
o

The Lights 
of Homeland 

Lithuanian Weekly 
Published by the 

Lithuanian R.C. Cultural Society 
of Canada.

Authorized as second class mail by 
the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

Nr. 44 (668) Kaina 100

SA VAITRASTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St.

Toronto 3, Ont., Canada
Telefonas 368-6813

Anapus kapo
Mirusius palydime tik iki kapo, nes toliau lydėti nebegalime: 

mūsų žingsniai atsitrenkia į neperžengiamą ribą. Nulenkiame gal
vas, palinkime amžino poilsio ir grįžtame atgal i kasdienini gyve
nimą, kuris sukasi šiapus ribos taip spalvingai, taip triukšmingai, 
kad kapo mįslė tampa nustumta, užmiršta. Retai mes ją bandom 
kelti bei spręsti, o jei ir pabandom, besisukąs gyvenimo ratas nu
tempia kasdienybėn, kurioje nėra kada galvoti. Seniau žmogus 
galėjo dažniau ir giliau pamąstyti, ilgėliau ties kapo mįsle sustoti. 
Baimė sukrėsdavo jį dažnesnėm progom — mirtis įžengdavo šei- 
mon giliai smingančiu smūgiu, o kapinės buvo artimoj kaimynys
tėj. Dabar miestietis gyvena toliau nuo mirties — jo artimieji 
iškeliauja amžinybėn daugiausia ligoninėse, kapinės įrengtos toli 
nuo jo namų, o laidotuvių namuose jis temato išpudruotus, nudai
lintus veidus, kurie geriau atrodo nei gyvųjų. Vaikai tik iš tolo 
sužino, kad tas ar kitas artimas asmuo jau kapuose, žodžiu, nebėra 
to sukrečiančio vaizdo, kuris priverstų žmogų išsijudinti iš’kasdie- 
ninio gyvenimo rutinos ir paklausti save: kur einu, kokiu tikslu, 
kas manęs laukia anapus kapo? Dabarties žmogus vengia tų klau
sinių. Jis nesiryžta spręsti ir atvira širdimi atsistoti jų akivaizdoje. 
Jis bėga nuo jų, stengiasi paskęsti gyvenimo triukšme ir jų negir
dėti. Ir tai nesunkiai duodasi, nes dabarties gyvenimas taip sutvar
kytas, kad viskas tarnauja išsiblaškymui. Tam tarnauja ištisa 
pramonė su puikiausiais įrengimais, kurie žmogų viliote vilioja į 
savo tinklą. Jie toli pralenkia susitelkimo centrus, kurie veikia- ne 
triukšmu, o tyla, mintimi, žodžiu, malda.

Vėlinės yra diena, kai įprastinis triukšmas bent šiek tiek ap
tyla, kai daugelis nueina i kapines ir prisimena savo artimuosius, 
kurių buvimą liudija tiktai ženklai — kryžiai, antkapiai, užrašai, 
paminklai. Bet ženklų kalba yra visada simbolinė, tolima, ne
leidžianti susitikti asmeniui su asmeninu. Ženklai tėra rodyklės, 
kurios šiuo atveju krypsta anapus kapo, skiriančio mus nuo mielų 
artimųjų. Mes norėtume tą skiriančią ribą peržengti jau dabar ir 
sujungti šiapus su anapus. Deja, ir moderniausia technika neįsten
gia suartinti mūsų su anapus iškeliavusiais artimaisiais. Vieninte
lis kelias, kuriuo galime prasiveržti iki anapus, yra tikėjimas, pa
remtas dieviškuoju Kristaus apreiškimu. Pastarasis kalba mums 
apie anapus kaip apie visai naują gyvenimą, kurio nei akis regi, 
nei ausis girdi, nei širdis jaučia. Kadangi tai visiškai skirtingas 
gyvenimas, galime įžengti jin tiktai per visišką pasiketimą, t.y. per 
mirtį, sunaikinančią tuos elementus, kurie priklauso senajam gy
venimui. Užtat liturginėse maldose ir sakoma — “vita mutatur. 
non toįlitur” — gyvenimas pakeičiamas, bet nesunaikinamas.

Jeigu tad yra du gyvenimai — šiapus ir anapus, argi neturėtų 
būti kokia nors jungtis tarp jų? Taip, jie yra visai skirtingi, bet 
nėra absoliučiai izoliuoti. Jiedu vienas kito nenaikina, priešingai 
— vienas kitą papildo, netgi tam tikra prasme bendrauja. Juk 
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dvasinė būtybė, ir šiapus ir anapus atsistoja ant tos pačios gali
mybės. būtent, dvasinės. Tik šiapus gyvenąs žmogus yra atitvertas 
biologine užtvara ir negali įžvelgti dvasinės tikrovės didesnėj pil
numoj. Jis regi ją lyg migloj, lyg nakty, lyg mįslėj. Vienintelė 
perspektyva, kuri praplečia jo dvasinį regėjimą, yra tikėjimas. 
Tik jis pakelia žmogų augščiau žemiškos tikrovės ir suartina su 
anapus iškeliavusiais artimaisiais. Ryšiai su tais žmonėmis šiapus 
kapo buvo dvasiniai. Kodėl tad jie turėtų nutrūkti po mirties? 
Juk mirties procesas tepaliečia kūną, tą biologinę užtvarą, bet 
nesunaikina turėtų dvasinių ryšių. Tad visai nuoseklu tuos ryšius 
palaikyti ir toliau. Tik tie ryšiai turėtų būti galimai dvasingesni. 
Gėlės ir kiti medžiaginiai daiktai nėra tinkamos tam priemonės. Ak. 
juos galima laikyti pagarbos ženklais, tačiau labai tolimais nuo 
dvasinių ryšių, šiuo atveju turi prabilti žmogus - dvasia savo dva
sine kalba — maldą ir Kristaus palikta Auka, kuri pati yra atėjusi 
iš anapus ir įgalina mus įsijungti jos antgamtinėn srovėn. šiuo 
keliu mes priartėjame prie anapus gyvenančių ir kartu su jais 
sudarome tikinčiųjų bendriją, kuri apima ir šiapus ir anapus. Tra
dicinėj kalboj tai vadinama “šventųjų bendravimu“. Jis reiškia ne 
ką kitą kaip visų tikinčiųjų — gyvųjų ir mirusiųjų — bendrą dva
sinį - antgamtinį ryšį. Mes esame jo dalyviai, keliauja iš šiapus į 
anapus, iš miglotos šešėlių viešpatijos į pergalės bei gėrio triumfo 
karalystę. Teprimena Vėlinės šį mūsų kelią. Jų proga mestas 
žvilgsnis į mirtį tepažadina mus gyvenimo išminčiai, nes kaip vieno 
antkapio užrašas byloja “mirties atminimas yra didžiausia išmin
tis”. . Pr. G.
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Dail. Viktoras Bričkus ‘  VĖLINIU DIENA

PLB viršūnių konferencijos nutarimai
Pr. savaitgalį Toronto Prisikė

limo muzikos studijoje posėdžia
vo Pasaulio Liet. Bendruomenės 
valdyba drauge su JAV ir Kana
dos centro valdybomis, kultūros 
tarybos, kultūros kongreso rengė
jų k-to. Kanados LB politinio ko
miteto ir Kultūros Fondo atsto
vais. Dalyvavo: inž. Iz. Mališka. 
V. Adamkavičius. J. Jasaitis. Z. 
Daiiidka. prof. J. Puzinas, J. Kra- 
likauskas, dr. J. Sungaila. dr. J. 
Grinius, dr. H. Nagys. dr. P. Lu
koševičius. J. Kardelis, St. Barz- 
dukas. P. Gaučys. kun. J. Borevi- 
čius, SJ. inž. Ė. Čiuplinskas, dr. 
J. šemogas. J. Matulionis (regist
racijos tvarka). Posėdžiams pir
mininkavo dr. J. Sungaila ir J. 
Matulionis. Apie kultūros kongre
są bei jo ruošą padarė praneši
mą P. Gaučys ir suminėjo kaiku-

riuos sunkumus. Dr. J. Sungaila, 
PLB v-bos pirm, referavo apie 
1963 m. rengiamą pasaulio lietu
vių dieną ir seimą Toronte. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad Dianai 
seimui iš dalies jau paruošti, gau
tos salės, numatyti kaikurių ko
misijų vadovai ir t.t. Buvo svars
tyti ir tokie opūs klausimai, kaip 
PLB pozicija Lietuvos laisvinimo 
veikloj, santykiavimas su okupuo
tos Lietuvos žmonėmis ir t.t. Dis
kusijos buvo labai gyvos, ypač 
opiausiais klausimais. Jų išdavos 
matyti nutarimuose, kurie buvo 
labai kruopščiai apsvarstyti, štai 
jie:

PLB VALDYBOS IR KANADOS 
BEI JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NIŲ VADOVYBIŲ BENDRO POSĖ
DŽIO, ĮVYKUSIO 1962 m. SPALIO 27 
d. TORONTE

NUTARIMAI.

Savaitės įvykiai
RYŽTINGA JAV LAIKYSENA PRIVERTĖ SOVIETUS ATSIIM

TI-SAVO RAKETINES BAZES IŠ KUBOS. Visame pasaulyje buvo 
kilusi atominio karo įtampa ir buvo laukiama amerikiečių divizijų 
išsikėlimo Kuboje. JT priežiūroj raketinės bazės turi būti išgaben
tos. JAV blokada sustabdyta dviem parom.

Prezidento kalba. — Kai JAV žvalgyba galutinai išaiškino, kad 
Kuboj jau suneriamos raketinės bazės ir kad sovietų laivų grupė 
plaukia Kubos link su ginklų kroviniais, JAV prez. Kennedy, skubiai 
pasitaręs su atsakingaisias savo krašto vadais, televizinėj kalboj 
paskelbė:

1. JAV,norėdamos sulaikyti to
limesnį sovietų įsitvirtinimą Ku
bos žemėje, įveda griežtą karanti
ną. Visi- laivai į Kubą bus grąži
nami, jei ten bus ginklų. Tai tai
koma ir lėktuvams.

2. Bus sekami Kubos kariniai 
įtvirtinimai; JAV karinės pajėgos 
bus pasirengusios visokiems ne
tikėtumams.

3. Visi iš Kubos puolimai ato- 
. i rainiais ginklais bus traktuojami

kaip užpuolimai iš pačios Rusijos.
4. JAV bazė Kuboje sustiprina

ma. Karių šeimos išvežtos.
5. Šaukiama tuojau pat Ameri- 

i kos valstybių konferencija.
6. JAV reikalauja sušaukti ne

beisiant JT Saugumo tarybą, ku
ri pareikalautų sovietus išmon
tuoti ir pašalinti visus Kuboje 
esančius raketinius ginklus.

7. Siunčiamas N. Chruščiovui 
i raštas, reikalaująs sulaikyti vi- 
; sus grasinimus taikai. I

Blokada ir dramatiškos dery- 
. bos. — Visi punktai tuojau pra- 
1 dėti vykdyti. Buvo patikrinta vi- 
•sa eilė laivų, neišskiriant rusų, 
i plaukusių į Kubą. Nieko neradus, 
jiems buvo leista plaukti toliau. 
Kiti laivai, plaukusieji į Kubą, 
pasuko kažkur kitur ir arti Kubos 
nepasirodė; reiškia vežė ginklus, 
dėl kuriu ir kilo visas šis triukš-

. nija ir kitos aiškiai antikomunis- 
; tinės tautos. Rėmė ir Prancūzija, 
tik su priekaištu, kad buvo tik pa
informuota, o nebuvo su ja tarta
si. Britanija kaip visada norėjo 
varyti savo politiką. Nutarė rem
ti JT Ameriką, bet dėl blokados 

: pasisakė skeptiškai. Britų spau
da. su mažomis išimtimis, nepri
tarė Amerikos griežtai politikai, 
o visuomenė tūkstančiais rinkosi 
prie- Amerikos pasiuntinybės ir, 
vadovaujami senuko filosofo B. 
Russel reiškė protestus prieš 
Amerikos žygius. Palaikė Ameri
ką ir Japonija. Kitos valstybės 
užimtos savais reikalais ir naujai 
kilusiu Kinijos-Indijos karu.

De Gaulle pasilieka. — Pr. sek
madienio balsavimuose 61,76% 
Prancūzijos gyventojų pasisakė 
už prez. De Gaulle planą ateityje 
rinkti krašto prezidentus tiesiogi
niu tautos balsavimu. De Gaulle 
pareiškė, kad tokia dauguma 
esanti pakankama pasilikti savo 
pareigose.

Kubos reikalas lieka nesutvar
kytas.—Nežiūrint sovietų nuo

laidos atsiimti raketines bazes JT 
priežiūroje, Kubos problema lie
ka neišspręsta. Castro valdžia lie
ka ir toliau ir dargi reikalauja JĄ 
V-bes atsiimti savo karinę bazę,

aei Kurių ir kuo visas sis u iuks- sustabdvti karini spaudima ir 
mas Sekę dramatiškos derybos. žvaIgvba Kažkurie JAV seAato- 

Chrusciovas pasin e viską issi-! ri?j kad nasirinktas ne-

i veža viską iš Turkijos. Kennedy j
■ tvirtai atsakė “ne”. Sekmadienį ■
I rytą rusai pranešė, kad jie sutin-
i ka iš Kubos išvežti visus raketi-!

i O pSi.)

Blokada Kubai
i nius ir atominius ginklus.

Atsižvelgiant į lietuvių išeivijos ru-l
pėsčius ir aspiracijas, ateities kultūros ; Įvairiu kraštu reakcija. — P. 
kongresų planavimą ir vykdymą paves- Amerikos valstybės pasisakė UŽ f.------... .................... - . - _
gresų sėkmingumui užtikrinti kiek- į 
vienu atveju parinkti vieną kuri nors 
pagrindinį klausimą, ir kongreso pro
gramą skelbti iš anksto. Į programos

laisvės nesugrąžins
PET seimas susirinko specia-

ti PLB kultūros tarybai. Kultūros kon- Amerikos politika. Buvo ten visa- Į lauš posėdžio spalio 23 d. 1956 m. 
; da SVVruojančiu' Castro šalinin- j Vengrijos sukilimo metinėms at- 
! kų. bet kai Amerika griežtai pasi-1 žymėti. Ta proga seime apsilankė 
i sakė ir ėmėsi kariniu priemonių, ir žodį tarė JAV besilankąs buv. 

vykdymą traukti kiek galima daugiau nebelijo abejojančių. Europa sa- Artoeriiinos prezidentas gen. . E. 
jaunosios kartos akademikų ir kultūri-■ vo nusistatvmais įvairavo. Be są- Aramburu. Jis konstatavo Vaka- 

! lygų pasisakė V. Vokietija, Ispa- rus paralyžuojantį suglebimą.(Nukelta į 6 psl.)

VLIKo pareiškimas

NAUJIEJI ĮVYKIAI STIPRINA 
PAVERGTŲJŲ VILTIS

; paralyžuojantį suglebimą. 
: Kubos Revoliucinės tarybos atsto- 
Ivas pažymėjo, kad vien tik “ka- 
; rantinas” Kubai laisvės nesugrą- 
ižins. 'New York Herald Tribune” 
i red. S. Freidin, “The Forgotten 
People’’ knygos autorius, perspė

jo. kad abejingumas sovietų pa
vergtųjų valstybių laisvės kovai 

;yra pragaištingas pačiam laisva- 
j jam pasauliui. Lietuvių draugai irRaudonosios imperijos valdo- čiu grasinti ir š. Amerikos žemy- ^bvlos^nėjaf Sn J Ja- 

vai turi daug sunkumu savo vi- „ui .Be Berlyno'Pretekstu.

Kas
Liberalų populiarumas pas

kutiniu laiku yra žymiai pa
didėjęs. Pagal viešosios nuo
monės instituto duomenis, 
šiuo metu už liberalus bal
suotų 47% visų gyventojų.o 
už konservatorius — 33%. 
Konservatorių populiarumas 
nėra nukritęs tik Kanados 
vakaruose.

★

Tautinės grupės Kanadoje. — 
Praėjusių metų visuotinio suraši
nėjimo duomenys jau pradedami 
skelbti, bet kol kas tik pačios 
stambiausios pozicijos. Kiek yra 
lietuvių ir kitų pabaltiečių, dar 
nežinoma. Žinomos tėra šios gru
pės: britų 7.996.669. prancūzų 5. 
540.346. vokiečių 1.049.599. uk
rainiečiu 473.337. italų 450.351. 
olandų 429.679. skandinavų 386. 
534. lenkų 323.517. indėnų ir es
kimų 220.121. azijiečiu 121.753. 
rusu 119.168. Pabaltiečiai kol kas j 
įskaityti įvairiu europiečių gru-Į 
pėn. kuria sudaro 711.320.

★

Savivaldybių rinkimai dau
gelyje Kanados miestų įvyks 
gruodžio mėn. pradžioje. Iki 
šiol Kanadoje tie rinkimai 
neturėdavo politinio atspal
vio. nors renkamieji ir pri
klausydavo politinėm parti
jom. Paskutiniu metu, lygiai

naujo Kanadoje?
kaip ir JAV. politika pradeda 
skverbtis į savivaldybių rin
kimus ir asmeninė propagan
da virsta partijų kova.

Kanados Darbo Kongresas, ku
ris atstovauja 1 mil. narių, pa
smerkė Kanados gydytojų sąjun
gą dėl priešinimosi valstybinei 
sveikatos apdraudai.

Pertvarkyto j Ontario vy
riausybėj padaryta visa eilė 
pakeitimų. įjungiant jaunes
nių pajėgų. Jauniausias yra 
švietimo min. W. G. Davis, 
33 m.; buv. teisingumo min. 
K. Roberts paskirtas laukų ir 
miškų min.. o jo vieton —- F. 
M. Cass. Dar įėjo J. Auld, 
eismo min. ir J. Simonet, 
min. b. portf. Pasitraukė Ch. 
Dalcy, min. be portfelio. W. 
Nickle min. b. p. ir W. War
render — darbo min.

daus gyvenime: ūkinės,‘politinės, neatlaidžiai veržiasi ir į V. Eu-.c E Gallagher~pažVmėjo JAV 
tautinės ir socialinės negerovės :ropą. politikos ryžtumą, Kubos atveju,

Atsižvelgiant į Lietuvių Bendruome- į visiems — tiek pavergtiesiems. Atsiradus Amerikos padangėje i pabrėžė kad vvriausvbė vis
nės tikslus bei uždavinius ir gyvena-'tiek ir užsieniui—yra regimi fak-iSov. Sąjungos karinėms bazėms!dqr nrivencianti užimti eriežtes- 
moio momento aktualiuosius reikalus. I trio zlizlino iforttrto cmridi_ i on irioztlrii, iztlooioi-»io į 1^ . .. ® ® ...................... - - . .x ’ine pozicųa sovietu pavergtųjų 

.. :Sinkla‘s- Vašingtonas pritruko j Eur0 ' yalstvbiu’ klausimais.
Kad nukreiptų gyventojų de- kantrybes stebėti visokeriopus so-1 Ypač sen Javits kėlė reikalą in- 

„ • .. . . . . x . , • ! t , .tensyviau formuoti JAV viešąją
■ovavaja sp^vaaaaaaa aaau«aaaaoa.Baaav švieti- .. , . .. • ■ V’ * ; nuomone, kuri labai veikia vy-

Inc’ii-ii Pakistan™ ir ivairieirs m® ir reikalams planuoti bei ha tarptautinius neramumus, ku-j pasakė GANA ir paskelbė bloką- riausvbės linija, bet kuri dažnai 
A i i L-ročilrĄ įvairiems.narstyti, turi tapti Lietuvių Bendruo- riais, kaip savo laimėjimais, noriidą ginklams gabenti į Kubą. Tai|vra abeiinga. Kaip Rumunijos at-

Sumažinta pagalba užsieniui, 
pagal vadinamą Colombo planą, 
net $8,5 mil. Pagal tą planą, 
maisto pertekliai buvo duodami:

Inkilai ginklų bus duodama, 
pareiškė min. pirm. J. Diefcnba-i 
koris. Tam pritarė ir opozicijos 
partijos.

Kanados Studebaker fir
ma perima vokiškų automo
bilių Mercedes-Benz ir DKW 
atstovybę.

Azijos kraštam.

Quebeco provincijos rin
kimuose, kurie įvyks lapkri
čio 4 d., buvusi Duplessis 
tautinės vienybės partija — 
Union Nationale bus palai
koma visų socialinio kredito 
partijos šalininkų. Pagal jų 
susitarimą. Union Nationale 
rems socialkrcdito partiją 
ateinančiuose feder. rinki
muose. Toks susitarimas gali 
daug pakenkti liberalų par
tijai.

Prez. Kennedy paskelbus 
Kubos blokadą visos opozici
jos partijos paskelbė rem- 
siančios Diefenbakerio vy
riausybę užs. politikos klau
simais. Tik NDP vadas T. 
Douglas griežtai pasisakė 
prieš blokada ir atom, gink
lų įsileidimą Kanadon.

mojo momento aktualiuosius reikalus, j toriai, vis didiną įtampą sovieti-; su visokių rūšių puolamaisiais 
posėdis sutarė: n£įe imperijoje.

I. KULTŪROS KONGRESO p
reikalu ’ mesį nu0 saVo vidaus negerovių,; vietų karinius pasirengimus ir ■

Kultūros kongresai, telkia lietuvių r- • -- - • ■ • - • ' - -- -
išeivija specialiai lituanistinio švieti- '■

: svarstyki, uin
i menės tradicija.
’ r'A si «

tūros kongreso, Įvykstančio 1962 — 
Maironio metais — lapkričio 22-25 d. 
Čikagoje, programa ir pasirengimais 
ją vykdyti, rado, kad jo svorj reikia

i yra abejinga. Kaip Rumunijos at- 
j stovas Č. Viscianu pastebėjo, “jei

- - i . -j J • i. °. v .°, . • • -‘j- . j vi d auc iiiiEd. lx dip nuniuiiijvo d t“
! nustelbti savo vidaus gyvenimo j istorinis žygis, kuriuo sovietinei ■ štovas q Viscianu pastebėjo, “jei 

Posėdis, susipažinęs su antrojo kul- didžiąsias žaizdas. Jie išprovoka-; ekspansijai į Amerikos žemyną, iVakaru didžiosios demokratijos
vo Korėjos karą, puolė Laos, užkertamas kelias.
Vietnam ir daug kur kitur varė T' 
savo imperialistinę ekspansiją, i prašę konkretesnių žygių prieš i dfrivyriikaT kovai* 1956^nL

,, , . , , , l iūtu parodžiusios bent minimu-
Mes. kurie daug kartu esame ima efektyvaus solidarumo Veng-

ielkuV paįriXl“?a«°imTbūtot'1 Pagali?“ sSvie?i. praėjo kraiti j Lietuvos okupantą Sov.’Sąjungą. | įventa“laišiės''“liekna' batų” išsL 
___•. -2 .• I cavn hrandnniinni.ę ir kifnkmę I sncrcfai vprfinnmp si AmpriL-nc > -

miausių kultūrinių uždavinių ryškini- S^klus JAV pasienyje, t.y. Ku
rną bei vykdymą, sudarant sąlygas šio boję. Is S1OS savo bazės, sovietai 
klausimo diskusijoms tiek kongreso numatė savo agresiją plėsti į ki- 
plenume, tiek sekcijose. ; tas — Amerikos žemes ir tuo pa-

PLB kultūros tarybos formuluotų arti. branduolinius ir kitokius i augštai vertiname šį Amerikos i vcržusi nu0 Baltijos iki Juodųjų

Klaipėdos šventovėj - koncertų salė
Okupacinė sovietų valdžia buvo 

davusi leidimą statyti Klaipėdoje 
katalikų šventovę, bet kai ii bu
vo pastatyta, ta pati valdžia at
ėmė ir iš jos padarė filharmonijos 
sale, o kunigus uždarė į Pravie
niškių kalėjimą. Buvusi šventovė 
aptverta augšta tvora; jos bokšto 
viršūnė nuversta tankų ir lynų 
pagalba. Buvęs klebonas L. Po- 
”’io”is laikomas kriminaliniu nu-

’to komisarui Rugieniui. Kaiku- 
riem atimami vad. “darbo leidi
mai”. Tokie niekur negali būti 
skiriami. Kiti nutrenkiami į ma
žesnes vietas. Pvz. kun. L. Tama
šauskas. buvęs Kauno, arkivys
kupijos kancleris buvo nutrenk
tas Joniškin. o iš ten Paštuvos al
tarijom Kan. J. Meidus. buvęs 
Kaišiadorių vyskupijos valdyto
jas. liko ištremtas į Viekšnių al
tariją, o dabar išsiųstas i Sibirą. 
Daromas didelis spaudimas vi
siems kunigams mesti kunigystę, 
pereiti dirbti kitur, ypač ateisti-

i ei . : . , • ---- 1 verzusi nuu nauijvs iki juuuujuryžtą išeiti i atvirą kovą pries so- j per visas sovietų paVergtą- 
yietine impenalis.inę ekspansi- ■ sjas tautas ir sovietinė imperija 
ją. Ir Lietuvos ir JAV pnesas yra ■ bll{n buVusi sukrėsta iš pamatų”, 
tas pats Sov. Sąjunga. JAV,: Todėl pavergtųjų seimas su pasi- 
pradejusios stipresnę su šiuo■ ben-! tenkinimu priėmė prez. Kennedy 
dru priešu kovą, stiprina ir lietu-j žingsni Kubos atžvilgiu ir sovietu 
viu tautos viltis greičiau atgauti; įverptųjų tautų vardu pasiųsto^ 
laisvę. . _: je telegramoje užtikrino jam pa-

Vynausias Lietuvos Išlaisvini- Į vergtųjų solidarumą su viltimi, 
mo Komitetas, sveikindamas kad tas Vašingtono žvgis bus pra- 
Amenkos realų ir stiprų pasipne- džia rvž(ingcsnės JAV politikos 

visur. kor.

mo Komitetas, sveikindamas

Sovictų lėktuvams, kurie susto- sikaltėlių skyriuje, kiti kunigai 
davo Kanadoje, sukdami į Kubą, — politiniu, nors sąlygos šiems 
nebeleidžiama naudotis Kanados pastariesiems žiauresnės.
aerodromais. Taip pat bus peržiū- Kunigai ok. Lietuvoj kilnoja-
rėfa prekyba su Kuba. i mi labai dažnai, reikalaujant kul- nės propagandos tarnybon. Km.

šinimą sovietams, turi vilti, kad 
JAV valstybės vyrai nekreips dė
mesio į siūlymus iš kur jie bekil-1 
tu — iš vidaus ar užsienio — pa-1 
sukti Kremliaus statomųjų pink-Ju dienr. “Unsala Nya Tidning” 
lių kryptimi. rašo, kad didelę dali partijos apa-

Tikėsime. kad prezidento Ken- rato Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
nedy pradėtasis žygis nesiribos “laisvose resnublikose” ' sudaro 
Kubos nuo sovietinės bazės anva- imnortuoti rusai. Pasinaudojant 
lymu, bet pasieks ir pavergtųjų' “The Baltic Review” nr. 24, 1962 
Europos tautų, tarp jų ir Lietu- m. duomenimis, ten teigiama, jog 
vos, laisvės reikalus. , Lietuvos ko suvažiavime dalyva-

VLIKo prezidiumas vo 216 rusi; kilmės asmenų.

Siockhelmas. — švedų libera-
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Būsimos reformos Pasakoja atvykusi iš Lietuvos

Reikėjo ir Lietuvos

Kai Vokietija broliavosi su rusais
VYT. SIRVYDAS

Kova dėl Berlyno tikrovėje yra turi pranykti ir pranyks dėl vi- 
kova už Vokietiją, kaip mano Jū
žintų krašto dainoje: “Sėdi prie 
lango, žiūri pro langą, iš kur vėje
lis pučia; ar iš rytaičių, ar vaka- 
raičių, ar nuo mielo bernelio?” 
Šiuo metu Adenauerio vadovauja
ma V. Vokietija stipriai laikosi V. 
Europos ir Amerikos. Tačiau isto
rikai atsimena, kad Bismarko lai
kais Vokietija draugavo su carų 
Rusija, o po I D. karo demokrati
nė Vokietija padavė ranką Rapal- 
lo sutartimi Lenino Rusijai. Visi 
gi atsimena Hitierio-Stalino san
dėri.

daus silpnybių ir Rusijos laikyse
nos. mums padedant. Rusijai 
Lenkija labiau nepakenčiama, ne
gu mums: jokia Rusija negalės su 
lenkais susitarti. Su Lenkijos iš
nykimu sugriūtų vienas Versalio 
sutarties ramsčių — Prancūzijos 
vyravimas: Tegul sugrįžta Rusijos 
- Vokietijos 1914 m. sienos! Šiuo 
pagrindu privalėtų būti padary
tas abiejų kraštų susitarimas”.

Dvejiems metams praslinkus, 
gen. Seecktas Berlyne sovietų 
ambasadoriui Krestinskiui pasa-

___  kojo, kad Vokietijos užsienio po-
Žurnalas apie vokiečių planus etikos pagrindu turinti būti Ru- 
Londone einąs Sovietų ir Rytų sija, nes remtis Prancūzija ir Bri- 

Europos studijoms skirtas žurna-!tanija negalima. Rytuose reiktų! 
las “Survey” spalio nr. paskelbė i siekti atstatyti 1914 m. sienas. 
Vidurio Europos istorijos prof.; Vokiečių Įmonės ir kariai 
Londono un-te F. L. Carsteno | Rusijoje
straipsnį “The Reichswehr and Pirmoji vokiečių karininkų mi- 
the Red Army, 1920-1933”, kuria- sija, majorui Oskarui Ritter von

- ‘ . ' . . ’ ’ '---■ Niedermayeriui vadovaujant, nu-
Po I D. karo tarp Versalio su- vyko Rusijon (pro Kauną ir Ry- 

tartimi ginkluotis uždraustos Vo- gą?) 1921 m. vasarą. Vokiečiai vė- 
kietijos kariškių ir bolševikų ru- liau netoli Maskvos pastatė lėktu- 
sų v v ko bendiaęlaib.ayinias. I lof. vu imonę. kuri pagamindavo 600 
Carsten, autorius veikalo, “The i lėktuvu i metus. Ties Lipetsku 
Origins of Prussia”, siekia paryš-; 1925-1933 m. būdavo apmokomai 
kinu šio bendradarbiavimo apim-ipo 120 lakūnų. Buvo Įsteigtos mo-į 
ti bei ribas. kyklos tankistams ir nuodingų

dujų ginklams. Viską suardė Hit- i

, me lietuviui yra Įdomių vietų.

Istorinės reikšmės santaryba Romoje
matomos reformos ir liturgijoj Iš lietuvių santarybos atidaryme 
siekiant Įjungti visus tikinčiuo- dalyvavo: vysk. V. Brizgys, prel. 
sius Į aktyvų dalyvavimą Mišiose; L. Tulaba, kan. J. Stankevičius.

Per Vatikano radiją į Lietuvą ati
darymo proga kalbėjo vysk. V. 
Brizgys ir prel. L. Tulaba.

