryšius su Lietuva?

— Manau, kad dabartinėmis są
lygomis galimi tiktai asmeniniai, 
neoficialūs ryšiai. Sovietai daug 

, .. ,. . , j ... .v, . -. rašo apie kultūrini bendradarbia-toji metine katalikiško jaunimo i ima įet ju samonėje tai reišjfia 
savaite yra garbes, pagarbos ir!propagandoį eksportkoHpubtos 
laimėjimų manifestacija, vedanti lietuviJj tokio b^dra.

darbiavimo-nenori. Jei būtų dau
giau laisvės, šis tas būtų imano-

Į garbingesni gyvenimą. Jauni
mas. šių idealu vedamas, bus pa- 
vyzdžiu'politikams verslininkams avz dailės paroda bįtįik tu0 
t •įvisiiji-ikams . Siam jaunimo atvej,, jeigu ba,„ lejsta ,aisvai

buvęs FBI direktorius E. Hoover 
ir generolas A. Gruenther, vienas 
II D. karo vadu, dabar JAV Raud. 
Kryžiaus pirm.

Ku f tu ros kongresas, bendrabutis 
ir kiti reikalai

KLB krašto valdybos posėdyje \ klausimai, daugiausia sustojant 
priėmus praeito posėdžio protoko- ties II kultūros kongreso klausi- 
lą sužinota, kad Kultūros Fonde mu. Nepadarytas joks nutarimas, 
ir toliau dirbs dr. H. Nagys ir V. i bet daugumos mintis buvo: kon- 
Jonynas: kad i šalpos Fondą pir-igresą atidėti,nėra kaip, nes jam 
mininkas J. Adomaitis yra pa-!jau daug ruošos Įdėta; greta pa
kvietęs p. Kęsgailienę, Žubienę, Į grindinio paskaitininko, kuriam

Amerikos liet, problemos nėra gi
liau pažįstamos, siūlyti rasti dar 
vieną pranešėją. Galiausiai palik
ta klausimus išsiaiškinti Toronte, 
susirinkime.

Pirmininkas painformavo, kad 
KLB Įteisinimo reikalams, kurie 
numatomi greit atlikti, Įmokėta 
$200. Vieno kr. tarybos nario pra
šymas apmokėti kelionės išlaidas 
atidėtas kr. tarybos suvažiavimui, 
nes v-ba tam teisių neturi.

Jau beveik visai išsiaiškintas 
moksleiviams bendrabučio klau
simas. bet KLB kr. v-ba pageidau
tų žinoti, kiek galėtų būti asmenų, 
suinteresuotu bendrabučio reika
lingumu? Už žinias v-ba būtų la
bai dėkinga.

Informuojama, kad Otavoje pa
darytų nuotraukų galima gauti 
adresu; Isn. Gabalis. 425 Sunny
side St.. Ottawa, Ont. (Didelė nuo
trauka $1, maža — 50 et).

I KLB KV Inform.

Ališauskienę ir Juozą Lukoševi
čių. J; Adomaičiui pasiūlius, nusi
statyta apylinkėms išsiuntinėti 
tuo reikalu bendrarašti.

Pirm. dr. P. Lukoševičiui per
skaičius PLB valdybos laišką, ku
riuo spalio 27 d. Toronte kviečia
mas JAV ir Kanados Bendruome
nių valdybų ir jų padalinių susi
rinkimas. ilgokai svarstyti provi
zorinėje darbotvarkėje keliami

Atsivežant iv
Kanada ar c 

keliaujant 
jums patars ir padės 

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

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

Įvairūs
• . • • • i Lietuva, Latvija,siuntiniai Estija, Ukrainą

IX Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS ITC? s!OS• paprastu ir oro pasru draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairią medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iŠ Europos vaistvbiu AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VAI ANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seitadeiniais noo 9 vai. ryto iki 5 vai. po piety

SKYRIAI:
UJ5 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8 6686. 

Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

rolė neįmanoma. Daugiau Įtakos 
daro grįžę iš ?. Amerikos. Juos 
daugiausia apgyvendina Klaioė- 
doj, kur yra vadinami “ameriko
nų namai”, t.y. geresni butai. Jie 
labai nepatenkinti, keikia tvarką, 
nori grįžti atgal, bet nebegali. Per 
juos ateina naujos mados, muzi
ka, šokiai.

— Ar lietuviai komunistai turi 
kokį nors balsą Lietuvos reikalų 
tvarkyme?

— Gana mažą. Kartais gali ap
eiti vieną kitą potvarki. Latviai 
šia kryptimi yra daugiau pasistū- 
mėję. Jie stengiasi daugiau bend
radarbiauti su sovietine valdžia 
bei propaguoti tautini komuniz
mą. Lietuvos kompartijoj rusai 
sudaro 25%, ir lietuviams lieka 
tiktai antraeilis vykdomasis vaid
muo. Kaikūrių Lietuvos miestų 
savivaldybės yra rusų rankose, ir 
ten sunku ĮsiŠkverbti, nes butus 
skirsto rusai. Taip yra pvz. Klai
pėdoj; fabrikuose vyrauja rusai ir 
ten jų Įtaka bene stipriausia.

— Ar Lietuves visuomenė tebe- 
sipriešma sovietinimui? .

ietuvių k. Bet tie neišmoko, ir bu
vo atleisti; rusų studentams buvo 
įvesti lietuvių k. Įstojamieji egza
minai — Maskva i tai reagavo 
griežtai, apkaltino nacionalizmu 
ir rektorių pašalino.

Kruvinas pasipriešinimas Įvyko 
Kaune 1960 m., kai buvo atvykęs 
Suslovas minėti 20 metų Lietuvos 
Įjungimo Sov. Sąjungom Tada vy
ko ir bokso rungtynės su vidur. 
Azijos tautelės boksininkais. Tei
sėjas buvo šališkas, ir minia su
kilo. Atvyko milicija. Vienas 
sunkvežimis buvo padegtas, buvo 
sužeistų ir net nukautų.

Kolchozams ilgiausiai priešino
si dzūkai. Jie verčiasi grybų pre
kyba su Vilniumi ir Leningradu.

— Ar jaunieji Lietuvos komu
nistai skiriasi kuo nuo senųjų?

— Jaunieji yra daugiausia kar
jeristai. Daugelis jų priklauso 
partijai, nes yra verčiami karje
ros Jie politini komunizmą verti
na neigiamai, bet ūkinį — teigia
mai, išskyrus kolchozus. Prakal
bas sako visi, ir tai komunistiš
kas, bet Lietuvoje tai dar neteiŠ-

Vienuoliktasis BALFo seimas Balti- 
morėje 1962 m. spalio 13 d. peržiurėjo 
savo šalpos darbą ir priėmė visa eilę 
nutarimų, kurių pažymėtini yra šie:

— BALFas ir toliau ryžtasi šelpti 
Europoje likusius ir emigruoti nega
linčius lietuvius, bet ypatingą dėmėsi 
kreipti j okupuotoje Lietuvoje, Sibire 
ir Lenkijoje vargstančių lietuvių šelpi
mą. Tiems uždaviniams atlikti seimas 
kreipiasi į viso laisvojo pasaulo lietu
vius prašydamas ir toliau remti BAL
Fo darbus aukomis. BALFas laukia 
aukų ir talkos iš paskirų tautiečių ir iš 
lietuviškųjų organizacijų.

— Seimas apgailestauja, kad daugu
mas buvusių BALFo stipendininkų 
stovi nuošaliai BALFo darbų ir prašo 
juos ateiti talkon BALFui savo auko
mis.

— Jei dėl pasikeitusių sąlygų pasi
darytų neįmanoma tęsti lietuvių šelpi
mą Vokietijoje ligšioliniu būdu, tai 
BALFo centras įgaliojamas tą šalpą 
tęsti individualiai.

— Turint galvoj, jog koordinuota 
šalpa yra efektingesnė ir jos administ
ravimas pareikalauja mažiau išlaidų ir 
žinant, kad BALFas iki šiol savo neša
lišku ir vieningu darbu yra užsitarna
vęs daugelio lietuvių pritarimo, prašo 
visą lietuvių šalpą centralizuoti BAL 
Fe. Seimas prašo neorganizuoti atskirų 

F

fondų šalpai, o esančius koordinuoti 
savo darbus su BALFu.

— Seimas dar kartą kreipiasi Į visų 
lietuvių kolonijų kultūrines ir politi
nes organizacijas prašydamas birželio 
įvykių minėjimų ruošimą užleisti BAL 
Fui ir jų metu surinktas aukas skirti 
okupuotoj Lietuvoj ir Sibire kehčian* 
tiems lietuviams šelpti.

— Seimas paveda centro Įstaigai tar
pininkauti vardinių siuntinių pasiun
time.

— Seimas paveda valdybai ištirti ga
limybes sumažinti išlaidas Miuncheno 
Įstaigos administracijai.

— Seimas kreipia valdybos dėmėsi i 
reikalą šelpti ir Amerikoj vat-gštaii- 
čiuš lietuvius.

— Seimas apgailestauja, kad prele
gentu pakviestas dr. J. Grinius neturė
jo progos seime kalbėti.

— Seimas reiškia nuoširdžią padėką 
BALFo uoliesiems veikėjams skyriuose 
ir tiems pavieniams veikėjams, kurie 
dirba ten, kur nėra skyrių ir gausiai 
papildo BALFo lėšas. Seimas linki 
jiems nepavargti kilniame šalpos lė
šų telkimo darbe.

— Lietuvių spauda ir radijas ’daug 
prisideda prie BALFo tikslų populia
rinimo ir rėmimo. Todėl seimas nuo
širdžiai dėkoja spaudai ir liet, radijo 
valandėlių vedėjams už jų gražią tal
ką BALFo darbuose.

— žodinė kritika gana aktyvi, kia, kad jie komunistai iš Įsitiki- 
ypač kaimuose. Savo tarpe lietu-;nimo. Idėjinai komunistai randa- 
viai kritikuoja partiečius. Ypač imi daugiausia Vakaruose. Lietu- 
drąsios kaimo moterys. Jos puola 
partiečius het per susirinkimus 
kolchozuose. Vyrai atsargesni, 
nes juos labiau baudžia. Iš kol
chozų lengvai nemeta, nes labai 
.trūksta darbo jėgos. Partizanų 
pasipriešinimo nebėra nuo 1953 
m., ypač dėl Vakarų apsnūdusios 
politikos. Kai Įtampa tarp Rytų - 
Vakarų pakyla, visi džiaugiasi, 
ima svarstyti visokias galimybes...

— Kaip nusiteikusi studentija? 
Ar ji tebėra lieturiška?

— 80% studentų gauna stipen
dijas, bet yra nuolatiniame pavo
juje jų netekti. Pvz. jei,kas nedir
ba' “visuomeninio” darbo arba 
gauna tik patenkinamą pažymi, 
išvaro iš bendrabučio arba atima 
stipendiją. Studentu pasipriešini
mas buvo ypač pakilęs Vengrijos 
sukilimo metu. Šiaipjau stengia- ligi j os_. 
rnasi neišsišokti. Rusai, ypač

i po karo, buvo labai suspaudę uni- laisvą Lietuvą, ar susikalbėtume j 
I versitetus. Viiniuie viešnatavo su tea avgas'ais. lietuviais?

parinkti ok. Lietuvos dailininkų|Rusijos žydas Metropolskis. bu-; 
darbus. Juose pvz. yra ir abstrak-ivęs prorektoriaus pareigose. Jo 
tinio meno kūrėjų," bet jie negali dėka buvo privažiavusių studen-| 
patekti į viešumą. tų net iš Rusijas, nes buvo Įvesta

Taupomieji lakštai - 
geriausias investavimas ateičiai

voj partijos nariai vadinami “par
tiečiais”. ne komunistais.

— O kaip su jaunimo patrijo- 
tizmu?

— Sovietinimui pasiduoda tik
dalis jaunimo. Šiaipjau Lietuvos teBaa“ir didelę dalf pinigu*fede- 

t* 1 i racinės valdžios Įvairiems Įsipa-
r“’ ’ -'y keigojimams bei yra tapę labai

jinio tuštumo. Ir tenai popuharus i svasrbJia finansavim0 priemone, 
yra good time stilius. . Dabartiniu metu taupomųjų laks- 

~. ^r yra kas naujo religinėje visuomenės rankose yra arti 4 
sn.jje. v. . . bilijonu dol. vertės. Šiuo būdu

— dar nėra pilno j; Kanados valdžia sėkmingai pri- 
sovietų kontrolėj. Šioje srityje te-; traukė didel dali visuomfnėsHda. 
bėra tylaus nesukontroliuojamo, l ti vals1vbėš finansuose, o 
priešinimosi. Yra vadinamu tai-jfakštų laikyto-jai uždirbo papiido. 
aos kunigų, kurie pasirasmeja; mas sumas gaunamu palūkanų, 
po įvairiais atsisaukimais, leidžia-;
si panaudojami propagandai. Bet
tokių.nedaug. Jaunimas, kuris ei
na mokslus, visai atsietas nuo re-

Naujoji Kanados taupomųjų 
lakštų — Canada Savings Bonds 
laida yra jau 17-ji. Pradžioje jie 
buvo išleidžiami tik kaip patogus 
taupymo būdas, dabar gi jie su-

daug paviršutiniškumo bei idėji-j

srityje?

Be to, jie suteikė asmeninio sa
vistovumo bei saugumo jausmą 
daugiau nei dviem milijonam Ka
nados gyventojų, padėdami suda- 

tuoj - Jei po metų kttų grptume į kelionėmsebei pirkiniams. Jie 
lOieire 5 ar cncitralhuTiima .i taio pat suaktyvino prekybos bei 
... . .. .. ...... f pramonės augima, sutelkdami lė-
imp. bus. žinoma, idėjinių j jvairiems reikmenims bei ga- iimn nnt m Hnncfnma nnniio - °

patekti i viešumą. tų net iš Rusijos, nes buvo Įvesta
. — Okupuotoj Lietuvoj lankėsi tokia tvarka^d rusams konkur- 
daugiausia komunistams palankių siniai egzaminai buvo lengvesni 
asmenų ir grupių. Koki Įspūdi nei kitur. 1957 m. Įvyko pervers- 
jie ten paliko? ' mas. Liet, studentai pradėjo ne-‘ ' - - - - mas studentai pradėjo ne

— Tuos lankytojus, kad ir rau- lankyti marksizmo - leninizmo pa 
donus, laiko, “amerikonais”, bet skaitų, kurias dėstė rusai ir ta 
jų turistinės kelionės neįtakingos rusiškai. Teisinosi tokio “rimto’ 
— i kaimus neleidžia, o Vilniuje 
pasimatymai labai riboti ir kont
roliuojama.. Kaimuose tokia kont-

Gen. Douglas MacArthuras

kurias dėstė

dalyko negali suprasti svetima 
kalba. Tada rektorius Įsakė rusų 
profesoriams per 6 mėn. išmokti

miniams Įsigyti. Tuo būdu taupo
mųjų lakštų pasisekimas davė 
naudos tiek pavieniams asme
nims, tiek visai valstybei.

Išlaikyti iki termino, t.y. 14 
metų, taupomieji lakštai duoda 
vidurki 5,11% pelno. Šis vidur
kis prasideda nuo 41/2% už kiek
vienus pirmuosius tris metus: 5% 
už sekančius tris metus ir 51/2% 
už paskutinius aštuonis metus. 
Naujieji paskolos lakštai gauna
mi po $50, $100, $500, $1000 ir 
$5000. Juos gali Įsigyti -kiekvie
nas Kanados gyventojas — didelis 
ar mažas — iki $10.000 vertės vi
suose bankuose, investacijų Įstai
gose, pas biržos tarpininkus, tres
tuose bei paskolų bendrovėse.

Kanados taupomuosius lakštus 
galima iškeisti betkada ir betku- 
riame banke i pilną pažymėtą do
lerių vertę su priaugusiomis pa
lūkanomis. (NCP)

skirtumų, bet jų dauguma nebus &a
nei raudoni, nei rusiški. Partinių 
ambicijų nebus, nebent jos bus; nepriklausomybę. Sovietai labai 
atneštos iš emigracijos. Bus aktu- ■ šmeižia emigrantus. Reikėtų Įro- 
alūs sąjūdžiai: krikščioniškasis, j dyti, kad išeivija tvirta ir pagrin- 
tautinis ir liaudinis. Bet visiems, I diniuose dalykuose vieninga. Lie- 
mano manymu, teks remtis ypač ■ tuvoje yra susidaręs savaimingas 
ūkiniais pagrindais. i antirusiškas frontas — lietuviai

— Ką norėtumėt dar pasakyti j kaip galėdami oadeda vieni ki- 
Kanados ir kitų kraštų lietu-į tiem. Reikėtų, kad toks frontas 
viams?

— Linkiu sėkmingai tęsti lietu
vybės darbą, vedanti Į Lietuvos riausios sėkmės Jums Amerikoje! dikai.

3000 sąmokslininkų 
prieš De Gaulle

Prancūzų policija skelbia, kad 
maždaug 3000 asmenų yra Įjungta 
į politini .aparatą, pašalinti prez. 
De Gaulle. Dauguma jų yra buvę 
slaptosios armijos nariai, bet di
delį skaičių sudaro dešinieji fana-

•> i a. t*

kitų kraštų lietu-;tiem. Reikėtų, kad toks frontas 
gyvuotu ir išeivijoj.
' _ Ačiū už informacijas. Ge- tikai ir senos kilmės prancūzų di-

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Generolo 
piniginė ir 
veterano 
širdis.

Beveik anekdotini 
pobūdi yra Įgavęs 
kitas gen. MacAr
thuro susitikimas 
su veteranais ar

ba, teisingiau sakant, vienu vete
ranu Niujorko Hudson upės pa
krantėje. Generolo automobili 
nakties metu sustabdė rankinio 
prožektoriaus blykčiojanti šviesa. 

Gen. MacArthuras iškišo galvą 
pro automobilio langą:

— Kas atsitiko? Katastrofa? 
Vandens išplautas kelias?

— Spėk dar kartą, broleli! — 
pratarė automobilį sulaikęs žmo
gelis, i generolo kaktą atsukda
mas revolverio vamzdi. — Man 
nereikia katastrofos ir vandens 

į išplauta kelio, man tik reikia ta
vo piniginės!...

Gen. MacArthuras atsidarė du
ris ir išlipo iš automobilio:

— Manai, kad aš tau atiduosiu 
i piniginę?
! — Nevaidink drąsuolio, miste- 
t ri! Atiduok piniginę geruoju, jei- 
’ gu nenori nukentėti...
i MacArthuras napoleonišku ju
desiu sukryžiavo rankas ant krū- 

i tinės:
— Pamėgink ją iš manęs pasi- 

; imti!... Aš beveik galiu lažintis, 
kad tavo visa vyriška drąsa yra i 
mane atkreipto revolverio vamz
dyje ...

žmogelis su revolveriu žengė 
žingsni atgal:

— Ei, Mac, ar mes nebuvome 
kur nors susitikę?

— Nemanau, kad aš būčiau tu
rėjęs ši malonumą...

— Kaip pats vadiniesi?
— MacArthuras. Na, o dabar 

būk vyras — mesk revolveri ša
lin. Jeigu jau taip labai nori mano 
piniginės, dėl jos turėsi pasi- 
grumti.

žmogelis nuleido revolveri:
— Generolas MacArthuras! Na 

ir pasitaikyk tu man — gen. Mac
Arthuras, buvęs mano vadas!...

— Pats turbūt buvai “Vaivo

... ifir-' ■

o; od m.-.
■F «.< so

Paruošė VYT. KASTYTIS
litinių pažiūrų, abu vyrai tapo ar
timais draugais. Todėl nenuosta
bu. kad naujasis prezidentas gen. 
MacArthūrą paprašė ir toliau pa
silikti kariuomenės štabo viršinin-rykštės” divizijoje?

_ O kaip gi;... “Vaivorykš- ^u- Rooseveltas pramatė Europo- 
tės” eilėse visą Prancūziją israi- je auganti nacizmo pavojų. Neri- 
žiau. Tikra kiaulystė mėginti at- mą širdyje jam taipogi kėlė japo- 
imti piniginę iš savo buvusio va-.pu avantiūra Mandžūrijoje. Jis 
do. Aš labai atsiprašau, generole.; jautė, kad MacArthuras yra tei- 

žmogelis revolveri iškišo i ki- reikalaudamas vis daugiau 
šenę ir šeriu įpratimu nakėlė 4°le.rn! gmkląyimosi reikalams, 
ranka prie kenurės. Tačiau depresijos nugąsdinti kon-

n greso ir senato atstovai nebuvo
Gen. MacArthuras šyptelėjo, linkę švaistyti pinigą. Jie bijojo
— Čž.tokyĮjumerĮ turėčiau ta- prarasti savo populiarumą rinkė- 

ve suimti. ĮšiVaizduoji. vienas ma-! ju tarpe, nes amerikiečiu visuo- 
no buvusių vyrų su ginklu atimi- menė tada dar buvo akla artėjan- 
nėja nekaltų žmonių pinigines!; &0 karo pavojui. Kariuomenės 
Turėtumei parausti iš gėdos ... ! štabo viršininkas gen. MacArthu-

—Kaltas esu. generole. ; ras dažnai varstė kongreso ir se-
— Galbūt bus geriau, jeigu aš nato komisijų duris, Įrodinėda- 

tavęs ši kartą nesuimsiu. Paža-į mas padėties rimtumą, kol vieną 
dėk man, kad revolveri Įmesi i dieną, pritrūkęs kantrybės, mos- 
Hudsono upę ir daugiau tokia ne- telėjo ranka ir demonstratyviai iš- 
rimta profesija neužsiimsi! .ėjo iš posėdžių salės. Tą pati va-

— Garbės žodis, generole. j karą prezidentui Roose veltui jis
— Žiūrėk, kad šio pažado neuž-į Įteikė atsistatydinimo raštą. Roo- 

mirštumei. Jeigu aš išgirsiu apie i ševeltas, geriau pažindamas ame- 
žmonių apiplėšinėjimą Hudsono j rikiečių politikus ir MacArthuro 
pakrantėse, tuojau pat oirmojoie i nekantrumą, jį peršnekėjo neatsi- 
uolicijbs nuovadoje iš archyvų’statydinti. Gen. MacArthuras li- 
knygos išrinksiu tavo atvaizdą. ’ ’

Linktelėjęs galvą, gen. MacAr
thuras įlipo i automobili ir nuva
žiavo. kelio viduryje palikdamas 
vis dar iš nustebimo kvapo neat
gavus} veteraną ...

mą širdyje jam taipogi kėlė japo-

Tačiau depresijos nugąsdinti kon
greso ir senato atstovai nebuvo

prezidento įsakymas. Filipinai 
jam tapo antrąja tėvyne. Pergalę 
prieš japonus jis šventė Filipinuo
se — ne Vašingtone ir ne Niujor
ke, nors po Korėjos karo ir nega
lėjo išvengti pagerbimui skirtų 
šaradų minėtųjų miestų gatvėse...

Šveicarų pavyzdžiu gen. Mac- 
Arthuras pradėjo organizuoti Fi
lipinų kariuomenę, pašaukdamas 
20.000 vyrų šešis mėnesius už
trunkančiam apmokymui. Vėliau 
jie būdavo paleidžiami i atsargą, 
ir juos pakeisdavo nauja grupė. 
Tuo būdu japonų invazijos pra
džioje Filipinai turėjo ketvirtada
li milijono atsargos karių.

Plaukdamas iš JAV i Manilą, 
MacArthuras laive susipažino su 
Jane Faircloth.

— Tai labai simpatiška mergi
na! — pastebėjo mama, lydėjusi 
sūnų i Manilą.

Douglas nieko neatsakė.
— Gaila, kad ji mūsų negalės 

aplankyti Maniloje, — toliau kal
bėjo mama.

— Betgi ji pažadėjo ... — ne
atsargiai prasitarė Douglas.

— O ..., — nutilo mama.
Manilos uoste gen. MacArthu

ras nupirko dvi puokštes gėlių, 
prie abiejų pridėdamas to paties 
turinio kortelę: “Love, from 
Douglas”. Viena puokštė buvo pa
siųsta i mamos kabiną, antroji nu
keliavo pas Jane Faircloth.

