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Kovos pozicijose
Jei seniau daugelis keliavo Amerikon bėgdami nuo caro ar 

skurdo, tai pastaraisiais laikais masės lietuvių atsirado užsieniuo
se karo ir ypač bolševikinio persekiojimo vejami. Jie paliko gim
tąjį kraštą gelbėdami savo gyvybes, kad ateityje grįžtų jin nešini 
nauja taika ir laisve. Deja, ši viltis prailgo — dar nematyti nei tos 
taikos, nei laisvės. Vietoje to girdėti būkštavimų, kad gali ateiti 
taika, bet be laisvės pavergtiesiems. Bet tiems būkštavimams yra 
tiek pat pagrindo, kiek ir vilčiai, kad taika ateis drauge su laisve 
bei nepriklausomybe. Pranašauti kiekvieną ima pagunda, ir mes 
nuolatos jautriai išklausome kiekvieno politinio spėliojimo, dės
tančio ateities galimybe^. Tai psichologiška, bet dabar metas ne 
pranašauti, o kovoti. Meą. turime savo kovos barus, juos gerai ma
tome, ir turime neužmiršti, kad tebesame kovos pozicijose.

• • •
Kol Lietuva tebėra pavergta, kol jos tikybinis ir apskritai 

tautinis gyvenimas yra persekiojamas, nė vienas išeivis negali 
nurimti. O jeigu ir atsiranda tokių, kurie netik nurimsta, bet dargi 
pritaria Lietuvos okupacijai, tai jie pritaria vagystei, persekioji
mams, trėmimams, žudymams. Jie bendradarbiauja blogyje ir tai 
tokio masto, kurio negalės užmiršti kartų kartos. Galbūt jie mano 
gera darą; gal jie yra Įtikėję į sovietinio rojaus idealą ir nemato 
tikrovės? Bet ir elementariausio galvojimo žmogui aišku, kad ka
lėjime, nors ir geriausiai aprūpintame, negalimas jokio idealo Įgy
vendinimas. Persekiojimais, priespauda, pavergimu, okupacija 
negali būti įgyvendintas joks tikras idealas. Jis gali būti tiktai 
sukompromituotas. Tikra gerovė yra galima tiktai teisingoj taikoj 
ir laisvėj.

Šiuo metu tikrosios taikos ir laisvės idėją atstovauja Vaka
rai. Užtat visai natūralu, kad mūsų išeivija gyvena jų idėjomis ir 
remia jų santvarkas, pagristas laisve. Net ir koloniniai kraštai, 
kurie dar tebeturi kolonijų, duoda kur kas daugiau laisvės primi
tyviesiems nei sovietai okupuotai Lietuvai: Tai svarbiausias pa
grindas, akinąs tikėtis, kad Vakarai pajėgs išplėsti laisvę visame 
pasaulyje. Tiesa, ir šioje pusėje nėra namų be dūmų, tačiau jie 
negali atbaidyti mūsų nuo pasilikimo laisvės kovų pozicijose.

• • •
Kaikas, siedamas mūsų išeivius su Vakarais, sieja ir su vadi

namuoju kapitalizmu, ypač atstovaujamu Amerikos. Esą ir mes 
esame kapitalizmo tarnai ar net vergai. Priekaištas visai be pa
grindo. Viena, puolamasis kapitalizmas nebėra tas, kuris vyravo 
prieš 50 metų, antra, mūsų laisvės byla.nėra siejama nė su viena 
sistema bei ideologija. Reikia pripažinti, kad kapitalizmas, ypač 
praeityje, yra; padaręs stambių klaidų ir. sukėlęs.prieš save ištisas.- 
mases. Krikščionybė popiežių* enciklikomis yra seniai pasmerku
si kapitalizmo negeroves, lygiai kaip ir kraštutinio socializmo.. Ir 
viena ir kita sistema turi neigiamybių, kurios verčia jieškoti ge
resnių kelių. Ryšium su tuo gimė socialiniai katalikų sąjūdžiai, 
iškėlę pirmon eilėn socialini teisingumą ir žmogaus asmenybę. So
cialinės kataliku savaitės bei konferencijos ėmė skleisti ir tebe- 
skleidžia tuos krikščioniškus principus, kuriais turėtų būti remia
ma ateities santvarka. Be to, ir kapitalizmas ir vakarietinis socia
lizmas mato savo silpnybes ir stengiasi jas pašalinti. Vyksta pa
stebima evoliucija, ir kur ji nuves bei kokia bus ateities santvarka, 
niekas negali pasakyti. Bolševikai- garsiai šaukia; kad tai būsiąs 
komunizmas, bet tai apriorinės propagandos šūkis, klaidinąs nesi- 
orientuojančius. ■ '

• • •
Pagaliau šiuo metu mums svarbu ne kuri konkreti santvarka 

vyraus ateities pasaulyje, bet degantis klausimas: ar ji bus grin
džiama laisve ir teisingumu, ar joje bus vietos laisvai ir nepriklau
somai Lietuvai? Jei Įsivyraus vadinamasis kapitalizmas arba vaka
rietinis socializmas, galime su pagrindu viltis, kad juose žmonių 
ir kraštų laisvės bus paisoma. Ten, kur Įsigalės krikščioniškais 

• principais remiama santvarka, neabejojame laisvės atėjimu. Bet 
jei dar daugiau kraštų užlies komunizmas, užlies ir visas laisves. 
Todėl mums, šiandieną kovojantiems už vergijos pašalinimą Lie
tuvoje ir kitur, rūpi pirmoj eilėj ne kuri nors praktinė sistema, o 
laisvės kova.

Kaip kovotojai galime ir turime veikti su visokių sistemų, pa
žiūrų bei nusistatymų žmonėmis. Mūsų politinės grupės ta linkme 
jau seniai eina ir dalyvauja atitinkamoje tarptautinėje veikloje. 
Ir tai nėra tarnyba kapitalizmui, o tarnvba Lietuvos laisvei.

Pr. G.

JAV ir Kanados lietuvių II kultūros kongreso dalyvių dalis Jaunimo Centro salėje Čikagoje
Nuotrauka V. Noreikos

Kultūriniai lobiai ir rūpesčiai kongrese
II-jo Š. Amerikos lietuvių kul

tūros kongreso visumos pirmasis 
posėdis Įvyko ketvirtadieni rytą 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje, 
į kurią sugužėjo apie 500 tautie
čių. “Lietuvi, tik žemei tėvų ne
gamink svetimųjų dievų” — šū
kis išrašytas salės scenoje buvo 
vedamąja kongreso mintimi, apie 
kurią sukėsi .paskaitos bei pokal
biai visumos posėdžiuose bei at
skirų sekcijų darbuose.

Pirmąjį visumos posėdi atidarė 
kongresui rengti komiteto pirm. 
P. Gaučys, o po to buvo sugiedoti 
.Ameriko& ir Lietuvos himnai- Tai 
atliko sol. Birutė Kemėžaitė. pia
ninu pritariant A. Nakui. Gilaus 
turinio invokacijas skaitė kun. B. 
Markaitis — katalikų ir kun. A. 
Trakis — evangelikų.

P. Gaučys darbo prezidiuman 
pakvietė šiuos asmenis: J

skaitė rašytojai: L. Andriekus. J. ■ mažiau kalbėti apie praeiti — 
Jankus. J. švabaitė, A. Baronas,! kurti ateities planus; J. Kardelio 
Gr. Tulauskaitė, akt. Z. Kevelai-; siūlymas palaikyti srovinę politi- 
tytė ir kt. Dalyvavo apie 500 as- nę spaudą — nepriimtinas.
menų. E. š. L. šimutis savo paskaitoj dės-

švietimo sekcija į tė, kad praeityje mūsų spauda bu-
Apie lituanistini švietimą Ka- j vo išimtinai idealistinė, o laikraš-

Savaitės įvykiai
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS DE GAULLE IR VĖL IŠĖJO 

LAIMĖTOJU. Duomenys rodo, kad jo šalininkai rinkimuose i parla
mentą pravedė 260 atstovų iš 482 ir gavo absoliutinę daugumą. Tai 
pirmas kartas naujojoj Prancūzijos istorijoj. Politinės partijos, ku
rios buvo susiblokavusios prieš De Gaulle, pralaimėjo, nežiūrint 
jungtinės paramos iš visų vadovaujančių sluogsnių. Atrodo, gausios 
polit. partijos turės reformuotis ir sudaryti 3 ar 4 pagrindines. Ko
munistų atstovų skaičius padidėjo. Kaikur komunistai blokavosi su 
socialistais ir kt. Ambroise apyl. tuo būdu pralaimėjo buv. De Gaulle 
premjeras M. Debre. •----------------------------------------

. . 1. ..... . , x . Britanijoj 5 apylinkėse ivyko
Augstojoj politikoj yyKSta uz-; papildomieji rinkimai i parla- 

kuhsims persiorientavimas. Ry- menta Konservatorių partija ne- 
sium su nuolaidomis Kuboje ir|teko įvieju vietu. Tai rodo, kad 
Kinijos - Indijos karu Sov. Sąjun-; konservatoį.iai vra tautai nusi. 
ga palinko Vakarų pusėn, nes ne-1- - 
sutarimas su Kinija pasiekė di
delę Įtampą. Britų premjeras 
Macmillan neužilgo lankysis Va
šingtone, o prez. Kennedy Pary
žiuje. Atrodo, vėl ateina* naujas JT kariuomenė išleidžia ''•mėnesi 
atolydis Vakarų santykiuose su 
sovietais.

bodę.
Kongo kelia JT gen. sekreto
riui naujų rūpesčių. Tai vis tas 

neramusis čombė. Konge esanti

ligi $10 mil. Pats U Tant ki, kad 
su Kongo problema rišasi ir jo
politinė ateitis.

V. Vokietijoj neprikl. demokra
tai atšaukė iš vyriausybės savo 

5 narius. Kr. demokratai pasiūlė

Kubos krizė eina prie galo. So
vietai sutiko atsiimti bombone
šius per 30 dienų, o JAV nuėmė 
karantiną. Inspekcijos klausimas 
lieka neišspręstas, nes Castro te-i atšaukti savo 15 narių, aiškinda- 
besipriešina. Mikojanas, išbuvęs mi, kad jie duoda laisvas rankas 
Kuboj 3 savaites, grižo Maskvon, kąncl. Adenaueriui dėl tolimes- 

..... .... , x • nės ateities. Tai vvksta dėl kr.Kinijos - Indijos karas staiga 
sustojo. Indijos min. pirm. Neh
ru dar nėra davęs savo sutikimo

aps. min. Strausso elgesio su laik
raščiu “Spiegei”,-kurio redakto-

^vuiuą w w ru aar nera aaves savo SUUKimO hnvn atimti 117 Variniu na
nadoje pranešima padarė A. Rin- timnkai — realistai. Tą kryptį dėl naliaubu nes mano kad tuo \lai svirnu uz Kanmų pa- kūnas Tis visa psama ’ davės V Kudirka Ateičiai siūlo- P • < • • S J• i r i o non šlapėm skelbimą. Strauss yra Ba-Kunas. jis apzveige visą esamą uavęs y. ivuoirKa. meiciai šituo. budu jis turėsiąs atsisakyti 12.000! ur ir in frak
būklę ir pateikė visą eilę prakti- patobulinti spaudos techniką; kv. myliu pioto Ladakh srityje!jF^vienin^Tstov’ iuof Tai 
niu pasiūlymu. Panašus praneši- spauda esanti pats svarbiausias Drie Kašmiro lis kalba anie ilga’ j VeuH1&dl b.u mas buvo J Tanatonio anie lit faktorius lietuvybės išlaikvme - P™.:rodo ir P1'- sekmadienio rinkimaimas buvo J. Ignatonio apie lit. faktorius lietuvybės išlaikyme — 
švietimą JAV. Koreferentas Klio- svarbesnis net už organizacijas ir 
rė abiejų pranešėjų siūlymus pa- mokyklas.
teikė suglausta <forma, tinkama ..J/ ' „ _________ v _ ____-j—r____
nutarimams. . ■ (Siųstas raštu ir perskaitytas. Siū- ąįysj Pakistai<ti> '.ižrreroiinio su-

Mokyt. Petrutytė skaitė paskai- lė: kelti spaudoje okupanto niek- tarti 
tą apie priešmokyklini auklėji- šiškus faktus, nes tokios žinios 
ma. Pasak jos priešmokvklinis į visdėlto prasiskverbia i Lietuvą; r
auklėjimas esąs vienas pačių pa-1 užimti aiškią poziciją dėl j laukTa,’ W'įreitu Taiku kažkJs metu JAV buvo pašaukti akty- 
grindinių dalykų padėti seimai i darbiavimo su kraštu, išlaikyti i. . :vvktj užtat Indiia orašo iš vi°n tarnvbon 14.000 aviacijos 
tautiniame auklėjime. Siūlė pusiausvyrą tarp amerikietiško i’j ’va’stvbri ’'-’^Ibos k”ri i—j a~c~.a paleisti

PLB Įjungti darželius i visą iituanisti- materializmo ir lietuviško idealiz-i/)r''a>ė.o J“'1 anksčiau Kalėdų.
pirm. J. Sungaila. kultūros tary- nio švietimo sistemą, sudaryti;mo. jP J F - • - . j VašhWonas _ 1963 m balan.
bos pirm. dr. J. Puziną, JAV LB priešmokyklinio auklėjimo pro"- L. Šimučio paskaitai korefera-į Pakistano prez. Ayub slaptoj; d-žio mėn dar vienas Amerikos 

St.!ramą. steigti vaikų auklėjimo ži- vo A. J. Kaulėnas, “L. Lietuvos”i -■ -tarybos prezidiumo pirm.
Barzduką, JAV LB centro v-bos 
pirm. J. Jasaiti. Kanados LB 
pirm. dr. P. Lukoševičių, muziką 
J. Kačinską, dail. Galdiką, muz. 
A. Mikulskį, dr. P. Skardžių, ra
šyt. J. Jankų. Buvo perskaitytas 
garbės prezidiuman kviečiamųjų 
asmenų sąrašas; sudaryta rezoliu
cijų komisija ir sekretoriatas.

Kas naujo Kanadoje?
Kanada—dykumų kraštas, nes 

vienoje kv. mylioje" gyvena tik 5 
žmonės. Britanijoje vienai kv. 
myliai tenka 567 gyventojai, Ita
lijoje — 391, Vokietijoje — 562, 
Olandijoje — 855. Indijoje—346, 
Kinijoje — 149. JAV — 59. Ne
skaitant prieauglio per paskuti
nius 2 metus, iš Kanados daugiau 
išvyksta nei atvyksta.

★
“Žmogus ir jo pasaulis” 

bus pasaulinės parodos 
Montrealyje 1967 m. tema. 
Paroda bus įrengta 500 akru 
plote ir kainuos $40 mil. Ti
kimasi įrengimo išlaidas at
siimti ir dar gauti pelno.

★
Daugiau televizijos aparatų yra 

Kanadoje, negu Įrengtų vonių — 
skelbia statistikos biuras. 83% vi
sų kanadiečių šeimų turi televizi
jos aparatus, bet tik 80,3% namų 
turi vonias ar dušus, nors prieš 16 
metų buvo tik 60,8%. 45% visų 
namii turi vieną ar dvi paskolas 
ir 20% visų kanadiečių neturi jo
kių skolų.

♦
Kriminalinių nusikaltimų 

skaičius Kanadoje didėja. 
Pagal Dominijos Statistikos 
Biuro paskelbtus duomenis, 
daugiausia nusikaltimu pra
ėjusių dvejų metų laikotar
pyje įvyko Toronte. Taigi, 
Torontas kaikuriais atvejais 
pralenkia Montreal!.

Kanados prekybos delega
cija išvyko Maskvon pasira
šyti naujos prekybos sutar
ties, kuri baigiasi 1963 m. 
balandžio mėn. Sov. Sąjunga 
perka iš Kanados įvairių pre
kių už $20 mil. ir Kanada 
kasmet importuoja iš Sov. 
Sąjungos už maždaug $10 
milijonu.

★

Kanada plaukioja be kompaso, 
pareiškė žymus Kanados istori
kas dr. F. Underhill. Kalbėdamas 
un-to studentams jis panagrinėjo 
dabartini Kanados tautini, politi
ni ir ekonomini veidą ir priėjo iš
vados, kad Kanada neturi jokio 
aiškaus tikslo ir nežino kur plau
kia, lyg laivas be kompaso. Bri
tanija eina savo keliais ir jungia
si prie Europos. JAV visiškai ne
kreipia dėmesio- Į Kanadą, vykdy
damos savo planus, tuo tarpu Ka
nada dairosi pasimetusi. Artėjant 
Kanados nepriklausomybės šimt
mečiui vis dažniau kalbama apie 
sąjungą su JAV, bet jos nesan
čios suinteresuotos kanadiečiais 
— pastebi tas pats istorikas.

★
žibalo šaltiniais Ontario 

provincijoje vis labiau domi
si JAV b-vės iš Texas, Kan
sas ir kitur. Manoma, kad 
pietinėje provincijos dalyje, 
apie Londoną, yra gana dide
li žibalo ir alyvos kiekiai.

ir sunkų karą. Bet tuo tarpų duo- ■ Bavarijoj. Strauss yra nusipelnęs 
tas Indijos kariuomenei įsakymas į geraį suorganizuodamas Vokieti- 

Inž J Miklovo nranešimas at-,^eisPI!oX?^HotlnayRlmusių.Rau-; -os karįuomene. jjs Vra minimas 
inz. j. M1K10VO pranešimas at donoji Kiniją tucttarpu yra pasiu-į į į įpėdinis Adenaueriui Kaistas rastu ir perskaitytas. Siu- u.^.; !haiP ipeuims Am naujau. ivu

į rieji jo nemėgsta, Tir‘stengiasi iš
stumti.

Vašingtonas. — Kubos Krizės
Indijos vyriausybė ir tauta nė- i 

ra tikri Kinijos nuoširdumu. Visi'

dinėlius šeimoms. red. Siūlė: saugoti mūsų spaudą
Diskusijos. — Koreferentas' nuo komunistinės Įtakos; daugiau 

Kliorė susumavo paskaitininkų i patrijotinės nuotaikos, niekam 
mintis ir pasiūlė diskusijoms nepataikaujant.
šiuos klausimus: 1. studijų dienas žurn. Pieža kalbėjo apie kelius 
liet, šeimos problemoms nagrinė- j didžiąją spaudą. Esame maži ir 
ti: 2. PLB švietimo tarvbos istei- kuklūs. Didžioji spauda duoda 
girnas; 3. mūsų moksleiviu litua- lietuviškų žinių kaip sensacijų, 
nistinio žinojimo išstudijavimas;.Reiktų duoti vietos spaudai žinių.

šiuos klausimus: 1. studijų dienas žurn. Pieža kalbėjo apie kelius

Toliau sekė sveikinimai kon- 4. programos ir vadovėliai: 5. liet, turinčių sensacijų pobūdžio. Rei- 
gresui žodžiu, .čia ilgesnę sveiki-1 gimnazijos bei bendrabučiai; 6. ketų dažniau ruošti vietines lietu-
nimo kalbą pasakė iš Kanados at-' liet, vaikų darželiai., 
vykęs dr. J. Sungaila. Trumpai Kelias valandas užtrukusiose 
dar kalbėjo J. Jasaitis, dr. Luko-i diskusijose pagaliau nutarta 
ševičius ir gen. konsulas čikago-: Įtraukti i rezoliucijas tik tuos 
je dr. P. Daužvardis. Raštu svei- i klausimus, dėl kurių prieita visiš- 
kinusiųjų sąrašas buvo ilgas. Ji ko sutarimo: a. prašyti PLB kul-

parlamento sesijoj pranešė krei- i erdvių žmogus lėks raketoj į erd- 
pęsis i Vakarų valstybes padaryti ves. Tai majoras Cooper. Jis 
Įtakos Indijai, kad ji sutiktų^yie- skries apie žemę 18 kartų.

Havana. — Rusų bombonešiai 
Kuboje yra aptarnaujami ir sau
gomi rusų, kubiečiai prie jų ne- 
prileidžiami.

Havana. — Tam tikros slėptu
vės Kuboje buvo parengtos ru
siškoms atominėms raketoms, 
bombonešiams ir kitiems gink-

na kartą baigti klausimą dėl Kaš
miro. Kol Kašmiro klausimas nė
ra baigtas, tol draugystės su Indi
ja Pakistanas negali priimti. Ka
nados vyriausybė pasisiūlė tarpi
ninkauti, bet Indija tyli. Indija, 
kurios žinioje yra Kašmiras, klau
simą laiko baigtu.

Į v
Austrijoje po rinkimų i parla-jlams. Manoma, kad dar ir dabar 
mentą padėtis tarp partijų nė

ra pasikeitusi: nei viena partija 
negavo daugumos ir vėl reikės 
katalikų ir socialistų partijų ben
dradarbiavimo. Komunistai ne
gavo nei vienos vietos parla
mente.

i vių dienas. Kiekvienoje kolonijo
je turėtų būti liet, spaudos komi
tetas, kuris duotų vietos anglų 
spaudai nuolatinius komunikatus. 
Rašyti padėkas anglų redakto
riams už žinias apie Lietuvą..Kū
rė j ai turėtų nevengti prirašyti 

(Nukelta į 6 psl.)
tūros tarybą artimoje ateityje su
organizuoti minėtas studijų die
nas; b. pritarti PLB švietimo tary
bos (ar kokiu kitu titulu švietimą 
koordinuojančios institucijos) 
steigimą: c.pabrėžti reikalą moks
liškai patikrinti vaikų lituanistini 
žinojimą.

Spaudos sekcija 
paskaitos. Žuvusiųjų bei nukankintu žur-

Pirmasis skaitė apie lietuvių nalistų bei knygnešių pagerbimas 
kultūrinio veikimo gaires, antra- tylos minute. Maldą atkalbėjo 
sis — apie lietuvių kultūrinius “Laiškų Lietuviams” redaktorius: 
uždavinius ir jų vykdymą. Abi į kun. Vaišnys. į-—.—r---- ------ - .----- - r -
naskaitos buvo suderintos ir pa-į Prezidiume — kun. J. Prunskis: vaujančiam liberalinės pakraipos 

[kreiptos praktine linkme. Abu i ir liet, jaunimo spaudos atstovai dienraščiui “Dagens Nyheter”. 
ipaskaitininkai kėlė reikalą orga- -- “Ateities”, “Skautų Aido”, Į Todėl nenuostabu, kad šio laik- 
: nizuotu ir planingu būdu rūpintis j “Mūsų Vyčio”, “Lituanus”, Lie- raščio korespondentas Romoje sa- 
i lietuviškąja kultūra išeivijoj. Jų tu vos “Vyčio”. Pradžioje perskai-ivo pranešime Vatikano santarybą 
mintys buvo svarstomos atskira-1 tyta red. J. Kardelio paskaita, j vertino kaip grynai politini Įvykį, 
me posėdyje ir sekcijose, bent! Skaitė aktorė Kielaitė. i Kiek sunkiau suprasti jo pagrin-
kaikuriose. Svarstvmų išvados su-' Papildymuose dėl J. Kardelio minti, išreikštą straipsnio 
žymėtos rezoliucijose. I paskaitos J. čiuberkis pasiūlė: su antrašte “Popiežius žvalgosi i ry-

Vakare Įvyko literatūrinis va- pagarba prisiminti spaudą ir jositus”. 
karas - banketas. Savo kūrybas i veikėjus, kuri Amerikoje rasta; ■

perskaitė pirmajam visumos po
sėdžiui vadovavęs St. Barzdukas. 
Raštu sveikino: vysk. V. Brizgys. 
ėr. A. Trimakas, dr. J. Žmuidzi- 
nas. V. Sidzikauskas, prel. P. Ju

dras-ir kt.
Po šios oficialios dalies sekė 

pagrindinių kongreso kalbėtojų 
— dr. J. Griniaus ir dr. J. Puzino

yra paslėptų ginklų.
Niujorkas. — Raud. Kinija, 

pradėdama karą su Indija, turėjo 
2,5 milijono karių, o Indija — vos 
pusę milijono. Kinijos aviacija 
turi 3000 lėktuvų, o Indija žymiai 
mažiau.

ARTĖJA STALININĖS GVARDIJOS GALAS LIETUVOJE
Norint trumpai apibūdinti Šve

dijos religinę būklę, galima sa
kyti, jog tai — protestantiškas 
kraštas, kuriame vyrauja indife
rentiškos, jeigu ne tiesiog antire
liginės, nuotaikos. Visų pirma to
kia charakteristika tinka vado-

Politiški vertinimai
K. Bažnyčia jokiu būdu nema

nanti kapituliuoti prieš komuniz-
■ mą, tačiau Vatikano politikos 
kompaso adatėlė dabar rodanti 
koegzistenciją—teigia anas “DN"

Į korespondentas. Dabartinis po-.

i C R I K I S iryba po trejų metTI pastangų pri- 
j. pažino esama tikybinę padėtį Pa-Musų korespondentas Švedijoj ba|tijo kraštuoseJ ir v Jepaisyda- 

ma tremties sluogsnių protesto,
galioja posakis: kas ka nori maty- užmezgė tiesioginius santykius su 
ti, tą ir mato. Tačiau neabejotina,' tų kraštų protestantų bažnyčiom, 
jog nė kiek nemažiau už švedu I Nors kaikas tą faktą karčiai ko- 
laikraštininka Vatikano santarv- i mentavo. kaip tariamą pataika- 

----- ‘ ~‘ Įvimą komunistiniam režimui, ta
čiau ir pabėgėliu tarpe netrūko 
balsų, kurie tatai pateisino, kaip 
realistišką mėginimą esamomis 
sąlygomis padėti anapus gyvenan
tiems ir už savo tikėjimą kovo
jantiems krikščionims.

Tolyn nuo Stalino
Rašant šias eilutes, Maskvoje 

prasidėjo Sov. Sąjungos kp ck 
plenumo posėdžiai. Propaganda. 
iš anksto jau apšaukė jos darbus 
“istorinės reikšmės”. Švedų spau
doje taip pat buvo linkstama pri
leisti. jog būsią svarstomi svar- 

Rciškiniai Pabaltijy j būs pramonės ir žemės ūkio klau-

bą politiškai vertina Kremlius. 
Jau kuris laikas sklinda atkaklūs 
randai, jog Chruščiovui labai rū
pi išlyginti santykius su Vatika
nu. Tatai atrodvtų lyg ir praktiš
kas atsiribojim& nuo Stalino, ku
ris. plačiai žinomu posakiu, po
piežiaus galią matavęs tik divizi
jų skačiumi. Chruščiovo sveikini
mo telegrama Jonui XXIII gimta
dienio proga, išleidimas Romon 
eilės vyskupų, o taip pat Maskvos 
stačiatikiu bažnyčios stebėtoju — 
tokie kol kas esą Chruščiovo “ge-t 
ros valios” ženklai.

Sovietai išėjo iš JT posėdžio
Kanados premjero J. Diefen-! stovas pareiškė, esą Kanada nesu 

bakerio pažadas iškelti sovietų prantanti reikalo. Kanados nauj 
pavergtų tautų klausimą JT tuo demokratų partijos vadas Doug- piežius. priešingai savo pirmtakui j Prie tokiu ženklu bandoma pri- j simai. visu pirma didesnės de- 
tarpu nerado pakankamai rėmėjų las savo krašto atstovo kalbą pa- Pijui XII. jieškąs savotiško mo- skirti ir ta fakte, kad su santary - :--------,J - «-•-centralizacijos ir savivaldos link

me. Tačiau kokiu nors nepapras
tu staigmenų niekas nesitiki. Vis- 
dėlto akivaizdoje sunkios vidaus 
padėties, kurios negalima išlaiky
ti vien tik terorizuojant žmones 
mirties bausmėmis. Chruščiovui 

___ _ _ _ nelieka nieke kito kaip tęsti savo 
Italų kompartijos organas nio pobūdžio trukdytuvai. Stebintį “destalinizaciją'’.

iita” savo ruožtu oasiskubi-;lietuviškųjų Vatikano laidu turi-' Gavus nusileisti Kubos atveju, 
. Tėvą. Vatikaną ir K. Baž-jnĮ, neatrodo, kad jis būtu pakitęs.; Chruščiovo padėtis nuo to nenu-

iš kitų valstybių pusės, ir todėl vadino nerimta, o L. B. Pearson.; dus vivendi net su Maskva. Korės- 
kol kas rezoliucija nebuvo pasiū- liberalų vadas pareiškė, esą jei nondentui krito i akis, kad popie- i<>uijv iictuvi^Kuju i<nuu uuauv-
lyta. Vietoj to Kanados užsienio pasiūlyta rezoliucija būtu JT at- žius. savo kalboje apgailestauda- mu susilpnėjimas. Tie trukdymai
r. parlamentinis pavaduotojas mesta, būtų daugiau žalos, nei i mas daugelio vyskupų negalėjimą1
Heath Macquarrie JT visumos po- naudos, šiaip ar taip Kanados at- ■ dalyvauti santaryboje. vengęs nu-
sėdvje pasakė kalbą prieš raudo--stovo žingsnis sveikintinas, nors rodyti, jog jie iš Rytų bloko. Taip 
nąjj imperializmą, primindamas, f- 21 -
kad sovietų vergijoj yra 96 mil. mos. Turėjo Įtakos ir nepalankus į nizmą. 
žmonių, esą jiems neduodama oolitinis momentas, nes;
laisvo apsisprendimo teisė. So- čiu-sovietų santykiuose šiuo metu' no 
vietai, norėdami pridengti savo vengiama susikirtimo. Vašingto- nyi 
kolonizmą. tiek daug kalba anie ne atstovų buvo patarta švelninti I ]

naudos, šiaip ar taip Kanados at- ■ dalyvauti santaryboje. vengęs nu

bos pradžia sutapo ir Vatikano 
radijo lietuviškųjų laidų trukdy-

maždaug nuo praeitų metų pabai
gos buvo tokie stiprūs, jog visiš
kai užstelbdavo programas. Dabar 
girdėti tik palyginti silnni vieti-ir nesusilaukė reikalingos para- pat esą vengiama minėti komu 

jpaiankus nizmą. I 
amerikie-, “L’Uni 

(/SV. . „V..,...... »». 1IĮ. nvuu vvv. n<av J,.' wvw | — — — --—------------— — —

čia priskirti prie “neutraliųjų”. Bent kokios nors “koegzistenci-1 kentėjusi, švedu spauda tokią iš- 
Nėra abejonės, jog “DN” ko- nės” linijos negalima pajusti. 'vada padarė iŠ to. jog Ivgiai tuo 

į svetimąjį. Sovietų atstovai išėjo .net Kanados atstovo paruoštą [ respondentas šiuo atveju smar- .. ......................................................... - v
'•iš salės, tik sovietinės Gudijos at-’kalbą . !kiai sutirštino spalvas, čia tikraiI

Tenka priminti, jog ši rudeni ■ pačiu metu Bulgarijoje buvo pra- 
. ikiai sutirštino spalvas, čia tikrai ‘ protestantų bažnyčių pasaulio ta- (Nukelta i 7 pusi.)
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Ukrainiečiu tauta, kilmė, kalba
\ <

, Žodis- .{‘Ukraina” ukrainiečių < ukrainiečių, įsijungimą į tarpiau-(mečių. ir. gudų, kalbos priklausę 
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Pranešimas iš Romos Mons. KLERAS

VYKSTA TYLUS, BET 
~ REIKŠMINGAS DARBAS

Specialiai “Tėviškės Žiburiams”
visus projektus. Taip pvz. liturgi
nės knygos, mišiolas, brevijorius, 
ritualas ir kt. sulauks nemaža pa
keitimų, bet tai turės pirma pa
ruošti Įvairūs specialistai, laiky
damiesi bendros santarybos Tėvų 
nuomonės. Tai ypač lauktina šv. 
Mišių apeigose, čia pagrindinė 
dalis — Mišių kanonas — lieka 
kaip buvęs visų Mišių centru, bet 
Įžanginės Mišių maldos, lekcijos 
ir evangelijos gali būti žj'miai 
pakeistos, suprastintos; kalbama, 
gad gali būti leista jas skaityti 
vietos žmonių vartojama kalba, 
o ne lotyniškai kaip iki šiol kad 
buvo. Ir kitų sakramentų apeigo
se lauktina nemaža pakeitimų, 
kad jų prasmė būtų, lengviau ir 
geriau tikinčiųjų suprantama.

