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Kultūra ir duona
Negalime sakyti, kad Š. Amerikoje lietuviai neturi duonos 

. rūpesčių. Jų yra, kaip ir visur, nežiūrint, kad ir Kanada ir JAV 
gyvena maisto ir šiaip gaminių perteklių. Paskiram žmogui ir čia 

•tenka patirti medžiaginių rūpesčių, nors jie, aplamai imant, čia 
lengviau nugalimi nei kitur. Naujiesiems ateiviams besikuriant tie 
rūpesčiai buvo net patys didžiausi. Dabar jie atslūgo, nes dauguma 
jau tiek prasigyveno, kad gali jau ir kitur gyvenantiems padėti. 
Užtat kitur gyveną tautiečiai ir beldžiasi į “amerikonų“ duris, 
kurios, kad ir ne perdaug plačiai, atsidaro. Pro jas yra teikiamos 
medžiaginės gėrybės net pavergtoj Lietuvoj, Sibire" Suvalkų tri
kampyje gyvenantiems tautiečiams. Bet ar to užtenka? Ar žmogus 
tik viena duona gyvas? Čia tad ir kyla klausimas, ar mes “ameri
konai” nesame užmiršę, kad lietuvis negali išlikti lietuviu rūpin
damasis vien duona, t.y. medžiaginėmis gėrybėmis? Esame pajėgūs 
eksportuoti medžiaginę paramą, bet ar galime teikti dvasinę — 
kultūrinę O ir mes patys ar nedaugiau vertiname medžiaginių 
vertybių organizuotojus už dvasinių - kultūrinių teikėjus bei kūrė
jus? Dėl duonos stokos Š. Amerikoj nemirė ir nemirs nė vienas 
lietuvis, bet dėl dvasinio - kultūrinio peno stokos mirė ir dar mirs 
šimtai. Juk lietuvis, atitrūkęs nuo savo gimtosios lietuviškos bend
ruomenės, nuo jos kultūrinio gyvenimo nesulaikomai žūsta savo 
tautai. Lietuviai tėvai yra pajėgūs aprūpinti savo vaikus duona, 
bet nevisada pajėgūs aprūpinti juos lietuviško kultūrinio gyveni
mo vertybėmis. Vieni nepajėgia dėlto, kad nesistengia, kiti dėlto, 
kad kultūrinis mūsų gyvenimas persilpnas ir negali įtraukti jau
nimo, kuris kitur randa labiau imponuojantį kultūrinį gyvenimą.

Kiekviena tauta yra tiek tauta, kiek sugeba pakilti dvasinėje 
kultūroje. Jei to kilimo nėra, tauta grįžta į primityvinį gyvenimą, 
į genčių kovas ir' pasvyra ... išnykimam Pvz. Kanadoje turime 
indėnų įvairių genčių, kurios gyvena paskiromis grupėmis primi
tyvų gyvenimą, bet tautos lygio nepasiekia, nes nėra dvasinio - 
kultūrinio kilimo. Jos pasitenkina duonos rūpesčiais, o užsimoti 
didesniem dalykam nepajėgia. Tiesa, mes nesame tokioje būklėje 
ir užsigautume, jei kas lygintų mus su indėnais. Visdėlto prieš 
mūsų akis iškyla perspėjanti tiesa, kad lietuviškos kultūros klau
simas mums, kaip tautai ar jos daliai, yra gyvybinės reikšmės. 
Jau nepriklausomos Lietuvos metais rašė prof. V. Mykolaitis- 
Putinas: “Lietuvių tautai savos dvasinės kultūros — mokslo, me
no ir literatūros reikalas yra toks būtinas, kaip duonos kąsnis. Kai 
mes nugirstame iš mūsų kaimynų, o ypač priešų, kad mes esame 
tauta, kuri neturi savos literatūros arba teturi ją labai menką, tai 
toks priekaištas skamba netik panieka, bet ir noru bei grasinimu 
mus nužudyti”. Gyvai jausdami tą pavojų, Lietuvoje kūrėme sa
vąją kultūrą pagreitintu tempu. Deja, jos nesukūrėm tokios, kuri 
prilygtų šimtmečiais kurtoms kultūroms. Be to, jos organinis augi
mas buvo svetimų jėgų sukliudytas, šiuo metu Lietuvoje apie lais
vą tautinės kultūros kūrybą negali būti kalbos. Užtat tos jėgos, 
kurios pasiekė laisvąjį pasaulį-, turėtų visa turima energija atsidėti 
iiOvUvisauju! iaCs ciK iCs Lūs įi'.>ai*oma lietuvyo^ išei
vijoj. Be to. jos laimėjimai bus ir laisvos Lietuvos laimėjimai 
ateityje.

Tokiame fone yra organizuojamas jau antras kultūros kon
gresas Čikagoje lapkričio 22-24 d. Nežiūrint kilusio erzelio dėl 
šalutinių dalykų, jis turėtų akivaizdžiai priminti mūsų visuomenei, 
kad lietuviškoji kultūra nėra prabanga, o gyvybės reikalas. Jis 
turėtų paskatinti visuomenę kultūriniam kilimui bei didesniam ver
tinimui savųjų kūrėjų. Tam galėtų daug pasitarnauti organizato
riai. Jų pareiga būtų prinešti visuomenei savų autorių kultūrinius 
laimėjimus. Taip yra visur. Patys autoriai - kūrėjai nevisada yra 
paslankūs pasiekti visuomenę. O kai kūrėjai pajus stipresnį užnu
garį. galės duoti daugiau ir geresnių kūrinių. Kai palengvės duo
nos rūpesčiai, atsiras daugiau laiko kūrybai, o kai pakils visuome
nės susidomėjimas, pakils ir kultūrininkų entuziazmas.

Galimas dalykas, kad kultūros kongresas, kaip ir kiekvienas 
kongresas, didelių darbų nenuveiks. Reikia betgi laukti, kad jis 
sutelks mūsų kultūrinį elitą ir dar kartą sujudins kultūrinius mūsų 
vandenis, kurie reikalingi stipresnio subangavimo. Pavienių kū
rėjų yra. Jie dirba vieni, nelaukdami talkos. Tai mūsų išeivijos 
partizanai. Reikėtų, kad kultūros kongresai parodytų savo organi
zacinę galią telkti mūsų partizanus, čia būtinas bendras frontas, 
pajėgiąs atlaikyti griaunamąsias jėgas. Jis turėtų būti planuoja
mas. svarstomas ir sutelktinai vvkdomasi Pr. G.

Kas
Užsienio investuotojai nėra 

mėgiami kanadiečių, tuo tar
pu. patys kanadiečiai nerizikuo
ja investuoti savo santaupas į Ka
nados pramonę. Bankuose laiko
ma virš $8 bil. santaupų ir kartu 
keliamas nepasitenkinimas, kai 
kitų kraštų pramonininkai valdo 
įvairias įmones Kanadoje.

Newfoundland!) prov. rin
kimai Įvyks lapkričio 19 d. 
Premjeras Smallwood tikisi 
gauti liberalų daugumą. Pro
vincijos parlamente yra 36 
atstovai, kurių 31 yra libera
las ir tik 3 konservatoriai.

Parlamente svarstomas Įstaty
mo projektas, pagal kuri darbda
viai turėtų priimti darbininkus 
virš 45 metų amžiaus, šiuo metu 
Kanados pramonėje vyresnio am: 
žiaus asmenims beveik neįmano
ma gauti pastovesni darbą.

Savaitės i vykia i
RAKETINIU BAZIŲ IŠARDYMAS IR GINKLU IŠGABENIMAS 

TARPTAUTINĖJ PRIEŽIŪROJ BUVO SUTARTAS VAŠINGTONO 
IR MASKVOS. Deja, reikalas užkliuvo Havanoj, kur F. Castro pasi
priešino JT kontrolei. JT gen. sekretorius su palydovais grįžo iš Ha
vanos reikalo nesutvarkę ir pradėjo siūlyti bent tarpt. Raud. Kry
žiaus kontrolę. Pastarojo centras nenori įsivelti į politinę veiklą ir 
galėtų perimti kontrolę tik tam tikrom sąlygom. Jų pareigūnai tuo 
reikalu tariasi su JT gen. sekretorių. JAV prezidentas pranešė per 
televiziją, kad sovietai savo raketines bazes Kuboj išardo, tačiau, 
nesant tarptautinės kontrolės, nenuėmė nei laivų karantino, nei lėk
tuvų žvalgybos. Maskva, atrodo, su tarpt, kontrole yra sutikusi, ta
čiau praktiniame jos vykdyme nerodo tvirtos linijos — derasi su 
diktatorių Castro. Tuo tarpu Pei-O---------------------------------------- -
pingas milžiniškom demonstraci- pasitraukti iš pareigų lapkričio 1 
jom kursto Kubą nesutikti su d. paliekamas pareigose dar 
tarpt, kontrole. Maskvos radijas dviem mėnesiam dėl kilusios po- 
puola JAV, esą nesilaikančios pa- litinės įtampos.
žado nuimti karantina. Vašingto- „ . .. _ _ „
nas tai paneigė ir nenusileidžia L 1!įn^U21J0S Pr®z-
dėl tarptaut. kontrolės Kuboje. tautOi> gavimu gavo 62,1% bal- 

, Kremlius ima keršyti JAV sustip- fa?uslu daugumą. Dalis piliečių, 
mz. j t kontrole Berlvne ir išvarv-1 kaiP lr vlsuose balsavimuose, SU- '■ mu iš Maskvos ilu^eėio SS>ilaiko' Nemėgstą De Gaulle sa- 

is. dr. J. S mgaila, PLB v-bos pirm.; dr. J. Grinius, J. Krali-! kiečiu diplomato R C Jacob P ; ko’ kad ^is ^av0 tik visos 
/.dūkas, P. Gaučys. kultūros kongreso rengėju k-to pirm.; J-(Amerikos komunistai vnikia tautos pritarimo, bet užmiršta są- 
Nuotraukoj trūksta: Tėvo J. Borevičiaus SJ„ dr. H. Nagio ir [ Gastro naudai Pvz“ venezueloj < moninSai+Paosakytt. ka? Prieš ji 

Nuotraukas. Dabkaus[įie išsprOgdino žibalo pramonės Posake tik 27% visos tautos. De 
vamzdžius prez Betancourt oa- Gaulle Pasilieka lr toliau Prancu- 

krašto pramonei. Argentinos vv-!kastuose užtenka turėti aau riausyb? prisidėjo prie JAV vyk- jf^ka®
domo karantino, atsiųsdama tris; ?Hs.ua’Kaie^.laikomi pntanan- 
karo laivus ir lėktuvų. |ciais daugumai.

Indija, gindamasi nuo raudonų- priRautL Kin-ifS * 
ju kiniečiu užpuolimo, jau . , Pįio3 ,Ru^os Pasiūlymą 

dau* nralaimėio Neteko anie balsav0 42 valstybes, pries 56, su- 
9 ‘snn žmonių ir =;nnn bv mvbn, silaike 12. Praeitais metais baisa- z.oOU žmonių ir o.000 kv. myliu i _ - i u- • * 
ploto. Indijos armija pasir'odė vaIs«*>»• P™5 ,48- s“s!’
menkai aintlnnta menkai anrū. ,alke 2,° Britanija ir Indija t>al- 

savo uz priėmimą.
Pagal “Pravdą”, derliaus sudo-

PLB viršūnių posėdžio dalyviai Toronte 1962. X. 27-28 d. Iš kairės: A. Rinkūnas. “TŽ” red.;
E. Čiuplinskas, Z. Dailidka, V. Adamkavičius. dr. P. Lukoševičius, Kanados PLB pirm.; prof. J. Puzi
nas. kultūros tarybos pirm., J. Matu'i 
kauskas, J. Kardelis, “NL” red.; St. 2 
Jasaitis. JAV B-nės centro v-bos pirm 
dr. J. Šemogo.

Kubos krize nesibaigia

Kas nebuvo skelbiama visuomenei
Kai JAV prez. Kennedy skaitė ' tomos. Jos galėtų apšaudyti visą Į Bandymai išlaviruoti 

garsiąją televizijos kalbą, skel-,'JAV teritoriją. Buvo pastebėta.' Gavęs smūgį Kremlius, bando 
biančią karantiną Kubai, visuo- ’ kad bazių statyba vykdoma ne-; išsisukti ir laimėti laiko savo pla- 
menei dar nebuvo aišku, kas iš; paprastu tempu, o 25 rusų laivai' nams. Jo pasiuntiniai — Kuzne

covas ir Mikojanas atskrido Niu- 
jorkan. Mikojanas pasiekė Hava
ną, kur, nežiūrint žmonos mirties

tikrųjų vyksta, kad taip staiga,su raketiniais ginklais plaukia1 
imtasi karinių priemonių. Tylėjo Kubon. 25 sovietų bombonešiai; 
Baltieji Rūmai, tylėjo ir senato- ’ Iljušin-28, galį gabenti atominius į 
riai, kurie šiaipjau yra labai ple- i ginklus, jau buvo pasiekę Kubą, j 
pūs. Tik sušvelnėjus įtampai pa-‘Visa tai-priveriėvprez. Kennedy! 
aiškėjo užkulisiai.

Kaip surado bazes?
Sovietai slaptai gabeno rakėti-j 

nius ginklus ir karinius lėktuvus;

• kad tai tik mažie;
ginklai. Net ir tada, kai prez

i veikti labai skubiai; neva susir- 
; gęs grižo lėktuvu Į Vašingtoną iš 
: rinkiminio vajaus.

Slapti posėdžiai
r>_

pasisakė tik 27% visos tautos. De

JT pagal Rusijos pasiūlymą

menkai ginkluota, menkai aprū
pinta, neturi net žiemos drabu
žių. Indijos premjeras turėjo pa-

, Maskvoje, pasiliko tartis. Ir Niu- §ajinti pagarsėjusį prokomunistą • rojimas labai šlubuoja, ypač blo- 
f jorke, ir Vašingtone, ir Havanoje krašto apsaugos ministerių, ku-; gai eina su nuėmimu pamidoru, 
vyksta slapti pasitarimai. Is vie- rįs mokėjo tik šnekėti, bet nesi-! vynuogių, burokų ir kt. daržovių, 
nos pusės Maskva rodo nuolaidu- rūpino savo krašto gynybos reika- i Gudijoj * vėluojamas! su bulvių 
mą iš lutos — kietumo ženklus. Įaįs manydamas, kad komunistai; nukasimu. Ukrainoj milijonai to- 
Nuolaidas darjti verčia JAV jėga Indijos niekad nepuls. Dabar In- nu pašariniu buroku jau guli po 
ir-Raud. Kinuos dideiantis -r.-’— —a • . j © r

jorke, ir Vašingtone, ir Havanoje iš krašto apsaugos ministerių, ku- [ gai eina su nuėmimu pamidoru, 

rūpino savo krašto gynybos reika-i Gudijoj vėluojamas! su bulvių

ii^svnvbiniai augštieji pareigūnai — politiniai ' Kaikurių politikų įr vįsur kitur. Kanada siūlo tians-
ada gkai nrez ir kariniai. Lėktuvais buvo suran- nu?mone- Maskva jaučianti reika-,porto prismOnių. ir yra susirūni- 

„ .aaa. Kai prez. i-nnprpcn iSvvk-A ntnc ' lą šiuo metu nesusikirsti su V aka-■ nusi savo orekvba su raud Kini- zincio apie sovietine Rx0U kongreso vacai. isvjkc- atos-; , , n™-™.;*,, vvrainančin<; • , • p J>' j . • -■ <
n_____ .‘ toru Prpzirlpntac nranPŠP nn-: ralS’ kad nePrarasU? VraUJanC10S s 13. kuriai Parduoda SaVO kVieCIUS. iklasta, užsienio r. min. Gromy- taS’4- Prezidentas pranese nu- j Doz;cjjo<- komunistiniame" blok ko, lankydamasis Balt. Rūmuose; sprendęs imtis priemonių. Ko- P°Z1C1J°.S komunistiniame blok, 

tebekartojo senaji tvirtinimą.! kių? Vieni siūlė Kubos invaziją, 
Amerikiečių gi žvalgyba jau spa-1 kiti bombardavimą, treti ir vieną 
lio mėn. pradžioje turėjo apytik-pr kį^’ ketvirti — karantiną. In- 
rius duomenis apie statomas ra-ivazU.0S buvo tuo tarpu atsisaky- 
ketines bazes Kuboje. Spalio lipa dėlto, kad tikėtasi staigios in- 
d. atėjo aliarmuojančios žinios į i stinktyvios Chruščiovo reakcijos, 
žvalgybos centrą. Buvo įsakyta! kuri gali sukelti atominį karą, 
lėktuvams fotografuoti visą Ku- ■ Demokratų senatoriai — R. Rus- 
bos salą. Deja, žvalgybiniai lėktų- seP- kongreso ginkluotų pajėgų 
vai negalėjo pakilti dėl siaučiau- komisijos pirm., ir W. Fulbright, 
čios audros ištisas 4 dienas. Spa- kongreso uzs. r. komisijos pirm..
lio 14 d. jie grįžo su tūkstančiais visdėlto pasisakė už invaziją, kad 
fotografinių nuotraukų, padarytų neveiksmingas užsimojimas ne- ... , , i aeKcnu Doseoziai urasiues įau
iš 200 pėdų augščio. Jose aiškiai! Pakartotų 1961 m. balandžio tie- tetas Čikagoje baigia ruosos 93* d., penktadieni. 7 v.v
buvo matyti apie 40 raketų, 52pemtos invazijos Kubon. n j _ • ' — -
pėdų ilgio, galinčių pasiekti 1200 j Nelaukta sovietų nuolaida 
mylių, t.y. visą eilę JAV miestų.’ Planuojant karantina Kubai.
Jos buvo išskirstylos dešimtyje ,b '
vietų. KaiKurios raketos jau buvo , 
iškeltos šaunamon pozicijom. Di-; aKC1Jos/ nors kaikune prezidento 
dėsniu raketų bazės buvo dar sta-; patarėjai buvo skirtingos nuomo-

naujo Kanadoje?
Galinga seismografinė sto

tis pastatyta Kanados šiaurė
je. kuria bus galima susekti 
kiekvieną atominės bombos 
sprogimą pasauly, Įskaitant 
ir požeminius bandymus.

Tuo pačiu metu Kremlius planuo-į 
ja smūgi JAV, greičiausia, Ber-, 
lyne. Jau matyti kaikurių ženklų. • 
Griežtesnieji Kremliaus vadai rei- ' 
kalauja atokirčio. Ks. J

KULTŪROS KONGRESO 
BAIGIAMIEJI DARBAI

Kalbama, kad raud. Kinijos už- 
__ ___ __ __ puolimas yra palaimintas pa- 

ja. kuriai parduoda savo kviečius J čios Rusijos, kuri, prisibijodama 
JAV lėktuvai kas 3 vai. atgabena KiniJ?s nukreipė į kaimy- 
ginklus Kalkuton. Britai irgi no “daržą . Ir Indija pavojinga 
siunčia ginklus laivais._________ į Rusijai ne savo karine galybe, o

įtaka tarp Azijos ir Afrikos tautų. 
Generolas L. Norstad, Atlanto ' „ .. „ , . , . ±

S-gos pajėgu viršininkas, turėjęs! Britanija yra linkusi leisti ato- 
į mimus ginklus V. Europos 
; valstybėms padedant Amerikai. 
Savo atominius ginklus Europa 
turės už penkerių metų. Kubos 
krizė dar daugiau įtikina visas 
Europos valstybes, kad joms rei
kia eiti prie Europos valstybių ne 
tik ūkinės, bet ir politinės vieny
bės.

U-2 garsusis lėktuvas, kuris sa
vo laiku buvo įkliuvęs Rusijoj, ir 
dabar atlieka savo rolę. Jis skrai
do beveik kasdien virš Kubos nuo 
to laiko, kai Castro paėmė val
džią. Tai vienintelis pasaulyje 
lėktuvas, kuris skrenda 14 mylių 
augštyje. Jis yra tik 49 pėdų il
gio. bet sparnų ilgis siekia 80 pė
du. šio tipo lėktuvai drauge su 
laivyno lėktuvais fotografuoja

II laisvojo pasaulio lietuvių; ratūros vakaras ir banketas — 
kultūros kongreso rengėju komi- ■ ketvirtadienį 7 v.v.

Sekcijų posėdžiai prasidės lap

bus. Programa, nors dar nevisai; Posėdžiaus tuo pačiu laiku: spau- 
galutinė, jau suredaguota. Iš jos Idos, literatūros, architektūros ir 
matyti, kad kongresas bus prade-1 istorijos sekcijos, šeštadienį, lap- 
tas lapkričio 21 d., trečiadieni. 7;kričio 24 d.. 9.30 v. ryto ppsė- 
v.v., Čiurlionio galerijoj meno, i džiaus šios sekcijos: architektū- 
architektūros. spaudos parodų į ros. fizinio lavinimo, parapijų 
atidarymu ir prof. V. K. Jonyno i lietuviškumo, lituanistinių moks- 

_ 2__O__L ..................... ' i- 
mas įvyks lapkričio°22 d., 10 v. r., [jos. muzikos. Iš Kanados sekcijų 
Jaunimo Centro did. salėj. Pa- posėdžiuose paskaitas skaitys red.

J w w e e e * * CX v A VI <11 111 XX AA pFX VzX . V • XX. V v U J llvi ▼ aval 111 v, a a r v

; nes. Jie įrodinėjo, kad sovietinės ' paskaita. Iškilmingasis atidarv-llu, lituanistinio švietimo, istori 
1 ilhnio i rnn rrf z\o nni i Ir * • •» t i -v- ■» -» z\ * I • 2 _ _______ri  T * T 7"_______1   _1 bazės Kuboje įrengtos netik kaip 
i priemonė P. Amerikai sau pa-
lenkti, bet ir JAV paspausti ypač grindines paskaitas skaitys dr. J.: J. Kardelis— spaudos. A. Rinku- Kubos paviršiu ir atidengė ten 

, Knrlvnn hulnw A . . • i t ___ •_____ ~ ._____ 114. * ____ ~ . ° .nadiški, nes didesnė dalis vartoja- i Berlvno byloje. Ambasadorius 
mo plieno yra pagaminta Kana- Ch. Bohlen priminė prez. Kenne- 
doje ir darbininkai valgą duoną dy Lenino posakį, dažnai cituoja- 
iš importuotų Kanados kviečių.

Susirūpinta advokatų nesąži
ningumu, kuris kaskart vis labiau 
plečiasi. Ontario advokatų sąjun
ga. turinti 5500 narių. 1953 m. 
buvo įvedusi $10 mokestį padeng-j 
ti įvairiems išeikvojimams. Vė-; 
liau tas mokestis buvo pakeltas' 
iki $20 ir prieš 2 metus iki $45.! 
Adv. Murray Gruson buvo nu
baustas 3 metam kalėjimo už iš-j 
eikvojimą $415.000. kurie pri
klausė jo klijentams.

Prieš karalienės himną pro
testavo 50 North Collegiate 
Institute Barrie. Ont., stu- 
domų. motyvuodami, kad jis 
nėra oficialus Kanados him
nas. Kitiems mokiniams gie
dant himną, jie sėdėjo keletą 
dienų. Jie laišku kreipėsi Į 
Ontario švietimo minister), 
kuris paaiškino, kad pamo
kas reikia pradėti karalienės 
himnu, nors Kanada ir netu
rinti atskiro oficialaus him
no.

mą ir Chruščiovo: “Jei žmogus iš- 
jsitraukia durklą ir ima durti i

nas — lit. švietimo. esamas raketų bazes bei sovietu
Pamaldoms parinktas labai, lėktuvus.

Mūsų kultūriniai uždavi-, ankstyvas, nenatogus laikas

Grinius ir dr. J. Puzinas: “Mūsų 
kultūrinės veiklos gairės atei- 
čini,? ______ —_ _ _ ____ ___ _ ___ __

: niai ir jų vykdymas”. Abu paskai- ; sekmadienį 8 v. r. šv. Kryžiaus Sov. Sąjunga nutraukė sutartį 
tininkai savo darbus yra bendrai'šventovėje. • su Indija ir karo lėktuvų MIG

___ _ _____________ ____ j Simfoninis koncertas — lapkri- nepristatys. Rusai palaiko komu- 
, posėdžio Toronte pageidaujami, čio 25 d., sekmadieni. Marijos nistinę Kiniją kovoje su Indija, 
i pakreipę praktine linkme. Lite- augšt. m-los salėje 3.30 vai. p.p. Indijos politika laikyti pusiausvy-

! rą tarp Sov. Sąjungos ir JAV ne-

n o.>a muiu *,uninKai savo aamus vra Denarai 
I minkštą medžiagą, duria tol, kol aptare plb vadovybių bendro 
: atsitrenkia į kietą plieną, ir tada; DOSėdžio Toronte pageidauiami, 
; ištraukia”. Taip buvo ir šį kartą.
i N. Chruščiovas buvo nuomonės, 
ypač po susitikimo Vienoje, kad 
prez. Kennedy esąs silpnas, kad 
ii galima paspausti ir išreikalau
ti nuolaidų. Taip jis elgėsi ir Ku
bos atveju — skverbėsi, kol atsi
mušė į tvirtą “ne” ir turėjo pasi
traukti. Dar bandė derėtis ir lai
mėti JAV bazių atitraukimą iš 
Turkijos, bet dar kartą atsitren
kęs į “ne”, nusileido.

Simfoninis koncertas — lapkri- nepristatys. Rusai palaiko komu-

pasisekė, ir ji pati dabar jau pra
šo ginklų iš Amerikos.

! Bulgarijoj pradedamas racio-
Lapkričio 10-11 d. Niujorke, Salia oficialių pranešimų nu- nuoti maistas. — Visi kviečiai tu- 

kviečiama metinė VLIKo sesija, j matomos diskusijos aktualiais ri būti atiduoti valstybei. Dar ra- 
Ji prasidės šeštadienį 10 vai r. i klausimais: kultūriniai santykiai cionuojama pupos, svogūnai, bul- 
Pabaltijo Laisvės Namuose 131 i su okupuota Lietuva, laisvinimo vės ir rvžiai. Pabrango pienas, 
East 70 St. Kiekviena VLIKe da- organizacija ir kt. 
lyvaujanti grupė turi teise atsius
ti tris atstovus. Taip pat kviečia
mi dalyvauti ir liet, spaudos at-i 
stovai.

Dalyvauti VLIKo sesijoj iš Ka-!
1 1__  • ▲ • T

VLIKo METINĖ SESIJA

mėsa, kiaušiniai ir kt. Bulgarijoj 
visas žemės ūkis yra sukolcho- 
zintas.Atvyko iš 

Pabaltijo
Kanados statistikos biuro žinio

Ūkių skaičius Kanadoj per 
paskutinius 20 metu sumažė
jo iš 677.000 iki *490.000. 
Ūkių darbininkų skaičius 
taip pat sumažėjo net puse 
milijono. Dabar ūkiuose dir
ba tik 675.000 darbininkų.

Bus valstybine Kanados loterija?
* uvju aMViao ovajJ J « tr r į^c« |cuiim iu iu*

• riau judinti loterijos klausimas— į ir kt. išlaidoms, o 25%
; spaudoj ir parlamente. Susidarė; nėms. Jeigu Kanadoje būtų įves 
speciali organizacija iš kelioli-; ta tokia loterija, ligoninėms tek- 
kos asmenų, kuri jau surinko 14. j tų $2.500.00. Tai palyginti maža 

Japoniški automobiliai pasiro- 000 parašų po atitinkamu prašy- ■ suma. Vien federacinė - provinci- 
dys Kanados rinkoje ateinančiais 
metais. Jie bus priskirti prie ma- 

j žuiu grupės ir kainuos apie 
$2000. Datsun Bluebird pirm., 

* lankydamasis Kanadoje pareiškė.
Kanados valstybinė geležinke- kad Japonija eksportuoja aute

lių b-vė CNR visoje S. Ameriko- mobilius į 77 kraštus ir iš niekur 
je turi ilgiausią geležinkeliu tink- negauna nusiskundimų. Tarp kit- _ _ .
j*_  35 000 mvlin. ko. automobiliai būsią pusiau ka- mus duomenis. Airijos loterija vačių aukotojų

2000 kanadiečių karių V. 
Vokietijoje, kurie turėjo bū
ti pakeisti naujai priimtais 
savanoriais, laikinai palieka
mi Vokietijoje. V. Vokietijo
je yra virš 6000 kanadiečių 
kariu. *

FBI remia 
komunistus?

Buvęs FBI agentas ir kartu ko
munistas Jack Levine praneša, 
kad JAV komunistų partijoje, ku
ri turi 8.500 narių, anie 1500 yra 
tik apsimetė komunistais, o tik
rumoje priklauso FBI. Kadangi 
visi turi mokėti nario mokesčius 
partiiai. tai FBI tampa didžiau
sias komunistu partijos najamu

Pastaruoju metu pradėtas stip-, 75% pajamų skiria laimėjimams' nados yra pakviesti PLB v-bos mjs per trečiąjį 1962 m. ketvir- 
’ - ........... ............  ‘ "%—ligoni- pirm.dr. J. Sungaila.vicepjrm. J. tį imigravo Kanadon: iš Lietuvos

1. Latvijos 2, Sov. Sąjungos 12. 
Suomijos 82. Per 1962 m. pir
muosius 9 mėnesius imigravo: iš 
Lietuvos 1. Latvijos 6. Estijos 3. 
Sov. Sąjungos 40. Suomijos 251. 
Pagal tas pačias statistikos žinias, 

’sugrupuotas ne pagal imigrantų 
atvykimo kraštus, bet pagal jų 
pilietybę, skaičiai taip atrodo: at- 
vvko per pastaruosius 9 mėn. — 
Lietuvos piliečių 2. I^atvijos 3. šaltinis. Levine pranašauja, kad 

“Laisvės kovos Estijos 1. Sov. Sąjungos 59. Sub- FBI agentai sali ateityje perimti 
‘ mijos 267. visą partijos kontrolę.

mu ir pasiuntė Kanados feder.lnė ligonių apdrauda šiemet kai- 
parlamentui. Norima, kad būtų nuoja 8800 mil., neskaitant admi- 
atitinkamai pakeistas įstatymas ir i nistracinių išlaidų: be to. $200 
įvesta valdžios prižiūrima loteri ja mji. numatyta išleisti remontui 
ligoninių naudai. Apskaičiuoja- statvboms. Manoma taipgi, 
ma. kad kanadiečiai kasmet išlei- , . , .tižia S9 mil. užsienio loterijoms. |’“O ''’ėdimas sumahntų
ypač airių loterijai. Pagal turi- gausias sumas ligoninėms is pri-

_ ligoni- pirm- dr. J. Sungaila, vicepirm. J. 
būtu ives- Matulionis, dr. M. Anysas, V. Vai

dotas. “NL” red. J. Kardelis, “T 
2” redaktorius ir kt.

