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Vorkuta ir Lietuva

Ženklas? kuriam...
Visur yra pilna prieštaravimo ženklų. Kiekvienas sukilimas 

ir suskilimas yra tokiu ženklu pažymėtas. Yra betgi vienas Ženk
las, kuriam prieštaravimas yra pats giliausias ■— tai Kristus. 
Nė vienas protas, nė viena širdis ir nė viena valia negali taip 
kietai prieštarauti kaip Jam. Jei kas nemyli artimo, nepripažįsta 
jo nuomonės, nesiskaito su jo darbais bei žodžiais, — neigia bei 
prieštarauja jam. Bet šis prieštaravimas tėra paviršutinis ir be
sikaitaliojantis: ateina giedresnės dienos, ir jis tampa vėl bičiu- 
lyste. Širdis gi, kuri pasineša prieštarauti Kristui, pasuka di
džiuoju ir sunkiai beatšaukiamu užsikirtimo keliu, nes priešta- 

, ravimas Dievui paliečia žmogaus sielos gelmes. Jis gulte užgula 
žmogų, verčia blaškytis ir nuolatos atnaujinti sukilimą savyje. 
Tai prieštaravimas, kuris veržiasi visu gyvenimu prieš Kristų. 
Ir tai dėlto, kad tai Ženklas, kuriam reikia nusilenkti visa siela, 
visa būtimi. Tai dėlto, kad žmogaus širdis visa savo gelme yra 
.skirta ne prieštarauti, o mylėti Viešpatį. Tai dėlto, kad ji negali 
mylėti nieko kito taip giliai, taip absoliučiai kaip Kristaus. Ne- 
sugadintoj, neiškreiptoj širdy tas Ženklas, kuriam prieštarauja
ma, tampa Ženklu, kuriam gyvenama ir aukojamasi.

Širdys, kuriose yra įsikerojęs prieštaravimas, veržiasi gyve- 
niman sutelktine jėga. Jos negali užsidaryti vien savyje, nes 
prieštaravimas, nešiojamas širdyse, niekad neteikia ramybės. 
Užtat jos paprastai pasižymi dideliu judrumu bei veikimu, sie
kiančiu vis didinti prieštaravimo jėgą. Kad ši jėga yra naikinan
ti, tos širdys nemato; kad ji yra žudanti, jos nesisieloja. Jos tik 
tada,atbunda,*kai naikinantis prieštaravimas atsisuka prieš juos 
pačias ir giliai sukrečia. X

Prieštaravimą nešančio veikimo padariniai yra baisūs. Tai 
liudija praeitis ir dar neseni griuvėsiai. Atstatant naują gyveni
mą svarbu nebekartoti senos klaidos ir nedėti jo pamatuosna 
prieštaravimo dvasios, nes ji anksčiau ar vėliau išsiveržia griuvi
mu. Vienintelė tikrybė naujai kuriamam gyvenimui tėra Kris
tus. Jo atneštoji meilė yra betkokios darnos pagrindas ir tik ji 
gali būti dedama dabarties gyvenimo pamatuosna.

Šios misijos įgyvendinimas, žinoma, neateis savaime. Tie, 
kuriems Kristus yra ne prieštaravimo, o kuriančios Meilės Ženk
las, turi jausti pareigą stipriau dalyvauti visuomeninio gyveni
mo statyboje. Kristaus Karaliaus šventė nuo 1925 m. ir yra pri
minimas tikintiemsiems sujusti. Jeigu prieštaravimo dvasia me
tasi visu savo veržlumu gyveniman, juo labiau turėtų ryžtis ku
rianti meilės dvasia, šiuo kritišku mūsų gyvenamo laikotarpio 
metu ypač yra svarbu išjudinti tikinčiųjų mases, jas suveiksmin- 
;i. Tai didžiulis .pylimas prieš nelemtąją prieštaravimo dvasios 
bangą, tačiau jis gali būti stipriai apardytas, jeigu nebus apsi
žiūrėta. Snaudžiantis liūtas gali būti įveiktas netgi silpnesnių, 
bet veržlesnių priešų. Katalikų Veikimas tam yra ir pašauktas, 

’ kad sujudintų abejingas mases, perspėtų prieš besiartinantį pa
vojų ir palenktų jas veiksmingesniam išpažįstamų idealų reali
zavimui. ‘ - • . . Pr. G.

NEPALANKŪS NUTARIMAI KATALIKU MOKYKLOMS
Otavoje įvyko Ontario prov. 

viešųjų mokyklų patikėtinių są
jungos “The Public School 
Trustees Association” suvažia
vimas, priėmęs keletą kat. mo
kykloms nepalankių rezoliuci
jų. Vienoj jų reikalalujama pa
keisti Ontario prov. įstatymo— 
Asse^nent Act — 24 sekciją, ku
ri leidžia mokesčių nustatyto
jams įrašydinti katalilkus mo
kesčių mokėtojus į “separate 
school” skyrių, jeigu jie žino, 

kad mokėtojai yra katalikai. 
Rezoliucijoj reikalaujama, kad 
mokantieji mokesčius katalikų 
mokykloms apie tai patys pa
reikštų raštu. Esą, nedera, kad 
viešųjų mokyklų vadyba rūpin
tųsi katalikais mokesčių mo
kėtojais. Antrojoj rezoliucijoj 
reikalaujama, kad mokesčių 
mokėtojai, perėję j “separate 
school” skyrių, turėtų mokėti 
mokesčius vieš, mokyklolms dar( 
aštuonerius metus. Trečiojoj re-

Niujorke praėjusią savaitę rū
pinomės ar iš tiesų Sovietijoje 
pasikeitė režimas,. kodėl jokia 
“taikingos egzistencijos” kaina 
tironai neleidžia Lietuvon sve
timšalių, izoliuodami ją ilgiau 
nuo pasaulio nei betkada jos is
torijoje ir dėl lietuviškos politi
kos vingių atominiame amžiuje

Amerikoje tebesilankė sovie-, 
tinės delegacijos. Aiškėjo kokiu 
tikslu — kad vadovaujančiam 
Kremliui žmones t supažindinti 
su Amerika, jos gyvenimu. Vil
niaus “Tiesoje” pavergtieji lie
tuviai su didžiausiu susidomėji
mu skaitė sovietinės delegacies 
pranešimą apie D; Britanijos že- 
Jtnės ūkį ir gyvenimo būdą. Te
žiūri šios dienos uždarbio siau
rakakčiai Amerikos piniguočiai 
džiaugėsi, kad pats Chruščiovas 
juos kviečia ir cįioda užsakymus 
mašinoms, sėKlums ir tt. Net ka
nadiečiai didžiavosi, kad sovie
tai neužmiršo nef Massey - Har
ris - Ferguson Toronte, ir sakė, 
kad pats kompanijos preziden
tas James Duncan išdūmė Mas
kvon pasižmonėti, paragauti ka- 
viaro, azarbeidžaniško konjako, 
patirti ar pabėgėliai teisingai 
pasakojo apie sovietus.

Žydai ir vokiečiai
apie Vorkutą
Nors pabėgėlių politikai ir ži

novai nekartą perspėjo, jog ne
žiūrint visko Maskva tebėra ta 
pati imperialistiškoji Maskva. 
Krąugėrė ir beširdė. Masėmis 
paleidžiami vokiečių belaisviai 
ir ankstyvesni komunistų sim-

*kad- 
Vorkutoj gyvenimas pasikeitęs 
geron pusėn. Pasakojo, kad 
Chruščiov ir Bulganin esą jau 
“kalinių mylimi” ir mėgstami, 
nes prie jų režimas pasikeitęs. 
; Tie patys liudininkai betgi sa
kė, kad Vorkutoje mažiausiai ru
sų — vis ukrainiečiai, pabaltie- 
čiai arba kaukaziečiai. Tai atro
dė visai normalu kaikurių vals
tybių diplomatams. Štai užs. r 
ministeris Pearson, nuvykęs į 
Ceyloną, pasakojo esą netiesa, 
jog Maskvoje tironai ėdą vienas 
kitą.

U Nu, Burmos premjeras, gi 
Maskvos aerodrome pataikau
jančiai dėkojo Bulganinui 
“nupirktą ryžių perteklių”, 
kė, Burma visą amžių bus 
kinga!

Sovietiniai cinikai
Clevelande lietuviui žurnalis

tui užklausus apie savo tautos 
tragišką likimą, anot NYTimes, 
sovietiniai vizituoją žurnalistai 
tesiteikė atsakyti, kad visas pa
starojo klausimas esąs “IŠTISA 
NESĄMONĖ!” Maskva nebera
do reikalo slapstytis, matydama 
laisvojo pasaulio kaikurių tautų 
menkystę, nė dėl 16 lenkų politi
kų, kuriuos jie 1945 metais pa
sikvietė į svečius suėmė ir su- 
likvidavo. Sovietai nesijautė 
kalti nei Lietuvą pavergę, nei 
lenkus apgavę ir sunaikinę! Ta-

uz
Sa

BUS DARBO 15.000
Kanadoje esantiems 24 kraštų 

užsienio diplomatams ir parla
mento nariams buvęs susisieki
mo ministeris L. Chevrier per 11 
dienų aprodė šv. Lauryno upės 
srityje pradėtus darbus busima
jam jūros keliui. Jis, be kitko, 
pareiškė, kad sekančią vasarą 
šiam planui, kurį vykdo Kana
da drauge su JAV, reikėsią 10 
tūkstančių darbininkų, o 1957 
m., kai darbai bus pilnoj eigoj, 
reikėsią 15.000 Šiems darbams 
esą numatyta išleisti vieną bili
joną dolerių.

zoliucijoj reikalaujama, kad per 
ėję į privat. mokyklas, be to, dar 
tęstų mokėti viešosioms mokyk
loms jų skoloms padengti.

Tas pats suvažiavimas priėmė 
rekomendaciją įvesti prancūzų 
kalbos dėstymą vieš, pradžios 
mokyklose, nes esą daug kur 
Kanadoje reikalaujama abiejų 
kalbų mokėjimo.

Iki šiol Ontario provincijoje 
prancūzų k. buvo mokoma tik
tai kaikuriose augšt. mokyklose.

Niujorko

čiau parodydami atominiam am
žiui būtiną lankstumą, jie. pa
viršutiniu mandagumu ir **koo- 
peravimu” paslėpė savo tikrąjį 
veidą. Vokiečiai, Amerikos žval
gyba, kariuomenė ir JAV-bių 
Katalikų Bažnyčia, neskaitant 
politinių pabėgėlių, matė padėtį 
realiai. TV vyskupas Sheen mi
lijoninę publilką perspėjo neti
kėti sovietų jokiomis, permaino
mis. Tironai negalį galvoti 
apie “nuoširdų taikingą sugy
venimą” su Vakarais, tačiau 
šiuo metu jie esą priversti tai
kingai koegzistuoti iki išryškės 
vienas iš laimėtojų Maskvoje. 
Allen Dulles, ministerio brolis, 
^adnvauias Centrinei Amerikos 
žvalglybai, irgi televizijos klau
sytojams pareiškė, kad sovietai 
nei kiek nėra sumažinę pogrin
džio veiklos. Būdinga, Mr. Dul
les nurodė, kad nors sovietai ga
būs vogti ir pirkti paslaptis, iki 
šiol praKišdavo nepajėgdami su- 
orasti kitų valsltybių gyvenimo 
būdo ir tvarkos. (Maskva dėkin
ga už priminimą, už tai ir siun
čia gausias “žinovų” .ekskursi
jas)- U

Bulganinas pirmauja
Prezidentas ir jo delegacija 

Ženevoje manė, kad Nikita 
Chruščiov yra TSRS bosas, ta
čiau su šia numone griežtai ne
sutinka vokiečiai. Jie sako, kai 
iškilęs tikras reikalas derėtis, 
tai Bulganinas, ne Chruščiovas.

užtikrinimų, rūpinosi dėl nau
jojo “Miuncheno” galimybių Že
nevoje šią savaitę. Pats užsienių 
reik, ministeris von Brentano iš
vyko ten kaip savosios stebėtojų 
delegacijos vadovas.

Ar lietuviai bus atstovaujami 
Ženevoje, Niujorke praėjusią 
savaitę nebuvo žinoma. Visas 
mūsų dėmesys buvo paskirtas 
VLIKo naujai situacijai. Viena 
1926 m. grupė pasiūlė ir Vykdo
mąją Tarybą laikyti Niujorke, 
ne Europoje, kaip jau tarytum 
buvo sutarta anksčiau. Kaikas 
šiuose manevruose jau įžiūrėjo 
diplomatų - politikų slaptus' su
sitarimus su “Diplomatijos še
fu” ir norą VLIKa nejučiomis 
sujungti su Lietuvos Laisvės 
Komitetu, kuriame dirba tie pa
tys grupių atstovai kaip ir VLI 
Ke ir abu remia beveik tie patys 
pasauliniai veiksniai.

Derybos dėl Lietuvos
Šią savaitę didieji, žiūrėdami 

savųjų interesų, svarstys pasau
lio likimininius reikalus. Visą 
praėjusią savaitę didžiųjų vals
tybių pasiuntiniai zujo po sos
tines. Eilėmis jie laukė ir Molo
tovo kabinete. Vienas Amerikos 
ambasadoriaus su sovietais 
svarstytas klausimas prasprūdo 
spaudon ir mums yra ypač įdo
mus.. Amerikoje besilanką so
vietų “žurnalistai” norėjo pa
matyti Detroitą, tačiau, ūmai tai 
jiems buvo uždrausta. Pasirodo, 
amerikiečių diplomatai Maskvo
je sovietams pasiūlė “o.k., mes 
leisime į Detroitą, o jūs leiskite 
mūsų žurnalistus į TSRS drau

NOBELIO PREMIJA GYDYTOJUI
1955 m. Nobelio premija- už 

naujus atradimus medicinoje 
teko švedui dr. Hugo Theorell, 
biochemikui. Premijos dydij^ 
$36.720,85. Už juos jis žada įsi
gyti namus šeimai — žmonai ir 
3 sūnums. Savo biocheminius 
bandymus jis pradėjo prieš 21 
metus ir pagaliau atrado kaip 
žmogaus kūnas, ir apskritai gy
vas organizmas, specialių fer
mentų - enzimų pagalba, maistą 
paverčia energija. Jis studijavo 
mediciną, bet dėl polio ligos, ku
ria buvo susirgęs, negalėjo vers
tis gydymu ir perėjo į tyrinėji
mų sritį laboratorijoj. Jis yra 
taip pat išradęs būdą nustatyti 
žmogaus girtumo laipsniui, kurį 
naudoja Švedijos policija. Nobe
lio laureatas yra, be to, didelis 
muzikos mėgėjas, smuikininkas, 
ir Stockholmo koncertų draugi
jos pirmininkas. Mėgsta jis ir

džiamas zonas — jų tarpe Pabal
tijo vaisines”. Sovietų atsaky
mas buvo labai greitas — “niet”. 
Visaip yra svarstomos priežas
tys kodėl sovietai taip bijosi pa
sauliui parodyti Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją po 15 jų sandėrio 
su Hitleriu metų ...? Taikingos 
išlaisvinimo politikos JAV-bėse 
vadovai praėjusiomis savaitėmis 
tebekartojo, kad pasaulio Vie
šoji opinija privers sovietus pa
sitraukti iš Rytų Vokietijos ir 
Rytų Europos: šitaip kalbėjo ir 
Amerikos ambasadorius JT C. 
Lodge. Tiesa, kad “pasaulio opi
nija”, tarytum lašas jūroje už
tarė ir lietuvišką reikalą. NY 
Times štai užtikome Jacob Pan- 
ken iš Niujorko, buvusio teisė
jo, laišką, kuriame jis mano, kad 
Jungtinės Tautos visdėlto pri
valėtų svarstyti Pabaltijo rei
kalą. Tačiau pasaulio opinija ne
palyginamai daugiau susirūpi
no, kai trys Amerikos senatoriai 
“netyčiomis” paaukojo arabų 
ginklų fondui. NYTimes visa 
gerkle pradėjo šaukti “gewalt” 
ir jau sekančią dieną apskelbė, 
kad kaikurie iš tų senatorių eik- 
voją mokesčių mokėtojų pini
gus, reikalaudami specialių lėk
tuvų grįžti namo. Patys senato^ 
riai Europoje išsigandę tik pe
čiais traukė. Štai kaip formuoja
ma pasaulio ir sava opinija! Vi
siems buvo betgi žinoma, kad 
tiek viešoji, tiek ir sava opinija 
nerūpėjo lietuviškiesiems veiks 
niams, kurie, turėdami senas 
“politines’ mašinas”.arba “tautos 

ir tvanas!”
Didžiuosius moko

(Nukelta į 2 psl.)

ARGENTINOJ REIKALAI GERĖJA
Diktatoriaus Perono ištrem

tieji — vysk. M. Tato, Buenos 
Aires ordinaro pagalbininkas, 
ir Mons. R. Novoa atskrido į Bu
enos - Aires. Jis buvo labai iš
kilmingai sutikti. Tai rodo, kad 
naujoji sukilėlių vyriausybė ka
talikų padėtį palengvino. Dau
gelis Perono potvarkių jau at
šaukti. Tikybinės šventės grą
žintos, bažnyčios ir tikybinės 
įstaigos vėl atleistos nuo mo
kesčių, vienuolės grįžo dirbti į

100.000 franku tremtiniams
Didžiuosius Belgijos miestus 

aplankė garsusis Prancūzijos 
vargšų globėjas Abbė Pierre su 
paskaitomis. Visur buvo renka
mos aukos benamiams. Gent, 
Nam uro ir Briuselio miestuose 
surinktus 100.000 frankų jis per
davė specialiam komitetui, glo
bojančiam Belgijoj gyvenančius 
“išvietintus asmenis”. Tai buvo 
padaryta ypač norint atkreipti 
dėmesį į Vokietijoj likusius 
tremtinius, tebegyvenančius sto
vyklose ir negalinčius emigruo
ti. Mat, imigracijos kraštai išsi
rinkę pajėgiuosius ir palikę pa
liegusius.

Abbė Pierre yra suorganiza
vęs naujo stiliaus vienuoliją — 
“Emmauso draugai”, kuri rūpi- 

savo jachta leistis į Baltijos jūrą.

PAAIŠKĖJO GENEROLO 
LIKIMAS

Prieš dešimtmetį Kremlius 
buvo pasikvietęs neva dery
boms 16 lenkų pogrindžio vei
kėjų. Tie veikėjai betgi iš Mas
kvos nebegrįžo: Kremlius suki
šo juos į kalėjimą ‘už veikimą 
prieš Raud. Armiją. Jų tarpe bu
vo paskutinis lenkų pogrindžio 
armijos vadas gen. Leopold 
Okulicki. Jo likirpas paaiškėjo 
tik dabar, kai sovietų Raud. 
Kryžius pranešė žmonai, Londo
ne, kad generolas miręs 1946 m. 
Kliedų išvakarėse kalėjime na
tūralia mirtimi, ši žinia atėjo 
tik po pakartotino žmonos ’krei
pimosi i prem. N. Bulganiną: 
“Kovo 28 d. pasibaigė mano vy
ro 10 metų baismės laikas; iki 
šiol neturiu apie jį žinių”.

Savaites įvykiai
Keturių didžiųjų ministerial vėl pajudėjo Ženevon. J. F. Dul- , 

ies išskrido Europon, kur vėl derėsis su sovietais. Kaip prieš anks
tyvesnes derybas, taip ir šį kartą, vakariečiai susirinko Paryžiu
je nustatyti bendrai linijai. Dulles buvo užsukęs Romon, kur ap
lankė popiežių Be to, tarėsi su Italijos vyriausybe. Pastaroji pa
reiškė liksianti ištikima Š. Atlanto Sąjungai. Galima spėti, kad tai 
padaryta ryšium su Vokietijos suvienijimo klausimu, kuris bus 
svarstomas Ženevoje, Kaip žinoma, sovietai esą sutiktų suvienyti 
Vokietiją tiktai neutralumo 
kaina. Nėra negalima, kad va
kariečiai tą kainą priimtų, juo
ba, kad D. Britanija tam esanti 
palanki, kaip matyti iš Macmil
lan pareiškimo.

Nors Molotovas pareiškė at
stovausiąs Sov. Sąjungą, tačiau 
kalbos apie jo pasitraukimą ne
siliauja. Vieno žurnalisto pa
klaustas Maskvoje apie jo atsi
statydinimo gandus, Molotovas 
atsakė tuo klausimu duosiąs ofi
cialų pareiškimą Ženevoje./

Ar šioj Ženevos konferencijoj 
bus svarstomas pavergtųjų tau
tų klausimas, niekur neskelbia
ma. Iš ankstyvesnių Dulles pa
sisakymų, atrodo, jis galėtų būti 
paliestas. Sovietai šio klausimo 
labai vengia,’ nes, pasak buv. 
Kanados gen. gubernatoriaus 
Alexander, jie bijo, kad didėr 
j anti vakariečių jėga neišplėštų 
satelitų iš jų nagų.

Prancūzija išvengė krizės
Buvo laukiama, kad Prancū

zijos vyriausybė kris dėl savo 
politikos Alžerijoj. Parlamento 
atstovai betgi apsigalvojo ir tuo 
tarpu vyriausybės nenuvertė, 
matyt, vengdami sukelti krizę 
Ženevos konferencijos išvaka-

miu. E. Faure pareiškė siūlysiąs 
parlamentui skelbti naujus rin
kimus gruodžio mėn., nors jo ka
dencija baigiasi 1956 m. birželio 

ligonines ir kt. privatines bei 
viešąsias įstaigas, privat, radijo 
siųstuvai pradėjo vėl perteikti 
relig. programas, religijos mo
kymas grąžintas į vieš. mokyk
las Tucuman ir Rioja prov. Abe
jojama ar religijos mokymas 
bus grąžintas į visos Argentinos 
vieš, mokyklas, nes yra pasiprie
šinimo. Tebėra neatšauktas iš
skyrų įstatymas. Manoma, jis 
būsiąs tik pagriežtintas, bet ne
atšauktas.

naši vargšų globa. Spalio mėn. 
atidaromas pirmasis noviciatas 
Paryžiuje. Netrukus toks novi
ciatas bus įsteigtas ir Kanadoje.

Anot Abė Pierre, pasaulyje 
yra daug skurdo, nes “galingie
ji nemato jo, o kenčiantieji ty
li. Pertiesti tiltui tarp šių dvie
jų grupių reikia naujo kryžiaus 
žygio. Vien pinigas čia viso dar
bo neatliks; reikia naujos labda
rybės technikos”.

— Niujorkas. — Nežinomomis 
aplinkybėmis nusišovė nuolati
nės sovietų delegacijos Jungt. 
Tautose pareigūnas Aleksas Mi- 
najev 42 m. amž.

— Frankfurtas. — Kanadoje 
gyvenęs vokiečių veikėjas Otto 
Strasser įsteigė Vokietijoj naują 
partiją: “Tautinis sąjūdis už vie
nybę ir taiką”. Jos tikslas — 
Vokietijos suvienijimas, nepri
klausomybė ir neutralumas.

— Maskva. — Vadovavęs so
vietų žemės ūkio delegacijai 
JAV ir Kanadoje VI. Mackevic 
paskirtas žemės ūkio ministeriu.*jo paramą dar padidinti.

MOTERIMS NEVARŽOMOS TARNYBOS
Kanados fed. vyriausybė iš

leido potvarkį, kuriuo nuo 1955 
m. lapkričio 1 d. panaikinami su
varžymai ištekėjusioms mote
rims gauti valstybines tarnybas. 
Nuo D. Karo iki šiol ištekėjusių 
moterų priėmimas į valstybines 
tarnybas buvo varžomas, nors 
pastaruoju laiku žymiai mažiau. 
Jos buvo priimamos kaip steno- 
grafės, slaugės, socialinės veikė
jos, bibliotekininkės ir pan. Jų 
atlyginimai negalėjo būti augš- 

t. Mendes -■

j nybos reikalai, o ūkis būtų pa

mėn. Esą reikia naujo parlamęn- 
to numatomoms reformoms ir 
Š. Afrikoj, ir pačioj Prancūzi
joj, kur vyriausybės krizės kar
tojasi perdažnai.

Maroke sudaryta 4 asmenų re
gentų taryba, pradėjusi eiti sul- • 
tono pareigas, pakvietė premje
ru nuosaikiųjų nacionalistų at
stovą Slemani. Jis, nežiūrint 
nacionalistų pasipriešinimo, su
tiko sudaryti pirmąją Maroko 
vyriausybę, kurios uždavinys 
bus tartis su Prancūzija dėl sa
vivaldos. Neramumai vis dar ne
siliauja, ypač Alžerijoj Tunizi- 
jos pasieny. Teroristai didokais 
būriais puola pramonės įmones 
ir kt. įrengimus, kuriuos tūks
tančiai prancūzų karių priversti 
ginti. Pačioj Prancūzijoj pa
šaukti rezervistai demonstruo
ja gatvėse, reikšdami nenorą 
vykti Š. Afrikon.