Tuo būdu ši visuotinės Bažny
čios santaryba, nors lėtai, siekia 
Įnešti naujo gyvumo į liturgini 
gyvenimą, labiau ji pritaikinti 
šių dienų žmonėms, kad jie leng
viau rastų kelią į išganymą ir są
moningiau gyventų krikščioniš
kąjį tikėjimą.,

ATITAISYMAS. — “TŽ” 47 nr. 2 
psl. informacijoj apie Vatikano santa
ryba Įsiterpė kito straipsnio eilutė ir 
nutraukė minti. Turi būti: “Juos parė
mė kard. Spellman iš Niujorko ir 
kard. McIntyre iš Los Angeles. Spren
dimo tuo klausimu...”

Po iškilmingo atidarymo II Va
tikano santaryba jau mėnuo kaip 
intensyviai pasinėrė tiesioginia
me darbe. Virš 2000 pasaulio vys
kupų dienos Romoje slenka gar
sioje posėdžių aulėje šv. Petro 
bazilikoje svarstant ir diskutuo
jant keliamus klausimus. Posė
džiai vyksta uždarai,, be jokios 
publikos, bet kasdien yra skelbia
mi oficialūs biuleteniai, kurie in
formuoja spaudą ir pasaulio žur
nalistus. Bet tai yra tik trumpi 
darbų pranešimai, duodantys 
vaizdą, kuria linkme žvelgiama i 
ateitį. Daugelis tikėjosi, kad grei
tu laiku bus paskelbta daug nau
jumų ir sensacijų mėgėjai aštrino 
plunksną spėliojimais stengda
miesi iškilti pranašų garbėn. Vel
tui jų viltys. Vatikano santaryba 
pajudėjo lėtai, svariu žingsniu 
pirmoje eilėje imdamasi svarsty
ti liturginius klausimus. Tai la
bai plati dirva ir teikia daug me
džiagos nagrinėjimams. Pradžio
je nesimesta i spekuliatyvinius 
Įvairių principų aptarimus, bet 
imtasi praktiško uždavinio per
tvarkyti labiausiai su gyvenimu 
surištus liturginių apeigų klausi
mus, kaip sakramentų teikimas, 
šv. Mišių laikymas, lotynų kalbos 
vartojimas ir kt.

Ratas, pamažėl 
riedėdamas...
Iš pradžių darbas eina lėtai. 

Susirinkusieji santarybos Tėvai 
jaučia dideli atsakingumą ir tik 
pamažu Įsitraukia i darbą. Pats 
šv. Tėvas Jonas XXIII yra paša-; 
kęs: “Chi va piano, va sano e va 
lontano!” — “Eik neskubėdamas 
— toli nueisi!” Taip ir pirmoji 
santarybos sakaitė praėjo vien or
ganizaciniams klausimams spręs
ti. Išrinkta dešimties Įvairių ko
misijų nariai ir nutarta darbų 
tvarka. Tiesioginis darbas prasi
dėjo su antraja savaite, pagal iš 
anksto nustatytą planą, kuri nu
statė parengiamoji komisija.

Tik 10 minučių
Bendri posėdžiai vyksta kasdie

ną, išskyrus ketvirtadienius ir ___ _ ____ _______ _____
sekmadienius. Dalyviai susiren- ■ dyba jau pirmajame savo posėdy-

9 vai. Romos laiku irije svarstė galimvbes tokius bend- 
po Mišių atidengiama Evangelijų 
knyga; sukalbėjus atitinkamas 
maldas, prasideda nagrinėjimai. 
Kiekvienas dalyvis turi teisę pa
reikšti savo nuomonę, bet kadan
gi dalyvauja virš 2.000 Tėvų, tai

- paprastai kalba .tie. kurie iš anks
to užsiregistruoja. Kalbėjimo lai
kas apribotas 10 min. kiekvie
nam; reikalaujama kalbos san
trauką ir pasiūlymus įteikti raštu 
santarybos liturginei komisijai, 
kuri svarsto ir ruošia galutinius 
formulavimus. Todėl dabartiniu 
metu dar nepadaryta jokiu galu
tinių nutarimu ir nenaskelbta jo
kių pakeitimu liturgijoje. Tai bus 
padaryta gal šios sesijos pabaigo
je ar vėliau, kai galutinai paaiš
kės visų nuomonės.

Numatomi pakeitimai
Santarybos tikslas nėra smul

kiai nustatyti visas reformas ar 
pakeitimus. Ji duos tik bendras 
linijas ir pagrindus, pagal ku
riuos atskiros komisijos paruoš

žemės, ukrainiečių kultūra. U k- prekybiniais ir kultūriniais cent- yra artima rusų kalbai, fonetiniu 
rainiečiu kaimynai deda kirti žo-iraia. Jie buvo įkurti vikingams'— giminiuojasi su serbų ir kroa- 
džiui “kraj”
das»jau užtinkamas XI a. Lietuvos Įtaka buvo nemažesnė.
valdymo laikotarpyje buvo vadi-: Nestorius apie ukrainiečius 
narna pasienio sritimi. Anuo me- Nestorius aprašinėja ukrainie-| ___ ____ ,______________
tu ukrainiečių uždavinys — su- čių papročius. Esą jie gyveno ne-;turima iš IX a. Iki XVIII a. sla- 
laikyti kaimyninių tautų ar atei- < gausiomis giminėmis. Giminės, viškosios bažnyčios naudojo uk- 
vių antpuolius. (kurios buvo Įsivyravusios Ukrai-Įrainiečiu kalbą. Toji kalba suvai-

Ukrainiečiai turėjo savo kraš- nos srityse, susivienijo XI a. pra- dino tam tikrą vaidmenį ir istori- 
tui ir kitą vardą — “Kijivo rus”, džioje. Ukrainiečius jau jungė ( nėję Lietuvoje. Tik XVII a. uk- 
Maskviečiai ji sąmoningai pasi- bendras tikėjimas, bizantiškoji rainiečiai sukūrė literatūrinę 
savino, kad pačius ukrainiečius kultūra. Jie telkėsi atsispirti len- kalbą, nors Igorio dainos epas jau 
prijungtų prie rusų. Įkams, kurie ėmė juos nuolat už-j XII a. plačiai žinomas. Daugelį

Ukrainiečiai yra indoeuropie- puldinėti. Vakarinėse ir šiaurinė- literatūrinių paminklų sunaikino 
čių kilmės, bet priklauso slavų i se ukrainietiškose srityse kaiku-į aziatiškos ordos.
grupei. Jie glaudžiai bendravo su rios savaimingumo žymės išlaiky-; Tragiškas pavergimas ir Ukrai- 
Mažąja Azija ankstyvaisiais lai- tos iki šio meto. Skirtumai tarp i nos padalinimas dalimi buvo lai
kais. nors buvo veikiami ir nesla-; lemakių. boikų ir hutsulų nežy- mingas, nes rusams 1876 m. 
viškų tautų. Jau III a. prieš Kris- mūs, nors ir dabar yra kaikurių; ėmus persekioti ukrainiečių kul
tų juos pavergė germanai. Iš uk-;folklorinių atspalvių. Didesnio;turą, rytiniai ukrainiečai literatai 

- S1_.: *skjrtjngun^0 esama tarp austrų ir ir mokslininkai rado prieglaudą
rusų valdytų ukrainiečių, nes jie Lvive.
tarpusavyje rungtyniavo net ne- Mokslinius ukrainiečių kalbos 
priklausomybės kovose pa I D. pagrindus padėjo M. Smotricki 
karo. Karpatų ukrainiečai dedasi 1618 m. išleidęs ukrainiečių gra- 
pranašesniais kultūroje, civiliza- matiką. Šimtui metų praslinkus 
cijoje ir linkę vadovauti diduk- i Petrapilyje buvo išleista kita uk
rainiečiams. Įrainietiška gramatika. Praėjusio

Antropologinis mišinys amžiaus pabaigoje kalbininkas 
Antropologiniu požiūriu ukrai- Potėbnia iškovojo ukrainiečių 

niečiai yra mišinys rasinių tipų: kalbai vietą slavų kalbų šeimoje, 
dinarų, viduržeminio, alpiniško 
šiaurinio, subšiaurinio ir net la

— kraštas, šis var- vyraujant, tačiau ir graikiškoji tų kalbomis, o savo prasme neto
lima lenkų kalbai.

Ukrainiečių kalba
Ukrainiečių kalbos dokumentų

rainietiškų žemių vokiečius išvi
jo klajokliai, atėję iš rytų.

Ukrainiečių telkimasis
Ukrainiečių tauta pradėjo telk

tis tik III-IV a. no Kr. Tuo metu 
pietvakariuose jie turėjo kaimy
nus čekus, o šiaurvakariuose — 
slavus, kurie vėliau liko praminti 
gudais. Ukrainiečiai turėjo nema
žos įtakos nevien gudams, bet ir 
rusams, kurių kraujas atmieštas 
daugelio tautų ypač mongolų.

Tautų judėjimo tarpsnyje uk-

Mokslinius ukrainiečių kalbos

Ukrainiečių būdas
Ukrainietis yra kuklus, pama-

rainiečiai, stepių viešpačiai, gotus pių. Ukrainiečiai yra šiaurinio ti-ižu galvojantis ir jausmingas. Jo 
pastūmėjo i vakarus. Slavų ginri-ipo. ilgaveidžiai, tačiau atmiešti! gyvenimą apsprendžia ne protas, 
nės pasiekė Visla ir Oderi. Seno- j alpinu kilmės apskritaveidžių, šis i logika, bet jausmai. Lengvos sa
ves ukrainiečiai XI a. nekartą tu- mišinys sudarė naują padermę.! lygos pramisti, daug triūso nerei- 
rėjo susikirsti su lenkais. Jie la-; Šiaurės tipas, dar prieš bronzos; kalaujantis .klimatas ukrainiečių 
biau plėtėsi i pietus ir pietryčius.!tarpsnį, atmieštas dinarinės pa-'nepadarė veržliais, bet savotiš- 
Įsigalėdami karpatiškoje Ukrai-i dermės, kuri sudaro net 44% da-; kais individualistais. Ukrainietiš-
noje ir Juodosios jūros pakran-j bartinių ukrainiečių. Antrąją vie-; kas individualizmas sudrausfnina- 
tėse. ta šalia tamsiaplaukių ir ilgavei-; mas visuomeniškumo rėmuose,

Gotai darė nemažos Įtakos uk- džių dinarų užtinkame 22% tam-■ nors pvz. otomaniškų kovų metu 
rainiečiu būdui. Anuomet ukrai- siaplaūkių ir apskritaveidžių ąl- už nepriklausomybę po I D. karo

visuomeniškumo rėmuose,

Įvairus

gruodžio 3 diena
BALSUOTOJAI! Pasirinkite 

kūriš gėrąi žino vįsų 
tagyvenlojū reikalus ir pilnai 
sirengęs visada jums padėti.

5 rinkiminėj apylinkėj i 
ALDERMANUS balsuokite 
už

GEORGE BEN.
Jis geriausiai žino šios apylinkės 
ivarios kilmės gyventojų visas 
problemas, nes yra advokatas jau 
25 metus šioje apylinkėje verčiasi 
savo praktika. Jis yra ateivių tė
vų sūnus ir karo veteranas, todėl 
geriau negu kas kitas, išrinktas i 
aldermanus, visiems pasitarnaus. 
Georgė Ben mano, kad tautinės 
grupės turėtų plačiai Įsijungti i 
miesto kultūrinį gyvenimą. Todėl būdamas aldermąnu darys 
įtakos miesto valdyboje padėti joms pasireikšti su savo menu, 
kad per ji galėtų skleisti savą kultūrą ir tautinių grupių gerą 
vardą. Todėl neabejodami gruodžio 3 dieną penktoj rinkiminėj 
apylinkėj į ALDERMANUS balsuokite už

Jis sąžiningai miesto valdyboje atstovaus jus ir jūsų reikalus. 
Plačiau apie George Ben žirėkite “TŽ” nr. 46 ir 47. (?kb.)

Informacijai 
telefonas:

RO. 9-6505

BALSUOKITE
PIRMADIENĮ, GRUODŽIO TRECIĄ 

7 APYLINKĖJ (High Park) 

į aldermanus už
Wm. C.

Davidson
Metropolinio Toronto Tarybos narį, Vicepirmi
ninką Metropolinio Toronto ir apylinkės gam
tos apsaugos žinybos. Tarybos narys per išti
sus 12 metų.

niečiai dar nesudarė tautos, nes pinų. Šios dvi padermės daugiau- nebuvo apvaldytas. Šeimos gyve- į gaus svarbieji Įvykiai — gimimas, 
gyveno atskiromis giminėmis be;šia užtinkamos Ukrainos pasie- nimę ukrainiečiuose ryškus vyro vestuvės ir mirtis atžymimi ne- 

•VI 1 1 • « • ____ __ _ _____ A _  Z _ T z’’ 1 Z Z — _ Z __  /'v — - - Zl-Z_-______  . . ~ Z J L . ■. n X; V. VZ.V v v XV » 1 V-IXV ; XLU V-VV , V, Art,aiškaus tautinio susipratimo ir • iriuose. Apie Kijiv ir Cernihiv vy- J vaidmuo, kuris žinomas rusuose; paprastai iškilmingai. Metinės 
tikslų. Geri vandens keliai ir pui-i rauja šiaurietiškas tipas. ' ! ir vokiečiuose. Skyrybos retos, krikščioniškosios šventės iškiliai 
ki geografinė padėtis apsprendė: Kalbiniu požiūriu rusų, ukrai- šeimos papročiai kieti. Trys žmo- švenčiamos.

Naujos vadovybės nauji uždaviniai KLB pirmininkas dr. P. Lukoševičius 
aktualiaisiais klausimais

— Keliamas yra lietuviškosios 
gimnazijos ar bendrabučių rei
kalas-. Ar naujoji krašto valdyba 
yra jau pradėjusi ką nors daryli?

— Kr. tarybos sesijoje Otavoje 
kr. valdybai buvo pavesta bandyti 
ištirti reikalą, ir, jei galima, 
Įsteigti mergaitėms ir berniu
kams bendrabučius. Ši problema, 
mano manymu, labai svarbi ir 
galbūt kaikuriose vietovėse opi. 
Tačiau, kai kr. valdyba paskelbė, 
kad norintieji praneštų savo pa
vardes, tokiu neatsirado. Kr. val-

rabučius steigti. Buvo prieita iš
vados. kad vienintelės Įstaigos, 
galinčios tokius bendrabučius ge
rai išlaikyti, nes jau turi gerą 
praktiką, būtų lietuviškos vienuo
lijos. Konkrečiai buvo galvota to
kius bendrabučius steigti Toron
te. todėl ir buvo sueita i kontaktą 
su Nekalt. Pr. Marijos seselėmis 
ir Tėvais pranciškonais.' Vieni ir 
kiti nuoširdžiai tam pritarė, ta
čiau esamomis sąlygomis jiems 
nebuvo Įmanoma tai padaryti dėl 
patalpų klausimo ir ypač auklė
tojų trūkumo. Vieni ir kiti turi 
JAV savo Įstaigas: seselės mer
gaičių bendrabuti Putname, o Tė
vai pranciškonai — Kennebunk 
Port. Maine, gimnaziją ir bendra-, 
būti. Tokiu būdu lieka tik viena 
galimybė: visu nuoširdumu pa
raginti tėvus siųsti savo mergai
tes pas seseles i Putnamą.o ber
niukus — pas Tėvus pranciško
nus i Kennebunką. šiuo metu tai 
vienintelė galimybė lietuvius vai-

siuntiniai Estija, Ukraina

IX I/m a* a .J >*.««• Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS I\QhQQOS. paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS MA- 

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

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

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

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

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

Ponia V. Jrtraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

dytų pasisakyti, kad yra lietuviai 
ir kalba lietuviškai.

“TŽ” redakcijai noriu nuošir
džiai padėkoti už krašto valdybai 
rodorrią palankumą. Iš anksto 
Jums, p. Redaktoriau, primenu, i 
kad eisime pas Jus su visokiai i 
siais prašymais.

— Dėkui Jums už ši pasikalbė-

kus apsaugoti nuo nu;au;<mto,%ooAomtv. tar-oo.s sesijai ou- 
ar, geriau sakant, nuo galimybės j vo didelė garbė turėti PLB v-bos 
papulti i nutautėjimui palankias j pirmininką ir vicepirmininką, ku- 
sąlygas. Taigi, tuo klausimu kr. ' 
valdyba padarė visa, kas šiuo me
tu buvo galima. Tiek seselės, tiek 
Tėvai pranciškonai pažadėjo to
kius bendrabučius steigti, kai tik 
bus pasikeitusios sąlygos.

Apie lietuviškos gimnazijos į valdybas.
steigimą, manau, netektų ir kai-i — Būtų malonu išgirsti, kokie profesijos žmonių, kurie universi- tojams. Linkime ištvermingai va- 
bėti. nes tai visai neįmanoma ir.Į yra Jūsų pageidavimai lictuviška- 
dėl Įstatymų, tvarkančių gimnazi-j jai visuomenei?
jų reikalus, ir dėl reikalavimo — Norėtųsi paliesti jaunimo davėjais. Mano manymu, niekuo 
dėstyti oficialia krašto kalba, ku-! mokymąsi ir siekimą-universite- 
riame gimnaziją norima steigti, tinio išsilavinimo. Labai yra džiu-
Esu tikras, kad nesusidarytų rei- gu pavasariais skaityti laikraščių i Kanados lietuviu visuomene nuo-i 
kiamas moksleivių skaičius. Ge- ssiriyse jaunuolių pavardes. ga-ųirH,>ja: n.rpmti pnvlinkilI ^arhlI<; 
ras pavyzdys yra lietuvių vaikų; vusių vienoki ar kitokį akademini širdžiai paręmti apv linkių darbus

r

rie visą suvažiavimą sekė ir ak
tyviai suvJaavime dalyvavo. Esu 
tikras, kad mūsų prašymas bus 
patenkintas, ir PLB valdyba pa
skelbs 1963 m. Sukilėlių Metais ir 
apie tai painformuos visų kraštų i

kad neužilgo geresni bei atsako- 
mingesni darbą bus sunku gauti 
ir tik paprastą universiteto diplo
mą turint. Tai jau galima matyti 
Civil Service duodamuose skel
bimuose darbui gauti. Kanadoje 
yra daug galimybių vakarais mo
kantis pasiekti to. kas nepadaryta 
jaunystėje. Šiandien daug turime jimą duotą mieliems mūsų skaity-į

teto diplomus įsigijo dirbdami Ii- dovauti ir sėkmingai jungti visus: 
■ goninėsel fabrike ar restorane pa-; tautiečius aktyviam darbui.

met nėra vėlu mokvtis.
Baigdamas norėjau prašyti visą • Piaučių vėžys ir 

cigaretės
- Pittsburge neseniai baigėsi pa-

' darželiai. Darželiai, Įsteigti lie-; laipsni. Iš kitos pusės, gana skau-i lietuvybei išlaikyti. Malonu, kad garsėjusi byla, kur tabako b-vė;
i tuviams, tol merdėjo, kol tikėjosi du yra girdėti kalbas iš tėvų: gir- vis daugiau tautiečių įsistiprina buvo apkaltinta, esą “Chester-; 
■ išsiversti lietuviukais. Šiuo metu di. aš šiaip taip Įsigijau namą, au- gerai ekonomiškai ir pasidaro ma- field” cigarečių rūkymas sukėlęs

Gruodžio 3 diena
Jūsų 

geriausias 
pasirinkimas
Perrinkite .

ORLIFFE
kojitroherium

u.lu„uaa.a. o.uv r ............ -------------------------- ~ I Y
tik Toronte truputi geriau, Mont-: tomobili.... tai ir mano vaiko žiau priklausomi nuo pašalinės i vėžį. Otto Pritchard pareiškė, kad; į Vs&sc8S ž L I A 
realyje lietuvių vaikų yra vos ke- galas negriebs — pradinę baigė itakos. Gražu, kad daug jaunų; jis rūkė “Chesterfield” cigaretes;Į 1
lėtas. ■ ir tegu eina Į fabriką. Mano ma- žmonių užima geras vietas kana-; nuo 1920 iki 1953 m., kada jam!

— Palietus finansinius reika- nymu. didžiausią skriaudą tėvai diškame gyvenime. Vieno tačiau, dėl vėžio turėjo būti išimta pusė katalikas
lūs. atrodo, kad Kanados Lietuvių: daro savo vaikams, jei nenori jų' visus reikėtų prašyti — nepasi- plaučių. Iš tabako b-vės jis ,rei- 

... .  “ statykime sau aukso pilių ir ne- kalavo didelio jieškinio. Teismui;
prisiliekime aukso veršių bei ne- pasibaigus. 12 prisiekusiųjų pri- 
apkurskime mechanizacijos ir pažino, kad Pritchard vėžį tikrai j 
atominio amžiaus triukšme lietu-;gavo nuo rūkymo, tačiau jo jieš-; 
viškam reikalui. Išlikime gerais ■ kini atmetė. Esą niekas nevertė; 
lietuviais ir stenkimės išauginti jo pirkti ir rūkyti “Chesterfield' 
savo vaikus taip, kad jie nesigė- jis rūkęs grynai savo rizika.

Fondo įregistravimas jau antri kartais ir priversti siekti augštes- 
metai yra akligatvyje. Kaip gi su 
juo yra?

— Kanados Lietuvių Fondo 
Įstatai buvo priimti tik paskutinė
je kr. tarybos sesijoje, sudaryta 
ir patvirtinta fondo valdyba, ku
rią gal kaikas norėtų pavadinti 
laikinąja iki bus sušauktas pagal 
Įstatus visuotinis susirinkimas. 
Tokiu būdu tik po paskutinės kr. 
tarybos sesijos Otavoje yra gali
ma kalbėti apie Lietuvių Fondo 
Įregistravimą. Tikiu, kad LF val
dyba šį klausimą studijuoja ir 
praneš spaudai, kai tik bus kokių 
nors rezultatų. Mums belieka vi
sokeriopais būdais šį visų Kana
dos Lietuvių Fondą remti.

— Pirmaisiais Jūsų kadencijos 
metais Įvyks pasaulio lietuvių sei
mas Toronte. Koks K LB krašto 
valdybos visuomeninis ir finansi
nis vaidmuo seimo organizavime?

— Man labai džiugu, kad PLB 
valdyba nutarė seimą šaukti Ka
nadoje. Mums tenka didelė garbė, 
tačiau kartu ir atsakomybė padė
ti PLB valdybai, kad šis seimas 
kuo geriausiai pasisektų. Kadan
gi seimas numatomas Toronte, 
savaime suprantama, kad Toron
to apylinkė turės apsiimti didelę 
techniško darbo dalį atlikti. Ne
abejoju, kad Torontas.'kaip ir vi
suomet, taip ir ši kartą ištesės. 
Jeigu susidarytų PLB valdybai fi
nansinių sunkumų, KLB kr. val
dyba visais galimais būdais steng
sis padėti. Visa kita priklausys 
nuo mūsų visų laikysenos bei da-

nio išsimokslinimo, kai juos ap
ima pagunda pagyventi tain, kaip 
ir visi, kurie uždirba ir gali pirk
tis ko nori. Aš manau, kad visi 
mato, jog geresni darbą ir fabri
ke yra sunkiau gauti be gimnazi-

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE

gali būti žydu?" >
Lenkijos žydų šeimoje gimęs 

Oswald Rufeisen 194'2 m. slaps
tėsi nuo nacių viename katalikų 

i vienuolyne ir ten perėjo Į katali- 
; kų tikėjimą. Po to jis Įstojo i kar
melitu vienuolyną ir gavo brolio 
Danieliaus vardą.

Izraeliui raginant visus žydus 
I U. grįžti Palestinon, gavęs vyresnių

jų sutikimą, išvyko ir brolis Da- 
; nielius. Ten jis paprašė Izraelio 
; pilietybės. Pagal ortodoksų žydų 
i Įstatymą, joks žydas negali būti 
kartu ir krikščionis.

Brolis Danielius apeliavo i 
augščiausią Izraelio teismą, kadmaisto davinys tūkstančiams vy

rų. Patenkinti japonai juokdamiė- pripažtata^metfbė"
si stebėjo taip belaisvių del mais- Sprendimo dar laukiama. Lieka 
to kąsnelio vykstančią kovą. Po to n£aišku ar žydu religija ir tau. 
vėl šautuvų buožėmis visi buvo is- į tybė yra visiškai‘ tas Jaįs Ikišiol 
YaryV J vingiuotą kelią tęsti i visiškas ateistas gali likti žydu, 
žygi i Camp O Donnell... , bet perėjes į kita tikėjimą — ne.

Po dvylikos dienų O Donnell ♦
karo belaisvių stovyklą pasiekė 
grupė vos gyvų skeletų. Vienas 
jų, išlikęs gyvas nelaisvėje, savo 
Įspūdžius taip apibūdina: “Kar
tais man atrodo, kad mes visi mi
rėme šio žygio metu, kad dabarti
nis mano gyvenimas tėra karštli
gės iššauktas sapnas, kad ten. ant 
krauju aplaistyto kelio, liko ir 
mano kūnas ...” Krauju aplaisty
tą kelią ir pakelės griovius nusė- 
jo 14.000 durtvajs subadytų, kar
dais sukapotų ir kulipkomis suai
žytų lavonų. Šu tokiu japonų žvė
riškumu net ir kruvinajam Stali
nui būtų buvę sunku susilyginti. 
Todėl tenka stebėtis amerikiečių 
savitvarda, kad jie, laimėję karą, 
nubaudė karo nusikaltėlius, bet 
nesiėmė keršto priemonių, ši jų 
laikysena didele dalimi buvo gen. 
MacArthuro principų nuopelnas. 
Ji davė nelauktų rezultatų — 
šiandien naujoji Japonija yra ge
riausias JA Valstybių draugas, pa
kartotinai atsukęs nugarą sovieti- 

fnio komunizmo vylingiems pa- 
Tropikinio klimato karštyje i kelios plutelės duonos — visas įžadams.

Mirtininku 
eitynės. Bataano ir Corregi- 

dor gynėjai, išbai- 
j gę amunicijos ir maisto atsargas, 
j buvo priversti'pasiduoti. Japonų 
generolai, Įsiutinti amerikiečių į 
drąsos, kuri sujaukė jų karinius j troškulio ištino liežuviai. Kada 
planus, davė valią savo karei- Į buvo pasiektas pirmas upelis, vie- 

(Viams. Iš karo belaisvių amerikie-! nas iš belaisvių puolė ant kelių ir, 
į čių buvo atimti visi asmeniniai i rieškutėmis semdamas vandenį, 
daiktai, pradedant laikrodžiais ir j nradėjo gerti. Japonų karininkas 
baigiant jungtuvių žiedais.- Japo-; išsitraukė kardą iš makšties: vie
nų sargybiniai spjaudė i ameri-inas taiklus smūgis, ir nelaimin- 
kiečių veidus, spardė ir kumščiais; gojo galvą nusinešė upelio ban- 
daužė beginklius vyrus. Kiekvie-j gos. Jo begalvis kūnas liko klū- 
ną smūgi paprastai lydėdavo i poti upelio viduryje ...
bjauriausi keiksmažodžiai. Jeigu! Nakčiai atėjus, belaisviai buvo 
kuris nors iš belaisviu pamėgin-; suvaryti i spygliuotų vielų užtva- 
davo gintis, i jo galvą būdavo pa- rą. Visi tuojau išvirto ant drėgnos 
leidžiama šūvių serija ... • žemės. Japonu sargybiniai vėl

Vietoje nušautieji, galimas da-; paleido Į darbą šautuvų buožes ir 
lykas. buvo laimingesni už gyvuo- nedviprasmišką grasinimą: 
sius, kuriems teko atlikti 12 die-

______ . .. _ nu užtrukusi košmarini žygi Į be-i Visą naktį jūs turėsite praleisti 
lyvavimo seime. laisvių stovyklą Camp O'Donnell, i ant kojų. Kas atsisės ar mėgins

— Jubilėjinė tarybos sesija na- Tai buvo tikros herojiškų mirti-į atsigulti, tą vietoje nušausime ...
skelbė 1963 metus Sukilėlių Me- ninku eitynės. Jeigu kuris dėl Mirtinai išvargę karo belaisviai 
tais, šis paskelbimas gali nuai- nuovargio parkrisdavo kelio dul-jnakti praleido ant kojų, svyruo- 
dėti neišgirstas, jei krašto valdy- kėse. japonai daužydavo ii šautu- darni, remdamiesi vienas i kita, 
ba nesiims žygių jam išpopulia- vu buožėmis Jeigu nelaimingasis Atsisegusieji daugiau jau neatsi- 
rinti ir igyvendinti. 'neįstengdavo atsikelti, i io nuga- kėlė. Ju kančias užbaigė japonu

— Netiesa, kad suvažiavimas rą įsmigd?\o šaltas durklo plie- šūviai. Rvtmeti Į spygliuotu vielų 
paskelbė ateinančius metus Su- i nas arb;
kilėlių Metais. Suvažiavimas nuta- lipka. 
rė prašyti PLB valdybą, kad ji tai i

Paruošė VYT. KASTYTIS

amerikiečiai buvo priversti žy
giuoti visą dieną, negaudami nė 
lašelio vandens. Dėl nežmoniško

Castro - nebe 
herojus

Visoje P. Amerikoje Castro 
populiarumas po Kubos krizės žy
miai sumažėjo. Anksčiau gatvėse 
matydavosi užrašai ant sienų: 
“Fidel”. Dabar iš Fidel ištrina 1 
ir padaro o. Fideo ispanų kalboje 
reiškia minkštą beformį maka
roną.

