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Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., Canada
Telefonas 368-6813

Kultūros kongresas
PLB, JAV ir Kanados LB vadovybių suvažiavime 1961 m. 

pavasarį Toronte buvo sutarta, kad II kultūros kongresas turės 
dvi puses — demonstracinę ir studijinę. Demonstracinėje masi
niu lietuvių suvažiavimu pademonstruoti, kad išeivijos lietuvis dar 
gyvas, kad netik gyvas, bet ir pasiekęs didelių kultūrinių laimė
jimų visose srityse, parodomose kongreso meno parodoje, litera-' 
tūros vakare, plataus masto koncerte ir kituose panašaus pobūdžio 
parengimuose. Studijinėje pusėje gilintis i mūsų išeivijos kultūri
nio gyvenimo raidą ir ateitį.

Pažvelkime, kaip sekėsi rengėjams eiti šiuo keliu?

Demonstracinėje plotmėje kongreso ruošą rodo dienotvarkėje 
skelbiami dideli kongresiniai kultūriniai pasirodymai: daugeli dai
lininkų sutraukusi meno paroda, plataus masto architektūros ir 
spaudos paroda, kurioje pirmą kartą Š. Amerikoje bus ir mokyk
linių vadovėlių bei mokslo priemonių skyrius, literatūros vakaras 
ir lietuviškos muzikos simfoninis koncertas. Gaila tik, kad iš anksto 
laiku nepaskelbta parodose ir literatūros vakare dalyvaujančių 
mūsų kultūrininkų pavardės. Tai patrauktų daugiau publikos. 6 

. publikos problema šiuo tarpu, atrodo, yra sunkesnė, negu tai buvo 
1 kongrese. Jos sunkumą didina bent dvi nemaloniai susiklosčiu
sios aplinkybės.

Pirmoji — kongreso data, žinome, kaip ir dėl ko toji data 
šokinėjo nuo pradžioje numatytos 1962 m. liepos 1-4 d. i tų pat 
metų rugsėjo pradžią, o paskui i dabartinę. Šokinėjo, šokinėjo ir 
nušoko i blogiausią. Atvirai sakant, dabartinė data patogi tik čika- 
giškiams. Ketvirtadienis — kongreso atidarymo diena, — yra 
nedarbo diena tik JAV. Penktadienis yra darbo diena visiems. 
Sekmadienio programa nusitęs i vėlyvą popietę, taigi iš toliau at
važiavusieji turės grįžti naktį arba praleisti dar vieną darbo dieną 
— pirmadienį.

Antroji nemaloni aplinkybė yra pasireiškęs dalies visuomenės 
nepritarimas vienam pagrindinių prelegentų. Viena grupė yra pa
skelbusi net pareiškimą, siūlanti kongresą atidėti. Turint galvoje, 
kad nesutarimas kilo daugiau iš asmeninio pobūdžio nuomonių 
skirtumo, ši faktą tenka apgailestauti. Paskutiniu momentu su
stabdyti jau Įsibėgėjusi kongreso vežimą būtų daug didesnis nuo
stolis, negu vienos ar kitos grupės atkritimas. Bet argi iš tikrųjų 
yra rimto pagrindo ir tai daliai tautiečių, kurių nuomonė dėl pre
legento asmens skiriasi, kongrese nedalyvauti? Ar nevertėtų vi
siems paklusti rezoliucijai, kurią kongreso reikalu priėmė kątik 
Įvykęs PLB vadovybių posėdis: “Posėdis su apgailestavimu konsta
tuodamas žalą, kilusią dėl asmeninių ginčų su kongreso rengimu, 
atsižvelgdamas i kultūros kongresų reikšmę lietuvių išeivijos gy
venime, kviečia JAV ir Kanados lietuvius šiame kongrese da
lyvauti”.

Studijinėje plotinėje rengėjai taip pat atliko didelius paruo- 
darbus. itr?vkzy d^CT?otv?rlro du. ua^riudinius 

genius ir nei 31 sekcijų paskaitininką. Tai vra visdėlto-ūidžiuiė 
mūsų intelektualinių pajėgų koncentracija, kuri dar padidėjo pri
dėjus parodose dalyvaujančius kultūrininkus. Didėlis darbas ne
apsieina ir be trūkumų. Tokių trūkumų yra ir šiuo atvejuį Gal 
rimčiausias priekaištas yra tas, kad kongresas nesukoncentruoja 
visų savo svarstymų i vieną pagrindinę temą. Gali pasikartoti I 
kongreso praktika, kai visi kalbėjo apie viską, priėmė daug rezo
liucijų, kurios tik rezoliucijomis ir liko. Minėtasis vadovybių posė
dis rezoliucijoje pabrėžė, kad “svori reikia telkti i pagrindini klau
simą. būtent i PLB kultūros.tarybos formuluotų artimiausių kul
tūrinių uždavinių ryškinimą”. Gera rezoliucija, bet pavėluota. Kul
tūros tarybos kelsimieji uždaviniai iš anksto nežinomi, o sužinojus 
paskutinį momentą, vargu ar bebus galimas jų rimtesnis nagri
nėjimas.

Suglaudžiant pasiruošimo pliusus ir minusus tenka konstatuo
ti, kad pliusų lėkštė yra visdėlto žymiai svaresnė, todėl lieka tik 
paraginti kuo didžiausią tautiečių dali kongrese dalyvauti ir tuo 
būdu didingai užbaigti Maironio metus. A. R.

Kas naujo Kanadoje?
Amerikietis mokslininkas, kri

tikavęs Kanadą, atšauktas i JAV. 
R. Ritzmann, JAV atominės ener
gijos Įstaigų atstovas, dvejus me
tus dirbo Kanadoje, Chalk River. 
Kubos krizės proga perskaitęs ve
damąjį JAV spaudoj, kur buvo 
ririama Kanados laikysena, para
šė: “Nors Kanadą ir nesišlieja 
prie komunizmo, tačiau yra labai 
laiminga, kai viso kontinento gy
nimą pasiima tik JAV. Manymas, 
kad Kanada yra geras JAV drau
gas. yra klaidingas ir mūsų už
sienio politika Kanados atžvilgiu 
turėtų būti peržiūrėta”.

Opozicinių partijų nevie
ningumas padeda išsilaikyti 
Diefenbakerio konservato
riams valdžioj. Praėjusią sa
vaitę dviem atvejais, kai par
lamente buvo iškeltas nepa
sitikėjimo klausimas, vyriau
sybė laimėjo labai mažu skir
tumu — 13 ir 8 balsais. Vie
ną kartą kreditistai balsavo 
su liberalais, kitą kartą nauj. 
demokratai prisidėjo prie 
opozicijos.

Kanada nepajėgia sukurti tarp
tautinėje plotmėje vaizdo, kad ji 
yra pramonės šalis, pareiškė 
“Clairtone Sound" b-vės pirm. P. 
Munk. Esą Kanados satelitas 
skrieja apie žemę, bet apie jį pa
saulis beveik nežino. Niujorko 
rinkote švedams, šveicarams ir 
vokiečiams yra daug lengviau 
parduoti savo gaminius, negu ka
nadiečiams. nors jie yra visiškai 
vienodos kokvbės. Užsieniuose 
Kanada esanti žinoma tik savo 
dideliais plotais ir eskimais

SVEICAM BRALUS LATVIEŠUS VALSTS 
NEATKARIBAS DIENA.

VIENOTI CINISIMIES PAR TAISNIBAS UN 
BRIVIBAS UŽVARU TAUTAM.

WWW*

Brolių Kapuose. Rygoje, kur palaidoti latvių tautos didvyriai, kovoję uz šalies nepriklauso- 
mybę. Š.m. lapkričio 18 d. laisvojo pasaulio latviai mini 44-sias nepriklausomybės metines. 
Ju nepriklausomybė buvo paskelbta 1918 m., tačiau bolšcvišai latvių savanorių tebuvo išvyti 
1919 m. Antrą karią jie grižo 1940 m. Trečioji okupacija įninka jau 18 metų.

Šia proga linkime kraujo ir bendros kovos broliams latviams atnaujinti savo ryžtą ilgai 
kovai už šalies laisvę.

KUBA IR LIETUVA

ĮSTEIGTA ’2.000 KULTŪRINĖ PREMIJA
1. Laisvojo pasaulio lietuvių į pavaduojantiems komisijų na- 

kultūriniam darbui skatinti ir; riams, nutaria, kurios srities dar- 
remti Pasaulio Lietuvių Bendruo- ■ bui skiriama tų metų PLB pre- 
menės valdyba, kartu su PLB mija.

5. Premija gali būti skiriamakultūros taryba, skiria metinę
dviejų tūkstančių dolerių premi- už literatūros ir muzikos kūrinius 

;ią už literatūros, dailės ir muzi- ar lituanistikos mokslo darbą, 
į kos kūrinius bei lituanistikos spausdintą po paskutiniosios PLB 
’mokslo darbus. Pirmoji premija kultūrinės premijos, skirtos ati- 
bus skiriama už 1963 metus. į tinkamos srities darbui. Rankraš- 

z. rremijos gali būti skiriamos'čiai gali būti premijuoti, jei dar 
až spausdintus ir rankraštinius Į nebuvo svarstyti komisijų, ski- 
darbus. Nespausdintų darbų riant paskutiniąją PLB kultūros 
rankraščiai turi būti atsiųsti PLB premiją už atitinkamos srities 
kultūros tarybos pirmininkui ligi: darbą.
gruodžio 31 d. Premijuotinas dai-! 6. Meine PLB premija gali ir 
lės kūrinys parenkamas tų metų į sekančiais metais atitekti tos pa-
apžvalginėje lietuvių dailininkų Į čios srities darbui.
parodoje. i 7. Komisijose, taip pat ir galu-

3. PLB kultūros taryba sudaro į tiniame PLB kultūros tarybos po- 
specialistų komisijas premijuo- sėdyje. kuriame skiriama PLB

įtiniems darbams atrinkti ir jury kultūrinė premija, negali daly- 
! komisiją dailės kūriniams apžval- j vauti asmenys, kurių darbai 
ginėje parodoje Įvertinti, Komisi- svarstomi premijai gautL_ 
jų nariais gali būti ir PLB kultū
ros tarybos nariai. Komisijos pa-: rinės premijos taisykles iškiltų 
čios išsirenka pirmininkus. j kokių neaiškumų, juos sprendžia .

4. Komisijoms atrinkus atskirų1 PLB kultūros_taryba. 
sričių premijuotinus darbus. PLB 
kultūros taryba, posėdyje daly
vaujant sprendžiamuoju balsu ir Toronto. 1962—Maironio—m., 

į komisijų pirmininkams ar juos į lapkričio 10 d.

8. Jei taikant šias PLB kultu-

PLB valdyba
PLB kultūros taryba

Ve! sisshžbdyta radijo programa
i Kanados CBC radijas Windso- ■ dijo vadovybei ir prašyti grąžinti 
' re turi poouliaria programa “Tra-' sustabdytą programą. Visi tautie- 
’ ditional Echoes”; per kuria trans- ‘ _tuoiau ?ykrusti ir
i,. . . ,. r j , . siusti laiškus, eta ypač turėtu pa-
Jiuojama ir hetuvisKų dalykų, i sidarbuoti list organizacijos.’štai 
vpač Vasario 16 progomis. Pernai I T- -■?. x■. ta programa buvo išimta iš UBC į Mr. H. G. Walkar, General 

■ tinklo, bet kai pasipylė laiškai ra- Manager Network Broadcasting, 
Įdijo vadovybei, ji buvo grąžinta, i 140 Wellington St., Ottawa^ Ont. 
j Šiomis dienomis patirta, kad į; Šiomis dienomis patirta, kad; Mr. E. S. Hs&man. Vice-Presį- 

į vėl sustabayta.,Kana<ios L. Bena-; ton St.. Ottawa, vilt.- v 
į ruomenės vadovybė kreipėsi ben-1 Mr. M. Robinson, Manager 
draraščiu i visas apylinkes, kvies- ‘ CBE Radio Station. Security 
03'^^ organizuoti Jaisk’i vaui r?- Ont.

Savaitės Įvykiai

Raudonosios spaudos raudonas melas

Kanados politika Indijos - 
Kinijos konflikto atveju susi
painiojo ir susilaukia daug 
kritikos užsienyje ir krašto 
viduje. Komunistinei Kinijai 
dar vis parduodami kviečiai, 
kuriais maitinami Indiją 
puolą kariai. Indijai parduo
dami ginklai, kuriais šaudo
mi Kanados kviečių duona 
mintą kiniečiai.

Kaip apie Kubos Įvykius buvo 
informuoti Sov. Sąjungos ir so-į 
vietų okupuotos Lietuvos gyven-į 

| tojai? Raudonoji spauda jų akis,vos gvventojai galėjo susidaryti 
mėgino užristi raudono melo, j i§ šiuJ aiškiu »Ta.
skraiste, suversdama kaltę ame- ■ - Sajungos pareiškimo” žo-
ukieciams, kad ne ruošiasi pulrijdžm; “JAV prezidentas savo kal- 
meku nenusikaltusią Kubą del. boje eišk£ kad jeigu bent vie- 
kazkokių - puolamųjų, ginklų, i b^anduolinė boJmb6a nukris j 
Lietuvos gyventojams tiesos teko'jAV teritoriją tai Jungtinės 
jieskoti neatsai giuose Tasso - EI- i valStijOs smogs atsakymo smūgi, 
tos ir Pravdos vedamųjų prasi- poks pareiškimas labai veidmai-

“Plėšiko malda prieš 
einant plėšikauti”
Apie prez. Kennedy kalbą lie 

tuviai sužinojo iš Tasso-Eltos ko 
munikat0 -Tiesos" bant°p'i”atsakymoasmūgi. kaip
Kalbėdamas vakar per televizi- r - - — - ’ ■

VYT. KASTYTIS
statytos JAV centrinės žvalgybos 
valdybos klastotės. Po to JAV de
legatas, kaip papūga, iš popieriu
ko perskaitė Amerikos žvalgybos 
sufabrikuotus “paaiškinimus”...”

Tūkstantiniai mitingai
“Pravdos” rašeivos tuo pačiu 

metu užgiedojo: “Visoje Tarybų 
šalvie vyksta daugiatūkstantiniai 
mitingai. Tarybų Sąjungos darbo

KUBOS KLAUSIMAS APRIMO, TAČIAU GALUTINIO SPREN- 
i DIMO DAR NEPASIEKTA. Sov. Sąjungos sutikimas išgabenti visus 
puolamuosius ginklus tarpt, priežiūroje pesirodė nelengvai Įvykdo
mas. Castro, matyt, nelabai sovietų spaudžiamas, o gal net pakursto- 
mas, neįsileidžia jokios tarpt, kontrolės. Buvo sutarta su sovietais, 
kad laivais išgabenamus raketinius ginklės galės stebėti amerikie- 
čių laivai. Keletas laivų ir buvo tokiu būdu kontroliuojami. Ameri
kiečių karininkai nebuvo Įsileisti i sov. laivus, tačiau galėjo foto
grafuoti iš šalies. JAV vadovybė, atrodo, yra Įsitikinusi, kad sovie
tai laikosi pažado. N. Chruščiovas per revoliucijos 45 metines pa
reiškė. kad iš Kubos išgabentos 42 raketos. Ar tai visos, JAV nėra 
tikros, nes negali patikrinti vie-<---------------------------------- ------
toje. t.y. Kuboje. Pabėgėlių ku-j Rūmuose vyriausybė gavo dau- 
biečių vadovai tvirtina, kad dalis ! gumos pritarimą jungtis į Eu- 
raketų paslėpta Kubos teritori- ropos Bendrąją Rinką. Prieš pa
loj. Dar neišspręstas ir bombone-; sisakė buvę premjerai Eden ir 
šių klausimas. JAV reikalauja Atlee. Lordų Rūmuose vyriausy- 
atitraukti ir juos, sovietai spiria- bės pasiūlymas praėjo 62 balsais 
si. o Castro tvirtina, kad tai jo i prieš 23, o parlamente 319 prieš 
bombonešiai. Tarpt, kontrolė jū-i ’ 
roję, atrodo, bus pavesta R. Kry-į rinkimams,

joks pareiSKimas įauai veiumai- 
ningas, nes Tarybų Sąjunga jau 

i nekartą yra pareiškusi, kad nė 
viena Tarybų Sąjungos branduo- 

; line bomba nenukris nei i JAV, 
’nei i kurią nors kitą šąli, jeigu 
nebus Įvykdyta agresija ...” Kal-

Teatras Kanadoje neturi pasi
sekimo, nes publika nuo scenos ją. prezidentas Kenedis pareiškė,skiria plačiausias griovys, pareiš- kad JAV įveda ■grįežt, karanti-į t“, Stirtų

1 Sąjungą, jeigu iš Kubos būtų iš- 
į šauta bent viena raketa Į JAV ar

matome, sąmoningai išleistos ei
skiria plačiausias griovys, pareis- kad JAV Įveda "griežtą karanti- 
kė žinomas Montrealio aktorius na gabenamiems i Kubą visų rū-j 
Jean Gascon. Montrealyje mažiau 
nei 1% gyventojų domisi teatru.

Toronte dar mažiau.

šių puolamiesiems ginklams”. Vi

O

Prekyba su Kuba sumažė
jo. nes Kanados verslininkai 
reikalauja už prekes mokėti 
grynais pinigais. Ikišiol Įvai
riom firmom už eksportuo
tus gaminius nesumokėta 
$275.000, kurių nebesitiki
ma iš Kubos išreikalauti ir 
nuostolius padengė apdrau- 
dos bendrovės.

' si betkurio tipo laivai, plaukią iik • kit k xt 
Kuba iš betkurios šalies ar uosto. Kar? nors ‘ Kraslą’

“Kol pragaras atšals”
Informacijų apie Saugumo Ta

— pasakė Kenedis, — bus grąžin
ti atgal, jeigu juose bus rastas 
puolamojo ginklo krovinys ... Į rybos posėdi suteikė Tasso kores- 
Prezidentas šias priemones mėgi-; pondentas V. Bogačiovas ir V. 
no pateisinti tuo. kad Kuba, pa- Petrusenko: “V. Zorinas demas-. 
sak jo. virtusi “svarbia" Tarybų ikavo JAV valstybės departamen-’ 
Sąjungos baze ir “kelia grėsmę!to bendradarbių ištrauktus iš vi-1 
taikai ir visų Amerikos šalių sau- šokio šlamšto krūvos teigimus 
gurnui...” šiuos Tasso-Eltos žo-: apie vadinamąsias “Tarybų Są- 
džius apvainikavo skambi propa-> jungos steigiamas raketų bazes" 
gandinę antraštė: Pasaulis pasi-! Kuboje ... Apie A. ’ Stevensono 
piktinęs agresyviais JAV veiks- reikalavimą Zorihui prisipažinti.

žmonės protestuoja prieš bepro- žiui ’kuris ketina atsiusti Šveica-' paa’škėjus JAV rinkimams, tiškus Amerikos maniakų veiks-Atolus Sti Padedama kalbėti apie bu
mus...’ įplaukiančiu laivu. ? Simus nn i mus 1964 m., kai bus

Protesto mitingu neišvengė ir ‘ , J.. t.. .. , , ... . renkamas prezioentas. Manoma,
Lietuvos gvventojai. Suvarytiems Įndl,os * k?uĮcs *<aras plečiasi, kad respublikonai, pralaimėjus 
i krūva Vilniaus “Beržo”’baldu Ya^rieciai skubiausiai nugabeno j Nixonui. statys Niujorko guber- 
fabriko darbininkams žodi tarė ?inkhl uzvSo ’P’Į- ,IndiJ°s. prem- < neorių Rockefeller!, nors jis 
fabriko direktorius A. Zabrockis: 
“Mes kalbame apie Kubos revo
liucijos garbę ir gyvenimą ir jau
čiame dideli pasididžiavimą did
vyriškąja tauta. Mes visada — su 
Kuba, ir tenebando Jungtinės 
Valstijos palaužti revoliucinės 
liaudies. Karo kurstytojams teks 
atsakyti prieš istorijos teismą,

_________  nors jis 
jeras kviečia JAV įrengti karines šiuose rinkimuose ir gavo mažiau 
Įmones pačioj Indijoj. Savo kari- bjrisu nei praeituose.
nius dalinius iš JT tarnybos at- r 
šaukia. ‘

Indijos premjeras Nehru, kai- Išlaikė^ Prezidento 
bedamas parlamente sako: “1.1 „ 
prie savo žemės sienų susitinka
me su naujos rūšies imperialis-

- . ^is’ kurie, -vra Panašus .J.8;19 š | nusavins' 500 dkbturiu, visus^-
tautos pasmerks karštagalvius ag-; imperialistams. Mes susitinkame desnjus žemės ūkius ir alyvų bei 
reso rius!” ... su nuoga agresija! Įdomm kad i cįtrinų pardavimą .Atrodo, kad ir

L Viau^ Eltos gamyklos Indijos komunistai pažada Nehru , ten blįs ejnama prie didesnio ar 
darbininkus kreipėsi mz. A. Smil- “savo mina paramą sutinkant Ki- magesnj0 socializmo 
gevičius: “Mes remiame TSRS vy- . nijos iššūki”.

(Nukelta i 6 psl.) i Britanijos parlamente ir Lordų

Demokratai turėjo daugumą 
senate ir atstovų rūmuose, ir ją 

• jauniausias 
Mes brolis Edy irgi laimėjo.

Alžerijoje Ben Bella, naujasis 
aldovas. praneša, kad valstybė

Rusijoj partijos viduje pastebi
mas didelis judėjimas. Chruš

čiovas. nukentėjęs Kuboje ir pri
vers'as iš ten išvežti atominius 
rinklus, dabar įtikinėja savuos-Neužmirškime ir okupuotos Lietuvos

Ryšium su Kubos įvykiais VLI | tomas religinis žydu nersekioji- iąs. kad is^elbėięs taiką Lapkri- 
Kas* pasiuntė telegrama JAV mas Sov. Sąjungoj. JAV atstovas 9 saukiamas svarbesniųjų 

tuvių tautos vardų pritarimą JAV i kalba, bet Lietuvos nenaminėjo’ pasitarimas.
pastangoms užkirsti kelia sovieti-: VUKo prezidiumas pasiuntė jam 
niam imperializmui ir vilti, kad į atitinkama laišką m<»4ži’'Tos 
panašūs žygiai būsią nadaryti ir a^ie Lietuvą. Ph. Klutznik paža- 

Ašįi,Wuvos atveju. VLTKo nirm. dr. dėjo ateityje ja pasinaudoti.
T Vatikano santarybai dr. A. Tri- 

Kene.ižio kalba per radija ir te- pragaras atšals...” V. Rogačio-į ambasadoriui JT Stevensonui. dė- makas nasiuntė sveikinimą, k^r- 
leviziją nuo pirmo iki paskutinio v?s ir V. Petrusenko vėl grįžta kodamas už io griežta hikvseną j tu primindamas, kad būtu svars- 
žodžio melaginga ir veidmainių- prie amerikiečiu žvalgybos taria-į sovietų atžvilgiu ir vildamasis. \ tomas ir Lietuvos Bažnyčios n<»r. 
ga. Ji primena plėšiko maldą mu klastočių: “Stivensonas tebe- kad panašiai kalbės ir Lietuvos i sekiojimas. Vatikano valstybės 
prieš einant plėšikauti...” vaidino farsą. Pagal jo komandą į, reikalu. sekr. kardinolas A. Cigognani at-

Apie padėties' rimtumą I ’etų••^augume Tarybos salę buvo pri- JT teisiu komisijoj buvo svars-hakė padėkos laišku.

Kanados pragyvenimo rodiklis, mais, pasaulis — su laisvės sala! kad sovietai turi raketų bazes Ku- 
vėl pakilo iki 131,5 taškų. Taškai Į Tassui-Eltai i pagalbą atėjo boję: “Mes esame ne Amerikos 
skaitomi lyginant su 1949 m. kai-! “Tiesoje" persnausdintas “Prav- laive, priminė V. Zorinas, ir aš 
nomis. kurių rodiklis buvo lygus dos" vedamasis: “Amerikos šiuo-j neatsakinėsiu i jūsų provokato- 
100 taškų.

* paoiuuiv įtiekiamą maav • oo v v a » » . . ooa •

prez. Kennedy, pareikšdamas lie-;Ph M. Klutznick pasakė aštroką partijos pareigūnų 330 narių
i . . • - . . - .. « . * • Z. ___ .... TVOC1T ovimac

Kanadiečiams, norintiems 
apsigyventi Izraelyje, suda
rias *4 mil dolerių fondas, 
iš kurio duodamos paskolos 
įsikūrimui. Nežiūrint sudaro
mų lengvų sąlygų, labai ma
ža kanadiečių žydų yra išvy
kę TzmeHn.

gsniai veikia kain bailūs grnhno- riškus klausimus ...” Abu Tas- ■
. nys. Jie žino, kad taiką mylinčios so korespondentai praleido sar-j
! tautos juos pasmerks, ir todėl me- sųii Stevensono atsakymą: “d”. .. —___ ....... ......... .............
hioja ir išsisukinėja. Prezidento galiu laukti jūsų atsakymo, kol A. Trimakas pasiuntė laiška JAV 
Kenedžio kalba per radija ir te- pragaras atšals...” ™: ",c* : J-

Venesueloj išsprogdinus naftos 
imrimus ir suėmus 4 vado* 

vanianci ’s tam sabotažui komu
nistus. rastos instr"k'’;os iš Ku
bos. kurios buvo siunčiamos Ve- 
nezuelos organizacijoms.

tNnkelta i 6 PsO

Si “T2" nnmori redagavo 
A. Rinktinas.
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Ministeris keturiose vyriausybėse Teisme paaiškėjo paslaptys. II.

Vatikano san tarybos dalyviai

įvRirūs veidai, įvairios tRiomonės
A.a. prof. K. Pakštą daug kas 

pažino iš jo mesto šūkio Lietuvai 
“Pasukime laikrodį 100 metų pir
myn”. Dabartinės visuotinės Va
tikano santarybos dalyviai kardi
nolą Leger pažįsta kaip galvojantį 
100 metų į ‘priekį — jis taip api
būdinamas kitų vyskupų bei kar
dinolų. Jo priešingybe yra laiko
mas kardinolas Uitaviani, kurį 
daug kas laiko “19 šimtmečio 
balsu”.

Suvažiavę vyskupai ir kardino
lai atrodo visi panašūs, tačiau tik
rumoje vienas nuo kito daug kuo 
skiriasi. Netik tautybės ir veido 
spalva juos skiria, bet ir praeitis 
ir kaikada nuomonės. Vieni yra 
kilę iš turtingų šeimų, kiti paži
nę vargą ir skurdą, vieni iš krikš- 

‘ čioniškų šeimų, kiti iš pagonių 
kraštų.

Tanganikos kardinolas Rugurn- 
bwa yra genties vado sūnus. Vie
nas Peru vyskupas yra tik 34 me
tų, tuo tarpu vienas italų vysku
pas yra 99 metų. Jis dar prisime
na Vatikano santarybą 1869 m., 
kai jis buvo berniukų chore. Li
mos kardinolas Lanuzzeri, gimęs 
turtingoje šeimoje, dabar darbuo
jasi tarp didžiausių vargšų. Bos
tono kardinolo Cushing tėvas bu
vo paprastas kalvis. Kardinolas 
per 18 metų surinko $75 mil. 
įvairioms pasaulio labdaros orga
nizacijoms.

Arkiv. Harold Henry gimė pro
testantų šeimoje. Kardinolo Tien, 
ištremto iš Pekingo, tėvai buvo

damas i seminariją buvo tramva
jaus vairuotojas, o kardinolas 
McIntyre iš Los Angeles buvo 
šėrų agentas. Vienas Amerikos 
vyskupas buvo pagarsėjęs imty- 
ninkas. Prancūzijos kardinolas

Jis vadovavo Lietuvos politikai TIKRIEJI KALTININKAI SĖDI 
KREMLIUJE MEČYS MUSTEIKIS

įžanginės pastabos
Š.m. lapkričio 20 d. politikas ir 

ekonomistas Ernestas Galvanaus
kas sulaukia 80 metų amžiaus. Po 
II D. karo pabaigos jis išvyko į 
Madagaskarą, kur jau anksčiau 
pas ištekėjusią dukterį buvo ap
sigyvenusi jo žmona. Mažai žinių 
iš ten tegauta. Tik praeitą pava
sarį buvo girdėti, kad sukaktuvi
ninkas sunkiai susirgęs, jam bu
vusi padaryta skilvio operacija, 
kurią, atrodo, laimingai pakėlė. 
. Sukaktuvininkas nėra eilinis 
asmuo. Jis yra davęs didelį įnašą 
nepriklausomai Lietuvai, ypač jos 
kūrimosi metais. Neteko girdėti, 
kad E. Galvanauskas būtų sužy
mėjęs savo veiklą ant popieriaus. 
Labai gaila, nes su -jo mirtimi

DR. M. ANYSAS

Tisseraht yra buvęs karys, kuris d^bg,s ^auf nevien apie jo 
ir dabar dažnai, lyg seržantas, veiklą, bet ir ^apie^nepriklauso- 
kritikuoja kitų kardinolų apsiren- ------””72: z"“™?--
girną ir užsidėtus netinkamus ba-1 PI- .^s\ pasaliniai asmenys, gali-

mos Lietuvos-kūrimosi laikotar-

rne iškelti vieną kitą dalyką, ku
ris mums yra žinomas arba apie 
kurį mes girdėjome. Bet dažnai 
mes nežinome motyvu, dėlko 
taip, o ne kitaip buvo daryta. To
kių paaiškinimų galėtų duoti tik 
pats sukaktuvininkas.

Šis straipsnis tėra maža dalelė 
kalbamo valstybininko veiklos, 
kiek ji lietė jo veikimą Tautų Są
jungoj dėl Vilniaus ir Klaipėdos 
krašto ir vėliau pačiame Klaipė
dos krašte.

Aš nesu linkęs sukaktuvininką 
tik girti; noriu kaikuriuos reika
lus atpasakoti taip, kaip jie atro
dė jo laikininkams, kaip jie buvo 
vertinami įvairiuose sluogsniuo- 
se. Neviskas išsivystė teigiama 
forma, kaip kad gal buvo norėta, 
nes kaikurie dalykai buvo perdė
ti arba padėtis nesuprasta.

Rašant apie sukaktuvininką, 
kad šį ir tą padarė, nereiškia, kad

vienoje prancūzų b-vėje Belgra
de. Čia jis įsijungė į tautinį ser
bų judėjimą. Prasidėjus I D. ka
rui ir austrams okupavus Serbiją, 
E. Galvanauskas pasitraukė su 
serbų kariuomene ir vėliau pa
siekė Paryžių.

Po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvininkas, kar
iu su keliais kitais ten esančiais 
lietuviais, 1919 m. Paryžiuje or
ganizavo Lietuvos informacijos 
biurą ir ,tais pačiais metais Lie
tuvos vyriausybės buvo paskirtas 
Lietuvos delegacijos nariu taikos 
konferencijoj Paryžiuje. Mokėda
mas laisvai, prancūzų kalbą, jis 
greitai atsidūrė šios delegacijos 
priešakyje.

Tuomet prasidėjo jo politinis 
veikimas, kuriam, kaip jis pats 
kartą aiškino, jo valstybinis pa
tyrimas nebuvo pats didžiausias. 
Kaip tik tuo metu jis vadovavosi 
mintimi, kad nereikia išradinėti

met buvo gyvenę bent penkis 
šimtus metų atskirą gyvenimą. 
Abu kraštu tuomet jungė tik ga
limybė lietuviškai susikalbėti. 
Tarp Kauno ir Klaipėdos mažai 
tebuvo susisiekimo. Prieš I D. ka
rą, berods, buvo gabenama dide
liais kiekiais lietuviška literatūra 
į D. Lietuvą, bet po karo ji buvo 
gerokai sumažėjusi. Mus kiek nu
stebino ir tas faktas, kad Lietu
vos užs. r. ministeris oficialiai va
dinosi “Galvanovski”.