Saaras prieš Prancūziją
Saaro kraštas, turįs 980.000 

gyv., sekmadienį gausiai — 96% \ 
— dalyvavo balsavime. Gyven
tojai turėjo pasisakyti ar sutin
ka priimti europinį statutą, lei
džiantį tvarkytis savarankiškai, 
išskyrus 5Štonmnmius ryšius su 

auerio būv. rrini.
France sutarimą, priėmus tokį 
statutą Vak. Europos unija skir
tų gubernatorių, kuriam būtų 
pavesta tvarkyti užsienio ir gy-

i- 
lenktas Prancūzijai iki taikos 
sutarties su Vokietija. Tokį eu
ropinį statutą gynė min. pirm. 
Hoffmanno kr. demokratų par
tija. Kitos buvo tam labai prie
šingos. Gyventojai, daugumoj 
vokiečiai, pasisakė prieš siūlo
mą statutą 67,7't. Premjeras 
Hofmann atsistatydino ir ne
trukus skelbs naujus, seimo rin
kimus. Bonnoje ir Paryžiuje 
valdžių pareigūnai, taip pat ir 
kiti vakariečių ministerial pa
reiškė susirūpiniimą, nes pran
cūzu - vokečiu santvkiuose vėl 
atsivėrė apraminta žaizda.

Izraelis šaukiasi ginklų
Egiptas jau gavo pirmąsias 

ginklų siuntas iš komunistinės 
Čekoslovakijos. Tai ypač padil
gino izraelitus. Min. pirm. Sha- 
rett kreipėsi į viso pasaulio žy
dus daryti spaudimą į vakarie
čius, kad teiktų ginklų Izraeliui. 
Be to, jis skubiai atvyko į Pa
ryžių, kur tarėsi su min. Dul
les ir kt. dėl ginklų teikimo 
Egipto grėsmės akivaizdoj, nes 
pastarasis savo karines pajėgas 
sujungė su Syrijos kariuomene. 
Sharett gavo pasimatymą ir su 
Molotovu Ženevoj.

Pagalba Azijai
Singapūre įvyko Colombo 

plano valstybių konferencija. • 
Jame dalyvauja 17 Azijos kraš-- 
tų, reikalingų finansinės para
mos ūkinei gerovei kelti. 1957 
m. ši parama, teikiama JAV, 
Kanados ir D. Britanijos, turėjo 
pasibaigti. Šioj konferencijoj 
betgi buvo nutarta plano gyva
vimą prailginti iki 1961 m. Nuo 
1944 m. iki šiol Azijos kraštai 
gavo 2 bilijonus dol. Vien Kana
da davė $133.000.000 ir pažade- 

tesni kaip $3.080 metams. Dabar 
jie galės būti keliami pagal jų 
tarnybinį tinkamumą. Pagal se
nąjį potvarkį, ištekėdamos tar
nautojos turėjo pasitraukti iš 
tarnybos arba, jei galėjo pasi
likti tarnyboje, turėjo atsisaky
ti augštesnės kategorijos, jeigu 
jos buvo pasiekusios. Naujasis 
potvarkis neliečia ištekėjusių - 
persiskyrusių ir tų, kurios pri
verstos pačios rūpintis pragyve
nimu. Jos, kaip ir anksčiau, pri
lyginamos neištekėjusioms.
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KOEGZISTENCIJA IR VATIKANASSpaudoje pasirodė žinių, jog Vatikanas taip pat prisitaikąs prie “koegzistencijos politikos” ir žadąs sudaryti su Rytinio bloko kraštais konkordatus. Įvertindamas tuos pareiškimus, ar- timas vokiečių kancl. Adenaueriui “Rheinischer Merkur” Nr 4121955 pastebi, kad tai tik paviršutinis įspūdis. Vatikanui rūpi apsaugoti Bažnyčios laisvę visuose kraštuose ir daryti visa, jog, toji laisvė būtų atstatyta ten, kur ji buvo paneigta ar sulaužyta. Šventasis Sostas tesiekia tiktai vienos politikos — išrūpinti Bažnyčiai ir bažnytinėms institucijoms visišką nepriklausomybę. Kadangi Bažnyčia neturi Jokios pasaulinės galios, 4ai ji ir yra laisva nuo įvai- . rių tos rūšies susirišimų ar nukrypimų.Bažnyčia niekados neišsižada didžiųjų principų, bet -atsidėjusi siekia išsaugoti krikščionybės laisvę.. Todėl Vatikanas negali visiškai atsisakyti sudarinėti sutartis net ir su nekrikščioniškomis ar ateistinėmis valstybėmis. Tačiau ir tokiais atvejais tat dar nereiškia, kad Vatikanas remtų tuose kraštuose įsivyravusį režimą. Pvz. Vatikanas buvo sudaręs sutartis su laicistine Prancūzija 1801 m., su fašistine Italija 1929 m., su nacionalsocialistine Vokietija 1933, suradęs modus vivendi su jakobiniška Čekoslovakija 1920 m. Todėl niekas neturėtų stebėtis, jei panašios sutartys būtų sudarytos ir su- Rytų, bloko kraštais.' Tačiau per tokius susitarimus nieko nepadeda nei vodka nei kaviaras, nei kad ir gražiausios šypsenos ar tapšnojimas per pečius: Vatikano diplomatija laikosi kitų principų.Rūpindamasis atstatyti bažnytines. laisves, bažnytinė hierar- .ęiūja iE4 augš^iau^oji ya^vybė -stengiasi išgąptt^ kad ; katalikų
L VASARIO 16 GIMNAZIJOS KURATORIJOS PAREIŠKIMAS

spauda nepriklausytų nuo valstybės cenzūros, kad neteisėtai laikomi kalėjimuose ištremti ar deportuoti vyskupai, dvasininkai ar pasaulininkai būtų paleisti ir rehabilituoti nuo neteisingų apkaltinimų, kad bažnytinė hierarchija galėtų visa apimtim funkcionuoti. Kaip žinoma, komunistai . kiekviename krašte stengiasi susirasti tokių “dvasinių kolaborantų”, kurie, bendradarbiaudami su sovietinėmis įstaigomis, nusisuko nuo Vatikano, atsisakydami jo klausyti, kūrė visokias “nepriklausomas bažnyčias” ir tt. Tat padaryti bolševikams yra pavykę žymiau Čekoslovakijoje, tik iš dalies Vengrijoje ir mažiausia — Lenkijoje. Čia todėl visi tokie režimui ištikimi “dvasininkai” turėtų pasitraukti ir savo vietas užleisti teisėtiems ganytojams. Jokia sutartis negali nuslopinti tiesos balso ar atnešti kokio nors “ideologinio suminkštėjimo”. Juo labiau nebus ir nėra pateisinami tariamai krikščioniški tie kolaborantai, kurie pereitais metais ar anksčiau, nesvarbu kokiais motyvais, ėmėsi savižudiškų ir beprasmių bandymų suderinti krikščionybę su komunistine doktrina. Ir visai nėra joks atsitiktinumas, — pabrėžia “Rheinischer Merkur”, — kad Vatikanas kaip tik tuo metu, kai propaganda už koegzistenciją pasiekė kulminacinį tašką, įtraukė į draudžiamų knygų sąrašą vadinamųjų “pažangiųjų katalikų” satelitiniuose kraštuose leidinius: “Dzis i Jutro” (Šiandien ir rytoj) Lenkijoje, “Katolicke Novinyų (Katalikų Naujienos”) Čekoslovakijoje, “A Kęresž” (Kryžius) ir Katalikų Biuletenį Vengrijoje. Bažnyčia visados laikėsi ir laikosi principų, kad negali būti jokios kitos koegzistencijos, tik koegzistencija’ liesoje. P. J.

Apfe1 
dėtį yrė tokių 1

Kaip seniai žinoma, Lietuvoje 
iki paskutinio meto tebuvo likęs 
vos vienas vyskupas. Tai Pane
vėžio vysk. Kaz, Paltarokas, ku
riam jau 80 metų. Jis pernai bu
vo sunkiai susirgęs, bet šiemet 
sustiprėjęs. Vysk. Paltarokas 
Vilniaus kapitulos yra išrinktas generalvikaru ir valdo taip pat Vilniaus arkivyskupiją. Jam bu- Į “Liaudies Balsas” spausdino jo vo įsakyta persikelti į Vilnių ir dabar jis ten nuolat gyvena. Jo autoritetas krašte yra labai didelis. Iš kitų Lietuvoje likusių vyskupų gyvas tebėra vysk. Ramanauskas, ištremtas miškų darbams prie Uralo. Vilkaviškio, Kaišiadorių vyskupijas ir Kauno arkivyskupiją valdo kan. J. Stankevičius, buvęs “Aušros” mergaičių gimnaziją kapelionas, kuris kartu šu prel. Česniu gyveno prie Studentų bažnyčios. Jis yra visų trijų kapitulų /išbrinktas generalvikaru. Vilkaviškio vyskupiją jis perėmė valdyti po kan. Vizgirdos, o rinkimų metu bebuvo likęs vos 1 kapitulos narys, kuris, atseit, vienas ir “išrinko”. Kan. Stankevičių bolševikinė valdžia daugiausia ir tampo, dėl to žmonėms jis atrodo įtartinas. Beabejo, jis nėra joks valdžiai parsidavęs vad. “kunigas patriotas”, tačiau laviruoto j as, kuriam vis tenka apsispręsti: nusilenkti ar važiuoti į kalėjimą. Valdžiai parsidavusių ir tarnaujančių kunigų Lietuvoje, ačiū Dievui, nėra. Nei vienas kunigas nesutiko imtis organizuoti valdžios reikalaujamą tautinę bažnyčią, kokios jau stiprios yra pvz. Čekoslovakijoje arba Lenkijoje. Numatytas tokiuo tautinės bažnyčios organizatorių kun. Stankūnas, buv. Kauno Karmelitų vikaras, nesusigundė nei arkivyskupo titulu, tad ilgai patampytas tarp Lietuvos ir Maskvos, pagaliau atsidūrė Sibiro darbo stovykloje. Apskritai tenka pasakyti, kad eiliniai kunigai dažniausia tremiami i darbo stovyklas, o augštes- nieji ir įtakingesnieji į kalėjimus. Daugiausia augštųjų Lietuvos dvasininku buvo uždaryta Vladimiro kalėjime, kur, kaip žinia, mirė arkivyskupas Rei- nysj-vysk. Matulionis ir dekanas Mironas. Skaičiuojamą., kad iš Lietuvoje buvusių 1.60Q/ kuni-

gų, j t yra netekusi apie 1.000.

Savo posėdy -spalio 20 d. Vasario 16 gimnazijos Kuratoriją apsvarstė eilę su gimnazija ir jos mokinių auklėjimu susijusių klausimų.Ypatingą dėmesį Kuratorija atkreipė į kai kur spaudoje pareikštas nuomones dėt tariamų gimnazijos vidaus nesugyveninių.. Kuratorija nuodugniai ištyrė reikalą ir apklausinėj o įvairius suinteresuotus asmenis.Kuratorija priėjo išvados, kad praeityje yra buvę gimnazijoj nepageidaujamų reiškinių, inspiruotų iš šalies, bet jie yra dabar pašalinti.Kuratorija įsitikino, kad dabar gimnazijoje nėra nesklandumų ar nesugyvenimo mokinių ar mokytojų tarpe tarp katalikų ir evangelikų ir nepastebima, kad gimnazijoje veiktų kokie partiniai būreliai.Kuratorija pavedė gimnazijos vadovybei, daboti, kad ir ateity būtų išlaikyta visiška lygybė konfesijų atžvilgiu ir jokiu būdu neleisti į gimnaziją jokių partinių ar politinių įtakų.
Vasario 16-tos gimnazija turi 

bū^ Tięttiviška mokslo- ir auklė- 
jinid-įstąiga ir Kuratorija yra įsi
tikinusi,*kad j f tokia ir išliks, jei 
viso ^ąsaulio lietuviai ją kaip 
moraliai ..taip materialiai pa
rems. >'■

Vasario 16-tos gimnazijos
,/ Kuratorija. (pas.): M. Ba- 

jorinas—Europ. PLB atst., 
T. Alf. Bernatonis — Lie- 
tuvįų Katalikų. Misijos Pi-

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, natumliu bako perdavimu (High Fidelity^ vokiečių gamybos 
radijo priimtuvai: KOERT1NG — SABA — BLAUPUNKT.

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

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

S’?. Sav. K. MOTUŠIS.
Rodi to; priimtuvu spėciottos trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimo (Vilnius J«Ssdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus otliekomi specialistų 
tAhnikų visokioūsi radije potoisymoi bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sqlygps: įmohėjuš tik 40%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotos oporotos 
gali būti ‘ ’ "imo pagrindas ' _

>► IMPORT CO. Centrinė Prekyba it Bhrret:
926 Dundės St. W., Toronto 

Tel. EM. 4-1633. . K
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

241/2 King St. W.
Kitchener — 343 King St..E. 
Waterloo 
London' — 
Golt, Ont.
Ottawa — 343 Lisgor 6t.
Vancouver — 340 Homer St.

rektorius, Ė. Simonaitis—•Vokietijos LB Kr. V-bos atstovas, Pr. Zunde — .PL B-nėS Vokietijos Kr. Valdybos Pirm., Dr. V. Liters- kis — Gimnazijos Direktorius, kun. P. Šimukėnas — Evangelikų Bažnyčios atstovas, Dri A. Damijonaitis — Tėvų Komiteto atstovas.

VORKUTA IR

Šilta viela

SUDARYTA JAV KURTŪROS 
FONDO TARYBAk Bendruomenės Kr. Valdyba spalio 20 d. posėdy papildė Kultūros Fondo statutą ir sudarė Kultūros Fondo Tarybą. Į Tarybą savo atstovus kviečiamos išrinkti arba paskirti įvairios kultūrinės mūsų institucijos, draugijos, ansambliai ir tt., taip pat į ją kviečiami ir paskirų šakų kultūrininkai bei atskiri lietuvių kultūrą remia asmenys. Numatyti 28 Tarybos nariai. Bendruomenės Valdyba imasi parengiamųjų darbų, kad būtų galima netrukus sūšaukti Kultūros Fondo Tarybą pirmojo posėdžio. Tarybos narių daugumą sudarys čikagiškiai, tad ir jos būstinė bus Čikagoje.'Atskirų vietovių mūsų kultūrininkai bei lietuvių kultūros rėmėjai kviečiami tuojau taip pat imtis Kultūros ;Fondo skyrių organizavimo darbų. Sukruski- me ir parodykime, kad svajotasis Kultūros Fondas iš tikrųjų yra būtinoji! realybė.

(Atkelta iš 1 pusi.)Amerikietis žurnalistas iš Ženevos praneša, kad mažosios Šveicarijos politikai esą pasipiktinę vakariečių liurbiškumu. Jie netikį jokia taika dabartinėmis vakariečių projekto sąlygomis. Kol kancleris Adenaueris būsiąs gyvas, Maskva nei vienos Rytų Vokietijos pėdos neužleisianti. Tačiau, pagal žurnalistą Hoffman, šveicarai laiko visai rimta galimybe, kad rusai pasitrauktų iš karo metu pavergtų kraštų, jei dėlto vakariečiai užsispirtų. Šveicarai stebisi* kodėl vakariečiai užmiršo ankstyvesnį Dulles - Eisenhowerio planą, reikalaujantį už Vokietijos tikrą neutralizavimą, reikalauti sovietų išneutralizuoti Rytų Europos kraštus. Šveicarai norėtų, kad amerikiečiai skatintų titoizmą Rytų Europoje ir stebisi, kad tuo “reikalu visai nieko nedaroma”. Taipgi jie mano, visdėlto esą svarbiausia, kad sovietai pasitrauktų iš Vengrijos ir Rumunijos. Ir čia štai išryškėja “savo kiemo” politika. Ministeris Dulles gi jau kada sakė, kad Amerika, remianti savo politiką idealais, neaplenkiant ir savojo saugumo bei interesų — turi žiūrėti ne vien Šveicarijos, Korėjos, bet kad ir... tos pačios lietuvių tautos būklės, kurioj , ji 'atsidurtų padarius neapgalvotą ėjimą.

24 /a King St. W.

- 96 King. St. S. 
HI 1/2 King St.
— 41 Dixon St.

Ryšium su didžiųjų užs. reik, 
ministerių konferencija Ženevoj 
Lietuvos minist: Londone B. K. 
Balutis įteikė atitinkamą notą 
Britų vyriausybei. <

Laukiama, kad konferencijo
je gali būti paliestas Lietuvos ir 
viąo Pabaltijo klausimas. *

Tarpe grįžusių vokiečių be
laisvių yra* ir lietuviškų pavar
džių: vyr. Itn. Maxas Kupilas, 
kareiviai J. Lipus, A. Mankus, 
Hary Putra ir V. Tamascheit.

Tremtyje gerai gyvena. Gene
rolas J. Balodis visą tremties 
laiką Rusijoje gavęs 2000 rub
lių pensiją mėnesiui, kaip So
vietų privilegijuotas asmui. Jo 
žmopa ir buv. latvių užs. rpik. 
ministerio Munterio žmona šią 
vasarą buvusios atvykusios į 
Rygą, paieškoti tinkamų butų sa
vo vyrams, rašo “Briviba”, 
Stockholme leidžiamas latvių 
socialdemokratų organas.

niui reikalaujant ir į ligonines.
Tačiau išpažinčių 
klausyti tik specialiai tam skir
tuose kambariuose, 2 „ J___
įrengta jautrūs mikrofonai. Tai 
buvo išgalvota varant akciją 
nojo, kad lietuviškas medicinos 
personalas globoj a ir gydo ligo
ninėse daug susirgusių a# sužeis
tų partizanų bei jų artimųjų. Jie 
tikėjosi, kad tokie ligonys norės 
kai ką perduoti saviškiams per 
kunigus, tad ir įvedė šnipinėji
mą išpažinčių.

Žydų Lietuvoje šiuo metu be abejo yra žymiai mažiau, negu buvo nepriklausomos Lietuvos laikais. Vokiečių okupacijos metais daug žydų buvo išsislapstę pas lietuvius. Juos' laikė ir inteligentai, ir ūkininkai. Bolševikams vykstant į Lietuvą, kartu su jais žydų grįžo ne tiek daug. Kadangi turtingesnieji žydai daugiausia vertėsi -laisvosiomis profesijomis, prekyba ir pramone, turėjo namus, tai jų įmonės ir namai buvo nacionalizuoti. Dabar žydai daugiausia dirba kaip gydytojai ar pardavėjai krautuvėse, kirpyklose, yra taip pat įvairių amatininkų. Jie gyvena, palyginti, geriau už kitus mūsų tautiečius, o ypač gydyto-, jai. Kiek apšiurę atrodo tie, kurie dirba krautuvėse paprastais pardavėjais. Kolchozuose žydų beveik nėra. Žydų daugiausia Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje — labai maža. E,“?-*-------Neapykantos tarp lietuvių irpniko pareigas, nors iš pradžių ir žydų nėra, nes jungia bendras vargas.
Iš visų ryškiau išsiskiria čigo

nai. Jie ir daba/ dar “nepritvirtinti ]3rie vietovės”, daugiausia vaikščioja po žmones, meta kortas ar buria. Šiauliuose ar Klaipėdoje kartais jų galima pamatyti būrį per miestą traukiant su vežimais. Šiaip sukinėjasi po turgus ir supirkinėja įvairius daiktus. Apsitaisę labai prastai, moterys — beveik visos su ilgais margais “čigoniškais” sijonais ir skaromis. Pasitaiko, kad kaikU- rie čigoną! elgetauja net po restoranus. Kaip atrodo, čigonai yra daugiausia iš seniau Lietuvoje išlikę. .

leidžiama

kuriuose
nausiai senukai/ kurie ^atrodė 
nebepavojingi, t: ___ _ ,

Išgamų kunigų, nuo kataliky-1 prie§ partizanus. Engebistai ži-bės atsimetusių yra vds^ireje- tas. Jie yra zjnetę kunigystę ir gyvena kaip civiliai žmonės. Vienas iš jų yra įsitraukęs į ateistinę propagandą. Net/Kanadošantireligiškų straipsnių, vadinant ji kunigu? Iš tikrųjų jia.su Bažnyčia jau nieko bendro neturi. Yra vedęs kažkokią artistę ir turi šeimą. Tai buvęs Kupiškio, o paskui Panevėžio gimnazijos kapelionas kun. Ragauskas. Kas atsitiko su šiuo kadaise padoriu kunigu, sunku pasakyti. Žinoma tik, kad apie 4947 m. jis buvo ištremtas, bet apie 1950 m. grįžo ir jau pradėjo antireliginę propagandą. ■ ' - ■ •Kunigų seminariją Kaune veikla, nors labai sunkiai. Blogiausia, kad ^bolševikų saugumas ir kiti organai labai perse-' kioja klierikus. Juos nuolat tardo, kviečia į savč> įstaigas ir, matyti, reikalauja pasižadėti dirbti šnipo darbą. Tikintieji tą žino, dėl to tautos pasitikėjimas jaunaisiais kunigais yra pakirstas Jų privengiama. Vienu metu 25 klierikai buvo išvežti į Rusiją neva karinės prievolės atlikti. Tikintieji padarė išvadą, kad tai tie, kuriuos patraukti savo tarnybon čekistai jau neteko vilčių.Gandai, kad bažnyčių dauguma paverstos sandėliais ar šokių salėmis bei teatrais, yra neteisingi. Tokių, jei ir yra, tai labai nedaug. Iš tikrųjų bažnyčios tik apdėtos dideliais mokesčiais. Kur yra kunigas, žmonės sudeda pinigų, mokesčiai sumokami ir pamaldos vyksta. Jei mokesčiai nesumokami, bažnyčia uždaroma, taip užrakinta ir stovi Jei į tokią vietą atvyksta kunigas, žmonės sudeda pinigų, g įmokėjus nustatytą sumą iš vykdomojo komiteto pirmininko gaunamas raktas, bažnyčia atidaroma ir pamaldos vyksta. Kunigui išvykus bažnyčia vėl uždaroma.Apie naujai įšventiptųs vyskupus pasakytiną tiek, kad kan. Maželis yra jau minėtas Žemaičių: vyskupijas. valdytoj as, o kun. Julijonas Steponavičius (ne kan. Stankevičius yra įšventintas) pastaruoju metu buvo Švenčionių dekanas, o prieš karą buvo Gardine gimnazijos kapelionas. Tai palyginus dar jaunas kunigas. Abu naujieji vyskupai nebūsią skiriami jokios vyskupystės ordinarais-valdyto- jais, bet jau galės pavaduoti seneli .vysk. Paltaroką sakramentus teikiant in tt.. Tik ;kažin ar neatsitiks kaip šu prieš keletą metų įšventintais Latvijoje, kurių vienas buvo ištremtas, o antro likimas nežinomas. Maskva vyskupų įšventinimą išgarino visame pasaulyje kaip tikybinės laisvės Lietuvoje įrodymą, bet neskelbė, kad tai buvo padaryta Vatikano pavedimu visiškai nesiklausus Maskvos. Tik buvo parinktas toks momentas, kai Maskva pradėjo vaidinti nuosaikaus režimo vaid- : menį. “Tiesa” to nepažymėjo.Bolševikiniams metodams apibūdinti primintinas dar toks faktas. Kunigai įleidžiami ligo- :

Pasakose stebuklingas žirgas paprastai išgelbsti Jonelį iš keb- 
liausios padėties.Jonui Balevičiui ir be stebuklingo žirgo neblogiau sekėsi. Vingiuotu ir nelygiu gyvenimo keliu pateko tiesiai į Rokiškio durpynų kontorą už aukšto direktoriaus stalo.Toliau viskas vyko sklandžiai: tereikia Balevičiui užsigeisti, ir jo noras tučtuojau išsipildo. Iš visų pusių pėsti ir važiuoti susirinko į jo kontorą giminės ir bičiuliai ir kreipėsi į jį su prašymais: • _ .,— Jonai, duok šiltą vietelę, kad linksmiau pagyventume, tave geru žodžiu paminėtume. . .Balevičius nieko nenuskriaudė. Atvyko svainis Jonas Begenąs. Balevičius jį tą pačią dieną paskyrė centrinio sandėlio vedėju. Atsirado senas bičiulis — išgertuvių draugas Jonas Dovy-, dėnas. Jį Balevičius paskyrė "Sacharos” durpyno viršininku. Mechaniku šiame durpyne įtaisė kažkokį Praną Jurgelionį.Albinas Tuska tiesiai iš kalė-, jimo, į kurį pateko Už išeikvojimą, atvyko pas Balevičių.— Teks tau ir vėl .sėdėt, — tiesiai pareiškė jam Balevičius. — Na, tik neišsigąsk, durpyno viršininko kėdėje sėdėsi....Senas pažįstamas Karka pradėjo eiti durpyno kontoros tfech- klausinėjo, kuo skiriasi lokomo- bilis nuo automobilio.’’Štai, pagaliau sukūriau darnų kolektyvą, o dabar bus galima padirbėti”, — tarė sau Balevičius. Jis taip įsigudrino kartu su savo svainiu Ragenų darniai sudarinėti fiktyvias sąskaitas, kad kartais net pats suabejodavo: velniai žino, tikra čia, ar padirbta sąskaita?Tačiau trečiasis ’ talkininkas "Sacharos” durpyno viršininkas Dovydėnas, iš tikrųjų pasirodė dar apsukresnis. Jis pervedė tiesiai į savo kišenę pagal paskyras už neatliktus darbus daugiau kaip 20 tūkstančių rublių. Dovydėnas taip įsismagino, kad

VILIOJA PRANCŪZUSypač , maisto trūkumus. Bet tai YeikaIžsy ^^^^-3 metus javų būsią ne tik pakankamai, bet ir eksportui liksią.Ta proga Saburov pateikė kai- kuriąs statistines skaitlines, kokių sovietai niekad neskelbdavo.Esą 1954 metais visoje' Sovietų Sąj. buvę pagaminama 32.- 500.000 kilovatų elektros energijos — 16% gaminą hidroelektrinės. Pereitų metų dirbančiųjų metinio uždarbio vidurkis buvęs: 15.160 rublių anglies kasyklose, 10.800 naftos pramonėje, 12.500 geležies ir plieno pramonėje, 10.300 elektros pėgainėse. Pernai buvę 339.000.000 metrinių tonų anglies — 50.000.000 t, antracito, 71.000.000 t. virtuvinio anglies, 101.000.000 t. rudojo a., 111.000.000 lignito.Statomoji Volgos jėgainė kainuosianti 8 bil. rublių, įskaitant, ir darbininkams gyventi skirtą miestelį.Prancūzams patraukti sovietai, be to, pasklbė paleisią 11 Prancūzijos piliečių, kaltinamų įvairiai nusikaltus prieš Sovietų Sąjungą.

aiWanis, kū-jungą;^5Et^bštašatęxp'riėmime jiį ambasadoje, pasakė kalbą Sovietų Sąj. ūkinio planavimo komisijos pirmininkas Maksim Z. Sa- bumov, kuris yra taip pat kom. partijos centro komiteto narys ir pirmasis vicepirmininkas. Jis pirmiausia pasigyrė, kad Sovietų Sąjunga jokių prekių eksporto nevaržanti ir galinti parduoti betkokias ir karo pramonei reikalingas medžiagas. Amerikiečių pastangomis įvestas embargo S. Sąjungai labai pasitarnavęs, nes ją privertęs viską pasigaminti pačiai. Jei to nebūtų buvę, esą, ji dabar tokios pramonės neturėtų. Jei taip dar keletą metų užšitę- sią, tai sovietams vėliau ir tarptautinė prekyba visai nerūpėsianti. Jam esą nuostabu, kad Prancūzija savo krašto interesus paaukojanti" savo partneriams. Atseit ji neprekiaujanti, negaunanti pelno, o naudą iš to turį kiti — atseit amerikiečiai. Amerikiečiai kalbą, j,og ūkiniai sunkumai veikią sovietų 'gyvenimą ir visą politiką. Jie nurodą

: net pats durpynų kontoros vir
šininkas Balevičius išsigando:

— Jis jau, turbūt, nė pats ne
žino, kiek iš viso pavogė... Iš 
tikro, matyt, ruošiasi durpyne 
Sacharos dykumą padaryti.