Jane Faircloth aplankė MacAr- 
thurą Maniloje. Ji stovėjo šalia 
jo, kai Manilos kapinėse buvo lai
dojami mirusios MacArthurienės 
palaikai. Laive pradėta atsitiktinė 
pažintis buvo apvainikuota vedy
bomis, nors juos abu skyrė dvide
šimt metų amžiaus tarpas. Sun
kiausiomis karo valandomis Jane 
niekada nepasitraukė nuo savo 
vyro. Iki pat paskutinės minutės 
ji buvo japonų apsuptoje Corre- 
gidor saloje, kol MacArthurui bu
vo duotas Įsakymas persikelti i 
Australiją. Tada jau buvo sunku 
pasakyti, ar ši Įsakymą bus Įma
noma Įvykdyti...

Priminimai apie jūsų
ONTARIO HOSPITAL APDRAUDĄ

Akli 
artėjančio 
karo 
pavojui.

i ko kariuomenės štabo viršininku, 
bet daugiau šioms nedėkingoms 
pareigoms neeikvojo savo širdies 
ir nevarstė nei senato, nei korig- 
reso durų ...

Filioinai
kviečia. P Tuo lajku Filipinų 

saloms buvo duota 
pilna savivalda. 

MacArthuro draugas Manuel Que- 
son, išrinktas pirmuoju Filipinų

Gen. Douglas Mac
Arthuras, būdamas 
kariuomenės eilėse, 
niekada neišsižadė-,...... .. .......  r..........
jo savo politinių Įsi- prezidentu, paprašė Amerikos vy- 

tikinimų — jis visada buvo ir Ii- riausybę atsiųsti gen. MacArthu- 
ko aiškiu respublikonu. Roosevel- ra kariniu patarėju. 1935 m. gen. 
to išrinkimas i prezidentus 1932 MacArthuras, pasitraukęs iš ka
iri. ir demokratų Įsigalėjimas jam rhiomenės vado pareigų, išplaukė 
buvo nelabai maloni staigmena, i Manilą, širdies gelmėse jis, at- 
Su Rooseveltu MacArthuras pir- rodo, iautė dideli nusivylimą savo 
mą kartą susitiko Prancūzijos ka-tautiečiais, nes. kaip vėliau pama- 
ro laukuose, kai pastarasis turėjo tysime. Į Jungtines Amerikos 
laivyno sekretoriaus padėjėjo Valstybės grįžo tik po Korėjos 
postą. Nepaisydami skirtingų po-ikaro, kai buvo duotas tiesioginis

19-tas 
gimtadienis?

Apsivedėte?

Pakaitėte 
darba?

Visuomet laikykit savo 
ligoninės apdraudos 
pažymėjimą pas save.

Buk apsidraudęs!
Nuo dabar jūsų apdraudai reikalinga 
atskira premija. Gaukite pareiškimų 
formų banke, ligoninėje ar draudimo 
komisijoje.

Būk apsidraudęs!
Šeimos premija turi būti apmokėta 
padengimui vyro ir Žmonos draudi
mui. Nurodykite savo grupę ARBA, 
jei mokate premiją tiesiogiai, pra
neškite draudimo komisijai.

Būk apsidraudęs!
Rūpestingai sekite instrukcijas antro
je pusėje mokėjimo pažymėjimo for
mos 104, kurią jūsų darbdavys yra 
įpareigotas jums atiduoti.

Ontario Hospital Services Commission 
2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario
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Atsiliepdami į skaitytojų pageidavimą, pradedame lietuvių jaunimo 
skyrių, kurio vadovu yra pakviestas mokyt. P. Balčiūnas, dirbąs su 
kanadiečių jaunimu. Skyriuje bus gvildenamos mūsų paaugusio jau- 

' nimo problemos jaunųjų plunksnomis ir galvomis. Todėl kviečiame 
visas jaunuoles ir jaunuolius rašyti šiam skyriui visais rūpimais klau
simais. Kadangi rašant užkliūvamą ir už senimo, tikimės, kad ir jis 
pasinaudos šiomis skiltimis. Tuo tarpu “Jaunimo aktualijos” rodysis 
kartą per mėnesį. Sudažnėjimas priklausys nuo pačių jaunųjų susi
domėjimo. Tebūnie šis skyrius jaunųjų susitikimo puslapiu, kuriame 
jaunimas rašo, jaunimąs skaito. Redakcija.

Mergaitės kviečia 
atsakyti

"WHAT'S WRONG 
WITH YOU 

BOYS?"

KODĖL MŪSŲ TĖVAI YRA
"OLD-FASHIONED"?

Šiame krašte augęs ir mokslus 
beeinąs jaunimas labai dažnai pa
liečiame temą tėvų, kurie augę ir 
brendę Lietuvoje ir vaikų, kurie 
auga čia santykius. Beveik be iš
imties mes prieiname išvados, 
kad mūsų tėvai negali suprasti 
mūsų, o mes jų.

Mūsų tėvai visuomet pabrėžia: 
“Kai mes buvome jauni, mokė
mės, bet mes to ar kito dalyko ne
darėme! Mes neskyrėme pasima
tymų, nevėluodavome parvykti i 
namus, mes klausėme savo tėvų, 
mes nerūkėme ir neragavome al
koholio iki trisdešimt metų”, žo
džiu, jie buvo idealūs. Dabar ky
la klausimas, kodėl tokių idealių 
tėvų vaikai negyvena kaip jie? Pa
simatymus skiria jau pirmosiose 
gimnazijos klasėse, pasitaiko par
eiti namo po dvylikos, dažnas ir 
cigaretę užtraukia dar prieš su
kankant dvidešimt metų, o svar
biausia — galvoja kitaip negu 
tėvai.

Pirmiausia neužmirškime, kad 
mūsų ir tėvų amžiaus skirtumas 
yra nemažiau kaip 25-30 metų. 
Per trisdešimt metų laikotarpi lai
kas šiek tiek pasikeičia. Pavyz
džiui, prieš trisdešimt metų mo
kyklose Lietuvoje negalima buvo 
šokti fokstroto arba tango, ir už 
tokius “nusikaltimus” buvo maži
namas elgesio pažymys, tačiau da
bar ir labai pamaldus ir “nepažan-

gus” dvasios vadas nebekreipia 
dėmesio. Reiškia, kas buvo tais 
laikais negalima, dabar galima. 
Bet mūsų tėvai nori, kad ir dabar 
prisilaikytumėm Lietuvoje egzis
tavusių nuostatų.

Antra, mieli tėveliai, atsiminki
te, kad jūs augote lietuviškuose 
kaimuose ar mažuose miesteliuo
se, ir visa aplinka nebuvo užterš
ta blogybėmis, kur vaikas nebuvo 
paliestas neigiamos Įtakos iki su
bręsdavo. Mes gyvename didmies
tyje, ir vos išėjus i gatvę mus su
pa aplinka labai dažnai priešinga 
dorovės dėsniams. Kino teatrai 
visaip vilioja vidun, kur dažnai 
filmai nesiderina su jaunuolio 
amžiumi; visur matosi patrauk
lios reklamos, kurios siūlo pamė
ginti šiokios ar tokios rūšies ciga
retę arba degtinę. Sunku būti ne
paveiktam, ypatingai todėl, kad 
brendimo amžius yra toksai, per 
kuri norisi viską išbandyti.

Bet jūsų Įtaka, tėveliai, yra 
svarbiausia. Kodėl mums drau- 
džiate rūkyti, išgerti, šokti moder
niškuosius šokius — pvz. “tvistą” 
— jeigu patys kaip kaminai rūko
te, be degtinės neapsieinate, kar
tais (net ir kai kompanijos nėra 
arba privačiai suėję), blogiau iš- 
raitote tvistą negu mes? Jūs mum 
duodate pavyzdi, kaip gyventi. 
Mes taip ir darome.

Studentė Nijolė

AKLA IR IŠMINTINGA MEILĖ
MERGAITĖS SAKO:
Mes žinom, kad būtų idealu, jei 

Įsimylėtumėmi lietuvi ir už jo iš- 
tekėtumėm. bet niekas negali sau 
pasakyti: “Aš Įsimylėjau Petrą, 
Petras mane ir gyvensime laimin
gai”. Meilė yra komplikuotas 
jausmas ir dažnai nepriklauso nuo 
mūsų valios. Mes dažnai matom 
visas Džonio ydas bei blogybes, 
žinom visus minusus ir komplika
cijas ištekėjus už svetimtaučio, 
bet vistiek ištekam. nes mylime. 
Išraskit formulę, kaip Įsimylėt tą, 
ką protas ir tėvai diktuoja, ir mes 
būsim labai dėkingos.

TETA ATSAKO:
Psichiatrai rašo, kad meilė yra 

tam tikra neurozė. Įsimylėjęs 
žmogus nėra visai normalus: jis 
nemato to, ką kiti mato, jis gyve
na visiškai nerealiame, savo susi
kurtame pasaulyje. Ypatingai 
mergaitės yra dažnai Įsimylėju
sios pačią meilę daugiau, negu 
savo meilės objektą. Jos susiku
ria tokios meilės vaizdą, koki jos 
nori matyti ir perkelia jį i atsitik
tinai sutiktą žmogų.

Meilė yra savo rūšies autohip- 
nozė. Jei mergaitė nori ką nors 
mylėti, labai greitai Įsikalba, kad 
ji yra Įsimylėjusi, žmogus sau 
gali Įsikalbėti ir ligą ir sveikatą. 
Meilė, kaip Bergmanas viename 
savo filme sako, yra liga, žiaures
nė už marą. Nuo jos kenti tiek 
pat, bet negali nei numirti.

Savaime suprantama, jei bend
rausi su lietuviais, ta meilė teks 
lietuviui, jei su svetimtaučiais — 
svetimtaučiui. Mat, meilė daž
niausia ateina ne todėl, kad su

kikai nepaprastą, meilės vertą, 
žmogų (nors Tau taip ir atrodo), 
bet todėl, kad gamta subrandino 
ir paruošė jauną žmogų kurti šei
mą, ir meilė, kaip gėlės žiedas, 
yra priemonė surasti sau partne
ri. Meilė jau yra jauno žmogaus 
širdyje, ar teisingiau, visame or
ganizme, ir jis tik jieško objekto, 
ant kurio savo tinklus galėtų už
mesti. Susiradai partneri, sukū
rei šeimą, ir žiedas nuvyto; lieka 
kasdieniniai rūpesčiai ir kova už 
būvi. Ir Romeo su Julija, jei ne
būtų taip romantiškai nusižudę, 
vienas būtų is rūpesčių nuplikęs, 
kita būtų turėjusi mažiausiai tris 
vaikus ir venų išsiplėtimą kojo
se ...

Turint galvoj, kad meilė yra 
laikinis jausmas, kad ji praeina, 

larba išsivysto Į kitokias formas, 
kaip tai vyro ir žmonos meilę, kur 
vyrauja Įpratimas, prisirišimas, 
draugystė ir kiti jausmai, bus 
lengviau atsisakyti aklos meilės.

O apie komplikacijas ištekėjus 
už svetimtaučio, reikia šiame 
skyrelyje atskirai plačiai panag
rinėti. Teta Jonė

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI

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

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E., 28th Street, i
New York 16, N.Y.
Tel. MU. 9-0598.

Kas yra su mūsų lietuviais ber
niukais?

Teko nugirsti ir iš kitų senes
nio amžiaus žmonių, kad mūsų 
lietuviai jaunuoliai yra “apkiau- 
tę”, kad jie visur laikosi nuošaliai 
ir nerodo jokios iniciatyvos lietu
viškam darbui — ar tai būtų koks 
lietuviškas parengimas ar kitokie 
lietuviški reikalai. Mūsų vyrukai 
visur laikosi pasyviai.

Pirmiausia, pastebima, kad 
berniukams trūksta kasdieninio 
etiketo. Nuo senovės laikų vyrai 
parodydavo respektą moterims 
savo gražiu elgesiu. Ar jūs, ber
niukai, nežinot, kad džentelme
nai atidaro duris panelėms ir mo
terims, kad atsistoja, kai mergaitė 
ar jos tėvai Įeina i kambarį, kad 
reikia mergaitei padėti apsivilkti 
apsiaustą ir t.t.? Ar jūs šių tai
syklių nežinot ar jūs tik tingite? 
Džentelmenai niekad nekalba ne
padoriai mergaičių tarpe ir nepa
sakoja nepadorių juokų.

Faktas yra, ir mes žinom, kad 
mūsų berniukai tikisi didelių dar
bų iš savo bendradarbių mergai
čių, bet ar jie pagalvoja, kiek jie 
prisideda prie lietuviškų darbų?

Mūsų lietuviškuose jaunimo po
būviuose nėra sėkmės, nes trūks
ta susigyvenimo. Dažniausiai per 
šokius susirenka visi berniukai i 
vieną grupę ir sėdi ištisą vakarą, 
o paskui patys skundžiasi, kad 
buvo neįdomūs šokiai. Kadangi 
vyrai iš prigimties yra agresyves
ni kaip moterys, tad yra jų privi
legija išvesti mergaites šokti, ir 
tokiu būdu bus atsiekiamas links
mumas bei susigyvenimas.

Vienas senesnio amžiaus tautie
tis Motinos Dienos proga šaukė: 
“Moterys, grįžkite i virtuvę, nes 
mes, vyrai, turime svarbesnių 
darbų!” Esą, jeigu vyrai indus 
plaus, neturėsime nei herojų, nei 
rašytoji?, nei visuomenininkų. 
Man atrodo, kad mūsų lietuviai 
berniukai dar kol kas indų ne
plauna, tad galėtų imtis tų garbin-, 
gesnių darbų. Kiekvienas lietuvis 
turime pareigą dirbti Tėvynės 
laisvinimo darbe. Pavyzdžiui, mū
sų akademinis jaunimas rengia pi
nigini vajų “Lituanus” žurnalui 
paremti. Permažai vyrukų tuo yra 
susidomėję ir i tai rimtai nežiūri.

Taigi, mieli bernužėliai, rody- 
kitės jog esate jautrūs lietuviš
kiems darbams bei reikalams, o 
mergaitės jums mielai talkins.

Stebėtoja Ona

Man ilgesys širdį suspaudė,
Bet ko? Aš nežinau,
Lyg skridau aš kur per tamsybes, 
Ir šį pasaulį palikau.

Ir ten — tik melsvi šešėliai, 
Lelijų takai,
O kai Į tolį pažiūri, 
Vien groži pamatai.

Bet vėl pasaulis man artėja, 
Ir vėl aš kalinė esu, 
Ir vėl siela man uždaryta, 
Galvą nuleidžiu ir verkiu...

J. Kaminskaitė

Mohawk f urniture «
137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus. 

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius.baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iŠ Toronto, bet ir plačią apylinkių.

FATIMA LIETUVIO AKIMIS
K. BARONAS

Dukart per metus — gegužės!aikštę, kurios šone; netoli bazili-
ir spalio 13 d. šimtai tūkstančių 
Portugalijos ir kt. pasaulio kraštų 
katalikų stengiasi aplankyti Fati- 
mą, nes gegužės 13 d. Įvyko ste
buklas, o spalio 13 — skiriama 
Marijai.

Su maldininkais lėktuve
Jau iš Niujorko teko skristi 

“Swissair” b-vės lėktuvu su 
dviem maldininkų ekskursijom iš 
Filadelfijos, o penktadienio vaka
rą Lisabonos miesto gatvėse buvo 
girdėti Įvairiom pasaulio kalbom 
kalbančius ekskursantus, atvyku
sius autobusais iš Prancūzijos, Is
panijos, Vokietijos, Olandijos ir 
kt. Teko skubiai susisiekti su Por
tugalijos turistiniu biuru, kadan
gi Toronte jie savo atstovo neturi. 
Gan lengvai pavyko gauti vietą 
(kelionė Į Fatimą, kartu su neblo
ga vakariene, kainuoja $10) ir šeš
tadienio rytą iškeliauti Į viso pa
saulio katalikų šventovę, esančią 
nuo Portugalijos sostinės beveik 
170 km. Siauras ir vingiuotas ke
lias neleidžia autobusui išvystyti 
didesnio greičio. Be to, sustoji
mai keliuose kaimuose, minios 
žmonių, keliaujančių autobusais, 
automobiliais, dviračiais, asiliu
kais, visiškai sulaiko judėjimą, 
kuris ir pačioje Lisabonoje yra 
labai netvarkingas. O ką bekalbė
ti apie kaimą, kur autobuso duo
damų signalų nepaiso portugalė 
nešdama ant savo galvos didžiau
sią krepšį vynuogių, alyvų ir dar
žovių. Arba pvz. didelių dvejų ra
tų vežimas, palengva traukiamas 
jaučių, visiškai nekreipia dėmesio 
i ekskursijos vadovės (ji puikiai 
kalbėjo angliškai ir prancūziškai) 
prašymą, pasitraukti i šalį ir duo
ti kelią užsieniečiams. Tad be
veik po penkių valandų kelionės 
pasiekėm šventąją vietą, kuri 
šiandien iš mažo Portugalijos kai
melio išaugo i nedideli miestuką 
su viešbučiais, krautuvėm, val
gyklom. Prie vienos jų ir sustoja 
mūsų autobusas, kadangi “silen- 
cio” užrašai jau patys sako, kad 
:ai yra šventovė, kur betkoks 
triukšmas nepageidaujamas.

Nepaprastų Įvykių liudininkai
Nusileidžiu laiptais Į didelę

kos, stovi koplytėlė. Kukli, lygiai 
kaip ir kukli šv. Mergelės Marijos 
statula. Tūkstančiai suklaupusių 
maldininkų, giedamos šv. Marijos 
garbei giesmės, deginamos žva
kės padaro Ją labai didinga, pri
verčia pagalvoti apie laikinį šio 
pasaulio gyvenimą, sutinkamas 
kliūtis, nelaimes. Taip. Ligos, pa
skutinieji du karai, dar daugiau 
iškėlė šią šventovę. Tai rodo pri
kaltos marmuro padėkos lentelės 
koplytėlėj portugalų, ispanų, 
prancūzų, vokiečių, anglų ir net 
arabų kalbomis su stebuklingai 
pagijusių žmonių pavardėmis ir 
data. Jos pasako apie tik čia ran
damą paguodą, užtarimą, nusira
minimą Įvairiuose pergyveni
muose.

Sunku yra žodžiais atpasakoti 
Fatimos Įspūdžius, nes gal kiek
vienas kiek kitaip juos pergyven
tų. Tačiau man Fatima paliko ne
užmirštamą Įspūdi. Patarčiau ir 
Kanados lietuviams aplankyti 
bent kartą savo gyvenime.
Fatima, spalio 13 d.

KĄ KALBA MŪSy VAIKAI?
AL. GIMANTAS

Lietuviška mokykla pasiekiama 
tik šeštadienį, tik kartą savaitėje. 
Kukli ir varginga toji mokykla. 
Galima sakyti, kad beveik vien tik 
pareigingų mokytojų pasišventi
mas ir sumanumas tepajėgia išlai
kyti tas mūsų vargo mokyklas. 
Tėvai ,deja, permažai dar rodome 
dėmesio savo Įpėdinių lietuviš
kam auklėjimui, teisindamiesi, 
kad Įrašę vaiką Į šeštadieninę mo
kyklą, jau ,su visu kaupu atiduo
dame savąją pareigą lietuvybei... 
Lyg mūsų vaikiukų lituanistinis 
švietimas būtų visų kitų, tik ne 
mūsų pačių pareiga. Kaikur tos 
lietuviškos klasės gausios, kitur 
žymiai mažiau susirenka, bet, ap
lamai žvelgiant, vaikų skaičius 
galėtų būti žymiai didesnis. Lietu
viškų nuotaikų auklėjime vos ke
letą "valandų trunkanti mokykla 
stebuklų negali padaryti, bet tam 
tikrus lietuviškus pagrindus duo
da. Ir jei dar namuose, šeimoje, 
tie pagrindai stiprinami, nuotai
kos palaikomos, galime tikėtis ga
na pakenčiamų rezultatų.

Garsiosios Fatimos šventovės ir aplinkos vaizdai

Vaikų pokalbių temos
Paprastai susidaro keletos šei

mų ratelis, vis pakaitomis vežan
čių vaikus i lietuvišką mokyklą. 
Ta maloni ir Įdomi pareiga ten
ka ir šio rašinio autoriui. Nepa
prastai smalsu klausytis apie ką ir 
kaip kalba tie mūsų vaikai gabe
nant juos Į mokyklą ir, pamokoms 
pasibaigus — namo. Vieną šešta
dienį nutariau automobilyje sė
dinčiam šešetui pipirų — mergy
čių ir berniukų — neduoti nė vie
no pastabos žodžio, nevaržyti jų, 
bet vien tik klausytis jų pokalbių, 
Įspūdžių. Ir štai ką patyriau.

Jei užpakalinėje sėdynėje sėdi 
vienas ar du, dar kalba lietuviš
kai, bet kai pakeliui prirenki pil
ną vežimą, kalba tuoj pat pasikei
čia i anglišką. Ir jau žodžiai, min
tys, pastabos liejasi kaip iš ko
kios sraunios versmės. Laisvai, 
nevaržomai. Štai, važiuojame i lie
tuvišką mokyklą, galvoji žmogus, 
vis jau išgirsi bent ką nors tokio, 
kas turėtų koki ryši su ta mokyk
la ... Deja, nė vieno žodžio! Var 
berniukai ginčijasi apie automo
bilius, kuriam kokios firmos pa
tinka ir kuriam ne, štai, ta, va, 
kur mus pralenkė, tai ”63 Che
vy”, o ta, va, ten, kairėje besto
vinti, tai “62 Rambler”. Mergai
tės kalbasi apie lėles, apie jų ir 
savo sukneles, kokia kuriai patin
ka ir kodėl ir t.t. ir t.t.

Jei staiga kas nors jų vaikiškus 
balsus pakeistų suaugusių bal
sais ir būtų tęsiamas tas pats po
kalbis, galvotumei, kad čia vien 
tik suaugusių būrys važiuoja ir vi
su rimtumu svarsto kasdieniškus 
klausimus. Jų balso tembras,^ to
nas. visi balso pabrėžimai, pakili
mai ir nuleidimai, žodžių tvarka, 
ištisi pokalbiai, rodos, vien tik su
augusių vartojami.. Įprasti, stan
dartiniai. Įmantrūs.

Grįžtant iš mokyklos tas pats
Baigiasi pamokos. Paskutinė — 

dainavimas. Tikiesi žmogus, na
Olll i dabar, po viso pusdienio lietuviš-

Diplomato sentimentai

VOKIETIJOS KONSULAS VON SAUKEN KLAIPĖDOJE41

(Pabaiga)
Įdomus priėmimas 

gubernatūroj
Ir diplomatiniuose santykiuose 

pasireiškė didelis atoslūgis. Mė
nesiui praėjus po prekybos sutar
ties pasirašymo, gubernatorius 
Kubilius suruošė dideli priėmimą 
gubernatūroje. Buvo sukviesta 
daug svečių iš abiejų pusių. Pir
mą kartą po daug metų jie visijsu* 
sirinko, jų tarpe ir geh. konsulas 
von Sauken. Tai buvo didelio po
litinio atoslūgio ženklas.

Gen. konsulas buvo nepaprastai 
kalbus. Pakartotinai pareiškė sa
vo ir vokiečių Reicho palankumą 
Lietuvai ir jos tautai. Buvo labai 
malonus ir Įdomus pobūvis. Ponia 
Kubilienė, mažai temokėdama vo
kiškai, pavedė mano žmonai užim
ti gen. konsulą ir kitus vokiečius 
svečius. Ir man teko su juo pro
tarpiais kiek pakalbėti, nors mes, 
žinodami -vienas kito galvoseną, 
neturėjome daug ko kalbėti. Visi 
lošė netikromis “kortomis”, kar
tu rodydami ir pridengtus veidus.