Vilniaus bylos painiavose
Du sunkius taprtautinės reikš

mės klausimus Lietuvos vyriausy
bei reikėjo spręsti: Vilniaus ir 
Klaipėdos.

Vilniaus klausimas buvo didelė 
problema, su kuria teko Lietuvos 
vyriausybei, o ypač Lietuvos at
stovui Tautų Sąjungoje, susidur
ti. Reikėjo pergyventi. Suvalkų 
sutarties sulaužymą ir gen. Želi
govskio Vilniaus okupaciją. Lie
tuvos vyriausybė sutiko su plebis
citu Vilniaus krašte, bet Lenkija 
atmetė.

Augšč. Vokietijos teismas dvie
jų ukrainiečių vadų žudiką B. 
Stašynskį nuteisė tik 8 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo. Lyginant 
su nusikaltimo dydžiu, tai labai 
maža bausmė. Bet teismas, be- 
svarstydamas šią sensacingą by
lą, nustatė, kad šių žudynių tik
rieji nusikaltėliai sėdi Maskvoje; 
Stašynskis buvo tik jų įrankis.

Maskva pagerbė
Po Banderos nužudymo Sta

šynskis greitai sugrįžo į R. Ber
lyną ir jau čia sovietų valdžios 
žmonių buvo triumfališkai sutik
tas ir “aplaistytas” Krymo šam
panu.

Dar didesnės garbės susilaukė, 
kai iš Berlyno nuvyko į Maskvą. 
Čia jį netik priėmė augšti KGB 
pareigūnai, bet ir apdovanojo 
“Raudonosios vėliavos” ordinu, 
kuris sovietų valdžios skiriamas 
bolševikiniams “didvyriams”.

Persilaužimas galvosenoj
Kai nužudė L. Rebetą, tai Sta

šynskis dar tikėjo, kad gerą dar
bą atliko. Sovietų propagandos 
paveiktas, jis manė, kad Rebetas 
pastodavo kelią ukrainiečiams 
tremtiniams grįžti į tėvynę, kur 
savo tautai būtu naudingesni nei

P JiS coinPas tėvus> bet neleido, kad kartu
yy^s- Stašynskis turėjo

sidraugavo su vokietaite Inge. 
KGB žemesnieji pareigūnai prie
šinosi Stašynskio vedyboms su ja. 
Bet ano meto vyriausias KGB vir
šininkas šelepinas vistik vedy
boms sutikimą davė.

Stašynskio žmona nebuvo ko
munistė ir net aiškiai buvo prie
šinga ‘socializmui”. Savo nusista
tymu ji galutinai paveikė į gerą
ją pusę ir savo vyrą. Tačiau jo 
viršininkai nenuleido akių nuo 
jo. Savo bute Stašynskis, kartą 
benaikindamas blakes, užtiko 

i slapto mikrofono laidus. Vėliau 
išaiškino, kad ir jo privačius laiš
kus su giminėmis saugumas kont
roliuoja.. Kai dėl to pasiskundė, 

į gavo atsakymą, kad KGB agento 
: ir privatus gyvenimas turi būti 
žinomas jo viršininkams. Sta
šynskis suprato, kad yra stipriai 
sekamas ir pajuto naują pavojų. 
Šiuo kartu jau apsisprendė bėgti.

Sūnaus mirtis
Po vedybų Stašynskis su žmo

na gyveno Maskvoje. Kai žmona 
tapo nėščia, jo viršininkai patarė 
daryti abortą, nes esą KGB agen
tui geriau yra būti laisvam. Sta
šynskis tam priešinosi. Žmona no- 

l. rėjo vykti i R. Berlyną pas savo 
1 tėvus, bet KGB nenorėjo išleisti.

tus prie raudonų drabužių.
Kardinolas Agagianian yra ki

lęs iš tos pačios apylinkės, kaip 
ir Stalinas ir jo vienas brolis dar 
gyvena Sov. Sąjungoje.

Savo nuomonėmis ir išsilavini
mu vyskupai taip pat skiriasi. Vo
kietijos kardinolas Bea yra Seno
jo Testamento žinovas, Italijos 
arkiv. Felici yra žinomas psicho- 
analistas. P. Afrikos arkiv. Hur
ley yra kovotojas už rasių lygy
bę. Vysk. Fulton Sheen sukelia 
dideles sumas misijom televizi
jos pagalba.

Vieni vyskupų yra su barzdom, 
kiti atrodo lyg įmonių vadovai su 
gražiais akiniais ir portfeliais. Di
džiausias ūgiu vyskupas yra iš 
Prince Edward Island — 6 pėdų, 
7 colių, tuo tarpu kitas kanadietis 
— Gaspe arkivyskupas yra tik 5 
pėdų, 2 colių.

Romoje vieni gyvena vienuoly- jis viską vienas padarė be išori
ni! celėse, kiti prabangiuose vieš- nės pagalbos. Bet tokiame trum- 
bučiuose. Vieni važinėja išnuo- pame straipsnyje neįmanoma su
motuose kadilakuose su šoferiais, žymėti visus asmenis, kurie su 
kiti naudojasi autobusais, trys P. juo kartu dirbo arba jam prieši-

" ’ ‘ nosi.
Nuo revotracininko iki

Tninisterio
Nenoriu plačiai kalbėti apie E.

Galvanausko tėvus, jaunystę, 
mokslus, nes tą mes randame 
smulkiai aprašyta Lietuvių Enci
klopedijoje. Noriu tik pažymėti, 
kad jis 1902m. baigė Mintaujos 
gimnaziją ir po to mokėsi 4 me
tus. Petrapilio Kalnų institute. 
Jaū 1905 m. jis aktyviai dalyvavo 
revoliuciniame judėjime prieš 

| carizmą Panevėžio apylinkėje.
Ryšium su tuo jis kelis kartus bu
vo suimtas, turėjo būti ištremtas 
į Sibirą, bet pavyko pabėgti į Šuo-1 riuo buvo jieškomas lietuviškai mai išspręsti Vilniaus klausimą.

to, kas jau kitų seniai išrasta. | ^Briuselio konferencijoje 1921- 
Valstybinės veiklos srityje reikia 
atlikti tą, ką padiktuoja tikrovė. 
Gyvenimas pateikia problemas, o 
valstybininkams reikia jas tinka
mai išspręsti (“TŽ” 1953. L 15).

1922 m. vyriausias Lietuvos at
stovas beveik visuomet buvo E. 
Galvanauskas. Čia reikėjo atrem
ti Lenkijos reikalavimą atnaujinti 
senąją Lietuvos - Lenkijos uniją.

R. Skipitis aiškina savo knygo- Briuselyje Lietuvos vyriausybė 
“Nepriklausomą Lietuvą sta- atmetė Hymanso projektą ir įtei-

nų celėse, kiti prabangiuose vieš- nės pagalbos. Bet tokiame trum-

je _ _
tant”, kad “Ernestas Galvanaus
kas buvo geriausiai paruoštas lie
tuvis inteligentas būti Lietuvos 
ministeriu ir priklausė prie pačių 
pajėgiausių vyrų”.

Keturis kartus jis dalyvavo 
Lietuvos vyriausybėje kaip min. 
pirm, ir užš. r. min. arba bent užs. 
r. min. Tokiu būdu nuo 1919 m. 
spalio 7 d. ligi 1924 m. vidurio 
jis su pertraukomis vadovavo Lie
tuvos vidaus ir užsienių politikai 
ir tų laikų laimėjimai arba nepa-

m. sausio 31 d., du mėnesiu prieš

Amerikos vyskupai pasitenkina 
pagonys. Du Ispanijos vyskupai j Volkswagenais.

didikų kilmės, du Indijos vys-1 Šv. Petro bazilikoje visi kalba 
kubai — iš pačios žemiausios ta pačia lotynų kalba, visi gyvena 
kastos. į ir rūpinasi t.om pačiom proble-

Kar............................ V

Karas apima jau beveik 
. trečdali pasaulio

A H. _
buv. gynybos min. Krišna Menon i kreipėsi į visą tautą, prašydamas 
kiniečių, puolimus vadino “sienų1 aukoti ginklų pirkimui ir atiduoti | 
konfliktu”. Tas pats Menon buvo į visas brangenybes. Pavyzdį davė 
prieš Indijos kariuomenės ap-i Nehru duktė, atiduodama savo 
ginklavimą vakariečių ginklais. | brangakmenius ir kitas brangeny- 
Jis tarėsi su Sov. Sąjunga dėl ru-Į’
siškų Migų pirkimo ir tikėjosi J tingų moterų. Prasidėjo studentų 
kad sovietai padės jiems tą kon-1 demonstracijos ir komunistų par- 
fliktą išspręsti taikiu būdu. i "

Šiandien Krišna Menon jau iš-!studentų surengė demonstracijas, 
krito iš savo posto, nes visiems; kuriose matėsi plakatai: “Nūšluo- 
pasidarė aišku, kad jo vedama po-: kini geltonuosius opijumo varto- 
litika vedė Indiją į pražūtį. So-i tojus”, “Mirtis kiniečių šunims” 
vietai atsisakė parduoti Indijai j ir pan. •

f ’ ' * f L v I fDar pi;iež porą savaičių Indijos - atbusti ir suprasti grėsmę. Nehru

lėktuvus ir. nors su rezervais, bet 
palaiko komunistinę Kiniją.

Tas pats Nehru, kuris visą lai-

kė savąjį, kuris lenkų vyriausy
bės buvo atmestas.

Tais laikais, tarnaudamas Lie
tuvos pasiuntinybėje Berlyne, 
dažnai mačiau į Ženevą vykstantį 
barzdotą premjerą arba užs. r. 
ministerį E. Galvanauską, beveik 
visuomet lydimą savo žmonos, 
liesos, juodaplaukės, elegantės 
prancūzės, su kuria jis buvo susi
pažinęs gyvendamas Prancūzi
joje.

_________________________ _ E. Galvanauskas pasižymėjo 
sisekimai eina dalinai jo sasifai- Tautų Sąjungoje savo energingo-

i mis kalbomis ir laikysena. Vieno 
posėdžio metu, kai didžiųjų vals
tybių atstovai atrodė užsnūdę, 
Lietuvos atstovas, norėdamas• išvengtų, jieškojo galimybių per-!

Randoms laidatuvpą visiškai nra-iVJ • “ iuicju
didini ‘mJ ■ Maskvoje. šiuo kartu neda-

rado savo v d m ra U- Tai jam Įeisimo ir šelepinas.
mane paveikė lyg plaktuko smu- sį gimė ik p Bet Dra. 
kėde Ir kai išėjau^kinTbuvau ėjus tri™s mėnesiam? P° SimdY- 
KCCię, ir K31 isojau 1S Kino, DU au ‘stocvnclcic aavn viYinnnc IaIa.
baigtas” — aiškino teisme Sta-
šynskis. Jis pajuto sąžinės prie- yvkti 
Iroiefiie nrornrln rm c i f i bėri irin o cn.kaištus, prarado pasitikėjimą sa
vimi, prasidėjo — persilaužimas.

mo, Stašynskis gavo žmonos tele
gramą: “Petras mirė, prašau at- 

l”. Sūnaus laidotuvėms virši
ninkai Stašynskį visdėlto išleido: 
į R. Berlyną buvo atvežtas kari- 

Šią baisiai liūdną

ton.
Pirmas susitikimas 

redakcijoj
E. Galvanauską pirmą kartą te-

Taip pat ir vėliau apdovanojimasiniu lė,:tuTO; sią baisjai UMną 
"Luinus "hI? t^osrhėa Tr^toHao’ i PrOt£ --- SŪnaUS laidotUVOS ---
nejautė dėl to garbės. Ir toliau, ęį-ocyncVic qi žmona ir išnaudojo kaskart vis stipriau nusistatė dau- į 1L1SnaUd°j0
giau niekad neprisiimti tokių bai.:Pabėgimui i V. Berlyną.

' siu uždavinių. O kad to lengviau i Teismo sprendimas
I Feder. Vokietijos teismas, la-ji*, uauakiausMi įjuiiia. te- ,. . , . ,• T • <- i-----------o.’ j--------------j- o--------- -------- r -- t - —— •

ko matvti Klaipėdoje 1920 m.‘pa-- stlPnaP P2demonstruoti Lietuvos eiti i privatų gyvenmą. Apsi-bai nuodugniai ir ilgai nagrinė- 
vasari, kai jis. vvkdamas i kažko- i *ei,se~L- ’ S2V0 mętu sprendė vesti. jęs Bogdano Stašynskio bylą, nu-
ki posėdi, kelioms valandoms su-1 pakartotinai trenkęs kumštimi į Daug iėmė žmona statė, kad tikrasis minėtų žmog- 
sfojo Klaipėdoje. Prie “Prūsu Dar aries ukrainiečiu vadu nu- organizatorius yra So-

žudymą Stašynskis R. Berlyne su- vyriausybė. Sta-
- synskis tos pačios vyriausybes or-

jganų klastingu būdu išprievar- 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir už; tautas būti agentu, buvo tik savo 

vyriausybės įsakymų vykdytojas. 
Jis pats neturėjo jokio intereso 
ir noro žudyti ukrainiečių vadus; 
jis atliko ne savo išgalvotą, bet 
jam įsakytą uždavinį, pats iš sa
vęs prie to nieko daugiau nepri- 

Visos Lietuvos vyriausybės pa-| (Nukelta į 7 pusi.) 
stangos išjudinti Vilniaus klausi-;—"—.............  ■■ ............

mą iš šio mirties taško tuomet Ii- Ar jūsų
lietuvių spaudoje^ Prasidėjus su-1 esąs svetimtautis, ir jis norįs jį į tartis dėl Vilniaus atidavimo Lie- ko be pasekmių.
ėmimams Suomijoie. jis persike-1 pakeisti lietuviu. Kaune nesaĮtuvai. Sąjungininkai nenorėjo ar- Tai buvo sunkus laikas Lietu

Lietuvių Balso” redakcijos, ku
rioje aš tuomet dirbau, sustojo po 
ilgos kelionės palei Nemuną visai 
supurvintas automobilis, iš kurio 
išlipo energingos išvaizdos ir lai
kysenos, trumna tamsia barzda, 
■pohas. Rėdakčijof

buvę nemaloniai nustebinti 
mažos valstybės atstovo nedis
ciplinuotos laikysenos. Ir pasau
liniai laikraščiai tuomet pažymė
jo tą faktą. Tautų Sąjungos užku
lisiuose Lietuva po to buvo vadi
nama Fenfant terrible — baisusje jis padavė sa

vo vizitinę kortelę su prancūzišku į .. 
įrašu: Ernest Galvanovski, Minis-J vaik2S‘ . ...
ire des Affaires Etrangėres. Pra-| Dal tuomet to ir reikėjo.
šė įdėti laikraštyje skelbimą, ku-| Tautų Sąjunga negalėjo tinka-

dviejų mėnesių, kovo 15 d., am
basadorių taryba, taip pat be tei
sėto .pagrindo, pripažino Vilniaus 
kraštą Lenkijai, tuo legalizuoda
ma Lenkijos agresiją prieš Lie
tuva.

!hlc To nocobl titn tnr" miją. Čia jis aktyviai pasireiškė:kalbąs šoferis, nes jo dabartinis■ nes Lenkija iš principo nesutiko
. UCd. od KILU LU1 DmASnc ch ' ococ evotiyntintic ir iic nnric ii . tartie dpi Vilnianę stietavimn TjP-

Dirbtwsai dantys11VIU. V 1U. OMCIU.U.VJV. A A CAOAVAV^J UU O VI » kJ < v ux iaauw v* aa j am aiva au ja . vvaa < •*»■*’** r

ėmimams Suomijoje, jis persike-1 pakeisti lietuviu. Kaune nesą'tuvai. Sąjungininkai nenorėjo ar-
ihMctinr, ir/nnniimni in nno‘te i Belgiją, kur baigė mokslus iriįmanoma tokį asmenį surasti, gal ba ir negalėjo daryti griežtų žy- vai’ir jos premjerui bei atstovui ne;ucfa nesfankioia, ar nekrenta? 
j djos būstinių užpuolimai. ; dirb0 ligi 1913 m Gal šie jaunysj Klaipėdoje būsiąs laimingesnis, igių prieš Lenkiją, kuri tuomet, ----- ------------------------tuomet,; Tautų Sąjungoje—E. Galvanaus-

Indija pabudo, bet galbūt, pa
vėluotai. Viskas priklausys nuo 
Vakarų pagalbos. Indijos kariuo-X 4. *, J O J

ką kalbėjęs apie neutralumą, šiie- menė prilygsta I D. karo kovoto
jas! prie Vakarų, lyg pabudęs iš jams. Jeigu karas dar labiau įsi- 
kokio sapno. Indija pamatė, kad į liepsnos, tai į karą bus įsitraukę 
jiems sunku bus atsilaikyti prieš į trečdalis viso pasaulio gyventojų: 
mases kiniečių, kurių jau dabar Kinijos — 700 mil. ir Indijos — 

esama apie 435 milijonai. V. K.

Kinijos

Himalajų kalnuos
■ 100.000."

Koks komunistinės
tikslas? Kiniečiai koncentruoja 
savo puolimus į Indijos Assam 
provinciją, kuri yra pačiame pa
sienyje. Ta provincija turi 85.000 
kv. mylių ploto ir apie 12 mil. 
gyventojų. Assam provincijoje 
yra didžiausi Im 
niai: 60% <
gaunama iš Assam: taip pat der- namo pagal 1947 m. susitarimą, 

................ duodantį JAV vyriausybei teisę 
deda paprašyti išvykti iš krašto.

300.000 šnipų
FBI praneša, kad sovietinis blo

kas laisvame pasaulyje turi 300. 
000 šnipų, kurie yra paskirstyti 
27 organizacijose. Įkyriausi šnipai

diios žibalo šalti-lyra Jungtinėse Tautose. Tie. ku- 
visos Indijos arbatos j rie yra pagaunami, pasiunčiami

lingi medvilnės ir ryžių laukai.
Ir Nehru ir visa Indija pra<

Įvairus
'• • • • i Lietuva, Latvija,Siuntiniai Estija, Ukraina

ir U.S.S.R.
iš Kanados: SSft. oro paštu&^Xr,,h
siuntinius. Turime pardavimui Įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstvbiu AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

B ALT,'C EXPORTING CO.
S I9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. F... Ont. Tcl. JA. 8 5580.

Penia V. Jnraitis.
SAVININKAI S. ir Ą. KALOZA

’ ^A5TEETH yra pegsrinti milfellaj, kurių už- 
‘r viršutinės dantų 

.. . . t ‘ • ji P«o^rc.;u, dantys tvirčiau tarkos i savo vietoje.Sljauainimas Lietuvoje, parodo . Nustojo slankioti, kristi bei rudėti. Nesijaučia
- - - — ; i jokio kcučuko skonio bei sulipimo jausmo.

rASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne-

B, Įaukite FASTEtTH kiekvienoje cheminių ga- 
-U. minių parduotuvėje.

tėję pergyventi įvykiai jį vėliau Į Bet kiek atsimenu, ir Klaioėdo-; bent prancūzų akimis, buvo stip- kui. Koks didelisjtuomet buvo su- 
padarė kieta i: ......................... ’ ’ ........... .. ’ ’ - ------ - r
asmenybe -— ------ ------- -------- ------- - — ----------- -—, . . .... ------ > rMjits. i yru ruyii;u>/.

1913 m. E. Galvanauskas bu- didelė sensacija redakcijoje, nes vasario 3 d. be jokio teisėto pa- mėn., buvo padarytas pasikėsini- f^teeth 'k'ekvienoiekXm;i 
vo išsiųstas į Serbiją, kur dirbo Lietuva ir Klaipėdos kraštas tuo-1 grindo padalino neutralią zoną; mas prieš jo gyvybę. B.d. mbū/parduotavėje.

bėkompromisine je į skelbimą niekas neatsiliepė.*riausia tvirtovė rytuose.
Jo aosilankvmas tuomet buvo; Tautu Sąjungos taryba 1923 m. faktas, kad tuo laiku, vasario

Gen. Douglas MacArthuras O -nijoje pradėjo pulti XX japonų! esančioje aikštėje. 
r^Acfirri vvlrii VMillroc T T'711 n f naci. qIcPVp! firPC ir tllll

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Rojus 
taikliesiems 
šauliams.

Paruošė VYT. KASTYTISLuz o n o operaci
jom vadovavęs ja
ponų karininkas 
gen. Homa iš kar

to neįžiūrėjo grėsmės gen. Mac
Arthuro pasitraukime į Bataaną. 
Per tris savaites jam buvo pavy
kę užimti visą Luzono salą. Argi 
svarbu, jeigu dabar kitas tris sa
vaites teks skirti amerikiečių su- 
likvidavimui Bataano pusiasaly
je? Tačiau jo optimizmui buvo 
suduotas mirtinis smūgis, kai Ba- 
taanas atsilaikė 21 savaitę. Per 
tą laikotarpį gen. Homa, patekęs _ 
į savo vadų nemalonę, buvo pa- — nuvargęs kareivėlis nespėda- 
keistas kitu karininku. Luzono 
operacijose turėtų japonų karei
vių neužteko Bataano gyiiėjams 
įveikti Iš Japonijos teko atgaben
ti naujų kariuomenės dalinių.

Plačiausioje vietoje Bataano 
pusiasalis turėjo vos 30 mylių. Jo 
pelkėtose džiunglėse prasidėjo il
gas, daug aukų kainavęs karas. 
Japonams teko atitraukti tankus 
ir sunkiąją artileriją, nes šie mo
dernaus karo ginklai paskęsdavo 
Bataano pelkėse. Lig šiol Luzono 
erdvėse triumfavusi japonų avia
cija negalėjo padėti pėstinin
kams. Po vešliais džiunglių lapais 
sunku būdavo atskirti draiiga nuo 
priešo. Bataano kautynės buvo 
rojus taikliesiems šauliams. Pasi
slėpę palmių viršūnėse, jie lauk
davo. kol pasirodys priešų virti
nė. Keletas taiklių šūvių — ir 
priešo jau nebėra ...

Japonai buvo geriau paruošti | kas Tojo pradėjo pulti gen. Hom- 
dživnsliu karui. Nakties metu jie|mą. Honss Kongas krito per dvi 
sugebėdavo isiskverbti į ameri- į savaites Sitigapūro tvirtovę japo- 
kiečių pozicijas, kartais net grieb-| nams navyko užimti dvieju mene- 
damiesi anglu kalbos pagalbos, šių laikotarpyje. Ministeriui pir-

— Kas eina?. — sušukdavo! mininkui buvo sunku įsivaizduo-

amerikiečių kareivėlis, išgirdęs 
triukšmą.

— Nesijaudink, brolau, as esu 
paprastas nuvargęs G.L kaip ir 
pats! — pasigirsdavo atsakymas 
amerikietišku akcentu.—Kur yra 
H batalijono komandos centras? 
Pasiklydau šiose prakeiktose 
džiunglėse...

— O aš maniau, kad pats esi 
japonas! Batalijono centras yra 
pusės mylios nuotolyje nuo ...

ve užbaigti pradėto sakinio, nes 
jo gerklę jau perskrosdavo japo
no peilis...

Tokioms japonų gudrybėms 
greit užkirto kelią įvesti slapta
žodžiai. Į kiekvieną apkasų duo
bę būdavo įlaipinami du ameri
kiečių kareiviai — vienas žiūrin
tis fronto linijos kryptimi, antra
sis — sekąs užnugarį, kad japo
nų slapukai negalėtų prišliaužti 
iš užnugario pusės. Kartais japo
niškų peilių meistrams būdavo 
paspėndžianii spąstai: japonas už
tikdavo abu amerikiečių karei
vius miegančius ir kriokiančius 
taip garsiai, kad net japonų lini
jose būdavo girdėti. Kada jis pa
tenkintas iškeldavo peilį mirti
nam smūgiui, iš gretimos palmės 
(triokštelėdavo šūvis, ir jis per
šauta galva sukniubdavo ant ap- 

: kaso duobės kranto ...
Japonijos ministeris pirminin-

ti, kad gen. MacArthuras su sau
jele amerikiečių kareivių kažko
kiame niekam nereikalingame 
Bataano pusiasalyje gali taip il
gai uždelsti japonų žygį į Salo- 
monus, Naująją Gvinėją ir galu
tinį Japonijos tikslą — Australi
ją. Amerikiečių laivynas buvo ga
vęs mirtini smūgį Pearl Harbor 
uoste. Du didžiuosius britų karo 
laivus — “Repulse” ir “Prince of 
Wales” — jau antrą karo dieną 
paskandino japonų bombonešiai. 
Tarp Australijos ir Japonijos ne
bebuvo jokios užtvaros japonams 
sulaikyti, išskyrus nelemtąjį Ba
taaną, kurio tiltus užmiršo iš
sprogdinti japonų karininkai...

Filipiniečiai 
generolo 
MacArthuro 
pusėje.

Gen. MacArthu
ro draugystė su 
filipiniečių va
dais salos gyven
tojus šią sunkią 

valandą pastatė amerikiečių pu
sėje. Japonų okupuotoje salos da
lyje prasidėjo partizaninis karas 
ir sabotažo veiksmai.

Filipinietis šoferis Cueva, pa
vyzdžiui, nustebino visus savo 
draugus ir pažįstamus sutikęs 
dirbti japonams. Jis tuojau buvo 
paskirtas sunkvežimio vairuotoju. 
Pirmą dieną, kai jam buvo įsaky
ta japonų kareiviais pakrautą 
sunkvežimį vairuoti Bataano 
kryptimi, išsirinkęs statesnę pa
krantę, jis paspaudė gazo pedalį. 
Sunkvežimis su visais japonų ka
reiviais ir besišypsančiu vairuo
toju nėrė į 5.000 pėdų tuštumą...

Oficialiame gen. MacArthuro 
komunikate užregistruotas pu
siau laukinės Luzono Igorots gen
ties kareivių žygdarbis. Igorots 
kareivių kuopą Bataano fronto li-

r___ r_________j-r—i_______ _______ Kai bombų
pėstininkų pulkas. Užuot pasi-j skeveldros ir kulkosvaidžių ku- 
traukę į užnugarį, visi kuopos vy-: lipkos pradėdavo raižyti kiemo 
rai žuvo apkasų duobėse, su savi- i smėlį, jis įvirsdavo f pirmą paši
nai pasiimdami geroką japonų taikiusį griovį šalia paprastų 
skaičių. Kontrapuolimui ameri- amerikiečių kareivių. Tokia gene- 
kiečiai norėjo panaudoti tankus, rolo laikysena gerokai pakeldavo 
Tačiau džiunglėse tanko vairuoto- i Corregidor gynėjų moralę, nes 
jas turi labai blogą matomumą. į jie matė, kad jų vadas rizikuoja 
Kitos Igorots kuopos vyrai sušo- savo gyvybę, kaip ir kiekvienas 
ko ant tankų viršaus. Lazda jie eilinis kareivis. Vėliava paženkli- 
vairuotojui rodė važiavimo kryp- nes savo būstinę, jis nėtgi steng
ti, tuo pačiu metu automatiniais į davosi didesnę bombų dalį su- 
ginklais šaudydami į japonų pozi-' traukti štabo kryptimi, kad jų 
cijas. Ant tanko viršaus užtupdy-! mažiau tektų kitose salos dalyse 
tas kareivis yra puikus taikinys ■ esantiems kareiviams ... 
priešui, nes jis neturi jokios prie- • 
dangos. Didelė dalis šių savano
rių žuvo, bet amerikiečių tankai 
išmušė japonus iš užimtų pozi
cijų ...

Gen. MacArthuras pastebėjo 
štabo karininkams:

— Man teko matyti daug did- rikiečių daliniai. Tačiau ameri- 
vyriškumo kovos laukuose, bet i kiečių karo vadai buvo kitokios
ant tankų viršaus sėdintieji Igo- 
rots kareivai yra kažkas daugiau, 
negu paprastas didvyriškumas. 
Mano ponai, kai jūs pasakosite ši 
Įvyki, atsistokit, pagerbdami drą
siųjų vyrų atminimą!...

Generolas 
MacArthuras 
Corregidor 
viršūnėje.

Savo štabą gen. 
MacArthuras bu
vo įsirengęs Ma
ni! o s įlankoje 
esančioje Corre

gidor saloje, kuri įsitvirtinimais 
gerokai priminė garsųjį britų 
Gibraltarą. Iš čia amerikiečių ar
tilerijos sviediniai pasiekdavo ja
ponų pozicijas Bataan pusiasaly
je. Savo būstinei MacArthuras 
pasirinko barakus augščiaušioje 
salos vietoje. Ties įėjimu į bara
kus ant augšto stiebo buvo iškel
ta amerikiečių vėliava. Japonų 
bombonešių įgulos žinojo, ką reiš
kia ši vėliava. Todėl nenuostabu, 
kad jos barakams skirdavo ypa
tingą dėmesį. Smarkiausių bom
bardavimų metu gen. MacArthu- 
rą galėdavai matyti prieš barakus

Iki pat paskutinės minutės gen. 
MacArthuras tikėjosi pagalbos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Jis ir šiandien yra įsitikinęs, kad 
japonus galima buvo sulaikyti Fi
lipinų salose, jeigu Corregidor ir 
Bataaną būtų pasiekę nauji ame-

nuomonės. Amerikiečių laivyno 
vadas admirolas Ernest J. King 
1944 m. oficialiame pranešime 
laivyno sekretoriui pabrėžė, kad 
paspirtis Bataanui ir Corregidor 
būtų buvusi neįmanoma net ir ta
da, jeigu japonai nebūtų subom
bardavę amerikiečių laivyno 
Pearl Harboro uoste. Dėl Pearl 
Harboro katastrofos amerikiečiai 
negalėjo mesti į kautynes viso sa
vo likusio laivyno vienetų. Jeigu 
jie būtų pralaimėję jūros mūšį, 
būtų pralaimėję ir karą su japo
nais.

Gen. MacArthuras, vadovauda
masis savo intuicija, buvo įsitiki
nęs, kad japonu blokada tėra tik 
popierinio pobūdžio. Jo nuomone 
— keletas amerikiečių karo lai
vų lengvai galėjo praskinti kelia 
transportiniams laivams į Filipi
nus. Jeigu jo vyrus Corregidor ir 
Bataane" būtu pasiekusi bent vie
na amerikiečiu divizija, japonų 
invazijai būtų buvę galima suduo
ti mirtini smūgį Filipinuose, su- ' 
stabdant tolimesnį japonų žygį į 
kitas salas.
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Dvasios kryžkelių filosofas Kelionės įspūdžiai

Kun. dr. Pr. Gaidamavičiaus kunigytės sukaktis
Žmogus savo minties polėkiu 
veržiasi iš prieblandos į vis 
ryškesnę šviesą (Didysis Ne
rimas, 27 psl.).

Iš šiaudinės pastogės
Kunigų seminarijos Lietuvoje 

kasmet išleisdavo gražų būrį jau
nųjų darbuotojų Dievo vynuogy
nui. Šventimai įvykdavo pavasa
rį, tad dabar kas pavasarį eilė 
mūsų dvasios vadų švenčia savo 
kunigystės 25 metų sukaktis. No
rint suteikti galimybę daugeliui 
tokiose iškilmėse dalyvauti, ten
ka jas kiek išdėstyti, nusitęsiaht 
net iki vėlyvo rudens. Tokį atvejį 
turime ir šiuo tarpu, kai lapkričio 
18 d. minėsime kun. dr. P. Gaida- 

. mavičiaus kunigiškąjį įšventini
mą, įvykusį prieš 25 metus, 1937 
m. gegužės 22 d., Kauno arkivys
kupijos katedroje.

