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T riuksmo šaknys
Sovietinė žemės ūkio darbuotojų delegacija išvyko iš Kanados 

jau prieš mėnesį. Ja bei jos lankymosi atgarsiais domėtis šian
dieną jau nebūtų reikalo. Bet prie to klausimo grįžti mus verčia. 
Canadian Scene įstaiga, kuri rado reikalo kreiptis į naujųjų ka
nadiečių laikraščių skaitytojus specialiu straipsniu “Ar tai ka- 
nadietiška?” Ten primenama, kad Kanadoje yra visiška įsitikini
mų laisvė, bet ir šventai gerbiamos svečio teisės. Kanadiškų pa
pročių turįs laikytis kiekvienas, kas į šį kraštą atvyksta, bet 
grupės naujųjų kanadiečių Winnipege, Montrealy ir Londone 
Įzeidusios sovietinę delegaciją; Winnipege net sumušusios poli
cijos pareigūnus, palaikytus rusais. Dėl to apgailestavimą tu
rėjo pareikšti vyriausybė, ir cituoja Toronto “Globe and Mail”, 
kuris kanadiečių daugumos vardu reikalauja, kad naujieji atei
viai privalą laikytis prievartos netoleravimo principų. C.Sc. bai
gia straipsnį išvada, kad tai esą ne kanadietiška.

Bet kokia prievarta yra netik ne kanadietiška, bet ir ne žmo
niška, ne demokratiška ir todėl netoleruotina. Tačiau visame šia
me triukšme perdaug akcentuojamas keleto nervus praradusių 
vyrų išsišokimas Winnipege, kurį viešai pasmerkė ir demonstra
cijos organizatoriai — ABN skyrius. Šito nekultūringo išsišoki
mo šešėlin pastatomas visas demonstravimo teisės klausimas. 
C.Sc. sako, kad tai nesą kanadietiška. Bet sovietinės delegacijos 
vadas Mackevičius jau pirmą dieną Kanadoje padarė teisingesnę 
išvadą. Pamatęs demonstrantus Montrealio aerodrome, jis pasa
kė: “Mat, kaip pas jus. Pas mus taip negalėtų įvykti!” Jam gaila 
buvo, kad ten nebuvo raudonsiūlių MGB karių su automatais. 
Jis suprato, kad čia piliečiai savo nusistatymą turi teisę pareikšti 
ir jų niekas nei daužys, nei šaudys. Pasak jo, tai ne sovietiška...

Demonstrantai, sako, pažeidę svetingumą. Teisybė. Bet mums 
būtų įdomu, kad kas nors atsakytų ar nebuvo įžeidimas Kanados 
vyriausybės, bei viso krašto, kai Mackevičius ir ambasadorius 
čuvachin iškoliojo banditais, chuliganais ir hitlerininkais, nuo 
kurių rankų dar esąs nenudžiūvęs kraujas, tuos žmones, kuriuos 
Kanados vyriausybė atsivežė į savo kraštą kaip nelaiminguosius 
benamius? Nesenai skaitėme, kaip Maskvoje rusų leitenantas 
2 vai. laikė įrėmęs pistoletą JAV kongresmenui. Atsimename, 
kaip sovietai sukišo į kacetus 16 lenkų politikų nuvykusių į 
Maskvą su oficialia misija. Ir iki šiol jų niekas neišvadavo. Ko
dėl nieko ^negako svetingumo gynėjai? Žinome, kad kiekvienas 
pilietis gaunąs’Kanados užsienio pasą, gauna ir perspėjamą la
pelį — jei esi gimęs už geležinės uždangos ar ten gimę tavo tėvai, 
Len nevyku. nesfKapad^ri^'iausybė .ten .negali garantuoiį. tava 
saugumo. Kodel tyli wefii^guž^*^^iėjal^paskaitę^tukt'^pelį .

Išvada aiški. Tik dėl to,’kad ir šflriukšmą sukėlė žmonės, ne
spėję atsipalaiduoti karo metu visus užglušinusius Kanadiečių - 
Sovietų bičiulių draugijos (tada lygos) propagandos, kurios dėka 
ir valdžios priglausti nelaimingieji tremtiniai buvo vaizduojami 
kap krašto nelaimė, visuomenės atmatos, hitlerininkai, nors ne
mažai jų atėjo iš hitlerinių kacetų. Ir dabar ši draugija savo 
keliones išsiuntinėjo visai spaudai. Ir iš visos Toronto spaudos 
tik vien Telegram bendradarbis Fr. Tumpane teatkirto jai: “Jūs, 
Maskvos agentai, neturite teisės kalbėti!” Nuotaikos Kanadoje 
atrodo antikomunistinės, bet Maskvos agentai pajėgia pasinaudo
ti visokiais naiviais principo adoratoriais. Šventieji principai yra 
šventi. Bet liūdna, kai jais paremiama neteisybės ir smurto vieš- 
patavimas.  '

Grasina deportuoti arkivyskupą
Nesėkmingai pasibaigus Lon

dono konferencijai ir nepavykus 
iškelti Kipro salos klausimo JT, 
kipriečiai vėl pradėjo smarkiai 
nerimti. Jie reikalauja laisvo 
apsisprendimo teisės JT priežiū
roj. Kadangi gyventojų daugu
ma yra graikai, pravedus plebis
citą salos valdymas atitektų 
Graikijai. Tai gerai žino britai 
ir žada kipriečiams tiktai savi
valdą. Kipriečiai tuo nepaten
kinti ir sužinoję, kad JT jiems 
nepalankios vėl pradėjo puldi
nėti Britų kariuomenės dalinius 
bei įstaigas ir skelbti streikus, 
reikalaudami pasitraukti britus. 
Pastarieji gi atsiuntė naują gu
bernatorių maršalą J. Harding, 
kad juos nuramintų. Be to, Bri- 

Vienus paleidžia, kitus mobilizuoja
Labai garsiai per pasaulį nu-1 pradžiugino paskebldamas 
riėin lakoniška Maskvnip na-1 leidimą karinę tarnybą atlikuaidėjo lakoniška Maskvoje pa

skelbta žinutė, kad Sovietų Są
junga paleidžianti 650.000 savo 
kariuomenės. Buvo aiškinama, 
jog tai esąs kariuomenės suma
žinimas. Bet ką reiškė šitokia ži
nutė aiškėja iš Sovietų Sąj. Gy
nybos ministro maršalo G. Žu
kovo įsakymo, paskelbto rugsėjo 
6 d. To įsakymo §1 skamba ši
taip:

“Paleisti iš Tarybinės armi
jos, karinio jūrų laivyno, pasie
nio ir vidaus kariuomenės eilių 
į atsargą kareivius, jūreivius 
seržantus ir viršilas, ištarnavu
sius įstatymo nustatytą tikrosios 
karo tarnybos laiką”.

Toliau §2 įsakoma “pašaukti 
tikrajai karo tarnybai... 1936 
metais gimusius piliečius, netu
rinčius teisės lengvatai arba 
šaukimo atidėjimui, o taip pat 
Šaukiamojo amžiaus piliečius, 
kuriems pasibaigė šaukimo ati
dėjimas ir kurių vienmečiai ei
na tikrąja karo tarnybą”. (“Tie
sa”, rugsėjo 7 d.).

Vadinasi, Kremlius pasaulį 

tų vyriausybė viešai apkaltino 
ortodoksų arkivyskupą Maka
rios, esą jis bendradarbiaująs su 
komunistais, kurstąs saloje ne
ramumus. Iš britų šaltinių buvo 
patirta, kad vyriausybė ketinan
ti arkivyskupą deportuoti, jeigu 
jis ir toliau priešinsis britų ko- 
loninei valdžiai. Graikija šitokia 
Britų laikysena nepatenkinta ir 
atsisakė siųsti savo laivyną da
lyvauti Š. Atlanto Sąj. kariniuo
se manevruose. Britų darbiečiai 
tokiai vyriausybės politikai ne
pritaria ir pareiškė, kad ji tokiu 
būdu statanti pavojun Š. Atlan
to Sąjungą. Pasak jų, reikia su
šaukti plačią kipriečių atstovų 
konferenciją ir duoti reikalauja
mą apsisprendimo laisvę.

Pa
leidimą karinę tarnybą atlikusių 
karių ir nutylėdamas paujų pa
šaukimą. Kaip mažai reikia va
kariečių džiaugsmui!

Sovietą amnestija pabėgėliams
Vilniaus radijas rugšėjo 19 d. 

smulkiau paaiškino “sovietinę 
amnestiją už koloboravimą su 
priešu karo metu”. Esą, palei
džiami nubaustieji iki 10 metų, 
o tiems, kurie buvo nubausti 
daugiau kaip 10 m., bausmės su
mažintos per pusę. Amnestija 
netaikoma tiems, kurie buvo nu
teisti už “tarybinių piliečių žu
dymą bei kankinimą*. Iš toli
mesnių nuostatų paaiški, kad 
vad. “amnestija” palies tik ne
žymią dalį, nes daugumas nu
bausti iki 25 m., o nubaustieji 
iki 10 metų jau yra ir be amnes
tijos bausmes atlikę. Užsienyje 
esą “tarybiniai piliečiai” bus 
amnestuoti tik tuo atveju, jei 
“jie išpirko savo kaltę vėlesne 
patriotine veikla tėvynės labui

PAVERGTOS TAUTOS’IR 
KOLONIALIZMAS

Niujorko bendradarbio
•■J
i

Niujorką mandagiai vadinome 
“metropoliu”, o gyvenimas iš 
tikro pavertė jį planetos sostine. 
Joje praėjusią savaitę vystėsi 
politinė drama: arabų ir azijatų 
tautos Jungtinėse Tautose suki
lo vaduoti iš prancūziškojo kolo
nializmo jungo Alžeriją (9.250.- 
000 beraščių musulmonų šalį), o 
100.000.000 pavergtųjų Europos 
tautų vardu pabėgėliai politikai, 
susiorganizavę į “The Captive 
European Nations”, pabaltiečių 
vadovaujami, rūpinosi savo li
kimu. Žymusis lietuvių diploma
tas, vienas Pavergtųjų Tautų 
Niujorke variklių, sakė bijąs ir 
dėl VLIKo, nes kaikurios “lietu
viškosios politinės grupės, atro
do, nėra suvokusios vykstančių 
permainų tarptautinėje ir tauti
nėje plotmėje; jei nutautėjimas, 
susmulkėjimas bei sumaterialė
jimas žudė laisvųjų lietuvių są
monę, tai derybos tarptautinėje 
scenoje grąsina Lietuvos išlais
vinimą nudelsti daugeliui metų. 
(Niujorke praėjusią saviatę įvy
ko paruošiamasis “vilkinių” gru
pių “apsiuostymas”, . išryškinęs 
griežtą opozicinių grupių nusi
statymą eiti į pasitarimą spalio 
10 d. tik “sąlyginai”. Viena pir
mųjų sąlygų — VLIKas privalo 
būt perkeltas pasaulio sostinėn). vos konferencijoje Amerika pa-

Pavergtosios tautos 
netylėjo

tems

j ančių tūkstančio globalinių lie
tuvių padėkos laiškų, Kaliforni
jos senatorius William F. Know- 
land (spaudoje minimas kaip ga
limas respublikonų kandidatas į 
prezidentus), tuoj pat “The New 
York Times” korespondentui E. 
Abel pareiškė turįs vilties, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiūlys dabartinei J T sesijai 
apsvarstyti Tarybų Sąjungos 
prievartinę priespaudą — “for
ced captivity”, kurioje šiuo me
tu laikomos Estija, Latvija, Lie
tuva. Būdinga, kad senatorius 
Knowland mano, jog Pabaltijo 
tautų tragedija ir šiuo metu yra 
ryškiausias sovietų tironijos pa
vyzdys, ryškesnis nei Balkanų 
tautų ir Albanijos, kaip kad te
besilaiko iki šiol šios doktrinos

Paleidžia vokiečių 
belaisvius

Sovietų vyr. tarybos prezidiu
mas nutarė paleisti 8 877 belais
vius iš 9 626. Likusieji 749 esą 
“karo* nusikaltėliai” ir jie būsią 
perduoti V. ir Rytų Vokietijos 
valdžios įstaigoms, kad jie pri
taikytų jiems vietinius' įstaty
mus. Sovietai esą negali paleisti 
jų nešąlyginai, nes jie sunkiai 
nusikaltę sovietams.

Belaisvių paleidimas yra ypač 
kanclerio Adenauerio nuopel
nas, nes jis to kietai reikalavo. 
Nors jų paleidimas buvo oficia? 
liai paskelbtas po derybų su R. 
Vokietijos “premjeru” Grote- 
wohl, norint sudaryti įspūdį, kad 
tai daugiau pastarojo nuopelnas, 
tačiau visiems yra žinoma, 
tai tik formos reikalas 

kad

arba pripažino savo kaltę”. Ta
čiau neskelbiama, koks skaičius 
šios vad. “amnestijos” paliečia
mas ir kiek ištremtųjų pvz. ga
lės grįžti kad ir į okup. Lietuvą. 
Amnestija, beabejo, paskelbta 
grynai politiniais ir propagan
diniais motyvais. Ir tie, kurie 
galės, grįžti, vis tiek neturės vi
siškos laisvės. Pagaliau visi ir 
taio žino sovietines “amnesti- 
jas ...

LIETUVOJE MIRĘ 
KUNIGAI

Viename laiške iš Lietuvos ra
šoma, kad buvęs Ilguvos klebo
nas kun. Klemensas Ruseckas 
miręs 1953 m. Jo brolis kun. Pi
jus Ruseckas miręs kiek anks
čiau. Abu mirę širdies liga.

' 'Pabaltijo

“Laisvos Europos Komitetas”. E. 
Abel, pranešdanįhA^Tą-žinfą, pri
meni, ešą Maskvą,kelis kartus 
yra pareiškusi,, jog- 'Pabaltijo 
valstybės tėra Tarybų Sąjungos 
dalis ir JT neturinčios jokios tei
sės kištis į sovietų ^vidaus reika
lus”. 'į? ,

Būdingas britų, pareiškimas
Reporteriams ^užklausus britų 

užs. reik, ministerio Macmillan 
nuomonės, šis reikšmingai atsa
kė: “Manau, kad prancūzai pro
testavo dėl jų supratimu kitų 
kišimosi į jų vidaus reikalus, dėl 
ko mes jiems išreiškiame savo 
užuojautą. Tačiau, Jungtinės 
Tautos yra organizacija su di
džiule ateitimi ir. aš telaikau ši
tokius susikirtimus tik natūra
liu JT augimo reiškiniu”. Bet 
ar britai pritartų senat. Know- 
land, Senato mažumos lyderio, 
norui iškelti Jungtinėse Tautose 
Pabaltijo reikalą, mm. Dulles ir 
Eisenhoweriui pritarus, tebėra 
klausimas!

JAV kariai nesutinka su 
diplomatais? ■*?'- 
Valstybės Departamentas taip 

ir nepasisakė dėl NYTimes kari
nio komentatoriaus, buvusio lai
vyno karininko, H."W. Baldwin 
sugestijos, kad spalinėje Žene- 

siūlytų pasitraukti; - iš - Europos 
bazių, jei sovietai įgalintų Rytų 
Europoje laisvus rinkimus Jung- 
tinėn^ Tąutoms<*^^ųrint. _Tuo 
i^rpū Pavergtosios' Tautos dar 
drąsiau kėlė .savo bal^ą (NY 
Times, betgi nespausdino Pabal
tijo Komitetų Niujorke pirmi
ninkų padėkos laiško Mr. Bald
win). Praėjusią savaitę šis ko
mentatorius straipsnyje “JAV 
kariniai planai laukia sprendi
mo” vėl vienui vienas kartojo 
ką pasakęs apie Rytų Europą 
anksčiau, tik šiuo kartu sumaži
nęs kainą: už Rytų Europą ame
rikiečiai pasitrauktų tik iš kelių 
bazių, ne visų. (Kiek anksčiau 
“Į Laisvę” žurnale dr. J. Grinius 
sugestionavo, kad Amerikos ka
riuomenė pasiliktų ilgesniam 
laikui kaip stabilizuojantis fak
torius Karaliaučiuje ir Besara
bijoje). Mr. Baldwin paskutinia
me straipsnyje taipgi pareiškė, 
kad dėl šitos strategijos būtinas 
Prezidento nutarimas, kurio 
vargiai lauktina iki galutinio 
pastarojo sustiprėjimo. Be šito 
prezidento nusprendžio vargiai 
lauktina, kad JAV užšachuotų 
sovietus Jungtinėse Tautose Pa
baltijo reikalu, kaip kad siūlė 
senatorius Knowland.

Pavergtųjų problema 
Jungt Tautose
Pats Molotovas tylėjo dėl pa

vergtųjų problemos, nes “tokios 
visai nesą”. Jo “satelitai” kalbė
jo, kad tai melas ir šmeižtas. 
Klausimą pajudino .ir? lietuvių 
žurnalistė JT Salomėja Narke- 
liūnaitė. Ji pateikė Matuliui 32 
klausimus, jų tarpe kelis ir poli
tinius. Matulis sutikęs į juos at
sakyti, tik prašęs palaukti, nes 
esąs užimtas priėmimais. Šią ar
ba ateinančią savaitę jis sakėsi 
pateiksiąs Salomėjai raštu į 
klausimus: “Kada Lietuva bus 
atidaryta svetimtaučiams?”, “Ar 

(Nukelta į 2 psl.)

Gaus po $30
Kanados parlamentas priėmė 

bedarbių apdraudos įstatymo 
projektą, pagal kurį bedarbių 
pašalpa pididinama: vedusiems 
su šeima nuo $24 iki $30 savaitei, 
nevedusiems — nuo $17.10 iki 
$23. Praktiškai, šiuo pakeitimu 
bedarbiai galės pasinaudoti nuo 
lapkričio 27 d. savaitės, nors įs
tatymas įsigaliojo anksčiau. Mat, 
įstatyme pažymėta, kad darbi
ninkai galės gauti padidintą ap- 
draudą tiktai po dviejų mėn. 
padidintų įnašų. O įnašų padidi
nimas liečia darbininkus, gau
nančius didesnį atlyginimą, pvz 
gaunantieji $48-57 savaitei tu
rės mokėti ne 52 et., kaip tai bu
vo ankščiau, o 60 et. Mažesnius 
atlyginimus gaunantiems įnašai 
lieka maždaug tie patys.

Savaitės įvykiai
Egipto užsimojimas pirkti ginklus Čekoslovakijoj gerokai su

jaudino vakariečius. Jau anksčiau buvo žinių, kad sovietai pasiūlę 
parduoti ginklų arabams, bet trūko oficialaus patvirtinimo. Paga
liau Egipto vyriausybė oficialiai pranšė susitarusi su Škodos įmo
nėmis dėl sunkiųjų ginklų pirkimo. Anksčiau ji buvo kreipusis į 
JAV norėdama gauti sprausminių lėktuvų, sunkiųjų tankų, arti
lerijos pabūklų ir laivų. JAV-bės betgi atsisakė parduoti sunkiųjų 
ginklų, kad tuo būdu nesuardytų Vid. Rytų karinio pajėgumo pu
siausvyros, nors buvo sutikusios 
teikti lengvųjų ginklų vidaus 
tvarkai palaikyti ir apsiginti nuo 
išorės priešų. Egiptas tuo nebu
vo patenkintas ir pasuko sovietų 
linkme motyvuodamas dar ir 
tuo, kad neturi pakankamai auk
so valiutos, o Čekoslovakija su
tikusi atlyginama medvilne. Be 
to, Egiptui parūpo stipriau apsi
ginkluoti, nes pasienio nesusi
pratimai su Izraeliu nesiliauja, 
o Izraelio karinės pajėgos atsve
ria visas arabų karines jėgas su
dėjus drauge. Atrodo, Egiptas 
pasineštu keliu eis ir toliau, nes 
jaučia kad vakariečiai daugiau 
remia Izraelį. Vargu ar pakeis 
jo nusistatymą Dulles ir Mc
Millan atsišaukimas į Rusiją ir 
kt. kraštus neteikti ginklų Vid. 
Rytams, kad nekiltų ten karas. 
Susidariusios padėties aiškinti 
išskrido į Kairą Dulles pavaduo
tojas G. Allen.

Tuo tarpu Egiptas ir Izraelis, 
JT paliaubų komisijai tarpinin
kaujant, sąlyginai sutiko ati
traukti savo kariuomenes toliau 
nuo pasienio.

Alžerija Jungt Tautose
Prancūzijai labai rūpėjo, 

kad Alžerijos klausimas nepa
tektų į JT. Pernai jai pavyko to 
išvengti. Buvo manyta, kad taip 
bus ir šiemet, juoba kad darbo
tvarkės komitetas buvo tam pa
lankus. Išėjo betgi kitaip: JT pil
naties posėdis balsavo prieš ko
miteto siūlymą; 27 pasisakė už, 
28 prieš, 5 susilaikė. Tuo būdu 
vieno balso persvara Alžerijos 
klausimas liko įrašydintas JT 
darbotvarkėm Prancūzijos dele
gacija dėl tokio nutarimo pareiš-

kė protestą ir išėjo iš posėdžio. 
Jos nuomone, Alžerija esanti 
Prancūzijos dalis, ir JT neturin
čios teiės kištis į jos vidaus rei
kalus. Prancūzijos vyriausybė 
savo delegaciją atšaukė Pary
žiun. Jos atstovai dalyvaus tiktai 
Saugumo Taryboj ir nusiginkla
vimo komisijoj. Prie šių rūpes
čių prisidėjo naujas sukilimas 
Maroke. Nacionalistams nepa
tiko, kad atstatydintas sultonas 
Ben Arafa neatsisakė nuo sosto 
ir savo vietoj paliko savo brol- 
vąikį Abdel Hafid. Tai nustebi
no ir prancūzus, nes buvo numa
tyta sudaryti regentų komisija.

Vakariečiai ir sovietai 
apie. Vokietiją

Didžiųjų valstybių atstovai 
JT pradinėse diskusijose palietė 
pačius opiausius klausimus. Bri
tanijos užs. r. min. McMillan iš
kėlė Vokietijos suvienijimo 
klausimą, pabrėždamas jo reika
lą ir kartu pasiūlydamas garan
tijas Sov. Sąjungai tuo . atveju,’ 
jeigu (kiltų pavojus ir suvieny
tos Vokietijos pusės. Esą supran
tama rusų baimė ir ateityje rei
kėtų taip susitvarkyti, kad “šven 
toji Rusijos žemė” nebūtų dau
giau užpuolikų mindoma. Pana
šus pareiškimas padarė ir Pran
cūzijos užs. r. min. pirm. A. Pi- 
nay. Esą, jeigu Rusija nori sau
gumo, gali jį rasti ir drauge Vo
kietijos karinio'pavojaus išveng
ti priimant jos karinių pajėgų 
kontrolę. Jei betgi sovietai nori 
Vokietijos suvienijimo š- Atlan
to Sąjungos palaidojimo ir JAV 
kariuomenės atitraukimo iš Eu
ropos kaina, prancūzai tam esą

O

iš A. Vartų bažnyčios Montrealyje šventinimo iškil
mių: 1. Jo Em. kardinolas P. E. Leger’ir J. E. vysk. 
V. Brizgys, kunigų lydimi, po pašventinimo apeigų. 
2. J. E. vysk. V. Brizgys prie didžiojo altoriaus kalba 
maldas suteikęs' Sutvirtinimo Sakramentų. 3. Kal
ba T. J. Kubilius, SJ, parapijos klebonas. 4. Daly
viai vaišių metu parapijos saleje.

Nuotroukos V. Stonkevičious. 

priešingi. Molotovas betgi seną 
giesmelę traukė: esą Vokietijos 
•suvienijimas būtų galimas tiktai 
panaikinus vakariečių ir sovie
tinio bloko karines sąjungas, su
darius visos Europos bendrą 
saugumo sąjungą ir pašalinus 
karines vakariečių bazes Euro
poj. Šitokioj nuotaikoj artėja ke
turių didžiųjų užs. r. ministerių 
konferencija Ženevoj.

Kanados Pearson Maskvon
Jau senokai Molotovo pakvies

tas, Kanados užs. r. min. L. B. 
Pearson vykstąs į Colombo pla
no valstybių konferenciją Sin
gapūre, išskrido Maskvon, lydi
mas eilės pareigūnų ir žurnalis
tų. Jų tarpe yra John W. Holmes 
ir Ignatiev — abu gimę Peters- 
burge ir moką rusiškai. Pirmasis 
yra užs. r. ministerijos pasekre- 
torius, antrasis — gynybos sky
riaus pareigūnas, kilęs iš rusų 
aristokratijos, pabėgęs nuo bol
ševikų revoliucijos. Šio apsilan
kymo tikslas — suartinti Kana
dą su Sov. Sąjunga ir pagyvinti 
prekybinius ryšius. Kanadai rū
pi parduoti daugiau kviečių. 
Pearsono pareiškimu, esą prieš 
25-30 metų iš Vancouverio į Vla
divostoką buvo gabenama dideli 
kiekiai kviečių, nes gabenimas 
kviečių iš Ukrainos į Rusijos ry
tines sritis geležinkeliais buvęs 
brangesnis.

Buvęs diktatorius Peronas lėkr 
tuvu buvo nuskraidintas į Pa
ragvajų, kur jam suteikta prie
glaudos teisė.

— Stockholmas. — Nuo spa
lio 1 d. Švedijoje leista nevaržo
mai pardavinėti alkoholiniai gė
rimai. Suvaržymai buvo įvesti 
1919 m.

— Bukareštas. — Gheorgiui 
Dej, kuris po Stalino mirties bu
vo išstumtas iš partijos vadovy
bės, vėl tapo gen. partijos se
kretorium. Jis yra ir min. pirmi
ninkas.

— Vašingtonas. — JAV val
džia uždraudė Vengrijos atsto
vybei leisti savo propagandinį 
biuletenį, nes ir JAV atstovybei 
Budapešte tai neleidžiama.
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Gėda kalbėti ir rašyti
Ištikrųjų gėda kalbėti ir rašy- nau vienoje senųjų imigrantų 

ti apie reikalą mokytis savo tė- šeimoje. Jie turėjo dukrą, kuri 
vų kalbos. Per amžių amžius lankė jau gimnaziją. Motina 
taip jau buvo visose tautose ir 
laukinėse ir kultūringose, kad 
kiekvienas mokėjo savo motinos 
kalbą. Čia nebuvo jokios prob
lemos, tai yra natūralu ir žmo
giška.