BRANDY
PAARL
BRANDY
PAARL
BRANDY
PAARL
BRANDY
PAARL
BRANDY
PAARL
DPANhV

Dr. M. ANYSAS

Po 11 valandos didžioji dalis 
svečių paliko gubernatūrą. Nedi
delis būrelis dar paliko, jų tarpe 
direktorijos pirmininkas Bal
džius, komendantas pulk. Liormo- 
nas ir, visų, nustebimui konsulas 
von Sauken. Ponia Kubilienė šei
mininkavo tikru lietuvišku duos- 
numū‘ Visi likusieji svečiai buvo 
gerokai Įšilę, kaikurių net ir gal
vos. Joms Įkaitus, liežiuviai pradė
jo plepėti, ką slėpė širdys.

“Mes visi čia lietuviai!”
Pobūvis tęsėsi. Pasidarė tikra 

susidraugavimo šventė. Atsisėdęs 
prie p. Kubilienės stalo, von Sau
ken pradėjo reikšti komplimen
tus Lietuvai ir gubernatorienei. 
Prisipažino, jog jis visuomet krei
pęs daug dėmesio Į Lietuvos rei
kalus, nes jis irgi lietuviškos kil
mės. Jo protėviai kilę iš Pietų 
Lietuvos (Suvalkijos), buvę lietu
viški bajorai. Jie persikėlę i Prū
sų Lietuvą ir čia ligi šiol tebegy-

TAIP ŠILTA, 
KAI VAIŠINI PATS

SAVE -
šaltame rudens ir žiemos ore, 
niekas taip nešildo ir nesuteikia 
geros nuotaikos, kaip stiklelis Paari 
degtinės. Tai galite paimti pagal 
savo skoni, kaip patinka — mažą 
stikleli grynos, dideli stiklą su soda, 
prieš valgi, valgant, ar po valgio.
Kaip ją beimsite — jūs pripažinsite 
po pirmo gurkšnio, kad ši pilnai 
prinokusi Paari degtinė tikrai 
patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga.
Tai yra daugiau nei vispusiškas 
gėrimas — laikykite visada butelį 
Paari degtinės savo spintelėje. 
Paari yra daugiausiai pirmaujanti 
pas kanadiečius, kadangi Paari yra 
Kanados puikiausios kokybės 
degtinė.

veną. Netoli Lietuvos sienos jie 
turį dvarą, vienas jo brolių esąs 
karininkas vokiečių armijoje. Jo 
motina net kalbėjusi šiek tiek lie
tuviškai.

“Mes visi čia lietuviai”, nuo ki
to stalo pasigirdo stiprusis direk
torijos' pirmininko Baldžiaus bal
sas.

Išliedamas savo lietuvišką šir
dį, von Sauken visiškai susižavė
jo p. Kubiliene. Galiausiai, po 
daug komplimentų, visai nelauk
tai ir visų akivaizdoje, jis ją stip
riai pabučiavo. Visi aplinkui sė
dintieji svečiai nustebo. Kas čia 
pasidarė?

— Pone generalkonsule, — 
prabilau nuo kaimyninio stalo, — 
prašau dar kartą pabučiuoti.

— O dėlko dar kartą? — jis pa
klausė.

— Labai būtų malonu turėti 
tokią fotografiją kaip Lietuvos 
ir Vokietijos susibičiuliavimo Įro
dymą, — atsakiau.

— Das kommt aber nicht in 
Frage, — šypsodamasis atsakė ge
neral. konsulas.

Kelionė be testamento
Praėjo trumpoji vasaros nak

tis, pradėjo aušti. Apie 3 vai. visi 
svečiai pradėjo skirstytis. Von 
Sauken pasisiūlė mano žmoną ir 
mane savo automobiliu parvežti 
i namus. Mandagiai'padėkojau, 
nes lietuviško krupniko ir prancū
ziško konjako prisisiurbęs jis tie
siog svyravo, kaip laivas bango
se. Išėję iš gubernatoriaus, greitai 
pasukome Į kitą pusę. Gen. kon
sulas iš savo automobilio pradėjo

(Nukelta į 7 psl.)

i koje aplinkoje, pilni Įvairių Įspū
džių. pastabų gal dar su ką tik 
dainuota lietuviška dainelę lūpo
se, sudardės visas jaunimėlis au
tomobilio ir pakilia- nuotaika 
trauksime namučio.

Vis laukiu, kol pradės lietuviš
kai kalbėti, vis laukiu, kol. palies 
vienus ar kitus mokykloje girdė
tus ar niatytus dalykus, gal viens 
kits pasakys, kas patiko ir kas ne 
ir kodėl. Deja, ir dar kartą, deja. 
Lygiai tas pats, kas buvo ir iš ry
to: Ir vėl jų pokalbiai sukasi apie 
matytas ar šiandien būsimas tele
vizijos programas, sukasi aktorių 
vardai, kiekvienas pokalbio daly
vis nori pasirodyti gudresnis ir 
daugiau žinąs. Kalba, klega apie 
viską, tik nė vieno žodžio lietu
viškai, nieko apie kąiik buvusią 
mokyklą, joje patirtus Įspūdžius. 
. Rudens lietus smulkiai purkš
noją. automobilyje šilta ir pato
gu. lengva muzika tyliai groja. 
Mūsų vaikiukai i vargo mokyklą 
keliauja tikroje prabangoje — 
nuo buto duru iki mokvklos duru! 
Rodos, ko daugiau bereikėtų — 
tik mokykis, tik švieskis lietuviš
kai. Bet, pasirodo, reikia kažko 
daugiau, daugiau patraukiančio, 
uždegančio, Įpareigojančio. •

Kubos pabėgėliai 
JAV kariuomenėje 
JAV kariuomenė sudaro atski

rus ispaniškai kalbančius dali
nius, kurie susideda iš Kubos pa
bėgėlių. Priimami vyrai 18-26 m. 
amžiaus, kurie atitinka kariuome
nės reikalavimus. Jie gaus tą pa
ti apmokymą, kaip ir JAV kariai. 
Tikimasi, jeigu atsiras užtenka
mas skaičius vyrų, 'sudaryti spe
cialią kubiečių diviziją. JAV šiuo 
metu yra apie 75.000 18-26 m. 
amžiaus pabėgėlių iš Kubos.

Varšuva. — Lenkijos režimo 
valstybinis kelionių biuras Orbis 
paskelbė, kad šiemet iki rudens 
pradžios kraštą aplankė apie 100. 
000 turistų iš užsienio. Iš jų ne
mažiau kaip 80.000 buvo vakarie
čiai turistai, jų tarpe apie 20.000 
iš JAV-bių ir Kanados. E.

Naujas

gaminys - NESŪDYTAS SVIESTAS
oranžiniame — geltonai sidabriniame Įpakavime.

M-2-N

"GALTANA" - SVIESTAS
nesūdytas — geriausias europiečių skoniui. 

PRAŠYKITE jo savo maisto ar delikatesų krautuvėje.
D. ASHLEY & CO. LTD.

189-191 Queen Street East — Toronto, Ontario
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont.
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTES 

minėjimas ruošiamas spalio 28 d., 4 
vai. p.p. Liet. Namų salėje — Delta. 

__ ____ _ _ _ (Paskaitęs skaityti atvyksta Pax Roma- 
Vilniuje pradėję ne ir Vilniuje davė Lietuvos radijo ir na pirm. dr. V. Vygantas iš Niujorko. 

pax R0(nana yca v,so pasaulio kata

10 KAITINAMŲJŲ BYLA į ESTRADINĖ MUZIKA
SMip 10 d. sovietinės Lietuvos augš- Lengvosios muzikos koncertus Kau- 

tiausias teisinas 4 _ 2 ,
svarstai bylą buvusių antrojo (dvy- televizijos komiteto estradinis orkęst- 
liklojo) vad. policinio baudžiamojo ras, kuriam vadovauja šiais metais liko studentų sąjunga apimanti 80 
batalijom), veikusio hitlerinės okupa- konservatoriją baigęs jaunas kompoz. kraštų. Jon įeina ir stud, ateitininkų 
rijos metais, dalyvių: A. Impulevičiaus, R. Racevičius. Pagrindiniai orkestro sąjunga. Dr. V. Vygantas jau antrą 

Kemzūros, J. Stankaičio, J. Knyri- solistai —JR. Marijošius ir V ..Noreika, kadenciją pirmininkauja Pax Romana 
mo, J. Davalgos, P. Plančiūno, B. Gai- Pirmuosius žingsnius lengvosios mu- sąjūdžiui.
žausko, P. Tiuteric, L. Kulkos ir J. V$e- j zikos srityje orkestro eilėse pradėjo Po dr. Vyganto paskaitos bus meni

nė dalis, kurią išpildys Ham. liet, cho
ras su sęl. V. Verikaičiu ir jaunosios 
meninės jėgos.

Kviečiame visus Hamiltono ir apy
linkių lietuvius savo dalyvavimu pa-į 
gerbti Kristų Karalių! At-kų kuopa

PRASIDĖJO PRIEŠKALĖDINĖS
REKOLEKCIJOS, kurias veda marijo-

. ... i nas kun. A. Spurgis iš Čikagos. Pa- 
i mokslai ir Mišios rytais 9 vai., vaka
rais — 7 vai. Po pamokslų klausoma

” Į išpažinčių. SeštadienĮ bus svečių kū

lio. Kažkurie jų buvo liudininkais Kati-! iauni dainininkai M. Taiabildaite ir J. 
Ae įvykusioje byloje. Būdinga, kad Mašenauskas. Estradinis orkestras į 
Kauno byloje buvo eilė liudininkų, 
buv. batalijono dalyvių. Vienas buvęs, 
jau ir teismo baustas. Kaip ir Kauno 
byla, Vilniuje p asidėjusi yra parodo- 
Wji — atda a; teismo salėje pilna 
. iūroyų, spaudoje ir per radiją skel- 
iiami pasipiktinimo, pasmerkimo bal- 
S. L Tiek apie kauniškę, tiek apie vii- į 
Biškę bjlą pranešė ir užsienio kraštų 
j ,entaios, paskiri laikraščiai ir radi- 
/ai. E. I

savo piogramą yra Įtraukęs šokius, 
masines ir lyrines dainas, operečių iš* j 
t aukas ir net specifinius džazo kūri
nius* Lietuvių kompozitorių kūriniai 
estradinio erkesh o koncertuose užima i 
trečdalį programos. Didžiausio pasise
kimo paprastai susilaukia Žigaičių dai
na ^Baltosios akacijos” ir Gorbulskioį 
“Žvaigždėtą naktį”.

DAMA SU KAMELIJOMIS
Kauno dramos teatras davė naują išpažintims. Rekolekcijos baigsis 

premjerą — Aleksandro Diunios “Da- Kristaus Karaliaus sekmadienį 40 va
rną su kamelijomis^. Spektaklį rėži- landų adoracija. Kl.

w 5>*no AU/gštųjų režisūros kursų auklė*1 DĖVĖTU DRABUŽIU VAJUS LIE-
rugsėjo^d d. pabrėžti kad daugelyje tkds Motiejūnas. Dekoracijas suku- TUVIAMS LENKIJOJE. — šiuo metu 
Lxcluvos rajonu ęsa pavyzdingai tva-- rė daiL J- Malinauskaitė. Pagrindinius yra nemažai prisirinkusių laiškų iš Sa
komi karių kapai Tačiau daugumas ėdmenis atliko Gražina Balandytė, vaikų trikampio, prašančių paramos.

palikta likimo Laimonas Noreika ir žinomi senosios Tenka kreiptis į Hamiltono lietuvių

APLEISTOS KAPINĖS
Konuuusuuiai pareigūnai staiga sil

ikato smerkti apleistą kapinių puošimą 
Lietuvoje. Apie tai per Vilniaus radiją

Lietuvos rajonų esą pavyzdingai tvar-

TtflSUBIAI

’•***I

Kviečiame

ŠOKIU
VAKARAS

Rengia:
Hamiltono Skautams Remti Draugijos Valdyba

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.
VEIKS PILNAS BUFETAS, DAIKTINI IR STALIUKŲ 
LOTERIJOS. PRADŽIA 7 VAL. VAK.
įėjimas: suaugusiems $1.50, moksleiviams — $1.

Į TALKA JAUNIMUI! Lietuviaipasaulyje

Hillcrest salę, 510 Concession St 
kur įvyks linksmas

JA Valstybės
PO IKŽ. P. ŽIŪRIO mirties rastas jo no ir Berijos laikais parodę pasiprieši- 

paties tekstas Įrašui, kur| jis norėtų nima teisiami ir šiuo metu. Dar Crank- 
matyti savo kapo paminklinėje lento- shaw klausiamas, ar jis žinąs apie vysk, 
je: “įkiši Pijus Ziūrys, miręs toli nuo Steponavičiaus ištrėmimą ir kunigų 
savo tėvynės ir miręs jos pasiilgęs”. Povilonis ir Burneikio bylą?

f-..KAM,N?KAS’ nervų Ugų ir LONDONO LIETUVIŲ POLITINIS 
psichiatrijos specialistas, Los Angeles KLUBAS Ugesnės pertraukos netru- 
mieste, keliems metams išvyko i Eu
ropą.

Gimęs Šiauliuose, ten išėjęs prad. 
m-lą, Stuttgarte mokėsi liet, gimnazi
joj, mediciną baigė Kalifornijos uu-te.

Jaunuolių iš Lietuvos buvo išvežta i 
Kazachstaną, toliau nurodo, kad Stali-

LONDONO LIETUVIŲ POLITINIS

kapinių Lietuvoje
valiai. Esą, seniau kapinėmis rūpinosi 
religinio kulto bendruomenės; šian
dien tokia tvarka, girdi, jau nebegali LIETUVIAI, RYGOJE 
bun upe. uojama. Reikalaujama, kad 
kapinės turi būti meniškai apipavida
lintos ir pan.

Kapinių tvarkymo pavyzdžiu nuro-■ wwvvv į-a - __ . ...
dyti latviai, jit Brolių kapinės RvgųjeJ kis. Buvo atlikti Vivaldi, Bacho, Hen- ■ 8^3-7, O. Bakaitis, 123 Robinson S 
w * « * ■_ > JI W t _ u ± ‘ J I* _________ • _ _______ 1  _ _____

tavę komunistai panaikino Nežinomojo' niai. Koncerto programą paįvairino so-
Kareivio paminklą ties Vytauto D. mu- listai •
zėjųm, sulygino su žeme gražiai tvar- Digrys, Helsinkio konkurso laureatas
kytus karių kapus Kaune, iškėlė ka- altistas Petras Radzevičius ir ębojistas; PASKUTINIS LINKSMAVAKARIS
pines iš Kauno ribų. E. Juozas Rimas. —vkst— j skautams remti dr-jos valdybos įvyks džiai remia skautiškąjį jaunimą ir juos

visuomenę prašant dėvėtų, bet dar ge
rų drabužių. Paaukokite truputį laiko 
padėti tautiečiams už geležinės uždan-

. Sos. Kas galite, prašome atliekamus Spaji0 27 d., šeštadieni. Užbaigimui globojančius rėmėjus, v-ba nuoširdžiai —---- —
Kygoję koncertą davė Lietuvos vals- drabužius pristatyti į parapijos salę savo Į959 m (arnybos, kuri baigiasi į kviečia visus atsilankyti į šį vakarą, Jurgelionis. Rašyt. Gliaudą gydosi li-

.tyb. Llharmonijos kamerinis orkest- prieš ar po pamaldų arba šiais adre- m spalio 31 d., skautų rėmėjai, iš ; maloniai praleisti laiką ir be didesnių goninėj Los Angeles.
has, kuriam vadovauja Saulius Soudec-į-s-ais: Au«- IGevąs, 49 Delware St., JA. parengimų vadovybės gavę laisvę, nu- išlaidų paremti jaunimą jų darbe. KUN. A. KEZYS, SJ, savo studijas

ją 4>xuiąu į kis. Buvū atlikti Vivąldi, mcho, Sen- 8 J>327; O. Bakaitis, l?3 Robinson St., tarę šeštadienį užpildyti linksmu šo- V-ba tikisi pamatyti rėmėjus iš Ha- gilino Paryžiaus katalikų institute. Iš
Nuslepiama, kad Lietuvoje isiviešpa- dėilo, Cezario Franko, Regerio ^ūrį. JA. 2-4109. Negalintieji pristatyti 1 ąias vakaru ^Hillcrest restorano salė- • miltono bei artimesnių apylinkių, o Prancūzijos išvyko Į Belgiją, kur išbus 

vietas, prašomi paskambinti, bus paim- je, 510 Concession St. Gros Benni Fer- ypač geradarius lietuvius tabako au- ilgesni laiką.
f orkestras, veiks pilnas bufetas, gintojus ----- _

daiktinė loterija bei laimės staliukai. Nuoširdžiai dėkoja visiems už parody- liet, parapijos Norwood, Mass., klebo- 
Žinodąma, kad visuomenė nuošir- ‘ tą gerą valią praėjusiais metais ir lin

ki visiems geriausios sėkmės. (Žiūr. 
skelbimą). V. P.

ŠOKIŲ VAKARAS — KONCERTAS. 
— Parapijos choras lapkričio 3 d. ren
gia metinį šokių vakarą-koncertą. Gros 
geras orkestras, veiks turtinga loteri
ja, bufetas su užkandžiais bei gėri
mais. šokių pertraukos metu bus trum
pa programa — linksmų operetinių 
dainų montažas.

Praeitais metais pirmasis choro šo
kių vakaras-koncertas turėjo daug po
puliarumo. Buvo laikomas geriausiai 
pasisekusiu parengimu.

Maloniai kviečiame visus hamiltonie- 
čius ir šiemet linksmai praleisti vaka
rą mūsų parengime ir paremti Hamil
tono parapijos chorą. Rengėjai

PASISEKĘS KARIUOMENĖS MI- 
iNĖJIMAS— Bendruomenės v-bos 

Į surengtas Kariuomenės minėjimas - ba
lius praėjo su dideliu pasisekimu. Il
gas savaitgalis ir pačio įvykio svarbu
mas sutraukė didelį būrį hamiltonie- 
čių ir savaitgaliui atvažiavusių svečių 
iš kitur. Paskaitininkas J. Matulionis 
apžvelgė Lietuvos kariuomenės reikš
mę ir jos kovų istoriją. Nenuostabu, 
kad tik jis galėjo jau įsisūbavusią pub
liką išlaikyti visą pusvalandį be su-

• šnabždėjimo. Po to buvo pristatyti mū- 
1 sų kūrėjai-sąvanoriai. -kuriuos .publi-

. ■ ka priėmė gausiais plojimais. Patį va- 
1 karą įdomiai pravedė Bendr. pirm. VI.
• Kažemėkas. Visada jau buvo taip, kad 
1 Bendruomenės beveik visą didžiąją 
į darbo dalį tenka atlikti pačiam jos 
‘ pirmininkui. Šiemet irgi nepadaryta 
į išimtis. Bet jis yra toks ž mogus, ku
ris gali dirbti keliolika darbų ir vis
kam. randa ^-entuziazmo. P. Ramanaus-

‘ kienės pagaminti užkandžiai visiems 
; patiko. Toks bandymas rengti šokius 
su užkandžiais Hamiltone buvo pirmą 
kartą. Atrodo, kad jis susilaukė publi
kos įvertinimo.

BENDRUOMENĖS ŠOKIAI — LAP 
KRIČIO 10 D. — Barton g-vėj. netoli 
□ttawos, naujoje Steelworkers Centre 
salėje rengiamas įdomus šokių vaka
ras. Tai milijoninės dol. sumos pa
statas su pačiais moderniausiais įren
gimais. Laikas jau visiems pradėti pla-. 
nuoti, kad visi gausiai galėtume daly
vauti. Pasigendama mūsų jaunimo lie
tuviškuose vakarėliuose. Jaunesnioji 
karta laikosi nuošaliai nuo saviškių, 
kol jie sukuria šeimas. Kažkodėl tik 
tada jie pasidaro lietuviškų parengimų 
dalyviai. Pasilinksminimai paprastai 
rengiami lėšoms sutelkti. Mūsų Bend
ruomenės valdyba nėra vien tik tuo i

ka. tos aktoriai — A. Vainiūnaitė ir J. 
Laucius.

— vargonų meistrus Leopoldas ta . . . „ . .KjlK Mot. dr-jos Ham. sk. v-ba

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI

lengva įsigyti
patogu pakeisti k pinigus

naudinga laikyti

anada

Bonds

Naujieji "Canada Savings Bonds'* per 
pirmuosius trejetą metą moka po 41/2% 
metiniu palūkanų, per sekančius trejus 
metus po 5%, o paskutiniu aštuoniu metu 
laikotarpyje moka po 5‘/2% palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5,1.1% 
metinių palūkanų. Skaičiuojant doleriais 
bei centais., kiekvienas investuotas $100 
su priaugusiomis palūkanomis išaugs į 
$172,50, borams subrendus.

Vieno šimto doleriu bonq galima jsigyti 
mokant po 29 centus per dieną, pasinau
dojant pategiu savo darbovietės algą tau
pymo planu. ''Canada Savings Bonds" 
teip pat galima pirklį ir grynais arba išsi- 
mokėjim* i betkuriame banke, io.vestaciju 
įstaigose, pas biržos tarpininkus, trestuo
se bei paskolą bendrovėse.

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

J

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

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

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

CANADA 
SAVINGS 
BONDS

kus vėl susirinksiąs posėdžio. Klubas 
į aptariąs aktualius politinius ir išeivi
jos vidaus klausimus.

_ __ __ _ __ _  _ _ J HUDDERSFIELDE (nedidelis York-
PREĘ. M. KRUPAVIČIUS Ped. Li- šyre miesteliukas) lietuviai minėjo 

tuaiustįkps instituto išlaikymui ir šie- Tautos šventę. Į minėjimą atvykęs ir 
met atsiuntė $20, o Liet. Fondas, vad. Haggan, žydų tautos sūnus, išvykęs iš 
dr. A. Razmos, iš turimo kapitalo prie- Lietuvos 1933 m. kalbąs dar labai gra- 
auglio, neakivaizdinei dėstymo siste- žiai lietuviškai. Jis džiaugęsis, kad tu- 
mai vykdyti paskyrė 25%, t.y. $300. l 1 ~

PROF. DR. VYT. ČEPAS paskirtas tautos šventės minėjimo metu ir paau- 
Bostono High School prancūzų kalbos kojo lietuvių m-los reikalams £5. 
mokytoju. Jam pavesta prancūzų kal
ba dėstyti visose klasėse.

MARIANAPOLIO GIMNAZIJOJ šie-
nięt mokosi per 150 moksleivių. Pri
imti trys nauji, pasauliečiai mokytojai. Stajjja
Yra mokiniu net iš užsieniu. *

JONAS VAZNYS, niujorkietis, nu- IŠRINKTA LIET. KAT. MOKSLO 
ėjęs aplankyti .mirusios Uršulės Pet- AKADEMIJOS VALDYBA korespon- 
rulienės, spalio 2 d. staiga mirė Aro- denciniu būdu: prof. dr. Liuima, prof, 
mįnskio laidojimo namuose. Paskutinį dr. Z. Ivinskis, prof. dr. Rabikauskas, 
patarnavimą jam suteikė ten buvęs 
kleb. kun. J. Aleksiūnas.

SUNKIAI SUSIRGO poetas Kl.

Haggan, žydų tautos sūnus, išvykęs iš

rėjo progą pabendrauti su lietuviais

RAŠYT. F. NEVERAVIČIUS guli 
ligoninėje. Jam padaryta skilvio ope
racija.

minėtam pasilinksminime. KUN. F. NORBUTAS, šv. Jurgio

dr. V. Balčiūnas, dr. Pr. Brazys ir dr. 
J. Vaišnora. Akademija apjungia lie
tuvius katalikus mokslininkus laisva
jame pasaulyje ir turi 130 narių.

Prancūzija
RIČARDAS BAČKIS, diplomato su- . 

nųs, yra ekonomistas, mokslus baigęs 
Paryžiuje. Jis tarnauja Europos ūkinė
je bendruomenėje ir tarnybos reikalais 
važinėja po visą vakarų Europą. Ne- 

, seniai jis atvyko i JAV7 aplankyti tėvų 
ir čia išbus 6 savaites.