Gerb. Jubiliatas, kaip ir dau
gelis mūsų viduriniosios kartos 
inteligentų^ yra šiaudinės pasto
gės sūnūs. Gimęs 1914 m. Bajo
rų km., Želvos v., Ukmergės ap., 
baigė Širvintų progimnaziją ir 
Kėdainių gimnaziją (1931 m.). 
Dar gimnazijoje bebūdamas pa
juto pašaukimą į kunigus, tad 
greit jį jau matome Kauno kuni
gu seminarijoj ir Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune teologijos - 
filosofijos fakultete. Įsijungęs į 
teologijos studijas, netrukus, dar 
pirmaisiais metais kunigų semi
narijoje, pradėjo specialiau do
mėtis filosofiniais klausimais. 
Nemažai filosofijos buvo įjungta 
į teologijos studijas, specialiau fi
losofijos pradmenis kunigų semi
narijoje davė kun. prof. Ūsoris. 
Jubiliatas yra laimingas, kad ga
lėjo teologijos-filosofijos fakulte
te klausyti paskaitų pas tokius 
mūsų katalikiškosios Lietuvos 
šulus, kaip prof. St. Šalkauskį, 
prof. P. Venckų, prof. St. Gruo
dį. SJ. ir prof. Pr. Dovydaitį.

Įšventintas į kunigus, turėjo 
noro ir toliau pasilikti moksli
niame darbe, tačiau Kaišiadorių 
vyskupijai, kurios jurisdikcijoje 
Jubiliatas buvo, anuo metu trūko 
kunigų tiesioginiam pastoraci
niam darbui, tad vysk. J: Kuktos 
atsakymas buvo tiesus: “Man rei
kia kunigų, o ne mokslininkų”. 
Tuo būdu jaunasis kunigas tapo 
vikaru Kaišiadorių vyskupijoje 
Onuškyje ir Širvintuose. Tose pa
reigose išbuvo 1937-1940 metų 
laikotarpyje. Į vikaro pareigas 
taip pat įėjo tikybos dėstymo 
priežiūra bei dėstymas pradžios 
mokyklose, o taip pat galima vi
suomeninė katalikiškoji veikla —

teologijos daktaro laipsnį. Lou- 
vaine toliau gilinosi į religinę fi
losofiją, parašydamas savo pirmą
jį filosofinį veikalą lietuviškai 
“Išblokštasis žmogus”, o taip pat 
kiek galėdamas padėjo Belgijos 
lietuviams.

Tremtiniams pradėjus iš Euro
pos skirstytis, Jubiliatas pasinau
dojo patarnavimu Vatikano misi
jų agentūros, kuri persiuntė vys
kupo kvietimą atvykti į Kanadą, 
Quebeco provinciją, ir dėstyti 
Mont-Laurier mažojoje kunigų 
seminarijoje-kolegijoje. čia Jubi
liatas išbuvo keletą metų, tuo lai
kotarpiu parašydamas antrąjį sa
vo filosofinį veikalą lietuviškai— 
“Milžinas, didvyris, šventasis”.

Įsikūrus “Tėviškės Žiburiams” 
ir pagausėjus darbo jų redakci
joje, vyr. redaktorius a.a. dr. A. 
Šapoka pradėjo dairytis padėjė
jo. Iš kelių buvusių kandidatų, 
vyr. redaktorius pasirinko kun. 
dr. Gaidamavičių, nors asmeniš
kai jo visai nepažindamas, žinoda
mas tik iš raštų. Taip 1954 m. ge
gužės 24 d. Jubiliatas įsijungė į 
“Tėviškės žiburius”, kartu pasi
imdamas sunkias vikaro pareigas 
vienoje anglų parapijoje Toron
te. Veždamas dvigubą naštą, Ju
biliatas visdėlto nepaliko ir savo 
pamėgtosios filosofijos, tas pa
stangas apvainikuodamas naujau
siu veikalu “Didysis nerimas” 
(1961).

Pirmajam vyr. redaktoriui dr. 
A. Šapokai mirus, Jubiliatas bu-! 
vo įprašytas tas pareigas perimti. 
Bet ir dabar, praktiškai pats vie-

mūsų lietuviškuosius laivelius, 
be atodairos šokame jų gelbėti. 
Rodome didelį pasišventimą, ku
ris dažnai teatneša mažai tiesio
ginės naudos tam pačiam lietuvy
bės reikalui. Ir tai dėl to, kad 
matome tik jūros paviršių. O tuo 
tarpu į visą šėlstančią jūrą reiktų 
pažiūrėti giliau. Reiktų pirmiau
sia ją pažinti iki galimų gelmių. 
Po to tik svarstyti, kaip mūsų lai
velius gelbėti. Kun. dr. Gaidama
vičiaus filosofija ir veda mus į to
kius gelmių pažinimo svarstymus.

Visa mūsų lietuviškoji proble
ma išeivijoje būtų žymiai leng
vesnė, jeigu ji būtų tik lietuviš
ka. Deja, taip nėra. Šių dienų pa
saulis yra papuolęs į surizgusią 
tuštumą, į absurdą. Ši tuštuma 
yra bendro visuotinio nerimo 
priežastis. Didysis nerimas yra 
paėdęs visų šaknis apskritai, o 
tremtinių bei išeivių šaknis spe
cialiai. Kur gi glūdi šio visuotinio 
nerimo priežastys? “Žmogaus 
mintis, sako autorius, savo pri
gimtimi yra dinamiška: ji nuolat 
veržiasi priekin” (D. N. 27 psl.). 
Bet tas veržimasis gali eiti dviem 
kryptim: tiesiai augštyn arba ly
giagrečiai su žeme. Savo dieviš
kąja prigimtimi žmogus mato ar 
bent jaučia toli spindinčius idea
lus, bet nebepajėgia jų siekti. 
“Kartu su tuo gimsta sieloje vi
dinė kančia, sako autorius, nes 
žmogus pamato, koks didelis nuo
tolis yra tarp jo turimo ir galimo 
gėrio” (D. N. 37 psl.). Dar ryškiau 
šią tragediją autorius paryškina 
citata iš šv. Povilo apaštalo: “Ma
tau geresnių dalykų, o siekiu blo
gesnių” ... “žmogaus valia savo 
prigimtimi siekia gėrio, bet jo be
siekdama susipainioja vertybių 
sąrangoje, ir žemesnes vertybes 
ima laikyti augščiausiomis, dali-'

inas laikrašti redaguodamas, Ju- 
Jubiliatas buvo rajono pavasari- f biliatas paliko ištikimas savo tie-
ninku dvasios vadas.

Karo audra Jubiliatą, kaip ir 
daugelį mūsų, išbloškė iš tėvy
nės. Išeivija ne vieną paklupdė. 
Yra paklupdytų ir kunigų, tačiau 
Jubiliato kelias buvo tiesus ir aiš
kus. Nors jam, kaip medžiui, bu
vo pakirstos šaknys, tačiau jokių 
puvimo dulkių nepaliestas liemuo 
greit rado šiokią tokią atramą, 
kad ir svetimojoje žemėje. Ištiki
mas kunigo pašaukimui ir parei
gai. Jubiliatas užsieniuose pakry
po į mėgiamą filosofiją. Tas nu
vedė jį į filosofijos studijas pra
džioje Muensterio, o paskui Frei- 
burgo bei Louvaino (Belgijoje) 
universitetuose. Freiburge apgy
nė disertaciją tema "‘Die religioe- 
se Unruhe dės Menscheh” ir gavo

sioginei paskirčiai ir pašaukimui. 
Jis ir dabar atlieka dalį vikaro 
darbo sv. Jono Kr. parapijoje, yra 
Kanados Liet. Kat. Moterų dr-jos 
dvasios vadas, o taip pat ruošia 
medžiagą sekančiam didesniam 
savo veikalui — vysk. T. Matulio
nio monografijai.

Filosofijos laukuose
žmogaus ryšys su tėvyne yra 
ontologinis, todėl išbloškimas 
iš tėvynės paliečia giliai. Ne
tekęs dvasinės atramos, iš
blokštasis gyvena nerimu.

(Išblokštasis žmogus)

Besisielodami lietuvybės išlai
kymu, dažnai plaukiojame tik pa
čiame gilios jūros paviršiuje. Ma
tydami toje jūroje skęstančius

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

VISU SMARKUMU RUOŠIAMASI 
II-jam Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KULTŪROS KONGRESUI, kuris pra
sidės lapkričio 22 d. Kongreso rengi
mo komitetas turi nemaža vargo netik 
nugalėti Įvairias pasitaikančias kliūtis, 
bet ir susidoroti su rengimo kliudyto- 
jais, kurie paskutinėmis savaitėmis pa
leido sunkiąją artileriją.

Bet, nežiūrint visų kliudymų, kon
gresas įvyks ir didesnių pakeitimų ne
bus. Tik vietoje dviejų pagrindinių 
kalbėtojų bus tik vienas — dr. J. Gri
nius, nes keliasdešimt kitų kviestųjų 
atsisakė pasirodyti su paskaita.

Kongreso išvakarėse, lapkričio 21 
d., bus atidarytos trys parodos: spau
dos, meno ir architektūros. Meno pa
roda, kurios daugumą eksponatų šių 
eilučių autoriui teko matyti sukrautus 
Čiurlionio Galerijoje, žada būti pati 
didžiausia betkada įvykusi Čikagoje. 
Meno kūrinių atsiųsta iš Įvairių kraš
tų. Taip pat yra atstovaujamos visos 
meno srovės.

Pažymėtinas yra ir kultūros kongre
so rėmuose vykstantis simfoninis kon
certas, kuriame bus išpildyti trijų lie
tuvių autorių kūriniai, girdimi pirmą 
kartą, šis koncertas muzikos mėgė
jams yra retas patiekalas balių balo
je paskendusiame mūsų pramogų ka
lendoriuje.

# #
VOKIETIJOS TREMTINIŲ STO

VYKLOSE PLAČIAI VEIKUS LIETU
VIŲ TEATRAS “ATŽALYNAS” gruo
džio pradžioje Jaunimo Centre pasiro
dys su pirmuoju savo veikalu šiame 
krašte ‘Aukso žąsis” — komiška trijų 
veiksmų pasaka, parašyta ir režisuo
jama kanadietės B. Pūkelevičiūtės. 
Pastatymo dailininkas — taip pat Ka
nados lietuvis Telesforas Valius, savo 
meniškais sugebėjimais gerai pažįsta
mas dailės mėgėjams.

čikagiečiai džiaugiasi, jog Čikagoje 
galbūt bus bent vienas nuolatinis te
atrinis kolektyvas. Toks vienetas čia 
yra labai reikalingas, nes jeigu jau 
lietuviška opera gali gyvuoti, tai teat
ro egzistencija čia yra žymiai leng
vesnė.

# #
ANTANO RŪKŠTELĖS DAILĖS 

PARODA buvo atidaryta lapkričio 3 d. 
Jaunimo Centre. Čia išstatyta virš 50 
paveikslu, kurių dalis matyti dailinin
ko pirmoje parodoje 1932 m. Kaune.

Dail. Rūkštelė, realistinio meno at
stovas, turi daug gerbėjų Čikagos lie
tuvių tarpe. Jo lietuviški peizažai pat- 
rijotiškai nusiteikusius tautiečius žavi 
ir patraukia.

Si paroda truko iki lapkričio 11 d.

, .# #
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

VALDYBA, kuri ilgesni laiką negalė
jo pasiskirstyti pareigomis, pagaliau 
pasidalino pozicijomis. Nežiūrint Įvai
rių spaudimų, ALT senieji pagrindi
niai šulai liko senose pozicijose: L. Si
mutis — pirmininko poste, M. Vaidyia 
— iždininko. Dr. P. Grigaitis, šios or
ganizacijos stipriausias ramstis, net 
gavo paaugštinimą: iš sekretoriaus pa
reigų pakeltas i pirmojo vicepirminin
ko postą.

Šiuo metu ALT valdybą sudaro 10 
asmenų, vietoje anksčiau buvusių 4 
vykdomojo komiteto narių. Yra gal
vojančių, kad vadovybės praplėtimas 
bus žalingas šiai organizacijai, nes bus 
sunkiau susitarti ir vieningai dirbti. 
Tas iš dalies jau pasiteisino, nes vien 
tik pasiskirstymas pareigomis užtruko 
apie tris mėnesius. Tačiau didesnes 
išvadas dar dabar sunku daryti. Kaip 
liaudis sako — pagyvensime — pama
tysime.

“Sūnau, kai tave šaudys, sušuki...” Jie sako

K. BARONAS
Buvusią Ispanijos sostinę Tole

do nuo Madrido skiria tik vienos 
valandos kelionė. Tai vienas se
niausių Iberijos pusiasalio mies
tų, žinomas jau 153 m. pr. Kr. gi
mimą, kadangi atvykę romėnai 
čia jau turėjo įsitaisę nemažą ko
loniją. Kaip istoriniai šaltiniai ro
do, Toledo mieste buvo cirkas, 
forumas ir maudyklės. Geras 
strateginis punktas, nes jį juosia 
Ta j o upė, kurios žiotys atsiduria 
net Lisabonoj.

Senojoj Ispanijos sostinėj
Gan vargingi vaizdai lekia pro 

akis siauru Madrido — Toledo 
keliu: alyvmedžiai, vargingos 
“fincos” — ūkiai, daugiausia uo
los ir labai nederlinga žemė, ku
rioje ganosi asiliukai, avių kai
menės. Tačiau judėjimas kelyje 
nėra mažas; nežinau kodėl labai 
dažnai matyti ginkluotų polici
ninkų. Užklaustas ekskursijos va
dovas labai diplomatiškai atsako, 
kad tai Franco policininkai...

Iki 1561 m. Toledo buvo Ispa: 
nijos sostinė. Tuomet jis turėjo 
beveik 200.000 gyventojų, kai tuo 
tarpu Madridas tik 6000. Jis buvo 
karalių rezidencija, kurių žemėje 
“niekuomet saulė nenusileisda
vo”. Apie Ispanijos karalijos di
dingą praeitį daug pasako Toledo 
mieste lankytos įdomesnės vietos.

Senojoj katedroj
Pirmiausia reikia atžymėti To

ledo katedrą, kuri savo dydžiu 
yra penktoje vietoje pasaulyje. 
Tai tikras meno šedevras, kurios 
viduje matyti daugiausia El Gre
co paveikslai, po 700 senumo li- 
turginai drabužiai. 700 metų se
numo šv. Rašto knygos, keli Van 
Dycko paveikslai, 44 koplyčios. 
Gražus didysis altorius, puoštas 

nes — absoliutinėmis” (D. N. 39 70 menininkų, tačiau vienas jo 
psl.). Kodėl toks vertybių supai- šonas renesanso stiliaus, o kitas 
niojimas atėjo kaip tik mūsų lai-----gotiko. Vargonai stovi bažny-
kais? Tai ivyko dėl to, kad virš čios viduryje, o pagrindinės du-

vojimą* bei daiktinę tikrovę, nu- Franco, augštiesiems bažnyčios ir 
stūmė antgamtinius elementus, i valdžios atstovams. Viename ka- 
O tie antgamtiniai elementai žmo-' 
guje yra. Žmogus “jaučia savo 
gelmėse, kad turėtų būti dar Kaž
kas” (D. N. 66 psl.). Tai yra vie
na nerimo priežasčių, atnešanti 
ilgesį, tuštumos pajautimą, pras
mės pasigedimą.

Tautinis nerimas yra tik bend
rojo nerimo dalis, ir jis ypač ašt-

■ riai jaučiamas, kai žmogus yra iš
blokštas iš tėvynės. Tada nuker
tamas žmogaus ryšys ne tik su 
daiktine, bet didele dalimi ir su 
dvasinę tautos realybe. Pakerta
mas žmogaus saugumo jausmas, 
ir jis lieka dar daugiau sukrėstas, 
žmogus emigracijoje visdėlto rei
kalingas dirvos, į kurią naujai 
leistų šaknis. Tada ir prasideda 
didieji pavojai. Negalėdami grą
žinti išeivio į daiktinę tautinę tik
rovę, turime jam atkurti bent 
dvasinę tautinę realybę. Pirmasis 
žingsnis į tai yra palaikymas ar 
įjungimas tremties žmogaus į 
“Mes” sąvoką. “Mes” pergyveni
mas, sako autorius, yra lemiantis 
faktorius, nors pats pergyveni
mas gali būti ir nesąmoningas” 
(Išblokštasis žmogus, 81 psl.).

Tai yra tik kelios santraukinės 
mintys iš trijų didokų Jubiliato 
filosofinių veikalų, bet ir iš to 
jau matyti, kad autorius nesiten
kina plaukiojęs paviršiumi. Prie 
to dar gal reiktų pridurti, kad 
Jubiliato minties dėstymo meto
das yra daugiausia sintetinis. Au
torius mėgsta duoti ištraukas iš 
pasižymėjusių asmenų pasisaky
mų, kurie vėliau panaudojami iš
vadoms daryti.

Su žurnalisto plunksna
Kun. dr. Gaidamavičius yra ne 

tik filosofas, bet ir žurnalistas. 
Gal tai nėra sutapimas, nes kuni
go ir filosofo pašaukime yra mo
kymo elementų, o žurnalistas taip 
pat yra savos rūšies mokytojas. 
Spaudos darbą pradėjo anksti, 
dar būdamas gimnazistas rašinėjo 
į vaikų laikraštį “žvaigždutę” 
(nuo 1927 m.) Tiio būdu šiemet 
Jubiliatui sukanka ir 35 spaudos 
darbo metai. Kunigų seminarijo
je bendradarbiavo “žvaigždėje”, 
o paskui įsijungė į visą eilę laik
raščių ir žurnalų: “Rytą”, “N. Ro
muvą”, “XX Amžių”, “židinį”. 
Išeivijoje šalia “Tėviškės Žibu
rių” bendradarbiavo “Drauge”, 
“Darbininke” ir ‘Aiduose”.

Tebūnie man leista visų “Tė
viškės Žiburių” bendradarbių, bi
čiulių. rėmėjų, tarnautojų bei 
gausių skaitytojų vardu palinkėti 
Jubiliatui Ilgiausių Metų, kad jo 
gili mintis ir aštri plunksna dar 
ilgai tarnautų Dievui ir Tėvynei.

A. Rinkūnas

visko pastatėme racionalinį gal- rys atidaromos tik įeinant gen. į Įkyrįįs

tedros šoninių kambarių saugoja
mi karalių kardai, kardinolų žie
dai ir didelė monstrancija, sve
rianti 16 kg. Tai Kolumbo iš 
Amerikos atvežto pirmojo aukso 
gražus gotiško stiliaus meno kū
rinys. Monstrancija nešama tik 
vieną kartą metuose aplink baž
nyčią Dievo Kūno šventėje.

Garsioji Alkazaro pilis
Verta dėmesio yra netik kated

ra, bet ir garsusis Alkazaras — 
Ispanijos tautinė šventovė, buv. 
Ispanijos karališkoji pilis, vėliau 
karo akademija, pagarsėjusi civi
linio karo metu. Alkazare, beveik 
2000 kariškių ir civilių, užsidarė 
kovai prieš lojalistus, remiamus 
Sov. Sąjungos bei “tarptautinės”

brigados. Beveik 72 dienas—nuo 
liepos iki rugsėjo mėn. — apšau
domi patrankų, be didesnių van
dens ir maisto išteklių, narsiai 
kovojo prieš komunistus, kol ga
lutinai buvo išlaisvinti iš pietų 
atvykusios gen. Franco kariuo
menės. Pulk. Mascardo, kurio sū
nus pateko į komunistų rankas, 
nepaklausė iojalistų ultimatumo 
— pasiduoti per 10 min. arba jo 
sūnus bus sušaudytas. Dar ir 
šiandien pulk. Mascardo darbo 
kambaryje įvairiom kalbom (net 
ir rusų, ukrainiečių; — dovana 
Ukrainos laisvės kovotojų) rė
muose įdėtas pasikalbėjimas Al
kazaro gynėjo su komunistų mi
licijos vadu. Ypač graudžiai ryž
tingi jo žodžiai: “Sūnau, kai ta
ve šaudys, sušuk — Tegyvuoja 
laisvoji Ispanija!” įrodo, gilų pat- 
rijotizmą Alkazaro vado, paauko
jusio savo 21 m. sūnų ant laisvės 
aukuro. Juk kiek tėvo širdis tu
rėjo pergyventi girdint telefono 
ragelyje paskutinius sūnaus žo
džius “Tėve, mane veda ...”

Alkazaro pilis, beveik visiškai 
išgriauta karo metu, šiandien bai
giama restauruoti ir greičiausiai 
po trijų metų į ją bus perkeltas 
karo muzėjus iš Madrido. Sako
ma, kad ir Franco čia yra numa
tęs amžinąją poilsio vietą, nes ir 
jo kardas, nešiotas civilinio karo 
metu, yra padėtas katedroj šalia 
Ispanijos karalių.

El Greco ir pirkliai
Negalime pamiršti El Greco — 

to garsiojo Ispanijos tapytojo na
mo, kuris šiandien paverstas mu- 
zėjumi, žydų sinagogos, turinčios 
apie 700 metų. Žydai, kurių čia 
buvo apie 60.000, turėjo labai di
delę įtaką Ispanijos gyvenime. Jų 
gyvento kvartalo namai mažai 
kuo skiriasi nuo ispanų.

Kaip ir visose turistų lankomo
se vietovėse, taip ir Toledo mies
te, pilna suvenyrų, krautuvių, o 

(Į_,_L> “vaizbūnai” siūlo augš- 
čiausiom kainom netik atvirlaiš
kius. bet ir “brangius” paveiks
lus. paprašydami tūkstančius pe- 
zetų. Kai pradedi derėtis, jie 
“brangų” paveikslą nuleidžia iki 
pusės užprašytos sumos ir paga
liau ... net ketvirčio. Nevieną 
amerikietį apgauna, nes kitoj vie
toj jis savo nupirktą paveikslą pa
mato už keliasdešimt pesetų.

Varšuva. — Kai buvo paskelb
ta Kubos blokada, lenkų laivo 
“Bialystok” kapitonas, būdamas 
netoli blokados, srities, susijaudi
nęs per radiją užklausė Varšuvą, 
kaip elgtis. Jam buvo patarta pa
sakyti amerikiečiams, kad gabe
na svogūnus.

-r- O jeigu jie nepatikės?
— Tada duok pauostyti...

Paul Henry Spaak, Belgijos atstovas, kalbėdamas Afrikos 
- Azijos tautoms: “Jūs bijote, kad sujungta Europa taps tarp
tautiniu imperialistų monopoliu. Modernioji Europa negali 
tapti kitus kraštus išnaudojančia sąjunga. Mes prarastume 
savo vietą pasaulyje ir pasidarytume nekenčiami. Mūsų tiks
las — eksportas. Jei mes apgausime savo klijentus, sunaikin
sime patys save. Mes jum ištiesiam draugišką ranką ir pri
imkite ją su pasitikėjimu, bet ne su neapykanta’.

Filipinų prezidentas Macapagal, paklaustas, ką jis galvo- 
voja apie komunistų įsigalėjimą Azijoje: “Aš esu labai pesi
mistiškai nusiteikęs. Mano nuomone, komunistai užims visą 
Laos, pietinį Vienamą ir Kambodiją. Kas gi juos sulaikys?”

Gen. M. Taylor, JAV kariuomenės štabo viršininkas: “Aš 
dar nemačiau popieriaus lapo, kuriame betkokios sąmatos 
suma būtų mažesnė nei bilijonas dolerių”.

Paryžiaus laikraštis “L’Aurore”: “Amerikiečiai j ieško sa
vo kapitalui rinkų Europoje. Perkami vokiečių ir prancūzų 
šėrai. Kas darosi su jų pačių pramone? Amerikos ekonomija 
prarado savo dinamizmą. Argi JAV pasitenkins trečiąja vie
ta pasaulyje?”

Komikas Bob Hope britų publikai, kur dalyvavo ir ka
ralienė: “Amerikoje nėra titulų. Mes turime tik dvi klases: 
kennedžiai ir nekennedžiai”.

Prancūzų diplomatas, paklaustas apie Kubos-krizę: “Mes 
negalime perdaug rūpintis kitų rūpesčiais, mums užtenka 
savų. Mes irgi nežinome ką daryti su Monako”.

Britanijos užs. r. min. Home, stebėdamasis anglų nesi- 
orientavimu: “Esu nustebęs, kiek inteligentų žmonių neski
ria, kas yra mūsų draugai ir kas priešai. Man gėda, kad kri
zės- metu tiek daug anglų nekaltino rusų, bet amerikiečius. 
Kada mes suprasime, kad komunistų tikslas yra mus su
naikinti, o amerikiečių — mus matyti laisvus?”

Britų diplomato patarimas amerikiečiams: “Mes esame 
linkę į derybas ir visiškai nepasimokėme iš Miuncheno. Nie
kada krizės atveju nekreipkite dėmesio į Britaniją”.

Prez. Kennedy, kalbėdamasis su finansų min. D. Dillon: 
“Jeigu aš nebūčiau prezidentas, tai šiuo metu investuočiau į 
Šerus”. D. Dillon atsakė: “Aš irgi tą patį daryčiau, jeigu Jūs 
nebūtumėt prezidentu”.

VIENAS TIKSLAS - VIENAS FONDAS

PINIGAI į USSR
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

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

AL. GIMANTAS
Daugelyje JAV ir Kanados vie-j 

tovių pravedamas kasmetinis au-l 
kų rinkimo vajus, skiriamas įvai
riems šalpos, ligoninių, jaunimo 
organizacijų, medicinos tyrimo, 
prieglaudų ir kitiems reikalams, 
kuriems valdžia neranda reikalo 
skirti pinigų. Tie vajai vedami šū
kiu — duok sykį visiems! Pilietis, 
žinodamas, kad jo daugiau nevar
gins įkyrūs Įvairių aukų rinkėjai, 
skiria tam tikrą sumą; kuri nere
tai yra išskaitoma darbovietėse iš 
jo algos. Tam tikslui aukas skiria 
individualūs asmenys ir bendro
vės. Tokiu būdu bendrai surenka
mos sumos esti impozantiškos ir 
tikrai savąjį tikslą pilnai pasie
kiančios.

O kaip pas mus?
Ir lietuviškajame pasaulyje pa

sirodo mintys, kad ir mūsiškiams 
jau pats laikas pagrindinai per
žiūrėti aukų rinkimą bendriems 
reikalams. Viena yra tikra ir ne
ginčijama: kol išvis klestės lietu
viškoji veikla, be aukų, be para
mos neišsisuksime. Amerikinius 
ir pakankamai išbandytus meto
dus pasiskolinę, argi neįstengtu
me bendrosios veiklos finansuoti 
žymiai didesnėmis sumomis? Jei 
tautietis žinotų ir būtų tikras, kad 
iš jo prašoma tik vienos metinės 
aukos ir jo daugiau niekur nebe- 
vargins aukų rinkėjai, jis tikrai 
lietuvišku nuoširdumu skirs tą 
vienkartinę metinę auką, jau iš! 
anksto žinomiems ir patvirtin
tiems tikslams.

Ką turėtume remti?
Pirmoje eilėje, aišku, turėtų 

eiti šalpa — BALFas, po to kul
tūrinės, reprezentacinės, politi
nės veiklos finansavimas. Kiek
vienas tautietis aukodamas žino
tų, kad iš kiekvieno jo paaukoto 
dolerio tiek centų eina tokiam 
reikalui, tiek centų kitam ir būtų 
patenkintas galėdamas savąja au
ka prisidėti prie galimai plates
nės lietuviškosios veiklos rėmi
mo. Jei visas aukų rinkimas būtų 
tvarkomas tokiu ar panašiu pa
grindu, vėl plačiai atsivertų lietu- 

, viškosios piniginės ir širdys ir ne
reikėtų nuolat ir kasdien vieni ki
tus graudenti to būtino skatiko 
stoka. Mūsų teigimas nėra išgal
votas. bet paremtas visos eilės 
stebėjimų ir pasikalbėjimų su sa
vaisiais tautiečiais.

Kas ir kiek?
Matome patys, kad ką nors da

ryti jau pats laikas. Milijoninis 
fondas, deja, jei ir nesustojęs, tai 
jau bent yra apstojęs. Svarbiau
sieji tūkstančiai jau sumesti ir 
ateity jie vargiai ar didės tokia 
sparta, kurią matėme nuoširdžių 
patrijotų ir veikėjų pradinėj ini
ciatyvoj. Bendrąją veiklą turime 
finansuoti visi pagal savo išgales, 
pagal savąją sąžinę. Juk reikalin? 
gos nuolatinės ir pastovios paja
mos kasmet, nes atsitiktinės au
kos neleidžia pradėti nė vieno 
rimtesnio darbo. Turėtų būti kas
met sudaroma visos lietuviško
sios veiklos bendrinė sąmata, iš 
kurios jau galėtų paaiškėti, kiek 
maždaug lauktina iš kiekvieno 
lietuvio dirbančiojo, iš kiekvie
nos šeimos. Prisidėjus prie visos 
akcijos mūsų laikraščiams, radijo 
valandėlėms, organizacijoms, ti
kėkime, neturint nė mažiausios 
opozicijos, tautiečių atsiliepimas 
būtų spontaniškas, gausus, visuo
tinis.

Graudenimai nieko nepadės
Jei ir toliau liksime prie seno

jo metodo, vargiai finansinė pa
dėtis pagerės. Ir vėl graudensime 
savuosius, barsime vieni kitus, 
pykšime, priekaištausime ir vėl 
šauksime apie televizijas, šaldy
tuvus. vasarnamius ir kadilakus, 
ir vėl nuo bendrinės veiklos nu- 

: kreipsime dalį tautiečių į visišką 
nejautrumą. Tai realybė, su kuria 
skaitytis turi net ir patys didžiau
si optimistai. Barimu ir priekaiš
tavimais tikslo tikrai nepasieksi
me jau vien dėlto, kad mūsų ba
ramieji vargiai ar skaitys, kad ir 
pačius graudulingiausius straips
nius. kaip lygiai nepasiekia iš sa
kyklos barantis kunigo balsas tų, 
kurių bažnyčioje nėra ir kurie 
visvien negirdi.

Skaičių kalba
Sunku būtų operuoti, skaičiais, 

bet. sakykime, labai atsargiai 
skaičiuojant, susipratusių lietu
vių dar galėtume suskaičiuoti iki 
100.000 ir jei kiekvieno .auka vi
dutiniškai suktųsi tarp $5 ir §10, 
nesunku pasakyti, kiek kiekvie
nais metais galima būtų surinkti 
bendrajai veiklai taip būtino pi-, 
nigo. Ar tai tik fantazija? Tepa- 
svarsto kiekvienas skaitytojas sa
vosios aplinkos ratelyje: vienam 
tikslui — vienas fondas — viena 
auka!

Gėrėkitės
šiandien
IMPORTUOTU

PAARI;
VYNU

Toledo mieste romėnų statytas tiltas, augščiau—garsusis Alkazaras.

^5*
TAI JŪSŲ GERIAUSIOS KOKYBĖS VYNAS.

Vis daugiau kanadiečių pradeda pamėgti malonų europie
čių paprotį, pasinaudoti vyno stiklu prie pietų.
Tarp jų mėgstamų yra švelnus, saldus Paari Riesling Dry 
baltas stalo vynas, kuris puikiai tinka prie lengvų užkan
džių praleisti valandėlę laiko draugijoje: stiprus Paari 
Roodeberg raudonas stalo vynas yra idealus palydovas 
tvirtesnio valgio.
Jei norite tokio vyno, kuris tiktų kiekvienai progai, pa
sirinkite naujos gamybos Paari Rose Dry rožinės spalvos 
stalo vyną, vienintelio savos rūšies derinio — subtilaus 
skonio.
Šios puikaus Paari importuoto vyno rūšys yra tikrai nuo
stabios kokybės — o vis dėlto prieinamos kainos, kad jo 
galite sau dažnai įsigyti.
Įsitikinkite patys — pasivaišinkite Paari stalo vynu dar 
šį vakarą.
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averqtoie tevyneie Lietuviai pa šaulyjeŠį šeštadienį, lapkričio 17 d.t 7.30 vhl. vak
ROBERTS RESTAURANT salėje, 747 King Et. East, 
Hamfrtofto 'SiAfįos foftAas rtiošia Vajaūs užbaigimo proga JA Valstybės į LIETUVOS ATSTOVAS J. KAJEC- 

, I KAS dalyvavo Pabaltijo valstybių dip-
1 KUN. DR. K. MATULAIČIUI, MIC, matinių atst0Vl| jAV ir Lietuvos gen. 
“Laivo” red. lapkričio 1 d. sukako 45 konsulu pasitarime Niujorke spalio 

i kunigystės mėtai, ^šventintas 1917 in. > 19 a. Spalio 25 d. jis įteikė notą JAV 
1 lapkričio 1 d. vaist. sekr. Dean Rusk, ryšium su Ku-

V TAMCKTfiNATTt- narnai haieu- bos Dykiaiš. Joje tarp kitko pasakyta: I« L X iTJSaU -SS “Tvirta ir nepalaužiama Jungtinių
rėš laipsniui, buvo išvykusi Vokietijon ,alk>sefna sustiprins ryš? ir
i Miuncheno un-ta pagilinti studijų. v«»’ Hetuvių tautos, sovietų agresijos 

ina^ar na.kvrima Tiling n„.fp ^kos, atgauti savo laisvę bei nepn- 
klausomybe”.