Santarybos atsišaukimas
Vyriausioji kardinolų komisija, 

popiežiaus ir visų santarybos da
lyvių patariama, paskelbė atsi
šaukimą, kviečianti visą žmoniją 
i brolišką gyvenimą, paremtą tei
singumu. Katalikų Bendrija esą 
siekia jungti visą žmoniją visa sa
vo galia ir stengiasi Įdiegti tarpu- 
savę pagarbą, pasireiškiančią 
jausmo ir darbo bendrumu. K. 
Bendrijos uždavinys esąs pa
smerkti* neteisybes, gėdingas ne
lygybes ir Įgyvendinti pasaulyje 
evangelijos dėsnius, kad žmoni
jos gyvenimas būtų žmoniškesnis.

Ką aš mačiau dirbdama kolchoze?
Neminėsiu tų kukurūzų, kurie iki 

kaulo yra įgrisę kolūkiečiu!, bet papa
sakosiu trumpai apie rugiapjūtę, ku
rioje aš pati dalyvavau.

IS MIESTO Į KOLCHOZĄ
Aš gyvenau ir dirbau mieste, dau

giausia rusų vadovaujamose įmonėse. 
Kartą dienos darbą baigiant, iškvietė 
mane i kontorą, kurioje sėdėjo rusė ir 
darkytais žodžiais man pasakė: “Zaftra 
kolchoz paježdžat”. Supratau, kad aš 
rytoj turiu važiuoti i kolchozą ir ten 
padėti rugius vežti. Aš mėginau išsi
sukinėti, sakydama, kad sergu — nu
garą skauda, o be to, ir duonos parduo
tuvėje šiandien nebuvo, taip kad aš ne
turiu ko pietums įsidėti. Rusė atsakė: 
“Ničevo, sveikam nekenkia, o duonos 
gausit kolchoze”. Taip turėjau sutikti 
ir ruoštis į kolchozą. Ryto 7 vai. prisi
stačiau i nurodytą vietą, iš kurios tu
rėjo sunkvežimis nuvežti i kolchozą.
Čia radau ir daugiau moterėlių, ju tar- į ^r~£*ėię7 gaivą “atsake ‘‘Labasi 
pe pažįstamą 80 metU ; labas”. Aš jam pradėjau sakyti, kad
duktė gyvena Australijoj. Sveikindama i atvažiavome rugių vežti. Jis sako lau-

kiąs brigadierių. Toliau klausiu, kodėl 
taip ilgai miega tas jūsų brigadierius? 
Atsakė: “Nemiega, jis turi daug pa
reigų; sandėlininko neturi, tai jis turi 
viskuo rūpintis: melžėją prižiūrėt, 
kiaulių šėrėjai visai dienai pašarą iš
duoti. O juk 5 km. nuo kolchozo gyve
na”.

TIK VIENAS KEPALIUKAS 
DUONOS

Grįžusi Į kiemą pasakiau, kad turi
me laukti brigadieriaus. Moterys pra 
dėjo juokauti sakydamos, kad skverną 
prispaudė brigadieriui kiauliašėrė, kad 
taip ilgai trunka.

Senutė pasakojo, kad senovėje dva
ro kumečiai geriau gyveno. Dabar 
kolchozninkėlis tuščią maišelį pasi
ėmęs eina pėsčias duonos j ieškoti į 
miesto parduotuvę ir dar su baime. 
Juk jei didesnė šeima, tai žiūrėk jau 
stotyje ar ant kelio milicininkas sulai
kys ir turėsi Įrodyti kodėl 8 kepaliukai 
duonos. Juk vienas asmuo gali laisvai 
pirkti tik vieną kepaliuką. Kitaip reiš
kia esi spekuliantas.

PIRMININKO OBELIS
šoferis pažiūrėjo i laikrodį — jau 

po 9. Moterys nutarė jieškoti sodo — 
gal rasim ką užkąsti. Visos pasileidome

Į po truputį lodamas. Moterys pradėjo 
: nerimauti — norim išlipti iš sunkveži
mio, bet labai sunku, šoferis sako: 
“Palaukit aš pajieškosiu kopėčių. Jų 
neradęs atnešė iš vežimo gardį išėmęs. 
Jis prilaikė, ir mes šiaip taip išlipome.

Pasirodo, niekas mūsų nelaukia. Tak 
Į sakome vistiek kasnors gyvena. Jei 
Margis gyvas, nutarėm eiti į trobą, ku
ri stovi pilkomis kerpėmis apsitrau
kusi, sunykusi; akmenys iš pamatu iš
rausti ir durų rankenos sulaužytos, 
langų dalys su lentomis užkaltos, šo
ne matosi apleistas svirnas, purvinas 
šiukšlinas kiemas, toliau daržinė be du
rų ir tvartai tiek purvini, kad mes ne
galėjome suprasti, kaip iš viso prie jų 
prieina žmogus. Aš nutariau mėginti į 
trobą. Jau priemenėje pamačiau stam
bų užrašą “Raudonasis kampelis” ir 
“Skaitykla”. Einu į tą skaityklą ir ran
du žmogelį ant stalo užsirėmusį ir 

' snaudžiantį. Garsiai sušukau: “Labas

Svarbiausiais istorijos momen
tais Katalikų Bendrija kviečia vi
suotines santarybas, kad susirin
kę atsakingieji dvasiniai vadai ap
svarstytų iškilusias problemas ir 
nurodytų visiems r 
eitiną kėlią. Taip darė______
apaštalai susirinkę Jeruzalėje, 
taip darė jų Įpėdiniai 325 m. Ni
kėjoj ir vėliau per ištisus 1900 
metų. Santarybos beveik visada 
būdavo susijusios su tam tikrais 
posūkiais krikščionių gyvenime. 
Ir dabartinė II Vatikano santary
ba ruošia naują posūki, kurio po
būdis išryškės tiktai už metų kitų.

Kas paskatino 
kviesti santarybą?

Jau Pijaus XII laikais buvo 
balsų, siūlančių kviesti santarybą. 
Net Romos kunigų spaudoje bū
davo užuominų apie reikalą kvies
ti santarybą. Pijus XII, nors buvo 
palankus bendram visų krikščio
nių frontui prieš komunizmo pli
timą, tačiau buvo nuomonės, kad 
laikas visuotinei santarybai dar 
nesąs pribrendęs. Jonas XXIII, 
vos Įžengęs i Vatikaną ir iš arčiau 
patyręs krikščionijos dabartinę 
būklę, klausė save: ką daryti? 
Staiga švystelėjo mintis — visuo
tinė santaryba! Jos buvo kviečia
mos krizių laikais, kodėl tad ne-i 
panaudoti šios galimybės dabar? .nių skirtumų,, ateina nauja era. 
Ištisus trejus metus buvo rengta-; kurioje taip pat veikia Dievo Ap- 
si naujajai santarybai. surinkta, vaizda. Popiežius papeikė nusimi- 
medžiaga iš visų pasaulio vysku- į nėlius, net savo bendradarbius, 
pų, kat. universitetų, sudaryta 12 
tomų medžiagos, kuri ekspertų 
buvo suvesta Į 69 pagrindines te
zes. Jos ir bus daugiausia svarsto
mos santarybos dalyvių — vysku
pų, abatų, vienuolijų vadovų.

Kas svarstoma?
Kai Jonas XXIII paskelbė savo 

planą kviesti santarybą, kardino
lai klausė, ką ji svarstys? “Vis
ką" — atsakė popiežius. Kaip ma- 

i tvti iš jo atidaromosios kalbos, 
j santaryba svarstys dvasini Kata-; kS^čiuosSs'd?^rt^s gyvenimo švieso-
llikų Bendrijos atnaujinimą, jos maldai ir uzsimotl naujam žygiui su-
---------:-u.-. • Jkrikšeioninti žmoniją.

yra net nuomonių, kad riekiant 
vienybės ir senosios tradicijos iš

karstoma Įvesti 
Komuniją pasauliečiams abiem 
pavidalais bent tam tikromis pro
gomis; aktualus vedusių dijakonų 
klausimas. Taip pat kils ir pra
plėstas gimtosios kalbos vartoji
mas liturginėse apeigose. Mirijo- 
nieriams galbūt bus leista Įjungti 
daugiau vietinių papročių. Nepra
eis be svarstymų santuokos klau
simai, kurie laukia naujų spren
dimų. Ypač susidomėję tuo reika
lu vokiečių vyskupai. Nemaža da
lis vyskupų yra siūlę Vatikanui: 
labiau sutarptautinti kurijos ir 
kardinolų kolegijos personalą, 
kuriame ikišiol vyrauja italai: 
pakviesti kūrijon pajėgiausius 
pasaulio katalikų žmones; supras- . r- u , . v. - 
tinti dignitorių drabužius, vidur- Santarv'ba~ kviečia prisidėti prie 
amžinius titulus bei privilegijas.

Atidaromoji kalba
Popiežius Jonas XXIII, atidary

damas istorinę iškilmę pasakė 
kalbą, kurią perdavė visam pa
sauliui televizija, radijas ir spau
da. Joje atsispindi krikščioniška
sis optimizmas bei viltis, kad, ne- 

i žiūrint sunkumų, netgi ideologi-

tikintiesiems laikymo būsią sv; 
larė Kristaus Komuniją pasauli

juk jau jūs 
Ji sako:šio bendro uždavinio visus neka- 

talikus, tikinčius Kristų, ir visus 
geros valios žmones.

Posėdžių pradžia
Paruošiamoji santarybos komi-‘ 

sija buvo paruošusi ir komisijų 
sąrašą, bet Prancūzijos kardinolo 
Lienart pasiūlymu jis buvo atidė
tas. Vyskupai, susipažinę su kan
didatais, įnešė daug pakeitimų. 
Daugelis komisijų buvo išrinkta 
naujo sąstato: įėjo žymiai dau
giau neitalų vyskupų; vien iš Ka
nados Įėjo 10 vyskupų.

Po ilgos procedūrinės Įžangos 
santaryba pradėjo svarstyti litur
ginius klausimus. Nuo pat pra
džios gana aktyviai reiškiasi re- 

,___  ____ __________ _______formų šalininkai, kuriuos anglo-
apgailestavimą, kad daug vysku- Isaksų spauda vadina “liberalais”, 

kalėjimuose, ir kartu: jje siūlo pertvarkvti eile neesmi- 
ivilti, kad pagaliau visiem ateisi . , , , : . ~ ...
i laisvė ir taika Jis išvengė tiesio-^11? dsl-vk’^ organizuotame tikybi- 
ginio pasmerkimo sovietinio per-!nian-e &5vep.ime’ permąstyti tike-

skelbiančius krikščionybės griu
vėsius. Jis pabrėžė, kad šiuo me
tu Kataliku Bendrija bei jos hie
rarchija turinti veikti ne pasmer
kimo žygiais; o pozityviu savos 
doktrinos skleidimu ir gailestin
gumu, kad suspindėtų Kristus — 
visos istorijos centras. Išreiškė

ti bei ribas.
Siekė galybės per Rusiją
Vyriausiu bendradarbiavimo leris 1933 m. Vokiečių ir rusų ka- 

sumanytoju ir vykdytoju vokiečių Į rininkų bendradarbiavimas vyko 
pusėje buvo iu kariuomenės —;’12 metų. Po to praėjo dar 8 me- . . . . , - ,
Reichswehro vadas gen. Hans von: tai. ir Hitleris puolė buvusius reorganizavimą, apaštalavimo bu-į 
Seeckt. Jis jau 1920 m. pareiškė, i bendradarbius.. • sumodermnimą pasauliečių
kad pagrindiniu ir nepamainomu; Pulk teit Fischeris. kuris ben-ivlSil krikščionių ben-. 
Vokietijos užsienio politikes prin
cipu privalo b'Ji ccii'mis ir eko
nominis susitarimas su “Uidrusi- 
ja”. Rusijos valdovų bolševikų 
nereikią erzinti; nereikią rerųti 
jau sumušamų Denikino ir Kol- 
čako; reikią stoti prieš Lenkijos 
ir Pabaltijo kraštu nepriklauso
mybę.

Diplomatai ir 
nekataiikai stebėtojai

Atidarymo iškilmėse dalyvavo į
živ.s pabrėžė, kad šiuo metu ne- ištisa minia diplomatų. atstovau-J

i simas, o tik jos gilesnis Įsisavini- i tuvą; dalyvavo Lietuvos atstovas

■ žiaus neklaidingumo klausimas: Po iškilmių jie išsiskirstė, bet pa-

is jau 1920 m. pareiškė.;bendradarbius..
Pulk. Įeit. Fischeris. kuris be.:- . - , . - .

dradarbiavimui vadovavo. Seeck- i dri,orne1nr^ kt. Popie
t-’i 1926 m. pasitraukus. 1931 ra. ; ,- __
gruodžio m. pasakė kalba y okie-i j““3
tijos laivvno kariškiams (laivynas! simas- 0 UK Jos §uesms įsisavini-, tuvą; uaiyvavu sietuvos atstovas 
vengė perdidelio bendradarbiavi-! ™as; nebent bus paliestas popie-! Girdvainis ir sekr. Lozoraitis jr. 
iro su bolševikais) kurioje išvar 'ziaus neklaidingumo klausimas Po iškilmių jie issiskirste, bet pa- 
dijo draugiškas ir nedraugiškas ■ santykyje su vyskupų visuma, j silikc. nekatąMfan stebėtojai, ku- 
Vokietijai valstvbes Esą Vokieti- i M1stimo Kristaus Kūno — visuo- ne atstovauja 30 grupių — dau- 
ja vedanti “aktyvaus karinio ben-) tinj° organizmo samprata, kuri Ogiausia protestantinių. Ilgai svy-j‘ LXllJLkz U/l IJLXZtJLl OCXllX j</X Cl INUX X į yjk Va UX.I1A.O V \ “ »

ima nurija * 2P*ma ir nekatalikus ir kuria do-; ravusi rusų ortodoksų vadovybė' 
• su Lietuva šie pastarieji, nes pagrindžia pagaliau paskyrė savo stebėtojus;; 

hpnr'rąnarhiąvi 'neriūrint rinču dėl Klainėdos’j vienybėm Kiek matyti iš' Vladimir Kotliarov. misijos vedė- i niia galės ’ nes gaiintfbūti talkinink^prieš pranešimų, ateinančių iš Romos, ją Jeruzalėj, ir Vitali Borovoj. ru-j 
alvbės po-'Lenkija. Iš jo žodžiu matvti, kad!santaryba svarstys vyskupų ga- sų ortodoksų atstovą Ženevoj. Di-j

! kė vokiečiu kariškhls7kurie lau-i Įjungti sielovados darban ir vie
ke karo prieš Lenkija ir tikėjosi, i nuohjas pagal vyskupijos planą;

___________ ’ ’ letuva ir Rusija bus talki- i Palies vyskupijų dydžio klausimą, 
Denikino-Kolčako Rusija. Pasta-;ninkės. įneš pvz. Italijoj yra labai mažų
rujų dabar nėra, tad turime susi-Į Gen. Uborevičiaus pareiškimas - - - ’ Prof Cpr<;ten nrimena kad an- o tokia Mexico City vyskupi-1 ^rot-Carsten primena. Kaa an jturį 4 8oo.OOO. Niujorko — 

: 1.672.000 katalikų; keliamas bus 
i kunigų paskirstymas, nes kaiku- 
. riuose kraštuose jų yra gausiai, o 
i kitur permažai, pvz. JAV vienas 

kaip' tik ’to paties reikia": "stiprios i misaro’pavaduotoju. “Vodkos” iš- i tlkinciųių- °-P‘
suvienytos imperijos, su ilga šie-; gėręs Uborevičius sušukęs: “Argi ■ AmenK°J ' ienas 
na. Todėl reikia smerkti politiką, | per dvejus metus nepasiruošime >■
kuri dabar kuria eilę r"’”"—’ ■’ ‘ ’ 1
nio valstybėlių. < 
kaizerio) — skaldymu, 
jimu ir pasida 
su kaimyną rytuose. Visi vokie
čiai privalėtų suprasti, kad vie
nintelis tikslas atkuriant Lenki
ją. Lietuvą ir Latvija yra atskir
ti Vokietiją nuo Rusijos”.

Didžioji rakštis — Lenkija
Gen. Seecktui ypač kliuvo Len

kija. Savo vyriausybei įteiktame 
memorandume “Vek! 
ra Į Rusiją" 1923 m. 
kijos buvimas yra nei 
ir kliudo Vokietijos

Laiške gen. von. Mossovvui ‘ dradarbiavimo politiką": Rusija 
Seecktas 1920 m. sausio 31 ra-i Suomija ir Lietuva; 
šė: “Tik tviriu ’—----i--’-:-—• 1—j,- 
mu su Didrusija Vokietija g 
vėl atgauti pasaulinės g; . .
zicijas. Nesvarbu, ar naujosios neapykanta Lenkijai stipriai vei-Į 
Rusijos -santvarka mums patink 
ar ne. Mūsų politika privalėtų b;
ti vienoda, ar tai būtu caro, ar i kad Li>

tarti su Sovietų Rusija. Kito ke-i
lio nėra. Senąją carų imperiją ir tilenkiškos nuotaikos -vyravo ir 
Denikino siektą Rusiją rišo vie- raud. armijoje. Cituoja Lietuvoje: 
nas pagrindinis siekimas: stiprus gimusio raud. armijos generolo ■ 
noras išlaikyti nesuskaldytą im- Uborevičiaus pareiškimą 1930 mJ 
periją., t.y. didžiąją Rusiją. Mums i— prieš pat paskyrimą karo ko-i

naujų pasie- išlyginti sienas ir lenkus sumuš- i 
o seniau (prie ti? Juk Lenkiją ir vėl reikia pasi- T » T T /N 4 I 1 1 1 • f • ' ▼ X 1 V * . _ . T Tskaldymu, atplėšinė dalinti!" Jo žodžius cituoja Hans 

ialinimu silpnino mū- \v. Gatzke straipsnyje “Russo - 
German military collaboration' 
during the Weimar Republic”! 
(American Historical Review, 
1958 m.), pasiremdamas Vokieti
jos atstovo Maskvoje diplomati
niu raportu.

Ar atgys dabartinėje V. Vokie
tijoje Bismarko-Rapallo-Seeckto- 
H’tierio politinė linija susitarti 

jsu Rusija? Tai klausimas, kuri 
pakenčiamas Vakaruose retkarčiais kaikas pa- 
ištikimui. Ji i kilnoja ir nerimauja.

Įvairus 
siuntiniai į Lietuvą, Latviją, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX IZ m a. Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IxGičkQ3CS. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

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

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

dėlę minią sudaro žurnalistai —: 
i apie 1000. Tai stebėtojai, kuriuos 
' popiežius kvietė neiškreiptai per- 
i duoti faktus. Jų paskyrimas įnešė 
nedarnos nerusų ortodoksų tarpe, i 
nes jie susilaikė nuo siuntimo ste- i 
bėtojų didele dalimi dėlto, kad; 
Maskvos patriarchatas priešinosi.
Siektoji ortodoksų vienybė taip iri 
nebuvo išlaikyta.

Daugiausia vyskupų iš sovietui 
pavergtu kraštų atvyko, iš Lenki
jos — 17; Jugoslavijos — 7. Ven

io.000. Nu-lgrijos — 3, Čekoslovakijos — 3.

Gen. Douglas MacArthuras

sakau: “Ar ir tamsta rugius rinksi?” 
Sako atėjo namų valdytoja ir pasakė: 
jei nori gauti senatvės pensiją, tai tu
ri padirbėti. Tai sakau — 
turit seniai gauti pensiją
“Vaikutėli, nesiskaito senų laikų dar
bai, kuriuos aš dirbau namų ruošoje 
ar pas ūkininką. Esą reikia įrodyti. O 
kaip įrodysi, juk tų žmonių nebėra; 
vieni Sibire, kiti žuvę, ir jieškok tos 
pensijos. Taip mudviem bešnekant at
važiavo švaros kontoros šoferis su Sa- 
masvalko sunkvežimiu, kuris šiukšles 
vežioja, čia mes visos moterys pradė
jome juokauti, girdi, mus kaip šiukš
les i tokią mašiną pakraus ir išvers. 
Viena iš moterų mėgino šoferiui prie
kaištauti, kad smirdi ir nešvariai nu
plautas sunkvežimis, šoferis atsakė: 
“Džiaukitės, kad pėsčiom nereikia eiti. 
Tik lipkit greičiau, nes jau vėlu”. Ir 
taip visos suskubome viena kitą Įkelti 
i sunkvežimį, o senutę prie šoferio pa
sodinome ir pradėjome kelionę i kol
chozą Palangos link.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Sustojo sunkvežimis kieme, kitaip 

sakant, kolchozo centre. Mūsų kalbos 
nutrūko ir šoferis pirmas išlipo. Klau
sė mūsų, kur tie rugių laukai? Aš sa-
kati ne laukų jieškok. o žmonių, kurie j bėgti į uždurali ir tikrai kaip tyčia se- 
mums turi duoti Įrankius: šakes, karti, Į na obelis su vaisiais, tik šakos augštai. 
;__.j— šoferis pasižiūrėjo kiek va- viena vikresnė sako: “Jūs mane pa-

| kelkit, aš Įlipsiu ir papurtinsiu”. Vos 
į pradėjome pasiruošti, staiga atsirado 
šaukdama moteriškė: “Ką jūs čia da
rote? Negalima obuolius skinti!” ši 
obelis esanti pirmininko, ir ji ją saugo
janti bei tvarką prižiūrinti. Kolchoze ji 
dirbanti kaip valytoja. Mes klausėme 

! kur tas nirnūninkas? “Tai, sako, jis čia 
negyvena, tik atvyksta kai būna susi
rinkimas”. O viena iš moterų atsiliepė: 
“Kai obuoliai prinoksta, turbūt at
vyksta nusiimti?” Aš pridūriau: “Kaip 
tai? Juk pirmininkas nuosavybės netu
ri kolchoze. Juk sakoma, kad viskas 
kolchozo ir visuomenės; jūs čia gyve
nate, dirbate, viską prižiūrite, tai vis
kas jums priklauso ir neturit nusileis
ti pirmininkui. Imkite obeli, nupurtin- 
kit ir vežkit i turgų”. Atsakė: “Jau 
pirmininkas išmainė tuos obuolius i 
odini švarką, tik laukia kol prinoks. O 
man yra Įsakyta, kad nė vienas obuo
lys nuo medžio nedingtų”. Staiga ji 
pradėjo rodyti, kad atvyksta brigadie
rius.

ATVYKSTA BRIGADIERIUS
Pro daržinę dviračiu Įsuko tiesiai 

prie mūsų sunkvežimio. Jau buvo 10 
vai. ryto. Brigadierius atrodė labai nu
šilęs ir rūpestingas. 35 metų amžiaus, 
bet veidas išvargęs, atrodė lyg alka
nas. Su mūsų šoferiu nuėjo i klėtį ša
kių ir grėblio pasiimti. Atnešė tik dvi 

| šakes — naujas be kotų. Moterys pra- 
(Nukelta į 7 pslp.)

virvę 
landų, sakydamas, kad dar ankšti — 
po 8 penkiolika. Žiūrime — visur tuš
čia, tylu, tik šunelis Margis šokinėja

Naujas Ontario provincijos ženklas ir šūkis, pagamintas 
premjero J. Robarts iniciatyva keliant provincijos pres
tižą. Jis bus randamas plakatuose, brošiūrose ir kitokioj 

• propegandinėj literatūroj. Jis yra mėlynos spalvos bal
tame dugne. Savo reikšme jis neatstoja oficialios pro
vincijos emblemos kaip valstybinio ženklo, kuris lieka

- nepakeistas.

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Artėjančios 
audros

* debesys.
1937 m. JAV vy-į Paruošė VYT. KASTYTIS 
riausybė pareika-į 
lavo, kad gen. 
MacArthuras grįž

tų namo. Tačiau jis, atrodo, dar 
nebuvo užmiršęs savo pastangų 
senato ir kongreso komisijų po
sėdžių salėse. Tuščiam burnos au
šinimui MacArthuras neturėjo 
laiko. Iš Manilos i Vašingtoną vie- 

! toje generolo atkeliavo jo pasira- 
, sytas pasitraukimo iš kariuome
nės raštas: MacArthuras nenorėjo 

i palikti neužbaigto darbo Filipi- 
i nuošė. Prezidentas Roose veltas 
patvirtino MacArthuro paleidimą

i Į pensiją.
Vokiečių pradėtas karas Euro

poje amerikiečių politikams at
svėrė akis. Jungtinės Amerikos 
Valstybės nubudo iš apgaulingo 

Į miego. Ėmė suktis ginklavimosi 
mašinų ratai. 1941 m. vasarą ar

tėjančios audros debesys pakibo 
virš Ramiojo vandenyno. Gen. 
TJacArthuras vėl buvo pašauktas 
i aktyvią karo tarnybą ir paskir
tas amerikiečių kariuomenės va
du Tolimuosiuose Rytuose. Jam 

Į tuojau pat buvo Įsakyta pradėti 
i Filioinų kariuomenės mobilizaci- 
įją. Su karčia šypsena MacArthu
ras stebėjo iš JAV i Filipinus 

j niaukiančius amerikiečių ginklus 
;ir kariuomenės dalinius. Jo se
niai nramatytos janonu invazijos 
pavoju pagaliau Įžiūrėjo lig šiol 

įtik savo nonuliarumu rinkėju tar-> 
pe besirūpinę senatoriai ir kon-i 
greso atstovai...

Metų pabaigoje į Vašingtoną at- nrie pat durų slenksčio! — paste- 
vyko japonų delegacija blogiems bėjo gen. MacArthuras.

Gruodžio 8 d. ankstyvą rytą, 
kai Havajuose pagal tarptautinę 
laiko zoną dar buvo gruodžio 7 d., 
generolą MacArthurą išvertė iš

karo atveju turi priklausyti vado- tame “Apelsino plane” dideli 
vybė. Ginčo metu labai lengva už- vaidmenį turėjo suvaidinti Pearl 
miršti elementariausias saugumo Harboro laivynas, kuris, deja, jau 
priemones ... buvo atsidūręs uosto dugne: aš-buvo atsidūręs uosto dugne: aš-

Pearl Harboro katastrofa buvo tuoni milžiniški kovos laivai, du 
didžiausias smūgis gen. MacAr- kreiseriai ir nemažas naikintojų 
thurui, nes Filipinų gynybai skir- skaičius ... •

santykiams tarp Japonijos ir JAV > lovos jo štabo viršininkas gen. 
pagerinti. Dviejų specialių pa-; Sutherland:
siuntinių tarpe buvo Kurusu. i _ Japonai bombarduoja Pearl 

Gen. MacArthuras pareiškė sa- ■ Harborą! Netikėtas puolimas! 
šo štabo karininkams: i mūsų vvrai turi dideliu nuostoliu.!

-Kurusu yra politinis lavonas i _ Netikėtas puoiimas? Kaip 
dabartinėje Japonijoje. Kodėl jie i gali būti netikėta£ kai Peari Har- 
pasiunte jį su tokia svarbia misi- bora saug0 ra(jaro tinklas ir ste
la 1 Vašingtoną? bėtoju punktai?
klausima neturėjo atsakvmb.’ I ~ Deja puolimo netikėtumas 

Tada "vėl prabilo MacArthuro 5™ svent? tie^- Daugiausia pylos 
r i gauna musų laivynas...

Apie Pearl Harboro katastrofą 
šiandien yra daug teorijų. Spau
doje buvo pasirodę balsų, visą at
sakomybę suverčiančių preziden
tui Rooseveltui. Iš japonų dešif
ruotų telegramų jis žinojęs, kad 

Gruodžio mėnesio j Pearl Harboras yra pavojuje, bet 
pradžioje gen. Mac-; sąmoningai leidęs subombarduo- 
Arthuro intuiciją; ti amerikiečių laivyną. Pearl Har- 
patvirtino žvalgy- boro katastrofa iššaukė reakciją 
.... . . »•_ amcrjkjeėįų tautoje, pažadinda

ma lig šiol užsnūdusi karingumo 
jausmą. Tai, girdi, ir buvęs pa
grindinis Roosevelto tikslas. Ta
čiau ši teorija neišlaiko kritikos. 
Prezidentas Rooseveltas buvo 
įspėjęs amerikiečių karo vadus 
Havajuose. Kaltė, atrodo, tenka 
admiraliteto vadams, kurie po 
Įspėjimo karo laivyną ir toliau 
laikė Pearl Harboro uoste, net ne
mėgindami jo išsklaidyti, kad ja
ponu bombonešiai nerastų visų 
kiaušinių vienoje pintinėje. Kal
tas taipogi yra ir nelemtas nesu
tarimas tarp paskirų ginklo rūšių 
vadų: jie, mat, ginčijosi — kam

intuicija:
— Gal jiems nerūpi santykiu) 

pagerinimas? Gal ši delegacija tė-j 
ra tik priedanga nešvariems dar
bams? ...

Pearl
Harboro
katastrofa.

bos surinkti faktai. Amerikiečių 
žvalgybos karininkams pavyko su
sekti slapčiausią japonų kodeksą. 
Šifruotos telegramos tarp Tokijo 
ir japonų pasiuntinybės Vašingto
ne atskleidė žiaurią tiesą: derybų 
nriedangoie Japonija ruošiasi ne
tikėtai atakai.

— Japonų agentai seka laivų 
pozicijas Pearl Harboro uoste! — 
nranešė vyriausias ryšių karinin
kas gen. MacArthunn

— Tas. žinoma, reiškia tik vie- 
į na dalyką ~ japonai jau renkasi 
taikinius. Mano ponai, karas jau

Ankstesnės kelionės iš Montrealio: LAPKRIČIO 9.
Dėl viettt rezervavimo ir informacija 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
229 Bay Street Toronto 1, Canada

Kalėdos geriausias laikas ap- 
ivuiuuus lankyti savo tėvynę.
Plaukite populiariu, draugišku laivu

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

Sustojimai Southamptone ir 
Kopenhagoje.
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Ir vaikai pavojingi

KOVA DĖL VAIKŲ ŠIRDŽIŲ LIETUVOJE
Sov. Sąjungos konstitucija ofi

cialiu paragrafu garantuoja reli
gijos laisvę. Tačiau visiems gerai 
yra žinoma, kad komunizmo paža
dai neverti net popieriaus, kuria
me jie būna surašyti. Religijai 
duodama laisvė numirti. Pačią 
jos mirtį stengiasi pagreitinti ko
munistinės valdžios pareigūnai, 
uždarinėdami dalį bažnyčių, li
kusias apkraudami sunkia mokes
čių našta, spaudos puslapius už- 
versdami prieš religiją nukreipta 
ateistine propaganda. Ypatingas 
dėmesys skiriamas mokykloms, 
kurių pareiga yra išauginti mate
rialistine pasaulėžiūra persunktus 
piliečius. Religija, atskirta nuo 
jaunimo, pagal sovietinio komu
nizmo planus turėtų numirti kar
tu su laisvėje išaugusių žmonių 
karta. • *

VYT. KASTYTIS

Žolinės atlaidai 
Pivašiūnuose

“Tarybinio mokytojo” kores
pondentą R. Cemnolonski iki ko
munistinės širdies gelmių sukrėtė 
atlaidų vaizdas: “ATLAIDAI... 
Suvažiuoja Į miesteli žmonių bū
riai, kromelninkai pardavinėja i 
spalvotus popierėlius Įvyniotus 
saldainius, rožančius, škaplierius, 
šventųjų paveikslėlius, o švento-

vaiko išauklėjimą: “Kas gali būti 
tavo vaikų draugas?“, “Kristus ir 
jaunimas“, “Apie vaikų auklėji
mą“, “Jaunoji šeima ir Dievas“ 
ir t. t. Komunistas A. Šidlauskas 
labai pasipiktinęs cituoja vieno 
šiauliečio kunigo žodžius: “Vai
kai dabar yra labai labai perdžiū
vusi dirva, kurią reikia laistyti 
maldinga dvasia ...“ Komuniz
mas sugebėjo nualinti ne vien tik
tai žemės ūki, bet ir žmogaus sie
lą ...