šioje sesijoje padarys praneši
mus — VLIKo pirm. dr. A. Tri- 

įmakas, vykd. tarybos atstovas, 
komisijos. Tautos Fondas ir kt. 

: Paskaitinius pranešimus padarys 
[neseniai atvykęs iš Lietuvos inž. 
■J. Miklovas. tema “Mūsų jauni- 
imas laisvinimo darbe” ir V. Si- 
[ dzikauskas 
ofenzyva”.
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Ukrainiečiu laisvės kovos GEDIMINAS GALVA Teisme paaiškėjo paslaptys. I.

Religiniame gyvenime

Lietuviai ir ukrainiečiai ginklo broliai KREMLIAUS AGENTAI TEBEŽUDO
IŠEIVIJOS VEIKĖJUS MEČYS MUSTEIKIS

Mes dažnai šnekame apie savo 
artimuosius kaimynus, bet pa
mirštame tolimesniuosius. Ukrai- 

i niečiai, tolimesnis kaimynas, ran
da vietos mūsų politinėje istorijo
je, bet pamiršti nūdienėj buity.

Lietuvius ir ukrainiečius sieja 
netik istorinis tarpsnis, bet nū
dienė kova ir rytojaus gyveni
mas. Sovietai užsimojo vandens 

j keliu susieti Juodąją ir Baltijos 
jūrą. Sis planas remiasi ne kurio
mis idėjomis, bet ūkiniu apskai-

• Austrijos kareiviai, šeštas ba-1 • Olandijos klebonai, katalikų čiavimu. Klaipėda yra artimiau- 
talijonas, pasiryžo statyti bažny- į ir protestantų, atidarė bendrą! sįas Ukrainos langas į Vakarus, 
čią savo rankomis ir priemonėmis j fondą, iš kurio bus statomos dvi:
Alpių kalnuose, 2000 metrų augš- bažnyčios, 
tumoje, netoli Innsbrucko. Bus

Lietuviai, padavę ranką ukrai
niečiams, gali jaustis netik sau-

’ J • Muzikų kongresas, kurį suor- geSni politiškai, bet ir ūkiškai
augščiausiai stovinti bažnyčia vi- ganizavo Jungtinės Tautos, buvo “ ...
------pasveikintas popiežiaus Jono 

XXIII. Sv. Tėvas prancūzų kalba 
• išreiškė tris linkėjimus: muzikai 
privalo vesti jaunimą, kad-jis pa
miltų muziką, per kurią pratur
tintų ir pakiįnintų savo dvasią: 
kad muzika padarytų žmones 
duosnesniais ir juos sujungtų 
vienam didingam broliškam idea
lui; moderniųjų laikų muzika te- 
jieško Įkvėpimą iš didžiųjų temų, 
kuriose žmogus atpažintų pats sa
ve, jog yra Dievo vaikas.

Belgijoje.'Pagal archit. G. Des-I Mi?skavs ,r S"v,„et'ne ?ud,)OS
& J J s : spauda skelbia, kad Bresto apy-

same Tirolyje.
• Indėnės dovana popiežiui. — 

IŠ Mackenzie misijos Kanadoje 
indėnė Natutzo savo mažyti turtą 
— $70 užrašė popiežiui. Iš Romos 
buvo gautas atsakymas: “Jo šven
tenybė popiežius bus sujaudintas 
tokiu duosnumu senutės indėnės, 
kuri priklauso neturtingiausiai in
dėnų tautelei, bet jos širdis tur
tinga dorybėmis, meile Bažnyčiai 
ir Kristaus Vietininkui”.

• Bažnyčia be sienų statoma

sauvage projektą, pastatyti ce
mentiniai stulpai, uždėtas stogas, 
o sienos — stiklinės.

• Kinijos vyskupas Hu Jo-Šan. 
CM, mirė kalėjime rugpjūčio 2 d. 
Komunistai ji areštavo 1955 m. 
kaip “kontrarevoliucijonierių” ir 
pasmerkė 20 metų kalėjimo.

• Krikščioniškosios archeologi-

gardoj 1960-61 m. laikotarpy už
darytos 108 pravoslavų cerkvės: 
“iširusios” 8 katalikų parapijos 
ir 7 baptistų sektos; keletas ste
buklingų vietų “demaskuota”. 
Gardino apygardoj nuo Įsijungi
mo sovietijon iki 1962 m. uždary
ta 40 cerkvių ir 20 kat. bažnyčių.

Niujorkas. — Brolis Kajetonas
jos kongresas ivyko Italijoj, Ra-i Baumann, pranciškonas, yra žy-

tarpti. Šių tautų bendravimas yra 
ne nuotaikos, bet tikroviškoji bū
tinybė.

Ukrainiečių nusiteikimas
Ukrainiečiai, pavartę savo isto

rijos lapus, yra nuoširdūs lietu
viams. Jie geriausiais žodžiais pa
mini istorinĮ tarpsni, kai lietu
viai valdė tolimas pietines sritis. 
Jie gerbia anuometini didžiųjų

rainiečių politiniam, ūkiniam ir1 
kultūriniam bendravimui. Jau 
šiandieną metas artinti Juodosios 
ir Baltijos jūros krantus ir ruoš
tis abiejų tautų tikroviškam ben
dravimui. Mes turime planuoti 
valstybini tikroviškumą, o ne ati
trauktas svajones sukurti federa
ciją vidurinėje Europoje.

Tikroviškoji federacija
Federalizmas nėra politinis 

vaistas visoms ligoms pagydyti. 
Jis turi subręsti tautoje ir negali 
būti primestas kaikurių valstybių 
politinių užmačių. Kiekvienas jė
gų sutelkimas, federavimąsis, tu
ri būti paremtas tikroviškų inte
resų sutapimu. Ir šiuo požiūriu 
lietuviai pirmiausia turi atkreipti 
dėmesį i ukrainigfių tautą, kuri, 
kaip ir lietuviai; kovoja nevien 
už etnografines sienas, bet siekia 
jas ir ateityje apginti. Lietuvių 
tauta federaciją gali laikyti prie
mone, kuri patarnauja jos tiks
lams. Lietuva gaivališkai kovojo 
ir tebekovoja prie rusiškąjį ar 
vokiškąjį “federalizmą”. Ir atei-

kunigaikščių politinį genijų, bet tyje gali pasikartoti “federaliz- 
jų nesisavina, kaip gudai; sveti- rnas ’- kuris sieks išbraukti lietu-
momis plunksnomis nesipuošia, 
bet Lietuvos didžiuosius kuni
gaikščius rikiuoja i ukrainietišką 
kultūrą, kuri kaikada turėjo Įta
kos ir kaimynams.

Istorinis palikimas nepamirš
tas, bet jis tinkamai nepanaudo
tas šiuo metu suartėti. Lietuviai, 
tapę laisvi, nepamiršo ukrainie
čiu ‘ nedalios. F

vių vardą iš gyvųjų tarpo. Lietu
viams yra gerai žinomi tam tikri 
veiksniai, nesigaili honoraro 
įbrukti atitrauktam federalizmui, 
kuris lietuvių tautai neša ne tar
pimą, o pražūti. Jei tikime Į lie
tuvių tautos valią ir gerbiame au
kas, jau sudėtas ant lietuvių tau
tos laisvinimo aukuro, jei mes

Nepriklausomos teikiame reikšmės tautų apsi- 
Liėtuvos metais Kaune buvo pri- sprendimui, demokratijai ir lietu- 
siglaudę ukrainiečiai laisvės ko- tautos tęstinumui, negalime

, . w votojai, nors kaikurie kaimynai savo rankomis talkinti tiems, ku- 
venos mieste. Dalyvavo 300 atsto-; mus JAV architektas, suplanavęs j “ * ’’ ------’-
vų iš 23 valstybių ir 104 universi-: visą eilę šventovių ir negavęs nė i

: žvairakiavo. rie siekia mus paglemžti.
Lietuvos ir Ukrainos 

bendravimas

priedangoje. Tų tautų istorija 
pakartotinai mus įtikina priežo
džio teisingumu: “vilkas vis į 
mišką žiūri”. O miškelis, kuriame 
galima smagiai grobio pasi j ieško
ti, yra Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės.

Bendri tikslai
Pabaltijo santarvė neturėjo pa

kankamai drąsos paremti Lietu
vos teisingus istoriškai etnografi
nius reikalavimus. Jei kas tiki, 
kad etnografiniai klausimai galės 
būti teisingai išspręsti milžiniš
kos apimties federalizmo, kuria
me vadovaus didesnės galybės, 
besigaudydamos savo tikslų, tepa- 
siskaito Europos ir JAV istoriją. 
Istorinį lietuvių tautos palikimą 
ginsime mes patys, talkinami pa
našaus likimo tautų, kaip ukrai
niečių. Norėčiau tikėti, kad to
kiai kovai jau esame priaugę. Mes 
turime pagrindo tikėti, kad so
vietinis “federalizmas” nepalauš 
pavergtų lietuvių atsparumo, 
nors tauta jau gerokai pažeista.

Ukraina turės dar gausesnių 
klausimų už laisva Lietuvą. Tos 
dvi valstybės, ypač tarptautinėje 
politikoje, turėtų vesti suderintą 
kovą. Jos abi sieks istoriškai et
nografiniu sienų pripažinimo. 
Ukrainos laimėjimas bus ir Lietu
vos laimėjimas. Prileidus, kad 
Ukrainai pavyks iškovoti vakari
nes sienas bent iki Curzono lini
jos, Vilniaus koridorius, kurio 
lenkai nevien mintyse neišsižada, 
fiziškai negalės būti atgaivintas. 
Ne čia vieta plačiau aptarti atei
ties galimybes, nes šie straipsniai 
skirti supažindinti su ukrainie
čiais.

Praeitų metų vasarą per Berlyną i Vakarų Vokietiją atbėgo žymus 
sovietų agentas Bogdan Stašynskij, vykdęs žmogžudystes Maskvos 
įsakymu. Jis laisva valia pasidavė vokiečių policijai ir savanoriškai 
prisipažino, kad yra nužudęs du žymius ukrainiečių vadus V. Vokie
tijoje — Levą Rebetą ir Steponą Banderą. Spalio 8-19 d. augšč. 
V. Vokietijos teismas Karlsruhe mieste nagrinėjo šio agento bylą. 
Teismo metu paaiškėjo paslaptys, kaip Maskva organizuoja žmog
žudystes likviduoti tremtinių veikėjams Vakaruose, ir daug kitų 
sensacingų dalykų. Dėl šių priežasčių teismas susilaukė didelio dė
mesio. Jį sekė žurnalistai iš Britanijos, Prancūzijos, Amerikos, V. 
Vokietijos ir kitur, bei laisvėje gyveną sovietų pavergtų kraštų 
spaudos žmonės. Spalio 19 d. teismas paskelbė sprendimą: 8 metai 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Bausmė labai maža, bet teismas tam 
turi pagrįstas priežastis.

Iki šiol nežinomas ginklas
1957 m. spalio 12 d. savo buto 

koridoriuje Miunchene buvo ras
tas negyvas ukrainietis rašytojas 
Levas Rebetas, ukrainiečių išei
vių labai žymus veikėjas — ideo
logas, jų laikraščio redaktorius. 
Nerasta jokių ženklų, kad mirusis 
būtų kieno nors nužudytas. Pada
rę skrodimą, vokiečių gydytojai 
nustatė, kad L. Rebetas mirė na
tūralia mirtimi, dėl širdies de
fektų. Iki tol L. Rebetas buvo 
puikiausios sveikatos, niekad ne
sirgo ir nesiskundė, todėl jau tuo
met jo staigi mirtis daugeliui jo 
artimų draugų sukėlė Įtarimą.

Beveik lygiai po dviejų metų, 
1959. X. 15., Miunchene prie sa
vo buto koridoriuje ant laiptų 
buvo rastas negyvas ir antrasis 
ukrainiečių veikėjas, ukrainiečių 
nacionalistų organizacijos OUN 
legendinis vadas Steponas Bende- 
ra. Šiuo kartu jau netik ukrainie
čiai, bet ir daug kitų buvo Įsiti-
kinę, kad tai politinė žmogžudys
tė, Įvykdyta sovietų agentų. Ta
čiau ir šiuo kartu nesusekta jokių 
žmogžudystės pėdsakų. Tik pada
rius lavono skrodimą, viduriuose

----- -------------------- . . :'~«4 -“y „vi Nūnai esame ginklo broliai, j 
tetų. Tai šeštas tarptautinis kon-jcento už darbą. Neseniai priim- bet neprivalome gyventi vien da-l 
gresas, turėjęs tikslą pasidalinti jas JAV architektų instituto na-; bartimi.’ Mes turime moti ir i Į Dabartiniu metu mes' privalo- 
žiniomis ir naujais atradimais.; riu. i ateiti, ruošti dirva lietuviu - uk- j me panaudoti, visas priemones
Priešpaskutinis kongresas buvo; ‘ ‘ ’ ! n8tuViu tautai' išlaisvinti. Tačiau
19o4 m. Prancūzijoje. i į ....... .

« Portugalijos prezidentas ad
mirolas A. Tomaz Įsijungė -i 15.! 
000 jūreiviu ir žvejų metinę mal-j

j pirmutinis uždavinys — susiri
kiuoti savybėje ir susiglaudinti su 
bičiuliais, kurių galime rasti uk- 

Mississippi yra didžiausia upė' plantatorių vergai, ir todėl siauri- rainiečių tautoje. Mūsasis išsisky-

Amerikiečių rasistai degina kryžių
dininkų kelione i Fatimos švento- §įaurės Amerikoje ir valstybė, i na jų teises. Taip pat keistai atro- rimas, turint galvoje kaikurių ga
vę. Visi praleido nakti sy. Sakra- Mississippi valstybė priimta i JA i do, kad dėl vieno studento teisiu i lybiu Lietuvos nepriklausomybės

---z--------- -------------- ------------ i x A A V A ’ 
tojų turi 2.179.000; apie pusę gy-■ tūkstančiai kariuomenės. Kai dik- \ trumpalaikėmis prielaidomis. Ne- 
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mente adoracijoje. Tuksiančiai V-bių federaciją 1817 m. Gyven-• apsaugos turėjo būti atsiusta keli i nūdieni pripažinimą, paremtas
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Sovietų laivynas 
auga

Sov. Sąjungą pradėjo intensy
vią karo ir prekvbos laivu staty
bos programa. Amerikiečiu pre
kybininkų delegacija, kuri lankė
si Maskvoje, Murmanske, Lenin
grade. Odesoje ir kitose vietovė
se. praneša, kad iki 1966 m. JAV 
bus Pralenktos. Delegacijos vado- 

i vas. Lvkes Steamship Co. viceoir-

ja socialinę ir ekonominę krašto ppi valstybė yra juodžiausia JAV-; tą dėl negrų teisių gynimo, tai jų 
reformą, kuri apsaugotų tautą bėse. Pradžioje Mississippi pasi-; Ku-Klux-Klan — rasistinė slapta 
nuo komunizmo. Bendru raštu žymėjo savo miškais ir miškų pra-į organizacija — viešai degina kry- 
pasmerkė žiauria Kubos valdžią, mone, vėliau tapo didžiausia med-' žiu, tuo reikšdami kryžiui protes- 
persekio  jaučią Bažnyčią. Vysku-. vilnės ir kukurūzų plantacijų.tą, kam jis nestoja i rasistu pusę.vinilo 11 I\UIYU1UZ,U yiantavij u 

pai kviečia geros valios žmones valstybė. .Neraštingų žmonių pro- 
melstis ir aukotis; kad Dievas iš- centas augšeiausias JAV. Reikia i

J. Gbs.
10.000 kubiečių 

savanorių
Kubos krizės metu 10.000 

priklausanti katalikams ir urotes- da mažai rašė. Paskutini kartą: biečiu pabėgėlių vyrų pareiškė 
fantams, yra Bautzen. Vokietijų- universitetinis Oksfordo mieste-j norą būti priimami savanoriais i

laisvintu Kubą nuo baisaus ban-• manyti, kad neraštingų negrų yra ‘ 
dymo, kuri pergyvena. [žymiai daugiau negu baltųjų.

• Vienintelė pasaulyje katedra, • Apie Mississippi iki šiol spau- ‘ ku-

privalome pamiršti. kad Lietuvos; 
nepriklausomybės išlaikymas pri
klauso nuo ūkinių, geografinių ir 
politinių sąlygų. Laisvos Ukrai
nos atkūrimas yra pagrindinė są
lyga išlaikyti 7'ŽIsvą ir pakanka
mai saugią Lietuvą. Lietuvos ūki
nis tarpimas ir politinis saugu
mas turi remtis turtingu ir sau
giu užnugariu. Tokiu užnugariu 
gali būti Ukraina, kuri savo , pa
jėgumu drauge su kitomis tauto- 

į mis, supančiomis rusus, sugebė- kiek iš snaudos galima matyti, jau

1971 m., sovietu prekybos laivy
nas bus dvigubai didesnis už ame
rikiečiu.

Naujoviški tankai
“Tass” paskelbė, kad Rusija tu

rinti tankus, kurie gali būti nau
dojami atominio sprogimo užnuo
dytose vietovėse. Amerikiečiai

taniams, yra nauuen. VOKlctlJu- UillVtzlbllcUUlb kJAblVlUU IlllCbtC-| aivl a Uitu yiiiiticuin oavciiiuiidio luoud, O'-UUUUO gailina niaiju, JUU

je. Katedra padalinta į dvi lygias lis pagarsėjo tuo, kad jame buvo • kariuomenę. JAV yra 150.000 pa-j tų jiems atsispirti. Mes neturime kuris laikas daro bandymus su 
dalis. Vienoje pusėje meldžiasi palaidotas didžiausias JAV rašy-į bėgėlių iš Kubos. Kariuomenėn i pagrindo tikėti Į ruso, lenko ir Įvairiom ginklu rūšim atominio
katalikai, o antroje liuteronai, tojas William Faulkner. Dabar priimta jau 2.000 vyrų.

sakai visiškai pranyksta, o sužei
dimų taip pat nelieka jokių. Dėl 
šių priežasčių sunku buvo nusta
tyti tikroji mirties priežastis ir 
abiem nužudytiem ukrainiečiam. 
Banderos lavone nuodų pėdsakai 
rasti tik todėl, kad Stašynskis į 
Banderą nuodus iššovė iš perma- 
žo nuotolio.

Ginklas pavojingas ir žudikui
Sis pistoletas yra praktiškas 

dar ir tuo, kad juo šaunant pasi
girsta tik labai silpnas garsas. Ta
čiau i is tur i ir vieną nepatogu
mą: iššauti nuodu garai yra pavo- 
iingi ir pačiam šovėjui. Bet bol
ševiku chemijos specialistai sura
do būdus, kaip pačiam nuo tų 
nuodu apsisaugoti. Prieš iššau
nant. šovėjas turi nuryti tam tik
rą kieki specialių piliulių, o tuoj 
pat po iššovimo turi sutraiškyti 
vieną specialiu vaistu ampulę iš 
anksto paruošta nosinėje, ir ta 
pačia nosine pridengti savo bur
ną. Tuo būdu iš nosinės garuoja
priešnuodžiai, kurie apsaugo kvė
pavimo organus nuo tikrųjų nuo
du. Toki metodą panaudojo ir 
Stašynskis, žudydamas ukrainie
čius.

buvo rasti labai maži ciano rūgš
ties pėdsakai. Bet ir ši mirtis bū
tų likusi gal būt amžina paslapti
mi. jeigu nebūtų prisistatęs ir 

! prisipažinęs pats žudikas — Bog
danas Stašynskij.
1 Teisme B. Stašynskij papasako- 
jjo su visom smulkmenom, kaip 
j jis minėtus vyrus nužudė. Tam 
j tikslui naudojo bolševikų išrastą 
specialų pistoletą, purškiantį. 
nuodus. Ginklo konstrukcija visai 
paprasta, atrodo kaip du niekuo 
nepavojingi vamzdeliai. Jo vidu
je, prieš parako užtaisą, yra Įsta
toma ampulė su labai stipriais 
nuodais—ciano rūgštimi. Paspau
dus gaiduką, ampulė susprog
dinama i mažiausias dalelytes ir

! iš jos staiga prasiveržia minėtu 
j nuodų garai, kurie maždaug iš 
i pusės metro atstumo garantuotai 
’ nužudo kiekvieną, kas tik tuos ga- 
: rus Ikvenucda. Nužudo per kelias 
sekundes. Ikvėutos nuodų dujos;.........

[susiaurina kraujo indus ir sudaro!brezmms. Jie buvn tokie tiks „s, 
s ispūdi. kad nužudytasis vra miręs nenaudodama vokie-
; Natūraliai — širdies ’infarktu, čiai patys toki ginklą lengvai pa-

Vokiečiai išbandė ant gyvulių
Dar teismo pradžioje daugelis 

nenorėjo tikėti, kad tai, ką Sta
šynskis pasakoja, yra tiesa. Vis
kas atrodė labai fantastiška. Ta
čiau jo visi pasakojimai tiksliau
siai sutiko su duomenimis, ku
riuos jau turėio kriminalinė no- 
liciia. Kaikuriais atvejais Sta- 
švnskis policiją net patikslino. 
Greitai visiems paaiškėjo, kad tai, 
ka Stašynskis pasakoja, yra tei
sybė.

Kai Siasyiis«cis žudęs L. Rene
tą. tai pistoletas buvęs dar nevisai 
tobulas — turėjo tik viena vamz
di. bet Banderai nužudyti iau tu
rėio dvivamzdi. Beje. Stašynskis 
nei vieno tokio pistoleto su savi
mi neatsinešė. Sakėsi, po nužu- 
dvmo kiekvienu kartu Įmetes Į 
vieną prūdą Miunchene. Bet bū
damas kalėjime. V. Vokietiinie. 

i ctačvnskis nuniešė šio pistoleto

Tos-katedros vyskupas yra Otto tas pats miestelis plačiai pagarsė- 
Spubeck. vadinamas “atominiu j jo tuo, kad jo universitete kilo 
vyskupu”, nes jis yra atominių didelės riaušės dėl vieno negro 
problemų žinovas. Jo mokslinis studento — Mereditho — imatri- 
veikalas “Kristus ir modernusis kuliavimo.
gamtos mokslas” susilaukė šeštos Pietinės sritys, vad. bendru Di- 
laidos. ixiland vardu, yra rasistinės nuo-

• Kubos komunistai sušaudė taikos. Ir Fauiknerio romanuose
moterį, Karmelę Izaguirre, kuri jie randa peno savo rasizmui. W. 
atsisakė mokyti vaikus komuniz- Faulkneris vaizduoja dviejų tipų 
mo. Už nanašu kaltinimą sėdi ka-; žmonių ir dviejų gyvenimo stilių 
Įėjime 75 motinos. konfliktus, pilietinį karą, įvykusi

• Milžiniška labdaros darba at- j prieš šimtą metu.
lieka Amerikoje Bažnvčia. rūoin- Europiniu požiūriu atrodo keis
damas) ligoniais. Ji šiuo metu iš- ta, kad baltieji mississipoiečiai 
laiko 816 ligoninių, per kurias i negali užmiršti, jog lygiai prieš 
metus pereina 14 miliionu ser-išimtą metų negrai buvo baltųjų 
gančiujų. Be to. turi 135 specia- , 
lias ligonines su 399 900 metiniu 
ligoniu. Tose ligoninėse dirba 25. 
009 seselių vienuoliu. Tai milži
niškos tikėiimo ir duosnumo pa- , 
staneos. Pačios pirmosios ligoni-i 
nės Amerikoje buvo kataliku, ati
darytos 1524 m. Meksikos mieste. 1 
Ir Kanadoje pirmoji ligoninė bu
vo kataliku, atidaryta 1639 m. į j 
Quebeco mieste. i

l vokiečio taikingumą federacijos sprogimo vietovėse.

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE

konfliktus, pilietinį karą, įvykusį

Europiniu požiūriu atrodo keis-

PINIGAI į USSR
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

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

i Maždaug per 10 min. nuodų pėd- (Nukelta i 6 psl.)

Įvairus
• , • • • į Lietuva, Latvija,siuntiniai Estija, Ukraina

vių net nepasiekė salos pakraščių. 
Išmėtyti iš susprogdintų laivelių, 
suvaržyti pilnos kautynių apran
gos, jie prigėrė įlankos vandeny- 

didžiausios Filipinų Luzono salos. se. Tuos, kuriems pavyko išsikel- 
gynybai buvo paprasti: smogti ja- i ti, per keletą valandų paklojo 
ponams tada, kai jie mėgins kel- į amerikiečių kulkosvaidžiai ir arti- 
tis, kol dar jie nebus spėję įsi--lerija. Po to artilerijos ugnis bu- 
tvirtinti salos pakraščiuose. Mac-' vo nukreipta į japonų laivus. Į 
Arthuras buvo tikras, kad japo- • įlankos dugną nugarmėjo du 
nai savo invaziją vykdys pagal i transportiniai laivai. Kiti spėjo 
kadaise amerikiečių avantiūristo 1 pasitraukti, nors nevienas iš jų 
Homer Lee parašytą knygą, pa- i jau buvo mirtinai pažeistas artile- 
grindinį smūgį koncentruodami į rijos sviedinių ...
Luzono šiaurėje esančioje Linga-i Dešimt dienų japonai tvarkė 
yen įlankoje ir tuo pačiu metu iš- j gautąsias žaizdas. Jie, atrodo, jau 
sikeldami Luzono rytinėje arba spėjo įsitikinti, kad Homero Lee 
pietinėje dalyje. Iš abiejų išsikė-į knyga yra gerai pažįstama gen. 
limo vietovių jie veršis Filipinų į MacArthurui. Todėl šį kartą prie 
sostinės Manilos kryptimi, steng- i Lingayen įlankos buvo sutraukta 
damiesi suskaldyti sąlos gynėjus.; šimtai laivų. Pasiruošimas invazi- 
Į Luzono šiaurę jis pasiuntė gen J jai įgavo žymiai rimtesnį pobūdį. 
Wainwright su I korpusu, į pie- ■ Ties Vigan ir Apari buvo iškelia- 
tus — gen. Jones su XI korpusu, ma vis daugiau japonu daliniu, 
pietryčių pakrančių apsaugą pati- — Iš Vigan ir Apari jie mė-

le Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS saQHGCSOS. paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 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.

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

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

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

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tcl. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Aviacijos
pralaimėjimai. Pearl Harboro 

katastrofa Fili
pinų salų gyny

bą paliko negausiems gen. Mac
Arthuro daliniams. Savo žinioje 
jis turėjo vos 6.000 reguliarios 
amerikiečių kariuomenės vyrų ir 
arti 100.000 pusiau paruoštų fili
piniečių atsarginių. Amerikiečių 
karo aviaciją Manilos Clark ae
rodrome sudarė nedidelis skai
čius naikintuvų. 35 keturmotori- 
niai B-17 bombonešiai. Pusę savo 
bombonešių gen. MacArthuras 
tuojau pat permetė į Mindanao 
salą, kur jų negalėjo pasiekti ja
ponų aviacija. Kita pusė buvo pa
likta Maniloje. Nepraėjus nė 10 
valandų nuo Pearl Harboro kata
strofos. Maniloje paliktus bom
bonešius nušlavė japonu aviaci
ja. Sekimo postai pranešė, kad į 
Manilą artėja japonų bombonešių 
gruoė. Amerikiečių naikintuvai 
oakilo pasitikti priešo. Bombone-į kėdamas vietinėms filipiniečių • gins žygiuoti į pietus, tuo steng- 
šiai taip pat buvo mesti į orą, kad 
priešas jų nerastų aerodrome. 
Kai japonų aviacijos daliniai bu- 

i vo atmušti, bombonešiai vėl nusi- 
! leido Clark aerodrome ir čia juos 
su žeme sumaišė netikėtai pasiro
džiusi antroji japonų bombonešių 
ir tolimojo skridimo naikintuvų 
grupė. Kritikai dėl bombonešių 

i praradimo kaltę verčia gen. Mac- 
įArthurui: girdi, buvo labai neat- 
; sargu juos palikti Manilos Clark 
j aerodrome. Gen. MacArthuras į 
i šia kritika numoja ranka, nes vie-
• nintelis kitas aerodromas, turėjęs
• pakankamo ilgio nusileidimo ta
kus. Mindanao saloje buvo per- 
mažas visiems bombonešiams pri
glausti. Be to, dalis jo išteklių 
buvo rezervuota priimti kitiems 

; bombonešiams, kurie turėjo at- 
j skristi iš Australiios, nors. deja.
kain vėliau naiškėjo. jie niekada

1 nepasiekė Mindanao ...

Paruošė VYT. KASTYTIS

Sviedinių
kruša " Gen. MacArthuro 
japonams, strateginiai planai

pajėgoms. damiesi palengvinti išsikėlimo
Gruodžio 10 d. pirmieji japonų veiksmus Lingayen įlankoje, — 

daliniai išsikėlė pačiame šiauriau- pastebėjo MacArthuras. studijuo- 
siame Luzono taške, netoli Vigan damas žemėlapį.
ir Apari vietovių. Susirūpinusiam i — Sį karta jie atsisako berei- 
generoliui Wainwright MacAr- kalingos rizikos: daugiau laivų 
thuras pareiškė: negu musių!... — pritarė gen.

— Sis išsikėlimas yra grynai1 Wainwright, 
maskaradinio pobūdžio. Jie nori, 
kad mes savo dalinius atitrauktu
mėme iš Lingayen įlankos. Su Vi
gan ir Apari jie manęs nesuvi
lios. Tegu jie sėdi tenai, jeigu jie 
to nori. Pagal Homero Lee knvgą. 
mes jų lauksime Lingayen įlan
koje ..’.

MacArthuras buvo teisus. Po 
poros dienų Lingayen Įlankoje 
pasirodė 12 japonu transportinių 
laivų, kuriuos lydėjo tik keletas 

įkaro laivų, nes japonai, matyt, 
Ibuvo tikri, kad MacArthuras sa- 
;vo pagrindinius dalinius jau bus 
i nukreipęs i Vigan ir Anari. Gali
me įsivaizduoti ju nustebimą, kai 
išsikėlimui skirtus laivelius pa
sveikino visa gėn. Wainwight ar
tilerija. Dauguma japonų karei

Pasitraukimas, 
suklaidinęs 
japonus.

IšsikėlimasLin- 
gayen įlankoje 
buvo pradėtas 
Kalėdų išvaka

rėse. Koncentruota laivyno artile
rija ir bombonešiai paralyžavo sa
los gynėjus. Pasinaudodami su
silpnėjusią gynėju ugnimi, japo
nai greitai Įsitvirtino Įlankos pa
krantėje. Ginklų ir skaičiaus per
svara buvo jų rankose. Vienam 
amerikiečių kareiviui teko keturi 
japonai. Gėn. Wainwright buvo 
priverstas pradėti strategini atsi
traukimą Manilos kryptimi. Pasi
naudodamas gamtovaizdžio natū
raliomis kliūtimis, keletui dienu 
įsiveldavo į aštresnes kautynes',

laikinai sustabdydamas japonų 
antplūdį, o paskui tylomis pasi
traukdavo į sekančias pozicijas, 
esančias arčiau Manilos.