Ir ištrėmė Dovydėną į Kupiš
kio rajoną — "Naivių” durpyno 
viršininku. Atitolino jį nuo sa
vęs ir nuo kaltinamųjų suolo. 
Dovydėnas, būdamas ištrėmime, 
tuoj spėjo nudžiauti 1.284 rub
lius, . kuriuos reikėjo sumokėti 
darbininkams Krištopaičiui, Ri- 
m’eikytei ir Kapliauskūi už at
liktą darbą.
"Ramiai kopė tarnybiniais laip

tais, Bšlevičjaus globojamas, ir 
Jurgelionis. Jis nieko nenusima
nė apie durpių kasimo mašinas, 
bet užtat stebėtinai buvo gabus 
machinacijoms. Už piniginių do- 
kumėhtų padirbinėjimą jis bu
vo ’’žiauriai” nubaustas: atleis
tas iš ”Sachardš” durpyno me
chaniko parėįgų ir kitu griaus
mingu įsakymu paskirtas visų 
kontoros durpynų mechaniku. 
Kai buvo panaikintas šis etatas. 
Jurgelionis vėl tapo "Sacharos” 
dūrpyho męchanikū.

Sakoma, kalnas su kalnu su
sieina, o žmogus su žmogumi, 
mat, nešusieis. Panoro Balevi
čius -susieiti sū respublikinio 
Durpyno statybos tresto darbų 
vykdytoju Rupliu ir susiėjo. 
Kartu jie įformino dokumentus 
neatliktiems darbams apvaliai 
sumai , su kėturiaiš nuliais. Abu
du kalnai draugiškai pasidalino 
pinigus ir patenkinti pasiplojo 
sau per kišenės.

Iš kur gi trykšta tas pasakiš
kas jėgos šaltinis, kuriame suk
čiai, kaip meduje ir piene, mau
dosi. Geologų ir geografų para
mos Čia nereikia — šaltinį ne
sunku surasti. Šios jėgos šaltinis— respublikinio Durpyno tresto vadovų žioplumas, kuriems apgavikai atrodo vargšai' nekalti Joneliai.. Neseniai į Rokiškį atvyko iš Kauno tresto vyriausias buhalteris drg. Gaigalis ir atsidusęs pranešė, kad , Balevičius atleidžiamas iš darbo.— Revizijos mes pas jus nedarysime. — pareiškė Gaigalis,— mes žinome, kad Balevičiussąžiningiausias žmogus. O jo .kadrai tokie, kaip ir jis pats. Žinoma, jis turi ir silpnybių — nevadovauja kaip reikiant gamybai, mėgsta išgerti, na, bet kas iš mūšų be nuodėmės... ,Reikalų perdavimas Balevičiui pasibaigė be jokių nemalonumų. Jis gavo net už tris mėnesius atostogų išeiginę pašalpą. Dabar jis vėl gali ramiai ieškoti naujo objekto savo veiklai.Sunašlaitėjo Balevičiaus giminės ir artimieji, taip šiltai apsikasę Rokiškio durpynų kontoros įmonėse. Bet kas gali išdrįsti skriausti našlaičius? Keičiantis kontoros vadovybei, niekas jų nepajudino, nepriminė jiems valstybinių pinigų, kuriuos jie pasiglemžė. O kodėl jiems ir toliau neglemžti?Šios nemalonios istorijos pabaigos dar nėra. Ją labai neno- . riai rašo Vietinės ir kuro pramonės ministerijos vadovai. Be prokuratūros darbuotoju, paramos, atrodo, bus slinku ją greit užbaigti. P. Graščenko,

B. DoVainis.(Iš “Tiesos”). < 
Estų firma audžia Įvairiausius apvalkalus, pvz. sofoms ir ke
dens,-užuolaidas, staltieses, vyr. ir moterų šalikus, kaklaraiš
čius, mot. sijonus'ir kt. audinius. Darbą atlieka pigiai, pagal 
specialų užsakymą.

Toronto Handweaving Studio, 'Reg’d.
238 BLOOR ST. W. — s TORONTO — WA. 2-1315.

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sūhkvežithių tarnyba 

Ko ros er i jos ir sparnų Perztefymaš,
x remontas, mechaninė motoro nustatymas ir

tarnyba, fronto elektrinių Įrengimų sutvarkymas,
sureguliavimas. tepimas.

■ HBDDLESTON MOTORS CO. Ltd
G. M. Warrfen, President

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

ADAMONIS & BUORIŪNAS
“DISTRICT JĖSTATE BROKERS”

Namai pardavimui 
r ‘ ‘ 
Žemė pardavimui
Paskolos —‘ naujiems nomoms'Jr statybos eigoje — 5Vį_%.
Žemė pardavimai — pavieniai lotai ir dideli platai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastotoms Ir kitiems objektams nub nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montreal y lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

An t ai:
D. N. BALTRUKONIS, tel; VI. 7«34. J. SKUČAS tel. RA. 2-6152
A. MARKEVIČIUS, tel. OiR. 1-S816. J. ZIENKA, tel. TU. 2712 

' '• A. GRAŽYS, tel. RA. 1-3148.
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: tono 9 Vai. ryto Bd 9 vat vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRTČNAS RA 7-2690

ROSE HEATING & TINSMITH CO. i 
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre»' 
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina te*, 
nuš oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakos. Atlieka vi* 
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. J rengia vėsia* 
tuvus (fans) restoranams,.dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms. 4
DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtHMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS," 

543 Sherbourfte St, Toronto. WA. 1-975S 
sAv. e. j. z a L e c k i x i.
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MOOa CJM1X 
H The Maitland

5

Aflmiitil
.... • 'TOP-FRONT”

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS:

★ TELEVIZIJOS APARATAI,
★ RADIJO APARATAI,
★ KROSNYS, >

' ★ ŠALDYTUVAI, •
★ SKALBIMO MAŠINOS,
★ SIŪVlMO MAŠINOS, 

JVAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUMAS, 
VAIKY BAIDAI, 
vHimMiei

MODERNIŠKOS VIRTUVES, 
SINKAI.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNItURE COMPANY
2446 • 8 DANFORTH AVE. TEL.: 'OX. 9-444M>X 9^77 J

jia.su


TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

JUGOSLAVO IR RUSO PAREIŠKIMAI
1955. X. 27. Nr.,43 (303)

B “Tiesos” puslapių
i

»PUSU 
sswwwm

Windsore neseniai lankėsi ju
goslavų demokratų partijos va
dovaujanti asmenybė dr. Uja 
Sumenkovič, kuris nuolat gyve
na Vašingtone ir turi ryšių 
“Laisvosios Europos” komitete. 
Savo metu jis buvo ambasado
rium Turkijoje, o vėliau ir už
sienių reikalų ministeriu. Viešė
damas Windsore, šis jugoslavų 
politikas yra padaręs gana įdo
mių pareiškimų, kurių būdin
gesnius ir norima čia prabėgo
mis paliesti. *
' Svarbiausia, jo nuomone, rei
kia siekti, kad JAV nutrauktų 
betkurią paramą Tito valdžiai. 
Paskutiniųjų dienų įvykiai aiš
kiai rodo, kad Belgradas ir Mas
kva vėl sutartinai pradėjo pūsti 
vienon dūdon. Bet kurie jų ne
sutarimai jau išlyginti ir Tito 
savo užsienio politikos liniją 
pradėjo, taikyti prie kremlinės 
linijos. Dabartinę JAV politiką 
Jugoslavijos atžvilgiu, reikėtų 
vadinti išskaičiavimų rizika, bet 
toji rizika yra perdidelė ir iš
skaičiavimai permaži, kad būtų 
pateisintas bet kuris to krašto 
komunistinės valdžios rėmimas. 
Svarbiausia ir būtina — tuč tuo
jau nutraukti karinę pagalbą 
Tito. Jis jos užtenkamai gaunąs 
ir dar gausiąs iš Rusų. Tad koks 
tikslas varžytis su sovietais ir 
spėlioti, kas pirmas ir kiek dau
giau padės raudbniesiems tvir
tintis Jugoslavijoje. Prisiminęs 
gandus apie kokius pasikeitimus 
jo tėvynėje, dr. Sumankovič pa
stebėjęs, kad vargu ar lauktina 
kokia revoliucija, nebent tik 
koks pasikėsinto j as iš pačių ar
timųjų Tito patikėtinių ryžtųsi 
padaryti diktatoriui galą.

Kaip žinome, jugoslavų vals
tybę sudaro serbai, kroatai ir 
slovėnai. Jų tarpusavis sugyve
nimas niekados nebuvo perdaug 
draugiškas. Ypač jau nuo šimt
mečių vyksta nesutarimai tarp 
katalikų kroatų ir ortodoksų 
serbų. Dr. Sumenkovičius kaip 
tik laiko save žymiu kovotoju 
stengiantis derinti ir atstatyti 
tautinę vienybę tarp atskirų 
grupių krašte. Dėl visos valsty
bės gerovės būtina kad trys at
skiros šakos sugyventų-taikin
gai ir broliškai. To pačio tiksle 
siekia ir komunistai, bet jiems 
tas reikalinga gilesniam savo re
žimo įšaknijimui ir įsitvirtini
mui.
• Laisvėje gyveną jugoslavai ti
ki, kad vieną dieną Jugoslavija 
sudarys laisvą ir visoms trims 
tautybėms lygią federacinę są
jungą, panašia santvarka, kokia 
matoma JAV. Aišku, tie planai 
bus bandomi įgyvendinti pasi
baigus raudonųjų valdymui. 
Tada ir bus duota proga patiems 
jugoslavams apsispręsti kokios 
valdymosi formos jie nori: res
publikos ar monarchijos.

Antisovietines nuotaikas se
kančią dieną sustiprino ir Ni- 
kolo T. Gončarovo, buv. sovie- 
tų kariuomenės karininko pa
reiškimas, kuris Detroito spau
dos atstovams priminė, jog ko
munizmo tuštumą gali geriau
siai paliudyti faktas, kad rusų 
žmonės yra pasiilgę dvasinių 

(Bus daugiau)

TIP TOP TAILORS

"CLUB" 
RŪBAI

Klasiškai sukirpti ir pasiūti pagal 
jūsų individualinius išmatavimus. 
Pasirinkite pasitikėdami iš Tip 
Top's britiškų medžiagų 
Garantuojame, kad būsite 
patenkinti arba sugrąžinsime 
pinigus.

Praneša pilnę 
naujų sensaciškų 
nepralenkiamo 
stiliaus importuotų 
medžiagų 
komplektę
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kiekviename mieste.

DUODAME KREDITAN

PELNINGA DRAUGYSTĖ 
VISIEMS ... . .

Visuose jūsų biznio reikoluose The Bonk of .Novo Scotia yra 
jūsų partneris, padedąs augti Kanadai — kartu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bonk of Novo Scotia skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių t '

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sąskaita 
ar nąuįos verslas — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yra gero vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus

Susipažinkite su savo BNS skyriaus-vedėju — jo patyrimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

THE BANK 0F NOVA SCOTIA 
lūSU PARTNERIS, PAŪEDĄS AUGTI KANADAI.

vertybių. Jie ilgisi kažko giles
nio ir didesnio nei jiems žada 
sovietinė sistema. Geriausias 
to pavyzdys 2.500.000 rusų ka
rių, kurie karo pradžioje taip 
lengvai ir su pasitikėjimu ry
žosi sukti Hitlerio belaisvėn, kad 
tik nereikėtų daugiau vergauti 
komunizmui, nes jie tikėjo, kad 
ateina bolševizmo nusikratymo 
valanda. Gončarovas prašė įsi
dėmėti, kad tie milionai, tai pati 
jauniausioji sovietinė generaci
ja, augusi ir brendusi'komuniz
mo metais ir tai vaizdžiai gali 
nusakyti rusų tautos didžiumos 
antikomunistines nuotaikas. Jis 
pats pareiškė, kad jo tėvas bu
vęs pravoslavų šventikas, nu
marintas badmečio* 1933 m. Bet 
jo sąmonėje visada glūdėję tie 
kilnieji idealai, kuriuos bandęs 
skiepyti tėvas. Panašūs atvejai, 
be abejo, buvo dažni ir kitų ru-’ 
sų tarpe. Susijaudinęs, spaudos 
žmonių akivaizdoje buv. komu
nistų karininkas šaukė, kad ru
sai mylį, nepaprastai mylį savo 
tėvynę, savo gimtąją žemę, bet 
neapkenčią raudonosios siste
mos ir žmogaus sumechaninimo 
režimo labui. Rusų tauta lau
kianti išlaisvinimo nemažiau už 
kitas raudonųjų pavergtas tau
tas ir tikinti greitu to slogučio 
nusikratymu.

Al. Gimantas.

ė

Foto J. PamituviškioPlaza de Armas aikštė Limoje.

(Tęsinys iš pr.numerio)
Vakare gatvėse atsirado tiek 

daug žmonių, kad vos galima pa
sistumti į priekį. Kiekviename 
žingsnyje keistomis pilkomis 
uniformomis ir tropiniais šal
mais policininkai. Minia prasi- 
skirstė, išniro, matyt, labai augš- 
tas karinės juntos šefas, su tam
siai žalia vokiško sukirpimo uni
forma, apsikarstęs medaliais su 
paauksuotu kardu rankoje. Čia 
man prisiminė momentas, kai 
dar būdamas vaikėzas kartą nuo 
vežimo su grūdais pamačiau gat
ve einantį lietuvį karininką su

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETO VEIKLA
METUS UŽBAIGUS IR NAUJUS. PRADĖJUS

Baigus organizavimosi laiko
tarpį ir maždaug visoje Kana
doje perėjus prie pastovesnės 
organizacijos, tinka mesti žvilgs 
nį atgal.

Liesiu Šalpos Komiteto. veik
lą Montreaiyje pastaraisiais me
tais. KLB Montrealio apylinkės 
šalpos komitetas pirmojo posė
džio susirinko 1953 m. birželio 
28 d. Jo sudėty buvo vos trys 
asmenys: E. Navikėnienė, I. Lu
koševičienė ir K. Toliušis. Posė
dis kaip posėdis, pasiskirstyta 
pareigomis, bet kartu numaty
tas ir labai didelis darbas. Todėl 
jau tame pačiame posėdyje nu
tarta komitetą papildyti orga
nizacijų atstovais. Tačiau tai už
sitęsė iki tų pat metų spalio 15 
d. Vėl tas pats nutarimas — ko
mitetą papildyti, rinkti aukas 
lapais, vaikštant po namus. Ir tik 
1954 m. sausio 22 d. susirenka 
naujas, jau papildytas organiza
cijų atstovais, komitetas.

Papildytos sudėties komitetas 
persitvarko pareigomis'ir pra
deda savo darbą. Tų pat metų 
kovo 28 d. vykdoma rinkliava 
AV parapijos bažnyčioje. Gegu
žės 1 d., gerai išreklamuotas, 
“Ramunių” vakaras. Deja, dėtų 
vilčių jis nepateisina. Atsilanko 
gana mažas tautiečių skaičius. 
Todėl ir pelno liko tik $169,86.

kardu ir barškančiais pentinais. 
Vienas šamaūsis žemaitis ūki
ninkas nusispjovė ir .tarė: “O su 
kuo jis gali kariauti, ar šu lat
viais? Kai tikras neprietelius pa
sirodys, tai šveis šalin tą šoblę 
ir visas blėkas ir spaus kuo gi
liau į krūmus”. Likimo ironija, 
bet to ūkininko logika buvo ge
resnė už visos mūsų iš Pietų 
Amerikos valstybių nukopijuo
tos “tautinės juntos” logiką.

Limos viešbutis Maury pasi
žymi, kad jo bare iki šių dienų 
išlaikoma devynioliktojo šimt
mečio atmosfera. Tamsiame 
kambary augštos klasės senjo
rai, senjoros ir stebėtinai gražios 
senjoritos valgo, geria ir šneku
čiuojasi,orkestras groja senas is
paniškas meliodijas. Jei įeitų 
per duris pats didysis konkvista- 
doras Pizzaro su kelionės maišu 
ir kardu, turbūt, niekas per daug 
nenustebtų.

Kelonė iš Limos į La Paz buvo 
pats didžiausias pergyvenimas 
mano gyvenime. Jos negalima 
lyginti su jokia kita, tai skridi
mas virš kito pasaulio. Oras pa
sitaikė kaip tik turistams skir
tas: nei debesėlio ant dangaus. 
Iškilome virš po Himalajų augš- 
čiausių pasaulyje kalnų. Pra- 
skrendame pro amžinu sniegu 
apdengtas viršūnes Cero Hua- 
manrazo (17.316 pėdų), Cerro 
Salcantay (20.574 pėdų), tolu
moje matėsi Cusco miestas ir ne
toliese jo \lachu*Picchu priešis
torinės inkų šventovės griuvė
siai. Visai arti, vos sparnais ne
paliesdami praskridome pro vir
šūnę Nevado Ampato (20.702 pė
dos), o amerikiečių oro bendro
vė BRANIFF tiek palanki turis
tams, kad leido lėktuvui apskris- 
ti aplink ugniakalnį Volcan de 
Misti (19.031 pėda). Skridome 
tiek arti, kad galėjęs būčiau 
įmesti akmenį į jo kraterį. Ug- 
niakalnio plyšiuos^ matėsi, di
džiuliai sniego klodai. Ugniakal- 
nis šiuo metu neaktyvus. Artė
jant į La Paz ant mėsų (plokš
čiakalnių), kurios šiandien atro
dė rudos ir be augmenijos, dau
gėjo inkų gyvenviečių griuvėsių. 
Paprastai augšta kvadratinė ar 
apskrita tvora ir vienas ar keli 
pastatai, matėsi ir miestų, apve
džiotų viena didele mūro tvora. 
Kadaise čia turėjo būti palan
kios gamtos sąlygos ir civilizaci
ja žydėjo — šiandien tik rudos 
uolos ir išdžiūvę upių slėniai. 
Kur iš snieguotų kalnų tekėjo

Bet pradžia padaryta, darbas ei
na su didesniu užsidegimu ir 
energija. Pastangos surengti ge
gužinę nedavė vaisių. Negauta 
vietos ir laisvo sekmadienio.

Surengtas antras vakaras 1954 
m. lapkričio 6 d. Turėta pajamų 
net $441,58. Bet dėl didelių išlai
dų, pelno'liko vos $139,11.

Rinkliava po būtus, palyginus, 
davė’ gerų vaisių. Visa eilė au
kojo net po $30, $20 ir mažiau, 
bet atsisakė savo pavardes įra
šyti į aukų lapus. Tai, anot Prah 
cūzijos didvyrio - maršalo Fo- 
cho, Pilkieji didvyriai, kurie au
koja ne dėl garbės, bet didžiau
siam ir augščiausiam tikslui — 
ARTIMUI. Ne mažiau verti pa
garbos ir tie, kurie atidirbę va
landas fabrike, neretai palikę 
net neatidėliojamus savo, as
meninius reikalus, su aukų la
pais beldėsi nuo durų prie durų.

Taip nuoširdžiai dirbant su
rinkta $1.013,38. Prisimenant 
Montrealio kolonijoje tuo metu 
vyravusias ir dar neišblėsusias 
nuotaikas tai ir didžiausį skepti
ką turi nuteikti labai optimis
tiškai.

Organizacijos vienos davė rin
kėjus, kitos aukomis rėmė šal
pos vajų. Bet buvo ir gana tur
tingų organizacijų, kurios netu
rėjo progos savo nelaimingojo 
brolio - sesers ir alkano kūdikio 
šauksmo išgirsti. Naujasis ko
mitetas turėtų jų neaplenkti.

Viso su parengimais ir orga
nizacijų aukomis (išviso $67 — 
LKMD-jos $55 ir Savanorių - 
Kūrėjų $12), komitetas turėjo 
$1.391,35 pajamų. Iš šios sumos 
Centrui išmokėta $1.049,21, o li
kusieji $342,14 sunaudoti šalpai 
vietoje.

Vietoje sušelpta Riaukienė, 
Stankaitienė, Vapsva, Aug. Mac 
kevičius. Žinoma, vietoje gal 
buvo ir daugiau tautiečių, ku
riems parama labai reikalinga, 
bet dėl jų kuklumo ir neturėji
mo asmenų, kurie jais pasirū
pintų, likosi komitetui nežino
mi. Pats komitetas, kur tik su
žinojo, tyrė padėtį ir, kiek išga
lės leido, padėti stengėsi.

Trumpai apžvelgus senojo ko
miteto veiklą, naujajam norė
tųsi palinkėti daug sėkmingiau 
dirbti ir apyvartą padidinti bent 
trigubai. Ir naujame komitete 
yra asmenų, kuriems šalpos dar
bas ne naujiena.„Pažįsta sunku
mus, su ' kuriais lenką neretai 
susitikti.

Pats didžiausias stabdis, tai 
trūkumas talkininkų — aukų 
rinkėjų. Su šiuo sunkumu gal ir 
sunkiausia susidoroti. Bendras 
atšalimas tautiniams reikalams 
neaplenkė ir šalpos sektoriaus. 
Bet šioje srityje, darbą geriau 
sistematizuojant, vistik galima

AUGŠTESNIUJU LITUANISTINIU KURSU REIKALU
Spalio 1 d. Toronto augštes- 

nieji lituanistiniai kursai pra
dėjo 4-sius mokslo metus. Ne
žiūrint gana nepalankių darbo 
sąlygų, per trejus m. metus iš
varyta gana ryški lietuvybės 
išlaikymo srity vaga. Pirmųjų 
mokslo metų kursantai, daugu
ma nelankę jokių lietuviškų 
mokyklų, beveik nemokėjo lie
tuviškai rašyti, o apie lituanis
tinius dalykus — Lietuvos isto
riją, geografiją, lietuvių kalbą, 
literatūrą ir kt. — neturėjo jo
kio supratimo. Kitaip atrodė 
dalykai pasimokius jiems porą 
metų kursuose. Dabartiniai kur
santai, kurie ateina iš šeštadie
ninės pr. mokyklos, jau yra ge
rokai parengti, bet pradinė mo
kykla negali suspėti savo moki
nių taip parengti, kad jiems ne
bebūtų reikalingas tolimesnis 
lituanistinių žinių gilinimas.

Reikia pastebėti, kad kursai 
nė vien tik žiniomis prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo jauni
mo tarpe, bet jie tą jaunimą su
buria draugėn ir iš anksčiau ne
pažįstamų jaunuolių padaro 
draugus. Prisimenu, pirmaisiais 
mokslo metais susirinko gana 
gausus būrys kursantų, kurie 
anksčiau buvo vieni kitiems ne
pažįstami ir kiekvienas "turėjo 
draugų kitataučių tarpe. Belan
kydami kursus, jie atitrūko nuo 
savo buvusių kitataučių drau
gų, susigyveno, taip, kad ir kur
sus baigę, vardadienių, gimimo 

upės, ten ir šiandien gyvena in- 
ka palikuonys, ifuskurdę ir pri- 
mityvjis. Prieš saulę sublizga 
šviės’iai žalio vandens juosta, tai 
Lagd de Titicaca, augščiausias 
ežeras pasaulyje (13.517 pėdų 
nuo jūros lygio), o prie jo šiau- 
riiiib kranto prisiglaudęs pasku
tinis Peru miestas vakaruose — 
Puno, kuriame saleziečių misi
jose darbuojasi du' lietuviai ku
nigai.