Šiaulių miesto liaudies švieti
mo skyrius davė įsakymą pedago
gams dirbti su mokiniais sekma
dienio rytmečiais, kad perdžiūvu
sių sielų jaunoji karta negalėtų 
nueiti į bažnyčią. Kiekvieną sek
madienį 11 vai. pradeda darbą 
jaunųjų technikų stotis ir netgi 
Pionierių rūmai, kas, savaime su
prantama, rodo, kad net ir pionie
rių eilėse yra tokių, kurie mėgsta 
užsukti į bažnyčią. F. Žemaičio 
vardo, penktojoje, septintojoje vi
durinėse mokyklose, mokyklose- 
internatuose, pirmojoje ir penk
tojoje pradinėse mokyklose pak-

šventųjų pąvei^ieįiuj, u i lusnūs pedagogai suorganizavo 
nuje paskui aukas renkanti kum- n°taibin<:sekmadienio rytmečių pokalbius 

ateistine tema. Į šiuos pokalbius 
kviečiami atsilankyti ir patys mo
kinių tėvai, kad ir jie- neturėtų 
progos sekmadienio rytmetį už
sukti i bažnyčią...

Materializmas — 
i vaiku darželius ...

Ateizmo namų pirm. A. Šid
lauskas dejuoja:. “Dalis pedagogų 
rūpinasi mokinių ateistiniu auklė
jimu tik tada, kai jie pereina i vy
resnę klasę. Tai neteisinga, net 
kenksminga pažiūra. Tada mums 
tenka ne auklėti, o perauklėti dali 
vaikų ..Šią susidariusią spra
gą išradingieji Šiaulių miesto ko
munistai mėgina pašalinti, mate-

gą sekioja zakristijonas su port
feliu rankose, kuriame slepia ku
nigo surinktas kapeikas ir rub
lius ... Nepagalvokite, kad tai to
limos praeities vaizdas. Toki vaiz
dą teko stebėti praeitą sekmadie
ni Jiezno rajono Pivašiūnų mies
telyje vykusiuose žolinės atlaiduo
se. I kaina, ant kurio stūkso baž
nyčia, kopė baltas skareles pasi- 
rišusios senyvos kaimo moterėlės, 
iš paskos stipseno jų anūkėliai, 
kurių ne vienas rankose glamžė 
mokinio uniforminę kepurę, bu-; 
vo ir jaunimo .— vyresniųjų kla-

.' siu mokinių, jaunų kolūkiečių, at
vykusių Į atlaidus nuosavais dvi
račiais ir motociklais ...”

R. Cemnolonskis stebėjosi, kad! rialistinės pasaulėžiūros formavi- 
pamaldų metu giedojo bažnytinis; mą pradėdami vaikų darželiuose, 
choras ir net atskiri giesmininkai, j Vietoje vaikams skirtų vaikiškų 
kad procesijoje aplink bažnyčią ■ pasakaičių, jie. atrodo, ■ seka ko- 
vaikai nešė religinių vėliavų kas-1 munistinę pasaką apie gerąjį dė- 
pinus. kartu su mamomis ėjo Kry-; dę Nikitą Kremliuje ir “sutanuo- j 
žiaus Kelią ir bučiavo Nukryžiuo-; tus kipšelius”, paskendusius visų į 
tojo kojas. Jam pikta, kad kuni- galimų blogybių jūroje, kaip jie; 
gas vienu rankos mostelėjimu ga-; gaudo gerus vaikučius, tamsybių 
Ii sugriauti komunisto mokytojo; skraiste užrišdami jų akutes ... 
ilgų metų ateistini darbą: “Išeitis, Į Tokios. desperatiškos komunistų 
atrodo, visai aiški: neleisti bažny-. pastangos, be abejonės, liudija, 
tininkams mulkinti vaikų!...” į kad ateistinis komunizmas atsi-

Alina ir ūki ir sielą i mu$a i religijos idealistinę sieną.
Nemažiau susirūpinęs yra ir Į Vaikai ruošiami

Šiaulių miesto ateizmo namu ta-i katekizacijai ~
rvbos pirm. A. Šidlauskas, nes Į: Kitas nuolatinis “Tarybinio mo- 
Šiauliu bažnyčias taip pat ateina kytojo” bendradarbis J. Tvarkda- 
didelis skaičius vaikų. Kunigai sa- raitis, neramių minčių, spaudžia- 
vo pamokslus vaiku auklėjimo te- mas, buvo nusidaužęs į Raseinių 
momis skiria tėvams, kad per; rajono Vadžgirio apylinkę susipa- 
juos galėtu užtikrinti katalikišką Į žinti su klebono Permino veikla.

Matydamas i pamaldas einančius 
vaikus, J. Tvarkdaraitis sunkiai 
dūsavo: “Taip ir prastovėjau ge
rą pusvalandi prie šventoriaus, 
mąstydamas, kaip apsaugoti vai
kus nuo klebono paslaugų ...” 
Klebonui Perminui jis prisistatė 
kaip į pensiją išėjęs mokytojas, 
kuris domisi religijos reikalais ir 
jaunosios kartos auklėjimu. Savo 
darbą su vaikais klebonas Permi
nąs apibūdino keliais žodžiais: 
‘Aš su vaikais dirbu individualiai. 
Sekmadieni po mišių paprašau 
vieną kitą moterėlę užeiti su vai
kais klebonijon, ten mes ir ruošia
me mažylius katekizacijai. Žinia, 
geriau būtų atidaryti religinę mo
kyklą, tokią kaip Raseiniuose 
prieš porą metų. Bet Įstatymas 
yra Įstatymas ..

Iš tolimesnių J. Tvarkdaraičio 
pastabų paaiškėja, kad religinė 
mokykla Raseiniuose kleboną 
Perminą buvo nuvedusi i kaltina
mųjų suolą, nes komunistiniai 
valdovai ši jo darbą pavadino “an
titarybine veikla”. Kokia moraliai 
silpna ir išsigimusi turi būti dik
tatūrinė santvarka, kuri vaikučių 
lūpoms skirtuose poteriuose ir jų 
susipažinime su religinėmis tie
somis Įžiūri priešvalstybinę vei
klą! Tokiose aplinkybėse būtų 
naivu laukti religijos-ir Bažny
čios mirties, nes juk iš tikrųjų 
merdėja .moraline tuštuma ser
gantis sovietinis komunizmas — i 
kapus ji varo neracionali savo pa
ties kruvino šešėlio baimė ...

A.a. arkivyskupas Teofilius Matulionis, pašarvotas Šeduvos bažny
čioj. Velionis gyveno Šeduvoj sovietinės valdžios ištremtas iš savo 
vyskupijos sostinės — Kaišiadorių.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Paskiausiųjų dienų Įvykiai iš- rodo, kad anketos sumanytojai vi- 
eivijos gyvenime iškelia labai ne- sai nesivargino visuomenei pri- 
malonų ir vis gilėjanti nuomonių statyti abi puses, pasitenkindami 
skirtumą. Ir to reiškinio nederėtų' tik vienos nuomonės iškėlimu, 
nedavertinti. Problema tebėra;nors gerai žinoma, kad eilė pa- 
gyvai svarstoma tautiečių tarpe, 
jaunimo organizacijų susirinki
muose ar net stovyklose. Gaila 
tik, kad visos aplinkybės, gau
biančios toki svarbų lietuviškąjį 
dalyką, bent jau viešumai, yra to
kios neaiškios, miglotos, nepil
nos, neretai vien tik gandais den
giamos.

Tai tas kultūrinių ryšių su oku
puotos Lietuvos tautiečiais klau
simas. Jautrus tai klausimas, ku
rio plačiau pasvarstyti nedrįso nė 
vienas laikraštis. Tiesa, prieš kiek 
laiko vienas mūsų perijodinis lei
dinys paruošė lyg ir anketą. At

Europai reikalingi nevien ekskursantai
Pasikalbėjimas su Amerikoj besilankančiu dr. Jonu Grinium

Lankydamasis Toronte dr. J. 
Grinius iš Vokietijos mielai suti
ko pasidalinti savo mintimis su 
“TŽ” skaitytojais.

— Spaudoj jau buvo rašyta 
apie Jūsų atsilankymo tikslą Š. 
Amerikos žemyne, bet neteko gir
dėti, kaip Jūs pats Įsivaizduoja
te savo tikslus.

— Tiesa, jau spaudoj buvo ra
šyta, kad mano tikslas — daly
vauti JAV ir Kanados II kultūros

au

VYNĄ

T. Valiaus vinjetė

LEONARDAS ANDRIEKUS

Ko rste

IMPORTUOTA
Nėra karste plyšių
Įeiti spinduliui — 
kas mano karstą sukalė, 
Labiau mylėjo naktį, 
Kaip rytmetį.

i

Išvarsto spinduliai
Storiausius debesis —
Nuo karsto gi lentos atsitrenkia 
žvaigždžių ir saulės šypsnis.
Kai po saulėlydžių
Apakę tvenkiniai
Rytais atgaus regėjimą — 
Ar aš tave regėsiu 
Vandens lelijoje?

- Išbandykite Paari Muscatel — tai vienin
telis išskirtino skonio ir švelnaus saldu
mo, būkite tikri — prašykite kiekviena 
proga. Gurkšnoti stiklą malonaus ir sul
tingo Paari Tawny Port — puiki su už
kandžiais ar pats vienas. Stipraus ir sod
raus skonio Paari Ruby Port — kitoms 
smagioms vaišėms.
Nepaisant jų išskirtinos kokybės, šios 
puikaus importuoto Paari vyno rūšys kai
nuoja daug pigiau, negu jūs galite tikė
tis. Išbandykite visas tris šio Paari vyno 
rūšis ir rasite kuris jums geriausiai pa
tinka.

TAI JŪSŲ 
GERIAUSIOS KOKYBĖS

VYNAS

PASIRENGE INVAZIJAI I 
RAUDONĄJA KINIJA

čiangkaišekas dar neatsisakė 
nuo svajonių apie invaziją i Kini
ją ir jos išvadavimą. Apie toki jo 
planą kalbėjo Taiwano — Formo- 
zos parlamentui min. pirminin
kas ir tautinės Kinijos viceprezi
dentas čenčengas. Jis savo tautos 
atstovams pasakė, kad tautinė Ki
nija “pasiryžo su ginklu rankose 
grįžti i Kinijos kontinentą be ato
dairos i tai, kaip užsienis vertins 
tokią akciją”. “Dabar yra atėjęs 
apsisprendimo laikas”, pasakė 
čenčengas, bet pridūrė, jog pre
zidento čiangkaišeko žodis nu
lems momentą, kada invazija pra
dėtina. Premjeras griežtai patvir
tino, jog klysta visi tie, kurie gal
voja, kad tautinė Kinija nepajė
gianti savo jėgomis padaryti inva
zijos be JAV pagalbos. “Mūsų ve
damasis principas yra pasitikėti 
savomis jėgomis”, pasakė čenčen
gas. “Žinoma, tikimės, jog mums 
palankios tautos mus materiališ
kai paremtų, bet nelaukiame, kad 
jų sūnūs lietų kraują ir žūtų už 
mus”. Premjeras neišleido iš akių 
galimybės, jog invazija i Kinijos 
kontinentą Įtrauktų Sov. Sąjungą

i karą ir tuo būdu tą konfliktą pa
darytų pasauliniu karu. Premje
ro nuomone, sovietų intervencija 
sukeltų pavergtų Rytų Europos 
tautų revoliuciją prieš Sov. Są
jungą, o to Kremlius bijosi.

čenčengo kalboje daug kartų 
buvo pareikštas tikėjimas, kad 
raudonojoje Kinijoje kiltų per
versmas su invazijos pradėjimu; 
jis išvardino eilę geležinkelių ir 
radijo stočių, amunicijos sandėlių 
ir kitų karinių Įrengimų, kurie 
pastaraisiais mėnesiais buvo an
tikomunistinių elementų bombo
mis sunaikinti.

Premjero kalba rodo, kad For- 
mozoje vyrauja įsitikinimas, jog 
šiuo metu Kinijos komunistai pa
siekę didžiausios silpnybės laips
ni, o nacionalistų jėgos išaugo iki 
tokio masto, kokio niekad nebu
vo pasiekusios. J. Gs.

Seatle. — Pasaulinė paroda, 
prasidėjusi balandžio 21 d., užda
ryta. Parodą aplankė virš 10 mil. 
asmenų. Parodos finansiniam pa
sisekimui užteko tik 9 mil. lan
kytojų.

kongrese ir ten paskaityti vieną 
pagrindinių paskaitų. Šiuo tikslu 
lankausi įvairiose JAV ir Kana
dos lietuvių tirščiau apgyventose 
vietose, kad savo tiesioginiais ste
bėjimais ir pasikalbėjimais su 
Įvairiais asmenimis galėčiau pa
tikrinti ir patikslinti tas mintis, 
kurias turėsiu išdėstyti kongrese. 
Tačiau juo mano tikslai nesibai
gia. Buvau dar kviestas dalyvauti 
LF Bičiulių studijų savaitėje Wa- 
sagoje (Kanadoj). Po to gavau pa
kvietimą dalyvauti ateitininkų 
(sendraugių ir studentų) ir skautų 
akademikų studijų savaitėse. Tai
gi. dalyvavau keturiose studijų 
savaitėse ir jų kiekvienoj skaičiau 
2-4 paskaitas. Skaitydamas ten ir 
kitur paskaitas, norėčiau prisidėti 
prie to, kad lietuvių šviesuolių pa
sikeitimai tarp Europos ir Ame
rikos kontinento pasidarytų regu
liarūs ir daugiau ar mažiau pa
stovūs. Tiesa, lig šiol iš Amerikos 
į Europą atvykdavo daug lietuvių 
dažniausiai ekskursantais, kurie 
lietuvių šviesuolių atsitiktinai te
sutikdavo Romoje ir kartais Pary
žiuje. Man rodos, kad jau yra 
atėjęs laikas, kad Europa atsily
gintu Amerikai netik ekskursam 
tais. Juk visdėlto mūsų tėvynė 
Lietuva yra Europoj, kur kitoks 
kultūrinis klimatas, negu Ameri
kos žemvne. Todėl ir lietuviai 
šviesuoliai iš Europos dar gali at
nešti Lietuvos kvapo. Be to, svar
bu, kad lietuviai šviesuoliai šioj 
ir anoj Atlanto pusėj tarp savęs 
kalbėtųsi netik laiškais ir per 
laikraščius. Gyvas kontaktas tarp 
žmonių reikalingas lietuvių kul
tūrinei veiklai ir kūrybai pagy
vinti. Pagaliau Amerikos miestų 
meno muzėjai turi sutelkę daug 
meno kūrinių, kuriuos verta pa
matyti kiekvienam meno mėgė
jui. O aš meną mėgstu nuo pat 
jaunystės. Todėl bent pamatyti 
Amerikoj esančius meno turtus 
buvo taip pat vienas uždavinių. 
Turiu prisipažinti, kad neapsivy- 
liau. Man Amerikos muzėjai pa
liko labai gerą Įspūdi. Nors ne
visus pamačiau, bet esu dėkingas 
draugams ir pažįstamiems, kurie 
padėjo per trumpą laiką pamaty
ti daug meno šedevrų.

— Ar Jūs nemanot, kad tokius 
lietuvių kultūros kongresus, koks 
Įvyks lapkričio mėn. Čikagoj, 
reiktų ruošti viso laisvojo pasau
lio lietuvių mastu, kad galėtų pa
sirodyti ne vieno žemyno kultū
rinės pajėgos?

— Be abejonės tokie kongre
sai, kuriuose pasireikštų Įvairių 
žemynų kultūrinės pajėgos būtų 
naudingi. Jie sustiprintų lietuvių 
kultūrinę veiklą. Tačiau platesnių 
kultūrinių jėgų (chorų ar dramos 
teatrų) pasirodymas pareikalautų 
perdaug pastangų ir finansiškai 
vargu išsilygintų. Tik Amerikos 
stipresniųjų meno pajėgų apsi
lankymas Europoj ir pasirody
mai, sakysim, per vokiečių radiją 
ir televiziją galėtų būti finansiš
kai pakeliami. Tam reiktų gero 
plano ir organizacijos abiejose 
Atlanto pusėse. Galima taip pat 
būtų galvoti apie rinktinę lietu
vių dailės parodą Europos mies
tuose. Bet daug lengviau Ameri
kos žemyno pavieniams lietuvių 
šviesuoliams dalyvauti Europos 
lietuvių studijų savaitėse, nes 
nuo šios vasaros jas dabar ruošia 
visos lietuvių kultūrinės organi
zacijos bendrai. Būdami gausiau
si ir finansiškai pajėgiausi, lais
vieji JAV ir Kanados lietuviai tu
rėtų atsiminti, kad jie reikalingi 
kitų žemynų lietuviams netik sa
vo doleriais, bet ir savo kultūri
ne kūryba. Jeigu ji čia pakriktų 
ir susilptų, tai neigiamai atsiliep
tų netik pavergtoj Lietuvoj, bet 
ir kituose žemynuose tarp lietu
vių. O tokio nusilpimo Chruščio
vo tarnai laukia ir tam dirba.

— Esate susilaukęs priekaištų 
iš kaikurios spaudos dėl savo da
lyvavimo paskaitininku kultūros 
knogrese. Taip pat, rodos, neturė
jote progos kalbėti BALFo seime 
Baltimorėje, nors buvote kvies
tas. Ar tuos priekaištus laikote 
pagrįstais? Ar kartais į kultūrinį

krustųjų turėjo visai skirtingas- 
nuomones ir jas paremiančius 
motyvus.

Padėti ar pakenkti?
Atrodo, kad pagrindinis skirtu

mas tarp dabar jau aiškiai ryškė
jančių dviejų nuomonių yra se
kantis. Nenorintieji ar bijantieji 
išeivijos santykių su sovietinamos 
Lietuvos žmonėmis, sako, kad iš 
to kiekvienu atveju laimėtoju iš
eitų tik sovietinis bolševizmas, 
kad tik jis, tas komunizmas, yra 
tų santykių sumanytojas ir užku
lisinis ragintojas. Tuo tarpu tie, 
kurie galvoja, kad santykiai su 
krašte likusiais tautiečiais turėtų 
būti glaudesni, galvoja, kad tų 
santykių neturėjimas kaip tik pa
deda sovietijai laikyti užsklęstą 
geležinę uždangą virš Lietuvos, 
padeda laikyti mūsų tautiečius tė
vynėje izoliuotus nuo Vakarų ir 
tuo būdu padeda sovietams Lietu
vą ir rusinti ir sovietinti.

Gal ir nevisai tiksliai šis auto
rius bus suformavęs tas dvi skir
tingas pažiūras, bet ir tokiu atve
ju, regis, abi pusės savo svarsty
muose ir argumentuose daro pa
grindinę klaidą. Atrodo, kad ir 
vieni ir kiti užmiršta patį svar
biausi dalyką, būtent, ką tuo

gyvenimą nesiskverbia politinis- 
partinis momentas?

— Iš dalies turbūt taip. Bet gal 
kalčiausias — nepakentimas kri
tikos. Pradėsiu nuo B ALFO. At
vykęs į Niujorką, per BALFo rei
kalų vedėją kun. L. Jankų gavau 
BALFo pakvietimą kalbėti Balti- 
morės seime. Kun. L. Jankui pa-

■ klausimu galvoja tauta, patys lie
tuviai sovietinamoje Lietuvoje?

Tas mūsų dabar vykstąs užkuli
sinis, tik retkarčiais į paviršių te- 
iškyląs ginčas, gali būti visiškai 
nereikalingas. Mes čia šaukiame 
apie laisvųjų lietuvių santykius 
su pavergtaisiais, tuo tarpu gal ■ 
jie tų santykių dabartinėmis ap
linkybėmis visiškai nenori, nepa-

žadėjau, paprašydamas, kad nu
rodytų temą, kokios pageidauja. 
Kokias tris savaites prieš Balti- 
morės seimą gavau BALFo pirmi
ninko kan. J. Končiaus laiškeli su 
pranešimu, kad Baltimorėje man 
kalbėti nebereikės, nes ten BAL 
Fo seimas būsiąs trumpas. Iš ša
lies girdėjau, kad BALFo pirmi
ninkas buvo nepatenkintas, kad 
aš anksčiau vienu antru atžvilgiu geidauja, tad, kaip mes galime 

jiems primesti savąją valią?
Ruošiantis vieniems ar kitiems 

sprendimams, veiklai ar neveik-

esu kritikavęs BALFa. Dar labiau 
su kritika (literatūrine) yra susi
ję pasisakymai prieš mano daly-Jr J VAJU

vavimą paskaitininku kultūros lai. yra būtina kreipti dėmesį i li
ko ngrese. Pikčiausiai prieš tai pa- kusiųjų krašte nusistatymą. Tik 
sisakė A. Mackus. V. Kavolis ir 
H. Nagys dėlto, kad prieš keletą 
mėnesių esu parašęs straipsnį 
apie A. Škėmos literatūrini pali
kimą, Jie savo pasisakymuose 
mane vadino ždanovininku, fana
tiku, cenzorium ir kitais piktais 
vardais, nors aš tebuvau parašęs 
paprastą kritikos straipsni, pa
remtą A. Škėmos raštais ir j. Šle
kaičio panegyrika. Todėl nesu
prantu; kodėl apie A. Škėmos li
teratūrinį palikimą tegalėtų rašy
ti tik A. Škėmos artimieji drau
gai ir kodėl tik jų mintys tegali

(Nukelta Į 6 psl.)

jis, tik jis vienas turėtų diktuoti 
vienokią ar kitokią mūsų akciją. 
Reikalas perdidelis. kad būtų ga
lima i ji žvelgti vien tik iš savojo 
taško -ar vien tik stengiantis ap
ginti savąsias tezes, čia jau mes- 
tini lauk betkurie asmeniškumai, 
nes jie gali būti perdaug žalingi 
tautai, likusiai šimtaprocentinė
je svetimųjų malonėje. Ir jeigu 
pasisektų bent kiek plačiau 
Įžvelgti, patirti ten likusiųjų nu
sistatymą mūsų čia gvildenamu 
klausimu, pagal, jų norus, galėtu
me tikrai padėti jiems. Taip, pa
dėti, bet ne pakenkti.

VISAI KAIP MIRTIS
Liucija nubudo. Dar visai tamsu. Pa

žiūrėjo į laikrodį — jau 6.30.
— Kažin ar tikrai buvo šalna? — 

galvojo ji. — Keltis?
Antanas nemėgsta, kai ji anksti ke

liasi. Jam patiktų, kad ji nubudusi pa
gulėtų, pailsėtų. Liucija gi nemėgsta 
nei vakare anksti gulti, nei rytą nubu
dusi voliotis lovoje. Ji vis turi darbo 
ir vis pritaikyto kiekvienam dienos mo
mentui. Jei anksčiau nubunda, ji tyliai 
išsėlina iš miegamojo ir darbuojasi sa
vo darbo kambarėlyje arba išeina į 
lauką paravėti, palaistyti, vystančių 
žiedų nukarpyti.

Vakar rytą buvo šalna, bet nedidelė. 
Išaušus Liucija viską nupurkštė šaltu 
vandeniu, ir šalnos — kaip nebuvę. 
Dabar gi ji eina nuo vieno lango prie 
kito. Kaimynų stogai balti, mašinos ap
šerkšnijusios ir žolė balta. Skubiai įsi
jungė radiją, 29 laipsniai...

Jau buvo besirengianti eiti Į lauką, 
bet sūnus atsikėlė.

— Mam, aš turiu šiandien anksčiau 
važiuoti i universitetą.

— Gerai, sūnau, aš tuojau.
Reikia ruošti pusryčius ir padaryti 

sūnui priešpiečius. Pro langus gi žiūri 
milžiniškos, nustyrusios jurginų gal
vos ....

Miegamajame sukosėjo vyras — ne
bemiega. Liucė skubiai atidarė mie
gamojo duris.

— Labas rytas, An tūli! Dabar 29. 
Kažin, ar padėtų šaltas vanduo?

— Daryk, brangute, kas tau reikia, 
o aš tuojau atsikelsiu ir palaistysiu.

Antanas žinojo, kad liūdniausios

:::

V. ŠMAIŽIENĖ

Liucijos dienos, kada šalna sunaikina 
mases gėlių, puošiančių jo didžiuli 
sklypą. Jis nedelsė, greit apsirengė ir 
išeidamas pabučiavo ją i veidą. Ji tik 
pažiūrėjo dėkingomis akimis ir užkaitė 
vandenį kavai. Virtuvėje būdama ji 
visada girdi, jei lauke leidžiamas van
duo.

— Ko jis laukia? — galvojo ji.
“Is visų miesto dalių gauname nusi

skundimų, kad žmonės nebegali atgai
vinti sušalusių gėlių bei daržovių, nes 
vanduo vamzdžiuose jau užšalęs...” — 
girdi Liucija per radiją.

— Tik ne pas mus... — mintimis 
protestuoja ji tepdama duoną. — Tik 
ne pas mus!

Sugrįžta iš kiemo Antanas.
— Ir geriausiai norėdamas nebega

liu tau padėti, Liuciuk ...
— Žinau, — liūdnai atsako ji. — 

Girdėjau per radiją.
— Na, ką padarysi, brangute. Gam

tos įstatymų nesulaužysi.
— Taip, aš žinau, bet man taip gai

la...
★★

Apie vidudieni, kai saulutė šiltai bu
čiavo žemę, Liucijos pasididžiavimas 
— žavingos jurginų galvos buvo su
glebusios ir nusvirusios, o lapai, kaip 
juodos, drėgnos vėliavos nukabę že
mėn.

Liucija stovėjo prie lango ir klai
kiai žvalgėsi i sunaikintą groži.

— Visai, kaip mirtis! Visai kaip mir. 
tis, kuri pakerta gyvybę pačioje jau
nystėje ...

Jie sako
Clare Booth Luce, buvusi JAV ambasadorė Italijoje: “Su 

silaikymas nuo pagalbos Kubos invazijos metu paliko neati
taisomas pasekmes, šiandien yra svarbus ne Amerikos pres
tižo, bet išlikimo klausimas”.

Real Caouette, Social Credit vadas Quebece: “Kanadai 
nereikia valstybinės sveikatos apdraudos, Kanadai reikia 
daugiau pinigų”.

Ben Bella, Alžerijos premjeras, tiesiai iŠ Vašingtono nu
vykęs Kubon: “Alžerija yra ir visuomet liks su Kuba”.

Pierre Berton, “Toronto Star” žurnalistas: “Kanada yra 
vienintelė nepriklausoma valstybė pasaulyje, neturinti nei 
savo vėliavos, nei himno” ... “Kanada yra vienintelė valstybė 
pasaulyje pagaminanti 90% viso pasaulio nikelio, kurio 
kontroliuojamoji būstinė yra ne Kanadoje, bet Niujorke”.

Senas indėnas savo sūnui: “Greitu laiku ši visa žemė vėl 
mums priklausys. Išbalusiais veidais žmonės išsikraustys Į 
mėnulį”.

Laos politikas, paklaustas, kada baigsis krizė krašte: “Kai 
vanduo verda, tada užgesinama ugnis. Bet į vandenį vistiek 
niekas nekiša rankos, kol jis karštas. Reikia palaukti, kol 
jis atauš. Pas mus Laose lieka tik laukti”.
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Pavergtoje tevyneje
T

/UODIMĄ UęjVIŲS
“Tlės#je yj« daųžiąų pąsįjųjio pĮĮftų 

n»šj»įų pri#š JAyj>*ąf jose gvy. Ilptu- 
vius. Autoriui pąsirąšp vis kįįąįs sįąpv- 
yardįiąis. Laiške iš JAV “Tiesos” 23$ 
nr. į. Albąųskąs ištisą cTe citatų iš 
JAV lietuvių spaudos bando apjuodin
ti lietuvišką jaunūna. Pacituotos strąi- 
psnių ištraukos E. bulaičio. V. Zalato
riaus, L, V?įWliP if kį. Mpjtyptimi JAV ... . , , — . u-*
liežuviu |ąįkraš.’įų payądiuiipąį tišim- paskąmįMjus telefonų, JL tnr birt, np- 
ris tik “Laivei” ų- ‘»VUniąi”) įr jie Pelkėtų, netikėtų ir soviefinio kėniu- 
skąįįj fokams prįsįstojjii kaip “kątaįikų b1?1110 biurokratai Kapsuke ... 
laikraštis”, “vienuoliu leįdžiamąs įąik-l 
raštis”, “Čikagoje išeinantis laikr^- 
tis”, ‘‘ne kunigų leidžiamas laikraštis”,
• ęiivknde išainąs nacionalistų Uįk- . jejgw SĮipl|į pįen3 į

Būdinga, kad minėtas L. j0 pagainiotas skardinukes ir jas įiei-
Albąpskąs dar prikiša JAV gyvenąn- dj j §ųįipj( įa<j pienas nusisfovėtų,Tp- 
pčfk? ą|ph»Sp:ns , ką4 šie įy- Yanduo pavirstą pienu, o pienąs"

kpĮkptąve lilniąus ‘žąlgirio skardinukėje tampa paprasčiausiu
^^iK? ’ fMQ* ‘^jo vėl intensyviai dirbti. Choro są-

PLFLI kM <S RL'SINIMkS kol paaiškėjo, kad skardinukių čiaup- ■ ? ; .
Nmp spalio Įp d viena valandą prą- te,iai blogai Užsidaro ir stikliukas ne-;&au repeticijoms niekada tiek nesusr- 

jlgiptą yadįnaipa “yisasąjųngįpė** san<iariai įstatytas. 
JL’skvos radijo Programą. Ji dabar 
veikią 1)UI» 5 yal. rytų iki 2 vąį. nąk-■ 
ries. Pradedant prpgraipą perdųodaųią 
signalo melodija “Ir puikus gi kraštas; 
mūsų gimtasis”. Nuo spalio 15 d. pra
plėsta ir Vilniaus radijo programą, 
įvestos naujos laidos: Parėjus nąmo,- r ------ . . „
Kasųjnsąs, Atomas įr gvyybė, nųipaty-' 
tą žymiai pįaėiąu nušvįęstį “brolišku 
respubfikw ir socialiątipių šalių” gyve-

i vėjo Hr, 2% Čją apmoką orderyje nu
rodytu sumą, p© to išrąšomas prekių 
pąjąiųų orderis. Pirkėjui išduodamas 
kvitąs ir grąžinamas vienas prekių iš
laidų orderio egzempliorius. Dabar gė
lių pirkėjas keliauja į žemaitės gat
vėje esančią gėlininkystę, Čią jis pą- 
rodą ūrde'i ir gauną gėles.,.” Jeigu 
mes E, Miįįnnąhei pasakytume, kąd 
Kąnądoje gėlių gaįimą nusipirkti fik

PIENAS SUMOJE
Savo stebuklingu gaminiu visoj Lie

tuvoj spėjp išgarsėti Širvintų rajoųo

Maloniai kviečiai^'Hflirhll^no ir apylinkės lietuvius į 
Hamiltono Aušros Vortų parapijos choro rengiamo 

fokių vakarai koncertą. 
Lapkričio 3kįi, š| šeštodienį.