— Stokit, amerikoniški šunes!
Perdidelė pagalba 

lepina

užtvara buvo Įmesta keletas sau- 
i jelių džiovintos mėsos, pupelių ir

Paskutinių penkerių metų lai- 
kotarnvje .JAV davė P. Korėjai 
$1.2 bil. paramą. Bilijonas dolerių 
mažam kraštui apvertė augštyn 
kojom visą Korėjos ekonomini 
gyvenimą. Kraštas nebuvo pajė
gus tą kapitalą Įlieti i darbą ir ne
sugebėjo atitinkamai ji administ
ruoti.

1962 m., kai pagalba P. Korė
jai buvo sumažinta, ekonominis 
gyvenimas vėl sunormalėjo.
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Labai gerai, kad “T2” įvestos 
Jaunimo aktualijos. Aš perskai
čiau ir buvau patenkintas, kad 
mūsų reikalai gvildenami. Tačiau 
tenai paliesti berniukai - vyrai ir 
norima primesti jiems kaltė dėl 
nerangumo. Savo pusę mėginsiu 
apginti. Mes augom ir mokėmės 
svetimame krašte, kur kita kalba 
ir papročiai, kaip mūsų tėvelių. 
Mums kartais labai sunku susi
vokti, kaip mes turime gyventi. 
Kiekvienas turi mylėti savo kraš
tą, tautą, iš kurios jis kilęs. Ta
čiau, sakysime, kaip man ir ki
tiems, kurie užaugom ne tarp lie
tuvių, yra labai sunku su lietuviš
kumu. Ontario provincijos mies
telyje pabaigiau High School - 
gimnaziją. Ten nebuvo lietuvių. 
Pernai atvykau į Toronto univer
sitetą. Mano tėveliai patarė man 
prisidėti prie lietuvių bažnyčios, 
jaunimo oganizacijų. Patarė eiti 
į lietuvių jaunimo parengimus.

Per pirmus metus susipažinau 
su lietuviais studentais. Bet jie

irgi labai silpni savo organizaci
jose. Pernai buvo keli studentų 
parengimai. Ten atėjo į vienus šo
kius tik 6 mergaitės ir gal 20 stu
dentų. Ir tai nebuvo kas veikti, 
nes visi išsiskirstė grupėmis, vie
ni į kitus pažvairavo ir nedrįsta 
net šokti.

Perėjau “Varsity” ir kt. stu
dentų klubų šokius. Ten irgi po 
kampus matėsi lietuviški veidai. 
Aš nekaltinu nieko. Tik stoka or
ganizacijos ir artimesnio, dažnes
ni© susitikimo ir parėmimo iš vir
šaus.

Sakysime, šiemet buvo du stu
dentų parengimai. Jie praėjo pui
kiai, buvo po keliasdešimt stu- 
dentų-čių. Atrodo, jau pradeda
ma susiprasti, susigyventi.

Labai svarbu, kad vyresnioji 
karta, tėvai, jaunimą veikloj pa
remtų, duotų progos pasireikšti.

Turime visokio amžiaus lietu
viai bendrą darbą dirbti, tuomet 
nebus nei jaunų, nei senų “ap
kiautusių”. Jaunutis

Kodėl jie nutraukė 
mokslą?

Palyginus su kažkuriomis tau
tybėmis, didelis lietuvių jaunimo 
nuošimtis lanko augštesniąsias ir 
augštąsias mokyklas. Vidurimą- 
sias amatų, technikos, komercijos 
m-las ir gimnazijas lanko Toronte 
beveik 98% 16-19 metų amžiaus 
jaunimo. Baigia gimnazijas 92-95 
%, kurių 90% stoja į un-tus arba 
kitas augštąsias mokyklas.

Lietuvių jaunimas mokslą nu
traukia daugiausia ne dėl nesuge
bėjimo, bet dėl noro pergreit įsi
gyti savo automobilį ir susirasti 
draugę. Duomenys rodo, kad jie 
IX-XII skyriuj buvo gana geri 
mokiniai. Metusių mokslus tarpe 
nėra nė vieno, kuris būtų metęs 
dėl lėšų stokos. J.

Bėga iš sovietų 
universitetų

Nors sovietų organai vilioja 
Afrikos, Azijos ir P. Amerikos 
studentus į P. Lumumbos univer
sitetą Maskvoje, bet europinių 
studentų skaičius sovietų augšto- 
siose mokyklose smarkiai krito.

“Radio Free Europe” žinių tar
nyba sako, kad pvz. 1955 m. so
vietų augštosiose mokyklose mo
kėsi 1.521 lenkų studentas, o 
1962 m. ■— tik 385. Šio reiškinio 
priežastis — satelitinėse valsty
bėse pagerėjo augštosios mokyk
los ir studijų sąlygos jose.

Kelionės įspūdžiai K. BARONAS

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
STOVYKLINIAME AUGSBURGE

TARP DIDŽIOSIOS 
IR LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS

AL. GIMANTAS

Atsakymas mergaitėms

LAUKIATE MANDAGUMO? BŪKITE JO VERTOS!
Ar paimsim vaikus, ar suaugu

sius žmones, matysime, kad žmo
gus mėgsta kaltę versti ant ko 
nors, kito, tik ne ant savęs. Šį bū
dą pasigriebė ir mūsų mergaitės, 
pasinaudodamos “T. žiburių” su
teikta proga.

Lietuvišką veikimą paliksiu ki
tam kartui, nes apie tai galima 
knygas prirašyti, kurios ne vi
siems patiktų, bet kai jau dėl 
“džentelmeniškumo”, tai labai 
sunku tylėti ir klausytis mažai 
užsitarnautų priekaištų.

vyrus? Pažvelkit į šeimas. Kas 
ten karaliauja? Vyras daug dirba 
— blogai, žmonelė nepatenkinta, 
nes permažai dėmesio gauna; vy
ras be darbo — visa “pekla” ant 
šios žemės. Tada to “visagalio” 
pinigo trūksta.

Teko važiuoti tramvajumi? Kas 
daugiausia grūdasi? Pastebėkit! 
Kas keleiviams šonkaulius brūži
na, jei ne naujausių stilių ranki
nukai, kuriems visada turi būti 
vietos, nors tau, vyruk, ir akis 
bado.

rū-

Gražu kalbėti apie vyrus, kurie 
privalą atidarinėti mergaitėms 
duris, bučiuoti rankeles, sakyti 
malonius komplimentus, kurti 
poeziją bei visus vyro laimėjimus 
skirti jos garbei. Tai buvo įmano
ma, kai moteris buvo tik moteris. 
Dabartiniais gi laikais, kai mote
ris, bekariaudama už taip vadina
mas lygias teises su vyru, prarado 
kaikurias moteriškas savybes, 
vargu ar galima iš vyrų ir reika
lauti, kad jie moteris gerbtų kaž
kokiu ypatingu būdų.

Pažiūrėkit i savo pirštelius! Ar 
jie kartais nejuodesni nuo tabako 
dūmų net už tų netikėlių vyrų? 
Kaip su nugėrimu? Ar nedažnai 
pobūviuose bandot pralenkti ir

Ar bandei mūsų mergytes pa
kviest pasivaikščioti po, sakysim, 
Toronto High Park, kaip tavo 
mama ir tėtė vaikščiojo po Lais
vės Alėją Kaune? Pabandyk, pa
matysi kiek surasi norinčių sė
dėti po gluosniu kur nors paupy
je ir pasigėrėti vakaro idilija! 
Greičiausia, jei neturi savo auto
mobilio, o iš tėvo negali iškauly
ti, — mažai turėsi pasisekimo 
merginų tarpe. Išgarbintoji ro
mantika nebeegzistuoja. Tad be
pigu šnekėti apie etiketą, džentel
meniškumą ir panašias iš motinų 
lūpų girdėtas grožybes. “Bernu
žėliai” gal ir elgtųsi taip, kaip el
gėsi lietuviškose dainose apdai
nuoti didvyriai, jei mūsų mergai
tės būtų tokios, kaip tose daine-

lėse apdainuotos “lelijėlės’ 
teles” ir t.t. Dabar gi, kai matai 
moteris televizijos ekranuose be
sigrumiančias kaip liūtų imtynė
se, kai moteris policininkas tave 
komanduoja ant King ar Yong 
kampo kaip ir kur važiuoti, kai 
moteris eina į rinkiminius vajus, 
norėdama būti ar tai miesto me
ru ar kokiu nors kitu augštu pa
reigūnu — vargu ar begalima iš 
vyro ir reikalauti kažkokios spe
cialios pagarbos. Kaip ten bebū
tų, vyrai dar vis tebejieško tų 
gražiųjų deimantukų moteryje, 
t.y., nuoširdumo, švelnumo, su
pratimo ir panašių moteriškų sa
vybių. Kadangi šios dorybės be
veik nebeegzistuoja, todėl ir spe
cialus “džentelmeniškumas” pa
mažu nyksta. Angliškai tariant 
“You can’t eat the cake and have 
it”. - Lietuviukas

Prieš dvejus metus lankyda
mas motinos kapą Augsburge ži
nojau, kad Visų Šventųjų diena 
yra įstatyminė Švabijos šventė, 
skiriama mirusiems pagerbti. Tad 
šį kartą jau nenustebau pamatęs 
anksti rytą vykstančius į kapines 
šaligatviais, autobusais, tramva
jais, automobiliais Augsburgo 
gyventojus su vainikais ir gėlė
mis rankose, skubančius į amži
nąją poilsio vietą papuošti bran
gaus asmens .kapo, pasimelsti už 
jį, uždegti žvakutę. Neatbaidė nė 
lietingas ir šaltokas lapkričio 
oras. Herman g-vės, Haunstetteno 
Pfersee ir kt. kapinėse pilna žmo
nių. Beveik kiekviena vokiečių 
šeima, ypač karo metu, neteko ke
lių savo narių, žuvusių nuo bom
bų ar fronte. Užrašai ant kariškų 
kryžių — “Vermisst in Russland* 
Stalingrad” ir net “Litauen” ran
dami beveik ant kiekvieno šeimos 
kapo. Haunstettene vienoj vietoj 
palaidoti civiliniai gyventojai, žu
vę didelio orinio puolimo metu 
1944 m. vasario mėn.

Lietuvių kapai
Haunstettene aplankiau a.a. 

Itn. Gamziuko, teisėjo Boreišos, 
Stašienės, Urnevičienės, gen. Po- 
peliučkos kapus, miesto centre — 
savo motinos ir aviacijos pulk. V. 
Reimonto kapus ir pagalvojau, 
kad nedidelė ir niekam blogo ne
padariusi lietuvių tauta netik kad 
šiandien išblaškyta penkiose pa
saulio dalyse, bet ir jos narių kau
lais nusėta yra Europa nuo Pire- 
nėjų iki Vladivostoko. Australija, 
š. ir P. Amerika, N. Zelandija. 
Dar laisvajam pasaulyje galima 
aplankyti brangaus asmens kapą, 
bet Sibiro ar Kazachstano taigo
se ... Ach! Tik mintimis, kaip ir 
į Lietuvą gali nuskristi, prisimin
ti kartu su juo laimingai praleis
tas dienas, paskutinį atsiveikini- 
ma ...

Lietuvių kryžius Augsburge 
tebestovi.

— “Žiburių” redakcija ir admi
nistracija, lietuvių komitetas, 
krautuvė prie kurios laukta eilėj 
UNRA duonelės; “Gasthaus zum 
Roemer”, kur “drebėjom” prieš 
patikrinimą vedusius amerikiečių 
karius; bažnyčios sienos su bom-

Didžiojoje spaudoje dar vis gy
vai diskutuojamas vokiško “Der 
Spiegei” atsitikimas, dar iš spau
dos puslapių neišeina ABC tele
vizijos programos apie Nixoną 
pasielgimas, A. Hiss ir kt. Spauda 
neslepia savojo nepasitenkinimo, 
kad prez. Kennedy neturėjo kon
ferencijos su laikraštininkais jau 
dtt* mėnesiai. Taipgi,vnemažesnis 
nepasitenkinimas, gana ilgoku 
tarpu, kuriame spaudos žmonės 
nebuvo pageidaujami Guantana
mo karinėje bazėje, Kuboje. Ge
rai informuoti ir patyrę spaudos 
darbuotojai stengiasi visapusiš
kai, nešališkai informuoti savuo
sius skaitytojus visais bėgamai
siais klausimais. Jie nebijo atvi
rai pakalbėti'ir pasvarstyti netik 
amerikinius pralaimėjimus, bet 
ir laimėjimus. Jie nebijo per
žvelgti ir sovietinės pusės reika
lus, rišti vienus įvykius su kitais, 
rasti tam tikrų kreivių ir lygia
grečių sovietinėje akcijoje, bando 
jieškoti priežasčių, kodėl taip, o 
ne kitaip rusai pasielgė ir t.t. Net 
patys labiausiai kontraversiniai 
dalykai, temos, visada randa gali
mai objektyvesnį svarstymą, ban
dant visuomenei pristatyti abi 
problemos puses. Visa tai (su pa
sitaikančiomis išimtimis) daro di
džiąją spaudą įdomią ir patrauk
lią skaityti, čia, žinoma, neturi
ma galvoje pigi, sensacija, kelia
ma kriminalistika, o kaikada 
nemoralumai.

ir

TORONTO MIESTO

savivaldybiniai rinkimai

gruodžio 3 diena, 1962

Specialus pranešimas

naujiems kanadiečiams piliečiams ir

asmenims, kurie per klaida neįrašyti j
balsuotojų sąrašus

Asmuo, kurio pavardė nėra Įtraukta balsuotojų sąraše, 
kadangi jis ar ji Įrašyti Toronto miesto mokesčių mokėtojų 
sąraše kaip “svetimšalis”, gali gauti pažymėjimą balsavimui, 
jei pateiks Miesto Sekretoriui pakankamus Įrodymus, kad 
toks asmuo nėra svetimšalis. Pastaba: Šis taikoma tik as
menims, kurie yra įrašyti mokesčių mokėjimo sąraše. PažjA 
mojimas balsavimui bus duodamas tokiems asmenims, kurie 
pristatys pilietybės popierius Į City Clerk’s Department, 
Room 212, City Hali, kiekvienu laiku laike normalių darbo 
valandų, ar šeštadieni, gruodžio 1 dieną tarp 9 vai. ryto ir 
5 vai. vak.

Žmona ar vyras, tokių kvalifikacijų balsuotojas, kieno 
pavardė yra praleista savivaldybės balsuotojų sąraše, jei jis 
ar ji nėra kitaip diskvalifikuoti ir kiekvienas kitas asmuo, 
kieno pavardė yra įrašyta mokesčių mokėtojų sąraše Toronto 
miestui, bet kieno pavardė per klaidą yra praleista balsuoto
jų sąraše, gali gauti pažymėjimą balsavimui kreipdamiesi Į 
City Clerk’s Department, Room 212, City Hali, laike augš- 
čiau pažymėtų darbo valandų.

C. E. NORR/S 
City Clerk

Toronto, lapkričio 20, 1962.

Laiko upė
Netoli čiurlena upelis 
Vingiuotas.
Vanduo, lyg brangiausiu kristalu, 
Apklotas.
Auksiniai spindulėliai puošia
Vandenėlį,
Vilioja i pakrantes suvargusį 
Keleivį.
Verkiančio gluosnio liesos šakos
Nulinkę.
Jo ašaros į upę byra — 
Nuslenka.
Laikas, kaip skaidrusis upelis
Bėga...
Pailsėjęs pasaulio klajotojas
Keliauja... /toliau

A. Daina

• Kartą jaunas dailininkas nu
siskundė šveicarų tapytojui Baec- 
klinui:

— Paveikslą aš nutapau per 
porą trejetą dienų, o parduodu ji 
tik po metų ar dvejų.

Baecklinas tada jam patarė:
— Pabandykite padaryti at

virkščiai: paveikslą tapykite vie
nerius ar dvejus metus, tai tada 
tikriausiai parduosite ji per porą 
trejetą dienų.

lę savo kraštui prie Baltijos.

MS’ M

. Namai, kuriuose gyveno tremties dienas a.a. dr. A. Šapoka 
(apatiniai kampiniai langai). Juose buvo Įsikūrusi “Žiburių” 
ir “Lietuvių Dienų” redakcijos.

Atmetus tuos minusus, didžio
sios spaudos puslapiai galėtų bū
ti nebloga mokykla lietuviškai 
spaudai. Gal tada girdėtame vis 
mažiau nusiskundimų savąja 
spauda ir, svarbiausia, gal būtų 
neblogų vilčių jos ateities užtik
rinimui. Nederėtų užmiršti, kad 
mūsoji spauda jaučia konkuren
ciją su didžiąja spauda kasdien. 
Juk, galima drąsiai teigti, kad 
jau tikrai nedaug namų rasime, 
kuriuose nebūtų gaunamas bent 
vienas nelietuviškas laikraštis. 
Atseit, gretinti, lyginti laikraščius 
jau yra kasdieninė proga. Ir ji, ti
kėkite, išnaudojama. Apie tai 
vaizdžiai liudija tautiečių tarpe 
girdimi nuolatiniai priekaištai sa
vajai spaudai, -kurių pats svar
biausias— nusiskundimas lietu
viškosios spaudos teikiama nepil
na, neretai ir labai šališka infor
macija, kuri, toli gražu, nepadeda 
sudaryti tikros, objektyvios nuo
monės vienu ar kitu klausimu. 
Pilnos informacijos stoka labai 
jaučiama ir bendrojoje lietuviš
koje veikloje. Ji trukdo, bent ne
skatina, aktyviau į tą veiklą įsi
jungti.

Pvz. taip ilgai užtrukęs ALT 
pasiskirstymas pareigomis. Žmo
nės, išskyrus dvi ar tris eilutes 
kronikoje, beveik nebuvo infor
muojami. Gyventa vien tik iš Či
kagos išeinančiais gandais, spėji
mais. Tai truko bene porą mėne
siu. Nieko tikro. Niekas nežino, 
kas ten trukdė bendrajam dar
bui, kas pozityviai stengėsi padė
ti. O kad ten užkulisiuose kažkas 
vyko, rūgo, visi žinojome, tad, 
koks buvo reikalas slėpti nuo vi
suomenės akių, tų akių, iš kurių 
reikalaujama rėmimo, pritarimo*, 
paskatinimo.’

, Arba pvz. PLB viršūnių suva
žiavimas. Priimtos šaunios ir 
skambios rezoliucijos. Skaitėme 
keletą eilučių, jog buvo labai gy
vos ir įdomios diskusijos. Kas 
apie ką kalbėjo, kas ką rėmė, kas 
pasisakė už, kas prieš, kodėl? PL 
B-nės vadovybė juk narių renka
mas organas. Greit bus nauji rin
kimai; norėsime žinoti už ką bal
suoti. Man labai svarbu žinoti, 
kaip tuo klausimu pasisakė X. ar 
Y., kad žinočiau, kaip balsuoti. •

Renkamieji žmonės turėtų vi
sada jausti atsakomybę ir parei
gą savo pažiūrą vienu ar kitu 
klausimu ir viešai pareikšti, kad 
kitų rinkimų metu, renkantieji ži-

bardavimo žymėm, o jos viduje i Papuoštas lietuviškais ornamen-
— lietuvių paaukota paminklinė tais ir augštai iškilęs ąžuolinis ..... .......------ ,.~..™---- -j-...

'kryžius kalba svetimtaučiui apie notų kuo jie gali pasitikėti ir kuo 
šiaurės tautos prisirišimą ir mei- ne. Jei to viso neturime, nesiste-

K. Baronas prie savo motinos 
kapo Augsburge.

Stovyklos vaizdas dabar
Ir nepastebėjau, kaip vėl atsi

radau buv. Augsburgo - Hochfel- 
do stovykloj, šiandien sunkiai at
pažįstamai: daugiaaugščiais na
mais padengta visa aikštė prie 
futbolo stadijonų; kursuoja auto
busai, jokių bombardavimo žy
mių, išskyrus bažnyčią; viskas 
naujai išdažyta ir užsodinta me
džiais.

O ne! Keturiolika metų Kana
doj neištrynė iš atminties “dypu- 
kiško Hochfeldo”! Štai, va, penk
tam augšte langas ir kambarys, 
kuriame gyventa su motina ir se
sers šeima, apačioj a.a. dr. A. Ša
pokos ir J. Daugėlų butas, prie
šais — sol. St. Baranausko, toliau

marmuro lenta su lotynišku įra
šu. Naujasis parapijos klebonas 
(“lagerinių laikų” klebonas tra
giškai žuvo, krisdamas nuo dvira
čio) gerai pažįsta lietuvius ir Lie
tuvą iš 1941 m. žygio į Rusiją. Jis 
gražiai atsiliepia apie mūsų tautą, 
Kauno ir Vilniaus bažnyčias, ku
riose lankėsi kaip vokiečių ka
riuomenės sanitaras, paimtas 
toms pareigoms iš kunigų semi
narijos.

- Kryžius tebestovi
Bet gražiausią savo tautos kan

čios vainiką Augsburgo lietuviai 
paliko prie judraus kelio į Lands- 
bergą - Fiuseną, pastatydami ten 
kryžių. Gerokai apleista aikštelė, 
nenukirpta žolė ir dideli krūmai.

Mažiausiai 
apmokami kunigai
Iš visų, gaunančių algas tar

nautojų Graikijoje, kunigai gau
na mažiausią atlyginimą. Graiki
joje yra 8000 kunigų, kurių atly
ginimas siekia nuo $6 iki $12 sa
vaitei. Vienos provincijos 15 or
todoksų kunigų paprašė savo vys
kupą leidimo emigruoti Vokieti
jon, kur galėtų užsidirbti sau pra
gyvenimą kaip paprasti darbinin
kai V. Vokietijos pramonėje.

bėkime, kad ir tuose rinkimuose , 
dalyvauja toks mažas nuošimtis 
tautiečių. Taipgi, nebūtų tikslu 
kaltinti tuos, kurie neateina rink
ti, jei dabartinė tvarka ir spau
dos baimė neišnyks iš visų lietu
viškųjų posėdžių ir pasitarimų.

Aišku, tikslios informacijos 
vardan nebūtų galima toleruoti 
klaidos, bet skelbti tik dalinę tie
są, ar tai nėra kelias i tą pačią 
klaidą, kurios visada ir visur taip 
labai ir su pagrindu bijomės? 
Tiksli, objektyvi informacija ne
ginčijamai ves prie geresnio tie
sos pažinimo. To tikrai nederėtų 
bijotis.

Perrinkite
BURMISTRU

PHILLIPS
BALSUOTOJAI!

Gruodžio 3 d. yra savivaidybinių rinkimų diena

RUNKITE DENNIŠON
KONTROLIERIUMI

7 metus kovojo, kol laimėjo, kad visi piliečiai virš 
21 metų galėtų balsuoti miesto rinkimuose.
pasiūlė, kad balsavime dėl sekmadienio kinų būtų 
Įtraukti ir vaidinimai bei koncertai.
du kartus laimėjo miesto tarybos pritarimą pra
šyti Otavos, kad senatvės pensija būtų pakelta 
ligi $75.
kovojo, kad visi žmonės, esant reikalui, gautų 
pašalpas.

DENNISON
DENNISON 
DENNISON
DENNISON

Balsuokite už D E N NIS O N žmonių KONTROLIERIŲ 
Telefonas — WA. 1-5253

BALSUOKITE

LAMPORT
KONTROLIERIŲ

Vienintelis vyras turįs planą"

Užsitikrinkite savo reikalus ... ir įvairios kilmės miesto 
gyventojų, savo draugų skirtingų reikalų tęstinūmą ... 
reprezentuojant burmistrui Nathan Phillips. Atsiminki
te, jis yra vienintelis vyras, kurio plačios simpatijos ir 
ištikimas tarnavimas lygiai visų klasių bei pažiūrų žmo
nėms, laimėjo jam garbingą VISŲ TORONTO GYVEN
TOJŲ BURMISTRO titulą.

Daugybė gyvybinių miesto gyventojams įsipareigojimų, 
pradėtų Nathan Phillips esant burmistru.* jau yra tinka
mai užbaigti ar esminiai svarbūs turės būti užbaigti lai
ke sekančių dviejų metų kadencijos.

Atžymėkite savo kortelėj

• KONTROLIERIUS GIVENS ištisus 11 metų tarnauja Miesto Taryboje, išti
sus 6 metus Metropolinio Miesto Taryboje ir 2 metus kaip kontrolierius.

• KONTROLIERIUS GIVENS per tą laiką yra buvęs pirmininku šešių svar
biausių Miesto ir Metropolinio Miesto komitetų.

•^KONTROLIERIUS GIVENS yra buvęs, atsakingas už parkų ir pramogų vietų 
pagerinimą, visapusišką globą gyvenamų rajonų, išplėtimą pagrindinio su
sisiekimo arterijų ir padidinimą senatvės pensijų.

• KONTROLIERIUS GIVENS yra sūnus imigrantų tėvų — jis gerai supranta 
jūsų problemas.

Perrinkite vyra, kuris žino miesto reikalus

KONTROLIERIŲ 
PERRINKITE

Nuo jūsų balsavimo priklausys Toron
to pažanga, neturinti sau lygios, esant 
išmintingam, sumaniam ir patyrusiam 
burmistrui.

PHILLIPS X

PERRINKITE PATYRUSI VYRA

GIVENS
TEISINGĄ • PROTINGĄ • NUOŠIRDŲ

r
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IMPORTUOTĄ
VYNĄ

1

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

TAI JŪSŲ 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

VYNAS
C-3

Pavergtoje tėvynėje
ATEIZMO TARNYBOJE į jo, televizijos atstovai. Narių tarpe: . J.
Rašyt. J. Šimkus Vilniaus “Tiesoj“ j Žiugžda, prof. P. Slavėnas, J. Ragaus- 

pasidžiaugė, £ad Vilniaus televizija I kas ir kt. Spalio 25 d. Įvyko pirmasis 
perdavusi scenas iš Putino-Mykolaičio ■ tarybos posėdis; svarstyta, kaip page- 
“Altorių šešėlyje”, pavadintas “Namai rinti ateistini darbą. E.
be Dievo”. Scenose buvęs pavaizduotas 
kunigų pasilinksminimas atlaidų pro
ga. J. Šimkus televizijos studiją ragi-! 
no toliau inscenizuoti antireliginius 
kūrinius, pirmoje eilėje — Žemaitės 
“spalvingąsias scenas“. E.

RUSŲ KALBA IR ĮTAKA

E.
ŠIRVINTOSE pradėta smarki akci

ja prieš kun. J. Žvinį. Visai akcijai 
akstinu buvo “švyturio“ 18 nr. straips
nis apie kun. žvinio “antivisuomeni
nę, amoralią veiklą“. Vėliau Širvintose 
pradėta rašyt laiškai vykd. komitetui, 
rengti mitingus, priimtos rezoliucijos.

Vilniaus radijas plačiau palietė kuriose reikalaujama kun. žvinį pa- 
Maskvos “Iskustvo“ leidyklos paskelb- • traukti atsakomybėn. Kaikurių kalbė
tą leidinį apie rusų knygų spausdini-j tojų priekaištai kunigui buvo: jis or- 
mą Vilniuje, rusų kultūros tariamą: ganizavęs šaulius, neleidęs žmonėms 
įtaką Lietuvoje 13-16 amž. Knyga, ru-: melstis bažnyčioje gimtąja kalba, per
so Anuškino parašyta, pasižymi visa ei-! sekiojęs nacionalinių mažumų pilie
te klaidingų teiginių ir tikrovės su- čius... E.
klastojimų. Girdi, rusų kalba buvusi i 
valstybinė Didžiojoje Lietuvos Kuni
gaikštystėje, rusų kalba buvę leidžia
mi įstatymai, mokymo priemonės ir kt. giama statyti didžiausia Pabaltijy Kau- 
Tikrovėje Lietuvos D. Kunigaikštys
tės laikais buvo vartojama gudų, vad. krosnis jau pradėjo darbą. Savo visą 
kanceliarinė kalba. Knygoje dar palie- pajėgumą naujoji Įmonė pilnai išvys- 
čiama Vilniaus spaustuvininkų veikla, tys po poros metų, duodama 38.000 
pasigiriama, kad Vilniuje 16 ir 17 amž. tonų liejinių kasmet, 
buvo pasirodžiusios gramatikos rusų 
kalba. ' E.

KAUNO KETAUS LIEJYKLA
Pelkėtoje Petrašiūnų vietovėje bai-

no ketaus liejykla. Pirmoji lydymo

Pagrindinė darbo našta tenka Gru
zijoje lydymo paslaptis studijavusiems 
— baro viršininkui Vytautui Grigaliū
nui, lydytojams Broniui Švilpai ir Ka
ziui Jankauskui. Technologai Algis Vy
čius ir Liudas Zaikauskas darbo patirtį 
įsigijo Leningrado S. Kirovo ketaus 
liejykioje. 60 modeliuotojų ir formuo- 

w tojų paruošė Kauno “Neries” ir J. 
turinio brošūros ar knygos. Prieš reli- Greifenbergerio liejyklos. Įmonę ke- 
giją nukreiptų leidinių tarpe paminė- - taus gamybai paruošė iš Maskvos atvy
tos: Medicina ir religija. Bažnytininkų į visasąjunginio elektrotermininių 
apgaudinėjimas ir pan. šalia Chrųščio-: įrengimų mokslinio tyrimo instituto 
vo kalbų, programos aiškinimų, leidi- j jn^. v. Kalitinas. Į darbininkų gretas 
nių apie žemės ūki dar išleidžiama ir pasiskubino įsipiršti gamyklą statę ru- 
turistams skiriama literatūra. Neseniai saj — j Buslajevas, F. Karpuchovas, 
pasirodė didesnis vadovas po Vilnių vi. Buccnko ir kt. “Tiesa“ vengia kal- 
rusų kalba. Dar išleisti ir lietuvių-rusų' 5^^ apie liejyklos vadovybe, nes ji, 
k. ir lietuvių-prancūzų kalbų žodynai, j reikia manyti, taip pat yra rusu ran- 
šiais metais leidykla dar išleido 25 pla- koše.
katus, be to, įvairius kalendorius ir at
virutes. Pasak Butkaus, reikia 
tvarkytis, kad knygos negulėtų 
lentynose. Matyt, tie agitaciniai 
niai netraukia skaitytojų.