1 .->»-■ -■ r Spalio 22 d. Lietuvos atst. ir O. Ka-
| PR. JURAS. Klinigų Vieny- jeckienė, vaist. sekr. ir ponios Dean
bes pirtn. JAV, bėndraraštyje prime- Rusk kvietimu, dalyvavo diplomatinių 
ha Kūn. Vienybės šeimo nutarimą, kad atstovų garbei surengtame koncerte ir 
lapkričių tnėriuo skirtas katalikiškos ■ priėmime Vais. Dep-te. Jie taip pat 
Spaudos platinimui. dalyvavo penkių centr. Amerikos vals-

»> tybių, be to, Tuniso, Libano, Kuvaito,R. LtSSfd. yra baigęs sociali- , Kinijos, IJberijds, Ispanijos,
1 - x a 'ii: 1i * a " v įeinamo ir aauui .irauiju?* amuabiuiu-

. ę b« Latvij°s ministerio, generolo 
H v ’ kapitOn° la,PSn> Rutherford priėmimuose.
JAV armijoj.

LIETUVIU RELIGINIS KONGRE-' A A- ST- GRĖBUAUSKAS, bostoniš- 
.............. SAS įvyks 1964 m. rugsėjo pradžioje n,ir^a!"as PaIiko 39 originalius 

. ------- - j vienė — iš viso $700. Tuo būdu puikiu 1 sveikinirnuš^Zlabarprašydamaš padė- Froga bus suriiošta p*o-
__ ___ Kviečiame visus Hamiltono ir apy- kontrasmūgiu atsakyta tiems tautie- |j išpoouliarinti mūsų kino teatro lan- aR*e persekiojamą Bažnyčią Lietu-

* visoje Uietūvoje gkrsiaurias yra Rau- -linkės lietuvius atsilankyti ir past- čaiihs, kurie šiuo metu savo pasitrau- kymą. Visi maloniai prašomi priimti jo ^oje. Muzikos komisijos pirm. — prof.
1 "Raudonasis spalis”. Jo batsiuviai Juokti!. Taip pat prašome, kas galite,; kiniais buvo kiek susilpninę LN kovos Drašvma atsilankant laolcričio ir gruo- Žilevičius. Į centrini k-tą kongresui 

m^esiais su §eimomis ir drau- ruošti kviečiami lietuvių katalikiškų 
gaiš mažiausiai nors karta į mėnesį. ’■ centrinių org-jh pirmininkai ar jų at-

. ' stovai. 
.... ........ ......... .......... ....... ____________ __ _ r- ALYVOS SUTARTIS spalio mėn.; y. Rifrr aRaitck attv fcMni
Kuopos vaidyba ... j keldamas savo pagalbą LN iki S500. Iš! per LN Kultūros Fondą atnaujino šife hibktorantė FOrflhamo un te Niujorke

■ VišO Šii savaite LN jėgos paaugo $1100! tautiečiai: P. Savickas. J. Stungevi-'
----------------------- ir vajus pasiekė $84.400. Visiems nuo-j čius, N. šniūolis, A. Pusdešris ir B. "hem,ją Bronx Com‘

■ štrdžiausras ačiū! ! Orvidas. Už juos gauta $22. Nuoširdus , Kolegijoje,
į LN v-bos pirm. St. Bakšys savo iš- ačiū! Sk. "St.
i vykoje į Ročestėrį daug pagalbos pa-' 

j . . ... ... tyrė iš M. ir O. Cieminių. Už malonų'
choristams, jauniesiems menininkams: prįemimą, vaišes ir nakvynę LN v-bos 

čio arai perdideli privačiame sklype, ^;.?I®va-Lteį. T’ į’ vardu reiškiame giliausią padėką!
kodėl tiek daug galviju ganosi kol- yrcmte, J. Kam.nskaKei, D. Kudabai-j 
ūkio ganyklose. Komisija nustebino ra- Kr-YyL?e"‘^Xi ! sis LN reikalsnš tolimajame Ročestery-
mns ir šaltas kolūkiečio atsakymas:' Mmejimo metu prie įėjimo surink- Je javė tiesiog visas viltis prašokam;
“Bri fadinmke, nešokinėk. I tamsta nu- ta aukUJ?į^"BJLra0J!I^S: 
sižiflrėjes ūkininkauju...” Norėdama “ 
paslo« Keli, piktiem, lležpvikms. WI £<•"•

RUOŠIA NAUJĄ BYLĄ »tas batsiuvys, jeigu jums B ką tik bau-
Spalio 20 d. vid. “au?5fiaasias teis- jai prikalta padtj Ištirfdo Vinys ir duria 

mas” Vilniuje mirties bausme nuteisė i koją. Tokiu atveju nepamirškime įsi- 
ne visos dešimt kaltinamųjų buv. pa- dėti i raukinnką ar ki&etfe akmeni. Ki- 
galbinio policijos dalinio narių, b tik tas reikalas, jeigu jttms prie jbodrt ba
ll (jų tarpe ir Amerikoje gyvenantį tų padų priklijuoja pusę balto kulno, < 
maj. A. Inipuievičių). Buv. Įeit. J. .pusę juodo. Žinoma, jums tai nelabai 
Stankaičiui, kuris iŠ pradžių buvo tei-1 patinka, o batsiuvys žavisi tokiu savo 
Siamas drauge su pasmerktaisiais mir-1 išradingumu. Nejaugi jis suvaikys visu 
ti. sudaryta nauja byla. ^Prokuroro” skonį? Nė jo reikalas! Taip pat ne bat-
V. Gatmaičio nuomone, reikią išores- shivo reikalas, jeigu per porą dienų 1 
ti Stankaičio padarytų “nusikaltimųti Stankaičio padarytų “nusikaltimų jūs vėl atnešate batus su nukritusiais 
visumą”. Mat, jis netik dalyvavęs “ta- kulnimis ir išsižiojusiais padais ir dar 
rybinių žmonių žudynėse” Gudijoj, bet drįstate plūsti ji už blogą darbą. Ne- 
dar ir veikęs prieš sovietinius partiza- Jaugi batsiuvys kaltas, kad jus riėtao- 

kanu, kate atsargiai vaikščioti? Ko gero, dar
teisiama ir dar keletas naujų kaltina- užsimanysite, kad batsiuvys neverstų j

rybinių žmonių žudynėse** Gudijoj, bet

nūs. Su Stankaičiu kartu, atrodo,-bus kate atsargiai vaikščioti? Ko gero, dar

mųjų.

BAiJUSOKIUS
Šokiams gros BENNY FERRY orkestras. -Įdomi loterija, turtingas bufetas. 
VISI Harniltono tr apylinkės lietuviai maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.

tttawtuam t r . ........ -.................. . ----- .

vieną krūvą vyriškų darbinių batų ir j HAMILTON. Ont
moteriškų išeiginių. Nejaugi jam tūri *
rūpėti, kaip atrodys jūsų batai? Argi “PIRMASIS SkAinBUtlS” — ko- VAJUS TAUTOS NAMAMS 82 savai-

E.
IJETUVIAI KAZACHSTANE
Vilniaus radijas paskelbė, jog Ka- 

tachsiane “dirba, padėdamas statyti 
plėšininėse žemėse sandėlius grūdų 
priėmimo punktams, didelis Lietuvos 
Statybininkų būrys”. Statybininkų vir
šininkai raportavę kp ck ir vyriausy- 
bei, kad jų brigada is 200 jaunų p*r- j rinka išleidžiamu garfriniti Avė. N. Laikas —gruodžio 1 diena,
niunų pusantro menesio anksčiau nu- f- - - - — - - -•*.............   —
statyto laiko Įvykdžiusi statybos mom 
tarimo programą, (šie 200 jaunuolių 
vad. “statybiniu traukiniu” hūvo kom- 
somolo pastangomis išgabenti Ka- 
zachstanan š.m.. liepos 3). 50 statybi
ninkų “nutarė” iki metų pabaigos pa
silikti Kazachstane__  E.

VIZIJOS BE TELEVIZIJOS
Vilniaus televizijos studijoje darbą 

gali gauti tik labai geri komunistai. 
Jos tarnautojas Evaldas Narūnas mei
lę žmonai išreiškia kumščių kalba: “s. 
m. rugpjūčio 22 d. taip sumušė savo 
žmoną, kad, netekusią sąmonės, ją išsi- čms Įsakė pasiaiškinti, kodėl kolūkię 
vežė greitoji pagalba. Gydytojai E. Na- 
rūnienei konstatavo kraujo išsiliejimą 
i . smegenis bei smegenų sukrėtimą. 
Moteris sunkiai serga, tačiau jos vy
ras iki šiol nepasidomėjo žmonos svei
kata. Nerūpi jam ir trejų metų sūne
lio likimas ...” Tik Narūno bendradar
biams parašius specialu skundą i “Tie
ses” redakciją, milicijos organai pa
galiau buvo priversti įsikišti. Į sumuš
tos Narūnienės nusiskundimą televizi
jos studijos partinei org mizacijai nie
kas net nesiteikė atsakyti .

“SEVASTOPOLIO VALSA”
Vilniuje gastroliavęs Kauno valsty

binis muzikinis teatras žiūrovus supa
žindino su savo natriausiuoju pastaty
mu — K. Listovo .muzikine komedija 
“Sevastopolio valsu”. Spektakli režisa
vo Aldona Ragauskaitė. Pagrindinius 
vaidmenis atliko V. Blažys, V. Rimke
vičius, L.-Stanevičius ir S. Repečkaitė. 
Spektaklio dirigentas — Juozas Ind
ra, dailininkas — Myk. Labtickas. ,

ODĖ BATSIUVIU GARBEI
Vilnietis C. Martynas “šluotos” pus; 

.lepiuose skundžiasi, kad ilgiausios ei
lės Vilniuje susidaro prie batų taisy
mo artelių, kada Vilniaus gyventojai 
suneša batus taisyti ar stengiasi atsi
imti pataisytus. Jis negaili karčių žo
džių Komjaunimo. Liudo Giros, Vil
niaus gatvių, Lenino nrospekto ir net 
fabriko “Batas” batsiuviams: “...ba
tams nesvarbu, kokie jie bebūtų — ar 
tai moteriški balt? ant smailo kulniu
ko, ar tai vyriški juodi, — abejingas 
pasilieka batsiuvys. Jis nesivaiko jo
kią grožybių. Nesnžavi jo smailiais 
kulniukais, ims ir ta'p juos pataisys, 
kad sunku bus atpaFnti ar tai tikrai 
tavo batai. Duosniai smala pateps ne 
tik batų padus, bet ir visą viršų iš
margins. Jeigu nepatenka tokie pagra
žinimai, į namus pa sinešes gali su 
peiliu smala -n u g rato-lyti, čia jau ne 
batsiuvo reikalas! Ta.:n pat niekuo dė-
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PREL. PR. JURO 
Pataisytas II leidimas 

Išleido Tėvai pranciškonai
640 psl. Kaina S4. Labai patraukli., 
tinka kaip dovana visokiomis pro-j 
gomis. Gaunama pas knygų platin
tojus ar leidėjus adresu:

FRANCISCAN F\THERS 
DARBININKAS

910 Wiiloughbv Avenue.
Brooklyn 21. N.Y.. USA.

KANADOJE GAUNAMA ?A< 
SPAUDOS PLATINTOJUS.

tjfyaaRM.,

Šalpas Fondas

pasižiūrėti didžiojo šventojo šv. Pran-

Dabar gavo paskyrimą Illinois un-te 
|Ufbanoje dėstyti vokiečių kalbą.
i

. riiuunpio oAAinnuiid — ko- vajv3 lAuivs rvAiviAiiio bdvdi- pasižiūrėti aiuziojo šventojo sv. rran- v * v ; o vine jos, linijos, i^ioenjvs, Ispanijos,
verta pykti, jeigu atėjus pasiimti ba- Gėdija statoma E. Kudabienės vėl tėję gavo efektyvią pagalbą iš Ročes- ciškaus Asyžiečio filmo “Francias of Į : Vietnamo ir Saudi Arabijos ambasado-
tus, jums neduoda nei skutelio popie- -pradžiugins Hamiltono lietuvius po ii- terio, N.Y., kolonijos lietuvių, iš ku- Assisi” ir ‘‘Kelionės į žemės vidurį”. * c
riaųs jiems su^riloti? 'Nejaugi taip pertraukos. Ją matysinle paskuti- rios LN nariais su $100 įstojo 7 tau- Pastarasis pastatytas pagal garsiojo

rašytojo Jules Verne romaną.
LN v-bos pirm, išsiuntinėjo nariams

sunku nusipirkti kioske laikraščih?...” ni-uose ateitininkų ruošiamuose šokiuo- tiečiai: O. Cieminienė, K. Ciominis —
Vilniečių problemą dar Tabitiu kom- še prieš Adventą. Pradžia 6 v.v., vieta 12 m. sūnus, J. Jurkus, P. Norkeliū- Į __ _  __ ________ _

pilkuoja dabartinės Lietuvos avalynės — ukrainiečių salė — 170 Parkdale has, V. Zlatkienė, K. Zlatkus ir A. Žu- laiškus, perduodamas v-bos šventinius

žiauriai kritusi kokybė- ShVd broku

no “] . _ , . _ _ _
vadovaujasi nauju komunistiniu sfi- visus tautiečius ir kuopus barius pa-į frontą. V. Labašauskas iš Paris, Out, 
klū: ^Valdžios naudą tegu kipšas gatt- aukoti loterijai fantų. Fantus sunešti pats atskubėjo į Hamiltoną ir pasiūlė 
do! ... j sekmadienį į liet. ‘par. --  jpauuvo p jv luiuiu q-iw uai :

j kioską. Bus priirnaihi po 10 vai. Mi- [ nietis Ant. Gelžinis pridėjo $200, pa- į 
KOLŪKIETIS IR 11^ r rx I
BRIGADININKAS
Varnių rajono ‘‘Tarj’binfo valštie- r 7 T • . :

čio” kolūkio frrigadinmkis Martynas . Programos. *
Ivancevičius, pasipiktinęs vičnu kol- afeko^^:v^1!^n.kui i
nkiečiu, atvedė komisija jo dykaduo- Y- ^^ntui sol. V. Venkatčmi mu-! 
ninvimo vaisiams patikrinti. Ivanceri-i*kei ? Sknnska.tei, parapijos choro

’sekmadienį į Ifet. par. salė — spaudosprie jo turėtų $400 dar $200. Hamilto-;

šių iki 11 vai.
RftlS^AVš KARALIAUS Šventės

f lietuvių dailininkų paveikslus.
BR. VALIUS, Riverside, NJ., Liet. 

F-dui atsiuntė $100, P. Andriulis, Phi
ladelphia, Pa., — $100, S. ir A. Ronia- 
naūskai, Philadelphia, Pa., — $50 ir 
pasižadėjo įnešti vėliau $50. Perlaida 
$250 gauta per V. Volertą.

Vokietija
JUOZUI KAIRIUI, VLIKo vykd. ta

rybos nariui, suėjo 60 m. amž. Jubi
liatas yra švenčioniškis, mažažemio

$100, S. ir A. Roma*

DR. L. ir I. KRIAUČELIVNAI, či-_____ _________ ______ _____
kagiėčiai, paaukojo $100 “Tautos Pra- r ūkininko sūnus, gimęs 1902 m. spalio

čius rezultatus!
UN KIND TEATRE DELTA šią sa 

pasiou Keną piKtiems liežuviams, ku-j gėlės scenos papuošimui $4.12, vaitę istorinis filmas “Herkulės” ir 
m.s.ja Patikrino privatų brigaįninko, įšlaidos 26 išlaįdu komedya su D. Martin ir J. Lewis, ku-
urta. Paaiškėjo, kad brigadmiiikaS - 4, škirtumas $47,78 padengtas rie labai mėgiami vaikų.

Ivanceyicius turi dvi karves, buliuką, . kil<JpOS\aMyba . Kita savaftę visi -būtinai atvyfciriie
du verstus, dvi viršnormines avis, Ke-> * v
lėtą kiaulių ir visą pulką sfiarfrtiočhi.; 
Pavasarį jis laikė tris paršavedės, pir-: 
ko ir atšėręs privačiai pardavė tris p 
karves. Daržinėje ir ant tvarto komisi- • 
ja aptiko dvidešinft penkis' vežimūs 
kolūkinio šieno. Brigadininko privatus 
sklypas — hektaras viehūolfka arų. 
Savo gyvuliais brigadininkas nuganė 
hektarą kolūkinių dobilų ir keturis ■ 
hektarus kolūkiui priklausančių ga-; 
nykių .. - Dėl viso šio didelio turto kol
ūkiečiai savo brigadininką buvo pradė
ję vadinti mažuoju karaliuku, o jam, 
atrodo, nepatinka už jį mažesni kara
liukai, kurie turėtų būti paprastais so
vietinio dvaro kumečiais...

PROFSĄJUNGŲ VEIKĖJA^ ,
Kauno “Nėries” santechnikos ifėngi- pakankamai maisto, vandens ir vartotojui, kaip išvalvti 

mų gamyklos profsąjungos komiteto .
pirm. A. Černiauskas ir sekr. B. Mas- \ 
lauskas, užuot rūpinęsi darbininkų ir 
tarnautojų reikalais, - .. • . - . • A x x, . , - • - ,
sąžine pardavinėjo pašaliniams ašme- medžiagų. Taip Aūsjralijos? mikai nustatė tinkamus budus 
n ims

eritfes” IV knygos leidimui. ■ 20 d. Pradžios m-lą baigė dar prieš I
UlETUVIU FONDO VALDYBA ga- D- karą. Dėl karo veiksmų mokslą tu- 

vo iš vyr. giedriniitkiti Čikagoje pra- pertraukti, bet ano laiko dvasios 
nešima, kad mirtėdamos “Giedros” isi- PaSa«‘as. po septyneriu metų pertrau- 

kos, mokėsi toliau. Išlaikęs abitūros 
i egzaminus, studijavo VD un-te ir bai- 
! gė teologijos-filosofijos fakulteto filo- 

ma pažadėta įmokėti dalimis. sofijos skyri’»- Dirbo Kauno apygardos
: teisme kandidatu, išlaikė teisėjo egza- 

DR. V. TERCIJONAS, Letchworth mjnas įr teisėjavo Kaune ir Vilniuje.
VHlage, Thiells, N,Y., anksčiau įnešęs
LfF sąskaiton $500, papildomai atsiun- Į VĖLINIU DIENĄ, vienose Hambur- 
tė $500, pažymėdamas, kad savo įnašu I go kapinėse kun. V. Šarka pašventino 
non paremti lietuvių švietimo bei kul-; rugpjūčio mėn. mirusio P. Matulkos 
tūriniūs Reikalus pagal LF nuostatus.

Št. Catharines, Ont.
Pimasl, v-bos pr™in.„ko 4,^®?!?’’’'';''*^ NTy 

SUSIRINKIMAS. — Lapkričio 18 d.: _ .
11 vai., tuojau po pamaldų, lietuvių T. nį!are ?s,‘

I pranciškonu vlenuolvho patalpose šau- l011*11 ! su $1000 įnašu. Kartu su 
! kiamas St. Catharines apylinkės visuo- i gautas S100 čekis, gi likusi su 
tinis narių susirinkimas.

- Darbotvarkė:. 1. Susirinkimo atida
rymas. 2. pirmininko ir sekretoriaus 
rinkimai, 3. praeito visuotinio narių 
susirinkimo protokolo skaitymas, 4. 
valdybos pranešimas, 5. kontrolės ko
misijos pranešimas, 6. vąldybos rinki
mas, 7. kontrolės komisijos rinkimas, 
8. klausimai ir sumanymai, 9. susirin
kimo uždarymas. Apyl. valdybaNuoširdžiai dėkojam Otavos lietuviams už suruoštas 

puikias išleistuves ir gražias dovanas.
Mės niekuomet nepamiršime Jūsų tarpe taip drau

giškai praleistų kelių metų.
L. ir B. ZabUliohiai

Timmins

kapo paminklą. Tamsiai rausvo mar
muro antkapis buvo pastatytas velio- 
nies sūnaus ir dukros rūpesčiu.

Delhi, Tillsonburg pietų Afrika
MINĖJIMAS IR ŠOKIAI. — KLBį RUN. P. ŠPAKAUSKO (Rev. Fran- 

šios apylinkės valdyba lapkričio 17 d. į c;s Spakauskas) veltui jieškotum lie- 
i rengia Lietuvos kariuomenės atkūrimo tuvių bunigų, vienuolių ar misijonie- 
* paminėjimą ir šokius. Programoje — j-ių sąraše. Vargu ar jis buvo kam ilgi 

___ . ______________ _  ...____ ’ paskaita, kurią skaitys svečias iš To- girdėtas, nes 17 metų jo tesiklausė 
kų salėje, Page St. ir Welland Ave.! r°nt°, Lietuvos kariuomenės karinin- Sudano negrai ir G metus Kenijos juo- 

j kas. H. Stepaitįs. Linksmojoj daly: (Jukai. Per ta laika nesutiko nė vieno 
j naujas, puikus orkestras, viliojantis lietuvio. Jo tėvai gyvena JAV. Buvo 
.bufetas, loterija ir kiti malonumai, šis atvykęs aplankyti.

Kuriant gyvehviėtes, pirmuti- giai ir greitai, kad ir nelabai tin- ^on^° TL choTaT^Var 'Iėje’ Pr.a^žita įvaP v^' ?uikiaasia ! UrugvajusMenine aaų ispiia^s il cnoras var- proga ispurtinti senlapių dulkes !
— pobūvis ir vaišės. Gros Kviečiame visus tautiečius gausiai šia 

į geriausias ukrainiečių orkestras “Mos-; puikia proga pasinaudoti. 
: l»*r%l** T »* J z* % *1 ČI * ^7 «« • - v «~ .1 Delhi apyl. valdyba

pa_ ; ' v •: i K-ią, hUlIdlJl pCAUIXXIIlllkttUja »JWUW3

j NAUJA V ALDYBA. — KLB Delhi j Dorelis ir sekret. Gvidas Mačianskas.
apylinkės v-bai po keleto mėginimų | Kongresas ivvks Montevideo mieste 
spalio 22 d. pavyko sušaukti visuotinį j 1963 m vasario 23-24 d. — vasaros 

; narių susirinkimą ir išrinkti naują vai- atosto^u metu.
dybą: Stasys Kairys, pirm.. Petras Au-į

-_ w -i, •• • v a’TA^rr • vicepirm., Vytautas Pečiulis,1 & s re č* pilnio biologinė pusiausvyra^ Bet dar ^rontojiejuvnj k®lofT!2Į1;>t J^ H- ;Sekr.. ‘Bronius Dirsė, ižd., Alfonsas Į H.tra!k’a
, narys. Pirmiausia naujoji 

valdyba prašo visus tautiečius nuošir
daus bendradarbiavimo ir gausaus da-

■ lyvavimo parengimuose. Toliau valdy-
: ba maloniai pageidauja kitų šios apy- dus”. Lietuvių kolonijoj esama apie 

Tad visi dalyvaukim ten. kur skam- linkės organizacijų bendradarbiavimo. 2ŪC0. čia darbuojasi kunigai marijo- 
bės nepriklausomos Lietuvos atstovo iš anksto painformuojant valdybą apie nai A. Kazlauskas ir Pr. Dauknys. Jie

. ir choro “Varpas” dainos vai- daromus jų parengimus. leidžia biuleteni “šventadienio Bal-
amoniaku. Chloro kvapą kartais kams Lietuvos! Ramovėnu valdyba j Delhi apylinkės valdyba sas”. ’ Paruošė Pr. Al.
pajuntame gerdami vandeni arba \ 
maudydamiesi baseine.

Buvo prieita išvados, kad kraš
tuose, kur yra mažai gydytojų,: 
reikia skubiai sudaryti žmoniškas 
sanitarines gyvenimo sąlygas — 

_______ __________________7 __  kiek galima, apsaugoti nūo užkre- 
-denys patys per biocheminius ■ čiamų ligų plitimo. Labiau civili- 
procesus apsivalydavo, bet dabar i zuotuose kraštuose pastaruoju 
daugelyje vietų, dėl perdidelio į metu plačiai svarstomas vandens 
užteršimo tas ‘nebevyksta. Kas? fluoridavimo klausimas. Vieni 
per ilgus metus buVo‘užteršta,rei- tvirtina, kad fluoridavimas būti-! 
kės milijoninių sumų išvalyti. Už-1 
terštą vandebi išvalyti ir padary-

Vandub teikia sveikatą ir»*. ligas
z Sati. chem. B. STUNDŽIA

Niagara pusiasalis
NEPRIKL. LIETUVOS KARTUOM. 

ATSIKŪRIMO 44 m. sukakties minėji
mas Įvyks lapkričio 24 d. 6 v.v. slova-

; kampas, St. Catharines, Ont.
'Oficialioje dalyje invokacija,. žuvu- į

: siu jų pagerbimas, žodis Lietuvos gen. j parengimas įvyks Delhi, vokiečių sa- i 
Pradžia 7 vai. vak.

niai rūpesčiai buvo ir yra turėti karną vandeni, padaryti tinkamu Po t0 
‘" ti namines: _____

;pastogę. Kur nėra vandens, nėra;ir pramonines paplavas — srutas. kai”7"La7kHčio 25 d? 10 vai. ryto, 75
■nei augmenijos, nei gyvūnų, nei i Bakteriologai rūpinosi vandens; Rolls Ave.. St. Catharines. Ont. 

maldcis už žuvusius karius. :
Choras ‘’Varpas”, peržengęs pirmaji 

į tremties gyvenimo dešimtmeti, davė i Susirinkimą ir išrinkt^aują vai- ’ -į”to”į metuJ

i gaitis 
sekr..

, ramia komunisto pakankamai maisto, kuro, statybi-! dezinfekavimu, o sanitarijos che-
’ - A i'wI Y-nlS'inc ! mil-ni nncfotš tin Ir n c Rnrluic

nims “Neries” kolektyvo nariams skir- žemynas yra beveik pustuštis, ka- į cheminei vandenų kontrolei. _____  _ _____  _______ _____
tus vasaros atostogų nemokamus ke-’daugi ten daūg kur nėra vandens.; Kad ir pamažu, daugelyje upių nepaprastai daug lietuvio išeivio dva- 
iialapius į Druskininkų. Birštono ir . Panašiu tuščių vietų yra dar la- ir ežerų buvo atstatyta cheminė - šiai, puoselėdamas dainos meną nevien 
¥ «'rl *3 • L r» >> ! ’fc. * _ t? ii 1 i 4 _ —*■ _  X J — — Y* f" If 1 1 < * T > 1 lry\I "1 1 VxZiF T AT7 3 T*

Kylant žmpnių gyvenimo ly-! daugiau liko padaryti. Daug buvo betpviams- Ni.a,ga;os Pusiasa, J Rudokas, 
giui, didėja vandens pareikalavi-! sutaupyta pinigu apsaugojant gy-■ ..va77^Vn7«rt7 .

nijiKii ir tarnautoiu p: oisajuns;us res-;. F- 1 . - r u-L ~ 2 Varpo koncertas bus aštuntasis Nia-:
publiklnio komiteto pirm. R. Vitulskio ?}as’ 0 j6?S 7U0 Saunamų ge- 5aros pusiasalyje su dešimtmečio nau-
r,lotinai. Abu profsąjungų “veikėjai” snnas. -Per paskutini dešimtmeti ’ riant užterštą vandeni. Tam labai jaja programa. į
į savo kišenes susižėrė geroką sumą buvo susirūpinta vanetons ištek- j daug pasitarnavo gal labiausiai 
pinigų, skirtų N. Metų eglutei, darbf- liais ypač tirštai apgyventose pra- į paplitęs dezinfektorius — chlo- 
ninkų dietiniam maitinimui ir muzikos monės vietovėse. Ten įvyko tai, | ras, vienas arba sumaišytas 
instrumentų pirkimui. Kilusį triukšmą k0 mūsų seneliai nepatardavo da- ‘ 
mėgna tildyti respublikinio k-to pirm. rvtį _ įek0 gertį vandeni, i kuri 
R. Vilniškis, nes juk to, atrodo, reika
lauja paprastas nuoširdumas už mo
tinai padovanotą nemokamą keliala- 

Į pi. Dėl pinigų pasisavinimo abu nie- 
kadėjai teisinasi, kad jie pinigus pa- 

į naudoje konjakui pirkti: be “tepimo” 
kon jaku jie, girdi, nebūtų gavę nė vie-

i no kelialapio “Neries” įmonei...
-.-vkst—

Lampėdžių kurortus. Vienas toks ke-rbai daug Šioje Žemėje, 
lialapis buvo atiduotas jų tiesioginio ■
viršininko — mašinų gamybos darbi
ninkų ir tarnautojų profsąjungos tęs-

buvo “spjaudoma”.
Per šimtmečius i upes, ežerus 

ir i jūrą buvo verčiamos atmatos, 
subėgdavo iš visų namu ir dirbtu
vių paplavos, o laivai net alyvą i 
vandeni suleisdavo. Žfrioma. van-

URUGVAJAUS LIETUVIAI VEI- 
KĖJAI yra jau sudarę Antro P. Ame
rikos lietuvių kongreso organizacini 

i k-tą, kuriam pirmininkauja Vytautas

ADELAIDĖJE veikia Lietuvių Kata
likų Kultūros dr-ja. Katalikai Įsigijo 
namus, koplyčiai gavo visas bažnytines 
teisės; leidžia laikrašti “Tėviškės Ai-

SEIMU SVEIKATOS TARNYBOS
' ONTARIO PROVINCIJOJE

NOTARAS
ANTANAS LIUDZ1US. B.L. 

savo Įstaigą nno liepos 1 dienos 

perkėlė 
i naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575: 
namu — FU. 3-8928

nas dantims apsaugoti, kiti ma- 
._ _________ _____ ____ t___ no, kad jis nebūtinas ir dargi pa-:

ti liūkarną gėrimui "brangiai kai- vojingas organizmui. Apie tai 
nūbją. Taip pat užteršti vande- teks pakalbėti kitame straips- 
nys 'darosi netinkanti žvejybai ir!nyje. 
praiifOgdms.

Sanatfrinėš inžinerijos 
ir chėtftijos uždaviniai 
Jeigu Wreditfnos mokslas rūpi

nasi, kaip susirgusius žmones gy- 
idyti ii' (padeda .patarimais, kaip 
! sveikai gyventi, tai sanitarijos in- IĮ

Mohawk f urnilure ™
137 RONCESVAI.LES AVĖ.
Telefonas 537-14 12
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. Vikaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MOD i U Al

V

yra išstatyti abiejose krautuvėse^ 
nupirkti 5 fabriku visi baldai 

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis.

Didelis pasirinkimas.