Pasinaudodami Homero Lee 
patarimu, japonai išsikėlė Luzo- 
no pietuose ir rytinėje dalyje. 
Gen. Jones su XI korpusu taip 
pat buvo priverstas trauktis i Ma
nilą.

Gen. MacArthuro akys nukry
po į Bataano pusiasalį. Nuo Mani
los atskirtas Papangos upe, šis 
pusiasalis sudarė idealias sąlygas 
salos gynėjų paskutiniam pasi
priešinimui. Per upę japonams 
bus sunku perkelti sunkiuosius 
ginklus. Be to, džiunglėse ir tan
kai. ir artilerija nustoja savo 
reikšmės. Nerimą gen. MacAr- 
thurui kėlė dviejų tiltų per Pa
pangos upę tolimesnis likimas. 
Juos kiekvienu momentu galėjo 
nušluoti erdves užvaldę japonų 
bombonešiai. Tada salos gynė
jams būtų atimta galimybė pasi
traukti į Bataaną. Tačiau MacAr- 
thuras buvo optimistas:

— Lig šiol jie visas invazijos 
operacijas vykdė pagal Homero 
Lee knygą. Pagal šią knygą, aš 
turėčiau ginti Manilos miestą .... 
Kol japonų generolai yra įsitiki
nę, kad mes ginsime Manilą, 
jiems nėra jokio reikalo bombar
duoti Papangos tiltus ... Tegu 
jie ir toliau galvoja, kad mes gin
sime Manilą, o mes tuo tarpu nak
ties priedangoje atitrauksime ka
riuomenę Į Bataaną, paskutiniuo
ju momentu Manilą atiduodami 
be kovos...

Sis strateginis pasitraukimas Į 
Bataan pusiasali buvo labai gud
rus MacArthuro manevras. Japo

nai buvo nustebinti, kai pasiekus 
Manilos pakraščius, staiga nutrū
ko amerikiečių ugnis. Tada japo
nų karininkai atsiminė Bataaną 
ir į ji vedančius tiltus. Pirmieji 
japonų daliniai jau buvo ant tiltu, 
kada amerikiečiai paspaudė už
taisus susprogdinančią baterijos 
rankenėlę: tiltai ir ant ju užbėgti 
spėjusieji japonų kareiviai dingo 
ugnies jūroje ... Kadangi tuomet 
buvo 1942 m. sausio 1 d., šį spro
gimą palydėjo taiklūs vieno ame- 

: rikiečių karininko žodžiai:
— Laimingų Naujų Metų!...
Pasibaigus karui, kai buvo tei- 

isiami japonų generolai, paaiškė- 
{jo. kad ir šį kartą MacArthuro bū
ta teisaus — japonai tikėjo, kad 
jis gins Manilą. Todėl nė vienam 
iš jų neatėjo į galvą mintis su
sprogdinti tuos du-nelemtus til
tus ...

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė • dirbtuvė

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

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

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

MU. 2-9154

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
♦ Puokžtės nuotakoms bei į/oiriomt kitoms progoms — 

europietižkome ir konodiikame stiliuje.
♦ įvairiausių rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
♦ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
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Spygliai ir dygliai rašantiems Žvilgsnis į dvasinį lietuvių centrą
Mūsų lietuviškų laikraščių skai

tytojai yra labai įvairių skonių, 
pažiūrų, išsilavinimo ir nusistaty
mo. Laikraštis stengiasi visus pa
tenkint ir visiems šį tą įdomaus 
duot. Vieni nori verstinių novelių 
— yra novelių, kiti nori lietuviškų 
veiksnių politikos — yra politi
kos, treti žinių apie juos pačius — 
laikraštis mirga pavardėmis kur 
kas dalyvavo, kur išrinktas ir ką 
šnekėjo. Juo įvairiau, juo geriau. 
Kiekvienas randa šį tą pagal savo 
skonį.

Bet labai dažnai publika tuo 
nesitenkina. Kiekvienas norėtų, 
kad straipsniai būtų tik tokie, ku
rie jį patį domina.

Pvz. vienas sako:
— Mums (jis turi galvoj man) 

neįdomūs jokie ekonominiai ar 
politiniai, ar kitokie straipsniai. 
Mes norim daugiau žinių apie sa
ve pačius, apie provincijos lietu
viškas kolonijas, ką mes veikiame, 
kur dalyvaujame, kokias kalbas 
sakome ir pąn.

Kitas sako:
— Mums (ir vėl jis turi galvoj 

man) neįdomu girdėt apie pilvo 
skausmus ar apie kokias nors mo
terų teises. Mes vis dar neišsiaiš- 
kinom dėl lietuviškų veiksnių vie
nybės ir tos vienybės vardan.rei
kia dar straipsnių, dar labai daug 
straipsnių.

Dar trečias vertina šitaip:
— Jei straipsnį rašo garbingas 

vyras, su didele galva, aš žinau, 
kad jis geras. Bet jei kokia Bima, 
moteriška ir dar tokių neimpo
nuojančių išmatavimų — neverta 
skaityti.

Moterys vėl turi savo vertini
mą:

— Kurią čia iš mūsų turėjo gal
voj? Žinoma, ne manė, bet tikrai 
Petrienę. O gal Jonienę?

Laikraščio bendradarbis, betko- 
kia tema rašydamas, visų nepa
tenkins. Jis tik nori perduot nuo-

talkas ir mintis besireiškiančias 
kartais šiame kontinente, kartais 
mūsų pačių tarpe. Nebūtina, kad 
bendradarbis su tom nuomonėm 
ar nuotaikom šimtu procentų su
tiktų ar jomis vadovautųsi. Jis tik 
perduoda skaitančiai visuomenei 
pačiai suvirškint. Taip pat, betko- 
kia tema berašytum, niekad jos 
nenušviesi visokeriopai ir išsa
miai dėl laiko ir vietos trūkumo. 
Paimi tik vieną kurią pusę ir ją 
parodai. Bet kiekvienas dalykas, 
kiekviena tema gali turėt dvi ar 
daugiau pusių. Taip pat nėra nie
ko, apie ką galėtum parašyt visiš
ką, Šimtaprocentinę teisybę. Vi
suomet kas nors norėdamas galės 
tave sukritikuot. Net jei parašysi, 
kad Dievas yra visagalis, kitas ga
li pasakyt, kad tai netiesa, nes Jis 
negali sutvert už save galingesnio. 
Jei tą pačią temą keli autoriai 
nagrinėtų iš kelių pusių, būtų la
bai naudinga. Tačiau taip nėra. 
Jei man nepatinka straipsnio te
ma, tai aš nekenčiu autoriaus ir 
esu prisiekęs jo priešas.

Kada mes gyvename tokioje ne
didelėje bendruomenėje, toks po
puliarus ar nepopuliarus bendra
darbis labai dažnai yra privers
tas išklausyti priekaištų, pamoky
mų ir išvedžiojimų labai nepato
giose sąlygose. Bendradarbiui to
kios pastabos, pastabėlės ikvri ir 
jis sako:

— Aš geriau rašysiu į laikraštį 
ar žurnalą kur nors Amerikoje. 
Ten manęs publika nepažįsta ir 
vertins mano mintis, o ne asme
nį, kiek, aš patinku ar nepatinku.

Ir taip laikraštis kartais nusto
ja bendradarbių.

Jei jau reiktų susimąstyt, tai 
dėl priežasčių, kodėl laikraščiai 
bendradarbius praranda, arba ko
dėl kitas sugebantis rašyti visai 
nenori prie vieno ar kito laikraš
čio prisidėti. Bima

Jie sako
Winnipego m i estę ir lietuvių koloniję aplankius

Vos kelios mylios nuo Kanados 
vidurio i rytus tarp Assiniboine ir 
Raudonosios upės yra Winnipego 
miestas (vin-nipiy = nepermato
mas, drumzlinas vanduo). Įkurtas 
T. Douglas 1811-12 m. 1881 m. 
pravedus CPR geležinkelį prasi
dėjo gyvesnis judėjimas į vaka
rus, ir susitelkė mieste nemažas 
būrys prancūzų, vokiečių, skandi
navų, ukrainiečių, šiandien Win
nipego metropolija siekia jau pu
sę milijono gyventojų, kurie įsi
kūrę tiek naujuose kanadiško 
standarto vilų kvartaluose, tiek 
senojo miesto medinės statybos 
namuose bei butuose. Pats mies
to centras, palyginus su kitais ry
tų Kanados miestais, kaip Toron
tu, yra skirtingas; pasižymi savuo
ju erdvumu bei tolimesniu gerini
mu. Labai apdairiai planuojami 
viešieji parkai, puikiai koordi
nuojama didesniųjų pastatų gru
pės. Kultūrinėje srityje neatsi- 
liekama galbūt dėl didelio euro
pietiškai nusiteikusių gyventojų 
skaičiaus. Miestas laiko sau gar
be turėti gerą simfoninį orkestrą, 
karališkąjį baletą, muzikinius fes
tivalius ir 1.1., neskaitant kitų 
nuolatinių kultūrinių institucijų 
— universitetas ir t.t.

Miesto centre 
lietuvių šventovė

Ir štai tokio miesto viduryje, 
visai netoli nuo naujai statomos 
miesto rotušės, stovi ir lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčia — lietu
viškasis centras. Čia meldžiama
si, čia dėkojama Augščiausiajam, 
čia guodžiamas! momentais smū
gių, kurie atslenka nepriklauso
mai nuo mūsų rankų ... čia gy
venama didžiąja viltimi ir Lietu
vos meile.

Nenuostabu todėl, kad Winni
pego negausi lietuvių kolonija,

w:

Lietuvių šventovė Winnipege.
Projektas — dr. inž. A. Kulpavičiaus.

Kelionės įspūdžiai K BARONAS

PORTUGALIJA NETURTINGA, BET ĮDOMI
Portugalija — Republica Por

tuguese — 'yra 91.000 kv. km. ir 
turi beveik 9 mil. gyventojų, ku
rie yra mišrios kilmės. Iberai ir 
maurai yra pagrindinės grupės, 
nors nemažai Įtakos yra padarę 
vestgotai. V a. užkariavę šiandie
ninę Portugaliją. Nenuostabu, 
kad šiandien pasitaiko šviesia
plaukių portugalų, nors jie dau
giausia yra neaugšto ūgio, tamsių 
plaukų ir rudų akių. Žemės mine
raliniai turtai — siera, akmens 
anglis, švinas, varis ir kt. Labai 
daug gaminama kamščįo, kuris 
gaunamas" išrfam tikros ąžuolo rū
šies žievės.

Be abejonės, geriau pažinti 
kraštą ir jo gyventojus reiktų ja
me ilgiau išbūti, gal net įsilieti į 
jo gyvenimą. Visdėlto esu jau ket
virtą dieną Portugalijos sostinė
je; keliauju nuo pat ryto iki va
karo Lisabonos dviaugščiais au
tobusais, tramvajais; stengiuosi 
sueiti į sąlytį su gyventojais daug 
ką išsiaiškinti.

Vakar grįžau iš 400 km. kelio
nės autobusu po šiaurinę Portu
galiją, tad ir pasistengsiu krašto 
gyventojų nuotaikas, pačią Portu
galiją atvaizduoti šio laikraščio 
skaitytojams.

Kolonijų laikai baigiasi
Kiekvienas portugalas supran

ta, kad Vasco de Gamos, Ferdi
nando Magelano laikai, kai Por
tugalijos vėliava plevėsavo be
veik kiekvienoje pasaulio dalyje, 
yra jau praėję. Tiesa, einant Li
sabonos miesto gatvėmis, ant na
mų sienų, valstybinių įstaigų pa
statuose — bankuose, pašte — 
dar ir šiandien matosi priklijuoti 
šūkiai — Goa e terra Portugal — 
Goa, Portugalijos žemė. Deja, ji 
jau prarasta; kiekvienas pradeda 
apsiprasti ir su dar vienu smūgiu 
—Angola, kuri neturtingai Portu
galijai kainuoja milijonus dol., 
ypač jos 100.000 armija. Tad ir 
savo derybose su JAV vyriausy
be dėl bazių sutarties pratęsimo 
Azorų salose jie stengiasi ameri
kiečius paveikti ir dėl Angolos.

Salazaras aptvarkė kraštą
Nėra kalbos, kad šiandieninės 

Portugalijos ateitį ir situaciją pil
nai supranta premjeras Antonio 
de Oliveira Salazar, perėmęs šį 
kraštą valdyti 1928 m., turėda
mas tik 39 m. amžiaus. Tuo metu 
Portugalijoj buvo tikra netvarka. 
Nuo respublikos įkūrimo 1910 m. 
buvo įvykę 40 vyriausybių pasi
keitimų. įvairių pasikėsinimų ir 
perversmų, didžiausia infliacija. 
Tad 1928 m. dr. Salazaras. pali
kęs Coimbros un-to ekonomijos 
fakultetą, sutiko įeiti į ministerių 
kabinetą tik su viena sąlyga: su
teikti jam pilną veikimo laisvę. 
Ir po metų laiko dr. Salazaras su
balansavo valstybės biudžetą, vė
liau pakėlė gyventojams mokes
čius ir išmokėjo valstybės skolas. 
Būdamas 43 m. amž. jis faktinai 
tapo Portugalijos valdytoju, ne
sukūręs šeimos, bet pašventęs vi
są savo gyvenimą tėvynės gero
vės kėlimui.

Pagrindinė Portugalijos sostinės Lisabonos gatvė

Jo filosofija buvo labai papras
ta: portugalai privalo daug dirb
ti, taupiai gyventi, niekuomet ne
skolinti ir 10% savo pajamų pa
dėti santaupoms. Bet gyvenimas 
padiktavo ką kitą. Su kolonijom 
Portugalija būtų 805.000 kv. my
lių ir beveik 22 mil. gyventojų. 
Bet jos pamažu atpuola ir reikia 
laukti, kad Portugalija paliks tik 
savo šiandieninėse etnografinėse 
sienose. Ir savo pažadą — niekuo
met neskolinti pinigų — dr. Sa
lazaras taip pat turėjo sulaužyti ir 
skolinti milijonus dol. iš JAV ir 
V. Vokietijos tiltų statybai, (neto
li Lisabonos, per Tėjo upę bus pa
statytas didžiausias tiltas Euro
poj), elektrinėms jėgainėms, nau
jų kelių tiesimui, mokykloms. 
Naujas “escolas primarias’’ te
ko matyti daugelyje provincijos 
miestų. Tuo būdu krašto gyvento
jams buvo duota ir darbo.

Didelis klasių skirtumas
Bet kas daugiausia man krito į 

akis — tai didelis klasių skirtu
mas. Aplink Lisaboną matosi 
daug ištaigingų vilų, namų — 
“vivenda”, tačiau netoli jų — pa
prasčiausi sandėliukai, kuriuose 
gyvena darbininkija, varguome
nė. Progai pasitaikius užklausiau 
apie darbo atlyginimą, nes tai yra 
pagrindinė nelygybės priežastis. 
Pasirodo, didžiausias skirtumas: 
paprastas darbininkas Į dieną už
dirba 30 escudos (1 dol.=28 esc.), 
specialistas jau 60, policininkas 
į mėnesį gauna 1500, banko tar
nautojas — 3000, bet banko di
rektorius ... 20.000 į mėnesį! Tai
gi. eilinio darbininko metinės pa
jamos yra tarp 250-300 dol. Kaip 
jis gali išgyventi: dviejų kamba
rių butas su virtuve ir vonia Lisa
bonos mieste į mėnesį kainuoja 
1500 eskudų — darbininko 2% 
mėn. uždarbį. Tuo tarpu angliš
kos gamybos lietpaltis — 1000, 
kojinės — 27, marškiniai — 190, 
alaus bonka 6 ir t.t.

Elgetaujantieji vaikai
Sužinojęs visa tai nesistebėjau, 

kad jam neįmanomas kiek tvar-

kingesnis butas, nesistebėjau pa
matęs Lisabonos priemiesčių siau
rose gatvelėse spalio mėn. bėgio
jančius basus vaikus arba prie 
Atlanto jūros žvejų miesteliuose 
ir kaimuose basus net ir suaugu
sius portugalus, laikančius geres
nį apavą ir drabužį šventadie
niams, nesistebėjau ir iš vaikų, 
prašančių keliais angliškais žo
džiais pinigų iš turistų. Ekskursi
jos vadovė iš anksto paprašė 
jiems nieko neduoti, saugotis ki
šenvagių, saugoti savo apsiaustus, 
foto aparatus kiekviename susto
jime, kiekviename kaime ar mies
telyje. Tačiau negalėjau jos pra
šymo patenkinti (gavau įspėji
mą!), matydamas mažus vaikus su 
ištiesta į mane ranka. Kiek turė
jau smulkių portugališkų pinigų, 
visus išdalinau. Juk Portugalijos 
ar Kanados vaikas yra toks pat. 
Jis nori paragauti “gelados” — 
ledų, saldainių, tačiau gyvenimo 
sąlygos jį padarė skirtingu: vie
nur (Kanadoje, JAV) maisto ir 
drabužių perteklius, kitur — pa
sitenkinama žuvim, alyvom, vyn
uogėm ir juoda duona.

Bendra išvada: kraštas netur
tingas, tačiau vertas turistų dė
mesio.

Trėmimai komunisti
nėje Kinijoje

žiniomis iš Japonijos, Raud. 
Kinijos aukštuosiuose sluogsniuo- 
se prasidėjo pagrindinis valymas. 
Komunistų partijos organas pa
skelbė komunikatą, kuriame sa
koma: “Reikia pabrėžti, kad ne
visi mūsų uždaviniai yra gerai at
liekami. Visa tai, atsitinka dėl va
dovaujančių kadrų nepajėgumo, 
fabrikų ir gamybos ekspertų apsi
leidimo”.

Išvadoje tų visų nesėkmių pra
sidėjo pagrindinis valymas pačio
se viršūnėse.

Ženeva. — Ryšium su Kubos 
blokada pakilo aukso vertė ir 
Šveicarijos bankai praneša žy
miai padidėjusius jų depozitus.

siekianti vos iki kelių šimtų, išti- sienos, paliekant tarplanginius pi
lamai eina Dievo ir Lietuvos ke-(liasterius, siekiant augštumos įs- 
liu. Ji savo dvasios tvirtume, ne- pūdžio. ant kurių sudėtas Kry- 
skaitant tos kartos, kuri yra nu- žiaus Kelias; lubos, presbiterijos 
sidažiusi raudonai, nepajėgia ki- tęstinume, atvirais gana tankiais 
taip ir pagalvoti, kad vaikai nebe- balkiais sueina i smailumą. Lubų 
mokėtų ištarti lietuviško žodžio, šonuose ornamentuota (liet, juos- 
kad pobūviuose neskambėtų lietu- tos pjaustinys) juosta atskiria iš 
viška daina, ar kad būtų apleisti abiejų pusių laukus (stogo kon- 
Lietuvos vadavimo reikalai. Va- strukcijos išdava!), išbalansuoja 
dovaujančių asmenų netrūksta, lubų tektoniką ir duoda visai baž- 
Žvelgiant į apylinkės Bendruo- nyčiai pilnutinės erdvės sprendi- 
menę, į joje susispietusius tau- mą. kuris savo uždaromumu 
tiečius bei kitose organizacijose'centralizuojasi didžiajame altoriu- 
dirbančius ir nusitęsiant iki jau- je. Pastarasis padarytas iš me
ninio, — galima tvirtinti, kad su- džio su pjaustytais liet, rašto or- 
siklausymo ir darnos rezultatai' namentais. o virš jo šv. Kazimiero 
yra teigiami. ; statula su koplytėle balto fono

Sakytume, kad visa tai yra ir; prieglobstyje susivienija lietuviš- 
kitose mūsų kolonijose: visur taikoje nuotaikoje, 
pati diena! Tačiau, kalbant apie į 
winnipegiecius. galima kartais ir; 
apsirikti. Jie atrodo tais, kurie;

Gen. Omar Bradley, buvęs JAV kariuomenės štabo virši
ninkas: “Dabartinis pasaulis yra atominių milžinų ir mora
linių kūdikių pasaulis. Mes daugiau žinome apie karą, negu 
apie taiką; daugiau žudymą, negu apie gyvenimą. Mes pa
jėgiame suprasti atomo paslaptis, bet atmetėme pamokslą 
nuo Kalno”.

Prof. A. Bestor, savo knygoje “Educational Wasteland”: 
“Argi amerikiečiai prarado vertybių supratimą, kad mokyk
lose reikia mokyti, kaip nusivalyti nosį ir užsisegti švarką?”

Winston Churchill, “Gathering Storm” knygoje: “Nusi
leidimas niekad neišeina į naudą. Tautos, kurios užmerkia 
akis vienam po kito agresiniam žygiui greitai tampa įveltos 
į karą prieš tą patį agresorių ir turi kariauti sunkesnėmis 
sąlygomis. Visi agresorių žygiai privalo būti sustabdyti pa
čioje pradžioje”.

Fidel Castro, 1961 m. gegužės 1 d.: “Kapitalizmas gali 
žudyti žmogų alkiu ir badu, komunizmas žudo laisvės atėmi
mu”.

Krishna Mennon, buvęs Indijos gynybos ministeris: “Mes 
nekariausim su Kinija. Susitarti visada yra galima”.

- v. «

Indijos parlamento narys: “Mes labiausiai bijome susita
rimo tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Abiem kraštam susitarus, 
pagalba Indijai sustotų ir mes nežinotume, ką daryti”.

A

Japonės moterys, kurių 90% pasisakė, kad tik pinigai 
padaro vedybas sėkmingomis: “Galvojimas, kad ryžius gali 
pakeisti meilė, yra visiška nesąmonė”.

Mississippi profesorius, .kalbėdamas apie negrą studentą 
Meredith: “Jis niekad nepalūš. Tai vienas ramiausių ir dva
siškai stipriausiu žmonių, kuriuos aš betkada esu sutikęs”.

v

JAV gen. Max S. Johnson, neseniai išėjęs į pensiją: “Pa
grindinis Amerikos silpnumas nėra nei karinis, nei ekonomi
nis, nei psichologinis. Pagrindinis mūsų silpnumas yra po
litinis — pasiryžimo ir valios neturėjimas”.

D. Eisenhoweris: “Siųskite į Vašingtoną tikrus politikus, 
bet ne kliką profesorių iš tam tikro universiteto”.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

juos “dailininkais” gal ir buvo kiek ne 
vietoje, tačiau toks jaunųjų pagerbi
mas gal paskatins vieną kitą rimčiau 
atsidėti dailės darbams, nors kitus ga
li pergreitai pakelti i puikybę.

Dabar Čikaga laukia didžiulės lie
tuvių meno parodos, kuri Įvyks II kul-

Susidomėjo kanadiečiai 
vvuHHpegieyms. gailina nariais ir; šventovė savaja apimtimi ir žiūrovu skaičių - apie 600. Jaunimo apsirikti. Jie atrodo tais, kurie: , ..C1UUVC ?a y 11 11 ■ hnltAn__ hl„.fttelkia savitumu. Tiesa, nors ta S LŠ“™
santara nėra prasišokusi tiek tolti^;.e not £cįį..nest^ins^oa0un bėtojų būrį sudarė beveik išimtinai 
kad apsireikštų milzimskais pasi
aukojimo darbais, tačiau ji yra 
labai ryški ir gyva savųjų tarpe. 

Moderni forma 
lietuviška dvasia

Winnipegieciai lietuviai, 
vokdami Dievą kaip aiškią gyve
nimo viršūnę ir į Ji atremdami 
savo gyvenimą, pastatė itin sko
ningą lietuvišką dievnami. Tai 
kun. J. Bertašiaus, to didžiojo va
riklio. dvasinio ir fizinio darbo 
vaisius-. Jau pirmu žvilgsniu no
rom nenorom praeivį sužavi sta
tinys, kuris lietuviui tiek savas ir 
kartu turtingas. Pirmame augšte, 
palipėjus išoriniais plačiais laip
tais, išvystama bažnyčia; apačio
je salė su pagalbinėmis patalpo
mis ir scena; užpakalyje, kaip vi
so pastato dalis yra kukli klebo
nija. Pastato išorė — šventovės 
fasadas byloja apie architekto pa
stangas duoti ryškaus dvasinio ki
limo vaizdą, kuriame atsispindi ir 
moderni forma, ir lietuviškų mo
tyvų ženklai. Tuo fasadu ir ap
skritai visa šventove išreikšta iš
eivijos lietuvio pagrindinė gyve
nimo ašis: Dievas — Tėvynė.

Vieningas šventovės vidus
Vidaus dekoracijoje išimtinai 

panaudotas medis, kuriuo išklotos

su-

Atėjus rudeniui, pagyvėjo Čikagos 
lietuvių veikla. Įvairių kultūrinių ir 
nekultūrinių parengimų pasipylė, kaip 
iš rago. Padidėjo vaizdų skaičius, o su 
jais ir vargų. Tad apie tai ir vėl čia 
stengsimės, kiek sąlygos leis, kartas 
nuo karto pakalbėti.

Viena pažymėtinų šio sezono apraiš- tūros kongreso rėmuose, ši paroda Ža
kų — madų parodos. Trijų savaičių 
būvyje buvo suruoštos net 2 tokios 
parodos. Pirmoji sutraukė rekordini

kusi’ ner'pasekėju’“winni^įo: bėt°jų būrį sudarė beveik išimtinai 
miesto bažnyčių statyboje. Ne- • tai didelė atsimenant, jog svarbūs mi- 
nuostabu todėl, kad jaukios baz-1 „ėjimai tepajėgia sutraukti 100-200 da- 
nyČlOS susilaukia gero įvertinimo j lyvių — vyrų ir moterų. Antroji šių 
ir kanadiečių tarpe: jie pasiren- parodų žiūrovais jau buvo kiek kuk- 
ka ją savo jungtuvėms ir kitoms lesnė, nors ir čia atsilankė apie 400 
progoms. madų ištroškusių moteriškių. Lapkri-

Bendram įspūdžiui atrodo jau m®n- ^ar >'ra žadama viena madų

kiek giliau pastebima, kad dar nė
ra pilnutinai išbaigta. Džiugu gir- 
dėti, kad parapijiečių pastango- ypatingai jų parodų rengėjams, nes 
mis pačioje bažnyčioje bus tinka- atneša nemaža pelno, Čikagos lietuvių 
rnai sutvarkytas apšvietimas tei-: visuomenės dalyje sukėlė kiek pasipik- 
kias mistiškesne ir daugiau besi- i tinimo. Viename, kitame laikraštyje ir 
meldžiančius apjungiančia nuotai-i Per radiją pasireiškė kritiškų balsų 
ka. Numatoma idėti spalvoti vit- ;Pr.ieš Par?d? rengėjas ir madų myle- 
ražai. įvesti papildomas altoriaus j Pnmin^a- S1UO metu yra

masis, kuris nėra jau didelė dorybė. 
Išsireikšta, kad lėšų galima sukelti 
kitokiais būdais, naudojant kultūrinio 
pobūdžio parengimus ir panašiai.

Bet prieš moteris laimėti yra sun
ku. Jos, be abejonės, nesiduos Įveikia
mos ir lieps nesikišti i jų reikalus. Pa
našiai, kaip ir kaikurios mūsų institu
cijos bei politikieriai, kurie tuoj pat 
duoda per nosi, jeigu kas nors suabe
joja ju verte.

# #
Be madų parodų Čikagoje gausu ir 

meno parodų. Štai, spalio 21 d. buvo 
uždaryta jaunųjų dailininkų paroda, 
kurioje savo kūrinius buvo išstatę dau
giausia dailės studentai. Pavadinimas

nieko ir nebetrūktu, bet įžvelgus par?da’ tai^ galima sakyti, jog čika-
_ . crn cmn motu rcfvvono manu L-orcr.

da būti viena didžiausių betkada su
rengtų už Lietuvos sienų, čia laukiama 
apie 100 dailininkų su savo darbais. 
Parodos dalyviams yra paskirta net 
S1000 premijoms.

Taip pat prie dailės parodos bus ir 
architektūros darbų paroda. Tikimasi, 
jog parodos apjungs Įvairių krypčių 
dailininkus ir architektus. Tai retas 
Įvykis mūsų gyvenime.

# #
Žvelgdami Į Čikagos lietuvių paren

gimų kalendorių, pastebėsime dideli 
įvairumą.

“Šatrijos” meno draugija spalio 21 
d. turėjo susirinkimą, kurio metu ra-

ga šiuo metu pergyvena madų karšt- šytojas C. Grincevičius paskaitė iš-
ligę. . *

Nors mados yra gana geras dalykas,

nišas ir visos bažnyčios navos gra
žių kuklių lempų apšvietimą.

Trumpai aptartas Winnipego 
lietuvių kolonijos gyvenimas ir 
paminėtas jų idėjinis susiklausy
mo vaisius yra be abejonės gražus 
pavyzdvs visai lietuviu išeivijai.

A. P.

Koblencas. — Čia vyksta teis
mas 12 vokiečių, buvusių SS da
linių narių. Jie kaltinami nužudy
mu 70.000 žydų Minsko apylinkė
se. Pagrindinis kaltinamasis kari
ninkas R. Schlegel, 49 m. amž.
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TAIP ŠILTA, 
KAI VAIŠINI PATS

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

trauką iš savo naujos apysakos. Po to 
buvo kritikos sesija ir kiti programos 
dalykai.

Spalio 27 d. Jaunimo Centre Liet. 
Bendruomenė surengė šio Centro stu- 

; dentų ansamblio pagerbimą bei parė- . 
mimo pobūvi. Tą patį vakarą Ameri
kos Lietuviu Tautinės Sąjungos Čika
gos, East Čikagos ir Cicero skyriai tu
re jo ^‘Rudens lapu” balių su menine 
programa. Britanijoje gyvenusieji lie
tuviai irgi tą patį vakarą buvo susirin
kę B. Pakšto salėje prisiminti savo 
dienas, praleistas karalienės žemėje 
ir susitikti su senaisiais draugais.

Spalio 28 d. buvo paminėta Kristaus 
Karaliaus šventė šv. Mišiomis Tėvų jė
zuitų bažnyčioje ir akademija Jauni
mo Centro salėje.

Čia sužymėta tik dalis parengimų, 
kurie spėjo atkreipti šių eilučių auto
riaus akį ir ausį. O kur visi tie pra
ėję nepastebėti?

. # #
Prieš rinkimus, kurie įvyko lapkri

čio 6 d. ir lietuviai buvo sukrutę poli
tikuoti. Nemažai lietuvių kelis kartus 
buvo susirinkę padėti teisėjui A. 
Wells patekti j augštesnįjį teismą. Ka
dangi į šią poziciją pareigūnai yra 
renkami, tai mūsų tautiečiai Įvairiais 
būdais stengėsi padėti lietuvių kilmės 
asmeniui.