: Programoje linUmu ojH*.rHwi« montažas.
.. L JLlLA. n.lKjk --ULAL . '--w .. "-g'-' .

SoMamę gros gęm orke^rąs, veiks turiiogą loteriją bej bufetąs 
Šit gijfM^ Pradžia: 7.30 yąį. vąk.

HOC RĄftTON s?f SIUVAMŲ ' Rengėjai
- —............. ..........  .............. wWS9 !yww >JiW V 'J

Lietuviai paša u ly je
JA Valstybės Britanija

ATEITININKŲ FEDER. VALDY- A. VILČINSKO surinktais duomeni- 
3A PRIMENA, kad iki ląpkričio 1 d. mis, Britanijoje gyvena 13.000 lietu- 
visi atskirai nuo didesnių vienetų gy- vių.
veną ateitininkai turi pasitikrinti, ar BALTŲ TARYBA LONDONE renka 
jie yra įrašyti į centrinius sąvo sąjun- medžiagą knygai, kuri bus išleista 
gų arba artimiausios vietos vienetus, anglų kalba apie lietuvių, latvių ir es- 
Jei neįrašyti, turi pasirinkti jiems pa- tų tautinius šokius. Tai knygai reika- 
ankiausią savo sąjungos vienetą — 

;kvrių, draugovę, kuopą — ir įsiregist
ruoti nepaprastosios konferencijos at
stovų rinkimams. To nepadare, atsto
vų rinkimuose dalyvauti negalės. Jau
nučiai rinkiniuose nedalyvauja.

lingos lietuvių tautinių šokių fotogra
fijos. Kas turėtų tokių fotografijų, pra
šomas rašyti A. Vilčinskui, Londono 
Lietuvių Namų adresu.

HAMILTON, Ont
AV PARAPIJOS CHORAS, vad. sol.

V. Vęrikaicio, po vasaros atostogų pra-

KUN. NORBERTO PAKALNIO, Ap
sireiškimo parapijos Brooklyne klebo- 

i no, auksinė kunigystės sukaktis iškil- 
■ mingąi buvo paminėta spalio 21 d. Su

mą repeticiją. Pradžioje ‘viskas eina pasąkodąmas programos paskirtį ir su-! kaktuvminkas gimęs Lietuvoj 1888 m. 
iębuląi”, tik įpusėjus repp|icįjąį, chp- r>a'indindamas svečius su jos daly- spalio 29 (L, kunigu įšventintas žemai- 
rp administratorius A. Pąulius nutrau- viais. Programą pranešinėjo S. Mar- čių vyskupo Gasparo Girtauto 1912 m. 
kįa dąrbą “svarbiam” prąnešimui. Pa- tinkutė. gegužės 27 d.
siredo, parap. klebonas kun. dr. J. Ta- LN v-bą, atsidėkodama programos!
darauskas kviečia visus “rimtam posė- dalyviams, po koncerto suruošė kųk- , įblGiJU
džiui”. Jo metu gerb. klebonas pa- lias vaišes. į — ^amųs Detroito lietuviai
spaudžia choro vadovui sol. V. Veri- Kalbant apie lietųyiškus parengi- ju<?s Pra’
kaičiųį ranką, o chprjstąi jį iškelia į mus, tenka konstatuoti liūdną faktą, - ° dluziQsios krizes laikais. Prieš po- 
viršų su lietuvišku valio! Paaiškėjo, ? kad jų jau visai nelankome. Ir ko no- iniciatyvos ėmėsi viena iš dau-
kad tai Vaclovo vardinės. Ta proga rime iš jaunimo, jei mes patys nero- še*io organizacijų — Dariaus-Girėno, 
mielajam Vaclovui įteikta gėlių, pa-; dome uolumo. Su kiekvienais metais klubas. Surasti dideli čekų parduoda- 
dėkota už jo dirbamą kultūrini darba mūsų asmeninės ambicijos, užkulisinės rųmai, su 500 vietų pagrindine sa-

Italija
I LIETUVIŠKAS KRYŽIUS APENI
NŲ KALNUOSE. — Kun. V. Mincevi- 
čius dideliam lietuvių draugui arkiv. 
A. Samorė kartą padovanojo lietuviš
kų kryžių nuotraukų albumą. Arkivys
kupas pareiškė norą, kad ant jo kapo 
būtų pastatytas lietuviškas kryžius. 
Kun. Mincevičiui atrodė tikslingiau, 
kad lietuviškas kryžius papuoštų Ape
ninų kalnuose esančią arkivyskupo rū
pesčiu ir lėšomis pastatytą senelių 
prieglaudą ir modernišką ambulatoriją 
jo tėviškės miestelyje Bardi, prie Par
mos. Taip ir iškilo puikus lietuviškas 
kryžius, 41-* mtr. augščio, su gražią 
tvorele Apeninų kalnuose.

vkst— renka. Daugeliui kliudo pamainų dar-
bąs fabrikuęse, bet dalis galbūt leidžia

OTTAWA, OnL ! pro pjrjtų^ šį rgiiplį tyn apsunkin-
v ; darni choro vadovo ir viso choro dar-

F.. nįrm"im;« siįųųs b!p bą. upžįyrįųt šių trūkumu, be giedp-
vo pakrikštytas Edmundo ir Jono var- bažnyčioje choras yra pasiruo- dėkota už jo dirbamą Kulturim darna musų asmenines amoicijos, užkulisines *“* "y ’"■*'>
dąss. Krikšto apeigas atliko kun. dr. . vi«immpnpi lanknnin mūsų kolonijoje ir sugiedota jam *11-1 intrygos didėja, o bendras lietuviškas J®i dwelt sporto sale ir daugeliu ki- WUSirailja

„ .... _ ■■ • V. Skiiandžiūnas, krikšto tėvais-buvo P ®F- yj I UP e . Pk. gialųsių metų’”. Kaip bendravardžiui, reikalas smunka. (ekiu pątąlpų. Pinigus pradėjus telk- ADELAIDĖS L.
pr, ir EL AJšąuskai iš Toronto. Vaišė-. 4 sįoYąk». sąįęjg, H06 Bąrtop Sį. E, šių Utrumpų dalis atiteko irj P. Dervaičiai iš savo šeimos LN įtei- \ "---- “ -------" "
se dalyvavo labai daug svečių, nes J.-, kur rengiama koncertas. Pj-ądzia 7 v. man. Pagalvojau, “jei visos repeticijos ęimtinp irašvdami nariu dnkJ
S manskis, kaio verslininkas ir kaSp.įy, Po konpėriO, grojant Benui F.erri, bus kaip ši pirmoji, tikrąį bus neblo- • ę’;. ' ... ... . \ s- - --• . . • ---- ------------------------ - ~

• ' . ! trt h i. • j.^. v j LB.pirm , yra pląčiąi žinoma Otavoje ork^strųb Kviečiąme mieląją gaį”. Gailą-** kitos rąpęticijos vyksta; re e Oanutę. Nuoširdus aciu. Nežiūrint, Namai bn*o užpirkti praeitą vasarą, ° centro įkūrėjo, paminklas Adelaidėje 
n;mąs« , ąųgiąų, *ąip smi nlą^iojč Linkįme mįe- y»sųomene ątsHąnkyti į chpro pąren- be jokių staigmenų, o tik reikia rėk- užkulisinio veikimo prieš LN visdėlto nuo spalio 4 d. galutinai perimti. Spa- pašventintas spalio 14 d.
trąųshuojamą ticsiopmią rądijo laidų lięms tėveliams ir sūneliui gausios gįmą. ! tį, nęgaunanMaiko nė parūkyti. V,P. šis didelis lietuviškas darbas varomas ijo 27 d. įvyksta iškilmingas atidary- ULDUKIŲ ŠEIMA iš Adelaidės per-
is Maskvos. t,. pj^yo palaimos įr geros sveikatos^ 1 Į ........... J i prieki tik dėka šimtų tautiečių pa- mas. , E. sikėlė gyventi į JAV.

šių trumpų iškilmių dalis atiteko ir

Šimanskis, kaio verslininkas ir kąjp,į y, Pp konperfc), grpjpnt Senųj F.erri i bus kaip ši pirtųpji, tikrai bus neblo-
T T> nirm nloAi-n 7?nnmnc fltnt'nin Ifsrs zw>i minloio ‘ + nnnnliznirtr-

P. Dervaičiai iš savo šeimos LN įtei- i Aam’» dr'.ja’ kt*-|:
1 np$ pilkaisiais nariais yrą visi, na- ;

- mų pirkimui pą§k.oljnę nemažiau $100*.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRAS 
spalio 5 ir 6 d. pastatė 5 veiksmų ko* ’ 
mediją ‘-Slidus pusmilijonis”.

A.A. KVN. J. KUNGIO, katalikų

— Lapkričio 3: našąus pozityvumo, kaip p. Dervaičiai. j nmvnnn v u prvr LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ DR-
BEDFORD, N.H., SESELĖS BENE- JA Adelaidėje suvaidino S. Čiurlionie* • 

DIETINĖS, liętuvaitės, bąigia ruošti nės “Kuprota oželi”.
LIET. STUD. SĄJUNGOS V BA at

siuntė £11.11.60 auką Liet. Katalikų 
Centro reikalams.

Paruošė Pr. Al.

DINGĖS MŲZEJŲS P. TREČIOKAI ir MITAKAI pęrsįkė PAGERBTAS CHORO VADOVAS. , JAUNIMQ ŠOKIAI. . . .. ..
Dąil- Pr. Gwdynas “Tįcs^s” 223 ųr. -ė gyventi į'grąžius naujus namus. ■— Kaip naujas choristas^ ateinu į pir- 7 v.v. parapijos salėje įvyks skau- x9ks sunkus priešingų jėgų ąpvąldy 

jieška isįpi įjos ctųogrąfijps njuzėjaus • | čių “Širvintos” tunto rengiamas “Hal-'
^są,šiąBi muzėjųį bjiyeiš- ■ loween” proga pasilinksminimas —’

w SS WINDSOR, Ont. iau„imui. ir .„^1
zėjųs esąs f ik buhalterijos knygose, 
nors eksponatų jau surinkta per 100. 
000. Lietuvoje dabar veikiąs 41 mu- 
zejus. tapiau cksppųąt u nesą teisingai. ruęSgjo 97 d. Klebono kun. Viktoro; kąnadįetis iš WijujsoFO.
P.ąsklistyti tarp pask’»ų a?y.zejii-__5ar į Kaleękio pastangomis su parapijiečių! Bažnyčia kąinųoją $12,000. Parapija

; -... . t-i v v rv • •’ 1 Pagalba Per trumpą ,aiI’a — vos kęlių ■ įmokėjo ^3.000, vyskupiją $9.000. Tad ■ savaitėje dąvė S20Q, o iš viso $83.300.
teatro muzxjus (tuo lapu JĄy lityvie-m^n laį^ptarn-je buvo su organ izuo- turimą S9.000 skolos vyskupijai. Pa-; Nuoširdžiausia padėka Juliui Bakšiui

: tas us oąznytims fondas. Klebonui s statąs snsicįęgą is sekančių patalpų: i iš Toronto ir Jonui Gunbuciui is Oak- a-ng0 veį^įmo atsargios ekonominės
pačiam pirmajam įdėjus šimtą dolerių, salės, iš kurios bus padaryta bažnyčia,; villės, įstojusiems LN nariais su $100. ppntjvos dėka ši padėtis netik apval-
dauguma parapijiečių juo pasekė irgi rūsio ir prie bažnyčios pristatyto bu-! ;
■'.ųkodąmi po šimtą dol. Be to. yra dar to — klebonijos. Dabar ten vyksta re- i KONCERTINI VAKARAS suruoš- - - Kviečiame visus ‘"eros valios matyti informacijų apie lietuviškuo- bus priskaityti pr<x 

: ._______________________________ I tas LN v-bos spalio 21 d. LN buvo ia- ir touLn hnS toli,
. Tenka pasyeikipti darbštujį klebo-;bai įdomus, tik gaila, kąd kaip ir I mu L2 Da«reitiSui ir Slinki “stoti viIti teikiančios. Bankeliai ! ną ir kąrių visiems pasidžiaugti, kad ir i sur. taip ir i si parengimą atsilankė Pa^eiiuiUĮ ir shąitnn&ai stoti i .; . -------

----  t:~a.4..«: maldos į mažai tautiečių. Pajamų gautą $133, U nariais.

WINDSOR, Ont.
' 'K -• . t

„y- , i • j t a 4 • • - ’kūi jaunimas kviečiamas gausiai da-NLPIRKTAS DIĘVNAMIS.-Wind-; įminėdamas I premiją toje įotenjoje.! vautį Qeriausįos 3 kau.
spro lietuvių katalikų parapija jsigijo'II premiją laimėjo Jurgis Sidagis is;/. h • -
nuosavą bažnyčią, kuri buvo nupirkta Į Detroito $75. III premiją $25 laimėjo I u P J Tuntininkė

I. Klebono kun. Viktoro | kąnadietis iš Wind sopo.
■ VAJUS TAUTOS NAMAMS 80-tojepąsjįįrstyti tąrp ųasjeirų mųzėjų. Dar 

svajojamą Lietuvoje įkurti muzikos, 
teatro niuzxjiis (tuo tąrpu JĄV tik yįe 
no asmens rūpesčiu — prof. J, Žilevi
čiaus įkurtas lietuvių muzikologijos ar
chyvas. “

NEPATINKA KRYŽIAI
Per Vilniaus radiją priekaištaujama

dėl kapiųįų apipąyid ilinirro. Nenutin
ką pammklaL negeri antkapįąį ir...; nepilnos —papildyti.
blogiausia, kąd akis rėžia kryžiai ir Aukojo: po S100: kun. V. Kaleckis, j Windsoro lietuviai turi savo l w m-zv

^įtos “kataliku kulto emblemos”. Pa- Eugenija ir Adomas Butavičiai, Mar- namus, nuosavą patalpą, kurioje galės._ • 1 M uvo 5 ?.. > ? P 1
vyzdžiu rodomi ląjvių' kapai. Esąs jau ta ir Feliksas Švabauskai, Elena ir Ro- tilpti ir Į:etav*šk.ą veikla.
“labai gęras reiškinys”, jei žmonės ne- bertas Puidos, Ma rija ir Antanas Jųš- p- —- oao
nori statyti kryžiaus ant mirusiųjų ką- kaųskąi, dr. Danutė ir Stasys Naikaus- kampas Cataraųųi.

NĄŲ.JĄS KLEBONAS. — Kun. Ka

- E.). E

daug įsižadėjusių, kurie žada paau- monto bei pagražinimo darbai.
! Roti po šimtą, arba kurių šimtinės dar j 
nepilnos -

Aukojo
Eugenija ir Adomas Butavičiai

mąs, rodo šie faktai: spalio mėn. 4 as- . -
menims grąžinta $1200, lapkričio mėn.' patalpas yąikų dąržęlįųi. Jų būstinėje 
reikės išmokėti 9 asmenims SĮ§00, • kapelionauja kun. K. Kuzminskas. Se- 
gruodžio mėn. 6 asm. $1400 ir sausio 
mėn. 4 asm. $400. Iš viso per 4 mėn.
ŲN netenka $4.800. Šie asmenys, kai 
pinigus įnešė, buvo ekonomiškai silp
nesni, negu dabar, bet paveikti prie
šingų LN jėgų, savo pinigus atsiima, 
nors puikiai suprantą, kad tuo savo 
poelgių daro didele žalą didžiajam lie
tuviškam dąrbui. Tik LN v-bos ener-

serys ten dar negausios ir jieško kan 
didačiu.

Taupyk dabar, turėsi vėliau

politikos dėką ši padėtis netik apval- Į 
dytą. bet ir pats LN reikalas žengia i Sekant Kanados lietuvišką spaudą

Lietuvių bankeliai galėtų dar 
gerokai išaugti

kričio 1 dieną padarius perkėlimą, ten 
►centai ir jie be nu

traukimo bus toliau mokami lietuviš
kame bankelyje.

Indėlius laikyti ne vieno vardu
Daugelis narių nenori laikyti dides

nės sumos bankelyje dėl pajamų mo-

tautiečius atsiliepti didesniu duosnu- j bankelius. Žinios — malonios ir .r»A- auga jr
? stiprėja. Nesuklysiu pasakydamas, kad 
tai gal vieni stipresniųjų ir ekonomiš- 

AŲKŲ Ųž METRAŠTĮ spalio 19-25 kai-finansiškai patikimiausių išeivijos ... ............... .......................
savaitėje gąuia SI; $2 aukojo Z. Bols- reiškinių. Ar tai Montrealio “Litas”, kesčio  - income tax. Ūžėtai galima 

f ° vėliau ir Prisikė- laikyti nevisus pinigus savo vardu. Ga- 
i parapijos bankelis, Hamiltono ijma žmonos, vaikų vardu ir jei jų bus 

sios Milda ir Rūta Jokūb^itvtės iš ? x«in.a savo pranešimuose spaudai nedaugiau $2000 kiekvienoj sąskaitoj
L\ckX laikinai tvarkęs Wipdsoro liet. • cieveląndo, puikiai išpildžiuslos keletą Uką Rukuros Fondui- ^0S1ordus i džiuginti kiekvieną tautieti. Pann- mokestinio lapelio bankelis nesiūs. Pa

x’- -j r ’ i ‘ A ‘ Hr t i kolonijos dvasinius reikalus po Hun. ’ baleto'šokiu. Mažoji 10 m. Rūta yęą-j
vS: V- Rivdzinsfco ligos, išvyko atgal į JAV. i tingai puikiai afliko Mipuetą! Toronto i 

į Pęr trumpą savo buvimo laiką suorgą- į taut, šokių grupė “Gintąras” progra-! narė Petrauskienė šiuo metu po opera- 
nizavo parapijos patalpų įsigijimą, mą praturtino gražiai išpildytais- lie- j cijos guli ligoninėje. Viąi Choristai la
bors ir turėjo sunkuma. Jo vieton at- tuviškais tautijfiąis šokiais. i —-*x-- -*

ir Romas Dumčiai: po S50: Joseph u'ngVin^lr pTrėmė 71^
bono pareigas. Jų ądrgsąs: 808 Mąnąn į 
St., Windsor, Ont. Tyi- 256 9914. Ps.

Bąžnyčios adresas: 808 Marion St..
pelno.1 T, , s<?ui.u autųjų z^. £>už^- reissiniu. Ar tai i

Įdomus buvo Dan Kuraičio praneši- kis: po Si: j Raguckas ir D. Siurna. Toronto “Parama”,.
ipas is jo keliones į Lietuvą Menineje • Courtland, Ont. B. 'Barisas iš Wind- ljmo parapijos bankelis. 1
d^lyje„yi,!?S rt"!!1 ! sor- Ont - Pasiuntė per A. Kaušpėdą ' -Talką” savo pranešimuose spaudai nedaugiau S2000 kiekvienoj' sąskaitojpų. Užtat dabar Fėiftįą galvoti, kokiais kai, Juozas Linkevięius, Juozas Andre- 

skųnįpgąis pąpiinkįąis bįtų galimą pa- jauskas, Eugenija ir Stasys Baltuliai, 
puošti antkapius. Šiūj^ma kapinių puo- Jurgis Sadauskas, Emilija ir Bronius 
f;:.-• ‘L. - ; * ; ”7 —— - ~
kapinių tvarkymas, k.aip pasiūlytą per navičienė. Emiliją ir Pranas Kairiai, 
radiją, turįs būti paremtas visuomeni- Jolanda ir Mykolas Kiziai. Jurgis Kai
liais pagrindais. Girdi, jau esama pa-i rys, dr. V. A. Abiėnas. aukotoja iš Či-. 
vyzdžių, kad patys g’ventoiai tvarko.; kagos, Danutė Kranįauskįenė, Marija “ 7AV^Er^7‘^kupi7<» kūn. 
kapines, O orgąnizato iais šioje srity- ° 
je esą galėtų būti miestų, rajonų bei Codars. Juozas Čepaitis: $30: Birulė ir 
apylinkių darbo žniopių deputatų ta- Antanas Kozuliai: S-20: Bronius Badi- 
rybų vykdomieji konrtetai ir šiaip vi- koniš: S15: Sofija ir Frank Malinaus- ’ 
suomeninės organizacijos.

BIUROKRATIZMO ŽIEDAI
Kapsuko (Marijampolės) gyventoja

Ę. Miiiūnąįtė skundžiasi: ‘T . \ ....... ......... ,__________________  —, ____  —v__  - -___-_______ -tr ............-.......... — .. - ______________________
rietis nusipirkti gėlių, ateina į gėĮinįn- terija. Bilietų platinime daug pasįdar- kaltininky laikomą Fo^do b-vė, ■ das St., šeštadienį, lapkričio 10 d., 12 mininkės prašomos paremti produk- į karnos vieną kartą per metus — i 
kystės ūkį. esąntį Žemaitės gatvėje bavo parapijiečiai, tačiau daugiausia ** • • ---- —• J'—k ---- i

Nr. IĮ. Išsirenka gėles,, čia jam išrą- dirbo pats klebonas, išsiuntinėdaniąs 
somas prekių jsląidų orderis (trijuose arti 7.00 laiškų JAV ir Kanadoje gyve-. . - . ip-
ęgzempįipriųose). Su dviem orderio nantiems lietuviams. Loterija davė atidarius sKyrių yaKvilieję, iUKS- 
egzemplioriais keliauja i vietinio ūkio $1200 pelno, priskąitąųt kunigo Juozo tankiai .darblĮlin£U darbo
valdybą, esančią Černiachovskio gat- Budzeik.os auką $300, kuriuos jis gavo ir retas iŠ jų dirba ištįsus metus.

E. kai: po S10: Aleksas Grušas. Aleksand- - 
Į ra ir Petras Eįdukąi: po $ą: Juozas Ru- < 
, binskas.

i ačiū! Sk. St. kimė, kad ir Hamiltono “Talką”. ]
AKTYVI AV parapijos piopo kelis įkurtas savo narių gėrovei. Jis AKTYM ĄV PARAPIJOS CHORO atlieka visus patarnavimus, kokius tik 

gali duoti viešieji Kanados bankai, o.
j už šėrų indėlius moka žymiai dides
nius procentus, negu kiti bankai. Iš
laidas stengiamasi daryti kuo mažiau
sias, ir todėl bankelis gali mokėti di
desnius procentus. Be to, bankelis at
lieka, ir visas čekių operacijas, tuo įga
lindamas bankelio narius atlikti visus 
ja finansinius reikalus tik per “Tal
ką”.

Nemažinti šėrų kapitalo
Palūkanos už šėrų indėlius yra mo- 

po vi- 
kurioje daugiausia darbininkų UŽ- į val- Varžybų užbaiga sekmadienį nuo: tais sportininkų susipažinimo arbatėlę. į suotiriio narių susirinkimo, kuris daž- 
skiirba sau &bra9vvenima. Fordui»12 4 v^* P-P- Vokiečių klubo są- Rengėjų komitetą sudaro: apyl. pirm, i niausią. įvyksta vasario mėn., kai na-

įbai jos pasigenda ir linki greitai ją 
Įžanginę kalbą pasakė K. Mišys, nu-i pamatyti savo grupėje. V: P.

LONDON, Ont.
VISI Į, TURNYRĄ? — Svarbiųjų kas į rytus nuo Richmond g-vės. 

stalo teniso rungtynių atidarymas ‘ Noširdžiosios kaimynės — MountWindsor's ękpjipBjiškai ___ ___ ._______ _________ ___
Taip pat kun. V. Kakckio pastango- blogiausioje p.adėtyjg iŠ visų On- Įvyks YMCĄ salėjef 433 Wellington; Brydges’ Rodney. West Lome ir kt. 

pilįetis, no- miš buvo ^uorgąnizuotą ir pravestą lo- tario pj'OV. miestų. Tp.S padėties i Št„ vienas blokas į šiaurę nuo Dun- apylinkių ūkininkės ir Londono šei-

visiems
Entuziazjnas, kuriuo naujieji kana
diečiai susipažįsta su savo naujai pa
sirinktuoju kraštu keliaudami plen
tais ir kaupo keltais Ontario proyiii- 
čįjoję, paskatinantis dėkingu.- 
mas.

PLENTAI

HON. W. A. SOODfELLOW

Geri plentai, nemokemai visų naudojimuisi, yra da
lis demokratinio gyvenimo būdo. Jie suveda gyventojus 
visur artįmesniam bendravimui ir tuo būdu pagelbsti 
vieni kitus geriau suprasti, ir abipusiškai plačiai Įver
tinti reikalus,

Einamaisias fiskaliniais metais Ontario Kelių Depar
tamentas tikisi išleisti §264.300.000, siekiančios arti pra
matytos šiems metams biudžeto sumos. Kiekvienas iš 
daugelio plentų statybos projektų planų 1962 m., yra 
Įvykdytas pagal programą, po nuodugnių svarstymų iš 
abiejų pusių, atsižvelgiant neatidedamo reikalingumo ir 
tolimos perspektyvos aspekto Departamento viso pla
navimo. Daugiausiai šiuolaikiniai technikos ir ekonomi
kos duomenys, galimi pritaikyti, sudaro to planavimo 
pagrindą.

Pagrindinis principas ir pažiūra Ontario Kelių De
partamento yra. kad plentai, keliai ir gatvės išimtinai 
tarnautų gyventojams. Paiainsniui gerinti juos, kad jie 
suteiktų toki patarnavimą, kuris pakeltų Ontario išsi
vystymą ir visą gerovę.

ONTARIO
PRQVHipe QF OPPORTUNITY

HON.' JOHN ROBARTS HON. W- A, GQPOFfLLPW
Prlmt Mlnisttr Minifttr of Hifhwnt

Įėję, Cųve Rd. (iš Wbarncliffe Rd. S.)., J. Butkus, šio k-to pirm. St. Navic-• rių susirinkimas patvirtina ir nustato 
Tėveliai prašomi atvežti jaunimą pa- • kas ir narys J. Brazlauskas. Jiems su- mokėtinų palūkanų dydį. Taigi, šėri- 
sižiūrėti augštbs klasės sporto rungty-Uiko padėti Br. Misius, A. Petrašiūnas, ninkams patartina metų būvyje nema- 
nių. Plačiau apie žiūr. sporto skyrių- K. Kudukis. St. švilpa, L. Eimantas, žinti savo šėrų kapitalo, nes palūkanos 
je, 6 psl. E. Daniliūnas ir jaunosios kartos at- skaitomos tik nuo mažiausios sumos.

Didelis susipažinimo vakaras - pasi- i stovai J. čėgis ir* E. Blyskis. Sutin- išlaikytos visus metus bankelyje. Bet 
linksminimas sų visų rūšių gėrimais į kantieji vienu ar kitu būdu prisidėti tam ateina į pagalbą depozitų sąskai- 
šeštadienį, 8 v.v. Eastern Star Temple, ’ prašomi pranešti St. Navickui, tel. tos. Kas numato dažnai imti pinigus, 
235 Piccadilly St., vienas blokas į šiau-. GE. 2-6477. Išnaudokime retą progą tegul juos laiko depozitų sąskaitoj, iš 
re nuo CP gelež. stoties ir vienas blo-Įir visi dalyvaukime! D. E. kurios galį kiekvienų metų išimti pa

geidaujamą sumą nenustodamas palū
kanų. Tiesa, už depozito sąskaitose lai
komus pinigus mokama 3?o. bet ir tai 
daugiau, negu viešuose bankuose.

Dar daug milijonų bankuose
Nors “Talka” ir kiti liet, bankeliai 

žengia tvirtų žingsnių vis pirmyn ir 
stipryn, tačiau vis dar didelis skaičius 
tautiečių laiko savo pinigus vešuose 
Kanados bankuose, gaudami mažės-

rę nuo CP gelež. stoties ir vienas blo-S ir visi dalyvaukime!

SUDBURY, Ont
KARIUOMENĖS ŠVENTAS MINĖ- Rinkimai į naujos vadovybės valdybą 

JIMAS. — LB v-ba lapkričio 24 d. kro- įvyks netrukus. Tačiau komunistiniai 
, kurie gauna direktyvas iš 

Maskvos, ir toliau drums ramybę lega
liais ir nelegaliais būdais, kaip jau yra 
jiems Įprasta. «

MOKESTIS Už MOKSLĄ. — Pasku- nius procentus. Didelės lietuvių pini- 
tiniame mokyklos mokinių tėvų susi- gų sumos vis dar guli viešuose ban- 
rinkime, kuris įvyko Christ the King

atų salėje, 251 Katheleen St., rengia : agentai, 
kariuomenės šventės minėjimą. Prog
ramoje: trumpa paskaita; meninę da
li išpildys Tumo-Vaižganto šeštad. mo
kyklos mokiniai. Vėliau šokiai, gro
jant gerai muzikai. Veiks turtingas bu
fetas. Pradžia 6.30 v.v. Visus tautię- __
čius kviečiame gausiai dalyvauti ir pa- parapijos salėje, buvo nutarta mokėti kąjam reikalui. Spalio 31 diena yra da- 
sikviesti draugų. po $10 per metus nuo kiekvienos šei- ta, kada perkėlus savo pinigus iš vie-

N METŲ SUTIKIMAS _  LB v-ba’ m0S' sum^iančios vaikus į šeštad. mo- šojo banko į lietuvių bankelį, nenusto-
grtiodho 3i d., ukraimeč.ų salėje, 130 'GARSUSIS §AULYS V 
brood Rd. rengia bendrą visų bend- nu§ovė br

»ruomenes narių N. Metų sutikimą. Ka- 
i dangi toks pobūvis yra pirmą kartą 
• mūsų kolonįjoję, todėl vardan lietų- 
I viškos vienybės, iš anksto prašome tą 
! dieną nedary ti kitų pobūvių namuose.
Visi kaip vienas dalyvaukime N. Metų 
sutikime-šokiuose. Tegu bendra lietu
viška daiųa palydi senų ir sutinka N.

! Metų nęžiųpmą iąinje, o gautas pobū
vio pelnąs bus naudojamas lietuvįš- 
kięms reikalams ir vieliniam šalpos 
fonduj.