Prarasta auksinė 
proga

.JAV kariniai žinovai rodo dide-' 
nepasitenkinimą Kubos krizės 

Į žinerijži rCtpfnaši. kad būtų Ržkirs- plėtote. Esą Chruščiovas pirma 
i tas keltas ivftiriom ligom plėstis, kartą buvo pagautas nepasiruo- 
Į Dar prieš šimtą metų didėliuose šęs. ir JAV tos progos neišnaudo- 
; miestuose žmonės buvo aprūpina- jusios. Kariškių nuomone, reikė

jo nesileisti i jokias derybas, bet 
statyti savo reikalavimus. Kodėl 
nebuvo pareikalauta, kad visi už
sienio ginklai ir bombos Kuboje, 
būtų atiduoti amerikiečių priežiū-' 
rai? Kodėl nereikalauta, kad visi 
rusų ir kiniečių “talkininkai” iš 
Kubos turėtų tuoj išvykti? Turėtų 
būti sunaikinti visi kariniai Įren
gimai ir aerodromai. Galėto būti 
nareikalauta. kad būtų paleisti vi
si invazijos belaisviai ir pareika
lauta reparacijų už pašautą JAV 
lėktuvą. Nevykdymas tų reikala
vimu būtu buvusi geriausia pro- 

gyvenvietes SVėiku, švariu vande- ga invazijai ir galutiniam sūri
niu. Sanitarijos inžinieriai ėmė tvarkymui.
projektuoti 'vandentiekius, van- Dabar gi problema lieka neiš-. 
dens valymo Įmenes. chemijos in- snręsta ir laimėjimu perdaug di- 
žinieriai jieškojo^būdu^ kai^ Jū- džiuotis negalima. V. K.

mi nevalytu tr rtėdeifnfekuotu 
! vandeniu tiesiog iš upių Ar ežerų, 
kur ir visos paplavos sueidavo. 
Kitose vietose gyventojai vande
ni nešdavosi iš bendrų šulinių, 

i Pažengus bakteriologijos mokslui 
buvo surasta, kad vandenyje gali 
puikiai gyventi daigelis 'bakteri

jų. nors paprastai akiai atrodo, 
kad vanduo visiškai švarus. Buvo 

. surasta, kad daigelis bakterijų 
patenka i vandeni iš naminių pa
plavų. išviečių, ligoninių, skal
byklų ir kitų pastatų. Žmonės 
pradėjo galvoti, kaip aprūpinti

Gc'iausia proga Įsigyti 
naujausios mados baldus

Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, plačių i^yltaMų.
i

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniobankelyje *'TALKA" 

išduodamos asmenines paskolos iki $3.000. mor. 
gičhi paskolos fki S0% turto Vtrtės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. tlLNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradienis £r <>enkt*dįer*afc 5 vii. *** 8 vai. vakaro.
21, MAIN STRtetet EAST, 207 — TcTefonas JA. 8-0511

Turėtumėte žinoti &pie dideli skaičių Ontario provin
cijos turimų sveikatos tarnybų, kurių tikslas yra pa
dėti jums arba jūsų šeimos nariams. Patartume šį 
skelbimą išsikirpti ir laikyti savo informacijai.

DANTŲ TARNYBOS
Sveikatos Departamento Dantų Skyriui priklauso šios 
tarnybos:

* Dantų tarnybos Ontario Protinėse Ligoninėse 
ir Centrinė Dantų Laboratorija.

> Geležinkelių vagonų — dantų kabinetų — ope- 
ravimas. Jie aptarnauja mokyklų vaikus tam 
tikruose neorganizuotos teritorijos rajonuose.

• Dantų patarnavimai organizuotų teritorijų 
vaikams, teikiant paramą vietinėms sveikatos 
tarnyboms.

UŽKREČIA^ tTGU KONTROLĖ
Tai tvarko Ėpimiologijos Skyrius, kuris remia visas 
savivaldybes jų pastangdsė tyrinėjant užkrečiamų 
ligų kilmės priežastis.

SVEIKATOS VIENETAI
Sveikatos Viertetai yra miestų bei kaimų savivaldy
bių unijos, kurių tikslas parūpinti veiklesnes sveika
tos programas bendruomenėms. Šios unijos gali su
sidėti iš valsčių, apskričių arba miestelių grupių, 
Far*u su savo miestais. Šie vienetai veikia vietinių 
Sveikatos Tarybų žinioje, kurie paskiria Vienetų 
personalą, susidedantį iš gydytojų, slaugių, veteri
narų, sanitarijos inspektorių bei raštininkų.

APLINKOS SAMTACIJA
Sis skyrius administruoja ir teikia patarimus vieti
niams sveikatos organams, kiek tai liečia maisto sa- 
nitaciją. pieną ir pieno produktus, valgyklas, atmatų 
pašalinimą, poilsio bei mokyklų sanitaciją, kaimų ap
rūpinimą vandeniu ir kanalizacija, vabzdžių bei grau
žikų kontrole ir kitus sanitarijos atvejUs.
INFORMACIJA IR REKLAMA
čia formuojami planai, kaip Ontario gyventojus butų 
galima geriau supažindinti su jų naudai skiriamais 
sveikatos patarnavimais.
PRAMONĖS HIGIENA
šis skyrius propaguoja sveikatingumą pramonėje. 
Darbdaviai yra skatinami parūpinti medicinos patar
navimus, nukreiptus į bendros sveikatos išlaikymą.

LABOflATORIJOS
Jų darbo didžiuma užima užkrečiamų ligų bakterijų 
tyrinėjimą. Jų svarbi funkcija yra ir pieno bei van
dens bakteriologinė kontrolė.

MEDICIN'OS STATISTIKOS
Šis skyrius veikia kaip patariamasis organas visiems 
kitiems departamento skyriams, analizuodamas duo
menis bei planuodamas specialius tyrinėjimus.

VAIKŲ LOPŠELIŲ SKYRIUS
Sis skyrius prižiūri visos provincijos lopšelius, kiek 
tai leidžia auklėjimo normas bei gyvenimo sąlygas.

Viešosios sveikatos slaugymas
Pagrindinis šio skyriaus uždavinys yra sudominti bei 
padėti vietinėms sveikatos tarnyboms organizuojant 
viešosios sveikatos slaugymo tarnybas.

MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA
įSis skyrius rūpinasi laukiančių motinų bei kūdikių, 
priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų svei
katos reikalais.

DVASIOS S^TTKATA
Sis skyrius išlaiko eile protinių ligoninių, jų tarpe ir 
ligonines—mokyklas protiniai nesveikiems vaikams.

APSAUGA NUO DŽIOVOS
Ontario provincija yra laiminga, kad vadovaujant Ap
saugai nuo Džiovos Skyriui, ji yra išvysčiusi išsamią 
džiovos kontroles programą. Savanoriškų grupių iš
laikomos sanatorijos veikia visose provincijos dalyse. 
Prie jų pacientų išlaikymo išlaidų padengimo labai 
efektyviai prisideda Ontario vyriausybė, kuri taip pat 
teikia subsidijas ir naujų ligoninių statybai.
Kadangi Rentgeno spinduliai medicinos mokslo ran
kose tebėra pats efektyviausias ginklas ligos suradi
mui, vyriausybė visoje provincijoje išlaiko kilnoja
mus peršvietimo vienetus.

ReHab:litacjJa
Įsteigus naująjį Rehabilitacijos skyrių, jo veikla 
glaudžiai koordinuojama su kitomis medicinos bei 
giminingomis tarnybomis, kurių reikalinsi buvusieji 
džiovos bei proto ligų pacientai.

OhTAihB

ONTARIO SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
Parlamento Rūmai, Toronto, Ont. Honourable Matthew B. Dymond, M.D. C.M„ Ministeris
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Žiburėliai
••mošų, mažiesiems

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

Rimučio kelionė į kopines
Medžiai siūbuoja. Lapai krinta.Temsta. Danguje viens po kito Medžiai siūbuoja. Lapai krinta, 

įsižiebia tūkstančiai žiburėlių. Vė- Šalnos pakąstos gėlės nulinkusios 
jelis pūsteli. Lapai viens po kito iki pat žemės. Rimučiui gaila gė- 
krenta žemėn. Jų darbas irgi lyčių, bet visi pabaigia savo gy- 
baigtas. Rimutis lėtai traukia ko- venimą. Tik už gėlytes niekas ne- 
jytes per šnarančius lapus. Lūpų- simeldžia. Jos nuvysta ir viskas 
tės suvirpa, bet žodžiai palieka baigta. O žmogus? Dievulis jį my- 
neištarti. Jis tyli, nes žodžių šį Ii ir nori, kad melstumės už visus
vakarą daug. Tiek daug, kiek dan
guje žiburėlių. Mamytė eina ty
lėdama. Rimučiui šis vakaras di
delė šventė.

— Mamyte, ar jau tuoj važiuo
sim į kapines?

Atsakymo jis neišgirsta. Jo 
galvutėje vis tuksena nepasaky
tos mintys. Juk šį vakarą bažny
čios ir kapinės bus pilnos žmo
nių. Jie visi melsis ir prašys Die
vulį, kad įleistų sielas iš skais
tyklos į dangų. Jos visos ten bus 
tokios laimingos. Juk šis vakaras 
— Vėlinių vakaras. Dievulis šį 
vakarą visas maldas išklauso. Jis 
vis galvoja, kiek bus tų laimingų 
sielų. Rimučiui pritrūksta net 
pirščiukų joms suskaityti.

Staiga sužiba jo akutės ir pus
balsiu sušunka:

— Kaip gražu mamyt! Ir žemė
je ir danguje tiek žiburėlių!

Rimutis nori ištraukti rankutę 
iš mamytės stiprių rankų ir grei
tai bėgti per kapines ir sakyti vi
siems žmonėms, kad melstųsi. Jis, 
rodos, mato kaip viena po kitos 
vėlės eina į dangų pas Dievulį, 
kur tiek džiaugsmo — tiek, kiek 
Rimutis dar niekad neturėjo, gy
vendamas su mamyte ir žaisda
mas su visais savo žaisliukais.

mirusius. Rimutis klūpo ramus, 
tvirtai sunėręs rankutes. Žvaku
tės šviesa blyksi ant jo veiduko. 
Tyliai, tyliai kalba su Dievuliu 
Rimutis tu*ri daug prašymų ši va
karų. Mamytė paima Rimutį už 
rankutės:

— Jau vėlu! Laikas skubėti 
namo.

Bet Rimutis dar neviską išsakė 
Dievuliui.

— Mamyte, — tyliai, tyliai iš
taria. — Dar pabūkim. Mes galim 
padėti sieloms šį vakarą.

Mamytė ’nusišypso. Džiaugiasi, 
kad Rimutis suprato jos pasako
jimą apie Vėlines, tą sielų gelbė
jimo ir prisiminimo dieną.

Lėtais žingsniukais ėjo prie au-; 
tomobilio. Mamytė tarė:

— Netik šis vakaras. Rimuti. 
Visas lapkričio mėnuo skirtas įni
rusiems prisiminti ir už juos 
melstis.

i — Mamvte, kas vakara atva
žiuosim čia į mirusiųjų miestą. 
Dažnai eisime bažnyčion. Melsi
mės.

Abu įsėdo į automobilį. Rimu
tis jautėsi patenkintas, bet pavar
gęs. Jo galvutė lengvai nusviro 
ant mamytės peties ...

Seselė

TtVIBKtS ŽIBURIAI 
cx=naaes±»sMBtatosX«Bte|ttash^^

4-;. yxvA » U.V*z
Piešiniai V. Girniaus

Senovėje, kada* 
nebuvo traukinių 

; - nei automobilių, 
prekes iš vieno 
miesto į kitą nešio
davo pirklių tarnai.

Vienas pirklys tarė 
savo tarnams: 
“Išsirinkite patys po 
maišą, kurį norite 
nešti”.

t Visi griebė po 
mažiausią ir leng
viausią maišą.

Patį sunkiausią 
maišą paliko 
mažiausiam ir 
silpniausiam tarnui 
Bet tas nenusiminė: 
užsidėjo maišą ant 
pečių ir neša 
nesiskųsdamas.

Po kelių dienų 
kelionės visi buvo 
labai pavargę. Tik 
tas, kuris gavo 
didžiausią maišą, 
tebebuvo linksmas. 
Mat, jo maiše buvo 
maistas skirtas nešė
jams. Ir juo toliau, 
juo greičiau maišas 
tuštėjo ir lengvėjo.

B. M.

NAUJIEJI FILMAI HOLLYWOODE
Sunkus gyvenimas,
sunkus ir filmas
Paskutiniu metu filmų studi-; kišką gėdos sieną žino, priėmė su 

jos, gana ilgai tylėjusios, išleido dideliu entuziazmu. Ji pamatė ne- 
visą eilę filmų, apie kuriuos mū-! vien “užmuštąjį” rudąjį nacį, bet 
sų skaitytojus noriu painformuo- j ir tokį pat raudonąjį brolį komu- 
ti. Tai filmai skirtingų žanrų bei nizmą be propagandos apdaro.

Visų pirma parodoma komuniz
mo gėdos siena. Tie, kurie tiek

karpą. Vertinti sukviestoji pub
lika, kuri mažai apie šią bolševi-

formų. Sakyčiau, kad ir ką tik j 
matytas filmas “The Island” —L_  o_________ ___ ____
Sala. Atvežtas iš Japonijos. Ir! daug kalba apie laisvę, kurie su
kam? Klausimas statomas visų geba įrodinėti, kad tik pas juos 
apžiūroj dalyvavusių Hollywoo-; laisvas žmogus, ištiesia vielų tvo- 
do žurnalistų. Juk tokia propa-[rą. Kai to nepakanka tveria kitą 
ganda Japonijos kraštui nėra\ —mūrinę. Jutau, kad kaista krau

jas. Jutau, kaip Berlyno gyvento
jai terorizuojami, ir man stojosi 
prieš akis anas vežimas, kai Sta
lino bandos užplūdo mūsų kraštą 
ir tvėrė tvoras Vokietijos pasie-

JUOZAS KARIBUTAS

IQ
O kas čia verkia? Perskaitę rasite Įdomų priežodį.

Piešė V. Girnius

Krokodilo ašaros
Ar žinai, kad vaikučiai kartais ;dyje ir kaukia, skaudančią koją 

verkia krokodilo ašarom? <
dėl? Aš tuoj papasakosiu; Buvo
taip:

Gyveno džiunglėse storas, pil- beždžionės gailisi. Verkiai kad ne- 
votas krokodilas. Šildėsi jis sau- gerai pasielgė.
Įėję, paukščiukai jam dantis O krokodilas dar didesnes aša- 
krapštinėjo. Atrodė toks geras, ras spaudžia ir vis galvoja:

— Kaip gaila, kad aš tik pusę 
kojos nukandau. Kad būčiau pa
siskubinęs, būčiau visą nukandęs. 

Tai tokios krokodilo ašaros. To
dėl, jei vaikas ar žmogus nenuo
širdžiai gailisi, ašaroja, žmonės 
sako:

— Jis verkia krokodilo ašarom.

O ko-paišo, o krokodilas kad verkia, 
R,,Vnjkad verkia, ašaros kad byra tai 

byra. Visi žvėreliai sako:
— Tai geras krokodilas. Jis

' toks lėtas baisusis krokodilas. 
Beždžionė pažaist su juo užsima
nė, Prie krokodilo priėjo ir ap
link šokinėja, krokodilą kalbina. 
Bet tas tik kapt beždžionei už ko
jos ir iškando didžiausią gabalą. 
Būtų visai nukandės, tik ta pa
bėgti suspėjo. Beždžionė sėdi me-

ii.r.rA

Kai dvasia 
alksta, o protas 
nepajėgia

41.
Yra žmonių, kurie turi didelį protinį alkį. Jie viskuo 

domisi, renka žinias iš visur, įieško tiesos. Jų ištvermė 
mokslui, skaitybai, tyrinėjimams stačiai stebina. Atrodo, 
kad juos veda kažkoks stiprus vidinis impulsas, gal savo
tiškas tikėjimas — intelektualinis, ne religinis.

Pora pavyzdžiu
Pažinau vieną tautietį, kuris buvo baigęs net dvejetą 

mokslo šakų. Dirbo savo srityse ir vis nerimo, kol gavo 
progą toliau studijuoti vieną gamtos mokslų šaką. Ligi 
II D. karo pradžios baigė ir šiuos mokslus. Išklydęs iš 
tėvynės, jis perėjo keturių kraštų laboratorijas ir mokslų 
institucijas: tyrinėjo, dėstė, rašė. Savo trečiajai specia
lybei jis paskyrė apie 20 metų, tikėdamas išsemti visas 
žinias — pasiekti savotiškos žinojimo viršūnės. Vieną 
cfier.ą, arčiau išsikalbėjus, jis prasitarė:

— Užteks tu mokslu! Dvasia alksta ko kita. Mane do- 
mina religinė mistika.

Kitas tautietis iš pat savo jaunystės metėsi i praeities 
tyrinėjimus. Be kitko, kalė svetimas kalbas, kad galėtu 
prieiti prie visų šio mokslo šaltinių. Buvo atkaklus ir iš
tvermingas — nesidavė isxedamas iš savo kelio. Draugus, 
kurie ateidavo ir nesiskubindavo išeiti, jis išprašydavo iš 
kambario arba pats nuo-jų pabėgdavo. Jo kambarys, už
verstas knygomis, užrašais, kortelėmis, buvo panašus dau
giau i sandėlį nei gyvenamą patalpą. Savo srityje ilgai
niui jis pasiekė nemažų rezultahi. Bet viena proga ir jis 
prasitarė:

— Nusivyliau mokslu. Jis nūn nebėra man viskas, 
kaip buvo ligšiol.

Jis nemetė savo tyrinėjimų, kaip pirmasis, bet dirbo 
toliau tartum iš reikalo, be pirmy’kšeio entuziazmo. Ne
bebuvo mokslo tikintysis, greičiau įgudęs amatininkas.

Kariai
žengte marš! 
Pirmyn Į koją! 
Kaip kariai 
visi žygiuoja! 
Viens du trys, 
viens du trys, 
žengs ir aSulius 
kaip karys! 
Kaip ten buvo, 
kaip nebuvo, 
gal kojelė 
jo užkliuvo. 
Viens ir du, 
viens ir du ... 
Guli Saulius 
Ant grindų. V. Griciūtė

ši graži peteliškė slepia savo 
sparnuose dvi šalis. Nuspalvinki-

Barbė devyndarbė
Ta mūs Barbė 
devyndarbė.

■Blynus kepa 
smėliu tepa. 
Reiks pavaišinti katytę, 
o paskui nupraust lėlytę. 
Dar lovelė suvelta, 
o jau šaukia ją mama: 
— Paskubėk, greičiau, 
Barbut!
nesivėlink, neužtruk, 
j darželi reikia bėgti, 
jau gana su lėle žaisti.

— Kuriai rūšiai priklauso aki
niuotosios gyvatės? — klausia 
mokytojas. ‘

— Trumparegių, pone moky
tojau, — atsako mokinys.

naudinga. Sunku iškentėti kėdė-! 
je visas 96 minutes, kai nė vienas' 
aktorius nekalba. Kitaip sakant,! 
visai naujas bandymas filmų pa
saulyje. Tiesa, nekiek tų aktorių 
yra. Šeima. Visoje saloje vienin
telė šeima iš keturių asmenų. Ro
domas pats, primityviausias Japo
nijos gyvenimas. Nuobodžiausia, 
kad scenos kartojamos po kelio- • 
iika kartų. Tas vandens nešimas! j 
ilgi naščiai. Pilni kibirai. Ir vis 
tempiami-į kalną augalams laisty
ti. Ir taip per visą filmo eigą jo
kio gyvenimo progreso. Jokio su- j 
sisiekimo, išskyrus laivelį. Mote-: 
ris dirba kartu su vyru visus sun
kiausius darbus. Kaip vergė! — 
šūktelėjo vienas iš žiūrovų, kai: 
kibiras išsiliejo ir dar vyras 
mušė.

Dienos saloje bėga, ir sunkus 
rankų darbas mažina jėgas. Juk 
visa rankomis tenka atlikti. Iš
rauti medžius iš šaknų, iškasti že
mę. Pasėti javus, iškulti pagaliau 
grūdus, bet ne sau — tuojau iš
vežti ir parduoti. Jokios šviesios 
dienos. O kai suserga vienas sū
nų ir miršta be jokios pagalbos, 
net karstas nepanašus į karstą, 
bet i kažkokią neaiškią dėžę. Pa-i 
galiau laidotuvių apeigos! Patys! J. Ivanauskui, buv. Kau-

* A * i nirovTnrim ir miruciom nnuc

prie pat mūro sienos ir vielų ap
raizgo. Planuoja iškasti tunelį ir 
pabėgti: ten pajusim saulės švie
są ir tikrąjį gyvenimą! Visų vei
duose vienas kitu nepasitikėji
mas. Juk bolševizmas, kaip ma
ras, užnuodija visus. Ilgas plana
vimas. Sunkus darbas. įtampa*. 
Didelė baimė baigėsi laimingai, 
nors pats viso plano iniciatorius, 
kuris bėgo paskutinis, negailes
tingų sargybinių kulkų sužeidžia
mas ir kraujuodamas vos beiš- 
slenka iš tunelio į laisvę.

Pats pabėgimas, visa intryga 
taip vykusiai supinta, kad tik pats 
tą pergyvenęs galėtum padaryti. 
O juk amerikiečiui taip viskas to-

ir tvėrė tvoras Vokietijos pasie- įima’ Kas kita mūsų rašytojams, 
nyje. šaudė visus, kurie bandė j get kažkodėl ši tema mūsų scenai
peržengti sieną ...

Tai pirmasis filmas apie bolše
vizmo tikrąjį veidą taip sugeban
čiai pagamintas, taip gerai režiso- 
riaus suprastas, taip parinkti ti
pai, kad visa tai pergyvenusiam 
nenoromis ištraukia ašaras ...

Sargyba su šunimis saugo sie
ną. Visų žmonių veiduose dingęs 
džiaugsmas. Visi tik ir galvoja, 
kaip pasprukti iš jų peršamos 
“laisvės”. Prie storos mūro sie
nos daug žūsta nuo sargybinių 
kulkų, nes bėga, šeima gyvena

nieko neduoda?
Aktoriai jauni. Erika — Chris

tine Kaufman, Kurt — Don Mur
ray ir kiti savo vaidmenyse dau
giau negu įtikinantys. Visi su ga
na geru vokišku akcentu. Net ir 
išvaizda atitinka kuriamą tipą. 
Puikus apipavidalinimas bei tech
niniai reikalavimai. Su visomis 
smulkmenomis pagauta aplinka.

Filmas rekomenduotinas kiek
vienam, nežiūrint nei amžiaus nei 
įsitikinimų.

Kultūrinėje veikloje
APIE MAIRONĮ “Aiduose” paskelb

ta medžiaga išleidžiama atskira kny
ga. Ruošiami ir papildomi straipsniai. 
Knygą leidžia Tėvai pranciškonai, fi
nansuoja buvęs Maironio mokinys 
kun. Juozas Pragulbickas iš Elizabeth.

DANIJOJE IR SUOMIJOJE gastro
liavo tenoras Virgilijus Noreika. Vie
nas Helsinkio laikraštis, kaip skelbia > 
“Literatūra ir Menas” 42 nr. rašęs: 
“Vilniaus operos tenoras Noreika, ku
rio pasirodymu buvo pabaigtas kon
certas, pasirodė besąs nuostabus dai
nininkas. Kokiu balsu, kokiu menu ir

gimdytojai ideda i duobe ir patysI teatro direktoriui ir mirusiam prieš kokįu atlikimo gilumu pavergia šis dar giniuytuja Įueua į u u ę p 10 metų Niujorke. Lietuvių Meninm- lah,: rimtoc dainininkai” F
supila kapą .. Viskas taip skur-.; kų dr.^ stat0 paminklą. kurio projek-; labat Jaanas’ nmtas da!n,n!n"as • E-E.
du ir liūdna. Žiūrovas išeina pri-( ta padarė dail. V. K. Jonynas. j OKUP. LIETUVOJ Vals. grožinės li-
slėgtas. Tokio filmo nepatartina: _ ithraitvt* įteratūros leidykla išleido: Jonynas A.,
niekam žiūrėti, kad ir norinčiam: PA. . A , . . , meno ■ “Paskutinė vakarienė”, satyrinė apy-
Japonija pažinti. galerijoje 178 2nd Avė., Niujorke, ati- saka 135 psl.; Regratiš A., “Raš>

• m Idare sa™. kur\mų parodą’ kun veiKS! tai”, 1962, 282 psl.. iliustruoti; Šimkus
Itališka ištuoka. _ jikt gruodžio' 1 d. (Jonas, “Ryt bus gražu”, 1962, 270 psl.;

Filmas buvo rodomas vertini- Į prof yi jaKUBĖNAS snalio 1’ Tomarienė S., “Pasakų sparnai”, pieš.Filmas buvo rodomas vertini-i PROP VL JAKUBĖNAS spalio 13 Tomarienė S., “Pasakų sparnai”, pieš, 
mui, nors jau .vertintas — premi-id Elevėnth teatre dirigavo “Cavale- B- Demkutės, 1962, 95 psl.; Homeras, 
juotas. Dėl šio filmo yra dvejo- ria Rustįcana” ir-Pajacu” operas. Cho- “Iliada”, vertė J. Ralys ’ 
pos nuomonės. AŠ_laikausii neigia- Į rą ir orkestrą sudarė buvusios Civic raiž^M. ^ikovo, 1962, 533 psl 

•------ -T ---- -- , „
■ 111 p., su portr.; Vaičiūnaitė J., ‘-Kaip 

DR. J. L. NAVICKAS dėsto filoso-1 žalias vynas”, 1962, 79 psl., lyrika; 
fiją Bostono jėzuitų un-te. Jis yra į “Lietuvos TSR Mokslų akademijos

kt., medžio 
1.; Kola- 

isas J.. “Oi jūs, godos godos. . 1962,mos nuomonės. Tai, ypač jauni- operos nariai.
mui, visai nepatartinas žiūrėti, 
nes labai nemoralus. Savo bana-
•umu pialenkia net hollyvoodlS- įtrauktas Į Amerikos filosofų sąrašą, darbai”, serija A.T. 2(13), 1962, p. 
kus nlmus, nors aktoriai daug ką Mokslus baigė Amerikoj ir Belgijoj. • E.------- T-~ —-j--i—---------- .

AKTORIAI J. DAUBĖNAS IR K.!

— Mama, — džiaugiasi namo ; 
grįžusi dukrelė, — mūsų klasės 
auklėtoja tokia gera! .Aš ją labai 
myliu.

— Džiaugiuosi, vaikeli.
— Tai dėl to aš ir pasilieku to

je pat klasėje antriems metams.

— Vytuk, kodėl gi .tu stovi ant 
galvos? — klausia motina.

te pieštuku taškais pažymėtas vie- i — Matai, aš ką tik išgėriau 
tas ir surasite tas dvi pažįstamas j vaistus ir atsiminiau, kad prieš 

geriant reikėjo sumaišyti...valstybes.

O kaip su tikruoju jo tikėjimu? Niekad nebuvo jo prara
dęs ar dėl jo svyravęs. Tik nūfiai, mažėjant tikėjimui 
mokslu, anas brendo ir šiltėjo. Mokslas buvo mobiliza
vęs visas dvasines jo galias; dabar jos atsilaisvino, už- 
leisdamos daugiau vietos religijai.

Mokslas nepasotina dvasinio alkio pilnumoj. Žmogaus 
dvasia alksta žinojimo, bet dar labiau išminties, kuri eina 
toliau už protines patirtis ir susiliečia su tikėjimu. Išmin
ties alkis yra pats giliausias ir jos, kaip tikėjimo, negali
ma pasotinti tik techniškomis studijomis ar tyrinėjimais.

Nepasotintas alkis
Buvo viena mergaitė, kilusi iš turtingų bajoriški] na

mų. Namų atmosfera, kurioj ji brendo, buvo kultūringa, 
bet nereliginga. Mergaitės dvasia buvo suskilusi. Kartais 
ji pasiilgdavo kas apvaldytų jos dvasinį nerimą, kartais 
vėl apsiramindavo. Šeima nepasotino jos alkio religiniu 
būdu, o paskui ji, jaunametė, pateko Rusijos tremtin ir 
susidūrė su ateistinėm nuotaikom. Nors pati nepasidarė 
ateiste, bet fr nepajėgė nieko "apčiuopiamai" dvasiško 
susirasti. Dievo klausimas jai vis kildavo, bet galvoda
ma apie tai, ji, rodos, atsitrenkdavo lyg į kokią sieną.

— Bijau galvoti, — kartą ji prasitarė, — nes atrcxlo 
smegenys neišlaikys.

Kartą šiai mergaitei, jau studentei, draugė nupirko šv. 
Raštą, o ji ta proga pasakė:

— Ačiū, lx*t aš šids knygos ftfrbut nepaimsiu į ran
kas. Bijau skaitą, nes bijau galvot.

Iš tikro galvoti niekas nebijo, bet bijo sukelti savy je 
nerimą, bijo tų painiavų, kurių vienas protas, ėmęs gal
voti, neįstengia pašalinti.

Ji neidavo į bažnyčią turbūt dėl tos pačios priežas
ties. Tik kai mirė jos motina, kasmet, šv. Juozapo dieną, 
užprašydavo šv. Mišias, pati anksti atsikeldavo ir nuei
davo į bažnyčią. Taip ji darė kasmet, tik tą dreną, bet 
niekad daugiau.

* Smegenys—nėra vienintelis žmogaus kelrodis
Sunki tų žmonių padėtis. Protas nerimsta, dvasia ne

pasitenkina, bet nepajėgia nieko tikresnio rasti. Jie nori 
sąmoningai religijos, jos įieško, bet tas jų noras kažkur 
atsiriša, ir jie niekaip nebegali prie religijos prieiti. Jie 
nori pirma įsisąmoninti, o paskui įsigyv<*nti, ir to nepajė
gia, nes Įiraktiškai Imna atvirkščias kelias.

I tikėjimą mes pirma įsigyvename iš mažens. Jį pri
imame nuojauta ir gal ta bręstančia išmintimi, kuri net

išperka. Jų vaidyba pasigėrėtina,
bet rodoma daug scenų, kurios: ------------ ---------------- — —i • . ...
turėjo būti iškarpytos ir apdailin-Į vasiijaiskas^ Niujorke atidaro Ąf-SIISStO DCiminefS 
^os Vaidina —Ferdinando Mar-‘dram0SStudlją KandldatamS!Studl3ą
4110 Mastroianni jo “žikona”! vUS s-ojan)ieji ^pimai-studijos mo-1 Lux Christi> 3 (43)> ragsėjis> 

Jm-rJ 2uL i k,mai- Rieko Remokes- ’sskyrus mažą 1962 m Redaguoja Titas Narbutas. 
DaneįIa Rocca.^Jie puikus. Akto- atlyginimą už patalpas ir šviesą. Pa- Leidžia ALRK Kunigu Vienybė. 100 
nūs veikalas įSKelia, bet kartais mokos vyks šeštadieniais. Kreiptis i|pSt
jie įvilkti į gendamą drabužį ir į J. Daubėną, 401 W. 118th St., Apt. 2,l Ateitis, nr. 9. lapkritis. 1962 hl Tu- 
neterika savęs. . Negeriau ir su i New York City. Rašant prašoma pridė- į riny- A. Garbenytė, Išnyksiu kaip dū- 
fantazuojamom žudymo scenom, ti apie save šias žinias: vardas, pavar- mas; R Pliažas, Kataliko intelektualo 
kurios verčia bjaurėtis, nors ska- adresas irstei., išeitas mokslas, gi- problematika; St. Daunys, Neužmiršta- 

vės kovoje ir kt.
Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 11, 

lapkritis, 1962 m.
Skautu Aidas, nr. 10. spalio mėn. 

1962 m. Lietuvių skautų ir skaučių 
mėnesinis žurnalas. Adresas: 40 Bur
rows Ave., Islington, Ontario. Prenu
merata metams $3.

Eglutė, nr. 9, lapkritis,. 1962 m. Lei
džia Lietuvių Kultūros Institutas. Re-

tinama juoktis. Turinys mažai 
pamokantis. Filmas nėra vertas 
teisinti bei užtarti.