Šių eilučių autoriui spalio 21 d. te
ko dalyvauti Lietuvių Demokratų Ly
gos pobūvyje, suregtame bendriems 
šios partijos kandidatams paremti. Čia 
atsilankė ir kandidatas į JAV senato
riaus poziciją Sidney Yates, kuris 
stengiasi nugalėti gana garsų respub
likoną, mažumos vadą senate, Dirksen. 
Tad ne be reikalo jis rado progų su 
kiekvienu pobūvio dalyviu pasisvei
kinti, nesibijant, jog ranka po tokios 
“mankštos” gerokai pavargsta. Bet po
litikos partijos ir savo labui nieko juk 
negailima.

Pobūvy teko sutikti nemažą būrį “dy- 
pūkų”, kurie jau irgi žengia Į politi
ką, nors dar tik retomis progomis — 
daugiausia kai nemokamai valgyti ir 
gerti politikos vardan gauna.

M-2-N

Negrų mitingai 
baigiasi muštynėmis

Jomo Kenyatta. 69 metų, šiuo meto 
yra Kenijos ministeris ir mėgsta kalbė
ti dideliuose susirinkimuose, kuriuose 
visada kyla muštynės jo klausytojų 
tarpe. Savo paskutiniame mitinge Ke
nyatta Įsakė savo klausytojams padėti 
kelnių diržus prie tribūnos, kad jų ne
būtų galima greit panaudoti mušty
nėms. nes Kenijos negrai paprastai 
mušasi diržais, nelaukdami mitingo 
pabaigos. Klausytojai paklausė ir kol 
Kenyatta kalbėjo, muštynių nebuvo, 
bet kai tik po jo kalbos diržai pateko 
i klausytojų rankas, muštynės įvyko 
kaip visada.

Jomo Kenyatta yra vadovavęs gar
siai Mau-Mau organizacijai bei jos te
rorui ir sėdėjęs anglų kalėjime.
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Pavergtoje tevyneję
SUSAUDYTI SAVISAUGIEČIAI į Žinomos Druskininkų balneopurvo gy. 
Vilniuje pasibaigė majoro A. Im- dvklos, kurias kiekvieną dieną aplanko 

puleviėiaus ir kitu aštuoniu pagalbi
nės policijos tarnybos antrojo (dvy
liktojo) batalijono buvusiu narių by
la. Kaip ir buvo galima iš anksto tikė
tis, visi nubausti mirties bausme. Su
šaudyti buvo: Zenonas Kemzūra, Juo
zas Ūselis, Juozas Knyrimas. Jonas 
Davalga, Pranas Plančiūnas, Bronius Lomonosovo un-to laborantė Irina Je- 
Gaižauskas, Povilas Tinteris, Liudas meljanova, totorius Aleksandras Belo- 
Kolka. Dėl majoro A. Impulevičiaus vąs, maskvietė laikrodžiu surinkėja 
mirties bausmės ir turto konfiskavimo Marija Životnikova, Tūlos šaltkalvis 
“Tiesa” pasiaiškina: “Amerikos impe- Vladimiras Frolovas, Kauno stalius 
rialistu globojamas budelis Ipipulevi- Antanas Musininkas, Korsakovo rajo- 
Sius nedalyvavo teismo procese ir ne- 110 kolūkietis Georgijus Sviridovas, vi- 
girdėjo teismo nuosprendžio. Bet. ne- tebskietis Romanas Nelendaras ir kau- 
žiūrint to, ir jam teismo nuosprendis nietė Emilija Davidavičiūtė. Atrodo, 
galioja. Ir liaudis tikisi, jog išmuš ir Druskininkai šiandien daugiau priei- 
jo valanda, jog JAV karo kurstytojai narni soyietijos atstovams, negu Lie- 
nesugebės jo apginti nuo pelnyto at- tuvos gyventojams.
pildo. To reikalauja žmoniškumas ...”

šio propagandinio teismo visišką 
menkumą liudija juokinga kaltinamų
jų gynėjų' laikysena: pagal komunistų 
partijos Įsakymą, gynėjai pirmiausia 
užgiedojo unisonu, kad teisinas pilnai 
Įrodė kaitinamųjų kalte, o tik po to 
taip pat vienbalsiai pradėjo maldauti 
sušvelninti bausmes, nes kaltinamieji, 
girdi, buvo išauginti “žvėriško nacio
nalizmo” dvasioje. Gynėjai nepriminė 
teismui, jog visą dvidešimtmetį sovie
tinė valdžia neišdiįso griebtis panašaus 
pobūdžio teismų, nes ją pirštais būtų 
užbadė žmonės už jos pačios kruvinus 
nusikaltimus....

šimtai žmonių. Nemažiau, populiarus 
yra ir gydomosios fizkultūros parkas 
su specialiai jąme įrengtomis maudyk
lėmis, Ratnytėlės kąskadų purptais ir 
žaidimų aikštelėmis. Šiam parkui jau 
10 metų vadovauja Karolis. Dineika. 
Poilsiautojų tarpe minimi: Maskvos

girdėjo teisino nuosprendžio. Bet, ne

GASTROLĖS SOV. SĄJUNGOJ
Gastrolių į Sov. Sąjungą išvyko vals

tybinis choras, kuriam vadovauja muz. 
K. Kaveckas. Pirmasis koncertas įvyks 
naujai pastatytame Kremliaus teatre. 
Vėliau ketinama lankytis Petrozavods- 

j ke, Murmanske, Ar changelske ir kituo
se Sov. Sąjungos miestuose. Gastrolės 
bus užbaigtos Maskvoje, padainuojant 
keletą dainų per Maskvos televiziją. 
Choro programą sudaro lietuvių ir ru- 

j su klasika, tarybinių kompozitorių kū- 
, ryba. Bus padainuotos naujai sukurtos 
B. Dvariono, E. Balsio, A. Račiūno, J. 
Bašinsko ir paties choro vadovo dainos. 

MALKV VAGYS i ~

Tamsų vidurnaktį tarp Turžėnų ir ■ 
Karmėlavos įtartinai sudunda Jonavos 
plentas, ši ruožą zovada stengiasi pra
lėkti Leopoldas Paškauskas iš Pašilių 
kaimo, Gavrilovas Danila iš Būdų kai
mo, Vincas Kašauskas ir kiti jų bend
radarbiai, iš valdiško miško įpratę 
vogti malkas ir jas pardavinėti Kau
ne. Turžėnų-Karmėlavos ruože jiems 
kartais mėgina kelią pastoti girininkai 
Zabarauskas su Poškevičium, bet zo
vada lekiančius netaip jau lengva su
laikyti. Pagaliau, jeigu kartais ir pa
vyksta juos nutverti už pakarpos, teis
mas išteisina, nes girininkai neįstengia 
surasti neteisėtai nukirstų medžių kel
mų. Teisėjai į šį katės ir pelės žaidimą 
pasižiūri praktiškesnėmis akimis: kas 
nors turi aprūpinti kauniečius malko
mis, jeigu to neįstengia padaryti ko
munistinė valdžia...

MARIŲ PAVIRŠIUJE
“Tiesa” prisipažįsta, kąd Kuršiu ma

rias yra užteršusias naftos produktų 
atliekos, kurios į vandeni patenka iš 
žvejybos ir prekybinių laivų ir marių 
pakrantėse esančių įmonių. Iš Ukrab 
uos laivų statytojų buvo nupirktas 
specialus laivas. Plaukiodamas Kuršių, 
mariomis, jis rankios vandens pavir-’ 
šiuje plūduriuojančią naftą. —vkst— Į

HAMILTON, tai.
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ 

sutapo su rekolekcijų užbaigimų. Rę- 
kol. vedėjas kun. Spurgis, MIC, pasa
kė pritaikintus šventei pamokslus, o 
4 vai. p.p. LN kino salėje įvyko minėji
mas. Paskaitą skaitė dr. V. Vygantas, 
Pax Romana pirm, ir ateitininkų fed. 
gen. sekretorius. Mintimis jis apkelia
vo žemės rutulį — Jo karalystę šian
dieniniame pasaulyje, kaip žmogus 
šiandien kovoja už Kristų! Palietė 
Kristaus karalystės platintojų — stud, 
katalikų darbą visame žemės rutuly
je. Kadangi jam, kaip Pax Romana 
pirm., tenka nuolat lankyti sąjungos 
skyrius visuose kontinentuose, tai ir 
kat. stud, darbai daugiausia pažįstami. 
Pasak jo, šiandien Dievo laisvajame 
pasaulyje niekas neneigia, bet ir nie
kas Jo nemini. Juo nesidomi! Stud, 
katalikai dirba kiek tik gaji, nors ir 
persekiojami daugelyje kraštų, nors ir 
labai negausūs skaičiumi, bet supran
ta pasauliečių apaštalavimo svarbą. 
Pvz. Australijoj kat. stud, tarpe vyrau
ja aukos dvasia; Indijoj — susirūpinę 
social, klausimu — 6 mėn. pašvenčia 
fiziniam darbui, kad geriau pažintų 
darbininkų gyvenimą; Japonijoj labai 
mažas skaičius, bet aktyvus. Visame 
pasaulyje žymi- komunistų įtaka, bet 
stud, katalikai stengiasi ją mąžinti. 
Pvz. Urugvajuje jau nebėra Kristaus 
gimimo šventės: Kalėdos — šeimos 
šventė ir Didž. Savaitė — turizmo sa
vaitė. Kristaus Karaliaus kariais turi 
būti ir gali kiekvienas, kuris tik iš
pildo tai, ko Kristus reikalauja, — 
baigė prelegentas.

Meninėje dalyje pasirodė Hamiltono 
jaunimas. Deklamavo “Kristui Kara
liui” (K. Grigaitytės) L. Stanevičiūtė 
ir savo eilėraščių paskaitė J. Kamins
kaitė. Religinių kūrinių pianu paskam
bino M, Klevaitė ir T. TumaHytė- 
Akordeonu pagrojo Vyt. Ęęniušis. 
“Smalsių mergaičių šokį su kepurai
tėmis” “smalsiai” pašoko D. Kudabai- 
tė ir B, Aušrptąitė.

Antrą dalį išpildė vyresnieji: sol.

Nevisai suprasta bankelių nauda
Jeigu pvz. šėrų s-toje yrą $1.500 ir 

depozitų s-toje $3.000, tai gyvybė ap
drausta tiktai. S2.000 maksįmum. Be 
to, gyvybės apdrauda priklauso nuo; 
to, kokio amžiaus būdamas narys pra
dėjo taupyti. Nariu gali būti jau nau-! 
jagimisaki jam bus leista Visagalio gy- j
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lapkričio 10 d./ šį šeštadienį,
7.30 vai. vak,, Hamiltone, Steelworkers 
Centre, 1031 Barton St. East, 
rengiamas nepaprastai įdomus

Lietuviai pasaulyje
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Savo svečiams turėsime: 
gaivinančių gėrimų, šiltų užkandžių, 
turtingą loteriją, 
Benny Ferry rinktinį orkestrą, 
parketo salę ir kitų įvairenybių.

Jei nori, kad praleistas vakaras, tikrai ilgam paliktų malonų Įspū
di: — nepraleisk šio. Hamiltono Bendruomenės valdyba

■■ ' !■■■!■■ 'l'll i<.l J n .■ M ■ J ' J ' ■

JA Valstybės lionio galerijai paskolintas, ši portretą
• ■ ■ ••WwWJ j siieiįa nutapė, kai Žemaitė buvo atvy-
DR. J. ŽIRGULIENĖ paskirta Ci- kusi i Čikagą, 

kagos valstybinės ligoninės klinikų di-
rektprp. Jose yra apie 6000 pacientu NAUJA ALTos VALDYBA. — Nau- 
ir apie 1500 tarnautojų. Jos žinioje da- joji ALTos valdyba pasiskirstė parei- 
bar yra. ligonių priėmimas, vaikų, jau- gomis: L. šimutis — pirm., dr. P. Gri« 
nuplių, senelių bei nuolatinės medic, gaitis — I vicepirm., kiti vicepirm.— 
globos reikalingų gydymas, socialinės T. Blinstrubas, P. Dargis, K. Drange- 
tarnybos skyrius, laboratorijos ir aka- lis ir A. Rudis. Inž. Eugenijus Bart- 
deminė mokykla. kus — I sekr., II sekr. — VI. Šimaitis;

ižd. — M. Vaidyla, finansų rašt. — J.
AGRONOMU S-GOS V-BĄ Čikagoje Talalas. E.

sudaro: A, Ruibys — pirm., E. Eivie-
nė — vicepirm., J. Velia — sekr., K. I TRYS LIETUVAITĖS DĖSTO GIM- 
Brenčius — : 
kas — nariai

ižd., A. šošė ir A. šešto- NAZIJOJ. — Nuo šių mokslo metų 
L . . j pradžios gimnazijoj dėsto Nijolė Kun-

į eaitė — prancūzų ir anglų kalbas, Auš- 
DR. V YT.^ Ą. DAMBRAVA, dirbąs ra Giedraitytė — anglų kalbą ir Sand-

7 7' . ” ' -- _______ ‘ — biologiją. Vi-

PLANAI VILNIAUS ATEIČIAI
Miestu statybos projektavimo insti

tuto architektai V. Balčiūnas, K. Bu
čas, V. Mikučianis, V. Sližys, J. Vaš
kevičius ir ekonomistas V. Deksnys 
ruošia planus Vilniaus ateičiai. Vil
niaus ribas planuojama plėsti į rytus, 
šiaurę ir vakarus. Gyvenamiesiems na
mams numatomi nauji plotai Lentva- 
rio-Grikiškių rajone ir N. Vilnioje. Se
kančiais metais ketinama iš pagrindų 
pertvarkyti Neries krantinę nuo Vilne
lės tilto iki Vingio parko: Architektai 
V. Briedikis ir E. Čekanauskas paruo
šė planus šiaurės vakarų gyvenama
jam rajonui dabartinėse Viršuliškėse. 
Pastatai bus statomi negadinant žemės 
reljefo — nelygų paviršių norima pa
daryti miesto puošmena. Dabartiniame 
Lazdynų kaime išaugs brolių Nasvyčių 
ir J. Makariene suprojektuoti 5, 9 ir 
14 aūgšių narna;. ?<aujojo rajono pa
pėdėje, prie Neries, bus įrengtas par
kas ir didelis paplūdimys. Per upę čia 
bus pastatytas tikas ir kabantis kelias, 
žiūrėdamas į planus popieriuje, ar- 
chit. J. Vaškevičius atsidūsta: “Svar
biausia, bus išspręsta hutą proble
ma ... "Tuo jis, žinoma, duoda su
prasti, kad dabartiniam — nepopicri- 
niam Vilniui vis dar trūksta butų.

STIKLIUKAI PIRTYJE ...
Kaunietis V. Kančas nusiskundžia, 

kad Kauno gatvės pilnos linksmai šliti
niuojančių žmonių. Vilniaus parduotu
vėse degtinei pirkti įvestas apribotas 
laikas, kai tuo tarpu Kauno maisto ir 
daržovių parduotuvėse degtinės galima 
gauti kiekvienu metu. Netgi ir pirties 
bufete pardavinėjami svaiginamieji 
gėrimai. Girtuokliavimą taipogi skati
na daugelyje vietų Įrengti vynui par- j 
davinėti automatai.

“Amerikos Balso” P. Amerikos sky- ra Littlefeldaitė — biologiją. Vi
nyje, kartu su kitais tos agentūros tar- SqS trys kilusios iš Brockton, Mass., ir 
nautojais apdovanotas “Meritorious pavasarį isigijusios bakalaurato 
Service Award” medaliu. laipsnį.

Į UETUVIŲ KOMITETĄ ^pintis • m t 
dalyvavimu pasaulinėj parodoj Niujor- csiljd
ke 1964 m. išrinkti: J. Stukas — pirm., JAUNŲJŲ ATEITININKU vasaros 
Įcun, dr. S. Valiušaitis, A. šetikas, Z. stovykla ruošiama kalnuose Mylor 
Jurys, R. Kezys, kun. L. Jankus, K. NFC stovyklavietėje, sausio 13-25 d. 
Vasiliauskas, H. Kulber, J. Sirusas, V. > Stovykla yra nuo Adelaidės už 17 my- 
Butkys ir V. Vaitekūnas. Pirmajame«lių. ši stovyklavietė apima 124 akrų 
posėdyje spalio 5 d. komitetas sudėjo * puikaus reto miško plotą, teka upelis, 
apie $100 savo veiklos pradžiai.

BALFo SEIMAS išrinko naują val
dyba: pirm. kan. J. B. Končius, I vi
cepirm. A. Trečiokas, II vicepirm. J. organas, praneša, kad nuo 1963 m. pa- 
Audėnas, III vicepirm. dr. E. Armo-. keliąs prenumeratos kainą.
nienė, IV vicepirm. S. Lūšys, sekr. V., ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMU 
Darčiąuskas, ižd. A. Senikas, sekr. N.
Gugienė. Gražia kalba seimą pasveiki
no Lietuvos atstovas J. Kajeckas, Bal- 
timorės miesto burmistras ir kt.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEŠTADIE
NINĖ MOKYKLA pradėjo veikti Gage; komunizmo įvestą vergiją pavergtuo- 
Parke, Čikagoje, spalio 20 d., vad. se kraštuose ir atskleisti komunizmo 
mokyt. J. Kavaliūnui. Užregistruota 62; ekspansiją Australijoje. Komitete da- 
mokiniai.

kun. simonas Morkūnas, si- Rritaniia 
oux City, Iowa, užsisakė 33 egz. naujai ■ -9 ■
išėjusios knygos “Lithuania — Land 
of Heroes”, kuriuos išdalinsiąs įta- parapijos salėje, pradėjo veikti spa- 
kingiems amerikiečiams, ginantiems 1 lio 20 d. Ji veikia šeštadieniais nuo 2 
Lietuvos bylą. vai, p.p. Sudarytos dvi mokinių gru-

į pės — pradedančiųjų ir pažengusiųjų.
MAIRONIO BIUSTO Įkurdinimas §iRDiEs OPERACIJA Queen Eliza-

i netoli ežeras. Stovyklos metu bus da
romos ekskursijos prie jūros.

“MŪSŲ PASTOGĖ”, Australijos LB
. munity Centre gražiajam pastatui visi
planai patvirtinti.

Toliau St. Bakšys pranešė, kad vie
na firma Hamiltone pasiūlė $250.000 
paskolą, jei mes gausime 100 žirantų, 
kurie garantuotų po $2.500 savo asme- 

: hiniu turtu.
Iš inž. J. Stankaus Čikagoje gautas 

laiškas, kuriame jis prašo papildomų 
žinių apie busimuosius TN.

Buhalterio pareigas nuo š.m. rugs.
1 d. perėmė M. Macevičiūtė už $35 
atlyginimą mėn.

V-bą nutarė painformuoti visuome
nę, ryšium su skleidžiamais gandais, 
apie tikrą ir tvirtą LN padėtį. O ji at
rodo štai kaip: LN narių jki šiol sudė
ta į LN b-vę SI 10.000; už “Deltą” jau

(išmokėta $95.000 (dar yra morgičių;
$78.000),* už LN ’ sklypą sumokėta
$40.000: grynais pinigais yra apie vi
S6.000. Taip kad tautiečiu sudėtus Tautinės S-gos namuose įvyko lapkri- beth vaiku ligoninėje padarVta A .S. 
---------- -------------- į ir pinigais cio 4 d. So. Boston teismo rūmuose

_ ... - ..a 1 iwrM.’lrr, 'IToįv-rk.rtžn minoiimac MinAiima ■

V. Verikaitis padainavo “Ten, kur Ne
munas banguoja” — Kačanausko, 
“Skausmas” — Tosti, “Grįžk namo”— 
Dvorak ir “Valentino malda” iš op. 
“Faustas”— Gaunod. Akompanavo D. 
Skrinskaitė. AV par. choras, vad. sol. 
V. Verikaičio, padainavo keletą liet, 
dainų, Publikos iškviestas sudainavo 
vieną dainą virš programos.

Prieš minėjimą, 2 vai. p.p. dr. Vy
gantas turėjo pasikalbėjimą su Ha
miltono ateitininkais. Jis ragino at
kus tvirčiau įnešti pasauliečių apaš
talavimą į savo gyvęnąmą aplinką, gy
viau išjudinti kątal. akciją; grąžinti 
Dievą į areną — į gyvenimą iš kurio 
Jis yra išstumtas, o i lietuvių gyveni
mą daugiau idėjinio gyvenimo. V.

PRAŠAU TAVE, ELYTE, su manim 
pašokti lapkričio 17 d. šokių vakare 
Roberts restorano salėje, kurį ruošia 
mūsų Šalpos Fondas, užbaigdamas va-. * atitinka* turtu i
jaus rinkliavą. Ateiki netik Tu, bet $141.000. Jokių neapmokėtų s-tų ir"už- ■ Įvyko Maironio minėjimas. Minėjimo Į

STATYBAI iš J. Bachuno sumanyto 
širdies Fondo gauta $1500.

PILIEČIU IŠ UŽ GELEŽINĖS UŽ
DANGOS tarpt, komitetas Įsteigtas 
Adelaidėje. Jo tikslas kelti viešumon

lyvauja ir lietuviai.

LIETUVIŠKA MOKYKLA Londone,

Kasparų, londoniečių, sūneliui Lai- 
į mučiui.

PRELATO J. GUTAUSKO* pagerbi- 
i>aipos r.onuas leiKia lesąs suseipu kad išmokėtumėm pilnai “Deltą”, kų-Į Minėjimo iniciatoriai ir biusto organi- mas įvyko Glasgove ir buvo Teigiamas 
mūsų sesėms ir broliams, kurie šian- r, būdama be skolų, duotų mažiausiai į zatoriai — AL Tautinė S-ga Bostone. į visos Škotijos lietuvių.

_____ r___ _________ _ j %* ir Biusto pastatymu iškilmių salėje rūpi : 
gyti ar žmoniškiau apsirengti. Mūsų rnorgičiams iš “Deltos” pajamų išmo- nosi inž. J. Dačys.
gausus atsilankymas i vakara suteiks. u™p - i t o------ — %7 - 7. .. _ i^ame sa.OUU). , j RAČIŪNAS, Australijos lietuvių] ROMON ATVYKO KUN. S. MAzEI-

■ sporto klubu prašomas, nupirko pui- KA. — Visuotinės santarybos proga, 
kia trofėją, kuri jo vardu bus Įteikta ‘ spalio 18 d., iš pavergtos Lietuvos į

■ Australijos lietuvių sporto šventės Romą dar atvyko kun. Stasys Mažei-
I proga moterų krepšinio turnyro nuga- ka, kuris yra Vilniaus arkivyskupijos 
i lėtėjui. 1 ’ ’ —

iaeimis iki i am bus leista Visagalio gv-i ^aF. Pa^v^eski daug kitų draugių bei silikusių skolų nėra. Be to, šiuo metui k-tą sudarė F. Kirša — pirm., Pr. Mn- 
venti. Kaip iš žemiau pateiktu duome- PazlstamJ? ~ jaunimo ir senimo. Juk pardavę sklypą, mes gautumėm tiek J cinskas — sekr ir J. Vaičaitis — ižd. j 
nu matyti, prądėjysiems taupyti se J ^P°s Fondas telkia lesąs sušelpt; kad išmokėtumėm pitoai “Deltą”

mokos nevienodos: ! Pe*uri_*a,^iau Payal- $15 000 pelno (dabar į metus
Nuo 0 metų iki 55 metų — 100% 

nuo apdraudos sumos; nuo 55 iki 60 
metų — 75%; nuo 60 iki 65 m. — 
50%; nuo 65 iki 70 m. — 25?o; nuo 
70 metų nebemokama.

Bet narių, pradėjusių taupyti prieš 
sukankant 55 metams, gyvybės apdrau-

DVEJOPOS SĄSKAITOS
Lietuvių kredito kooperatyvuose na

riai gali taupyti šėrų arba depozitų 
sąskaitose, šėrų s-tą Lietuvoje vadin-' 
davome pajų s-ta. Palūkanos arba di- i 
videndai už šėrus mokamos vieną kar-! 
tą į metus, pagal visuotinio narių su-į 
sirinkimo nutarimą, nuo metinio pel
no. (Pv. Toronto “Parama" jau dešim
ti metai moka savo nariams 5% divi
dendo už šėrų taupmenas). Iš šėrų 
s tos praktiškai pinigus galima išimti 
kiekvieną dieną, bet dividendas tuo
met už išimtus pinigus už praeitą lai
ką nemokamas. Todėl įdėtus pinigus 
šėrų s-tą patartina laikyti iki metų ga- 
Jo. Be to. nariai gali taupyti ir depozi- j 
tų s-toje. (Už depozitus pvz. “Para-į
ma” moka 4% metinių palūkanų, skai- \ da palieka galioje visu 100% nuo ap- 
tant nuo mažiausio ketvirties metų : draudos sumos ir toliau, t.y. ir virš 70 
balanso). Palūkanos įrašomos depo- metų amžiaus. Pvz. jeigu narys, būda- 
zitų s-ton du kartus per metus, būtent, j mąs 54 m. amžiaus, turi santaupų 
liepos pradžioje ir gruodžio pabaigo- S2.500 ir vėliau nesumažina žemiau 
įe. Paprastai nariai naudojasi abiejo- S2.000, jo apdrauda galioja visu 100% 
mis taupymo sąskaitomis. Pastovesnės ir po 70 metų amžiaus. Jam mirus, jo 
sumos ilgesniam laikui įnešamos į šė- įpėdiniai gauna, pagal paimtą pavyzdį, 
rų s-tą. o trumpesniam laikui — į; S4.500. Dažnai būna, kad vyras su žmo- 
depozitų s-tą. iš kurios, reikalui esant, j na turi bendrą s-tą — joint account — 
rašomi čekiai. Už kiekvieną išrašytą serams ir depozitams. Tokiais atvejais 
čekį reikia mokėti 10 et.; 21^ et. eina j 
bankelio naudai, o 71^ et. — koope- Į 
ratyvų centrui. Tenka pastebėti, kad = 
viešieji bankai už vieną čekį ima 15 et.

j NEMOKAMA GYVYBĖS 
APDRAUDA
Ryšium su taupmenomis yra įvesta 

: kreditų kooperatyvuose narių gyvy- į 
įbes apdrauda iki S2.000. Įsidėmėtina. 
Į 1ia.dJtOkiO:S .a?jr.a^du°f_lakia nurody:ti5am turi būti išmokamas 

į indėlis ir gyvybės apdrauda po nario 
• mirties. Bet, pagal kredito unijų įsta-

syvybė apdrausta tiktai vieno asmens, 
kurio vardu išrašyta taupmenų knygu
tė, bet ne abiejų. Norint, kad ir vyro 
ir žmonos gyvybė būtų apdrausta, rei-

Italija
galimybę šalpos komitetui pasiųsti pa- V-ba patvirtino Brant Inn vakaro i 
ramos didesniam skaičiui jos prašan-: Spaij0 g d. apyskaitą su pelnu S371.14 
tiems. Šokių vieta visiems patogi, nes jr. spalio 21 d. koncerto apyskaita, iš 
Roberts salė yra geroje vietoje — kurio gauta S16.96 pelno, 
veik, miesto centre. Taip, kad ir pės- pr ęepOnįui V-ba už planus nu- 
tiems visiems lengvai pasiekiama. Šo- jarg sumokėti avanso s-ton antrą 
kiams gros Į padanges keliantis or-, siooo. čekiui Įteikti ir kilusiems klau- 
kestras, lydimas solistės. Veiks bufe- ■ siniams išsiaiškinti v-ba išrinko atsto

vus St. Bakšį, J. Mikelėną, V. Patam
si ir V. Saliklį. Čekis inž. Čeponiui 
Įteiktas spalio 31 d.

Nuspręsti busimųjų TN apimčiai ir
dydžiui v-ba nutarė, kai tik gaus mor-i ženklus; , siųsti: Liudas Kairys, 4046 
gičius, kviesti specialų visuotini LN i So. Montgomery Ave., Chicago 32, Ill., 
narių susirinkimą. Sk. St. !

tas, daiktinė loterija ir dar šis tas. Tad 
iki pasimatymo 'Roberts restorane 7; 
v.v. Z. ;

VAJUS TAUTOS NAMAMS 81-o j sa- ‘ 
vaitėje davė S100, o iš viso $83.400. j 
Giliausia padėka VI. Morozui, įstoju
siam LN nariu su $100.

Perėmus Delta kino teatro tvarky-: 
mą, LN v:bos pirmokui, prisidėjo dar 
vienas didelis darbas, už kurį kino ve
dėjui anksčiau buvo mokama po S350 
mėn., o dabar gi v-bos pirm-kas jį at-

Inž. Pr. Čeponiui v-ba už planus nu- 
! sumokėti avanso s-ton antrą

BUFFALO, N.Y.
MAIRONIO METŲ UŽBAIGTUVĖS 
Praeitą pavasarį, susirgus Ročeste-i

i kurijos kancleris ir šv. Mykalojąus 
Į bažnyčios klebonas. Atvažiavo ir žur- 

LIETUVIU FILATELISTŲ DR-JA nalistas Leopoldas Galdikas. E.
ruošia Lietuvos pašto ženklų rinkinį, į
kuris, Lietuvai atgavus laisvę, bus pa- j Vokieti ja
dėtas miizėjuje. Filatelistai prašomi: irrX-iAQ mat t
tam'rinkiniui paaukoti atliekamus ar* • KURIJAS IR A S. i . . . 
mažiau reikalingus Lietuvos pašto; P*gaI. “'’O projekte papuo-

.: se V asario 16 gimnazijos aikštelę Vy- 
1 čiu ir Gedimino stulpais. Jam talkino 

’ vyresniųjų klasių mokiniai. Gimn. dir.
• kun. L. Gronis apdovanojo maj. J. 

A. MONTVIDAS Čiurlionio ga- Černių ir mokinius Kudirkos raštų 
padovanojo a.a. dail. Jono ši- rinktine. Atsistatydinusio direktoriaus 
tapytą rašytojos Julės žemai- pareigas eina kun. B. Liubinas.

‘ * ‘ ' *'* Paruošė Pr. Al.

USA.
DR. 

lerijai 
leikos

f tės portretą, kuris ligi šiol buvo Čiur-
kia turėti kįekvienam po taupymo lieka nemokamai. Tad ir šėrų platini- rio lietuvių Bendruomenės choro diri-!
knygutę ir tuo pačiu abiem būti unijos mas sulėtėjo, nes pirm-kui nebeliko i gentui, Buffalo lietuviu klubo rengta- 
nariais. Užpildant pareiškimą įstoti į ’ ” ’ - - ....
unijos narius, paprastai kartu duoda-’ 
mas užpildyti ir kitas formuliaras — 
Nomination of Beneficiary. Jame rei-

Mirtis augštybėse
duoda nei viešieji bankai, nei Įvairios ' 
pasitikėjimo b-vės. Draudžiant atski-: 
rai g\vybę kurioje nors gyvybes aP’tymą, toks nario pareiškimas galioja 
draudos b-\eje tektų mokėti kas ^' tiktai $500. Jeigu išmokamoji suma 
tai apie $80 Tuo tarpu ta apdrauda didesnė kaip $500 reikia pristatyti pa- 

i vėldėjimo teismo sprendimą, kam tie 
pinigai turi būti išmokėti. O pavel
dėjimo teismas tokį sprenęjimą padaro 
pagal nario testamentą. Todėl patarti
na kiekvienam 

; riui iš anksto 
i mentą.