Šiandie galiu, neabejotinai sa
kyti: praskrisk tarp Limos ir La 
Paz ir mirk. Vien tik dėt Šio tar
po apsimoka skristi per Pietų 
Ameriką. (Bus daugiau) 

bus šio-to pasiekti. Todėl reikia 
rinkėjams nustatyti aiškias rin
kimo ribas. Tas palengvins jiems 
darbą, nes žinos kur jo pabaiga. 
Aukotojams tas irgi bus paleng
vinimas, nes bus apsaugoti nuo 
kelių rinkėjų, kaip kad buvo 
praeityje.

Šio pasiekti bus įmanoma?, jei
gu miestas bus suskirstytas, 
bent provizoriškai, į rajonus. Šį 
darbą reikės padaryti kiek gali
ma greičiau. Nes tik tuomet bus 
pasiekta tikslo, kad būtų neap
lenkiami tautiečiai namuose ir 
surenkama didesnė suma.

Dar porą žodžių šia proga no
riu tarti ir dėl šalpos darbo cent
ralizacijos. Čia, mano nuomonė, 
dviejų nuomonių neturėtų būti, 
motyvai šie:

1. Centralizuota organizacija 
daug tiksliau atlieka savo pa
skirtį ir auka pasiekia tikslą.

2. Pati auka nesumažėja, bet 
priešingai, padidėja. Šią mintį 
reikšdamas turiu galvoje B AL 
Fo praktiškąjį veikimą ir jam 
teikiamą paramą iš JAV iždo 
bei išteklių.

3. Apsaugoja aukotojus nuo 
įkyriųjų prašytojų. Jau buvo 
ne vienas atsitikimas, kad tie 
tautiečiai, kurie parašė eilę laiš
kų, graudingai nupiešdami sa
vo padėtį dažniausiai žymiai 
perdėtai, gavo iš necentralizuo
tos šalpos tikrai daug aukų. Per 
centrą šelpiamieji gavo gal vos 
1% to, nors jie paramos kartais 
buvo daug reikalingesni.

Buvo ir tokių prašymų, kurie 
gaudami gerą atlyginimą, turė
dami pastovų darbą, neblogai 
gyvendami, drįso kreiptis į šioje 
okeano pusėje esančią spaudą 
ir išnaudoti geraširdžių tautie
čių duosnumą, tuo pačiu pasun
kindami nelaimingųjų dalią.

Šalpą vykdant per centrali
zuotą organizaciją, tokie reiški
niai veik neįmanomi. Taip pat 
ir kontrolė yra tikslesnė bei 
efektyvesnė.

Todėl linkiu ir naujam komi
tetui neatsisakyti centralizaci
jos ir kovoti už tai, kad kiek
vienas centas tik per jį eitų.

Tad dar kartą tebūna leista 
padėkoti, senojo komiteto var
du, mieliems Montrealio lietu
viams, mūsų darbą parėmu-. 
siems auka, atsilankymu į mū
sų parengimus, kurie buvo gal 
per reti, aukų rinkėjams, taip 
pasišventusiai atlikusiems savo 
pareigas, parapijų klbeonams, o 
ypač AV parapijos kun. J. Ku
biliui, SJ, bei visiems parėmu- 
siems patarimais, pagalba, taip 
pat komiteto nariams, nors ir 
nevienodų pažiūrų, ideologijų 
bei religijų, taip nuoširdžiai ir 
darniai bendradarbiavusiems.

Pr. Šimelaitis.

dienų ar kitomis progomis, ne- 
beišsiverčia vieni be kitų.

Manau, nėra reikalo įrodinėti 
kursų reikalingumo lietuviška
jam jaunimui. Tai yra: savaime 
suprantamas dalykas. Man čia 
rūpi duoti kiek informacijų apie 
Toronto augštesn. lituanistinius 
kursus ir kreiptis į tėvus, kad 
jie savo vaikus ’(14-18 metų), 
lankiusius ar nelankiusius lie
tuviškas mokyklas, siųstų į kur
sus.

Kursų programa išeinama per 
dvejus metus. Šiais m. metais 
kursuose inami šie dalykai:

Tikyba — dėsto kun. dr. J. 
Gutauskas; Lietuvių kalba ir 
lietuvių literatūra — Iz. Matu
sevičiūtė ir K. Gečas; Lietuvos 
istorija — dr. A. Šapoka; Lie
tuvos geografiją I kl. — V. Ma
tulaitis; Lietuvių tautodailė II 
kl. —dail. T. Valius; Muzika — 
M. Vilčiauskaitė. Lietuvos isto
rijos ir lietuvių kalbos po vieną 
pamoką bus kiekvieną šeštadie
nį, o kitų dalykų — po vieną 
pamok kas antrą šeštadienį.

Teko girdėti pastabų, kad ti
kyba ir muzika nesą kursams 
būtinai reikalingi dalykai. Gir
di, tikybos pamoku mokiniai 
net perdaug turi vietinėse kata
likų mokyklose, o muzikos pa
mokomis iš kursantų muzikų 
nepadarysi.

Į tai reikia pasakyti, kad abu 
tie dalykai kursuose nėra teore
tiniai: tikybos pamokos skiria
mos kursantams susipažinti su 
lietuvių religiniais papročiais, 
šventėmis, vietovėmis ir pan., o 
muzikos pamokos — su lietuvių 
muzikiniais laimėjimais, Nepr. 
Lie'tuvos muzikos pasauliu it 
mokoma populiarių liaudies 
dainų. Vadinasi, abu tie dalykai 
kursuose yra lietuviški, todėl 
būtini.

Tenka apgailestauti, kad To
ronte kursus lanko gana mažas 
mokinių skaičius. Teko dirbti 
įvairiose vargo mokyklose Vo
kietijoje. Ten mokyklas lanky
davo visi mokiniai. Tuo tarpu 
čia taip nėra. Priežasčių tam 
rastume įvairių, bet svarbiausia,

Literatūra ne agurkų daržas
Komunistai negali .
išmesti klasikų
Tūlas A. Rimkūnas “Tiesai” 

parašė straipsnį — “Pastabos dėl 
lietuvių literatūros klasikų lei
dimo”, vadinasi, norima parody
ti, kad sovietų okupuotoje Lie
tuvoje leidžiami klasikų veika
lai. Klasikus išmesti į šiukšly
ną, esą, būtų netikslu: “Besivys
tančiai tarybinei lietuvių litera
tūrai didelę reikšmę turi įsisavi
nimas geriausiųjų demokratinių 
praeities lietuvių literatūros tra
dicijų ...” Sunku būtų patikė
ti, kad komunistai nori įsisavin
ti lietftvių literatūrines tradici-. 
jas, nes Lietuvoje gyvenusiems 
rašytojams niekas nediktavo, 
ką ir kaip jie turi rašyti. Tuo 
tarpu komunizmas rašytoją pa
darė paprasčiausiu amatininku, 
kuris knygas turi kepti pagal 
partijos nurodytą receptą.' Už 
tai jis būna paglostomas, pagi
riamas, o kartais net premija ap
dovanojamas. Komunizmas aiš
kiai paneigia pagrindinę lietu
vių literatūros tradiciją — rašy
tojo laisvę temų pasirinkime ir 
jų išreiškimo formoje. Šiandien 
Lietuvoje pasilikęs rašytojas, 
deja, ' labai primena paprastą 
kolchozininką, nes ir jis yra įva
rytas į tarybinį literatūros ūkį 
—sovehozą, kur turi atlikti lite- 
tūrinį darbą pagal partijos, nu
rodymus ...

Kas klastoja 
literatūrą?
A. Rimkūnas drįsta daryti 

priekaištų praeičiai: “Yra žino
ma, kad buržuazija, siekdama 
užnuodyti žmonių sąmonę nacio
nalizmo bei šovinizmo tvaiku, 
iškreiptai aiškino klbsikų kūry
bą, kėlė ir gyrė rašytojų puses, 
kurios išreiškė reakcingas ten
dencijas, liaudžiai svetimas idė- 
jas ir nuotaikas. Nuslėpdami 
pažangias, tikrai reikšmingas 
praeities rašytojų kūrybos pu
ses, nutylėdami daugelį pažan
gių, demokratinių pažiūrų rašy
tojų, reikšmingų lietuvių litera
tūrai, buržuaziniai literatūros 
mokslininkai iš esmės ją klas
tojo”... Vadinasi, pasak A. 
Rimkūno, lietuvių literatūra bu
vo klastojama. A. Rimkūnas už
miršta, kad J. Biliūno raštuo
se buvo atspaustas “Streikas”, 
kuriuo dabar taip gėrisi mark
sizmu ginkluoti literatūros kriti
kai. Buvo atspaustas ir kitas 
“pažangios” litėratūros “šedev
ras” — P. Cvirkos “Gimtoji že
mė”.. Pagaliau ne marksistiniai 
patarėjai, bet “buržuaziniai” li
teratūros kritikai ištempė į po
ezijos augštumas Salomėją Ne
rį, kurios raštų viena laida da
bar seka kitą. Ne “buržuazinių” 
literatūros kritikų kaltė, kad S. 
Neris, papuolusi į “plačiosios tė- 

manau, bus tėvų abejingumas. 
Aiškinama, kad mokiniai ap
krauti darbu vietinėse mokyk
lose, o šalia to dar reikia mo
kyti muzikos ar pan. Taip ir ne
belieka laiko nuvykti į kursus.

Mokytojai yra idealistai. Tas 
idealizmas ir buvo impulsas pa
sirinkti sunkią ir materialiu at
žvilgiu nedėkingą mokytojo pro 
fesiją. Tas pats idealizmas po 
nakties sunkaus darbo fabrike 
nuveda mokytoją šeštadienio 
rytą į mokyklą ar kursus. Bet 

(Nukelta į 7 psl.)

darbo kojinės 
sustiprintos kulnys ir pirštai 

NAILONU
Štai puikiausiai pasirin
kimas ilgesniam neiio- 
iimui — labai patogias 
— nepaprastai vertin
gas. Neplyitanžias Pen
mans darbe kojinės jau 
perduedemos ir yra 
įvairiausiu ražig, tin
kamu įvairias rities 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
GARSŪS NUO IMS

vynės“ prieglobstį ir praradusi 
Lietuvą, nesugebėjo nė vieno 
gero, eilėraštuko, ant marksisti
nio kurpalio sukirpti...

Komunistai parceliuoja 
klasikus
A. Rimkūnas siūlo receptą 

klasikų kūrybos leidifnui. Tas 
receptas galėtų taip pat tikit ku
kurūzų auginimui ar bulvių so- / 
dinimui pagak partijos planą: 
“Būtina sąlyga užtikrinti siste- 
matingam rimtam praeities ra
šytojų kūrybos spausdinimui 
yra teisingas marksistinis jos 
įvertinimas” ... Deja, literatūra 
nėra agurkų daržas ar laukas, 
užsėtas kukurūzais. Literatūra 
bus ir tada, kai neliks nei komu- v 
nizmo, nei marksizmo, nes po
litinės idėjos • turi trumpesnį 
amžių už meną. Todėl. didžiau
sia nesąmonė yra literatūros 
įvertinimui taikyti prakiurusį 
partinį rėtį. Ji pragyvens komu
nizmą, marksizmą ir daugelį 
kitų subankrutuoti pasmerktų 
idėjų. A. Rimkūnas prisipažįsta, 
kad marksistiniu rėčiu ginkluoti 
kritikai net nemoka sistematin- 
gai sijoti: “Klasikų leidimo 
praktikoje pasitaikydavo ir to
kių atsitikimų, kad atskiri dar
buotojai neįvertindavo literatu- • 
rinio palikimo reikšmės, ieškljo 
klasikų kūryboje to, ko negali
ma buvo ir reikalauti, arba net 
imdavo “taisyti”, išbraukinėti 
kūriniuose vietas, kurios dėl ko
kių nors priežasčių nepatikdavo 
leidinio paruošėjui” ... - Tas' 
braukinėjimas, atrodo, buvo la
bai madoje, nes, kaip praneša A. 
Rimkūnas, LKP (b) VI suvažia
vime buvo konstatuota, kad kla
sikų leidime padaryta rimtų 
klaidų ...'

Pateptieji ir 
prakeiktieji
A. Rimkūnas, suminėdamas 

klasikų leidinius, linksniuoja 
pavardes — K. Donelaičio, D. ,
Poškos, A. Strazdo, S. Stanevi
čiaus, A. Baranausko, M. Va
lančiaus, S. Daukanto, V. Kudir
kos, Maironio, P. Vaičaičio, Aiš- 
bės, Vaižganto, Lazdynų Pelė
dos. Toliau seka J. Biliūnas, J. 
Žemaitė, A. Vienuolis, Liudas 
Gira, P. Cvirka, Salomėja Neris. 
Nė vieno žodžio apie Vincą Krė
vę, kuriam toks Liudas Gira li
teratūroje nevertas batų šniūre
lio atrišti. Jeigu Vincas Krėvė 
pasirinko treyntįj vietoje komų- 
nizmo, tas dar nereiškia, kačFjo 
kūryba yra lygi nuliui. Jeigu jis 
būtų likęs Lietuvoje, šiandien jo 
vardas stovėtų šalia Salomėjos 
Nėries, Vaižganto ir Vienuolio,. 
A. Rimkūnas jį tada būtų laikęs 
vienu iš stipriausių mūsų rašy
tojų/ ■ j-'?-. ;■//<:. j _■ '•

Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpis lietuviškai literatūrai 
davė visą seriją gabių rašytojų, 
seriją — puikių kūrinių, kokių 
tuo tarpu komunistai Lietuvoje 
pagal kolchozinį principą pasi
gaminti nesugeba. Atsisakyti 
“praeitis lietuvių literatūros 
tradicijų” jie negali, nes be kla
sikų kūrybos visa lietuvių lite
ratūra atrodytų skandalingai 
blanki, jeigu būtų remiamasi 
tik komunistinės pasaulėžiūros 
atstovais ir jų pagal užsakymą 
sukirptais veikalais. Tačiau to
kiu atveju yra kvaila išmesti už 
durų a.a. Vincą Krėvę - Micke- 
vičių< Kossu Aleksandriškį,. A. 
Miškinį, A. Vaičiulaiti, B. Braz- 
džionį ir visą eilę kitų.

Vyt Kastytis.
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Pavergtoje tėvynėje
Kretingos kolūky esą ‘narių, 

kurie neiną dirbti "į kolūkį, o 
verčiasi iš savo sklypų, kuriuos 
gerai įdirbą ir daržoves vežą į 
Palangą. Kolūkis negalėjęs jų 
kitaip paspausti, kaip 8 iš jų ap
mokestinti už tai, kad pereitais 
metais neišdirbo darbadienių 
minimumo. Rajono vykd. kom. 
tokio “visuotinio susirinkimo 
nutarimo” visdėlto nepatvirtino. 
Dėl to “kombinatorių” ir toliau 
esą. Visdėlto kolūkis nesąs visai 
atsilikęs, nes “atsiliekantis kol
ūkis nesugebėtų už darbadienį 
išduoti po 4 kilogramus grūdų, 
po rublį septyniasdešimt kapei
kų, o be to, dar cukraus ir paša
rų; O kretingiškiai pernai kaip 
tik gavo tokį darbadienį”.

Kolūkio pirm, šiemet yra La
pinskas, bet dar nė ...metų neiš-

apdovanojo garbės raštu. Artis
tams A. Loginovui ir E. Platu
mai suteiktas LTSR nusipelniusio 
artisto vardas.

Veisėjų kooperatyvo pirmi
ninką Aliulį “Tiesa” kaltina, kad 
jis suvažinėjęs vieną parduoti 
prisiųstą automobilį “Moskvič”, 
o vęliau iš naujos prisiųstų par-, 
duoti partiies pasilikęs sau va
žinėti “Pobiedą”.
- Marijampolės rajone yra vie
nas Izabelės Laukaitytės vardo 
kolchozas ir vienai S. Nėries.

Kaune buv. Karo muziejaus 
sodely yra Salomėjos Neries ka
nas su šiemet pastatytu bronzi
niu paminklu ir "keturių komu- 
narų sifena”.

Buvęs.
Smalininkuose ir Viešvilėje 

yra “Tėvynės” kolūkis. Jo vado
vas ukrainietis Ogorodnikas ir 
lietuviškai gerai išmokęs. Paša
ro kolūkis “prasimanė” net “Ka
liningrado kaikuriose vietovė-1 
se .

M. Glemžaitė išleido knygą 
“Lietuvių tautiniai drabužiai”, 
208 psl. Leidinys esąs gausiai 
iliustruotas įvairių sričių drabu
žių, galvos apdangalų bei audi
niu pavyzdžiais.

Šlapaberžėje, Dotnuvos rajo
ne, dabar yra “žemės ūkio me- 
•chanizavimo mokykla”.

Klaipėdos dramos teatrą LT 
SR augšč. tarybos prezidiumas

“Tiesą” rugpjūčio 28 d. is Še
duvos rašo:

“Prasidėjus derliaus nuėmi
mui, politinis - inasinis darbas 
Černiachovskio vardo kolūkyje 
buvo perkeltas į laukus ir kūli
mo aikšteles. Kasdien, pietų per
traukos metu, agitatoriai — kol
ūkio kcmunistai ir komjaunuo
liai pasakoja kolūkiečiams apie 
svarbiausius politinius įvykius 
mūsų šalyje ir užsienyje. Turi
ningus pasikalbėjimus, parem
tus vietiniais faktais, rengia ko
munistai Vaclovas Chmieliaus- 
kas, Anelė .Mackuvienė. Felik
sas Sabulis, komjaunuoliai Ele 
na Ūrbytė, Kazys Klimašauskas 
ir kiti”.'

Pridėti čia nėra ką.

SlIDBURY Ont
Šaunios vestuvės. Nors Ona 

Tamulienė jau prieš pusantro 
mėnesio išsikėlė gyventi į Sault 
Ste. Marie, ir ten atidarė “Rū
tos valgyklą, Queen St. W;, cen- 

* trinėj gatvėj, bet, kadangi il
gesnį laiką yra išgyvenusi čia, 
kur • tiek daug prisiminimu, tai 
nepagailėjo nei- keturių šimtų 
mylių kelionės nei išlaidų, kad 
būtų sutuokta Sudbury. Gau
džiant vargonams ir skendint 
žvakėms turtingai bei skoningai 
gėlėms papuoštam altoriui, kun. 
A. Sabas palaimino moterystės 
ryšį. Jos vyras, Donats Bemans, 
latvis, bet moka lietuviškai, o 
ji moka gerai,latviškai. Apeigų 
žodžius kartojo ir kunige klau
simus atsakė gražiai lietuviškai. 
Abu liudininkai I ir V. Girdzi
jauskai taip pat iš Sault Ste. 
^tarie. Po iškilmingų bažnyti
nių ceremonijų buvo linksmos 
ir šaunios vaišės Cassio Hotel 
prašmatniausioj Sudburio val
gykloj. Po vaišių visi linksmi ir 
laimingi grįžo į Sault Ste. Ma
rie. Dalyvis.

Daveikiai atidarė restoraną 
Markstay miestelyje už 30 my
lių į rytus pakeliui į North Bay.

J. A B. Jakuboniai nusipirko i 
namus ir laikydamiesi gražių 
krikščioniškų papročių pasi
kvietė kunigą' iškilmingai juos 
pašventinti.

Taisytina. Kai lietuviai suruo
šia kokį parengimą, tai į jį atei
na paprastai visa šeima: dideli 
ir maži. Tai labai gražu. Bet vis
kam turėtų būti riba. Kada, po 
meninės dalies, prasideda suau
gusiųjų šokiai ir išgėrimai, tė
vai turėtų savo vaikučius par
vesti namo. Tačiau atsiranda ne
maža ir tokių, kurie į tai nekrei
pia dėmesio, dargi užsigauna. 
kai kas iš šalies įspėja. Tėvai 
linksminasi ir geria prie bute
lių miško, o vaikai tai mato ir 
pirma laiko pasidaro jauni se
niai. Kartais vaikai ištisais bū
riais salėje tiek siautėja, kad su
augusiems nėra kaip nė šokti. 
Suaugusių parengimuose su 
svaigalais vaikams visai nevie
ta. Juo .labiau, kad į mūsų pa
rengimus ateina ir , svetimtaučių, 
kurių parengimuose nieko pa
našaus nepasitaiko. Neretai vo-

kiečiai 
mūsų 
mi prieš neapdairumą ir bijo
dami per šokius užminti ant ko
jų mūsų mažučiams. Tatai ir ša
lies įstatymai draudžia. Iki šiol 
policija dar nesikabino, bet ’vie
nas sykis nemeluos. Tuomet bus 
kalti ir rengėjai ir salės savinin
kai, bet jau bus pervėlu.

PaskutiniaRa parengime vai
kai tiek laisvai jautėsi, kad su- 
sigayę gatvėj e šunį, pravedė 
pro visas duru sargybas ir- su 
juo salėje žaidė, o tas paskui 
pridarė daug nemalonumų. ,

Dėlto salės administracija pa
reiškė protestą ir nenori daugiau 
salės išnuomoti, nes nenori turė
ti nemalonumų su policija.

Kitas dalykas — reikia būti
nai paskirti žmogų nurinkti nuo 
stalų tuščius butelius, kas taip 
pat labai gadina bendrą vaizdą. 
Tokiu keliu einant niekas mums 
nenorės padoresnės salės išnuo
moti, o be to, žeminame savo 
tautos vardą. '

Pasipiktinęs dalyvis.

ir italai būriais išeina iš 
parengimų, protestuoda-

HAMILTON Ont.
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas ruošiamas Hamiltono 
at-kų iniciatyva spalio 30 d. 5 v. 
pp. parapijos salėje.. Paskaitą 
skaitys iš Toronto Tėvas Bern. 
Grauslys, ,OFM, Prisikėlimo pa
rapijos klebonas. Meninę dalį 
išpildys solistas Paulionis iš St. 
CaŲiarines, Hamiltono vysk. M. 
Valančiaus vardo pr. mokyklos 
tautinių šokių grupė, vadov. mo
kyt. Ant. Grajėuskaitės ir dek
lamatoriai.

Maloniai kviečiame visus at
silankyti.

At-kų kuopos valdyba.
SLA kuopos visuotinis susi

rinkimas šaukiamas lapkričio 6 
,d. tuoj po pamaldų parapijos 
salėje šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas, 3. Aplikacijų skaity
mas, 4. Naujų narių įsirašymas, 
5. Klausimai ir sumanymai, 6. 
Susirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo bus pademon
struotos Alice Stephens 15-kos 
metų proga įdainuotų 15 plokš
teliu. Dainos mėgėjai kviečiami 
atsilankyti ir išklausyti pirmą 
karta Kanadoje šio garsaus an
samblio dainas.

Visų narių dalyvavimas bū
tinas. " Valdyba.

“Varpo” koncertas, spalio 15 
d., surengtas Aušros Vartų pa
rapijos, praėjo su dideliu pasi
sekimu/Tai buvo vienas geriau
siai pasirodžiusių lietuviškų 
chcrų Hamiltone. Programą pa
įvairino patrijotinėmis ir eks- 
presingomis deklamacijomis 
“Aukuro” režisorė E. Kudabie
nė. Choro vadovui muz. St. Gai- 
levičiui ir visiems “Varpo” da
lyviams priklauso didelė ir nuo
širdi, lietuvių pagarba.

i Po koncerto parapijos salėje 
įvyko kukli vakarienė. Koncer
te ir vakarienėje dalyvavo bur
mistras Jadkson su ponia, E. 
Hyder ir eilė kitų augštų svečių. 
Jo klausėsi apie 500 asmenų ir 
gauta apie S350 pelno. .

Kun. dr. J. Tadarauskui ir pa
rapijos komitetui, kuriam pir
mininkauja p. Martinkus. kon
certo dalyviai tikrai dėkingi už 
retą progą pasigėrėti augšto ly
gio lietuviška daina.

Vasario 16 gimnazijai remti 
184 būrelis įsteigtas 1953 m. rug
sėjo 1 d. jo vadovo Jono Mik
šio. kuris tas pareigas eina jau 
trečius metus. Jis taip pat yra ir 
Vasario 16 gnfin. Remti K-jos 
pirmininkas Hamiltone.

Šis būrelis narių atžvilgiu yra 
pastoviausias. Iš 20, net 16 yra 
tie patys rėmėjai be pertraukos 
iau trečius metus. Jie paaukojo 
iki šiol po $24 ir ištvermingai 
tęsia ta kilnu lietuvybės. išlai- i i i rr» / TTl* A __ 1. _ _
J. Bajoraitis, St. Dalius. A. Jan
kūnas, inž. Jazbutis, Vyt., Juo-

zekas, VI. Kybartas, J. Mikšys,
K. Mikšys, A. Mingėla, K. Nor
kus, St Normantas, P. Pleinys, 
J. Svilas, kun. dr. J. Tadaraus- 
kas ir J. Žvirblis. Kiti 4 nariai 
įstojo vėliau ir per praėjusius 
metus paaukojo po $12: J. Gied
raitis, J. Jackūnas, E. Lengni-- 
kienė ir E. Lengnikas.

Malonu konstatuoti, kad pp. 
Lengnikų šeima yra vienintelė 
Hamiltone, kur vyras ir žmona 
abu aukoja šiam gražiam tikslui. 