Paruošė Pr. Al.

nas, perkeltas toms pačioms parei 
goms i šv. Kazimiero lietuvių parapi 
ją Brockton, Mass., mirusio prel. Pr 
Sirąkausko vieton. Kun. A. Abračins 
kas, buv. šv. Kazimiero parap. vikaras Vokieti 13 
Brocktone, paskirtas klebonu i Nor- _ „ , 
wooda.

MIRUSIEMS DIPLOMATAMS ir jų 
šeimų nariams prisiminti ir pagerbti j 
Čikagoje gyveną jų bendradarbiai už- d- iš Vasario 16 gimnazijos direkto- 
prašė šv. Mišias su egzekvijomis. 1 e - ~.

PADĖKA VASARIO 16 GiMN.
RĖMĖJAMS

Pasitraukdamas nuo š.m. spalio 16

riaus pareigų, noriu dar kartą išreikš-
Yra mirė diplomatai: P. Žadeikis, savo nuoširdžią ir gilią padėką 127 

dr. J. Šaulys, K. Bizauskas, J. Savic- rėmėjų būrelių vadovams ir būrelių 
kis, dr. K. Graužinis, dr. E. Jatulis nariams, o taip pat B.ALFui, Įvairiems
įr įt. organizuotiems vienetams ir atskiriems

LIETUVIŲ FONDO nariais gali būti: asmenims už uolų rėmimą bei atjauti- 
lietuviu organizacijos. I LF Įsijungė Vasario 16 gimnazijos reikalų ma- 
Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdy-; no 2-jų metų direktoriavimo laikotar- 
ba, Įnešusi S200. Tai berods pirmoji to- * Linkiu visiems geriausios sek- 
kįos .paskirties organizacija, Įstojusi i m^s gausios Dievo palaimos. 
LF pilnateisiu nariu. '

Žinomas Bostono lietuvis Įmokėjo 
LF sąskaiton S200. Jo pageidavimu, 
pavardė neskelbiama.

L. Gronis, 
buv. Vasario 16 gimnazijos 

direktorius

OBERHEIMO apyl. seniūnas Ign. 
šmigelskis šventė savo 25 metų spau
dos jubilėjų. Nori išleisti knygą ‘‘IŠBritanija

“CHRUŠČIOVAS—STALINO IR BE-; vaduotojai”; įieško leidėjų.
RIJOS NUSIKALTIMU TĘSĖJAS”.— ■ Ona ?dac-Raudonis sirguliuoja ir i sa- 
Britų laikraštyje “Observer” rugsėjo natoriją rengiasi.
23 d. laidoj tokia antrašte paskelbtas, Vladas Treškauskas priėmė vokiečių 
lietuviu bičiulio prof. S. Sealey laiš- • pilietybę, bet dabar gailisi, nes priža
das - atsakymas sovietinių reikalų ži- dėtų gėrybių ir pinigų negavo.
novui Edward Crankshaw. šis buvo į Jonas Miknevičius statosi didelį na- 
nųrodęs, kad Chruščiovas jau apgailės-1 mą. Nori lietuviuką Įsisūnyti.
tavęs Stalino metodus rytų ir vidurio Jonas Peldžius, mirus pirmai žmo- 
Europoj ir vėliau dar apgailestausiąs, nai. vedė kitą. Pasistatė dideli namą ir 
R. Sealėy primena, kad kovo mėn. 600 susilaukė dukrelės Anitos. Koresp.'

i

mi. S T U O K I E N E I Lietuvoje mirus,
jos dukroms St. Milerienei, Br. Stanienei, sūnui Petrui 

ir jų šeimoms
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime — 

z
A. J. Gedrimu šeima

SUDBURY, Ont
TAUTOS FONDUI AUKOJO: $13—

J. Remeikis; $10 — J. Vaičeliūnas; 
po $8 — J. Bružas, A. Strakauskas: po 
$7 — S. Jackus ir P. Venskevičius: 
po $5 — J. Bataitis. P. Brauklys. K. 
Daunys, V. Grinius. P. Jutelis. J. Ki-

i bickas, J. Petrėnas, K. Poderys. K. 
Rimas, A. Raškevičius, kun. A. Sabas

j ir J. Žiūkas; po S3 — A. Barkauskas. 
1 UUlllLUCO vmujua 11V- a vivu un. vv»v J » -1 TT AT-- TT
suinteresuota. Jeigu be nuostolio ga- f-,?rus^s-VK Bružas A^Jas.unas V. 
Įima išeiti — tai jau gerai. Gera karts 
nuo karto suburti i krūvą Hamiltono 
lietuviškąją bendruomenę. Mes neno
rime taip greit ištirpti svetimuose 
vandenyse.

N. METU SUTIKIMAS. — šiemet į kas. V. Stepšys. E. Sakalauskas. A. Va- 
hamiUonieciai N.-Metus sutiks gražio-: laitis, A. Zlatkus ir K. Žukauskas; po 
je Queen’s Banquet salėje. Ji yra taip I 
pat Bartop gatvėje, arčiau prie Otta-: 
vos g-vės. Kaip pats vardas sako, salė 
yra specialiai pastatyta pobūviams irf 
pasilinksminimams. Geresnės salės to
kiam tikslui Hamiltone nėra, šiemet 
niekas niekur privačių N. Metų suti
kimų neorganizuoja. Kodėl keliems 
atsiskirti nuo visų? Visi į Queen’s 
Banquet salę! Perženkime iš vienų me
tų į kitus būdami visi su visais. K. M.

PRADĖTAS ŠALPOS VAJUS. — Ne 
seniai šioje vietoje skaitėme, kad Ha
miltono šalpos Fondas pradės meti
nę šaipęs vajaus rinkliavą nuo spalio 
15 iki lapkričio 15. Reikia džiaugtis, 
kad-vis dar turime žmonių, kurie ne
nuilstamai dirba artimo pagalbos dar
bą. Kai tie žmonės pasibels, atidaryki
me jiems netik duris, bet ir savo širdis 
bei ištieskime duosnią pagalbos ranką. 
Kad ir nedidelė, bet nuoširdi auka vis- 
tiek atneš daug džiaugsmo ir paguo- 

(Nukelta i 7 pslp >

$2 — L. Baltutis. P. Alkūnas, A. Gai
galas. VI. Juška, P. Kraujalis. S. Liau- 
dinskąs, J.. Liumbis, V. Petrovas. V. 
Skvireckas. J. Sulmistras, K. šviežikas. 
J. Valančius. P. Visockas: po $1 — J. 
Cibulskis, A. Gatautis, P. Gurklys, K. 
Juška, L. Linkevičius, P. Liutkus. V. 
Lumbis. J. Kručas, A. Milčius, A. Rup- 
kalnis, A. Rukšys, S. Šląkaitis. B. Va
rys. Iš viso — $230.

TF ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju 
įgaliotiniui p. Gabrėnui už tokį gražų

i Juška. P. Gabrėnas, P. Griškonis, M.
Franckūnas. J. Paulaitis, A. Judzilai- 
tis, A. Juozapavičius. A. Lapienis, J. ‘ pasidarbavimą renkant aukas paverg- 
Kriaučeliūnas, S. Krivickas. L. Kulnys,: tos Tėvynės vadavimo reikalams. 
A. Mikštas, J. Martišius, K. Narbutas, Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems 
D. Niekus, J. Ragauskas, J. Stepčins- Sudburio lietuviams už aukas.

V. Vaidotas,
TF Atst. Kanadoje pirm.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

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

NAMAI - SKLYPAI - tiKIAI - BIZNIAI
Jums malonų patanvivima siūlo

didžiausia šios rūšies įstaiga Hamiltone

NOTARAS
ANTANAS UUDZIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
j naujas patalpas — 

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

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

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

Real Estate & Insurance Ltd.
Skyrius: 442 BRANT ST., BURLINGTON, Ont., telef. 657-3883

Pardavimai ir įvairūs finansavimai: 
MORGICIAI, BANKO PASKOIXIS, GYVYBES IR VISI 
KITI DRAUDIMAI YRA MUSŲ SPECIALYBE

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

JUMS PADĖTI VISADA PASIRUOŠĘ:

Vladas Antanaitis - Stela Panavas
Jonas Mikelėnas - Antanas Zaranka
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LIETUVIŠKOJI VAIKŲ LITERATŪRA 
IŠEIVIJOJE

ALFONSO VAMBL'TO “TRYS SAKALAI”

Spartėja kultūros kongreso ruoša
Lietuvių kultūros kongreso j M. Karlovičiaus; c. Dvi ištraukos 

rengėjų komitetas sustiprintom1 iS vn.
Vaikų literatūra — sunkiausiai nelieka. Juk kas gali pvz. prisi- Pastangom ruošiasi didžiajam įvy- 

išsprenažiama problema ir tė- mint tokius vardus kaip Kinesta kiui lapkričio 22-24 d. Čikagoj.

Lithuania 
Land, and Heroes
Iš aplanko ir knygos titulinia

me lape išvardinto teksto paaiškė- 
----------- ------ ------- --------------- ja, jog knygoj rašoma šiomis te
kiai J. Gaidelio; d. chorinė įštra'U-j momis: kraštas, žmonės, istorija, 
ka iš “Pagirėnų” operos — “Sau- kalba, Lietuvos kova prieš Krem- 
lė motina pakilo” S. Šimkaus; f. ‘ 
dvi dainos su orkestru (atliks sol. 
J. Vaznelis) V. Jakubėno. Koncer
tą diriguos muz. J. Kačinskas.

K. kongreso parodų ir paskai
tų propagandai - informacijai per 

centrinė sekcija.
Ūkinių reikalų tvarkytojui J.tmėlapis, mūsų kovos draugų — 

Švedui pavesta sudaryti 6 komisi- JAV kongrešmanų rezoliucijų 
jas: technikinę — registracijai tekstai Pabaltijo valstybių laisvės 
ir ūkio reikalams, nakvynės, lėšų reikalu, platus bibliografinis ang- 
telkimo, leidinių, bilietų platini- liškai parašytųjų knygų apie Lie- 
mo, pirmosios pagalbos. tuvą ir Pabaltijį sąrašas. Gi antro-

Kultūrinėje veikloje
‘ iš Vilniaus siuitos — “Senoji Vil
niaus pilis” ir “Neris ir Vilnelė” 
J. Kačinsko; d. du lietuviški šo-

J. DAUBĖNAS, American Academy B. SRUOGOS ^MILŽINO PAUNKS- 
of Dramatic Arts dėstytojas, ruošia ME”, vaidinta Montrealio lietuvių dra- 
scenai du veikalus: Alberto Casella mos teatro ir įrašydinta plokštelėje bu- 
•Death Takes a Holiday” ir Tennessee 
Williams “Orpheus Descending”, 2 
veiksmų. J. Daubėnas jau antri metai 
dirba šioje mokykloje ir režisuoja stu
dentų vaidinimus akademijos salėje.

ST. GOŠTAUTAS, atvykęs iš Kolum- spaudai knygą apie Amerikos žemyno 
bijos ir apsigyvenęs Čikagoje, nusista- Marijos šventoves. Yra jau suradęs 
tęs metus laiko dirbti ir išmokti ang- leidėją ir atidavęs rankraštį NPM šė
lų kalbą, o paskiau, pasinaudodamas serų spaustuvei Putname. 
vieno Amerikos un-to stipendija, gilins SKULPT. J. DAGYS yra sukūręs vi/ 
studijas meno srityje. są eilę naujų kūrinių ir šią žiemą ke-

SOL. A. VOKIETAITIS pr. metais tįna ruošti parodą Toronte. Jis taipgi 
dainavo įvairiose operose, festivaliuo- -ra nutapęs keletą paveikslų. Praėju- 
se, koncertuose važinėdamas po visą siais metais kelis jo kūrinius nupirko 
Ameriką. Vasaros metu gastroliavo su protestantų dvasininkai, vienas jų — 
“Rosalinda” opera. Šį rudenį jis pasi- japonas.
rašė sutartį su New York City Center DAIL. VIKT. BRIČKŲ S su žmona 
opera. Čia dainuos “Bohemoje” ir “Fi- J ruošiasi tapybos parodai, kurią numa- 
garo vestuvėse” keturis kartus. 1surengti šią žiemą vienoje Toronto 

DAIL. V. PETRAVIČIUS išrinktas deSt°

i LIETUVOS MOKSLU AKADEMI- 
; JOS botanikos institutas spaudai pa
ruošė botanikos terminų aiškinamąjį 
žodyną, kuriame yra 13.000 augalų ana- 

netikos ekologijos ir geobotanikos ten 
minu. Redagavo prof. Jonas Dagys.

KLAUS MEHNERT, “Peking und 
Moskau”, Stuttgart, Deutsche Verlags- 
Anstalt, 600 p., kaina 19,80 DM. Tai 
vieno didžiųjų sovietinio gyvenimo ži
novų antroji dėmesio verta knyga. 
Anksčiau K. Mehnert buvo labai tei
giamai įvertintas, parašęs “Der Sow- 
jetmensch”. Pastaruoju metu Fed. Vo
kietijoje ši knyga iškilo į labiausiai 
skaitomų eilę. E.

VARPŲ MUZIKOS KONCERTUS 
Kaune numatoma rengti reguliariai iš 
istorinio muzėjaus, buv. Vytauto Didž., 
bokšto. Rugpjūčio mėn. varpų muzi
kos koncertą buvo surengęs komp. V. 

pv., xvcxvx KuprCVlČlUS SU SŪDUmi. E.
i į klasę; jis parodysiąs klasės drau-i LIETUVOS VYČIŲ CENTCOkiūtu-j VILNIUJE Įvyko pasitarimas dėl 

ros komisija yra išleidusi lietuvių kai-1 dos platinimo kitiems metams. 
bos kurso plokšteles, kurios yra skina- Pagai Lietuvos o-šiu min. pavad. p.

vo pasiųsta Vilniun, kur grupė meni
ninkų turėjo progos ją išklausyti. Re- 
žisorė B. Pūkeleviėiūtė gavo netgi pa
dėkos laišką.

Į KUN. L-R. T. NARBUTAS paruošė

Dar kartą buvo svarstoma kongre
so data, nes kanadiečiai pageida
vo pradėti kongresą šeštadienį, 
kad daugiau asmenų galėtų daly
vauti. Mat, Kanadoje lapkričio 22 
d. nėra švenčiama. Komitetas šio 
pageidavimo nepatenkino, nes esą 
neįmanoma suvesti kongreso pro
gramos į dvi dienas.

Lituanistinėj sekcijoj paskai
tos apie priešmokyklinį auklėji
mą nebus. Meno sekcija pasivadi
no komitetu, kurį sudaro: pirm. 
V. K. Jonynas, J. Pautienius ir

vams ir rašytojams. ir ką jie duoda? Visdėlto bendras
Tėvai nori lengvų, labai supras- rezultatas yra visiškai patenkina- 

tinta kalba parašytų ir vaikams mas. 
suprantamų knygų. Autoriai gi j Antra dalis skaitoma žymiai 
nori vaikus supažindint SU lietu- ■ sunkiau Autnrius tiirėin labai 
vių kalbos grožiu, Lietuvos praei
timi, gamta ir kitais dalykais.

Iš vienos pusės, knyga ir yra žindint vaikus su Lietuvos praei
tam, kad vaikas skaitydamas iš- j tim. Deja, veiksmas, kaip kokioj 
moktų naujų žodžių, susipažintų!kronikoj, surašytas labai nevaiz- 
su gražia, literatūrine kalba. Jei džiais sakiniais. Senoviški vardai 
jam vienas ar kitas žodis ir bus sunkūs, neištariami, kurių viena- 
nesuprantamas, juo geriau: pasi- me puslapy rasi nemažiau kaip 
klaus ir praturtins savo žodyną, desėtką. Jie taip susimaišo galvoj, 
Namuose vaikai be “eik valgyti”, kad nebegali susigaudyt apie ką i V. Vizgirda. Komitetas sudarė są- 
“nusiprausk” ir panašių žodžių čia ir kalbama. Tokio netobulu-1 rašą dailininkų ir išsiuntinėjo 
nedaug ką daugiau girdi. Vienim mo pavyzdys yra “Kunigaikštis kvietimus dalyvauti dailės paro- 
telis būdas praturtinti lietuvišką; Vaidutis”, čia žemaičių kraštą doj.Leidžiamaišstatytipodukū- 
žodyną yra knyga. Autoriai negali 
rašyti taip, kaip vaikai kalba, kad 
vaikams būtų lengva skaityt. Pvz. 
vaikas paklaustas paaiškint, kas 
yra Velykos nebežino, nei žodžio 
“karstas”, nei “kapas”; jis sako: 
Jėzų įdėjo į skylę, paskui iš tos 
skylės jis išlindo ...” Jei tėvai su
gebėjo vaikui duot tik tokį žody
ną ir nėra suinteresuoti jį nei 
kiek praturtint, jiems (tėvams) 
kiekviena knyga atrodys persun
ki.

Iš kitos pusės, autoriai dažnai 
visiškai neatsižvelgia į vaiko ap
linką, amžių, kalbos trūkumus ir 
kitas aplinkybes.

Knygelės vaikams yra brangios, sos Lietuvos senovės fonas. Yra; a- 
Nusiperki premijuotą, 
knygą ir randi ten daug poetiškų 
žodžių apie saulėtekius, saulėly
džius, peisažų aprašymų ir tai vi
sai nebūdingų Lietuvos peisažui, 
ilgų, perijodinių sakinių, priedo 
— daugybę nesuprantamų žodžių, 
ir išlaikyk kad nori vaiko dėmesį.

Labai dažnai autorius savo 
gražbylyste tiek susižavi, kad vi
siškai pameta iš akių tikslą, kad 
knyga taikoma vaikams, jauno 
amžiaus ir prastai mokantiems 
lietuvių kalbą.

Šiuo atveju aš turiu prieš akis
knygą “Trys sakalai”. Tai apy- prie gerųjų. Toj pačioj antroj da- 
storė knygelė ir kaina pažymėta ly yra pasakų, kaip “Linksmo tu- 
tik S2. Tai jau neblogai. Knyga rinio knyga” ir kt., kurios turi sa- 
yra paskirstyta-į dvi dalis. Pirmo- vo pamokančią mintį, kuri nedirb- 

' je — trumpos. įvairios pasakėlės, tina būdų, bet gražiai, litera tūri-!
antroj — pasakos,, surištos su ne forma vaikams perduota. Nors;
Lietuvos praeitimi.. ir čia norėtųsi atsiklaust vaikui

Pasakėlės pirmoj daly yra leng- j psichologijos žinovų, kokį įspūdi' 
1 n j * ’ ’

niais. labai logiškai ir lengvai at-i 
. pasakotos. Jei visi vaikai girdėjo! 

apie mergaitę, kuri sutiko miške! 
milžiną, tai čia bus maloniai nu-- 
teikti ir nustebinti, kad milžinas j 
nenorėjo jos suėsti ar išvirt, bet! 
atsigulė į lopšį ir liepė mergaitei 
jį supt. ■

Visos na sakos vyksta Lietuvoj, 
ir lietuviški vardai bei vietovar-! 
džiai prikergti prie kiekvienos pa
sakos. Nors tas jaunam skaityto-: 
jui (psichologiškai pasakos būtų Į 
tinkamos tarp 4-8 metų) ir apsun-. 
kiną skaitvraa. bet su tėvų pagal-: 
ba jis jas įveikia ir nors iš tų nau
jų vardu, išskvrus Kauna, kuri jis! 
ir anksčiau žinojo..nieko galvoji

'sunkiau. Autorius turėjo labai 
gražų tikslą: pasakos forma supa-

kalba, Lietuvos kova prieš Krem
liaus aneksiją, sovietų tautžudiški 
veiksmai Lietuvoje ir t. t..

Knygoj randame žinių nevien 
apie raudonąją, bet ir rudąją oku
pacijas, o taip pat — lietuvių re
zistenciją ir kovą prieš jas. Kny- 

spaudą numatyta sudaryti viena goję yra J. Andriaus paruoštas 
| Pabaltijo ir kaimyninių kraštų že-

švedui pavesta sudaryti 6 komisi-lJAV’ kongrešmanų rezoliucijų 

ir ūkio reikalams, nakvynės, lėšų reikalu, platus bibliografinis ang- 
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DAIL. VIKT. BRIČKUS su žmona
mo, pirmosios pagalbos.

Kreiptasi į LB vadovus talkos, joj knygos daly — net 96 pusla-
ypač nakvynių reikale. Kongreso piai Lietuvos vaizdų. Iliustracijos, įsmukus -....................................- .

valdo Audrūnas; susipykęs sude- riniu, išskyrus dailininkus A. Var- metu Jaunimo Centro patalpose paimtos iš dn A. Šapokos knygos Čiurlionio galerijos direktorium; kiti■ ^ioksi.ii
gina Joteikį, brolis Tautginas iš- na ir A. Galdiką už nuopelnus veiks užkandinė. . . '
gelbsti sūnų Vaidutį, kuris pasi-j liet, menui — jiems leidžiama po Numatyta pakviesti “Voice of; L—--------
vadina Teisučiu. Šis turi sūnų žai- 4 kūrinius. Sudaryta vertintojų* America atstovus įrašyti kongre- pusl., geram popieriuje, kietais! __ _________ ___________ ___

Į a \r sn pipa: be to. norima gauti dar I virvei i ai c su snalvotu anlanku piešė arki v. Edwardo D. Howard port- tonJįjos morfologijos fiziologijos ge-būną, kuris keršija Audrūnui (iki I komisija iš pirm. V. Petravičiaus, 
tol atrodo Audrūnas turėtų būti' J. Pautieniausir P. Kaupo. Ji per- 
nuo senatvės miręs), paskui ka- žiūrės kūrinius prieš išstatymą 
riauja su Audrūno sūnum Arūnu dar nežinomų dailininkų. Vyr. pa
ir t.t. ir t.t: Aš pati kelis kartus rodos tvarkytoju pakviestas dail. 
verčiau puslapius atgal pažiūrėti,! J. Pautienius.
kas tas Arūnas arba kam ir kodėl I Istorijos sekcijos paskaitinin- 
keršija Žaibūnas. j kų, vietoj mirusio a.a. dr. J. Ma-

Atrodo, kad lietuviški vardai tušo, pakviestas V. Liulevičius.
į ir paminėjimas, kad kaikada jie i Kongreso darbų leidinys išeis 
'kariavo su vokiečiais, netik su;tik po kongreso.
burtininkais ir raganiais, tai vi- ■ Simfoninio koncerto programa: 

"Intermezzo rustico” V. Jaku-
išgirtą I paminėtas ir žygonis (kanklinin- bėno; b. ‘ Lietuviškoji rapsodija”

kas?), kuris moka susidorot su ra-; 
ganiais, bet kad jis turėjo Lietu-' 
vos istorijoj ir kitokią paskirtį.! 
šiek tiek paaiškėja tik iš labai ne
vykusio, pasikartojančio posmo:

■

Čiukum bukum, džiau džiau 
Miklūs jūs,.piršteliai, /džiau' 
Tempkit stygas vis drąsiau, 
Kanklės, ūžkite graudžiau.
Nors nenutylėjau knygos neto-' 

bulumų. turiu pasakyt, kad apla-i 
mai paėmus, iš daugelio vaikams 1 .

■ skirtų knygų, šią reikia priskirt

vos, originalios, trumpais saki-j vaikui daro toks realybės maišy-i 
' mas su fantazija? Pvz.. užburtoj 

pily, ant sienų kaba garsių rašy
tojų portretai: Valančius, Vaiž
gantas ir kt. Galbūt tai yra gerąs 
būdas Įbrukt į atmintį vaikui vie-i 
na kitą istorinį vardą, o gal tie! 
vardai jam atminty liks tik kaip 
burtininku bendrininkų, o ne is
torinių. Lietuvai nusipelniusių as
menybių. vardai?