Deja, naujais laikais naujose 
kraštuose randame ir tokių reiš
kinių, kad vaikai nebemoka sa
vo motinos kalbos, su tėvais kal
basi svetima kalba, kurios, žino
ma, pastarieji tinkamai yra ne
išmokę. Taip tėvų su vaikais 
santykiai lieka labai oficialūs, 

tik paprastų ūkiškų rei- 
rkymas. Taip dėl sveti- 

s vartojimo dingsta 
mąaj-^tėvų ir vaikų 
asi tik iš akių žvilgs- 

rveido išraiškos. Gi moti
nos meilė vaikui geriausiai iš
reiškiama per savo kalbos mei
lius žodelius, pasakojimus, dai
neles. Didžiausia laimė abiejose 
pusėse yra, kad motina gali pa
sikalbėti iš širdies gelmių su sa
vo jauna gražia dukrele. O daug 
aptartinų paslapčių jos randa... 
Tos visos laimės nebėra, kai mo
tina kalba viena kalba, o duktė 
kita.

Pirmiausia naujo krašto kal
bos išmokę vaikai savo tėvus 
laiko visuose reikaluose ne auto
ritetais, o nemokytus — tamsuo
liais (“old style) ir savo drau
gams stengiasi nerodyti, nesuei
ti į bendrą draugystę. Iš tikrųjų, 
kai tėvai tos svetimos kalbos to
bulai nemoka, o vaikai savos, tai 
pastarieji ir įgauna įspūdį, kad 
tėvai atsilikę.

Atvykęs į Kanadą apsigyve-

kreipdavosi į dukterį lietuviš
kai, o duktė atsakydavo angliš
kai. Viešose vietose duktė liep
davo motinai visai nekalbėti ar
ba kalbėti tik angliškai. Po po
ros metų duktė ištekėjo už čia 
gimusio. Jaunieji tekalbėdavo 
tik angliškai. Kuomet jie aplan
kydavo motiną, pastaroji juos 
gražiai vaišindavo, tačiau bend
ros kalbos nebūdavo. Tik' tos 
vargšės mamos akys blizgėdavo 
ir lūpos virpėdavo. Ką ji norė
davo pasakyti, taip aš ir nesu
prasdavau.

Katrą užklausiau, kodėl duktė 
lietuviškai nekalba. Girdi, anais 
laikais nebuvę lieti mokyklos, 
galvojusi, kad užteks tik angliš
kai, bet dabar praregėjusi. Gal
vojau — vargšė tą moterėlė pra
radusi savo dukrelę.

Dabar kiti laikai, turime per
teklius lietuviškų diplomuotų 
mokytojų, savas liet, mokyklas, 
institutus, liet, laikraščius, atro
do, šios kartos ateiviai lietuviai 
yra laimingi.

Deja, ir dabar neviskas tvar
koj, daug lietuvių tėvų nenori 
leisti savo vaikų mokytis moti
nos kalbos. Reikia raginti, kvies
ti, įrodinėti, kad 24-2=4. Palin
kimas išsižadėti savosios kalbos 
yra visų imigrantų liga, vėžys. 
Tačiau, negi visi šiai ligai turi
me pasiduoti? Kovokime prieš 
ją. Kiekviena kalba yra Dievo 
duota ir šventa. Kas jos išsižada, 
einą prieš Augščiausiąjį, prieš 
gamtą. Gamta skaudžiai bau
džia tuos, kurie eina prieš jos 
dėsnius. Jonas Vaidlonis.

ANTROSIOS ŽENEVOS KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE
Keturių Didžiųjų Ženvos kon

ferencijos darbotvarkė buvo la
bai trumpa, galima sakyti, tik iš

ing’’... Nieko nebuvo nutarta, 
tik konferuotųjų veiduose nu
statyta vienoda šypsena. Su ta 
Šypsena visi grįžo namo ir tąjį 
konferencijos “laimėjimą” nu
tarė pavadinti vienu bendru 
varu “Ženevos dvasia”. Toji 
“dvasia”, ar ji būtų kiek šventes
nė, ar prakeikta, ir slankioja pa
sauly, karstosi politikos labirin
tuose... Kada ji tą savo akro
batiką baigs—niekas tiksliai ne
žino. Gal tuomet, kada toji ‘‘dva
sia”. pasivers tikruoju kipšu ir 
paims “Dėdę Šamą” už pagerk- 
lės...

Dabar gi laukiame antrosios: 
Ženevos konferencijos su daly
viais truputį “mažesniais”. Ką 
šie nutars — dar sunku pasakyti, 
tačiau spėti galima, kad, kaip pa
prastai — nieko... Nors, žino
ma, ir tie “vidūtiniejį” suvažiuos 
besišypsančiais veidais...

Vieni žino, ko nori, 
kiti — ne

Blogiausia, kad, kaip jau iš 
tradicijos yra žinoma, raudonieji 
tokiose konferencijose esti šėto
niškai gudriai pasiruošę ir veda 
begaliniai lankščią politiką sa
vo naudai.

Anot įžvalgios politinės ko
mentatorės, Dorothy Thompson, 
sovietai žino, ko jie nori, o va
kariečiams — jų pačių norai ne
aiškūs ...

Raudonieji tokiais atvejais įš 
anksto labai gerai pasiruošia ir, 
perkeltoj prasmėj tariant, išra
šo vakariečiams fiktyvų čekį, 
kurį pastarieji visada turi išpirk
ti grynais pinigais...

Pvz.,* sovietai atiduoda suo
miams Porkkala karinę bazę, 
kurią jie priverstinai buvo “iš
nuomavę” iš suomių penkiasde
šimčiai metų. Ar tai nėra “su
klastotas čekis” Vakarams? Juk 
toji bazė sovietams šių dienų ka
ro atvejuje yra neapginama nuo 
priešo orinių puolimų, todėl ji 
bevertė, o už tai, be abejonės, 
raudonieji ir Ženevoje spirsis,

Toliau. Bent pradžioj 
riečiam* atrodę, jog V. 
jos susitarimas užmegž 
matinius santykius sų.

vaka- 
okieti- 
diplo-

ve*

keitėsi), tačiau ir šiamę, atveju
je Kremlius pasistenegė išrašy
ti demokratijoms klastotą čeku- 
tį — į karštas Adenauerio pėdas 
iškvietė Ryt. Vokietijos “vy
riausybės galvą” ir suteikė “su
verenines teises“ ir aniems...

Besiderėdami su Vakarais jie 
sakys: “Ir ko gi jūs rūpinatės 
kažkokiuo tai Vokietijų sujun
gimo klausimu? Juk yra dvi 
“suvereninės” Vokietijos, jos abi 
turi savo vyriausybes ir, jeigu 
tik jos nori susijungti, tegul pa
čios derasi. .« Ko mums kištis?”

Sovietai ir vienoj ir kitoj Vo
kietijoj turės savo ambasadas— 
vienoj prižiūrės raudonųjų pri
spaustą Vokietijos, dalį, .o kitoj— 
vystys šnipinėjimo:darbą...

Kalbos apie nusiginklavimą
Ligi šiol Vakarąi ir Rytai la

bai daug kalbėjo apie nusigink
lavimą Ženevoje, Prez, Eisenho- 
weris iškėlė sensacingiausį pa
siūlymą: pasikeisti su Maskva 
ginklavimosi .planais ir, leisti 
abiejų kraštų teritorijas žvalgyti 
žvalgybiniams lėktuvams.

Pradžioje sovietai į tai nieko 
neatsakė. Vakariečiai manė, jog 
raudonuosius begaliniai “sukom
promitavę”. Po kiek laiko “prem 
j eras” Bulganinas, darydamas 
savam “parlamentui” — Augš- 
čiausiam Sovietui pranešimą 
apie konferencijos rezultatus,

rikiečių) ir mūsų (sovietų) kraš
tai yra begaliniai dideli ir—jeigu 
tik bus norima — visuomet bus 
galima paslėpti ginklus ir net 
ginklų fabrikus, kad priešingo 
krašto lėktuvai jų nesurastų...

Pagaliau, kai JAV-bės vis kal
bėjo apie reikalingumą sovie
tams prez. Eisenhowerio pasiū
lytą planą priimti, norint pradė
ti nusiginklavimą, kiek girdėti, 
Bulganinas parašęs Eisenhowe-- 
riui laišką, pareikšdamas, kad ir 
su tuo planu sutinka, tik su vie
na sąlyga, kad Amerika sutiktų 
pateikti sovietams ne tik gink
lavimosi centrų planus JAV-bė- 
se, bet ir visų bazių už Ameri
kos ribų, kaip: Anglijoj, Pran
cūzijoj ir visur kitur. Šiame at- 
vejuje, atrodo, Amerika pasta
tyta į labai keblią padėtį. Negi 
jie galėtų išduoti ir kitų kraštų 
karines paslaptis be jokio raudo
nųjų šnipų vargo?...

Sovietų pažadas taipogi išduo
ti savo krašto ginklavimosi pla
nus yra didžiausias apgaulės ma
salas. Taip. Jie išduos, tačiau, gal 
tik tūkstantąją dalį to, ką jie tu
ri. Visa kita, bus gudriausiai už
maskuota, užslėpta, taip, kad 
vakariečių akys to nepajėgs įma- 
tyti. Juk iš praktikos žinome, 
kad dauguma Vakarų pasaulio 
“vizitatorių”, nuvykę į Sovietų 
Sąjungą, pasirodo “daltonistais” 
ir nebeatskiria spalvų, nebežino 
kas tenai gera, kas bloga ...

Pr. Alšėnas.

Lankėsi brangus svečias. J. E. 
vysk. V. Brizgys, lydimas kun. 
Kulbio, SJ, ir Montrealio Aušros 
Vartų parapijos klebono kun. J. 
Kubiliaus, SJ, rugsėjo 27 d. va
kare aplankė mus dirbančius ka
syklose.

Eilinę darbo dieną iš Malartic 
ir Vai d’Or susirinko būrelis lie
tuvių su keletu vietinės dvasiš
kuos atstovų sutikti ir pagerb
ti Brangų Svečią bendroje vaka
rienėje naujoj ukrainiečių salėj

V. Pakalniškis pasveikino ir 
padėkojo Jo Ekscelencijai ir 
gerb. kunigams už apsilankymą. 
Vietos ukrainiečių katalikų kun. 
Čajka sveikino Ekscelenciją, sa
vo parapijos vardu ir įteikė gė
lių. Jo Ekscelencija, tiek daug 
kraštų, valstybių ir lietuviškų 
kolonijų aplankęs, savo įdomioj 
kalboj apibūdino lietuvių katali
kų veiklą ir lietuvių socialinę 
padėtį laisvajame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje. Padrąsino 
muš, padėkojo už nepabūgimą jį 
sutiktį, linkėjo išlikti kilniais 
lietuviais, šio krašto gyventojais 
ar piliečiais.

Rytojaus dieną, pakeliui į Ne
randą, Jo Eksc. sustojo keletai 
valandų Malartic, kur inž Pakal
niškiui lydint, turėjo progos pa
matyti vienos aukso kasyklos 
paviršiaus įrengimus. Kun. Ku
bilius iš Vai d’Or grįžo į Montre
al!, svečią į Norandą parvežė p. 
Kavulskis su savo mašina.

Vakarienę paruošusioms po
nioms, vyrams padėjusioms sa
vo mašinomis ir visiems svečių 
sutikime dalyvavusiems valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Apyl. v-bos narys J. Černiaus-

kas su šeima rugpiūčio mėn. per
sikėlė Hamiltonam

Malartice Pakalniškiai su Ta
mašauskais, šalia darbo kasyk
loje, jau metai kaip sėkmingai 
veda valgyklą ir nuomoja kam
barius.

Vilnietė senutė Pavilėnienė 
mirė rugsėjo mėn. Palaidota Vai 
d’Or. IR.

St Catherines, Ont.
Spalio 9 d., tuoj po pamaldų, 

šaukiamas visuotinis bendruo
menės susirinkimas ten pat pa
rapijos salėje Church g-vėje.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Dienos pirmininko rinkimai, 3. 
Praeito s-mo protokolo skaity
mas. 4. Valdybos pranešimas, 5. 
Revizijos komisijos pranešimas, 
6. Naujos valdybos rinkimai, 7. 
Naujos reviz. komisijos rinki
mai, 8. Klausimai ir sumanymai, 
9. Susirinkimo uždarymas.

Valdybą reikia išrinkti iki spa
lio 15 d., kaip nutarta, nes vėliau 
išrinkta turi sunkumų su žiemos 
parengimais.

Ateikime vsi ir sutikime būti 
išrinktais, nes mūsų bendruome
nė yra mūsų šeima. Tebūna ji 
tvarkinga. Vėliau ar anksčiau į 
valdybą teks įeiti kiekvienam, 
nes nėra didelio pasirinkimo. 
Todėl tegu gražiai ir sklandžiai 
praeina ir šie- rinkimai, kaip ir 
pernai, kas beabejo ir bus pada
ryta. Valdyba.

GELEŽINĖ RYKŠTĖ
ATSIMINIMAI APIE M. KRUPAVIČIŲ

PAVERGTOS TAUTOS IR KOLONIALIZMAS
• (Atkelta iš 1 psl.) 

bus > lei.staaplankyti 
Amerikos lietuvių laikraščių ko
respondentams?”, “Kas yra grį
žę iš Sibiro?”...

Sunkina pavergtųjų 
laisvinimą

PTSeimas savo memorandu
mu Amerikos lietuvių spaudoje 
perspėjo, kad sovietai visais bū
dais siekia likviduoti politinius 
pabėgėlius užsienyje, nes be jų 
nebūtų ir išlaisvinimo politikos. 
Reik pripažinti, kad jų teisybę 
liudijo neatsakomingi senatorių 
Purcell, Kefauer ir Malone pa
reiškimai, prie kurių dabar pri
sidėjo ir belgai parlamentarai, 
Vakarų spaudoje ir per Mask
vos radiją reiškę susižavėjimą 
“sovietų pažanga švietime, so
cialiniam gerbūvyje ir techni
kos srityje”. Belgai šitokį įspūdį 
susidarę, aplankę Latviją, Uk
rainą ij Gruziniją. Savo ruožtu 
augantį gerbūvį atkakliai tvirti
no ir patys kom-Lenkijos ir kitų 
satelitų atstovai Jungtinėse Tau
tose. Maskolbernis Naszkowski 
aršiai antradienį puolė ministerį 
Dulles ir Australijos užs. reik, 
ministerį Richard G. Casey už jų 
tvirtinimus, kad Rytų Europa 
tebesanti pavergta. Būdinga, 
kad net pačioj Amerikos lenkų 
spaudoje vis dažniau rašoma, 
kad nežiūrint komunistinės san
tvarkos lenkai tampa vis nepri- 
klausomesni nuo sovietų Mask
voje.

Pavergtųjų rezoliucija 
Jungtinėms Tautoms 
Pavergtosios Tautos penkta

dienį priėmė bendrą rezoliuciją, 
kuri buvo paruošta kruopščiai ir 
pagaunančiai. .Rezoliucijos tuoj 
pat buvo perduotos į kitoj pusėj 
esančias Jungtines Tautas, pir
moj eilėj pavergtųjų valią per-

duodant Vakarų didžiųjų vals
tybių delegacijom^,* pavergtieji 
perspėjo, kad “all - European” 
saugumas, neišlaisvinus Rytų 
Europos, reikštų piavergtųjų il
galaikį pesmerkimą, sudarytų 
sąlygas tolimesniam sovietų im
perializmui. NYTimes pranešda
mas apie šią PTSeimo rezoliu
ciją rašė, kad “Ženevos dvasia” 
jau yra nemažai pakirtusi pa
vergtųjų pasitikėjimą Vakarais. 
Dienraštis vedamajame “Voice 
of Freedom” iškėlė nepaprastą 
Pavergtųjų Seimo reikšmę šiuo 
momentu, nes jos iškėlė reikalą 
kurį visais įmanomais būdais 
bando nuslopinti sovietai. NYT 
vadina cinizmu Mr. Naszkowski 
jau minėtą kalbą ir pareiškė, 
kad Pavergtųjų Tautų rezoliu
cija įrodanti maskolbernio melą. 
Pavergtųjų Tautų Seimas, kurį 
taip nuoširdžiai remia JAV, esą 
reikšmingiausias įrodymas tau
toms anapus geležinės uždangos, 
kad jos nėra nei užmirštos, nei 
apleistos.

Ką sutarė 4 ministerial?
Su didžiausiu smalsumu Niu- 

jerke laukėme užkulisinių ko
mentarų, ką sutarė 4 didžiųjų 
užs. reik, ministerial. Formaliam 
pareiškime ministerial sakėsi 
esą vieningi kaip niekad prieš 
tai. O NYTimes vedamajame 
dėlto išreiškė džiaugsmą, nes, 
girdi, spalinė konferencija paro
dys tikrąsias sovietų užmačias. 
Dienraštis mano, kad pirmoj ei
lėj reikia rūpintis Vokietijos 
suvienijimu. Ministerial sakė, 
kad tik taikos sutartis nustatys 
galutines Vokietijos sienas (Tai 
sukėlė didžiulį Amerikos ir Len
kijos lenkų nepasitenkinimą). 
Ministerial taip pat Maskvai 
grąsino, kad už naująją Berlyno 
blokada saskaita jie siusią neblokadą sąskaitą jie siusią

Calvert pastaboso

JCanaUiečtai sako
“Brunch”

z (tariama bronč)

Nepaprasta! populiarėjant {vairiems sutrumpinimams, atsirado nau
jos angliškos jungtinis žodis "brunch"; ii tikrųjų, tai du žodžiai 
sujungti krūvon: "breakfast" ir "lunch". Tai reiikio vėlyvus pus
ryčius — maždaug apie pietų metą.

Calvert DEGTINES VARYKLOS,

Amhertfburg, Ontario.

Rytų Vokietijai, bet jai. Iš pa
čių ministerių daųgiauaai šne
kėjo britas MacMillan. Jas grau
dino sovietus spalinėj konferen
cijoj būti “gerais”, toliau britiš
kai garantavo, kad jei Maskvai 
rūpi “Šventosios Rusijos saugu
mas” tai Vakarai esą linkį tai 
užtikrinti. Girdi, rusų esą visai 
teisingi reikalavimai apsisaugo
ti nuo Vokietijos kito smūgio 
“sulaikomąja teritorija”, kurio
je, nelaimei, randasi Lietuva.

Dulles tylėjo.
Ministeris Dulles, gal paveik

tas prezidento ligos, gal perdaug 
užimtas, pavergtųjų reikalo pra
ėjusią savaitę nekomentavo. Ta
čiau “Laisvos Europos Radijas” 
praėjusią savaitę dar labiau stip
rino transliacijas į Bulgariją ir 
Rumuniją. O Dulles asistentas 
W. Jackson, kuriam Dulles pa
vedė ištirti kaip ir kiek toli ga
lima užmegzti su TSRS imperi
ja prekybinius, kultūrinius ir so
cialinius santykius, praėjusią 
savaitę NYTimes žiniomis, rūpi
nosi, kaip atremti anti-komunis- 
tinių pabėgėlių kaltinimus, kad 
užmegzdama su sovietais kultū
rinius ir visus kitokius santy
kius Amerika tuo pačiu nepri
pažįsta Rytų Europos status quo. 
Girdi, pabėgėliai politikai skai
to, jog dažnų pažadų padėti pa
vergtiesiems nepakanka. Jack- 
son taip pat turįs išspręsti, kaip 
reiktų finansuoti Amerikos kul
tūrininkų ekskursijas ir gastro
les Tarybų Sąjungom (“Pravda” 
jau praėjusią savaitę paskelbė 
saviesiems, kad vargiai ameri
kiečiai atvažiuosią, nes kapita
listai neduoda pinigų kelionei). 
Jackson gi šakė, kad sovietų mu
zikai savo kelionę apsimokėsią 
iš koncertų JAV-se, bet kaip gi 
toli rusiškais rubliais nuvažiuo
tų amerikiečiai muzikai? Taip 
pat Mr. Jackson turi išspręsti 
problemą, kaip galima kviesti į 
savuosius universitetus sovietų 
mokslininkus, kada daugumas 
JAV kolegijų dar ir šiuo metu 
valosi nuo vietinių komunistų 
profesorių?

Naujienos iš Sovietijos
• Tuo tarpu iš Sovietijos tebe
plaukė naujienos liudijančios 
apie ten vykstančias permainas. 
Štai sovietų pianistas Emil Gi- 
lels (žydų tautybės) .neseniai 
koncertavęs Vilniuje, abu su 
žmona elegantiškai ir naujai ap
sirengę stebino amerikiečius sa
vo galantiškumu. Arba Štai pir
masis žydų tautybės amerikietis 
gydytojas Schultz automobiliu 
pakilo keliauti per Sovietiją. 
Spalio pirmojoj savaitėj Niujor
ke buvo laukianios sovietų “žur
nalistų” ir statybininkų delega
cijos.

(Tęsinys iš pr. numerio) 
KRUPAVIČIUS IR 
ŽEMĖS REFORMA 
Vienas dalykas krikščionių de

mokratų programoj anuomet 
ypačiai kėlė vyresniųjų katali
kų tarpe abejonių — tai žemės 
reformos projektui, Klausimas 
buvo naujas, dar teologų ne vi
sapusiškai svarstytas bei iš
spęstas; todėl nedyvai, kad dau
gelis rimtų bei mokytų dvasi
ninkų buvo kaįkuriems ąnos 
programos punktams priešingi. 
Atsimenu, riet toks šviesus bei 
pažangus vyskupas Pranciškus 
Karevičius vieną kartą 1919 me
tų pradžioj reiškė man savo abe
jojimų, kažin ar krikščionių de
mokratų žemės reformos prog
rama visuose punktuose sutin
kanti su katalikiškąja etika. Aš 
išdrįsau prašyti jį, kad nesiimtų 
nepalankių kun. Krupavičiui žy
gių ir patylėtų; tegu pirma di
dieji teologai išsprendžia visus 
tuos painius klausimus, o kol kas 
krikščionys demokratai teruo- 
šias žemės reformai taip, kaip jie 
supranta; vėliau, kai dalykai te
oretiškai geriau paaiškės, bus 
juk galima atitinkamai atitaisy
ti, kas atitaisytina. Vyskupas ši
tokiai mąstysenai nebuvo prie
šingas.

Kas įdomu, — kai netrukus Š. 
Sosto atstovas arkivyskupas Ce- 
chini sušaukė pirmąją po karo 
Lietuvos vyskupų konferenciją 
ir joje pareiškė savo nuomonę, 
jog krikščionių demokratų že
mės reformos projektas nesutin
kąs su katalikiškuoju dorovės 
mokslu, vyskupas Karevičius jį 
nutildė, atnešus ir parodęs mo
ralistų teologų’autoritetą jėzui
tų tėvą Lehmkuhlį, kuris, ap
skritai jjnant, .tokią reformą lei
džia pavartoti%Plačiau apie tuos

Kan. M. VAITKUS

kun. Prano Bučio referatas toje 
pat konferencijoje, kur šis gar
bingas profesorius labai gražiai 
gynė Krupavičiaus projektus dėl 
žemės reformos (nors ir pabrau
kęs, jog jis čia dėstąs vien krikš
čionių demokratų pažiūras, o ne 
savo). Turbūt, mūsų vyskupą 
Pranciškų paveikė ir žinia, kad 
Vilniaus vyskupas Jurgis Matu
levičius favorizuojąs tokią že
mės reformą, o šio asmens auto
ritetas jau ir anuomet buvo di
delis. i

Visa tai kįek palengvino Kru
pavičiaus padėtį, bet toli gražu 
nenutildė pritSų. Tačiau jis ne
numaldomu ' pasiryžimu ėmė 
vykdyti reformą, kai laimėjo 
steigiamojo sėimo rinkimus, o 
paskiau pasiddrė žemės ūkio mi
nistru. Ir man tuokart kaikurie 
žemės reformos nuostatai atrodė 
perradikalūs, net priešingi tei
singumui, sakysime, atlyginimo 
už nusavinamuosius miškus klau 
simu. Tad vieną kartą, susitikęs 
kun. Krupavičių, nurodžiau ši
tą punktą ir pusiau juokais sa
kau jam, cituodamas Gogolio 
Pliuškiną iš Mirusiųjų Sielų: ar 
nebijai, kad už tokius dalykus 
aname pasauly pripiekut (pa- 
čirškins) ? Jis į tai, krupavičiš- 
kai švitriai šypsodamas ir lygiai

krupavičiškai sakinį prisikandęs, 
sako: o ką turiu daryti? gyveni
mas verste verčia daryti refor
mą ir neleidžia ilgai mąstyti bei 
svyruoti — tad turim ryžtis; jei 
prieš geriausius savo norus bū
sim padarę klaidų, gyvenimas 
pats jas atitaisys.

Laimingas aš ir kiti mažieji 
žmonės, kad mums netenka to
kių lemtingų pasiryžimų daryti!

Truputį užbėgau įvykiams už 
akių — tad-atgal?

KRUPAVIČIUS 
ŠEIMININKAS 
1919 metų rudenį, žiemą ir pa

vasarį partijoms teko pravesti 
savo rinkiminę agitaciją,- nes 
1920 m. gegužės 15 d. turėjo su
sirinkti steigiamasis seimas. Vi
sos partijos paleido į apyvartą 
visas savo kalbamąsias jėgas. 
Krupavičius jų daug mažiau te
turėjo — tad teko pačiam dide- 
liausią dalį darbo atlikti. Ir štai 
tąs vyras, nors silpnokos sveika
tos, apvažinėjo didelę dalį Lietu
vos, sakydamas prakalbas, įtiki
nėdamas, ginčydamasis, patrauk 
damas mases savo nuosaikumu, 
iškalbumu, ironijos kandumu. 
Kas tokio darbo nėra dirbęs, tas 
nė įsivaizduoti negali, koks jis 
sunkus. Ypač buvo tam vadui 
sunku, kad ir priešai turėjo pui
kių kalbėtojų bei daug šalinin
kų, Betgi Krupavičiaus pastan
gos liko apvainikuotos puikiu 
pasisekimu: jis į steigiamąjį sei
mą pravedė absoliutinę daugu
mą narių. Žinoma, nenoriu čia 
mažinti jo draugų veikėjų nuo
pelnų, o ir didžiausios dalies 
dvasininkijos, kuri krikščionis 
demokratus rėmė. Betgi be Kru
pavičiaus kažin ar būtų taip pa
sisekę.

Steigiamajame seime jis irgi 
atliko milžinišką darbą, ne vien 
daugiausia savo pastangomis pa
versdamas įstatymais savo par
tijos platformos punktus, bet ir 

‘savo “partiją” pamažu iš būrio 
nedrąsių, neprityrusių vyrų bei 
moterų paversdamas tikra par
lamentine jėga.