Bilietai pradėti platinti iš anksto 
ir gaunami pas LB v-bos narius. Kvie
čiame neafidėlioti paskutinei dienai, 

f bet bilietus įsigyti dabar.
LB apyliakės valdyba

PLIĘNO UNIJA LAIMĖJO. — Po 
ilgų, įkį gyvo kąųlo įgrisusių, ginčų. 

’ kurie truko daugiau kaip metus, nors 
į ir su maža persvara, pagaliau laimėjo 
Amerikos plieno darbįRinkų unija. Ti
kimasi, Jkad greitai pradės derybas su 
INCO dėl naujos sutarties sudarymo.

kuose be naudos lietuviams ir lietuvis-

jama procentų, nes kaip tik tą dieną 
V. Lumbis viešieji bankai dažniausia apskaičiuo- 

Krsp. ja indėlininkams procentus; taigi, lap-
T

Taupyk ir skolinki?
kooperatiniame bankelyje #/TĄLKA/J

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudiąias. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antrądięniais ir penkiadieniais 5 vai. — 8 vai. vafcara.

H, MAIN STREET EAST, ROOM 20) — Telęfonas JĄ. 8-05ĮJ

T*

NAMAI - SKLYPAI - ŪKIAI - BIZNIAI
Jums makmų patarnavimą siūlo

didžiausia šios rūšies įstaiga Hamiltone

NOTARAS
ANTANAS IJUDZIUS, B.L. 

savo ištaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
j naujas patalpas — 

Tųjnęr Biuidipg (suite 203) 
21 SJain St.'fast, Hamilton.

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

Real Estate & Insurance Ltd.
Skyrius: 44? BRANT ST.. BURLINGTON, Ont., tclef. 637-3883

Pardavimqi ir įvairūs finansavimai: 
NORCIMAI. BANKO*’ PASKOMI GYVYBBS IR VISI 
KITI D R A V D I M A I YR A MŪSŲ SPEC I A L Y B B

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

JUMS PADĖTI VISADA PASIRUOŠĘ:

Vladas Antanaitis - Stela Panavas
Jonas Mikelėnas - Antanas Zaranka

^an* galiau, ir sumokant pajamų mokestį, 
išeina gaunamos palūkanos didesnės,, 
negu moka viešieji Kanados bankai.

Vaikų priedai bankeliuose
Vis dar pakikendama vaikų priedų 

pinigų bankelyje. Vaikams mokamų 
valdžios pinigų sąskaitų “Talkoj” tėra 
tik 66. Argi pvz. Hamiltone tik 66 vai
kai. gaunantieji priedus? Tėvai tuos 
pinigus arba išleidžia, arba taupo ki
tuose bankuose. Kodėl ne “Talkoj”? 
Mėtai greitai bėga ir bematant vaikai 
užauga, o iš tų keleto dolerių, taupant 
“Talkoj”, susidarytų gražios sumos, 
kuriomis vaikai galėtų pasinaudoti 
mokslus einant ar kitiem svarbiem rei
kalam. Be to. vaikai pratinami taupy
ti -ir jiems malonu matyti jų vardu 
taupymo knygutes su atitinkama suma 
pinigų. Pagalvokite tėvai, ar nepavėla
vote su vaikų pinigais įstoti į bankelį? 
Gerus ir protingus dalykus daryti nie- 

i kad nėra vėlu. Todėl tuojau atidaryki
te vaikų sąskaitas bankelyje: gausite 
tokius pat procentus, kaip ir jūs patys 
turėdami sąskaitas bankelyje. “Tau
pyk dabar — turėsi vėliau” — kaip 
teisingai sako bankelio tikslai.

Nemokami bankelio patarimai
Norėdami pasiskolinti iš kur nors pi

nigų. nesivaržykite kreiptis į bankelį 
apskaičiuoti procentus, gauti patari
mo. nurodymo ir kt. Nemanykite, kad 
bankelis liks nepatenkintas, kad iš jo 
neskolinami pinigai. Bankelis yra lie
tuviams patarnauti ir be jokio atlygi
nimo visada suteiks jums patarimus, 
o jūsų reikalas kur skolintis ir kurio
mis sąlygomis.

Reikia paminėti gerą reiškinį, kad 
lietuviai ūkininkai - tabakininkai jau 
užmezgė gražius ryšius su Talka”. Ne
mažas jų skaičius pradėjo laikyti “Tal
koj” pinigus ir iš jos skolintis. Tačiau 
ir čia galėtų būti jų skaičius didesnis. 
To tikimasi ateityje.

“Talkos” 9 mėnesiu pelnas — 
S18.0C0 >

j “Talkos” balansas per rugsėjo mė-
♦ nesi pakilo virš 530.000. Indėlių šė-' 
j rais buvo virš 444.000. depozitų — virš 
I $46.000. Išduotų asmeninių paskolų 
: buvo virš $289.000 ir morgičių virš
$202.000. Bankelis per 9 šių metų mė
nesius turėjo virš S18.000 pelno, iš ku
rio išsilaikė pats bankelis, apmokėjo 
už visus narius gyvybės ir paskolų ap- 

į drauda. Iš tos sumos išmokės pačių 
! narių nustatytas šėrų palūkanas ir. ži
noma. skirs tam tikras sumas lietuviš
kiems reikalams per įvyksianti kitais 
metais visuotini narių susirinkimą.

Dažnai dar kyla klausimas, kodėl 
nemažai tautiečių nesusiriša su “Tal
ka”? Baimės prarasti pinigus visai ne
turėtų būti, nes visų jūsų pinigai tvir
tai yra išskolinti patiems lietuviams, 
rezervai laikomi viešuose bankuose. 

t Nuostoliai bankelio dėl jo vadovybės 
♦veiksmų yra apdrausti. Nuolatinis ban- 
; kelio augimas rodo jo pajėgumą ir pa- 

■ sitikėiimą juo. Tad kodėl delsti ir abo- 
Į joti? Bankelio vadovybė tikisi, kad po- 
jros metų laikotarpyje “Talkos” balan- 
; sas pasieks milijoną dolerių, o apy
vartai didėjant, didėja rainas ir tuo 
atsiranda galimvbė šė^ninkams mo- 

į keti didesni dividendą. Kiekvieno ban
kelio nario pelnas iš indėlių priklauso 

j nuo nariu gausumo ir nuo noro nau- 
'dotįs bankelio patarnavimais. Stiprin-
• Rime ir remkime mūsų bankelį “Tal- 
: ka’\ kad jis tikrai jaustu mūsų visų
talką jo augime ir klestėjime.

E. Sudikas, 
“Talkos” valdybos pirm.

i



Dailininkės posūkis

taikas, išskyrus ekskursijas Į 
ankstyvesnį, Įprastą liaudišką po
būdį, kaip pvz. kilimas, matytas 
Windsore, su naiviais, žaviais me
deliais, balandėliais, žirgeliais. 
Gobelenas “Viršūnių rimtis”, ša
lia stipriai dekoratyvinės vertės, 
turi tas pačias savybes ir meninę 
brandą, atsiektą vėliausiuose ta
pimuose. P. Alba

Anastazijos Tamošaitienės tapyba
Į lietuviškąją dailę atėjo nauja Kain audinyje galima imatyti spe- 

tapytoja. Anastazija Tamošaitie- cifiškai tapybinį koloritą, sunku 
nė meno pasaulyje, tiesa nenau- įsivaizduoti. Bet, reikia pripažin- 
jokė. Ji plačiai žinoma ir įvertin- ti, neturime poetinės vaizduotės, 
ta kaip audėja-menininkė. Betgi Regis, jei tas ir svarbu šiame žai- 
jau prieš keletą metų žinojome, Į dime, Tamošaitienės tapyba, at- 
kad Tūkstančio Salų krašto sody- virkščiai, yra perdėm audinių kli
boje vyksta-nauji dalykai — mū
sų populiarioji audėja bando gry
noje dailėje. Ateina laikas, kad 
kūrėjas nebeišsitenka savo prie
monių ribose. Kitaip išsisakyti 
prisiėjo ir A. Tamošaitienei.

Prieš metus A. Tamošaitienė su 
tapyba pirmą kartą plačiai išėjo į 
viešumą savo paroda Čiurlionio 
galerijoje Čikagoje, šiemet ji sa
vo paveikslais dominavo Lietuvių 
Dienos parodą Windsore.

Atrastas savitas kelias
A. Tamošaitienės tapyba yra 

abstrakti. Nesant nusistovėjusių 
lietuvišku dailės terminų, reikia 
paaiškinti, jog abstraktumą vadi
name dalyko — objekto elemen
tų supratimu, sukeitimu bei su- 
sįntetinimu jieškant vaizduojamo 
dalyko esmės. Tuo tarpu kitoje! 
modernios dailės šakoje, irgi ab
strakčioje, bet tiksliau vadinamo
je bedaikte, spalvos, linijos, 
plokštės ir kt. tereiškia pačius sa
ve — nėra objekto' (obuolio, gė
lių, žmonių ...). Iš to paveikslų 
pavadinimai, kaip “Raudonas ap
skritimas ant balto dugno”, 
“Kompozicija nr. 13” ir pan. A. 
Tamošaitienės objektas labai aiš
kus. Tai gamta su jos pasikeiti
mais ir įvairiais reiškiniais. Štai 
keletas pavadinimų: “Žali daigy
nai”, “Verkiančios skalos”, “Aud
ros ženklai”. Tačiau veltui žiūro-

■ vas jieškos žaibo strėlių, vėtros, 
lenkiančios žalias pušies šakas. 
Dailininkė visą tai perduoda nuo
taika, kuri sudaromą žiūrint i pa- 
veikslą, net nežinant jo pavadi
nimo.

Reikia stebėtis dailininkės ne
paprastai nuoseklia eksperimen- 
tacįja. Jei ankstyvieji darbai yra 
labai nelygūs ar tai forminiai, ar 
tai kompoziciniai, tai vėliausieji 
visiškai apvaldyti. Gi toks apval
dymas išgautas ne blaškymusi, 
įvairių skirtingų kelių jieškoji- 
mu. bet sąmoningą eksperimenta- 
cija, vedančia nuo vieno pavėiks- 

, lo prie kito. Ilgai jieškota nuosa
vo braižo. Dabar jis jau rastas — 
originalus, savitas ir, kas svar
biausia, nuoširdus bei tikras.

Šiuo metu yra madinga jieško- 
ti gilaus, metafizinio turinio, daž
niausia tesurandant tuštumą. A. 
Tamošaitienės vaizduojami daly
kai yra labai žemiški, be pretenzi
jų, užtat suprantami ir artimi. 
Žmogaus santykis Su gamta, pa
prastas. intymus ir betarpis, yra 
Tamošaitienės tematika.

Per audinius i tapybą?
Ar A. Tamošaitienė i tapybą 

atėjo per audinius ar atvirkščiai? . 
Apie ją rašęs H. Nągys jos audi
niuose randa tapybos prigimtį, 
“kurią išduodąs kolorito pasirin- • 
kimas ir jo apipavidalinimas”.!

Jubilėjinis “Varpo” koncertas

mės — linijos it siūlai apspren
džia vaizdinę, piktorialinę mintį. 
Koloritas tapgi atsineštas iš audi- pasirodė choras*su savo’himnu 
nių. NĮelsvos-rusvos spalvos yra — A. Vanagaičio “Laisvės var- ’ . .
labai charakteringos Tamošaitie- pu” ir J. Dambrausko 'Malda už . Koncertas buvo svarus, veltas 
nės kilimuose ir kituose audi- tėvynę”. Po tokios įžangos sceno- kanadiečių dalyvavimo, kuris 
niuose. Į je pasirodė jauna sol. L. šukytė, šį kartą, gaila, nebuvo pramaty-

A. Tamošaitienės ekspansiją į kurią publika sutiko su aiškia ^s- Daugelį dalykų chorui ir so- 
grynąją dailę reikia vertinti tei- simpatija. Ji savo giliai švelniu, listams teko kartoti. Koncertas 
giamai ir tuo džiaugtis, juoba, Į lyriniu balsu paguodžiančiai in- užtruko apie 3 vai. Publika jį ver- 
kad ji nemetė ir savo pirmykštės terpretavo lietuvių kompozitorių tino labai šiltai, jos buvo gana 
stiprybės — audimo meno.

vardu J. Matulionis pareiškė, kad 
jie imasi iniciatyvos organizuoti 
lėšas išleisti “Varpo” jubilėjinę 
patefono plokštelę. Vakarui vado
vavo apyl. v-bą, pirmininkaujant 
J. R. Simanavičiui.

Dešimtmečio proga “Varpas” 
išleido sukaktuvinį leidinį, kurį 
finansavo žymusis Toronto vers
lininkas J. Tumosa. Kr.

LIETUVOS KONSULO 
SVEIKINIMAS “VARPUI”
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stiprybės — audimo meno. Jos kūrinius, jų tarpe ir dirigento St. Į>ausįai> nors dar buvo nemažai ; Kaip graikai dar nemokėdami skai- 
vėlyvesnį kilimai atspindi tas pa-i Gailevičiaus komponuotą B. Braz- ir tuščių vietų. Visi išsiskirstė šu b* aę* rašyt susikūrė nemirtingą Ih- 
čiąs tapyboje vyraujančias nuo-Įdžionio “Tremtiniu lopšinę”. Sol. ^i^eliu dėkingumu choro dirigen-: Q. r?, . - v v įk į į drauge su Choru tui muz. St. Gailevičiui už toki į duoti lyrmes poezijos šedevrų -

v. vcimdiiib metuku ou mulu . t liaudies darnu, kurios sudaro vertinga
energiškai išpildė V. Klovos ope- sėkmingą bei atkaklų patvarumą mdsų tautinėš kultūros lobyną, paveb
ros “Pilėnai” ištrauką ”Udrio ir visiems choristams, gaivinan- įr rašytinės lyrikos kūrėjus. Ir 
dainą” ir J. Karnavičiaus operos tiems lietuvišką dainą. visi sutariam, jog mūs daina yra gi-
“Gražinos” vaidilos ariją. Solisto “Varpo” pagerbimą — vaka- liai ir plačiai, lyg tas ąžuolas prie Ne-
interpretacija buvo pilna įsijauti- rienę suorganizavo apylinkės vai- i munėlio, Įsišaknijusi i lietuvių tautos 
mo ir gilios rimties. II koncerto dyba šv. Jono Kr. par. salėje, kur s,eh; užtat dažnai svetimšaliui pa- 
dalyje ir choras ir solistai, atitin-, susirinko visi choristai ir ju bi-; vy2dP“*’ Lessmgin, Herdenm, Goethe* 
karnai pergrupuojant chorą atli- čiuliai. čia buvo pasakyta daugi£ilia -įgd° je ira 
ko kelių operų ištraukas. Pabai- sveikinimo kalbų,, perskaityta nuOjanti tauta

Ogi daina, ugdydama estetiškai me- 
7 j ninĮ lietuvio pajautimą, ir galingai 

/ įveikdama jo sielą, netik kėlė mūsų 
tautinę kultūrą ir atgimimą praeityje, 
bet ir dabar, šiomis lietuvio rūška
nos nedalios dienomis, jinai per 
chorus, dainininkus ir muzikus atlie
ka reikšmingą tautinę misiją.

Štai kodėl itin malonu, šia “VAR
PO” dešimties metų darbo sukaktuvių 
proga, nuoširdžiai pasveikint jo didįjį 

j dirigentą muziką Stasį Gailevi- 
č i ų ir choro darbštųjį rūpintojėlį — 
pirmininką J u r g į R a č į, o taip pat 
mieląsias choristes ir choristus ir pa- 

j linkėti visiems didelės sėkmės ir švie- 
j siausios ateities. Juk kekvienam aišku, 
kad tik iš meilės savo tėvų žemei, iš 
męninio alkio ir grožio troškimo įr pa
sišventimo tą gražų dvasinės kultūros 

\ kelią nuėjot, ir kaip tokiem, man ro
dos, tiktų kartu su poetu Henrikų Ra
dausku, dainos gimimą dainuojančiu, 
taip save apsakyti:
“AŠ nestatau namų, aš nevedu tautos, 

■ Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos ... 
: Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju, 
: Su vėju ir paukščiu ir su medžių

baltuoju ...”

visi sutariam, jog mūs daina yra gi- 
Varpo” pagerbimą — vaka- liai ir plačiai, lyg tas ąžuolas prie Ne-

Liūnų pakopos. GuašasA. Tamošaitienė

Dr. J. žmuidzinas, 
gen. Lietuvos konsulas

ketų dirbti metus laiko. Jos gali

Užgriuvo sunkios 
abejonės
ATSILIEPIMAI I ANKETA fe fe

anketa, kviesdamas feVienas mūsų žurnalas paskelbė 
pasisakyti tuos, kurie netiki, ir klausdamas, kokios prie
žastys juos atvedė į šia padėtį. Keletą pasisakymų redak
cija perdavė šias eilutes rašančiam ir leido juos panau
doti. Pasisakymai atskleidžia drama, kurią žmogus išgy
vena netekęs tikėjimo, ir kartu didelį norą grįžti i pra
rasta šviesa, fe fe

Svajojau pasirinkti kunigystę...
— Tikėjimo problema, — rašo B. K., — manyje kilo 

tebesant 20 metų jaunuoliu. Ligi to laiko nuoširdžiai ti
kėjau ir net svajojau pasirinkti kunigystę. Bet... atsirado 
klausimas po klausimo. į kuriuos jieškojau ir tebejieškau 
atsakymo. Deja, jie mane kasdien ir kas valandą tolina 
nuo Katalikų Bažnyčios ir katalikiškąja prasme supran
tamo tikėjimo į Dievą.

Aš nekeliu grynai žemiškų dalykų, ka>P popiežiaus 
neklaidingumas ar dvasiškių klaidos, nes tai neesminiai 
dalykai tikėjimui priimti ar atmesti. Negaliu išspręsti ir 
netikiu į tas visas dogmas, kuriąs skelbia Katąlikų Baž
nyčia. Negaliu suderinti Dievo visažinojimo su žmogaus 
laisva valia. Mano supratimu, jei Dievas viską žino kas 
Imis ateityje ir jei jis viską gali, tai tuo jo žinojimu yra 
atimama žmogaus laisva valia. Išeina, jog žmogui 
jau iš anksto yra skirtas tam tikras likimas, nuo kurio jis 
neturi galios pabėgti... Jei jau žmogus daro ką nors 
bloga, tai jis tik vykdo jam iš anksto duotą valią ir todėl 
visa atsakomybė už jo veiksmus turi priklausyti tam, 
kuris patį žmogų sukūrė tokį, o ne kitokį. Tiek Judas, 
tiek šv. Petras, mano supratimu, yra lygiaverčiai, nes 
abu vykdė jau seniai suplanuotas ir jiems skirtas misijas.

Klaidžioju, jieškau ir nerandu
B. K. kelia savo abejones dėl Kristaus dieviškumo ir 

jo stebuklų, dėl atpirkimo ir apsireiškimų. Toliau jis rašo:
— Kaip bežiūriu, kaip besvarstau, bet kelio j tikėjimą

toki, koki skelbia Kataliku Bažnvčia. nerandu. Aš tikiu fe fe '
tani tikrą jėgą, kurią galėtume vadinti likimas, lemtis, 
jėga ir šimtais kitų vardų, kurie sutraukus į vieną vėl 
turėtų reikšti maždaug tą patį, ką mums reiškia dabarti
nis Dievo vardas. Deja, jokiu būdu negaliu Dievo vaizdo 
susidaryti ar jo paveikslo nupiešti, nes jis, greičiausia, 
yra iš viso be betkokio vaizdo. Jis turbūt yra pati visata, 
kurios nepaprastai maža dalelė ir mes esame.

Abejoju, ar iš šių padrikų žodžių Jums pasiseks pa
gauti bent pagrindinius mano galvosenos bruožus. Tai 
man labai sunkiai sekasi — juo labiau, kad nesu baigęs 
nei augštii mokslų, nei esu rašytojas, nei pagaliau skaitęs 
tais reikalais specialios literatūros. Tai grynai subjekty
vios galvosenos vaisius... Iš kitos pusės, aš vis prisimenu 
tuos palaimintus jaunystės metus, kai iš nuoširdžiai tikė
jau. Kaip aš jausdavausi laimingas po keletos valandų 
bežadės maldos ir klūpojimo! O dabar? Dabar klaidžio
ju, jieškau ir nerandu. Klausiu ir atsakau, bet viskas yra 
kažkaip netaip ir tiek. Iš širdies gelmių pavydžiu tai su
klupusiai po metų našta moterėlei, nulenkusiai galvą prieš 
altorių, ar tai mergytei, kurios akyse tebespindi dangaus 
atspalviai. Norėčiau ir aš turėti tą palaimintą ramų tikė
jimą, kuris žmogui duoda tiek ramios palaimos. Bet... 
kai kunigas prie altoriaus atlieka Mišių apeigas, aš neti
kiu, jog tai turi kokios reikšmės. Ir vėl noriu eiti į gamtą, 
i žmones ir be žodžiu melstis Tam, kurio aš nežinau, 
kurio aš nepažįstu... Tai toks mano kelias. Aš juo einu 
ne dėlto, kad noriu, 1x4 kad turiu eiti. Gal tai Dievo 
valia, gal toks likimas. — kas beatsakys?

Vedybos be meilės, išpažintis — šventvagiška
— Būtų misterija, — rašo K. B. Kr., — jei kas mane 

sugražintų į tokį tikėjimą, kokį turėjau būdamas 21 me
tų. Tais metais buvau įstojęs net į šv. Pranciškaus tretįjį 
ordeną. Mano pirmoji išpažintis buvo 1894. o paskutinė 
— Amerikoje 1908. Po to padariau vieną didžiausią nuo
dėmę: įsiveržiau į katalikų šeimą ir vedžiau tos šeimos 
dukrą. Išpildžiau jų norus: ėjau į liažnyčią tuoktis ir at
likau šventvagiškai išpažinti. Išgyvenau su žmona jau 40 
metų, mažai teturėdamas ginčai dėl tikėjimo. Nors ve
džiau be meilės. nes tikroji meilė liko mano jaunystėje. 
l>ct gyvenau tvarkingą šeimos -gyvenimą. Savo vaikams 
daviau laisvę elgtis kaip jiems diktuoja jų sąžinė. Vienas 
vaikas visai nesekė katalikų tikėjimo. Kiti du atliko pir
mąją išpažinti, bet labai mažai praktikuoja — tikėjimas 
pats sav aime baigia iš jų išdilti . ..

Aš jxits augau bemokslių tėvų šeimoj, ir jie man ne
galėjo nurodyti katalikų tikėjimo vertės. Bet aš buvau 
gabus ir, turėdamas kiek laiko, išmokau skaityti. Skaičiau

net pasaulines knygas ir taip tobulinami tikėjime ir pa
prastame gyvenime. Nuo jaunystės giedojau bažnyčioje, 
vėliau ir chore. Draugavau tik su tuo jaunimu, kuris 
vedė dorą gyvenimą. Buvome laimingi, nes niekas mūsų 
tikėjimo neardė — nerodė jo klaidų. Bendravau ir su 
mergaitėm ir nekartą jom primindavau, kad būtų atsar
gios — nepatekti! i nelaimę ir gėdą. Kitus mokydavau, o 
pats, gal gimęs iš tokio kraujo, turėjau labai didelę kovą 
su savimi. Naktį išgyvendavau blogus sapnus ir pats nai
kindavau savo jaunas jėgas, dėlto vėliau turėjo nukentėti 
net mano sveikata.

Mano abejonių pradžia
Mano tikėjimo abejonių pradžia buvo tokia. Yra pa

sakyta: Dievas neturi pradžios, nei galo, bet jis sutvėrė 
dangų ir žemę. Reiškia, Dievas yra esybė, ne žmogaus 
pavidalo, bet' visatos. Toliau — Dievas, visagalis; sutvėrė 
pirmąjį žmogų Adomą ir jam moterį Jievą; bet atsirado 
velniška jėga, jau galingesnė už Dievą, ir sugundė val
gyti uždraustą vaisių. Dievas, padaręs tokią klaidą, išme
tė juos iš rojaus ir pats atsiuntė savo sūnų atpirkti žmo
nes. Pats turėjo nukentėti ir būti nukryžiuotas, o apkal
tino Erodą, Pilotą, Judą. Čia, kaip Dievas, jis nekentėjo, 
bet kaip žmogus mirdamas šaukėsi Dievo: “Mano Dieve, 
mano Dieve, kodėl mane apleidai?" Ir kaip žmogus ne
sikėlė iš numirusių ...

Tai tokia buvo mano abejonių pradžia. Atvykus Ame
rikon mano abejonės dar labiau padidėjo. Man buvo sun
kiausia įsitikinti, kad žmogus, vargdamas šiame pasau
lyje, negauna atlyginimo dangumi...

Dievo įsakymuose yra parašyta “neužmušk", o kaip tik 
iš tikinčiųjų daugiausia įvykdo žmogžudysčių ir eidami į 
elektros kėdę išpažįsta savo nuodėmes. Aš, netikintysis, 
eidamas keliu nenoriu atsistoti ant vabalo ar kirmėlės, 
nes kiekvienas žemės padaras turi lygią teisę gyventi. 
Jis nežino, kaip čionai atsirado ir nežinos, kaip jis pra
nyks ...

Kristus sakė žydų minioms, kad jo karalystė ne ant 
žemės, bet danguje. Tais žodžiais jis uždarė dangaus var
tus žmogaus vaizduotėje ir dar pasakė, kad lengviau kup
ranugariui išlysti per adatos ausį nei turčiui įeiti į dangų. 
O kas gi turčiai, ar ne jūs, dvasios vadai? Jums tenka visa 
garbė, jūs Kristaus tarnai. Jūs norit gyventi gražiai, o 
mums tik nuo jūsų priklauso dangaus karalystė ar praga
ras ... Gerbiamieji! Lauksiu sausio mėnesio (laikraščio 
numerio) ir jūsų nuoširdaus atsakymo ir vilties mano 
sugrįžimo į tikėjimą — tokio, kurį turėjau savo jaunys
tėje...

K u 11 ū ri nėję veikloje
Savo dešimtmečio proga To- gai buvo labai įspūdingai sūdai-.sveikinimo laiškų, įteikta pinigi- 

ronto lietuvių “Varpo” choras nuotas III’“Aidos” operos pa-jnių dovanų ir palinkėta “Varpui” 
spalio 27 d. surengė didžiuli kon- Yeilįslas; nu?lat skambinti “vaikams Lietu-

Šukytei, V. Venkaičiui ir R. vos1. Istisą dešimtmeti dirbu- 
Strimaičiui. Akompanavo Dalia siems chore įteikti specialūs pa- 

Nuaidėjus ploji- žymėjimai. Choro krikšto tėvukuri savo akustika ir scena pasi- sio-inskaitė 
rodė gana tinkama tokiai iškil- mams choro solistams
mei. Nors pradžia buvo skelbia- ir choristams> £enoje atsirado 
ma 6.30 v.v. punktualiai publika L v.bos gėlės karpui”. Svei- 
laiku nesusirmko. Pagaliau apy- jVA kė kuUQ
pilnej salėj po įprastinių Įžangų, ros tarybos pirm. prof. J. Puzi- 
nnoiFA/iA ovi onvA Himnu .s__ __

'KULTŪRINIS KOMUNISTŲ PO- 
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKSLINIAM DARBUI reikalinga
Mikalojaus Daukšos knyga “Postilla GRINDIS
Catholicka”. Kas ją turėtų ir sutiktų į TARPĘ” — tokia tema bus nagrinė- 
paskolinti, malonėkite atsiliepti. Pa- .
šaulio Lietuvių Archyvas, 2655 West 
39th St., Chicago 29, IJ1., USA.

J. PAROJAUS eilėraščių rinkinys 
‘Sulaužytos dienos”, išėjo iš spaudos. 

93 psl. rinkinyje — 102 eilėraščiai. 
Viršelį ir iliustracijas piešė dr. M. Žu
kauskienė, atspaude “Nida” Londone, 
Anglijoje, autoriaus lėšomis. Su prozi
niais dalykėliais autorius matytas 
spaudoje — “N. Lietuvoje”, “Vieny
bėje”, bet su poezija — tai jo pirmasis 
debiutas. Norintieji knygą įsigyti gali 
kreiptis į autorių: 35 Stagg St., Apt. 2, 
Brooklyn 6, N.Y., USA. Kaina $2.

PROF. ST. DIRMANTAS baigia ra
šyti du veikalus: “DLK karyba ir ka
riuomenė” ir “Trys paskutiniai DLK 
karai su Rusija”.

PROF. Z. IVINSKIS laukia leidėjo 
veikalams: “Lietuvių tautos istorija”, 
2 t.; “Krikščionybės kelias Lietuvon”; 
“Paskaitos iš Lietuvos istorijos”. Jo 
veikalą “Vyskupas Merkelis Giedraitis 
ir jo laikų Lietuva”, leidžia prel. Pr. 
Juras, o “Lietuvos ir Apaštalų Sosto 
santykiai amžių būvyje” — prel. J. 
Paškauskas.

M. KASAKAITYTĖ yra surinkusi 
medžiagą apie Varšuvos lietuvius 1914- 
1922 m. laikotarpyje.

V. LIULEVTCIUS ruošia studijas: 
“Pasaulio lietuvių vaidmuo Vasario 
16 akto raidoje” ir “JAV lietuvių ma
terialinė parama Lietuvai”.

J. C. RUGIS ruošia lietuvių batalijo- 
no Sibire prie 5-os lenkų divizijos is
toriją.

Z. KARUŽA paruošė: Lietuvos Karo 
mokyklos I-mos “Karužų” laidos sta
tistiką; VI pėst. Pilėnų kunigaikščio 
Margio pulko istorijos bruožus; Eięh- 
staetto liet, gimnazijos bendrabučio is
toriją.

KUN. DR. P. RAGAŽINSKAŠ bai 
gia studiją apie Igną Demeikį, kuris iš 
Lietuvos išvyks 1863 m.. Čilės San
tiago mieste įkūrė universitetą.

KUN. V- BAGDANAVIČIUS, MIC, 
tęsia studiją apie Mariją lietuviškoje 
pasakoje.

“DIRVA” skelbia novelės konkursą. 
Paskutinė rankraščiams įteikti data— 
1983 m. kovo 31 d. Premija — S250. 
Mecenatas — S. Kašelionis.

DR. M- ANYSAS jieško leidėjo vei
kalui “Žymiosios Lietuvos moterys mi
tologijoje ir istorijoje”.

jama LF Bičiulių susirinkime lapkri
čio 11 d. Čikagoj. Kalbės St. Daunys, 
Vyt. Radžius, Al. Baronas ir inž. J. 
Miklovas.

F. PALUBINSKAS dėsto ekonomi> , 
nius mokslus Urbanos un-te.

“LAIVO” religinės kūrybos konkur
sui atsiųsti keturi veikalai. Vertintojų 
komisija: kun. prof. St. Yla, kun. J. 
Duoba, MIC ir kun. A. Nockūnas, MIC.

Pr. Al.
L, MING£LAIT£, žurnalisto Vlado 

Mingėlos dukra, gavo žymų vaidmenį 
Bertoldo Brecht - Kurto Weill muzi
kiniame veikale “The Threepenny 
Opera” Detroito “Vanguard” dramos 
teatre. Studentė - humanitarė dažnai 
vaidindavo Detroito lietuvių mėgėjų 
scenoje. Ją “atrado” minimo teatro re
žisierius dr. William A. Gregory, iš
rinkdamas iš maždaug 350 kandida
čių. E.