Būrelis šiuo metu išlaiko I kl. 
mokini P. Bergąitį.

Malonūs “TŽT skaitvtojai jau 
yra supažindinti su 4 Vasario 16 
gimnazijai remti būreliais. Be 
šių čia veikia dar p. Varno vado
vaujamas 7 asmenų būrelis, ku
rie kas mėnesį aukoia po $3 ir 
baigiamas organizuoti (šiuo me
tu turi 13 narių) šeštasis. Apie 
iuos tikiuosi duoti daugiau ži
nių artimoje ateityje.

Tautiečiai labai palengvintų 
K-jcs darbą, jei patys apsispręs
tų remti ši dideli tautini židinį 
ir tuojau paskambintu K-jos iž-« 
dininkui St. Bakšiui, JA. 19-4662. 
Aukoti $1 mėnesiui prie mūsų 
sąlygų galėtumėm absoliuti mū
sų visų dauguma. Reikia tik pa
siryžimo.

“Aukuro” penkmetis 
Spalio 16 d. “Aukuro” ir rė

mėjų — TF v-bos — bendrame 
posėdyje galutinai apsvarstvtas 
pasiruošimas šventei. Rengėjai, 
norėdami, kad ši graži sukak
tis paliktų visiems malonų įspū
dį, kreipiasi į tautiečius su šiais 
prašymais:

1. Visi, kas tik galime, daly
vaukime šioje šventėje, nes jos 
orogramos atskiros dalys H. Ka
činsko dėka bus perduotos per 
Amerikos Balsą pavergtai Lie
tuvai. Tuo būdu mes nors dva
siniai trumpam laikui susijung
sime su vargstančiais mūsų bro
liais.

2. Atsiveskime savo jaunimą, 
bet ne jaunesnius, kaip 6 mėtų. 
Rengėjai iš savo pusės mokslei
viams įėjima skaito kiekvienos 
vietos puse kainos.

3. Apsirūpinkime bilietais iš 
anksto, neš, atrodo, pavyks su
traukti tūkstantine
rovu. Iki spalio 18 d. jau buvo 
parduota apie 600 bilietu. Tas 
daug palengvins ir Tamstoms ir 
rengėjams. Bilietų iki spalio 29 
d. galima gauti pas “Aukuro” 
ir TF v-bos narius. Po spalio 29 
d. ju reikalu kreipkitės i St. Bak
si, 38 Stanley Avė., JA. 9-4662 
nuo 4 iki 6 vai. vak.

4. ’’Tėvo” premjera prasidės 
punktualiai, tad tautiečiai malo
niai prašomi nevėluoti. Prie įėji
mo bus du staliukai su progra-

_ j ,T„ A x .x. memis. tad nepamirškime ju 
kvmo darba. Tai: VI. Antanaitis. naaukoianf kiek iošpasiimu, paaugo lam kišk jos dienines mokvklos reikalu ir ki- 

snausdinimo išlaidoms padengti. tai$ nesklandumais. Ilgai tuo 
Ji bus leidinėlio pobūdžio ir tu- į reikalu diskutuok ir j^inčvfTr^.i. 
rėš 24 psl. Rūbinė bus šalia §a- į pilnai reikalas neišaiškėjo, 
lės vienoje klasėje. Programas Gal tcdėL kad Kr V-bos atsto- 
dalins ir vietas nurodinės 8 po-j vaį nesistengė surasti tikrove, 
ros musų jaunimo tautiniuose o daugiau klausima rišo vienša- 
drabužiuose. Joms vadovauja |,škai. Užbaigai sutarta, kad vi-
L. Verbickaitė ir Vvt. Sližys. <_į (jalvviai pasirašvdatni nasita-

5. Salėie bus patobulintas see- rjmo protokolą galės pridėti ka
nos apšvietimas ir įtaisyta mo- ,
derni PA garso sistema.’ tad ne- j VaMvba "darvs išvadas?^ ~ ’ 
sirūninkime, iei kam teks-vieta • _
balkone ar salės gale. Visi vai
dinimą scenoie puikiai matysi
me ir gerai girdėsime.

6. Bilietai, jei jų liks neišpla
tintų, bus pardavinėjami prie 
įėjimo.

Dėmesio 
pakvietimų platintojams! Vi|us 
platintojus prašome atsiskaityti 
iki snalio 29 d. 11 vai. vakare 
pas St. Bakši. 38 Stanley Avė., 
tel. JA. ,9-4662, nes kitą dieną.

minia žiū

Garantuoti siunti-
niai i Sovietai Rusija 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iŠ mūsų sandė
liu Kanadoje arba Apatijoje. Nauji ir 
vartoti dnMcoi: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

yana Fabrics
Telefonas EM. 8-9527.
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B Kanojos. DUfžfousias prektif pati- 
rhkhnęi. ' *

KANADA RŪPINASI

Lesevičius ir K. Baronas su jais 
vyks į Torontą, kur jie bus pla
tinami po pamaldų abiejų para
pijų salėse. Kas iki to laiko bi
lietų negrąžins, bus skaitoma, 
kad jie visi parduoti.
\ Akt. Henrikas Kačinskas Ha- 
miltonan atvyko spalio 24 d., ap
sistojo pas p. Strikus, 78 George 
St., tel. JA. 9-4340. Rengėjai bū
tų dėkingi, jei gerieji hamilto- 
niečiai, kam būtų galimybės, 
pasikviestų šį mūsų žymų sve
čią apsilankyti.

“Aukuras” per. 5 metus tikrai 
daug įdėjo idėjinio darbo mūsų 
tautinės. minties palaikymui. Ši 
jo šventė yra geriausia proga 
mums visiems jį sustiprinti atei
ties darbuose. Jo nariai bus dė
kingi, jei visi kaip vienas įver
tinsime jų darbą mūsų skaitlin
giausiu atsilankymu jų sukak
ties šventėje. Vienybėje- — ga
lybė! Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Atmaus galerijoje pirmoji dai
lės paroda uždaryta spalio 9 d. 
Antroji atidarytą spalio 15 d. 
Joje savo paveikslų išstatė Ad. 
Galdikas, V. K. Jonynas, Al. 
Merker - Vitkauskaitė, Pr. La
pė. Galerija yra 77 Steamboat 
Rd., Great Neck, L.I. Paroda ati
daryta šeštadieniais ir sekma
dieniais po pietų. Galima susi
tarus lankyti ir kitu metu. Tel. 
GR. 2-2406.

Liet. Profesorių Draugijos 
Amerikoje metinis suvažiavi
mas įvyko Spalio 2 d. Čikagoje 
lietuvių auditorijoje. Valdyba 
palikta ta pati: inž. I. Jasiukai- 
tis, M. Kriščiūnas, dr. M. Nas- 
vytis, A- Rukuiža, o vietoj mi
rusio A. Garmaus išrinktas inž.’

LITERATŪROS IR DAINOS

WELLANDE
LAPKRIČIO 5 d. 6 vai. vak. SLOVAKŲ NAUJOJE SALĖJE

• 162 HAGAR ST.

1. VYTAUTAS KASTYTIS — žurnalistas.
2. ALGIMANTAS SIMONAVIČIUS — solo bosas

Programos pradžia 7.30 vai. vak.
Geras, lietuvių mėgstamas, orkestras. Pilnas, puikus bufetas 
svečių malonumui bei atsigaivinimui. Maloniai kviečiame iš 
Kanados ir Amerikos lietuvius atsilankyti ir maloniai praleisti 
laką W E L L A N D E .

Tautos Fondo Atstovybės Wellando sk.

ST. CATHARINES, Ont
KLB Krašto Valdybos atsto

vai St. Catharinėje. Pasirodo, 
iog Krašto Valdvbos yra pagei
davimas, kad 4-ji Lietuvių Die
na būtų suruošta Niagara Pu
siasalyje. Tuo reikalu .spalio 2 
d. St. Catharinėie, vienuolvno 
patalpose įvyko Krašto Valdy
bes atstovų J. Kšivicko ir J 
Giedraičio, vietos ir Wellandc 
aoylinkių valdybos ir kaikurių 
St. Catharines - organizacijų at
stovu pasitarimas. Kr. V-bos at
stovai pageidavo iau gauti kon
kretų atsakvmą. Bet pasitarime 
dalyviai ©riejo išvados, kad to
kiam atsakymui iie esą neoilnu- 
moie ir tuo reikalu reikėtų-dar 
daugiau vietos asmenų pasisaky
mo ir tam išsiaiškinti narrašė 
Kr. V-bos atstovu duoti iiems 
mėnesi laiko. Reikalas tad ati
dėtas ir tik po mėnesio ©aaiškės.

Ta proga buvų tartasi ir dėl 
žinių pasirodžiusiu' lietuvių 
snaudoie St. Catharines šešta-

Ilgai tuo

jūsų sveikata ..
570 nasfab^s. Iš iu vėliau Krašto VI

Iš sveikų žmonių susidaro sveika tauta. Ka
nada dirba nuolatos kad apsaugojus savo 
gyventojų sveikata ir nugdlėti ligas. Tyrimo 
organizacijos be pertraukos ieško naujų gy
dymo metodų. Kanados Sveikatos Lyga šioje 
srityje pasiektus laimėjimus perteikia jums 
per laikraščius/ radijo, skelbimus tr kitas 
priemones. Draugijos; kaip pvz. Kanados 
Tuberkuliozo ir pan. suteikia galimybę iš 
anksto nustatyti diagnozę ir išlaikyti Kana- v 
dos gyventojus sveikais ir laimingais.

Kanada rūpinasi savaisiais — 
stenkis daugiau pažinti iq.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS.

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsfrnokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo 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
ANT. JUOZAPAITIS. 
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Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig mū' Didzbali, 
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas LL 9-355?

TESIIA Leal Estate

“Tėvo” spektaklio

Pasikeitė auvlinkės avldyba. 
Snalio 9 d. visuotiniame susi
rinkime tarų kitų sprendžiamų 
reikalu buvo perrinkta apylin
kės valdyba. Pareigomis pasi
skirsčius dabartine valdyba su
daro: > nirm. A. Zubrickas. vice- 
pirm. I. Dilys, sekr. A. Daugi
nsite. kasin. S. Zubrickas ir na- 
rvs J. Dainora. Rev. Kom. Šu
kienė. S. Šetkus ir K. Galdikas. 
Valdvbos kandidatais liko: R 
Dauginas ir K. Jonušas.

Inž. m. MARDFS 
ŠOFERIŲ KURSAI 
337 PALMERSTON Blvd., Apt. D7, 
Toronto, Telefonas WA. 4-8219.

Automatinių ir standartinių bėgių automobiliai.

Geriausios anglys žemiausia kdina
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

DOMINION
COAL & WOOD

Telefonu: LL 0527

1212 rimbas stw. LA-9547 
J. Bertinskaa 

Užsakymai priimami ir paltu.

Reikia pasidžiaugti, kad šiems 
metams į valdybą įėjo visai nau
jų jėgų, pilnų gerų norų mūsų 
kolonijai daug pasidarbuoti. Jai 
galima palinkėti tik palinkėti 
darnios ir geros tautinės veiklos.

Naujasis klebonas Tėvas Ju
venalis Liauba, jau yra atvykęs 
Į St. Catharines ir pasistengė 
viską iš anksto perimti savo ži
nion, ypatingai dabar praveda
mą vienuolyno remontą. Mat. 
norima greitai užbaigti tvarky
ti rusi, kad iki žiemos įrengti 
namui apšildymą.

Tėvas Barnabas Mikalauskas 
numato už poros dienų St. Ca
tharines apleisti. Sėkmės ir Die
vo palaimos naujame darbe.

Parapijietis.
WELLAND. Ont.

Vieša paskaita “Kuo galime 
prisidėti prie Lietuvos bylos gy
nimo” ivvks lapkričio 12 d. 6 v. 
v. slovakų salėje. Welland ir 
Pape gatvių kampe. Paskaitą- 
skaitvs svečias iš Niujorko, Žur
nalistu Sakingos pirmininkas V. 
Rastenis. Po paskaitos, toie pa- 
čioie salėje bus šaunus pasilinks 
minimas prie geros muzikos ir 
turtingo bufeto.

KLTS Wellando skyrius.
LAUGTON, Ont.

P a d ė k o
Me<; nhu širdino*^ ačiū

š’Prns. kur’A ot«;lankėt*? ir Yrančias 
dovanos 25 metu vedvhinio avve- 
nimo sukakties ^rona. Ač»ū. oč?ū 
r*>noėic»■*■>< J. 7. Lutkams. J. J. Onai- 
^’oms. U, L, I UMnnms. Ačiū atę»lankiu- 
siems montre^i^^ioms — kun. Bobinui.

Ricktji Žiz;ūnui. Gudauskams. Vi
limams. Ačiū Dambrauskams, Čeoon- 
kams. Matu^aiČioms, Masiui -— toron- 
tiečinms: Č*»skou«koms, Plaušiniams. 
Puodžiams. Ravnoford — hamil*onie- 
čiui; ačiū Tuinyloms Veiveriams, Rosie- 
loms. Jonušams. Treigiams, Žymantams? 
Balsiams. Ruksnoičiarrrs. Dambrauskui 
ir.. Mikelėnams. Trečiokam*. Žemai
čiam*. Rimkam* Ožalca>* Balčiūnais. 
Koieliam*. Dūriams. Mikėnams, Žio- 
aams, Kisieliui, Naruševičiam*. Go
biems. Pociams, Vilkams, Hisslerams, 
Kolomkoms, Astrauskams, St. Auqus- 
tinavičiams ir., A. Auoustinovičiams, 
St. Augustinavičiams, Stradomskiams. 
Rugieniams. Rickams, Strolioms, Luko- 
šiams, Lieldikams, Augaičiams, Mažei
koms, Vasilionioms, Gurkliams, Dadur- 
kams, Racevičioms, Simučiams, Ra
čiams, Tamošauskams, Mateliams. Ja- 
neliūnogps, Bortuliams, Mitrauskams, 
Vidmantams, Aižinams. Lileikui. Ažuba
liams, Jurėnams. Skodžiams, Cvirkoms.

Ačiū, ačiū širdingai.
A. J. Dombrauskoi.

— Londonas. — Varšuvos ra
dijas naskelbė. kad iš emigraci- 
ins grižo dar vienas žymus vei
kei ą$ J. Wlodarczvk. Laisvųjų 
lenku spauda praneša, kad tai 
Mikolajczvko grupės žmogus, 
artimas bendrininkas prof. St. 
Koto, kuriam netrukus būtu te- 
ke teisme atsakyti dėl pasisavi
nimo keliu tūkstančiu sVarų. Jis 
buvęs paleistas už 50 svarų už
statą.

★

St. Dirmantas.
Suvažiavimas paragino jau

nesniuosius intelektualus nepa
miršti savo buvusių mokytojų, 
kurių dažnas jau persenę ir ne
pajėgia užsidirbti net duonos. 
Toks prof. Bagdonas jau turi 90 
metų ir gyvena senelių prie
glaudoje.

JAV lietuviai veikėjai pp. dr. 
Biežiai, A. S. Trečiokai, J. Ba
čiūnai ir Iz. Dilienė baigia savo 
kelionę po Europą. Jie lankėsi 
Šveicarijoje, Romoje, Austrijoje, 
Vokietijoje aplankė VLlKą. EL
TA paskelbė pasikalbėjimą su 
S. Trečioku ir dr. Biežiu, kurie 
iš Miuncheno taip pat pasakė 
kalbas per AB į Lietuvą. Iš Vo
kietijos jie išvyko į Paryžių, o 
iš ten į Londoną, iš kur^grįš spa
lio 25 d. į JAV.

Los Angeles Tarptautinio In
stituto metiniam festivaly spa
lio 1 ir 2 d. lietuvius atstovavo 
L. Zaikienės tautinių šokių gru
pė, o taut, rankdarbių parodoj 
lietuvišką dalį puikiai priruošė 
menininkė Ada Korsakaitė.

Milto nas Stakus, LD anglų 
dalies red. spalio 22 d. vedė Niną 
Naujokaitę.

Juozas Kojelis, LD red., susi
laukė sūnaus, kurį žada krikšty
ti Lino Juozo vardais.

Vytautas F. Bieliajus, kuris 
dabar gyvena 1550 10th Avė., 
San Diego, kas penktadienį at
vyksta į Los Angeles dėstyti 
Valstybiniame universitete įvai
rių tautinių šokių. Jis turi net 
22 mokinius.
VOKIETIJA

Martynas Reišys, klaipėdietis, 
visuomenininkas ir pirmasis lie
tuviško laivyno organizatorius, 
mirė rugsėjo 12 d. Austrijoje, 
Bad - Reichenhal, netoli Salz- 
burgo. Buvo 64 m. amžiaus. Jo 
bendrovė “Sandėlis” turėjo 3 
laivus: Neringą, Ventą ir Nidą. 
Velionio kūnas pervežtas į Ber
lyną ir palaidotas Waldfriedhof 
kapinėse. Liko dukros Irma ir 
Ona Marija Sadauskienė, sūnus 
dr. Gintaras Reišys.
ARGENTINA

Lietuvių Centro salono sta
tybos projektas nepaprastame 
Argentinos Lietuviu Centro na- 
rių susirinkime priiimtas vienu 
balsu. Rūmų statybai suaukota 
apie 100.000 pezų. Dr. J. Basana
vičiaus vardo Argentinos Lietu
vių Centro nariai tuo būdu įrodė 
gerą tautinių reikalų suprati
mą, jautriai atsiliepdami į centro 
valdybos ir statybos komisijos 
kvietimą. “ALB” paskelbė sta
tybos projekto modelį.

Jenas Šlapelis turi apie 200.- 
000 ha žemės ir keliolika tūks
tančiu avių. Jis yra karakulinių 
avių ūkių savininkas, Patagoni- 
ios eksporto bendrovės vicepir- v 
mininkas. \

Adelė ir Vacys Andriuškai 
Buenos Aires mieste atidarė 
naują kartoninių dėžučių fab
riką.' . h - ■ •

šv. Cecilijos choras, pasižy- 
mėieš Argentinoje, mini 25 m. 
sukakti.

l iet, vvm kvartetas “Aitva
rai” sualio 29 d. lietuvių salėie, 
Avelanedoje, ruošia koncertą, 
kuriame bus ištraukos iš operų, 
lietuvių liaudies ir populiarios 
dainos.

WINNIPEG, Man.
Med. dr. Eugenijus Gedgau

das yra pakviestas Manitoba 
universitetan profesoriaus dr. D. 
Wheeler rentgenologijos kated
ros asistentu. Pakvietimą pri
ėmė ir jau tas pareigas eina.

Dainų vakaras, šeštadienį, 
spalio 15 d., parapijos salėie įvy
ko ateitininku suorganizuotas 
“Dainų vakaras”. Kaikurios dai
nos buvo parinktos iš būsimos 
dainų šventės Čftkapoie dainų 
rinkinio. Dainavo: J. Kurauskie- 
nė. E. Fedravičienė, D. Vidžiū- 
nienė. J. Matulionienė, J. Čin- 
ga, J. Vidžiūnas. J. Sodaitis ir 
K. Stonkus. Dainų mokino J. 
.Sodaitis. Monologą skaitė Pr. 
Matulionis. Pusė šio vakaro gau
to pelno paskirta naujų vargo
nų pirkimui.

Parsnijos mngė-bazaras įvyks 
gruodžio 1-3 dd.

Pakrikštvta: Margis Jonas An
tanas Mališauskas, Jono ir Mari
jos Mališausku antrame sūnus. 
Krikšto tėvais buvo Liciia Šmai- 
žvtė <r Antanas Tuskenis.

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
892 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

europietiškume ir konodiškame stiliuje.
įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
Mes turime gintaro jrkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
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KLB Kultūros Fondo
INFORMACIJA

Paskutiniame K. Fondo posė
dyje svarstyti ir nutarti šie rei
kalai:

1. Švietimo skyriaus vadovas 
mokyt. V. Matulaitis pranešė 
apie šio skyriaus atliktus darbus 
vasaros metu: a. pertvarkyta ir

"Išsiuntinėta pr. mokyklų prog
rama, b. sudaryta ir išsiuntinėta 
laikinoji augšt. lituanistinių 
kursų programa. Šiems mokslo 
metams švietimo skyrius yra 
paskelbęs mokyklų mokiniams 
du konkursus: dienoraščio rašy
mo ir Lietuves vaizdų rinkimo. 
Konkursų taisyklės išsiuntinė
tos mokykloms. Fondo Valdyba, 
paskirdama šiems konkursams 
$250, pridėjo pastabą, kad tais 

'atvejais, kai mokinys ne dėl sa
vo kaltės į vasaros stovyklą at
vykti negali, premija jam gali 
būti išmokama pinigais, per
siunčiant paštu.

2. Finansų skyriaus iždinin
kas VI. Sonda pranešė, kad sky
rius nutarė dar kartą kreiptis Į 
organizacijas, laisvų profesijų* 
asmenis, verslininkus ir preky
bininkus, prašant K. Fondui au
kų. Iki šiol j Fondo prašymą at
siliepė tik vienas - kitas preky
bininkas. vos kelios organizaci
jos ir keli profesionalai. Taip 
pat konstatuota, kad daugumas 
apylinkių valdybų nesiunčia K. 
Fondui priklausančio solidaru
me mokesčio procento. Tuo rei
kalu nutarta kreiptis į Krašte 
Valdybą, o taip pat prašyti*K.

Fondo apylinkių įgaliotinių pa
raginti apylinkių valdybas atsi
skaityti.

3. Studentų šalpos reikalai 
svarstyti jau, antrą kartą. Nu
tarta priimti Toronto įgaliotinio 
paruoštą laikinąjį studentų šal
pos komiteto statutą ir pavesti 
įgaliotiniui J. Jankaičiui suor
ganizuoti Kanados Liet. Stu
dentų Šalpos Centro Komitetą. 
Pradžiai šiam komitetui iš K. 
Fondo kasos paskirta $50.

4. Britų Kolumbijos apylinkės 
K. Fondo įgaliotiniu paskirtas 
teisininkas J. Juškaitis.

5. K. Fondo statutas. Krašte 
Valdybai einant prie visų KLB 
organų statutų suvienodinimo, 
nutarta pasiūlyti Krašto Tary
bos suvažiavimui padaryti šiuos 
K. Fcndo statuto pakeitimus:

a. K. Fondo valdyba ne Tary
bos renkama, bet Krašto Valdy
bos skiriama, ,

b. K. Fondo apylinkių įgalio
tiniai atleidžiami nuo pareigos 
organizuoti Fondui lėšas. Save 
veiklai lėšų jie gauna iš apylin
kių valdybų.

Ryšium su statuto keitimu ir 
su tuo, kad dalis K. Fondo val
dybos narių nebegali eiti pareik 
gų (išvyko, susirgo ar pakeitė 
darbovietę) Fondo Valdyba kar
tu su pirmininku atsistatydina 
nuo Krašto Tarybos suvažiavi
mo dienos.

KLB Kult. Fcndo Valdyba.

Prof. dr. A. Ramūnas ir jo naujoji knyga SLA metinis vakaras Toronte,
Neseniai skaitėme žinutę, jog 

dr. Antanas Paplauskas - Ramū
nas pakeltas ordinariniu profe
sorių ir paskirtas Pedagoginių 
Mokslų Katedros vedėju Otavos 
Universitete. Ta proga norisi 
žvilgterėti į šio iškylančio mūsų 
mokslininko nueitąjį kelią bei 
reiškimąsi nevien tik pedagogi
nėj, bet ir kitose kultūrinėse 
srityse.

Truputis biografinių žinių
Antanas Ramūnas gimė 191C 

m. gruodžio 31 d. Akmenės km., 
Liubavo valse., Marijampolės 
apskr. 1930 m. baigė Marijonų 
gimnazija Marijampolėje, 1938 
m. Vytauto Didžiojo Universi
tetą Kaune. 1935-1944 m. dirbo 
pedagogini darbą Įvairiose gim
nazijose — Ukmergės, Klaipė
dos, Vilkaviškio, Kauno Dešim
tojoje ir abiejose “Aušros” g., 
lektoriavp Prekybin. Institute 
Klaipėdoje. Buvo “Aušros” ber
niukų g. vicedirektorium, paga
liau Kybartų gimnazijos direk
torium.

Pedagoginių mokslų doktora
tą Ramūnas įsigijo Vienos Uni
versitete, kur buvo Pedagoginių 
Mokslų Katedros, vyresn. asis
tentu. 1949 m. rudenį pradėję 
■dėstyti pedagoginius mokslus 
Montrealio ir Otavos universi
tetuose docento titulu. 1950 m. 
pavasari Otavos un-tas suteikė 
jam ekstraordin. profesoriaus 
laipsnį ir paskyrė Pedagoginių 
Mokslų Departamento vicedi
rektorium, o vėliau — Lygina
mosios Pedagogikos Centro di-

rektorium. Šiemet dįar //ienas 
žingsnis.

“ČIGONŲ BARONO” PASTATYMAS TORONTE•i

Spalio 8 d. Toronto Jūros 
Skautų Rėmėjų Būrelio pastan
gomis iškviestasis iš Čikagos 
choras “Pirmyn” pastatė ope
retės “Čigonų baronas” premje
rą. Teatro lankytojų buvo tiek 
daug, kad daugelis turėjo grįžti 
negavę bilietų, nors organizato
rių pastangomis, buvo pastatyta 
dar apie 100 papildomų kėdžių. 
Nemaža Eaton auditorija, nor
maliai talpinanti 1.200 žmonių, 
tą vakarą buvo perpildyta.

p. Švedo, solistų ir choro veikalo 
interpretaciją.