Aš anuomet labai domėjaus 
tuo mūsų pirmuoju lemtinguo
ju seimu ir iš pradžių dažnai at
eidavau pasižiūrėti bei pasiklau
syti, kaip jis veikia įr kaip pasi
reiškia ne vienas mano bičiulis 
bei geras pažįstamas seiminin
kas. Ta proga gerai įsižiūrėjau ir 
į Krupavičių parlamentarinin- 
ką. Kadangi tame pat Tėvynės 
Sarge esu plačiau apie tai rašęs, 
tai čia mūsų Jubiliato ilgai nebe
tąsysiu.

Jo priešų partijos — socialde
mokratai bei socialistai liaudi
ninkai — turėjo steigiamajame 
seime rinktines savo partijų in
telektualines jėgas: jų tarpe bu
vo nemaža advokatų, gydytojų, 
mokytojų; būta net universiteto 
profesorių (iš pradžių — Augš- 
tųjų Kursų); daugelis buvo jau 
nebejauni, visuomenės geręi pa
žįstami, pripratę viešai drąsiai 
kalbėti, savim pasitikį ir į prie
šus žiūrį iš augšto. Žinoma, tuo 
nesakau, kad visi jie ir visuomet 
buvo netaktingi. Betgi su savo 
idėjų priešais jie tikrai ceremo-

nijų nedarė, nors ir neprieidavo 
prie to, prie, ko, pavyzdžiui, pri
einama prancūzų parlamentuo
se. Kokių “senų vilkų” (atleiskit 
— tūzų) turėjo Krupavičiaus 
opozicija, paaiškės, kai paminė
siu bent kaikuriuos: V. Čepins
kis, S. Kairys, V. Požėla, Venc- 
lauskas, M. Sleževičius, A. Rim
ka, K. Grinius ir tt.

O ką galėjo prieš tuos slibinus 
pastatyti mūsų Jubiliatas? Tie
sa, ir jo eilėse buvo eilė inteli
gentingų, išmokslintų, gabių as
menų; 'bet daug būta ir vidurinio 
išsilavinimo, ir mažamokslių; Iš 
įžymesnių jo “karių” galime pa
minėti A. Stulginskį, Juozą bei 
Joną Vailokaičius, Z. Starkų, A. 
Tumėną, J. Purickį, V. Jurgutį, 
A. Šmulkštį, V. Bičiūną. Bet iš 
pradžių daugumas, ar iš nedrą
sumo, ar iš atsargumo, nesisku
bino smarkauti, o ką bekalbėti 
apie mažiukus? Tad pačiam vy
riausiajam vadui teko pradžioj 
imti ant savo pečių beveik visą 
kovos, ir tai sunkios, naštą. Aš 
atsidėjęs sekdavau. Išeis, būda
vo, Krupavičius ginti kurio nors 
savo programos punkto ar atsa
kinėti į priekaištus — o čia dau
giagalvis slibinas smaigiai pa
šiepiamai į jį akis susmeigęs, 
nuodingai išsišiepęs, paniekina
mai kuždasi, aštrias pastabas į jį 
svaido. O jis, nelyginant tas šv. 
Sebastijonas, stovi estradoj ir 
gauna priimti visas tas priešų 
strėles į savo kūną.... Ne, jis ne 
visai tepanašus į šv. Sebastijo
ną: jis nesuraišiotas ir nenusi
statęs pasiduoti, ir jo laikysena 
bei povyza toli gražu nekanki- 
niškos: jis tvirtai stovi, vieną 
ranką į kelnių kišenę įsikišęs, 
vieną koją tvirtumo dėlei kiek 
priekin atstatęs, drąsiai , ir pašie
piamai žiūri į opozicijos gretas 
nuodingas bei aštrias replikas, 
ir pro sukąstus dantis mėto irgi

Federalinė valdžia rems 
bedarbius

Fedearlinė Kanados vyriausy
bė nutarė padengti pusę nedar
bo draudimo išlaidų, kai kurio
je nors provincijoje bedarbių 
skaičius prašoks 0.45% visų gy
ventojų. Atrodo, kad federalinei 
vyriausybei tai kainuos apie 
$10.000.000 per metus. Tačiau 
šitą planą pakolkas tėra priėmę 
tik 6 iš 10 provincijų. Ontario, 
Alberta ir Prince Edward Island 
provincijos federalinei vyriau
sybei dar nieko nėra atsakiusios.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

kurios dažniausiai tiksliai patai
ko ir tam kartui užčiaupia prie
šui lūpas... Šis toliau jau daug 
bus atsargesnis... Ir taip diena 
po dienos Jubiliatas vis labiau 
išsimiklina bei įsidrąsina, o prie
šas kaskart labiau ima jo pri
vengti bei kalbėti atodairiau. O 
štai ir kiti krikščionys demokra
tai ima pamažu kyščioti iš užu 
vado skverno ir vis drąsiau 
reikštis. Ypač veikiai ir gabiai 
stojo į parlamentinę kovą Vy
tautas Bičiūnas ir Antanas 
Šmulkštys.

Žemės reformos projekto įtei
sinimas ir gyvenime įkūnijimas 
yra gal didžiausiasis mūsų Jubi
liato nusipelnymas Lietuvai. 
Kalbu čia apskritai ir nemanau 
mažinti kitų mūsų tautos vyrų 
nuopelnų šiuo atžvilgiu. Bet 
Krupavičiui priklauso pirmoji 
palmė.

(Bus daugiau)

ŽIEMOS (storm) LANGAI 
(mediniai) 

KAINĄ NUSTATOME VELTUI 
Tai. ME. 3234

★

MOMl OM1X
Tfce Maitland

Admiral
UTt.s "TOP-FRONT” Tuning

* *

NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS: 
TELEVIZIJOS APARATAI, 
RADIJO APARATAI, 
KROSNYS, 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIMO MAŠINOS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 
ĮVAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUMAS;
VAIKŲ BALDAI, 
VEŽIMĖLIAI, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, 
SINKAI.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2448.8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. M4H OX. 9-0977
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LEONARDAS ANDRIEKUS

ŠV. PRANCIŠKAUS MIRTIS
Sovietų ūkininkų delegacija

Pasaulis, kuris nors kiek seka 
politika, turėtų žinoti, kad So
vietuose ūkininkų nėra .— ten 
yra tik baudžiauninkai - darbi
ninkai, buvę ūkininkai, ir jų 
valdovai - komunistai, kurie val
do ir visus kolchozus ir sovcho- 
zus. Baudžiauninkų į užsienius 
neleis. Gali važiuoti tik jų pri
žiūrėtojai ir valdovai ir gal vie
nas kitas techniškas darbinin
kas iš “centrų”. Kokie pagrindi
niai tikslai buvo tos delegacijos 
— mes nežinome, kaip nežino ir 
tie kraštai, kuriuose jie lankėsi. 
Bet žinant bolševikus, žinant jų 
tikslus, būtų naivu manyti, kad 
delegacijai rūpėjo pasimokinti 
pas vakariečius daugiau duonos 
pas save pasigaminti. Jei jie ko 
ir mokintųsi vakaruose, tai tik 
ne to. Pas kapitalistus jie galėtų 
pasimokyti, kaip geriau išnau
doti savo vergus - baudžiaunin
kus, kad su mažesniu darbinin
kų skaičiumi pasigamintų dau
giau duonos,. o kitus nugrūstų į 
ginklų gamybos dirbtuves.

Sugrįžusi “ūkininkų” delega
cija rašys du raportus, vieną 
oficialų gal ir spaudai, o kitą 
specialų, kurio vakariečiai ne
matys.

Šios delegacijos lankymosi 
proga neapsiėjo be triukšmo. 
Bolševikų simpatikai ir patys 
bolševikai rengė džiaugsmingas 
ovacijas. Anti-komunistai, pasak 
spaudos, daugiausiai naujieji ka
nadiečiai, kėlė nedraugiškas de
monstracijas. Pagaliau “ūkinin
kų” nervai neišlaikė. Jie atsisa
kė vykti į Torontą, kur jiems 
jau buvo rengiamas “sutikimas'”, 
ir kur miesto savivaldybė atsi
sakė daryti priėmimus (už tai 
didelis dėkui!) Bolševikai užsi
gavo (o gal čekistai pabijojo?) 
ir pasuko kitur. Baigdami kelio
nę, spaudos konferencijoje nau
juosius kanadiečius, rengusius 
demonstracijas, iškoliojo chuli
ganais ir banditais. Sovietų - ka
nadiečių bičiulystės draugija ra
do progos pasipiktinti ir tuos pa
čius naujuosius kanadiečius dar 
kartą išplūdo: nepataisomi fašis
tai, karo rengėjai ir pan. Oficia
lieji asmenys apgailestavo, kad 
svečiai nebuvo visur maloniai 
sutikti. Angliška spauda smar
kiai išsitarė dėl nedraugiškų de
monstracijų, pasmerkė naujuo
sius kanadiečius dėl neišsiauk- 
lėjimo,-o kaip kBri-spauda pata
rė net deportuoti. ■ < :

Mūsų nestebina, kad žmonės 
demonstruoja. Mūsų nestebina, 
kad oficialūs žmonės rado reika
lo apgailestauti; mūsų nestebina 
ir bolševikų kolio j imąsis. Mūsų 
nestebina ir jų kanadiškų agen
tų plūdimai. Bet mes esame nu
stebę angliškosios spaudos rea
gavimu.

Kanada yra laisvas kraštas, 
kuriame demonstracijos nėra 
uždraustos — net ir antikomu- 
nistams. Laisvame krašte pilie
čiai turi teisę pasisakyti, kad ir 
dėl savų vyriausybės vieno ar 
kito patvarkymo. Drausti pilie
čiams demonstruoti, kitaip sa
kant, viešai parodyti savo nusi
statymą dėl vieno ar kito vy
riausybės poelgio, nėra nei už
drausta, nei peiktina. Leidimas 
važinėti po Kanados žemę bolše
vikiškai delegacijai yra tam tik-

vi žmonės gali- įvairiai vertinti.
Jei nieko .nesakoma dėl de

monstrantų, atėjusių su gėlėmis, 
kodėl turi būti smerkiami de
monstrantai gėlių neturėję? Už 
ką juos smerkti? Nepatinka?... 
skonio reikalas. Dėl to nesigin
čijama. Ir nesiūloma deportuoti 
Kad tai būtų pasakę komunistų 
simpatikai, tai būtų suprantama, 
ir dėl to netektų net ir rašyti. 
Bet kada taip kalba, ir tai dar 
kuone visos kanadiečių tautos 
vardu, buržuazinių partijų ofi
ciozai, mums tas ir keista ir ne
suprantama. Tas tik dar sykį 
įrodo, kad vakarai bolševikų nė
ra supratę ir (tai yra blogiausia) 
nesirengia suprasti. Vakarie
čiams jų etiketas yra svarbiau
sias dalykas, nors nuo to etiketo 
vėliau ir galvos risis.

Mes matome, kad užteko Že
nevoje bolševikams nusišypsoti 
ir vakariečiams galvos apsisuko. 
Nors, tiesą sakant, jiems niekad 
ir nebuvo kaip reikia atsisukę. 
Nuo II Basaul. karo vakariečiai 
nesugeba santykiuos su bolševi
kais atsistoti ant savų kojų. Už- 
leidę jiems pusę Europos, atida
vę Kinus ir visą eilę kitų kraš
tų, sustipriname bolševikus jų 
viduje, atidarę savo visas slap
tąsias duris jų agentams, iškėlę 
jų niekad nebuvusį autoritetą, 
vienu žodžiu, išvedę bolševikus 
“į svietą”, šiandien niekaip ne
gali atsigauti ir rasti kalboje su 
bolševikais teisingą ir reikalin
gą žodį. Vis koks tai tupčiojimas, 
koks tai pataikavimas, amžinos 
nuolaidos, amžina baimė juos

ir mes
užgauti, teisybę pasakyti.

Mums lietuviams atsidūru- 
siems Kanadoje tai yra dar vie
nas ryškus nusivylimas visoje 
jau buvusių grandinėje. Mums 
ne vienas šio krašto politikas 
kalbėjo apie savo antikomunis
tinių nusistatymų išlaikymą, jų 
demonstravimą, bet kada priėjo 
prie praktikos štai ir...nusivy
limas. Mūsų nusistatymas bolše
vikų atžvilgiu aiškus ir nekei
čiamas. Jie mus kviečia savo at
sišaukimais grįžti namo. Jie 
mums siuntinėja lapelius ir išti
sus laikraščius mus viliodami 
namo, o čion atvažiavę jie mus 
kolioja. Ir viena ir kita mes su
prantame. Vilionės nesuvilios, 
koliojimai neišgąsdins. Mes pa
siliksime prie savo aiškaus anti - 
komunistinio nusistatymo. Bet 
vietos viešosios nuomonės reiš
kėjų ir politikų nuomones mes 
po šito privalome pagrindinai 
išsiaiškinti. Mes nenorime būti 
nei žaislas, nei nepasitenkinimo 
objektas. Mes galime tik dau
giau izoliuotis savo lietuviškame 
gyvenime. Mes neišmoksime 
prekiauti savo širdies krauju. 
Mes matome, kaip politikai bi
čiuliaujasi su tais, su kuriais ry
toj neišvengiamai kariaus, ma
tome kaip stiprina savo būsitną 
priešą savo žiniomis ir patyir- 
mu. Buvo taip daroma ligi šiol, 
norima taip daryti ir ateity. Mes 
nesame pajėgūs pakeisti šitos 
politikos. Bet šia proga mums 
reiktų gerai pasvarstyti, kad ne
kišti pirštų tarp durų. Durys 
liks sveikos, o pirštai nukentės.

J. M. Raistas.

Išvesiu iš kalėjimo, o Dieve, mano sielą 
Ir leisk pakilti jai į tolimo daugaus erdves —• 
Mylėjau kalnus, jūrą, saulę, debesėlį — 
Mylėjau, bet visad ilgėjausi Tavęs.
Tas ilgesys dabar mane be gailesio kankina, 
Kalėjimą gi — šaltą kūną — varsto šiurpuliai. 
Giedokite, giedokite, o broliai, saulės himną — 
Štai jau sesuo mirtis ateina Umbrijos keliais!

O aš dar pakutinį karią šiandien šauksiu: 
Gerasis Dieve, tik Tu vienas man padėti begali — 
Išvesk iš čia, rūkai apneš saulėlydį, kaip rūdys auksą, 
Ir širdyje užluš giliai įsmigęs spindulys.

Išvesk, išvesk —■ jau ima stingt iškeltos rankos,
O šiltas kraujas varva iš penkių žaizdų,
Jau broliai paukščiai atsisveikinti prie kojų renkas, 
Palikę graudžią saulę, giesmę ir lizdus!

Šią valandą jie nebeklausia, kur keliauju — 
Subasio pašlaitėje užlūžo man keliai.
Ir paukščiams gi kas rudenį užverda kraujas, 
Ir jie tą skaudžią tremtį pajaučia giliai.

Bet Tu, o Dieve, jau iš čia vediesi mano sielą, 
Plačiai jai atidarai tolimo dangaus erdves — 
Aš palieku tūos kalnus, jūrą, saulę, debesėlį, 
Aš palieku' džiaugsmingai viską dėl Tavęs.

Iš naujai išleistos knygos “Atviros Marios”.

Toronto gydytojų pavyzdys

Kanados lietuviu kunigų suvažiavimas
Metinis Kanados liet. kat. ku

nigų suvažiavimas šiemet įvyko 
Montrealyje AV klebonijoj rug
sėjo 26 d. Dalis kunigų atvyko 
jau rugsėjo 24 d., kad galėtų da
lyvauti naujo parapijos dievna- 
mio pašventinime, kiti gi, nega
lėję atvykti anksčiau, atvyko tik 
suvažiavimam Bažymėtina, kad 
šį kartą suvažiavimas buvo gau
sus svečiais. Jame dalyvavo: J.E. 
vysk. V. Brizgys, Mons. Tulaba 
iš Romos, kan. Baškauskas iš Či
kagos, kun. Čepukaitis, Bhiladel- 
phijos liet, parap. klebonas ir 
JAV Kunigų Vienybės pirmi
ninkas, kun. prof. St Yla ir kun. 
Alf. Grauslys iš Čikagos. Mont- 
realio vyskupas, kardintas B. 
E. Lėger, dalyvavęs A. Vartų 
dievnamio šventinime, buvo irgi 
kviestas atsilankyti suvažiavi
me, bet dėl savo kelionės į Que- 
becą negalėjo; jis tik perdavė 
savo sveikinimą Kanados liet, 
kunigams.

Suvažiavimui pirmininkavo T. 
Kubilius S J, sekretoriavo T. Bal
takis OFM. Bo valdybos prane
šimų buvo išklausyti Mons. Tu- 
labos ir kun. Čepukaičio prane
šimai. Birmasis, dalyvavęs JAV 
kunigų seime, papasakojo apie, 
jo darbus, apie lietuvių šv. Kazi
miero kolegiją ir K. Bažnyčios 
būklę Lietuvoje. Kadangi kuni
gų prieauglis Lietuvoje esąs la
bai labai mažas, o senieji mirš
ta vienas po kito, šv. Kazimiero 
kolegija Romoje rengianti kuni
gus Lietuvai, tikėdamasi, kad 
anksčiau ar vėliau bus įmanoma 
ten vykti. Dabartiniu metu kole-
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Su ištiesta ranka artimo vardu
ĮSPŪDŽIAI IŠ VIEŠOSIOS BALFo RINKLIAVOS GATVĖSE

Kanados lietuviai tikriausiai 
turi mažiau patyrimo su aukų 
rinkimu didmiesčių gatvėse, bet 
JAV tautiečiai jau kelinti metai 
gauna leidimus viešosioms rink
liavoms lietuvių šalpai užjūriuo
se. Tai itin gražus amerikinių įs
taigų mostas lietuviams. Visa 
nesėkmė tik tame, kad palaips
niui vis mažėja aukų plaukimas. 
Net ir gauti leidimai viešosioms 
rinkliavoms, nevisada esti pil
nai išnaudojami — trūksta rin
kėjų, nors čia tiek yra tokių, ku
rie dar tik patys šalpos buvo 
reikalingi.

Išties, rinkėjo pareiga nėra 
maloni, kartais tenka net pa
kelti asmeninių užgauliojimų. 
Bet ir tokie reiškiniai, vargu ar 
turėtų atbaidyti mūsuosius nuo 
taip kilnios ir tikrojo žmonišku
mo supratimo pažymėtos veik
los.

Pasiklausykime kelių nuobirų 
iš rinkliavos meto patyrimo. Su 
sunkia širdimi tenka tarti, jog 
būta tautiečių, kurie nesivaržyk 
darni visiškai atsisakė priimti 
dėžutę ir pavaikščioti gatvėse 
Buvo ir tokių atsitikimų, jog ge
riausi bičiuliai vien dėl to susi
pyko, kad vienas jų atnešė ant
ram BALFo rinkliavos dėžutę ir 
pakvietė eiti kartu. Buvo, jog 
net per duris nebuvo įsileista pa- 
tebėjus, kad stovintis už durų 
laiko rankose glėbį dėželių... 
Bet lygia greta, būtina suminė
ti ir tuos šauniuosius talkinin
kus, kurių neatbaidė ir neatgra
sė niekas, kurie ir visiškai nera-

ginami panoro skirti keletą va
landų tautiečių vargui suma
žinti. Kaikurie iš jų jau savotiš
ki veteranai, nes dalyvauja ket
virtą, o kiti "ir penktą kartą.

— O, vaikų paraližiui renka
te? — atsiliepė į durų skambutį 
vidutinio amžiaus amerikietė su 
ištiesta žalia dolerine, bet paty.- 
rusi, kad aukų prašoma “tik” 
pabėgėliams, sugrįžo su mažu 
pinigėliu.

— Ką? Bėgliams? Tebūna, kur 
jie yra, mums jų nereikia! — 
“šauniai” ir trumpai atkerta sto
rokas džentelmenas.

— Nelaimingiesiems Europoj? 
Mielai! — atsako juodosios rasės 
praeivis, kišdamas dėželėn pus- 
dolerį. .

Ir, tikėsite ar ne, bet gavosi įs
pūdis, kad juodieji mažiausiai 
atsisakinėjo ir gausiausiai auko
jo. Tai tiesa. Užeini į barą. Gal 
sėdį prie alaus bokalo įmestų 
kokį pinigėlį? Visokių pasitai
ko. Atrodytų, jog barų lankyto
jai perdaug jau nesismulkintų 
dėl kelių skatikų. Kitas,, žiūrėk, 
dar ir pakviečia prie stalo pri
sėsti ... Gi anoje valgykloje, ga
na prašmatniai įruoštoje, savi
ninko pasiklausus ar jis nieko 
prieš neturėtų jei valgytojų tar
pe parinkus, tas nedviprasmiškai 
atsakęs, kad geriau jau ir nepra
dėjus ...

— Kam renkate? — klausia se
nyva akiniuota moterėlė.

— Please, help Lithuanian Re
fugees, Madam! — šauki. O ji, 

(Nukelta į 6 psl.)

gijoje gyvena 15 kunigų ir 
klierikai. Stengiamasi, kad ne
pritrūktų kadidatų, nes tuo at
veju tektų priimti arba svetimų 
tautybių klierikus, arba užsida
ryti. Tikimasi pašaukimų ir iš 
Kanados. Paramos bei mokslo 
stipendijų tuo tarpu gaunama iš 
JAV lietuvių. Paskutiniu laiku 
ypač atėjusi pagalbon Philadel- 
phija su $6.000. Be to, mons Tu
laba papasakojo apie Europos 
liet, katalikų suvažiavimą, ku
riame dalyvavo apie 50 kunigų 
ir pasauliečių. Jame buvę ap
svarstyti kat. akcijos klausimai 
ir pasisakyta taisytinais dalykais 
Europos liet, gyvenime. Vasario 
16 gimnazijoj, bendruomenėj-ir 
tt. Ypač įdomios buvo žinios 
apie liet, kunigus Sibire, nese
niai atvežtos iš ten grįžusių ita
lų kunigų. Esą jie laikosi didvy
riškai, žino kas dedasi Vakaruo
se ir prašo jų likimu nesisieloti.

Kun. Čepukaitis perdavė JAV 
kunigų sveikinimus ir pranešė 
apie naujos JAV K. Vienybės 
valdybos užsimojimus: sutvar
kyti “Lux Christi” skolas, ad
ministravimą ir savišalpos dr- 
ją. Pastarojoj esą apie 100 narių 
ir jos pagalba pasinaudos vargan 
patekę kunigai, ypač už Ameri
kos ribų, ir galbūt Lietuvoj gy
veną, kai bus galima. Ragino 
Kanados liet, kunigus priklau
syti tai draugijai.

Kun. dr. J. Gutauskas skaitė 
paskaitą: “Naujausi užsimojimai 
sielovadoj”, kurioje apžvelgė 
įvairiuose kraštuose daromus 
bandymus ypač religinio auklė
jimo srityje. Per diskusijas bu
vo išreikštas pageidavimas, kad 
mūsų gyvenimo problemoms 
studijuoti būtų rengiamos stu
dijų dienos ir kad jos būtų jun
giamos su kunigų suvažiavimais 
ypač JAV.

Apie mūsų dabarties . klausi
mus plačiai kalbėjo J.E. vysk. 
V. Brizgys ir kun. prof. St. Yla. 
Pasak pirmojo, mums reikalin
gas pasiruošimas ateičiai ir dva
siniu ir medžiaginiu požiūriu. 
Lietuvoje likę tik apie 200 sene
lių kunigų. Jiems pakeisti reikė
sią kunigų iš kitur. Spaudoj mi
nėta kunigų seminarija Lietu
voj esą maišoma su ortodoksų 
seminarija. Tikros kat. semina
rijos, jo žiniomis, nesą. Klierikų 
paruošimas vykstąs kitu būdu. 
Lietuvos katalikybei atstatyti 
esąs įsteigtas fondas, kurio glo
ba, lietuvių vyskupų pavestas, 
rūpinasi jis pats.

Kun. prof. St Yla kalbėjo apie 
liberalizmą, jos skerbimąsi į 
mūsų gyvenimą. Esą juo užsi
krėtęs ir mūsų jaunimas. Jis 
bando grįsti juo savo privatinį ir 
organizacinį gyvenimą, šis klau
simas buvo gyvai diskutuoja
mas. Ta proga buvo atkreiptas 
dėmesys ypač į rekolekcijas ir 
stovyklas.

Baigiant suvažiavimą buvo 
aptarti savi organizaciniai reika
lai ir išrinkta nauja valdyba iš 
Montrealio kunigų. Vėliau buvo 
pasiskirstyta pareigomis: pirm. 
<un. J. Bobinas, sekret. T. JL Ku
bilius SJ, ir ižd. 
kūnas.

Suvažiavimas 
palaiminimu A. 
čioj, kurio metu

kun. V, Stan-

buvo baigtas 
Vartų bažny- 
pasimelsta už 

Lietuvos K. Bažnyčią.

Trys Toronto lietuvių gydyto
jai — dr. A. Valadka, dr. J. Yčas 
ir dr. A. Bacevičius, kaip jau 
buvo skelbta, pasižadėjo vietinio 
skyriaus kūrėjus - savanorius 
gydyti už pusę konoraro. Dabar 
gi šitą gražųjį gestą minėtieji 
medikai pratęsė, įjungdami į už 
pusę kainos gydymo schemą ir 
buv. politinius kalinius, Lietu
vos Rezistencijos buy. polit. ka
linių Sąjungos, Toronto skyriaus 
narius. Todėl šituo pačiu prane
šama LRbpk S-gos Toronto sky
riaus nariams, kad ligos atveju 
kreiptųsi į vieną kurį nors iš šių 
lietuvių gydytojų:

Dr. Aleksas Valadka, 1081 
Bloor St. W. (prie Dufferin) 
telef. ME. 2933.

Dr. J. Yčas, 1390 Dundas St. 
W. (tarp Gladstone ir Rusholme 
Rd.), telef. LO. 1794. .

Dr. A. Bacevičius, 280 Ronces- 
valles Ave., telef. OL. 4778.

Lietuvos Rezistencijos buv.

politinių kalinių S-gos Toronto 
skyriaus valdyba dr. Valadkai, 
dr. Yčui ir dr. Bacevičiui už pa
rodytą to skyriaus nariams tokį 
nuoširdumą reiškia gražiausią 
padėką.