B. Mąžeikienė 
Alfonsas Vambutas, TRYS SA-j 
KALAI. Pasakos ir padavimai. 
Kūrinys 'premijuotas 1957 m. 
Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
Amerikoje. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Čikaga 1962, 
186 psl. Kaina S2.

Slypintis 
netikinčiu į u 
tikėjimas

Yra žmonių, kurie vengia sutikti kunigą gatvėje, nes 
tai esą neša nelaime. Kiti vengia kunige ar vienuolės.

• v w CT’ k*

nes juos pamatę ar sutikę, sako, jaučiasi sugadinę sau 
nuotaiką. Pirmieji yra prietaringi, antrieji save laiko ne
tikinčiais.

Gydytojas nervinosi kunigo akivaizdoje
Kartą kunigas aplankė ponią, kuri save laikė netikin- 

čiąja. Toks buvo ir jos \yras, kuri kunigui teko pažinti 
arčiau. Moteris buvo išlavinta, kultūringa ir garbinga. Su 
ja kunigas buvo pasikeitęs keletu laiškų, kuriuose ji pa
stebėjo esanti “savaip tikinti \ bet nepasitikinti tikinčiai
siais. Ji buvo paliesta vienos nelaimės, ir kunigas, atvy
kęs iš toliau, jautė pareigą jai išreikšti savo užuojautą.

Tuo metu pas ją užėjo pora žmonių. Vienas jų — se
nyvas gydytojas, plačiai žinomas visuomenėje. Jis — is 
vadinamų netikinčiųjų. Žmogus atrodė kuklus, paprastas, 
bet kai pamatė sėdintį kunigą, taip susivaržė, jog atrodė 
ilgai nepakęs čia pabūti. Jis teišbuvo vos keletą minučių; 
i kunigą net nepažvelgė. Kalbėjo su ponia, tarsi nieko 
daugiau kambary je nebūtų; kalbėjo skubiai, beveik ner
viškai. Ir išėjo atsisveikinęs tik su ponia, kunigui nei 
sveikas, nei sudiev. Panašiai laikėsi ir kitas lankytojas, 
kunigui n<'paž|stamas, bet matyt, panašių nusiteikimų.

Iš kur toks erzinimasis?
Kuo tai aiškinti? Kur slypi tokios nenatūralios laiky

senos, n< tgi erzinimosi priežastis? Tą* priežastį gal at- 
, skleis vieno religingo žmogaus pergy venimas. Štai jo

— Pradėjau nebepakęsti religinių knygų, net evan
gelijų. kurias anksčiau taip mėgau. Mane ėmė erzinti 
kunigo pamokslai. Keista, seniau erziiKtavausi. kad pa
mokslai. kaip man atrodė, permenkai paruošti, nepakan
kamai gilūs, o dabar priešingai. Juo geriau jie būdavo

“Lithuania Through The Ages”, direkcijos nariai yra: J. Pautienius. J.' 
Knyga didoko formato, 200' Mieliulis, J. Mulokas ir B. Babrauskas.- 

DAIL. KUN. P. BRAZAUSKAS nu- 
i:_:: „i: 
retą. Dirbo net penketą metų. Paveiks
lą padovanojo arkivyskupui prieš iš
vykstant Romon. Dail. Brazausko nuo
trauką prie nutapyto portreto įsidėjo 
“Catholic Sentinel” laikraštis.

DR. J. GRINIAUS dramą “Gulbės 
giesmė” išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, Čikagoje. Ji buvo spausdina
ma “Aidų” žurnale.

VL. JAKUBĖNO kūrinys “Intermez
zo rustico” stygų, orkestrui numatomas 

. pirmą kartą atlikti kultūros kongreso

» v o , r ' o r r j ~ ~
so eigą; be to,-norima gauti dar■ viršeliais, su spalvotu aplanku. 
4-6 aparatus, kurie užrekorduotų i Ir spauda, ir iliustracijos, ir infor- 
sekcijų darbo eigą. matinė dalis galėtų būti geresnė,

Nutarta sudaryti rezoliucijų ko- juoba, kad knyga skirta angliška- 
misiją iš 3 narių, kuri kongreso jai — amerikinei publikai, 
metu bus padidinta iki 7-8. Šia proga prisimena mano de-

Kvietimai į kongresą ir bilietai šimtmetis sūnus Pauliukas, kuris, 
platinti nutarta pradėti galimai jau antrą kartą gražiai ambasa- 
greičiau, pasinaudojant jau esa-;doriavo su Lietuvos vaizdų kny- 
mų organizacijų tinklu. gomis angliškoj mokykloj, kurioj

Komiteto pirm. P. Gaučys nu- jis mokosi. Bene prieš metus, kai 
mato pasikalbėjimą su spaudos atsinešiau nusipirkęs VI? ViĮeikio 
atstovais,' kuriame pakartotinai paruoštą ir “Tėviškėlės” išleistą i simfoniniame koncerte lapkričio 25 d. 
primins kad politinio šališkumo vaizdų knygą “Lietuva mano tėvų VL* SLAITAS> gyvenąs Anglijoj, yra

■ primetimas yra nepagristas. Inf. ■ žemė” ir, nors joje įrašai prie pa- 
i veikslų tik lietuviški, jis pasipra- 
įšė, kad leisčiau knygą nusinešti; 
I į - -----z. r-----y ----------------- j
i gams, kokia graži yra jo tėvų gim- < 
i toji žemė. Grįžęs džiaugėsi-, kad 
! misija labai gerai pavykusi. Esą, 
I mokytoja net pamokos metu lei- 
! dusi aprodyti ir perversti knygos 
' paveikslus draugams, o jeigu kur 
\ nors ir kam nors buvo neaišku, 
į jis paaiškinęs ...

inacinė dalis galėtų būti geresnė,

Šia proga prisimena mano de

gomis angliškoj mokykloj, kurioj

amžiaus laimėjo

paruošęs spaudai naują savo eilėraščių 
rinkini. Knygą sutiko išleisti Britani
jos Lietuvių S-ga. Pr. Al.

mos vaikams mokytis kalbos. Yra dvi 
plokštelės, kurias galima sukti 33 arba 
45 greičiu, drauge su paaiškinimų kny
gelėmis. Plokštelių formatas panašus 
i suaugusiems skirtas plokšteles, ku
rias Lietuvos vyčiai išleido 1961 m. 
Paaiškinimų knygelę išvertė dr. A.

Šlevio pranešimą, Lietuvoje kiekvie
nas tūkstantis gyventojų skaito 761 
egz. laikraščių ir žurnalų. Esą, pagal 
gyventojų tarpe išplatintą spaudą Lie
tuva visoje sovietijoje užimanti trečią 
vietą. Nepaisant, kad spauda Lietuvos 
gyventojams brukama visomis priemo
nėmis, vis dar nusiskundžiama, kad 
kaikuriuose rajonuose tas platinimas 
vyksta nepatenkinamai. E.

KOMPOZITORIŲ vad. ketvirtadieni 
Vilniuje buvo aptaria jauno kompozi
toriaus Jurgųčio nauja simfoninė poe
ma ‘‘Mirties fortas”. E.

Su L. Valiuko knyga “Lithua- šešplaukis. o plokšteles Įkalbėjo Va
nia Land of Heroes” veiksmas vėl lerda Gngaitytė-Leverock. Kurso kai- 

' pasikartojo. Tik šiuo kartu dar ™su ak3™s s‘l}s'
; sėkmingiau, nes knygos tekstai 
i angliški. Sūnus nusinešė knygą Į;
■ mokyklą, o ją rodė mokiniams iri
paaiškinimus davė pati mokytoja.' skelbta Gudijos literatūros savaitė.

«Pr Alšėnas l Vilniuje buvo atidaryta Gudijos kny- 
J I gy paroda, atvykę rašytojai gudai bu-

Lithuania Land of Heroeš^Faruo- j vo vg.žioti*po įvairias Lietuvos vietas: 
šė ir redagavo' Leonardas Valiukas.; kaip paprastai, jie buvo suvesti su
Išleido "Lietuvių Dienų” leidykla, i darbininkais-ir pan. Pokario metais 7 1032 ... L«-
4364 Sunset Boulevard. Hollywood Į Lietuvoje buvo išleista 15 Gudijos ra- ; <xenijus Petrauskas ’7742'so Trov St" 
29. Calif., USA. Kaina S4,75. ‘šytojų knygų. . E. --- “ *

ti Frank Gudelis, 129 Rita St., Davton 
j 4, Ohio, USA.

SPALIO 7 D. LIETUVOJE buvo pa

Atsiųsta paminėti
Lietuva. Filatelistų draugijos biu- 

is nr. 7, 1962 m. Redaktorius Eu-

Chicago 52. II!.. USA.
Eglutė. 1962 m. spalis nr. 8. Gra- 

. žiai iliustruotas nr. Redaguoja ir ad- 
i ministruoja NPM seserys: Immaculate 
•Conception Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn., USA. Metams $4.

Juozas Kralikauskas, Titnago ugnis. 
Premijuotas romanas. 1962 m., 205 
psl. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas — 4545 West 63rcl St., Chicago 
29, Ill.. USA. Aplankas dail. Tel. Va- 

> liaus. Kaina S2.50.
Petronėlė Orintaitė, Daubiškės inte- 

filoso- i ligentai I ir II t., 1962 m., 171 psl. ir 
tenai.^3 psl. Nidos Knygų Klubo leidinys 

..! nr. 39, 1-2, Ladbroke Gardens, London, ' 
W. 11, Britain. Kaina minkštais virše
liais S1.50, kietais — $2.

Kan. A. Steponaitis, Tėvynėje ir pa-

Modernios srovės saulėleidis
DR. X MAČERNIS

‘"Anapus egzistencializmo” Mas mintijimo schemoms. Keletą sa- 
alla del existenciali-smo, Barcelo
na, 1958, tokiu vardu žymus filo-

: sofas Ismail Quiles, S.J, Buenos A v v x (
Į Aires un-to vicerektorius paskel- losofus, lankė universitetus ir i 
įbė veikalą, kurio antrasis* tomas stengėsi susipažinti su f-'1--- ' 
i tebėra ruošiamas spggidajS Sir fi-^ijfe dabartinių^ stoviu i 
losofas turi tįkr4 atviras akis, Išklausęs poros Heideggerio pas 
studijavo Japonijoje ir Indijoje kaitų ir pasikalbėjęs su juo, I. 
rytiečių mąstymo būdą ir sugeba Quiles šiaip išsireiškia: “Po ko-

vo veikalų paskyrė egzistencializ
mo kritikai, 1955-56 aplankė Eu
ropoj žymiuosius tos pakraipos fi-

antrasis, toniasjstengėsi susipažinti su 
spgtidaĮi Šit fi-fijČS dabartiniu... stoviu

J. Reed iš Sudbury, Ont., 22 metų 
pirmąją premiją akordeonų muzikos konkurse Pra
hoj. Dalyvavo 20 tautu akordeonistai.
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ženkli ir pan. Tokiais atvejais jie ima erzintis ir “sugadi
na sąi? dieną". Tada ir žodis nereikalingas išsprūsta, ir 
pašalpa atsiranda! Ar nuo to geriau? Priešingai — tik 
dar labiau degina ir graužia.

Erzinimasis rodo vidini jautrumą
Tokius netikėjimo reiškinius kaikas labai blogai išsi

aiškina. Kunigo “nepakentėjai”, pasityčiotojai laikomi 
piktesniais “bedieviais” už kitus. Iš jų nieko gero nebe
laukiama, j juos numojama ranka. Esą jie nebeturi jokios 
pagarbos religijos ženklams, veiksmams, atstovams.

Toks sprendimas dažnu atveju klaidingas. Juk “prieš 
religiją kovoja ne netikintieji, o tikintieji” (S. Freud). Iš 
šių žmonių kaip tik galima laukti daugiau nei iš nejaut
riųjų. Kas iš tų, kurie kunigus netik pakenčia, bet net 
juos Įnėgsta ir su jais bendrauja, o religijai yra visiškai 
abejingi. Bet prieiti prie pirmųjų daug sunkiau. Jie taip 
jautrūs, kad mažas neatsargumas juos gali dar labiau 
pastūmėti neigiamu keliu. Svarbiausia jiems — suprasti, 
kad jų netikėjimas yra tik nepasotintas tikėjimas.

Vaikas padėjo iškelti slypintį tikėjimą
Pažinau vieną tiksliųjų mokslų atstovų panašios dva

sinės būsenos. Buvo vidutinio ūgio; galva stambi, pasvi
rusi priekin, veidas minties ir pergyv’enūno bangų išva
gotas. Žmogus uždaras — savo mintis reiškė tik patiki
mam asmeniui, bet nepajėgė savo pasakojimo rutulioti. 
Toks man atrodė jautraus žmogaus pavidalas, kai jį pa
žinau. Apie jį man pasakojo, kad buvęs visiškai išsisky
ręs iš praktinio religinio pasaulio, dažnai jaudindavęsis, 
kai kas primindavo Dievą, Bažnyčią, kunigus. Nėjęs išpa
žinties ir nenorėjęs nei girdėt artimųjų kalbos apie tai. 
Bet buvo geras šeimos tėvas, labai mylįs savo vaikus. Ir 
štai vienas vaikų, lyg jausdamas pareigą išvesti tėvą iš to 
nerimo ir jautrumo, pradėjo ji kalbinti išpažinties. Vai
kui atrodė, kad nieko kito jam nereikia. Pavyko jį pripra
šyti nueiti rekolekcijų. Vaikas atspėjo vieną smulkmeną. 
Sako: einam išpažinties vėlai, kai jau visi žmonės išsi
skirstę ir kai bažnyčioj palieka tik kelios švieselės spink- 
sėti. Jiedu nuėjo ir atliko išpažintį.

Tuo išsisprendė visa jo ankstyvesne būsena. Šiandien 
jis, — kaip ir visi tikintieji, tik uolesnis už daugelį kitų. 
Sutikęs jį išsikalbėjau. Ta proga jis tarp kitko pasakė:

— Man rodos, visa kita šiandien nėra taip svarbu. 
Svarbiausia, kad nepamestume iš akių Dievo ir savo 
jaunimo.

Jaunimui jis dabar buvo suteikęs savo dėmesį: su juo 
dirbo, jam talkino, kvėpė jam idealaus gyvenimo pra
giedrulius.

1 nepasiduoti nuo seno sukurtoms kių 50 metų apie Heideggerio f i- sauiy. Prisiminimai ir’apybraižos. 1962

paruošti. juo gilesni ir jautresni, juo labiau jie pjaudavo 
mano savijautą.

— Betgi jūs nepfaradote pilgarbos savo religijai? — 
buvo paklaustas.

— Anaiptol! Bet aš negalėjau tų visų religijos reika
lavimų sekti.

— Kodėl?
— Man sunku paaiškinti. Gal dėlto, kad buvau per

vargęs. Jūs turbūt žinote tokias būsenas, kai žmogus 
nebegali savo mintims vadovauti — kaip plokštelė kar
toja tą pačią melodiją. Taip mano protas kartojo tą pačią 
minti. Savotiškas pamišimas — nebegali jos išmesti tik 
ji viena tesisuka. Kartais ją pakeičia kita mintis, bet vis 
vietoj...

— Tai nėra joks pamišimas, tik pervargimas. Gal 
studijuojat ir kartu uždarbiaujat? Turit kitų rūpesčių bei 
pergyvenimų? — pastebėjau.

— Viskas susidėjo kartu: tas ir anas!
Iš tikrųjų, čia ir buvo visa priežastis to nelaukto nuo

taikų ir interesų pasikeitimo. Žmogus nebepajėgė sekti 
religinių reikalavimų. Kitas būtų dėlto nesijaudinęs, o šis 
priešingai — juo mažiau bepajėgė, juo daugiau stengėsi. 
Pagaliau jis visai nebegalėjo tų reikalavimų sekti nei 
savo dėmesiu, nei valia. O čia knygos ir pamokslai jam 
vis primena: turi daryli, negali apsileisti!

Žmogus nesupranta savo nervinės būsenos, neišsiaiš
kina savo jėgų santykio su tų reikalavimų vykdymo ri
bomis ir ima erzintis. Jis negali pats sau prisipažinti, 
kad laikinai nelegali savo dvasinių jėgų daugiau panau
doti. Jis nelinkęs sujikti, kad visiškai pervargęs ir išsem
tas. Taip jis bando jieškot kito atsakymo: o gal čia įvyko 
mano dvasinių interesų pervarta, gal jau aš iš tikro nebe
noriu toj srity daryti pažangos?

Iš tikrųjų, čia ne interesai pasikeitė, o žmogaus pa
jėgumas. Reikia atsigauti, atstatyti savo nervinę būse
ną, ir tie patys interesai vėl grįš. Ne erzintis reikia, bet 
ramiai laikvtis.

*

Nenori, kad primintu slopinamą tikėjimą
Panašiai būna ir su vadinamais netikinčiaisiais. Jie 

erzinasi dėlto, kad pasąmoniškai jaučia nedarą taip, kaip 
norėtrj. Jie nori, bet negali; negali dėlto, kad pasiskellx4 
netikinčiaisiais arba perilgai apsileido ir nebedrįsta ar 
nelx’prisivercia atlikti kaikurių pagrindinių religinių aktų. 
Re’igija tebėra jų vidaus balsas, ir tai laliai jautrus. Jie 
norėtų, kad to balso nieks jiems neliepažadintų. nebepri
mintų. O čia jie sutinka kunigą, ar šiaip tikinčius žmones, 
girdi juos kalbant apie Dievą, mato darant kryžiaus

losofiją dar mažiau tebus kalba- m. 319 pSi. spaudė Tėvu pranciškonu 
ma, negu dabar apie Hėgelio ar spaustuvė. Brooklyn. 910 Willoughby 
Comte filosofiją. Stebint Heidege- Ave., Brooklyn 21, N.Y.. USA. 
rį susidaro įspūdis, kad jis pabai- .
gė savo žengimą pirmyn, ir atro- mėn. ^Turiny: Vl.JVIingėla. ^Devintoji 
do, kad nebegali padaryti nė vie- ....

Lietuvių Dienos, nr. 4-2910. spalio

do, kad nebegali padarvti nė vie- Kana(los Lietuvių Diena; M, Musteikis, 
no žingsnio daugiau. ' ,ixf studijV savrtaitė v- Vo.kJieti^e -° ® lietuvių vieningumo apraiška: Ale Ru-
. K. Jaspers SU prof. Quiles pa- ta Pasaulis yra mano, ir kt. 
sikalbėjime pakartotinai tvirtino, 
kad ir jo būdu daromos žmogaus, 
egzistencijos analizės negalima 
pasiekti galutiniu pagrindu. Ti- MoksIttS dabai* SU-

ioi ne"! traukia hemoroidus
IycIZ. Iy VILIUJ illctlU -į

moję migloje.
Iš pasikalbėjimo su daugeliu 

Vokietijos ir Prancūzijos profeso
rių I. Quiles gavo įspūdį, kad eg
zistencializmas un-tuose jau pa
baigė savo misiją. Vienas iš filoso
fijos profesorių, žmogus visai ne
religingas, paklaustas, kas gi be
paliko iš egzistencializmo srovės, 
kategoriškai atsakė: Nichts! — 
nieko. Prašiau jį paaiškinti šį at
sakymą. Į tai jis dar griežčiau at
sakė: Nichts!

Prof. Quiles profesoriavo įvai
riuose Europos, Azijos, Siaurės 
ir P. Amerikos un-tuose, parašė 
daug filosofijos ir teologijos vei
kalų ir yra laikomas vienu rim
čiausių filosofijos autoritetų. Su 
juo man teko susipažinti prieš 10 
metų, kada rašiau savo knygą “EI 
Hombre, un enigma?” Teko susi
tikti belankant tarptautinės filo
sofijos knygų parodą, suorgani
zuotą Buenos Aires universiteto. 
Susyk pamatėme, jog mūsų pažiū
ros veik visiškai sutampa. Visų 
mano ispaniškų veikalų rankraš
čius jis yra skaitęs ir juos apro
bavęs. Skaitė ir mano dabar ruo
šiamą veikalą ‘Tabulation en fi
losofija y tiencia”, kurio rankraš
ty patarė padaryti tik vieną ki
tą sušvelninimą išsireiškimuose, 
liečiančiuose Heideggerį.

lietuvių vieningumo apraiška: Alė Rū-

Vytis, nr. 8, spalis. 1962.m. Lietu
vos vyčių organas.

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) j vyk d.

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

• J—4807

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. lel. LE. 34027

231 RONCESVALLES AVĖ.



e PSL. T e VI s K t s ŽIBURIAI________________________________________________________________ 1962. X. 25. — Nr. 43 (667)
^RRRERRRRRRRRNNEEIIEINERRSRNRERENNKRNEEBENEHRKRERERENNNNNNSNENNiEEENESEEICERRRE^^

Mann & Martel Ltd.

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

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

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

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

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

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

B. SAKALAS ,
Darbo telcf. KO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais ncrastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS

TORONTO, Ont
Mūsų kariuomenės atkūrimo 

44-jų metinių paminėjimas numa
tytas lapkričio 25 d. Prisikėlimo 
salėje. Minėjimą ruošia Bendruo
menės apyl. v-ba, talkinant kūrė
jams - savanoriams ir šauliams. 
Spalio 16 d. apyl. v-bos pirm. J. 
R. Simanavičiaus bute buvo su
kviestas minėtų organizacijų val
dybų posėdis, kuriame aptarti su
riję su švente pasiruošimo reika
lai. Be paskaitos, kurią skaityti 
numatytas kviesti iš JAV žymus 
buvęs kariškis ir geras paskaiti
ninkas, numatoma ir plati meninė 
programa.

Kūrėjų - savanorių skyrius tai 
dienai abiejose parapijų bažny- w • v y • y -w g • v • V V

Kaz. ir Marijai Daukams spalio 
20 d. bičiuliai surengė 25 metų 
vedybinį jubilėjų šv. Jono Kr. 
par. salėje, kuri buvo pilna bičiu
lių. Abu sukaktuvininkai apie 10 
mėtų dalyvavo “Aušros” chore, 
kuriam vadovavo A. Motiejūnas.

Ukrainiečiai pagerbė lietuvį. — 
Toronto ukrainiečių meno ir kul
tūros klubas ‘Kozub” spalio 19 d. 
surengė kompoz. Juozo Bertulio 
garbei koncertą. Iniciatorius prof. 
S. Fodchuk savo kalboje vaizdžiai 
paminėjo J. Bertulio didelę sim
patiją ir nuopelnus ukrainiečių 
kultūrinei veiklai tremties metais 
Vokietijoje. Meninę programą iš
pildė pianistė S. Humenny irčiose užprašė šv. Mišias už žuvu- į Zdvokįa“ S Roma

si ^uSSFkaS1̂ ^’ kuris> tarP kitk0- išPildė J‘ 
J savanonus> kaI™s Jr; Bertulio Serenadą op. 136. Lietu-

I S3U11US. S. Mtiiic* nfrfnvnvn ml T T

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. — Mergai

čių senior komanda užregistruota B-A 
lygoje ir šį antradienį 7.15 v.v. Deer 
parke žais pirmąsias rungtynes. Ket
virtadieni 7 v.v. Given mokyklos patal
pose — Shaw ir Queen — Aušra Juvl. 
žais CYO lygos rungtynes su St Vin
cent, o po jų — Aušra Sr. su St. Johns 
Weston. Sekmadienį 1 vai. p.p. Loretto 
patalpose Aušra Midget žais su St. 
Leos. Taip pat sekmadienį 7 v.v. mūsų 
salėje Bathurst - College lygos atida
rymas. Žais praėjusių metų jaunių fi
nalistai estai - Aušra Jr.