ATEISTINĖ TARYBA
7 Pagal “Tiesą“ 253 nr. Lietuvoje su
daryta mokslinės-ateistinės propagan
dos taryba, į kurią įeina mokslo, kul
tūros veikėjai, partiniai, spaudos, radi-

AGITACINIAI DARBAI
Politinės literatūros leidyklos dir. 

P. Butkus per Vilniaus radiją pasako
jo apie leidyklos veiklą. Jis nurodė, 
kad leidinių tarpe žymią vietą užima 
agitaciniai, propagandiniai, ateistinio

taip 
ilgai 

leidi- 
E.

GERIAUSIA

kalėdinė dovana
V ŪKAMS

ELEMENTORIUS Ė
išmokys vaikus lengviausiai skaityti 

Paruošė žinomas pedagogas 
IGNAS MALĖNAS 

pačiu naujausiu metodu.
Vaikus galima pradėti mokyti skai
tyti jau 4 metų, kai tik susidomi 

skaitymu.
Elementorius yra gausiai iliustruo
tas dail. V. Simankevičiaus spalvo

tais piešiniais.
Išleido “Ateitis" Brooklyne. N.Y. 

Spaudė salezįečm spaustuvė Italijoj.
Kaina $250

Gaunama adresu:
ATEITIS. 910 Willonghbv Ave..

Brooklyn 21, N.Y. USA 
ir pas platintojus.

KOLŪKINE KOMEDIJA
Pasvalio rajono “Pušaloto“ kolūkio 

kolūkiečiai Matuzevičius, Mikolaitis ir 
širvinskas nepatenkinti savo brigadi
ninku Talitu. Jų skundas “Tiesos“ re
dakcijai atskleidžia dali kolūkinės ko
medijos: “...brigadininkas retas sve
čias brigadoje. Iš vakaro ilgokai pasė
dėjęs prie stikliuko, rytojaus dieną jis 
būna nedarbingas. Dar gerai, jeigu po 
išgėrimo Talitas brigadoje pasirodo 
trečią dieną. Buvo atvejų, kada jis pa
girioja po penkias-šešias dienas iš ei
lės. Dažnai po tokių atostogų brigadi
ninkas suorganizuoja darbą taip, kad 
žmonės priversti ilgiau dykinėti, negu 
dirbti, štai spalio 4 d. buvo nutarta 
šukuoti ir kulti linus. Nuo 9 valandos 
ryto vienuolikos žmonių būrelis, trak
torius ir dvi poros arklių iki 6 valan
dos vakaro laukė, kol atsiuntė linų 
karsimo mašiną. O juk tie žmonės, ku
rie sugaišo tiek brangaus laiko, per tą 
dieną galėjo daug kitų darbų nudirb
ti... Išėjome sėti kviečių. Pusę dienos 
laukėm, kol atvežė sėklą. Kitą pašę 
brigadininkas jieškojo ženklintojos. Į 
pavakarę liepė sėti kur pakliuvo, nes 
ženklintojos neradęs. Taip 900 kg. 
brangios sėklos buvo išberta i šlapią, 
blogai paruoštą dirvą.. *

t * šią tuščių aruodų komediją apvaini
kuoja kolūkiečių priekaištas, kad kol
ūkio partinės organizacijos sekr. Ra- 

‘ likauskas liko visiškai abejingas jų 
reikalavimams pakeisti brigadininką 

j Talitą kitu asmeniu ., • —vkst—

Šį šeštadienį, gruodžio J diena, 
Ukrainian Community Centre, 176 Parkdale Ave? N., Hamiltono 
ateitininkai ruošia

ŠAUNŲ RUDENS BALIŲ.
i , t Ta proga Hamiltono teatras “Aukuras” stato 3-ju veiksniu juokingąj' :-i\. ■ tfl&fenų komediją U : ’ . s.,

f PIRMAS S KAM R UTIS"
Po vaidinimo SMAGŪS ŠOKIAI, grojant Bennie Ferrie orkestrui. 
Gaivinantis bufetas. Turtinga loterija. įėjimas $1.50, o moksleiviams 
ir studentams tik 50 centų.
Vaidinimo pradžia PUNKTUALIAI 6 vai. vak. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti paskutiniuose šokiuose prieš adventą. Kuopos v-ba.

HAMILTON, Ont
PASKUTINIAI ŠOKIAI prieš Ad

ventą, ruošiami ateitininkų kuopos, 
bus gruodžio 1 d., šeštadienį, 6 v. vak. 
Ukrainian Community Centre, 170 
Parkdale Ave. N., Hamilton, Ont. Gros 
Bennie Ferrie orkestras, veiks bufe
tas ir turtinga loterija. Įėjimas $1.50, 
moksleiviams 50 et.

Publiką juokins E. Dauguvietytės - 
Kudabienės režisuojama M. Gennec- 
ken trijų veiksmų komedija “Pirmas 
skambutis”. Si komedija buvo statoma 
Kauno ir Vilniaus teatruose ir turėjo 
didelį pasisekimą. Taip pat tremtyje 
Vokietijoje. Hamiltone įsikūrus mėgė
jų teatrui “Aukurui”, jo pirmasis pa
statymas kaip tik ir buvo “Pirmas 
skambutis”. Dabar vėl po 12 metų per
traukos bus įdomu pamatyti neužmirš
tamą komediją.

Kviečiame visus Hamiltono ir apy
linkių lietuvius atsilankyti i šį pasta
tymą ir paremti ne žodžiais, bet darbu 
aukuriečių pastangas tremtyje ir ren
gėjus, kurie pelną skiria liet, jauni
mo reikalams. Be lėšų negalima dirb
ti, o lėšų sukėlimui vienintelis būdas 
ir yra parengimai. Nebūkime užmig
dyti “vizijų prie televizijų” ir parody
kime, kad Hamiltonas (žinoma ir kiti) 
dar vertina augštesnes kultūrines ver
tybes.! x4t-kų kuopos v-ba

AV PARAPIJOS CHORO KONCER
TAS lapkr. 3 d. praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Choras išpildė gražių dai
nų rinkinį^ papildant p. Antanaitienei 
ir p. Juozapavičiui solo ištraukomis. 
Nors publikos, kaip paprastai, buvo 
neperdaugiausia, bet koncerto išpildy- 
tojams katučių nepagailėjo. Po kon
certo, grojant Benni Ferri orkestrui, 
buvo šokiai.

Choras yra nepaprastai dėkingas 
buvusiai hamiltonietei Panavaitei - 
Stankienei, dabar viešniai iš JAV už 
paįvairinimą šokių programos savo 
puikiu balsu padainuojant keletą tan- 
gų su orkestru.

Publika, praleidusi su mumis ma
lonų vakarą, verta nuoširdžios padė
kos už įvertinimą mūsų darbo. Jos dė
ka gauta šiek tiek ir pelno.

Baigiantis šiems metams, AV para
pijos choras reiškia nuoširdžiausią pa
dėką gerb. kun. dr. J. Tadarauskui 
nuolatinę paramą mums praeityje 
šiame koncerte. Taip pat dėkojame 
aukas: S20 Algo Masonry rangovui 
Šilinskui; po $5: J. G. Skaisčiui.
Martišiui ir J. Andriukaičiui; visiems, 
prisidėjusiems smulkesnėmis piniginė
mis aukomis, fantas ir savo darbu.

AV parap. choras ir vadovas
VAJUS TAUTOS NAMAMS 84 sa 

vaitėje išlaikė tęstinumą tik Alf. Pa
tamsio dėka! St. Bakšys važinėjo į 
Brantford ir Paris, vaikščiojo pas Ha
miltono lietuvius, bet viskas baigėsi 
tuščiomis.. Tik paskutinę valandą prieš 
rašant šią žinutę paskambino Alf. Pa
tamsis ir pranešė, kad turis Liet. Na
mams šimtinę, kurios davėja pavan 
dės prašė neskelbti. Tuo būdu per 
šią savaitę gauta $100 ir nuo vajaus 
pradžios $84.900. Nuoširdus ačiū ge
rajai tautietei ir LN v-bos reik. ved. 
Alf. Patamsiui.

rinkimas, pasirodo, tautiečių yra la
bai menkai remiamas. Po ilgesnės per
traukos skelbiame St. Pilipavičiaus 
šiam reikalui surinktas aukas: $5 J. 
Kaneva; $3 A. Ulbinas: po $2: K. Mi
leris, A. Jusys ir A. Gedrimas; po $1: 
V. Ružinskas, A. Mikalauskas, L. Pet- 
rušaitis ir J. Karūza; išviso $18. Auko
jusiems nuoširdus ačiū!

AUKŲ Už LN METRAŠTĮ prisiuntė 
po $1: B. Racevičius iš St. Catharines 
ir L. Bacevičius. Iš viso už jį gauta 
aukų $271,69. Aukotojams reiškiame 
gilią padėką!

IŠ 500 TIK 5. — Kviečiant aplankyti

savąjį kino teatrą, LN nariams buvo 
išsiuntinėta apie 500 laiškų. Ikišiol per 
2 savaites atvyko tik 5 lietuviai.

Kaip matome visos žinios apie LN 
šį kartą yra pesimistinės. Jas duoda
me nė dėlto, kad pakenktumėm šiam 
didžiajam liet, darbui, bet tik norė
dami užfiksuoti ateičiai, kaip sunku 
šią idėją realizuoti. Bet tikėkime, kad 
-ši visuotinė lietuvių apatija praeis, 
kai prasidės statyba. Po 3040 metų 
daugumos mūsų vyresniųjų neliks, bet 
ką gražaus sukursime bendruose lie-* 
tuviškuose rėmuose, liks ilgam laikui 
nuolatiniu paskatinimu -ateinančioms 
kartoms.

WELLAND, Ont

Sk. St.

VASARIO 16.—Lapkričio 18 d. Wel- Į East Main gt. kampas, Welland apyl. 
lando Bendruomenės v-ba turėjo po-1 v-ba nutarė rengti Jonines, 
sėdį kur buvo svarstomi Wellando ko-; 
lonijos einamieji reikalai. Nutarta, jei
gu bus galima išnuomoti salę, surengti 
iškilmingą Vasario 16 minėjimą su pa
skaita, menine dalimi ir bendru pobū
viu. Vasario 16 minėjimo reikalais rū
pinsis vicepirm. K. Žukauskas. Minėji
mo data ir vieta bus paskelbta spau
doje vėliau. Taip pat v-ba yra numa
čiusi padaryti rinkliavą drabužiais, 
avalyne ir pinigais Šalpos Fondui. Pi
nigai yra reikalingi pasiųsti drabu
žiams į Europą ir kitus kraštus vargs-1 
tantiems tautiečiams. Welland apyl. į 
v-ba prašo visus kolonijos gyventojus: 
parengti aukojamus daiktus. ŠF reika 
lais rūpinasi ižd. J. Paužuolis' Jis 
lankys visus kolonijos tautiečius.

už 
ir 

už

G

LN PLYTŲ VAJUS, kurio aukos ei
na LN Kultūros Fondui, nors ji pra
vesti nutarė visuotinis LN narių susi-

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

I LIETUVIŲ FONDO narių eilę įsi- 
Jungė LD Kunigaikštienės Birutės 
dt’-josT'eėnti;Bits'ič'ikągos skyrius^įrfeš-* 
damas $200. Biįrutietės /yra paskyžu- 
sios artimiausiu laiku inaša papildyti 
iki $1.000.

P. Kasulaitis, 4051 So. Artesian Av., 
Chicago 32, Ill., įsijungė į Lietuvių 
Fondą pilnateisiu nariu, įnešdamas 
fondo sąskaiton $100.

PIRM. TĖVUI T. ŽIŪRAIČIUI, OP, 
išsikėlus į Vašingtoną, žurnalistų val
dyba pasiskirstė pareigomis: Vyt. Kat
kus pirm., M. Sims vicepirm., P. Ja
nuška sekr. V. Mingėla ižd.

KAZYS VEIVERIS, sulaukęs 93 m. 
amž., mirė lapkričio 5 d. Palaidotas 
Grand Rapids kapinėse.

JURGIS KAVALIAUSKAS, sulau
kęs 68 m. amž., mirė lapkričio 5 d. Pa
laidotas Holy Sepulchre kapinėse.

Abu detroitiečiai.

masi švęsti dabartinės lietuvių baž
nyčios 50 metų sukaktį gruodžio 9 d.

ŠEŠTAD. LONDONO LIET. M-LOJ 
niokosi 31 mokinys. Mokytojai: kun. S. i 
Matulis ir stud. R. Kinką. Tautinių 
šokių vadovė — P. Nenortienė. Dabar
tinis parapijos vargonininkas J. Čer
nius sutiko suorganizuoti vaikų cho
rą ir pamokyti giesmių bei dainų. Vai
kų choras giedos bažnyčioje per anks
tyvąsias pamaldas ir dalyvaus visuo
meniniuose parengimuose. Taip pa
laipsniui bus paruošti būsimieji Lon
dono choristai.

LONDONO LIETUVIAI ketina šv. 
Patriko kapinėse, Leytone, įsigyti že
mės sklypą ir įrengti lietuviškas ka
pinaites, kuriose būtų laidojami tik 
lietuviai.

POVILAS ZELIONKA, 39 m. amž., 
mirė Aylesbury. Velionis buvo kilęs iš 
Kauno miesto.

K. ŽITKUS-ŽITKEVIČIUS, brookly- 
nietis, 42m. amž., po sunkios ir ilgos 
ligos mirė lapkričio 8 d. Palaidotas iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios lap
kričio 13 d. šv. Karolio kapinėse. Gi
liame nuliūdime paliko žmoną Anelę 
ir penkis vaikus.

KORP. NEO-LITHUANIA minėjo 
korporacijos 40 m. sukaktį. Ta proga 
buvo išleistas specialus “Dirvos” nu
meris.

LONDONO ATEITININKAI renka 
aukas Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams; jau yra’ pasiuntę į Lenkiją 19 
siuntiniu. Paruošė Pr. Al.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA labai 
gražiai veikia. Patalpas duoda p. Ži- 
naičiai, 311 Walace Ave.. South, Wel
land. Mokyklą globoja, ja rūpinasi ir 
lėšomis remia kun. Mikalauskas, OFM. 
Nėra Niagara pusiasalyje lietuviško 
darbo, prie kurio kun. Mikalauskas ne
būtų prisidėjęs. Apylinkės valdyba 
vaikų tėvų ir visos kolonijos vardu 
reiškia viešą padėką.

LIGONIAI. — Dabartiniu metu Wel
land kolonijoje yra labai daug ligonių, 

• ypač negaluoja moterys. Kadangi daug 
> kas nenori skaityti apie savo nelaimes 
! spaudoje, tai sergančiųjų pavardžių 
: neskelbiu. Visiems sergantiems ir 
! sveikstantiems linkime greit pasveikti.

_ t BEDARBIAI. — Kaip ir visuomet, 
TAUTOS FONDO REIKALAIS ru- žiemą Wrelland fabrikai atleido 

pinasi M/Kuzavas. Mūsų veiksniai da- daug darbininkų iš darbo. Bedarbių 
ro viską, kad išjudintų pavergtų Euro- tarpe yra ir keletas lietuvių, žinoma, 
pos kraštų apsisprendimo klausimą« artinantis Kalėdoms ir kitiems žiemos 
JT. Šiuos darbus yra kiekvieno tau- < vargams spaudžiant, būti bedarbiu su 
tiečio pareiga paremti pinigais. | šeima šiame aukso krašte nelabai ma- 

N. METŲ SUTIKIMAS rengiamas * l°nus r^!^a^as- .
prancūzu salėje. 72 Empire St., web °"tano USJ t pa,ske!be ftatyJf 
land. Šiuo reikalu daugiausia rūpinasi p<? We,land kana u une į uz 
kun. B. Mikalauskas. OFM. ’ ; S10 mthjonų. Statyba numatoma pra-

i dėti 1964 m. Jau bene lo metų kaip; 
JONINĖS.^-- 1963 m. birželio 22 d.: statomas tas tunelis, bet darbas neina; 

St. Stephen s Hall. Port Robinson ir: pirmyn? M. S-s.

ap

OTTAWA, Ont

J. BACHUNO Įsteigtam “Lietuviš
kos širdies fondui” aukas prisiuntė 
daugiau kaip 400 asmenų. Iki lapkričio 
10 d. buvę suaukota $2.223,50. Iš tos 
sumos Adelaidės Lietuvių Namams 
pasiusta S1.750, laikraščiui “Mūsų Pa
stogė” S300.

DAIL. A. RŪKŠTELĖ, 30 metų dar
bo jubilėjaus proga, padovanojo pa
veikslą Jaunimo Centro Čikagoje iš
laikymui. Paveikslą bus galima laimė
ti tradicinės vakarienės loterijoj.

KUN. R. KRASAUSKAS, istorikas, 
praleidęs Amerikoj keletą mėaesių, 
lapkričio 8 d. Leonardo da Vinci laivu 
išplaukė Italijon. Jis pastoviai gyvena 
Romoje, kur yra Liet. Kat. Mokslų 
Akademijos reikalų vedėjas.

AKT. J. KARIBUTAS ir žmona do
vanojo Los Angeles šv. Kazimiero liet, 
parapijos bažnyčiai naują Betlėjų, ita
lų menininkų darbo medžio drožinį.

Urugvajus
ED. JUSYS atšventė 60 m. amž. su

kaktį. Tai vienas iš nedaugelio Monte- 
video lietuvių tikrai pasiturinčiai gy
venąs. Jis prasimušė savo darštumu ir 
sumanumu. Jo liejykloje kartkartėmis 
dirba iki 40 darbininkų. Jis duosnus 
lietuviškojo darbo ir parapijos rėmė
jas. Taip pat yra parėmęs visą eilę jau-

Vokietija
TARPTAUTINĘ JAUNIMO ŠVEN- 

TĘ suorganizavo Baden - Wuertem- 
bergo vokiečių org-jos, skatinamos vi
daus r. ministerijos. Šventė buvo su
rengta Įapkr. 9 d. Stuttgarte. Įžanginę 
kalbą pasakė vicemin. Sepp Schwarz, 
kuriam tokios šventės mintis kilo 1962 
m. dalyvaujant Vasario 16 minėjime.

šalia eilės Įvairių Vokietijos sričių 
jaunimo grupių — švabijos, Silezijos, 
Pomeranijos, Prūsijos ir kt. — dalyva
vo estai, vengrai ir lietuviai. Estų dai
nininkė Brinkmann padainavo liaudies 
dainelių ir dešimties šokėjų grupė pa
šoko du šokius. Vengrai pasirodė su 
trimis šokiais, palydimais daina. Lie
tuvių liaudies menas buvo atskleistas 
daina, šokiu ir tautinių drabužių spal
vingumu. Mokyt. K. Motgabiui diriguo
jant, Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai sudainavo “Kur girios žaliuoja” ir 
“Jau pravertos dvaro stonios”. Daini
ninkai publikos buvo palankiai priim
ti. Didžiulio Įvertinimo susilaukė tau
tinių šokių šokėjai: buvo lydimi plo
jimų netik juos užbaigus, bet pačių šo
kių metų kokių 600 žiūrovų buvo plo
jama pagal muzikos ritmą.

Rengėjai visoms tautybėms Įteikė po 
dovanėlę. Už lietuvius ją priėmė mo
kyt. E. Tamošaitienė, palydėta dviejų 
mergaičių. Apie lietuvių išskirtiną pa
sirodymą viešai kalbėjo patys rengė
jai, o vieemin. Sepp Schwarz gimnazi
jos direktoriui kun. B r. Lubinui pa
reiškė, kad lietuvių nė su viena gru
pe negalima net lyginti. Tai esanti vi
sai kita klasė. Tą pati pareiškė ir pats 
garbingiausias svečias — feder. pabė
gėlių ministerijos vieemin. dr. Nahm.

Visa programa užtruko virš 3 vai. 
Baigiamąjį žodį tarė vieemin. dr. 
Nahm, tarp kitų dalykų pabrėždamas, 
kad šis pasirodymas yra kartu ir poli
tinė demonstracija, būtent, parodoma 
pasauliui, kaip Įvairių tautybių jauni
mas Vokietijoje moka mylėti ir gerb-

Britanija
LONDONO LIET. PARAPIJOS pus- 

j metiniame susirinkime paaiškėjo, kad; 
i šiais metais gimė 7 kūdikiai, vedė 8 > ti netik savo tautos kultūrines verty-

IŠLYDĖJOM ZABULIONIŲ ŠEIMĄ. ar j. : P°r°s ir mirė 11 parapijiečių. Ruošia-! bes, bet taip pat ir kitų tautų.
— Otavos Lietuvių Bendruomenė yra >
labai negausi, tad nuoširdžiai džiau
giamės kiekvienu naujai atvykstančiu; . ................ ........ ...........
nariu ir.su liūdesiu išlydime išvyks- i 7r Vron?ui“ŽabuH^^^^

r» geros kloties—draugų jie visur įsigys. Į PASIŽYMĖJUSIŲ MOKSLEIVIŲ 
LIETUVIŠKA MOKYKLA. — Lap-; kykių vadybos pirm. E. G. Higgins 

pranešė, kad iš visų mokyklų įvairių 
klasių yra atrinkta 30 geriausiai pa
sižymėjusių moksle mokinių — muzi
koje. mene, gamtos ir kt. moksluose. 
Jiems pagal naują mokslo sistemini 
planą Laurentian un-to prof. W. Y*.

- z . . • i • - Watson ir kt. kas šeštadieni pa keletąsirgusios bičiulės kūdikį. Otavoje,-kai ;^«s dr. M. Ramoniene -kuriai mielai: valandu iš minėtu dalvku duos pa- 
M. Ramūnienė buvo ligoninėj, o vyras: per menesi patalkinti sutiko. 2 j skaitas kad greičiau gabieji mokiniai
išvykęs metams mokslinei kelionei. • metus diroes Vytautas B. Tėvai deko- j būtu paruošti akademinėm studijom 
pasiėmę jų 2 mažus vaikus ir globojo; P- Daniams, kūne 2 metus davė pa- su pirrnen>vbė valdiniu stipendijų sche-

padėti pirmieji visai neprašomi ir ne-: 
raginami.

Otavos lietuviai surengė jiems išleis-; 
giames Kiexvienu naujai atvvKsianciu! tuves įr įteikė dovanų. Mieliesiems Li-<

tančius. Spalio 28 d. Lilė ir Bronius ■ 
Zabulioniai su savo dviem sūneliais iš-: 
vyko nuolatiniam apsigyvenimui Tim- j 
minse. Otavoje jie buvo kuklūs: nebu-: kričio 8 d. Bendruomenės valdybos 
vo jų vardų laikraščiuose, nei metras-; sekr. Balsevičienės namuose įvyko tė
čių veikėjų sąrašuose. Jie liko įrašyti ;v'4 susirinkimas. Svarstyta mokinių, 
širdyse tų žmonių, su kuriais juos su- ; patalpų ir mokytojo klausimas. Šiemet 
vedė gyvenimo keliai. Jie nekalbėjo J šeštad. lietuvių m-la veiks Ramūnų 
apie artimo meilę jie ja gyveno. Vos; namuose. Mokinių skaičius numato- 
susituokę stovykloje, augino džiova su-Lmas pat, kaip ir pernai. Mokytoja

5 savaites, kol motina grįžo iš ligoni-! talpas ir visaip talkino šeštad. mokyk- 
nės. Jei kas iš lietuvių ar kaimynų į iah mokytojui Vytautui B. už pasi- 
kanadiečiu buvo reikalingas pagalbos! šventimą ir labai sėkmingą darbą, šei- 

: mininkai tėvus lietuviškai pavaišino.

LONDON, Ont.
DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS — 

gruodžio 1 d., šeštadienį, gražiojoj Ad
ministration Building salėje, Queen’s 
parke, prie King g-vės. Pradžia 8 v.v. 
Vakarą rengia skautų rėmėjai. Pelnas 
skiriamas Londono ir jo apylinkių vai
kučių eglutei finansuoti. Skautų vado
vybė ir jų rėmėjai kviečia visus gau
siai dalyvauti ir tuo paremti Kalėdų 
eglutę, suteikiančią mūsų vaikučiams 
daug džiaugsmo.

TURNYRUI UŽSIBAIGUS. — Ture 
jome malonumo stebėti augštos klasės 
stalo teniso turnyrą. Manau, kad visi 
sutiks, kad tikrai buvo įdomu jį pa
matyti suaugusiems ir dar labiau mū
sų mažiesiems, susižavėjusiems lietu
viais sportininkais.

Nuoširdus ačiū priklauso visiems, 
prie šio turnyro suruošimo prisidėju- 
Siems savo darbu, auka, atsilankymu 
ar kuriuo kitu būdu. Be viso ko kito, 
mums, londoniečiams. buvo labai įdo
mu pamatyti savo miesto sportininkus 
varžantis su geriausiais tenisininkais. 
Įsitikinome, kad turime du stiprius 
sportininkus, galinčius stoti dvikovon 
ir su tūzais. St. Navickas pasirodė esąs 
aršus, nepalaužiamos valios kovotojas, 
šį kartą, kaip rengėjų komiteto pirmi
ninkui, jam teko sunkiausias organiza
cinis vežimas ir priedo — pačios rung
tynės. Nežiūrint didelio nuovargio, jis 
gerai išsilaikė ir užtarnautai laimėjo 
ketvirtą vietą. J. Brazlauskas nesi
stengdamas laimėjo septintą vietą.

BENJAMINAS JONAS UŽDRAVIS, 
sūnus Vinco ir Matildos Uždravių. ve
dė Aleksandrą Teresę Hrycyna. Su
tuoktuvės įvyko lenkų katalikų Lady’ 
of Częstochowa bažnyčioje, o vaišės — 
lenkų salėje, dalyvaujant 70 asmenų. 
Jaunojo tėvai yra nuolatiniai lietuviš
kų pamaldų lankytojai ir uolūs rėmė
jai pagalbos reikalingų tautiečių ir mi
sijų. Sūnūs ir dukra irgi neretai stam 
besne auka paremia lietuviškus rei
kalus. Jaunosios motina yra lenkė, o

Ota viskis

tėvas — ukrainietis, nukankintas Si
bire. D. E.

WINNIPEG, Man.
A.A. ELENA MUSTEIKIENĘ. — 

Lapkričio 12 d. vakare, aprūpinta šv.
Padėka sakramentais, tesirgusi vos 6 valan-

Visiems Londono apylinkės lietu- da*- St. Boniface ligoninėje mirė E. 
viams, prisidėjusiems prie stalo teniso Musteikienė. Ji gimė 1912 m. gegužės 
dešimtuko turnyro ‘ pravedimo ačiū! ? d. Rusijoj. Bilevičių šeimoje. Ištekė- 
Sunku visu pavardes paminėti atskirai. • i° Kazimiero Musteikio. Rusijoje 
tad sporto komitetas dėkoja: mūsų; pergyveno karo ir revoliucijos audras, 
lietuviškiems laikraščiams ir ju ko-: *920 m. arkliais grįžo į Lietuvą, ši ke-

, . • , .. . . ! O1A' lionė buvo labai varginga — 3^ mėn. 
Maitinosi beveik tik pakelės miškų 
grybais. Vėliau atvyko Kanadon į 
Winnipega ir čia gražiai įsikūrę išgy
veno iki pašaukė Viešpats pas save. 
Iš lietuvių bažnvčios palaidota Elm- 

B.
jų įteikėjams varžybų laimėtojams. į CHORISTŲ ARBATĖLE. — Lapkri- 
Tad visiems, prisidėjusiems vienokiu j čio 10 d. vakare parapijos choristai 

------- ----------- —----------- suruošė šeimynišką arbatėlę, į kurią 
Atskirai sporto komitetas nori pa- atsilankė nemažas skaičius svečių.

dėkoti dr. A. Kaveckui už naujos per- Nutarta pradėti mokytis giedoti nau- 
e:r.2r*.es “Vilniaus taurės įsteigimą jas Mišias. Vakaras praleistas smagio- 
mncM j je nuotaikoje — su dainomis ir šo-

■ kiais. B.

respondentams; Londono apylinkės 
valdybai; visom šeimom, prisidėjusiom 
maistu ir nakvynėmis; šeimininkėm, 
patarnavusiom prie stalų; už gražius 
fantus loterijai; ir visiems sporto va
karo pagalbininkams.

Taip pat sporto taurių davėjams ir wo°d kapinėse.

ar kitokiu būdu — nuoširdus ačiū.

einamos “Vilniaus" i 
mūsų senjorams — sportiškas ačiū!

Londono sporto komitetas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

VASARNAMIS PARDAVIMUI
Springhurst, Wassaga Beach vasarvietėje
5 dideli kambariai su visais baldais. Lietuvių rajonas. Saugus smė
lėtas paplūdimis. Prašo $5.000 su $1.500 įmokėjimu. bet kiekvie
nas jūsų pasiūlymas bus svarstomas.

Rašykite ar skambinkite Ant. Zaranka JA. 8-8492.
B. Kronas Real Estate Limited, 366 Main St. E., Hamilton, Ont.

SUDBURY, Ont

moję.
Malonu, kad ir lietuvaitė Irena La- 

pienytė, lankanti Martidale mokyklą, 
per eilę mokslo metų buvusi pirmąja 
mokine, komisijos parinkta i tą 30 
pasižymėjusių mokinių skaičių ir kas 
šeštadienį lanko prof. W. Y. Watson ir 
kt. pamokas. Gabiajai Irenai daug 
sėkmės tolimesniame moksle. J. Kr.

BENDRAS LIETUVIŲ N. METŲ su
tikimas įvyks ukrainiečių salėje. Bi
lietų platinimas vyksta sėkmingai. At
rodo, kad greitu laiku visos vietos bus 
užimtos. Svečių numatoma iš North 
Bay, Hamiltono, Toronto ir kitų vie
tovių.

VINCAS JUŠKA, užbaigęs darbo se-

zoną Abitibi b-vės miško darbuose, 
grįžo ir atostogas praleis Sudburyje.