Tikrai geri darbai moko, pa
vyzdžiai patraukia. Šis posakis 
labai gražiai realizavosi prakti
koj. Baskelbus laikraščiuose to
kį gražų torontiečių lietuvių gy
dytojų pavyzdį, štai, jau skaitė
me spaudoje, jog Kūrėjų - Sava
norių S-gos C. Valdyba (JAV) 
susitarė su dr. V. Vileišiu ir dr. 
K. Gudaičiu, abu Čikagoje, kad 
juodu gydys Čikagoje gyvenan
čius kūrėjus - savanorius ir jų 
šeimas už 50% nustatytos kai
nos. Taip lygiai ir vaistininkas 
Rakas (kaip torontietis J. Mar
gis) čikagiečiams kūrėjams - sa
vanoriams pąsižadėjo atleisti 
vaistus su iki 15% nuolaida.

Pr. Alšėnas.

Su didžiausia pompa Tiesa 
atidavė duoklę tarybų Lietuvos 
penkiolikos metų sukakčiai, iš 
didelio džiaugsmo užmiršdama 
faktą, kad Lietuva nuo 1941 m. 
vasaros iki 1944 m. rudens ne
buvo sovietų okupuota. Tada 
Lietuvą teriojo kitas okupantas
— hitlerinė Vokietija. Taigi, kal
bant apie sovietinę Lietuvos 
okupaciją, kurią “Tiesa” vadina 
tarybų Lietuva, reikėtų links
niuoti tik 12 metų laikotarpį, 
nors Lietuvoje pasilikusiam lie
tuviui jis atrodo ištisu amžiumi

“Pravda” padeda “Tiesai”
“Tiesa” persispaudžia ilgą 

“Bravdos” vedamąjį: “Gaivinan
ti tautų draugystės jėga”, kuria
me meluoja: “Brieš 15 metų 
liaudies pasipiktinimo banga nu
šlavė antinacionalinį rėžimą Pa
baltijy. 1940 m. liepos 21 d. Lie
tuvos Liaudies Seimas priėmė 
deklaraciją, kurioje buvo sako
ma — Liaudies Seimas, išreikš
damas vieningą Lietuvos laisvos 
darbo liaudies valią, skelbia, 
kad Lietuvoje įvedama tarybų 
santvarka”... Laisva darbo liau
dis laisvai savo valios pareikšti 
negalėjo, nes ji jau nebuvo lais
va. Negi “Bravdos” melų fabri
kantai būtų užmiršę sovietų rau
donąją armiją, kuri tuo metu 
buvo okupavusi visą Lietuvą? 
Laisvoji darbo liaudis savo lais
vą valią pademonstravo sovietų
- vokiečių karo pirmosiomis die
nomis, kada tūkstančiai partiza
nų stojo į kovą. Jau antrą karo 
dieną sovietų raudonoji armija 
nedrįso nosies įkišti į Kauną. 
“Bravda” savo rašeivų blogą at
mintį galėtų labai lengvai patai
syti atsiųsdama korespondentus 
į Lietuvoje esančias kapines, kur 
yra palaidoti keli šimtai parti
zanų. “Bravdos” archyvuose, be 
abejo, kur nors yra užkišta me
džiaga, kad Lietuva tų pačių 
partizanų dėka vienam mėnesiui 
buvo atgavusi nepriklausomybę, 
kol ją vėl sulikvidavo Hitlerio 
atsiųsti rudmarškiniai.

Dėkojama už Kustanajų 
ir Kliušinogorską
Kremliaus valia ir malone su

lipdyta LTSR Augščiausia Tary
ba, piktnaudodama lietuvių tau
tos valią, apsigarsina: “Lietuvos

Tarybų Socialistinės Respubli
kos Augščiausioji Taryba visos 
lietuvių tautos vardu reiškia 
nuoširdžiausią padėką šlovingą
ją! komunistų partijai, jos cent
ro komitetui, Sąjunginei vyriau
sybei, visoms broliškoms tarybi
nėms tautoms už milžinišką pa
ramą, kuri įgalino pasiekti šiuos 
istorinius laimėjimus”... Tai 
naujas niekada nesibaigiančio 
komunistinio nachališkumo pa
vyzdys — raudonosios kanarkos 
užgieda padėkos giesmę paver
gėjams ir dargi visos lietuvių 
tautos vardu. Lietuvių tauta is
torijos laikotarpiuose egzistavo 
net ir tada, kai jos nepatvirtin
davo Maskva, kada jai per prie
vartą būdavo brukamas iš Mas
kvos atgabentas rusiškas raidy
nas. Tuo tarpu LTSR augščiau- 
siajai tarybai priklausančios 
raudonosios kanarkos savo uba
gišką egzistenciją šiandien pri
valo grįsti Maskvos palaimini
mu. Be Maskvos specialaus lei
dimo jos ir nusičiaudėti negali.

“Šiandien esame nebe tie”
Kalvarijos ra j. “Tarybų Lietu

vos” kolchozo pirmininkas L. 
Statulevičius panegirikos pilna
me rašinyje labai neatsargiai 
prasitaria: “Šiandien mes esame 
nebe tie, kokiais buvome vakar, 
o rytoj būsime nebe tie, kokiais 
esame šiandien”... Vakar lietu
vis ūkininkas turėjo nuosavą 
ūkį, šiandien jis yra paprastas 
suvalstybintas bernas kolchoze, 
o rytoj, labai galimas dalykas, 
iškeliaus į Sibiro taigas... Tuo 
tarpu Spartako stadijone suva
rytas lietuviškasis jaunimas ver
čiamas linksmai dainuoti: “Kur 
Nemunas teka, ten partija vagą 
į ateitį šviesią, laimingą nuties. 
Brie Nemuno kaime dainas apie 
laimę dainuoja lietuviai giliai iš 
širdies”... Skambėjo kadaise 
dainos lietuviškame kaime, lie
tuviškose sodybose. Šiandien jos 
negali skambėti, nes nei kaimų, 
nei lietuviškų sodybų “šlovingo
ji”-partija nepaliko. Vietoje jų 
stūkso pagal sovietinį kurpalį 
ant greitųjų sukirpti kolchozai. 
“Šiandien mes esame nebe tie, 
kokiais buvome vakar, o rytoj 
būsime nebe tie, kokiais esame 
šiandien”... Vyt. Kastytis.

NEOKANADIETĖ SEKRETORĖ DŽIAUGIASI SENU KANADIEČIŲ PAPROČIU -

“Time out with Weston’s'1

Geresniam

krautuvėje

*Užkondžioi su Weston’

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS — PIRK

“Time out with Weston’s”

ieškokite Weston’s vardo

Šiai graikiškos kilmės sekretorei “užkandžiai su pienu 

ir pyragaičiais reiškia “Time OUt With Weston’s” 

— kanadiečių mėgiamas- įprotis, kurį ji taip greit 

pasisavino.

Šiai progai ypač tinka Weston’s Digestives. Šie trapūs, 

šviežiai kepti biskvitai su riešutų skoniu nepaprastai 

skanūs su ledo šaltumo pienu. Bet Weston’s 

Digestives yra tik vienas iš daugelio 

gamintų produktų, kurie gaminami jūsų 

užkandžiams.
Gaminami biskvitai, sausainiai 

(crackers) ir, žinoma, šviežia, 

sveikatą stiprinanti Weston’s duona.

BISKVITAI - DUONA - TORTAI - SALDAINIAI
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Pavergtoje tėvynėje
Jųęzaą Barta$>ūn«s, dabar A. 

Tąrybos deputatąs ir LKP CK 
revizijos kom. narys, nuo 1953 
m. atsargos gen. majoras, anks
čiau vidaus reikalų ministeris, 
paslaptinga asmenybė, daugelio 
laikytas rusu. Jam sukakus 60 
metų “Tiesa” duoda apie jį to
šių žinių:

J. Bartašiūnas gimęs 1895 m. 
liepos 12 (25 d.) Linkuvos rajo
no Dirsių kripe mažažemio vals
tiečio šeimoje, kuri turėjusi 3 
ha nederlingos žemės. Jis išvy
kęs uždarbiauti į Rigą, kur dir
bęs uoste kroviku, kol 1915 m. 
buvęs mobolizuotas ir iki 1917 
m. išbuvęs fronte. Jis “aktyvia? 
dalyvavo kavoje už Tarybų val
džios įtvirtinimą Lietuvoje”. 
1919 m. įstojęs i kom. oartiją. 
Bolševikus iš Lietuvos išvarius. 
“Bartašiūnas lieka Raudonosios 
Armijos eilėse”. Čia nuo būrio 
vado pakilęs iki “kuopos komi
saro ir vado”. Kovojęs prieš 
Vrangeli. 1921 m. demobilizuo- 
ta§ ip CK pasiustas Smolensko 
gubernijos komiteto žinion. “Iš 
tęn jis siunčiamas dirbti i yąls- 
tvbęs sąųm’mn organus”. Kaip

Lygumų MTS atsilikusi ne 
vien kombainų remontu, bet ir 
kuliamosios esą neremontuotos. 
Iš visų vos 1 kuliamoji esaiiti 
MTS sodyboje, o kitos kolūkiuo
se, kur jomis niekas nesirūpinąs.

Daugely kolūkių esą dar ne
suremontuotos kertamosios. Ką 
veikiąs “pąrtiios rajono komite
tas, kuris atsakingas už tai, kad 
kolūkiai nuimtų visą derlių, ne- 
or-ileistų mažiausių nuostolių, 
laiku įvykdytų valstybines grū
du narųpšas ir užtikrintų svarų 
kolūkiečių darabdienį?”

Sudeikių kolūkio pirm. Kaz
lauskas esąs komunistas.

Fert William, Ont
Lietuviškoji jaunuomenė stro-‘ 

oiai dirba ir lanko mokyklas Leo 
Druktenis, mūsų talkininkas, 
gavo jaun. mątric. gimnazijoje. 
Dabar lanko 13 klase ir ruošiasi 
gauti sen. matric. P. Bružaitė pa
baigė pradžios mokyklą ir įstojo 
gimnazijom P. Jonaitytė ir Mi- 
tąlaitė lanko gimnaziją.

Vvt. Radauskas išrinktas dir
bančiųjų atstovu Nipigon, Ont.,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

HAMILTON Ont.

f

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

AmLB Kr. Valdyba rugsėjo 3 
d. posėdy priėmė darbo planą. 
Tarp kitko priėmė laikinuosius 
LB Kultūros Fondo nuostatus. 
KF tikslas “skatinti ir remti tau
tinę lietuvių kultūrą: padėti kul
tūrininkams bei jų vienetams ir 
organizuoti kultūrinį gyvenimą. 
Šiam, tikslui bus skiriamos pre
mijos bei subsidijos, teikiami pa
gyrimo lapai ir kt.” Vyr. KF ta
ryba turės narių iki 25 asmenų, 
pakviestų 3 m. Kr. Valdybos. 
Taryba išsirinks valdybą. Atski
rose vietovėse veiks KF skyriai 
arjgaliotiniai. KF pajamos: apy
linkių ir seniūnijų metinės įmo
kos, KF rėmėjų mokesčiai, pa
rengimų pelno 2%; aukos, pali
kimai ir. 1.1.

Kr. Valdybą nusistatė 1956 m. 
liepos 1 d. Dainų šventės metu 
„Čikagoje sušaukti kultūros kon
gresą. Dėl to tariamasi su Čika
gos apygarda.

Kr. Valdybos reikalų vedėju 
pakviestas K. Žukas.

BALFo viešoje rinkliavoje Či
kagoje rugsėjo 18 d. surinkta 
per 8 000 dolerių.

Ryt. JAV pakraščių ateitinin
kai spalio 8-9 d. Hartforde orga
nizuoja didžiulę šventę pami
nėti ateitininkijos 45 metų su-

Fed. vyr. vadas prof. S. Sužie
dėlis.

Katalikų jaunimo vasaros sto
vykla buvo suorganizuota prie 
Augsburgo. Dalyvavo arti šimto 
jaunuolių. Jai vadovavo kun. A. 
Bunga, kuriam padėjo p.p. Skei- 
valienė, Pranckonienė ir stud. 
V. Memenąs su E. Vasiliausku. 
Stovyklą aplankė ir kan. dr. J. 
Kcnčius.

Dainų šventės komitetas suda
rė spaudos bei propagandos ko- 

i misiją: kun. dr. J. Prunskis, S. 
Na.rkeliūnaitė, VI. Butėnas, St. 
Daunys, Vyt. Meškauskas, J. 
Paplėnas, N. Gugienė, Pr. Za- 
ranka, J. Leonas, St. Pįeža, Vyt. 
Kastytis, VI. Kleiza.

Kun. dr. K. Gečys, mūsų ben
dradarbis, iš studijinės kelionės 
po Europą, grįžo į Niujorką.
VOKIETIJA

Iš Kr. Vald. pirm. p. Zundės 
pranešimo Kr. Tarybos sesijoje 
rugpiūčio 27-28 d. Huettenfelde.

Ekonominiai reikalai. Lietu
viams Vokietijoje esą reikia 
jungtis į didesnes kolonijas, nes 
tik tuo būdu būsią galima iš
vengti nutautėjimo pavojaus. 
Esą reikėtų parinkti palankesnes 
vietoves ir jose statytis namus. 
Lėšų šiam reikalui galima gauti 
iš įvairių fondu: Lastenausgleich 
fondas (turintiems Vokietijos pi
lietybę) , Pabėgėlių Bankas, 
Augštasis Komisaras Pabėgėlių 
Reikalams ir pan. Taip pat fi
nansiniai panašių projektų įgy
vendinimą remianti ir Vokieti
jos vyriausybė. Šiuo sumanymų 
susidomėjęs ir Šveicarų - Lietu
vių Pabėgėlių Komitetas, kuris 
šiam reikalui mano galėsiąs su
telkti apie pusę milijono markių. 
Krašto V-ba 
vių norėtų 
tytis.

Švietimo reikalai. Pereitais 
metais Vokietijoje veikę 18 var
go mokyklų. Šiemet jų skaičius 
paaugs iki 20. Jose mokosi 338 
vaikai. Mokyklų darbui trukdo 
vadovėlių ir lietuviškų tinkamų 
vaikams knygų trūkumas. Nusi? 
skundė, kad iki šiol nepavykę su 
BALFu suderinti ir suvienodinti 
vargo mokyklos šalpą.

Vasario 16 gimnazijai tenka 
didžiausias Krašto Valdybos dė
mesys. Paskutiniais metais gim
naziją lankė 160 mokinių. Dabar 
planuojama gimnazijos bendra
butį praplėsti ir pritaikyti 220 
mokinių. Galvojama į gimnazi- • 
ją kviesti taip pat lietuvius iš 
kitų kraštų.

Gimnazijai rūpinamasi gauti 
valstybinės gimnazijos teisės. Iki 
šiol šio reikalo nebuvę galima 
kelti, nes nebuvęs sutvarkytas 
mokytojų cenzo pripažinimo 
klausimas. Tačiau dabar Vok i e- 
tijos įstaigų Vasario 16 gimnazi- . 
ja oficialiai pripažįstama ir lai
koma, kad ji veikia teisėtai. Pri
pažinus valstybinės gimnazijos 
teises, palengvėtų ir jos finansi
nė padėtis, nes vokiečių vyriau
sybė šiuo atveju būtų įpareigota 
jai teikti' materialinę paramą. 
Per paskutiniuosius apyskaiti- 
nius metus gimnazijos išlaikys 
mui buvę išleista DM 267.698,25. 
Šių sumų tačiau esą neužtenka: . 
mokytojų atlyginimai esą per 
žemi, trūksta mokslo kabinetų, 
mokslo priemonių, bendrabučio 
įrengimų ir tt. Daug yra gimna
zijai padėjusios ir tarptautinės 
institucijos, ypač Free Europe 
Citizens’ Service. Tikimasi, kad 
ši organizacija padės įrengti 
gimnazijai fizikos kabinetą ir 
skaityklą.

Gimnazijos rūmai nuo š.m. lie
pos mėn. 29 d. perėję visiškon 
Vokietijos LB nuosavybėn. Ji 
tapusi įrašyta pilnutinė savinin
ke į hipotekos knygas. Šiuo metu 
už rūmus esą likę skolos DM 15.- 
000, kurią pagal sutartį reikia 
sumokėti iki š.m. spalio 1 d. Ši 
suma būtų senai sumokėta, jei
gu nereikėtų dideles lėšas skirti 
remontams, inventorių įgijimui 
ir kt. darbams gimnazijos rū
muose. “Turint galvoje perspek
tyvas gauti lėšų iš tebevaromų 
akcijų, praktiškai Vasario 16 
gimnazijos namų- vajus laikyti
nas baigtu” — pareiškė Zunde.

Tarybos sesijoje buvo patvir
tinta pereitų apyskaitinių metų 
finansinė apyskaita bei priimta 
nauja sąmata bendrai DM 376.- 
596,85 sumai.

BALFo įgaliotinio Iz. Rugie
nio tėvelis po ilgos ligos rugpiū
čio 4 d. mirė Miunchene. Laido
tuvėse dalyvavo kan. dr. Kon
čius, kun. dr. J. Aviža, kųn. 
Tautkevičius ir gausus būrys lie
tuviu.

veiklos. “LD” atskirais nume
riais galima gauti kiekvieną sek
madienį po pamaldų lietuviškam 
“Švyturio” kioske.

Šia proga dar primename, 
kad spalio mėn. pabaigoj išsiun
čiamas paskutinis gen. St. Raiš- 
tikio atsiminimų prenumerato
rių sąrašas. Ši 2 tomų kietais vir
šeliais vertinga ir graži knyga 
užsisakant iš anksto kainuos $10, 
rinkoje jų kaina bus $12. Dabar 
užsisakantiems visus pinigus, 
$10, reikės sumokėti gavus I to
mą. Rašykite ar skambinkite St. 
Bakšiui, 38 Stanley Ave., Ha
milton, Ont., tel. JA. 9-4662.

Apyl. v-bos suruoštas rugsėjo 
24 d. šakių vakaras susilaukė di
delio dėmesio. Susirinko 230 sve
čių.. Pelno gauta apie $200.

Šeštad. mokyklos naudai su
rengta loterija davė per $160 
pelno.

Šiame rudens sezone verti vi-
Sų dėmesio du kultūriniai paren-i kakčiai R - k At,k 
girnai: spalio 15 d. 7 vai. vak. „ . v„r „ į

Valandėlė Kauno operoj. Spa
lio 15 d. 7 vai. vąk., yfestdąle 
Collegiate auditorijoje parapijos 
komitetas rengia mętinį gran
diozinį koncertą, kuriame visą 
programą išpildys visiems gerai 
žinomas Toronto Lietuvių Cho
ras “Varpas”, vadovaujamas mu
ziko St Gailevičiaus.

Kurie buvote Montręalyje III 
Lietuvių Dienos proga, patys tu
rėjote progos išgirsti “Varpo” 
chorą, visi pasijutote kaip Kau
no operoje. Todėl vįsi kviečiami 
dalyvauti šiame konpertę. Bilie
tus dar galite gauti pas platinto
jus ir klebonijoje. Koncerte da
lyvaus fabrikų bosai, miesto ma
joras p. Jackson ir kiti garbingi 
svečiai. Parapijos k-tas.

Redeemer Lutheran bažnyčio
je, Main Street Ė. ir Wendorf 
kampas, spalio 9 d. 3 vai. pp. lie
tuvių pamaldos su šventa vaka
riene. Švenčiama padėkos šven
tė. Kįr. Leonas Kostizenas.

Lietuvių gimnazijų rėmėiąį 
nuo rugsėjo 1 d. pradėjo naujus 
metus. Suorganizuoti dar 2 nau
ji rėmėių būreliai: vienas Vasa
rio 16 rimri. ir vienas Saleziečių 
rimn. Tokiu būdu dabar mūsų 
koloniioi vra 6 Vasario 16 gimn. 
ir 3 Saleziečiu rimn. būreliai. 
Norėdami nuosekliau supažin
dinti tautiečius su tris mūsų 
kolonuos geraisiais lietuviais 
duodame smulkesni Vasario 16 

vo su n. Hanra Gobei, sail, sese-1 gimn. remčiu būrelio 187 nr. ao- 
rim. Jiems linkime geriausios J rašvma. Kita karta sunažindin- 
sekmės. sime su kitais tokiais būreliais.

Šis būrelis suorganizuotas 
1953 m. rugsėio 1 d. Jam apsi
ėmė vadovauti Jer. Pleinys. Po 
metu būrelio vadovavima ner
ėmė Br. Grajauskas, kuris ii ve
da ir šiuo metu. Per dvejus me
tus io asmeninė sudėtis keitėsi 
ir nuo š.m. rugsėio 1 d. jis turi 
20 nariu, pasižądęjųsįų per me? 
tus aukoti no 1 dol kas? mėnesi. 
Iš ių tėra tik 9 nariai, kurie be 
nertraukos iau trečius metus au
koja no $12 būtent: X Arminas, 
St. Bakšvs, K. Baronas, VI. Ge- 
rųlskis, J. Karaliūnas, J. Pipi
ras, J. Pleinvs. J. Raguskas ir 
VI. šešelgiš. Kiti 11 rėmėiu i bū
reli ištolo vėliau. Z. BpĮskįs, V. 
Bielevičius. Br. Grajauskas, B. 
Grinius. J. Kežinaitis, J. Kamai- 
tis, J. Povilauskąs. P. Zūbąs, A. 
Tankauskas, R. Žubrickąs ir A. 
Petkevičius.

, Praėjusiu metų bėgvje iš bū
relio pasitraukė Br. Erelis, pa
aukojęs $1. K. Žilvytis — $4, ir 
K. Zadlauskas — $3. Nuo rūgšč
io 1 d. istoio Ant. Jankauskas ir 
R. Zubrickas.

Malonu išreikšti k-jos vardu 
didelę padėka visiems buvu
siems ir esamiems 187 būrelio 
nariams už ių didele paramą lie
tuviškam reikalui. Atskirą padė
ką k-ia reiškia būrelio vadovui 
Br. Grajauskui už jo didelį atsi
davimą šiam darbui. Jo punk
tualus aukų surinkimas, sugebė
jimas rasti naujų narių į pąsi- 
traukusių vietą, pastatė šį būre
lį pavyzdžiu.

Iš Vasario 16 ginm. direkto
riaus, dr. V .Literskio, rugsėjo 
27 d. gautas pranešimas, kad š. 
m. kovo mėn. pasiųsta pp. Kaže-

iį§ 1018 ąr 1910 m. atsirado Ue-Į apylinke atstovavo Toronte uni-
tijynif* — crpvn kaip daugvhė 
trer°f!niu ar ątėin su raudonais 
ąrrnns neaišku. T.venai neaišku, 
kur d’rbrv kąip čekistas po de-

1940 rn. iyedps bolševiku ^ai
džia buvęs paskatas 29 liet, šąų- 
pn knrvyi “vnatin<*oio skvriaus 

Korn met11 kovoie$

n vėliąn pęrtrėlt?S ’ 1’ėtDV’šką

’ią T/TSR VM^us rei-
k'pnucarii n

bau vifl. rpjnicfm -iv*

ca cbrbn iki 1953 m”.
Jfad^ iseięs i atsargą gen. maio- 
po ^ajnsny.

Rašn anie n -T. M°cn?uskas-

jos susirinkimuose.
P. Ramanauskas iš Philadel- 

nhiios lankėsi Fort Williams, 
Ont. Jis nadovanoio 6 knygas 
mūsų apvlinkės knvtfynui. Au
kotojui nuoširdus ačiū.

Mr. ir Mrs. Humbv. bu v. Ba®- 
denaitė. sujaukė dukrelės. Tė
vai ir npnaiškiąi tuo labai džiau
giasi. Sveikiname laiminguosius 
tėvus.

pn. H. Ppskvs. jr Bružai lankė
si J AV oas rimines.

P. Kąiutis laisvalaikiu stato
si ^rąžu nąma.|/

Juozas šnokauskac susižieda-

mėkų dovana — 500 svarų lydy
tų tauku — jau seniai gauta.

“T?” 38 ny. Hamiltono kroni
koje pranešama, kad čia veikia 
Vasario 16 girnn. remti 7 būre
liai. Tai korektūros klaida. Nuo 
š.m. rugsėjo 1 d. Hamiltone yra 
6 rėmėjų būreliai Vasario 16 g. 
ir 3 Saleziečių gimn.

Vokietijos Krašto V-bą “Drau
go” 226 nr., . rugsėjo 27 d., skel
bia 1954/55 mokslo metų Vasario 
16 gimn. apyskaitą.,,, Didžiausia 
pajamų dali?; DM ■ 206.000 gauta 
iš rėmėjų būrelių.

Palyginę Hamiltono įnašą, ku
ris per šiuos metus sudarė apie 
DM 5.000, matome, jog mūsų ko
lonija suaukojo 2,4% arba vieną 
penkiasdešimtąją dalį.

Vilniaus krašto lietuvių šven
tė - minėjimas įvyks spalio 9 d. 
Hamiltone šią proga kun. dr. J. 
Tadarauskas 11 vai. atlaikys iš
kilmingas šv. Mišias už žuvu
sius vilniečius, pasakydamas 
šiai dienai pritaikytą pamokslą.

Oficiali programa vakare ren
giama Toronte.

“Lietuvių Dienų” spalio mėne
sio numeris skiriamas Hamilto
nui. Jame bus nu traukų, straips
nių iš mūsų kolonijos lietuviškos

Aušros Vartų parapijos ruošia
mas “Varpo” choro koncertas, ir 
lapkričio 6 d. “Aukuro” 5 m. su
kakties proga premjera “Tėvas”, 
dalyvaujant H. Kačinskui. Ruo
šia TF Hamiltono skyrius.

Abiems parengimams bilietai 
jau dabar platinami. Sk. St.

tirianti, kiek lietu- 
tokius namus sta-

asp. nepasiruošta 
tašo M T.pdvtrp “T” 

nięrnifįčin 2 d. nnr^er^. MTS 
turi nuimti A&O ba. 

,Tv 1R b^t nPsak MTS direk- 
torĮpus tĮprbuto 5 dar esą nesu- 
remontuoti. IsHkruiu sur^mon- 
tuotas esąs vos vięnps Nr. 17. 
tpę^v ir tas neisb^odvtas. ne
patikrintas. Vienuolikos e kom
bainu remontai “veik neiuda” 
ir moohanik?S Trubinskas nieko 
neembs nas^kyti. kada iie būsią 
haMi. Mech. dirbtuvės vedėjas 
Žukovas guodžias tik, kad kom
bainai esą nauji ir didelio ra
mento nebusią reikalingi MTS 
dir. Narbutas sakas, kad prie 
remonto dirba 15-16 žmonių, o iš 
tikro korespondentas radęs be
triūsiančius vns 4. Keli kombai
nai esą kolūkiuose nuo pernai 
metu “net nenuvalvti nuo pra
ėjusiu metu purvo, kūlimo agre
gatuose sužėlė grūdai”.