NAUDINGA 
SKOLININKAMS
Kita lietuvių bankelių (ir “Para

nariams kredito unijose duodama ne
mokamai. Pvz.- “Parama” ir kiti ban
keliai turi sudarę su apdraudos b-ve 
“Cuna Mutual Insurance Society" gru
pinės apdraudos sutartį ir kas mėnuo 
išmoka jai virš $1.000. Ikišiol “Para
ma" yra išmokėjusi pie $17.000 ap- *

• draudos savo nariams mirties atvejais. >
PRAKTIŠKI PAVYZDŽIAI
Kaip jau anksčiau minėta, gyvybės

apdrauda turi ryšį su narių taupmeno-į mos") svarbi apdrauda yra naudinga 
mis šėrų ir depozitų sąskaitose kąrtu' ne taupytpjams, bet skolininkams. Vi- 
abi sudėjus. Jeigu pav. šėrų s-toje yra sos asmeninės paskolos draudžiamos 
$500 ir depozitų $800, tai gyvybė ap- toje pačioje apdraudos bendrovėje 
drausta tik S1.300. Nariui mirus, jo kaip ir gyvybės apdrauda. Premiją už 
Įpėdiniai gaus mirusiojo santaupas į paskolų apdrauda taip pat apmoka

senesnio amžiaus na- 
turėti surašytą testa-

laiko lankyti tautiečius. Atsižvelgiant, sis Maironio minėjimas - koncertas ne- 
į tai, visi lietuviai maloniai prašomi * Įvyko. Jo vietoje lapkričio 17 d., šešta- 
patys pasiūlyti šimtines betkuram LN į dieni, 7.30 v.v. rengiamas patrijotinių 
vrbos nariui. į dainų vakaras, kurio programa numa-i

LN V-BOS POSĖDIS, įvykęs spalio j 
29. d., praėjo reto vieningumo ženkle J 
Pradžioje LN v-bos pirm., konstatavęs; 
didesnį per ateinančius 3 mėnesius LN į visu laiku Lietuva. Kazimiera Bulsie- 
narių pasitraukimą (ziur pr. “Tž į nė j- Ročesterio paskaitys iš savo ka. 
laidoje . pažymėjo, kad atsargios LN ; bos ir Ročesterio vyru trio - Bro- 
v-bos ekonomines politikos dėka, v-ba; nius Krokv Kostas Mačiulis įr Pra. 
yra pajėgi susidariusią sunkesnę pade-1 nas Puidokas _ padainuos LietUvos 
tj apvaldyti, nejudinant /strateginio ................ _ _
finansinio rezervo Talkoje (joje yra . Po programos bus šokiai. Veiks ba- i baigiant 43 metų, vienu geriau-! pačių sugebėjimo ir salto galvo- 

j S47°,0).’- r kviuite VISUS V | v-ntrtUS iras ir užkandinė, šokiams gros Buffa- ’ siu pasaulyje laipiotojų anglu jimo, kur net mažytė klaida gali 
1 suaktyvinti veikią, gaunant kiekvie-, lo u^rajniečių kontinentalinis orkest-; Wilfred Novce, kuris neseniai žu-Į kainuoti gyvybę, jie turi nugalėti 
i naKinoteatrasST)eIte”Pp.er rugsėjo ir \ ,ras7 Vakaras ’vyk7 vo- K3rtu s“ Juo žuvo ir 1° virvės! betkokią baimę ar neapsisprendi-
■ spalio mėn. davė apie S1.300 pelno. ! St j^agara Falls, N.Y.

Iš miesto v-bos gautas oficialus ras-: Maloniai kviečiami visi Niagaros 
. tas. kad LN sklype numatytam Com-: apyijnkjų lietuviai i šias Maironio me 

į tų užbaigtuves. Klubo valdyba

, Paskutiniu metu daugiau, kaip;šiandien yra italas Walter Bonat- 
tomą tokia: buvęs Lietuvos operos dai-į 10 anglų žuvo, lipdami i kalnus.; ti. Jis sako.^ Aš kopiu i kalnus 
nininkas. a.a. Antano Vanagaičio tru-> Įvairiose pasaulio dalyse, kur tik i todėl, kad aš jų bijau, o nugalėti 

. pės aktorius. Juozas Olšauskas iš Ams-; matosi nepasiekiamos kalnų vir-: baimę reikia kiekvienam žmo- 
Iterdam. N.Y.. apdainuos su kanklėmis \ šūnės, yra daugybė nežinomų ka-jgui’’.

.pu kur yra palaidotas ne vienas j Jo žodžiai randa atgarsio tūks- 
i laipiotojas, norėdamas nugalėti į tančiuose laipiotojų, kuriems gy- 
gamtą. Žuvusiųjų tarpe matome. venimas neduoda daug progų 
įvairaus amžiaus sportininkus, i nuotykiams. Kalnuose, kur jų 

' pradedant 14 m. jaunuoliais ir saugumas priklauso grynai nuo jų

DRUSKLMNKU KURORTUI
126 METAI
Druskininkų kurortas atšventė 126

■metų jubilėjų. Komunistinė Lietuvos 
spauda džiūgauja, kad Druskininkai 
tapę visoje Sov. Sąjungoje gerai žino
ma gydykla. Kurorto sanatorijose dir
ba virš 160 gydytoju ir net keli šim
tai pagalbinio medicinos personalo. 
Metų laikotarpyje su kelialapiais sana
torijose ir poilsio namuose gydosi apie SI.300 plius apdraudos sumą $1.300. iš bankeliai, bet ne skolininkas, kaip pa- 
60.GG0 žmonių. Už Lietuvos ribų yra viso S2.600. i prastai būna kituose bankuose.

Skolininkui mirus arba nustojus vi-
. siško darbingumo, miršta kartu ir jo grojo labai geras orkestras, tačiau pa- Ir f3™5’ savo syeiKa-
' N n i mimeinin inndiniai. nrJ. nunimn n vnan fu fAvu Vurw ^a tupintis natūraliu bųclu ir metodm-

AfDRAUDA

SUDBURY, Ont.
ŠOKIŲ VAKARAS, kurį suruošė 

KLB Sudburio apylinkė kroatų salėje; 
šeštad; m-lai paremti, praėjo sėkmin-, 
gąi. Veikė lietuviškas bufetas, šokiams

Mohawk furniture
137 RONCESV ALLES AVĖ.
Telefonas 5374442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai; vakarp.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis, 

Didelis'pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik Iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

į liet, parapijos salėje — 1910 E. Falls partneris, 23 metu filosofijos stu- ma ir ten jie atranda patys save, 
dentas Robin Smith. Jų tikslas Taigi turbūt niekad neišnyks 
buvo nugalėti paslaptingą Garmo j tie drąsuoliai, nors ir kažin kiek 
kalną Rusijos ir Afganistano pa- visuomenė kaltintų juos savižudy- 
sienyje. Įkopus jau 19.785 pėdas be. Tie, kurie mėgsta ramų gyve- 
ir esant kalno viršūnėje, vienas Į nimą juos vadina pamišėliais.Daž- 
paslydp ir kartu bedugnėn nusi-: nai sunku yra suprasti, kodėl net 
nešė savo draugą. \ tie, kurie turi ir šeimas sąmonin-

Kas traukia juos i augštybes,: gai stato save į pavojus. Iš nese- 
pavojus ir mirtį? Ar galima nelai-i niai žuvusių laipiotojų 4 buvo ve- 
mių atvejus sumažinti? Niekas į dę, kurių ‘ trys turėjo mažus 
neranda atsakymo. Kol yra kai- • vaikus.

Visi nelaimingi atsitikimai gali

Vanduo - geriausia 
kosmetika

Prancūzų filmų žvaigždė Michele 
Morgan pareiškė, kad kas nori ilgiau : 
būt sveikas ir žavus, turi savo sveika-1

f skola. Nei mirusiojo įpėdiniai, nei jo si gesta jaunimo, o ypač tų tėvų, kurie ir. ‘i *-----  -- ,
J žirantai nebeatsakingi. Paskolos ba- patys leidžia savo vaikučius į lietuviš- gau Jl Posake: Vieną kartą metuose 
j lansas kartu su palūkanomis apmoka- ką mokyklą.

mas apdraudos bendrovės. (“Paramos”, SUKAKTIS. — V. V /ir C. Lumbiai 
; asmeninės paskolos tuo tarpu nedidės-atšventė savo penkerių metų vedybi- 
j nes kaip $5.000 vienam asmeniui, tai nio gyvenimo sukaktį artimųjų drau-

ir paskolų apdraudos suma nedidesnė gų ir giminių ratelyje. Minėjimas bu-
4 kaip $5.000. “Morgičiai” neapdraudžia-; vo paruoštas kaip tikra staigmena. Kai 

» a stalai jau buvo papuošti ir apkrauti 
vaišėmis, sukaktuvininkai buvo pa- 
kviesti į salionėlį, kur buvo įteiktos 
dovanos, o svečiai pavaišinti.

■ PAKRIKŠTYTA: Dana Regina Elz
bieta Niekus. Kūmai— V.F. Daveikiai.

( KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS, kuris 
paskutiniu laiku taisė sveikatą Kneipp 

; Springs, Indiana, JAV, paskirtas kle
bonu i Wcbbwood, Ont.

N. METŲ SUTIKIMAS Bendruome- į 
nes rūpesčiu bus suruoštas ukrainie
čių salėj. Gros gera muzika. Bilietus 

į! jau iš anksto galima įsigyti pas v-bos 
narius. Tai pirmas atsitikimas mūsų 

\ kolonijos istorijoj, kad N. Metai bus 
lį visų lietuvių sutikti bendrai. Krsp.

leidžiu sau daryti visokius analizus.• atsiranda ii drąsuolių, no- Visi nelaimingi atsitikimai gali 
Stengiuosi labai racionaliai maitintis^ rinčių pasiekti viršūnes, tol bus ir būti skirstomi i 3 grupes. Pirmie- 
vengiu riebių patiekalų ir geriu tik 
vandenį”.

- mi). P. Sernas
! ijiu ■m wi.uimu

NOTARAS
ANTANASHUDZIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos
perkėlė

Į naujas patalpas — 
Turner Building (suite 203) 

21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

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

T

Naujas 
daniškas
gaminys - NESŪDYTAS SVIESTAS

oranžiniame — geltonai sidabriniame įpakavime.

trade

j

I

i. iim.-ii-iij jmin.

11 .... .......................................... ..

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINĖS FASĘOLOS IKI $3.000, mor. 
t gičiu paskolos iki turto vertės. Nemokamas gyvybės ir

paskolų draudimas. PIENAS CEK|U PATARNAVIMAS.
Darbo dienos: pirmadieniais penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais i vai. — S val« vakaro.

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

į

nelaimių. : ji, tai nelaimingi atsitikimai nau-
Vienas garsiausių laipiotojų i jokų, nemokančių laipioti, arba 

ivykstą dėl neapdairumo. Toliau 
*— nelaimės, pasitaikančios prita
rusiems laipiotojams ir trečia 

i grupė — ekspertų, kuriems visa 
; laipiojimo technika yra žinoma. 
: Sunku yra sulaikyti tuos, kurie 
i kalnams yra gimę. Vienas laipio
tojas sako: “15 mano geriausių 

. draugu yra žuvę kalnuose, tačiau 
aš vistiek nesustosiu laipiojęs”, 
žinoma, labiausia sukrečia visus 
prityrusiu laipiotoju mirtys. Nie- 

i kas negalėjo Įsivaizduoti, kaip ga
lėjo žūti anglas Wilfred Noyce ar
ba Tom Bourdillon, tas nepalau- 

ižiamas Everesto laipiotojas. Jie 
žinojo, ką jie daro, turėjo didelę 
patirti, techniką, tačiau vistiek 

! ŽUVO.
i Jiem ir kitiem jų draugam kal- 
inai yra pilni pasiilgimo. Žmogus 
i juk ilgisi toliu, erdvių, aukštybių, 
gelmių. Žuvęs laipiotojas W.

; Noyce kartą rašė: “Tuose vyruo- 
;se ir moteryse, kurių akys nu- 
; kreiptos i žvaigždes, matosi lyg ir 
(pamišimas. Bet tai yra dieviškas 
I pamišimas". V. K.

"GALTANA" - SVIESTAS 
nesūdytas — geriausias europiečių skoniui. 

PRAŠYKITE jo savo maisto ar delikatesų krautuvėje.
Q. ASHUĮSY 4 CO. HD.

189-191 Qųeeų Street East Toronto, Ontario
-------------------------------------- ------ _.... .. .................... . — .................... ......................... ................................... - ■ . _ ■ ------------------------- ------
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Varpo" sukaktuvinis koncertas 
muzikiniu požiūriu

Atskirųjų mokyklų sistema Kanadoje
Kalbant apie atskirąsias mokyk-1 šiuo metu Ontario katalikiškas 

las, dažniausia turima galvoje ka-' m-las lanko 300.000 mokinių. Jų 
talikiškos mokyklos. Quebeco skaičius kas metai didėja, 
provinc., betgi atskirosiomis yra ; Minėtas memorandumas šukė-, 
laikomos visos protestantiškos: lė daug susirūpinimo provincinė- 
mokyklos, kurios naudojasi lygio-' je vyriausybėje. Daryti ką nors 
mis teisėmis su tos provincijos ””“ * :-x-—• !-
katalikiškomis mokyklomis. Tei
sė turėti atskirąsias mokyklas 
Kanadoje yra gana sena.

Vyriausybės ir visuomenės dė
mesį atkreipė Ontario katalikų 
vyskupų memorandumas, įteiktas 
visiems provincijos parlamento 
nariams, kuriame reikalaujama 
reformuoti atskirųjų mokyklų 

į sistemą. Reikalaujama pakeitimo 
.ta prasme, kad būtų duotos ly- 
įgios teisės mokslo ir finansinės 

| paramos srityse. Dabar visų įmo
nių ir fabrikų mokami mokyk
loms mokesčiai tenka bendro
sioms mokykloms, nors tų įmonių 
šėrų savininkų 'dalis yra katalikai.

Katalikų gimnazijos — “high 
schools” jokios paramos iš vals
tybės negauna ir turi pačios išsi
laikyti. Memorandume reikalau
jama, kad lygi parama būtų tei
kiama ir gimnazijoms ir net 
įsteigtos katalikiškos mokytojų 
seminarijos. Reikalaujama lygių 
teisių nuo vaikų darželio iki uni
versiteto, nes, vyskupų nuomone, 
atskirosios m-los tikrumoje yra 
viešosios-bendros mokyklos. Taip 
pat pastebima, kad bendrosios 
m-los vienam mokiniui per metus 
skiria $211,89, tuo tarpu atskiro
sios m-los tegali išleisti $87,47.

Padidėjęs katalikų skaičius

Daug kartų teko girdėti “Var
po” chorą, vad. muz. S. Gailevi- 
čiaus, įvairiuose parengimuose 
bei minėjimuose, tačiau toks rim
tas ir pilnas koncertas, kokį savo 
10 metų sukaktuvių proga davė 
spalio 27 d., Harbord Collegiate 
auditorijoje Toronte, buvo tikrai 
vertas didesnio plačios lietuviš
kos visuomenės susidomėjimo. 
Tai buvo pasigėrėtinas muzikos 
srities lietuviškosios kultūros pa
sireiškimas ir šio gausaus dainos 
mylėtojų vieneto ilgų metų darbo 
bei pastangų apvainikavimas.

Lietuviai tremtyje gerų ir vi
dutiniškų chorų dar turime; tuo 
mes džiaugiamės, bet su apgailes
tavimu matome, kad labai gerų 
chorų nepajėgiame sudaryti. Ar 
tai būtų įvairių balsų dispropor
cija, ar tai neaiški dikcija ir skie
menų artikuliacija, ar tai klaidin
gas balso išdavimas, ar tai balsų 
susiliejimo ir skambesio trūku
mas, ar įvairios kitos priežastys 
padaro chorą nepatenkinantį 
klausytojus. Daugumoj atvejų 
choras silpsta ir smunka dėl chor
vedžio nesugebėjimo. “Varpas” 
yra laimingas turėdamas didelio 
muzikalumo ir augštos kompeten
cijos vadovą S. Gailevičiaus as
menyje.

Trijų ilgų valandų užtruku
siam koncertui būtų pilnai užtekę 
choralinės programos; norėta ta
čiau įterpti ir pavienių solistų pa
sirodymas. Koncerto programos 
sudarymas yra viena svarbiausių 
ir sunkiausių chorvedžių pareigų. 
Tinkamas repertuaro parinkimas 
dažnai nulemia ir pačio koncerto 
pasisekimą. Chorvedis turi žinoti 
kurios kompozicijos yra tikrai ge
ros, proporcingos choro pajėgu
mui, pakankamai choristų su
prastos ir paruoštos. Parinktų da- kos yra visuomet mielai klauso- 
lykų interpretacija jau yra pačio J mos, o choristams jų išmokimas 
dirigento kūryba, kuri, žinoma, i žymiai lengvesnis, tačiau choro 
galfbūti daugiau ar mažiau logiš-! meninis ir techninis lygis yra 
ka, klausytojus įtikinanti ar neįti
kinanti.

Pvz. A. Vanagaičio “Laisvės 
varpas”, kuris yra tapęs lyg cho
ro himnu, buvo taip nušlifuotas, 
kad prarado autoriaus entuzias
tingą skambesio mintį ir lygu,1 labai daug, štai kodėl įterpta R. 
varpo skambėjimui būdingą, rit
mą.

V. Klovos “Tu, ąžuole” neabe
jotinai Įdomi ir gera kompozicija, 
nors joje vyrauja slaviškos dainos 
formos, nuskambėjo nedrąsiai, 
perdaug ištęstai, neišgaunant kul
minuojančio skambesio žodžiuose 
“Ateis tavo jaunieji broliai”. Ir savo tikslo pilnai nepasiekė, 
priešingai, B. Budriūno “O Ne
mune” sudėtinga, bet be pagrin
dinės muzikinės temos ir neišvys
tytomis formomis kompozicija, 
buvo choro ypatingai gerai dai
nuojama. Abejoju, ar visi choris- - . X
tai ir publika pastebėjo, kad K. girnai. Tai nepaprastas varpiečių ■ giau.

- V. Banaičio “Piemenų daina” bu-;laimėjimas, žinant kokiose sun- Gerą įspūdį publikai padarė 
vo pirmosios programos dalies; kiose • sąlygose tenka jiems, ir jauna, kylanti dainininkė, L. Šu- 
gražiausias choralinis perlas. . ypač chorvedžiui, darbuotis. i kytė, švelnaus tembro mocartinis 

Humoristinė J. Belazaro dainai Sol. V. Verikaičio visi trys pa-j lyrinis sopranas, ypatingai gražiai 
“Krinta rasa” pilnai patenkino’sirinkti dalykai buvo geri, tik;išpildydama S. Gailevičiaus

Prof. J. Puzinas, PLB kultūros 
tarybos pirm., sveikina “Varpą”, 
sulaukusi dešimtmečio sukakties. 

Nuotrauka S. Dabkaus

i reikėtų, o pasipriešinimas yra ir
gi didelis. Prieš atskirąsias m-las 
aštriai pasisako įvairios protes
tantų organizacijos, masonai, o 
labiausiai vadinami oranžistai.

Artėjant provincijos rinki
mams, lietuviams katalikams rei
kėtų išnaudoti kiekvieną progą 
ir į savo apylinkės kandidatus 
kreiptis tuo reikalu. Kiekvienas 
užklausimas telefonu, laišku ar 
asmeniškai priverčia kandidatą 
reikalą pergalvoti. Geriausia pro
ga ko nors išreikalauti yra prieš 
rinkimus. Tai turėtų būti mūsų 
pareiga, jeigu mums rūpi mūsų 
vaikų auklėjimas ir ateitis.

Pagrindinė bazė 
- šeima

Kanados gen. gubernatoriaus 
žmonai p. Vanier buvo suteiktas 
garbės doktoratas Halifakso un- 
te. Savo kalboje ji iškėlė šeimos 
šventumą ir pabrėžė, kad šian
dien religiniai ir moraliniai įsta
tymai būna pakeičiami tikėjimu 
į mokslą ir ekonominę pažangą. 
Jaunimas šiandien neturi kompa
so. pagal kurį galėtų tvarkyti sa
vo gyvenimą. Visapusiškame vai
kų auklėjime pagrindinį vaidme
nį turinti vaidinti šeima.

Stockholmas. — Švedijos radi
jo programos vedėjas Rolf Lund
gren buvo paprašytas per dvi die
nas palikti Sov. Sąjungą, kur jis 
lankėsi rinkdamas medžiagą radi
jo programoms. Pradžioje rusai 
mėgino sutrukdyti jo darbą, ne
duodami reikalingų techniškų 
priemonių, o po to pareikalavo vi
siškai išvykti.

Kultūrinėje veikloje

Stasys Yla

Netikėjimo 
naktyje laukiu 
aušrinės

40.

lengvo žanro mėgstančią publiką 
ir pagaliau skambi V. Klovos 
“Ūdrio daina” ir J. Karnavčiaus 
vaidilos arija iš op. “Gražina”, su 
solo partija atlikta sol. V. Veri- 
kaičio, pakiliai užbaigė pirmąja 
dalį.

Antroji koncerto dalis susidėjo 
beveik išimtinai iš įvairių operų 
chorinių ištraukų, šios rūšies _____ __________ _ ______
kompozicijos, atsižvelgiant į jų ' provincijoje duoda pagrindo rei- 
paskirtį operos eigoje, yra daž-;kalauti ir lygių teisių auklėjime, 
niausią aiškios melodijos, nekom- ■ _ 
pūkuotos harmoninės formos iri 
aiškaus ritmo. Tačiau jos p arei-; 
kaląuja pilno ir galingo balsų; 
skambesio, kurio “Varpas” nepa
jėgė išgauti. Nors operų ištrau-

Nobelio premijos laureatai
1962 m. Nobelio literatūros j tas tai premijai ypač už romaną 

premija paskirta amerikiečiui • “Mūsų nepasitenkinimo žiema”, 
John Steinbeck. Tai šeštas ameri- 
kietis, įsirikiavęs- literatūros lau
reatų eilėn tarp Sinclair Lewis. 
Eugene O’Neill, Pearl Buck, Wil
liam Faulkner ir Ernest Hem
mingway. šiemetinio laureato, 
sulaukusio 60 m. amžiaus, laukia 
stambi suma — arti $50.000 ir 
didis vardas, kuris, pasklis visame 
pasaulyje. Švedijos akademijos 
sekr. dr. A. ©sterling, išreikšda
mas vertintojų nuomonę, pabrė
žė, kad Steinbeck buvęs išrink-

“EUROPOS LIETUVIS”, pagerbda
mas didįjį mūsą poetą Maironį, jo 100 
metų gimimo sukakties proga, atkar
poje pasiryžo perspausdinti visą “Jau
nąją Lietuvą”.

LOS ANGELES COUNTY MUZĖ- 
JUJE įvykusioj JAV žymiausiųjų gra
fikų parodoj buvo matoma ir mūsiš
kio dailininko Romo Viesulo litografi
ja RHI-NO.

RENKAMA SIBIRO MARTIROLO
GIJA. — “Lietuvių Dienų” redakci
jai parašė laišką Albert Annies, Cine- 
ma-Verlag leidyklos V. Vokietijoje ve
dėjas, pranešdamas, kad jo leidykla 
yra numačiusi išleisti “Marija, gel
bėk mus” — Sibiro kalinių maldakny
gės vokišką laidą. Prie maldaknygės 
norima pridėti priedą — Sibiro trem
tinių dokumentų, laiškų, fotografijų, 
įvairių daiktų, liudijančių ištremtųjų 
gyvenimą ir kančias.

Norima žinoti, kas tokios medžiagos 
turi, vėliau — būtų tariamasi dėl jų 
foto kopijų padarymo ir panaudojimo. 
Pranešti “Lietuvių Dienų” redakcijai 
arba tiesiai leidyklai: Albert Annies, 
Cinema-Verlag, Waiblingen/Rems, Do- 
nauschwabenstr. 40, W. Germany. Lei
dyklos vedėjas Lietuvos nepriklauso
mybės metais lankė Vyt. Didžiojo gim
naziją Klaipėdoje, kalba ir rašo lie
tuviškai. •

(altas), obojistas Juozas Rimas. Or
kestro kolektyvas susilaukęs didelio 
pasisekimo Rygos muzikos mėgėjų 
tarpe. E.

BULGARIJOJE GASTROLIAVO
Vilniaus operos ir baleto teatro šokė
jai Genė Sabaliauskaitė ir Henrikas 
Banys. E.

UŽ LIETUVIŠĘOS ODOS IR KE
RAMIKOS dirbinius .išstatytus Briuse
lio parodoje, Lietuvos Dailės fondui 
paskirtas parodos aukso medalis bei 
diplomas. E.

DAIL. VOLDEMARAS MANOMAI- 
TIS Lietuvos augščiausio sovieto ap
dovanotas garbės raštu. Tai nepriklau
somoje Lietuvoje subrendęs kerami- 
ninkas, jau 1937 m. su savo kūriniais 
dalyvavęs tarptautinėje keramikos pa
rodoje Paryžiuje. E.

LIET. KATALIKU ŽURNALISTŲ 
ratelis įsteigtas Adelaidėje. Valdyboa 
išrinkti: pirm. kun. Pr. Dauknys, 
MIC, vicepirm. Pr. Pusdešris, ižd. J. 
Binkevičius.

sprendžiamas iš gerų, specialiai', 
chorams parašytų dalykų išpildy-; 
mo, kurių kiekvienas savyje turi; 
aiškią temą, jos išvystymą ir at-; 
baigą, o tokių puikių choralinių 
kūrinių pasaulinėje muzikoje yra

Schumano “Vakarinė žvaigždė”, 
tikro choralinio dainavimo dei- 
mantukas, buvo jautriai klauso
ma. čia buvo galima parodyti 
choro muzikinę kultūrą, harmo
ningą balsų susiliejimą ir pilną 
įsijautimą. Be abejonės, tam ji 
buvo chorvedžio parinkta, bet...

Aplamai paėmus, išpildytų da
lykų programa buvo labai plati. 
Įvairi, neabejotinai kruopščiai pa
ruošta. Pasigėrėtina buvo choro 
disciplina, laikysena scenoje, pre
ciziški frazių atakavimai ir užbai-

Iš minėto žurnalo persiųstos nespausdintos medžiagos 
štai dar vienas pasisakymas. Jo autorius nežinomas. Pro
fesija ir amžius nenujaučiami iš teksto. Sako esąs papras
tas žmogus, bet mintis reiškia giliai ir gana gražiu stiliu
mi. Save laiko netikinčiuoju, bent klaidžiojančiu, tačiau 
taip jausti ir jaudintis, manding, gali tik jautri, vibruo
janti tikinčiojo širdis.

Esu reikalingas pagalbos!
Su dideliu susidomėjimu, — rašo autorius, -=- pradėjau 

sekti jūsų žurnale spausdinamas mintis, kurios liečia ti
kėjimo klausimus. Tose mintyse, galvojau, sufasiu atsa
kymų į daugeli sunkenybių, kurias atneša gyvenimas. 
Tepaskaičiau tik du numerius. Laukiu toliau šviesos ir 
argumentų taip tamsiame ir kebliame tikėjimo kelyje. 
Perskaitytieji atsakymai manęs nepatenkino. Tuo tarpu 
noriu pasidalinti savo mintimis tuo reikalu. Žinoma, jos 
nesudaro jokio svorio, nes esu paprastas žemės pilietis. 
Nesu toks mokytas, kad iš juodo padary čiau balta. Mano 
filosofija tesiekia labai netoli: ką matau, tą ir sakau. Man 
hkIos, netiek skaitant didelius veikalus, kiek galvojant 
prieinama tiesos, o vienas to neĮ)ajėgiu — esu reikalingas 
pagalbos, esu reikalingas vado.

Pirmieji žingsniai, i netikėjimą
Kas gi mus priveda prie netikėjimo; ar filosofinė spe

kuliacija, kurią taip mažai pažįstame? Tiesa, spekuliuo
jam, pamėgdžiojam kitus, kiek tik įstengiame. Bet pirma
sis žingsnis į netikėjimą prasideda ten, kur mes susitin
kame su Dievo įsakymu, mums nepalankiu, ir antrasis, 
kai mes susitinkame su kunigu, Dievo atstovu. Visi kiti 
filosofiniai išvedžiojimai yra nulis. Tiesa, spekuliuojame 
vėliau, pateisindami savo išvidinį žingsnį, kurį širdis jau 
pirma buvo padariusi. Argi jums svetima, kad protas tiki, 
ką širdis myli?

Paliksiu tą pirmą žingsnį kitam kartui, jei turėsiu 
jėgų jxirasyti, ir einu prie antrojo. Ar ne jus, kunigai, 
esate kalti, kad iries nustojame tikėjimo? Nesakau, Tams
ta, Tėve! Nesakau, kad visi kunigai yra blogi — ne, yra

“Varpo” choro dirigentas muz. St. Gailevičius po koncerto 
su sol. L. Šukyte ir akompaniatore D. Skrinskaitė

Nuotrauka S. Dabkaus

išleistą 1961 m. ir vaizduojantį 
doro žmogaus gundymą. Jame 
autorius labai savarankiškai ir be 
jokių prietarų iškeliąs tiesą. Jo 
užuojauta visada reiškiama prie
spaudą kenčiantiems, nelaimin
giems,- suvargusiems. Autoriaus 
kūryboj esą matyti amerikiečiu 
būdas, jo meilė gamtai, išartai 
dirvai, dykumai, kalnams, vande
nyno krantams.

Panašūs yra ir kiti Steinbecko 
kūriniai. Pažymėtini jo romanai 
“Pykčio vynuogės”, “novelės “Il
gasis slėnis”, ‘Tarp pelių ir vy
ru”. (Lietuvių kalbon šį kūrinį 
išvertė K. Barėnas: išleido “Pra
dalgė” 1950 m., spaudė ‘Nidos” 
spaustuvė Londone).

Pasak švedų akadem. sekreto
riaus, autorius visur esąs realis- Į BIBLIOTEKOS” LIETUVOJ, pasak 
tas ir drauge lakios vaizduotės i Vilniaus radijo, siunčiamos užsieniuo- 
Žrnogus, pilnas simpatingo hurno- i se gyvenantiems lietuviams arba už- 
ro ir socialinės nuovokos. sieninėms bibliotekoms. Gautas laiškas

J. Steinbeck buvo atrinktas iš

Lietuvių Fondo pa- 
lūkarsos-švietimui
Pelno skirstymo komisija pa

skyrė ir LF taryba patvirtino 
1962 m. pelną švietimo reika
lams: $900 pr. mokyklų vadovė
liui, kuri leidžia Kultūros Fondas 
ir $300 Pedagoginio lituanistikos 
instituto neakivaizdiniam skyriui. 