Praėjusios savaitės CYO lygos run 
tynėse Aušra Juvl. nugalėjo praėjusių 
metų čempįjones Corpus Christi re
zultatu 18:7. Žaidė: I. Romanovaitė 8. 
R. Bilkytė' 6, J. Čeponkutė, D. Klimai- 
tė 4, R. Narušytė ir D. Kudirkaitė.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
vyksta sekančia tvarka: antradieniais 
nuo 4.30 iki 7 v.v. mergaitėms 9-13 m., 
o po jų vyresnėms: trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 4.30 iki 7 v.v. ber
niukams 8-13 m. ir po jų vyresniems.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės sėkmingai pradėjo 

naująjį sezoną. CYO lygos pirmenybė
se Vyčio jaunių klasės žaidikės įveikė 
St. Vincent krepšininkes 51:10. žaidė: 
žolpytė 21, Bilkštytė 2. čirvinskaitė 
16. Supronaitė 2, Jonynaitė 10, Ren- 
kauskaitė, Žėkaitė. Tik jauniausios vy- 
tietės CYO lygos midget klasės pirme
nybėse pralaimėjo pirmąsias savo 
rungtynes 10:5. Nors priešininkės at-, 
rodė turinčios daugiau patyrimo, ta- • pasaulyj 
čiau žaidimas buvo apvlvgis. žaidė: j tarnautojų net 1134 asmenis! 
Balsvtė 4, Kvbartaitė 1, L čirvinskaitė. i Kijevo Dinamo treneris Solovjovas 
J. čirvinskaitė, Kazlauskaitė, Žukaitė, j iau pradėjo Sov. Sąjungos olimpines 
Ramanauskaitė, Nacevičiūtė, Zubric- j futbolo komandos pirmus pasiruošimus 
kaitė. Ši komanda suorganizuota prieš ’ 1964 m. olimpijadai.
pora savaičių, tačiau tikimės, kad Va-. Gerai pažįstamos Augsburgo lietu- 
lentinos Balsienės ir Jono žuko globo- viams futbolo komandos BC Augsburb 
je jos išaugs i rimtas lietuviško krep- ir Schwaben žaidžia pietinės Vokietijos 
šinio žaidikės. - augštoje lygoje. Jų susitikimas Svabi-

Sekančios rungtynės: ši antradieni į j°s sostinėje baigėsi BC pergale 1:0. 
Vvčio motervs pradeda Toronto Ladies I žiūrovų buvo 22.000. Po šio laimėjimo 
Basketball lygos pirmenybes. Pirmą- BC randasi septintoj vietoj ir Schwa- 
sias rungtynes teks žaisti su B-A ko- ben — 14-toje. K. B.
mauda, šį sezoną pirmenybės bus vyk- ——t 
domos Deer Park mokykloje Yonge irf rj s 
St. Clair gatvių rajone, šių' pirmenybių a G t G U O G GI iii G S
pradžia 7:15 v.v. Vytiečių komandoje; 1*57 L “He
matysime pora nauju žaidikiu. Si sek-i iw/ G KTU UKISZ
madienį 3 vai. p.p. Loretto m-loje jau-j tcj / tabaka
nosies vytietes žais su St. Vincents 
komanda. Pirmadieni 7 v.v. Lawrence- 194 pėdų daržinė. 5 kilnos, 2 nauji 
Park mokykloje jauniu komanda žais namai, naujas dvigubas garažas, 
SU OT PH krenšininkėmis A S gerame stovy visos masinos, reika- SU ULKH krepsminkemis. A. a. t.k.LA onainimni išritant

vius atstovavo sol. J. Liustikaitė, 
Maironio 100 metų gimimo su- kuri be kitų kūrinių, išpildė J. 

kakties minėjime, kurį surengė Bertulio dainą “Baltija”. Akom- 
į pr. sekmadienį apyl. valdyba Pri- panavo žymus ukrainiečių muzi- 
sikėlimo salėje, akademinę pa- kas K. Olley. 

•skaitą skaitė dr. J. Grinius. Jis T1 
priminė, kad Maironio išvengti 

1 negali nė sovietinė okupacija, ku
rios metu buvę paskleista apie 
40.000 egz: Maironio raštų, nors 

•ir cenzūros apkarpytų. Maironis 
buvęs vienintelis dainius Lietu
voj, kurio net 50 eilėraščių susi- 

i laukė 30 kompozitorių dėmesio ir 
;apie 100 kompozicijų. Trumpą, 
■ bet rūpestingai paruoštą, meninę 
dalį atliko jaunimo choras, vad. 
kun. B. Pacevičiaus, ir dėklama- 

, toriai — A. Bušinskaitė, L. Kizy- 
Futbolo pirmenybių pasekmės: prie tė, E. Zabiela. Minėjimo pabaigO- 

158 C!) žiūrovų Kauno Lima nugalėjo! je buvo Įteiktos premijos gabie- 
Ukmergę 3:0, o sostinės Elfą pralai-įsiems studentams. Jas suorganiza; 
mėjo Telšių Masčiui 1:2. i v0 studentams remti būrelis, vad.

Pasaulio stalo teniso meisteriai — j Karkos. Publikos buvo gana 
kiniečiai nesejo Lietuvoje ir Sov S-go-; g su gėrėjosi dideliu Mai-
je. suzaisdami eilę rungtynių. Visur & . | J . . .
laimėtojais išėjo svečiai, nors Kaune romo portretu, KUT1S BUVO paaa 
moterų dvejetas - Kondrotaitė - Ba-Tytas is skulpt. E. Docienes sukur-

Iš svečių pažymėtini: šio klubo 
pirm., buvęs garsus ukrainiečių

tenoras, M. Holynskyj ir žynius 
poetas E. Malaniuk. L.

United Appeal — bendros lab
daros vajus š.m. pasiryžęs surink
ti $9.717.000. Jau surinkta $5.309. 
305 arba 54,6% užsibrėžtos su
mos. Visi skatinami paaukoti.

Padėka
Liet. Vaikų Namuose Šiluvos Mari

jos bareljefo šventinimas ir darželio 
lankymo diena praėjo labai gražiai.

Nuoširdžiai dėkojame D. gerb. prof, 
kun. St. Ylai už atvykimą pas mus 
šventinimo apeigom. Dėkojame rėmė
jų valdybai ir visiems rėmėjams už pa
siaukojimą ir kruopščiai atliktą darbą 
šventės metu. Taip pat dėkojame Tė
vui klebonui Placidui ir visiems Tė
vams pranciškonams už didelę pagalbą 
ruošiantis šventei; kun. klebonui P. 
Ažubaliui už skelbimus šv. Jono Kr. 
parapijoj, “T. Žiburiams” už skelbi
mus ir aprašymus. Mūsų gilus ačiū p. 
Norai Kulpavičienei už taip meniškai 
paruoštą filmą iš darželio vaikučių 
gyvenimo. Galiausiai dėkojame vi
siems atsilankiusiems ir tiems, kurie 
betkuriuo būdu prisidėjo prie šios gra-. 
žiai pasisekusios šventės.

Gerasis Viešpats atlygins Jums šim
teriopai už Jūsų gražų nepailstantį dar
bą ir pasišventimą.

Dėkingos Jums Kristuje
Nek. Pr. Marijos seserys

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
PER MAIRONIO 100 metų gimimo 

sukakties minėjimą Prisikėlimo para
pijos salėje liiivo įteiktos LS Rėmėjų 
Būrelio paskirtosios premijos ir pa
šalpos 4 studentams ir 4 abiturientams 
(pavardės buvo paminėtos anksčiau) 
už pažangumą moksle ir dalyvavimą 
lietuviškoj veikloj.

Įteikdamas premijas LSRB valdybos 
pirmininkas paryškino Maironio žo
džius “Paimsim arklą, knygą, lyra ir 
eisim Lietuvos keliu”.

Čekius rėmėjų būrelio vardu Įteikė 
ižd. p. Rinkūnienė. Studentų vardu pa
dėkojo D. Skrinskaitė, pareikšdama pa
sitenkinimą, kad liet, visuomenė neuž
miršta studentų ir laiko juos reikalin
gais. Ji pažadėjo, kad studentai visuo
menės lūkesčių neapvils. Premijos bu
vo Įteiktos scenoje, publikai gausiai 
plojant, ’

Mokslo skatinimo reikalams premi- 
pašalpas sudėjo daugumoje gy

dytojai, parapijos ir kt. lietuviai, pas 
kiti sektoriai (metimų,i Sol. V. Verikaitis pakviestas ;kuriuos šiais metais buvo kreiptasi.

šuolių) laukia net statybininko rankos. Į dainuoti Ročesterin lapkričio 10 j LIETUVIAI STUDENTAI pradėjo 
SoV. Sąjungos Dinamo dr-jos leng-Į - — - " * ’ 1 1 a v

vosios atletikos pirmenybėse Kijeve 
A. Varanauskas laimėjo pirmą vietą 
rutulio stūmime — 17.51 m., J. Mozū
ra antras šuolyje su kartimi — 4,20 m.

Vilniaus “Žalgirio” stadijone įreng
tas apšvietimas — 160 prožektorių; da
bar galima rengti futbolo ir lengvosios 
atletikos rungtynes. Įrengimą atliko 
stadijono vyr. elektrikas F. Mahova- 
nyj, jo sūnus Vasilij ir stadijono dar
bininkas A. Tiška. Prožektorius kore
gavo stadijono direktorius E. Pilkaus
kas. K. B.

laižyte — pasirodė geriausiai, laimėda- to Maironio biusto. Minėjimo pro
ga daug kas Įsigijo dr. J. Griniausmos antra vietą.

Vilniškis “Sportas” įsidėjo Panevė- ką tik išleistą istorinę < dramą 
žio iengvatlečių atvirą laišką, kuria-' “Gulbės giesmė” f 
me nusiskundžiama nenormaliomis są-; autografus, 
lygomis stadijone: bėgimo takai yra [ 

g-j apsamanoję. L1Y _.

ir gavo auto-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Sportas visur
Real Madrid futbolo klubas 10 metų 

iaikota: pyje valstybei sumokėjo 2 mil. 
į dol. pajamų mokesčių. Ispanijos sos
tinės komanda yra viena turtingiausių 

’ je ir priskaito įvairių apmoka-

d. “Lituanus” žurnalo koncerte.
“Varpas” pakviestas koncertuo

ti i St. Catharines lapkričio 24 d. 
kariuomenės šventės proga.. Jau 
aštunti metai iš eilės, kaip “Var
pas” dalyvauja toje šventėje.
- SLA tradicinis parengimas pr. 
šeštadieni praėjo labai sėkmingai. 
D. Kuraitis iš Čikagos parodė Lie
tuvos vaizdų filmą ir papasakojo 
savo kelionės Įspūdžių. Publikos 
buvo gausu — vos tilpo. D. Ku
raitis sekančią dieną buvo nuvy
kęs Į Hamiltoną su paskaita ir 
filmu.

Mohawk Furniture pardavė dažus pa
piginta kaina. Visiems nuoširdus ačiū.

LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS, 
darančios parengimus, prašomos stu
dentams daryti nuolaidas nors 50% 
prie Įėjimo. Tuo būdu daugiau studen-. 
tų bei moksleivių galės juose dalyvau
ti. LSRB valdyba

KANADOS MERGAIČIŲ didelis 
nuošimtis stodavo į gailestingųjų sese
rų mokyklas, į mokytojas — mažai. 
1946 m. į gail. seserų mokyklas įstojo 
1688, o į mokytojas — 861. Pagal 1960 
m. duomenis, į gail. seserų m-las įsto
jo 2151, Į mokytojų — 2555. Didžiau
sia pasikeitimo priežastis — mokyto-: 
jams algų padidinimas ir ilgos atosto- Į 
gos.-Bet dar ir dabar jaučiamas dide- j 
lis trūkumas mokytojų. Lietuviai-ės 
turėtų daugiau domėtis mokytojų pro
fesija.

MOKYT. I. GRABOŠAITĖ dirbdama 
pr. mokykloj studijuoja kaikurias pe
dagoginių mokslų šakas Toronto un-te 
akademiniam laipsniui gauti.

P. KLIBINGAITIENĖ pradėjo stu
dijuoti Toronto un-te.

R. GAIŽUTIS dirbdamas kaip brai-dažyti savo patalpas. Tam buvo sutelk- _ _________ _____________r___
ta talka iš 8 studentų, kurie per vienai S tojas ir vakarais studijuoja Ryerson 
kitą valandą išgražino kelis kambarius. 

Liet, studentų patalpos reikalams 
paaukojo dr. Ant. Pacevičius S50, dr. 
Urbaitis $10, lietuvių baldų krautuvė

institute. Vienus metus yra studijavęs 
Ontario College of Arts, šiuo metu Jis 
vadovauja “Lituanus” žurnalo vajaus 
komitetui.

augštoje lygoje. Jų susitikimas Švabi-

K. B.

-

Sportas Lietuvoje
Liepojos jauniai futbolininkai laimė

jo Kretingoje 3:1, tačiau turėjo supa-i 
suoti prieš vyrų komandą 0:3.

Parduodamas 
137 akrų ūkis,

su teise sodinti tabaką 35 akruos. 
104 pėdų daržinė. 5 kilnos, 2 nauji 
namai, naujas dvigubas garažas, 
gerame stovy visos mašinos, reika
lingos tabako auginimui, įskaitant 
2 traktorius. Ūkis randasi prie Mel
bourne. 5 mylios grįsto kelio nuo 
Nr. 2 Hwy. Pilna kaina $70.000, 
įmokėti S12.000.
Skambinti Mount Bridges 324 R 281

PARDUODAMAS PRIVAČIAI 
8 kam barų namas. 
Pilna kaina $14.500.

257 Ossington Avė. ir Dundas St. W. 
Skambinti Paul, tel. LE. 6-3800

Lietuvių skautų 
veikla

' ’ ' 1 A:'’*''* - <..

SKAUTŲ-CIŲ STOVYKLAVIETĖS į 
fondui aukojo ir pirko pėdas: S50 R., į 
Geležiūnas: po $25: A. P. šalna; JJ 
Baltaduonis, J. Tumosa, A. Statulevi- 
čius, V. Jonaitis; S20 A. Klupšas; po 
S10: J. Margis, B. Buntinas, L. Garba
čiauskas, M. Žaliauskienė, A. Firavi- 
čius, M. Regina, E. Norvaišienė, A. 
Rinkūnas; po $5; M. Raškauskas, V. 
Stulgys, S. P. Kazlauskas, P. B. Dar- 
žinskas, P. J. Vėgėliai, V. Senkus, Mel- 
nykai, S. B. Vaitiekūnai; S4 S. Vaitkus 
ir po $5 pirmieji vilkiukai — Andrius 
ir Vikis Klupšai. Visiems aukotojams 

; nuoširdus skautiškas ačiū. F. 
į SEKANTĮ SAVAITGALĮ stovykla- 
; vietės fondui ruošiamas krintančių la
pu balius Prisikėlimo par. salėje.

PRAEITĄ SAVAITGALĮ “Perkū
no” skautų vyčių būrelis turėjo keliau
jančią iškylą, atžymėdamas 12-sius dar
bo metus Toronte.

SKAUTŲ-ČIŲ SUEIGOMS gautas 
būklas Prisikėlimo par. nupirktuose 
namuose College gt. — visas II augš- į 

• tas. šių patalpų jau seniai buvo laukia- j 
ma. Neturint jų, sueigos vykdavo ne
reguliariai. Dabar savame kampelyje! 
bus nustatytas vienodas laikas, kurį 
pagal dienotvarkę žinos skautai ir jų 

Į tėvai. Be to, palengvins eiti jiems rei- 
‘ kiamą programą. Patalpas reikia tru
putį aptvarkyti. Tai atliks patys skau
tai. Už patalpų paskyrimą visi skautai- 
tės didžiai dėkingi Prisikėlimo para
pijos klebonui T. Placidui, OFM.

VILKIUKŲ IR SKAUTŲ SUEIGOJ 
pr. sekmadieni dalyvavo didesnė pusė. 
Nuo šios sueigos, kurie nariai neateis 
į sueigą tris kartus iš eilės ir nepra
neš priežasties, bus skaitomi iš drau
govės pasitraukusiais. Vilkiukai, sulau
kę 11 metų, artimoj tunto sueigoj bus 
pervesti į skautų draugovę, vad. ps. K. 
Batūros ir A. Dvariono. F:

Pradedama
SPALIO
26 dienų

• * *

rodyti PENKTADIENĮ

HAMILTONE:
PALACE, ROXY.

MONTREALYJE:
STRAND, EMPRESS, 
CHATEAU, RIALTO 
SAVOY.

Sukrečianti tikrovė 
komunistinio teroro, kuris 
paklupdė pusę pasaulio.

Ats.
Pr. KERBERIS

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

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

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

7 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.

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

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

4 butų, atskiras, mūrinis, namas, 
apie $10.000 įmokėti, garažai, 
visą laiką išnuomota, puiki 
vieta. Jane — Bloor rajone.

33-jų butų puikus modemiškas 
apartamentinis pastatas, ke- 
letos metų senumo, metinės 
nuomos gauna apie $39.500, 
galima nupirkti su $15.000 
įmokėjimu arba keisti į kitą 
nuosavybę..

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

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

rodytais mano telefonais.

/
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.

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

padvigubėja 
kiekvienais metais.

NEPRALEISKITE 
šios ypatingos progos, 

dėl pilnesnių informacijų 
skambinkite šiandien

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

J. RUKŠA
LE. 24404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

moteriškų rūbų A & B TAILORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius

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

APATINIAI BALTINIAf --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

I fruooa AT BATHURST SMOKING

? T971 OUtfN ST. 1. SMOKING

CAP!TOl
YONGE AT CASTUFltLO F AB KING

COLLEGE
COLLEGE AT DQVEKCOUKT PARKING

MUNICIPAL 
DANFORTH AT PAPE PARKING

PARKDALL į
1605 QUEEN ST. W. SMOKING

• FKET PARKING
PRINCE of

DANf ORTH . WOOD B<N<SMOKING

■RUNNyPEEDE
At runntmeoe * SMOKING

ST.CLAIR 
AT DUFFERIN smoking_ _

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

i IJ0UIFLW
OILS LTD. 

Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmtj, 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 VIRŠ COLLEGE. Pirmame augštė 4 kamb., mūro, atskiras, 
jokio remonto nereikia. Privatus Įvažiavimas. Parduodamas dėl išvažia
vimo į 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 imokėti, 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.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė • dirbtuvė

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

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rdn Toronto 

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

MU . 2-9154

F. SENKUS REAL ESTATE 
Persikėlė Į naujas patalpas 

W Dundas St. W. Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms *— 

europietrŠkome ir konodiikome stiliuje.
* įvairiausių rūiių skintos gėlės bei vozonoi su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių ^dirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

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 {MOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
$11.900 pilna kaina, vienas morgi
čius balansui. 8 kambarių per 2 

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

APARTAMENTAS — BLOOR W.
25 komplektai, arti požeminio susi

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

WINDERMERE — ANNETTE
$2.500 imokėti, 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 moderniš

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

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
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1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

Moor — clendenan
$2.000 įmok., atsk., mūr., 6 gražūs 

kamb., 2 mod. virt., alyva šild., 
šoninis įvaž., garažas. Vienas mor
gičius išmokėjim. Prašo $15.500.

RtJNNYMEDE — ANNETTE
$2.500 įmok., 6 kamb., mūr., atsk., 

mod. virt., vand. alyva šild. Na
mas arti kraut., mokyklų ir susi
siek. Vertas apžiūrėti, nes prašo 
tik $15.000.

INDIAN RD. — GLENLAKE
$3.000 įmok, už gražų atsk., mūr., 6 

did. kamb. namą, 2 mod. virt., 
vand. alyva šild., šoninis platus 
įvaž., garažas. Vertas dėmesio.

BLOOR — LANSDOWNE
$3.000 įmok., 8 kamb., mūr. namas 

— perdirbtas dupleksas. Be to, 
dar vienas kambarys 15x18 tinka 
bizniui: kirpyklai, grožio salio- 
nui ar pan. Vand. alyva šild., ga
ražas. Vienas 10-čiai metų išmo
kėjimas. Parduos už $14.500. Re
tai pasitaikantis pirkinys.

SWANSEA (Bloor—Runny mede)
$3.000 įmok., 6 kamb., atsk., švarus 

namas.'Vand. alyva šild., garažas 
su plačiu įvaž. Graži vieta, arti 
parko, mokyklų ir susisiek. Pui
kus pirkinys, prašo tik $14.500. 
Vienas morgičius.

QUEBEC — BLOOR
$3.000 įmok., gerų plytų, 8 kamb.,

3 virt., nauja krosnis, šoninis 
įvaž., garažas, did. kiemas. Namas 
arti Bloor ir High Parko. Ideali 
vieta, vertas apžiūrėti.

WINDERMERE — ANNETTE
$4.000 įmok., atsk., mūr., 11 kamb. 

dupleksas. Viskas įrengta dviem 
šeimom, 2 garažai. Puikus gyven
ti ir išnuomoti, mėn. pajamos už 
abu butus $240 mėn. Kas jieško 
gero namo, tegul apžiūri šį pirki
ni. Prašo $22.000.

EVELYN AVE. — HUMBERSIDE
$5.000 įmok., rupių pi., atsk., gražus 

namas. 8 kamb. per du augštus, 
privatus įvaž., garažas, vienas 10- 
čiai metų išmokėjimas.

OAKMOUNT RD. — BLOOR
$5.000 įmok., atsk.. mūr., 17 kamb.,

4 butų namas. Vandens alyva šil- 
dym., priv. įvaž., garažai ir did. 
kiemas. Augštos pajamos, geras 
nuomavimui, graži vieta. Geras 
investavimas.

BLOOR — INDIAN GROVE
$10.000 įmok., 5 mt. senumo, origi

nalus tripleksas. Labai gražūs ir 
did. kamb. Viskas mod. įrengta. 
Garantuotas nuomavimas, arti su
sisiek. ir kraut. Vertas apžiūrėti.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417

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

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

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

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

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

7 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka niro 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.

DIDELĖ STAIGMENA. — Pirmą 
sykį mūsų apylinkės istorijoje tokios 
svarbios sporto varžybos, dalyvaujant 
goriausiems stalo tenisininkams iš JA 
V-bių ir Kanados, įvyksta Londone lap
kričio 10 ir 11 d. Pradžia 10 d. 12 vai. 
YMCA salėje, 433 Wellington St., vie
nas blokas į šiaurę nuo Dundas St.

Per daugelį metų šis yra pirmas kar
tas, kada ne tik Kanados, bet ir Ameri
kos lietuviai suvažiuos į mūsų apylin
kę. Mūsų pareiga, kad tie reti svečiai 
mumis kaip šeimininkais neapsiviltų. 
Todėl visi ateikime į talką mūsų šios 
šventės rengimo komitetui, besirūpi
nančiam tinkamu šventės pravedimu 
ir svečių priėmimu. Loterijai reikalin
gi fantai, svečiams sportininkams — 
nakvynės, laimėtojams — dovanos ir 
visokeriopa pagalba rungtynių ir šo
kių vakaro metu.

Mūsų žvilgsnis krypsta į gerąsias 
šeimininkes Londone ir nuoširdžiąsias 
mūsų kaimynes — Mount Brydges ir 
Rodney ūkininkes... su dideliu pra
šymu — paremkite maisto produktais 
sportininkų susipažinimo arbatėlę. Pa
rodykim jiems šių apylinkių lietuvių 
vaišingumą! Galintieji vienu ar kitu 
būdu padėti prašomi pranešti St. Na
vickui tel. GE. 2-6477 arba laišku 570 
Piccadilly St., London, Ont. Taip pat 
visi kviečiami dalyvauti susipažinimo 
vakare - pasilinksminime lapkričio 10 
d. 8 vai. v. EST Eastern Star Temple, 
235 Piccadilly St., (įvažiuoti iš Rich
mond g-vės), vienas blokas į šiaurę 
nuo CPR gelež. stoties. Suvažiuos daug 
tautiečių ir iš kitų apylinkių ir todėl 
bus malonu pamatyti seniai matytus 
pažįstamus ir užmegzti naujas pažin
tis. Išnaudokime retą progą ir visi da
lyvaukime! D. E.