“Pabėgima., iš Rytų Berlyno"

; mimo data ir trumpas gyvenimo apra- 
’ šymas. Pareiškim'ai Įteikiami iki lap- 

■ kričio 15 d.
J. KAPOČIUS, LE leidėjas ir vi- 

suom. veikėja -J. RAČIŪNAS žada iš. . * Tirz-tTiT ... - buuzn. vriKvja-J. zaua ib-
čia jau kas kita. MGM studija • Lietuviu Enciklopedijos apie 8 

pasitarnavo amerikinei visuome- i tomus anglų kalba. Pr. Al. 
nei išleisdama šį filmą. Autorius: .
Gabrielle Upton davė pasigėrėti-'. li^t. enc.klopedijos xxvii t.

is ■ jau atspaustas ir siuntinėjamas prenu- nai gražią geleži ,es L dangos S- ( meratorjams_ JĮ redagavo Pr. Čepėnas

vaikams duota. Vėliau protas įieško religiją pagrįsti. Kar
tais karpomas abejonių, protas vis dėlto nebeišima reli
gijos iš žmogaus dvasinės visumos. Priešingai — tikslina, 
papildo, praturtina.

Kas kita, kai religija dirbtinai būna išjungiama vaiko 
ir jaunuolio amžiuje. Tada ji nebeturi natūralios atramos, 
į kurią atsirėmęs protas galėtų eiti toliau ir giliau. Netu
rėjęs religinių patirčių anksčiau, protas nūnai turi knistis 
srityje, kuri jam lyg svetima, nors įdomi ir galbūt graži. 
Protas neturi palyginimo su tuo religinės tiesos suvokimu, 
nors ir netobulu, nors ir vaikišku, kurį gauna kiti savu 
laiku.

Tikrai, protui sunku galvoti: atrcxlo. smegenys neiš
laikys. Nes nieku kitu jis nūnai ir negali religijos priim
ti, tik smegenimis. Kiti dvasiniai čiauptuvai, subrendus, 
nebėra taip jautrūs.

Tėvų klaida
Vienas vyras skundėsi negalįs išsivaduoti iš švvravi- 

mų. Užeidavo kalbėtis — vis apie religiją. Net laiškuose, 
kai rašė, vis kėlė tuos pačius klausimus. Jis jieskojo religi
nės tiesos ilgą laiką, bet nedarė jokios pažangos. Jieško- 
jimas buvo virtęs viena ištisa kančia. Jis nelankė bažny
čios, turbūt ir nesimeldė.

Kartą jis pasipasakojo plačiau savo praeitį. Jo motina 
gana anksti pametusi jį ir tėvą. Augęs be motinos nuo 
devintųjų amžiaus metų. Tėvas nesupratęs ar nepajėgęs 
vaikui duoti religinės šilumos ir su religija susietų gyve
nimo gairių. Čia, atrodė, ir slypėjo jo dabartinė drama. 
Jis negavo savu laiku to, ką kiti vaikai gauna. Gal dėlto 
Maria Montessori pastebi, jog geriau vaikui duoti nors ir 
netobulą religiją, negu jokios. Vaikas, toliau bręsdamas 
ir jieškodamas pilnesnės tiesos, turėsiąs bent į ką atsi
remti, bent su kuo paly ginti.

Visi pripajųsta, jpg religijai reikia ir asmeninio apsi
sprendimo. Tik nevisi suvokia, jog apsisprendimas jau
name amžiuje daromas rievien protu. Sąmonėjimas atei
na laiko vyksme ir jis turi mkomponuoti žmogaus bręs- 
mo visumon. Vieni tėvai tai supranta, kiti ne. Vieni, net 
patys nepraktikuodami, negina vaikui religinių veiksmų, 
priešingai — pratina juos melstis, prirengia sakramentams. 
Kiti vengia net prasitarti apie Dievą. Šių tezė — kai 
vaikas “ateis į protą ", tegu pats susiras religiją, jei norės. 
Deja, šiuo elgesiu tėvai atima vaikui pačią galimylrę su
sirasti, nors jis vėliau ir panorėtų. Tėvai nenujaučia, ko
kiai vidinei dramai jie pasmerkia savais vaikus.

ir dr. J. Girnius. Pažymėtini stambes
nieji straipsniai: Z. Ivinskio. A. Vai
čiulaičio, J. Girniaus, K. J. Čeginsko, 
A. Baltinio, F. Jucevičiaus ir kt.

TARPTAUT. MUGĖSE, kaip prane 
ša Vilniaus radijas, kviečiamos daly
vauti ateinančiais metais didžiosios 
Lietuvos pramonės įmonės. Poznanės 
mugėje būsią rodomos “Žalgirio” ga
myklos staklės. Lietuviški dviračiai ir 
staklės taip pat bus pasiųstos į tarp- 
lautįnę mugę Pekine. Metų pabaigoje 
lietuviški dviračiai būsią demonstruo
jami ir vienoje Japonijoje įvyksian
čioje mugėje. E.

CENTR. VALST ARCHYVE Vilniu
je rasti neskelbti J. Tumo-Vaižganto 
laiškai, rašyti dr. K. Jokantui, visuo
menės veikėjui, neprikl. Lietuvos mi- 
nisteriui. Kai Tumas minėtus laiškus 
rašė< Jokantas buvo uolus “Vilniaus 
žinių”, vėliau “Vilties” bendradarbis. 
Juose atsispindi mūsų kultūros istori
joj žinomi nesutarimai tarp vad. tau
tinės ir katalikiškosios krypties atsto
vų “Viltyje”. Vienas laiškas rašytas 
1907 m. sausio mėn., kiti 1912-1914 m. 
laikotarpyje. Kaikurie laiškai nušvie
čia rašytojo gyvenimą Laižuvoje. Ę.

RUOŠIAMAS naujas Lietuvos kino 
studijos filmas “žingsniai naktį” pa
gal V. Mozūriūno scenarijų. Jis vaiz
duosiąs Lietuvos komjaunuolių - po
grindininkų pabėgima iš IX forto vo
kiečių okupacijos metais. Filme vai
dins aktoriai J. Miltinis, G. Balandy
tė ir kiti. E.

daguoja ir administruoja NPM sese
rys. Adresas: “Eglutė”, Immaculate 
Conception Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn., USA. Prenumerata $4 metams.

Mississippi dar 
nenurimo

Nors negras J. Meredith ir stu
dijuoja; tačiau un-te vis dar pasi
taiko išsišokimų. Kariai, saugoję 
Meredith, atrado pas kitus stu
dentus keletą granatų, revolverį, 
gazolino ir dėžes sprogmenų. Pa
sitaiko užpuolimų ir ant karių. 
Keturi studentai pašalinti iš un
to. Vyriausybei Meredith saugoji
mas jau kainavo $3 mil.

Oslo. — Afrikos ir Skandinavi
jos kraštų studentijos kongresas 
Norvegijos sostinėje Oslo laiko
mas nepasisekusiu, nes jo metu 
tik dar labiau išryškėjo ir net pa
didėjo abiejų pusių nuomonių 
skirtumai. Kongrese dalyvavo 100 
skandinavų ir 150 afrikiečių stu
dentų. Pastarieji, kurių dalis stu
dijuoja Maskvoje ir dalyvavo Hel
sinkio festivalyje, pasinaudodami 
delegatų skaičiaus persvara, tie
siog primetė savo valią, reikalau
dami priimti rezoliucijas, nors 
skandinavų studentai beveik nuo 
visų balsavimų susilaikė. E.

Kalėdines atvirutės 
su religiniais ir kitokiais vaizdeliais, 

lietuviškais tekstais.
Tinka sveikinimams Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina ir 15r, įskaitant ir voką 
Užsakymus. Čekius ir money 
orderius rašyti:

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

Toronto 3, Ont.
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Mann & Martel Ltd
BEALTORS

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

DUNDAS — RŲSHOLME 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

$17.500.
GELEŽIES KRAUTUVE (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in. 

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

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

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

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.

Žydas - FBI tarnyboj
Žydų tautybės adv. R. A. Flink 

trejus metus perdavinėjo dviem 
JT tarnautojams rusams Įvairias 
informacijas apie JAV vidaus val
džios veiklą ir respublikonų parti
jos Įtakingesnių asmenų biografi
jas. Tačiau Flink, turėdamas an
tipatiją sovietams už antisemitiz
mą Rusijoj, šį darbą dirbo su FBI 
žinia. Dabar abu sovietų tarnau
tojai grąžinti Rusijon.

Dirbant ŠĮ sunkų darbą jam 
gelbėjo jo jauna žmona, kuriai jis 
prieš pat vedybas prisipažino esąs 
nesmagioje situacijoje, bet sten
giąsis būti ištikimas gyvenamam 

pastaruosius 2 metus parūpinta i kraštui. Dabar abu džiaugiasi ga- 
darbo 4,5 mil. asmenų. 1 Ii vėl laisvai atsikvėpti.

Raudonosios spaudos raudonas melas
(Atkelta iš 1 psl.) 

riausybės pareiškimą, esame pa
siryžę Tėvynės labui dar geriau 
dirbti, o jeigu reikės—ir sutram
dyti agresorių!”

Charakteringa, kad iš mitingų 
metu padarytų nuotraukų į mus 
žvelgia labai abejingi darbininkų 
veidai, kuriuose net per padidina
mą stiklą negali Įžiūrėti neapy
kantos jausmo JAV, nors kalbė
tojai ir mėgina sėti neapykantos 
grūdus...

Komunistinėje spaudoje žodi 
taria buvęs ‘Kuntaplio” redakto
rius Teofilis Tilvytis: “Štai šiomis 
dienomis kapitalistų statytinis 
JAV prezidentas Kenedis pasira
šė gėdos ir išdavystės dokumentą, 
pagal kuri JAV laivynas su jūrų 
pėstininkais ir raketinės aviaci
jos pagalba pradėjo nepriklauso
mos, taikios Kubos blokadą ..

Poetas Antanas Baltakis užgie-

padarė daug žalos netik sovietų 
diplomatijai, bet ir jų raudonajai 
spaudai, kuri taip susimaišė aiš
kiuose dalykuose, kad jie turbūt 
ir jai pačiai šiandien neaiškūs ...

Duchaborų terorizmas Ka
nadai nuo 1923 m. atsiėjo 
$17 mil. Br. Kolumbija ir fe- 
der. vyriausybė dar ir šian
dien nepajėgia išspręsti jų 
problemos.

Vašingtonas. — Bedarbių skai
čius JAV sumažėjo iki 5,5%. Per

(Atkelta iš 1 psl.)
Mirė buvusio JAV prezidento 
žmona El. Roosevelt Niujorkei nmauao uanamo ( zmOUd tl. IWUSCVeil INlUJOFKe

;da: “Kuba, mano Kuba! / Tu esi lapkričio 7 d. Palaidota episko- 
; žemynas, / Neseniai iškilęs / Iš pajų apeigomis, dalyvaujant buv. 
; Karibų jūros. / šniokščia bangos prezidentams ir dabartiniam pre- 
niūrios. / Graužia tavo krantą ...; zidentui Kennedy.

iš bejėgio pykčio / Priešas iū- į
s’ ras kremta”.> ‘

it hi r.U S“ r- ■
□es mes

B. SAKALAI
RO. 2-8275 i telef. LE. 6-1410

3S ŽINIOS
> plaukimo 
štaitė

do yla iš maišo...
’1 Amerikos žvalf ybos 

‘•pravdcs’' ve
asso■ jų apie plesiaą ker.rr

. korespondentų praneš 
j or ko ėmė ir išlindo

. N. Chruščiovo atsnk 
deniui Kennedv: “Ki

VYČIO ŽINIOS J
TLB -pinne.Į ’ ‘ šetės po atkak- ;• plaukimo pirmeny

bes kovos įv štaitė pasiekė naują
kės 33:22. ža lama 10 jardų laisvu
sienė 17, Jasi ek. Pirmenybių fina-
Žolpytė 8, Rutkąųs ių n tadienį 7.30 v.v. Pape
tynių vytietės aiškiai pirmauja su 3 ■ Recreation Centre (Pape ir Gerard), 
laimėjimais. Antroje vietoje randasi N. Kėkštaitė plauks 100 j. laisvu sti- 
B-A ir Ciccone’s su 1 laimėjimu iš 2 lium, 100 j. krūtine ir 100 peteliške;

esan-
S JŪS i 

į kalbate ir kurios, kaip J?.3 pareiš- 
kiate. Jums kelia susirūpiniiną 
yra tarybinių karininkų rankose 
To ’ėl joks atsitiktinis į 
domimas, padarant žalę 
nėms Amerikos Vais:items, ne
įmanomas ...” Jeigu raketos yra 
sovietinių karininkų žinioje, ten-

rungtynių, toliau seka Tru-Way — 1 R. Burdulis — 100 j. laisvu stilium ir sutikti, kad Kennedy buvo tei- 
. sus kalbėdamas apie Sov. Sąjun-

B-C lygoje Aušra jSr. pralaimėjo gos bazę Kuboje . . . Seka ilgas ir
* t mums gerai žinomas N. Chruščio

vo pareiškimas, siūlantis išsivež- 
__ ______________ __ __ ^^Jti “priemones” iš Kubos, jeigu 

veidų, tačiau didžiausią naštą tenka Į 4 7r L ZenttaTs; A^7r~k*■ ■ amerikiečiai atsiimtų raketas iš 
nešti senosioms žaidėjoms. Be abejo-; mandoje _  A. šlekvs, R. Grigas 15.1 Turkijos teritorijos . . .”
nės, didžiausias komandos ramstis yra; A Žaliauskas 17, A. Šapijonis 4. V. T

laimėjimas iš 3 rungtynių ir Aušra su 100 j. krūtine.
dviem pralaimėjimais. Pirmenybės bus ] “ ‘ ....
žaidžiamos 3 ratais. Vytietės, įveiku-1 Andy’s komandai 66:76 ir Aušra Jr. — 
sios dvi stipriausias komandas, tikisi j st ylads 53:57. Aušros Sr. komandoje 
laimėti pirmąją vietą. ■ žaidė: J. Bukšaitis, J. Laurinavičius

Nors komandoje matosi ir naujų 1 10 E Rigby 24, D. Dalton 21, R. Bur- į

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Pakistano prezidentas protes
tuoja prieš Amerikos ir kitų 
Vakarų valstybių pasiryžimą 
apyhik'uo’i. Indiją, kurią už- 
:clė Kinija. Indija'prie Pakista- 
■ sienų laikė stiprią kariuome- 

nes pas juos ginčas dėl Kaš- 
yro nebuvo išspręstas. Indijos 

jginklavimą vakariečiu ginklais 
i jis laiko nedraugišku aktu.

Europos Rytų valstybės komu
nistinėj imperijoj prisideda 
ie Rusijos bendros politikos ir 

[ūkio gerovės kėlimo. Pvz. Estija 
?u. '■ su savo fosfatų gamyba labai pla- 

čiai aprūpina Rusijos pareikalavi
mus. Tą pati vykdo Čekoslovakija 
savo vario gamyba, kurio mano 
išvežti sekančiais metais už $300 
mil.

'žinios. Nepriklausomiems demo
kratams užprotestavus, turėjo pa
sitraukti du augšti valdžios pa
reigūnai.

JT baudžia P. Afriką už rasinę 
diskriminaciją. 67 balsais prieš 

16 ragina kitas valstybes nutrauk
ti su P. Afrika diplomatinius san
tykius; uždaryti savus uostus P. 
Afrikos laivams; uždrausti savo 
laivams lankyti P. Afrikos uostus; 
boikotuoti P. Afrikos prekes bei 
susilaikyti nuo eksporto; uždraus
ti nusileisti savo aerodromuose 
P. Afrikos lėktuvams;

Bulgarijoj komunistų partijos 
sekretorius pranešė, kad prem

jeras Yugov ir jo padėjėjas Tsan- 
koy yra išmesti iš vyriausybės ir 
partijos visų postų, išmesti ir dar 
šeši augšti’ pareigūnai — buvę 
stalininkai.

Kaip matome, Kubos blokada;

HIGH PAffK 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.
$2.600 Įmokėti, originalus dviejų 

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

LAKESHORE RD. — MIMICO
$6.000 Įmokėti, originalus, 3-jų me

tų senumo tripleksas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
keturių kambarių. $320 mė
nesiui pajamų. Balkonai. 
Aliumininiai langai. Prašo 
S32.500.

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 S12.500. Labai, 
gerai išlaikytas pastatas. 
Prašo $65.000.

100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
$10.000 Įmokėti. Tik 80 mylių nuo 

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis & 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 dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24401 

Namų telefonas LE. 6-9165

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 24404 
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, apie 
S2.500 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
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 S8.000 - įmokėti, 
privatus įvažiavimas. Labai 
žema kaina. Jane — Bloor.

16 butų. Apartamentinis namas. 
Vandens šildymas, metinės 
nuomos gauna apie S16.500. 
Kaina $75.000. vienas atvi
ras morgičius balansui.

Palikimas, 9 kambarių, atskiras, 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos išidy- 
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.

Liežo teismas, Belgijoje, ištei
sino motiną, tėvą, gydytoją ir gi
mines, dalyvavusias deformuotos 
naujagimės dukrelės nunuodiji- 
me. Dukrelei teko gyventi' tik 7 
dienas, nes motina, gydytojo ir 
giminių patarta bei pagelbėta, 
Įdėjo nuodų i kūdikio maistą. 
Dukrelė buvo gimusi be rankų ir 
su deformuotom kojom dėl mo
tinos vartoto vaisto thalidomyde. 
Vatikano laikraštis “L’Osservato- 
re Romano” pasmerkė toki teis
mo sprendimą; esą ir luošo žmo- j 
gaus gyvybė turinti būti ištaty-’ 
mo saugoma.

Rusijos stačiatikių Bažnyčios 
patriarchas Aleksiejus, 85 me

tų sukakties proga - apdovanotas 
trečiu kartu labai augštu sovietų 
ordinu. Patriarchas žinomas nuo 
1927 m. kaip palankus sovietinei 
valdžiai.

V. Vokietijoj vos nesuiro sudė
tinė vyriausybė dėl laikraščio 

“Der Spiegei” paskelbtų slaptų
Balsienė, kuri pasidarė pavojinga net Ruseckas 10, E. Ramanauskas ir E.
ir gerai prityrusioms priešininkėms. Butvydas 1.
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Ši sekmadieni, tuoj po pamaldų,! giausia gimnazistinio amžiaus jaunuo-! ]ęarjniu informacijų Redaktoriai r-ic’i colnio A nčvo Qr Q11 'Tri- r?-,,*/*. l-l„
Svarbų įnašą komandai davė Astraus
kaitė ir Jasinskaitė, be to, greitu lai
ku tikimės pamatyti aikštėje ir Radze
vičienę. Po gerai pavykusio pirmojo j 
rato reikia tikėtis, kad vytietės išlai
kys pirmavimą ir toliau.

Sekančios rungtynės ateinanti pir
madienį. Givens m-loje Vyčio jaun. 
mergaitės žaidžia su Corpus Christi. 
Antradienį Deer Park m-loje vytietės 
žaidžia TLB pirmenybių rungtynes su 
Aušra. Jauniausios mergaitės rungty- ! 
nių ateinančią savaitę neturi. Vyrų ir Į 
dvi berniukų komandos žais Church. 
lygos pirmenybėse, kurias numato; 
pradėti šio mėnesio pabaigoj. •; f"

. Stalo teniso dešimtuko turnyre, ku- i Raujais terminais.. Angliški terminai 
ris įvyko praeitą savaitgali Londone, daugeliu i mūsų skaitytoju yra nesu
dalyvavo o vytieciai. Moterų grupėje i prantamL _ Red.). intermediate kla- 
E. Sabaliauskaite laimėjo pinna vie- j sės rungtynės yra numatytos pradėti
tą. Vyrų grupėje pagaliau po daugelio 
metų tapo nuversta Gvildžio dinasti
ja. šį kartą laimėtoju tapo J. Nasvy- 
tis, nepralaimėjęs nei vienų rungty
nių. Antroje vietoje liko Gvildys, pra
laimėjęs Nasvyčiui ir Nešukaičiui. To
liau sekė šoliūnas, Navickas, Vaiče
kauskas, Nešukaitis, Brazlauskas ir A. 
Nasvytis.

Moterų grupėje tedalyvavo 5 žaidė
jos. Sabaliauskaitė ir Čerėkienė, su
rinkusios po vienodą laimėjimų skai
čių, turėjo persirungti dėl pirmosios 
vietos. Po atkaklios kovos ir įvedus 
kirtimo taisyklę, laimėjimą išplėšė Sa
baliauskaitė. Labai gerai šiame turny
re pasirodydė jaunoji Nešukaitytė, lai
mėjusi III vietą ir gerai sukovojusi 
prieš čereškienę. Toliau sekė. Cleve- 
lando Gaidžiūnaitė ir Končiūtė.

Turnyras buvo pravestas dviem ra
tais. Pirmam rate teko žaisti ant po
pierinių stalų, kas šiek tiek atsiliepė 
žaidimui. Taip pat nesklandumų įnešė 
kaikurių žaidikų nedalyvavimas — 
ypatingai iš Čikagos.

mūsų salėje Aušra Sr. žais su Tri-pių. Buvo išrinkta klubo valdyba, ku- } gUįmti be teisingumo min 
I dents, o po jų — estai su latviais; taip į rieje irgi vyrauja jaunimas. E. Š. 0 SdimU De ieislRgumo mm* 
j pat sekmadienį, 3 vai. p.p. Woodgreen |

i Recreation Center, 835 Queen E. Į K. MERKIS, šachmatininkas, boslo-■ 
j (Queen ir Logan) Aušra Jr. žais su i niškis, nusilaužė koją ir guli ligoni- 

::____ ' \ .
i čių CYO rungtynės Midget komandai 

’ bus šį sekmadienį, 1 v. p.p. Loretto 
patalpose.

Church lygoje užregistruotos 4 Auš
ros komandos: Intermediate, Midget, i

I Bantam ir Minor Bantam. (Kviečiame j Čekoslovakijoje keturių tautų turny- 
s sporto klubus vartoti lietuviškus' ter- į.re ir užėmė paskutinę vietą. Ryšium su 

. minus. Jeigu esamieji dabartinėm sa-«išvyka ir
lygom nėra rinkami, tektų pasirūpinti J nu Vilniaus “Sporto” red. padėjėjas 

V. Kazakevičius dviem ilgais straips
niais analizuoja Lietuvos krepšinio 
rinktinę. Aprašydamas kiekvieno rink
tinės žaidėjo sportinį pajėgumą, auto
rius nepamiršta-ir asmeninių sporti
ninko savybių. Pasirodo, kad nemaža 
dalis rinktinės žaidėjų be krepšinio 
jokios kitos profesijos neturi. Augant 
metų skaičiui, tie žaidėjai darosi ner
viški, nepastovūs ir sunkiai prisitaiko 
prie jaunesnių žaidėjų. Jaunieji esą se
ka vyresniuosius ir persiima visais 
blogais pavyzdžiais. Labai teisingai 
autorius nurodo, kad pajėgus krepši
ninkas turi būti drausmingas, kultū
ringas ir susivaldąs žmogus, šiuo metu 
Lietuvos krepšinio rinktinės branduo
lį sudaro Kauno Žalgirio komanda. 
Rinktinėje išsiskiria kelios žaidėjų 
grupės; veteranai — A. Lauritėnas, 
J. Radykas ir P. Buzelis; KKI auklė
tiniai — A. čižauskas, A. Čaplikas. H.

, ------- — —c , ■ ..
latvių Y ir latvių H su estais. Mergai- neJe-

Sportas Lietuvoje
Lietuvos krepšinio rinktinė žaidė

Į

Toronto miesto savivaMybiniai 
rinkimai, 1962

ALDERMANAS 5 APYLINKEI
5 rinkiminėj apjūinkėj i alder-■ ganizacijoms ir aktyviai reiškiasi 

manus kandidatuojąs advokatas Įvairių tautinių grupių visuome- 
plačios visuomenės yra gerai ži-įniniame gyvenime. Neabejotinai . vi z. r. z-,..-Z ‘ r. zJ r, . •» rfzxl . . . . 1 4 zx.4-, . ▼

sekančią savaitę.
Aušros parengimas bus paskutini 

šeštadienį prieš Adventą, gruodžio 1 
d. Visuotinis susirinkimas išrinkti at
stovams ŠALFASS suvažiaviman bus 
lapkričio 24 d. tuoj po pamaldų ant 
scenos. Metinis susirinkimas, kuriame 
bus renkama nauja valdyba ir aptaria
mi klubo reikalai, įvyks gruodžio 9 
d., tuoj po pamaldų, muzikos studijo
je. Visi nariai, tėveliai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti.

SPORTAS ČIKAGOJE
Lapkričio 3 d. Čikagoje viešėjo Ja

ponijos moterų tinklinio rinktinė, ku
ri prieš kelias savaites Maskvoje lai
mėjo pasaulio meisterio vardą. Japo
nės čia žaidę prieš Čikagos Rebels ko
mandą, kurią įveikė 15:0, 15:1. Čika
gos komandoje žaidė ir dvi lietuvaitės: 
O. Blanaytė ir A. Baloun. Pabaigai 
viešnios davė parodomąsias rungtynes, 
kurios buvo tikra tinklinio meno de
monstracija.

Lituaniccs futbolo komanda pirmo-
Mūsų rėmėjams dr. A. Pacevičiui j se rungtynėse dėl JAV “Amateur 

ir Tutliui širdingai dėkojame. Nuo-įCup” m-žalė jo siinoką Real F.C. vie- 
širdi padėka tenka nuolatiniam vy-Į nuclik> 8:1. 
tieciui rėmėjui L. Kirkiliui už vyrų 
krepšnio uniformos nupirkimą.

A. S.

LSX SAiss metinis narių susirinki 
j mas ivy. o I.ų ’ riei-o 4 d. Jaunimo Cent 
! re. Čia vavo apie 30 asmenų, daa

PARDUODAMA:
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS, 9 kubiniu nėdu S50.00
3 VONIOS SU VISAIS PRIEDAIS, 5 ir i12 pėdu ilgio po S10.00
1 TUALETO SĖDYNĖ, labai gerame stovyje „ S12.C0

‘ S3 00
_____  $5.00

S5.60
S25.00 ir S10.00

S3.00

20 durų gerame stovyje su visom metalinėm dalim po 
3 emaliuotos skalbimui vonios po .
3 emaliuotos plovimuisi sinkos po 
Elektrinė, 4 vietų, gera virimo krosnis 
Raštinės stalas su kėde

SKAMBINTI: L E. 4

Extra RealtyfjLtd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, bizniu. 
TARP COLLEGE IR BLOOR. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 7 

kambarių, vandeniu apšildomas, rūsys baigtas, privatus įvažiavimas, 2 
garažai. Kaina $18.000.

APIE 20 NAMŲ nuo lietuvių pranciškonų bažnyčios į šiaurę, labai geroje 
vietoje. $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, pirmame augšte 5 kambariai, 
antrame — 5 kamb., 3 augšte vienas kamb. Vand. alyva apšildomas. Skly
pas 50x150. Privatus įvažiavimas, garažas. Prašoma kaina $26.500. Geras 
namas, skubiai parduodamas.

COLLEGE — DOVERCOURT. 4 namai į šiaurę nuo College. $5.000 Įmokėti. 
Mūro, atskiras. 9 kambarių, didelis gražus kiemas, naujai atremontuotas, 
gražių plytų. $16.500.

6 NAMAI NUO RONCESVALLES. $7.000 įmokėti, atskiras, tikrai gražus 
namas, geltonų plytų, vand. alyva apšildomas. Pirmame augšte 4 kamb. 
Šoninis įvažiavimas 10 pėdų pločio. Prašom? kaina $23.000.

GERAS PIRKINYS. $3.000 įmokėti, atskiras, gražių plytų, mūro banga- 
liukas. Sklypas 45x140 mieste. Jokio remonto nereikia. $13.000.

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

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

čir krepšinio sezo- i nomas netik kaip gabus savo sri-ijis žinomas daugeliui lietuviu sa-' 
; ties specialistas, bet taip pat kaip 
tamprius ryšius, palaikąs su tauti
nėmis grupėmis asmuo. Ateinan
čiuose savivaldybiniuose rinki
muose jis stoja i varžybas alder- 
mano vietai užimti su sekančia 
programa:

• Pašalinti landynes,
• Statyti žemesnių nuomų 

butus.
• Daugiau pramogoms vietų ir 

žaidimams aptvertų aikščių.
• Gatves valyti ir sniegą paša

linti reikiamu laiku.
• Nedrausti automobilius sta

tyti gatvėse, bet reguliuoti 
judėjimą leidžiant statyti 
viename gatvės šone laike 
judriųjų valandų.

GEORGĖ BEN, kurio Įstaiga, 
kaip advokato, randasi šioje rin- 

Giedraitis ir A. Autukas; trečią grupę. Riminėje apylinkėje, yra karo ve-
sudaro klaipėdiečiai V. Greičiūnas. R. 
Masiulis ir M. Paulauskas; pagaliau 
jauniausieji rinktinės dalyviai — R.

teranas ir narys daugelio visuo
meninių organizacijų. Jis gerai

VeXZ, R J.^uS: žinomas pietinėje rinkiminės apy-
rikas. Komandos treneris — V. Bim- Rnkes dalyje, nes priklauso ten 
ba. Taigi, sulipdytoji rinktinė savo de- ■ esančioms įvairioms legalioms or- 
biuta pradėjo labai silpnai: tačiau ti-;

j k imasi žymiai sustiprėti. Čia ypatingai į 
: iškeliamas sunkus ir atsakingas ko- 
i mandos' trenerio darbas, kuriam be: 
’ Uesioginio komandos fizinio : 
i mo dažnai t?nka spręsti ir atsk 
idėjų moralines problemas, ku* 
į ra lengvos. Baigdamas Šnvo s* 
• autorius tikisi geresnių rezuba 
įtyje, labai teigiamai įverti.' ian 
i nerio darbą ir kreipiasi į kr 
mėgėjus teikti rinktinei dau; 
ratinės paramos žaidimų met 
nai smerkdami nepriklausom a 
vos sportininkų chuliganizme, 
tiška elgesį ir t.t.. patys daba 
pažįsta savuosius sportininkus 
resnius esant.

vo patarimais, nuolatiniu dalyva
vimu visuose tautiniuose minėji
muose, be to, jis yra ir “Para
mos” koperatyvo teisinis patarė
jas bei advokatas. Todėl visi lie
tuviai jam yra lyg jo kaimynai.

George Ben mano, kad visiems 
privačių namų savininkams turė
tų būti leidžiama daryti būtinus 
remontus bei pagerinimus, nedi
dinant dėl to namo mokesčių. Jis 
nori daugiau centrų dienos glo
bai vaikams dirbančių motinų, 
daugiau tualetų ir aptvertų žaidi
mo aikščių parkuose. Jis ypatin
gai rekalaus panaudoti dali salos 
vasaros stovyklai būtinai jos rei-. 
kalingiems miesto vaikams ir, 
kad ištįsus metus būtų galima 
naudotis parodos aikšte bei jos 
pastatais kultūriniams, pramogi
niams bei .sporto reikalams, kaip 
centru, miesto gyventojams. Jis 
sako, kad -kultūriniai bei pramo
giniai reikalai negali ribotis 
O’Keere Centru ar Massey Hall.

(skb.)

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

kobv a & b tailors
SIUVĖJAS A. Beresnevičius

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

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

c.

as tre

mo- 
u. Daž- 

Ličiu 
nespor- 
r prisi-

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

Kas gali balsuoti 
savivaldybių rinkimuose?

Rinkimai i Kanados savivaldybes yra taip pat New Brunswicke, Nova 
paprastai supuola su einamų metų pa- Scotia ir Prince Edward Island pro- 
baiga arba su naujų pradžia. Balsa
vimo taisyklės netik skiriasi nuo fede
racinių ir provincinių, bet ir nuo at- 

‘ skini vietovių. Kiekviena provincija 
turi savo savivaldybių Įstatymą. Pvz. 
Ontario provincijos reikalavimas ture- 

Į ti kokią nors nuosavybę balsuotojui 
neliečia Toronto ir Otavos. Šie miestai 
pratęsia balsavimo teisę visiems gy- 

: venantiems savivaldybės ribose, nežiū
rint ar jie turi nuosavybę, ar ne. Ta
čiau jie turi būti Kanados piliečiai ar
ba Britanijos pavaldiniai, bent 21 me
tų, gyveną mieste nuo praėjusio sau
sio 1 dienos.