• kurio uždavinys yra paskleisti li- 
mokslinės tuanistikos žinias betkur gyve

nantiems studentams ar suaugu
siems. Iš tos rūšies klausytojų ti
kimasi sulaukti lietuvių kalbos 
mokytojų prieauglio lituanistikos 
mokykloms.

Dar’buvo iškelta eilė kitų rem-

DAIL. A. RŪKSTELĖS sukaktuvinė 
paroda atidaryta lapkričio 3 d. Jauni
mo Centre Čikagoje. Pr. Al.

PROF. A. KRAPOVICKAS paskir
tas. Tucumano un-to agronomijos fa
kulteto dekanu. Ikišiol buvo vicedeka- ■ 
nas. Tai pirmas Argentinos lietuvis, į 
pasiekęs tokios augštos 
vietos.

A.A. PROF. K. PAĖSTAS testamen-: 
tu savo biblioteką paskyrė Pasaulio 
Liet. Archyvui. Jai numatomas Įrengti 
atskiras kambarys su atitinkamu įrašu
ant durų. Testamento vykdytojai — . _ .
B. Pakštas ir J. Pakštienė tam prita- i tinų kultūros dalykų: LRD meti- 
ria ir padovanojo kaikuriuos baldus, i nė literatūros premija, “Litua-

KNYGOS IŠ “RESPUBLIKINĖS
nė literatūros premija, 
nūs” žurnalo ir kultūros kongre
so darbų leidinio parėmimas, ta
čiau šiemetinio pelno daugiau, 
deja, nebuvo.

Tad kviečiamas kiekvienas ge-

i
į-'-

solistas šį kartą nebuvo for- 
, nuolat forsuodamas balsą

pats
moję, _____
ir neišgaudamas reikalingo piano. 
Jeigu mėgėjams dainininkams 
daug kas yra atleidžiama, tai iš 
profesionalo reikalaujama dau-

sieninėms bibliotekoms. Gautas laiškas
iš Švedijos, Lundo bibliotekos, kuri ros valios lietuvis prisidėti prie 

65“pariūlvtrkandfdatmHirarpe Pašanti atsiusti leidinį - “Lietuvis- didinimo Lietuvių Fondo kapita- 
buvo an»lu rašvt L Durell oran- ką florą ’ Va,singtono kongreso bib- l0, kurto palūkanos kasmet sktrs- 
cūzu dramaturgas J Anouilh či ;hotekai esąs issu#s*as leidinys “Litua- > tomos svarbiems lietuviškiems euzų dramaturgas J. Anoutin. Cl- nika«. ir K Povyliaus "T. Lietuvos roikalams T iotuvin Fnnon adro 
lietis poetas Pablo Neruda ir ang- reępUbiikinė biblmteka“ E reiRaiams. Lietuvių bonao aaie- lų ooetas bei rašytojas R. Graves.! •’ ’ įsas: Lithuanian Foundation, 1243

Fizikos Nobelio premija paskir
ta Sov. Sąjungos žydui Lev Davi- 
dovič Landau, kurio tyrinėjimai 
buvo reikšmingi pirmųjų satelitų 
pagaminimui. Šiuo metu jis yra 
ligoninėj. Sausio mėn. jis buvo 
sunkiai sužeistas automobilio ne
laimėj; kovo mėn. dar buvo be sa- Į 
monės. Konsultacijai buvo iš-į 
kviestas ir kanadietis specialistas;_____________________ ______
dr. W. Penfield iŠ Montrealio. ■ ansamblių, keli kvartetai, trio ir pa- 

Chemijos premiją gavo dr.! vieniai atlikėjai. Geriausiai pasirodę 
John Cowdery Kendrevv ir dr. ■ vokalistai ir vokaliniai ansambliai da- 
Max Ferdinand Perutz Cam- Į lyvaus lapkričio mėn. Vilniuje įvyks- 
bridge un-te Britanijoj už žmo- Ančioje “respublikinėje apžiūroje”, 
gaus kraujo elementų ir kaikurių E-

Rimti koncertai, o tokiu reikia gyvių raumenų tyrimo darbus. RYGOJE GASTROLIAVO Lietuvos j kauskas, The United Nations and the

“Tremtinių lopšinė”. Pajėgaus 
balso reikalaujanti “Vissi d’arte”, 
op. “Tosca” arija, kol kas daini
ninkei nepatartina.

D. Skrinskaitė, akompanavusi 
didesnę dali choro išpildytų da
lykų. savo uždavinį atliko gerai.

• ■ sas: Lithuanian Foundation, 7243 
valstybinė grožinė Leidyk- So. Albany Ave., Chicago 29, Ill., 

LĄ Lietuvoje išleido rusų k. M. Slue-: USA. LF tarybos sekr.
kio novelių rinkinį “Vienu stebuklu
mažiau” — 511 psl.. 30.000 egz. Rusų- - • . •
k. išleistos ir “Lietuvių liaudies paša- AViSi ysra pammets 
kos” — 415 psl., 75.000 egz. Rinkiny . t
esą gyvulinių, “stebukliniu” ir buiti- Čiurlionio Galerija, 1957-62. Imor- 
niu pasakų. E. nacinis Čiurlionio galerijos leidinys.

j ?4ecenatas J. Lieponis. Spaudė Morkū- 
VIETOS SAVIVEIKLININKŲ VO-: no spaustuvė. 28 psl.

KALISTŲ ir vokalinių ansamblių per-; Lituanus, nr. 1-2, 1982 m. Red. A. 
žiūra atlikta Kaune. Joje dalyvavo 20; Mickevičius. Leidžiamas keturis kar-

E.

tus per metus. Prenumeratos kaina S2. 
Adresas: P.O. Box 9318, Chicago 90.
Ill., USA.

The Baltic Review, nr. 25. October, 
1962. šio numerio vyr. red. dr. A. Tri
makas. Apie Lietuva rašo: V. Sidzi-

laikyti ‘Varpo” koncertą, kultu- Fizikos ir chemijos premijos —■ valstybinės filharmonijos kamerinis' Baltic States; Clare Mills, Panorama
• * W « . « . W « — — — - v nrl'Acf rcc t’^/4 Q i C An rlonbi A 1 ~.£ T U U,. 4 ... . . T T TT" m A Z~1 _ ringos publikos yra visados lau- po $49.656.

kiami, o mūsų organizacijos ture-į Taikos premija šiemet nepa- 
tų juos puoselėti. B. Jurkšas I skirta.

orkestras, vad. Saliaus Sondeckio, j of Lithuanian poetry: V. K. T., A Com- 
Koncerte dalyvavo solistai — Leopol- į missar’s eye view of Lithuanian litera- 
das Digrys-(vargonai), Helsinkio festi-1 ture; V. V., Lithuania under Soviet 
valio laureatas Petras Radzevičius1 colonial oppresion ir kt.

šventųjų, gal net didesnė pusė. Bet ir knygose yra posa
kis: “Kokie kunigai, tokie ir tikintieji”. Mums y ra skel
biama meilė, kalbama apie nekaltybę, mes raginami 
kovoti su materializmu ir komunizmu. Kurčios bus mūsų 
ausys, jeigu mes nematysime tos meilės, spindinčios iš 
kunigo akių ir iš visos jo laikysenos. Nekalbėkite mums 
apie skaistybę, kol mes nejaučiame iš kunigo veido bruo
žu Dievo artumos! Neraginkite mus kovoti su materia
lizmu, kol patys laikote savo turtą bankuose! Žinau, jūs 
atsakysite, kiek procentij sudaro tokių kunigų? Judas 
buvo vienas iš dvylikos. Bažnyčia nežuvo dėl blogų po
piežių ... Jums, gal ir inteligentams, visa tai yra lengva 
suvirškinti. Bet man, pūslėtais delnais, skaudančia nuo 
darbo nugara ir nutirpusiomis kojomis, kiek tai sudaro 
sunken vbiu! 

* ±

Iš kunigo laukiam ne išminties...
Kunigas — koks šventas žodis mums, pasauliečiams. 

Jis — Kristaus tarnas, šventu dalykų saugotojas, amžiny- 
bės skelbėjas, Dievo malonių dalintojas ... Žmogus arti- 
nies prie jo atvira širdim ir išsiilgusia dvasia. Nemany
kit, kad mūsų širdis nesiilgsta amžinybės, nejieško tar
pininko, vedančio Į meilę ir Dievo malonę. Ir štai ką 
randam: žmogų, kuris nemažiau braido po šios žemės 
purvus ir garbina šios žemės takus. Jo kieti žodžiai lyg 
kruša sukapoja švelnius daigelius, augančius tavo širdy. 
Jo aistringa širdis neužgesina liepsnojančios aistra tavo 
širdies. Jo gobši ranka atitraukia tave nuo Dievo ir 
gramzdina dar giliau i materializmo balą.

Jums sunku tai suprasti, bet iš jūsij, kunigai, mes 
laukiam tikros Dievo ir artimo meilės. Ne išminties, ne 
estetikos, ne draugijos jieškome pas jus, bet vien Dievo 
ir dar kartą Dievo. Iš jūsų, Kristaus tarnų,' laukiame jo 
dvasios — atlaidumo nusidėjėliui ir užuojautos vargšui. 
Ir jeigu mes tos Kristaus dvasios nerandame tarp jūsų, 
nors viename iš dvylikos. — visas mūsų tikėjimas susvy
ruoja: prarandame tikrąją kelio krypti, paklystame gyve
nimo labirintuose. Gal kam atrodys, kad čia nėra pa
grįsto logiškumo. Bet mano menka išmintis sako: čia 
yra daugiau logiškumo, negu visose mokslo teorijose. Čia 
sprendžia širdies nuojauta (intuicija), kuri nepaliaudama 
įieško tiesos ir grožio. O intuicija mažiau klysta, negu 
žalti proto išskaičiavimai. Jei tat kunigas, Kristaus meilės 
mokslo nešėjas, neturi tos Kristaus dvasios, tai |Miršasi 
išvada: jis tuo negyvena ir to nebrangina dėlto, kad tas 
mokslas yra bevertis arba klaidingas. Žinau, mano išva
dos nėra teisingos. Bet argi protui įsakysi tikėti, ko širdis 
nepajėgia mylėti?

Mokomės iš jūsų pavyzdžio
Mums sakoma: nežiūrėkite, kaip kunigai gyvena, bet

ką sako! Argi mes galime kitaip gyventi? Paprastam žmo
gui tai labai sunku. Mes mokomės iš jūsų pavyzdžio...

Nemanau esąs perdaug griežtas, jeigu drįstu tvirtinti 
— ne proto kalba, bet mylinčios širdies balsu, — kad kiek
viena prabanga yra šventvagystė iš jūsų pusės, kol bent 
viena šeima iš jūsų artimųjų, pažįstamų ar iš jūsų para
pijiečių dreba iš šalčio ar yra alkana. Jei Kristaus išpa
žinėjas turi turėti meilės žymių savo širdyje, tai juo 
labiau Kristaus kunigas.

Tėve, jei rašau, kad mano tikėjimą apsprendžia kuni
go elgesys, nepalaikykite tai "kuntapliniu” juoku. Gal 
kam tikrai atrodys juokingas šitoks mano galvojimas. Bet 
man tai gyvybinis reiškinys. Tuos žodžius rašau savo šir
dies krauju. Man sunku klaidžioti gyvenimo labirintuose, 
jieškant tiesos ir jos nerandant... Kodėl jūs bijote tiesiai 
pažiūrėti Į kunigų klaidas — juk jie yra žmonės, ne an
gelai, J?avądinkite tikruoju vardu kunigų ir popiežių 
klaidas. (Ne be pagarbos miniu Kristaus vietininko vardą, 
koks jam tinka). Padėkit man per tą klaidų ir netobulumų 
šešėlį išvysti amžinos Išminties ir Meilės šviesą, pajusti 
Jo Šilumą. Padėkit pajausti Dievo apvaizdos nuostabų 
veikimą tautų, žmonių ir Bažnyčios gyvenime, kuri ir 
ant kreivų linijų sugeba tiesiai ir dailiai parašyti.

Noriu tikėti, bet nepajėgiu
Jūs tvirtinate, kad tikėjimas yra visai skirtingas nuo 

žinojimo, kuris yra pagrįstas proto išmintimi. Taį nuro
dykite, kodėl mes tikime daug dalykų, kurie mūsų pro
tui yra neprieinami? Nebijokite juos pavadinti tikruoju 
vardu — paslaptimi. Jeigu man nupiešite Dievo paveiks
lą, tokį, koks Jis iš tikrųjų yra, kokio mano širdis slapta 
ilgisi savo kilniausių polėkių valandomis, tai aš nepa- 
būgsiu sulenkti savo kelius prieš Jo šventą vardą, ir. iš 
Jo rankų nuolankiai priimsiu kiekvieną Jo dovaną ir iš Jo 
lūpų kiekvieną žodi, nors Jis man būtų ir neaprėpiamas, 
ir nesuprantamas, ir nepagrindžiamas. Padėkit man su
prasti, kodėl Jis leido, kad aš tiek daug metų Jo jieškoda- 
mas, ir jūs sakote, kad tas mano kelias tolina mane nuo 
Jo. Nesakykite, kad tai yra bausmė už mano puikybę. 
Jeigu jūs sviedžiat man tą žodį, tai lxmt painirkykit ji 
pirma į gydančią medžiagą, kad jis neaitrintų dar labiau 
mano žaizdos netektis tikrojo tikėjimo, bet tartum ste
buklingas balzamas, nors ir švelniai degindamas, ją išgy
dytų. Kaip skaudu • girdėt netekus brangiausio daikto, 
kad jo esi netekęs dėl savo kaltės.

Aš noriu tikėti iš visos širdies ir pavydžiu tos laimės 
kitiems. Sakoma, tikėjimas yra Dievo malonė, arba — 
tikras tikėjimas turis būt išmelstas ir iškosotas. Jei taip 
iš tikrųjų yra, tai padėkite man jį išmelsti! Pasilieku ne
tiksimo nakhje laukdamas tikėjimo aušrinės...

Amerikinė mokykla prabangi, 
bet silpna

amerikiečių admirolas i rūpinameGarsus
Hyman Rickover, niekada nebijąs 
pasakyti tiesaus žodžio, šį kartą 
užkabino amerikines mokyklas. 
Kaip idealių mokyklų pavyzdį jis 
nurodo angliškas mokyklas.

Štai keletas ištraukų iš adm. 
Rickover kritikos:

“Puikių patalpų, malonumų pa-

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO 
Pataisytas II leidimas 

Išleido Tėvai pranciškonai
640 psl. Kaina $4. Labai patraukli, 
tinka kaip dovana visokiomis pro
gomis. Gaunama pas knygų platin
tojus ar leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS 

910 Willoughby Avenue.
Brooklyn 21, N.Y., USA.

KANADOJE GAUNAMA PAS 
SPAUDOS PLATINTOJUS.

vaikams, kur jie gali 
puikiai praleisti laiką, kol pradės 
dirbti, suradime draugų ir spor
to pramogų, perteikime labai ne
daug mokslinių žinių niekas ame
rikinės mokyklos nenukonkuruos. 
Aš tik vieno bijau, kad visi tie 
teikiami malonumai neparuošia 
mūsų vaikų gyvenimo tikrovei”.

“Angliškos mokyklos viską 
koncentruoja auklėjimui, daugiau 
dėmesio skiria mokslui, negu 
sportui. Pas juos prie mokyklų 
nėra trenerių, kurių tikslas tik 
paruošti sportininkus ir laimėti 
rungtynes”.

“Anglijoje mokslas perteikia
mas daug greitesniu tempu ir vai
kai, pasiekę 11 m. amžiaus, yra 
dviem metais pralenkę amerikie
čių vaikus. Maždaug nuo ,11 metų 
amžiaus Anglijoje vaikai yra pa
skirstomi į vieną trijų aukštesnės 
mokyklos šakų. Amerikiečių mo

kytojų tvirtinimas, kad 11 metų 
'vaikui sunku pasakyti kokią mo- 
; kyklą pasirinkti, neturi pagrindo”

Admirolas Rickover ' tą savo 
kritiką pareiškė senato komisi
jai, kuri tyrinėjo auklėjimo sis
temos trūkumus. Pagrindinis kal
tinimas: visas mokslas vyksta per- 

i lėtai.

Kalėdinės atvirutės
su religiniais ir kitokiais vaizdeliais,

lietuviškais tekstais

Spaudos Bendrovė “žiburiai
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont.

Tinka sveikinimams Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina 12’Zjf ir 15č, įskaitant ir voką 
Užsakymus^ čekius ir money 
orderius rašyti:
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Mann & Martel w.
REALTORS

Lietuvių studentų 
žinios

DAR NEVISI STUDENTAI atliko 
savo pareigą prie studentų patalpų

Teniso varžybos Londone, Ont.

Tautinės olimpijados prisiminimas R. CHOLKAN
& CO, LIMITED REALTORS

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255
BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

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

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

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

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva-

• žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

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.

įrengimo, dažymo, valymo ir t.t. šį 
šeštadienį, lapkr. 10 d., 12 vai. ateiki
te visi, ir baigsime bendrą darbą — 
998 College St. prie Prisikėlimo para
pijos salės. Studentų v-bos pirm. tel. 
LE. 1-1432. TLS S-gos v-bos pirm.

“LITUANUS” ŽURNALUI paremti 
vajus jau pradėtas. Komitetas, vad. 
stud. R. Gaižučio, jau pradeda rinkti 
lėšas.

PLIAS, Toronto skyriui, nuoširdžiai 
dėkojame už paskyrimą $25 liet, stu
dentų patalpoms įrengti. Valdyba

TORONTE PROJEKTUOJAMA 
įsteigti dar du universitetus, nes York 
ir TU negali sutalpinti prieauglio. Da
bar York un-te yra 300 studentų, o 
TU — 24.000. Planuotojai numato, kad 
1970 m. Toronte bus 40.000 studen
tų. Katalikų vadovybė ir YMCA pla
nuoja įsteigti po vieną un-ta. York un
to rūmai bus pradėti statyti 1964 m. 
už Steele Ave., tarp Jane ir Keel St.; 
užims 175 akrų plotą. Architektu pa
kviestas prof. H. Sasaki iš JAV.

i TORONTO LIET. TAUT. ŠOKIŲ ’ 
GRUPĖS šokėjai yra daugiausia stu- ‘ 

; dėstai, o vienas — asistentas inžinie- j 
: rius. Studentai pradeda domėtis dau- 
; giau lietuviška veikla.

PAGEIDAUTINA, kad lietuviškos1 
organizacijos, ruošdamos pobūvius ar 

i sukaktuves kviestų studentų organi- 
’ zacijų atstovus svečiais. Net ir ruošė
jai visuomenės veikėjų sukakčių galė
tų studentų valdybas irgi pakviesti.

Stalo teniso turnyras Londone įvyks \ 
lapkričio 10 ir 11 d. 1938 m. Kaune 
įvyko Liet, tautinė olimpijada padidi
nusi tautos sportinį entuziazmą, kurį 
uždegė krepšinio Europos pirmenybių 
laimėjimas 1937 m. Olimpijada įvyko 
naujai pastatytoje sporto salėje, di
džiausioje Pabaltijy, ir sutraukė dide
les minias žmonių. Šimtmečio ketvir
čio sukaktis bus prisiminta Londone 
Įvykstančiame stalo teniso “Dešimtu
ko turnyre”, kuriame dalyvaus geriau
sios JAV ir Kanados lietuvių tenisinin
kų pajėgos, įskaitant visos Kanados 
(ne vien lietuvių) du sykiu buvusį 
meisterį Pr. Gvildį, praeitais metais' 
laimėjusį pereinamąją taurę; paskuti-Į 
nių dviejų metų junjorų meisterę E. j

SPORTAS
VYČIO ŽLNIOS

Krepšininkės turėjo sėkmingą savai
tę • . . , .
nes, TLB lygos pirmenybėse Vyčio mo
terys išsikovojo du laimėjimus, nuga
lėdamos dvi stipriausias šios lygos ko
mandas B-A ir Ciccones. Vytietės įvei
kė ilgametes šios lygos meisteres B-A 
krepšininkes 43:38 pasekme. Žaidė: 
Krakauskaitė, Balsienė 16, Rutkaus
kaitė 1, Jasinskaitė 9, Astrauskaitė 5, 
Prunskytė 12. Antrose rungtynėse vy-j 
tietės įveikė gerokai pagerėjusias Cic
cones L___
pytė 5, Krakauskaitė, Jasinskaitė 4, 
Prunskytė 8, Astrauskaitė 5.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio jaun. 
mergaitės antrose rungtynėse įveikė 
OLPH „ krepšininkes 36:23 pasekme. 
Žaidė: Žolpytė 14, Žėkaitė, Supronai- 
tė 10, Jonynaitė 5, čirvinskaitė 3, Ren- 
kauskaitė, Bilkštytė 4.

Tos pačios lygos pirmenybėse Vy-

I Toronto universitetą grįžo Tadas Mu-. 
j reika — i farmacijos f. II kursą. St. j 
į Mureika iš Hamiltono studijuoja Va- ■ 
• šingtone katalikų un-te.
j Turi būti: I Toronto universitetą 

pralaimėjo Tru-Way 24:25. CYO lygo-j grįj0 Teodoras V. Mureika — į farma- 
je, neatvykus St. Bązils komandai, Į cijos f ni-čią kursą, Romanas A. Mu-; 

reika iš Hamiltono studijuoja Vašing-; 
tone katalikų un-te. j

E. Sabaliauskaitė junjorų meisterė

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

— laimėjo visas pirmenybių rungty- Ąu^ra M. laimėjimą gavo be rungty Inž. Pr. Gvildys, 
buvęs Kanados teniso meisterisnių.

Šį trečiadienį salė yra užleista pa
rengimui, todėl jokių treniruočių .ne
bus.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Krepšinis. — Sporto klubui išnuo

mojus Wesdale gimnazijos salę, krep
šinio treniruotės vyksta kiekvieną šeš- ____ ___ ___

iveixe ^eroxai na^ereiusias ckJ tadien^ nu.° 2’6.vaL,v; ^aiP ir praeitais Mišias atnašavo kūn. dr. Pr. Gaida, pa- SI, už kurį gaus 16 atviručių.
^eroJkai Parėjusias cic-. metais> mūsų jauniai žais parapijų ly-;................... - ------ — - - - ‘ ----------------------- --------

37.38. Žaidė. Balsiene 15, Žol-'^ • Anąrną Vartų vardu

Lietuviu skautu veikia

į goj, Aušros Vartų vardu. Mergaitės 
žaidžia miesto lygoje. Pačius jaunau- j 
sius krepšininkus toliau sėkmingai tre- ‘ 
niruoja J. Bulionis.

A Stalo teniso treniruotės vyksta ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 7 v. 
v. parapijos salėje. A. G. I

SPORTAS ČIKAGOJE
Čikagos Lituanicos futbolininkai už-

PRADĖDAMI 45 SKAUTIŠKUOSIUS i ps. V. Rusas ir G. Karaziejūtė yra ga- 
METUS Šatrijos ir Rambyno tuntai su | vę 500. Skautai ir skautės turėtų jaus- 
vėliavomis dalyvavo pamaldose. ■ Šv.! ti pareiga ši fondą paremti, aukodami 

F.
į mokslą sakė kun. B. Pacevičius. Po j VISI VILKIUKAI šį šeštadienį ren- 
I pamaldų įvyko trumpa vilkiukų su- kasi tiesiai iš šeštad. mokyklos į skau-

KRINTANČIŲ LAPŲ BALIUJE da- limo salės.
tų buklą 12.15 vai. p.p. prie Prisikė-

Draugininkas
JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ paskuti

nė “Skautoramos” repeticija — — - ~ 
tadieni, lapkričio 10 d., Prisikėlimo sa-

Sabaliauskaitę; praeitų metų pereina- 
: mosios taurės moterų klasėje laimė
toją S. Kasperavičiūtę; taip pat — at
skirų Amerikos valstybių buv. meiste
rius, buv. Lietuvos rinktinės žymųjį 

įžaidėją S. Meilų, tris trylikametes ir 
jau spėjusias pasižymėti tenisininkes 
ir daug kitų, iš viso apie 30 geriausių 

’ šios šakos sportininkų. Įėjimas į rung- 
i tynęs visiems nemokamas. Turnyro 
■ atidarymas Įvyks šeštadienį, lapkričio 
10 d., 12 vai. miesto centre esančioje 
YMCA salėje, 433 Wellington St., vie
nas blokas į šiaurę nuo Hotel London, 
esančio prie Wellington ir Dundas 
(plento nr. 2 tęsinio) g-vių kampo. Iš 
plento 401 Įvažiuoti Wellington Rd.— 
to pat vardo g-vės tęsiniu; iš 4-to ir 
22 plentų — Richmond g-ve važiuoti i 
miesto centrą ligi King St., tada pa
sukti i kairę ir du blokus pavažiavus 
prie Hotel London vėl pasukti į kairę 
— i Wellington St. Toje salėje bus 
suteikta ir išsamesnė informacija.

Tą pat šeštadienio vakarą 8 vai. — 
1 didelio susipažinimo vakaras - pasi-■ lyvavo rinktinė publika. Tautinių šo

kių grupė “Gintaras” pašoko du šo-
jkius, kuriuos palydėjo gausios katu-! ____ __
tės. Sol. V. Verikaitis, akompanuojanti įėję po šeštad. m-los pamoku. Prašom ct vienas blokas i «a’nrč"nnn Cana D. Skrinskaitei, padainavo 6 dainas.; tėvelius priminti dukrelėms; kad pa- dian Padfic gelež! stoties "r vienas 
Loterijoj buvo 4 fantai. Stambiausias į siimtų drabužius vaidinimui. Drabužių bjoįas į rytus nuo minėtosios Rich-

^es’ linksminimas su visų rūšių gėrimais 
7 — Eastern Star Temple, 235 Piccadilly

- *■ w j------------------------— ------------------------------------------y----------------

Loterijoj buvo 4 fantai. Stambiausias Į siimtų drabužius vaidinimui. Drabužių
. ♦ v • j • i •'*’ i T’”’ ___ * • _ ■ X 1J VU3 HUv IUiIIVuvoIvkčio jauniausios krepšininkes, zaidzian- baigė 1962 m. pirmenybių rungtynes is Mohawk Furniture. Programą pra- j reikalu prašom kreiptis pas B. Mazęi- mond g.v£s_ 4 plento tęsinio.

SI  C* ii ; ,, J" • •• •_ 'T'» t T? CiAnnitiann Q 4 ru.’x-L- Ievinioc ■ i •   x _ 1 T T'' O 1 £* « A wCmSmI. A “O *major”, divizijoje. Paskutines rung-čios midget grupėje, įveikė St. Vin
cent žaidikes 15:14 pasekme. Žaidė: tynęs jie sužaidė spalio 21 d., pralai-
Balsytė 2, Jane Čirvinskaitė 2, Irena mėdami vokiečių Kickers vienuolikei ir pelno.
Čirvinskaitė 7, Kybartaitė 4, Zubric- 0:3. Pirmenybėse lietuviai surinko 8 
kaitė, Nacevičiūtė, Žukauskaitė.

Toronto Ladies Basketball (anks
čiau vadinosi B-A) lygos pirmenybė
se šias metais dalyvauja 5 komandos.
Nuolatinės lygos meisterės B-A; pra-

vedė Stepaitienė. Stovyklavietės. kienę tel. LE. 2-1644. Draugininke 
fondo valdyba tikisi, kad liks šiek tiek! ~

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko-Oj oxvv 1 ixu.-k r 11J i x v- aunu

8 i jo ir pirko pėdas: S50: kleb. kun. P. Įtaškus ir atsistojo VII-je vietoje iš t 
komandų. Paskutinėje vietoje likusi I Ažubalis; po S25: inž. V. Stukas, 
komanda sukalė tik 4 taškus. Taip pad Aug. Kuolai, S. A. Draugeliai, 
žaidė ir rezervinė klubo vienuolikė. Skrinskaitė: $20: inž. A. Slapšys; 
Pagal pirmenybių nuostatus, Lituani- S10: B. P. čeponkai. A. Rašeius, V. Si-.

PO

ėjusių dvejų metų finalistės vytietės, Ca, užėmusi vieną iš dviejų paskutinių bulis, A. V. Radzevičiai: po S5: V. Pau- |JJU1IS, V . RdUlCYltidl, UU » . X <xv* ; į

licnis, B. Šimkus. A. Bartnikaitis, A. | •

Parduodama 
apylinkėje geriausia 

259 gc. tabako 
forma 

75 ac M.B. auginimo teise. Ge-
kurios žaidė Lithuanians vardu; Cic- > vietų, turės palikti “major" diviziją ir ■ licnis, B. Šimkus, A. Bartnikaitis, A.! J 
cones — buvusios Orphans: Tru-Way i kitais metais žais I-je divizijoje. I Masionis, J. Budrys; S4: M. A. Iškaus-11 
ir, vietoj pasitraukusių laivių. Aušra.: Taura — Bridgeporto — futbolo ko - kai: po S3: V. V. PaškcvUiai, B. Tar-: |11, ViCIVJ xca-.vjlm, -luexu. i d UIO   -------- LUIUUIV fvV’ w » - - - - — - -- -   

Šios lygos pajėgumas yra žymiai paki- manda taip pat užbaigė pirmenybių vydas, A. Pundžius; po $2: A. Morkū- 
lęs, komandos turi daug naujų ir. pa- rungtynes. Jiė žaidė Il-je divizijoje, nas, V. Jankaitis, A. Pulkys, K. Striau- 
jėgių žaidikių ir pirmenybės žada daug kur užėmė priešpaskutinę vietą. Tau- pis. Visiems aukotojams nuoširdus 
įdomių rungtynių. Ši lyga dabar yra ras pasilieka toje pačioje divizijoje, j skautiškas ačiū.. F.
viena pajėgiausių Toronte, prilygstan-; kadangi iš II divizijos į III iškrenta tik1 _ PASAULINIS SKAUTŲ SĄSKRY- 
ti vyrų B-C lygai. Lygos pirmenybės viena komanda . j 7 ’

vyksta kiekvieną antradienį naujoj ir Stalo tenisą Čikagoje galima žaisti i kad musų trispalvė plevėsuotų vi- 
erdvioj Deer Park m-los salėj, beveik Jaunimo Centro patalpose, 5620 ^So. so pasaulio vėliavų. tarpe, turime su-

• v • 1 * V. _ T _ * • — * _ _ w . «... I X 1 JL X f*

■ DIS įvyks Graikijoj 1963 m. Norėda-
Stalo tenisą Čikagoje galima žaisti 'mi, kad mūsų trispalvė plevėsuotų vi-

priešais St. Clair požeminio traukinio i Claremont Ave. Čia kiekvieną antra-! telkti lėšų. Džiamborės fondas jas or- 
stotį. Visus kviečiame į šių pirmeny- l dienio vakarą vyksta treniruotės jau- j ganizuoja Įvairiais būdais, šiuo metu
bių rungtynes stebėti žaidžiančias dvi 

-lietuvaičių komandas.
Sekančios rungtynės: TLB šį antra

dieni Tru-Way—Vytis ir B-A—Aušra; 
sekantį antradienį: Aušra - Ciccones ir 
Tru-Way - B-A. CYO lygoje ateinantį 
pirmadienį 8 vai. v. Givens m-loje Vy
čio jaun. krepšininkės žaidžia su Auš
ra. Midget krepšininkės sekančias 
rungtynes žais gruodžio 2 d.