Rudėti^ HnHiovoi r°rnti likusias lietu
vius Vokietiioi^ surinkta $115 51. Pini
on i oersius+i KLB Šalpos Fondo Centro 
Komitetui Toronte.

Aukoto: $10 — Juozas Donėn^s; $7
— Henrikas KnvoFauskas; do $5 —- 
Antonds Baltrušaitis, Vvtoutas Radaus
kas, Valerijus Sibulis, Albinas Andriušis/ 
Juozas Žukauskas Jonas Čeoonis, Mar- 
tvnas Anelis, Dornin. Kowalczvk, George 
Qpno, P. Pretkus. įi Miteles. E. Jqsevi-; 
čiūtė: $3 — Juozas Šookauskas; oo $2
— Juozas Paukštvs, Alfonsas Galiaus
ias, A. Mitalas, J. Kazlauskas, E. Weyer, 
K. Jakovlėnas Kalėda, S. Kniūkšta, K. 
Kaminskas. Tomv Bagdonas. V. Joku- 
bauskas, Bagdonas Sjr‘. A. Vatkus-Yai- 
tiekūnas, H. Poškus; $1.51 — P. Ast
rauskas; po $1 — L. Galvozas, Fred 
Tutlvs, P. Bučinskas, P. Verslauskas, P. 
Bružas, P. Druktenis.

Auku surinko: Vyt. Radauskas — 
$59, A. Kaminskienė—$38,51, P. Pret
kus— $18.

Širdingiausias ačiū aukotojams ir rin
kėjams.

Aukos Vasario 16 gimnazijai teberen
kami. Užbaigę rinkliava paskelbsime au
kotojų sąrašo. E. J. j

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

FL Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

A. + A. JUOZUI L ERETAI mirus.

seseriai ir švogeriams p.p. DŲMŠAMS nuoširdžią užuojautą 

reiškia

S. ir B. Sakalauskai.

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIU GYVENIMO
Lietuvių imigracijai 
Brazilijon 30 metų

Gruodžio mėnesį sueis 30 me
tų kai po prrihdj o pasaulinio ka
ro Santos uoste išlipo pirmieji 
lietuvių imigrantai. Ši imigraci
ja galima skaityti antrąją, nes 
pirmi lietuviai atvyko Brazili
jon dar 19 šimtmetyje, apie 1880 
metus. Jų pėdsakus randame 
vienur kitur S. Paulo apylinkė
se ir kiek daugiau Rio Grande do 
Sul estade. Pokarinė imigracija 
buvo daug gausesnė. Koloniza
cijos ir imigracijos departamen
to dąviniais, Brazilijon yra įva
žiavę 45.000 lietuvių, teisingiau 
sakant su lietuviškais pasais 
Lietuvos piliečių. Imant tautiniu 
atžvilgiu lietuviu Brazilijon at
vyko gerokai mažiau, nes jų tar
pe yra nemažas nuošimtis Lietu
vos žydų, rusų, vokiečių.

Kun. B. Sugintas buvo nuvy
kęs į Assis vyskupiją aplankyti 
savo seno pažįstamo kun. Jono 
Kvikliaus. Deia, jo jau neberado 
gyvųjų tarp. Jis mirė š.m. gegu
žės 25 d. būdamas 60 m. amžiaus. 
Pusę savo gyvenimo praleido be
sidarbuodamas Brazilijoje. Dau
geliui lietuvių buvo pažįstamas 
iš pirmųjų' emigracijos dienų. 
Su jais kartu išgyveno visus 
imigranto sunkumus.

Paskutiniuoju metu darbavosi 
ir mirė Anhumas parapijoje. Tai 
pirmas lietuvio kunigo kapas

REIKALAUKITE

kreipkitės į mūsų atstovą
1

R. TOLIA Leal į state
Nr. 27-FO-4

GARSŪS 
NUO 

1*8 metų

UNDERWEAR

Zig jna> Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LL »-3558

Perkant ar pąrdųoęlant namus » .

avies vilnos
APATINIU BALTINIŲ

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepra- 
lenks šiltumu ir ne
paprasta jų kokybe. 
Sukirpti judesiams — 
patogumui ir pagamin
ti iš avies vilnos spe
cialiai, kad būtų kuo 
Šilčiau. Vien vardus 
Penmans suteikia ypa
tingą vertę. Galima 
pirkti atskirai balti
nius ir kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ir vaikams.

Brazilijoje.
Algirdas Buitvydas rugsėjo 4 

d., drauge su čia atsilankiusiu 
kun. Pranu Gavėnu, išvyko Ita
lijon mokintis lietuvių Tėvų Sa
leziečių vedamoje mokykloje.

Motinos M. Aloyzos išleistu
vės. Rugsėjo 11 d. 3 vai. pp. V. 
Zelinoje Seserų Pranciškiečių 
gimnazijos salėje lietuviškosios 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi savo mokytojų, ir mokslei
viai ateitininkai, vad. kun. J. 
Šeškevičiaus, surengė viešnioms 
iš JAV Motinai M. Aloyzai ir jos 
palydovei seselei M. Reginai iš
leistuves.

Susirinko pilna salė motinų, 
tėvelių, vaikučių ir prijaučian
čių lietuviškai veiklai, kurie per 
tą trumpą laiką pamilo garbingą 
Motiną M. Aloyzą, tokią švelnią 
ir taurią asmenybę.

Atsisveikinimas buvo užpildy
tas smagia lietuviška programa: 
eilėraščiais, dainomis, šokiais, 
improvizuotais komiškais vaiz
deliais. Programą išpildė lietu
viškos mokyklos mokiniai ir vy
resnieji moksleiviai ateitininkai, 
įdėję į ją visas savo pastangas ir 
sugebėjimus. Motina M. Aloyza 
pabręžtinai pakartojo, kad Š. 
Amerika labai mažai žino apie 
Braziliją, jos gyvenimo sąlygas 
ir lietuvių veikimą šioje egzotiš
koje, pilnoje paslapčių šalyje. 
Todėl kiekvienas norėjo parody
ti visa geriausia, gražiausia, kas 
čia gali būti lietuvių sukurta. 
Motina M. Aloyza žadėjo grįžusi 
į JAV papasakoti ir spaudoje 
aprašyti patirtus įspūdžius. No
rėtume, kad jie sutaptų su tais, 
kuriuos mes išsinešėme, mes, 
lietuviai gyvenantieji Brazilijo
je, viename iš kukliausių S. Pau
lo priemiesčių (papasakosiu, ka-

da nors atskiru reportažu apie 
mūsų “lietuviškąjį” priemiestį).

Po vaikų atliktos programos, 
kalbėjo-muz. J. Kaseliūnas, ne
nuilstamas darbuotojas lietuvy
bėje, šauklys, kuris šaukia į vi
sas keturias pasaulio šalis: “Vie
nykitės, vienykite vaikus ir tė
vus ir skelbkite pasauliui, kad 
Lietuva gyva, nemari!. . .’’ Jis 
iškėlė jaunimo susirašinėjimo 
klausimą ir įteikė Motinai M. 
Aloyzai raštus tuo reikalu.

Seselės Kristinos mokiniams 
tarus paskutinį žodį buvo įteik
tos Motinai Alyozai ir seselei 
Reginai dovanos primenančios 
egzotiškąją Braziliją.

Al. Boguslauskas, Sao Paulo 
lietuvių energingas veikėjas, 
buvo išvykęs tarnybiniais rei
kalais 1. 8. — 25. 8. į Kanadą ir 
Japoniją. Savo įspūdžius pasa
koja “Mūsų Lietuvoje”.

S. Paulo Moinho Velho (Se
nojo Malūno) lietuviai suruošė 
čia viešinčiam kun. B. Sugintui 
pagerbimo vakarienę. Moinho 
Velho lietuvių vadu ir vargo mo
kyklos įkūrėju bei išlaikytojų 
yra vaistininkas J. Lukoševičius.

Motina M. Aioyza ir seselė Re
gina, rugsėjo 14 d., laivu “Bra
zil” išvyko atgal į JAV. Brazili
jon buvo atvykusios į Tarptauti
nį Eucharistinį Kongresą. Ta 
proga aplankė Urugvajų ir Ar
gentiną. Kiek ilgiau pabuvo S. 
Paulyje, kur yra įsikūrusios se
selės Pranciškietės. Ji gyvai do
mėjosi lietuviška veikla ir da
lyvavo visuose jos garbei pa
ruoštuose parengimuose. Ji ras
davo laiko ir aplankyti lietuvių 
kalbos pamokas, kur tardavo į 
vaikus nuoširdžius žodžius, ska
tinančius neužmiršti tėvų kal
bos. H. D.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
. Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu baisa perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybas 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užraiyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje — \

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvu speciolios trumposios bangos jums gorontuojo_Europos stočių 
priėmimo (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi ^4 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip jmokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
924 Dundas St. W., Taranto 

Tel. EM. 4-1433.
SKYRIAI IR AGENTŪROS: \

Toronto — 697 Queen St W._. 
Hamilton

Kitchener — 343 King $t. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 Vi King St. 
Golt, Ont. — 41 Dixon St 
Ottawa — 343 Lisgor St 
Vancouver — 340 Homer St.

... W lift

- 234 Jomes St. N. ir 
24/a Kine St W.

Waterloo — 96 King." St S. 
London — 111 Vi King St. 
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
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MUZIKINIS GYVENIMAS
Dalis mūsų lietuviškosios vi

suomenės nusiskundžia apmiru
siu muzikiniu gyvenimu čįa To
ronte. Nusiskundimus betgi nėra 
visai pagrįstas. Čia muzikinis 
gyvenimas yrą itin gyvas, duo
dantis galimybių išgirsti pasau
linio masto kūrinius, išpildomus 
pasaulinio masto interpretato
rių. Pepžvelgę ateinančio sezono 
parengimų programas, pastebė
sime, jog kasdieną tąi yięnoje, 
tai kitoje vietoję vyksta koncer
tai, Vieni JŲ, tiesa, yrą žemesnio 
lygio., išpildomi vietinių pajėgų, 
kiti, betgi labai ąųgšto. Męs tu
rėsime prpgos išgirsti tokio mąs-

Stein, Stęrn, Heifętz, Moteux, 
SĮr Beeęhąpi. Šį sezoną jie visi 
koncertuos su Toronto simfoni
nių orkestrų. Eątpnę ąudįtprijo- 
j’ė* galėsime pą§ikiąųsytį Ląteį- 
nęr/ Hąns von Brendą, Į^ikovą, 
Schpėidęr ir dąųgelį kitų. To
ronto Konservatorijoje kasdien 
rengiama baigiančiųjų beį pa
žangiųjų studentų rečitaliai. 
Maple Leaf Gardens koncertuo
ją Mputovąni, o Royal Alexand
ra tęątrę išeiną į sceną Montę 
Carlo bąlętas.

Karališkoji konservatorija
Antroji muzikinio gyvenimo 

pusė yra priaugančios kartas pa
ruošimas. Šį darbą atlieką To
ronto Karališkoji Konservatori
ją. Pripažinta geriausia šiame 
kontinente ir žinoma už Kana
dos ribų, ji buvo įsteigta priva
čios firmog 1386 metais. Pirmo
sios patalpos buvo Yonge gatvė
je, virš parduotuvės. Jos direk- 

‘ torium buvo Edyąrd Fįschęr, 
pakviestas iš Bostono. Per vieną 
dešimtį kopservatorįja išaugo iš 
200 mokinių į 1000. 1897 m. buvo 
nupirktos patalpos College gat
vėje, kuriose Konservatorija ir 

. dabar tebėra. Vėliau ją perėmė 
Toronto universitetas, kurio 
kontrolėje ji tebėra- iki šiai die
nai. Peimąntįpįo jubiliejaus pro
gą, Anglijos kąrąlįųs, pripąžin- 
damąs svarų kultūrinį darbą, 
1947 m. suteikė jai teisę vadin
tis karališkąja — “Royal”.

1952 m. universitetąs paruošė 
planą, skirstantį Konservatoriją 
i dvi dalis: Muzikos Mokyklą įr 
Muzikos Fakultetą. Muzikos 
Mokykla rųpinąsį mokinių pa
ruošimu nuo pirmo . kurso iki 
Ą.R.C.T. Jai t^Įp'pat priklauso 
įr operos mpkyklaj į kurią pri
imami pažangesnieji dainavimo 
klasės mokiniai. Muzikos fakul
tetas ruošia studentus universi
tetiniam laipsniui: bakalauro, 
magistro ir muzikos daktaro. Jis 
taip pat suteikia artisto dipl°"

s

Konservatorijos koncertų salė

mus. Skirtumas tarp muzikos 
fakulteto ir muzikes mokyklos 
yrą toks, kad muzikos mokyklą 
gaji lankyti kiekvienas įr bet 
kuriuo laiku, laiko egzaminus 
perkėlimui į augštesnį kursą, iki 
baigia su pažymėjimu, jog yra 
lankęs -Karališkąją Konservato
riją. Gi į muzikos fakultetą gali 
įstoti ne jaunesni kaip 16 metų 
su Ontario mokyklos XIII klasės 
pažymėjimu ir baigę šešių metų 
pianino klasę. Muzikos diplomui 
įsigyti reikią išeiti trejų metų 
kursą, pereinant iš vieno į kitą 
kas metai. Į dainavimeč smuiko, 
celo, pianino ir kompozicijos 
kląses studentai priimami kon
kursiniu keliu. Priimamų skai
čius yra ribotas.

Kaip į muzikes mokyklą, taip 
ir muzikos fakultetą priimami 
studentai konkursiniu keliu gali 
laimėti stipendijas. Stipendijos 
dydis nuo $50 iki $600. Stipen
dijas suaukoja įvairios Toronto 
firmos, taip pat privatūs asme
nys. Norintieji gauti stipendijas 
kreipiasi i konservatorijos rašti
nę, užpildydami tam reikalui 
fprmųliąrus. Šiais metais šimtai 
naujųjų kanadiečių įstojo i šią 
mokyklą bei jos skyrius; dabar 
joje yra apie 8000 studijuojančių 
muziką. . Vien tik Toronte kon
servatorija turi per dvylika sky
rių, be to, dar turi skyrius kituo
se miestuose — Otavoje, Wini- 
pege, Saskatoone, Reginoje, Ed-

TORONTE
montone, Vankuveryje, Viktori
joje beį Montrealyje.

Konservatorija turi savo sim
foninį orkestrą, kamerinį am 
samblį, chorą, kompozitorių dar
bo patalpas; universitetinė dalis 
turi savo orkestrą ir chorą. Gera 
biblioteka suteikia galimybių 
susipažinti su nauju muzikinių 
repertuaru. Joje galima pasi
klausyti muzikes ir išsinešti pa
geidaujamų gaidų. Tenka pa
brėžti, kad konservatorijos mo
komasis personalas yra tikrai 
rinktinis. Čia susitiksime tokias 
įžymybes kaip pianistus Guer
rero, Roubakine, neseniai persi
kėlus; iš Šveięarijbs B. Souvai- 
ran, Unįnski, harpsįkordistę G. 
Kraus. Dainavimo klasė taipgi 
nėra apleista. Joje buvusi Mila
no Scales garsi primadona Cig
na Gina, atkviesta į Torontą Ed. 
Johnsono, dabartinio konserva
torijos direktoriato bei buvusio 
Metropclitano operos generali
nio menedžerio; Ireną Jessner, 
ilgą laiką dainavusi Metropoli- 
tano operoje turi savo dainavi
mo klasę, Ernesto Vinci, Lesslie 
Holmes ir daugelis kitę: Kitos 
šakos irgi nėra atsilikusios. To
dėl studijoms čia su važiuoja stu
dentų net ir iš kitų kontinentų. 
Įdomu, kad nemaža studentų 
yra iš JAV, o šiemet pasitaikė 
net iš pietinės Korėjos.

Privati operos firma, bendra
darbiaudama su konservatorija, 
jau septyni metai kiekvieną žie
mą ruošia', operos festivalius, ku
rie susilaukia teigiamos kritikes 
ne tik-iš vietinės spaudos, bet 
ir užsienio.. Ši operos firma — 
kompanija savo repertuare jau 
turi dvidešimt operų ir šiemet 
žada jį praturtinti dar trimis: 
Carmen,- Madame Butterfly ir* 
Don Giovanni. Tuo bėdų ši ope
ros kompanija paruošia jaunąs 
pajėgas dainavimo profesijai.

Nuodugniau pažvelgę mato
me, kad- muzikinio auklėjimo 
sritis Kanadoje nėra apleista. 
Tiktai absolventams čia didelių 
galimybių, deja, nėra. Todėl čia 
baigę paprastai važiuoja i JAV 
ieškoti laimės. Tiesa, konserva
torija turi savo darbo įstaigą, 
kuri rūpinasi absolventais.

Spėjama, jog po dviejų metų 
Torontas turės savo nuolatinę 
operą, kurios lygiui pakelti bus 
pakviesta stipresnių jėgų iš Niu
jorko. Būtų sveikintina, jei ši 
opera suteiktų galimybę pasi
reikšti ir Kanados kylančioms 
pajėgoms.

Tarp kitko, šiuo metu konser
vatoriją lanko per penkiolika 
lietuvių. Vaclovas Verikaitis.

DAINV ŠVENTĖS KOMITETO
PRANEŠIMAS NR. 4

III.
A 21” console, kuris
TURI VISKĄ!

S PIRMOS ROSIES PERDAVIMAS ,. . PIRMOS RŪŠIES 
STILIUS .., PIRMOS RŪŠIES PATOGUMAS ...
PIRMOS RŪŠIES VERTĖS I I
Štai jums stilingas ąprątąs, vąd. functional 
swivel base fornąoą, pritaikintas special, atitin
kamam rąjonui geriausiai priimti bet kokiomis 
sąlygomis... išbandytas šimtus kartų visose 
Kanados vietose! Tą; ąliuminizuotas 21” pa
veikslas kaip reąliąme gyvenime! Tąi prieina
mos kąinps Westinghouse gamybos “San Diego” 
aparatas... televizijos aparatas, kuris duoda

"SAN DIEGO" 
(Model 2v4K)

Labai patogus reguliato
rius su iliuminuotais ka
nalų numeriais, pilno FM 
garsas su dideliu, prie
kyje įmontuotu garsia
kalbiu. Gaunami walnut, 
mahogany arba blond 
oak medžio.

Ryškūs, aiškūs paveikslai
V ĮSU R!

Štai dalykai, kurių pagalba aparatas veikia 
puikiausiai BET KURIOJE VIETOJE: 21” “Lu
ina Ray” aliųminizuota paveikslų lempa padvi
gubina paveikslų ryškumą, Super 100 Cascode 
reguliatorius jėgos padidinimui, naujas “Noise 
Killer” priętąisąs trukdymų pašalinimui, auto
matinė “Range-Finder” kontrolė, suteikianti 
daugiau srovės tolimesnių stočių priėmimui, ir 
plius pasukamos “Silver Safeguard” chassis 
geresniam žiūrėjimui iš įvairių pozicijų.

Išvykstu iš Šiaurės 
Amerikos

Rugpiųpio pradžioje, sutvar
kęs persėdimo reikalus Miami 
aerodrome, manįau gerai apžiū
rėsiąs svetimtaučių ir lietuvių 
išgarbintą kųrortmiestį. Deja, 
iškėlęs koją iš vėsinamo aerod
romo pastato pasijutau atsidūręs 
karštame tvaike. Torontas ir 
Niujorkas, kuriuose šiuo laiku 
taip pat gerokai svilino, atrodė 
tik šiaurės ašigaliu. Pavažinėjęs 
taksi paliai pustuščius papjūdy- 
mius ir grąžiąs palmių alėjas, 
sugrįžau į gerai ventiliuojamą ir 
švariai įrengtą aerodromo barą 
ir prasėdėjau jame likusias tris 
valandas.

Atrodo, kad Davy Crcckett 
pablūdimas nemažesnis ir čia 
kaip Kanadoj, kur kiekvienas 
kojas pa velkąs paauglis ant gal
vos nešioja meškėno uodegą, o 
suaugęs švilpauju Davy baladę. 
Per tris Valandas patefono dėžė 
ne kartą ją atgrojo. Betrūko, 
kad vienas pasiturinčiai atrodąs 
su tipiškais “Trumano” marški
niais ponaitis išgrojo Davy Cro
ckett du kartus iš eilės. Mano 
kantrybė išsibaigė, ir aš, įmetęs 
dešimtuką ir užsukęs dar kartą 
Davy, išsinešdinau. Išeidamas 
ponaičiui palinkėjau: “Enjoy 
yourself, chum”.

Išskristi pavėlavome visą va
landą, nes Pan American Grace 
b-vės mechanikai ilgai birbino 
įr stabdė vieną mūsų lėktuvo 
motorą. Kaikųrie keleiviai pra
dėjo nerįmąutį, sako, šis moto
ras galįs kelyje užsidegti. Aš 
nebijojau, neš Pan American 
per garsi kompanija, kad išleistų 
su įtartinu motoru.

Apsukę ratą paliai pajūryje 
pastatytų hotelių — dangorai
žių virtinę, pasukome Panamos 
link. Prie kiekvieno hotelio ar 
visai mažo namuko Miami mies
te būtinai turėjo būti mažas ar 
didesnis plaukimo baseinas, nors 
jūra tik keli žingsniai. Ameriko
nai mėgsta prabangą. Pats mies
tas, atrodo, stovėjo ant nesibait 
giančių balų ir kanalų. Pakran
tėse vanduo, matyt, nuo jūros 
augalų, buvo nepaprastai gražiai 
žalias ir saulės spindulių apva
džiotas.;auksu. ' •

Netoliese Floridos ir Kubos 
sala, kurią turėjau progos aplan
kyti praeitą vasarą. Iš lėktuvo 
mačiau nesibaigiančius palmių 
miškus, balas ir vienodą mono
tonišką žemumą. Kur-ne-kur 
stūksojo mažos trobelės, o pro 
jas tiesėsi smėlėti siauri keliu
kai. ;

Vakarop daugus dangstėsi rūs
čiais griąustįnio debesimis, į ku
riuos, atrodo, mes tiesiai skrido
me. Centrinės Amerikos dangus 
yra žydriai mėlynas, o vakaro 
debesys tamsiai raudoni, prime
ną milžiniškus bokštus. Vienas 
iš jų buvo baisiai panašus į gry
bą, ar geriau sakant į atominės 
bombos debesį. Norėjosi būti 
dailininku ir nupiešti šiuos pa
sakiško grožio debesų junginius.

Kanalo respublikoje — 
Panamoje

Lygiai po 4 ir pusės valandos 
nusileidome į Panamos respubli
kos aerodromą — Tucumen. Ae
rodromo pastatas naujas ir vi
duje nepaprastai švarus. Šiaurės 
Amerikos aerodromų šefai galė
tų iš Panamos pasimokyti. Imi
gracijos valdininkai, atrodo, ne
maišyto ispaniško kraujo, mam 
dagiai patikrino dokumentus ir 
paviršutiniškai peržiūrėjo baga
žą. Kieme apspito geras būrys 
mulatų, kiekvienas reklamuoda
mas savo hotelį ir taksį. Pa
ėmiau artimiausią ir išvažiavau 
į už 20 km esančią Panamos sos
tinę — Panamą.

Panamos respublika, paskuti
nė iš centrinių Amerikos vals
tybių, dar vąd. bananų respub
lika, daugiąusia įšsiląįko iš JAV 
mokamos nuomos už kanalo 
naudojimą ir bananų bei kavos 
eksporto. Gyventojai: daugiau
sia maišyto ispąnų-indėnų-neg- 
rų krąujo, arba mulatai - metisai

—

APŽIŪRĖKITE IR PALYGINKITE 7 VERTIN
GUS WESTINGHOUSE TV MODELIUS PAS 
JUMS ARTIMIAUSIUS WESTINGHOUSE 
PARDAVĖJUS'

Westinghouse pritaikyta TV
Žiūrėkite t
DIQ ONĖ”

liausią valandą “STU 
vakarais, 10 vaL

Bet kokie oporoto pokeitimoi, iš anksto 
nepronešomi.

ir žambai. Kraštas grynai tropi- 
kinio klimato, kalvotas su tropi
nių medžių miškais, kuriuose 
apstu jaguarų, pumų, eselotų, 
šernų, tropinių paukščių, na, ir 
nuodingų gyvačių.

Panamos mieste daug karščiau 
ir drėgniau negu Kanadoje vasa
rą. Geresni viešbučiai turi ven
tiliaciją, todėl turistui čia ne
bloga. Kitaip nežinau, ar būčiau 
galėjęs čia išbūti dvi paras.
Viešbutis “International”, ame

rikonų ypač mėgstamas, yra šva
rus ir patogus. Mokestis — $6 už 
parą, žymiai tačiau pigiau viso
se kitose Pietų Amerikos valsty
bėse, net ir pirmaeiliuose vieš
bučiuose.

Sekantį rytą po geroko žodžių 
pasikeitimo ir derėjimosi už $4 
pasisamdžiau juoduką taksistą ir 
išvažiavau apžiūrėti miesto. Gat
vėmis važinėjo šimtai mulatų su 
naujomis jankiškėmis mašino
mis. Daug amerikoniškų kariškų 
sunkvežimių, vairuojamų vieti
nių panamiečių. Prie Balboa 
miesto matėsi nemažas ameri
kiečių kariškas aerodromas ir il
gos virtinės tropinių (belangių) 
kareivinių, prie kurių stovėjo 
šimtai amerikoniškų automobi
lių.

Kanalas aptvertas vielų tvora, 
atrodo, gana šiaurias. Prie vartų 
stovėjo amerikietis policininkas,

JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų Šventės Komitetas skelbia 
dainos konkursą visiems lietu
viams kompozitoriams, gyve
nantiems laisvajame pasaulyje 
Konkursui yra nustatytos šios 
sąlygos:

1. Dainos tekstą lietuvių gy
venimo arba tautos likimo tema 
pasirenka pats kompozitorius.

2. Daina privalo būti parašyta 
keturiems balsams mišriam cho
rui.

3. Rankraštis turi būti pasira
šytas slapyvardžiu ir ne kompo
zitoriaus ranka. Atskirame voke 
turi būti įdėtas lapelis su kom- 
zitoriaus vardu, pavarde ir 
tiksliu adresu bei kūrinio pava- 
■dinimu.

4. Kūrinys su abiem vokais 
turi būti siunčiamas šiuo adre
su: JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas, c/o 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48 St., 
Cicerą 50, Ill.