Galiausiai reikia pasakyti, kad 
j “Čigonų baronas” nėra taip sau 
lengva operetė, bet veikalas, di
delėmis jėgomis vaidinamas, iš
eina jis jau kaip maža opera ir 
todėl čikagiečiai parodė daug 
drąsos ir pasiryžimo imdamiesi 
tokio didelio uždavinio. Pasek
mingai pralaužus ledus su To
ronto premjera, galima laukti, 
kad choras su šia operete turės

' Operetė. buvo pastatyta tik 
choro “Pirmyn” jėgomis, kurie 
nariai nėrą*r.ei aktoriai, nei so
listai - dainininkai, išėmus p. 
Onuks Stephens ir Algį Brazį. 
Bet šitoje trupėje sužibo kele
tas tikrų talentų. Choras buvo 
padalintas į tris dalis, ‘valstie
čių, čigonų ir kareivių. Pilnam 
stiprume jis pasirodė tik II ir III 
akte, bendrose visų trijų sce
nose.

Kiek teko sužinoti, į šito vei
kalo pastatymą yra įdėta daug 
darbo. Veikalo libretto turėjo 
būti verčiamas iš vokiečių kal
bos, nes lietuviško neturėta. 
Vertimas, atrodo, vietomis gana 
laisvas, bet pritaikintas prie mu
zikos, ką reikia ypatingai vertin
ti. Partitūra turėjo būti pritai-

progos pasirodyti ir kituose lie
tuviškuose centruose.

P. Steponavičiaus pasirody
mas premjeros vakare buvo su
tiktas karštu plojimu.' Po him
no “God save the Queen” visai 
nelauktai pasigirdo mūsų himno 
garsai. Žiūrovai sukilo ir prita
riant orkestrui ir vadovaujant 
pačiam dirigentui, galingai nu
aidėjo “Lietuva tėvynė mūsų”. 
Daugelis žiūrovų šios staigme
nos buvo teigiamai sujaudinti, 
kas jau iš pat pradžių vakarui 
davė ypatingai pakilią nuotaiką. 

! P. Onuks Stephens Saffi ro
lėje iš pat pradžių • patraukė 
publikos simpatiją. Jos stiprus 
ir sultingas balsas nei kiek ne
nustojo savo švelnumo pačiuose 
augščiausiuose arijų registruose.
Grakšti ir maloni intėrpretaci-kinta mažesniam orkestrui. CBL <' 

orkestras su naujai gauta par-1 ja, gera dikcija ir graži laikyse- 
titūra turėjo tik vieną repetici- na ją padarė labai patrauklią, 
ją keletą valandų prieš premje- Tik mes esame pripratę maty- 
rą. Šitos visos apystovos leidžia: ti Saffi blondinę, kas jau iš anks 
dar daugiau teigiamai įvertinti i to ją išskiria iš čigonų tarpo ir 
dirigento, muzikantų, pianisto ■ daro lengviau suprantamą jos

CHOO

"GERIAUSIAS DRAUGAS" 
kokį betkodo jūsų nosis turėjo 

Tai jūs pasakysite, kai 
naudosite 
patogumu 
lignino nosinaitėmis, 
te dėžutę su FACE-ELLE 
rašų ....

pasi-
Kanados specialiu 
— minkščiausiomis 

Pasirinki-

X v NA1
ANA“’ f

vėliau paaiškėjusią nečigonišką 
kilmę. Aplamai, Europos operų 
ir operečių teatruose iš istorinių 
sumetimų aristokratės daugiau
sia vaizduojamos blondinėmis.

A. Braziui teko sunkus užda
vinys dainuoti Barinkajaus, te
noro ir pirmojo operetės meilu
žio partiją. Ne jo žanro rolė. Bet 
nežiūrint to ir kiek pažemintos 
partitūros, jis sukūrė puikų Ba- 
rinkajų. Jo ir Saffi duetai, ypa
tingai “Tyli naktis” ir “Kas liu
dininkai” praėjo labai gerai ir 
iššaukė didelį klausytojų prita
rimą.

Iš kitų solistų gražiai pasiro
dė Arsinos rolėje Irena Kelly. 
Jos nelabai stiprus, bet malo
nus ir gražaus tembro balsas, 
kurį ji gerai valdo, labai tiko jos 
elegantiškai išvaizdai.

Daug gyvumo ir juokų sukėlė 
Juozo Laurušonio Županas. Jam 
pasisekė, gal ir kiek šaržuotai, 
gyvai ir įtikinančiai sukurti tur
tingą ir savim pasitikintį kiau
lių augintoją — kiaulių karalių, 
kaip vaidinime buvo sakoma. 
Scena su jį apvagiančiais trimis

čigonais, kuri klausytojams su
kėlė daug linksmumo, būtų tu
rėjusi praeiti daug gyviau ir 
greičiau. Tai pagrindinis links
mų operečių bruožas.

Senoji čigonė Čipra — Kristi
na Austin — atrodė kiek blan
kiau. Faktinai ji’ viso I akte 
centrinė figūra, kas reikalauja 
didelio dainavimo ir vaidinime 
pajėgumo. Reikėtų daugiau dė
mesio atkreipti į dikciją, ką ga
lima pasakyti ir apie kaikuriuos 
kitus aktorius.

Muzikaliniu balsu ir opereti
ne karine laikysena pasižymėjo 
Snarskis grafo ir Sigmundo ro
lėje. Paskutinioje trūko kiek 
gyvumo. Millerienė Mirabellos 
rolėje parodė tikrą lengvumą ir 
operetėse reikalingą vaidinimo 
švarumą.

Baletas II akte publikos bu
vo šiltai priimtas. Šokėja Irena 
Protas talentingai ir su tikru 
scenišku temperamentu pravedė 
čigonės Foki šokį. Labai linkėti
na. kad ji gilintų savo studijas.

Nežinia, dėl ko Saffi operetė
je buvo pavadinta kunigaikšty
te, kai ji Johann-Strausso ori
ginale vadinama grafaite, kas 
ir labiau tinka prie čigonų’baro
no. ■ -Į '

Vėlesniuose pastatymuose vei
kalas turėtų vystytis gyviau, 
choro dalyviai turėtų daugiau 
dalyvauti bendrame vaidinime, 
jame judėti net dainuodami 
kuo mažiausiai stovėti vietoje, 
kas žymiai pakeltų menišką in
terpretaciją. Į dikciją reikėtų 
taip pat atkreipti dėmesio.

Bendrai, pasisekimas buvo di
delis, publika pertraukdavo 
daugel scenų plojimais, ypatin
gai Čigonų barono ir Saffi du
etus.

Po pabaigos dirigentui p. Ste
ponavičiui, solistams ir vaidini
mo dalyviams buvo įteikta daug 
gėlių. Padėkos žodį tarė Toronto 
Jūros Skautų Rėmėjų Būrelio 
vardu p. Liaudinskienė. Užbai
gė šiltais žodžiais ir linkėjimais 
“Ligi pasimatymo” KLB pirm. 
J. Matulionis.

Publika skirstėsi patenkinta 
ir linksma, ausyse tebeskam
bant meliodijai ir žodžiams iš 
čigonų gyvenimo: “Man gyven
ti linksmai, tik žaismai, tik žais- 
mai.

Būtų patartina kaikurias me- 
liodijas įrekorduoti į plokšteles.

Valerija Anysienė.

NEPAMIRŠK KRIKŠČIO
NIŠKOS PAREIGOS — 
VARDAN PATEKUSI SU
ŠELPTI.

Plunksnos darbas
Nepriklausomybės metais Lie

tuvoje A. R. bendradarbiavo. 
Židinyje, Ūkininke, Trimite, 
Šaltinėlyje, Šaltinyje, Suvalkie
tyje, Studentų Žodyje, Naujojoj 
Romuvoj, Mūsų Laikraštyje, 
Lietuvos Studente, Jaunojoj 
Kartoj, Gaisuose, Spindeliuose, 
Akademike, Ateityje ir kit. Jo 
poezijos buvo atspausdinta 
dviejose lietuvių poezijos anto
logijose.

Vokiečių okupacijos ir trem
ties metu A. R. rašė: Drauge, 
Darbininke, Aiduose, Į Laisvę 
(Kaune), Europos Lietuvyje, 
Kristaus Karaliaus Laive, Lai
kė, Lietuvių Enciklopedijoje, 
Lietuvių Dienose, Lietuvoj, N. 
Lietuvoj, Naujajam Gyvenime, 
Šv. Kazimiero Akademijos Ai
duose, Šv. Pranciškaus Varpely
je, Žiburiuose, Tėviškės Žibu
riuose ir kit. Yra Lietuvių En
ciklopedijos pedagogikos sky
riaus redaktorius.

Veikla tarptautinėj plotmėj
A. R. yra 25 užsienio pedago

ginių bei mokslinių žurnalų 
bendradarbis. 1950 m. paskirtas 
Panamerikinio Pedagog. Moks
lų žurnalo vienu iš redaktorių. 
Dėl to 1954 m. buvo pakviestas 
Panamerikinio Pedagog. Moks
lų • Kongreso prelegentu ir gar
bės svečiu. Jo paskaita — anglų 
ir ispanų kalbomis — išspaus
dinta Kongreso Darbų (apie 
1000 psl.) pradžioje. Be to, Kon
greso-Vykd. Komitetas jo pa
skaitą išleido atskiru leidiniu ir 
išsiuntinėjo. įvairioms pedago
ginėms bei mokslinėms institu
cijoms.

Taip pat dr. A. R. yra pakvies
tas į redakcinę tarybą Tarptau
tinio Pedagoginių Mokslų Žur
nalo, kurį leidžia UNESCO (JT 
Pedagogikos ir Kultūros Moks
lų O-j a). Į redakcinę tarybą yra 
pakviesta dvidešimt įžymių pa
saulio pedagogų. Naująjį Pasau
lį joje atstovauja prof. K. Bi
gelow, iš Kolumbijos un-to ir 
prof.* A. Ramūnas — iš Otavos.

Plataus atgarsio knyga
1954 m. pasirodė A. R. knygos 

“Fiziškas ugdymas pilnutinia
me humanizme” prancūziškoji 
laida. Angliškoji laida, padvigu
binto dydžio, ruošiama spaudai. 
Šis veikalas, kuriam įžangą pa
rašė Otavos un-to rektorius ir 
išleido minėtas universitetas, 
susilaukė apie penkiasdešimt su 
viršum recenzijų, komentarų 
bei sveikinimų iš įvairių pasau
lio kraštų ir įvairiomis kalbo
mis: prancūzų, anglų, vokiečių, 
ispanų, portugalų, italų, rusų, 
lenkų, švedų, olandų. Pasirodė, 
jog toji knyga sumušė pasauli
nį rekordą.

Šiek tiek knygos atgarsių
“Dr. Ramūno knyga: “Fiziš

kas ugdymas pilnutiniame hu
manizme”, dėl savo rūpestingo 
ištobulinimo ir milžiniškos do
kumentacijos, einančios iš visų 
civilizuotų pasaulio kraštų, yra, 
be abejo, vienintelis šios rūšies 
veikalas, turintis pasaulinės 
reikšmės”. — Pik. dr. med. An
tonio Leal d Oliveira, fiziško 
ugdymo mokslų daktaras, Tarp
tautinės Fiziško Ugdymo Fede
racijos vicepirmininkas.

“Jūsų mokslinių tyrinėjimų 
apimtis yra nuostabi. Aš reiškiu 
Jums širdingiausius ir giliau
sius susižavėjimo jausmus. Nė
ra kitos knygos, kuri prilygtų 
Jūsų giliam veikalui. Jūsų kny-

ga bus klasiškas veikalas vi
siems tiems, kurie nori rimtai 
užsiimti fizišku ugdymu”. — 
Prcf. dr. med, C. Diem, Olimpi
jos Žaidimų Generalinis sekre
torius (1932-37), Olimpijos Žai
dimų nuolatinės programos au
torius, buvęs Berlyno un-to Fi
ziško Ugdymo Instituto direk
torius ir nūnai — Kolno Sporto 
Akademijos rektorius.

“Jūs parašėte tikrai žymų 
veikalą. Yra tai paminklas pa
statytas sportų garbei”. — prof, 
dr. F. Hebrard, Prancūzijos Fi
ziško Ugdymo Federacijos pirm, 
ir Tarptautinės Kat. Fiziško Ug
dymo Federac. garbės pirm.

“Aš gaunu įspūdį, jog Jūs sa
vo knygoj patiekėte mums fi
ziško ugdymo “sumą” ir visa 
tai, kas iš to seka, jog Jums, 
kaip dar nė vienam iki šiolei, 
yra pavykę apimti problemą vi
same gilume ir pilnume. Aš 
manau, ir tai visiškai nuošir
džiai, jog šis veikalas yra galu
tinis fiziško ugdymo; mokslų 
žodis”. — Prof. A. Le Gal, Pran
cūzijos Švietimo Ministerijos 
bendrųjų reikalų direktorius.

“Mano nuomone, tai yra galu
tinis klausimo nušvietimas” — 
Jacques Maritain.

“Fiziško ugdymo pilnutinia
me humanizme” autorius turi 
nepaprastai platų ir gilų tarp
tautinės literatūros, nagrinė
jančios fizišką ugdymą, pažini
mą.. Jis turi dovaną suvokti ir 
išreikšti kelių žodžių pagalba 
tai, kas yra esminga įvairiose 
fiziško ugdymo doktrinose. Ši 
knyga yra aiškus vadovas fiziš
ko ugdymo plėtotei įvairiuose 
pasaulio kraštuose pažinti ir 
vesti mūsų jaunimą į našų tarp
tautinį bendradarbiavima”. — 
Majoras dr. med. J. G. Thulin, 
Pietų Švedijos Fiziško Ugdymo 
Instituto įkūrėjas ir direktorius, 
Tarptautinės Fiziško Ugdymo 
Federacijos pirmininkas.

Tai tik maža dalelė pasisaky
mų. Jų yra daug daugiau, ta
čiau tenkinkimės tik šiais.

Be to, autoriui nuoširdžius 
sveikinimus yra atsiuntę kny
gos pasirodymo proga: P. Del- 
suc, Tarptautinis skautų komi
saras Londone, žinomas pedago
gas F. W. Foersteriš, prof. dr. H. 
van Schagen, Fiziško Ugdymo 
Akademijos Amsterdame rekto
rius, New Yorko Un-to pedago
gikos istorijos katedros vedėjas 
ir School and Society vyr. re
daktorius, prof. dr. William W. 
Brickmanas, Tarptautinio Pe
dagoginio Biuro, dabar sujung
to su UNESCO, vicepirm., prof, 
dr. G. Calo, Panamerikos Fiziš
ko Ugdymo Kongresų K-to pir- 
jnininkas ir Panamerikos Fiziš
ko Ugdymo Konfederacijos or
ganizatorius, prof. E. C. Romero 
Brest, Tarptautinės Fiziško Ug
dymo Federacijos gen. sekreto
rius, prof. O. Kragh; Prancūzi
jos, Ispanijos, Italijos Švietimo 
ministerijos ir 1.1.

Vienos Universiteto Fiziško 
Ugdymo Institutas pranešė ver- 
čiąs A. Ramūno knygą į vokie
čiu kalbą.Pr. Alšėnas.

Pigųjį knygų mėnesį nuo spa
lio 15 iki lapkričio 30 d. paskel
bė Gabijos leidykla. Per šį lai
kotarpį, knygas išrašant tiesiog 
iš leidyklos, gaunama nuo 25% 
iki 80% nuolaidos. Atpigintų 
knygų sąrašą leidykla prisiun
čia, parašius jai šiuo adresu: Ga
bija, Straight Path, Wyandanch,

Lapkričio 5 d. 7 vai. vfdc. šv. 
Jono Krparapijos salėje, Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 236 kuopa švęs savo 21 ir or
ganizacijos įkūrimo 70 metų su
kaktį. Tą progą norima atžymė
ti koncertine programa ir lau
kiama atvykstant SLA Centro 
sekretoriaus dr. J. M. Viniko.

Programoje dalyvauja, pirmą 
kart Toronte, Kolumbijoje iš
garsėjusios akordeonistės sesu
tės Ingrid ir Astrid Sidaravičiū- 
tės, solistai St. Mašalaitė ir Al
gis Vėlyvis. Akompanuos muz. 
St. Gailevičius.

si klausytojus scenoje ar bažny
čiose. Ir SLA baliuje ji išpildys 
solo ir duetus su antruoju jau
nu ir daug žadančiu dainavimo

Pačios p. St. Mašalaitės žo
džiais tariant, lietuvis dainuoja 
ilgesio dainą, kai jos širdis kupi
na ilgesio ir meilės savam kraš
tui. Tai nėra vien žodžiai. Tai 
pasireikšdavo dainoje, kurią pa
ti p-lė Mašalaitė taip sėkmingai 
perduodavo svetimtaučių kon
certuose Šveicarijoje. Nuotrau
kos laikraščiuose bei gausūs pa
dėkos laiškai liudija, kad trem
tyje ši jauna dainininkė ne tik 
būdavo kviečiama su lietuviška 
daina, bet jos lyrinis sopranas 
būdavo gerai svetimtaučių įver
tintas.

P-lė Mašalaitė nuo pat anks
tyvos jaunystės svajojo tapti 
operos soliste. Lankydama Šiau
lių Mokytojų Seminariją kartu 
mokėsi Šiaulių Muzikos Mokyk
loje pas p. Dievaitytę ir p. Byrą.

Tremtyje, Šveicarijoje, studi-

studentu Algirdu Vėlyviu — ly
riniu tenoru, kuris balso studi
jas pradėjo būdamas tremtyje— 
Hamburge, pas dainininką VI. 
Ivanauską. Atvykęs Kanadon 
1947 m. rudenį, kaip ir daugu- 1 

. mas tremtinių, bandė įsikurti, 
dirbti ir kartu studijuoti pagrin
dinės profesijos įsigijimui; bet 
nešiodamas savyje didelį ta
lentą — 1950 m. įstoja į Toronto 
Karališkąją Konservatoriją pas 
prof. George Lambert, kur ir 
dabar mokosi, lanko vakarinį 
kursą. Dainininkas Al. Vėlyvis, 
kaip if p. St. Mašalaitė yra kuk
lios ir nepaprastai malonios- as
menybės, todėl taip nekantriai 
ir laukiame jų pasirodymo sce
noje lapkričio 5 d.

Po koncertinės programos 
seks šokiai grojant TLO “Trimi
tas” ir gausus bufetas visus sve
čius vaišins. Tikimasi, kad ne 
tik Toronto ir apylinkių lietu
viai, bet Hamiltono ir St, Catha
rines broliškos SLA kuopos at
vyks į šį vakarą, atsiveždami 
daug daug svečių; visus širdin
gai kviečia SLA 236 kuopa.

UŽSIPRENUMERUOKIM
“MOTERĮ”

javo' Ziuricho konservatorijoje į Lietuvių moterų žurnalo Nr. 1 
pas prof. Frl. von Monakoff.1 buvo sutiktas su džiaugsmu it 

jau baigiamas, išplatinti. Tačiau 
kiekvieno žurnalo pagrindas -yra 
pastovi prenumerata. Prašome 
visų moterų neatidėliojant už
siprenumeruoti jį sekantiems — 
1956 metams. Prenumerata me
tams — $3. Garbės prenumerata 
— $10. Adresas: 46 Delaware 
Ave.

Kaip jauna studentė, ne kartą 
buvo pakviesta kartu su kitų 
tautų daininikais koncertuoti 
Ziuricho Kongresshause; pas se
nutę Frau Lily Reiff, paskutinę 
Franz Listo mokinę; na ir aplan
kyti skaitlingesnes lietuvių ko
lonijas ir kitų tautų židinius vi
soje Šveicarijoje.

Atvykusi Kanadon prieš 4 m- 
etus, p. Mašalaitė lankė op. sol. 
E. Kardelienės muzikos studiją 
Montrealyje ir vėliau Toronte 
Rosselini operos klasę.

Toronte jau ne kartą p. St. 
Mašalaitė yra maloniai nutėiku-

Toronto, Ont.. Canada. 
“Moters” administracija.

Geriausia dovana mūsų mažiesiems

Elenutei Pasakos
Šioje tik išėjusioje iš spaudos knyge-' 
lėje_ meistriškai pasakojama apie kiš
ki Žvairaoki, katiną Murką, paskuti
nę musę, uodaitę, avižinę košelę, Sie
nutės kelionę and Dievo karvytės j 
šiaurę ir pietus bei daugelį k. dalyku. 
Knygelė meniškai iliustruota spalvo
tais dail. Povilo Osmolskio piešiniais, 
ryškiu šriftu atspausta bei gražiai iš
leista.
Kaina tik 50c. Gaunama: RŪTA, Box 

78, Rodney, Ont.

iu naujiena
A. Rinktino 

^KREGŽDUTĖ RAŠO” I d
ABĖCĖLĖS RAŠYMO VADOVĖLIS

Kaina 50 centų

Spaudos B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West, 

Toronto, Ontario, Canada.

V. Augustino Lietuvos Vaizdų 
Albumas jau baigtas spausdinti 
ir atiduotas įrišti. Antroji al
bumo laida naujai pertvarkyta 
ir papildyta apie 50 naujų vaiz
dų. Albumo sutvarkymas ir 
spaudos darbas šį kartą daug 
geriau pavykęs. Spaudė TT 
Pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. Išleido Ateitis, 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y. Po savaitės albumą bus ga
lima gauti pas leidėją ir plat in- » 
tojus.

Prašo albumo. “Ateities” ad
ministracija yra gavusi laiškų iš 
Vokietijos, Italijos bei Australi
jos, kuriuose prašo jiems suda
ryti sąlygas įsigyti V. Augustino 
Lietuvos vaizdų albumą. Albu
mas įsigyti jiems nelengva. Jię 
kukliai užsimena, kad būtų la
bai dėkingi, jei jų pažįstami ar 
prieteliai, gyveną JAV, albumą 
jiems prisiųstų kaip kalėdinę 
dovaną.

Ateitininkij Federacija inkor
poruota. Rytinių JAV at-kų su
važiavimo proga Hartforde, J. 
Giedraičio, A. šerkšno, A. Gied
raičio ir A. Skrupskelienės rū
pesčiu, spalio 7 d. Connecticut 
valstybėje, o kartu ir visosę ki-. 
tose 47 valstijose, Ateitininkų 
Federacija su Ateitininkų Šelpi
mo Fondu tapo inkorporuota ir 
galės naudotis visomis inkorpo
ruotų organizacijų teisėmis bei 
privilegijomis.



Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
Į didžiausią lietuvišką įstaigą

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W. OL. 6381

PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 
BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
F. SENKUS,
V. PLIOPLYS,
P. BUDREIKA, -
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BARCEVIČIUS,
B. POSIUS,
BERŽANSKIS,
B. KRĮAUČEL1ŪNAS,

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,

A. BLIUDŽIUS

S. JUCEVIČIUS,
A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,I

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

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

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

A. M OR K IS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

TODĖL: V .<
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių-visuose miesto rajonuose su įvairiais 

-{mokėjimais ir įvairiomis kainomis,
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar perduodant 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.

VV. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
i Teisininkas —
i Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

wn u f j f*u —wan—

Lietuvio elektros
DEDA NAUJAS

ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatom - 

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

motorus.
Ba to, apimu nomus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. K E. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
1199 BLOOR ST. W„ TORONTO. TELEF. OL. 8481

L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
Z Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.500 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
plytų namas, alyva apšildomas, 
kietmedžio grindys, garažas, di
delis kiemas. Bloor ir Grace raj.

$4.000 įmokėti, 8 ipmbariai ir 2 
saulės kamb., vandeniu alyva ap
šildomas, dvigubos garažas, vieno 
skola balansui- iš 5% iki tšsimo- 
kėsit. Tai vienintelė proga pirkti 
namą tokiomis sąlygomis. Park
dole rajone.

$4.500 įmokėti, 6 kambarių šiurkš
čių plytų, atskiras namas, alyva 
apšildomas, kvadratinis plonas, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Ran
dasi Baby Point rajone.

$12.500 pilno kaino, 6 kambarių, 
mūrinis, nepereinami kambariai, 
garažas. Bloor ir Dufferin rajone.

$21.900, 14 kambarių, tripleksas, 
atskiros, mūrinis, vandeniu apšil
domas, garažas. Lengva išnuomo
ti, geros pajamos. Tai geriausias 
pirkinys Parkdale raįone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Tel. OL 8481.

$2.900 įmokėti, Porkdale rajone, 
mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, įvažia
vimas į kiemą.

$14.500 pilna kaina, Ossington ir 
Dundas rajone.' Pastatas ant biz
nio gatvės, turi biznio patalpas 
pirmame augšte ir butą antrame, 
įvažiavimas į kiemą.

$14.500 pilna kaina, ant Roncesval
les, 6 k., originalus dupleksas, 2 
virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
gera vieta daktarui.

$17.900 pilna kaina, Roncesvalles- 
Westminster, 9 k., atskiros, mūri
nis, vandeniu alyva šildomas, dvi 
virtuvės, dvi vonios, vieta garažui.

$12900, Bloor - Runnymede, 8 k. 
per du augštus, 2-jų metų senu
mo, mūrinis, atskiras, modernus 
Šildymas. .

i

Skambinti 
KUZMAS.
Td. 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! I I
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.
jgpjgl g jgP Garantuotas saugojimas. Mokama 
įį B atsiimant Ghrantuojama.
||f Pasiimame ir pristatome.