Stalo tenisininkės E. Sabaliauskaitė 
ir V. Nešukaitytė Toronte įvykusiame 
turnyre mergaičių grupėje pasidalino 
pirmąsias dvi vietas. Į dešimtuko tur
nyrą Londone, Ont., vyksta 5 vytie- 
čiai: P. Gvildys, J. Nešukaitis, E. Vai
čekauskas, E. Sabaliauskaitė ir V. Ne
šukaitytė. Iki šiol turėjome du dešim
tuko turnyrus ir abu baigėsi vytiečių 
pergalėmis. Visiems vytiečiams, ypač 
jaunosioms stalo tenisininkėms, linki
me geriausios sėkmės! A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės: antradieni 

8.45 v.v. — 23 Ferndale Ave. (Yonge 
ir St. Clair) B-A lygoje Aušra Sr. - 
B-A komanda; sekmadienį 12.30 vai. 
mūsų salėje B-C lygoj Aušra - Andys 
ir Tridents - Estai Sr.; po jų — CYO 
lyg. Aušra M.—St. Leos: taip pat sek
madienį L30 v. p.p. St. Vlads salė
je (Bathurst ir College — priešais 
Western ligoninę) B-C lyg. Aušra Jr. • 
St. Vlads ir Tridents J. - Estai Jr.

Pr. savaitės rungtynių rezultatai: 
B-C lygoje Aušra Sr. pralaimėjo lat
viams 78:72 ir Tridents - Andys ko
mandai 62:72; B-A lygoje Aušra Sr.

nimui.
II kultūros kongreso rėmuose vyks 

ir sportininkų posėdžiai. Lapkričio 23 
d., 5.30 vai. p.p. A. Tamulynas skaitys 
paskaitą — “Sportas lietuviškumo sar
gyboje”, o lapkričio 24 d., 10.30 vai. 
bus diskusijos lietuvių sportinėmis te
momis. Šių diskusijų pagrindiniais da
lyviais bus B. Keturakis, V. Grybaus
kas, Z. Puzinauskas, J. Šoliūnas.

E. Š.
30 METŲ SKLANDYMO SPORTUI
Lietuvos sklandytojai paminėjo 

sklandymo sporto trisdešimtmeti, pri
simindami 1932 metus, kai Kauno 
augštosios technikos mokyklos moks
leiviai išbandė savo pačių rankomis 
pasigamintą pirmąjį sklandytuvą T-l. 
Komunistinė spauda trumpu žodžiu už
siminė apie pirmuosius sklandytuvų 
konstruktorius nepriklausomo gyveni
mo dienomis — A. Oškinį, A. Paknį, 
G. Miliūną ir B. Karvelį.

Šiuo metu pagrindiniais sklandymo 
sporto centrais yra Kaunas ir Vilnius. 
Kauno sklandytojų tarpe yra 9 vai. 24 
min. terminėse srovėse išsilaikęs re
kordininkas Kazys Kizevičius, inž. 
Aleksandras Jonušas, Kauno pilitech- 
nikos instituto docentas Vyt. Kruko- 
nis, dėstytojas Algis Vilimas, radijo 
gamyklos konstruktorius Donatas Ku
činskas, Kūno kultūros instituto dėsty
tojas Leonas Aleksandravičius, žemės 
ūkio akademijos stud. Raimondas Ra
žaitis, Kauno specialiosios profesinės- 
techninės mokyklos moksleivės — Li
na Našiėnaitė, Milda Ambrazaitė, Van-

i dr. Vydūno studentų šalpos fondas Či
kagoje yra išleidęs kalėdinių atviru
čių, kurių tam tikrą kieki paskyrė 
džiamborės fondui. Toronto atstovai

da Kanavičiūtė ir daugelis kitų sklan
dymo sporto entuziastų.

Vilniaus sklandymo grandžiai vado
vauja sporto meistras Juozas Jaruše
vičius. Grandies eilėse randami pasi
žymėję sklandytojai — žurn. Vyt. Do
vydaitis, Romas Visackas, Ant. Arba- 
čiauskas. Vyt. Pakarskas, Zcn. Bra
zauskas. Ant. Mikutis, Albertas Vėžys, 
inž. Onutė Horodnevičiūtė, Nijolė Ar
bačiauskienė, Danutė Mališauskaitė. 
Aktyviose sklandytojų eilėse tebėra 
1938 m. pradėjęs sklandyti inž. Vyt. 
Vaitkus ir 1937 m. sparnus išbandęs 
mokslinio tyrimo instituto direktorius 
Anatolijus Speičys.

Visoje Lietuvos teritorijoje priskai- 
toma dešimt visuomeninių sklandymo 
klubų. Pokariniais metais naujus lie
tuviškos gamybos sklandytuvus supro
jektavo B. Oškinis, A. Kuzmickas ir S. 
Janušonis.

Prie sklandytojų sekcijos jungiasi 
parašiutininkai, kurių eilėse randama 
Lietuvos čempijonė Beta Matutytė, re
kordininkai — Zigmas Polinauskas, 
Vytas žalpys, zMgis Varevičius, Algis 
Gerulskis, kaunietės
šaitė, Regina Sutkaitė, Nadė Skučaitė, 
vilnietės — Henrika Purelytė, sklan
dytoja Ona Horodnevičiūtė ir kt.

—vkst—

Dana Jaku-

SU _
riausiam stovyje 2 gyy. narnai 2 
barnės. 2 šiltadaržiai, 11
ir visas tabako ūkiui reikalingas in
ventorių 
gal

džiovyklų

Kaina ir įmokėjimas pa- 
susitarimą.

Teirautis:
G. ALELIŪNAS, 

R.R. 5, Bothwell, Ont.
Telef. 150 J 3.

Stalo teniso k-to vadovui Pr. Gvil
džiui pavedus, paruošiamąjį darbą 

i Londone vykdo tam tikslui sudarytas 
; komitetas iš apyl. pirm. J. Butkaus ir 
i dviejų sportininkų J. Brazlausko ir St.
Navicko. Pastarasis yra šio k-to pirmi- 
hinkas ir atvykę sportininkai prašomi 
jam pranešti; i jį kreiptis nakvynės ir. 
visais kitais reikalais tel. GE. 2-6477, 
adr.: 570 Piccadilly St. (CP geležinke- 

jlio stoties rajone).
Televizijos stoties vedėjas pažadėjo 

atsiųsti reporterį į stalo teniso “dešim
tuko" turnyrą.

1 . ■

Į Reta proga susitikti pažįstamus iš 
arti ir toli. Visi nuoširdžiai kviečiami 
į rungtynes ir į šokių vakarą. D. E.

1

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

įjK gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

Kremliaus agentai tebežudo veikėjus

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypu, apartamentu, bizniu. 
BLOOR & QUEBEC AVE. $5.000 įmokėti, gražių plytų, T5 kambarių. Pir

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

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

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

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

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

DUPONT. $2.000 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.

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI

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

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

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

(Atkelta iš 2 psl.) ■ šynskio šeima yra nusiteikusi an- 
sigamino, ir jis veikė neblogiau; tibolševikiškai ir kad jo 'sesuo ro- 
kaip originalas. Vokiečiai ji iš- i do simpatijas OUN organizacijai, 
bandė ant gyvulių, panaudodami 
Stašynskio nurodytus nuodus. Pa
aiškėjo, kad garo pavidalu iš pis
toleto išpurkštų nuodų gyvuliai 
vienu Įkvėpimu Įtraukia jau de
šimteriopai daugiau, kaip kad bū
tina nužudymui.

Kaip Stašynskis pateko
Į sovietų pinkles?
Kas per žmogus yra šis vyras, 

sutikęs vykdyti tokius baisius už
davinius? Kaip jis iki to priėjo ir 
kodėl vėliau nuo viso to atsisakė? 
šie klausimai nuodugniai buvo 
aiškinami ir teismo metu; atsaky
mai ir padarytos iš to išvados nu
lėmė toki švelnų teismo spren
dimą.

Stašynskij gimė 1931 m. ukrai
niečių ūkininkų šeimoj, lenkų už
imtoj Ukrainos srityje prie Lvivo. 
Moksle buvo nuostabiai gabus. 
1948 m. baigęs gimnaziją, Įstojo i 
augštąją pedagogikos mokyklą 
Lvive, norėdamas tapti matemati
kos mokytoju. Buvo didelis patri- 
jotas ir svajojo apie didžiulę ne
priklausomą Ukrainą.

Kartą jis vyko iš Lvivo Į tėviš
kę traukiniu be bilieto, taip sa
kant. “zuikiu”, ir buvo sovietų 
policijos sugautas, šis paprastas 
Įvykis nulėmė jo tolimesni liki
mą. Ji tardė sovietų saugumo val
dininkas kapitono laipsnyje, šis 
bolševikas klausinėjo Stašynski 
ne kodėl jis važiavo “zuikiu”, bet 
ką žino apie ukrainiečių antibol- 
ševikinę pogrindžio organizaciją 
OUN. Paaiškėjo, kad bolševikų 
saugumui yra žinoma, jog Sta-

Stašynski apėmė baimė. Šią situ
aciją bolševikai mokėjo išnaudo
ti: jie pažadėjo užmiršti visa tai, 
ką žino apie Stašynskio šeimą, jei 
pats Stašynskis sutiks dirbti so
vietų saugumui. Ir jis sutiko. Su- 

itiko dėl dviejų priežasčių: norėjo 
apsaugoti savo tėvus ir seserį nuo 
bolševikų teroro ir pats jau buvo 
pasidavęs bolševikų propagandai, 
kad komunizmas nėra blogas, jau 
buvo palinkęs kiek i jį.

Savo gabumais Stašynskis pasi
žymėjo ir kaip bolševikų agentas. 
Jis meistriškai atliko jam sovie
tų saugumo pavestų daug sun
kių uždavinių. Jam atrodė, kad 
viskas yra gerai, kas gerai komu
nizmui.

1952 m. bolševikai pradėjo ap
mokyti Stašynskį specialiems 
agento uždaviniams V. Vokietijo
je. čia jam buvo pavesta šnipinė
ti ir JAValstybių bei Vak. Vokie
tijos karines paslaptis. Bet svar
biausia — jam buvo pavesta nu
žudyti du ukrainiečių vadus.

Šitokiems uždaviniams apmo
kymas vyko ilgai, tačiau labai pa- 
,grindinai. Vokiečių kalbą jis iš
moko taip puikiai, kad kalbėjo be 
jokio svetimo akcento. Pagrindi
nai buvo apmokytas ir kaip reikia 
naudoti nuodų pistoletą. Tam 
tikslui įgavo praktiką žudydamas 
šunis, tik tuomet sovietų saugu
mo organai — KGB — išsiuntė 
Stašynskį į V. Vokietiją, žinia, su 
pustuziniu slapyvardžių, su joms 
pritaikytais dokumentais ir gerai 
išmoktom “legendom”. (ELI)

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414
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 $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

Ats.
Pr. KERBERIS

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

6 kambarių, Swansea, puikus, at
skiras, mūrinis namas, mo
derni virtuvė, gražus didelis 
kiemas, garažas su privačiu 
įvažiavimu. Žemi mokesčiai.

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

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.

13 kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, puiki nuomavimui vie- 

y ta. Privatus įvažiavimas, ga
ražai. Apie $5.000 įmokėti. 
Indian Rd. — Bloor.

5 kambarių bungalas, puikiai įreng
tas viduje, arti susisiekimo, 
recreation kambar. Įmakėti 
apie $5.000. Jane — Bloor.

Dupleksas, apie $5.000 įmokėti, 10 
kambarių, platus įvažiavi
mas, garažas. Vandens šildy
mas, vienas atviras morgi- 
čius 10-čiai metų.

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

Penkių butų. Atskiras, mūrinis na
mas. * Apie $8.000 įmokėti, 
privatūs įvažiavimas. Labai 
žema kaina. Jane — Bloor.

16 butų. Apartamentinis namas. 
Vandens šildymas, metinės 
nuomos gauna apie $16.500. 
Kaina $75.000. vienas atvi
ras morgičius balansui.

Palikimas. 9 kambarių, atskiras, 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos išldy- 
mas, garažas. Apie $4.000 
Įmokėti. Roncesvalles—High 
Park.

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

rodytais mano telefonais.

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 — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

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 yienas 
keturių kambarių. $320 mė
nesiui pajamų. Balkonai. 
Aliumininiai langai. Prašo 
$32.500.

VAKARINĖJE MIESTO DALYJE 
$12.000 Įmokėti, 8 metų senumo, 13 

butų apartamentinis pasta
tas, 8 butai po 5 kambarius, 
5 butai po 4 kambarius. Me
tinių pajamų $12.500. Labai 
gerai išlaikytas pastatas. 
Prašo $65.000.

100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
S10.000 Įmokėti. Tik 80 mylių nuo 

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis 8 kambarių namas, ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavie
tės stovyklautojams. Resto
ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš-. 
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų bei 
Įrengimų sąrašo, skambinki
te man dar šiandien.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARD.U'iMUI.

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS
MARŠKINIAI 

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI. 
e '

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

--- T-SHIRTS

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 Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

BLOOR — RUNNYMEDE
$5.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

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

$1.200 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
$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
S2.500 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

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

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

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

NAUJA KRAUTUVE 
VAKARUOSE
$34.500 pilna kaina, ultra 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, moteliu Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis j. Kaskelis 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 mod. virt., alyva šild., 
šoninis įvaž., garažas. Vienas mor
gičius išmokėjim. Prašo $15.500.

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

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

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

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

EVELYN AVE. — HUMBERSIDE
S5.000 įmok., rupių pi., atsk., gražus 

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

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

4 butų namas. Vandens alyva šil- 
dym., priy. 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 

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

■ V. (Vic) BUTRIMAS
DEL 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 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS- 

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU 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

Skaitytojai pasisako
DIDYSIS MOMENTAS

Sakoma: “draugą pažinsi nelaimė
je”. Taip įvyko ir Kubos įvykiams rie
dant. Mums lietuviams, Kanadoje gy
venantiems, keista, kad Kanados vy
riausybė ir visų partijų politikai netu
ri aiškaus veido nei vidaus nei užsie
nio politikoj. Užuot ištiesę ranką ge
riausiam kaimynui, pasirodė pasyvūs ir 
abejingi. Kokią gi reikšmę turi Pabal
tijo valstybių konsulų pripažinimas, 
jei svarbiam reikalui atėjus nuleidžia
mos rankos ir už kviečių bušelius par
duodami viso pasaulio žmogiškieji 
idealai.

Kanados kaikurie partijų vadai, ne- 
paremdami JAV, išėjo prieš visą tau
tą arba, geriau pasakius, prieš daugu
mos galvoseną. Kas sekė ir seka da
bartinius įvykius, aiškiai mato, kad 
daugumos kanadiečių galvosena buvo 
ir yra JAV pusėje. Fabrikuose, vieš-

literatūrą, man tenka tik susipažinti 
su šeimos darbais.

Mūsų namuose yra tradicija. Ji at
sirado su vedybomis. Visai netikėtai. 
Man patinka medicinos žmogus. Žmo
na daktarė švietė mane. O jai patinka 
sociologiniai ir visuomeniniai mokslai. 
Taip mudu keisdamiesi lekcijomis pra- 
leisdavom valandas diskusijoms. Kai 
paaugo vaikai, įtraukėm ir juos į mud
viejų ratelį. Šiandien lyg ir tradicija 
šeimos: jei kas nors mūsų perskaito 
kurį veikalą, referuoja šeimos rately
je. Čia išgvildename veikalo turinį, jo 
veikėjų charakterius, tikslą ir t.t. Kar
tais nejučiomis iškyla autoriaus gyve
namojo laikotarpio sąlygos, jo siekia
mi idealai, žmoniškumas klasių ir tau
tų atžvilgiu. Ištikrųjų yra autorių vi
same pasaulyje išgarsėjusių savais vei
kalais, bet savo kiaute nepajėgiančių 
peržengti siauros nacionalinės ribos.

bučiuose ir gatvėse vien tik ir kalba- ■ Jie kėlė savo valdovų garbę, kurie jė- 
ma apie Kubos įvykius ir dauguma s ga pavergė mažesnes tautas, ragino 
pritaria tam lemiamam žygiui. į karius drąsiai mirti grobiant svetimas

Šie įvykiai man primena anuos lai
kus, kada Lenkija įteikė Lietuvai ul
timatumą. Visa Lietuva buvo nusista
čiusi atmesti tą lenkų ultimatumą, bet 
ano meto mūsų vyriausybė ir vadai jį 
priėmė. Jeigu būtų buvę kitaip, gal 
šiandien visai kitaip suktųsi politikos 
ratas. Istorija pasikartojo čia po kelio
likos metų, nors kitose apystovose ir 
kitame kontinente.

Dar reikia paminėti parlamento at
stovo Terry Nugent, M.P. (CP), iš Ed- 
montono pareiškimą spalio 24 d. par
lamente. Vietos spauda jo pareiškimą nes jis kovojo su anais L. Tolstojaus 
prieš JAV pavadino išsišokimu; beC 
tai advokato žodžiai, kuris žino ką kai- o mano senelis tikrai nesigėrėjo Tols
ta. Sis jo pareiškimas yra smūgis vi
sai konservatorių partijai.

M. Salčiūnas.

žemes ir t.t.
Paskutiniame mūsų šeimos posėdy

je nagrinėjom L. Tolstojų. Štai vy
resniojo sūnaus referatas.

— Jis — Tolstojus — garsus pa
saulyje, o dar garsesnis Rusijoje. Bet 
koks jis žmonijai? Pagaliau koks jis 
pavergtom tautom? Jis gyrė rusų ka
rus, nes jie naikino valstybes, kėlė ca
rų garbę į augštybes, nes jie nuka
riautiems atėmė ne tik turtą, laisvę, 
raštą, bet net religiją ir visas tautines 
aspiracijas. Mes gerbiame Kudirką,

inspiruotais ainiais. Tavo, tėve, tėvelis,

tojaus raštais, nei gyvenimu, o jį keikė 
kaip kurstytoją, šiandieniniai rusai tę
sia jo pasėtą sėklą — pavergti tautas, 
paglemžti žemes.

Sunku man buvo atsakyti. Aš suti-

TORONTO, Ont
Tautos Fondo aukų vajus š.m. 

užsitęsė labai ilgai. Vajui grei
čiau užbaigti prašoma visus aukų 
rinkėjus, kurie dar neužbaigė au
kų rinkimo lankydamiesi i na
mus, grąžinti visus aukų lapus as
meniškai arba paštu TF ižd. Kl. 
Dalindai iki š.m. lapkr. 12 d. 104 
Evelyn Cr., Toronto, Ont. Tel. 
RO. 7-8963.

TF Toronto skyr.' pirm. L. Ta
mošauskas dėl ligos eiti savo pa
reigų negali ir nuo š.m. lapkričio 
2 d. atsistatydino. Jo vietoje laiki
nai paskirtas J. Dambaras.

TF Atst. Kanadoje
Liet. Vaikų Namuose Šiluvos 

Marijos bareljefo pašventinimas 
praėjo su geru pasisekimu; apsi
lankė, apie 600 žmonių, kurių 
daugumas paliko stambių aukų 
vaikų įstaigai. NPM seserys me
tai iš metų tampa plačiau žino-

KULTŪRINĖ ŠEIMOS ___ __
TRADICIJA ; kau daug y Europos inteligentijos ir

Du mano sūnūs mėgsta skaityti kny- i šio kontinento, kurie netik nesigėri 
gas: Vyresnysis, 16 metų, skaito tik ~ 1 ' ’ * -
pasaulio garsenybes arba autorius, ku
rie rašo jo mėgstamąja tematika. Ant
rasis, 10 metų, skaito tai, kas papuola 
po ranka. Žmona skaito medicinišką

Tolstojum, ar kitais rusų rašytojais, 
bet net nesusipažinę su jų raštais. O 
mūsų spauda negali apsieiti neideali
zavusi buvusių ir esamų tautos engė
jų. N.

53 metai kalėjime

Kalinys, bet ne vergas

..ŠYPSENOS
Irena Kymantienė - Kušnerai- 

tyte, buv. Vasario 16 gimn. mo
kinė, lankėsi Huettenfelde, Vo
kietijoj, kur po 7 metų susitiko 
su savo buv. mokytojais ir drau
gais. Gimnazijoj I. Kymantienė 
buvo evangelikų ratelio narė, da
lyvavo taut, šokių grupėje, 
brolis Osvaldas tebesimoko 
sario 16 gimn. IX klasėj.

INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS 
ko spalio 31 d. LN. PLIAS Toronto 
skyr. pirm. inž. J: Sližys padarė meti
nės veiklos apžvalgą. Kvietė bent du 
kart per metus susitikti ir palaikyti 
ryši, linkėjo įtraukti daugiau jaunų
jų inžinierių. Iždin. V. Balsys, jr., per- 
skąitė finansinę apyskaitą. Buvo likę 
iš pr. metų $58; balius, davė $750; iš 
viso pajamų $808. Išlaidų turėta $575, 
ižde yra $235. Susirinkimas paskyrė 
$150 šiems reikalams: “T. žodžiui” 
S25, PLIAS centrui $25, Toronto LN — ---------- -z ----
šėrui $?5, Toronto liet, studentu būs- Parašiau diplomini darbą ir ga-

Jos
Va-

ivy

Geografinės išdaigos
Detroito, JAV, gyventojus ap

stulbino vietiniame laikrašty at
spausdintas meteorologinės tar
nybos pranešimas: “Rojuje šian
dien buvo šalčiau, negu Pragare”.

Mat, Mičigano valstijos Para
dais© — ‘rojaus” miestelyje tą 
dieną buvo —20, o netoli Detroi
to esančioje Helo vietovėje buvo 
užregistruota -Į-5 temperatūra.

Raštingas...
Sovietai okupavę Lietuvą vyk

dė jaunimo mobilizaciją. Raudo
nasis viršila klausia naujoką:

—Ar lankei pradžios mokyklą?
— Taip,
— Ir gimnaziją užbaigei?
— Taip.
— Ir universitetą?
— Ir universitetą užbaigiau;

Zc tZI liXvifitAi* L-ninni tine* Prof- s- Kairiui-Kaminskui vau diplomamos Toronto lietuviškoje kolom- $20 prof Sjmoliūnui S20, “Lituanus” Tuomet vi
joje ir jų darbas su jaunimu pra
dedamas rimtai vertinti. Jų dar-

Tuomet viršila pasiekė per sta- 
žurnaluį $10. Naujon valdybon išrink- toliau gulėjusį štampuką ir pri-

hoc hatraibaiinaoc noromne i ti: J‘.Sli*ys~S,a.kus’.Slčiun^s’ ®al‘ spaudė prie blanko: “Raštingas”, bas betgi reikalingas paramos. Į sys, sj., A. Ciplijauskas ir M. Gvildys. r r
tradiciją Įėjo kasmet rengiami Susirinkimui pirmininkavo A. Cipli- j 
bazarai SU šokių baliais. Šiais rne-1 jauskas. sekr. Sakus. Prieš susirinkimą i 
j • A * Y* _ M V *1 _ _ . _ _ _ . 1 1 m te e a a S a a Vte Y W S mvvo i uoiud vainu xmuių uauw .
dai parengimas bus lapkričio 17 '^Myti pagerinimus ir buvo supažtn-
d. Jam ruošiamasi atsidėjus. Dar f“?.“ .‘.t

Pokalbis Izraelyje
tais tos rūšies Vaikų Namų naų-|Į^‘e^ baighimwjsi įįraelitai:3

Jankelis: Žinai, Mauškę, blogi 
laikai ir blogi reikalai. Mūsų vals
tybė naujai atsteigta, visko trūks
tą: naujų mokyklų, gerų kelių, 
fabrikų ir pagaliau net pinigų.

Mauškė: Aš turiu gerą idėją 
tiems trūkumams pašalinti.

Jankelis: Na, tai sakyk, sakyk, 
ko lauki?

Mauškė: Gi paskelbkime JAV- 
bėms karą; jos mus nugalės, oku
puos; pastatys naujas gražias mo
kyklas, išraižys po visą kraštą 
puikius plentus, Įrengs fabrikus, 
o tuomet — pasirašys su mumis 
taikos sutarti ir ..'. išsikraustys 
iš mūsų krašto su savaisiais jan
kiais ...

Jankelis: Idėja tikrai puiki. Bet 
žinai, MauŠke, aš bijočiau pradė
ti ją Įgyvendinti. Aš bijau, kad 
ko gero ne Amerika mus nugalės, 
bet mes Ameriką ... ■

Pr. Alšėnas

nevėlu atnešti bazarui fantų. Juo 
daugiau bus sunešta daiktų; juo 
bus Įvairesnis ir turtingesnis ba- 
zaras, juo baliaus dalyviams bus 
daugiau progų išbandyti savo lai
mę-. Peržiūrėjus spintas ir stal
čius, vis atsiras vienas kitas ma
žiau reikalingas daiktas, kuris ba
zarui kaip tik gali tikti. Seselės už 
kiekvieną fantą iš anksto dėkoja. 
Fantus galima atnešti tiesiog i 
Vaikų Namus, 57 Sylvan Ave. ar
ba palikti parapijų klebonijose.

tenka padėkoti. PLIAS Toronto sk. už 
nuoširdų LN reikalų supratimą ir jų 
parėmimą trečiuoju šėru. P. L.

METROPOLINIO TORONTO S A VI- 
VALDYBINIAI RINKIMAI — gruo
džio 3 d. Namų savininkų ir nuominin
kų pavardės (kurie nuomoja du ar 
daugiau kambarius ir kur jie miega 
bei gaminasi valgi) turi būti balsuoto
jų sąrašuose. Pavardės kambarių nuo
mininkų — atskiruose sąrašuose. Ne
įtraukti i sąrašus gali skųstis savo apy
linkių savivaldybės įstaigose.

Visi savininkai ir nuomininkai, turį 
21 metus, Britanijos pavaldiniai ar Ka
nados piliečiai, turi teisę balsuoti. Ta
čiau šešiose miesto savivaldybėse — 
Toronto, Leaside, York, Mimico, New 
Toronto ir Long Branch — balsavimo 
teisė suteikiama visiem gyventojam, 

, turintiem 21 metus, Kanados pilie- 
■ čiams, gyv. Toronte nuo 1961 m. sau-

Kam priklauso
Kanada?

-r. . v, į ciams, gyv. Toronte nuo m. sau-Du trečdaliai visu jmomų, ku-1 sjo ! Jje gay balsuoti savivaldybių 
rių turtas siekia virs $25 mil. yra; plebiscituose, burmistro, tarvbos na- 
užsieniečių. daugiausia amerikie- j rių,
Čių kontroliuojamos. 1953 m. už-i įstatymų atveju gali balsuoti tik tur- 
sieniečiai valdė 53,5% tokių įmo- to savininkai. CSc.

• V • X J ' v • •

viršaičiu rinkimuose. Piniginių į

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

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

Toronto

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

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

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

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

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

DARBAS GARANTUOTAS.
Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR įVAIRIOS POMPOS.

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

nių, o šiuo metu tas nuošimtis yra: 
pakilęs iki 64,3%.

1957 m. premjeras Diefenbake- 
ris buvo paleidęs šūki sukanadin- 
ti pramonę, bet tai jam nepavy
ko. Šiuo metu atsipalaidavimas

Kino teatruose buvo rodomas: Nuo 1920 m. jis nėra pakėlęs 
savotiškas filmas “The Birdman rankos iš pykčio nei prieš kalė- 
of Alcatraz”. Tai vieno kalinio,; jimo prižiūrėtojus, nei prieš ki- 
kųrio pavardė yra Robert Strond, i tus kalinius. Visdėlto jis neišlei- 
gyvenimo istorija. Kalinys ir šiuo j džiamas laisvėn, nors jau net 24 
metu tebėra griežčiausiame viso-; kartus davė prašymą. Kodėl? 
je Amerikoje kalėjime—Alcat-^Daug kas tvirtina, kad tai pri^nuo užsienio kapitalo pakenktų ii. 
raz. Jis šiuo metu yra 72 metų i klauso nuo JAV kalėjimų virši-; krašto ūkiui. —
amžiaus, iš kurių 53 jis praleido!ninko J. Bennett, su kuriuo! 
kalėjime. ;Stroud susipyko dar 1931 m., kai;

Kalėjiman jis pateko 1909 m. i Bennett buvo tik paprastas valdi- 
už žmogžudystę. Būdamas kalė ji- i ninkas. Tada Bennett norėjo pa- 
me 1916 m. nužudė kalėjimo pri-; šalinti visus paukščius iš Stroud

Havana. — Rusai Kuboje labai 
nepopuliarūs; jie gali pirkti ku
biečių krautuvėse prekes be jokių 
kortelių; jie eina i kubiečių krau
tuves be eilės, nors čia būtų ir

Berlynas. — Ryšium su politi
ne Įtampa Berlyne yra paruoštos 
kortelės maistui ir kurui. Atsar
gų turima 12 mėnesių.

• šiuo metu pasaulyje yra 12.

Atidarys 
Šekspyro karstą?
Britanijoj ginčijamasi, ar ati-vr • . TTr Tifi • • -rr-- • i • •• i • -DI ILctillJVJ ^111 vl J d XL i ael« ul CXCx ?