MIRĖ RYŽTINGA SIBIRO 
TREMTINĖ

Rugsėjo 30 d. su šiuo pasauliu at
siskyrė lietuvė,' du sykiu buvusi Si
bire, savotiškos Odisėjos dalyvė — 
ONA BUTKIENĖ, 70 m. amžiaus. Pa
laidota spalio 2 d. šv. Petro kapinėse. 
Apeigas atliko kun. J. Danielius. Ati
duoti jai paskutinę pagarbą atvyko 
gausus būrys tautiečių — 25 automo
biliais. Prie kapo paskutinį atsisveiki- 
mo žodi susirinkusiųjų vardu tarė E. 
Daniliūnas. Iš velionės artimųjų liko: 
du sūnūs, būtent, Jonas, Londono apyl. 
pirmininkas, su šeima ir Leonas, gyve
ną Londone; duktė. Bartnikienė su šei
ma Rodnėje ir duktė Buchtienė su šei

ma Toronte. Lietuvoje artimesnių gi
minių nebeturėjo.

įdomus velionės gyvenimo kelias, 
ypač jo pabaiga. Ona Butkienė gimė 
Butkaičių k., Eržvilko valsč., Taura
gės apskr. Trėmimų metu ji su vyru 
atsidūrė Sibire. Daug kančios jiems 
teko ten patirti. Penketą metų atvar- 
gę, jie nelegaliai palieka Sibirą ir pa
sileidžia gimtojo krašto kryptimi. Ke
liauja pėsti, žaizdotomis kojomis.... 
naktimis, slapstydamiesi. Jiems pasise
ka nueiti apie 300 mylių,.bet čia juos 
pasitinka pirma nelaimė: jos vyras ir 
jo bendrakeleivis suimami ir grąžina
mi atgal į Sibirą. Ona B., kaip mažiau 
darbinga, lieka lyg ir nepastebėta ir, 
nutaikiusi progą, toliau tęsia kelionę 
Lietuvos kryptimi. Po ilgo ir vargingo 
keliavimo aplinkiniais keliais, per ki
tus kraštus, galų gale pasiekė savo 
gimtinę. Lietuviškuose laukuose leng
viau atsidūsta, tačiau neilgai tenka 
jai jais džiaugtis. Ji suimama ir paso
dinama kalėjiman. Per tris ir pusę me
tų savojo krašto mažai teko jai matyti 
— tik tiek, kiek ji gali įžiūrėti per 
mažą Kauno, o paskui Pagėgių kalėji
mo langelį. Jausdamasi vieniša ir pa
siilgusi savo gyvenimo liehdrakeleivio, 
savanoriškai važiuoja į Sibirą, kur pa
vyksta susirasti savo vyrą, bet ir vėl 
nelaimė: neilgai tenka kartu gyventi, 
nes netrukus jis miršta. Po to ji vėl 
grįžta Lietuvon. Londone, Ont., gyve
nančio sūnaus J. Butkaus ir kitų jos 
artimųjų pastangomis prieš pusantrų 
metų jai pavyksta pasiękti Kanadą. 
Vienus metus jaučiasi čia laiminga 
tarp savųjų, bet po metų pradeda sirg
ti ir pusmetį pasirgusi miršta. Saitas 
Sibiras ir drėgnos kalėjimų sienos pa
kirto jos sveikatą. (Apie velionę pla
čiai buvo rašyta “Tž” 1961 m. nr. 22).

Londono lietuviai jaučia gilią užuo
jautą mielam apyl. pirm. J. Butkui, 
kuris būdamas labai užimtas su Talkos 
Namų statyba ir kt. bendruomenės rei
kalais nė paskutinėmis jos dienomis 
neturėjo daug laiko pabūti kartu su 
savo tiek daug iškentėjusia mamyte. 
Nuoširdi užuojauta ir jo šeimai, jo 
broliui, jo seserims ir jų šeimoms. Čia 
suminėtoji tragedija gal simbolizuo
ja mūsų tautinę tragediją ir kartu nu
brėžia gyviesiems ateities gaires: ne
palūžti ir su velionei būdingy ryžtu 
siekti laisvės rizikuojant viskuo. Augš- 
eiausias tegul jai atlygina už patirtas 
kančias! D. E.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 pust)

Rusk. Matėsi ir su pačiu preziden
tu. Tvirtinama, kad Amerika šį 
kartą nenusileis ir Berlyno neuž
leis.

Alžerijos premjeras Ben Bella 
atvažiavęs į JAV, kaip naujai pri
imtos valstybės galva į JT, ener
gingai imasi diplomatijos. Pir
miausia lankėsi pas JAV prezi
dentą, paskui nuvažiavo pas Ku
bos diktatorių Castro, kur pareiš
kė: “Alžerija bus visuomet su Ku
ba”; “draugystė visada pasiliks 
tarp Kubos ir Alžerijos”.

Komunistinės Čekoslovakijos 
diplomatas prie JT Niujorke 

nužudė savo žmoną ir mėgino pa- * 
bėgti. Policijos buvo pašautas į 
petį, o kulipką į galvą pats palei-1 
do ir nusižudė.

Prancūzijos prez. De Gaulle pa-' 
reiškė, jei spalio 28 d. prancūzų: 
tauta pasisakys prieš jo pasiūly
mą rinkti prezidentą tautos balsa
vimu, atsisakys iš pareigų ir į po
litiką daugiau nebegrįš.

Sovietų vyriausybės siųstas če- ■ 
kistas, B. Stašinskis, aprūpin-j 

tas moderniu ginklu — nuodų: 
purkštuvu ir nužudęs du ukrai-: 
niečius Lev Rebetą ir St. Bande
ra Vokietijoje, dabar Vokietijos 
teismo nubaustas 8 metus kalė- j 
jimo.

JAV susirūpino savo eksportu. 
— Vyriausybė įsteigė naują įstai
gą, kuri specialiai rūpinsis eks
porto padidinimu. Paskirtas virši
ninkas jau važinėja po Europą ir 
lanko Londoną, Paryžių, Romą, 
Vieną, Milaną. Jis bendradarbiaus 
su prekybos ministerija ir finan
sinėmis Įstaigomis.

Vokietijos konsulas von Sauken Klaipėdoje
(Atkeltąjį; 3 pšl.) 

mus šaukti. Mums einant toliau, 
jis iššoko iš automobilio, frakuo
tas kaip pingvinas, balta krūtine 
ir pilvu, pasivijo ir būtinai prašė 
su juo važiuoti, nes negalįs leisti, 
kad ponia nakties metu eitų pės
čia namo.

— Bet dabar jau šviesu. Jums 
turbūt bus nepatogu, jeigu kas 
nors iš klaipėdiečių mus pamatys 
kartu, jam pasakiau.

— 1st mir ganz egal. — atsakė

roję. Į pakvietimus visuomet 
mandagiai atsakydavo tarnybos 
reikalais turįs išvykti Vokietijon 
ir labai apgailestaująs negalįs pri
ėmime dalyvauti. Tai buvo naujos 
politinės depresijos požymis.

Vėliau Berlyne, Prūsijos vals
tybinėje bibliotekoje, peržiūrėda
mas Lietuvos-Lenkijos bajorų są
rašus. radau Suvalkijoje gyvenan
čią lietuvių bajorų Saukų šeimą 
su jų herbu, kuriame atvaizduota

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiekira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

gen. konsulas.
— Mums reikėjo padaryti tes

tamentą, — pasakiau žmonai li
pant i autompbili.

Bet ir buvo važįąyimas! Gen. 
konsulas važiavo daiSgtaųŠKf .JZ, 
šaligatviais, kelis kartus nef prieš 
namų sieną sustojo. Kelias neil
gas, už 800 metrų pasiekėme na
mus. Jau kiek blaivesnis, von Sau
ken nuoširdžiai atsisveikino.

Taip praėjo vienas iš Įdomiau
sių gubernatoriaus Kubiliaus pri
ėmimų.

Jautėsi pertoli nuėjęs
Dar keletą kartų mačiau von 

Sauken gųbernatūroje, bet jau 
niekuomet jis neišliejo savo šir
dies kaip aną naktį. Visuomet jis 
laikėsi rezervuotai ir mano as
mens atžvilgiu. Atrodo, jog jis 
jautėsi tuomet pertoli nuėjęs. Gal 
tikrai kas nors iš Klaipėdos vo
kiečių jį buvo tą naktį matęs pla- 
vinėjant ir šaligatviais važiuojant. 
Visuomet jis laiku išeidavo iš gu-

ant sausos šakos tupinti pelėda. 
Deja, ši “pelėda” Klaipėdos kraš
tui ir Lietuvai tikrai neatnešė lai
mės.

Von Sauken liko Klaipėdoje li- 
:Įik.-gi-krašto prijungimo prie Vokie-

ti jos. Vėliau apie jį nebeliko jo- 
kių -žinių. Buvo gandų, jog jis nu
matytas Leningrado rajono žydų 
reikalams. Bet Leningradas liko 
nepaimtas.

Prieš keletą metų įš vokiečiu 
konsulato Niujorke t>uvo išsiųstas 
Vokietijon konsulas von Sauken 
už tai, kad jis tteną “New York 
Times“ redaktorių pavadinęs 
“dirty Jew”. Patikrinus paaiškė
jo, kad tai nebuvo anas buvęs gen. 
Vokietijos konsulas Klaipėdoj, 
nors ir tos pačios pavardės.

Rodney, 
West Lome, Ont

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 Staslulis.

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

bernatūros.
Kitais, 1938 m„ gen. konsulas 

pradėjo nebesilankyti gubernatū-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

LIETUVIAMS KAT. PAMALDOS.— 
Artinantis Vėlinėms, pasibaigus vasa
ros darbams, šio mėn. 28 d., Kristaus 
Karaliaus sekmadienį, 5 vai. p.p. West 
Lome bažnyčioje laikysiu pamaldas 
šios apylinkės lietuviams katalikams. 
Išpažinčių bus klausoma nuo 4.30 vai. 
p.p. Norintieji galės gauti vaikams ir 
suaugusiems maldaknygių, rožinių ir 
kitų religinių reikmenų.

Kuo. J. Gutauskas

HAMILTON, Ont
(Atkelta iš 4 psl.)

dos nelaimingajam. Sotus alkano neat
jaučia — tai pagonijos laikų turtuo
lių pažiūra. Mes gi krikščionys. At
meskime ją! Mumis paseks ir kiti. Tad 
neapvilkime lūkesčių nei aukų rinkė
jų, nei pagalbos laukiančiųjų.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS su
sitarė su vietos L. Kat. Mot. draugija 
ta prasme, kad Kat. Moterų dr-ja da
rys dėvėtų drabužių rinkliavas, o šal
pos Fondas parūpins lėšų persiuntimo 
išlaidomš padengti. Kai.bus tokia rink
liava, tautiečiai prašomi dėvėtus, dar 
tinkamus, drabužius perduoti jų rin
kėjoms. Apranga daugiausia siunčia
ma Suvalkų trikampio lietuviams. P.

SKAUČIŲ VAKARAS. — Lapkričio 
3 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. parapi
jos salėje įvyks skaučių ‘Širvintos’’ 
tunto rengiamas ‘‘Halloween” proga 
pasilinksminimas -■ šokiai. Hamiltono 
ir apylinkės skautės ir skautai kviečia
mi gausiai dalyvauti. Pageidaujama 
kuo daugiausia su kaukėmis, nes įdo
miausios 3 kaukės bus premijuojamos.

Spalio 14 d. Įvykusi tunto sueiga 
j praėjo su dideliu pasisekimu. Atvyko 
! beveik visos ir susilaukėm dar naujų 
paukštyčių bei skaučių. Paskelbti keli 
konkursai buvo skaučių sutikti su di
deliu entuziazmu ir noru laimėti, tad 

į tikimės šiais metais ypatingo veiklumo 
! skilčų tarpe: < Tuntininkė

VAJUS TAUTOS NAMAMS 79 toje 
savaitėje davė S200 ir pasiekė $83.100. 
Naujais nariais su $100 įstojo B. Pa
kalniškis ir M. M. Nuoširdus ačiū!

LN KINO TEATRE DELTA ateinan
čią visą savaitę du gražiausi filmai su 
Marilyn Monroe “7 Year Itch” ir “Nia
gara”. Abu spalvoti. Kaip žinome, ši 
garsioji filmų žvaigždė, nežiūrint ge
riausio pasisekimo, šią vasarą nusi
žudė.

AUKŲ Už METRAŠTĮ spalio 5 19 
d. gauta $11, o iš viso $262,69. Po $2 
aukojo: J. Juozaitis ir P Kanopa; po 
$1: J. Mažulaitis, V. Navickas, J. Paš
kevičius, St. Pilipavičius, J. Steiblys, 
J. Kazickas ir J. Štaras. Nuoširdus 
ačiū! I <6

ALYVOS SUTARTIS per LN Kultū
ros Fondą rugsėjo mėn. atnaujino Pr. 
Sakalas, K. Gudinskas, P. Breichma- 
nas ir J. Adomaitis. Už juos gauta po 
$5, iš viso $20. Nuoširdus ačiū!

Sk. St.

OTTAWA, Ont.
PAMALDOS VISIEMS OTAVOS IR 

APYLINKĖS LIETUVIAMS — spalio 
28 d., sekmadienį, 10.30 vai. St. Bri- 
gid’s salėje — St. Patrick’s ir Cum
berland gt. kampas. Visus iki vieno 
prašome dalyvauti, nes tai kiekvieno 
šventa pareiga Dievui ir Tėvy nei.

ZOFIJA BALSEVIČIENĖ, LB apy 
linkės sekretorė sunkiai susirgo ir gy
dosi Civic ligoninėje. Jos sveikata ge
rėja. Linkime mielai poniai, kuri vi
suomet taip nuoširdžiai darbuojasi vi
suose lietuviškuose parengimuose, kuo 
greičiausiai sustiprėti ir grįžti į mūsų 
tarpą. Kor.

St. Catharines,. Ont.
RUDENS PARENGIMAS. — Mūsų 

kuopa, be savo administracinių reika
lų. yra nemažą vagą išvariusi savišal
pos ir kultūrinėje veikloje ir tikisi 
ateityje tą darbą dar pagyvinti, žino
ma, reikalinga visuomenės parama. 
Tad mielai kreipiamės ir maloniai pra
šome visuomenės pilno pritarimo mū
sų užsibrėžtam darbui; kviečiame gau
siai atsilankyti į metinį mūsų paren
gimą lapkričio 3 d. slovakų salėje, 
Page St. ir Welland Ave. kampas, St. 
Catharines, Ont. Meninę programą iš
pildys viešnia iš Toronto sol. J. Sriu- 
biškienė. Po programos bus šokiai prie 
geros europietiškos muzikos, veiks bu
fetas, bus ir kitų pamarginimų. Pra
džia 6 vai. vak.

SLA 27$ kuopos valdyba

DELHI, Ont.
NUOŠIRDUS AČIŪ

Daug kas iš mūsų žinome, ką reiškia 
palikti seną gyvenamą vietą ir kurtis 
naujoje. Mes turėjome palikti visus 
mielus bičiulius ir daugybę vietų, susi
jusių su maloniais prisiminimais.

Nelabai drąsu buvo keltis į nežino
mą apylinkę.

Jūs mums davėte drąsos savo nuo
širdžiais patarimais, o dabar bendru 
būriu suruošdami mūsų sūnelio gimi
mo proga staigmeną — puikias vaišes. 
Parodėte, kad Jūs priimate mus į sa
vo bičiulišką šeimą visu nuoširdumu.

Tad leiskite mums iš širdies Jums 
padėkoti:

pp. S. P. Augaičiams, A. E. Augus- 
tinavičiams, T. J. Astrauskams, A. 
Budreikai, M. Bartuliams, B. B. Dir
sėms, A. M. Grincevičiams, A. S. Kai
riams, P. j. Laureckams, E. A. Mikne- 
vičiams, C. O. Mateliams, V. A. Mažei
koms. M. B. Povilaičiams. p. Račiūnui, 
A. Rudokams, O. J. Stradomskiams, V. 
V. Treigiams, M. E. Tuinyloms už tokį 
jaukų pokylį ir brangias dovanas. O 
svarbiausia dėkojame šios staigmenos 
organizatorėms p. S. Augaitienei ir p. 
A. Kairienei. Pagaliau dar kartą vL 
siems nuoširdžiai dėkojame.

A. K. Ratavičiai
Otterville. Ont.

..ŠYPSENOS..
Ponai šluos gatves

Du gatvės šlavėjai, šluodami 
Vilniaus gatves, kalbasi:

— Tie prakeikti sovietai mus 
suvedžiojo: sakė, kai komunistai 
paims valdžią, ponai šluos gatves.

— Nutilk, kvaily! — tarė ant
rasis. — Argi mes nesame dabar 
mūsų krašto ponai?

Medžiotojo nuotykis
— Šoviau į briedį, greit įlipau 

į medį. Po 15 min. išlipau, ėjau 
sudoroti, bet — tik pėdsakai. Ge
rai, kad dėl atsargumo palaukiau 
medyje, kitaip būtų subadęs ...

Gegužiukai Amerikoj
Augštas JAV pareigūnas, grį

žęs iš Europos, pasakoja europie
čiui DP, esą Europoje romantiš
ka: paukščių čiulbėjimas, o ypa
tingai žavus gegutės kukavimas. 
Jis klausią tą DP: ar galima būtų 
užveisti gegučių Amerikoj? DP. 
aiškina apie gegutę, kad jinai liz
do nesuka, savo vaikų neperi, tik 
tyko kito paukščio lizdan padėti 
kiaušinį. Kitas paukštis išperi, o 
augąs gegužiukas lizdo savininkus 
uždusina ir vienas viską sulesa.

Užveisimas gegučių Amerikoje 
jau atpuola, nes gegužiukas jau 
išperėtas Kubos lizde.

Ką reiškia sukapitalėjimas?
Paprastas tautietis klausia inte

ligentą tautietį, kaip suprasti su- 
kapitalėjimą?

Inteligentas aiškina:
— Va, matai per TV kaip rek

lamuoja skalbimo miltelius? Tegu 
jie ir ne kas, bet sumokėta ir gi
ria. Mes ir taip sukapitalėjome, 
kad nieko bendro jau neturime su 
savais tautiečiais, bet korespon
dentui gerai užfundijame, na, ir 
parašoma, kad žvaigždė “kylanti” 
ar “šviečianti”.

— O! dabar suprantu! Reiškia 
! — viskas už pinigą. .

-

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
. Telefonas LE. 4-8431

AUTOMOBILIU, NAMŲ, visu rūšių

DRAUDIMAI
PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO IŠTAIGA

49 CAMEO CRES., Toronto 9, Ont.

RO. 6-0311
arba

RO. 6-0832

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

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 nuo 

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

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

____________________________________________________________ ______ ________________ y _ , , , , .. ..

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Infernational 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PINIGAI į USSR 
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roeai 10T 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atiteka įvairins pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perira Ir parduoda naudotus 
plllftfoiis. Telefonas EM. 48757.

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. 5-913® 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sųžiniagas Ir garantuo- 
tag.

Sav. Ant. Paškevičiui

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 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

TtL RO. 7-9947
24 Htimbervlew Rd., Toronto.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA• i

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. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. IStiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

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
■ a m i f- T ASKAS, 

popiens! šepečiai,
• TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE
KANADOS PROVINCIJOSE. 1»% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ U VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132
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Visi i Jubilejinj Koncertą J

TIS. Akompanuoja DALIA SKRINSKAITČ.

Programoje — lietuvių liaudies dainos ir operų ištraukos. Koncertui talkina 
solistai VACLOVAS VERIKAITIS, LIDIJA ŠUKYTE ir RIMAS STRIMA1-

Toronto Lietuvių Choras "Varpas", vad. muz. St. Gailevičiaus, spalio 27 <L, šeštadienį, Harbord Collegiate auditorijoje

mSX? i? Eudid) ruošia DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVINI KONCERTĄ
Pradžia 6.30 vai. vak. punktualiai.

Bilietų kainos — $3 ir $2. Moksleiviams $1. 
Gaunami iš anksto “Dainos” krautuvėje, 

974 College St. ir prie įėjimo.

Nuoširdžiai Jūsų laukiam -
Toronto Lietuvių Choras “Varpas”

TORONTO Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį minime Kris

taus Karaliaus šventę. Melskime 
dieviškąjį Valdovą krikščionių 
tarpe vienybės ir tarpusavio. pa
garbos. 11 vai. pamaldose gieda 
choras “Varpas”.

— Visų Šventųjų ir Vėlinių pa
maldų tvarka: lapkričio 1 d., ket
virtadienį, 7.30 vai. vak. šv. Mi
šios, o po jų — tradicinis mirusių
jų minėjimas. Vėlinių dieną, 
penktadienį, lapkr. 2 d. pamaldos 
rytą prasidės 7 vai., o vakare — 
7.30 vai.

— Šią savaitę lankome parapi
jiečius: Jane, St. John’s Rd., 
Brule Cres., South Kingsway, Eas- 
son, Warthington ir Riverview.

— Kristaus Karaliaus šventėje 
subd. Jonas Staškevičius gauna 
dijakono šventimus. Pavedame ji 
tikinčiųjų maldoms.

— Tikybos pamokos salėje virš 
“TŽ” sekmadieniais vyksta šia 
tvarka: po 9.30 vai. pamaldų mo
kiniams, kurie lanko valstybines 
mokyklas, o po 11 vai. pamaldų 
— besirengiantiems pirmajai iš
pažinčiai.

— Kat. Moterų dr-jos valdybos 
iniciatyva kiekvieną sekmadieni 
parapijos salėje nuo 10 iki 1 vai. 
galima gauti kavos. Esant vėsiam 
orui ir laukiant vaikų iš tikybos 
pamokų, gera proga tėvams jau
kiai praleisti laiką.

— Su bičiulišku nuoširdumu 
parapija sveikina Toronto lietu
vių chorą “Varpą”, vadovą ir cho
ristus. švenčiančius dešimtmečio 
sukaktį, šį šeštadienį “Varpo” 
koncertas tebūna kiekvienam ge
ros valios lietuviui verta didelio 
dėmesio šventė.

— Ir šiais metais prieš Kalėdų 
šventes galima gauti darbo pašte. 
Suinteresuoti kviečiami užsiregis
truoti klebonijoje iki šio sekma
dienio, spalio 28 d.

— Pakrikštyta: Kęstutis Jonas 
Miniotas.

Lietuvių kapinėse dar prieš Vė
linių dieną statomi septyni nauji 
paminklai. Malonu, kad mūsų tau
tiečiai pradeda daugiau domėtis 
paminklų išvaizda, nesitenkinda
mi vien standartiniu stiliumi, o 
vietoj to, lietuvių dailininkų ir 
architektų pagalba, paminklams 
duoda originalumo ir lietuvišku
mo. Vėlinių proga, lapkričio 4 d., 
sekmadieni, kapinių aplankymo 
proga visiems bus malonu pasigė
rėti naujai pastatytais paminklais.

A.
A.a. Mons. Ronan, lietuvių bi

čiulis. palaidotas spalio 19 d. Iš
kilmingose pamaldose katedroj 
dalyvavo ir keli liet, kunigai.

Filmas “Mes palaidosime jus” 
apie komunistinio teroro tikrovę 
pradedamas rodyti ši penktadienį, 
spalio 26 d. Toronto, Hamiltono 
ir Montrealio kinuose, šis filmas 
“We’ll Bury You”, pagamintas iš 
slaptų archyvinių dokumentų, at
skleidžia visą komunistinio bru
talumo istoriją nuo jos pradžios, 
parodo komunistinį terorą, kon
centracijos stovyklų gyvenimą, 
Rusijos ir kitų komunistinių kraš
tų žmonių kovas dėl laisvės bei jų 
tragišką mirti. Rodoma Jaltos 
konferencija su Stalinu, Roose- 
veltu ir Churchilliu, be to, daug 
žymių komunistų vadų.

Kur filmas rodomas, žiūr. skel
bimą 6 psl. Sk.

Prisikėlimo parapijos žinios
— šį sekmadienį — Kristaus 

Karaliaus šventė. Visi tikintieji 
kviečiami tą dieną prieiti išpažin
ties ir priimti šv. Komuniją. Po 
Sumos salėje Katalikų Vyrų dr- 
jos metinė agapė, į kurią kviečia
mi VISI vyrai.