DYfe
Works

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūsių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR

30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
.... firmai:

- TELEF. EM. 8-4557

WINDSOR, Ont
Penkmetinės sukaktuvės. 1950 

m. Windsor© lietuviai įsijungė į 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės eiles. S. m. lapkričio 5 d. 
švenčia penkerių metų sukaktį. 
Sukaktį numatoma plačiai ir 
kartu prasmingai paminėti.

Dienos metu 1.30 vaL pp. W. 
D. Lowe Vocational School 
sporto salėje, 874 Giles E., įvyks 
vyrų ir jaunių krepšinio rungty
nės. Susitiks Detroito Kovo, To
ronto Vyties ir Toronto Aušros 
krepšininkai. Rungtynių laimė
tojams yra paskirtos vertingoi 
dovanos. ’ Apylinkės valdyba, 
rengdama šias runktynes, tikisi 
prisidėti prie sportinės veiklos 
populiarinimo lietuvių visuo
menės tarpe ir kartu paskatinti 
sportuojantį jaunimą glaudes
niam bendradarbiavimui.

Po rungtynių, 6 v.v., visiems 
gerai žinomoje Kroatų salėje, 
2520 Seminole, rengiamas iškil
mingas aktas, kurio metu bus 
įteiktos ’ ir dovanos krepšinio’ 
rungtynių laimėtojams. Vėliau 
seks koncertas. Koncertinę dalį 
išpildys ii> Clevelando atvykusi 
operos solistė Juzė Krištolaity- 
tė ir KLB Windsor© apylinkės 
choras, vadovaujamas Juozo 
Sinkaus. Po koncerto vyks šo
kiai grojant puikiam pramogi
niam orkestrui, veiks turtingas 
bufetas, loterija ir kt.

Šios rengiamos iškilmės bus 
tartum generalinė repeticija 
prieš sekančiais metais įvyk
siančią IV-ją Kanados Lietuvių 
Dieną, kuri, kaip žinoma, gali 
būti skirta surengti Windsoro 
lietuviams.

Stropiai besiruošiant penkerių 
metų sukakčiai, malonu ’ yra 
kviesti visus mielus tautiečius 
kuo skaitlingiau atsilankyti į 
dienos metu rengiamas krepši
nio rungtynes ir vakare Įvyk
siantį iškilmingą aktą, koncer
tą ir pobūvį. Gausus atsilanky
mas parems rengėjų pastangas 
ir kartu praturtins penkmetines 
sukaktuves.

KLB Winsoro apyl. v-ba.

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

________________ ._________________ :__________

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Tel. ME. 2471
Pcrkont or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 

A namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.
BUTCHER & GROCERY, 

$5.000 įmokėti, labai gero mūro, 
6 gražūs kambariai ir gerai įreng
ta krautuve, karšto vandens šildy
mas, dvigubos garažas. Metine 
apyvarta apie $30.000.

BLOOR - ST. tLARENS,
$2.500 įmokėti, labai gero mūro, 
visai atskiras, 7 gražių kamb. pei 
2 augštus, moderni didelė virtu
vė, lobai geros rūsys, alyvos šildy
mas, garažas.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$5.500 įmokėti, 10 didelių kamb., 
visai atskiras, labai gero mūro na
mas, 2 modernios virtuvės, 2 po 
4 gob. tualetai, vandeniu alyva 
šildymas, vieta garažui.

GEOFFREY - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, visai atskiras, 1 l 

didelių kamb, gero mūro, van
deniu alyva šildomas, 4 mod. viri 
tuvės, 2 toiletai, gražus kiemas, 
garažas. Kartu eina 4 elektr. kros
nys ir baldai antrame augšte.

INDIAN GR. - HOWARD PK. AVĖ., 
$6-7.000 įmokėti, 14 gražių kam
barių, visai atskiras, gėro mūro, su 
dvigubu sklypu, vandeniu alyva 
šildomos, 4 geros virtuvės, gara
žas su priv. įvažiavimu. Lobai ge
ros pirkinys.

P. MALIŠAUSKAS
Bm.: MC. 2471, Res.: KE. 7425

PACIFIC - BLOOR,
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, alyva šildomas, išilgi
nis planas, 2 modernios virtuvės, 
kietmedžio grindys, prašoma kai
na $13.500, skubus pardavimas.

OAKWOOD - ST. CLAIR, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, vandeniu alyva šildomos. 
4 cfalių vonia plius prausykla rū
syje, dvigubas garažas su šoniniu 
įvažiavimu ir ekstra sklypas 25 iš 
120 pėdų priklauso namui.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiros mūrinis namas, vandeniu - 
alyva Šildomos, moderni virtuvė, 
dvi vonios, kvadratinis plonos, 
kietmedžio grindys, dvigubas ga
ražas, vienas iš geresnių namų ta
me rajone. Greitas užėmimas, sa
vininkas išvyksta.

HAVELOCK ST.,
$3.500 įmokėti, 8 kambdrių, mū
rinis namas, išilginis plonas, alyva 
Šildomas, dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, netoli parko.

WILLARD - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, alyva Šildomas, kietmedžio 
grindys, garažas su šoniniu įva
žiavimu.

LAKE SHORE RD.,
Benzino stotis, restoranas. ir 6 bu
tų apartamentas susidedantis iš 24 
kambariu, ekstra didelis sklypas, 
puiki vieta, geros pajamos, par
duodama dėl senatvės.

P. KERBERIS
Sus.: ME. 2471 - - : LL >584

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
S

Pilnas BUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561-567 KEELE ST. TEL RO. 9-4773
1% Block South of St. Clair Namų teL CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

— Otava. — Žemės ūkio min. 
Gardiner pareiškė Edmontone, 
jog esą deramasi dėl pardavimo 
10.000.000 svarų sviesto pertek
liaus, bet atitinkamų įstaigų pa
reigūnai sako apie jokias dery
bas nieko nežiną. Kanados me
tinis sviesto .perteklius yra apie 
65.000.000 svarų.

Tretinių reikalai 
Vokietijoje

Rugpiūčio mėn. pabaigoj įvy
ko tremtinių sąjungos valdybos 
posėdis. Krašto Valdybos įga
liojimu jame dalyvavo iš lietu
vių Tėvas Konstantinas, OFM, 
Cap.,

Posėdyje apsvarstyti įvairūs 
praktiški, tremtinius liečią klau
simai. Sąjunga stengiasi išgauti 
žinybų principinę sutikimą, kad 
tremtiniams būtų taikomos vizų 
lengvatos. Vokiečių belaisvėje 
buvusieji ir negavusieji nustaty
to išmokėjimo už darbus, galės 
reikalauti atlyginimo. Bet tam 
reikalui turėtų būti numatytas 
kiekvienos tautybės žmogus, ku
ris iš milžiniškų buv. belaisvių 
sąrašų išrašytų savos tautybės 
žmones su jų uždirbtom sumom, 
kai tokie sąrašai bus prieinami 
visose trijose alijantų pasiunti
nybėse. Dėl anglų zonos stovyk
lose atimtų pinigų, sumos per 
600 RM, galima kreiptis į Justiz- 
oberinspektor Karl Buhr, Ham
burg 36, AmtSgericht, Damm- 
torwall 41, Zimmer 107.

Landeszentralbanke Ham
burge deponuoti ir vokiečių KZ- 
tuose dirbusių uždarbiai. Susi
siekti tiesiogiai. "

Posėdy buvo nusiskųsta, kad 
Vokietijos pabėgėliams skirta 
dabar iš viso $420.000. Nors dar 
neaišku kas ir kam tuos pinigus 
dalins, sąjungos prezidiumas 
stengsis iš jų gauti ir sąjungos 
reikalams. Vis dar aktualiu pasų 
reikalu konstatuota, kad tremti
niai dabar turėtų gauti nebe 
“Reiseausweis” 1946 m. Londo
no konvencijos pagrindu, bet 
1951 m. Ženevos susitarimu, 
kaip tai jau daroma Austrijoje. 
Pageidauta, kad tautiniai komi
tetai per savo pasiuntinybes da
rytų žygių dėl vizų prievartos 
tremtiniams nuėmimo.

Prezidiumas įteikė vokiečių 
įstaigoms savo pastabas dėl ruo
šiamo KZ aukoms atlyginti įsta- - 
tymo. Pageidautina, kad prašy
mai dėl atlyginimo -būtų įstai
goms įteikti iki š.m. pabaigos. 
Su pasipiktinimu buvo konsta
tuota, kad Arolsen buvę tremti
nių dokumentai perduoti Tarp
tautiniam Raudonajam Kryžiui 
Ženevoje, kur jie gali būti priei
nami ir bolševikams. Prezidiu
mas darys tuo reikalu interven
ciją.

RID O U T
DIDŽIAUSIA NUOSAVYBIŲ FIRMA KANADOJE 

Pagalbos ar informacijų SAVOJE KALBOJE bet kokios nuosa
vybės PARDAVIMO — PIRKIMO — ĮKAINAVIMO ar pasko
los reikalu kreipkitės: , .

1245 ST. CLAIR W. — TORONTO — Tel. OL. 3516

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
Mūsų šios savaitės pasiūlymai

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedą iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. 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, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilno kaina. 8 kamb. per 
au augštus. 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 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
Šildomas, garažas, Šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilna kaino. 9 kamb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

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

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

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

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, alyva .šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. -* 

iBloor rajone.
18. $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri

nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomos, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, gara-

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

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

22. ...16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mprinis namas. 2 garažai. Vie
no 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 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomos. 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 raįone.

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 namas, 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. Viena skola balansui. 
$3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I amodiš ,2s5 
nis names, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

29.

Turime dougelį kitų loboTgerų Ir jvoirtomis kainomis bei (mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos nejmanomo paskelbti.

D. KAROSASV. JUČAS
OL. 8444

R. KUPREVIČIENĖ
OL. 8443

J. BUCANTAS

V- PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS

BLOOR - MARGUARETTA 
$5.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, šilto vandens - aly
vos šildymas, 2 virtuvės, 2 garažai. 
Vienas atviras morgičius balanse.

CONCORD - COLLEGE 
$5.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, 3 did. modernios vir
tuvės, 2 vonios, naujas šilto van
dens - alyvos šildymo įrengimas, 2 
garažai, didelis kiemas.

RUSHOLME RD. - COLLEGE 
$13.000 įmokėti, atskiras, 3 pilnai 
atskiri apartamentai, 3 modernios

virtuvės, 3 keturių gabalų vonios 
(tile), šilto vandens - alyvos šildy
mas, 3 mūriniai garažai ir daugiau 
priedų! Vienas morgičius balanse.

DUNDAS - HOWARD PARK 
$16.500 pilna kaina, 11 kambarių 
dupleksas, specialiai tinkamas siu
vyklai.

CONCORD - BLOOR v 
$16.900 pilna kaina, 7 dideli kam
bariai, atskiros, mūrinis namas, dide
lis ir gražus sodas, platus privatus 
įvažiavimas, naujas garažas.

B. MARIJOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

R I D 0 U T
REAL ESTATE LIMITED 

Kanados didžiausia nuosavybių firma.

Visais morgičių reikalais ; 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ
l

F Z. Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRING {STAIGA: * t

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

HAMILTON, ONT., 652A Barton 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, H62 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
ir kitose vietose.



1955. Z 27. — Nr. 43 (303) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

iv v f ENOf

872 BLOOR ST. W-, (prie Ossington), TORONTO. Tel. ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board

V

BLOOR -■ DUFFERIN, $1.500 
ti, 5 kambariai, atskiras, 

k įvažiavimas, 2 garažai.

įmokė- 
šoninis

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

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

i i
‘PARKDALE, 7 labai dideli komba- 
- -riai, atskiras, vandeniu alyva šil

domas, sklypas 69 iš 150; geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

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

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

RUSHOLME RD;, 9 labai dideli kam
bariai,' 2-jų ougštų, 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 
įmokėjimas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
<|psų patarnavimai.*Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

Kad amžinai nematytų
Anglų poetas ir dailininkas W. 

Morris būdamas Paryžiuje nuo
lat sėdi Eifelio . bokšto kavinė
je. Maurice Chevalier jam kartą 
pastebi.:

— Tamsta, matyt, tikrai pa
milote mūsų Eifelio bokštą...

— Pamilau?! — nustebo suir
zęs Morris. — Bet šis restoranas 
yra vienintelė vieta visame Pa
ryžiuje, iš kur nereikia amžinai 
spoksoti į tą prakeiktą griozdą!

Turtingi
Ketveriametis Petriukas iš 

miešto su tėveliu nuvyko į kai
mą pasisvečiuoti. Privažiavus 
prie sodybos Petriukas klausia:

— O čia kas,per trobesys? ‘
— Tai tvartai, čia laikomos 

karves.
— Matyt, kad jie turtingi, — 

sako Petriukas žiūrėdamas į per
kūnsargio stiebus virš tvarto. —■ 
Jų karvės turi televiziją ...

Rimčiausi momentai
Vyras rimčiausias', kai skutasi.
Morris — kdi tepa antakius.
Literatas — kai skaičiuoja ho

norarą.-
Medžiotojas — kai aiškina dėl 

ko nepataikė.
Baro lankytojas' 

pirma pastiprintą ...
. Frantas—kai riša kaklairaištį.
Valdininkas..— gerdamas ar

batą. . <■
Šoferis — kai signalizuoja.
Tapytojas —- kai kritikuoja 

kolegą;
Kapelmeisteris — kai kaukši 

lazdutė’

išgėręs

— Viena. — Vengrų pasienio 
sargybinis austrų/pasienio poli
cijai pasiūlė atiduoti du austrų 
vaikus, jer išduos tik ką perbė
gusį vengrą. Austrai žmonių 
prekyba verstis atsisakė, bet ta 
proga jie sužinojo, kur yra aust
rų vaikai, dėl kurių pagrobimo 
vengrai iki šiol gynėse. Dabar 
austrai reikalauja juos grąžinti.

— Niujorkas. — Indijos dele- 
gacijon JT, kuriai vadovauja 
ambasad. Menon, paskirtas ir 
katalikų Instituto Tūnoję direk
torius kun. Suza.

Dr. M. KOSOWSKI
Eilę metų dirbęs Berlyno ir Paryžiaus 
universiteto klinikų gimdymo skyriuje.

Dr- M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

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

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C. 

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 val.,-2*- 

4.30 vak ir 7-9 vok vak.
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

VAV parapijos Hamiltone vargonų fondo 
aukotųjų sąrašas

SI 67.50 klebono kun. dr. J. Tada- 
rausko auka už motinos noveną.

$50 — A. Žulys; po $10 —zRenk«ų, 
Vindašių, Pėtkūnų šeimos, A. Pakama- 
jus, M. Lozdutis, V. Linčiauskas, V. Le- 
vinskas, J. Seniūnas, Steiblys, V. Vens- 
kevičius, A. Ščiuka, P. Žulys; $8 — 
Ona Juoa'žbalienė; $6 -— J. Jurgutis; 
po $5 —- A. Steigvilas, A. Patamsis, P. 
Misevičius, V. Parkouskas, V. Sakavi
čius, L. Klevas, V. Mikuckas, B. Grinius, 
P. Lesevičius, J. Eidukaitis, J. Koneva, 
A. Joniką, A. Kaušpėdo, J. Vaičius, A. 
Repšys, A. Tumaitis, A. Ratinskiene, A. 
Gorkūnas, J. Asmenavičius, L. Skripku- 
te, ‘L Ančiulis—JAV, J.. Vitas, J. Sa
kalauskas, LUbinų, Pundzių šeimos, F. 
Guja, J. Valevičius, Kanevų, Didžbalių, 
Mureikų, Matulioniu šeimos, M. Stukie- 
nė, B. Venslovas, V. Pašilys, Pusdešrių 
šeima, J. Šimaitis, J. Bubnys, I. Kurpei- 
kis1,- Bobinų ir Vaiskių šeimos, P. Ro
dys, R. Rožonskas, M. Ragauskas, P. 
Rimkus, K: Šimaitis, Stanius, J. Saka
lauskas, K. Zauka, A. Jankauskas, Pau
liukų šeima, V. Laniouskas, J. Žemaitis, 
V. Kazlauskas, A. Tamošiūnas, A. Ko- 
chankienė, J. Lekutis, E. Beržaitiene, A. 
Mikalauskas, A. Navickas, O. Petraus
kienė, P. Šlekys, V. Rauckis, Eismontas, 
S. Karalėnas, J. Steigvila, Kalmantovi- 
čių šeima, J. Giedraitis, Petkevičiai, K. 
Čialiauskos, A. Bugailiškis, L. Gutaus
kas, N. Zabulionis, J. Zabulionis, A. 
Keršys, P. Breichmonas, Jokubauskas, 
St. Bakšys, J. Poškevičius, J. Zurlys, P. 
Vizbaras, A. Verbickas, 
V. Verbickas; B. Daugil 
čius, V. Pilkauskas, J.
Rukšėnas, B. Štjjrmaitis, M. Jurgutis,

• Krivinskcs, J. Zukauskas^-K. .Žukauskas, 
J. Kriaučiūnas, Kežinaitis, V._ Mar- 

i kevičius, Chrolavicius, A. Geležinis, M. 
^Apanavičiūtė, J. Kažemėkas, V. Miko- 

lanis, K. Narbutas, Z. Gedminas, K. 
Meškauskas, V. Burdinavičienė, E.

’ Lengnikas, E. Lengnikienė;
Po S4 — J. Kažemėkas, J. Kolvn, S. 

Bakaitis; po $3 — P. Juodelis, E. Ol
šauskas, A. Vainauskas, A. Matulaitie
nė; J. Jockūnas, P. Brasas, J. Stundžia, 
E. Antanaitienė, A. Aušrota, B. Šlepe
tys, J. Rimkus, M. Jonikis, A. Mažeika; 
pa $2 — P. Vaitonis, J. Dočkaitis, R. 
Zubrickas, A. Joniką, K. Vaitekūnas,
D. Pikienė, S. Prapuolenytė, A. Skrip- 
kutė, P. Kareckas, A. Stasevičius, J. Ba
ran, I. Navickas, V. Rusinavičius, A. 
Matui iūnas. P, Grigerevičius, D, Žirgu- 
lienė, A. Obcarskis, V. Čėsna, S. Biki-

.nas, J. Bajoraitis, P. Grušouskas —JAV, 
S. Juozapavičius, P. Lukovičius, L. Pliū- 
ra. M- Biekša, Ambraziejų šeima, O. 
Apanavičienė, Šilgailių šeima, P. Bli- 

'Strupienė." Petrušoičių, Tolių ir Stanenų 
šeimos, K. Mileris, S. Paulaitienė, B. Mi
lašius, P. Jankus, Stankūnų šeima, L. 
Jakaitis, M. Kazlauskienė, V. Juškie
nė, B. Blekys, V. Vasiliauskas, M. Kve- 
dėrienė, O. Kutiene, P. Zabarauskas, 
A. Gurgždys, A. Gureckas, A. Juraitis,
E. Kudabas, X. Y., A. Paulauskas, L. 
Borusas, P. Lerlionis, K. Bungarda, V. 
Mačionis, V. Svilas, P. Balakauskas, V. 
Matukaitis, S. Kačinskas, A. Feravičius, 
J. Stankus, Gudinovičiūtė, J. Stonaitis,

' P. Bružas, X. Y., J. Klypas, AT Juodgal
vis, Z. Stonkus, V. Strikas, A. Poukš-

S. Verbickas, 
s, P. Juškevi- 

Kšivickas, S.
i F-

I

tys, A. Pilipavičius, A. Sakalauskas, V. 
Domeika, L. Vindošius, L. Paučiauskas; 
$1.75 — Vengrių šeima; po $1.50 — 
J. Šarūnas, C. Chromauskas; po $1 — 
L.. K u persk i s, S. Senkus, K. Norkus, A. 
Kosiūnas, V. Rudzinskos, D. Todorovič, 
P. Vaitkus, A. Orakauskas, A. Mingė- 
la, V. Voukevičius, R. Kirilis, M. Pike,
J. Virkietis, S. Savickienė, A. Stonius,
K. Geležinienė, K. Žilvitis, B. Šopys, J. 
Jokūbynas, J/. Samulis, N. Šadąpskaitė, 
V. Navickas, P. Stankevičius, J. Kuka- 
nauskas, V. Kežys, B. Kriaučiūnienė, S. 
Aleksa, Z. Orvydas, A. bukaitis, A. Rep
šytė, J. Ryckis, E. Stankevičienė, S. Kon- 
voitis, P. Latauskas, J, Močiulaitis, A. 
Grajauskaitė, J. Svilas, r. Pajarskas, Z. 
Šukienė, J. Karickos, J. Blekoitis, J. Vi
sockis, J. Orentas, M.
Jurgelis, A. Karaliūnas; 75c — P. Ščia- 
gauskas; po 50c — P. Misevičius, R. 
Fronczok.

Devokaitis, K:

A. lituanist. kursai
reikia nepamiršti, kad idealiz
mas irgi turi savo ribas. Po sun
kaus fizinio darbo vykti į pamo
kas, kuriose randi, tik kelis mo
kinius, maldauti tėvus, kad tie 
teiktųsi leisti į pamokas savo 
vaikus ir už tai būti tėvams dė
kingu — jau perdaug. Tokiose 
sąlygose ir didžiausias idealiz
mas .ima blėsti. Mokytojai iš sa
vo pusės daro viską, kas yra 
įmanoma. Jie iš tėvų nieko kito 
nereikalauja, tik atsiųsti savo 
vaikus į pamokas. Laiko užteks, 
tik reikia gerų nbrų. Juk Lietu
vos mokyklose šeštadieniais bū-

I davo reguliarios pamokos, pro
gramos buvo daug platesnės už 
Kanados mokyklų programas, 
o laiko užtekdavo ir pamokoms, 
ir sportui ir organizacijoms, ir 
pramogoms. Prie gerų norų to 
laiko užteks ir čia. Todėl kursų 
ateitis yra tėvų rankose, 
kursus lankys pakankamas 
kinių skaičius, jie stiprės, 
jei mokinių susirinks gana 

j žai. kursus teks nutraukti.
Todėl aš ir kreipiuosi i gerb. 

Tėvus, prašydamas atsiųsti į 
kursus savo vaikus, dabar yra 
Galbūt vienintelė proga duoti 
Jūsų vaikams nors minimumą 
taip reikalingų lituanistinių ži
nių. kurios ateity bus labai rei
kalingos.- Tad iki pasimatymo 
kursuose! K. Gečas,

Toronto a. 1. k. vedėjas.

PROTESTANTAI DAUGIAU 
AUKOJA

Toronto žurnalas “The Finan
cial Post” paskelbė savo'tyrinėk 
jimų duomenis apie katalikų ir 
protestantų dalyvavimą. pamal
dose bei jų duosnumą. Pagal jį, 
beveik visi kanadiečiai priklau
so kuriai nors tikybinei bend
ruomenei, nors reguliariai, lan
ko pamaldas tik 60%./Iš 6 mil. 
katalikų, pagal 1951 m. suraši
nėjimą, 80% reguliariai daly
vauja pamaldose; iš 6 mil. pro
testantų 45% lanko savo pamal
das. Protestantai betgi duodą 
dukart daugiau sekmadienio 
rinkliavoms nei katalikai. Esą 
9 milijonai tikinčiųjų — katali
kų ir protestantų —- kas sekmą* 
dienį dalyvauja pamaldose 

-000 dievnamių ir suaukoja 
mik dol. per metus.

Vieną gerai atskiria
— Kaip jūs ir atskiriate tuos 

savo • dvynukus, kad jie taip pa
našūs.

— Na, Jonuką tai aš jau gerai 
skiriu; bet dėl Petruko tai daž
nai suabejoju...’

Svarbiausias klausimas
Moterys mėgstą lankytis pas 

burtininkes savo ateities suži
noti. Vienai poniutei čigonė 
plepa: ‘

—& Blogai,'' 'pOTriutėle, ne taip 
užilgo tamsta bitei našlė. Tams
tos vyras mirs staigia mirtimi...

— O paskum ar,.aš ištekėsiu?
Atsargus vyras

Kino teatre vyras kreipiasi į 
kaimyną:

— Gal tamsta pasakytumėt 
šiai poniai, kad nusiimtų skry
bėlę — aš negaliu nieko matyti.

— O kodėl tamsta pats nepa
sakai? * ‘ - ? •

— Dėl Dievo, betgi tai mano 
žmona.

15.-
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Moterų ligų ir
NEVAISINGUMO gydytojas

atidaro naują kabinetą
611 BLOOR ST. W.

(kampas Palmerston) 
Toronto

Tel. LL. 7434 „
susitarti iš anksto telefonu.

Dr- Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas ME. 293^3.

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. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spadina kampos) 

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI' NUO 8 iki 9 vai. ryto 
telefonu ME. 4973.

Dr. A- Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
, NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu/laiku pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

■ Telefonas OL. 6851

P. KARALIŪNAS.

Jei 
mo- 
bet 

ma-

— Vatikanas. — Naujoji Va
tikano radijo stotis pradėta sta- 
tvti šią vasarą. Prie ežero Lago 
di Branda no, 40 km į šiaurę nuo 
Romcs, jai nupirkta didelis plo
tas žemės.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.) 
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B,

DOVANŲ SIUNTINIA11 SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą
JAU LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS .

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.
MūsĄ klinos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel: BElair 4860 
Montreal 2, P.Q., Canada.