Kitose Ontario savivaldybėse balsuo
tojas turi būti savininkas arba nuomi
ninkas, savininko arba nuomininko 
vyras ar žmona, ūkininko sūnus, duk
tė arba sesuo.

Br. Kolumbijoj savivaldybių balsa
vimo teisė yra daug platesnė: visi gali 
balsuoti savivaldybių rinkimuose, jei 
jie atitinka kitus reikalavimus, kaip 
amžių — 19 m., turi Kanados piliety
bę. Albertoj nuosavybės savininkas ga
li balsuoti net ir neturėdamas Kana
dos pilietybės. Mažose Saskatchewan 
savivaldybėse (ne miestuose) irgi ga-j 
Ii balsuoti nepiliečiai. Tokios taisyklės I

vincijose.
Halifakse balsavimo teisę duoda mo

kesčių mokėjimas, o ne pilietybė. Que
bec© savivaldybėse, išskyrus Montrea- 
1Į, reikalaujama turėti Kanados pilie
tybę. Montrealyje reikia turėti Kana
dos pilietybę arba Britanijos pavaldi- 
nybę.

Jei kas nors turi abejonių dėl savo 
teisių balsuoti savivaldybių rinkimuo
se, turėtų kreiptis Į atitinkamą rinki
mų pareigūną savo apylinkėje. CSc

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD, 
Atstovas 

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

Parduodama 
apylinkėje geriausia 

250 ac. tabako 
farma

75 ac M.B. auginimo teise. GeSU 
riausiam stovyje 2 gyv. namai. 2 
barnės, 2 šiltadaržiai, 11 džiovyklų 
ir visas tabako ūkiui reikalingas in
ventorius. Kaina ir įmokėjimas pa
gal susitarimą.

Teirautis:
G. ALELICNAS. 

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

F. SENKUS REAL ESTATE
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Raidai. 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

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

QUEEN — LANSDOWNE
$1.000 Įmokėti, gerų plytų, 8 dide

lių kambarių namas. 2 modemiš
kos virtuvės, arti Queen gatvės, 
garažas, vienas morgičius balan
sui. Prašoma kaina $15.900.

RONCESVALLES RAJONE
$2.000 Įmokėti, gerų plytų namas. 

9 dideli šviesūs kambariai. 2 mo
dernios virtuvės, geras nuoma
vimui. garažas, geras morgičius 
balansui, dabar laisvas.

EGLINTON — YONGE
$4.000 Įmokėti, 10 metų morgičius 

balansui, gerų plytų, atskiras na
mas, 8 kambariai per 2 augštus. 
2 modernios virtuvės. 2 pilnai 
įrengti vonios kambariai, platus 
šoninis įvažiavimas, garažas.

SWANSEA DUPLEKSAS
$5.000 Įmokėti, naujas ultra moder

nus 2 butų apartamentas, vande
niu alyva šildomas, šoninis įva- 
žiav.. garažas, arti susisiekimo.

KRAUTUVE SU 2 BUTAIS
$4.000 Įmokėti, labai gera vieta de

likatesų krautuvei, kur nėra kon
kurencijos. 2 išnuomoti butai, 
garažas, ant pagrindinės gatvės, 
iš 6% morgičius.

RŲSHOLME — COLLEGE
$4.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas. 11 kambarių. 3 modernios 
virtuvės, 2 pilnai įrengti vonios 
kambariai, vandeniu alyva šildo
mas. šoninis įvažiavimas. 2 blokų 
garažai, geras morgičius balansui.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hoteliu, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd Skaitytojai pasisako Tikrieji kaltininkai sėdi Kremliuje ŠYPSENOS
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)
SWANSEA — BLOOR — 
RUNNYMEDE
$240^ Įmok.,-atsk., 6 kamb.. kvad

rat. planas, mod. virt., vand. aly
va šiid. Platus šoninis įvaž., vie
ta garažui. Vienas morgičius. Pra
šo $14.200.

BLOOR — DOVERCOURT
$2.000 Įmok., 10 kamb., mūr., 4 k. 

ir prausykla pirmam augšte. Nau
jas vand. alyva šiid., dvigubas 
garažas. Vienas 10-čiai metų iš
mokėjimas. Prašo $15.500. Pigus 
ir geras pirkinys.

SUNNYSIDE—HIGH PRK. BLVD.
$2.000 įmok., mūr., 7 kamb. per du 

augštus, 2 mod. virtuvės, geras iš
planavimas. švarus iš lauko ir vi
daus. Arti kraut, ir susisiek. Ver
tas apžiūrėti, nes parduos už 
$15.000.

JANE — ANNETTE (WEST)
$2.000 įmoks už 5 kamb. gražų mū

rinį bungalovą. Švarūs kamb..
įrengtas rūsys. Vieta garažui.
Skubus testamentinis pard. Pra
šo $15.000.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$2.500 įmok., rupių pi., 6 kamb., 2 

virt., naujas šiid. Šoninis įvaž., 
garažui vieta. Ideali vieta nuo
mavimui, nes arti kraut, ir su
sisiekimo.

SWANSEA
$3.500 Įmok., 5 kamb., mūr. bunga- 

lovas, did. kamb., mod. virt., gra
žus kamb. rūsyje, garažas su priv. 
įvaž. Vienas morgičius. Vertas 
dėmesio pirkinys.

INDIAN RD. — BOUSTEAD
$6.000 įmok., mūr., atsk., 14 kamb. 

tripleksas. Viskas įrengta trim 
šeimom, visas išnuomotas, mėn. 
pajamos S310. vienas morgičius, 
geras investavimas. Parduos už 
$25.000. Kas nupirks — džiaugsis.

JANE — BLOOR
S6.000 Įmok., 7 did. kamb., mūr., 

atsk., kvadrat. planas. Gražus na
mas gyventi ir nuomoti, nes arti 
Bloor—Jane kraut, ir susisiek. 
Skubus testamentinis pardavi
mas. Šoninis įvaž., garažas. Ver
tas apžiūrėti.

HIGH PARK AVE. — ANNETTE 
$12.000 prašoma kaina už 7 kamb.

atskirą namą. 4 kamb. ir prau
sykla pirmam augšte. Alyva šiid. 
Garažas ir šoninis įvaž. Savinin
kas pirko kitą namą.

BLOOR — HIGH PARK
$12.000 Įmok., 5 mt. senumo rupių 

nl.. gražus mod. 17 kamb., 3-jų 
butų tripleksas. Viskas išnuomo
ta, augštGS pajamos. Garantuotas

(Atkelta iš 2 psl.) 
dėdamas. Tai reiškia, kad Sta- 
šynskis buvo tik tikrųjų žmogžu
džių — sovietų vyriausybės — 
Įrankis. Teismas tokias išvadas 
pagrindė tuo, kad Stašynskiui mi
nėtą uždavinį pavedė ne kas ki
tas, kaip ano meto KGB viršinin
kas Šelepinas, asmuo ministerio 
poaugščio, kaip vyriausybės na
rys, o ne privačiai. ŠĮ faktą teis
mas laiko pakankamai Įrodytą by
los metu. Tai patvirtina ir šaluti-

į veiklai remti, į kitą Neprikl. Fondui
— tautininkų veiklai? Ar nemanoma, 
kad taip darant rinkliavos gali būti su
kompromituotos ir lietuvis pradės jo
kiems lietuviškiems reikalams nebeau
koti?

3. Jei pastarieji PLB posėdžiai turė
jo vykti prie uždarų durų dėl iš anks
to pramatytų nesutarimų, tai reiškia, 
kad tarp mūsų jau dabar kiek galvų, 
tiek savarankiškai veikiančių centrų. 
Dėlto, jei PLB pradėtų anuos nutari-! 
mus vykdyti, ar Valdyba yra tikra, . . * .. . .
kad tas nesukeltų dar didesnių nesu- Diai faktai, kaip po Banderos nu- tautinį Hagos tribunolą.

- žudymo Stašynskiui suruoštos pa

ATVIRAS LAIŠKAS 
PLB VALDYBAI

“TŽ” spalio 25 d. paskelbė, kad To
ronte, Kanadoje, įvyks “svarbus PLB 
viršūnių posėdis”. Dalyvių sąraše ba- 
vo matyti eilė rinktinių PLB asmenų. 
Tatai sukėlė nemažą susidomėjimą. 
Tiesa, pirmą įspūdį kiek aptemdė pa
staba, kad “posėdžiai bus nevieši”, t.y. 
prie uždarų durų. Kadangi lietuviškoj 
veikloj neturime ką slėpti, tai ši pa
staba žymėjo, kad rengėjai jau iš anks
to numatė arba karštas kalbas, arba 
staigmeną nešančius nutarimus.

Sekančiame “TŽ” n-ry skaitome tų 
posėdžių nutarimus. Jie suvesti į 5 
punktus. Teigiamai skamba nutarimai, _____ __________________
liečia kultūrinę veiklą. Tokiame svar-itu7kad LB imasi vadovauti Lietuvos: vėliavos T * i
mų ir jieš.kojimo būdų, kaip praplėsti • nusakančių LB tikslą, paragrafas le Tpi<.mną nnctatA kari nat« šta 
PLB organizaciją. Ligšiol ji visame pa-' sako; -remti Lietuvos laisvinimo kovą L nusl?_ Ka. pa . dla

tarimų?
4. Peržiūrėjęs JAV LB įstatus aš gepbtuves R. Berlyne, Maskvoje 

negalėjau rasti paragrafo, kuris šaky-1 jo apdovanojimas “Raudonosios 
4.. T O T ' 4fA1 1 OI*diriLl 4*U7 3(111^1013

los šalutiniai kaltintojai — Ste
fano Banderos žmonos advokatai. 
Jų vienas, mums gerai žinomas 
Charles Kerstenas, yra numatęs , WT. . .
Chruščiovą kain nusikaltusi Chrusciovas su žmona Nina ir tai 
žmogžudystėmis valstybiniu mas- aplinkiniu keliu - per sateliti- 
tu, patraukti atsakomybėn JT ?lus kraštus. Tamsią naktį Chrus- 
Žmonių teisėms ginti komisijoj, čiovienė klausia:
Kitas advokatas, dr. Neuwirth, — Pasakyk, kur dabar esame? 
pareiškė, kad jis reikalausiąs so- ’ Nikita atidaro specialaus vago- 
vietų vyriausybę kompensacijos iškiša ranką, palaiko ir
nužudytųjų asmenų šeimoms. įtraukia.
Galbūt ši byla pasieks net tarp- — Dabar esame čekoslovakijo- 
..............  ” ’ je, — paaiškino žmonai.

— O iš kur žinai?

Chruščiovo kelionė
Iš Soči vasarvietės po atostogų 

grįžta traukiniu Maskvon Nikita

investavimas.

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 bizniu ir t.t.

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

uz i. j‘J ima
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visu nariu 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 S vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis etcKvia vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius *r pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

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

1000 College St.,*LE. 1-3074. Sav. P. UzbalisV.S. 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.

C* Garažo telefonas LE. 3-0631.
DARBAS GARANTUOTAS.

Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Proga prisijungti 
ir lietuviams

— Kažkas pabučiavo ranką!
Kiek pavažiavus Nina ir vėl

Šioji byla mums vėl akivaiz- klausia:
— O kur dabar esame?
Nikita iškiša ranką pro langą

biame suv-me tenka pasigesti svarsty-' išlaisvinimo kovai. Bendrųjų nuostatu, svarbaus uždavinio”, ir daug kitu. UŽiai primena, kad Chruščiovas— —«... a.. ------- - ° savo baisiu teroru šiuo laiku su-
stiprintom formom siaučia ir pa- ir greit Įtraukia.

— Dabar esame Lenkijoj.
— Iš ko sprendi?
— Kažkas apspjovė ranką.
Kelionė dar nesibaigia. Važiuo

ja jiedu toliau. Nekantri Nina vėl 
klausia:

— Kuriam krašte dabar esam?
Įprastu būdu Nikita iškiša ran

ką, pamosuoja. Įtraukia atgal ir 
sako: ■ - *

— Esame Lietuvoj.
— Iš kur žinai?
— Pasmirdo ranka ...
Nusibodo jiedviem keliauti. 

Nerimdamas Nikita vėl iškiša 
ranką pro langą, žaibiškai Įtrau
kia atgal ir čiupinėja riešą.

— Kas atsitiko? —- klausia 
Nina.

— Jau Rusijoj!
— Iš kur žinai?
— Pavogė nuo rankos laikrodi.

* 4-.*^*^* J* remti L.ieiUVOb Xdibvimnio hovą:* nnrnin Kriti mnlrxz-tniu Otxyx xjucviii ivi iiivriu oiauuia ix pa-
šauly teturi tik keletą tūkstančių na- įr lietuviu tautos gelbėjimo pastan-1f*. no,reJ° DUlį moKyiUJu ~ i vergtoje Lietuvoje. Nėra abejo- 

------------  --------------—= gas„. Taigi _ remti, bet ne vadovaus garbingu žmogumi tik visa tai nės6 kJad naujauJsieji “teismai” 
ti, nes tam yra kitos institucijos. į sutrukdė jam sovietai. Vėliau jo t įetuvos evventoiams ir sušaudv- 

Paragrafas 2 sako: "JAV LB orga- vedybos taip pat patvirtina pa- ma, vykdomi faįp pat Chruščiovo 
nai, vykdydami B-nes uždavinius, ben- stangas grįžti 1 gerą kelią. Paga-. ^,,1,™.. Der io natikėtinius Tad 
dradarbiauja su ALT BALF ir kito liau jo tas pastangas apvainikuo-
mis organizacijomis bei įstaigomis”. ja pabėgimas Į Vakarus, laisvas mes Sla pr0Sa statome Klausimą, 
Taigi - bendradarbiauja Tačiau PLB prisipažinimas ‘tokiu dalyku, ku- 

.—---- •''uždaru durų posėdžiai JAV LB duoda] - -- - • - ‘ “
Tačiau ypatingų ne&iškumų sukelia j vįsaį kitokio pobūdžio instrukcijas ‘ 

nutarimų IV punktas. Jis formuluotas - jos jau ALTą iššaukia į kovą, 
taip: “Lietuvos laisvės kovų reikalu, r 
Posėdis, konstatuodamas PLB reikš
mingą įnašą Lietuvos laisvės kovai, 
randa būtinu dalykų šį darbą koordi- 
nuoti ir jam vadovauti. To dėlei prašo institucijomis. Tad kyla klausimas, PLB valdybą atlikti studijinius. ir pa- kuo rJiantis tokie n5utarimai buv(] 
rengiamuosius darbus PLB politiniam Į padarvti? Nariai greičiausia nebūtų 
komitetui steigti ir ši klausimą pateik- priešingi betkokiems persitvarky-

rių. Taigi atrama visuomenėj visai 
silpna. Taip pat labai stinga lėšų net 
būtiniausiai kultūrinei veiklai. Lietu
vių Fondas — vienas svarbesniųjų LB 
uždavinių, bet nutarimuose apie tai 
neužsiminta. Užtat šalia Lietuvių Fon
do, girdėti, steigiamas dar vienas — 
Kanados Lietuvių Fondas.

gas”. Taigi — remti, bet ne vadovau-1 
ti, nes tam yra kitos institucijos.

rie Vakaruose niekam nebuvo ži
nomi ir jo nebūtų apsunkinę, ir

Kadangi, tikriausiai, didžioji dalis'1 .. -
LB narių kartu remia ir VLIKą ir AL nHSiKaitimų. 
Tą, tai jie visai nenori, kad PLB ar 
JAV LB būtų išvesta į kovą su šiomis

ti PLB seimui. Posėdis atkreipia ypa
tingą dėmėsi į JAV LB išskirtiną veik
los padėti ir prašo JAV LB organus 
suintensyvinti Lietuvos laisvės kovos 
pastangas ir lėšų telkimą” (Pabrauki
mai mano. J. K.).

Jei šį nutarimą suprasti tiesiai, kaip; 
pasakyta, tai išeitų, kad: 1. PLB ruo-; 
šiasi imtis politinės Lietuvos laisvini
mo veiklos ir netik imtis, bet jai vado
vauti. JAV LB skatinama šios rūšies 
veiklą suintensyvinti. 2. JAV LB pa
vedama suintensyvinti Lietuvos lais
vės kovai lėšų telkimą.

Betgi žinome, kad šiems darbams 
vykdyti jau eilę metų veikia specialios 
bendrinės institucijos: 1. — Lietuvos 
išlaisvinimo kovai vadovauja Vyriau
sias Lietuvai Išlaisvinti Komitetas ir 
2. — šiai politinei veiklai remti lėšas 
telkia Amerikos Lietuvių Taryba. Ne-

■ teko girdėti, kad šios institucijos reng-
■ tusi likviduotis. Atvirkščiai, ALT pa- 
> darė persitvarkymą: tikriausiai pada- 
; rytų ir daugiau, jei mes labiau supras- 
t tume vieningos veiklos reikalą. Taip 
! pat ir VLIKas. matyt, planuoja toli- 
: mesnę veiklą. Visai nėra duomenų. 
; kgd atsiradus kilai lygiagrečiai arba 
j konkurencinei institucijai jisai be ko- 
į vos nusileistų.
j Iš paduoto PLB posėdžių dalyvių 
j sąrašo nesimato, kad ten kas būtų at- 
I stovavęs VLIKą ar ALTą. Taip pat iš 
nutarimų nematyti, kad su šiom insti
tucijom dėl perėmimo iš jų šios srities 
darbo kas nors būtų sutarta. -

Jeigu taip, tai kelias Lietuvos lais
vinimo vadovybes dabar turėsime?

; Prieš kurį laiką dar teko “Drauge" 
skaityti žinią, kad kažkoks Europoje 
gyvenantis veikėjas taip pat ketina 
lietuvių politini centrą organizuoti.

■ Šalia to viso stovinčiam galva nebeis- * 
neša, kas čia tarp lietuvių vyksta? Ta
čiau kaip LB nariai,- manau' turime 
teisę paprašyti. PLB valdybos plačiau

i išaiškinti mūsų visuomenei ypač šiuos 
klausimus:

1. Jei su VLIKu nėra susitarta, ar 
numatoma su juo susitarti? Bet jei VL 
IKas nesutiks savo veiklos sustabdy
ti. tai ar PLB vadovybė vistiek pla
nuos steigti lygiagretų Lietuvos lais
vinimo organą?

2. Jei ALT tęsdama savo darbą ir 
toliau organizuos Vasario 16 minėji
mus bei naudos kitas progas rinkti lė
šas Lietuvos laisvinimo veiklai remti, 
tai ar JAV LB irgi lygiagrečiai tą da
rys. panašiai kaip kanadiškiai per. pas
kutini Vasario 16 minėjimą Toronte 
panaudojo dvi kepures: į vieną buvo 
renkama Tautos Fondui, t.y. VLIKo

mams, kurie būtų padaryti pagal visų 
susitarimą ir kurie vestų prie darbo 
tikslingumo ir visų jėgų konsolidaci
jos. Tada ir Įstatai galėtų būti atitin
kamai pakeisti.

Aplamai, darosi kažkas nesupranta- 
i mo. Tačiau nežinant smulkmenų, ir iš 
antros pusės, matant, kad tuose posė
džiuose dalyvavo rimtų asmenų, tai 
gal kas nors ten yra kitaip, negu iš to
liau atrodo. Kadangi reikalas eina apie 
labai rimtą dalyką, tai mes, LB nariai, 
norime iš PLB vadovybės išgirsti tuo 
visu reikalu platesni padėties išaiš
kinimą.

P.S. šis laiškas pasiųstas “Draugui”, 
“Naujienoms”, “Tėviškės Žiburiams”.

Prof. J. Kuprionis
1962 m. lapkr. 4 d.

SUGESTIJA “PARAMOS” 
KONKURSUI

“TŽ” nr. 44 paskelbtas “Paramos” 
konkursas emblemai ir firmos pavadi
nimui. Oficialiai “Paramos” kooperaty
vas angliškai vadinamas “Parama” 
(Toronto) Credit Union Limited”. 
Taip atspausdinta ant čekių blankų ir 
taip čarteryje įrašyta. Betgi toks pava-

i

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namu 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

Internat ional 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija- 
ninu remonto darbus ir susty^avi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas EM. 4*8757.

kada bus patrauktas i teismą 
; Chruščiovas už visas jo padary
tas ir daromas žmogžudystes ir 

... - , . - . . Lietuvoje? Ar nevertėtu, kad mū-
aiskus apgailestavimas padarytų su įvajrūS politiniai veiksniai.

bendrai sutarę, pabandytų prisi
jungti prie Kersteno numatytos 

į kelti bylos JT žmogaus teisių ko
misijoje? Šiuo būdu klausimas 
liktų, be abejonės, dar neišspręs
tas. Tačiau. Lietuvos problema 
būtų iškelta tarptautiniame foru
me, ir tuo jau būtu daug atsiekta.

(ELI)

Teismas, atsižvelgdamas i vi-j 
sas tas aplinkybes, Stašynskį nu
baudė tik kaip pagrindinių žmog
žudžių pagalbininką dviem atve
jais ir už krašto išdavimą — už 
viską 8 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Šis sprendimas yra ga
lutinis, nes ji padarė augščiausias 
teismas. Nuteistajam belieka tik 
prašyti malonės arba, laukti am
nestijos.

Teismo sprendimui nepasiten
kinimo Stašynskis neparodė. Taip 
pat patenkintos yra ir abiejų nu
žudytųjų ukrainiečių žmonos — 
našlės" Jos Stašynskį laiko pilnai 
“atsivertusiu”, nerodo jam jokių 
keršto jausmų ir net pačios pra
šė jo pasigailėti.

Oficialiai apkaltinta 
sovietų vyriausybė

Teismo pirm. dr. Hėinrich Ja- 
gusch, skaitydamas minėtą teis
mo sprendimą pabrėžė, kad mi
nėtos žmogžudystės sovietų val
džios Įsakymu Įvykdytos kaip tik 
po to, kai Chruščiovas pasmerkė 
Stalino terorą. Bet šiame teisme: 
esą paaiškėjo, kad individualinis I 
žmogžudiškas teroras, vykdomas: 
vyriausybės įsakymu, tebesitęsia 
ir dabar, kad žmogžudystės iš pa
salų yra legalizuotos. Tai reiškia.

Ypatingas žadintuvas 
kietai miegantiems 

r

Edissario Tedeschi iš Blaggio, 
Venezueloje, pagamino ypatingą 
lovą — žadintuvą. Ta lova pir
miausia labai ir nemaloniai skam
ba; jei tas negelbsti ir miegalių 

neprikelia, ji ima žnaibyti tam

Signalinės šviesos
Anykščių vykd. kom. pirm. Br. 

Puteikis, nusprendęs, kad Anykš
čių gatvių sankryžoms reikalin
gos signalinės šviesos, nupirko 40 
šviesaforų. kuriuos teko parga
benti net dviem dideliais sunkve
žimiais. Dabar jis sprendžia pro
blemą — kur tuos šviesaforus pa- 

5._____ : "Galima porą uždegtitikromis replėmis minkštąsias jo i yabintr
kūno dalis. Jei ir tuo būdu- nepa- Į Biliūno gatvėje. Na? dar du Bara-
žadina miegančiojo, lova stoja 
piestu ir išmeta miegali iš lovos 
i greta stovinčią vonią su šaltu 
vandeniu. Šio žadintuvo konstruk
cija Įdomi, bet tokių kietų mie
galių labai maža, todėl šios rūšies 
žadintuvai neturės daug pirkėjų 
ir išradėjas už patentą negaus di-

nausko aikštėje dėl gražumo užži
binti. O kur kitus dėti? Sako, 
dabar darys taip: prie kiekvieno 
namo pritaisys šviesaforą. Par
ėjai vakare namo, o čia žalia švie
sa dega. Vadinasi, drąsiai daryk 
duris. O jei šviesaforas raudonas 
— spausk atgal, nes žmona su ko-

dinimas yra griozdiškas ir jis nepasa- kad‘ gov. Sąjungoje ir dabar gv- 
ko kad čia yrsi lietuviška įtaiga. Ko-, naudojami
del Paramos steigėjai bijoję įdėti' - . 4 J
žodį ‘Lithuanian”? Toronte yra Ėsto-i^ patys teroro metodai Dr Ja- 
nian Credit Union. -Latvian Credit: gUSCh pabl eze, kad politine Sov. 
Union, dabar naujasis lietuvių banke- ■ Sąjungos vadovybė, kuri galėtų 
lis. atrodo, vadinsis Lithuanian Credit ■ didžiuotis TUSU tautos istorija, ku- 
Union. Jei • Parama” pradžioje neap-' ri yra Jungtinių Tautų narys ir 
sižiūrėjo. tai dabar, skelbiant konkur- į palaiko diolomatinius santykius 
są emblemai, galėtų pakeisti tą vardą: su Feder. Vokietija, visdėlto vals- 
ir pasivadinti “T ----J:,L
LTnion “Parama” (Toronto)”, čartery !
je pavadinimą pakeisti nėra didelis da- į 
Iykas. Lietuvių vardo negalime atsisaJ 
kyti. o “Parama’ 
reiškia.

“Lithuanian Credit • tvbiniu pavedimu ivvkdė žmog- 
. - ----- . ; zudystes nuodais is pasalų Feder.
.....v Vokietijos teritorijoje, tikėdama, 

angliškai nieko ne- • kad šios žmogžudystės išliks pa- 
P. L. į slaptyje. Tuo būdu Sov. Sąjun- 

: gos vyriausybė kirto smūgi į vei- 
KATALIKAI i d? tarptautinei teisei, vokiečių 

, IT , baudžiamajai teisei ir pati sau.
r. . Kanados Um e Tokiomis oficialiai paskelbto-Church protestantų buv. vadovas Mc- . ę. .. ..
Leod padarė viešą priekaištą, kad Ka-; mĮs JSVadomiS aūgSC. Vokietijos 
nados imigracijos ministerija isilei- teismas nuteisė UZ žmogžudystes, 
džianti perdaug katalikų. Girdi, tai .kartu SU Stašynskiu, ir Sov. Są- 
gresia Kanados ateičiai. Pagal to se- > jungos vyriausybę, tik jai nepa- 
nuko nuomonę, Kanadoj turi vyrauti ■ skelbė sprendimo . . .
protestantai, nes katalikai esą pavo- Į _ .. . .
jingi žmonės. Per CBC radiją irgi bu-Į Traukiamas teisman ir
vo pravesta propaganda prieš katali-: Cnrusciovas.
kus. Per “Speak your mind” pusva-; Su B. Stasynskio nuteisimu ši 
landi specialiai paruošti protestantai, byla dar nebaigta. V. Vokietijos 

’ i valdžios žymus pareigūnas pareiš- 
Įkė. kad tuo tarpu atidžiai nagri-

PUOLAMI
Prieš mėnesį

patarė geriau i Kanadą Įsileisti gelto-j 
nosios ar juodosios rasės tautybes, bet , 
ne katalikus. Gal tai buvo nukreipta ; 
daugiausia prieš i 
oficialiai lietė visus katalikus. Protes
tantai masonai dar tebetęsia kovą 
prieš katalikus.

Laikai betgi keičiasi. Masonai kovo
ja prieš katalikus, bet ir patys silpnė
ja, nematydami realybės ir tikro prie
šo. Buvo laikai, kad Į Toronto valsty
bines ir savivaldybines vietas nebuvo 
priimami katalikai. Dabar daug kas 
pasikeitė.

Toronto “Star” lapkričio 1 d. rašo, 
esą protestantai pasipiktinę, kad To-! 
ronte perdaug katalikų: “There are’ 
too many Catholics in Toronto”. Gai
la, kad dar yra masonų protestantų, 
kurie nemato tikrovės. Šiandien turė
tų kovoti prieš komunistus tame pa
čiame Toronte, kur išeina apie 20 ko
munistinių laikraščių bei žurnalų. Ma- 
sonija kažkaip vis linksta flirtuoti su 
komunizmu. Tokią politiką vedė ir 
Nehru, o kas iš to išėjo? J. Kirvis

XSS Ujamas teismo sprendimas. Gal
būt Bonnos vyriausybė dėl šių žu
dynių darys žygių Maskvoje dip
lomatiniu keliu, nors tai nėra 
tikra.

Tačiau yra tikra, kad ši klausi
mą yra nusistatę judinti šios by-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Roeai 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; 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)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant Paškevičiui

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAKA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947 
24 Hmnberview Rd., Toronto.

P4
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NAMŲ. AUTOMOBILIŲ, BALĖŲ IR T.T.

RO. 6-0311 
arba R O. 6-6832 -

PRANAS BARA U SKA S
49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA. TORONTO 9

Commissioner for Taking Affidavits.
i . i
I ■ ;

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

'i ' • ■ . 1
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
1 ■ 

Telefonas LE. 24168
1

DR. J. MATUL5ONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
; Priėmimo valandos: pirmadieniais 

ir Trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais. ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9 - 5.30. vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 1

262 Roncesvalles Ave.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Į

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. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akiu 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

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

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

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

Dažai ir sienoms 
vaškas, po P te ft S ! ŠEPEČIAI, 
TERPENTINAS

SKY S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ 15 VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

>



TfiVISKBS ŽIBURIAI 1962. XI. 15 Nr. 45 (670)
■ aaa n

TORONTO Ont
Prisikėlimo parapijos žinios
— D. Gerb. “TŽ” red. kun. dr. 

Pr. Gaidą, švenčiantį sidabrinį 
kunigystės jubilėjų, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime sveikatos, 
ištvermės ir kitų malonių taip at
sakingoje darbo srityje.

— Liet, skautiją, mininčią 45 
metų veiklos sukaktį, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime nepailstant 
dirbti Dievo, tėvynės ir artimo la
bui. Šį sekmadienį Toronto liet, 
skautai organizuotai dalyvauja 
pamaldose, kurios bus Prisikėli
mo bažnyčioje 10 vai. ryto.

— Vėlinių novenos Mišios lai
komos kasdien, 8 vai. ryto.

— Šią savaitę parapijiečiams 
išsiuntinėjamas T. klebono laiš
kas, kuriame duodamas vienerių 
metų vajaus pranešimas. Iš jo 
matyti, kad per pirmuosius va
jaus metus suaukota daugiau, ne
gu vajaus pradžioje buvo pažadė
ta (iš viso $43.500), kad bažn. 
rinkliavos padidėjusios 50% ir 
kad reguliariai parapiją remian
čių skaičius nuo 600 šeimų yra 
pakilęs virš 800.

— Par. choro vyrų balsų repe
ticija — šį ketvirtad., 7.30 v. v.

— šį penktad., 6.30 v.v. repe
tuoja tik antrieji vaikų choro bal
sai — ne visas choras, kaip buvo 
paskelbta biuletenyje.

Visus kviečiame gausiai da
lyvauti seselių bazare, kuris bus 
Prisikėlimo salėje šį šeštadienį 
nuo pietų. Visi bendrom jėgom i

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kun. dr. Prano Gaidos, “T 

2” red. 25 metų kunigystės su
kakties pagerbimas įvyksta šį 
sekmadienį, lapkr. 18 d., 4 vai. 
p.p. par. bažnyčioje. Pamokslą 
sako svečias iš JAV kun. prof. 
Stasys Yla. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyksta bendros vaišės. Su
kakties proga mielajam kunigui 
redaktoriui šv. Jono Kr. parapi
jos vardu gražiausi sveikinimai ir 
linkėjimai: Augščiausiojo palai
ma telydi didįjį lietuviškosios 
spaudos darbo barą, o prasmingai 
ir kupinas gražių darbų nueitas 
gyvenimo kelias teteikia Jūsų 
ateičiai džiaugsmo, energijos ir 
sveikatos. Ilgiausių ir laimingų 
metu!

— Parapijos kat. moterų dr-jos 
skyriaus susirinkime aptarta ke
letas parengimų. Valdybos inicia
tyva, sekmadieniais prieš ir po 
pamaldų salėje yra suorganizuo
ta kavutė.