PREMIJA DAIL. H. ŠALKAUSKUI. 
—Sydney mieste įvykusioje dailės pa
rodoje pirmoji premija buvo paskirta 
dail. H. Šalkauskui už akvarelinį kūri
nį “Landscape”. Premiją įteikė NSW 
gubernatorius. Garbės diplomas įteik
tas ir liet. dail. E. Kubbai. E.

S. NERIES poezijos rinktinė “Lakš
tingalos daina” išleista Latvijoje. Su
darė A. Sukauskas, o vertimus atliko 
latvių poetai — A. Elksnė, M. Kem
pė, L Auzinis, L Lasmanis, A. Veja- 
nas, B. Saulytis, A. Skalbė, J. Gur- 
gonas. E.

LIETUVOJE BUVO PAMINĖTA 
prof. dr. Mykolo Marcinkevičiaus 70 
m. sukaktis. Pastaruoju metu jis dirbo 
Vilniaus un-to medicinos fakulteto vi
daus ligų propedeutikos katedros ve
dėju. Dirbo ir ateizmo srityje, bolševi
kinio režimo apdovanotas įvairiais or
dinais, garbės raštais. E.

LIETUVOJE KNYGŲ RŪMŲ biblio 
grafai parengė leidinį “T. Lietuvos 
spauda 1940-1952 m.” Jame suregist
ruoti leidiniai, išėję Lietuvoje lietu
vių, rusų, lenkų ir kt. kalbomis, spau
diniai, liečia lietuvių kalbą, išėję kito
se respublikose, lituanistiniai leidiniai, . 
išleisti už Lietuvos sienų bei spaudi
niai apie Lietuvą. E.

Kanados šiaurės 
plotų ir krašto 

išteklių ministerija
jau kuris.laikas tyrinėja Arktiką 
ir šiaurines Kanados provincijas. 
Kadangi kraštas neapgyventas, 
sunkiai prieinamas ir nežinomas,

"Galvojančios" mašinos
Šiame amžiuje žmogaus paga-1 užpildyti pajamų mokesčių blan- sunkiai prieinamas ir nežinomas, 

mintos mašinos pradeda iš visur ;kus. Jos gali versti iš vienos kai- 
išstumti patį žmogų. Neskaitant bos i kitą, tvarkyti judėjimą mies- "'" "
mašinų fabrikuose, kurios atlieka! tuose. Yra begalės uždavinių, ku- 
fizinį darbą, šiandien vis labiau riuos jos šiandien atlieka, 
plinta skaičiuojamosios mašinos f

metodus ir priemones, tai sugaiš
ta daug laiko ir turėta nemaža 
nuostolių. Be to duomenys, ku-

Didžiosios b-vės, kaip Ford of Fiais remiantis geodezinis darbas 
— "computers”. Jomis diriguoja ] Canada ir Steko vartoja elektro- huvo pradėtas, pasirodė klaidingi, 
raketas, apskaičiuoja algas, rašo;nines mašinas savo įmonėse. Jor- nĮ bU(1,ai pakeisti
sąskaitas ir net gamina įvairias mis nustato, kur ir kada reikės naiJ.Įais ir įsigyti modernus Zeis- 
kitas mašinas. Skaičiuojamosios kokių specifinių dalių; sužino; m?s Jot°grafavim° aparatai, 
mašinos gali skaityti, rašyti ma- apie turimą inventorių; jos rodo, ■. Jįirrrn nin?-?,85!1 ' P*an4 
šinėle ir atlikti sudėtingus uždą-i kiek ilgai turi būti dirbama, kad i1!1?: Wilnelm B.-Wnittaker su pa- 
vinius per trumpą laiką. Tą patį užsakymas būtų išpildytas. Visa i siūlymu išbandyti naująjį apara- 
darbą įvairiems specialistam rei- tai atliekama per sekundę laiko. ir Pas aras|s byvb ,Pr111? ,.s‘ 
ketų dirbti metus laiko. Jos gali Ateinančiais metais visi didės- V1pna helikopterio
žaisti šachmatais, atspėti orą ir ni bankai žada isigvti mašinas, ku-; aPima 90 000 ky. pėdų Plotą. Apa- 

‘ riomis bus surūšiuojami čekiai ir ;ratas ,veikia vienodai betkuriose 
atliekamos kitos bankinės opera-10?0 sąlygose. Į metus galima tike- 
cijos jtis pagaminti iki 10.000 planu.

Lėktuvų b-vės turi elektro-! Kamera įyadriai tikrinta ir bandy- 
nines mašinas, kurios rezervuoja’ parode didelį tikslumą bei rys- 
keleiviams vietas, praneša atvy-l^um3 ‘ 
kimo ir išvykimo laiką ir skridi-'
mo kainą. ; Maskva. — Pagarsėjęs rusu po-

Didžiosios prekybos elektro-: etas Eugenyj Jevtušenko parašė 
ninėm skaičiavimo mašinom nu-;poemą pasmerkiančia Staliną ir 
stato savo inventorių ir iš jų su- jo laikus. Poema buvo išsnaus- 
žino, kokių prekių pareikalavimas ' .................. '
yra didesnis, kokių mažesnis.

Universitetai pradeda naudoti proga, 
jas egzaminų darbam patikrinti. 
JAV astronautai parenkami tik . . . . .
jų pagalba. Praktiškai, beveik vis-- Atsiųsta paminėti 
kas galima atlikti tu “galvojan- 
čiu” masinu pagalba.' I Jonas Grinius> Gulb«s giesmė. §e-

kanadoje šiuo metu yra apie veiksm’1 istoriška drama. Išleido 
200 elektroninių skaičiavimo ma
šinų, o JAV jų skaičius siekia 
virš 2000. . -— —- - -———-— ;—

Net medicinoje jos jau prade- 1® H- Romanas. Išleido Lietuviškos 
damos vartoti. Garsiosiose Mayo knygos klubas Čikagoj 1932 m. Aplan- 
klinikose, Ročesteryje, Minesoto- g Biese p- Jurku* 309 psl., kaina 
je pacientam laukiamajame kam-! °
baryje yra išdalinami blankai, ku-: Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos 
riuose yra surašyti tam tikri klau- Fondo BALFo vienuoliktasis seimas, 
simai. Specialiais pieštukais pa- spalio 12-14 d.d Baltimore,
cientas turi į kiekvieną klausimą Md- Rotatonu spausdintas leidinys, 
atsakyti taip arba ne. Atsakymai šventadienio Balsas,-nr. 32-40. Lei- 
sudedami į mašiną ir gydytojui džia kun. A. Kazlauskas, MIC, Adelai- 
labai daug pasako apie pacientą dėje, Australijoje. Redaguoja kun. P. 
ir palengvina nustatyti diagnozę Dauknys, šapirografuotas parapijos 
bei visą gydymą. Svarbiausia, be- biuletenis.
veik visada, nustato ar liga yra; East Europe, nr. 10. Turiny: The 
įsikalbėta ir tik paciento vaizduo-; Soviet-Albanian Split II; Kadar’s Po- 
tėje ar tikras fizinis simptomas. ! lities: On Reading OldJournals ir kt.

cnžinn so firmos fotografavimo aparatai.

tą ir pastarasis buvo priimtas.

dinta “Pravdoje” Stalino kūno 
perkėlimo iš mauzolėjaus metinių

Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 
1962 m. 222 psl., kaina $3.

Alė Rūta, Priesaika. Didžioji mci-

Kalėdinės atvirutės 
sm religiniais ir kitokiais vaizdeliais, 

lietuviškais tekstais.
Tinka sveikinimams Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina IŽ’/ię ir 15c, įskaitant ir voką 
Užsakymus, čekius ir money 
orderius rašyti:

Spaudos Bendrovė “žiburiai”, 
941 Dundas St W., 

Toronto 3, Ont.
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Mann & Martel ua
REALTORS

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

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.

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

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

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

PLB viršūnių konferencijos nutarimai Savaitės įvykiai

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės. — Antra
dienį, 7 v.v., 23 Ferndale Ave. — St. 
Clair ir Yonge — Aušra Sr. - Tru Way 
merg. B-A, taip pat antradienį 8 v.v., 
Queen Alexander mokykloje — Broad
view ir Queen E. — Aušra M. - St. 
Leos CYO; numatytos Midget rungty
nės atidėtos antrad.; sekmad. 12.30 
vai. p.p. mūsų salėje Aušra Sr. - Lat
vių H. ir po jų Andys - Tridents; taip 
pat sekmadienį, 1.30 v. p.p., St. Vlads 
patalpose — Bathurst prieš Western 
ligoninę — St. Vlads - Latvių H. ir 
Tridents Jr. - Latvių Y. Jr., B-C lyga.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. — CYO lygoje Aušra Juvl. lai
mėjo antrąsias rungtynes, nugalėda
mos St. Vincents 79:5. Žaidė: I. Roma- 
novaitė 30, R. Bilkytė 16, J. Čeponku- 
tė, D. Klimaitė 2, D. Kudirkaitė 3, 
R. Narušytė 4, B. Starkutytė 2 ir G. 
Zigmantavičiūtė 12. Mergaičių senior 
komanda yra perkelta į B-A lygą. Ba
thurst - College atidarymo rungtynėse 
Aušra Jr. nugalėjo praėjusio sezono 
čempi jonus Estų Jr. rezultatu 51:42. 
Žaidė: A. Žaliauskas 2, A. Sapijonis, 
R. Grigas 14, V. Ruseckas 20, A. Šle
kys 13, E. Butvydas, V. Rusas 2.

šininkės, kurios turės ištisą eilę susiti
kimų su Lietuvos krepšininkėmis.

Į augščiausią krepšinio komandų 
grupę Sov. Sąjungos pirmenybėse iš 
Lietuvos įeina net keturios komandos.

Savisaugiečių bylos Kaune ir Vil
niuje gana plačiai aprašomos ir sporto 
spaudoje. Minima ištisa eilė jau se
niau spaudoje girdėtų pavardžių ir nu
rodomi įvairūs tų žmonių “nusikalti
mai”. Skaudu, kad Lietuvos jaunimą, 
kuris daugiausia skaito sportinę spau
dą, taip naiviai apgaudinėja tie, kurie 
turėtų sėdėti kaltinamųjų suoluose ly
giai už tuos pačius nusikaltimus, ku
riais jie kitus kaltina. G.

(Atkelta iš 1 psl.)
ninku.

Posėdis su apgailestavimu konstatuo
damas žalą, daugiausia asmeninių gin
čų, kilusių ryšium su antrojo kultūros 
kongreso rengimu, tačiau, atsižvelgda
mas į kultūros kongresų reikšmę lietu-’ 
vių išeivijos gyvenimui, kviečia JAV 
ir Kanados lietuvius šiame kongrese 
dalyvauti.

II. PLB SEIMO REIKALU
Apžvelgęs PLB valdybos pabengia

muosius PLB II-jo seimo darbus, po
sėdis konstatuoja, kad 1963 m. rug
pjūčio 30 bei rugsėjo 1 d. Toronte, 
Kanadoje, vykstantis seimas apims or
ganizacinius, studijinius, kultūrinius, 
finansinius ir politinius PLB uždavi
nius ir prašo visų kraštų bendruome
nes aktyviai ir intensyviai seimui 
rengtis.

III. PLB KULTŪROS TARYBOS 
REIKALU

Susipažinęs su PLB kultūros tarybos 
planais ir jų vykdymu, posėdis šios ta
rybos įsteigimą laiko reikšmingu bei 
pozityviu reiškiniu ir pageidauja iš jo 
organizacinių bei koordinacinių pastan
gų ypačiai lietuvių mokslo, kultūros 
darbo ir lituanistinio švietimo baruose.

IV. LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOS 
REIKALU

Posėdis, konstatuodamas PLB reikš
mingą Įnašą Lietuvos laisvės kovai, 
randa būtinu dalyku šį darbą koordi
nuoti ir jam vadovauti. To dėlei pra
šo PLB valdybą atlikti studijinius ir 
parengiamuosius darbus PLB politi
niam komitetui steigti ir šį klausimą 
pateikti PLB seimui.

Posėdis atkreipia ypatingą dėmesį į 
JAV LB išskirtiną veiklos padėtį ir 
prašo JAV7 LB organus suintensyvinti 
Lietuvos laisvės kovos pastangas ir lė
šų telkimą.

V7. BENDRADARBIAVIMO SU 
KRAŠTU REIKALU

Esamomis sąlygomis bendradarbia
vimas su okupuotąja Lietuva, kaip 
kenkiąs Lietuvos laisvės kovai, yra 
smerktinas. Bet su dideliu dėmesiu ir 
džiaugsmu posėdis sutinka visus tuos 
kūrybinius laimėjimus, kurie pasiekia 
laisvojo pasaulio lietuvius kaip pa- 
vergtujii lietuvių kūrybinis pasireiški
mas, prasiveržiąs pro okupanto varž
tus.

Posėdžio įgalioti:
Dr. J. Sungaila, PLB valdybos

pirmininkas, dr. J. Puzinas, PL 
B-nės kultūros tarybos pirmi
ninkas, J. Jasaitis, JAV LB cen-

Lukoševičius, Kanados LB kraš
to valdybos pirmininkas.

Be to, posėdis nutarė pasvei
kinti JAV prezidentą J. F. Kenne
dy ir Kanados premjerą J. Die- 
fenbakeri už tvirtą laikyseną so
vietų pavergtų tautų atžvilgiu.

Pažymėtinas naujas PLB žings
nis — kultūrinė premija, kurią ji 
organizuoja. Ji bus nemažos su
mos, nuolatinė, metinė, skiriama 
vertintojų komisijos įvairiems 
kultūriniams laimėjimams atžy
mėti bei skatinti.

Konferencijos dalyviai šešta
dienio vakare dalyvavo ‘Varpo” 
choro jubilėjiniame koncerte ir 
jo pagerbime. Jų buvimas teikė 
iškilmei orumo, o chorui — at
naujinto ryžto dirbti toliau.

(Atkelta iš l psl.) 
veiksmingas kelias, būtent, ilgas, 
triukšmingas ir menkanaudis. 
Kuba bus ir toliau sovietinė ba
zė veiklai P. Amerikoj. Sudaryta 
JT priežiūros komisja kontroliuo
ti tiktai raketinių bazių išgabe
nimą.

Indijos karas su raud. Kinija 
eina toliau. — Kiniečiai smar

kiai pasistūmėjo priekin ir užėmė 
vienuolių miestą Tawang. Taip 
pat gerokai pasistūmėjo ir Kaš
myro provincijoj. Ligi šiol yra už
imta 20 Indijos pasienio punktų. 
Kiniečiai pasiūlė Indijai derybas 
tik su sąlyga, kad abi armijos at
sitrauktų nuo dabar užimamų po
zicijų per 12 mylių. Indija sutin
ka derėtis irgi bet su sąlyga, jei 
Kinija atitrauks savo kariuomenę 
i seniau buvusias pozicijas.. Ru
sai pasiūlė Indijai nutraukti karo 
veiksmus ir pradėti derybas. Ma
noma, kad toki pat pasiūlymą yra 
padarę ir Kinijai. JAV, Nehru 
paprašytos, jau siunčia ginklus 
Indijai.

Gvinėjos prez. Sekou Toure se
niau buvo laikomas Maskvos sim- 
patiku. Lankėsi Vašingtone pas 
Kennedy. Anksčiau jis lankėsi ir

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

PRADEDA VEIKTI
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

KLB V krašto tarybos sesija; nuška. 1962 m. spalio 14 d. KLF 
1962 — Maironio metais — rug-'org.. komitetas pareigomis pasi
sėjo 15-16 d. Otavoje, patvirtino skirstė: pirm. Vincas Ignaitis, 
Kanados Lietuvių Fondo Įstatus, jR.R. 3, Rodney, Ont., ižd. Stepo- 
išrinko KL Fondo organizacini; nas Jakubickas, R.R. 2,_Prince- 
komitetą ir priėmė sekančią re
zoliuciją: “KLB krašto taryba/ 
priėmusi Kanados Lietuvių Fon
do statutą, kviečia visus Bendruo
menės padalinius ir atskirus as
menis savo Įnašais šiame fonde

Šiaulių odos fabrikas gamina ir krep- dalyvauti ir tuo būdu sudaryti 
šinio kamuolius. Deja, jiems trūksta stipria ir efektinga priemonę sie- 
•kamerų su vintiliais. Kauno Inkaras į kiamiems tikslams Įgyvendinti".

Sportas Lietuvoje

(aišku, pagal numatytą gamybos pla
ną’) numato kameras gaminti ateinan
čiais metais.

Vilniaus Žalgirio futbolo vienuoli
kei, pralaimėjus rungtynes sostinėje 
gruzinams, aiškiai graso iškritimas iš 
augštosios Sov. Sąjungos futbolo lygos.

Vilnietis V. Jaras Batume numetė 
diską 56,21 m.

Lietuvos futbolo augštoji lyga yra 
padalinta į du pogrupius. Po šešių su
sitikimų pirmam pogrupyje pirmauja 
Vilkaviškio Metalas prieš Panevėžio 
Maistą ir Taurą. Antrame — Kauno 
Inkaras, Kretingos Minija ir Kauno Po
litechnika. Lietuvos pirmenybėse da
lyvauja 24-rios komandos. K. B.

Rumunijos stalo tenisininkai Vilniu
je ir Kaune sužaidė kelias draugiškas 
rungtynes. Laimėjo svečiai. Rumunai 
jau seniai yra žinomi kaip vieni pajė
giausių pasaulyje stalo tenisininkų. Iš
vykdami jie pareiškė, kad Lietuvos į

ton. Ont., sekr. Petras Januška, 
1033 Bruce Ave.. Windsor, Ont.

KLF lėšos — pagrindinis kapi
talas neliečiamas; jis skirtas Lie
tuvai. o palūkanos — lietuvybei.

KL Fondo pagrindini kapitalą 
sudaro aukos, palikimai, paveldė
jimai ir beprocentinės paskolos.

Kanados Lietuvių Fondo lėšos 
bus laikomos Toronto lietuviųĮ Kanados Lietuvių Fondo or

ganizacini komitetą išrinkta: V. banke “Parama”, 
ignaitis, Št. Jakubickas ir P. Ja- F”KLF org. komitetas

Niagara pusiasalis
NEPRIKL. LIETUVOS KARIUO

MENĖS atsikūrimo 44 m. sukakties 
minėjimas įvyks lapkričio 24 d. St. 
Catharines mieste. Jį ruošia ramovė- 
nai. Tai vienas platesnių pasireiškimų, 
kuriam jie skiria daug pastangų ir i Maskvoje įr Peipinge. Komunistai 

yra Įdėję i Gvinėją apie $102 mil. 
ir buvo atsiuntę 2000 technikų. 
Praeitais metais jis buvo apdova
notas Lenino taikos ordinu. Vis
kas pasikeitė, kai Toure Įsakė 
Maskvos ambasadoriui važiuoti 
namo dėl jo slaptos veiklos. Ame
rika dabar duoda maisto ir siun
čia ‘Taikos korpuso’ narius. Da
bar jis jieško pagalbos Amerikoj.

Varšuva. — Lenkijos maisto 
gaminių išvežimas nuo 1955 m. 
pakilo 123%. 1963 m. numatytas 
eksporto planas Įvykdytas 1961 
m. Pagal lenkų mėnesini žurnalą 
“Nowe Drogi”, 90% Lenkijos į 
maisto produktų eksportuojama Į 
kapitalistinių kraštų rinkas, jų 
tarpe 12-15% maisto išvežama i 
JAV. Žurnalas kandžiai pastebė
jo, kad pastaraisiais metais pre-

darbo, kad viskas gražiai praeity, šį 
kartą minėjimas susidės iš oficialio
sios dalies, meninės ir pobūvio su vai
šėmis. Malonūs apylinkės tautiečiai ir 
jų organizacijos prašomos tą dieną jo
kiu parengimų nedaryti, bet dalyvau
ti šiame minėjime ir paremti ramovė- 
nų organizacijos gražų tikslą.

RAMOVĖS ČARTERIS arba inkor
poravimo. dokumentas nr. 22, registra
cijos nr. 1138, jau gautas iš Ontario 
provincijos pilietybės min. John Ya- 
remko, kuris laikomas galiojančiu nuo 
1962 m. liepos 13 d. vardu: The Can
adian Lithuanian Veterans’ Associa
tion “Ramovė” of Ontario. Sąjungos 
veikmo ribos panašios kaip YMCA, 
YWCA, Rotary Club, Community 
Chest organizacijų, kurios veikia ne 
verslo, o humaniškumo pagrindu.

Kad ir pavėluotai gautas čarteris, 
valdybos nariai jau kreipėsi raštu ir 
asmeniškai į Community Chest direk
torių valdybą šalpos gavimo reikaluNepaprastai įdomu kžp pavyks bet produktais pradedan-
vizito metu patirtas labai malonus dė- tl plėstis ir SU Rytų bloko kras- 
mesys iš Community Chest Campaign tais. Lenkijai nuo seniau rūpi 
komiteto pirm. S. P. Conner ir vyr.1 ’ 
komiteto sekr. A. L Wallis. Infor.

keistis gaminiais, Įsigyjant Va
karu valiuta. E.v
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(Atkelta iš 3 psl.)
būti teisingos. Ar yra toks rašy
tojas, dėl kurio raštų visų kriti
kų ir skaitytojų nuomonės sutap
tų ir tebūtų teigiamos? Kas ir kur 
nustatė laiką, nurodanti, po kiek 
mėnesių ar metų galima kritiškai 
kalbėti apie mirusio rašytojo pa
likimą? Kai dėlto augščiau minė
ti asmens galanda jietis, reikalau
dami man atimti balsą paskaitai 
kultūros kongrese, atrodo, kad jie 
neturi tolerancijos, apie kurią 

. mėgsta kalbėti. Tai yra tikriau fa- 
staio tenisas daro labai didelę pazan-: natizmas. kokio retai bepasitaiko 

ir politinėse partijose.
— Per 60 metų į lietuvių kul- 

Komandinėse Sov. Sąjungos lengv.! ^ūros lobyną esate Įnešęs svarią 
atletikos pirmenybėse lietuviai atsiekė ‘dali savo studijomis, raštais, pa
geri] rezultatų. Kontrolinėse varžybose j skaitomis. Paskutiniu laiku pasi
vyt. Jaras numetė diską 58:73 mtr. 
Tai naujas Lietuvos rekordas stovįs 
šiuo metu pasaulyje penktoje vieto
je. Aldona Stančiūtė numetė jietį 55, 
68 mtr.: tai pasaulinės klasės pasek
mė. Birutė Kalėdienė 1958 m. buvo 
pasaulio meisteris numetusi jietį 57, 
49 mtr. šiose varžybose B. Kalėdienės 
pasekmė — 47,36 mtr. Vyt. žumia 20 
km. ėjimo varžybose pasiekė labai ge- ji nesuprastina siaurai — kaip 
ra rezultatą — 1,32:43 vai. Ant. Vaup- 
šas šuolyje į toli nušoko 7,83 mtr. Tai 
aštuntoji vieta pasaulyje. Šiose varžy
bose A. Varanauskas nustūmė rutulį 
17,97 mtr.

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 
šiuo metu žaidžia Čekoslovakijoje. Iš 
turėtų 4 susitikimų laimėjo 3. Į Lie
tuvą yra atvykusios Tadžikistano krep-

gą. Ypatingai buvo patenkinti L. Ba-j 
laišytės ir A. Kundrotaitės daroma pa
žanga.

rodė Jūsų drama ‘Gulbės gies
mė”. Ką joj norėjote pasakyti?

— “Gulbės giesmė” — istoriš
ka drama apie Barborą Radvilaitę 
ir Žygimantą Augustą, paskutini 
Gedimino dinastijos aini. Jųdvie
jų dramoj norėjau išryškinti mei
lės ir ištikimybės problemą. Tik

individuali , šeiminė meilė ir išti
kimybė. Man atrodo, kad ji susi
jusi su meile ir ištikimybe visuo
menei, idealams. Dievui. Todėl 
mano dramoj, atrodo, yra palies
tų tokių klausimų, kuriuos Jūs, 
Redaktoriau, plačiai ir Įdomiai 
nagrinėjate savo puikioj knygoj

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų. žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR & QUEBEC AVE. $5.000 Įmokėti, gražių plytų, 15 kambarių. Pir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— “Didžiajame nerime”.
— Kokie Jūsų planai ateičiai, 

grįžus i Vokietiją?
— Dar norėčiau išspausdinti Turnyro vykdytojas

_. _ _ vaHnvn Pr (ivilnvin nave

Mažame Londone - didelis turnyras
Šį kartą mažai Londono apylinkei kuri įvyks Eastern Star Temple salėje, 

atiteko garbė būti šeimininku svarbių! 235 Piccadilly St., vienas blokas į ry-, 
sporto varžybų, būtent, III S. Ameri-i tus nuo Richmond gatvės.
kos lietuvių stalo teniso “dešimtuko ■ šeštadeinį, 8 v.v. toje pat salėje, ku- ’ 
turnyro” lapkričio 10 ir 11 d. Turnyre rioje vyks arbatėlė, įvyks bendras 
dalyvauja mūsų žymiausios stalo teni- sportininkų ir Londono, gretimų apy- 
so jėgos. Joseįbus praeitų metų perei- linkių ir iš toliau atvykusių svečių su- 
namųjų taurių laimėtojai S. Kaspera- sipažinimo vakaras - pasilinksminimas ’ 
vičiūtė ir Pr. Gvildys. Pastarasis du su visų rūšių gėrimais. Visi iš arti ir 
sykiu yra buvęs Kanados s.t. meisteris, toli kviečiami šiame mūsų kolonijos 
Numatoma, kad turnyre dalyvaus ir nepaprastame vakare dalyvauti, o taip 
žymusis Lietuvos rinktinės žaidėjas, pat — atvykti į rungtynes pamatyti ‘ 
atstovavęs jai įvairiuose kraštuose — 
S. Meilus; tarp amerikiečių sportinin
kų plačiai žinoma J. Rūtelionienė iš 
Vašingtono, D.C.; J. Nasvytis — pra
eitų metų Ohio vicemeisteris; Kleiza 
— buvęs Čikagos meisteris, E. Saba-

- visos Kanados ir dalies 
JAV-bių jaunių meisterė.
‘ Turnyras vykdomas taškų sistema. 
Oficialus rungtynių rengėjas yra ŠA 

-LFASS-gos stalo teniso komitetas, 
rr-----— . stalo teniso
vadovo Pr. Gvildžio pavedimu — Lon
done sudarytas šiam reikalui specia-dailiosios, arba mokslinės kury-

bos raštų, kurie parašyti guli»]us komitetas iš Londono apyl. pirm, 
stalčiuose. Tarp jų yra “Lietuvis- į j. Butkaus, sportininkų St. Navicko ir 
kų kryžių ir koplytėlių” rankraš- į j. Brazlausko, kurie 1962 m. JAV ir 
tis, už kuri prieš ketverius metus Kanados stalo teniso varžybose laimė- 
esu gavęs “Aidų” premiją, bet jo dvejeto antrąją vietą — sidabro me- 
kuriam leidėjo dar vis nesuran-' dali- abu priklauso Hamiltono Ko-

- - i vui.
Programa. Lapkričio 10 d., šeštad..

du. Kaikas taip pat sako, kad bū
tų, naudinga išspausdinti atskiru
leidiniu tas devynias paskaitas, 12 val- Šventės atidarymas ir varžybų
kurias skaitau lietuviams Ameri
kos kontinente. Norėčiau išleisti 
bent dali geresnių literatūrinės 
kritikos studijų ir straipsnių, ku-

pradžia ligi 6 v.v. YMCA patalpose, 
433 Wellington St., vienas blokas į 
šiaurę nuo žinomojo Hotel London. 
Tą patį vakarą 6.30 vai. sportininkų

rių per 40 metų esu nemažai pri- pasitarimas ir susipažinimo arbatėlė.
rašęs. Taip pat svajoju parašyti 
naujausios lietuvių literatūros is-Į 
toriją, kad joje būtų vietos ir 
tiems rašytojams, kurių sovieti
niai istorikai nepastebi, tyčiom 
juos nutyli, arba jų mintis bei 
intencijas iškraipo. Be to. esu 
pasižadėjęs bendradarbiauti vie
name svetimtaučių leidinyje 
apie literatūrą, šiuo darbu bus 
galima daugiau ir plačiau išvesti 
lietuvių rašytojų į pasaulinę vie
šumą, negu tai buvo galima pada
ryti prieš keletą metų “Histoire 
gėnėrale dės littėratures”. Strai
psniai apie lietuvių literatūrą to
kiuose leidiniuose turi reikšmės 
netik laisviems, bet ir paverg
tiems lietuviams tėvynėje. Ame
rikoj i šitokius leidinius lietu
viams turbūt sunku įeiti? Tuo tar
pu Europoj tai galima.

— Iš Jūsų atsakymų, daktare, 
matyti, kad lietuviškoji pjūtis di
delė. Linkime plušti joje su iš
tverme, viltimi ir kartu tikimės, 
kad savo raštais neužmiršite ir 
“Tž” skaitytojų.

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 $12.000.
Skambinti Mount Bridges 324 R 281

mūsų šauniuosius sportininkus.
Lapkričio 11 d., sekmadienį, nuo 12 

vai. ligi varžybų pabaigos vyks turny
ro tęsinys vokiečių klubo salėje, Cove 
Road. Šiame pranešime minimas lai
kas — Eastern Standard Time. Į rung
tynes įėjimas laisvas visiems — bilie
tai nebus pardavinėjami. Turnyro tai
syklių ir kitais šią sporto šaką liečian
čiais reikalais kreiptis į stalo teniso 
komiteto vadovą Pr. Gvildį. 9 Sidford 
Court. Toronto 9. Ont. Tel. RO. 2-8858. 
Sportininkai prašomi pranešti apie sa
vo atvykimą, kreiptis nakvynių ir bet- 
kokios Londoną liečiančios informaci
jos reikalais į St. Navicką, tel. GE. 
2-6477, 570 Piccadilly St., London, 
Ont. Penktadienio vakare ir šeštadie
nį prie telefono budės vįenas rengėjų. 
Nakvynės parūpinamos tik turnyre 
dalyvaujantiems sportininkams. Gauti 
nakvynę viešbutyje ar motelyje nėra 
sunku, nes daug jų čia yra net ir mies
to centre. Gera proga sutikti pažįsta
mus ir pasigėrėti augštos klasės stalo 
teniso žaidynėmis. Tikimasi, kad jos 
ras reikiamą atgarsį ir angliškoj spau
doj bei televizijoj. Lauksime daug 
daug svečių iš arti ir toli! D. E.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 5334414
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina S24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

Mohawk f urnilure m
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 plačių apylinkių.

HIGH PARK RAJONE
$4.000 įmokėti, atskiras, didelių 7 

kambarių namas. Dvi virtu
vės, dvi vonios. Karšto van-

- dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Didelis gražus kiemas. Viena 
atvira skola balansui. Prašo 
$22.500.