KITATAUTĖS LANKO LIET. ŠEŠ
TADIENINE MOKYKLĄ. — šiemet 
Sudburio Tumo-Vaižganto šeštad. liet, 
mokyklą lanko 41 lietuvis ir dvi moki
nės airės, kurių tėvai neturi lietuviško 
kraujo.. Joms įdomu išmokti nors kiek 
lietuvių kalbos, nes. anot lietuviškos 
patarlės: “Ką išmoksi, ant pečių nene
šiosi“. čia tai tikrai gražus pavyzdys 
tiems lietuviams tėvams, kurie nema
to reikalo savo vaikus — tikrus lietu
viukus leisti į lietuvišką mokyklą.

Krsp.

St. Catharines, Ont.
IŠRINKO NAUJĄ B-NĖS VALDY

BĄ. — Lapkričio 18 d. Tėvų pranciš- , 
konų patalpose Įvyko B-nės susirin
kimas, kuris išrinko naują v-bą. Ji pa
siskirstė pareigomis: J. šarapnickas 
pirm., St. Ulbinas vicepirm.. K. Bo
gušis sekr., P. Baronas ižd. ir A. Še- 
tikas narys. Į rev. komisiją: A. Gverz- 
dys, J. Dainora ir A. Zubrickas.

Raštus siųsti B-nės sekretoriui: K. 
Bogušis, 55 Quenston St., St. Cathari
nes, Ont.- Valdyba

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

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS
1962 metu MODELIAI

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis.

Didelis pasirinkimas

Geriausia proga įsigyti * 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, net ir plačių apylinkių.

ir.su
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Prancūziškosios Kanados studentija
Quebecas — kultūros centras Į tų galima lengviausiai nušviesti 
Quebec’o miestas yra prancūzų pagal istorijos raidą. Kai Praricū- 

kultūros centras, atspindįs Pran
cūzijos provincijos veidą. Prancū
zų kalba,yra beveik vienintelė vi- 
sosė sritys4 ‘ * °'

Lavalio universitetas Quebeco 
mieste yra seniausias Kanadoje, 
gal net ir š. Amerikoje: plečiasi 
su mažu pavėlavimu bei neryžtin
gumu pagal seną prancūzišką tra
diciją, tačiau pilnai suprasdamas 
šių dienų situacijos rimtumą bei 
ateities reikalavimus.

Jam atdaros didelės galimybės, 
kuriomis jis gali teisėtai didžiuo
tis. Didžiosios kunigų seminarijos 
rūmuose yra teologijos, įr gamtos 
mokslų fakultetai. Pastarasis yra 
vienas moderniškiausių pasauly
je. Kitų fakultetų pastatai irgi bus 
statomi. Už kelių metų Quebecas 
galės džiaugtis turėdamas vieną 
gražiausių universitetų Š. Ameri
koje. Provincijos ekonominiai už
simojimai, remią kultūrą, reika
lauja šio pasikeitimo. Jei Quebe
cas gali didžiuotis savo tradicijo
mis bei sava kultūra, tai pinigas, 
komercinis gyvenimas bei judėji
mas būdingas Montrealiui, kuris 
yra atramos centras angliškajai 
kultūrai.

Dviejų kalbų, dviejų tautybių, 
dviejų politinių srovių konfliktas 
smarkiai jaučiamas. Paskutinė 
aktualiausia problema — atsisky
rimas ir autonomija. Tas klausi
mas aidi ir universiteto gyvenime.

Studentai stato
naujus reikalavimus
Studentas supranta dabartinę 

situaciją, susijusią su staigiu eko
nominiu krašto plėtimusi. Toks 
pasikeitimas paprastai nepraeina 
be politinių, kultūrinių bei reli
ginių krizių.

Per šimtmečius prancūzai ka
nadiečiai buvo atsidavę žemdir
bystei. Tai galbūt išsaugojo jų 
kalbą ir religiją. Tačiau nepa
mirškim. jog Kanada turi didelius 
žemės turtus prancūziškose srity
se. Tuo būdu prancūziškajai Ka
nadai atitenka ypatingai didelis 
vaidmuo pramonėje. Ji tai mato ir 
tam ruošiasi išleisdama gausų 
skaičių inžinierių. Quebeco pro
vincijos valdžia bei kitos organi
zacijos įvedė paskolas ir stipendi
jas, kurios padeda jaunimui siek
ti mokslo.

Neturtingų studentų būklė nė
ra lengva. Besiplečiančioje šaly
je platesnis bei pažangesnis pra
džios mokyklų ir gimnazijų moks
las nulems universiteto lygį. Stu
dentų federacija Studentų Dienos 
proga išspausdino atsišaukima, 
prašydama visų Kanados provici- 
jų valdžių pagerinti sąlygas siek
ti augštojo mokslo visiems, nežiū
rint religinių skirtumų, geografi
nės ar ekonominės padėties.

Kanados un-tai kasmet sulau
kia gausių svetimtaučių studentų. 
Lavalio un-te vra net 32 tautvbiu 
studentų.

Dvasinis studentų veidas
Prancūzų kanadiečių padėtį bū-

zija paliko ankstyvuosius ateivius 
jų pačių likimui, jie susispietė 
apie dvasiškius ir nutarė pasilik- 
tįlHštilfinjais savo r$liginiaiii^b& 
tautiniam paveldėjimui. Parapi
nė organizacija, apjungianti reli
ginę bei socialinę veiklą sudarė 
atsparos branduolį.

Visi pripažįsta Bažnyčios ypa
tingą nuopelną tiek mokslo sri
tyje, tiek socialiniuose klausimuo
se. Dabar padėtis keičiasi. Kaip 
sūnus turi vieną dieną išaugti iš 
tėvo autoriteto, mūsų visuomenė, 
taip pat turi pasiekti subrendimo 
tašką. Įvertinimas dvasiškijos 
nuopelnu negali nustelbti mūsų 
savarankiškumo. Kun. R. Ha
mann ‘Ecclesia’ žurn. pastebi, kad 
dvasiškiai tą reikalingumą supra
to ir pirmasis jų — kardinolas 
Lėger atkreipė į tai dėmesį. Que- 
beco studentijoj ryškėja didesnis 
savarankiškumas ir religinėje sri
tyje. Jai būdingi stud Douglas 
žodžiai, pasakyti Saskatchewan 
universiteto jubilėjaus proga: 
“Įsitikiniamai, kuriuos mes pa- 
veldėjam iš tėvų bei profesorių, 
ateina iš antrųjų rankų. Nema
nau, jog tikėjimas turi vertės, 
jei netampa įsitikinimu, o tokiuo 
jis gali tapti tik tada, kai išplau
kia iš asmeninės patirties, vidi
nio rūpesčio”. Tenka pripažinti, 
kad jaunimas pritaria Douglas 
žodžiams. Tikėjimo krizė, jei ji iš 
viso egzistuoja, yra geras ženklas; 
tai jieškojimas Dievo, tai pagrįs
tas noras pralenkti angliakasio ti
kėjimą. Prancūzas kanadietis no
ri tinkamai suprasti krikščiony
bės prasmę, duodančią atsakymą 
į visus jo reikalavimus.

Anot studentų laikraščio “Ca- 
rabin”: “Jei dalis studentijos 
šiandieną paneigia senatvę politi
nėje, ekonominėje, religinėje sri-

Prel. Ign. Albaviėius, didis lietu
vių veikėjas Čikagoj, sulaukęs 
auksinio kunigystės julfllėjaus. Il
giausių metų!

i 10.000 jaunimo liko 
be augštojo mokslo

Sparčiai didėjant Ontario pro- 
» vincijos gyventojams, didėja ir 

skaičius jaunimo, norinčio studi
juoti universitetuose. Mokslo sie- 

1||| kiančio jajtniny) pkaįčius:Vis ky- 
la. Baigė gimnazijas 1951? m. — 
20.695, 1962 m. — 33.414. Gi 

j ? mokslo įstaigos nespėja tuo pačiu 
spartumu plėstis: trūksta lėšų, 

A’ akademinės organizacijos, perso- 
' nalo ir kt. 1970 m. trūks vietos 

Toronto universitetuose 5.000 
Į studentų. Jau ir dabar labai di
delis nuošimtis nepatenka į To
ronto un-tus — studentai nepri
imami dėl žemesnių pažymių. Tai 
didelis nuostolis jaunimui ir vi
sam kraštui.

Iš šiemet baigusių Ontario gim
nazijas 33.414 abiturientų įstojo 
į universitetus 15.000, į mokytojų 
kolegiją ir kt. augšt. mokyklas— 
5.000. Liko neįstoję į augštąsias 
mokyklas — 16.000.*

Ukrainiečiai rašo apie Lietuvą

t K a n. A. Steponaičio atsiminimai
Tai didokas tomas, 319 psl., la

bai gražiai išleistas, įrištas į kie
tus viršelius ir suskirstytas į sky
rius. Iš skyrių antraščių — ma
tysis ir knygos turinys: Sūduvos 
lygumose. Carizmo varžtuose, 
Revoliucijos poveikyje, Didžiojo 
karo vėtroje, Laisvės prošvaistė
je, Nepriklausomybės dienomis, 
Katalikiškoje akcijoje, Ant kalė
jimo slenksčio, Bolševizmo smur
te, Antrojo karo sūkury, Už akso
minės uždangos (tremties stovyk
lų pergyyenimai — Pr. AL), Tarp 
Atlanto ir Pacifiko, Prie Kryžiaus 
kelio. Gale knygos — pridėtas 
vardynas — 10 psl.

Autorių, kaip ir kitus tremti
nius, per suniokotą Vokietiją li
kimas atstūmė Amerikon. Čia jis 
užbaigė tretįjį savo amžiaus ket-JLlCJCy JCz, iciigiiicjv oil < LlCtlJl odVU dIllZ.lciLlo IaCL“

tyje, jeigu ji reikalauja daugiau i virtį ir sulaukė 50 metų kunigys- 
iš valstybės, ūkiniu institucijų, i tės sukakties. Tos sukakties pro- 
iš dvasininkų, ar galima už tai ją ? ga buvo prisiminti kitados jo pa
smerkti? Quebece yra tam tikros j rašyti ir išleisti atsiminimai iš I 
senatvės, kuria reikia betkokia ■ D. karo laikų, kai autoriui teko 
kaina atjauninti.” I. Jučaitė j rūpintis lietuviais belaisviais Vo- 

pagal “Ecclesia” 1962, nr. 1611 kietijoje ir Lietuvos nepriklauso-
I mybės atkūrimo akcija Šveicari-

t

Kanados ukrainiečių moterys 
leidžia savo žurnalų “Moterų 
pasaulis Winnipege. 1962 m. 
liepos-rugpjūčio nr. Pitrijana 
Dibrova rašo savo atsimini
mus apie Lietuvą, ^ur tada 
gyvenoj čia pąle^iąme^ali
straipsnio, kuri išvertė B.
Naujalis. Red.

Autorė rašo apie Karpatų Uk
rainos laisvės iškovojimą 1938 m. 
ir bendras viltis sulaukti visos ne
priklausomos Ukrainos.

‘ šią malonią žinią Lietuvos uk
rainiečiai sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. Paskelbus Karpatų 
Ukrainos nepriklausomybę, tuo
jau buvo išsiųsta Karpatų Ukrai
nos premjerui dr. A. Vološinovui 
ir jo ministerių kabineto nariams 
sveikinimo telegrama, pažadant 
visokeriopą moralinę ir materia
linę pagalbą.

Tuo laiku Lietuvoje ukrainie
čių buvo labai mažai (23-25 asme
nys, ?, Rėd.), daugiausia politiniai 
imigrantai iš rytinės ir vakarinės 
Ukrainos. Tai buvo žmonės Įvai
rių politinių įsitikinimų, bet jų 
organizuotumas ir kūrybinis gy
venimas galėtų būti pavyzdžiu vi
sai mūsų šių dienų emigracijai. 
Ten, tarpe mūsų, nebuvo nei un- 
riviečių, nei getmaniečių, nei ry
tiečių, nei vakariečių, nei dniep- 
riečių, nei galicijiečių; buvo vie
na darniai susiklausanti Lietuvos 
ukrainiečių šeima, kuri veikė pa
sivadinusi “Lietuvos Ukrainiečių 
Kultūros - Savišvietos Draugija”.

Lietuvių laikysena mūsų, uk-

dienis susirinkdavom. Turėjome 
nuosavą tautinę Ukrainos vėlia
vą — labai gražią, liuksusinės 
medžiagos. Kartą per metus, ypa
tingų iškilmių .atveju uždėdavo- 
me gelių aM Lietuvos Nežinomo 
KaYeiwo k'apo? Tada/tokių {5ro- 
ga prie augštai ant stiebo iškilu
sios nepriklausomos Lietuvos vė
liavos plevėsuodavo ir Ukrainos 
geltona-mėlyna dvispalvė vėliava.

Turėjome didelį chorą, kurio 
didesnė pusę buvo lietuviai, ku
rie dėvėdavo ir mūsų tautinius 
drabužius. Iškilmingomis mūsų

kiausytojų sutalpinti. Publikos 
tiek buvo daug, kad užpildė salės 
praeinamus takus, pasienius, pa
langes ir koridoriuje buvo pilna 
tų, kurie.negalėjo įeiti į salę.
< Prof .Pakštas* atsistoju apžvel- ' 
gė pilnai prisikimšusią klausyto
jais salę ir nusišypsojęs pasakė: 
“Tai didelė retenybė, kad mano 
paskaitose būtų tiek daug klau
sytojų, kiek aš dabar matau”.

Prof. Pakštas trumpai apžvelgė 
Ukrainos strategines sritis, istori
nę praeitį ir amžinas kovas už 
laisvę bei nepriklausomybę. Pa-

I V . . • • y-. . T T1 •tautinių švenčių progomis visada J mažu priėjo prie Karpatų Ūkrai- 
pasikviesdavom lietuvius, ypač nos. Gerbiamas prelegentas labai

na daug. Be to, kažin ką pasakys 
mūsų kalbininkai už, galima saky
ti, knygos kalbos naujovę — visų 
daugiskaitos žodžių nutrupinimą 
raidės “s”? Pvd. klierikam vietoj 
klierikams, lenkininkam — lenki
ninkams, rusam — rusams ir t.t. 
Šis “s” nutrupinimas, pasakyčiau, 
sužiedėliškas, nes S. Sužiedėlio 
redaguojamas “Darbininkas” tokį 
“nutrupinimą” seniai praktikuo
ja, o knygos kalbą, kaip matėme _______
iš pratarmės, taisė S. Sužiedėlis, rainiečių, atžvilgiu buvo neapsa-

Kan. A. Steponąitis, TĖVYNĖ
JE IR PASAULYJE. Prisimini
mai ir apybraižos, 1962—Mairo
nio metai. Spaudė Tėvų pranciš
konų spaustuvė, Brooklyn, New 
York, USA. Kaina S4. Knyga 
gaunama: Franciscan Fathers 
Press, 910 Willoughbv Ave., 
Brooklyn 21. N.Y., USA.

Pr. Alšėnas

komai gera; geresnės negalima 
būtų ir norėti.

Vidaus reikalų ministerija kas 
mėnuo išmokėdavo mėnesinę pa
ramą mūsų kultūriniams bei švie
timo reikalams. Tų metų laikino
je Lietuvos sostinėje Kaune turė
jome nuosavus ukrainiečių na.- 
mus. kuriuose beveik kas sekma-

Geriausia Kanados 1962 m. dramos festivalio artistė — 20 m. am-

Atsiųsta paminėti
Šaltinis, nr. 5. spalis. 1962 m. Turi- dyti bei surišti su tolimesniu Lie- 

ny: S. Matulis. MIC. Vadas ir gynėjas; tUVOS ir paties autoriaus gvveni- 
Jonas XXIII. Tiesa ir laisvė: dr. J. Gri- mu. Tam darbui daug padėjęs, 
nius. Maironis; J. Kuzmickis: Maironis pataręs, parūpinęs naujos me-| 
ir lietuvių tauta ir kt. Šaltinis leidžia-; tfžiagos. pataisęs rankraštį, suda-i 

ndrTsau ?lth’ D,F'ir?s vardvna ir kitais būdais tai- 
£SS£ k 2T£S. H“*"CTy Rd- W istorikas Staas Sandėlis.

Lietuvos pajūris, nr. 3(10) 1962 m. j . Knygos rašymo stilius lengvas 
Leidžia Mažosios Lietuvos Bičiuliu dr- ir patrauklus. Daug įdomių, nie- 
jos centro valdyba. 7116 Cartier’ St., kur neskelbtų, smulkmenų — 
Montreal, P.Q.. Canada. Prenumeratos smulkmenėlių ir žymių faktų. Vi- 
kaina Si metams. . Įsa tai įdomu Lietuvos Golgotos

East Europe, nr. 11, November, kelius mačiusiems ir sekusiems} 
1962. Leidžia Free Europe Committee nu0 pat caro laiku iki šių dienu 
Niujorke. -

Pr. Alšėnas, Tūkstantis šypsnių.
Juokų rinkinys. Immaculata. Putnam.
Conn. USA, 1962. 272 psl. Kaina S3.

Lietuva, nr. 8. spalio mėn.
Filatelistų draugijos biuletenis. Reda- ____ . _ _
guoja E Petrauskas. 7742 So. Troy tebuvo rasta tik viena korektūros dovaną, kurios dėka galės studijuoti Montrealio teatro mokyklą. 
St., Chicago 52. m. .klaida, bet toliau jų pasipylė ga-i

arba nors dalį tų įvykių pergyve
nusiems. o taip pat ir nieko iš tų 
laiku nežinantiems — mūsų jau-

71962 mi niesiems. f
Knygą perskaičius iki 33 psl.ižiaus E. M. Fortier iš Montrealio. Ontario gubernatorius įteikė jai

“The Toronto Telegram”

Vieną kartą i Angelų Karalienės parapijos rastinę 
Brooklyrre atėjo pagyvenęs žmogus, pasisakė esąs Vilkis 
ir paklausė ar kunigas esąs Pikturna. Po to prašė, kad jis 
išklausytų jį išpažinties.

— Gerai, einam i bažnyčią. — pasakė kunigas.
Nepažįstamasis nenorėjo eiti bažnyčion. Prašė, kad 

kunigas ateitų į jo butą.
— Kodėl? Ar yra kokia ypatinga priežastis?
— Priežastis tokia, — kalbėjo Vilkis, — noriu gerai pa- 

sinuišti išpažinčiai, o ji bus labai ilga.

Išpažintis namuose
Sutartą dieną ir valandą kunigas nuvyko pas Vilki, 

gy venusi 215 So. 3rd St., Brooklyne, Mrs. Stelmok na
muose. Žmogus atsiklaupė ant grindų ir pradėjo savo iš
pažintį iš sąsiuvinio. Skaitė su įtarpais, paaiškinimais, pa
tikslinimais. Išpažintis užtruko daugiau kaip valandą. 
Po išpažinties jis paklausė, šypsodamasis:

— Ar jūs pažįstate Namikį?
— Pažįstu. Neseniai įsirašė į mūsų parapiją.
Vilkis vėl nusišypsojo:
— Jūs jam davėte kraujo. Tuo metu ir aš buvau ligo

ninėj. Narnikis’buvp toli nuo Dievo, kaip ir aš. Bet nuo 
to laiko aš jus įsidėmėjau.

Istorija su krauju buvo tokia. Atėjo kartą Namikienė 
ir maldavo, kad kunigas paskelbtų iš sakyklos, ar kas iš 
parapijiečių nesutiktų duoti kraujo jos sergančiam vynu. 
Jis esąs ligoninėje, o ji neturinti pinigų parūpinti būtinai 
reikalingo krauju.

— Klausyk, moterėle, pas mus parapijoj tik senos mo
terys ir vyrai. Jiems gaila net iš nosies iškritusio kraujo 
lašo. Nieko nebus, neverta nei skelbti.

Moteris, maišydama lietuviškus ir angliškus žodžius, 
pakartotinai maldavo.

— Eik namo ir būk rami. — pasakė kunigas. — Aš pats 
nueisim į ligoninę.

Kitą dieną jis nuvažiavo į gretimą ligoninę ir davė 
kraujo. Namikis buvo reumatikas sužalotais sąnariais. Ne
galėjo nei atsisėsti, nei pasijudinti lovoje. Žmona jį slau
gė. vartė savo rankomis per eilę metų. Padėtis buvo visai 
bloga ir žmona jį buvo nugabenusi į ligonine. Dabar, 
kiek atsigavęs, jis grižo' į namus ir paprašė žmoną, kad 
pašauktų tą patį kunigą. Atliko išpažintį ir pasidarė uo
lus parapijietis. Kunigas kas mėnesi jam nešė į namus 
Komuniją ir klausė išpažinties — taip apie tris metus, 
kol mirė.

Primines Namikį, Vilkis turbūt norėjo kunigui paaiš
kinti. kodėl ir jis pasirinko jį, o ne kitą kunigą savo są
žinei sutvarkyti.

Po šios visuotinės išpažinties Vilkis dažnai pasirody
davo Angelų Karalienės bažnyčioj. Pamatęs kunigą, pa
lenkdavo jam gavą, nusišypsodavo. Kunigas rasdavo paš
to dėžutėj voką, kuriame būdavo jo įdėta penketas ar 
dešimt■ dolerių ir kortelė su įrašyta intencija: Atlaikyti 
Mišias į Šventąją Dvasią”. Tokių laiškučių kunigas iš jo 
gavo gal penketą ir vis su ta pačia intencija. Kunigas 
pranešdamas jam laišku, kurią dieną Mišias laikys.

Po kiek laiko jis vėl šaukėsi kunigą į namus ir papildė 
išpažintį. Būdavo pasiruošęs nepaprastai rūpestingai ir 
vis buvo kiek neramus, ar viską gerai ir pilnai pasakęs. 
Šią antrą, o vėliau ir kitas išpažintis atlikdavo iš rašto.

Taip tęsėsi keletą metų, nuo 1958 m. liepos mėnesio, 
kai jis buvo užėjęs į raštinę. Kunigas sąmoningai vengė 
jį ką nors klausinėti, kad neatrodytų, jog jam rūpi jo drau
gai ar toji srovė, kuriai jis ilgą laiką tarnavo. Tačiau jis 
pats kartais pasipasakodavo. Buvęs vedęs du kartu — 
civiliškai, ir abu sykiu išsiskyręs. Vaikų neturėjęs. Buvo 
griežtai apsiprendęs daugiau jokių ry šių su komunistais 
neturėti. Gailėjosi praeities paklydimų ir ypač sielojosi, 
kad savo veikla ir raštais galėjęs nevieną išvesti iš tiesos 
kelio ir atitolinti nuo Dievo. Dievą visą laiką tikėjęs, 
tik klaidingai manęs, kad galima apsieiti be Bažnyčios. 
Prisimindavo savo motiną, kuri jį mokiusi Dievą mylėti ir 
galbūt Jai jam padėję grįžti į tikrąjį kelią.

Paskutinė kelionė i ligoninę
1962 m. liepos mėnesį atskubėjo jo šeimininkė ir pra

nešė, kad Vilkini esą labai bloga. Jis prašąs kunigą vėl 
pas jį ateiti. Kunigas, pamatęs kaip ligonis atrodo, išsi
gando. Jo kojos buvo išputusios, o visas išsekęs, sunykęs.

— Aš turiu vėžį, kunige. Beviltiškas dalykas. Norė
čiau priimti dar sykį šv, Komuniją ir paskutinį patepimą. 
Rytoj važiuosiu į ligoninę.

— O kaip nuvažiuosi? — klausė kunigas.

— Turiu čia vieną draugą bolševikėlį, bet gerą žmo
gų. Paprašysiu, gal paims taksį ir mane nuveš.

— Ką tu čia taksį prašy si ir dar žmogų varginsi. Aš 
atvažiuosiu su savo karieta ir nuvešiu.

— Tai ar tikrai nuveši? .
Kunigas džiaugėsi galėjęs jį nuvežti. Kitaip jis ne

būtų patekęs į ligoninę. Išlaikė jį ten porą valandų, net 
try s gydy tojai apžiūrėjo ir po to pasakė: .

— Nėra jokios vilties. Operacijos negalima daryti. 
Vežkit namo, nes čia jis tik lovą užims.

— Bet kas jį prižiūrės namie? — kalbėjo kunigas. — 
Jis neturi nei giminių, nei draugų.

— Welfare! — atsakė gydytojas.
— Bet kol aš tai išrūpinsiu, praeis kokia savaitė, o 

žmogus savaitės gali nebeišlaukti. Būkit žmonės, priim
kite, o aš rūpinsiuos surasti jam “welfare.

Taip jis buvo priimtas į ligoninę ir iš tikro tik savaitę 
tegvveno.

Kai kunigas buvo nuvykęs vežti jo į ligoninę, Vilkis 
įteikė jam savo ranka rašytą raštą. Po pirmosios išpažin
ties buvo prašęs kunigą, kad jam mirus būtų laidojamas 
katalikų bažnyčioj. Bet kunigas iškėlė abejonę, ar užteks 
žodinio prašymo. Po mirties galį atsirasti jo buvę draugai 
ir pakaltinti kunigus, kad jie norį pagrobti jo kūną. Tada 
Vilkis pažadėjo parašyti savo prašymą raštu. Vėliau porą 
kartų prisiminė, jog raštą esąs parašęs ir jį laikąs pas tų 
namų šeimininkę; tą pačią valandą, kai jis mirs, jinai 
įteiksianti raštą kunigui. Nūnai jis pats tą raštą įteikė, 
matyt, paėmęs iš jos vėl savo žinion. Raštas buvo anglų 
ir lietinių kalba. Lietuviškai: “Noriu, kad mane palaidotų 
Romos Katalikų Angelų Karalienės Bažnyčia* (lietuvių) 
So. 4th and Roebling St., Bnxiklyn, N.Y. Kazimieras 
Vidikas*

Įdavęs šį raštą, jis dar parinko keletą knygų iš savo 
lentynos ir perdavė kunigui. Tarp ju buvo ir Ragausko 
"Ite, missa ėst*'.

— Tą šlamštą, kaip kunigas, gali pasižiūrėt. Bet nie
kam kitam nerodyk. Nenoriu, kad nuodai patektų nekal
tiem žmonėm. Kai mirsiu, ateik čia ir iš likusių knygų 
pasirink, kas jums bus reikalinga.

Kunigas vėliau peržiūrėjo jo knygas. Tarp jų rado šv. 
Raštą ir “Kristaus sekimą” Nustebo, kiek tos knygos 
buvo jo vartotos: ištisi sakiniai pabraukti pakartotiniais 
brūkšniais, prirašyta pastabu, puslapiai pirštais suvartoti. 
Rado ir v ieną bloknotėlį, kuriame buvo pt'rrašy ta maldų, 
psalmių. Kaikuri<»s maldos atrodė jo paties kurtos, o 
psalmės — jo verstos iŠ loty nų kalbos. Tie jo užrašai nu
čiupinėti — maty t, dažnai vartota.

vaizdžiai supažindino klausytojus, 
su visa istorija ir politine bei ūki
ne būkle...”

“Paskaita visą laiką buvo pa
pildoma judamaisiais paveikslais 
iš K. Ukrainos gyvenimo, kuriuos 
pats profesorius pagamino. Pir
miausia parodė Karpatų Ukrai
nos premjerą dr. A. Vološiną, mi- 
nisterį Revay ir kitus veikėjus. 
Prof. Pakštas savo filme parodė 
svarbesnius, didesnius Karpatų 
Ukrainos miestus, dievnamius, 
Karpatų kalnus, kaimus, jų gy
ventojus Karpatų Ukrainos tauti
niuose drabužiuose. Parodė šo
kančius tautinius šokius, net ir 
vieną Karpatų Ukrainos didžiū
ną (galiuosi, kad jo pavardės pri
siminti negaliu), kuris, pagal 
prof. Pakšto pareiškimą, mokąs 
labai daug kalbų.

Profesorius savo paskaitą apie 
Karpatų Ukrainą baigė tokiais 
žodžiais: “Kol nebus išlaisvinta 
Ukraina, ir mes negalime būti 
tikri' dėl savo nepriklausomos 
ateities”.

Su didžiausia pagarba aš prisi
artinau prie prof. Pakšto, kuris 
buvo apsuptas publikos, daugiau
sia studentų, kurie smalsiai davi
nėjo galybes įvarių klausimų. Aš 
norėjau paspausti ranką ir padė
koti jam už tokią didelę pagarbą 
ir gražią paskaitą išaugštinančią 
Ukrainą. Prof. Pakštas, su miela 
šypsena, spausdamas atsisveikini-

“Aš vėl. 
važiuoju i Kanadą pas lietuvius ir 
ukrainiečius. Aš jiems perduosiu 
jūsų geriausius linkėjimus”.

Stebiuosi iš praeito laiko ir 
Šviesaus profesoriaus proto, kad 
jau tada gerbiamas prof. Pakštas,

lietuviškos operos solistus.
Kartas nuo karto pastatydavom 

sceninius veikalus. Tam tikslui 
paimdavom pačią ištaigingiausią 
Kauno salę. Tokie mūsų parengi
mai būdavo labai gausiai lankomi 
svečių. Beveik visuomet man pri
sieidavo su dukrele Oksenija uk- 
rainietiškuose tautiniuose drabu
žiuose sutikti svečius, nuvesti 
juos į yietas ir suteikti jiems vi
sokią informaciją.

Niekad- iš mano atminties neiš
dils trys asmenys — tai senelis 
generolas Bulota su dukrele ir 
ponia Šleževičienė, šios trys as
menybės niekad nėra praleidu- 
sios nei vienos mūsų surengtos 
šventės, iškilmės ar kitokio pa
rengimo. Jie visuomet įžengdavo 
į salę su malonia veido išraiška 
ir spausdami ranką primindavo 
apie reikalingą paramą ukrainie
čiams; tiesiog maldaudavo, kad 
neatstumtumėm jų duodamos 
aukos.

Manyje tiek daug yra gražių 
prisiminimų iš ukrainiečių gyve
nimo Lietuvoje; jie tokie mieli, 
bet visko neįmanoma aprašyti. Šį 
kartą aš pasitenkinsiu apžvelgu
si, kiek lietuviai buvo susidomė
ję Karpatų Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimu.