— Jaunimo choro repeticijos 
šią savaitę penktadienį 6 v.v. ir 
šeštadieni 10 v. ryto, nes litua
nistinėje mokykloje pamokų ne
bus. Kaikurie choristai be prie
žasties praleidžia repeticijas; da
bartinis laikotarpis skiriamas ka
lėdinės programos paruošimui ir 
choristų dalyvavimas repeticijose 
būtinas*

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Annette, Golbeck, Pine 
Cres Rd. ,Ellis Pk. ir Ellis Cres.

— N. Metu sutikima par. salė-
. J ■ • • 11UV piuiu. V 1OL MU11U1V111je kaip ir kasmet, rengia parapi- pare£kinie seselių darbai 
ia kartu su <sv Innn Kr nacalni- r - • -

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMŲ TRADICINIS

BAZARAS 
BALIUS

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 atsilankyti.
Įėjimas $1.50. Studentams $1.00.

MONTREAL, Que
lų. Tai išimtinai šių dienų Lenki-Šv. Kazimiero parapijos žinios lų. Tai išimtinai šių dienų Lenki- 

— Visus kviečiame į bazarą! jos abstraktaus meno atstovų dar- 
Lapkričio 16-17-18 d. šv. Kazimie- bai. Tenka stebėtis, kaip artimai 
ro parapijoj bus didelis, turtin- sekami vakarietiški vėjai. Besido- 
gas ir įdomus bazaras. Kiekvienas' mintiems abstrakčiu menu gal ir 
galės išbandyti savo laimę, pigiai verta lenkų parodą a plankyti, 
nusipirkti lietuviškame turguje ;YPa9 b.us lengva palyginti su ka- 
įvairių dalykų. Visi bus pavaišin- nadiečių šio meno atstovų dar- 
ti puikia kava ir skaniais pyra- bais, nes gretimoje salėje vyksta 
gaiš. Tad nepamirškite senimas ir nr dviejų vietos menininkų darbų 
jaunimas atsilankyti. Bazaras at- paroda. ....
daras: penktadienį nuo 7-10 vai. Pažymėtinas pastaruoju laiku 
v.; šeštadienį nuo 5-11 vai. vak. į lenkų dažnas pasirodymas Mont-

Pažymėtinas pastaruoju laiku

ja kartu su šv. Jono Kr. pašaipi-i 
ne dr-ja.

— Antradieni iš šios parapijos
palaidota a.a. Ona žižienė, 72 me
tu. Velionė pasižymėjo giliu nuo- 1 - - . , >
širdumu, religingumu ir didele sušelpti. Kviečiame pa-,
kantrybe savo ilgos ligos metu.1 ls§a^es prisidėti. 
Josios sūnui ir dukroms bei jų; 
šeimoms gili užuojauta.

— Šios savaitės pradžioje pa-' 
rapijiečiams i namus paštu išsiun-!

PAKVIETIMAI j kun. dr. Pr. 
Gaidamavičiaus kunigystės 25 m. 
sukakties paminėjimą dar gauna
mi parapijų kioskuose, “Dainos” 
bei p. Eižinų krautuvėse ir pas 
komiteto narius — J. Andrulį, I. 
Imbrasienę, A. Rinkūną, V. Son- 
dą, G. Balčiūną, V. Kolyčių.

Jubilėjinės pamaldos: lapkričio 
18 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. šv. 
Jono Kr. par. bažnyčioj. Pamoks
las — kun. prof. St. Ylos. Tuoj po 
pamaldų. —• vaišės parapijos sa-į 
Įėję. Komitetas

TĖVU DĖMESIUI Į muzikos plokšteles ir kt. Mes atvyksi- 
Šį šeštadieni, lapkričio 17 d., Į me pasiimti, tik paskambinkit studen- 

šeštadiėninėje mokykloje pamo- ■ tų pirm. G. Beresnevičiui LE. 1-1432. 
kų nebus. Patalpas vra užėmė pa-; Kviečiame visus užeiti pasižiūrėti sek- 
tys kanadiečiai. * ‘ ’ nūdieniais tarp 10-12 vai.

Mokyklos vedėjas Į TLSS va,dyba
' Jaunesniųjų ir jaunučių mer- 

’ gaieių ateitininkių susirinkimai—
— Kitos savaitės kalėdojimas: pi sekmadieni, lapkričio 18 d., 4

— šį sekmad., per visas Mišias 
Toronto šalpos grupė “Daina” 
prie bažnyčios renka aukas Vo-į 
kietijoje likusiems lietuviams se- į

ir sekmadienį nuo 12-9 vai. vak.: realyje. Pavasarį buvo rodomas
— Šv. Kazimiero bažnyčioje filmas “Kryžiuočiai ; neseniai 

pakrikštytas p. Peleckų sūnus lankėsi vieno Varšuvos kabareti- 
vardu Romunaldas Vytautas. Ta n*° teatro trupė, o dabar meno 
proga ju bute įvyko šaunus pri- Par°da. Vietos lenkai svečius is 
ėmimas. anapus šiltai prima ir filmo bei

— Susižiedavo Lilė Strielytė su teatro pasirodymuose vietas nu- 
inž. Andrium Dvarionu iš Toron- rodinėjo lenkaitės pasipuošusios 
to. Ta proga lapkr. 10 d. p. Strie- į atutiniais drabužiais. -v- 
lienės bute įvyko didelis pokylis.; Parengimu sezonas artėja ir, 
kuriame dalyvavo nemažas skai-;atrodo bus ‘užimti visi savaitga- . 
cius svečių. Is Toronto buvo at- hai Vien AV parapijos salėje ar- 
vyke p. Dvanoniene ir K. Poskus. fįmu laiku pramatomi vaiku kau- 
Suzieduotuyes buvo su lietuvis- kių balius rengiamas KLK Mo
kais papročiais. E. N. ;terų dr-jos, mokyklų tėvų k-to

AV parapijos žinios mokykloms paremti balius, laik-
- Sveikname Montrealio Ka- rJščio

; organizuojančia pirmąsias uždą- certas lr t.t. 
kambariai, skaitykla ir pobū-1 Registravęs per Trim- ras rekclekciįas moterims. kurioŠ Atvyko 'iš Lenkijos p. Stepa-
vieta. Po pamaldų dabar rink-1-' «<»*eg«Ja- jvyks gruodžio 14.15 d savaitga- nauskąs su Šeima, p. Blauzdžiū-

; yiNCAS zadurskis mokosi Onta- lyje, jaukiuose .rekolekcijų’ na- nienės. Rosemonte švogeris. Lin- 
, rio meno kolegijoje pritaikomojo me- muose prie Montrealio. Rekolek- kime jiems gražiai įsikurti nau- 
i no- orioms vadovauti maloniai sutiko

Rengėjai

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
TORONTO LIET. STUD. BŪSTINE Į JURGIS GRABOSAS, mokyt. I. Gra- 

— 997 College St., prie Prisikėlimo sa- \ bošaitės brolis, mokosi Ontario meno 
lės, jau išdažyta ir išgražinta. Mes tu-kolegijoje, 
rime 3 kambarius ir rūsį. Dabar mums ■ 
būtinai reikia baldų. Rūsyje manome i__  _ ___ _ romas ZADURSKis studijuoja To- talikiu Moterų dr-ja sėkmingai Simas’ visa0 Toronto choro kon- 
įrengtf kavinę.'vkšuje'bus'susirinki i 
mains 
viams 
simės 
kartu, 
ną toj

Mieli tautiečiai, prašome dovanoti 
i mums jūsų namuose nereikalingus

i savo būstinę visas jaunimas ■ 
Ikišiol rinkdavomės į restora-l 
pat gatvėj.

j lllUiliO JU*^*J AiaillUVOV 11V1 A. A UVMVAAJVAV

j baldus: stalus, indus, kėdes ar sofas, ne specialybių mokykloje.

sėjusi savo gražiu dainavimu, Hamil
tono un-te yra baigusi humanitarinių 
mokslų fakultetą ir muzikos konser- 

; vatorijos piano skyrių. Dabar studi- 
: juoja dainavimo meną Toronto un-to 

ČIKAGOJ lapkričio 22-24 d. vyksta į muzikos fakultete.
i JAV ir Kanados lietuvių kultūros komi
: gresas. Iš Toronto organizuojama eks- '.ĮEINANČIU MLIŲ XIII
kursija. Studentai, kurie norėtu vvk-' gyriaus birzeno men. išleidžiamų eg- 

- -• - !/.aminu rezultatus tikrins elektrom

cijoms vadovauti maloniai sutiko joje vietoje 
ZADURSKYTĖ studijuoja Hamilto- Toronto Prisikėlimo parapijos

klebonas Tėvas Placidas Barius.
,. . . OFM. Visos Montrealio motėms

LIDIJA šukyte, soliste, jau pagar- nu0§įr<ižiai kviečiamos dalvvauti.
iiici coin orQ7in nainaviTnii Romil. . . .. . vPlatesnei informacijai prašoma 

skambinti Irenai Lukoševičienei 
DO. 6-1210.

— Lanko parapijiečius: Tėv. J. 
Borevičius: pirmadienį — West
minster. antradienį — Cote St. 
Luc.-trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį—NDG: Tėv. K. Per

Pilie-vbė« 
viar's. suorffani’.U' 
kyklu komisijos. 
McGee ri-loj 220 Pine Ave. W. 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
8 v.v. Kursai rr?.sidėjo lapkr. 6 
I. Dėstomai k. — prancūzų. Bai- 
^.’sie^s !Š:’io5a‘ni liudijimai, 
’'•riria-in-i Y.iHSfYbpS teismo. Kur
sai nemokami. Tel. 525-6311 lo

k’irsai nauj. atei
ni i katalikų mo- 
vvksta D’Arcy

Annette St Bralorne Cres Ca- va^- P P- Liet. Vaikų Namuose, ti, prašomi pranešti stud, valdybos ■ rezultatus tikrins elektroni- - _ ‘ _ - - rq(jipnj jrtrpėio Ii J • e dj” TA U Visos at-k<>s dalvvaiiia uni^or-‘-irm Gioii Beresnevičiui tel i f !uaiS aparatais. Tikimasi rezultatus tu- M S. v erdun. antradieni ir ti ecia-■ledoma Rd., Doran Ave., Glen Visos at kvS. dalyvauja unnor ^irm g..ui ^resn.vKim ul le.? f y,d Jįe m. x dienį — Valiquette, keiviriadiom
_ ________ I Belle Cres., Gooch Ave., Mag- puotos- . ■ 1443~ tl.s valdyba fmėn anksčiau J ir Penktadieni — Allard., šešta- 

tinėjami parapijos vajaus voke- wood Ct, Marcia Ave., Nairn Av., businnKimai iki ^aieau ous< ČIXAGOJ VEIKIA lietuvių studen-> -------- dieni — Richard: Tėv. St. Kui
liai. Būtų gera, kad visi aukoto- Passadena Gdns., St. Mark’s Rd., daiomi kiekvieną se/ma 4 fondas, kurio pirm, yra tei- į
jai jais pasinaudotu sekmadieni- Skylark Rd., Underwood Ave., vai. p.p. LVN, nes ruosiamasi Ka- s-jas A. Wells. Fondas yra išdalinęs;

- - - ‘ i Van Stassen Blvd., Varsity Rd..JledU eglutes programai,

ČIKAGOJ VEIKIA lietuviu studen-:itų šalpos fondas, kurio pirm, yra tei- Sesuo Aloyza ir s. Bernarda iš 
nhi Jrinkliavu*metu4 i’crvlIldU1CH1 i yan Stassen Blvd., Varsity Rd.. Rėdų eglutės programai, kuri keliasdešimt stipendnoųS pji Situis įPutnamo, JAV, lankėsi Toronte 

— Už a a Juozo Auaaičio vėle ‘ Viemount Ave., Watson Ave. i iv.vks gruodžio 16 d. S. keliasdešimt stipendijų po S50C-S1000 ir Hamiltone savo vienuolijos rei-
6 J Į . . .. ...... mokslo einančiam jaunimui,jo mirties metinių proga, sj sės-; — Pakrikštytas Juozo ir Onos' Imigracijos mm. R. BeL ren-;

tadienį, 8 vai. ryto — gedulingosj Genančiu sūnus Juozas Pranas, i giamas priėmimas ši šeštadieni.' TORONTO LS rėmėju BŪRELIO 
pamaldos. “

SPRINGHURST
VASARVIETĖS Jadvygos Paukščių sūnūs Petras 

savininkų dr-jos valdyba buvo vėl; P°^as‘ Sveikinimai ir linkėji- 
susirinkusi posėdžio lapkričio 7!mai- 
d. Buvo pabrėžta, kad a balsavi- į prisikėlimo parapijos bankelis 
mo teisę turi tiktai Ęanadps pilie-Hau iekė slOo.OOO kapitala. 
ciai - čia gimę arba naturalizuo-1 Nariur Skaičius jau prašok£ 20q 
ti, b, asmenys, kurie užpilde dr- j Kredito kooperatyvų atstovas nu
jos prisiųstą^ anketą ir pristatė j sįstebėj0 tokiu greitu augimu, 
papilomas žinias, yra legaliai Kad 6 savaitef laiko būtsu 
Itrauktii rinkikų sąrasus ir turi i siekt^ toks kapitalas ir n‘Jių 
balsavimo teisę. _ ■ skaičius, tokiu atveju labai retai

Ikisiol gautos lesos rinkimų ak-' pasitaiko '
ei jai baigiasi. Savininkai, dar ne-, p-uo japkrįčio 1 d. įvesta čekiu 
prisidėję lesomis, maloniai pra-f sistema 5uodamos asmeninės pa
šomi nedelsiant rmkimų reika- skolos iki S3 000 Augant kapfta. 
lams paukoti $5-$10 Pinigus ar| lui bus didinama, ir&išduodSmu 
čekius siųsti dr-jos izd.. Mrs. Ag- pask01ų suma Dauguma patenl 
nes Ruzgys, /1 Indian Grove, To-kinti, kad pinigines operacijas 
ronto 6, ont. . v . | gaiį atlikti sekmadieniais po pa-

V-ba labai rimtai prašo visus; maldų K

j Prano ir Paulinos Tarvydu dukre- lapkričio 17 d.. The Mayfair Inn val^-bGS. rūpesčiu uz gerą pažangą 
lė Kristina Danutė. Henriko ir 1184 The Queensway. Dalyvauti
Jadvygos Paukščių sūnūs Petras pakviesti visų taut, grupių afsio- fos 5 studentės ir 3 stu-

vai. Priėmimo rengėjai — adv. A. 
Maloney, M. D. Morton, St. Fro- 
lick. Ministerio priėmimas spau
dos atstovams — lapkričio 17. 
Royal York viešbutyje.

Prancūzų kalba bus pradėta 
dėstyti Toronto pradžios mokyk
lose ateinančiais mokslo metais. 
Pradžioje bus dėstoma tik 8 sky- į 
riuje, o vėliau bus pradedama 
nuo 5 skyriaus.

: kalais. Seserys — Bernarda, to- 
roniietė Gataveckaitė, ir Saulai- 
tytė aplankė šeštad. m-los vyr. 
skyrius.

Sol V. Verikaitis buvo pakvies
tas Ročesterin lapkričio 10 d. iš- 

i pildyti “Lituanus” žurnalo vajaus 
koncerto programą. Koncertas 

: pavyko nepaprastai puikiai.
Sol. V. Verikaitis dainuos Niu-

vasarviečių savininkus gruodžio 1 
d., šeštadieni, vykti i Springhurs- 
tą ir balsuoti už dr-jos kandida
tus: David E. Harquail, Mike Ker- 
luke ir L. Grieve Robinson. Savus 
kandidatus, kurie gins mūsų tur
tą ir interesus vasarvietėje, gali
me išrinkti tiktai mes patys, o ne 
kiti. Tad vykime visi!

Lietuviu skautu
C Ir

veikla
PAMALDOS IR SKAUTORAMA. — 

Si sekmadieni, lapkričio 18 <L. 10 vai. 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioje iškil
mingos 45-rių skautybės jubilėjinių

- S600. Jas gavo 5 studentės ir 3 stu
dentai. Jų šeimose dirba ir eina moks-Į 
šus 2, 3, 4 ir 5 vaikai.

TORONTO UN-TO studentų dalis 
pernai gavo vasaros atostogų darbus.

J<es g^odžio 1 d. Maironio mi- 
studentu, kurie studijuoja ekonomiką,: nejllTlO pĮOgraiBOje, kurią ispil- 
kinansus ar komerciją* bus parūpinta dys aktorius H. Kačinskas ir A. 
irgi darbo Europoj. Suinteresuoti Mrozinskio vadovaujamas vyrų 
gali kreiptis i AIESEC pas stud. Bob oktetas. Bv.
Showman — ill trim. :

’ ‘ Liet. Tautinės Sąjungos Toron- 
. yORONTO OAKHOODO gimnaziją, f0 sk nauja v.ba sudar0; pirm, 

ii rnnsiiniai <inmnt p-ovn ivui- _ j <- _ t _ . - 1 . .

bis: Villa LaSalle: Edward. Cent
ral. Broadway. George. La Chari
te. Senecal, la Salle Blvd.. Gerald.

—Nuoširdžiai sveikiname: Juo- 
7^ Žemaičio šeimą sulaukusią 
pirmgimio sūnaus, kuris buvo pa
krikštytas Petro ir Roberto var
dais. Kūmais buvo tėvo sesutė 
Elena ir žmonos brolis: Jono Mei
lučio šeimą, susilaukusia sūnaus, 
pakrikštyto Ričardo ir Jono var
dais. Jaunimui ir tėvams linkime 
gausios Viešpaties palaimos.

— Montrealio Lietuvių Katali
kių Motoru dr-ja ruošia gražų 
kaukiu balių vaikučiams. Balius 
ivvks šio mėnesio 25 d., sokma-

Sumc'iT'o' ios nekilno- 
nic’-fl’fliris! Narių san

taupoms ir “Lito” aoyvartai au- 
vapyba -nutarė sumažinti 

nalūkaras už ’mtiln. turto pasko-, 
las rmo 7% iki 63A%. Sumažini- 

askoloms galioja 
ksčiau išduotoms 
ių metu, pradžios, 

numata šiais ir 
■kitais mefris j-atį nekilnoiamo 
turto paskolas, kviečiami užsira
šyki iš anksto. Jei būtų pinigų 

’ trūkumas, tai oaškclos būtų duo
damos užsirašymo eile. 'Užsirašv- 
mas neįpareigoja paskola imti,

mas

lu reikalais s 
kui tek HU.

^bi^ti Pr. Rudins-

‘iCs-vi ęr<v-!ns orovihei- 
jes vald’ia tiems “Lito” nekiln. 
turto sko’j-'ink.n^'S. kurie išpil
dys jos statomas sąlygas perka
miems naujiems vienos šeimos

Gražiausios kaukės bus p remi juo 
jamos.

i *••- —Užpraeito sekmadienio rink- namams arba ju statybai. Tuo rei-
irias0 premijas už gera mokslą. Daugu-BasTt-VS- pavad. M. Abromaitis,, liava — $181. kalu iš Quebeco jau gautos visos

----- — " — Esame labai dėkingi malo- informacijos ir ‘‘Lito” valdyba 
niems geradariams, aukojusiems jau yra nutarusi tuo reikalu pasi- 
mūsu bažnyčios reikalams: dr. J. 
Mališkos šeima — $100. J. Into 
šeimą — S25. dr. Jaugeliehės šei
ma — $20. EI. Vaupšienė — S20. 
EI. Žibaitė — $25. J. Adomonis 
— $10.

— Tėvas St. Kulbis. SJ. ši sa
vaitgali išvvksta i Torontą atsto
vauti AV parapijos kunigams 
kun. dr. Pr. Gaidos sidabrinio ju- 
bilėjaus iškilmėse šio mėn. 18 d.

— Praėjusi sekmadieni Įvyko 
,šv. Onos dr-jos AV skyriaus susi- 
i rinkimas. Dalyvavo narės ir vieš- 
i nios.

mos pavardės yra žydų tautybės. Gavę - J; BarzeviCIUS, izd. A Sta- 
vidurki 80 taškų visi gavo Ontario vai-! tulevicius. narys spec, reikalams 
džios premijas po $400, o kaikurie ir spaudai J. Česėkas.
dar gavo priedo iš visokių fondų bei ‘ 
organizacijų.

rašyti sutarti su Quebec Family 
Housing Division of Quebec 
Farm Credit Bureau. Kas ir ku
riomis sąlygomis šia lengvata ga
li pasinuadoti. bus paskelbta 
spaudoie.

Dirbant is arba turtą turin- 
‘Litas” skolina 

iki $250 be žirantu. Pinigus ga
lima tuojau oasiimti. pasirašius 
atitinkamas formas.

Įsteigtas naujųjų ateivių teat
ras — New Canadian Theatre. 

I"“‘;sus w Rūkalų ir dovanu krautuvei reikalinga . Soektaklius an«lu k numato or-metu pamaldos, kuriu metu pamokslą. . .. ? ■ openidMius n. nuuidiu vi
sakyti maloniai sutiko klebonas Tėv. i merĮa*te ar J^nesnio amžiaus mote- ganizuoti -<Cresf, teatre Inicia. 
B. Placidas, OFM; giedos sol. A. Vėly-, "s‘Pat>™as nereikalingas. Tel. 241- Į.................................................

•i • 7383. Skambinti po 3 vai. p.p.vis, smuikuos Stp. Kairys, vargonais ' -, 
palydės D. Skrinskaitė.

Visi vilkiukai, paukštytės, skautai- ----------
ės, juru skautai-ės, vyr. skautės ir vy
čiai renkasi 9.30 v. r. parapijos salėje 
pilnoj ir tvarkingoj uniformoj. Išnuomojama College — Dovercourt. the World”, transliuojama 9 ka-

Po pietų 5 vai. tuntų sueiga ir skau- į rajone u augšte du kambariai ir vir- 
torama. Programą užpildys abiejų tun- (UVę su ar be baldų. Yra veranda ir 
tų skautai-es. gazo plyta. Pageidaujama suaugusieji.

Tuoj po skautoramos tėvų ir rėmėjų ( ij? 1-7017. 
susirinkimas, kurį kviečia komiteto --------- 1_________________________
pirm. A. Dilkus. Išnuomojamas frontrnis kambarvs I

Tiek pamaldų, tiek tuntų sueigoj ir augšte su baldais, galima naudotis vir- 
skautoramoj kviečiami tėveliai ir pri- tuve. Tel. LE, 2-9212. 
jaučiantieji, gausiai dalyvauti.

Tuntininkai
“SKAUTŲ AIDO” VAJUS. — Kitais 

metais kovo mėn. sukanka 40 metų kai 
leidžiamas “Skautų Aidas”. Laisvoje 
tėvynėje klestėjęs, bet 1940 m. mūsų 
pavergėjų nuslopintas, atgijo Vokie
tijoje, kur po II D. karo buvo susitel
kę lietuviai tremtiniai ir jų skautiška-} 
sis jaunimas. 1949 m. “Sk. A.” vėl su
aidėjo, išaugo ir sustiprėjo Kanadoje. 
Iš čia jis uoliai lanko lietuvius skau- 

į tus, išsisklaidžiusius po visą platų lais- 
į vąjį pasaulį. Jis yra liet, skautų vienas 
pagrindinių ryšių. Nelengvas šis “Sk. 
A.” kelias, bet jis žymi, kad šis skau
tiško jaunimo žurnalas yra gajus ir 
ištvermingas, išsiverčiąs tik iš savo' 
kuklių, prenumeratos keliu surinktų! 
lėšų.

kiekvienų metų pabaigoje ir pra
džioje ”Sk. A.” skelbia 3 mėn. plati
nimo vajų — konkursines varžybas 
tarp skautų vienetų. Platintojai tuo i 
laiku renka “Sk. A.” užsakymus netik • 
savo narių tarpe, bet kreipiasi į savo 
rėmėjus, bičiulius ir visus tautiečius. 
Ypač prašoma nepamiršti mūsų besi
mokančio jaunimo Vasario 16, salezie- 

j čių, Kennebunkporto, Putnam ir kito- 
• Natūralaus medžio išbaigimas se gimnazijose. Jiems, kaip daugelis 

* * J jų rašo, ”Sk. A.” yra visada brangi ka
lėdinė dovanėlė.
Visus mielus tėvelius, kurių jaunimas 

yra skautų ar kitų jaunimo organiza
cijų eilėse, visus mūsų bičiulius ir tau- 

I tiečius labai maloniai prašome parem- 
j ti “Sk. A.” vajų. Prenumeratos mokes
tis — tik §3, o už tai mūsų jaunimas 
i rankas gaus “Sk. A.”, kuris aidi ir 
dvelkia gilia meile lietuvybei ir tėvy
nei Lietuvai.

Platintojai ir skautų vienetai visada

“Dainos” rinkliava
Tėvų pranciškonų maloniu su

tikimu, prie Prisikėlimo bažny
čios lapkričio 18 d. dainietės pra
šys mielų parapijiečių aukų Vo
kietijoje likusiems liet, seneliams 
ir kitiems šelpiamiems, kuriems

ganizuoti ‘‘Crest” teatre. Inicia- 
! toriai nori užmegzti kontaktą su 
lietuviais dramos artistais. Inicia-

I išnuomojama 2 kambariai ir virtuvė, i torius estas Andre pasiekiamas 
naujai dekoruoti. 315 Brock Ave. Tel. tel. HU. 5-7823.
LE. 6-8835. .

Televizijos programa ‘ Around
įrengiamos Kalėdų dovanos. Tiki-

Artimiausiu metu v-ba išsiunti-j mės. kad visi neatsisakys šį reika- 
nės savininkams laiškus. Be kitų j ią paremti. Prie šv. Jono Kr. baž- 
informacijų, jame bus atsiklaus- nyčios tokia pat rinkliava ivyks 
ta, kas nori vykti į rinkimus gruodžio 2 d.
Springhurste autobusu. Kelionė 
ten ir atgal vienam asmeniui kai
nuos $3.50 . L. A.

“Dainos” susirinkime

Verslininkams. — Liet, preky
bininkų. pramonininkų ir amati
ninkų sąjungos ‘Verslas” valdy
ba gruodžio pradžioje išleidžiaspalio 28 d. pas L. Pocienę suži- ^63 mri^ini kale^o^ ku^ 

nnfn Lrori I iothvaia mirA tlnnnc . * . -

nalu. duodama sekmadieniais 21 
vai. p.p. Joje dalyvauja ir naujie-! 
ji ateiviai. Šį sekmadienį pasiro
dys kabaretinė grupė su įvairių 
tautų dainomis bei šokiais. Nieko 
lietuviško nenumatyta.

__________________________ _ Medžioklėje Sudbury rajone 
! Išnuomojamas kambarys III augšte su praeitą savaitę J. Beržinskas nu
bartais. galima naudotis virtuve. 24' šovė 220 sv. oži. o .M. Butrimas—

Išnuomojamas frontrnis kambarys I
Lenkų menininkų paroda vyks

ta Museum of Fine Arts patalpo
se iki gruodžio 2 d. Šių laikų dai
lininkų išstatyta apie 50 paveiks-

Tulpių festivaliui Otavoje atei
nančiais metais bus pasodinta 2 v 
mil. tulpių. Olandijos karalienė \ 
Juliana, kasmet atsiunčia 15.000 
įvairių tulpių, kaip dovaną prisi
minimui Kanados suteikto jai 
irielankumo II D. karo metu.

nota, kad Lietuvoje mirė Genės 
Kuzmarskienės mamytė. Mūsų riame bus visų Toronto ir apylin

kės lietuviu verslininku bei lais- %. <■

Rusholme Pk. Cr. Tel. LE. 4-1045. dideli vilką. S.

mielą dainietę giliai užjaučiame. vosįos profesijos adresai. Tuo bū- 
I-C11T711 oi xyzNilrli rininiAfn Honor , \du kiekvienu atveju bus galima 

lengvai surasti reikiamus lietuvių 
verslininkų adresus.

Prašome 1 verslininkus, kurie 
dar nebuvo valdybos narių aplan
kyti, pranešti iki lapkričio 20 d. 
savo adresus s-gos pirm. dr. J. 
Kaškeliui, 1385 Queen St. W., To
ronto 3. Tel. LE. 4-8459.,

S-gos “Verslas” v-ba

Kartoninių dėžių gamybos Įmonei
Buvusi veikli dainietė, dabar 

gyv. Brooklyn. NY.. Paulina Se
maškienė. atvykusi paviešėti pas 
M. Pocienę, dalyvavo “D” susi- 

* rinkime ir paliko fantus bazarui, 
kuris Įvyks gruodžio 14 d. Liet. 
Namuose.

Linkime M. Pocienei greit su
stiprėti ir vėl dalyvauti kartu su 
mumis. Ačiū jai už brangias dova
nas bazarui. Dėkojame L. Pocie
nei už malonų susirinkimo pri
ėmimą ir už skanią grybų vaka
rienę, kuri jau virto tradicija per 
daugeli rudenėlių.

Sekantis susirinkimas pas L. 
Novogrodskienę, 87 Windermere 
Ave., lapkričio 25 d., 3 vai. p.p. 
Tel. RO. 9-8846. M. F. Y.

Lietuviška baldu
v

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

Reikalingas 
prityręs 

darbininkas
paruošti ir operuoti lankstymo ir 
pjaustymo mašiną. Mokėjimas dirb
ti “Bobst” automatiniu presu dar
bui padėtų. Puikios darbo garanti
jos ir pašalpa. Gera proga tinka
mam vyrui.
Rašyti: Box 355, Guelph, Ontario.

KALĖDINES ATVIRUTĖS
TORONTE GAUNAMOS: 

į
“Time Cigar Gift Store” — J. Ber- 

žinsko prekyboje. 1212 Dundas St. W.;
“Margis Drug Store” — 408 Ronces- 

valles Ave.;
“Daina Variety” — J. Simanavičiaus 

dovanų krautuvėje, 974 College St.; j
“Danna Shop” — p. Baikauskienės ’ 

ir dukros Danos dovanu krautuvėje,
J 1613 Bloor St. W.;

Abiejų parapijų spaudos kioskuose 
ir spaudos b-vėj “žiburiai”, 941 Dun
das St. W. Sk.• I

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. Adšros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai: ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. IIU. 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.

DAR PATS LAIKAS 
UŽSAKYTI SIUNTINIUS 
SVENTEMS Į LIETUVĄ per

ST. PRAKAPĄ
18 Brookside Ave., Toronto 9, 

Telefonas RO. 7-9088. /
3 vyr. košt, labai geros eksporti
nės medžiagos $95.
20 sv. taukų ir 200 am. cig. $29, 
20 sv. taukų ir 20 sv. rūkytų la
šinių $55.
Galite užsakyti ir kitokios sudė
ties siuntiniu pagal savo norą — 
maisto, medžiagų ir kt. Paskam-

DAŽYTOJAS— 
DEKORATORIUS

• Įvairūs dažymai

• Popieriavimas ir t.t
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i. . . , ....
Montreal), Londoną, Windsora. Hatnil- i Y™ Prirengė Jums patarnauti. Nuo- niaisiu, nicu^gu n Xcrth Bay, sidburį ir kitur. ’ Xi‘JXS*£ ------- ------------“

binkite dar šiandien del smul- 30 dewson st, Toronto 
kesnfu informariju 1 le. 4.1kesnfti inform arijų.

širdžiai laukiama Jūsų paramos ir 
duosnios rankos. Iš anksto tariu dide
li A.” administratorius

k~^‘*

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C II U L I S

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

gžeSšij nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu,, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

✓/
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

ARTI JANE 'GATVES. $6.000 įmokėti. Moderniškas bungalovas, 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus Įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPES. $6.000•įmokėti. Originalus tripieksas, trijų šeimų, 
su balkonais, dideli kambariai, pajamos $355 mėnesiui, arti susisiekimo, 
krautuvių ir mokyklų. Savininkas parduoda su dideliu nuostoliu.

INDIAN RD. — BLOOR. $5.000 Įmokėti. 11 kambariu, atskiras namas su 
geru įvažiavimu ir 2 garažais; 4 vonios ir 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, arti keturių gatvėkarių: Skubus pardavimas:

JANE — BLOOR. $4.000 įmokėti. 7 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 
2 virtuvės, garažas, greitai galima užimti. Savininkas pirko kitų namą! 
Vienas morgičius balansui.

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