— Šį sekmadienį po Sumos mu
zikos studijoje įvyks metinis tre
tininkų susirinkimas. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

— Vėlinių novenos Mišios bus 
laikomos per visą lapkričio mėne
si 8 vai. ryto. Novenos laiškai yra 
išsiuntinėti paštu. Jei kurie būtų 
negavę, novenos lapeliai yra pa
dėti bažnyčios prieangyje ant sta
liuko. Atkarpėles su mirusiųjų 
vardais prašom grąžinti iki Vėli
nių dienos. Nori, kad būtų atlai
kytos atskiros šv. Mišios, prašom 
tai pažymėti.

— Rožinis spalio mėn., kalba-i 
mas: sekmadieniais po Sumos, 
penktadieniais — 8 vai. vak., o ki
tomis savaitės dienomis — po 8 
vai. Mišių.

— Tikybos pamokos nekatali
kiškas mokyklas lankantiems mo
kiniams — po 10 vai. Mišių Vai
kų Namuose, o gimnazistams — 
po scena, aktorių kambariuose.

— Parapijos choro repeticijos, 
Kristaus Karaliaus ir Visų Šven
tųjų švenčių proga, šią savaitę 
bus antradienį ir ketvirtadienį 
7.30 v.v. Abi repeticijos bendros, 
ir visi choristai prašomi daly
vauti.

—: Parapijos vaikų chorelis jau 
išaugo iki 110 dainininkų chorą. 
Vaikučiai pavyzdingai lanko repe
ticijas ir vieningai susirenka į 10 
vai. Mišias. Choro repeticijos — 
penktadieniais 6.30 vai. vak. mu
zikos studijoje.

— Jaunimo popietės vyksta 
kiekvieną sekmadienį 7.30 v. v. 
muzikos studijoje.

— Sekančią savaitę — spalio 
29 — lapkričio 3 lankysime para
pijiečius: Fairview Ave., Gilmour 
Ave.. Glenwood Ave., Woodside 
Ave. ir Westone.

j L. Vaikų Namų skolom mažinti 
bazaras — lapkričio 17 d., Prisi
kėlimo salėje. Kviečiame visus 

i prisidėti fantais bei aukomis. Fan- 
jtus galima pristatyti į Prisikėli
mo kleboniją arba į šv. Jono Kr. 
par. muzikos studiją sekmadie
niais nuo 10 iki. 12.30 vai., kur se
selė dėsto katekizacijos pamokas. 
Taip pat Į Lietuvių Vaikų Namus, 
57 Svlvan Avė. S.

šeštadieninė mokykla pr. šešta
dienį. vietoje pamokų, surengė 
Maironio minėjimą. Pradėjo pa
maldomis Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje, kurias laikė kun. P. 
Ažubalis. Prisikėlimo salėje mo
kiniai išklausė paskaitos, kurią 
skaitė, pailiustruodamas šviesos 
paveikslais, mokyt. A. Rinkūnas. 
Šv. Jono Kr. par. jaunimo choras, 
vad. kun. B. Pacevičiaus, įspūdin
gai padainavo keletą Maironio 
dainų: taip pat buvo padeklamuo
ta Maironio poezijos. Dalyvavo vi
sa mokykla — mokytojai ir moki
niai. G.

Rob. Pilkauskas jau dveji me
tai tarnauja Toronto miesto poli
cijoj. Gimęs Timminse, užaugęs 
Toronte. Moka ir lietuviškai. Yra 
baigęs 11 skyrių ir 3 mėn. polici
jos kursus. Jo brolis mokosi kun. 
seminarijoje.

Kristaus Karaliaus 
šventė

Tradicinis Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimas Toronto lietu
vių kolonijoje įvyksta šį sekma
dienį, spalio 28 d., 4 vai. p.p. Pri
sikėlimo’ par. salėje. Kadangi š.m. 
minimas dešimtmetis enciklikos 
“Exul Familia” — šeima išeivijo
je, liečianti tautinių grupių pasto
raciją išeivijoje, minėjimo paskai
tininkas prof. dr. Jonas Grinius, 
Kristaus Karaliaus minėjime ypa
tingai nušvies minėtos enciklikos 
mintis. Meninėje dalyje dalyvau
ja solistė Janina Liustikaitė, pra
dedąs lankyti konservatoriją Ri
mas Strimaitis, smuiku — Stp.

“Varpo” choras spalio 27 d., 
šeštadienį mini 10 metų sukaktį 
ir ta proga ruošia didžiulį koncer
tą. Bendruomenės valdyba, norė
dama sukakties proga, pagerbti 
chorą ir jo vadovą, tuoj po kon
certo šv: Jono Kr. parapijos salė
je ruošia vakarienę.

Organizacijų vadovai ir visi lie
tuviai, kurie norėtų dalyvauti 
“Varpo” choro pagerbimo vaka
rienėje. kviečiami registruotis 
“Dainos” krautuvėj 947 College 
St., tel. LE. 4-1274.

KLB Toronto apyl. inf.

Dar dėl “Varpo” koncerto

Atsukti laikrodžių rodyklę vie
ną valandą atgal naktį iŠ šio šeš
tadienio į sekmadienį, spalio 28 
d., 2 vai. Grįžtama prie standarti
nio laiko.

MONTREAL, Que
MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI Lietuvoje mirus, ‘ 

sūnus — Petrą, Juozą ir Joną, dukteris — Moniką, Karoliną 
ir Eugeniją bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Pr. ir G. Rudinskai,
Iz. ir A. Mališkos
Vvt. ir A. Zubai

“Litu a nūs” žurnalui vajus jau! 
pradėtas. Vajaus komitetą sudaro • 
studentai: pirm. R. Gaižutis, sekr.! 
D. Skrinskaitė, nariai: V. Tarnu-! 
laitytė, A. Kuolaitė, Alg. Beres
nevičius. Netrukus jie kreipsis į 
visuomenę laiškais ir kitais bū
dais, prašydami aukų “Lituanus” i 
— anglų k. žurnalui, kuris infor- • 
muoia apie Lietuva įvairias moks-i MAIRONIO MINĖJIMAS I. rinke* IC1ENĖ, ilgametė Kultu-

Dar dėl “Varpo” koncerto lo Įstaigas, parlamentarus ir t.t. I ruošiamas spalio 28 d sekma- £?JonPdro
Harbord Collegiate vadovybei Žurnalą leidžia liet, studentai dieni, o vai. p.p. A V saleje, 14bb se buvo surengtas gražus atsisveikini-

PRANUI KUČIAUSKUI mirus, 
dukrai Stasei Ulozienei ir jos šeimai 

reiškiame gilią užuojautą
S. V. Paulioniai
R. B. Bakevičiai

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

Grįžtama i standartinį laika 
SEKMADIENĮ, SPALIO 28 d., 1962 m.
Remiantis Miesto Tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyventojams lai
kytis dienos šviesos taupymo laiko nuo balandžio 29 d. iki spalio 28 d.. 
1962 m. Dabar gyventojai prašomi atsukti laikrodžius vieną valandą atgal

sekmadienį, šio mėnesio 28 d. 
2 valanda nakties.

NATHAN PHILLIPS, Q.C.,
Spalio 5 dn 1962 m. Mayor

de Seve Str. mas — pagerbimas dalyvaujant Bend-
11 vai. iškilmingos pamaldos ruomenės, m-ių ir Tėvų k-to atstovams.

I. Rimkevičiene, ilgus metus dirbusi 
mokytojos da: bą dar Lietuvoje, visada 
__ sielojosi mūsų kolonijos 
jaunimo ir mokyklų reikalais.

Paskaitą skaitys Tėvas L. And- . v r VSTrvIAI inžiMEriai 
riekus, OFM, is Niujorko. ir architektai su šeimomis pr.

Menine dalį atliks: solistai G. šeštadienį viešėjo pas mentrealiečius 
Čapkauskienė ir A. Keblvs; Auš- kclegas. T>: buvo atsilyginimo vizitas 

h mpntrea!»?Čiams, ku“ie lankėsi Otavo- 
, ,, - v-, ..... jo ši pavasari. Svečiai ir šeimininkaikyklų ir lituanistinių kursų mo- ?plankd automatine prekiniu traukinių 
kiniai; dramos teatro aktorius L. s-.ikabinėji-.no stoti, naujuosius Moht- 
Barauskas ir muz. Z. Lapinas. dajtgc -a’^rš. šv. Juozapo bazi-

TclaiHrp'n SI dka, o vakare klebonijos salėje tu-isiaiaom paaengu prašome $1 ėja 5fak,? p,b.-.v,; Otavos PLIAS skvr. 
aukos; likes peinas skiriamas V a- J. dėkodamas šeiminin

kė i Otava tulpiu žydėji- 
Moksleiviams įėjimas P1*? ir ‘šdavė pasianti, kad kaimy- 

*r’ bend avimas buvo jaunųjų kolegų 
"V'.. . . inž. A. Puza.ausko Montrealyje ir dr.Montrealio seimelio prezid. A. Jurkaus Otavoje sumanymas. Mont- 

kyti ir kurios gali atsinešti fantus; ^alo'būtų 'iri užkandžiai? Todėl T Parengimas liet mokykloms.- bSr^r^vSTS
oazaiui. Laukiame. valdyba ' ateity prašome gerb svečius pri- Lapkričio -4 d. AV salėje liet.į širdžiai dėkojo skyr. nariu žmonoms už 

. . : imti ‘šį reikalavimą dėmesin. LN mokyklų tėvų komitetas ruošia! gražiai paradas ypač R. Rim-
i paruoš įvairiu užkandžiu savikai-irudens balių: ^meninė progra- ir dr- v- Giriūnienei.

tmis susirinkimas saukiamas spa-;na Kviečiame lankytis kiekvienai™- puiki muzika šokiams, pilnas 
lio 31 d., 8 v. v. Liet. Namu II a. Į ................ - ............ Hknfotoc tnrhnn-o
maž salėj, sekančia darbotvarke: ; panaudotos ir ,rūsio patalpos.
1. atidarymas, 2. prezidiumo nn-p L
kimai, 3. valdybos pranešimas, 4. į___________________________ ■ kyklų išlaikymas, šį vakarą rezer- į laimėjusiai pi.b literatūros premija už
naujos valdybos rinkimai, 5. ‘ ’ ’ - - - — - - - ■ -
tinio baliaus reikalai, 6. diskusi-i kUS. Dėi sąlygų prašome skambinti tel. i liaus tėvų komitetas padengia vi 
jos ir sumanymai. 7. uždarvmas. į le. 5-4905.' > su metu išlaidas.J T.. . _T r _, . , - . j . i yramos teatro atstovai ir gražus du-

visi PLIAS Toronto skyriaus:----------------------------------------- : Pernai rudens balius tedaveirvs kultūrininkų. Rašvtoją sveikino
nariai kviečiami dalvvauti. | JzafriivičLo k/nlrlu SS191.50, o m-los išlaidu buvo—

Valdyba j UICTUVliRH DUIUU '$452.21: Kalėdų eglutė $65,55,
i d i rSfru V ė !mckvtojams $208. mokvklu sar-

Kanuomenės šventės proga, ku-i ullTT *.. m. ......... _ :gamš $21. mokvtoju suvažiavimui
rėjų-sąvanoriUT skyrius lapkričio! ”5? kSP. S46.60. m. metu užbaiga. Lietuvos

bys. Tel. WA. 2-T9S1. Namu am. | albumai lr maistas S75.36, lietu- ..... . ................
1-0537. Viski sąsiuviniai S38,50. Kaip nia-1 aktoriu-rėžisoriu, vaidinusi visuose te-

A _ X _ 1______ _ A - r.________1 _ A • '2

leidus naudotis esančia prie mo- Valstybėse.
“T. Žiburių” tradicinis spaudos abiejose lietuvių bažnyčiose. Or-kyklos sporto žaidimų aikšte, au-

Kairys ir muz. St. Gailevičius. Mi- tomobilius pastatyti sunkumų ne-į. ,. m ------- 7 ------ ---------, mokvtojos
nė j imą rengia Toronto apyl. Lie- bus. Įvažiavimas iš Euclid gatvės: :?.a??PI?gĮ*Įnas 1963 m. vasario gamzacijos prašomos pamaldose nuc-širdžiai
tuviu Kat. Federacijos skvrius.lnuo Harbord St. Prašome atvykti:2 »■ Prisiseitmo saleje. Leidėjai dalyvauti su vėliavomis.
-------  ‘ anksčiau, nes koncertas, nežiūrint! I“ r“Plnfasl, muzika. ------ --------Visi lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai atsilankyti. Rengėjai

Dr. V. Vygantas, Pax Romana 
pirm., atvyksta į Torontą ir spa
lio 28 d., sekmadienį, po Kristaus 
Karaliaus minėjimo padarys pra
nešimą aktualiais klausimais Liet, j bimė-8 psL 
Vaikų Neinu salėje, 57 Sylvan! 
Avenue.

Ateitininkų sendraugių susirin
kimas ta proga šaukiamas sekma
dienį, spalio 28 d., L. Vaikų Namų 
salėje po Kristaus Karaliaus mi
nėjimo— apie 5 vai. p.p. Be dr. 
V. Vyganto kalbės svečias iš Vo
kietijos dr.* J. Grinius. Visi sen
draugiai ir studentai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ATEITININKIŲ mergaičių susirinki
mas — šį sekmadienį — spalio 28 d., 
3 vai. p.p. Liet. Vaikų Namuose. Visos 
narės ir norinčios priklausyti kviečia
mos rinktis punktualiai, šio susirinki
mo metu pradėsime ruoštis Kalėdų eg
lutės programai, kuri Įvyks gruodžio 
16 d. Vienas iš programos punktų — 
tautiniai šokiai.

loterija,. fantais ir t.t. Būsimam 
parengimui planuojama nauja 
tvarka, kad būtų išvengta ne-_ r__________ ________
sklandumų ir kad visi jaustųsi ros^ Vartų, dr. V. Kudirkos mo 
jaukiai.

Filmai penktadieniais. — PrJ 
penktadieni į LN atsilankė apie 
100 tautiečių, kurie po ilgesnės j 
pertraukos rado didesnį tarpusavį i

pas L. Pociene—2 Braiorne Cres. T 
Tel. RO. 2-7459.

susirinkusių skaičiaus, bus pra
dėtas PUNKTUALIAI, gi daina
vimo metu į salę nebus įleidžia
ma. Koncertas įvyksta šį šešta
dienį, spalio 27 d. Pradžia 6.30 v. 
v. Smulkesnės informacijos skel- 

“Varpo” valdyba

madieū soaho "s d 3'vai n d '^rlra.uKOS raao.Q1G?sn? ia+rPHsavJisario 16 gimnazijai Vokietijoje kams užkvie 
L; ■ ....    ”

Visos narės ir bima»avJclus nemokamas.. .. v. v. , . ;.1S0S nar\S ir Berniudą. Liquor Control Board prijaučiančios kviečiamos atsilan-; reįį.aĮau^a jęa(j prįe gėrimu ant 

bazarui. Laukiame!

JAUNUČIAI, JAUNESNIEJI IR
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI, ber- _
niukai ir mergaitės šį sekmadienį or- 10 d. ŠV. Jono Kr. par. salėje TUO-į 
ganizuotai dalyvauja Kristaus Kara- i $įa savo tradicini balių, kuriame ‘ 
liaus iškilmingose pamaldose Pnsikė- lietuviškas orkestras “Olympia”,:_____
limo bažnyčioje vai.; su uniformo- vadovaujamas A. Rinkevičiaus, be ; n < y T o T A s 
kėlimo kavine 9.30 vai, o iš ten rikiuo- sok^ muzikos išpildys tautiniais. DEKORATORIUS 
tėję eina i pamaldas. motyvais keletą muzikos kurinių. I ----- -

; Bs. i
VISI ATEITININKAI dalyvauja 4

vai. p.p. Kristaus Karaliaus minėjime, į 236 Toronto SLA kuopa lapkri- 
kuris įvyks Prisikėlimo salėje.

At-ku valdyba į velando SLA kuopos. Išvyksta au- 
kviečiame VYRUS! — Prisikėli- ■ tobusm lapkričio 10 d.. 7 vai. ry- ] 

mo par. Kataliku Vyru dr-ja savo glo- gl'ĮZta lapkričio 11 d. v akai e.
Esant kelioms'

Į i—7 l -— ------ ----------------------------- i P- AUGŪNai, lasaliečiai, susilaukė
penktadieni. Esant reikalui bus ^ufetas ir turtinga loterija. pirmgimio sunaus. Sveikinam laimin

io . , j Maloniai prašome tėvus ir vi- gus tėvus.
! sus, kuriems rūpi lietuviškų mo- j RASYT0JAI B pckelevičiūtei, 

_ ; kyklu išlaikymas, SI vakarą rezer- i laimėjusiai PLB literatūros premiją už 
: REIKALINGA moteris prižiūrėti vai- !į VUOti mums, nes iŠ Šio rudens ba- • “Aukso žąsį” pr. šeštadieni pas A. ir 

*” ....................... O. Norkeliūnus buvo surengtas gražus
i pagerbimas. Dalyvavo Bendruomenės, 
į Dramos teatro atstovai ir gražus bū-

j
• Tėv. J. Bo’-evičius, SJ, kun. dr. F. Ju
cevičius, Stp. Kęsgailą, dr. J. šemogas, 
daii. A. Tamošaitis ir aktorius L. Ba
rauskas. Sveikinusieji iškėlė dinamišką 
^kterės ir rašytojos asmenybę, nes B.

‘ ; yra jau anksčiau laimė-
___ aturinių premijų ir yra viena 

aktyviausiu Montrealio Dramos teatro

1/ ? dramose, o kaikuriuos
veikatusrir režisavusi. Didelė dalis nuo
pelnų jai priklauso ir. už “Baltaragio 
malūno”, “Milžino paunksmės” ir “Žir
ginėlių” plokšteles, kurios yra pasie
kę lietuvius net ir tėvynėje. Pagerbi
mo vaisęs parengė malonūs šeiminiu- 

. kai p. Norkėliūnai, o svečių vardu 
i ’teikta dovana. B. Pūkelevičiūtei šis

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

Skambinti:
: čio 10 d. vyksta aplankyti 14 Čle- KAROLIS abromaitis RO. 9-7044,

— tote komiteto fondas šiais metais, it-o statytose 
nusmuko $263.71.

Paremkime šį rudens balių sa-
1 vo atsilankymu ir aukomis loteri-
■ jai. kuriai, fantai bus renkami įga-
j Uotų atstovų. Tėvų komitetas

AV PARAPIJOS ŽINIOS ______ ... . .................................... .......
— . — Keturiasdešimtės atlaidai Kris-i pagerbimo vakaras buvo nepaprastas

taus Karaliaus šventės proga — šį dar ir tuo. kad jame dalyvavo prieš sa- 
! penktadienį ir šeštadieni. Mišios ry- vaite iš Lenkijos atvvkęs jos tėvas, 
tais 7. 8, 9 vai., vakarais 7.30 vai. Šven- kurio n''b’.” « -nacius! nuo to laiko, kai

I ėiausias išstatomas 9 vai. ryto ir uždą- Į besibaigiančio karo audros juodu išsky- 
i romas vakarais po pamaldų. Išpažinčių I rė jau už tėviškės ribų. A. Z.,bėjo Kristaus Karaliaus šventėje ruo-; Kelionė — $11. ------------------ (

šiasi aktyviai dalyvauti. Sekmadieni, laisvoms vietoms, priimami Šion I 
spalio 28 d., per 11 vai. Mišias bus vy- < . . _ _ . , _ „ , __ __ __ ___ __ ______ _____ o_
rų bendra Komunija ir tuoj po pamal-; Norinčius pasinaudoti Šia proga nervežimas Toronte ir tolimomis sekmadieni Šurna ir procesija. Daly-į 
«3.. nrtnjiA A rtnnoi » * i i • A • i __ __ ____ - A - . voinontiaii loimi vricunf minei į Keturiasdešimtei vadovauja T. T. Gar- j 

bukas, OFM.

laiovvmo Kiixiiiauxx oįvm _ i klausoma rytais ir vakarais. Pamoks-
ekskursijon ir ne kuopos nariai, i D AL I IV MU V lai — po vakarinių Mišių. Užbaiga —j

du salėje pusryčiai - agapė. Agapei prašoma skambinti kuopos pirm. dtetanc^jomi&Vfeas'vežamas turtas ap- j y.a^a’?tiej,..la,m.1 visuotinius^atlaidus. | 
ruošiamasi iš anksto, vietų numatyta g Jokūbaičiui RO. 6-0417, L Ric- draustas. Važiuojam kas savaitę į 
tiek, kad visiems tikrai pakaktų. Prie i.Q..:x:ario; p n o 7rAs orhL V Rt> Montreal!, Londoną, Windsora, Hamil- iėjimo nei prie stalų jokių piniginių kevicienei KO. y-fbb« ai na V. Ka- 5- tu...
aukų nebus renkama; draugija visas 
išlaidas padengs pati.

Šia didžiąja proga kreipiamės į visus 
vyrus, draugijos narius, prijaučiančius 
bei svečius iš kaimyninių parapijų da- į 
lyvauti mūsų šventėje. Išpažintims bus ' 
pakviesta svečių kunigų. Rengėjams 
bus džiaugsmo ir laimės matyti pilną 
bažnyčią ir salę. Susispietę didesnia
me būryje pareikškime pagarbą ir pa
dėką didžiausiam Karalių Karaliui už 
visas malones ir gėrybes, kuriomis 
naudojamės gyvenime. Valdyba

PADĖKA
Spalio 7 d. gerb. Jokūbo Stuko. ra

dijo valandos “Lietuvos atsiminimai” 
vadovo, maloniu kvietimu, koncerta
vome Niujorke, Frankel K. Lane High 
School salėje, kur jautėmės kaip na
mie ir buvome labai maloniai priimti. 
Todėl, grįžę iš kelionės, norime iš
reikšti nuoširdžią padėką mus pakvie
tusiam p. J. Stukui, taip lygiai ir ki
tiems daug prielankumo ir širdies 
mums parodžiusiems: Garbiam prela
tui J. Balkūnui už tartą žodį, p. Valai- 
čiams už suruoštą priėmimą — vaka
rienę Arlington svetainėje, p. Salins- 
kams už tvarkymą nakvynių ir kitus 
rūpesčius, taip pat ekskursijoms iš 
Paterson, Newark ir Elizabeth, N.J., 
mus pagerbusioms savo maloniu atvy
kimu, ir gausiai publikai, išklausiusiai 
mūsų programos.

Visiems, o visiems labai nuoširdus 
ačiū. Choras “Varpas”

■" ’ -------- ----- tona. North Bay, Sudburi ir kitur,cenui LE. 6-4681. : ’30 DEWSON ST., TORONTO
Kuopos valdyba i Telefonas LE. 4-1403

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

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

Cigarečių kartonas -ŠslS- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tu, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AAnf-^ričLne Lniinr>C — N*’,on seamless — reg. $1.09 pora fYloreri5K.Ob KOJineb —speciali nuolaida—2 poros už S1.00

— Reiškiame gilią užuojautą Luko
ševičių šeimai ir giminėms mirus a.a. 
Monikai Lukoševičienei Klaipėdoj. Pa
laidota pr. sekmadieni. Telegramą ga
vo J. Lukoševičių šeima.

— Parapijos choras pradėjo naujo ’ 
sezono darbą. Ta proga parapijos va-; 
dovybė surengė jam vaišes.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montreaiin Real Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos. 
Įėjus i dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėka mūsų 
klijentams ir visiems padėjusiems 
ir prisidėjusioms išeiti į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba
P . A D A M O N I S

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave;. Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

Dr. PAUL REKAI
gydytojas 

savo kabinetą perkelia 
pirmadienį, 

1962 m. lapkričio 5 d.. į
331 Sherbourne St.

Toronto 2 
(į pietus nuo Carlton) 

Telefonas lieka nepakeistas:
WA. 3-2395

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir ^vairią reikmenų krautuvėn

✓Z ZG*^^**'*

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
RONCESVALLES — DUNDAS. S14.9OO pilna kaina. 8 kambariai per 2 

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

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

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

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

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

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A GARBENIUI.