OAKMOUNT - 
$5.000 įmokėti

namas, tinkamas keturiom 
šeimom. Keturios virtuvės ir 
keturios vonios. Du garažai 
ir privatus įvažiavimas. $275 
pajamų į mėnesį ir butas sa
vininkui.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
BLVD.
$5.500 įmokėti, puikus 3-jų šeimų 

namas. Karšto vandens aly
vos šildymas. Kiekviename 
augšte virtuvė ir vonia. Di
delis kiemas. Dvigubas gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui. 
Prašoma kaina $27.900.

BLOOR — BROCK AVE.
$2.000 įmokėti, originalus dviejų 

šeimų namas — dupleksas. 
Vienas butas 6 kambarių, 
antras septynių Il-me augšte. 
Karšto vandens šildymas. Du 
garažai. Viena atvira skola 
balansui. Labai arti Bloor gt.

LAKESHORE RD. — MIMICO
S6.000 įmokėti, originalus, 3-jų me

tų senumo tripleksas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
keturių kambarių. S320 mė
nesiui pajamų. Balkonai. 
Aliumininiai langai. Prašo 
$32.500.

VAKARINĖJE MIESTO DALYJE
S12.000 įmokėti', 8 metų senumo, 13 

butų apartamentinis pasta
tas, 8 butai po 5 kambarius, 

. 5 butai po 4 kambarius. Me
tinių pajamų S12.500. Labai 
gerai išlaikytas pastatas. 
Prašo $65.000.

Penkių butų. Atskiras, mūrinis na- ? 100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
mas. Apie S8.000 įmokėti, C $10.000 įmokėti. Tik 80 mylių nuo 
privatus įvažiavimas. Labai ( Toronto, prie 11 kelio. Mu-
žema kaina. Jane — Bloor. S rinis 8 kambarių namas, ki-

$ ti pastatai cementiniu blo- 
butų. Apartamentinis namas. \ Du kaukimo baseinai.

Vandens šildymas, metines > Piknikams stalai ir ugniavie-
nuomos gauna apie $16.500. > tės stovyklautojams.. Resto-
Kaina $75.000. vienas atvi- z ranas. Likeriu - dining room
ras morgičius balansui. ? leidimas. Visi' kambariai ap-

Palikimas, 9 kambariu, atskiras, > D^nSnH
mūrinis namas, kvadratinis č informacini fotografini beinlanas. vandens alyvos išldy- į ska' binki
mas, garažas. Apie S4.000 < e man dar šiandien
įmoKėti. Roncesvallęs—High S te man dar sianaien-
Park. /Be to, turime labai didelį pasirin-

< kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
Be virš minėtų turiu platų pasirin- \ nių namų.
kima namų apartamentų, krautuvių S - m lis Z* k
bei investavimo nuosavybių visuo- > fCUIvSA
se Toronto rajonuose. Dėl informa- /
cijų prašau skambinti augščiau nu- ? LE. 2-4404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Ats.
Pr. (CERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

$8.500 pilna kaina. 6 nepereinamų 
kambarių mūrinis namas, 
naujas šildymas, vieta gara
žui. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos.

kambarių mūrinis namas, apie 
$2.500 įmokėti, platus įvažia
vimas. recreation kambarys. 
Pilna kaina tik $14.000. Jane 
— Baby Point rajone.

6

6 kambarių, šiurkščių plytų mūrinis 
namas, platus privatus įva
žiavimas, apie $3.000 įmokė
ti. Viena atvira skola 10-čiai 
metų. Bloor — Runnymede.

7 kambarių, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, van
dens šildymas, 2 vonios, 2 
virtuvės, apie $4.000 įmokėti, 
didelis kiemas. Jane—Bloor 
rajone. - ,

kambarių, atskiras, mūrinis na- 
mas, puiki nuomavimui vie
ta. Privatus įvažiavimas, ga
ražai. Apie Š5.000 įmokėtu 
Indian Rd. — Bloor.

13

5 kambarių bungalas, puikiai įreng
tas viduje, arti susisiekimo, 
recreation kambar. Įmakėti' 
apie S5.000. Jane — Bloor.

/

Dupleksas, apie $5.600 Įmokėti, 10 
kambarių, platus įvažiavi
mas, garažas. Vandens šildy
mas, vienas atviras morgi- 
čius 10-čiai metų.

Trijų butų, 17 kambarių, vos kelę- 
tos metų senumo, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įva
žiavimas. Jane — Bloor raj.

16

BLOOR 
atskiras, ' mūrinis

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

APATINIAI BALTINIAI

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

GP2-5

KOJINĖS

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

BLOOR — RUNNYMEDE
$5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

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

$1.200 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
$11.900 pilna kaina, vienas morgi- 
čius balansui, 8 kambarių per 2 

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

APARTAMENTAS — BLOOR W.
25 komplektai, arti požeminio susi

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

WINDERMERE — ANNETTE 
$2.560 įmokėti, gerų plytų atskiras 

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

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

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

NAUJA KRAUTUVĖ 
VAKARUOSE
$34.500 pilna kaina, ultra moderniš

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

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

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

(prie Gladstone Ave.)

BLOOR — CLENDENAN
$2.000 įmok., atsk., mūr., 6 gražūs 

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

BUNNYMEDE — 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—Runnymede) 
$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 — BLGOR
S3.C00 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 ši pirki
nį. 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
$5.600 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. Namu - RO. 6-0417

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

stočiu, 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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už s2nt2HD2s moka nuo 49? Hd 5%. Už f.sr.icnincs rsskolss ims 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visu nariu gvvvbė apdrausta san
taupų dydyje. r
KASOS VALANDOS: ^dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis tieMia varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

** Skambinkite LE. 34912.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

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

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

NAUJAS SAVININKAS

VS. garage (buvęs Wally’s)

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

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

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

DARBAS GARANTUOTAS. 
Namų telefonas LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR įVAIRIOS POMPOS.

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

Skaitytojai pasisako
SATIS VERBORUM. 

SPECTAMUR AGENDO
PRENUMERATORIAI, 

KORESPONDENCIJOS IR KITKAS
Asmenys, įmokėję virš metinės pre

numeratos $10 ar daugiau, laikomi
“Gana (tuščių) žodžių, parodykime 

savo darbus”, sakydavo romėnai. Gi 
seni lietuviški priežodžiai “žodžiais garbės prenumeratoriais. Žiūr. “TŽ” 
kailinių nepasiųsi” ir “Kas daug kai- skelbimą. Tokiu būdu, daugiau pasku
ba, daug ir meluoja” nusako maždaug rintieji turi galimybių priedui nusi- 
tą patį. pirkti ir garbę. Turbūt apie juos ir

Tuščiažodžiavimas, žodžiu ar spaudo- rašoma taip dažnai vietos žiniose, kad 
je, yra daugelio tautų rykštė, kuri už- į štai toks ir toks atvažiavo iš 'Montrea- 
delsė, sunaikino bei pražudė eibę gerų lio J Torontą, ir atvirkščiai, aplankyti 
planų, geriausių projektų. Ir mūsuose giminių, aplankė “TŽ” redakciją ir už- 
neretai pasireiškia netrumpos žodžių siprenumeravo laikraštį?
“kovos” net dėl visai aiškių dalykų, Jeigu Redakcija už turinį neatsako, 
kur, nuklimpstant į tuščiažodžiavimo tai kokiu būdu vienos pakraipos žinios 
pelkę, teisybė lieka neapginta ir nei bei pasisakymai beveik visuomet užpil- 
viena pusė, nei pati publika lieka ne- do Hamiltono skyrių? Gal vėl garbės 
įtikinta. ! prenumeratoriai? Gi jau priešingi tam

Tad būkime lakoniški, trumpi žo- bQna labai apkarpyti. O jeigu jau ei-, 
džiuose, bet geri, aiškūs ir stiprūs lie- narna prie sijojimų, mano nuomone, 
tuviai savo darbuose, nes tai mažos būtų kur kas genau, kad redakcijos 
tautos, gyvenančios ant ugniakalnio, daugiau kreiptų dėmesį ) sijojimą ir 
išlikimo laidas apvalymą lietuvių kalbos nuo vis dau-

Tačiau. iš antros pusės, žodžio lais- Sėjančių anglicizmų mūsų spaudoje, 
vė, kaip ir konstruktyvi kritika, yra. A. P.
modernios demokratijos pagrindas. Redakcijos pastaba.-— Redakcija 
Tas tiesa, betgi viskam turi būti sai- gerbia visus savo svečius bei viešnias, 
kas ir mastas, vadovautis dera ne sen-j fcurie lankydamiesi Toronte įvairiais 
timentais, bet logika. Del to kritika reikalais, neužmiršta ir kultūrinės 
turi netik minusus įskelti bei juodm-; įstaigos _ iaikraščio. Tai rodo jų dė
ti, bet neužmiršti ir pliusus, nes ki-;me$į iietuviškam spausdintam žodžiui, 
taip išeis kreivas paveikslas ir tuo pa-į už ui jie nusipelno dėmesio bei pa- 
čiu melagingas. ' garbos ir iš laikraščio pusės, juoba tais

Mūsuose kaikas visai neseniai daug: atvejais> kai priside<ja savo parama 
rašalo pagadino paaiškinimams , kad. prįe iaįįraščio gyvavimo. Laikraštis 
visos trys didžiosios mūsų demokrati- s vįen priekaištais gyvuoti negali. Kai 
nės partijos bankrutavo, nes. girdi, jų; atsiranda rėmėju, kuriuos įprasta va- 
daugiau nebesimato. Bet tuo metu mes ’ 
ir Kanadoje tepamatome partijas tik 
per rinkimus: būgnais ir paradų uni
formom, kaip tai juod- bei rudmarški- 
niai darydavo, jos gi nedemonstruoja 
gatvėmis. O dėl skonio ir spalvų nesi
ginčijama.

Kaikas vėl su dideliu užsidegimu 
siūlo visus lietuviškus veiksnius pa
versti lyg akc. bendrove, atseit, kas 
daugiau pinigų deda, daugiau ir balso 
gaus sprendžiant lietuvių tautos prob
lemas. Analogiškai juk išeitų: kadangi 
pati Rusija pavergta, tai jos nuomo
nę dabar geriausiai atstovauti gali tik 
sauja baltųjų rusų — emigrantų, ir 
tai, tie iš jų, kurie daugiau pinigų su
deda į fondus: o mums visai nesvar
bu. kad ten įsivyraus machiavelinė 
carų Romanovų klika, nes svarbu pini
gai. juk doleris — karalius.

Tokia logika mes lietuviams garbės

Redakcija

dinti garbės prenumeratoriais, paleng
vėja laikraščio leidėjų našta. Jų duos-, 
numas kartais skelbiamas, kad paža
dintų tokį pat mostą ir kituose, kurių 
pasiturėjimas nemažesnis. Garbė nėra 
perkama — ji ateina kaip gero veiks
mo nuopelnas.

Atskirų vietovių korespondencijose 
atsispindi tai, ką parašo koresponden
tai. Jei kuri “pakraipa” neparašo, tai 
nieko neranda ir laikraštyje. Apkarpy
mai paliečia tokias korespondencijas, 
kurios siekia panaudoti laikrašti asme
ninėms sąskaitoms suvesti arba lei
džiasi į peštynes “dėl linų markos”. 
Svarbu iškelti tai, kas pozityvaus daro
ma liet, kolonijose.

šia proga Redakcija norėtų atkreip
ti dėmesį, kad malonūs koresponden
tai rašytų trumpai ir nesiųstų to pa
ties teksto keliem laikraščiam. Tai ali
na mūsų spaudą. Nė vienas laikraštis* i IICL 111 U o IX V IvZlldo lalAlaMio

tikrai nedarome, nes sukame atgal į! nenorj kartoti to, kas kitur paskelbta,
politines džiungles, kur karštakošių 
tūpčiojimas teužsibaigia 3 ultimatu
mais, ką sykį jau esame savo pačių 
kailiu patyrę.

Išeitų, kad nieko neišmokome ir nie
ko nesimokome.

Ar negalėtume įvesti saiką ir žodžių 
dvikovai, yoač kd tas paliečia dide
lius reikalus, suvedant varžovus, ne
žiūrint kokia bebūtų ginčų tema, į 
trijų fazių ‘‘lenktynes”:

a. pasisakymai iš esmės, dedant 10- > 
15 minučių laiko ribą: ir tiek turėtų 
užtekti, nes gi šiandien kultūringi 
žmonės jau moka ir 1 
knygas reziumuoti trumpai 
“Mušk silpnesnį” (Hitlerio 
Kampf”), “Kas griūva, 
pastūmėti" (Nietzsches 
“Mylėk savo artimą, kaip patsai save

juoba, kad daugelis mūsų tautiečių 
ima po keletą laikraščių.

Halloween - išdaigų bei juokų diena
Nors Halloween yra nuo seno 

švenčiama daugelyje kraštų, bet 
dažnai užmirštama, kad spalio 31 
diena senovėje buvo keltų tautos 
senųjų metų pabaiga. Kanadiečių 
paprotys užsidėti kaukes ir keis
tus drabužius Halloween dieną 
pamėgdžioja keltų paprotį: su
tikdami naujuosius metus, jie 
šokdavo nuo tamsos iki ryto.

Vaikams Kanadoje leidžiama 
išeiti i gatves vakare keistais dra
bužiais ir baladotis i kaimynų du
ris prašant dovanų. Kartais jie 
yra suorganizuojami savųjų mo
kyklų parinkti pinigų Jungtinių 
Tautų vaikų fondui. Namų šeimi
ninkai duoda saldainių,.obuolių ir 
riešutų. Vaikai beldžiasi i duris 
ir šaukia “Shell out!” Dažnai jie 
yra pakviečiami Į vidų ir papra
šomi padainuoti, padeklamuoti ir 
parodyti savo apsirengimus prieš 
duodant dovanas. , -

Džanai mes sujungiame Hallo
ween su derliaus nuėmimu, ir vai
šės būna su vaisiais ir spalvotų 
lapų papuošimais. Populiariausias 
papuošimas yra žibintuvas pada-'

rytas iš arbūzo su Įvairiais pagra
žinimais ir su Įstatyta vidun žva
ke, kuri jį dar labiau paryškina. 
Senovėj uždegtos žvakės buvo lai
komos vėlių žiburiais ir buvo de
damos Į langus, kad vaikščiojan
čios dvasios tamsoj nepaklystų.

ŠYPSENOS
Reikalinga pagalba

Policininkas, įkaušusiam vyru
kui, negalinčiam atrakinti durų, 
sako:

— Duok man raktą, pagelbėsiu.
— Su raktu, tai viskas tvarkoj, 

bet tamsta tik palaikyk namą, kadYra susidarę daug tradicinių Del minsią uk paiaixyK namą, Kaa 
žaidimų, kuriuos žaidžia Halio: nesvyruotų ...
ween pobūviuose, kaip antai; Vaistas
obuolių gramzdinimas, ateities; „ . . . ....
spėjimas, šaradų narpliojimas ir , Patirta, kad sėkmingiausiai 
daug kitų. Kaikada suruošiami skaudančią žmonos gerklę gydo... 
paradai ir renkamos Įdomesnės Kas- • • • Kas- • • • susido- 
aprangos, už kurias duodamos mes 
premijos. Pasirodo juokdariai, či
gonai, raganos, šikšnosparniai, 
sniego žmogiūkščiai, dvasios, erd
vių žmonės, keistai dažyti veidai

— Nauji, brangūs karoliai...
Tinkamas Įrodymas

v. Pas v*en4 jauną dantistą atėjo
ir t.t. Didesni paaugliai vaizduoja P.arį?^ Aldona užplombuoti dan- 
vaiduoklius ir krečia Įvairias iš- U-Dantistas tą atliko ir uzmezge 
daigas sųmazgydami baltiniu vir- artimesnę pažintį su mergina. Al-
vaiduoklius ir' krečia įvairias iš- U _ Dantistas tą atliko ir užmezgė

..M,*. - artimesnę pazmtj su mergina. Al
ves, užkeldami sodu baldus ant dopa, tolesnio danties taisymo 
stogų, taip kad yra patartina vi
sus judomus daiktus tą naktį su
stogu tain kad vra natartina vi Priedan£a- dažnai M aplankydavo, stogų, taip Kad yra patartina vi motjna pradėjo ją Įtarti.

L — žinai ką, ponas Edvardai, 
slėpti. Halloween yra juoko ir; mama pradeda Įtarti, jog aš atei- 
linksmybės šventė. nu pas tave ne dėl danties. — pa-

Mary Carol Wilson, C.Sc. i reiškė J* gydytojui vėlesnio vizito motu

Nuoširdžiai dėkojam visiems, kurie surengė tokias pui
kias išleistuves ir įteikė gražią dovaną išvykstant mums į 
JAValstybes.

Ypatinga padėka priklauso p.p. M. ir J. Zalatoriams, 
kurių bute ir iniciatyva mums buvo surengtos išleistuvės, o 
taip pat p.p. A. ir V. šlapkauskams, p.p. V. ir J. Naruševi- 
čiams, p.p. A. ir S. Fedirkams, p. V. Stankevičienei ir p.p. 
B. ir A. Lukošiams.

Dar kartą nuoširdus ačiū!
Judita ir Stasys Paškauskai

metu.
— O, tai jau blogai, — pastebė- 

' jo gydytojas.
i — Patark man, mielasis,. kaip 
aš galėčiau Įtikinti motiną, kad aš 
tik dantis taisau ...

— Hm ,.. Gerai, aš jai pasių
siu dantų gydymo sąskaitą ...

Anais laikais Kaune
Kauno stotyje prie geležinke

liečio prieina bailios išvaizdos mo
terėlė ir klausia:

— Kažin, kuris čia bus man tin
kamas traukinys?

— O kur, močiute, nori va
žiuoti?

— Bet, kad viską tamstelė ir 
nori žinoti, — atsikerta senioke. 
— Man rodos, kad čia tik mano 
reikalas.

Geležinkelietis dėbtelėjo i keis
tą keleivę ir jau nusigręžia eiti, 
bet ši sulaiko ir sako:

— Į Kėdainius, i Kėdainius va
žiuoju.

Geležinkelietis padeda jai nu
sipirkti bilietą, Įsodina į Kėdainių 
traukini ir išlydi. Traukiniui pa
judėjus. moterėlė atsidūsta ir su
murma patenkinta:

— Va, ir apgavau niekadėją. 
Kam jam žinoti, kad aš ne i Kė
dainius. o i Kybartus važiuoju ...

Parinko Pr. Alšėnas

BELLEVILLE, Ont.
ŠAUNIOS IŠLEISTUVES. — Spalio; su žmona, Ed. Stankevičienė ir Z. Za- 

21 d. mūsų kolonijoj ivyko šaunios iš-: latoriųs su žmona. Išleistuvės praėjo 
leistuvės Paškausko Stasio su šeima, i labaj jaukioj nuotaikoj: buvo sūdai- 

....... . nuota gražių lietuviškų dainų, o pia-
kuris išvyksta visam laikui j Los An-» nu p Zalatorytė paskambino gražias 
gėlės, JAV. Išleistuves surengė ir jo-; meiodijas. Tarus atsisveikinimo žodį, 
se dalyvavo šie asmenys: A. šlapkaus-1 vįsll akyse sužibo ašaros, nes Belleville 

kolonija netenka reto charakterio lie
tuvio. Be to, dar buvo ilgametis “TŽ” 
skaitytojas bei tylus rėmėjas. Prenu
meravo ir kitus lietuviškus laikraščius 
bei žurnalus. Stasys buvo visų labai 
mėgiamas ir lankomas. Linkime jam 
su šeima laimingai įsikurti naujoje 
vietoje. ' I. Z.

kas su žmona, B. Lukošius su žmona, 
S. A. Fedirka su žmona, Naruševičius

Ka aš mačiau dirbdama kolchoze?
zininkė”.' Kites moterys isikšo i mūsų 
kalbą sakydamos: “Pirmininke, mes 
jūsų obeli norėjome apvogti, bet turi
te gerą sargą”. O kita sako: “Pavaka
rė reikalinga”. Jokių pažadų negavo
me. Aš dar priminiau, kad norėčiau 
duonos su pienu užvalgyti. Į tai pirmi
ninkas atsakė nežinojęs, kad prisius 

: šiai dienai darbininkų; esą pažada iš: 
• miesto darbo jėgą,° jos negali sulauk- 

ta reikia dar1 krūmus ir sustojome. Brigadierius sa-1 ti. Moterys pradėjo klausti kada ga-■ 
........................ '1 — “Dabar išlipkit; už tų krūmų mūsų; iim namo važiuoti. Pirmininkas pasi-

(Atkelta iš 2 psl.) :
dėjo juoktis. Kartis irgi be virvės. Su
raišiojo senas virves, viską greitai susi
metė į sunkvežimį.

VAIZDAS LAUKUOSE 
Važiavome labai toli i laukus. Pake- 

keliu šimtu psl sustojome. Brigadierius tekinas nu- 
‘ vz .' bėgo į netoli esantį namelį paimti kir- 
Mein v*0> Privažiavome vadinamą užgiralį —!

, ' kri’imiK ir Rriffadierius sa-!

’ D R A U D
NAMU, AUTOMOBILIU, BALDU IR T.T.

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

filosofija),;ko . ... ....
rugių laukai; nueikite, o mes čia su

(Kristaus Evangelija): . - j šoferiu spėsim šakėm kotus ir
b. duoti abiem pusėm po 5 min. rep-i karti . Turėjome dar nutarti, 

Įkas moka vežimą krauti. Visos tyiejo-likai, kad atremtų opozicinę nuo
monę;

c. po vieną minutę išvadoms.
Aišku, tai turėtų daug auklėjamos 

reikšmės ir išgydytų ilgų “monologų” 
j specus. Tautos labui, publika tuo ga
lėti) būti apsaugota nuo žodžių balas
to, verčiamo auksaburnių tonomis, ku
ris graso užkimšti visus smegenų filt
rus. Ir turime kartą ką nors daryti, 
nes chaosą palikti ir tęsti — neįmano
ma. Spaudai tas, atrodo, irgi duotųsi 
nesunkiai pritaikyti, nors čia mastas | 
būtų kitoks, bet pats principas visgi 
galėtų būti panaudotas. “Gera kalba— 
sidabras, o tyla — auksas", pagal ara
bų patarlę: gi mūsiškai — mažiau ple
palų, daugiau darbų, o kai reikia ir 
aukų — geriems fondams (bet ne akci
jų. o kooperatyvo pajų principu).

St. Bijūnas

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

me, atsiliepė ponia Š., kurios giminės 
yra Amerikoje. Visos išlaipiojom ir ty
kiu miškeliu ėjome Į rugių lauką.

Kampuose stovėjo po keletą gubų, o 
rugių pradalgės jau suleidusios šaknis 
i žemę žaliavo. Pagalvojau: juk jei šį 
rugių lauką kolchozas būtų atidavęs į 
ūkininko rankas nuosavybėn, tai po 
vieną pėdą būtų sunešęs pastogėn; 
kiek gero būtų žmonėms ir kiek padė
kos Dievui už derlių! Saulė labai gra- 

; žiai švietė pro debesėlius. Tikrai malo
ni diena buvo darbui, bet ką mes nu- 
veikėm iki 11 valandos ryto?

SUSIGINČIJOM SU PIRMININKU
Pagaliau atvažiavo sunkvežimis, ir 

kibome į darbą. Sunku buvo rinkti 
rugius, nes įkibę į ražus, labai susisu- 
kinėję. Matyt, pjaunamoji mašina nu
pjovė prieš porą savaičių. Taip mes vi- 

' sos bėdavojom, o tie ražai negailestin
gai braižė rankas ir kojas iki kraujo. 
Pradėjome pavydėti poniai š., kad jai 
sunkvežimyje geriau. O mūsų senelė 
L. rankiojo pėdas ir guldė po 3 Į krū
veles. Jau buvo po pietų, žiūrime per 
laukus atžygiuoja petingas vyras. Visos 
moterys sukruto žiūrėti, bet netoli bu
vęs brigadierius sako: “Tai pirminin
kas ateina, pasitempkit su darbu!” Aš 
kaip tik tuo momentu rišau pėdą, o 
pirmininkas jau žengė pro mane. Aš 
nebeiškentusi pirmoji sakau: “Padėk, 
Dieve!” Jis kryptelėjo galvą į ta puse 
ir sako: “Ką jis gali padėti, jei jo nė- ( 
ra”. Aš taip greit susigriebiau sakyda
ma: “Ar jūs neapsirinkat? Juk ir 
Chruščiovas tiki, kad nuo Dievo pri
klauso; kalbėdamas Čekoslovakijoje 
minėjo Dievą, o jūs, sakau, kitaip gal
vojate; užtat ir rugiai jau baigia su
pūti laukuose”. Pirmininkas pasijuto 
užgautas. Atsigrįžęs sako: “Kas jūs 
būsite?” Atsakiau: “Šiandieną kolcho-

žiūrėjo i saulę ir sako — 5 valandą ga
lit važiuoti. 6 moterys ir 2 vyrai dirba- į 
me ir žiūrime kada ateis ta penkta va- • 
landa. Moterys mane truputi apibarė,] 
sakydamos, kad aš perdaug neatsargi į 
ir dar Chruščiovą paminėjau.

MIESTIEČIAI NEŽINO KAS 
YRA KOLCHOZAS

5 vai. sukrutome Į namus. Saulutė 
dar gerokai švietė ir anii laikų laisvos 
Lietuvos atsiminimas atgijo visų širdy
se. Visi supratome, kad šiandien pa
vergta, pagrobta mūsų Lietuvos žemė. 
Joje diktuoja asmeninis kultas, kuris 
neturi meilės ir pagarbos žemės duo
damam vaisiui. Gaila iškamuotų žmo
nių Bet kas tą viską gali suprasti? Juk, 
kaip jau minėjau, čia pat už keleto 
dešimčių kilometrų ir aš nežinojau 
kaip dirbama šių dienų sistemos kol
choze; tik tada supratau, kai pati pa
dirbėjau.

Londonas. — Britanijoj nuo 
spalio 15 d. temperatūrai matuoti 
Įvestas Celsijaus termometras, 
nors kol kas vartojamas ir Fah- 
renheito. Ruošiamasi palaipsniui 
pereiti prie dešimtainės pinigų, 
matu ir saiku sistemos.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Rocso 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, TORONTO 9 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka (vairius pia
ninu remonto darbus Ir sustygavi- 
mus. Perta ir parduoda naudotus 
pijanlnus. Telefonas EM. 4-8757.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

(pne Dufferin)

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

Sav. Ant Paškevičius

lietuvio advokato

NE!MAN,BISSETT
SEGUIN

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

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

T«L RO. 7-99*7 
24 Hambervtew Rd., Toronto.

DR. J. MATULIONYT6 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924Br. 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
V ASK AS,popierisi šepečiai,

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ 15 VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šią savaitę — mirusiųjų pri

siminimas. Ketvirtadienį, Visų 
Šventųjų dieną (bažnytinė šventė,

Mišios, pamokslas, maldos už mi
rusius. Penktadienį, Vėlinių die
ną, rytinės pamaldos pradedamos 
7 vai. rytą ir tęsiamos iki 9 vai. 
Vėliniu vakare 7.30 vai. gedulin
gos Mišios. Mirusių prisiminimas 
yra susijęs su visuotiniais atlai
dais, aukojamais už sielas skais
tykloje.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldos laikomos Toronto abiejų 
skautų tuntų intencija. Skautai 
bažnyčioje dalyvauja su vėliavo
mis.

— Parapijiečiai lankomi šiose 
gatvėse: Humbertrail, Armadale, 

• Willard, Durie ir Kennedy Rd.
— Praėjusį sekmadienį Toron

to liet, choras “Varpas”, minėda
mas savo veiklos dešimtmetį, 11 
vai. pamaldose giedojo šv. Jono 
Kr. bažnyčioje. Mišios buvo au
kotos choristų intencija, kaip pa
dėka Augščiausiajam. Pamaldų 
metu solo giedojo L. šukytė ir R. 
Strimaitis .

— Spausdinama sekmadieni
nėms rinkliavoms vokeliai. Jie 
artimiausiu laiku bus išsiuntinė
jami paštu į namus. Parapijiečiai, 
kurie praėjusiais metais vokelių 
nebuvo gavę, maloniai prašomi 
painformuoti kleboniją arba rink
liavų metu įdėti savo pavardę ir 
adresą.

— KLKatalikių Moterų dr-jos 
šios parapijos skyrius paaukojo 
$200 naujam vitražui. Skyriui 
nuoširdi padėka.

— Dail. J. Bakis kuria kerami
nes Kryžiaus Kelio stotis, šv. Jo
no Kr. ir šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus statulas.

— Pakrikštyta:. Robertas Ha
roldas Gelažnikas ir Edvardas 
Pranas Augaitis.

Nauji paminklai kapinėse
Šiomis dienomis lietuvių kapi

nėse pastatyti šeši nauji pamink
lai. Puniškų šeimos paminklą su
projektavo ir granite iškalė 
skulpt. R. Mozoliauskas Čikago
je; Ant. šeštoko paminklo pro
jektą padarė Vyt. Macas; Povilo 
Budreikos — skulpt. E. Docienė. 
Deja, pastarojo paminklas Vėli
nėms dar nebus užbaigtas. Rei
kia pasveikinti tuos paminklų už
sakytojus, kurie antkapių projek
tus užsako pas lietuvius meninin
kus ir kapinėse išvengia svetimų 

‘ . Įtakų bei formų. A.

Lietuvių Namai Įžengė i II de
šimtmeti su nemažais sunkumais. 
Jie nepajėgė išsiversti taip, kad 
galėtų savo dalininkams atlyginti 
už Įnašus ir duoti žymesnę para
mą lietuviu kultūriniams reika
lams. Per 10 metų LN nepajėgė 
išmokėti skolų, kurių dar liko 
$15.000. LN stovi geroje vietoje 
ir jų vertė — $75.000. Jokiu būdu 
negalime tų namų iš lietuvių ran
kų išleisti.

Šiais metais, po ilgesnės per
traukos, grįžęs i LN vadovybę tų 
namų steigėjas ir ilgametis pirm. 
J. Strazdas; atnešė naujų idėjų, 
tvarkos, pasitikėjimo ir pasiauko
jimo pavyzdi. Buvusios kliūtys 
pašalintos ir LN ūkinis pajėgu
mas pradėjo gerėti. Bet to neuž
tenka: reikia dar didesnio visuo
menės pasitikėjimo ir paramos. 
Todėl LN kviečia visus Toronto 
lietuvius šėrininkus ir nešėrinin- 
kus Įsijungti i ši bendrą darbą, 
padidinant įnašus. Įsigyjant LN 
Šerus. Taip pat kviečiame visus 
lietuvius, kurie turi savo namus, 
pirkti alyvą krosnims per LN.

Padvigubinus šėrininkų ir aly
vos ėmėjų skaičių, LN skola bus 
iškarto sumokėta ir tada norin
tiems pasitraukti iš LN nesunku 
bus grąžinti jų Įnašus su dividen
dais.. Šerams čekius prašome adre
suoti: Lithuanian House. 1129 
Dundas St. W., Toronto 3. Ont., o 
alyvą užsakyti tel. 531-9304.