1938 metų pabaigoj (tikros da- 
tos atsiminti negaliu) parvažiavo 
iš Kanados į Kauną prof. Pakštas 
ir paskelbė, kad vienoje Kauno i mui mano ranką pasakė: 
un-to salių, bus jo paskaita tema' 
“Karpatų Ukrainos laisvė”. Nu
vykome ir mes ukrainiečiai, kurie 
tą dieną buvome Kaune. Kai at
vykau paskelbtu laiku, universi
teto salė jau buvo beveik perpil
dyta. o žmonių vis daugėjo ir Įžvelgdamas tarptautinę politikos 
daugėjo. Ten rinkosi daugiausia 
išsilavinusi publika — studentai, 
profesoriai, mokytojai, kariškiai, 
gimnazijų mokiniai ir daug daug 
šiaip inteligentiškos publikos. 
Universiteto salė negalėjo visų

padėtį, pramatė ateiti. Šiandien 
jo žodžiai pasitvirtina, kad kol 
Ukraina nebus laisva ir nestovės 
rytinių tautų avangarde, tol Mas
kvos pavergtų tautų laisvinimo 
problema negalės būti išspręsta”.

Kultūrinėje veikloje
BR. ZUMERIS, rašytojas ir “Tėviš

kės Aidų” redaktorius, gyv. Australi
joje. "Laivo” rengtame religinės kū
rybos konkurse laimėjo S500 premiją 
už veikalą “Dabarties sutemose”. Šio 
autoriaus jau antras darbas premijuo
jamas išeivijoje.

KUN. B. MARKAITIS, SJ, ruošia 
spaudai filosofinio turinio knygą — 
“Tiltai ir sienos”.

PREL. PR. JURO 40 metų kunigys-
tės sukakties proga minėjimo k-tas iš
leido prisiminimų knygą sukaktuvinin
ko nuopelnams atžymėti. Knygoje yra 
Bostono kardinolo Cushingo laiškas 
sukaktuvininkui. Alf. Lešinskio ir kun. 
A. F. Janiūno rašiniai apie prelato gy
venimą ir veikimą.

LONDONE, Britanijoj, be svaitraš- 
čio “Europos Lietuvis”, išeina dar du 
dvimėnesiniai laikraščiai: “Darbinin
kų Balsas” ir “šaltinis”. Abu spausdi
nami “Nidos” spaustuvėje. “D. Balsą” 
leidžia jau 7 m. lietuvių profesinių są
jungų grupė, “šaltinis” — tikybinės ir 
tautinės minties iliustruotas laikraštis 
su vaikų priedu “šaltinėliu”. Ji lei
džia antri metai šv. Kazimiero sąjunga. 
Ateinančiais metais “šaltinio” leidi
mas numatomas sudažninti.

LONDONO LIETUVIAI tiria gali
mybes netoli lietuvių bažnyčios Įsigy
ti žemės gabalą ir, pastačius patalpas, 
jose įkurti kultūrini jaunimo veiklos 
centrą.

O. IVAŠKIENĖS tautinių šokių gru
pė Bostone buvo pakviesta dalyvauti 
meninėj programoj, surengto j dien
raščių “Boston Herald” ir “Boston 
Traveler”. Paroda vaizdavo atostogų 
keliones ir užtruko 5 dienas. Lietu
viai šoko lapkričio 15 d. Pr. AI.

IŠ TARPT. ELEKTROCHEMIKŲ 
KONFERENCIJOS Romoje Lietuvon 
grįžo prof. J. Matulis ir Rom. Višo- 
mirskis. Jiems teko padaryti praneši
mus. Lietuvos elektrochemikai tokioje 
konferencijoje dalyvavę pirmą kartą. 
Lietuvos Mokslų akademijos chemijos 
ir cheminės technologijos instituto 
darbais domėjosi V. Vokietijos, Itali
jos, Čekoslovakijos mokslininkai. Lie
tuvoje veikiančiam institutui tenkąs 
nelengvas uždavinys — jis turis koor
dinuoti elektrolitinio metalą išskyri
mo klausimais dirbančias mokslo įs
taigas Sov. Sąjungoje. E.

VILNIUJE įvyko muz. A. Budriūno 
kūrybos vakaras, atžymintis kompozi
toriaus 60 gimimo metines. Koncerte 
dalyvavo keli ansambliai ir sol. V. 
Adamkevičius. J. Paleckis augšč. tary
bos vardu muziką apdovanojo nusipel
niusio ‘liaudies artisto” titulu. E.

GRO2INKS LITERATŪROS leidyk 
la Vilniuje išleidžia: Butkų Juzės 
"Rinktinę”, A. Bieliausko romaną 
“Mes dar susitiksim, Vilma!**, Grigori-1 
jaus Kanovičiaus apysaka “Dukart 
du”. E. I

DAIL. T. VALIUS PLB valdybos 
kviečiamas organizuoti laisvojo pasau
lio lietuvių dailės parodą Toronte 1963 
m. vasarą pasaulio lietuvių seimo me
tu. Parodai tikimasi gauti geriausias 
miesto patalpas O’Keefes Centre. Nu
matoma, kad paroda truks arti dviejų 
mėnesių ir bus patraukli plačiajai ka
nadiečių publikai. O’Keefes Centro pa
rodų pareigūnai dailės kūriniams sta
to augštus reikalavimus ir įsileidžia 
tiktai rinktinius kūrinius.

MUZ. ST. GAILEVIČIUS PLB val
dybos kviečiamas organizuoti koncertą 
1963 m. pasaulio lietuvių seimo metu 
Toronte. Koncertui jau gauta didžioji 
O’Keefes Centro salė. Planuojama 
duoti galimai geresnę lietuviškos mu
zikos bei dainos programą, juoba, kad 
numatoma turėti nemažai ir nelietuviš
kos publikos.

PROF. J. ERETAS išleisdino atski
ru atspaudu savo straipsni vokiečių k. 
“Solowjow und Šalkauskis”. Gale pri
dėta bibliografija apie abu filosofus.

PR. ALŠĖNO juokų rinkinys “Tūks
tantis šypsnių” jau išėjo iš spaudos ir 
gaunama pas platintqjus. Išleido Im
maculata, Putnam, Conn.

V. KRĖVĖS - MICKEVIČIAUS 80- 
siotns gimimo metinėms sukakus, rašy
tojo kūrybą vertino Lietuvos spauda. 
J. Lankutis ‘Tiesoje” 247 nr. pas Krė
vę rado visą eilę prieštaravimų. Girdi, 
rašytojo kelyje buvo įsipynę kraštuti
numai — buvęs pasidavęs “hitlerinin
kų ir buržuazinių nacionalistų” spau
dimui, padaręs “antitarybinį pareiški
mą”, emigrantų tarpe ilgėjęsis Lietu
vos, pagaliau 1954 m. miręs. E.

LIETUVOJE į akademikus pasiūly
ti; Vilniaus valst. V. Kapsuko un-to 
rėkt. J. Kubilius, valst. mokslinio ty
rimo darbų koordinavimo komiteto 

’ pirm. Alg. Žukauskas, akademijos eko
nomikos inst. direkt. K. Meškauskas, 
“Komunisto" vyr. redakt. doc. VI. 
Niunka: kandidatais į narius - kores
pondentus; R. M. Chomskis, A. Nemu- 
ra, V. Nešukaitis, K. Rekevičius. E.

VILNIAUS UN-TE lapkričio mėn. 
buvo apgintos disertacijos; filosofijos 
mokslų kandidato laipsniui — J. Žu
kauskaitės “Prijungiamųjų jungtukų 
vartojimas literatūrinėje lietuvių kal
boje” ir A. Jonaitytės “Šakynos tar
mė”. Istorijos mokslų kand. laipsniui 
spalio mėn .apgynė disertaciją Rimutė 
Rimantienė; tema: “Akmens ir žalva
rio amž. gyvenviečių periodizavimas ir 
topografija Lietuvos teritorijoje“ E.

DAIL. M. RAČKAUSKAITĖ-CVIR- 
KIENĖ, gyv. Lietuvoje, pastaruoju 
metu dirba portretus; numačiusi pa
vaizduoti rašytoją J. Šimkų. E.

KAUNO DRAMOS TEATRE pasta 
tyta A. Griciaus satyrinė komedija “Ir 
ūsai nepadėjo”. Pavaizduotas kolchoz: 
nis gyvenimas su jo negerovėmis. E.
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• Tel. RO. 2-82552336 Bloor St W
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

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

$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
S17J00.

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

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

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

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

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na 
įvažiavimas.

$17.900. Du garažai, privatus 
žiavimas. Dvi atskiros krosnys, 

išnuomota po $100 mėli. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
LENGVATLEČIŲ DĖMESIUI!

Lengvosios Atletikos Komitetas krei
piasi į visus lietuvių lengvatlečius bei 
klubus, prašydamas iki lapkričio 30 d. 
pranešti jų atsiektas pasekmes praėju
sio sezono laikotarpyje.

Pasekmės yra reikalingos geriausių 
mūsų lengvatlečių pasekmių lentelių 
sudarymui. Visose oficialiose mūsų 
varžybose atsiektos pasekmės yra ži
nomos ir jų pranešti nereikia. Reika
linga pranešti tik.už lietuviškų varžy
bų rėmų atsiektas pasekmes.

Iki. minėtos datos nepraneštos pa
sekmės nebus įtrauktos į viešai skel
biamas lenteles, sudaromas vyrų, mo
terų ir visose priegaulio klasėse.

Pasekmes prašome siųsti šiuo adre
su: A. Bielskus, 15321 Lakeshore Blvd. 
Cleveland 10, Ohio, USA.

Lengv. atletikos k-tas
VYČIO ŽINIOS

Church lygos pirmenybėse Vyčio 
krepšininkai laimėjo pirmąsias rung
tynes, nugalėdami Kingsway penketu
ką 25:14. Rungtynės buvo žaidžiamos 
sutrumpintu laiku. Vyčio komandoje 
žaidė: Čirūnas, Šileiką, Staškevičius, 
Paulionis, V. Zadurskis, Bacevičius, A. 
Zadurskis, Gvildys. Džiugu, kad Vyčio 
komandoje matosi naujų ir daug ža
dančių veidų.

TLB lygos pirmenybėse vytietės su
žaidė lygiomis su Aušra 24:24. Aušra, 
pakeitusi taktiką, šiems rungtynėms 
pasiūlė lėtą ir atsargų žaidimą. Vytie
tės, savo nesėkmei, vietoj greitų prasi
veržimų naudojosi tokia pat taktika. 
Žaidimas pasidarė lėtas, nenašus ir 
abi komandos galėjo pasiekti pergalę, 
jei žaidimo pabaigoj būtų išnaudoju
sios turėtas baudas. Žaidė: žolpytė, 
Balsienė 10, Krakauskaitė 2, Rutkaus
kaitė, Radzevičienė 5, Prunskytė, Ast
rauskaitė 7. šiomis rungtynėmis buvo 
užbaigtas pirmas ratas. Vytietės čia 
pirmauja su 7 taškais, antroje vietoje 
liko B-A su 6 t., trečioje — Aušra su 
3 t. ir toliau seka Tru-Way su Ciccones 
po 2 taškus.

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės 
pralaimėjo Corpus Christi 24:28. Šį 
kartą vytietėms pritrūko žaidėjų, žai
dė: Žolpytė 8, Renkauskaitė, Šupro- 
naitė 12, čirvinskaitė 4, Žėkaitė.

Sekančios rugtynės: ketvirtadienį, 8 
v;v. Ryerson m-loje (Bathurst - Dun
das) vyt iečiai žaidžia Church lygos 
pirmenybes su St. Christopher. Pirma
dienį 8.30 v.v. Humberside Coll. — su 
St. Cyril.

Moterys TLB lygoj ateinantį antra
dienį 8.45 v.v. Deer Park m-loj (Yonge

ir St. Clair) žaidžia su Ciccones.
CYO lygoje Vyčio jaun. mergaitės 

ateinantį pirmadienį 7 v.v. Lawrence 
Park m-loje žaidžia su St. Anselms. 
Toj pačioj lygoj ateinantį ketvirtadie
nį, 8 v.v. Vyčio mergaitės žaidžia su 
Aušra. Rungtynės vyksta Givens mo
kykloje.

Stalo teniso komandinėse pirmeny
bėse dalyvauja 4 Vyčio komandos. Dar 
numatoma įregistruoti dvi berniukų 
komandas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
B-C lygos rungtynėse Aušra Sr. nu

galėjo estus 71:54 ir Aušra Jr. nugalė
jo latvių H. 66:39. Aušra Sr. koman
doje žaidė: J. Laurinavičius 14, D. Dal
ton 20, E. Rigby 18, R. Burdulis 5. J. 
Zentins 4, Terry 6, J. Bukšaitis ir E. 
Bogusky 4; Aušra Jr. komandoje — R. 
Grigas 13, V. Ruseckas 18, A. Sapijo- 
nis 12, Trečiokas 7, A. Žaliauskas 9, 
M. Barškėtis 1 ir A. Gonata 4. Šį sek
madienį abi komandos turi laisvą. To
ronto Ladies Basketball lygoje žai
džianti mergaičių komanda laimėjo 
antras iš eilės rungtynes, nors pasku
tinės su Vytim, dėl taškų skaičiuoto
jo apsižiūrėjimo liko užskaitytos ly
giomis 24:24. Komandoje žaidžia: G. 
Uogintaitė, D. Simonaitytė, A. Sapijo- 
nytė, A. Grigaitė, J. Gataveckaitė, I. 
Romanovaitė, R. Bilkytė, R. Narušy
tė ir D. Klfmaitė. CYO lygoje Aušra 
Juvl.. neatvykus OLPH komandai, lai
mėjimą gavo be rungtynių. Šį ketvirta
dienį, 8 v.v. Givens mokykloje Aušra 
M. žais su St. Leos.

Church lygoje žais 4 berniukų ko
mandos. Rungtynės yra numatytos 
pradėti sekančią savaitę.

Šį šeštadieni, 8 v.v. Prisikėlimo sa
lėje Aušros sporto klubas ir tėvų-rė- 
mėjų būrelis rengia priešadventinį ba- 
iių-šokius. Šokiams gros Benny Ferri 
orkestras. Vakaro šeimininkės žada vi
sus svečius pavaišinti skaniais cepeli
nais ir koldūnais.

Tik doleriai keliauja ! 
Izraeliu

Seagram’s Ltd. b-vės pirm. Sa
muel Bronfman, vienas turtin
giausių kanadiečių, padėjo kerti
ni akmenį bibliniam muzėjui Je
ruzalėje. Muzėjui Bronf manas 
paaukojo $1 mil, kuriuos jam do
vanojo 2 sūnūs ir dvi dukterys 70 
m. amžiaus proga. Iškilmių metu, 
orkestrui pabaigus “O Canada”, 
Izraelio min. pirm. Ben-Gurion 
pasakė: “Visi Bronfmano milijo
nai nieko nepadės Izraeliui, kol 
nė vienas iš jo vaikų, ar anūkų 
neapsigyvens Izraelyje”. Vėliau 
Bronfmano žmona pasivadino 
min. pirmininką į šalį ir pareiš
kė, kad dar vienas anūkas yra pa
keliui į šį pasaulį: “Galbūt tas pa
sirinks protėvių žemę ...”

Ačiū Jums, bičiuliai
Tadarauskui, kun. T. Toomey, kun. P. 
Ažubaliui, KLK Moterų dr-jos c. v-bos 
pirm. p. Imbrasienei, red. Iz. Matuse
vičiūtei, ateitininkų s. pirm. V. Koly- 
čiui, skautų akademikų atstovei J. Dai- 
lydaitei, SLA pirm. S. Jokūbaičiui, 
šaulių atst. Preikšaičiui, KLK Kultū
ros dr-jos pirm. J. Andruliui, dr. M. 
Anysui, T. St. Kulbiui, SJ, ir AV pa
rapijai Montrealyje, Toronto LB pirm. 
J. R. Simanavičiui, “Skautų A.” red. 
č. Sinkevičiui, “Dainos” pirm. Butie- 
nei, vilniečių pirm. J. Cicėnui, gydyto
jų atstovui dr. St. Pacevičiui, Prisikė
limo Kat. Vyrų dr-jos pirm. V. Son- 
dai, Stud, rėmėjų būreliui, Stud, s-gai, 
stud, ateitininkams, “Paramai” ir vi
siems kitiems viešai ar privačiai pa- 
reiškusiems savo sveikinimus.

Už duosnias dovanas dėkoju: jubilė- 
jaus komitetui ir visiem iškilmės daly
viam, prel. Virmauskiui, kun. prof. 
St. Ylai, KLK Kultūros dr-jai. KLK

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Sidabrinio kunigystės jubilėjaus pro
ga sulaukiau plataus ir nuoširdaus dė
mesio, parodyto specialia iškilme, svei
kinimais, linkėjimais, dovanomis. Už 
visa tai esu giliai dėkingas mieliems 
bičiuliams, bendradarbiams, organiza
cijoms ir visai visuomenei. Pirmiausia 
esu dėkingas jubilėjaus iškilmės ren
gėjų komitetui, vad. KLK Kultūros 
dr-jos pirm. J. Andrulio, kuris taip 
sklandžiai viską suorganizavo ir dargi 
gausiai apdovanojo. Dėkoju kun. P. 
Ažubaliui, kurio vad. parapijos patal
pose ir su kurio paslaugia pagalba ga
lėjo įvykti jubilėjinė iškilmė. Ačiū už 
pamokslinį žodi kun. dr. J. Gutauskui, 
už giesmes ir dainas solistams J. Lius- 
tikaitei ir V. Veęikaičiui, už giedojimą 
šv. Jono Kr. par. chorui ir jo dirigen
tui muz. St. Gaiievičiui, už asistavimą 
broliams kunigams.

Nuoširdus dėkui mane sveikinu
siems: gen. Lietuvos-konsului dr. J. __ r_____ ___ _ ___ __ _________

! Žmuidzinui su ponia, PLB valdybos ! Moterų dr-jos centro valdybai, T* pran-

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

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404
Namų tel. LE. 5-1584
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. . Žmuidzinui su ponia, PLB valdybos < Moterų dr-jos centro valdybai, T. pran-
• Pasisekimas — tai kopėčios J pirm. dr. J. Songailai su ponia, prel. ciškonams ir Prisikėlimo parapijai,

i kuriomis negalima lipti laikant ( Virmauskiui, ped. A. Rinkūnui su po- šv. Jono Kr. parapijai, kun. dr. J. Ta-
‘ rankas kišenėse. ; nia, Kunigų Vienybės pirm. kun. dr. J. darauskui, Prisikėlimo Katalikų Vyrų

dr-jai, dr. J. Sungailai ir poniai, p. 
j Pauliukonienei, V. A. Mažeikoms, Mr. 
• ir Mrs. Tew, šv. Jono Kr. par. Katali
kių Moterų dr-jai, čirūnų šeimai, A. 
Waitkui, Gyv. Rožinio dr-jai, A. Rin- 
kūnams, kun. L. Jankui, X. Y., KLK 
Moterų dr-jos Prisikėlimo par. sky
riui, p. Gudžiauskams, kun. T. Too
mey, šv. Jono Kr. par. Jaunimo Cho
rui, NPM seserims, kun. Alf. Petrai
čiui, S. Pranckūnams, p. Slavinskams, 
A. Gaidai, Fr. Sawicki, Sudburio apyl. 
lietuviams, J. Vaičeliūnui...

Ačiū sveikinusiems raštu: KLB pirm, 
dr. P. Lukoševičiui, ^‘Draugo” vyr. red. 
L. šimučiui, “Darbininko” vyr. red. S. 
Sužiedėliui, “Neprikl. Lietuvos” red. 
J. Kardeliui su ponia, dr. St. Bačkiui, 
“Lux Christi” red. kun. dr. T. Narbu
tui, “Aidų” red. A. Vaičiulaičiui, “Var
pelio” red. T. dr. V. Gidžiūnui, OFM, 
T. L. Andriekui, OFM, kun. dr. A. Bal
tiniu!, N. Mazalaitei-Gabienei, Wellan- 
do apyl. v-bai, A. J. Mikšiams, kun. dr. 
Ign. Urbonui, E. Navikėnienei, Pr. Rū- 
dinskams, Sakalams, dr. E. Norvaišie
nei, Stp. Paulauskui, V. M. Tamulai- 

j čiams ir visiems, visiems.
Gražiai paruošto pokylio ruošėjoms 

XT. . . tm • ir ruošėjams taipgi didžiai dėkoju.
■ Priimkite mano padėką už visų Jūsų 

~ 1 ’’ ~ Į parodyta dėmėsi, kuris džiugina ir kar-
buveinė būtų Gvatemala. Taip is- j tu įpareigoja.
sitaręs Gvatemalos prez. Ydigo- Jūsų kun. Pr. Gaida-

! Gaidamavičius

• Pasisekimas -

rankas kišenėse.

Kultūriniai lobiai ir rūpesčiai kongrese
(Atkelta iš 1 psi.) ’delis (neatvyko, jo paskaita buvo 

prie savo kūrinio, kad tai sukurta j perskaityta), kun. P. Ažubalis, 
lietuvio. : kun. dr. J. Tadarauskas, J. Krali-

Koreferentas — Zalatorius siu- kauskas, J. R. Simanavičius, J. 
lė mažiau skirti energijos pigiai Gustainis, dr. Gustainienė, Br. 
propagandai, bet daugiau duoti Pabedinskienė, Judzentavičiūtė, 
kultūrinės lietuviškos kūrybos, Vyt. Aušrotas ir kt. 
kuri kalbės už save.

Toliau kalbėjo prezidiume bu
vę jaunimo atstovai. Tai buvo pa
prastas, bet nuoširdus žodis.

Parapijų lietuviškumo sekcija
Bene gausiausia dalyviais buvo 

parapijų lietuviškumo sekcija. J. 
Gylys išdėstė pageidavimus kaip
parapijiečio* o Tėvas Pr. Garšva, šos televizijoje.
MIC, apibūdino aplamai tautinę 
parapiją išeivijoje. Referatų ir

Kanados lietuviai aktyviai reiš
kėsi visumos, sekcijų posėdžiuo
se ir komisijose.

Studentų suvažiavime dalyvavo 
būrys studentų iš Toronto ir dr. 
H. Nagys iš Montrealio.

Pažymėtina ir tai, kad kongre
so dalis buvo parodyta ir čika-

Susumuojant, kongrese buvo 
kiek perdaug kalbų, ypač nęesmi-

diskusijų vedamoji mintis: pagy- n^Įs klausimais, bet rezoliucijos 
vinti išeivijoje lietuviškąsias pa- priimtos geros. Tenka tik tikėtis, 
rapijas, vaikų paruošimą pirma- kad bent dalis rezoliucijų bus 
jai išpažinčiai lietuvių k., leisti įvykdyta. A. R.
naudoti liet, kalba liet, parapijų -- - - “
mokyklose, steigti’ prie parapijų s^Tremtie" VvAušvte "tartos 
vaikų darželius ir ypač šeštad. oos tre^ues v>nausype,_Kunos, 
mokyklas. Visų pažiūrų kalbėto
jai pageidavo daugiau lietuviškos: 
dvasios mūsų parapijose (matyt, i 
turėta galvoje JAV). Iš kalbėju1' 
šiųjų ypač gyvai reiškėsi prel. J. 
Balkūnas ir prel. M. Krupavičius.
tarsi atstovaudami dvi Lietuvas: pirmenvbės buv„ tos to„do. 
nepnklausomybes laikotarpio ir nc Ont llviem „tais; pirmasjs ivyko 
išeivijoj. Prieita išvados, visus ■ laokričio 10 d., antrasis— 11 d. Šešta- 
lietuvius skatinti Įsijungti i para- j dieni, dėl didelio lietaus žmonių nebu-

teniso turnyro rezultatai

• Kristupas Kolumbas pirmojoj 
kelionėj i Ameriką jūroje išbuvo 
20 savaičių. Grįžtant reikėjo pa
kelti labai didelę žiemos audrą. 
Tokio smarkumo audros labai re
tai pasitaiko pietinės Europos pa
kraščiuose. “Santa Maria” buvo 
trumpesnis kaip 100 -pėdų ilgio ir 
tik 130 tonų talpos. “Nina”—ant
rasis laivas buvo 70 pėdų ilgio ir 
60 tonų talpos ir galėjo plaukti 
11 mazgų i valandą.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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.

PARDUODAMA:
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS, 9 kubiniu pėdų ____
3 VONIOS SU VISAIS PRIEDAIS, 5 ir 4^ pėdų ilgio po 
1 TUALETO SĖDYNE, labai gerame stovyje ________ __
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: LE. 4-8459

S50.00 
$10.00 
$12.00 

$3.00 
$5.00 
$5.00

„ $25.00 ir $10.00 
_______ _ $30.00

piją aktyviais nariais ir dalyvauti j vo gausu, bet sekmadieni susirinko be- 
parapijos organuose bei organiza-Į veik visi tie lietuviai, kurie yisur da- 
cijose: tik aktyviu Įsijungimu, O; lyvauja ir dar keliolika vokiečių, 
ne žodžiais, galima siekti lietuvis-Į .Pačių sportininkų nebuvo daug. Vy- 
kumo parapijose, šios sekcijos nj klasėje dalyvavo 8. o moterų 5. La- 
diskusijos užtruko virš 4 valandų. | b.ai pasigesta V. Kleizos ir B. žemaičio 
Aktvvus dalyvavimas jose rodo, ilš. plka2°s “Lituanįcos ’. kūne užsire- 
kokš reikšmingas vaidmuo išeivi-’Sistrav0’ bet RodalJ’vavo- D- Augaityte KOKS reiKsmingas vaidmuo išeivi , iš Toronto -Aušros” irgi. nedalyvavo. 
JOS gyvenime tenka musų para* i Vyru klasėje stipriausiai pasirodė Jau- 
pijoms ir kaip svarbu aktyviai į Į nutiš Nasvytis iš Clevelando “žaibo”, 
jas Įsijungti. P. A. pirmavęs per visą turnyrą ir laimėjęs

Dailės paroda buvo rinktinio be pralošimo visas 14 partijų ir. žino-1 
lygio. Dalyvavo 54 dailininkai iŠ ma. pirmąją vietą. Ypatingai pažymė- 
ivairių kraštų su arti 100 darbų. ūna jo pergalė du kartus prieš mūsų 
Ta proga buvo išleistas specialus kasmetini meisteri .P. Gvildį, nenuga- 
leidinys. Iš Kanados dalyvavo: letJ» Per e’lę metų. Buv meisteris pir- 
J. Dagys, E. Domene, J. K. Rac- 
kus, A. Tamošaitienė, T. Valius, Į 
J. žmuidzinienė.

Spaudos parodoj buvo gausu 
leidinių: mokslinių disertacijų, 
žurnalų komplektų, retų leidinių. 
Tik gaila, kad penktadieni dienos 
metu nebuvo galima ją lankyti — 
buvo uždaryta.

Simfoninis koncertas, dirig. 
muz. Jer. Kačinsko, buvo skirtas 
lietuviškai muzikai. Sutraukė 
daug publikos, nors galėjo būti 
ir daugiau. Eiliniam dalyviui jis 
atrodė didingai. Apie jo menini 
lygi tepasisako žinovai.

Pamaldas šv. Kryžiaus bažny
čioje sekmadieni atlaikė T. J. Bo- 
revičius, SJ, pamokslą pasakė T. 
L. Andriekus, OFM. Po to visus 
kongreso dalyvius kava pavaišino 
naujasis šv. kryžiaus parap. kle
bonas kun. Abromaitis.

Uždėtas vainikas prie paminklo 
žuvusioms Jaunimo Centre. Tuo 
pagerbti netik žuvę kariai, bet 
taip pat žuvę bei mirę kultūrinin
kai. Trumpą žodi čia tarė J. Ja
saitis, JAV LB pirmininkas.

Kanados lietuvių įnašas. Kon
grese, Įskaitant plenumą ir sek
cijas, per 4 dienas dalyvavo iš vi
so apie 1000 asmenų. Iš Kanados 
lietuvių aktyviai reiškėsi: dr. J. 
Sungaila, dr. P. Lukoševičius, A. 
Rinkūnas. Iz. Matusevičiūtė. J 
Andrulis, T. J. Borevičius, J. Kar-

11:
13

reiškė

kambarių, $3.000 įmokėti ir vie- <
nas atviras morgičius 10 me
tų. Rupių plytų, atskiras 
mūrinis namas, naujas šildy
mas. Garažas. Swansea — 
Bloor rajone.'

7 kambarių mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, 2 vonios, 2 
modernios virtuvės, didelis 
kiemas, apie $2.500 įmokėti 
ir vienas atviras morgičius 
balans. Havelock St.—Bloor.

kambarių, šiurkščių plytų, atski
ras mūrinis namas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, apie 
$3.000 įmokėti ir viena atvi
ra skola 10-čiai metų. Pilna 
kaina $17.500. Runnymede 
— Bloor.

Bungalovas — 5 kambariai, užbaig
tas rūsys, vandens alyvos šil
dymas. Garažas su privačiu 
įvažiavimu, apie $4.000 įmo
kėti, viena skola likučiui. 
Prašoma kaina $15.500. Ran
dasi Swansea raj. arti Bloor.

kambarių, atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, balkonas, gražus kie
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Puiki vieta, apie 
$5.000 įmokėti, viena atvira 
skola balansui. Jane — Bloor 
rajone.

Dupleksas — 12 kambarių atskiras 
mūrinis namas. Vandens aly
vos šildymas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Apie 200 
pėdų sklypas. S4.000 įmokėti. 
Namas be skolų. Indian Rd.

Bungalovas, apie $5.000 Įmokėti, 
užbaigtas rūsys, naujas šil
dymas, gražiai įrengtas vidu
je, lengvos ir ilgos išsimokė- 
jimo sąlygos. Garažas. Jane 
— Bioor rajone.

kambarių atskiras mūrinis na
mas. Dvigubas garažas, van
dens alyvos šildymas, apie 
$4.000 įmokėti. Reikalingas 
vidaus remonto. High Park— 
Roncesvalles.

Penkių butų, atskiras, mūrinis na
mas. Apie $2.000 įmokėti. 
Privatus įvažiavimas. Viskas 
išnuomota. Žema kaina. Jane 
— Bloor.

Apartamentas — 22 butų. Įmokėti *
apie $20.000. Maždaug 6 me
tų senumo, su balkonais. 5% / ■ ▲
% skola, apie $27.000 meti- / RUIxSAl
nių pajamų. Randasi puikia- ? •
me vakarų rajone. Neaugšta < LE. 2-4404
kaina. Skubus pardavimas. { Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

6

7

9

HIGH PARK RAJONE
$4.000 įmokėti, atskiras, didelių 7 

kambarių namas. Dvi virtu
vės, dvi vonios. Karšto van- 
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Didelis gražus kiemas. Viena 
atvira skola balansui. Prašo 
$22.500.

OAKMOUNT — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

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

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

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

BLOOR — BROCK AVE.
$2.000 įmokėti, originalus dviejų 

šeimų namas — dupleksas. 
Vienas butas 6 kambarių, 
antras septynių H-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. S320 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 $12.500. Labai 
gerai išlaikytas pastatas.