žiūrėtoją. Prezidentas W; Wilson ■ vienutes. Kiti galvoja, jis nepalei- <jarvti Šekspyro karstą, kuris yra!
suteikė jam amnestiją ir išgelbė-i ūžiamas todėl, kad iš viso per- stratfprde. Holy Trinity bažny-i

4 i daug žino ir tų žinių paskelbimas i ^j0S rQsvje. Karstas ten būvėsi
1955 m. rašytojas T. Gaddis • viešumoje sukrėstų visą kalėjimu perneštas iš seno medinio namo i

parašė apie Stroud knygą ir ją i sistemą. * ‘ įkuriame Šekspvras gyvenęs iri
pavadino ‘ Birdman of Alcatraz”.; Kanadietis J. Duhamel, pralei-’šiuo metu iaikOmas bažnyčios rū-i 
Kodėl ji pavadino “birdman”?; dęs 18 men. kalėjime kartu suįSyje istorikai nori atidaryti jį 1 
Kalėjime buvęs kriminalistas' Stroud, išsinešė iš kalėjimo vi-; p'0J 3QQ metu vietiniai gyventojai’, 
pradėjo domėtis paukščiais ir yra įsą R. Stroud parašytą veikalą ir;^m priešinasi, nes dabar mieste-; 
perskaitęs visą paukščius hečian-■ ruošiasi jį išleisti. Tas veikalas;jįs pacĮaro tūkstančius iš turistų,; 
čią literatūrą, kokia tik jam buvo j surašytas nematomu rašalu, nau-!nors daug vietiniu gyventojų gal-i 
prieinama. Jis gydydavo sužeis-■ dojant Įvairias rūgštis ir šlapumą,; voja kad ten šekspvras visiškai! 
tus ir sergančius naukščius ir iie i nasaulinio almanacho puslapių ■ ne°vveno ir nesąs palaidotas Ati-;

- . ' metu kitas. darius karsta ir nieko neradus,
kalinys saugodavo ateinančius ■ būtu galas stratfordui.

ne ir tnin nioboe na na. i- i ___

jo nuo mirties bausmės. čios rūsyje. Karstas ten buvęs i

tus ir sergančius paukščius ir jie;pasaulinio almanacho puslapių* 
tapo jo vieninteliais geriausiais! pakraščiuose. Rašymo 
draugais.

Stroud pateko kalėjimam ture- sargybinius ir taip niekas nė ne-p^pįJ^Įį^u/ kam" reikalingas jo 
damas tik 3 skyrių išsilavinimą, žinojo, kad almanacho puslapiuo- kūnas jeigu vra like jo nemirš- 
Šiandien jis verčia Cicero iš lo- se yra parašyta kita knyga. Du- tarnį veikalai^
tynų kalbos, Zolą iš prancūzų, hamel tikisi, kad išleista knyga 
yra psichologijos, medicinos ir gali prisidėti prie jo paleidimo. Į 
Įvairių kalbų žinovas. Jis galėtų Įdomus yra R. Stroud credo, 
būti mokytoju net 23 atskirose kurį pareiškė tam pačiam Du
bakose. Be to, jis yra parašęs kny- hamel:

‘ Mano filosofija yra pagrista 
pagrindinėm moralės tiesom ir 
dvasios nenugalimumu. Nesvarbu 
prieš kokius sunkumus žmogui 
reikėtų kovoti, jis niekad nebus 
ir negali būti nugalėtas tol, kol 
jis nenustos kovojęs. Niekas ne
gali būti vergu tol, kol jis nepri
siima vergystės. Aš buvau kali
nys visą savo amžių, bet niekad, 
nė vieną minutę nebuvau vergas 
nei savo kūnu, nei dvasia”. V.K.

gų ir poezijos, nors jos niekur 
nėra išspausdintos.

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

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namuIr
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

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 nemokamat

PU AN INU 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka Įvairius pija- 
nintj remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perta ir parduoda naudotus 
pianinus. Telefonas EM. 4-8757.

Įdomus yra R. Stroud credo,

“Perdaug kalbame”
Tokiais žodžiais perspėja ame

rikiečius buvęs JAV žvalgybos 
ČIA virš. Allen Dulles. Esą turė
tų būti Įvesti suvaržymai karinių 
žinių skelbimui spaudoje. Kari
ninkai ir kiti pareigūnai esą turė
tų vengti perdaug neapdairių vie
šų pasikalbėjimų.

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 

(prie Dufferin)
Visą rnšią antomobilią mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantu©-

Sav. Aat. Paškevičius

’ D R A U C
NAMU, AUTOMOBILIŲ, BALDU IR T.T.

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

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. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
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

Atsivežant i 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc^a 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

LIETUVIO ADVOKATO
ISTAU.A

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Tolei įstaigos:- Telef. namų:
WA. 4-950L BE. 3-0978

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947 

24 Hmnberview Rd., Toronto.

i

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. 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).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924
OKULISTĖJ

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

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

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

Dažai ir sienoms
V VAŠKAS, popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

DARBO VALANDOMIS
RO. 9-4131

—
NAMŲ

RO. 6-7132

( «
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TORONTO Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Artėja kun. dr. Pr. Gaidos 

kunigystės sidabrinė sukaktis. 
Prisimenant “TŽ” red. gražų dar
bą “TŽ”, būtų gražu, kad lapkri
čio 18 d. sukakties minėjime bū
tų gausiai dalyvaujama nežiūrint 
parapinių ar ideologinių skirtu
mų. Lietuviškųjų laikraščių re
daktoriai mūsų išeivijos gyveni
me kiekvieno geros valios lietu
vio turi būti vertinami ir ger
biami.

— Gilaus susikaupimo ir mal
dos žekle praėjo mirusiųjų prisi
minimas praėjusi savaitgalį. Vi
sos iškilmės buvo vainikuotos 
bendromis pamaldomis Toronto 
liet, kapinėse, kur iš Toronto ir 
apylinkės lietuviškųjų kolonijų 
buvo susirinkę pasigėrėtinai daug 
lietuvių.

— Parapijos rinklavos vokeliai 
baigiami spausdinti ir artimoje 
ateityje išsiuntinėjami parapijie
čiams i namus. Vokeliams naują 
apipavidalinimą paruošė dr. inž. 
A. Kulpavičius.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Windermere, Beresford ir 
Evans.

— Kat. Moterų dr-jos šv. Jono 
Kr. par. skyriaus narių susirinki
mas — šį sekmadieni po 11 vai. 
pamaldų par. salėje.

— Parapijos klierikai rašo iš 
Romos, kad Kristaus Karaliaus 
šventėje di j ako no šventimus ga
vo Jonas Staškevičius. Gruodžio 
22 d. jis Įšventinamas kunigu. At
rodo, kad jaunojo kunigo primici- 
ja Įvyks Toronte antrąją Kalėdų 
dieną. Liudas Jonuška tą pačią 
dieną gavo mažesniuosius šventi
mus.

— Parapijos choras, vad. muz. 
St. Gailevičiaus, per 11 vab sek
madienio pamaldas pradėjo gie
doti lotyniškas Mišias. Į choristų 
eiles pamažu Įsijungia naujų jė
gų. . .

Iškilmės lietuvių kapinėse
Vėlinių proga pr. sekmadieni 

šv. Jono liet, kapinėse Įvyko tra
dicinės pamaldos. Susirinko arti 
tūkstančio tautiečių iš Toronto, 
Hamiltono, Oakvillės, Delhi. Lon- 
domo ir kt. Kun. P. Ažubalio pa
moksle.buvo iškelta bendruome
ninė idėja: lietuviai tiek gyvi, 
tiek ir mirusieji išlaiko bendruo
meninę jungti. Pamaldose daly
vavo gen. Lietuvos konsulas su 
žmona ir kunigai iš abiejų Toron
to parapijų. Veik visi 62 kapai 
buvo nušvitę degančių žvakučių 
šviesose, kurios vakaro prieblan
doje bylojo apie lietuviško kam
pelio ramybę ... Po pamaldų bu-1 
vo pašventinti 8 nauji paminklai: 
a.a. S. Butkienei, A. šeštokui, J. 
Zalatoriui, V. Puodžiūnui, , B.! 
Šaltmirui. Pr. Vilkui, St. Kazė
nui ir V. Puniškai. Iš viso kapinė
se yra 16 paminklų. Ypač pasi
gėrėtiną vaizdą sudaro lietuvių' 
menininkų — T. Valiaus. R. Mo- 
zoliausko, A. Kulpavičiaus supro
jektuoti paminklai. (A.a. A. šeš
tokui paminklo projektą padarė 
dail. T. Valius, o ne V. Macas, 
kaip buvo skelbta). Būtų labai ge
ra, kad ir ateityje mūsų žmonės 
būtų tiek sąmoningi ir paminklus 
statytų tik lietuvių suprojektuo
tus, nesusigundydami standarti
niais firmų pasiūlymais. ■ Bv.

Estų menininkų paroda atida
ryta lapkr. 4 d. St. Peter’s Exhi
bition Hall, Mount Pleasant Rd. - 
Roehampton Ave. Ji truks iki lap
kričio 11 d. Lankoma trečiad., 
ketvirtad. ir šeštad. 6 v.v. — 10 
v.v.; sekmadieni 2—10 v.v. Ati
daryme dalyvavo gen. kons. dr. J. i 
Žmuidzinas su žmona, kun. B. Pa- ; 
cevičius ir kt.

Prisikėlimo parapijos žinios
— T. pranciškonų vienuolyną 

ir Prisikėlimo parapiją kanoniš
kai vizitavo provincijolas T. Jur
gis Gailiušis, OFM. Aptarta ir vie
toje apspręsta eilė svarbių reika
lų, jų tarpe — tolimesnė statyba. 
T. provincijolas pasidžiaugė labai 
praplatėjusia parapijos nuosavy
be, parapijiečių bankelio sėkme 
ir Prisikėlimo parapijos pažanga. 
Garbingasis svečias visiems para
pijiečiams ir geradariams prašė 
perduoti savo nuoširdžiausią pa
dėką ir geriausius sveikinimus.

— T. pranciškonai Brooklyne 
padovanojo vertingą dail. A. Gal
diko paveikslą, kuris pakabintas 
muzikos studijoje.

— Ryšium su pr. metais pradė
tu vajumi, aktyviau paremti para
piją, suėjus metams, kitą savaitę 
parapijiečiams bus pradėti siunti
nėti laiškai su pranešimu, kiek jų 
per vienerius vajaus metus suau
kota. Nuo vajaus pradžios rink
liavos yra gerokai padidėjusios ir 
daugelis parapijiečių reguliariai 
daugiau aukoja nei buvo pasiža
dėję.

— Vėlinių novenos Mišios lap
kričio mėn.’laikomos kasdien, 8 
vai. r. Kurie gali, prašomi daly
vauti.

— Pirmos Komunijos ir tiky
bos pamokos viešąsias pr. m-las 
ir gimnazijas lankantiems — kas 
sekmadieni po 10 vai. Mišių. Vai
kučiai, baigę 7 metus, i pirmos 
Komunijos pamokas dar priima
mi. Pamokas lanko virš 60. Re
gistracija — LV Namuose, 56 
Sylvan Ave., tel. LE. 4-5773.

— Parapijos choras šią savaitę, 
be repeticijos antrad.. dar renka
si bendrai repeticijai ketvirtadie
ni 7.30 v.v. Choras gruodžio mėn. 
pradžioje pakviestas svečiuosna i 
Montrealio AV parapiją. Reper
tuaras jau ruošiamas. Šį šeštadie
ni, 7 v.v., chorui ruošiama tradi
cinė padėkos arbatėlė, i kurią 
kviečiami visi choristai su antro
siomis pusėmis.

— Vaikų chore dalyvauja virš 
100 vaikų ir būsimiems pasiro
dymams ruošiami sunkesni daly
kai, nuo šios savaitės repeticijos 
šia tvarka: penktadieniais 6.30 v. 
v. — II ir III balsai, o sekmadie
niais 2.30 vai. p.p. —■ I-ji balsai.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 10 d., 7.30 vai. v 
Prisikėlimo salėje Toronto lietuvių choras

MONTREAL, Que.
"VARPAS" ruošia dešimtmečio

Šv. Kazimiero parapijos žinios i tai mūsų senieji vanoja priaugan- 
— Didysis parapijos bazaras j či? kartą už lietuvybės stoką?

BALIU SOKIUS
ŠOKIAMS GROJA 

BENNY FERRY ORKESTRAS.
Įėjimas $1.50, moksleiviams — $1.00.

Pelnas, jei tokio bus,—dešimtmečio koncerto nuostoliams padengti.
Toronto lietuvių choras “Varpas”

Dėmesio!
Dėmesio!

Kariuomenės šventės proga, lapkričio 10 d.. ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, šv. Jono Kr. parap 
salėje kūrėjai - savanoriai ruošia savo tradicinį

POBŪVI - BALIU , su šokiais ir kitomis Įvairenybėmis.

Lietuviškas orkestras “Olympia”, vadovaujamas A. Ripkevičiaus, šokius paįvairins lietuviškos muzikos kūriniais. 
Veiks stiprus bufetas, loterija ir etc. KVIEČIAME tautiečius savo atsilankymu paremti mūsų vykdomą laisvės 
kovų invalidų šalpos darbą. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas 1 doleris. Skyriaus valdyba

įvyks lapkričio 16, 17, 18 d. Pra- KLK Moterų dr-jos susirinki- 
somi visi parapijiečiai aukoti fan- mas Ąy klebonijos salėje pr. sek
tus ir atsilankyti. madieni buvo gausus ir reto dar-

— Parapijos jaunimo susinu- bingumo. Paskaitininkės dr. V. 
kimas — lapkričio 25 d., tuojau Giriūnienė, I. Rimkevičienė ir M. 
po Sumos parapijos saleje. Jonvnienė savo temas (žiūr. pr.
- Praeito sekmad^monnkha- nr > labai nuosekliai išgvil-

va $295. E. N. (jeno; gyvose diskusijose dar dau-
Bazaras NPM seserų naudai — Į S“111 buv0 Išsiaiškinti šių dienų 

ši sekmadienį nuo 10 vai. r. iki moterims.rūpimi klausimai. Ap- 
10 vai. v. vienuolyno patalpose. t/rtas Yjbos sumanymas steigti 
Veiks turtinga loterija, kavinė, fM08 Flbo8e sav,ęs
įvairūs žaidimai dideliems ir ma; į!Vs seKan/‘15).1F1. nagrinėti, 
žiems, turgus, kur galėsite nusb dievas ir tikėjimas, seimą, visuo- 
pirkti daug naudingų daiktų už mene> spauda, literatūra ir me- 
pigią kainą. Atėję i seselių baza- na8, Par®n.gimai. Norima, kad bū
rą nesigailėsite ir savo atsilanky- lal. aP*mtU ^jdesnj
mu paremsite gražu seselių darba ?^a,lclH ni°terų ir tikimasi, kad 
mūsų kolonijoje. Atminkime, kad kiekviena nare ras sau patinkamą 

■seselės turi labai negausų rėmėjų Būrelių organizavimo jei- 
i būreli ir mūsų maža parama bus kalas pavestas v-bai. \ aldybos su- 
netik materialinis, bet ir mora
linis seselėms padrasinimas bei 
ju tvlaus darbo Įvertinimas. Jūsų x , .. .
atsilankymas laukiamas juo ial moterų reKclekcijos įvyktų gruo- 
biau, kad seselės tik vieną kartą d230 °- Suinteresuotos mo-
per metus kreipiasi i jus prašvda-' ter.vs prašomos kreipeis pas v-bos 
mos paramos ' nares. Ilgokai užtrukęs susirmki-

' H ’ mas buvo užbaigtas v-bos paruoš-
B. Vaitkūnaitė-Nagienė. išraiš- tomis vaišėmis. A. Z.

kinio šokio šokėja, pr. sekmadie- , .............
ni davė viešą paskaita ir moder- , Z1' parapijos žinios

v -■ Lanko paramuecius: T. J. Bo-

E. N

įvairūs žaidimai dideliems ir ma
žiems, turgus, kur galėsite nusi-

manymas pravesti uždaras reko
lekcijas rado gyvą pritarimą ir 
atsiradus atitinkamam skaičiui

Lietuviuc

Vaikų Namų
Tradicinis

BAZARAS BALIUS

Inž. P. Lelis nupirko spaudos naus šokio demonstraciją Mont
; ’‘Žiburiai” vieną šėrą $10.:realio angliškai kalbančiai visuo- !^V1C1US; SJ: pirmad. ir antrad. — 

< menei. Jos paskaita ir jos vadov. home<3y; antrad. ir treciad. — 
•grupės šokio demonstracija buvo: Ketvirtad. ir penktad.
pirmoji iš serijinės meno temo-;,- Laurent. T. K. Pec-

; mis paskaitu-demonstraciju eilės,: Kys: \ erdun; antrad. — River- 
A.a. Ant. Šeštokui paminklo ; organizuojamos Montrealio YM-iview’ tf^piad. — Rolland; ketvir- 

j pastatymo proga Toronto lietuvių \ YWHA. Malonu pastebėti, kad * Stenhens, penktad. —Beur- 
■ kapinėse tenka padėkoti gerb. :“The Montreal Star”, duodamas T- St. Kulbis: Ville Lasalle; 
I kun. klebonui P. Ažubaliui už pa-į aprašymą, pristatė B. Nagienę į praP^s pirmadienį nuo Alepin gt. 
’šventinimą; dail. Tel. Valiui už i kaip lietuvaitę, studijavusią iš- ir savaitę kalėdos iki 9 Avė- 
UnAnino naminl-ln ičvaivHa nati t ;c...RUS ’Ritinai.

Sveikiname Alfonso Viskanto 
šei va su naujuoju šeimos prie
augliu — sūnumi, kuris pakrikš- 
ytas rr. sekmadieni Andriaus

■ vardu. Kūmais buvo žmonos bro
lis ir sesuo.

Seimelio valdybos posėdis Įvy
ko pr. sekmadieni posėdžių kam
baryje prie didžiosios salės.

AV parap. ttžpr. sekmadienio 
vad. rinkliava — 8203,50, Visų Šventų 

A. Ambrozaičio. Atrodo J—$184.
Lito” v-bos ir komisijų mėne

sinis posėdis — šį sekmadieni.

j b-vės ’*!
! Anksčiau jau turėjo vieną šėrą.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja.
Į ' , •

Padėka

’meninę paminklo išvaizdą, pati raiškini šoki Lietuvoje. Austrijo-įnu 
į brėžinį ir parinkimą technikos je ir Amerikoje. Šokėja Montrea-i 
; jam iškalti: “Art Memorials” ! lyje turi savo studiia ir dažnai su i 
: dirbtuvei Port Credit už akmens savo grupe pasirodo vietos TV 
i paruošimą —'iškalimą: Vyt. Ma- i programose. Linkime mielai šo- 
i cui, velionies draugui, už visą Da-į kėjai sėkmės. 
Į rninklo statymo tvarkymą ir pini- . .
1 ginę auką. Mano ir likusių sūnų } Alinių vakare pamaldos AV 
vardu nuoširdus ačiū. Paminklas bažnyčioje visada būna ispūdin 
— didi pagarba Viešpačiui, ilgas skoningai paruoštas simboli 
prisiminimas a.a. velionies. tikras n*s kapas ir gražios choro'gies 
meno kūrinvs kapiniu grožiui. prisideda prie dienos rim-j 

; ženklas visų'atsilankiusiųjų dva- ties. Si kartą ypatingai gražiai pa-į 
;siniam ir tautiniam susikaupimui, strode * parapijos choras.

Irena Šeštokienė. muz- ■ 
sūnūs Kęstutis ir Ar- kad no vasaros atostogų choras;
vydas, velionies pali- ‘vėl rimtai dirba. Linkime pasiro- :
kuonys Hamiltone. ^yti Montrealio visuomenei su. j3pkrikj0 n d 8 3(j v:aj7r. banko 
------------------------ --- ; koncertu kalp pernai žiemą. , pa‘talpose prie Av par. saiės.

bei p. Eižinų krautuvėse ir pas he. Programoje — J. Gustainio Rūkalų ir dovanų krautuvei reikalinga Skautų - skaučių tuntai pr. sek- i v- - , .. .
madieni minėjo skautu isteigimo . „z ,1 .Piae! 0 J1?611- Pa'
Lietuvoje 45 metu sukakti. 11 v.',Dai^e išmokėjo aupy ojamspa- 
AV vici Ar^niTrtAŪ; Hniv. I ūkanas tiz praeitą laika. Dabar

butų geriausia proga perkelti sa
vo indėlius i “Litą”.

sas spalio mėn. pa-

įvyks lapkričio 17 d. Prisikėlimo salėje
Bazaras ir bufetas su minkštais bei kietais gėrimais pradės veikti 
nuo pietų, t.y. 12 vai. Šokių pradžia 7.30 vai. vak.. kuriems gros 
“Olympia” orkestras. Šalia bufeto ponios vaišins lietuvišku ku
geliu ir dešrelėmis su kopūstais. Ten pat bus traukiami laimingi 
bilietai seniau skelbtos sidabrinių indų loterijos.
VISI TORONTO IR APYLINKĖS LIETUVIAI
MALONIAI KVIEČIAMI Į PARENGIMĄ ATSILANKYTU

Įėjimas §1.50. Studentams S1.00., Rengėjai

PAKVIETIMAI i kun. dr. Pr. KLK Moterų dr-jos Prisikėli- 
Gaidamavičiaus kunigystės 25 m. j mo par. skyriaus narių susirinki- 

Visos repeticijos — muzikos stu- sukakties paminėjimą dar gauna- mas — ši sekmadieni, lapkričio 
dijoje.

— Kviečiame visus aukomis ir 
fantais prisidėti prie seselių ba- 
zaro. kuris jau čia pat — lapkri
čio 17 d.

— Jaunimo sekmad. šokiai,— 
7.30 vai. vak. muzikos studijoje.

— Kitą sekmad.. lapkr. 18 d., 
lietuviškoji skautija mini 45 m. 
veiklos jubilėjų. Specialios pa
maldos — 10 vai. r.

— Kitos savaitės kalėdojimas: ■ dentų patalpoms apstatyti bei j
Avon Av., Birchview Cres., Bren-: Įrengti, malonėkite atvežti, va 
dwin Rd., Cameo Cres., Clairton ’ v
Cres.. Clendenan Ave., Cliff St., 
Cordelia Aven., Dennis Ave., Eas- 
son Ave., Edinborough Ct., Ellis macijų teirautis pas studentų dalyvtiuja. 
Ave., Ellis Park Rd., Grenadier 
Hts., Humber Blvd., Idylwood 
Cres.. Lavinia Ave., Oakview 
Ave., Riverside Cres., Rowland 
St., So. Kingsway. Waller Ave., 
Weston Rd., Worthington Cres.

— Prisikėlimo par. bankelis 
jau išduoda čekių knygutes, ku
rių čekiais nariai gali mokėti vi
sas sąskaitas netik Toronte, bet 
ir visur kitur. Taip pat bankelis 
jau išduoda asmenines paskolas 
iki $3.000. Bankelio darbo valan
dos: penktad. 5-8 v.v.; šeštad. 9 v. 
r. - 12 v.; sekmad. 9.30 v. r. - 1 
vai. p.p. Bankelio tel. 536-8111.

mi parapijų kioskuose, “Dainos” ; 11 d., po Sumos muzikos studijo-

komiteto narius — J. Andruli, I. i paskaita. Narės ir viešnios malo- 
Imbrasienę. A. Rinkūną. V. Son-'niai kviečiamos dalyvauti.
dą. G. Balčiūną. V. Kojyčių. Mi-I 
nėjimas Įvyks sekmadieni, lap
kričio 18 d. Komitetas

, šv. Jono Kr. parapijos salėje buvo surengtas labai 
linksmas pokylis — mūsų 25 metų vedybinės sukakties pro
ga. Už tai ypatingai didelė padėka priklauso rengėjams, 
kurie tiek daug darbo pridėjo.

, Dėkojam gerb. klebonui kun. P. Ažubaliui ir F. Mo
tiejūnui už gražius pasveikinimus ir gerus linkėjimus.

Taipgi visiems dalyviams už tokią brangią dovaną dar 
kartą sakome širdingą ačiū!

Marie ir Kazimieras Bankai

PADĖKA.
Mūsų brangiai mamytei a.a. ONAI BUTKIENEI mirus, 

visiems, lankiusiems Velionę ligoninėje sirgimo metu, atnešusiems 
gėles į laidotuvių namus, aukojusiems už Velionės sielą šv. Mišioms, 
atsilankiusiems i laidotuves ar palydėjusiems i šv. Petro kapines, Lon
done, pareiškusiems mums užuojautą laikraščiuose, laiškais ar žo
džiu ar kitu būdu pasitarnavusiems a.a. Velionei, nuoširdžiai dėkojame.

Dėkojame kun. Mozgai už šventų sakramentų suteikimą ligoninė
je, kun. J. Danieliui už gedulingas pamaldas prie velionės karsto.

Nuliūdę sūnūs, dukterys ir jų šeimos

A. t A.
MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI mirus Lietuvoje, 

jos dukterį Moniką Povilaitienę su vyru dr. Broniu, 
taip pat visus kitus velionės šeimos narius 

bei artimuosius
liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučia

Faustina ir Vitas Maneliai 
Balys Vitkus

Lietuvoje 45 metų sukakti. 11 v/ 
AV b-čioje visi organizuotai daly- ■ 
vavo pamaldose, kurias laikė ir; 
atitinkamą pamokslą pasakė dv.l 
vadas Tėv. S. Kulbis. SJ. Po pa- “Lito’ balarj 
maldų parapijos salėje Įvyko ben- siekė $675.000 (pernai $490.000). 
dra tumų sueiga ir laužas. Suei- Yra daug vilčių, kad iki š.m. galo 
gos metu gražus būrelis paukšty-j bus pasiekta trys ketvirčiai mili- 
čių ir skaučių buvo pakeltos i‘jonodol..t.y.padidėsvisutrečda- 

Jaunučių ir jeunesniu ateitinin- Išnuomojamas namas Eglinton-Mount aukštesni laipsni. Sveikino Skau- jiu. Indėlių — $645.000. pernai 
ku berniuku susirinkimas — ši Pleasant rajone. Tel. HU. 8-7749. S-gos vardu inz. J. Bulota. T. —$-166.090; paskolų — $534.000 

! ‘ ‘ ' j S. Kulbis. SJ. red. J. Kardelis ir Į ($372.000). investacijų — $70.000

v , ris. Patyrimas nereikalingas. Tel. 141 
v -ba 7333 Skambinti po 3 vai. p.p.

Jaunesniųjų ir jaunučiu mer- High Park rajone išnuomojamas kam
paičių ateitininkių susirinkimas barys ir virtuvė antram augšte su.bal- 
įvyks Ši sekmadieni, lapkričio 11 dais ar be baldu. Telefonas RO. 6-0908. 

id., 4 vai.p.p. Vaiku Namuose. Vi- “ : L' ~ ~
kas turite kokį atliekamą baldą, ?°5 n^ie^ lr ateniLmnes n augste, St. Clair - Dufferin rajone,
ar koki kita daikta lietuviu stu-; kviečiamos dalyvauti. v. skambinti vakarais tel. le. 2-1298.

. *• w .

MIELI LIETUVIAI,

žiuojant sekmadieni i bažnyčia, i
cfndAnt-ii QQQ Cnlloao SCKmadlCRl, 4 Vai. D.p. Pl'lSlkėll . Tr a-* t * t i ■ - .
?t nriePriSmT.X ?nfn ’ mo muzikos salėje. Visi berniukai išnuomojamas kambarys su maistu, rėmėjų vardu H. Žtzys. Laužą la-uš32.000>. Per pirmuosius 10 me
si.. prie rnsiKetimo sates, tnior- J y Tel. 535-9379. skambinti po 6 vai. vak. bai gražiai pravedė skautų tunto nes. padarvta §1.310.000 apyvar-

— iadjut. E. Tekutis: bendros dainos, tos: per visus 1961 m. Sl.017~.000. 
skautės D. Barteškaitės solo ir Narių — 718.
vyčių taut, šokiu grupės pasiro- \ 
dymas buvo gražiai sutikti. ;

Iškilmėje dalyvavo ir apie 20 Havana. — Iš amerikiečiu ba- 
vengrų skautų-čiu grupė. Šimpa- zės Guantr iamo Kuboje, evakuo- 
tingi vengrai Įnešė daug gyvumo i tos amerikietės moterys ir vaikai.

Beresnevi^U tel LEj 236 SLA Toron{o kuopos rūo. Išnuomojamas frontinis kambarys I 

sJam^e ekskursijoje lapkričio 10 į siekim0 Tel LE į.3281p
Šv. Jono Kr. pašalpinės dr-jos i 1 Clevelandą dar yra laisvų vie-1—----- -----------

mėnesinis laukričio mėn. susirin-!-. rasom skambinti V. Bace- išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
kimas — ši sekmadieni 3 vai. p.p Jnui LE.. 6-4681 po 6 v.v. į į „ .
salėje virš “TŽ”. Susirinkime, be i 
kitų dr-jai svarbių klausimų, bus • 
aptarta N. Metų sutikimo balius. •

■

J. Beržinskas ir M. Pranevičius
šiaurėje nusipirko ūki.

PADĖKA
Gili mūsų padėka tretininkių kon- i

gregacijai už $100 auką LV Namams.
Visagalis Jums teatlygina gausiomis
malonėmis. Savo maldomis lydėsime
Jus darančias gerus darbus.

Dėkingos Kristuje,
Nek. Pr. Marijos seserys

arba 5 kambariai ir virtuvė II augšte, 
Kuopos valdyba Tel. 762-4306, skambinti po 4 vai.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau j namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

408 Roncesvalles Avė. Tek LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Nuoširdžiai dėkoju Gerb. 
Ponioms ir Panelėms už su
ruoštą man priešvestuvinę 
staigmeną, už parodytą dide
li nuoširdumą, išreikštą gau
siomis ir vertingomis dova
nomis. Ačiū visoms.

Adelė Jonušaitė

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Cigarečių kartonas _ 200%®- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE

BALTIC MOVERS

AAnf-PriČkne —• Nv,on seamless — rest. S1.00 porafVlOl criSKOb tvUjIitca —speciali nuolaida—2 poros už S1.00
DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

✓/
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuven

E Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
B distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
I i draustas. Važiuojam kas savaitę i 
H Montreal}. Londoną, Windsors, Kami) 
H i tona, North Bay, Šudburj ir kitar.
I 30 DEWSON ST., TORONTO 

Telefonas LE. 41403

j laužo metu savo dainomis ir šo-j 
kiais. Linkėtina, kad mūsų jauni- ■ 
mas užmegztų santykius ir su ki
tų taut, grupių skautais.

Malonu konstatuoti, kad skau-| 
tų eilės auga. Senuosius pakeičia į 
nauji. Visa vadovybė jau už Lie
tuvos ribų augusio jaunimo ran
kose. Praleidus porą valandų lie
tuviškojo organizuoto jaunimo 
tarpe kyla klausimas, ar pagris-

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai ?4onirealio Rea! Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos, 
įėjus i dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėką mūsų 
dijentams ir visiems padėjusiems 
ir prisidėjusioms išeiti i prekybinį 
gyvenimą.

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

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
RONUESVAELES — DUNDAS. S14.900 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 augš- 
tus 8 nepereinami kambariai, 3 virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sis
tema, 2 garažai. Savininkas išvyksta i JAV.

JANE — BLOOR. $24.900 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas, 8 
kambariai su užbaigtu žaidimo kambariu, privatus ivažiavimas, garažas. 
2 vonios. 2 modemiškos virtuvės. įmokėti apie $6000. Vienas atviras 
morgičius 10 metų balansui.

DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 
alyva apšildoma Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina S33.000

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

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