5. Konkurso terminas baigia
si 1955 m. gruodžio 15 d.

6. Dainas įvertins Dainų Šven 
tės Komiteto jury komisija, ku
rią sudaro šie muzikai: Alek
sandras Kučiūnas — jury komi
sijos pirmininkas, nariai — Al
fonsas Mikulskis, Izidorius Vo- 
syliūnas, Vytautas Marijošius ir 
Kazys Steponavičius.

7. Geriausiai įvertintos dainos 
kompozitoriui skiriama 100 dol. 
premija. Antrosios geriausiai 
įvertintos dainos kompozitoriui 
skiriama 50 dol. Abi premijos 
gali būti skiriamos už dvi dainas 
ir tam pačiam kompozitoriui.

8. Daina, v laimėjusi pirmąją 
premiją, bus atliekama mišraus 
jungtinio choro Dainų šventės 
metų.

9. Dainų Šventės Komitetas 
su nepremijuotų dainų autoriais 
tarsis atskirai dėl jų išleidimo.

Dainų Šventės Komitetas pra
šo visus lietuvius kompozitorius, 
nesvarbu kur jie gyventų, gau
siai dalyvauti šiame dainos kon
kurse.

Šventės Komitetas.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Vasario 16 gimnazijai teisių 

pripažinimo klausimas pateik
tas visų Vokietijos švietimo mi
nisterijų mokyklų komisijai kar
tu su vengrų, latvių ir rusų gim
nazijomis.

Vengrų gimn. turi 12 mokyto-

Panames kanalas.
bet per juos einant be “Good 
Morning” nieko daugiau nesakė, 
nei dokumentų neprašė. Tuo pa
čiu momentu ilgais lynais 2 maži 
garvežiukai kanalu traukė milži
nišką japonų prekinį laivą. Pa
dariau keletą kanalo nuotraukų, 
niekas nedraudžia čia fotogra
fuoti ar filmuoti. Grįždamas per- 
važiau per gana modernų Bal- 
boos naujamiestį, JAV laivyno 
bazę su modernia ligonine ir 
naujomis mokyklomis ir grįžau 
atgal į Panamos senamiestį, kurį 
1671 m. visiškai buvo sudeginęs 
garsusis piratas Morganas. Nau
jai atstatytasis, atrodo, tačiau 
gana senas, siaurutės, kreivbs 
gatvelės pilnos važiuotų ir pės
čių mulatų. St. Jose bažnyčioje 
apžiūrėjau garsųjį aukso alto
rių, kuris išsaugotas iš origina
liosios St. Jose bažnyčios, kuri 
sudegė kartu su senamiesčiu. 
Bažnyčioje keletas mulačių ėjo 
Kryžiaus kelius.

Mieste užrašai visur ispanų ir 
anglų kalbomis. Labai mėgiami 
amerikoniški vardai, pvz. Bar 
Washington, California Tavern, 
New York arba Hollywood 
Clothes ir pan. Istorinėse vieto
se nemaža amerikonų turistų, 
kuriems juodukai gidai teikė pa
aiškinimus. Kareivių (ameriko
nų) mieste beveik nesimato, at
rodo, kad Panamos vvriausybė 
nelabai pageidauja. Kaip tik 
man bebūnant naujasis Panamos 
prezidentas Arias (prieš 2 mėn 
prez. Remon buvo nužudytas) 
paskelbė naują kanalo nuomos 
sutartį. Jankiams nuomos mo
kestis už sekančius metus patri
gubintas, taip pat kariuomenės 
judėjimo teisės gerokai apkar
pytos. Pagal prezidento pareiš
kimą Panama ir toliau norinti 
palaikyti draugiškus santykius 
su Amerika. Yra įrodymų, kad

Foto J. Pamituviškio

Redakcijai prisiųsta
Moteris, liet, moterų žurnalas, 

leidžiamas kas 3 mėnesiai, Nr. 1, 
32 psl., leidžia K. Liet. Kat. Mo
terų D-ja, red. St. Prapuoleny- 
tė, red. sekr. J. Ambraziejienė, 
administratorė K. Juozapavičie
nė; viršelis dail. H. J. Žmuidzi- 
nienėš, numerio kaina 75ė, pre
numerata metams $3. Viršelis 
dviejų spalvų, viduje 20 iliustra
cijų ir 5 vinjetės.

Trečiosios Kanados Lietuvių 
Dienos Montrealyje Metraštis, 
Montreal, 1955. IX. 3-5, KLB 
Montrealio Liet. Seimelio leidi
nys Nr. 1, viršelis dail. J. Aks
tino. rinko ir ofseto spaudai pa
ruošė Spaudos B-vė “Žiburiai”, 
spaudė Foto-Lith Offset Prin
ting Co., Toronto. Ont., 120 psl.

Saleziečiu Balsas. 1955 m. nr. 
2‘ (19), 32 psl. . , \

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1955 
m. Nr. 9, 257-288 psl. •

Mūsų Vytis. PLSS vadų, va
dovių ir akademikų skautų-čių 
laikraštis. 1955 m. rugsėjis - spa
lis. Nr.5(67), 159 - 194 nsl.

The Lithuanian Situation. 
SenteAiber - October, Vol. 
No 5 (137).

Žibintas. Liet. Kat. Religinės 
Kultūros dvimėnesinis žurnalas, 
red. kun. J. Kuzmickis; Red. ir 
admin, adresas: 21, Ann Place, 
Bradford 5. Yorks., England.

Laiškai lietuviams, 1955 m 
rugsėjis. Vol. VI, No 8, 225-256 
psl.

1955 
XI,

komunistai visais būdais bando 
įsiterpti i Panamos darbo uni
jas ir j kanalo zonos darbininkų 
tarpą, taip pat varo stiprią agita
ciją prieš amerikonų kanalo val
dymą. (Bus daugiau).

jų ir 130 mokinių, -latvių —• 11 
mokyt, ir 90 mokinių (ji veikia 
stovyklos tvarka), rusų — 7 mo
kytojus ir 52 mokinius. Lietuvių 
gimnazija yra didžiausia — 14 
mokytojų ir 160 mokinių.

Į Vasario 16 gimnaziją, prasi
dėjus naujiesiems mokslo me
tams nebeatvyko 10 mokinių, 
kurie esą emigravę. Vietoj jų 
įstojo nauji, todėl moksleivių 
skaičius siekia apie 160. Su lai
ku, praplėtus būstą, numatyta 
dar daugiau mokinių. Vietoj ka
peliono kun. dr. Paškevičiaus 
pakviestas iš Romos kun. dr. Jf 
Petraitis, o mergaičių bendrar 
bučio vedėja ir kūno kultūros 
mokytoja — L. Skeivalienė.

Alina Grinienė iš Vasario 16 
gimnazijos pasitraukė ir dabar 
dirba BALFo įstaigoje Muen- 
chene.

Prof. Jonui Puzinui rugsėjo 
18 d. suėjo 50 metų. Ta proga 
“Draugas” ir “Naujienos” iš
spausdino platokus pasikalbėji
mus su sukaktuvininku.

Profesorius gimė 1905 m. rug
sėjo 18 d. Svaronių km., Deltu
vos valsčiuje, Ukmergės apskr., 
baigė Ukmergės gimnaziją, 1929' 
m. Kauno universitetą, 1934 m. 
apgynė daktaro disertaciją Hei
delbergo universitete, 1935 m. 
pradėjo dirbti Vytauto D. uni
versitete, 1939 m. Vilniaus uni
versitete, kur 1941-1944 m. bu
vo Humanitarinių Mokslų Fak. 
dekanas; profesoriavo Pabaltijo 
universitete Hamburge ir Pin- 
neberge nuo 1945 m., o 1948-9 m. 
buvo lietuviškojo sektoriaus rek
torius. Šiuo metu gyvena Phila- 
delphijoje ir dirba kaip Liet. 
Enciklopedijos dekanas.

Prof. Z. Ivinskis, dalyvavęs 
Romoje istorikų suvažiavime, 
lapkričio 1 d. vėl išvyksta į Bon- 
ną, kur pirmininkauja Baltų ins
titutui.

A. Plateris, buvęs teisės isto
rijos katedros, prof. Janulaičio, 
asistentas, baigė studijas Čika
gos univ. sociologijos skyr. ir ten 
pat pradeda dirbti moksl. darbą.

J. Balčiūnas - Švaistas yra 
Naujienų redakciios štabo narys.

K. Bradūnas išleidžia naują 
eilėraščių rinkinį “Devynios ba
ladės”. Leidžia Liet. Knygos 
Klubas Čikagoje.

Sol. Aid. Stemnųžienė rugsėjo 
25 d. dalyvavo Hofmano pasakų 
pąstątvmę Nicklause rolėie.

A. šešpląukis - Tyruolis pa
rengė liet. 4Reratūros chresto
matiją žemesniu klasių moki
niams. Bus iliustruota A. Augus
tino nuotraukom. Leidžia Ben
drija.

Dr. A. Musteikis, mūsų ben
dradarbis, persikėlė i Buffalo. 
N.Y.. kur (Jėstvs sociologiją D’ 
Youville kolegijoje.

Al. Greimas parašė lietuvių li
teratūros anžvalpa Paryžiuje lei
džiamai “La Literature du 
Monde”.

Skaitykite linksmą mėnesinį laikraštįMOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
A. RINKŪNO “KREGŽDUTĖS”

I dalis — elementorius, 96 pusi............................. .......
II dalis skaitymai ir aplinkos pažinimas antriems

. ir tretiems metams, 184 pusi................. •....
III dalis — tėvynės pažinimas (Lietuvos geografijos

ir istorijos pradmenys), 231 pusi. ............
Visos dalys gausiai iliustruotos.

Ambrazevičiaus, Vaičiulaičio ir Skrupskelienės 
“Naujieji skaitymai”, chrestomatija vyresniems sky-

$1.50

$2.75

$3.00

$2.50
Be to, turime lietuviškų klasės žurnalų (75č) ir mokinio 
pažymėjimų (7%^)
Platintojams ir mokykloms, užsakančioms didesniais kie-

* kiais, nuolaida.
Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 

Pundas St. W.
Toronto, Ont, Canada.

KARIKATŪROS, ŠARŽAI, ANEKDOTAI, FELJETONAI 
IR ĮVAIRUS HUMORAS

Metinė prenumerata tik $1.00
Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St, Suite 3. Montreal, Q., Canada

Geriausios anglys žemiausia kaina
Apsirūpinkite kuru ŽIEMAI da
bar žemomis VASAROS SEZO
NO KAINOMIS. Norėdami gau
ti smulkesnių informacijų arba 
užsisakyti anglių, visados kreip
kitės į mūsų atstovus

VYT. Ir S. AUŠROTUS

Telefonu

1 1111 "J ■111 J -1- I

DOMINION 
COAL & WOOD

LL'0527



e puse.

Mann & Martel
i JOINT REALTY LTD.

899 BLOOR ST. W. OL 6381
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ,

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

$1.000 įmokėti, Dundas - Dover- 
court, 6 kambarių, alyva šildomas, 
gražus kiemas, garažas, vieno skola 
10 metų.

$17.900, High Parke, prie Ronces
valles, labai gerų plytų, atskiras 9 k., 
4 virtuvės, dvi vonios, vandeniu alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas, geras 
pirkinys.

$7.900 pilna kaina ant Brock Ave.
• 6 k., įvažiavimas į kiemą, žemas 
įmokėjimas, viena skola.

$4.500 įmokėti, Bloor - Runnyme
de, mūrinis, 7 k. per du ougštus, 2 
modern, virtuvės, alyva šildomas, ga
ražas, 10 metų skola.

$3.000 įmokėti, Parkdale rajone, 
atskiras, 8 k. per du augštus, labai 
geras įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola 10 metų.

$3.000 įmokėti, prie Ossington į 
šiaurę nuo Bloor, 7 k., labai gero mū
ro, dvi mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti 
KUZMAS.

- Tel. OL. 8481.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Norėdami pirkti ar parduoti nekHhojamųJį turtų kreipkitės 
i didžiausią lietuvišką įstaigą

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481 
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte. 
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

•
Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

O L. 6381:
F. SENKUS, 
V. PLIOPLYS, 
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS,

' BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS, 
B. KRIAUČELIŪNAS,

( ■ \

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,

A. BLIUDŽ1US

S. JUCEVIČIUS,

A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS. '

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo, draudimo nieko 
neatidėliodami kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAM- 
BINDAMI KLAUSKITE J. KARPIS.
Pranešame, kad p^B. SERGAUTIS pas mus jokių pareigų neina

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
, REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas^namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, -—prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tel. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - TeL OL. 8719.

K J. J. ELLIS 
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkont or porduodont betkokiq nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, bitnių. formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

COLLEGE — BUTCHER AND
GROCERY,

$21.000, įmokėti apie $5-6.000, 
lobai gero mūro, gerai įrengto 
krautuvė ir 6 gražūs kambariai. 
Metinė apyvarta apie $30.000. 
Galimo dar daug pagerinti. Karšto 
vandens Šildymas, dvigubos gara
žas su gražiu kiemu, atvira skola 
10-čioi metų. Namas randasi nau
jai statomos bažnyčios rajone.

GEOFFREY - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 10 did. gražių k., 
kvadratinio plano, presuotų plytų, 
visai atskiras, gražiausias namas 
gatvėje, vandeniu alyva šildomas, 
2 modernios virtuvės, 2 vonios, žai
dimų kambarys, didelis gražus kie
mas, garažas su įvažiavimu iŠ gat
vės. Balansas viena atviro skola 
10-čioi metų.

BUTCHER & GROCERY,
$7.000 pilna kaino, lobai geros 
kampinis biznis, gerame rajone, 
nuomos sutartis 5 metams su pra
ilginimu dar sekantiems 5 m. Sa
vaitinė apyvarta $1.400 - $1.900. 

DELAWARE - BLOOR,
$12.500, $1.500 įmokėti, 6 dide
lių kambarių, tikro muro narnas; 
labai 'gerai išlaikytos iš vidaus, 2 
geros virtuvės, 4 gabalų vonia, ge
ros kietmedžio grindys.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$15.900 pilna kaina, 6 didelių k., 
square plano, visai atskiros, gero 
muro namas. 2 modernios virtuvės, 
alyvos šildymas, didelis, gražus 
kiemas, garažas su geru įvažiavi
mu iš gatvės.

P. MALIŠAUSKAS
•«.: Ml 2471. Kl 7422

* Vandens if oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui

RONCESVALLES,
Pieno boras, restoranas, $2.300 
pilna kaino,* 7 metų nuomos su

tartis, apie $1.000 savaitinė apyvar
ta, 13 sėdimų vietų, labai skubus 
pardavimas, puikus pirkinys.

BENZINO STOTOIS,
Pastatas susidedąs iš 5 komb. buto, 
garažo ir restorano, lobai geroje 
vietoj, parduodamas su visais įren
gimais ir įrankiais. La boi geras 
pirkinys norinčiam verstis Šiuo biz
niu.

WINDERMERE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, gra
žus atskiras namas, kvadratinis 
plonas, naujas alyvos šildymas, 
kietmedžio griindys, kambarys rū
syje su baru, garažas su grožiu 
kiemu, arti susisiekimo. Namas be 
skolų.

GLENHOLME - ST. CLAIR,
Apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių, 
atskiras gražus mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildomos, kvadra
tinis plonos, 2 modernios virtuvės, 
garažas su šoniniu įvažiavimu, di
džiulis gražus kiemas, arti susisie
kimo.

RUSHOLME RD.,
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, van
deniu alyva šildomas, modernios 
virtuvės, dvi vonios, garažas, pri
vatus įvažiavimas, geras pirkinys.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - . Res.: LL 1584

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: \

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
to, apimu namus 'pilnam instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080 
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Musu šios savaitės pasiūlymai

i

2

$7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susideda iŠ 14 kamb. 
Lobai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

$40.000 pilna kaina, 9 butų mū
rinis, atskiras nomas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 komb. per 
du ougštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas Bloor - Run
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiros namas, vandeniu - alyva

. # šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendcnan rajone.

9. $22.000 pilno kaino. 9 komb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Labai geram stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

Turime daugeli kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei jmokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL 8444

D. KAROSAS
OL 8443

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443

J. BUCANTAS 
OL 8444

$11.500, 6 kambarių, pusiau at
skiras, alyva apšildomas, yra garažas, 
randasi Bloor ir Duffer in rajone.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių, aly
va apšildomos, garažas, Lisgar - Dun
das rajone. Kaina $9.500.

$5.000 įmokėti, Bloor ir Beresford 
rajone, atskiras, 7 kambarių namas, 
šoninis įvažiavimas, garažas, puikus 
namas iš lauko ir viduje. Gražiai su
tvarkytas kiemas.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių na
mas Fern ir Sorauren rajone. Labai 
Švarus namas.

$5.000 įmokėti, 12 kambarių na
mas, Bloor ir Bathurst rajone. Geros 
namas su gerom pajamom.

$16.200 pilno kaino, 8 kambariai 
per 3 ougštus, 3 virtuvės, alyva šil
domas, gero mūro namas. Randasi 
prie Bloor ir Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

$2.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, garažas. Ron- 
cesvalles ir Galley rajone. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

Vyt. MIČIŪNAS
Tel. OL 8481.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!! 
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
JL> * netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti 

imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 • 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apje^ lO metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra- 
• a x. r?'
,OnC- y ... . 4

12. $ 10.500/pilna^^aina?^J5 kdmb. 
| mūriri/s nomas. Alyva sifdomas. 
' Rusholme Rd. - Bloor rajdnė.
13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri

nis nomas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos
sąlygos. Dovercgurt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. -St. Clair * Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 komb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis 
Lengvos 
Dundos

16. $2.000

išsimokėjimo

kiemos ir įvožiovimas. 
išsimokėjimo sąlygos.

- Runąymede rajone.
įmokėti, 6 kamb. mūri

nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomos. Indian Rd. - 
Bloor rajone. ‘ '

18.53.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šrl- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kombrWri- 
nis, atskiras namas, vondOTtf - 
alyva šildomos, garažas. C^IWe
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. rhuri- 
nis namas, mod. virtuvė, garo-

TEL RO. 9-4773 
Namų teL CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. .16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 kamb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Vieno skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I bmodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas,. 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS
Nomv tat. *0. 9-4198

Su ištiesta ranka artimo vardu
(Atkelta iš 3 pst) 

vargšė/ neprigirdi
— Oh! Lutheranians! Gerai, ir 

aš esu liuterone! — Įkrito žalias 
banknotas...

— O leidimą ar turi? Kas leido 
ir kokiam reikalui?

Išklausęs gerą pamokslą, tiki, 
kad jau pagaliau gausi šį tą, bet, 
dažniausiai, didžiausi pamoksli
ninkai, patys mažiausi davėjai. 
Taip yra gatvėje...

Gatvė didelė, triukšminga ir 
murzina. Gatvė pilna turtingų ir 
mažiau pasiturinčių, šalia pra
slenka ir elgeta pardavinėjąs 
paišiukus ar grojąs akordeonu. 
Ir tu seki užpakaly. Kur tiršta, 
kur daugiau praeivių, kur dau
giau krautuvių, kur daugiau 
dirbtino blizgesio. Minia skuba 
ir nelaukia. Vieni tikrai neiš
girsta tavo kreipimosi, kiti ty
čiomis praslenka pro šalį. Kitą, 
regis, matai ir sąmoningai kiton 
gatvės pusėn šuoliuojantį^ kad 
tik nereikėtų susitikti akis akin 
su aukų rinkėju. Bet ne visi blo
gi ir, kaip taisyklė, visada ma
žiau atsisakymų iš vidutiniokų, 
sunkiau ką iškaulyti iš puošniai 
ir pasiturinčiai atrodančių.

Blogiausia, kai susitinki tokį, 
kuriam, iš išvaizdos sprendžiant, 
dar ir pats įbruktum ką į ranką. 
Visada iš minios išsiskiria ir to
kių, kurie tau ir visas savo bė
das ir nedateklius išsipasakos, 
lyg tikėdami, jog esi koks socia
linio aprūpinimo valdininkas ar 
imsi čia iš dėželės ir pakiši jam 
kokią šimtinę. Visokių pasitaiko.

Neteisu būtų nepaminėti to
kių, kurie 'ir be jokio prašymo, 
jau iš toli pamatę, kad renkamos 
aukos, patys kiša dešimtuką, net 
ir nepąsiidomavę kam ar kuriam 
reikalui renkama. Jie, aišku, 
duos ir lietuviams ir lenkams ir 
žydams. Sunku tarti, kas čia le
mia, ar širdis ar pareiga ar “ne

SPCKTAS
“Vyties” žinios

Praėjusį šeštadienį Masaryk 
Memorial Hall šokių vakaras 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Tarp įvairios programos praėjo 
ir rudens grožio karalienės rin
kimai. Titulas didžiausiam klu
bo siurprizui atiteko jaunutei 
klubo sportininkei Onutei Vėly- 
vytei (rinkimo komisijoje iš 6 
asmenų buvo tik 2 klubo nariai).

Sekantis tokio masto parengi
mas įvyks spalio 22 d., toje pat 
salėje.

Vyties ir Aušros draugiškos 
futbolo rungtynės buvo suloštos 
praėjusį sekmadienį High Park 
aikštėje. Rungtynių rezultatas 
6:3 (3:2) Vyties naudai. Įvarčius 
įmušė: Preikšaitis 3, Žukas 2, V. 
Baliūnas 1 ir Beresnevičius 2, 
Jurevičius 1.

Gražu matyti dvi lietuviškas 
futbolo komandas, tik gaila, kad 
Aušros pusėje žaidė 7 vokiečiai.

Jaunas sporto mėgėjas Leo
nardas Kirkilis paaukojo Vyties 
klubui $10 ir pažadėjo perėjus 
futbolo komandai į 1 diviziją 
nupirkti visai komandai naujus 
bucus už $150. Tai gražus ir retas 
pavyzdys, kad žmogus, dirbda
mas fabrike, kaip ir tūkstančiai 
kitų lietuvių, sugeba atsisakyti 
tokios sumos. p.b.

Lauko tenisas Toronte
Atsikvėpus po Clevelando žai

dynių, rugsėjo 9 d. Vyties tenisi
ninkai turėjo gražias rungtynes 
su Toronto ukrainiečiais. Žaidė 
3 vienetai ir 2 dvejetai. Esant 
nestipriam priešui rungtynės 
laimėtos 4:1 pasekme.

Antrosios rungtynės įvyko anų 
sekmadienį jau rudens vėjui pa
pūtus. Žaista su lenkų White 
Eagles komanda. Burtams ne
laimingai iškritus, lenkai šias 
rungtynes laimėjo 'prieš ir taip 
jau susilpnintą Vyties komandą. 

I Vytį abiejose rungtynėse at- 
:stovavo: Rautinš, Gojkas, Pun- 
dzius ir Žukas. L.T. Sekcija.

JANIQUE
Sav. ,

VAISTŲ 
ir kitokius siuntinius -

naujus ir vartotus daiktus, medžiagas, maistą ir kt.

1 VISUS RYTŲ EUROPOS 
KRAŠTUS

SIUNČIA

TRADING
. K A M I E N S K D

Muito* ir persiuntimo iiloido* apmokame* čia.
CENTRINE IŠTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. pl. 1-5547
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malonumo” išvengimas? Kas ži
no? Dar vieną minios rūšį suda
ro tie, kurie ilgiausiai iškaman- 
tinėję, papriekaištavę, patys pa
dejavę. pasiguodę, vis dėlto tei
kiasi bent penkius centus įmes
ti. Be abejo, ačiū ir už tai, ir tik 
galvoji ir tikiesi, jog jei visi, 
visi iki vieno praeiviai neatsi
sakytų ir bent po penketuką 
duotų, jau būtų visiškai gerai. 
Aure, nemaža ir tokių, kurie net 
ir arčiau prieiti prie savęs ne
duoda, krato galvą ir moja šalin 
ranka. Tenka dūlinti net nespė
jus ir apsivilti. Gi sutiktas uni
formuotas tvarkos dabotojas, jo
kiu būdu negali suprasti, kaip 
galima leisti rinkti aukas atski
roms tautybėms. Girdi, jei taip 
visos Ameriką sudarančios tau
tos pradėtų rinkti aukas, tai ir 
metuose dienų neužtektų . Na, 
bet ar ginčysies su sidabrinėmis 
sagomis blizgančiu autoritetu, 
ypač kai jis įkiša kvoterį. Tebū
na jo tiesa, bet šiandien mano.

Ir taip, keletą valandų pasi
trynęs miesčionių minioje, jau 
pradedi jausti rankoje dėžutės 
svorį. Reiškia, nikelis ir varis ko
pia augštyn. Kad ir ne po daug, 
bet per daugelį vis jau susidaro 

Antrosios rungtynės įvyko šį 
du j e. Džiaugies ir malonu, kad 
pastangos netuščios. Suki na
mų link, pelnyto poilsio kojoms 

■ ir mintims. Dabar jau telieka 
laukti taip įdomaus ir svarbaus 
klausimo: kiek surinkta? Kiek 
buvo manojoje dėžutėje ir kokie 
yra bendri visos rinkliavos re
zultatai? Po keliolikos dienų vi
si rinkėjai atvirukais painfor
muojami, o dar už kelių dienų ir 
per spaudą. Jei surinkta suma 
patenkinama, jau su ramia są
žine galima laukti sekančių me
tų rinkliavos...

AL Gimantas.

WINDSOR, Ont.
Šeštadieninė mokykla po va

saros atostogų vėl pradėjo veik
ti. Šiemet mokytojauja E. Bari- 
sienė. Patalpos gautos pas A. 
Skeivį. Nors mokyklinio am
žiaus yra 22 vaikai, bet mokyklą 
lanko tik 12. Mokslo metai pra
dėti pamaldomis kroatų bažny
čioje, kurias atlaikė kun. Ru- 
dzinskas.

Windsorieciai visu smarkumu 
rušiasi paminėti Bendruomenės 
Windsore įsisteigimo penkmetį. 
Minėjimas įvyks lapkričio 5 d. 
Į pagalbą valdyba pakvietė p. 
Petruitį atlikti paruošiamuosius 
darbus.

Laukiama atsakymo iš Krašto 
Valdybos dėl IV-tos Kanados L. 
Dienos rengimo- Windsore. Ir, jei 
bus gautas teigiamas atsaky
mas, atrodo, nors ir maža ši lie
tuvių kolonija, bet turėdama 
kaimynystėje detroitiečius, su
gebės gražiai ją surengti.

Puikiai pavyko apylinkės val
dybos surengtas linksmavakaris. 
Jau seniai bebuvo susirinkę taip 
daug gražaus jaunimo. Turėta 
svečių ir iš toliau — Londono, 
Ročesterio. Ačiū už atsilankymą.