P. Lelis

Prisikėlimo parapijos žinios
— Dešimtmečio sukakties pro

ga, TL chorą ‘Varpą” ir jo diri- 
gentą muz. St. Gailevičių nuošir
džiai sveikiname ir linkime sėk
mingo darbo naujame dešimtme
tyje.

— Dėkojame Prisikėlimo par. 
Katalikų Vyrų dr-jai, savo meti
nės ir Kristaus Karaliaus šventės 
proga suruošusiai vyrų agapę.

— Kristaus Karaliaus šventė 
buvo iškilminga — 10 vai. Mišio
se organizuotai dalyvavo Toron
to ateitininkija, o 11 vai. — Kat. 
Vyrų dr-ja. Parapijos choras, vad. 
kun. B. Jurkšo, gražiai išpildė 
specialiai paruoštas giesmes.

— Pr. sekmadienį buvo visuo
tinis III-jo šv. Pranciškaus ordi
no kongregacijos susirinkimas, 
kuriame kukliai pasivaišinant bu
vo aptarti kongregacijos reikalai. 
Naujai išrinkta kongregacijos ta
ryba pareigomis pasiskirstė: pir
mininkė — Z. Daugvainienė, vi- 
cepirm.—O. Pabedinskaitė, sekr- 
— G. Dubininkienė, ižd. — K. 
Grajauskienė, novicų magistrė — 
E. Merkelienė, ligonių globėjos— 
O. Pabedinskaitė ir S. Čeponienė. 
Dėkodami buvusiai tarybai už il
gametį ir gražų vadovavimą, nau
jajai linkime sėkmės. Iš Toronto 
išvykus T. Tarcizijui, kongrega
ciją globoti pasiėmė kleb. T. Pla
cidas.

— šį ketvirtadieni, Visų šven
tų dieną, privaloma išklausyti šv. 
Mišių. Prisikėlimo bažnyčioje jos 
bus laikomos 7, 7.30 ir 8 v. r. ir 
7.30 v.v. Po vakaro Mišių, Vėlinių 
išvakarių proga, bus specialios 
tradicinės pamaldos už mirusius 
ir pamokslas; giedos parapijos 
choras.

— Ši penktadienį, Vėlinių die
ną, Mišios pradedamos 7 v. r. Ka
dangi kiekvienas kunigas laikys 
po 3 Mišias, užtruks iki 9 vai.; 
paskutinės Mišios rytą prasidės 
9 vai. Be to, 7.30 vai. vak. bus lai
komos specialios egzekvinės Mi
šios už parapijos mirusius. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.

— Vėlinių novenos Mišios, pra
dedant Vėlinių diena, bus laiko
mos kasdien, 8 vai. ryto. Kurie 
gali dalyvauti, labai prašomi.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktadieni 6.30 v.v. muzikos 
studijoje (ne prie vargonų'). Šiuo 
metu chore yra 110 vaikų. Šalia 
giesmių, choras ruošia naują pa
saulietiškų dalykų repertuarą.

— Religijos pamokos viešųjų 
pradžios mokyklų mokiniams ir 
besirengiantiems pirmai Komuni
jai— sekmadieniais po 10 vai. 
Mišių Liet. Vaikų Namuose. Re
ligijos pamokos gimnazistams ši 
sekmadieni bus Įprasta tvarka.

— Jaunimo šokiai — ši sekma- ' 
dieni. .7.30 vai. vak. muzikos stu
dijoje.

— Kitos savaitės parapijiečių 
lankymas: Downsview ir Westono 
priemiesčiai: Evelyn Ave.; Eve
lyn Cres., Maria St. ir St. JohiCs.. 
Road.

— Susijungusius moterystės 
ryšiais Eugenijų Abromaiti ir 
Adelę Jonušaitę nuoširdžiai svei
kiname ir linkime laimingo gy
venimo. r

— Pakrikštyta Kazio ir Geni- 
jos Budreckų dukrelė Virginija 
Ramona; Jono ir Felicitos Vailo
kaičių sūnus Erikas Andriejus 
Benediktas.

Šį šeštadienį, lapkričio 3 d., 7.30 vai. vak 
Prisikėlimo parapijos salėje ruošiamas

KRINTANČIŲ RUDENS LAPŲ

SOL. V. VERIKAITIS 
akompanuoja p-lė D. Skrinskaitė,

“GINTARAS” 
tautinių Šokių grupė, 

vadovaujama p. V. Turūtos.

Šokiams gros 
“OLYMPIA” orkestras, 
vadovaujamas p. Ripkevičiaus. 
Veiks turtingas bufetas.
Jūsų laukia staigmenos — netikėtumai. 
Pelnas stovyklavietės fondui.

Stovyklavietei įsigyti komitetas

Lietuvių evang. liuteronų re- Skautų-čių padėkos pamaldos 
formacijos šventės pamaldos Užbaigiant senąjį, ir pradedant 
Įvyks lapkričio 4 d., 1 vai. p.p. Iš- naująjį skautiškos veiklos sezoną, 
ganytojo bažnyčioje, Bloor St. W. lapkričio 4 d., ši sekmadieni, 9.30 
ir Indian Road sankryžoje. Pa- vai. ryto. šv. Jono Kr. par. baž- 
maldas atlaikys kun. A. Trakis iš nyčioje. Visi škautai-tės unifor- 
čikagos.. Po pamaldų Alhambros! muoti renkasi parapijos salėje 9 
United bažnyčios salėje — Bloor vai. r. Po pamaldų trumpa tunto 
St. W. ir Alhambra Ave. — Įvyks sueiga salėje. Tuntininkai 
jaunimo ratelio ruošiama kavutė. 
Nuoširdžiai kviečiame pamaldose 
ir kavutėje gausiai dalyvauti.

LIET. ODONTOLOGŲ IR MEDIKŲ 
būrelis Vasario 16 gimnazijai remti 
šiemet žymiai sustiprėjo, kai prie jo 
prisijungė dantų gydytojos bei gydy- 
tojai, o taip pat ir tie medikai, kurie 
yra išsiblaškę po visą Ontario provin
ciją. Vasario 16 d. gimnazijai Vokieti
joje jau nusiųsta $269.. Savo metinę 
duoklę yra sumokėję šie gydytojai: J. 
Sungaila, O. Gustainienė, K. Žymantie
nė, E. Zubrienė, J. Vingilis, A. Valad- 
ka, R. Ciplijauskienė, E. Norvaišienė, 
J. Yčas, M. Arštikaitytė, A. Barkaus
kas, J. Matulionytė, M. Karkienė, A. 
D. Dižpinigaitis-Dickson, J. Urbaitis, 
A. Užupienė, V. Sadauskienė, V. J. 
Meiluvienė, P. Morkis, A. Pacevičius, 
S. Pacevičius, A. Šalkauskis ir A. Kaz
lauskienė. šis sąrašas nėra pilnas, nes 
laukiama žymios paramos iš provinci
joje gyvenančių gydytojų. Vasario 16 
gimnazijai remti vajų tikimasi užbaig
ti prieš Kalėdas. Ar.

Toronto mokykloms buvo pa
rūpinti transistor radijo aparatai, 
kad pavojaus atveju mokyklų ve
dėjai būtų laiku informuoti. Mo
kyklų vadovybės išsiuntinėjo vai
kų tėvams pranešimus, kokių 
priemonių jos imsis pavojaus at
veju ir ką tėvai turi daryti.

Miesto burmistras N. Phillips 
buvo sukvietęs tautinių grupių 
laikraščių redaktorius bei leidė
jus pas save ateinančių savivaldy
bės rinkimų proga. Paaiškino dar 
noris būti išrinktas burmistru, pa
siekti dešimtmečio ir užbaigti pra
dėtus planus — miesto rotušę, po
žemini traukini ir pan. Jis esąs 
pirmas burmistras ne anglosaksų 
kilmės, praktikuojąs toleranciją 
visų atžvilgiu. Priminė, kad jo se
nelis kilęs iš Lenkijos, senelė — 
iš Lietuvos, o žmona kilusi iš Vo
kietijos ateivių. Jo ateities plane 
esą numatyta siekti, kad savival
dybės rinkimuose galėtų dalyvau
ti visi miesto gyventojai, nevien 
savininkai, kad mokesčius mokėtų 
irgi visi, nes ir mokyklomis ir ki
tais miesto patarnavimais naudo
jasi visi. Spaudos atstovai pateikė 
burmistrui visą eilę klausimų ir 
susilaukė paaiškinimų. Pvz. buvo 
klausta, ar nauj. ateiviai gali gau
ti tarnybas miesto sav-bėj, paaiš
kino. kad nėra jokios diskrimina
cijos; pirmenybė teikiama karo 
veteranams. Fr. Glogowski. etni
nės sp. klubo pirm., padėkojo už 
priėmimą. Kr.

Ateitininkę ADELĘ JONUŠAITE ir
EUGENIJŲ ABROMAITI, 
sukūrusius šeimos židinį, 

sveikiname ir linkime laimingo gyvenimo
Toronto ateitininkai sendraugiai

MONTREAL, Que
Maironio minėjimas, rengtas 

Montrealio lietuvių seimelio, įvy
ko pr. sekmadienį A V parap. sa
lėje. Paskaitą skaitė iš Niujorko 
atvykęs T. L. Andriekus, OFM, 
vaizdžiai supažindindamas klau
sytojus su Maironio reikšme Lie
tuvos prisikėlimui. Paskaitinin
kas pradėjo nuo Lietuvos - Lenki- 
jos padalinimų paminėdamas vi-'‘toSė 
sas tautos pastangas išsilaisvinti, ga vku vii bus nSin- 
ir šis Įvadas padėjo dar aiškiau' g'a™įkJ1& skania^ ne“. 
Įvertinti Maironio nepaprastų \ ovraaais Kas
darha savo tautai viSKais toriais oei pyragais, rvas

Meninėj daly pasirodė solistai! «ali Pa"ukoti loterijai fantų’ pf?.’ G. CapkaLskieV ir A. Keblys,: ?'“erV did"eTaėW
padainuodami lietuvių muzikų kiečiam? visus 'Pelnas skiria: 
dainų. Dramos aktorius L. Ba-1 “įeč,a"“Sk‘na 
rauskas, palydimas muz. Z. La- Mųpį «eselin rėmėju būrelis 
pino kanklių, padeklamavo Mai- ArM seselių rėmėjų oureiis 
ronio eilėraščių, šeštad. m-lų mo-: A V parapijos žinios
kiniai L. Blauzdžiūnaitė, R. Te- — Ketvirtadieni — Visų Šven- 
kutytė ir D. Lukauskaitė dėklą- tų šventė. — Quebeco provincijo- 
mavo Maironio eilėraščius tarp > je ji švenčiama oficialiai, šią die- 
solistų pasirodymų. na visi tikintieji yra Įpareigoti iš-

Minėjimą pradėjo ir užbaigė klausyti šv. Mišių, kurių tvarka, 
seimelio parengimų vadovas S. kaip sekmadieni.’Be to,’bus šv. 
Geležiūnas, o programą pravedė ■ Mišios ir vakare 8 vai.
S. Piečaitienė. Sceną dekoravo — Penktadieni — Vėlinių die- 
dail. Vyt. Remeika. na. — Mišios prasidės rvtą 7 vai.

KLK Moterų dr-jos visuotinis įy P.as.ktu‘”ės Miš‘os 8 JaL !\t0- 
narių susirinkimas šaukiamas ši yel“ 
sekmadeini. lapkričio 4 d.. tuojau s.' ' 's s r gedu.m^os pama dos 
po Sumos A V par. posėdžiu kam- -nus'-1 aidimuosius mirusius bei 
baryje. Valdyba padarys praneši- ZUVUĮ®!S ^ Lietuvos laisvę. Glė- 
ma anie metini veiklos plana ir aos ", c 0Fj :. . ...
bus diskusinė paskaita tema a I - Nuo viduoiemo Visų Šventų 

K -- 'dienos — ketvirtadienio — ir vi-
£ie- Vėlinių dieną, kiek kartų ap

lankysime kurią nors bažnyčią ir 
aplankymo metu sukalbėsime 6 
poterius, tiek kartų laimėsime vi
suotinius atlaidus mirusiųjų in
tencija, jeigu, be to. atliksime iš
pažinti ir priimsime Komuniją.

— Visų Šventų dieną speciali 
rinkliava visoje Montrealio arki- 

’ diecezijoje yra skiriama Kanados 
Katalikų Bažnyčios reikalams.

— Šis penktadienis — lapkri
čio mėn. pirmasis.

— Nuoširdžiai dėkojame Tėvui 
Tarcizijui Garbukui. OFM,. už

i ja: dr. V. Giriūnienė, I. Rimkevi- 
įčienė ir M. Jonynienė. Visas na
res ir prijaučiančias kviečiame 
susirinkime būtinai dalyvauti.

Valdyba
Lapkričio 11 d. NPM seselių 

namuose bus didelis bazaras — 
turtingas ir Įdomus. Kiekvienas 

; galės išbandyti savo laimę, pigiai

Pamaldos 
lietuvių kapinėse 
Vėlinių proga, ši sekmadienį, 

lapkričio 4 d., 4 vai. p.p. šv. Jo
no liet, kapinėse Port Credit 
įvyks pamaldos: pamokslas, miru
siųjų maldos, Lietuvos himnas. 
Ta proga bus pašventinti keli 
nauji paminklai. Maloniai kvie
čiame visus lietuvius iš Toronto 
ir kitų apylinkių iškilmėse daly
vauti. kapinių vadovybė maloniai 
kviečia ir tikisi, kad gražus skai
čius brolių evangelikų bendrose 
kapinių iškilmėse taip pat daly
vaus. Nors lietuviškųjų kapinių 
vietovė veik visiems jau yra žino
ma, dėl visa ko maloniai primena
me, kad jos yra Queen Elizabeth 
ir 10 kelio sankryžoje; važiuoja
ma Queen Elizabeth šiaurinės pu
sės Service road, vadinamu “Pre
mium way” 
rOad‘ pijiečiai kviečiami užeiti. lėnus ir pn. Kas turėtų

Paramos konkursas. - Lie ., — Nuo sekančio, sekmadienio bažnvčia sekmadieniais, atvežti. Iš1 
kred. kooperatyvas Toronte skel- įvedama musu kavinėj skelbimu ..-Lt,, m«aiha dėk-oiam? infm-ma 
bia konkursą emblemai ir firmos■ lenta, skyriaus narės.prašomos ja ciju reikalu“ skambinti stud, v-bos' 
pavadinimui “Parama (Toronto) sekti. Priimami skelbimai ir kitų | pirm. Gitui Beresnevičiui le. 11432 
Credit Union Limited” nupaišyti, organizacijų. 
Emblema ir firmos pavadinimas: r_ . — 1 
reikalingi laišku antraštėms, Lai-1 .' ,
mėjusiam konkursą bus sumokė- sekmadieni, lapkr. 4 d., 1 vai. p.p. 
ta $100. Projektus prašoma sius------ ,-----;------r—v. 7-7-r —-.-į

ti “Paramos” v-bar 1129 Dundas Pagal centro potvarkj turės apsi-į 
St. W„ Toronto, Ont.. iki sausio spręsti ir pasirašyti blanką del sa
id. Pr.

“Paramos” bankelio _ . , ________
paskutiniame v-bos posėdyje, be. vyką Ccievelandą. kuri Įvyksta i ” 
kitų reikalų, nutarta 1963 m. sa--savaitę po susirinkimo. . ... .
vo nariams atspausdinti sienini' Nariai prašomi gausiai atsilan- seserų namuose 1: 
kalendorių. Jis bus bendras To-!kyti. ap. buvo gausus dalyviais ir svečiais,
ronto “Paramai”, Montrealio “Li-i \ , .. , . Kalbėjo dr. J. Grinius ir dr. V. ,,,, . . , ..- ., .
tui” ir Hamiltono “Talkai”. . i Insulate. - Atvykę L Vygantas. Buvo diskutuoti dabar- S!0 §tudentu piem,Jų reikaiams-

“Paramos” emblemai ir blanko i viršumų posedp sekmadieni. tjes ateįtįninkų uždaviniai. Lote-I v......h--- .....

antraštei pagaminti nutarta pa-!, . esl Pas Lie5u.vos ,n.SU";rijoie laimėjo knvga M. Katiliš-' DENTŲ pasipiktino, kad jų vardu kąž- tanioje tuojau po karo n- rengiasi pn- 
skelbti viešą konkursą. -U lr P- Zmmdzinienę PLB kuku- „- S- toks v i5ieido atsiSaukira, ąmyto. J-

ros tarybos Pirm, proįdr J Pu- bKiinskiĮnė Sudar?ta nauja val. prieš JAV vykdoma tanu blokrfa K„- ......
--u NL red. J Kardelis įr,dvba: v Kolvėius. B. Sakalas, dr. ■

kultūros kongreso k-to pirm. P. y MatuIionkte Vyt Birieta’ A
i Kuolienė. ■

_ _ Adeiė Jonušaitė ir Eugenijus "Liaudies Balsas”, komunisti-
tūros kongreso rengėjų k-to pirm/Abromaitis susituokė spalio 27 d/nis laikraštis, nuolat ginąs rusų 
Įteikė gen. konsului pakvietimą i prisikėlimo bažnyčioje. Vestuvių okupaciją Lietuvoje, rašo sulau- 
j.i t. -a.j :va|š£S ĮVyk0 vakare jaunosios tė-;Ms ^0 metų. Šią sukakti esą su-;

darydamas žingsni atgal.; jav žemės ūkio ministerijos

STUDENTŲ PRAŠYMAS
  Prisikėlimo parapija liet, studen- 

Taryba ' tams pavedė dali namų — vieną augš- 
i tą su 3 kambariais, 998 College St. 
i šios patalpos jau atremontuotos. Mes, 

____ ___ ________  ___ , norime 
skyriaus moterims reikia jaunu iuose įrengti lietuviško akademinio 
talkininkių kavinėje ir kitiems i iaun!mo .k.u*; turėsime progos 

._ V -i________ . ._________ , ,___________davnion vict cncirinIrti nociL-olnoti no.skyriaus užplanuotiems darbams.

Reikia talkininkių.—Liet. Kat
Moterų dr-jos ŠV. Jono Kr. par. I Toronto lietuviai studentai,

dažniau visi susirinkti pasikalbėti pa- “Katalikių Moterų dr-]OS vaid- 
Tannndną mntnrvs neatidėlinkit diskutuoti savo ir visas kitas lietuvy- muo ir veikla išeivijoje”; b. “Lie- Jaunosios moterys neatlueilOKlt bės problemas .gražiai praleisti laisva- fnvps mnfprs narpioos ir atsako- ir padarvkit gera darbeli. Skam- iaikiuS Toronto liet studentu s.CTa, ^^smotersparei^osjr aisaK° 
hinlrit cbvr nirm RiviniAnoi T F *a,R,US- 1?r0.’!10 *let: sluQenių s „a mybe’ I C, “Š1U dienu lietuve mO- bmklt Skyr. pirm. BlZimenei LE. tam neturi lesų. Todėl mes drįstame .*•„ *- - „ackaitnip dalvvan 
6-8841. kreiptis i liet, visuomenę, kad mums'teriS ’ S10Je Paskait0Je aalyvau-

— Skyriaus kavinė atdara kas padėtų tuos liet, studentų namus ap į---------------------------------- ------------------
ir ęnkama i Diekcnn sekmadieni ŠV. Jono Kr. parap. baldais, virtuvės indais, muzi-

Ipme&Tkviečiami UŽeitF P ^3ia !ėmis Rn Kas turčtų atliekamų baij Lietuviu studentu -- - _ !pijieciai Kviečiami užeiti. du ar indu, malonėkite, važiuodami ii v '
— Nuo sekančio sekmadienio-^,^ iii ZiniOS

i LIET. STUDENTŲ POBŪVIS-ŠO- 
į KIAI pr. penktadieni š’v. Jono Kr. pa-

T. Liet. Studentu S-gos valdyba ‘ faPUos salėje praėjo su dideliu pasise- 
kimu. Sale buvo išpuošta savotiškai:

“LITUANUS” ŽURNALO vajaus sa-i Popieriniais■ spalvotais kaspinais per- . ... .
. vaitės Skelbiamos nuo lapkričio 4 iki! taip nuosirdziiu pravestus, musų

Liet. Namuose. Kiekvienas narys ‘ Toronto liet, studentų sudarytas
- • • (vajaus komitetas, kurio nariai visais

prieinamais būdais renka aukas stu
dentų leidžiamam anglų k. žurnalui 
leisti. Be jau skelbtų vajaus komiteto 
narių, dar įėjo stud. A. šapokaitė ir

Skvr. v-ba
SLA 236 kp. susirinkimas — ši

vo draudos pervedimo i kanadie-
tišką valiutą. Taip pat bus pateik
ta daugiau informacijos apie iš-! Roma Jurkšaitytė.

V-bos narys P. Bastys redaguo- r.( . 
ja "Paramos” dešimtmečio leidi- 
ni. CUNA Mutual Insurance So- L," J , . - 
ciety 25 metų minėjime spalio gaucys kartu su rašyt. J. ir V 
pabaigoje “Paramai” atstovaus'h-ralikauskais. Buvo pasitaita ak-, 
valdybos narys J. Preikšaitis. tua!lais reikalais ir tą proga kul-i

užkandžiais, degė tik žvakės, grindys parapijos didžiuosius atlaidus, 
buvo išklotos kilimais, kur studentai, w \ 
kasdieniškai apsirengę, rymojo beveik . ŠEŠTAD. MO-

: visi su saulės akiniais. Ten jie užkantev*. susirinkime išrinktas 
j-. j - - i- x i • ’ naujas tėvu ko mitetas, bendras abiemsi dziavo, dainavo lietuviškas damas, so- n,gkvj.j.jr,s\ AV parap mokykioj

ko. Dalyvavo apie pusšimti, šį kartą rinkti j ų.-igaliūnas. H. Adamonis ir 
rimtesnės programos nebuvo. p. Girdžius, c dr. V. Kudirkos m-loj—

UIT cTT-rs DJTiipr rnvx-rT V. Lukauskas. E. Kerbeliėhė ir J. Za- A . . . , .... LIET. STLD. PATALPŲ ĮRENGI- hieiiaasbas
Ateitininkų susirinkimas NPMį MUI Toronte inž. P. Augustinavičius 

pr. sekmadieni; paaukojo $10. ARCJHT. J. LADYGA praeitą penk
tadienį per CBC vietos prancūzu TV 

DR. V. SADAUSKIENĖ paaukojoJ stotį demonstravo savo išradimą — 
— • ’ ' • ’ ’ ! miniatiūrini motociklą, kurį galima su-

: talpinti į nedidelį lagamina. Šį moto- 
DAUGUMA TORONTO UN-TO STU- ciklą jis padalęs dar gyvendamas švei-

gyvena St. Adele. 50 myliu nuo Mont- 
, . . . , . . , . . . realio, kur turi gražu moteli. Nors ir
bai. Vis tai komunistų darbas, kuriems tcH gyvendamas? J. Ladyga aktyviai 
kaskart darosi vis sunkiau mulkinti reiškiasi Montrealio lietuvių gyvenime, 
taiką mylinčius žmones. Linkime sėkmės naujuose sumany-

------------ muose.
- 4

gresia 
badasKristaus Karaliaus šventė bu- dalyvauti kongreso atidarymo iš-;vaioco jauuvoivo vc- -c-

vo iškilmingai paminėta pamaldo-' kilmėse, jo darbuose ir sutikti' Vq namuose dalyvaujant gausiam: ^^o 
mis abiejose parapijų bažnyčiose. Įeiti i garbės prezidiumą bei tarti bįriui iš abįejų pUsių giminių bei nes nebegalės grįžti prie 12 pus- duomenimiZ'ko^
kur buvo gausu dalyvių. Mažiau trumpą žodį, 
jų buvo popietiniame minėjime.
rengtame Toronto kat. feder. sky
riaus. Jame invokaciją skaitė T. 
Placidas, OFM. Paskaitą apie 
Kristaus karalyste ir tautine kul
tūrą skaitė dr. J. Grinius. Įpinda
mas ir Pijaus XII encikliką “Exul 
familia”, kuria duodama teisė 
taut, grupėms išeivijoj savaran
kiškai tvarkytis. Jis pastebėjo, 
kad nevisi lietuviai ja naudojasi 
iš savo kaltės.

Religinių kūrinių išpildė sol. 
J. Liustikaitė, smuik. S. Kairys, 
sol. R. Strimaitis; visiems akom- 
ponavo muz. St. Gailevičius. 
Klausytojai pasigedo daugiau lie
tuviškų kūrinių. Programos pra
nešėjai buvo V. Birieta ir A. Kuo- 
laitė. Visiems padėkojo feder. sk. 
pirm. kun. P. Ažubalis. B.

Pr. Barauskas, lietuviams žino
mas apdraudos agentas, gavo iš 
Ontario valdžios vadinamą “Com
missioner for Taking Affidavits" 
leidimą, kuris suteikia teisę pri
imti priesaikas ir tvirtinti para
šus Įvairioms deklaracijoms ir kt. 
dokumentams. Pr.

PAS P. AFRIKOS VYNO 
GAMINTOJUS

Spaudos atstovams teko aplankyti ■ 
P. Afrikos vyno gamintojų atstovus, 
kurie, besilankydami Kanadoje, supa
žindino laikraštininkus su savo gami
niais. Gerai paruoštame priėmime bu
vo padalinta literatūros, iš kurios pa
aiškėjo, kad vyno gamyba P. Afriko
je pradėta prieš daugiau kaip 300 me
tų olandų naujakurių. Pagrindinė vy
no gaminimo sritis šioje šalyje yra In
dijos vandenyno pakraščiai, kur visos 
gamtos sąlygos tinka šiai pramonei — 
švelnūs pavasariai ir karštos sausos 
vasaros Įgalina išauginti tinkamas vyn
uoges, o švelnūs rudenys ir šaltokos 
žiemos padeda pagaminti gerą vyną. 
Iš P. Afrikos importuojama i Kana
dą daugiausia Paari gamyklos stalo 
bei deserto vynai, o taip pat ir konja
kas. Kanadoj šie vynai parduodami tik 
stipresniųjų gėrimų parduotuvėse. A.

PADĖKA
Kristaus Karaliaus šventės progra

mos dalyviams nuoširdžiai dėkojama: 
paskaitininkui prof. dr. J. Griniui, so
listams J. Liustikaitei ir R. Strimai
čiui, smuik. Stp. Kairiui ir rtuz. St. 
Gailevičiui. Dėkojama TT pranciško-j 
nams už nemokamai duotą salę.

T irt. Kat. Federar. Toronto sk.l

Iartimų bičiulių, -lapių . .. Pradžioje karo ėjęs du- jaį gresia toks badas, kokio dar
Dr J Grinius viešėies Toron-: Eu§- Abromaitis yra nenuils- kai/ ?^ayait§; vehau tapęs savai- 
Di. j. Gr mus, viesejęs 101 on . --tž" talkininkas ištisa eileitimu. Dabar skelbia vaju, kad rašte pr. savaitę, išskrido Niujorkan. lanlls laiKimnKas įsusą eilę nmiius skaitvtoius lo

Toronto visuomenei skaitė pa-i^tų. Mieliems jaunavedžiams 
sk-aitas- Maironio ir Kristaus Ka-I TŽ Imki gražiausiu ir laimm- liaudis mažėja, nes pamate kO sKaitas. Maironio ir Kristaus Ka , * - munistu melą, rusiška Lietuvos
raliaus minėjime. Be to. dalyvavo, gausių metų. : neRor.
PLB vadovybių posėdžiuose, atei-i L Tamašauskas> paviešėjęs pas jos Sąmoningesni "LB” skaityto- 
tininku susirinkime, kata ikų v}-,gįmįnes^ grį^0 Venezuelon. užsa- jai seniai pasitraukė: liko tik ne- 
rų dr-jos agapeje Varpo korĮ‘ikė “TŽ" savo artimiesiems Aust-’sugebantieji daryti pažangos, rortn onlonbo “17 * ir rhve naci-! ... 0 j v r Skt

pasaulio istorijoje nėra buvę. Iki 
1980 m. Kinija turės 1 bil. gyven
tojų. Prie dabartinės žemės ūkio 
sistemos, jeigu padėtis nepasi
keis. maisto klausimas blogės.

certe, aplankė “TZ" ir davė pasi- uj h. p Amerikoj 
kalbėjimą,

K. Baronas, keliaująs po Euro- Li^uviškų knygų yra viešojoj 
pa. jau aplankė Portugaliją. Ispa- ™iest° Queen
nija ir kt. kraštus. Per Madrido 'St. XV., ioronto 3. Ten suorgam- 
radlja spalio 20 d. kalbėjo Lie-'zuotaVyetl?10m į skyrius For-
tuvai apie laisvojo pasaulio lietu
vių sportą.
BE ATLYGINIMO, kas norėtų turėti 
kambarį su TV motelyje už 50 mylių 
nuo Toronto, prašau paskambinti To
ronte LE. 1-6498.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte, galima naudotis virtuve. 37 In
dian Trail. Tel. 762-9564.

Išnuomojamas namas 8 kambarių, nau
jai dekoruotas. 339 Ossington Avė. 
$125 mėnesiui. Tel. RO. 3-3425.

Dr. PAUL REKAI 
gydytojas 

savo kabinetą perkelia 
pirmadieni, 

1962 m. lapkričio 5 d., i

331 SherbourneSt.
Toronto 2

(i pietus nuo Carlton) 
Telefonas lieka nepakeistas:

WA. 3-2395

eign Literature Centre". Pasta
ruoju laiku jame gauta: J. Švais
to romanas “Jo sužadėtinė", A. 
Vaičiulaičio “Auksinė kurpelė", 
komp. J. Sodaičio “Karaliaus vai
nikas" 1958 m. Lietuviai turėtų 
susidomėti šiuo skyriumi, nes 
nuo to priklauso ir jo plėtimas.

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

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

- Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Šveicarija prie 
sąjungos

Šveicaru vyriausybė Įteikė Eu
ropos ekonominei sąjungai, prašy
mą. kad būtų priimta kaip bend
radarbė — nepilnateisis narys, 
nes nori išlaikyti visišką neutra- 

__________ r ___________  luiną. Panašių prašymų yra net 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. U: jų tarpe: Turkija. Airija, Iz- 
1-0537.__________________________ raėlis. Norvegija. Švedija.

Lietuviška baldu
v

dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni pigia kaina. P. Lu

BALTIC MOVERS !
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 

Į Montreal;, Londoną. VVindsorą. Hamil
toną. North Bay, Šudburi ir kitur.

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

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. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 7-4280

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. $14.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

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

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

JANE — BLOOR. S24.900 pilna kaina. Atskiras, rauplėtu plytų namas. 8 
kambariai su užbaigtu žaidimo kambariu, privatus įvažiavimas, garažas, 
2 vonios. 2 moderniškos virtuvės. Įmokėti apie $6.000. Vienas atviras 
morgiėius 10 metų balansui.

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

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

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