- Prašo $65.000.
100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
$10.000 įmokėti. Tik 80 mylių nuo

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

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

Extra Realty^’Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — PEARSON. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 19 kam

barių tripleksas. 4 virtuvės ir 4 prausyklos. 2 garažai. Pajamų namas 
prie St. J. ligoninės. Kaina $22.000.

HARBORD — BATHURST. $2.000 įmokėti. Tikras 4 butų namas, 4 virtu
vės, 4 prausyklos, nėra garažų, bet daug vietos mašinų pastatymui. 
$400 mėn. nuomos. Prašoma kaina $26.000.

AVENUE RD. — EGLINTON. $3.000 įmokėti. Gražių plytų, atskiras, 6 
kambariu, 2 augštų, 2 virt. Garažas. Kaina $16.000.

CLINTON. $2.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 8 kambarių. Garažas. Prašoma 
kaina $13.000.

JANE — BLOOR. $8.000 įmokėti. Atskiras, mūro, 15 metų senumo. 8 kam
barių per 2 augštus namas. Privatus .įvažiavimas. Garažas. Prašoma 
kaina $24.000.

NEDIDELEI ŠEIMAI BANGALIUKAS. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras.
60 MYLIU NUO TORONTO 150 AKRŲ ŽEMES ūkis su visai gerame sto

vyje trobesiais. Kaina $12.000.
Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nno 8*10 vai.

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

su

Parduodama
apylinkėje geriausia

250 ac. tabako 
farma

75 ac M.B. auginimo teise. Ge
riausiam stovyje 2 gyv. namai. 2 
bamės, 2 šiltadaržiai, 11 džiovyklų 
ir visas tabako ūkiui reikalingas in
ventorius. Kaina ir {mokėjimas pa
gal susitarimą.

Teirautis:
G. ALELIO NAS.

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

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
į VISUS KRAŠTUS. Pristatoma 
per 3-4 savaites. Pilnai garantuo
ti. Prašykite sąrašų, kainaraščių.
GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E., 28th Street, 
New York 16. N.Y. 
Tel. MU. 9-6598.

Imame rate turėjo nusileisti ir savo 
i bendraklubiui J. Nešukaičiui.

Sportininkai pasidalijo vietomis 
tvarka:

1. J. Nasvytis — išlošta partijų 
pralošta — 
lošta — 5:

2. P. Gvildys — 11. 3, 25. 10:
3. J. šoliūnas — 9. 5. 22, 13:
4. St. Navickas — 6. 8. 15, 16:
5. E, Vaičiakauskas — 6, 8. 15,
6. J. Nešukaitis — 6. 8. 10, 19:
7. J. Brazlauskas — 3. 11, 9, 23:
8. A.Nasvytis — 1. 13. 3, 27.
Moterų klasėje dėl pirmos vietos 

varžėsi mūsų ir Kanados jaunių meis- 
terė E. Sabaliauskaitė iš Toronto “Vy
čio” ir D. čerekienė, Ilinois valstybės 
1961 m. meisterė, iš Čikagos “Lituani- 
cos”. Pirmame rate pirmavo Čerekie
nė, o antrajame — Sabaliauskaitė. 
Joms teko persirungti dėl pirmos vie
tos. Ši kova sukėlė nepaprastą susido
mėjimą: žiūrovai sėdėjo ant kėdžių 
krašto ir visur vyravo tyla. Pasekmė 
svyravo tik vieno taško skirtumu. Lai
mėjo Sabaliauskaitė. Šios baigiamosios 
rungtynės londoniečiams padarė ypa
tingai gerą Įspūdi. Be šių moterų kla
sėje pažymėtina dar viena pažiba — 
11 metų amžiaus ir maždaug 4 pėdų 
ūgio Violeta Nešukaitytė. Taigi šiose 
varžybose du geri sportininkai iš vie
nos šeimos: tėvas ir dukra. Ji po sun-

šia

14,
0, išlošta setų 28, pra-

17:

kių kovų laimėjo trečią vietą. Moterų 
pasekmės šios:

1. E. Sabaliauskaitė — išlošta parti
jų 8, pralošta — 1, išlošta setų 
16. pralošta — 3:

2. D. čerekienė — 7, 2, 15, 4;
3. V. Nešukaitytė — 3. 5, 9,
4. R. Gaidžiūnaitė — 2, 6, 6,
5. R. Končiūtė — 1, 7. 3. 15. 
Londoniečiai sportininkams

daug simpatijų, ypač E. Sabaliauskai
tei ir V. Nešukaitytei. Joms rūpėjo ne-! 
tik sporto varžybos, bet ir pamokų* 
ruošimas. Jos siuvo nuo teniso stalo 
prie algebros vadovėlio. ‘‘Pamokos dar * 

• neparuoštos, o man tuoj egzaminai..” 
j pratarė Elenutė. Šios dvi, kaip jau
niausios ir pažangiausios, buvo ir fo
tografų dėmesio centre. Jų nuotrauką 
įsidėjo ir svarbiausias vietos laikraš
tis “The London Free Press”, kartu 
pateikdamas pirmenybių pasekmes.

Pereinamosios taurės atiteko: Liet. 
Inž. ir Architektų Clevelando sk. — 
J. Nasvyčiui (1961 m.—Pr. Gvildžiui), 
ALB Clevelando I apyl. — E. Saba
liauskaitei (1961 m. — S. Kasperavi- 
čiūtei). Daugiausia taškų surinkusiam 
klubui skirta taurė atiteko Toronto 
“Vyčiui”. Londonas šį turnyrą atžymė
jo įsteigdamas dar vieną pereinamąją 

: taurę, skirtą senjorų klasei — tenisi
ninkams 35 m. amž. ir vyresniems. Ji 
yra dovanota dr. A. Kaveckų ir šiais 
metais teko J. Nasvyčiui. Pirmųjų tri
jų vietų laimėtojams buvo įteiktos 

J vienkartinės dovanos.
šeštadienį įvyko tenisininkų pasita

rimas. kurio metu P. Gvildys perrink
tas stalo teniso vadovu ir nuspręsta 
sekančiais metais dešimtuko pirmeny
bes rengti Clevelande. Po pasitarimo 
įvyko bendra arbatėlė ir pasilinksmi
nimas. šokių vakare nebuvo daug da
lyvių. tačiau jie pasižymėjo duosnumu. 
Nuoširdus ačiū visiems, sportininkus 
parėmusiems, o ypač “Tėviškės Žibu
riams”, nepagailėjusiems šiam turny
rui eilučių.

šios buvo pirmosios didesnio masto 
sporto varžybos Londone. Jos paskati
no mūsų jaunimą susidomėti stalo te
nisu ir lietuviais sportininkais. Tiki
mės, kad jos nebus paskutinės ir kad 
kitos varžybos praeis dar sklandžiau.

D. E.

Kandidatai Į Toronto savivaldybę
Tęsinys iš pr. nr.

DAVIDSON, WILLIAM C. vėl kan
didatuoja i miesto tarėjus VII apy
linkėj. Per dvejus metus tose pareigo
se jis Įvykdė visą eilę pagerinimų 
mieste ir dar turi planų ateičiai. Jis 
yra narys komiteto, kuris paruošia 
naujų Kanados piliečių priėmimo iš
kilmes. Jo pasiūlymu miesto taryba 
sutiko perimti viešąją labdarą visose 
Toronto dalyse. Aktyvus narys dauge
lio organizacijų, jų tarpe ir masonų.

GIVENS, PHIL, ir šį kartą kandi
datuoja į miesto kontrolierius. Gimęs 
ateivių šeimoje; dirbęs Įvairiose įmo
nėse kaip darbininkas ir savo lėšomis 
išėjęs augštuosius teisės mokslus. Ge
rai supranta paprastų žmonių porei
kius. Miesto taryboje yra išbuvęs 11 
metų ir pravedęs daug pagerinimų se
natvės pensijų srityje, eismo, parkų.

gyvenamųjų kvartalų tvarkyme ir 
reikaluose.

kt.

IVORLIFFE, HERBERT, buvęs 
apylinkės tarėju 1945-1960 m., kandi
datuoja i kontrolierius gruodžio 3 d. 
rinkimuose. Būdamas miesto tarybo
je. dalyvavo kaip narys Įvairiose ko
misijose, vadovavo miesto parkų ir 
statybos komisijoms. Dirbo 8 metus 
viešųjų mokyklų vadyboje kaip jos 
narys, kelių komisijų pirmininkas ir 
buvo visos vadybos pirmininkas 1952 
m. Turi ilgą patirtį miesto reikalų 
tvarkyme. Gimęs Britanijoj, mokslus 
išėjęs Toronte. Priklauso daugeliui 
klubų, ordinų, jų tarpe masonų, ir 
B’Nai B’Rith sinagogai.

(Apie kandidatų programinius pla
nus žiūr. skelbimuose).

“T2” buvo suminėti tiktai tie kandi
datai, kurie parodė susidomėjimo mū
sų spauda bei bendruomene.

F. SENKUS REAL ESTATE
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

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

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS 
H IRT S

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.

r

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

SWANSEA DUPLEKSAS
$5.000 įmokėti, naujas ultra moder

nus 2 butų apartamentas, vande
niu alyva šildomas, šoninis jva- 
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.

RUSHOLME — 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.

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

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

RONCESVALLES RAJONE
S2.000 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 
irengti vonios kambariai, platus 
Šoninis įvažiavimas, garažas.

Tarime krautuvių, fannų. vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. /

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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SWANSEA — BLOOR — < 
RUNNYMEDE 1
$2.000 imok., atsk., 6 kamb., kvad

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

~ i.
• * ♦ i

b * X ~ <

BLOOR ~ DOVERCOURT
$2.000 įmok., 10 kamb., mūr., 4 k. 

ir prausykla oirmam augšte. Nau
jas vand. alyva šild., 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 įmok, už 5 kamb. gražų mū

rinį bungalovą. švarūs kamb., 
įrengtas rūsys. Vietą garažui. 
Skubus testamentinis pard. Pra
šo $15.000.

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

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

SWANSEA
$3.500 Įmok., 5 kamb., mūr. l)unga- 

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 $310, vienas morgičius. 
geras investavimas. Parduos už 
$25.000. Kas nupirks — džiaugsis.

JANE — BLOOR
$6.000 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 ųž 7 kamb.

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

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

pL, gražus mod. 17 kamb., 3-jų 
butų tripleksas. Viskas išnuomo
ta. augštos pajamos. Garantuotas 
investavimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

ATSILYGINO...
. Buvęs JAV ALTo technikinis-sek
retores ir dienraščio “Naujienų” ben
dradarbis Aibinis Morkus parašė neva 
apysaką išjiejuyių, ejpigrantų gyveni
mo. Tai parašyta Lietuvoj’ leidžiamaifi 
žurnale “Pergalė”, kuris pačių leidėjų 
pavadintas “literatūros, meno ir kriti
kos” žuranlu.

A. Morkaus “apysaka” pavadinta 
“Pabėgėlė“. Joje viskas sukasi apie 
pabėgėlę, kuri Paryžiuje, beveik prieš 
savo norą, atsiliko nuo rusiškos eks
kursijos. čia prasideda visi jos vargai. 
Ryšium su jos “pabėgimu” įvelta visa 
eilė Lietuvos veiksnių. Paryžiuje vei
kia diplomatas Stanislovas Kačkys su 
Kaukiene, JAV veikia Leonardas Mu- 
mutis, kaip pirmininkas, Pijus Kark
iantis — sekretorius ir redaktorius. 
Maišosi ir “Sandaros Skrynios” redak
torius Mykolas Dardyla — komiteto 
iždininkas.

Morkaus “apysakoj” visi šie Lietu
vos veikėjai yra nepataisomi girtuok
liai, melagiai aferistai. Jie tykoja iš 
kur nors gauti pinigų ir juos “šva
riai” praleisti. Dar pridėtas Paryžiu
je gyvenąs pulk. Julijonas Lanski- 
pauskas — irgi tokios pat 'moralės 
žmogus.

Faktinai tai ne apysaka, jo ištisas 
šmeižtas. Taip rašyta, kaip bolševi
kams patinka, ypač kad žmonės Lietu
voj skaitydami ir negalės niekad su
žinoti, kas tie “laisvintojai”. Tai ir yra 
bolševikinė propaganda, neva įvilkta į

ką ypatingo, ką, savaime aišku, ne 
kiekvienas gali. Ta mintis, dažnai yra 
patvįrtinama atitinkamos rūšies indi* 
vidų, ir eilinis žmogus, pasidavęs apa
tijai, numoja ranka. Kitaip tariant, jis 
nustoja domėtis paveiksluose^ mato
mom neišaiškinamom gudrybėm, arba 
nieko nepasakančiom, beprasmėm, o 
kartais viską niekinančiom knygom.

Savotišku kontrastu pasirodė žino
mo Toronto dailininko, už savo darbus 
keletą premijų laimėjusio, Keneth 
Forbes straipsnis “Star Weekly”. Savo 
laiku dailininkas minėtame žurnale 
teigė, kad eilinis žmogus moderniame 
zigzagyne iš tikrųjų negalįs nieko ypa
tingo pamatyti, lygiai kaip ir jis, dai
lininkas, be apgaulingų pretenzijų ten 
nieko daugiau nesuvokia. Visus mo
dernistus ir nieko rimtesnio nepajė
giančius pateikti menininkus dailinin
kus pavadino tiesiog šarlatanais.

Grįžtant prie savų reikalų, savos 
spaudos ir S. Ylos minčių, reikia tikrai 
stebėtis, kaip galima už tikrą pinigą 
priimti tokias nesąmones, kaip jos 
buvo išreikštos autoriaus suminėtose 
knygose ir susilaukti net rėksmingų 
užtarėjų. S. Pranekūnas

Verčia nešioti batus

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.

Už santaupas moko. i:uo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirtiėS’ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną diena, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieKti a varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pracegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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

PLUMBING ond 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
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

Toronto

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

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

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

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

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

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOtAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. 'Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

su religiniais ir kito|ciaįs vaizdeliais, 
lietuviškais tekstais.
Tinka sveikinimams kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina 12’/W ir I5ė, Įskaitant ir voką 
Užsakymus, čekius ir money 
orderius rašyti:

Spaudos Bendrovė uŽiburiaF’
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont.

PO ČIKAGOS DANGUM

Nėra ko baimintis
— Negaliu .tekėti už Stasio. Jis ’, 

skundžiasi Jrą

Kai tik susi- t
tuoks su tavim* tai greitai pakeis į 
pažiūras,—suramino motina, br

Naujoje Gvinėjoje vietiniams 
gyventojams atidaryti restoranai, 
kuriuose jie gali gerti alų ir kitus

■ meninę” formą. Visoj apysakoj nėra i svaiginamuosius gėrimus, bet 
jokio meno, nėra padoresnės situaci-; pfįe ^ar0 jįe |urį 'ne§iotį marški- 
Grubiai, netašytai sudėstyta daugiau niuS ir batus. Vietiniai papuasai 
negu žalia medžiaga ir norėta duoti' niekad batų nenešiojo ir jie ne- 
juodą vaizdą, kuris Lietuvos žmones: ma|0 reikai0 juos nešioti. Pada- 
betkuria proga'pasprukti iš bolševiki- į veJos pradėjo skųstis, nes^ turėjo 
nės vergijos, nes laisvuose kraštuose: kiekvieną kartą pasilenkusios 
jų laukiąs tik šantažas, apgaulė, išnau- ■ per barą tikrinti, ar klijentas ap- 
dojimas ir žmogaus suniekinimas. j siavęs batais. Dabar leista resto- 

Taip pasitarnavo a. Morkus savo fanuose lankvtis basiem, tačiau 
globėjams Čikagoj. Už duona, už prie-į baltinius nešioti būtina, 
glaudą, už ilgametę globą “atsidėko-; 
jo”. Ar tai yra naujo "kultūrinio ben-! 
dradarbiavimo" su Lietuva pionierius? i 
Ir kodėl toki žmogų ALT taip ilgai 
pas save laikė? Nebuvo patikimesniu?

— J. M.

SESELĖS IR
-LIETUVIŠKUMAS
Čikagoje stipriai yra įsikūrusios se

selės kazimierietės. Neaiški “Lietuvė 
Motina” įpylė kiek nerimasties į Čika
gos lietuvišką visuomenę savo straips
niu “Dirvoje”. Jau būta pasisakymų 
už ir prieš. Polemika dar nebaigta. 
Reikia pasakyti, kad kaltinti yra la
bai lengva, tačiau gyventi ir dirbti 
nesavame krašte — sunku. Seselės ka
zimierietės lietuvybei padarė daug, bet 
kai dabar ir naujai atvykusių vaikai 
nenori kalbėti ir mokytis lietuviškai, 
tai ar jos kaltos? Kai vienintelio lie
tuviško vaikų laikraštėlio “Eglutės” 
negalima įpiršti tėvams, ar jos kaltos? 
Kai seselės negali surinkti reikiamo 
skaičiaus lietuvaičių užpildyti mokyk
lai, ar jos kaltos? Auklėjimo darbe 
reikia prisiminti du svarbūs veiksniai 
— religija ir tautybė. Nenorima čia 
užstoti, juk seselės gal ir klaidų pa
daro, jos yra tokios pat nuodėmingos, 
kaip ir mes visi, bet geriau jieškoti, 
kas mus vienija, o ne stumia. Juk ge
rai žinokime, kas neigia auklėjime ki-

Artėja stalininės gvardijos galas
z ‘ #

(Atkelta iš 1 psl.) | “imperializmą”', kaip ir ausi rė- 
vesti “stalininkų” valymai, kurie : žiančiu rusišku akcentu. Jo besi-

■ palietė visą viršūnę. Iš pareigų ■ klausant, ne tiek apmaudas, kiek 
Į atleisti ir iš kompartijos centro užuojauta kilo Lietuvos komjau- 
komiteto buvo pašalinti ligšiolinis/ nimo adresu. Negi jis nė to ne- 

i vyriausybės vadovas A. Jugov ir į vertas, kad jo priešakyje stovėtų 
jo pavaduotojas G. Cankov. Drau- bent padoriai lietuviškai kalbąs 
ge su jais nuo paaugštinimų nusi-: pilietis?
rito eilė jų draugų ministerių ir-

jek narių, k.a.: R. Chritosov, G. į 
Rūpintojėlio.Kumbiljev. I. Rajkov, A. Kolčevj 

ir kt. Jų dauguma dar taip nese-j
'. uiai buvo prio.uo Sofijon atvvkusi.
-IChrnščiova kuri tada Ivr'ėio ir llScsncs n m a<u i<j
• sSP™ita P™. SUSiUri'

' “imperializmą”, kaip ir ausi rė-
APIE ŠEŠIAPIRŠTE

> SKULPTŪRĄ
Stasys Yla lapkr. 17 “Drauge” ke

lia aktualią problemą ir įdomiai gvil-į 
dena grožio aspektus kūrinių atžvilgiu. 
Jis pamini “Baltosios drobulės" ir 
“Šventosios Ingos" mintis ir pabrėžia 
kaip vienas skaitytojas nutraukė “L. ? 
Dienų" prenumeratą pasipiktinęs tno-ju.N narių, k.u.: n. vmiiusuv, vr.i __ Rntaniins Haw
dernia, šešiapiršėio, Rūpintojėlio i Kumbiljev. I. Rajkov. A. Kolčev!. J5
skulptūros nuotrauka. ;r kt ju dauguma dar taio nese- i bo.s 1 Europos Bend-

Sveikmant naują objektyvų pasisa- , C^£i;o"r at^vkusi vėl įvyko Briusely po
kymą. tenka pripažinti autoriaus drąsą j nVa* * ’ivdėin^r' Ogesnės pertraukos. Ir ŠĮ kartą
ir gerą nuovoką. Savoje spaudoje ran- i ! dar nebuvo prieita prie susitari-
dant panašių rašinių, tenka pasidziaug-i ^idecKus. v įsi malones neiehusie , Dervbos eina ir su Norvegija, 
ti. kad yra žmonių, kurie turi, tikrąjį' P bulgaru komunistai veteranai • * _
grožio pajautimą ir savo mintimis .pa- i apkaltinti stalininiu asmens kul- i Pekingas. — Mažėja importas 
sidalina su skaitytojais. , tu. Konspiiatorium ii separatis- ? įg rauti Kinijos i Rusija Per pa~

Modernizmas ar tai dailėje, ar lite-!tu’’ apšauktas Jllgovas savo metui o
„taroje dežnai žinovę Paielsia„lss. i Maskvoje išėjo Mkavedislo ap- i Irejus metus įsve-
Jie teigia ir mėgina eiliniam piliečiui • mokymą ir vėliau, kaip Bulaari-•zimas sumažėjo,
irodyn, kad reikia turėti ypatingą Pa‘ | jos režimo vidaus reik, ministeris j 
jautimą bei kūną ten devintą gudrybe. ’ o aaa

norint suprasti per apsirikimą atvirkš-h,^. , ‘an4’l 1950 m iis susiov‘ Pašauto U-2 lėktuvo nuo-
čiai pakabinto paveikslo spalvų maka-1 ^OlabOrailtJ-. 1 9d0 m. JIS SLSipv . lAL-in
lyne, ar specialia orientacija skaityti xo su tuometiniu vyriausybes va-; traukas, kur ant sudužusio lektu- 
jžeidinėjantiems ir nieko nepasakan-* dovu V. Červenkovu. tačiau 1956 vo sparnų matėsi užrašas: “USj 
tiems minčių kratiniams. Ten esą; m. perėmė jo vieta, o dabar bu- ^įr Force" U-2 lėktuvai jokių i 
kvadratai, apskritimai ar neišaikina-i vo apkaltintas drauge SU pasta- ženklu neturi. ir tas užrašas buvo Į 
mų linijų mišraine turi tokią reikšmę. ruOju konspiravęs. Jo pavaduoto- ........ . „ . ,
kurią tik išrinktieji tesuvirškina. Ly- į jas Cankovas šiemet pavasari bu.! specialiai uždėtas ant nuotraukos, 
giai kaip be jokio atidumo parašyto' vo priverstas atsisakvti vidaus r.l
moderni naujovė. Tam viskam supras-! m!nistei 10 pareigų. į V^INDSOR Ont*
ti. įžiūrėti ir suvokti reikia turėti kaž- Stalininkai Lietuvoie * f

KUN. VIKTORAS KALECKIS,Bulgarijos senųjų komunistų WSndsoro Iietuvių parapijos klebonas, 
valymas tikriausiai nepakele A. per neilgą savo buvimo laika Windso. 
^nieckaus smunkančios savijau- re sugebėjęs nupirkti lietuviams baž-

to tautybę yra netik nusikaltimas 
prieš prigimtį, bet ir prieš Dievą. Tai
gi, jei mūsų tėvai domėsis, o vaikai, 
jaunimas mokės lietuviškai melstis ir 
prašys seseles ar mokytojas mokyti 
lietuviškai, bus kiti ir rezultatai. Kaip 
buvo džiugu, kai šiemet pirmosios šv. 
Komunijos proga Marquette Parke pa
rapijos bažnyčioje vaikučiai meldėsi! 
anglų ir lietuvių kalba. Choras giedojo 
‘‘Pulkim ant kelių” ir kitas giesmes. 
Taigi, jei tėvai rūpinsis ir toliau, ta
da ir mokyklos budės. Parapinės mo
kyklos turi būti lietuvybės židinėliai. 
Nusiskundžia lituanistinės mokyklos 
mokytojai, kad nėra vietos mokyk
loms, reikia pas svetimus kampinėti. 
Kažin kodėl parapinės mokyklos šešta
dieniais nesutinka užleisti lituanisti
kos mokykloms tuščių klasių? Gal ir 
čia glūdi koks kipšas pakastas? Reikė
tų pirma tarpusavy išsiaiškinti.

REIKIA LIETUVIŲ NAMŲ
LB spaudos posėdyje buvo patarta, 

kad Čikagai reikia visuomenės namų; 
didelės salės, kad tilptų 10.000 asme
nų. Esą toje salėje būtų visos lituanis
tinės mokyklos, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas ir kt. Kam mokėti svetimtau
čiams tūkstančius už sales, kam po 
$100 nuomoti archyvui patalpas, kam 
klaidžioti po kampus rengiant paren
gimus? Mažų salių pilna, bet juk rei
kia ir didelių. Dabar LB Čikagoje gal
voja kažką statydinti, bet ar mostas 
bus įgyvendintas, sunku nuspėti. Lie
tuvių Namus mažesnės LB kolonijos 
turi, o Čikagoj nėra. Operos vadovai 
nusigando, kai seselės daugiau neiš
nuomojo spektakliams patalpų. Kiek 
operos organizatoriai ir kitos organi
zacijos išleidžia svetimiems už nuo
mas! Jei visi susiburtų, Lietuvių Na
mai bematant išdygtų.

Bal. Brazdžionis

Motinos bausmė
Motina: Kadangi tu nusikaltai, 

negausi valgyti.
Jonukas: Bet, mamyte, aš ne

noriu valgyti.
Motina: Jei taip, tai dabar turė- 
valgyti.

Chruščiovas — banko 
garantija

Viena moteris Vilniuje nueina 
i taupomąjį banką padėti 30 rub
lių. Prieš Įteikdama pinigus ji 
oaklausia. ar jos pinigai nepra
žus?

Tarnautojas už langelio giliai 
nusistebi:

— Ar tanjsta negirdėjai, apie 
Chruščiovo užtikrinimus? Jis yra 
geriausia garantija.

— Bet Chruščiovas gali numir
ti. kas tuomet?

— Tuomet pasiliks partija.
— Bet partija gali išnykti!
Tarnautojas pažvelgė išpūstom 

akim Į moteriškę:
— Susimildama! — prašnabž

dėjo jis. — argi partijos išnyki
mas nebūtu jums vertas tų tre- 
j.etos desėtkų rublių? ...

Floridoje
Apsilupusia oda grįžusiam iš 

atostogų:
— Tamsta grižai iš Floridos. O 

kaip tenai klojasi?
— Nieko ypatingo; tik saulės 

spinduliai Floridoje yra labai 
brangūs;..

Paruošė Pr. Alšėnas

si

OKULISTAS
S. BftOGOWSKI, OD.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu 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.

P D R A U D
NAMU, AUTOMOBILIŲ, BALDU IR.T.T.

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

Miami. — Kubos laikraščiai Įsi- 49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA. TORONTO 9 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ŠT. 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

PINIGAI i USSR
pilnai garantuota. Prašykite 
platesnių informacijų

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namuv 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINU 
TECHNIKAS
A. KRIOKUS atlieka įvairins pija-

onas EM. 4-8757

tos. Juk argi kitokiu tikslu Chruš-1 nyčią, išsikėlė atgal i JAV. Jam buvo 
j čiovas ji vefžėsi ten. kad parodytų.: suruoštos išleistuvės, kuriose dalyvavo 
i kas jo paties laukia? “Destalini- senosios ir naujosios kartos lietuviai 
izacija" pamažu, bet neišvengia- windsorieciai. svečiai iš Detroito ir 
! mai artėja prie Pabaltijo komu-' latviai katalikai, nes kun. V. Kaleckiui 
i nistu senosios gvardijos. Tuo tar-: b“vo Pasisekę laimėti ir latvių kata- 
pu jai leidžiama toliau vykdyti: lk“s musų ParaP’Jai- 
stalinini terorą, šaudyti “karo nu-j 
sikaltėlius”, kaip Jugovui poka
rio metais Bulgarijoje.

Pastaruoju metu partinės kar
jeros kopėčiomis gerokai pasikė
lė ligšiolinis Lietuvos ki pirma
sis sekretorius A. česnavičius. Jis 
pralenkė už save kiek vyresnius 
jr labiau nusipelniusius, kaip mi-; 
nisterių tarybos pirim pav. L. Dir- 
žinskaitė ar KGB šefas A. Randa
kevičius. Atrodo, jog be kitų nuo
pelnų čia bus nulėmęs ir jo vaid
muo Helsinkio festivalyje. Mat. 
kas mūsų požiūriu buvo žemiau 
kritikos. Maskva palaikė paaugš- 
tinimo vertu nuopelnu. Per Vil
niaus radiją teko girdėti česnavi- j „„
čiu darant pranešimą iš Helsinkio nigui sėkmingai tęsti jo pradėtus dar- 
mūsų sostinės “taikos šalininkų j bus. Naujasis Windsoro lietuvių kle- 
konferencijai. Jo kalba pasižymė- j" • • - - - •
jo lygiai nuvalkiotom frazėm apie'

Pasakyta nuoširdžių kalbų, įverti
nančių Jam. V. Kaleckio asmenį, jo 
nuveiktus darbus organizuojant bei 
vykdant bažnyčios pirkimą. Salia para
pijos komiteto ir Bendruomenės atsto
vų šiltą atsisveikinimo žodi tarė ir 
latviai. įteikta dovanų nuo parapijie
čių ir Bendruomenės, sugiedota ’‘Il
giausių metų”. Kun. V. Kaleckis mū
sų atmintyje liks ilgą laiką, ypač kad 
jis mums paliko paminklą — lietuviš
ką bažnyčią. Linkime jam sėkmingos 
kloties jo tolimesniame gyvenime ir 
gausios Dievo palaimos.

Kun. V. Kaleckis palikdamas Wind- 
sorą, nepaliko parapijos Dievo valiai 
— iškvietė savo draugą kun. Dominin
ką Lengviną iš New Mexico; perleis
damas jam savo turėtą parapiją, palin
kėjo naujai atvažiavusiam draugui ku-

bonas tai ir daro su tikru nuoširdumu.
E. B.

I

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

A

Priima pacientus pagal 
susitarimą.“

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

M.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BiSSETT

RocLfl 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

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

(p ne Dufferin) •
V’nu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kon traktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai

TeL RO. 7-9947
sav. Ant. Pmevicius

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akrų specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis*.
479 COLLEGE ST„ Toronte 

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.

■b 

bUi

Dažai ir sienoms
__ J _ f VASKAS,popierts; šepečiai,

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. <»—..............-

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

I

24 VAU PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
.................................

DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMU

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
-Gruodžio 22 d., šeštadieni, 

Romoje, šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje. Toronto lietuviams ge
rai pažįstamas Jonas Staškevičius 
gauna kunigystės šventimus. Jo 
tėvelių, o taip pat ir busimojo pri- 
micijanto, kaip torontiškio, pa- 

. geidavimas primicijas turėti To
ronte. Tuo būdu šv. Jono Kr. baž
nyčioje bus bene pirmosios pri
micijos — Kalėdų atostogų metu. 
Žinant busimojo primicijahto po
puliarumą lietuviškojo jaunimo 
ir visos Toronto kolonijos tarpe, 
iškilmės numatomos organizuoti 
plačiu mastu, sudarant specialų 
komitetą, į kurį norima įjungti 
jaunimą. Nors pirmosios primici- 
janto šv. Mišios bus laikomos šios 
parapijos bažnyčioje, visos iškil
mės ir jose dalyvavimas norima 
organizuoti platesniu mastu, ap
jungiant visos kolonijos lietuvius, 
pageidaujančius iškilmėse daly
vauti.