Iš Toronto į Windsorą persikė
lė lietuvis laikrodininkas J. Juk- 
nys. Jis čia gavo darbo. J.U.

Dr. M. KOSOWSKI
Eilę nietų dirbęs Berlyno ir Poryžiaus 
universiteto klinikų gimdymo skyriuje.

Moterų ligų ir 

NEVAISINGUMO gydytojas 

atidaro naują kabinetą 

611 BLOOR ST. W.
(kampos Polmerston)

Toronto
Tel. LL. 7434

susitarti iš onksto telefonu.
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—

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BR

872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. Tri ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board
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BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti. 5 kambariai, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 lobai dideli kamba
riai, atskiros, vandeniu alyva šiI- 
dbmas, sklypas 69 iŠ 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.0001

BLOOR - OSŠINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius narnos, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū
rą, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, gerąs pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokė j imas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

Vieša mano padėka
Balandžio mėn. teko nuvykti į Lang

ton apylinkę, Ont., ir dalyvauti vestuvė
se Jadvygos Dambrauskaitės, dukters se
no montrealiečio irbuvusio šv. Kazimie
ro parapijos komiteto nario bei pirmi
ninko, Jono Dambrausko. Jo ir jo darbš
čios žmonos Aleksandros rūpestingai pa
ruoštos vestuvių pokilis, didelis skaičius 
sukviestų apylinkės lietuvių svečių bei 
viešnių, nuoširdus visų vaišingumas pa
liko neišdildomų gražių įspūdžių!

Ypač maloniai nustebino netikėtai pa
reikštas rūpestis kaip man sekasi įgy
vendinti vieną mano gyvenimo tikslų — 
pastatyti pirmajai lietuvių parapijai di
džioje Kanados šalyje naują šv. Kazimie
ro bažnyčią Montrealy. s Šis aukomis 
pareikštos palankumas padrąsino mane 
atlankyti ir kitus šios apylinkės lietuvius, 
ypač tuos, kurie anksčiau gyveno Mont
realy. ..

Čia talkon nuoširdžiai atėjo Alekos 
Naruševičius ir Petras Gomelis, savinin
kai "Imperial" viešbučio Tillsonburge. 
Jiedu mane pavežiojo pas apylinkės lie
tuvius, tabako ūkininkus ir kitus. Visur 
buvau sutiktas neužmirštamu tradiciniu 
lietuvišku vaišingumu. Tokiu būdu, visų 
šios apylinkės brolių lietuvių mieloŠir- 
dingumo ir ištikimybės mūsų šv. tikėji
mui dėka, parsivežiau $1.285 aukų sta
toma* šv. Kazimiero bažnyčiai.

Aukojo:
, Jonas ir Aleksandra Dambrauskai, 

Langton, $500;
Langton — $500; Juozas Du m ša, savi
ninkas Norfolk viešbučio — $100 /po
nio Dumšienė savo laiku buvo šv. Kazi
miero p-jos choro narė/; J. Janušauskas- 
Janusr Simcoe —• $75; B. Tamašauskas 
/ senas , montreojietis/,.. Delhi -, —r-- 460;. 
po $50 — A. Naruševičius, Tillsonburg, 
P. Gomelis, Tillsonburg ir S. Šimutis, 
Port Burwell; po $40 — A. čėpla, Delhi, 
Cipros Matelis, Delhi; po $25 —- G. Ba- 
laišis, Straffordvile, J Liutkus, Tillson
burg, G. Augustinavičius, Tillsonburg, 
J. Dadurko, Delhi, A. Goldiks, Court
land ir M. Tuinyla, Simcoe; po $20 —- 
T. Skodis, Tillsonburg, G. Strolis, Court
land, M. Bartulis, Vindham Center, J. 
Tamašauskas, Vanessa; po $T0—A. Ku- 
pitis, Eden, A. Gindriks, Straffordville, 
M. Taras, Otterville, M. Statkus, London, 
po $5 -r- P. Gudelytis, Corinth, P. Ozo
las, Eden, G. Voleiiūnas, Eden, W. Rėks 
tis, * Eden, J. Onaitis, Straffordville, I 
Klimavičius, Otterville, New London M 
tel, London, J. Kuličius, Delhi; po $2— 
J. Mikėnas, P. Lileikis, Vanessa, S. C. 
Bogdon, Simcoe, Augustinavičius, La- 
Salette; po $1 — A. Yančius ir K. Po
vilonis.

Visų aukotojų vardai bus įrašyti į šv. 
Kazimiero parapijos Auksinę Knygą, ku
rioje bus Įdėta visų naujai bažnyčiai sta
tyti aukojusiųjų vardai.

Visiems tariu nuoširdų ačiū! Tegul 
Dievas visus laimina! Ta proga noriu

po reikšti ir savo nuoširdžią padėką kun. 
J. Rickui, kuris maloniai man išrūpino 
nakvynę pas Simcoe p-jos kleboną.

Kun. J. Bobinas, x
Šv. Kazimiero p-jos klebonas, Montreal.

P.S. Jei šiame sąraše kas pastebės 
klaidų ar netikslumų, būsiu labai dėkin
gas, jei tuojau praneš adresu: Rev. J. 
Bobinas, 3426 Parhenois St, Montreal, 
P. Q.

Montrealio Seimelio Prezidiumas reiš
kia nuoširdžią padėką III Lietuvių Die
nos’ Paruošimo Komitetui, su atsidėjimu 
ir kruopštumu surengusiam Lietuvių Die
ną ir 50-ties metų Lietuvių įsikūrimo 
Kbnadoje Jubiliejų:

Spaudos ir Informacijos sekcijai ir jos 
pirmininkui p. J. Kardeliui; ;

Patalpų sekcijai ir jos pirmininkui p. 
P. Baltuoniui;

Koncerto Parengimo sekcijai, jos pir-' 
mininkui p. S. Kęsgailai ir visiems kon
certo-dalyviams;

Loterijos sekcijai ir jc)s pirmininkei 
poniai K. Kubilienei;

Meno Parodos Paruošimo sekcijai, 
jos pirmininkui p. P. Narbutui ir vi
siems meno parodos dalyviams;

Pobūvio Parengimo sekcijai ir jos pir
mininkei poniai G. Rudinskienei;

Sporto sekcijai ir jos pirmininkui p. A. 
Blauzdžiūnui.

Taipgi ypatinga padėka priklauso A. 
Vartų parapijos klebonui kun. J. Kubi
liui, SJ, kuris savo rūpesčiu, patarimais 
ir konkrečiu darbu žymiai prisidėjo prie 
šventės parengimo. Dėkojame seselėms 
vienuolėms, suruošusioms J. Em. Mont-

TOR TAILORS

KANADOS MOTERYS
RENKASI....

Mūsų importuotas medžiagas!
Mūsų nepralenkiamo sukirpimo!
Mūsų puikaus pasiuvimo!

"Club" rūbai
tik už

Eikite su laiku! 
Pasirinkite pasi
tikėdami iš ge
riausios angliškos 
vilnos pagal 
išmatavimą di
džiausios šios rū
šies Kanados 
firmos pasiūtus 
rūbus. 
Garantuojame, 
kad busite po- 
tenkinti, arba 
grąžinsime 
pinigus. . ®

Tip Top Raises.yr<LAMor. mi«sta.
TF-55-2

Pas gydytoją
— Ar Tamsta kreipėtės jau į 

kitus gydytojus?
— Ne, pone daktare. Bet aš 

buvau pasitarti pas vaistininkę.
— Pas vaistininkę ? ! Na, ir 

kokį idijotišką patarimą ji da
vė Tamstai?

—Jis patarė man kreiptis į 
Tamstą...

Mokykloje
— Iš kokio gyvulio gauname 

kumpių, kurie tau, Jonuk, taip 
labai patinka? — klausia moky
tojas. - -

i ’ — Iš skerdiko ♦ Jonaičio, 
mokytojau... •

Nuostabiai susitiko 
;■ Jonukas klausia mamą: 
' —Mamyte, kur aš gimiau? 
' —Toronte, vaikeli.

— O kur tu gimei?
— Kaune.

: —O kur ^imė tėvelis?
' — Panevėžy.

— Nuostabu, kąd mes visi taip 
ir susitikom — susimąstęs tarė 
Jonukas.

Pone

Ištikrųjų
— Jau nebėra padorių žmo

nių! — skundžiasi ponia Smith. 
— Mano tarnaitė pabėgo ir išsi
nešė mano tris sukneles.

— Kurias gi? — klausia drau
gė-

— Nagi tas, kur grįždama iš 
Paryžiaus prašmugeliavau pro 
muitinę.

syp-

gro-

Viena iš didžiausių neišvysty
tų tėritorijų pasaulyje yra po 
jūsų skrybėle.

Džentelmenas yra tas kuris 
moka žiovauti, rodydamas 
seną veide.

— Koks skirtumas tarp 
žio ir grakštumo seneli?

— Graži moteris yra ta, kurią 
aš pastebiu. Grakšti moteris yra 
ta, kuri pastebi mane.

Graucho Marx yra pasakęs: 
“Nesirūpink, jei tavo žmona ži
no visus atsakymus. Laikas bus 
rūpintis, kai jinai pradės duoti 
klausimus”.

reolįcj^.ęrkivyskųpo ką^rdir^^aųl, Emile,
* Toronte solidarumo mokesti 

už 1955 m. sumokėjo: M. Kavolis, J. 
Uogintas, J. Kaškelis, A. Rinkūnas, J. 
Masionis, J. Stanaitis, K. Matkevičius, 
St. Prakapas, E. Norvaišienė, R. Raš
kauskas, A. Jucys, V. Liuima, K. La
zauskas, A. Bajorinas, V. Tamulaitis, 
K. Naudžius, E. Čiuplinskas, A. Paške
vičius, A- Vengrys, B. Čepauskas, B. 
Čepauskienė, K. Grigaitis, S. Grigaitienė, 
V. Užupis, A. Užupienė, P. Penikas, K. 
Gaputas, J. Tunaitis, K. Kirna, V. Pliop- 
lys> J. Kudaba. Viso 32 asm. 62 dol. 
Išviso nuo metų pradžios 272 asm. — 
544 dol.

Solidarumo mokesčio reikalu Apyl. 
Valdyba buvo išsiuntinėjusi Bendruome
nės nariams 600 laiškų su pridėtais vo
kais atsakymui, bet iŠ jų grįžo su pini
gais tik ape 10%. Dar neatsakiusius 
prašome persvarstyti savo nuomonę ir 
solid, mokesti atsiųsti arba įmokėti 
anksčiau nurodytose vietose. Lietuvių 
namuose, kai ten nėra žmogaus, galima 
pinigus įdėti į voką ir užrašius savo pa
vardę ir adresą Įmesti Į specialiai įrengtą 
raštinėje dėžutę. Tuo atveju kvitas bus 
pasiųstas paštu. Apylinkės Iždininkes.

Leger garbei pietus. Taipgi didelė pa
dėka p. K. Toliušiui už finansinę orga
nizaciją ir paskolą.

Pobūviui paruošti buvo sudarytas at
skiras komitetas, kuriam baliaus metu 
žymiai talkininkavo sekančios ponios ir 
oanelės: O. Stankūnaitė, A. Mališkienė, 
Šegamogienė, Gražienė, Leknickienė, 
Čičkauskienė, Kerbelienė, Morkūnienė, 
Matulytė, Salalytė, Pinkevičiūtė, Rukšė- 
nienė, Lukošienė, Čipkienė, Strėiienė, 
Piešinienė, T. Stankūnaitė, B. Lukoševi
čienė, Bilevičienė, Petrauskienė, Budre- 
vičienė ir Rimgailoitė.

Baliaus ir koncerto metu kasininko 
pareigas kantriai nešė ponia Mališkienė 
ir p. P. Lukoševičius, kuriems Prezidiu
mas širdingai dėkojo.

Ponui A. Petručiui už rūpestingą pasi
darbavimą "Amerikos Balso" tarnyboje 
ir "Amerikos Balsui" už III Lietuvių Die
nos įrašymus ir transliacijas į Lietuvą.

Koncertui scena apipavidalino p. J. 
Ladyga. Metraščio išleidimo darbe talki
ninkavo torontietis p. V. Vaidotas. Ba
liaus metu pagelbėjo pp. Kizerskis ir Sut- 
kaitis. Prie bažnyčios judėjimą sėkmin
gai tvarkė "Dr. J. Basanavičiaus" skautų 
vyčių būrelis ir "DLK Gedimino" skautų 
laivas. Visiems paminėtiems asmenims 
ir tiems talkininkams, kurie čia nebuvo 
išvardinti, bet kurie savo darbu prisidė
jo prie geresnio III Lietuvių Dienos pa
ruošimo, priklauso širdinga padėka. Už 
trūkumus ir nesklandumus Seimelio Pre
zidiumas atsiprašo ir užtikrina, kad, kiek 
tai buvo Prezidiumo ar Šventei Paruošti 
Komiteto galioje, buvo visu rimtumu 
stengtasi tų nesklandumų išvengti.

Lietuvių Diena liko praeityje. Atnau
jintos pažintys ir nuskambėjęs Lietuvos 
‘vardas liko mūsų ir svetimtaučių širdyse. 
Šis. gražus prisiminimas telydi mus iki 
sekančios Lietuvių Vienybės Šventės Nia
garos

Biznierius
-y Gęras draugas vertesnis už 

pinigus, — aiškina klasėje mo
kytojas. Paskui klausia Jonuko:

— Ką tu darytum, radęs tikrą 
draugą?

— Jį parduočiau už labai daug 
pinigų.

Charakteristika iš rašto
Humbertai paskelbė laikrašty, 

kad iešką virėjos. Jie gavo trijų 
mergaičių laiškus ir susėdę va
kare sprendė, kurią geriausia 
būtų priimti. Viena atkrito tuo- 
jaus, nes drįso statyti sąlygas 
dėl atlyginimo. Antra atrodė 
per graži. Liko trečioji vardu 
Emanuela.

— Emanuela gražus vardas, ir 
laiškas maloniai parašytas — sa
ko vyras. — O ką ji rašo savo 
gyvenimo aprašyme?

— Savo gyvenimo aprašymuo
se visi žmonės meluoja. Geriau 
aš pasiųsiu jį grafologui.

Pirmadienį ponia Humbertie- 
nė pasiuntė lai&ą grafologui, o 
ketvirtadienį skaitė atsakymą:

“Mums prisiųstas- gyvenimo 
aprašymas priklauso žmogui 
blogo charakterio. Tai asmenybė 
egoistiško ir valdyti trokštančio 
būdo, linkusi meluoti ir apgau
dinėti. Mes patartume su šitokia 
asmenybe neturėti jokių reika
lų”. / /

— Kaip gali žmogus apsigauti 
spręsdamas iš vardo ir laiško — 
sumurmėjo ponas Humbertas.

— Taigi — pasididžiuodama 
pastebėjo ponia Humbertienė — 
aš taip ir nujaučiau. Be to, jos 
ir raštas toks, kad ne kiekvienas 
jį teišskaitys. Ir grafologai jo 
būtų neišskaitę, jei aš nebūčiau 
ištisai perrašiusi”...

Nebesvarbu
— Pasiutimas. Šiąnakt visai 

negalėjau miegoti. Mano žmona 
taip baisiai kosėjo visą naktį.

— Ar pakvietėt gydytoją?
— Tai kad nereikia. Aš šian

dien išvažiuoju.

VYRU ir MOTERŲ RŪBU
'siuvėjai

S. V. BARTUSEVIČIAI
Didelis pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis kai
nomis. ■ — ~~- - ■
66 STAFFORD ST., Toronto.

Telef. EM. 2-2705.

ŠILDYKITE
savo namus

GAZU
Šilto oro ir karšto 
vandens BRYANT 

gaminiai.
Autorizuotas Consumers Gas 

Co. pardavėjas.

24 metai šildymo patyrimas. 
Patyrimas — jūsų garantija.

KLB

pusiasalyje.
St. Naginionts,

Montrealio Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas.

TORONTO SKYRIAUS "VILNIUSVKLS
LIETUVOS GYVENIME" ANGLIŠKAJA1 

LAIDAI VAJAUS KOMITETO

Pranešimas N r. 4

Aukojo $10 — SLA 236 Kuopa, To
ronte; po $6.00 — V. Rastenis, J. Bak
šys ir Įg. Minist. P. Žodeikis, visi iš JAV; 
po $5 — pre!. Juros ir P. Lapienė iš JA 
V-bių, J. Strazdas ir V. Venckus iš To
ronto; $2.20 — prel. Balkūnos iš JAV; 
po $2 — dr. V. Kubilius, Otava, J.ir F. 
Yokubynai, J. Stanaitis ir S. Nolivaika, 
visi iš Toronto; po $1.20 — Paškevičius, 
V. Trečiokas, iš Otavos; po $1 
Indrelienė, A. Sirutis, S. Adomonis, J. 
Kvieeinskos, J. Liuima, E. Zabiela, P. 
Meškauskas ir B. Jochm, visi iš Toron
to; po 50c — B. Pranskus ir Šulcas iš 
Toronto; 25c — S. Dūda, Toronto.

Po iv. 1 — B, Mockiala, V. Jonke
lis, B. Česno, V. Užubafis, P. Dongila, V. 
NeveraviČienė, 6. Jurgelionis ir P. Lu
košiūnas; po tv. 0.14.0 — A. Pečiulis; 
sv. 0.12.6—V. Maziliauskas; sv. 0.12.0 
— B. Sadauskas, K. Gurskas, A. Serelis,
S. Umevičius, F. Jokūbaitis, V. Stalbo Ir 
L. Jaronis; po sv. 0.10.0 — V. Apulskis, 
V. Adutovičius, A. Sasinas, A. Merundl, 
A. Domakaitis, B. Lukvičius; sv. 0.8.0—
T. Kasouskos; sv. 0.6.0 — J. Aleksand
ravičius, J. Kiveris, V. Vilčinskas; po tv. 
0.5.0 _ k. Peruloitis ir A. Uldukienė; 
sv. 1—A. Morkūnas. Visi iš AustroHjO*-

Visiems aukojusiems Vajaus komitetas 
taria nuoširdų vilnietišką ačiū. Vajaus 
komiteto adresas: Mr. J. Cicėnas, 138

0.

savo kredito kooperatyve "PARA
MA4*. Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos.
Darbo valandas: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Ave., Toronto, Ont. Telefonai 
KE. 3027.

Valau fotelius*
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

. *. . Z

•taip pat iiimu ražaio dėmes. Sutaisau 
ižirusius galus ir pradegintus kilimus.
SKAMBINTI NUO 8 iki 9 vai. ryta 

telefonu ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!
Vandos Žukauskienės 

MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritoikomos kiekviend
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA 

motery kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto. 

Tel OL. 6415. 
Sav. I. VILIŪNIENĖ

Victor
ELECTRIC

CO
Lietuviška elektr. bendrovė.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir pigiai:

. 60 Amps, heavy, service-r-$60, 
100 Amps, heavy service—$80. 
Nauji namai — $2.30 už tašką.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714 

Licenced master electrician.

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS 

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

167 College, kambarys 9. 
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr- A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

1
NAUJAS KABINETAS
280 Roncesvalles Avė.
Telefonas OL 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai.
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

pp-;

Dr. Jonas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuę 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir .Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

’ Raftinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai, 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

386 Bathurst St., Toronto 
Tel. EM. 4-6515

Paieškojimai
Vladui Virkučiui, kilusiam iš 

Mažeikių apskrities, yra laiškas 
iš Lietuvos. Kreiptis: Mrs. A. 
Anberg, 10 Second Ave., Seaton 
Park., Adalaide, S. Australia.

GARNEY & CO
15 BARTON AVE., Toronto 

ME. 2554
■I

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotos, kūre
namas anglimis, alyva ar gozu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerlus, krosnis, tvarko, ir praveda naujos apšildymo šakas. Atlieka vi* 
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restorųnams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

kvalifikuotų specialistų patarnavimas 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 
Keraterijos ir sparnų 
remontas, mechaninė 

tarnyba, fronto 
sųregaliavimas.

Perstatymas, 
motoro nustatymas ir 

elektrinių įrengimų sutvarkymas, 
tepimas.

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
G. M. Warren, President 

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 
IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

*

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išshnokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu garo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
------------- AN^-. jvozapaitis.* ’

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 
Siuvėjas A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Ttl. LL 3222.

DĖMESIO! 
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

batų krautuvė 
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus E E—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

Heating 
Installation 

INTER - CITY
AHIeke namų apžildymo, jaw, van-

krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS 
187 ST. CLARENS AVĖ.

Telefonas OL. 8010.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

Tel. LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto 
Telef.: OL 8431 ir OL 8432.

A. STANČIKAS
Boigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir gražinami |

" Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spadino |d., Toronto 
(Bloor - Spadino kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-801$

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rushoime)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų* 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo' 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas '

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
312 Bathurst St. Telef. ĖM. 3-6373 

(at Dundos)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ičtirio akių nervus, kurie daž 
noi sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis, 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundos St. W.) ‘ 
Telefonas RO. 7-0052 

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir Šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Lludžlus 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

■patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviško! kolbončius proiomo kreip
tis: pirm, ir tret 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod.lO-Įvo. p.p.



8 PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
SSBS

MONTREAL, CueTORCNTC, ©nt.
Sv. Jono Kr. parap. žinios

— Šį penktadienį,-pirmąjį spa
lio mėnesį, šv. Mišios 7.30 vaL 
valk. Pamaldų metu klausoma 
išpažinties ir daloma. Komunija.

— Vilniaus Dienos proga atei
nančio sekmadienio 11 vai. pa
maldose prisimenami lietuviai 
vilniečiai, gynę lietuvybės teises 
Vilniaus krašte.

— Žmonėms'pageidaujant, va
karinės rožančiai^pamaldos at
keliamos pusę valandos anks
čiau. Tuo būdu parapijos bažny
čioje rožančius kalbamas kas 
vakarą 7 v. k t

'. — Šį penktadienį parapijos 
salė rezervuota Toronto skau
tams.

— Parapijos vardu nuoširdžiai 
dėkojama pp. Dobrovolskiui, 
Karaliūnui ir Simonaičiui, uo
liai talkininkavus geležinę tvo
relę aptveriant apie bažnyčią.

— Parapija džiaugiasi “Mo
ters” žurnalo pasirodymu, svei
kina šio gražaus sumanymo ini
ciatores ir linki, kad šis gražu 
ir vertingas lietuviškas žurnalas 
rastų vietą kiekvienos lietuvės 
moters namuose.

. — Už a.a. Antano Jurco vėlę 
gedulingos pamaldos šį šeštadie
nį 8.30 vai. rytą.

— Pakrikštyta: Edvardas Sa
kalauskas ir Nancy Joana Šnei- 
dery tė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba vygdoma 

pagal turimus ir pramatomus iš
teklius. Pamaldų salėje dalinai 
sumontuoti suolai, didžiojoje sa
lėje baigti lubų ir sienų tinka
vimo darbai irparuošta muzikos 
studija naudęjimui. Ši patalpa 
gali talpinti virš 100 žmonių ir 
turi išėjimą ant pastato stogo, 
kuriame galima jaukiai praleisti 
laiką. Muzikos studija savaitės 
bėgyje skirta choro ir orkestro 
repeticijoms. Ji pramatoma už
darų grupių kultūrinei veiklai.

— Padėką reiškiame prof. Stp. 
Kairiui ir sol. M. Vilčiauskaitei 
už muziką ir giesmes 11 vai. pa
maldų metu. Parapijiečiai nuo
širdžiai prisideda prie pamaldų 
salės paruošimo darbų ir liturgi
nių indų dovanomis. Gaila, kad 
700 sėdimų suoluose vietų gali 
tik pusę sutalpinti 11 vai. da
lyvaujančių tikinčiųjų. Šv. Mi
šios tuo tarpu laikomos 9.30 ir 11 
vai. Būtų pageidautina, kad ti
kintieji- pasidalintų šiose pąmalr 
dose. Kai bus galutinai įrengta 
pamaldų salė, pamaldos bus pa
skirstytos įvairioms grupėms.

— Šį penktadienį švč. Jėzaus 
Širdies garbei 7 vai. ryto bus lai
komos šv. Mišios pamaldų salėje.

— Nauji bažnyčios ir vienuo
lyno fundatoriai: Basalykas A. 
•M., Danaitis A. S., Girčys B., 
Gvildys J. V., Kaunas A., Švap- 
lys F. G,, Vaičiūnas K., Vaitie
kūnas S. B., Žindžius A.

— Daug parapijiečių uoliai 
platina automobilio “Mercury” 
loterijos bilietus. Geriausia pro
ga darbu prisidėti prie statybos 
— platinti bilietus. Organizaci- 

. jos kviečiamos darban.
— Pradedame metinį parapi

jiečių lankymą. Šią savaitę para
pijiečiai lankomi šiuose rajonuo
se: New Toronto, Mimico, Eto
bicoke ir Islington. Sekančią sa
vaitę lankysime sekančiose gat
vėse gyvenančius parapijiečius: 
Warren park rajoną, Brumell 
Ave., Thornhill Ave., Harshaw 
Ave., Humberview Rd., Old Mill 
Rd., Riverside Dr., Old Mill Dr., 
Riverview Gdns., ■S. Kingsway 
Ave., Huntington Cr. •

—^Pakrikštyta Gina Elena 
Draudvilaitė.

Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, marijonų vienuolijos ge
neralinis sekretorius Romoje, 
spalio 7 d. atvyksta į Torontą.

Anglų kalbos kursai 
naujiesiems kanadiečiams uni
versitete pradedami spalio 4 d. 
Ontario College of Education 
patalpose, 371 Bloor St. W. Kur
sų mokestis $15. Kursai yra skir
ti kalboje jau pažengusiems.

III Lietuvių Dienos Montrealy 
metraštį galima įsigyti T. Liet. 
Namuose pas V. Vaidotą už $1, 
o meniškai padarytą ženklelį už 
$0.25.

Inž. M. MARDi’S 
ŠOFERIŲ KURSAI 
337 PALMERSTON Blvd., Apt. D., 
Toronto, Telefonas WA. 4-8219.

Automatinių ir standartinių bėgių automobiliai.