— Šį šeštadienį Springhurste 
vyksta rinkimai į vietos valdo
muosius organus. Kadangi nuo 
išrinktųjų asmenų daug priklau
sys vasarvietės tvarkymas, mums 
palankesne ar nepalankesne 
kryptimi, lietuvių dalyvavimas 
balsavime yra svarbus.

— Šią savaitę lankome: Pacific, 
Woodside, Glenlake ir Oakmount 
gatves.

— Dail. J. Bakis parapijos baž
nyčioje įdėjo dvyliktąjį vitražą, 
kuriam siužetas paimtas iš Lietu
vos sostinės Vilniaus: vaizduoja
ma katedra ir Gedimino pilis su 
lietuviška trispalve.

— Sekmadienį po pamaldų iš
dalinamas 1963 m. spalvotas ka
lendorius.

— Ponų Aušrotų sergančiam 
sūneliui Antanukui prašoma 
Augščiausiojo palaimos, o jo tė
vams — kantrybės.

— Vargan patekusiai lietuvių 
šeimai, kuriai parapija suteikė 
paramą, gavus pastovų darbą, at
rodo. ekonominiai reikalai pama
žu susitvarkys.

-—Parapijos klebonas praėjusį 
savaitgalį dalyvavo liet, kultūros 
kongrese Čikagoje. įsijungdamas 
į lietuvybės parapijose išlaikymo 
sekciją.

— Šį šeštadienį. 8 v. rytą pa
maldos už Antano ir Aleksandros 
Ankudavičių vėles, o. sekmadie- 

- nio pamaldose prisimenama Ma
tilda Matulienė jos vienerių mir
ties metinių proga.

H. Stepaitis skaitė paskaitą 
Delhi. Ont.. kariuomenės šventės 
proga.

Romas Jocius, gyv. Rodney. 13 
metų amžiaus, per L. Mockų užsa
kė “Tž" savo mamai kaip kalėdi
nę dovaną. Sveikiname jaunąjį 
skaitytoją ir rėmėją!

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį specia

liomis pamaldomis paminėta Lie
tuvos kariuomenės diena. Nuošir
džiai dėkojame Lietuvos savano
riams kūrėjams, organizuotai da
lyvavusiems pamaldose.

— šį sekmadienį po paskutinių 
Mišių bus šventinami Prisikėlimo 
parapijos liet, studentų veiklai 
perleisti namai, 997 College St. 
Visi maloniai kveičiami atsilanky
ti ir pamatyti pačių studentų įsi
rengtas patalpas. Parapijos vado
vybė, nuolatos besirūpindama ko
lonijos lietuviškąja priaugančia 
karta, tikisi, kad šios patalpos 
mūsų studentijai taps tikrai sava 
ir miela pastoge, kurioje naudin
gai ir kultūringai bus praleidžia
mos rimties ir poilsio valandos.

— Tor. “Dainos” grupė, lapkr. 
18 d. prie Prisikėlimo parapijos 
surinkusi $121,50 savo karitaty- 
vinei veiklai, visiems aukoju
siems nuoširdžiai dėkoja.

— Šį sekmadienį prasideda Ad
ventas. Nors šiame krašte kiti pa
pročiai, visdėlto kviečiame visus, 
ypač jaunimą, laikytis lietuviškų 
papročių — per Adventą susilai
kyti nuo šokių ir triukšmingų su
eigų.

— Šį sekmadienį po Sumos — 
trumpas tretininkų susirinkimas 
be konferencijos. Mišios kongre
gacijos intencija — 9 v. r.

—- Kalėdinės plotkelės gauna
mos parapijos raštinėje.

— Par. choro moterų balsai re-1 
petuoja šį ketvirtadienį, 7.30 v.v. Į

— Vaikučių choro repeticijos: 
šį penktadienį nebus.

— Vėlinių novenos Mišios bai
giamos laikyti šį penktadienį.

. — Pirmosios komunijos pamo
kos ir religijos pamokos pradžios 
mokyklų bei gimnazijų moki
niams — šį sekm. po 10 v. Mišių.

— Kviečiame visus paremti 
Kat. Moterų dr-jos veiklą ir atsi
lankyti į įdomų vaidinimą, Molje
ro “šykštuolį”, kurį šį sekmad. 
Prisikėlimo salėje vaidina Hamil
tono “Aukuras”.

— Artėjant rinkimams į miesto 
savivaldybę, kviečiame rimtai ap
svarstyti kandidatų kvalifikacijas 
ir gausiai dalyvauti balsavimuose.

— Kitos savaitės kalėdojimas: 
Bedford Park Ave., Castlefield 
Ave.. Castlewood Rd., Deloraine 
Ave., Divadale Dr.. Elm Rd., Ers
kine Ave., Fairlawn Ave., Glen- 
cairn Ave.. Glenforest Rd., Glen- 
gary Av., Gloucester Grove, Had
dington Ąve., Hedgewood Rd., 
Jedburgh Rd.. Latimer Ay., Law
rence Ave. W.,- Ledbury Ave., 
Mountview Ave., Ookmount Rd., 
Pacific Ave.. Redpath Ave.. Rose
lawn Ave., Saguenay Av., St. Cle
ment’s. Ave., Stibbard Ave.

— Pakrikštyta: Antano ir Če- 
sės Pažėrūnu dukrelė Dalia Re
gina.

Lietuvių evang. liut. parapijos 
pamaldos su Šventa Vakariene 

'įvyks gruodžio 2 d., 1 vai. p.p. Iš- 
: ganytojo bažnyčioje. Bloor St. W. 
' ir Indian Road gatvių sankryžoje, 
j Pamaldas laikys kun. P. Dilys iš 
i Čikagos. Maloniai prašome gau
siai dalyvauti. Taryba

Metinis SLA 236 kp. susirinki
mas įvyksta gruodžio 9 d. Liet. 
Namuose. Be einamųjų reikalų, 
bus renkama kuopos valdyba at
einantiems metams ir taip pat na
riai turės progos užpildyti SLA

Toronto jūrų skaučių “Vandenės” laivo Tėvų-rėmėjų komitetas ruošia

gruodžio 1 d., šį šeštadienį, 7 vai. vak
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.

Gros geras italų orkestras • Dalyvauja svečiai iš JAV 
Veiks turtingas bufetas.

Bilietų kaina — tik vienas doleris.

vakaru - šokius

Rengėjai

NEPAMIRŠKIME, kad šis šeštadienis - gruodžio 1 d., 
yra paskutinis prieš Adventę!

8 vai. vak. Prisikėlimo Auditorijoje

priešadvenlinis balius-šokiai
Sokiams'gros Benny Ferri orkestras. atSilūnykti maloniai kviečia
S6V«Sai ir koldūnai. P.P.S.K. Aušra ir Tevų-Remejų Būrelis

Šį sekmadienį, gruodžio 2 d., 5 vai. p.p., nepraleiskite progos 
pamatyti Prisikėlimo salėje šio sezono pirmojo vaidinimo:

Moliero 5 veiksmų komedijos

“SYKSTUOLIS”
Vaidina Elenos Dauguvietytės - Kudabienės vadovaujamas 

HAMILTONO MĖGĖJŲ TEATRAS “AUKURAS”. 
Rengėjas: KLK Moterų- dr-jos Prisikėlimo par. skyrius.

Bilietai: SI.50, S1.00, 75 et. • Pradžia punktualiai 5 vai. p.p.

Toronto lietuvių Caritas pobū
vis, skelbtas šiam sekmadieniui, 
atidedamas vienai savaitei, ka
dangi ši sekmadienį Toronte 
vyksta kitas vakaras.

Savininkai Sprihghurst - Brock i 
Beach balsuoja gruodžio 1 d. 10 
v.r. — 7 v.v. Byrnes Ave. m-loj. 
Smulkiau žiūr. “TŽ” nr. 47.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas buvo nuvykęs i St. Catharines 
dalyvauti • kariuomenės šventės 
minėjime, kur pasakė momentui 
pritaikytą kalbą.

“Varpo’’ i
buvo išvykęs į St. Catharines, kur ‘ka sviestą po~ 64 et.

MONTREAL, Que.
Vaikų choras AV bažnyčioje po 

vasaros pertraukos vėl pradėjo 
giedoti per 10 vai. Mišias. Jau bu
vom pasigedę jaunų giesmininkų 
ir džiaugiamės vėl išgirdę. Chorui 
vad. sės. M. Celina, vargonuoja 
stud. R. Kličius.

• Kultūros kongresan Čikagoje 
buvo nuvykę KLB v-bos pirm. dr. 
P. Lukoševičius su žmona ir KLB 
Kultūros Fondo pirm. T. J. Bore- 
vičius, SJ. Dalyvavo studentų su
važiavime Čikagoje dr. H. Nagys.

Kaukių 1 balius rengtas KLK 
Moterų dr-jos mūsų mažiesiems 
A V parap. salėje pr. sekmadienį 
sumušė skandalingą rekordą: sa
vo vaikučius atvedė lygiai 12 lie
tuvių motinų... 12 iš gausios 
mūsų kolonijos... Kartais dau
giau susilaukia kurios nors mūsų 
mamos rengiama “birthday par: 
ty”. Gaila, kad motinos negalėjo 
paaukoti nė saulėtos vieno sek
madienio popietės ir sudaryti 
progą savo vaikučiams praleisti 
valandėlę lietuviškų dainų ir žai-

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Šiemet sueina 50 metų kai 

kun. Vyšniauskas pradėjo organi
zuoti šv. Kazimiero parapiją. 
1913 m. sausio 1 d. buvo pakrikš
tytas ir į knygas įrašytas pirmas 
lietuvis Jakubauskas. Parapijos 
vardą ir teises gavo tik po trijų 
metų. Iškilmingas minėjimas ren
giamas N. Metų išvakarėse. Pla
čiau bus paskelbta vėliau.

— Praeitą sekmadien. parapi
jos jaunimo susirinkime išrinkta 
valdyba: Genovaitė Skripkaitė, 
Edis Kalakauskas. Irena Kala- 
kauskaitė, Ant. Laurinaitis, Jūra
tė Sakalaitė, Edis Petrulis ir Vi
da Lietuvninkaitė. Dalyvavo 28 
asmenys.

— P. Giriūnų namuose lapkri
čio 25 d. buvo suruošta kun. dr. 
F. Jucevičiaus vardinių proga vai
šės. Linkime ilgiausių metų!

— Pakrikštyta: McGee dukrelė 
vardu Sandra Zuzana ir Mackevi
čių dukrelė vardu Lina.
.. — Mirė a.a. Ona Arlauskienė, dimų nuotaikoje. 6 rodos tiek sie- 
zmomos yisuomemmnkes ir mo- lojamės savo susirinkimuose lie- 
kytojos Marijos Arlauskaitės mo-’tuvybės perdavimu mūsų jauni- 
tma, sulaukusi 78 m. amžiaus. muj Gaila ir rengėjų, kurios 
Lapkričio 22 d. iškilmingai palai- ,!I^j0 daug širdies pasirengiant 
dota is Kazimiero bažnyčios. Lai- gįaj mažųių šventei, o galėjo būti 
dotuvese dalyvavo'apie 200' zmo-! tikrai jauku visiems: mielos NPM 

Velione yra didžiai nusipel- seseiės gražiai pravedė žaidimus 
muši lietuvybei Montrealyje. Ji; vaikučiams, o motinos rengėju 
yra daug kam pagelbejusi, ypač buvo pavaišintos. Nors ir negau-

• v \ • • v sus būrelis vaikučiu, bet žaismin-reiškiame giliausią užuojautą. gos nuotaikos pagauti sunkiai 
; skirstėsi namo.

Aušros Vartų parapijos žinios Montrealio lietuvių Vytauto
— Su šiuo sekmadieniu baigė

me Sekminių metą, šį sekmadienį organus šį sekmadienį, gruodžio 
jau prasideda adventas.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $272,90. ....... .■ J ; ateinančiais metais numato pra-

— Sukūrė šeimos židinį Juozas dėti statybą ant tik ką nupirkto 
žemės sklypo šalia dabartinių pa
talpų. Todėl nuo naujos vadovy-

klubas renka savo valdomuosius

2 d. Balsavimai ivyks klube .nuo
3 iki 5 vai. p.p. Visi šėrininkai tu
rėtu būtinai dalyvauti. Klubas

Keršys ir Anelė Judickaitė. Lin
kime Viešpaties palaimos.

— Pakrikštyta: E. ir A. Augu- bės priklausys kaip ir kokioje 
nų sūnus Raimundo ir Edmundo formoje klubo plėtimas bus yyk- 
vardais.

— “N. Lietuvos” parengimas
Kanadoje perdaug :“ 1 d’6

sviesto — Toronto Prisikėlimo parapi-
.. Įjps choro viešnagė Montrealyje

Kanados valdžia, norėdama iš- — gruodžio 8 d., 7.30 v.v. Bus lie- 
i laikyti postovių sviesto kainą ga- tuvjškos dainos šventė mūsų par.

domas. A. Z.
Quebeeo įtaka Kanadoje auga, 

— praneša “The Montreal Star” 
Otavos koresp. W. A. Wilson. Įta
kos augimas esąs dviejų vyrų 
nuopelnas: premjero J. Lesage ir 
Montrealio miesto burmistro J. 
Draoeau. Abu neseniai buvo per-

. Y . r—IUVISKOS Ciainos švente musu par r,nvti- nrpnl Ip«0p nakėlė lihpchoras pr. šeštadieni ■ mmtojui. nuo gegužes 1 d. super- „leie ir kartu LKM dr-ios vak® n, L. pręm. Lesage pakele m 
s i St Catharines kur ka sviesta no 64 et už švara - J-e j- n j c J0S valT 1 ralu skaičių prov. parlamente iki .... b i oi. vauidiiues, Km ka sviestą po t>4 et. uz svarą, riene. Gruodžio 9 d. Sumos metu-rž/„ n hnrm Dranpan nnnnpnta 

atliko meninę programą kariuo- Krautuvėse parduoda po 58 et. t.: Oįedos mūsu svečiai Padėkime •' - ° Durm‘ _uraPeau. oponentą

Savivaldybiniai rinkimai — 
gruodžio 3 d. Visiems, turintiems 
teisę balsuoti, išsiuntinėtos korte
lės - pranešimai su nurodymais:

menės šventės minėjime. Sekan- y. 12 et. mažiau, kaip normalia nakvvniu* reikalu" Inforinacii'ai—|! 'V1:1P ^als}l ir Pra‘
čia dieną jis dalyvavo Toronte su- kaina. Skirtumą sumoka mokes- aąiu iniormacijai Vgde , to taryba visus -savo 

... t...x _____  A- pučias, /oo-u-ivz. atstovus. Tie patys Otavos salti-
— Kalėdojimas: T. K. Pečkyš/niai J. Lesage pramato liberalųrengtoj kariuomenės šventėj su eių mokėtojai, nežiūrint ar var- 

rinktine programa.
Kanados lietuviai — Repšiai,

loja sviestą ar ne. Sviestas varto- 

gos didėja. Priežastis — gamin-.
ojui pigesnis, bet sviesto atsar- ei’dun: pinnad. Woodland, vado L. B. Pearson įpėdinių. 

jantrad. — Bannantyne, treciad.
tojui nenustatytas pagaminamo ~ Argyle, ketvirtad. Verdun

Lietuviu skautu
c. .4.

veikla
STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko

jo ir pirko pėdas: po S25: Ag. Banelis, 
A. Plioplys. Genė ir Juozas Karasie- 
jus-jūtė. dr. K. Liutkus: po S10: R. 
Gertus. L. Barkauskaitė. J. J. Ignata- 
vičiai ir sk. V. Mackevičius: po $5: 
V. Petraitis, Keturakis. 'Visiems auko
tojams nuoširdus skautiškas ačiū.

IŠKYLA Į SK. STOVYKLAVIETĘ. 
Jeigu bus gražus oras šį sekmadieni 
tuojau po 8 vai. Mišių iš Prisikėlimo 
parap. sk. tunto vadovai daro iškylą ^..
į naująją stovyklavietę. t Kas norėtų mokesčiu mokėjimo korteles. Na
dar prieš žiemą ją pamatyti ir pakriti- riai prašomi gausiai dalyvauti. W • 51 • v • w X • 1 X 1 VPradžia 1 vai. p.p. -ap-

Daugiakalbę radijo programą 
organizuoja naujai sudaryta Con
solidated Broadcasting Co.. Ltd., 
52 St. Clair Ave. East, Toronto. 
Jos pirm, yra 6 italų laikraščių 
leidėjas D. Januzzi. Jis sudarė su
tartį su CKLB FM radijo stotimi, 
kuri išnuomojo savo stotį nauja
jai b-vei visam savaitgaliui. Nu
matytos programos italų, vokie
čių/ skandinavų, ispanų, lenkų, 
vengrų, prancūzų, anglų kalbo
mis. Projektuojamos programos 
velšų. žydų, airių k. Nieko nepra- 
matyta lietuvių k., nors ateityje 
galėtų būti įvesta.

Lietuviu studentų 
žinios

ATIDAROMI LIETUVIŲ STUDEN
TŲ NAMAI. — Lietuvių studentų na
mų. 997 Colege St., atidarymas įvyks 
gruodžio 2 d., 1 vai. p.p., sekmadienį, 
šventinimo apeigas atliks Prisikėlimo 
parapijos klebonas Tėvas Placidas, 
OFM. Svečius priims studentai-ės ir 
pavaišins kavute.

Kviečiame dalyvauti visus. Mes no
rime susipažinti su senesniąja karta 
tiesiogiai. Praleistas laikas duos nau
dos abiem pusėm. Visi Toronto liet, 
studentai-ės įpareigojami būti savose 
iškilmėse. Po viešosios dalies bus stu
dentams pobūvis, kur valdybos pirmi
ninkas padarys pranešimą apie ekskur
siją į Čikagą.

TL Studentų s-gos valdyba
kruopščiu darbu, fantais, aukomis ar j JAV LIETUVIŲ STUDENTŲ SU- 
atsilankymu. VAŽIAVIME Čikagoje dalyvavo dido-

Mes matome Jūsų visų padary tą au-1 kas būrys torontiečių. Jie buvo nuvykę 
ką. ir šiandien tegalime tarti Jums tik automobiliais. Dalyvavo paskaitose, po- 
nuoširdų ačiū. Duosnusis Viešpats te- būviuose ir susipažino su daugeliu 

JAV lietuvių studentų. Ta proga toron- 
tiečiai įteikė arti $1.000 “Lituanus” 
žurnalui leisti. Ta suma buvo surinkta 
Toronte “Lituanus” žurnalui remti ko- 
miteto

kuoti, kviečiame vykti kartu. Esant 
blogam orui, iškylos nebus.

VYR. SKTN. EG. VILKAS pr. šeš
tadieni vizitavo Toronto Rambyno 
tuntą, lydimas Kanados rajono vadei
vos s. S. Naginionio. Su tunto vado
vais turėjo posėdi, o vakare Prisikėli
mo muzikos studijoje priėmimą — ka
vutę, kurią suruošė naujasis tėvų ko
mitetas, o aptarnavo sesės: J. čepon- 
kutė, R. Narušytė, K. Dimskytė ir D. 
Kudirkaitė. F.

PADĖKA
Lapkričio 17 d. puikiai pasisekęs ba- 

zaras bei šokiai Įrašyti praeitin. Nega
lime prabėgti neprisiminusios ir ne
įvertinusios gražaus visų bendradar
biavimo, iš kurio išaugo našus bazaro 
vaisius.

Gili mūsų padėka D. gerb. klebonui 
Tėvui Placidui ir visiems T. pranciš
konams už visokeriopą pagalbą.

Liet. Vaikų Namų rėmėjams, kurie 
negailėdami brangaus laiko, atsidavė 
darbui: ponioms: S. Dervinienei ir L. 
Nakrošienei už bazaro pravedimą, 
pirm. A. Kuolienei. V. Simanavičie- 
nei, B. Pabedinskienei, A. Sapokienei. 
Miniotienei. Urbonienei. Krasauskie
nei, M. Tamulaitienei. Tamulionienei. 
Bumbulienei. Bušinskienei. S. Pute- 
rienei, A. Lcmcžytei. R. Matukaitei. V. 
Staskevičiūtei: ponams: V. Sondai. V. 
Urbonui. J. Petrauskui, Bušinskui. Ka
raliui. Pukui. Sendžikui, Dilkui. Vir- 
kučiui, Šarūnui ir Vaičiūnui.

Dėkojame už skelbimus J. R. Sima
navičiaus “Tėv. prisiminimams” ir 
“T. žiburiams".

Tariame lietuvišką ačiū visiems, ku
rie betkuriuo būdu prisidėjo savo

atlygina Jums ir meldžiame, kad su-i 
teiktų jėgų dirbti ir toliau gražiai už- i 
simotus darbus. *

Jums dėkingos Kristuje,
Nek. Pr. Marijos «eservs

PADĖKA ,
Didžiai esame dėkingos mūsų rėmė- 

_____  _ ______ . . v . ’ ~ K1 pirm. Aug. Ališauskui ir visai val- 
Kanados sviesto atsargos ru^pjū- Avė. T. St. Kulbis užbaigs*kalė-į dybai. būtent.* Buzienei. Vaupšienei, 
čio 30 d sudarė 152 032 000 sva-1^0^ Riverside. Lasalle ir kalėdos; Jonelienei ir Pocauskui už įdėtą didelį

• 1. . . . į Lachine. Gerb. klebonas — Ville I darbą ir sumanumą rengiant mugę-
I —j 04. i bazara. taip sėkmingai praėjusį lapkri-

apie balsavimo būstines. Tas kor-j K.-Pempė, A Puzara lapkričio UCiiu»wividS m<ik<ihiiu<iiuv

teles reikia turėti balsuojant. §i§| men. lankėsi okup. Lietuvoj. At-;svįesto kiekis; prae?ta1s metais ^ve- ir 1g2~ ? Avė.. Penktai!.
proga visi lietuviai turėtų balsuo
ti ir parodyti savo svori miesto 
rinkimuose.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
susilaukė daug visuomenės. Abie
jose parapijose buvo atlaikytos 
specialios pamaldos, kuriose daly
vauta su vėliavomis. Prisikėlimo j 
salėje įvyko iškilmingas aktas. 
Vadovaujant J. Preikšaičiui, šau
lių kuopos pirm., buvo pagerbti 
žuvusieji kovotojai. Tuo momen
tu. prie įneštų vėliavų, religinio 
pobūdžio giesmę sugiedojo “Var
po” choras. Paskaitą skaitė J. 
Jankaitis, be to Asevičius per
skaitė pik. Saladžiaus kalbą.

Meninę dalį atliko “Varpo” 
choras, sol. L. šukytė, deklamato
rius Stp. Ramanauskas; dirigen
tas — muz. Št. Gailevičius. akom- 
poniatorė — D. Skrinskaitė.

Šventės proga abiejose parapi
jose pamaldų metu buvo renka
mos aukos pagalbos reikalin
giems buv. Lietuvos kariams. Mi
nėjimą rengė Toronto LB apyl. 
v-ba, kūrėjai-savanoriai ir “Put- 
vio” šaulių kuopa.

vyko ir išvyko per Maskvą. Lietu
voj išbuvo 10 dienų. Juos pasiti
ko L. Kapočius, kultūrinių ryšių 
su užsieniu dr-jos pirm.

Padėka

i ru, be to, sviesto perdirbto i svies-L x , 
to alyva — 30 mil. sv. Š.m. rug-!®mar^’ Paul.

™nŠ° d-.sviest0 turima 144.j §eštad mokykIoms paremti ba- 
Už mums suruoštą 10 metų vedybi- “3--.U00 sv. n sviesto alyvos i jįus Ąy pąrap. salėje pr. šešta- 

* nės sukakties pobūvi nuoširdžiai dėko-1 apie 8o iTixl. sv. Is viso iki rug-j buvo laukus ir ^ausus dalv* 
Ijame: E. A. Bočkams ’ A J^ Kizams. pjūčio 30 d. Kanadoje pagaminta; viais; Programoje gražiai pasi/o- 
A. j. Vaskev!^ sviesto. 18 mil. dė skautuWčiu taut, šokiu gru-
kams. M. A. Aulinukams, S. J. Stu- gyventojų tiek sviesto nepajėgia f pįpAlr Rraiękinin
kams. M. S. Petrylams, K. Ivanauskie- suv?lavti ir io perteklius vvriau- ? / • / , . XTbuvditoyu h ju peiieKHus vyliau s0į;10 S0keja B. Vaitkunaite-Na- 

sybei sudaro rūpesčių. Br. gįeng g Vaitkūnaitės, kuri akty-
  i viai reiškiasi Montrealio meno raf- 

x ... _ ,---------- , teituose, pasirodymas buvo ypa-
UVI/.,rc - - katalikų Toronte, Pagal Jnau-: tingai šiltai sutiktas. Tai buvo

b. v RUBLEV IČIUS gnzęs po ope- jauslus duomenis, yra 478.631 is pirmas šio rudens parengimas:
racijos is ligonines dėkoja Tėvams bendro miesto gyventoju skai- Xa]Aįn ;r dantimi svečiu atsilan-
pranciškonanis. kun. Br. Jurkšui, p. čiang 1 894 4«1 Kitos tikybinės ir 5*aV§ S ecl^
Vilimienams. p. Laurinavičienei, p. ciauS i y-4.481. Kitos tikybines kvti. nes balius buvo rengtas kil-
Kudzmaičiui, p. Jotautui ir giminėms 
už lankymą ir paramą.

nei ir V. Kastyčiui.
Nuoširdus ačiū už puikią dovaną ir 

pobūvio ruošėjoms už vaišes.
O. K. Ivanauskai ;

čio 11 d.
Labai dėkojame AV parapijos klebo

nui kun. J. Borevičiui, SJ. už moralinę 
globą ir leidimą pasinaudoti parapijos 
inventoriumi. Ačiū p-lei Aneliūhaitei 
ir p. J. Ladygai už skelbimų plakatus; 
ačiū visiems, rinkusiems fantus ir vi
siems aukojusiems. Nuoširdžiai įverti
name visų ponių, siuvusių priejuostes, 
atsiuntusių pyragų ir kitų maisto ga
minių ir talkinusių pačioje mugėje, 
pasiaukojimą ir duosnumą.

Kasdien maldoje pavesdamos visus 
geradarius ir jų reikalus Augščiausia- 
jam, liekame giliai dėkingos

Nek. Pr. Marijos seserys

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS 
TORONTE GAUNAMOS:

grupės: United Church—433.885, 
anglikonų — 397.102, presbiteri- 

į ninku — 148.755, žydų — 88.648.

Lietuvių pasitikėjimas savomis 
Įstaigomis vis didėja. Prisikėlimo 
parapijos bankelis jau turi 260 
narių ir kas savaitgalis jų skai
čius vis didėja. Daugumas perke
lia savo santaupas iš kanadiškų 
bankų, nes savame bankely gau
na žymiai didesni nuošimti palū
kanų ir kartu gyvybės apdraudą. 
Taip pat didėja susidomėjimas 
nekilnojamo turto paskolomis.

Parapijos bankelio kapitalas 
per du mėnesius jau pasiekė 
$125.000. K.

Gerbiamų 
organizacijų 
ir verslininku <. 

dėmesiui!
Maloniai prašome 
ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS 
prisiųsti
“Tėviškės Žiburiams” iki 
gruodžio 6 dienos.

Tada būsime tikri, kad visų 
sveikinimai tilps 
kalėdiniam “TŽ” numeryje.
Ačiū!
“TŽ” administracija

GRAŽIAUSIŲ KALĖDINIŲ
“Time Cigar Gift Store” — J. Ber- ^IIUNIMŲ didžiausia^ pasirinkimą 

žinsko prekyboje, 1212 Dundas St. W.;
“Margis Drug Store” — 408 Ronces- 

valles Avė.;
“Daina Variety” — J. Simanavičiaus

dovanų krautuvėje, 974 College St.;
“Danna Shop” — p. Baikauskienės

ir dukros Danos dovanu krautuvėje, 
1613 Bloor St. W.; •

“Tony’s Variety” — 373 Roncesval- 
les Avenue;

Abiejų parapijų spaudos kioskuose 
ir spaudos b-vėj “Žiburiai”, 941 Dun
das St. W. Sk.

rasite šv. Jono Kr. parapijos knygyne, 
čia galima užsisakyti ir knygą apie 

gen. VI. Nagevičių.
Jau turime ir Pr. Alšėno “Tūkstan

tis šypsnių”. Kaina $3.00.
Kalėdoms gražu duoti lietuvišką 

knygą arba užsakyti lietuvišką laikraš
tį ar žurnalą.

kyti, nes balius buvo rengtas kil
niems tikslams, o programa ne ei
linė. Gaila, kad dalis mūsų visuo
menės neparodo daugiau nuošir
dumo savosios kartos auklėjimo 
reikalams. Vakarą sutelktinėm 
jėgom labai gražiai parengė buv. 
ir naujasis tėvų komitetai.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Rūkalų ir dovanų krautuvei reikalinga 
mergaitė ar jaunesnio amžiaus mote
ris. Patyrimas nereikalingas. Tel. 241- 
7383. Skambinti po 3 vai. p.p.

Išnuomojamas arba parduodamas 4 
kambarių namas, kuris randasi Ade* 
laide g-vės rajone, arti šv. Marijos 
bažnyčios. Yra visai arti katalikų ir 
valstyb. mokyklos. Kaina S6.000. Ma
žas įmokėjimas. Naujas gazo šildymas. 
Skambinti EM. 8-4189, betkokiu laiku.

DAŽYTOJAS— 
DEKORATORIUS

• {vairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• 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 savaite į 
Montrealį, Londoną. Windsora, Hamil
toną. North Bay, Sndburj ir kitur.

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

Išnuomojami II augšte 2 kambariai ir 
virtuvė su baldais. Tel. 368-4189.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir {vairią reikmenų krautuvėn

/✓
1212 Duūuas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

ARTI JANE GATVĖS. $6.000 Įmokėti. Moderniškas bungalovas, 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus Įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPĖS. $6.000 įmokėti. Originalus tripleksas, 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 kambarių, 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 kitą namą. 
Vienas morgičius balansui.

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