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 
čia pat galima užsakyti laivam* motorui bei įvairiu* medžiokliniai {autuvui.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE
TIK <

— - —

Nauji pranciškonų paskyrimai
Rugsėjo 28 ir 29 d. centrinia

me Lietuvos pranciškonų šv. 
Kazimiero provincijos vienuo
lyne, Kennebunk Port, Maine, 
įvyko kapitula, kurioje buvo pa
skelbta nauja provincijos vado
vybė: provincialas — T. Jurgis 
Gailiušis, jo patarėjai: T. Justi
nas Vaškys, T. Viktoras Gidžiū
nas, T. Placidas Barisa ir T. Pr. 
Giedgaudas. Naujoji provincijos 
vadovybė sekančiam trimečiui 
■>askyrė viršininkais: T. Joną 
žyburi šv. Antano vienuolyne, 
Cennebunk Port, Maine, T. Jus- 
iną Vaškį šv. Pranciškaus vie

nuolyne, Greene, Maine, T. Vik
torą Gidžiūną šv. Kazimiero vie
nuolyne, Brooklyn, N.Y., T. Ju
venalį Liaubą Angelų Karalie
nės vienuolyne, St. Catharines, 
Ont., T. Aleksandrą Žiubrį šv. 
Antano vienuolyne, Bridgeville, 
Pa. ir T. Bernardiną Grauslį Pri
sikėlimo vienuolyne, Toronto, 
Ont. Toron tan vietoj T. Viktoro 
atvyksta T. Kęstutis Butkevičius 
parapijos ir vienuolyno ekono
mo pareigoms. T. Placidas ir T. 
Rafaelis paliko savo pareigose 
Toronte.

Šv. Andriejaus liuterionių 
bažnyčioje,

Carlton ir Jarvis gt. kampe, Pa-
1dėkos sekmadienį, spalio 9 d., 

vai. pp., lietuvių pamaldos.
Kun. dr. M. Kavolis.

Pamaldos evangelikams
Malonės pirmojoj liet, evan- 

ęelikų-liuteronių bažnyčioj, 1424 
Davenport Rd. spalio 9 d. 9.45 
vai. lietuvių pamaldos. Švenčia
ma Padėkos šventė.

Kun. Leonas Kosticenas.
Šalpos Grupė “Daina” 

spalio 15 d., šeštadienį, UNF sa
lėje rengia linksmą šokių vaka
rą. Šokiams gros Toronto liet, or
kestras “Trimitas”. Maloniai 
dainietės kviečia visus į Šį vaka
rą atsilankyti ir prisidėti prie 
kalėdinės šalpos Vokietijoje 
vargstantiems ligoniams ir se
neliams. Valdyba.

Toronto Lietuvi!
Prieš pradedant darbą, naujai 

sudarytas .KLB Toronto apylin
kės Šalpos Komitetas prisistato 
šios sudėties: pirm. —- V. Bačė- 
nas, pavaduotoja — p. Jurkevi
čienė, sėkret. — L. Butėnienė, 
kasininkas — S. Dabkus, nariai 
— p. Butienė ir A. Diržys. Prisi
imdami šias pareigas, mes turė
jome šį tikslą: būti tarpininku 
tarp Tamstos ir tarp pagalbos 
reikalingo lietuvio Toronte ir 
Europoje.

Ne kiekvienam yra lemta šioj 
žemėj džiaugtis ffvvenimu ir la
bai dažnai ne dėl savo kaltės. 
Ypatingai šiais laikais, besigru
miant mūsų tautai dėl gyvybi
nės egzistencijos, pasitaiko ne
maža brolių ar sesių palaužtų ar 
tai ligos ar tai senatvės sveti
moje šalyje ir tarp svetimų žmo
nių ir be jokių išteklių, kuriems 
kartais, nors ir maža parama ga
li būti gyyybės palaikymo klau
simu.

Taigi, mes, kurie kartais gal ir 
perdaug naudojamės Toronto 
gyvenimu, jauskime pareigą 
prieš tautą ir prieš anuos brolius 
ir seses ir neatsisakykime tam 
tikslui paskirti vieną kartą me
tuose bent pusę dienos uždarbio. 
Tokia maža auka tikrai mes sa
vęs neapsunkinsime, o dažnas 
net nepajusime. Kad kiekvienas 
galėtų šią pareiga atlikti, mes, 
pasikvietę talkos, Tamstą aplan
kysime laikė rugsėjo - spalio 
mėn. Jums belieka tik paskirtą 
auką įteikti rinkėjui, už kurią 
bus paliekamas kvitas, kurį ga
lėsite prijungti prie Income Tax 
Return form ir atitinkamai bus 
sumažinta Jūsų mokesčiai.

Tenelieka nė vieno Toronto 
lietuvio neprisidėiusio savo bro
lio ir sesers pagalbai.

Šalpos Komitetas.
Saleziečių gimnazijos 

pirmasis Toronto rėmėjų būrelis 
išsiuntė $60 gimnazijai vieno 
mokinio išlaikymui už š.m. lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo mėn.

Rėmėjas.

O Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi!...

VKLS Toronto skyrius mūsų 
senosios sostinės prisiminimui ir 
jos problemų suaktyvinimui 
ruošia “Vilniaus Dienos” minė
jimą spalio 9 d. 3 vai. pp. UNF 
salėje, 297 College St

Aktualią paskaitą “Vilniaus 
klausimas tarptautinės teisės 
šviesoje” skaitys pakviestas iš 
JAV VKLS CValdybos pirm, 
adv. Antanas Juknevičius, vil
nietis, lenkų okupacijos ir per
sekiojimų metu atkakliai gynęs 
lietuvių reikalus ir teises Vil
niaus krašte.

Jei sąlygos leis, C V-bos pirm, 
adv. A. Juknevičius trumpą žodį 
pasakys per vietos lietuvių radi; 
jo valandėlę “Tėvynės Prisimi
nimai”.

Po paskaitos minėjime dar žo
dį tars Lietuvos gen. konsulas 
min. V. Gylys, KLLB Krašto 
V-bos pirm. J. Matulionis, Maž. 
Lietuvos Rezistencijos pirm, dr 
M. Anysas ir ukrainiečių atst.

Meninę programą išpildys so
listės L. Šturmaitytė ir V. Pana- 
vaitė, abi iš Hamiltono, smuiki
ninkas Stp. Kairys ir Toronto 
Lietuvių Choras “Varpas”, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus. 
Solistėms ir smuikininkui akom
panuoja muz. St. Gailevičius. 
Taip pat dalyvauja Hamiltono 
lietuvių tautinių šokių grupė.

Vilniaus problemos tevienija 
visus lietuvius bendram darbui 
dėl Lietuvos greitesnio išlalisvi- 
nimo jos etnografinėse sienose 
su sostine Vilniumi.

Visa lietuviškoji visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama šiame mi
nėjime skaitlingai dalyvauti.

Įėjimas — laisvos aukos.
Po minėjimo, Lietuvių Namų 

H-me augšte rengiama VKLS 
CValdybos pirmininkui adv. A. 
Juknevičių pagerbti arbatėlė. 
Dalyvauja garbės svečiai, orga
nizacijų pirmininkai bei atstovai 
ir skyriaus nariai.

Skyriaus Valdyba.
J. E, vysk. Brizgys 

grįždamas iš Vai d’Or ir Noran- 
dos, kur T. Kulbio SJ lydimas 
lankė lietuvius, buvo užsukęs į 
Torontą ir iš čia išskrido į JAV.

Vyr. at-kų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, spalio 
9 d. 6 v. v. Prisikėlimo parapijos 
naujojo pastato patalpose, mu
zikos stidijoje, III augšte.

Paskaitą iš pasaulio katalikų 
gyvenimo skaitys kun. dr. J. Gu
tauskas. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti. Valdyba.

Augšt. lituanistiniai kursai 
pradėjo darbą spalio 1 d. Pirmą 
kartą įsiregistravo 22 mokiniai. 
Kursai vyks šeštadieniais 9-12 
vai. šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose, Claremont gt. Priima
mi nauji mokiniai.

Šiais metais dėstys: pp. Gečas, 
kun. dr. Gutauskas, Matulaitis, 
Matusevičiūtė, dr. Šapoka, dail. 
Valius ir Vilčiauskaitė.

Laiškas iš Lietuvos 
adresuotas Algimantui Brazaus
kui į Oakville, Ont., siųstas iš 
Kauno Elenos Kazmarinienės. 
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

Spaudos Bendrovei “Žiburiai” 
reikalingas RINKĖJAS. Galimy
bė išmokti linotipu. Kreiptis 
darbo valandomis 941 Dundas 
St. W., Toronto. Tel. EM. 8-6813.
REIKALINGA MOTERIS tabako ūkio na
mų ruošai. Gali būti ir vedusių pora. Gy
venamos namas su visais patogumais. 
Kreiptis pas J. Varkavičių, RR 2, St. 
Williams, Ont.

REIKALINGAS pardavėįas-o krautuvei, 
geras atlyginimas. Kreiptis tel. ME.7462.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė suau
gusių šeimai. Gorevale Ave. Tel. EM. 
3-5404, skambinti po 5 vol. vak.

Išnuomojami 2 arba 3 kambariai su vir
tuve ll-me augšte, be baldu. Tel. LO. 
2266.

Išnuomojamas didelis frJntinis kamba
rys l-me augšte vienam asmeniui, gali
ma naudotis virtuve. Yra. garažas. 53 
GoreVale Ave. Tel. EM. 8-0948.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė l-me 
augšte. Yra garažas. 334 Runnymede 
Rd. Tel. RO. 7-8690, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas namas 2 augštų, 8 ir pusė 
kambario, alyva šildomas. Lakeview Ave. 
Tel. LL. 1722.

Išnuomojamas 5 kambarių butas vienai 
šeimai. Atskiras įėjimas. Dovercourt Rd. 
arti Bloor, Tel. LO. 7358._____________

DĖMESIO! "Sabo" 1955 m. 3 garsiakal- 
btų su 2 trumpom bangom, originalas 
$160, perkant kartu dviese po $150, t.y. 
$100-150 pigiau kaip kur kitur. 921 
Dundas St. W., Radioman Riekus.

PARDUODAMAS NAMAS prieinama 
kaino. Kreiptis tel. RO. 2-7068.

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE BROKER 
GENERAL INSURANCE

KE. 7593
Didelis žemės sklypų pasirinkimas. . 

5%% paskolos statybininkams: Įvairus draudimas.

Š.m. spalio mėn. 8 d. 7.45 v.v^ Eatono Auditorijoje, 
CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”, vad. muz. p. Ste
ponavičiaus, dalyvaujant soL p. Onuks Stephens, p. A. Braziui 
ir daliai Toronto simfoninio orkestro, stato J. Strausso 3-jų 
veiksmų operetę

ČIGONI BARONAS
Bilietai gaunami: “Tulpės”' valgykloje, vakarais p. Indrelienė, 
telef. ME. 8522, šeštadienį prie įėjimo.

Toronto Jūrų Skaučių Rėmėjų Būrelis.

§. M. SPALIO MĖN. 8 D. 8 vaL vak.
UNF Auditorijoje, 297 College St ruošiamas

Kaip jau žinoma, salėje įvesta puiki ventiliacija. 
BUFETAS su stiprinančiais bei gaivinančiais gėrimais.

Įėjimas vyrams $1, moterims 750
----- . PUIKUS ORKESTRAS-----

LAS Toronto skyrius.
■irinnii ji imųn. ■ u u..? . . . i

Š. m. LAPKRIČIO 5 d. Toronto Skautams Remti Draugija 
jaukioje CLUB TOP HAT salėje rengia

didžiuli rudens balių
su daugybe staigmenų: vertinga loterija, premijuojamu valsu, 

kepuraičių šokiu ir tt. — Puiki muzika.
STIPRŪS IR SILPNI GĖRIMAI

Staliukai numeruoti. Iš anksto bilietus galima užsisakyti tele
fonais: pp. Jurkšaitienė—LL. 4214 ir L. Gvildienė—WA. 3-4378. 
Likusieji bilietai prie įėjimo. Pradžia 8 vai. v.

Pasisakė už apylinkės - 
tarybą

Pereitą penktadienį apylinkės 
valdyba Liet. Namuose buvo su
šaukusi Toronte veikiančių or- 
ganizacijų atstovus, vad. seime
lį, apsvarstyti apylinkės tarybos 
įkūrimo klausimą. Susirinko 16 
organizacijų atstovai.

■Apylinkės vald. pirm. J. R. Si
manavičius pranešė, kad apylin
kės valdyba yra pasisakiusi už 
tarybos įkūrimą. Ji turėtų atsto
ti visuotinį susirinkimą, kurį To
ronte dėl kolonijos gausumo su
šaukti neįmanoma. Ji rinktų 
apylinkės .valdybą ir kt. organus, 
ji išklausytų revizijos komisijos 
pranešimus ir tt. Ją sudarytų 25 
rinkti nariai rinkti visuotiniu 
balsavimu ir po 1 atstovą nuo 
įsiregistravusių ir $10 kasmet 
sumokančių organizacijų.

Iš principo prie tarybos suda
rymą niekas nepasisakė. Toliau 
buvo panagrinėtas Kr. Tarybos 
priimtos tokių tarybų sudarymo 
bei jų veikimo taisyklės, pada
rant kaikurių sugestijų specia
liai Toronto tarybai. Ir čia jokių 
esminių pakeitimų niekas ir ne
siūlė. Aiškintasi daugiau dėl 
kaikurių §§ interpretacijos, pa
siūlyta keletas nuostatus paryš
kinančių pastabų.

Tą reigalą baigus dar buvo 
trumpai pasišnekėta Kariuome
nės šventės, Vasario 16 minėji
mo ir organizacijų įnašų apylin
kės valdybai užsigulė j imo rei
kalais.

Valstiečių Liaudininkų Klubo 
-Toronte 

visuotinis susfrinkimas rugsėjo 
28 d. Lietuvių Namuose, kaip vi
suomet, pasižymėjo darbinga bi
čiuliška nuotaika. Skaitlingai 
atsilankę nariai 
daug dienotvarkėje numatytų 
klausimu w padarė- svarbių nu- 
■tarimųr —

Kadangi tai buvo metinis su
sirinkimas, buvo slaptu balsavi
mu perrinkta valdyba, kurią da
bar sudaro: V? Vaidotas pirm., 
K. Grigaitis sekr., ir A. Masionis 
kasininkas. Kandidatu liko V. 
Puodžiūnas. .

Išklausytas senosios valdybos 
pranešimas apie. praeitų metų 
Klubo veiklą ir aptartos veikimo 
gairės ateinantiems metams. Į 
Valst. Liaud. Centro Komiteto 
metinį posėdį kartu su kuopų ir 
klubų pirmininkais, kuris įvyks 
Niujorke spalio 1 d., išrinktas 
klubo pirm. V. Vaidotas.

Valst. Liaud. Toronto Klubas.

išdiskutavo

VISŲ LAIKRAŠČIŲ PRENU
MERATAS priiminėsiu sek
madieniais prieš ir po pamai

šė.

I

Skautams Remti Draugoja.

A. A. Antanas Jurcas
Rugsėjo 29 d. šv. Mykolo li

goninėje trumpai sirgęs mirė a. 
a. Antanas Jurcas, 73 metų amž. 
Velionis kilimu yra žemaitis, 
nuo Viekšnių. Neturėdamas dar 
20 metų iš Lietuvos išvyko į 
Angliją, o iš ten į Kanadą. Gy
vendamas Toronte per 30 metų 
kaip stalius sąžiningai darbavosi 
pas lietuvį kontraktorių V. Da
nielių, prieš ketvertą mėnesių 
taip pat -mirusį. Dėl savo gero 
būdo velionis buvo visų labai 
gerbiamas. Dideli nuopelnai ir 
padėka velioniui priklauso ir ku
riantis šv. Jono Kr. lietuvių pa
rapijai Toronte, kur savo kruopš 
Čiu darbu buvo vienas uoliausių 
talkininkų. Velionis iškilmingai 
palaidotas šv. Jono Kr. bažny
čios Toronto Vilties Kalno kapi
nėse dalyvaujant labai daug lie
tuvių.

SLA 236 kuopa Toronte 
lapkričio 5 d., savo gyvavimo 21 
m. sukakties proga, rengia gran
diozinį balių su dar negirdėta 
muzikine programa. Dalyvaus p. 
Sidaravičiūtės, neseniai atvyku
sios iš Pietų Amerikos—Kolum
bijos. Solo dainuos Stefa Maša- 
laitė, A. Vėlyvis, akompanuos 
muz. St. Gailevičius.

Parengime dalyvaus SLA cent
ro sekr. dr. M. Vinikas, kuris ta 
proga darys platų pranešimą vi
suomenei apie SLA.

Toronto lietuvių organizacijos 
bei draugijos maloniai prašomos 
tą pačią dieną parengimų neda
ryti.

Kuopos narių susirinkimas 
įvyks spalio 9 d. 2 vai. pp. Liet. 
Namuose. SLA 236 k. Toronte.

Šalpos Grupės “Daina” 
susirinkime, įvykusiame rugsėjo 
25 d. pas M. F. Yokubynienę, da
lyvavo gausus narių skaičius. 
Buvo perskaityti laiškai su pra
šymais padėti ir pagal išgales 
buvo paskirta pagalba.

Vienos minutės atsistojimu 
buvo prisimintas “Dainos” gar
bės narys winnipegietis a.a. P. 
Youniškis.

Susirinkime dalyvavo išvyks
tanti į JAV sesuo Apolinara ir 
dvi seselės vienuolės. Ilgus me
tus Toronte išbuvusi vaikų lop
šelio viršininke Sesuo Apolinara 
nebuvo pamiršusi ir “Dainos”.

Su širdgėla atsisveikinome ir 
palinkėjome daug laimės ir sėk
mės naujoje vietoje.

Dėkojame M. F. Yokubynienei 
už gražų priėmimą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
pp. pas p. Grigaitienę, 215 In
dian Rd. Valdyba.

Pašventintas antkapis
Toronto Vilties Kalno kapinė

se pereitą sekmadienį pašventin
tas stilingas gražus antkapis ant 
a.a. Genės Lelienės kapo. Pa
minklui projektą pagamino dail. 
T. Valius: stilingoje akmens 
plokštėje išgraviruota klūpanti 
moteris, kuri savo rankas tiesia 
j kryžių, šventinime dalyvavo 
kcusulas Gylys su ponia, KLB 
Krašto V-bos ir apylinkės pirmi
ninkai ir gražus būrys velionės 
pažįstamų.

Augšt lituanistiniai kursai šį 
šeštadienį, spalio 8 d., vyks AV 
parapijos patalpose. Pradžia 10 
vaL Paskaitos bus skaitomos at
skirai pirmam ir antram kursui. 
Visus praėjusiais metais kursus 
lankiusius ir naujai pradedan
čius kursų vadovybė prašo ir 
kviečia susirinkti šį šeštadienį 
ir pradėti darbą.

Montrealio Šalpos Fondo Kom. 
spalio 2 d. posėdyje sudarytas 
sekančios sudėties: pirm. I. Lu
koševičienė, vicep. P. Šimelaitis, 
sekr. K. Leipus, iždin. J. Kęsgai- 
lienė, inform. S. Remeikaitė, na
rės M. Leknickienė ir S. Bar
šauskienė.

Montrealio Seimelio Prezidiu
mas širdingai dėkoja senajam 
Šalpos Komitetui, susidėjusiam 
iš E. Navikėnienės, P. Šimelai- 
čio, M. Šulmistro, K. Toliušio, 
M. Leknickienės ir I. Lukoševi
čienės, už sąžiningai ir sumaniai 
atliktą šalpos darbą Montrealy- 
je. Padėka taipgi priklauso ne
nuilstamiems aukų rinkėjams, 
gi ypač pp. P. Paleckiui, J. Luko
šiūnui ir K. Karpiui.

St. Naginionis
Seimelio prezidiumo pirm.

“Litas” jau turi $14.000 indė
lių, kurių daugumas išduoti 
trumpalaikėms paskoloms. “Li
to” patarnavimais ypač naudoja
si namų statytojai. Indėlinin
kams numatoma išmokėti 4% 
palūkanų. Visais banko reika
lais kreiptis AV parapijos salė
je sekmadieniais tuojau po pa
maldų arba skambinti tel. HE. 
4280.

Sportininkų šokių vakaras. 
Spalio 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak., AV parapijos salėje, 1465 
Rue de Seve, sporto klubas Tau
ras rengia pirmą šio sezono ati
darymo šokių vakarą.

Grojant gerai muzikai ir vei
kiant skanių' valgių ir gaivinan
čių gėrimų bufetui, bei loteri
jai gerai praleisite šeštadienio 
vakarą ir paremsite sportuojantį 
jaunimą. Valdyba.

Gyvojo rožančiaus iškilmės 
Toronte organizuojamos Šven
tojo Vardo draugijų kasmet, 
kiekvieną pirmą spalio mėn. sek
madienį parodos aikštėje. Šie
met tai buvo jau dvyliktą kartą. 
Kadangi diena buvo graži ir ne
šalta, tai žmonių prisirinko gal 
per 40.000 ir viskas praėjo pa
kilia nuotaika. Iškilmių pamoks
lininku buvo Winnipego arkiv. - . ..........
Ph. F. Pocock. Dalyvavo taip pat veikla praeityje roa.o ji esant pa- 
Toronto vyskupas pagalbinin- linkus _ kairėn. Jis narys Lietu
kas Fr. V. Allen. Pats kardino- vos Sūnų ir Dukterų D-jos. ..
las buvo išvykęs ir prisiuntė tik 
sveikinimo telegramą-iš Calga
ry, Altą. Kaip ir kasmet, iškil
mės buvo labai didingos. Tai me
tinė katalikų pajėgų demonstra
cija. Pražygiuojant mokykloms 
bei organizacijoms pro dešimtis 
tūkstančių maldininkų praėjo ir 
septyni mūsų skautai su lietu
viška trispalve.

Estai Toronte pasistatė naują 
evangelikų liuteronių bažnyčią 
Mt. Pleasant Rd. Bažnyčios sti
bius labai savotiškas — augštai, 
augštai iškilusiu želmeniu pasta
tas su žemomis šoninėmis sieno
mis su augštu bokštu šone.

1.

VISŲ AUTO MAŠINŲ REMONTĄ 
SĄŽININGAI IR GARANTUOTAI ATLIEKA 

KVALIFIKUOTAS MECHANIKAS

Dufferin Garage

Sav. VYTAUTAS DUNDYS

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA

1423 Dufferin St., Tel. KE. 6149 
(į šiaurę nuo Dupont St)

INDIAN RD. - BLOOR. Žemė} sklypos 27 iš 190 pėdų ir 7 komb. otskircs 
plytų narnos. Viso sklypo didumos su namu 50 iš 190 pėdų. Garažai iš 
loinės, groži vieta tinko kontroktoriui. Koino $18.500.

2. OAKMOUNT - BLOOR, atskiras plytų namas, 16 kamb. su baldais, paja
mos apie $800 j metus, privatus įvažiavimas ir didelis sklypas. Pomirtinis 
pardavimas. Prašomo koino $33.000, įmokėti $10.000

3. KING - prie Exhibition parko, 10 komb., atskiras narnos su baldais, moder
nus apšildymas su olyvo. privatus įvažiavimas, plytų garažas. Prašomo 
koino $17.000, įmokėti $3.000.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vekarsis HU. 9-1343.

Vila it tirti pirkimo ar pardavimo reikalai* kreipkitė* virš nuodyta edreio. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 
Spalio 9 d. 4 vaL pp., AV para
pijos salėje, KLK Moterų D-jos 
Montrealio skyrius rengia vai
kams KAUKIŲ BALIŲ. Visi 
vaikučiai su tėvais irvisuomene 
maloniai kviečiama dalyvauti, 
(ėjimas suaugusiems 500 ir vai
kams 250. Pelnas skiriamas var
go mokykloms Vokietijoje.

, Valdyba.

Liet. Akadem. Sambūris šau
kia narių susirinkimą spalio 7 d. 
8 v.v. 4225 Berri St. mokyklos 
patalpose.

Šokių vakaras su programa 
įvyks spalio 15 d.

Staigmena - pobūvis. K. Jasu- 
čiai ir D. Norkeliūnai suruošė 
staigmeną - pobūvį paminėti 25 
metų vedybų sukaktį Antano ir 
Onos Sakalauskų, kuriertis įteik
tas albumas ir dovanų daugiau 
negu šimto atsilankiusių giminių 
ir draugų vardu.

Antanas Sakalauskas yra bu
vęs Vilniui Vaduoti ir Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas, 
šv. Kazimiero parapijos komite
to narys, o ponia veikli šv. Onos 
d-jos lĮiarė. Iš Amerikos į sukak
tį atvyko A. Sakalo sesuo Marė 
Puoderis iš tolimos Tennessee 
valstybės ir pp. Avižoniai, p. Šu
kienė ir p. Norkeliūnienė, visi iš 
Rochester, N.Y.

Sveikinimo gražias bei turi
ningas kalbas sakė: šv. Kazimie
ro parap. klebonas kun. J. Bobi- 
nas. Aušros Vartų parap. kleb. 
kun. J.Kubilius, SJ, kun. J.Stan- 
kūnas, buvęs Vytauto D. Klubo 
pirmininkas D. Norkeliūnas, K. 
Jasutienė. Marė Puoderis. p. Ru
dzevičienė (O. Sakalienės sesu
tė) ir A. Sakalo kaimynas Lie
tuvoje buvęs Montrealio apyl. 
v-bos pirm. L. Balzaras. Telegra
momis sveikino: Tėvas Rafaelis 
iš Toronto, dr. ir p. Sungailai iš 
Saskatchewan ir pp. Juškai iš 
Cleveland, Ohio, o “TŽ” redak
cijos narys, kun. dr. P. Gaidama
vičius prisiuntė savo autografuo
tą kūrinį — knygą. Vakarą vedė 
V. Sirvydas. Rep.
Dėl Vytauto klubo pirmininko

“TŽ” Nr. 36 mūsų korespon
dentas Montrealy p. V. žinutėje 
apie Vytauto Klubo pirmininkų 
pasikeitimą, rašė: “Nauju pir
mininku išrinktas J. Skinkis, 
kurio pareiškimai kalbose ir

Tokiu būdu klubas gali vėl su
silaukti nemalonumų pervedant 
leidimą svaigalus pardavinėti 
naujo pirmininko vardu”.

Mes esame gavę p. J. Skinkio 
vardu reikalavima šituos teigi
mus atšaukti. Laiške nurodoma, 
kad leidimą svaigalus pardavi
nėti p. J. Skinkio vardu Quebec 
Liquer Board jau yra išrašiusi, 
ir kad J. Skinkis taip pat niekad 
nėra buvęs Sūnų ir Dukterų 
D-jos nariu.

Mes su pasitenkinimu prane
šame tai mūsų skaitytojams, ap
gailestaudami, kad mūsų kores
pondentas buvo klaidingai pain
formuotas. Red.
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