Žukovas dukterį turi
Kai Ženevos konferencijos 

tu buvo paleista antelė, jog mar
šalas Žukovas net dukters vestu- 

Įves praleidęs, kad tik atvyktų 
laiku į Ženevą, kaikurie žurna
listai pradėjo rašyti, kad Žuko
vas gal išviso jokios dukters ne
turįs ir jokių vedybų neįvykę. 
Tačiau, pasirodo, prezidentas Ei- 

:senhowėris Žukovaitės»/vestwi* 
nę dovaną ne be reikalo- siuntė. 
Tokia dukrą tikrai yra ir ji kaip 
tik prieš Ženevos' konferenciją 
ištekėjo už maršalo Vorošilovo 
vaikaičio Klimento. Jos vardas 
Nina, jai 22 metai. Žukovas pri
siuntęs Eisenhoweriui savo šei
mos fotografiją. Jcje esąs jis 
pats su žmona, dvi dukros, žen
tas Vasilevskis ir vyresniosios 
dukters dukrelė.

me-

SINGER
PILNA KAINA

$19.50 
išsimokėjimas dalimis.

1

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50. 
5 metams garantija!

Nauja šviesa ★ Naujas dangtis 
Naujas motoras ★ Nauja kojinė 

kontrolė

★
★

Paskambinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd.
289 College St., TORONTO, Ont. 

arba
762 King St. E., KITCHENER, Ont. 

Telefonas 26853.

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST.,JCE. 6149.---- y-; 0(jNDY5

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAMPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. Augštos palūkanos;
Darbo volandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vok. iki 9 vai. v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstini; Lietuvių Namai, 235 Ossing
ton''Avė:, Toronto, Ont. Telefoną.1 
KE. 3027.

’“-i Z „Jos pasaulis neplatus
Mažoji Marytė, prisiklausiusi 

kaip mariVa šu viešniomis kal
basi apie vedybas, sako:

— Kai aš užaugsiu, aš ištekė
siu už Kaziukįp . ’;

Kaziukas buvo už ją metais 
vyresnis berniukas gretimame 
name. Kai ją teta .paklausė, ko
dėl būtent ji tekės už Kaziuko, 
Marytė paaiškino* • ’

— O kad čia daugiau berniukų 
nėra. Gi pereiti afion pusėn gat
vės, kur yra bent keli berniukai, 
manęs neleidžia ...

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt. 

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

i

I

Dėmesio Ponioms ir Panelėmaf

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

šukuosenos pritaikomos kiekvienoj 
individualiai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Aye,. Toronto

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Avė. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS 

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

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRŲ 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.

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batoi, normolaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

i

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont..

Tel. EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St; West. Toronto 
Tel. KE. 3881

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 sūsitorimą).

DANTISTAS
Dr; ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Tėlef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. CEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

{staiga: 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
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave. 
Priimo vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Raštinė: OLiver ,4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą 

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam*. Utiria aklų nervus, kurie daž 
nai sukelia gn.'vos skoudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA? 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN K i

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- Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. LO. 5613.

 -
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TCKCNTC, Cnt.
Kristaus Karaliaus minėjimas 

Toronte įvyksta šį sekmadienį, 
spalio 30 d., 11 vaL šventei ski
riamos pamaldos abiejose To
ronto liet, kat.’ bažnyčiose, o 3 
vai. pp. akademija šv. Kazimie
ro par. salėje — Roncesvalles 
ir Garden gatvių "kampas. Šven
tei taikomą paskaitą skaito vi
suomenininkas Ant. Gurevičius, 
po to meninė pograma.

Toronto ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai daly
vauti tradiciniame Kristaus Ka
raliaus šventės minėjime. -

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
Keturiasdešimt * valandų ado

racija. Kristaus Karaliaus ir Vė
linių dienų didesniam susikau
pimui šią savaitę parapijos baž
nyčioje vyksta keturiasdešimt 
valandų Švenčiausiojo adora
cija, kuri prasidės šio penkta
dienio rytą ir baigsis sekmadie
nio vakare. Kiekvieną dieną 7 
vai. ryto išstatomas Švenčiausia
sis. Penktadienį ir šeštadienį ry
tinės šv. Mišios 7, 8 ir 9 valan
domis. Sekmadienį, Kristaus 
Karaliaus šventėje, 9.30 vai. pa
maldų metu parapijos bendroji 
KomunijaSšių trijų dienų vaka
rais 7 vai. vakarinės pamaldos: 
pamokslas, rožančius ir Šven
čiausiojo pagarbinimas. Vakari
nių pamokslų tema:-Eucharisti
nis Kristus ir mūsų dvasinis gy
venimas. Išpažinčių rytais klau
soma pamaldų metu ir vakarais 
nuo 6 iki 8 vai.
Maloniai kviečiama lietuviško

sios organizacijos ir pavieniai 
asmenys dalyvauti Švenčiausio
jo adoracijoje. •

Vėlinių dienos iškilmės. Iškil
mingas mirusiųjų prisiminimas 
Įvyks antradienį, Visų Šventų
jų vakarą: 7.30 vai. vakarinės) 
šv. Mišios, po to—procesija prie į 
paminklo žuvusiems už Lietu- 
vos laisvę, pamokslas ir Libera. 
Iškilmių metu išpildoma iš Du
bois oratorijos antrasis Kris
taus žodis nuo Kryžiaus.* Trečia
dienio rytą, Vėlinių rytą, lap
kričio 2 d., gedulingos pamaldos 
prasideda 6 vai. ryto ir tęsiasi 
nepertraukiamai iki 8.30 vai. 
Iškilmingos pasktuinės gedu
lingos šv. Mišios už parapijos 
mirusius’10 vai. Visuotini atlai
dai už vėles skaistykloj laimimi 
nuo Visų Šventųjų dienos 12 vai. 
iki Vėlinių dienos 12 vai. nak
ties. / t* . ' -■ '• ■ ■ •

Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo papuošimui maloniai 
prašome paaukoti gėlių.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Dovercourt, Ossing- 
toh. Dundas, West, Royal, Ba
den, Argyle ir Givens.

— Penktadienio vakare para
pijos salėje jaunimo klubo susi
rinkimas.

— Sekmadienį 11'vai. pamal
dos aukojamos už prieš vieną 
mėnesį mirusio a.a. Antano Jur- 
co vėlę.

— Kun. B. Pacevičiaus vado
vaujamas jaunimo choras jau 
gieda sekmadieniais 9.30 vai. pa
maldose, o Kristaus Karaliaus 
minėjime pirmą kartą dalyvaus 
programoje.

Toronto Liet. Evangelikų Su
sivienijimo parapijos pamaldos 
Įvyks lapkr. 6 d. 1 v. pp. Grace 
Lutheran Church, 1424 Daven
port Rd. Pamaldas laikys kun. 
P. Dagys. w Valdyba.

Jauniems talentams paremti
Spalio 22 d. šv. Jono Kr. par. 

klebonijoje įvyko grupės kultū
rininkų - pedagogų pasitarimas, 
kaip duoti progos pasireikšti mu
ziką ir meną studijuojantiems 
jaunuoliams ir tuo pačiu prisi
dėti prie jų meninių gabumų 
ugdymo. Tam tikslui sudarytas 
globėjų komitetas ir numatoma 
suruošti muzikinę - meninę po
pietę šv. jono Kr. parapijos sa
lėje.

Vad. Baltų vokiečių Toronto 
skyrius (jų centras London, 
Ont.) prie Wasaga vasarvietės 
nupirko sklypą is stato 17 vokie
čių vasarnamių vienoje vieto
je. Tai bus grynai vokiška kolo- 
nijėlė.

Šeštadieninė mokykla 
šį šeštadienį po pamokų renka
si šv. Jono Kr. lietuvių bažny
čioje Keturiasdešimt Valandų 
adę racijos trumpam susikaupi
mui, kur o metu įvyks trumpa 
mokinėms konferencija ir mė
nesinė išpažintis. Mokyklos sek
madienio popiečio pobūvis įvyks 
lapkričio 13 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančios sekmadienio 11 

Vai. pamaldos skiriamos Kris- 
aus Karaliaus garbei. Po pa

maldų prie išstatyto Švenčiau- 
io Sakramento pasiaukojimas 

Švč. Jėzaus Širdžiai.
— Lapkričio 1 d. Visų Šventų 

diena. Tikintieji tą dieną yra 
įpareigoti išklausyti šv. Mišias. 
Tą dieną 7 vai. ryto ir 7 vai. vak. 
pamaldų salėje bus laikomos šv. 
Mišios. Laike vakarinių. šv. Mi
šių einą komunijos tris valandas 
prieš šv. Mišias turi susilaikyti 
nuo valgio ir alkoholinių gėri
mų ir vieną valandą nuo kitų 
gėrimų, išskyrus vandenį, kurį 
galima gerti prieš pat šv. Mi
šias. Po vakarinių šv. Mišių 
Įvyks vėlinių pamaldos. Pamal
dų metu giedos parapijos cho
ras, naujai susikūręs kvartetas 
ir trio.

— Visą lapkričio mėnesį kas
dien 7 vai. ryto pamaldų salėje 
bus laikomos šv. Mišios už sie
las visų mirusių parapijiečių ir 
tų, kurie bus pavesti tai šv. Mi
šių aukai.

— Išvykus T. Viktorui Brook- 
lynan, tėvų pranciškonų religi
nei radijo programai dabar va
dovauja T. Placidas. Ji seka “Tė 
vynės prisiminimai” radijo va
landą.

— Parapijos jaunimo choro 
repeticijos vyksta sekmadie
niais, tuoj po 11 vai. pamaldų, 
vargonų patalpose. Visi užsire
gistravę įpareigoti pasilikti Te- 
peticijai.

— Parapijos pradinė statyba 
eina prie galo. Nenuostabu, kad 
dideli finansiniai sunkumai sle
gia vadovaujančius parapijai. 
Parapijiečiai, kurie dar nespėjo 
paaukoti $100, raginami savaitės 
bėgj'je papildyti šimtinę. Kas 
turi pasidėjęs pinigų taupomo-, 
joje kasoje banke, prašomi pa
vesti parapijai. Jiems bus mo
kami banko nuošimčiai ir grą
žinti pagal pageidavimą.

— Pirmo parapijos parengimo 
metu, kurį ruošia parapijos 
sporto klubas “Aušra”, lapkričio 
12 ir 13 dd.. naujose patalpose, 
gres TLO “Trimitas”.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Evelyn Cres., Evelyn Ave., 
Birchview Crs., Clendenan Ave., 
Pine Cres. Rd., Gothic Ave., 
Quebec Ave., Rowland St.

— Moterystės sakramenta pri
ėmė Herbertas Smitas ir Brun- 
hilda M. Jurrat.

— Pakrikštyti: Jurgis Jonas 
Jurėnas ir Alma Kristina Ma- 
saitytė. v

Padėka
Mano mylimam vyrui ir mū

sų tėvui A. t A. A. Jurciui mi
rus, mūsų gilioje skausmo va
landoje, visiems pareiškusiems 
mums užuojautą ir dalyvavu
siems palydint velioni į amžino 
poilsio vietą, nuoširdžiai dėko
jame.

Ypatingai norime padėkoti 
klebonui kun. Ažubaliui už ge
dulingas pamaldas kun. dr. Gu
tauskui už palydėjimą į amžino 
poilsio vietą ir pasakytą pasku
tinį atsisveikinimo žodį. Taip 
pat kun. Pacevičiui, Tėvui Pau
liui ir visiems pareiškusiems 
paskutinę pagarbą velioniui.

Nuliūdę:
žmona, sūnus, dukterys 

ir anūkai.
PASKUTINĖ PROGA 

šiais metais labai pigia kaina už
siprenumeruoti:
TIME, 78 savaitėms tik $6.87, 
LIFEv 70 savaičių tik už $7.87. 
Užsakymai turi būti gauti ligi 
spalio 30 d. Užsakymus priima 
“T. Žiburių” administracija ir 
V. Aušrotas, 180 Glenholme, tel. 
LL. 0527.

DIDELIS

.

RUDENS BALIUS
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 29 D. 

UNF SALĖJE.

BUS TURTINGAS BUFETĄ^ 
IR LOTERIJA.

GROS “TRIMITO” 
ORKESTRAS.

Pradžia 8 vai. vak.

' MLB D-ja.

Apylinkės Tarybos rinkimai
KLB Toronto apylinkės val

dyba paskutiniame posėdyje 
spalio 20 d. sudarė Rinkiminę 
Komisiją KLB Toronto Apylin
kės Tarybai išrinkti.

Į Apylinkės Tarybą bus ren
kama 25 asmenys. Rinkimai 
įvyks gruodžio 18 d., sekmadie
nį. Kandidatams statyti termi
nas: lapkričio 13 d. imtinai. To
ronto lietuviška Visuomenė ir 
organizacijos prašomos iš anks
to numatyti kandidatus ir prisi
laikant rinkiminių taisyklių lai
ku paduoti kandidatų sąramus 
Apyl. Rinkiminei Komisijai.

Rinkiminė Komisija rinkimų 
reikalu paskelbs išsamią infor
maciją: komisijos sudėtį, laiką, 
vietą ir visą rinkiminę procedū
rą. Toronto apyl .v-ba.

“Aukuro” premjera “Tėvas” 
Hamiltone

Spalio 30 d., sekmadienį, 
abiejų Toronto parapijų salėse 
po kiekvienų pamaldų bus par
davinėjami bilietai. Mes, hamil- 
toniečiai, nuolat ir skaitlingai 
dalyvaujame Toronto ruošia
mose programose, tad šia dides
ne proga maloniai kviečiame 
torontiškius ir mus nors reto
mis progomis aplankyti. Dėko
jame ir laukiame' Sk. St.

Skautams remti Draugija 
praneša, kad į ruošiamą lapkri
čio 5 d. 8 v. v. Club Top Hat sa
lėje Rudens balių, bilietus gali
ma gauti pas: pp. Jurkšaitienę, 
tel. LL. 4214; Gvildienę, WA. 
3-4378; Indrelienę, ME. 8522; 
Kalendrienę, LA. 3080, ir sek
madieniais po pamaldų prie liet, 
parapijų bažnyčių. Bilieto kaina 
$1.50. Prašome bilietus užsisa
kyti iš anksto, nes visi bilietai 
numeruoti.

Toronto jūrų skautės, 
švęsdamos savo 'veikimo penkių 
metų sukaktį, rengia skautišką 
vakarą su programa ir šokiais 
lapkričio 13 d., 5.30 vai. vak., St. 
Andrews (latvių ir estų) bažny
čios, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, II augšto didžiojoje sa
lėje. Programos oficialioj daly 
kalbės v.vat. M. Vasiliauskienė 
ir jūrų skautininkas Vladas Ša
rūnas. Salė bus išdekoruota ir 
pavadinta “Jūros dugne”. Prog
ramą norima pradėti punktua
liai. Toronto jūr. sk. laivas

Vandenė.
Socialinių paskaitų eilė

Katalikų Darbo Mokykla To
ronte rengia eilę paskaitų ang
lų k. 66 Bond St. katedros mu
zikos mokyklos patalpose. Bus 
nagrinėjami socialinių reformų 
klausimai pagal garsiąją encik
liką “Quadragesimo anno”. Pa
skaitininkų tarpe yra Rt. Rėv. 
Markle, Ph.D., Rev. Mc Guire, 
S.J., prof. Me Dougall, Mac Do
nald, Darbo Kongreso sekret. ir 
kt. Pradžih — spalio 16 d. 8.30 
v. v. Paskaitos — sekmadienių 
vakarais; darbdavių sekcijai — 
pirmadienių vakarais 8.30 vai. 
specialios diskusijos šv. Sakra
mento parap. salėje Yonge St. - 
Cheritan Avė.

Dr. P. Karvelis, VT Užsienių 
r. Tarnybos valdytojas, yra pa
kviestas atvykti į Kanadą. Jei 
bus spėta sutvarkyti vizos rei
kalus, dr. Karvelis atvyks lap
kričio pradžioje. Numatomi pra
nešimai lapkričio 4 d. Hamilto
ne, o lapkričio 5 ir 6 d. Toronte.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
metinis susirinkimas šakiamas 
lapkričio, 13 d. 4 vai. pp. Lietu
vių Namuose., rNarių dalyvavi
mas-būtinas.
“Dainos” grupės susirinkimas 

įvyks spalio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. pp., pas p. Grigaitienę, 215 
Indian Rd. Narės ir prijaučian
čios kviečiamos dalyvauti. ’

Valdyba.
L. Kat. Moterų D-jos Toronto 

skyrius savo tradicinį kalakutų 
balių ruošia lapkričio 26 d.

Mažosios Liet. Bičiulių D-ja 
ruošia didžiulį rudens balių 
UNF salėje spalio 29 d.

KLMct. B-nės Toronto apyl. 
susirinkimas įvyks spalio 30 d., 
sekmadienį, 4 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Visas nares maloniai 
prašorAe dalyvauti, nes bus 
svarstomi svarbūs reikalai.

Valdyba.
Didžiųjų butų statybos 

projektas,
pasiūlytas Ridout firmos, mies
to tarybos patvirtintas. Disku
sijos dėl to užtruko 13 vai. Pa
gal projektą plote tarp Welles
ley - Church - Alexander gatvių 
ir požeminio linijos turi būti pa
statyta 17 blokų gyvenamųjų 
butų. Statyba kainuotų $17.322.- 
000. Pastačius namus Ridout 
mokėtų miestui už žemę kasmet 
nuomos po $38.675. Mokesčių 
miestas iš šio biznio gautų $528.- 
000. Po 70 metų 8 blokai pereitų 
miesto nuosavybėn, kuriuos ji 
galėtų pati administruoti arba 
pagal sutartį vėl pavesti Ridout 
firmai.

Blokuose išviso būtų 1547 bu
tai — 306 viengungių tipo, 884 
butai po 1 miegamąjį, 357 po 2 
miegamuosius.. Jų nuoma būtų 
$95-120. Požemy būtų 1.237 au
tomobiliams garažas, kiekvie
nas butas turėtų po balkoną.

Šito projekto vykdymui prie
šinasi paliečiamojo rajono namų 
savininkų sąjunga. Ji daro labai 

xrimtą priekaištą, kad tai būtų 
Toronto istorijoje dar nebuvęs 
reiškinys, kad smulkiųjų savi
ninkų reikalai paaukojami di
džiojo kapitalo bizniui, tų smul
kiųjų net nęsiklausiant.

Spadina rinkiminėje apylin
kėje šio pirmadienio rinkimuo
se į federalinį parlamentą iš
rinktas konservatorius Ch. E. 
Rea, gavęs 6.708 balsus. Čia 25 
metus būdavo išrenkamas libe
ralas. Šį kartą liberalas Godfrey 
gavo lygiai 600 balsų mažiau. 
Komunistas Salsberg gavo 3.935, 
o CCF kandidatas Waisglass— 
2.938 balsus. ' ■

Miestas pralaimėjo 
prekybininkams

, MontreaUo miesto taryba 1951 
m. vieno balso dauguma priėmė 
įstatymą, įsakantį uždaryti vi
sas miesto krautuves per šešias 
katalikų šventes. Dalis prekybi
ninkų tuojau pakluso; didžiosios 
nekatalikų krautuvės atsisakė 
betgi paklusti ir kreipėsi į teis
mą. Jomis pasekė daugybė ma
žesnių krautuvių ir per tas šven
tes prekiavo, nors ir turėjo su
mokėti $40 bausmę. Pirmos teis
mo instancijos sprendimas 'bu
vo palankus prekybininkams, 
antrosios — miestui irpagaliau 
galutinis Vyr. Tribunolo — pre
kybininkams. Devyni Vyr. Tri- 
bunolo teisėjai rado, kad miesto 
tarybos potvarkis negalįs įsaky
ti 20.000 Montrealio krautuvi
ninkų . uždaryti suminėtomis 
dienomis krautuvių, nes esąs pa
remtas Quebeco prov. 1949 m. 
statutu, kuris buvęs provincinio 
seimo priimtas neturint konsti
tucinės galios. Trys tribunolo 
teisėjai pareiškė, kad įstatymus, 
liečiančius tikybines šventes, 
galįs priimti tiktai federalinis 
parlamentas. Tuo būdu apie 1000 
iškeltų bylų Montrealio krautu
vininkams atpuola. Nežinia tik, 
ar sumokėjusieji baudas turi 
teisę jas atsiimti. Teismas tuo 
reikalu nepasisakė.

Seimelio prezidiumo posėdis rius, Rosemount ir Mercier ra- 
1 jonuose. Kaina pradedant nuo 

$13.500, įmok ėjimai nuo $3.500.
Per mūsų įstaigą rugsėjo-spa

lio mėn. pirko namus šie lietu
viai: A. Račiūnas — Rosemoun- 
te, 16 Avė., 6 šeimų; B. Bujūnas 
— Rosemounte, 38 Avė., 6 šei
mų; B. Bagdžiūnas — Mercier, 
dupleksą; S. Mekšrūnas — St. 
Zotique St., dupleksą; P. Bura- 
čas — Delorimier St., 6 šeimų; 
District Investment Co.—Cham- 
ly St., 8 šeimų.

Pirko žemės: K. Gudžiūnas. 
Pardavė žemės: District invest
ment Co. Pardavė namus A. Ra
čiūnas Jr A. Mackevičius.

District Estate Brokers 
PL. 8501.

— Montrealis. — Žinomoji fir
ma Agnus Robertson Ltd. iš Ka
nados ir Pakistano vyriausybių 

Fotografijų padarytų AV baž- £av<> užsakymą Pakistane už 
nyčios šventinimo proga galima dol. pastatyti užtvanką
užsisakyti kįeboninjoje. Spalvo- jėgaini.
tų kaina $1. Pelnas skiriamas . = ----
bTpieineknXbamo terto pirki-
ma - pardavimą.- Norint patęn-, o|if j Die„pa scrgantis 
kinti pareikalavimą tų, kum: te-. zident.s Eisenhoweris prtelbd 
n mažesne sumą pimgų įmokett, [ viMj ^erikoįe ali£ 22 d„ 
turime galimybę pasiūlytų du- - - *- - 
pleksų, naujų po 4 ir 5-kamba-

šj) ketvirtadienį, spalio 27 d., 8 
v. v., Aušros Vartų parapijos 
salėje, 1465 de Seve. Jo metu bus 
svarstomi seimelio statuto ir 
Krašto Tarybos suvažiavimo rei
kalai. S. Nagin i on is,

prezidiumo pirmininkas 
Šv. Jono liuterionių bažnyčioje. 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, spalio 30 d., 12.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Visi kviečiami į pirmą nepa

prastą “Lito” narių visuotinį su
sirinkimą, kuris įvyks šį sekma
dienį, spalio 30 d. 12.30 vai. pp 
Aušros Vartų parap. salėje. Die
notvarkėje — galutinis “Lito' 
įstatų priėmimas, pranešima 
apie finansini stovi ir kt. svar 
būs reikalai. Kviečiami ir nena 
riai, besidemį “Lito” vaikla.

kai pernykštis meisteris Detroi-

IEŠKOMA patyrusi šeimininkė 
restoranui. Kreiptis EM. 6-7060.

VYRAI
DĖMESIO! Prašome kreiptis nauju telefono numeriu.

B. SERGAUTIS
Real Estate & Business Broker, General Insurance & Mortgages

OL. 2426
Didelis žemės bei namų pasirinkimas vakarinėje Toronto dalyje. 

Šiuo metu turime keletą gerų pirkinių High Parko rajone.

KĄ JŪS VEIKSITE ŠĮ VAKARĄ ?
• NIEKO ?

NEŽINOTE KĄ VEIKTI ’

Todėl nieko nelaukdami stokite į

42-rą VIDUT. ARTILERIJOS PULKĄ
(Kanados kariuomenės rezervę)
Čia jūsų laukia sunkus darbas ir sunkios pratybos, 

bet už viską jums bus 'apmokėta.

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

J. Berzmskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

čie pat galima užsisakyti laivams mataras bei įvairios medžioklinius {autuvus.

Ateikite pažiūrėti kariško gyvenimo 
spalvotą filmą 

LIETUVIU NAMUOSE,
235 OSSINGTON AVĖ. - > • ~ 

penktadienį, spalio 28 d. 8^ vai. vak. 
42-ra pulko omovai viatoja paaHkin* vira* razorvo tarnyba* dotalos.

“Vyties” žinios
— London, Ont., spalio 17 d: 

įvykusiame Central Canadian 
Open Table Tennis turnyre da
lyvavo ir Vyties stalo tenisinin
kė Sofija Kasperavičiūtė. Mote
rų pradedančiųjų žaisti klasėje 
žaisdama prieš Marion Jennings 
laimėjo pirma vieta rezultatu 
21-9. 21-12. 21-12.

Moterų paguodos klasės fina
le sunkioje kovoje turėjo nusi
leisti Diane Wasman, 9-21, 21-14, 
21-19.

— Toronto Vyties lauko teni
so komanda spalio 8 d. sužaidė 
draugiškas rungtynes su mūsų 
kadaise kiečiausiu priešu lat
viais rezultatu 1:4. Mūsų ko
mandoje žaidė: J. Žukas - Žu
kauskas, O. Rautinš, Pr. Gvil
dys ir J. Gojkas.

— Praėjusį sekmadienį šv. Jo
no parapijos salėje įvyko Vyties 
krepšininkų susirinkimas. Da
lyvių skaičiuje matėsi ir mūsų 
nenuilstami komandos vetera
nai, kaip M. Duliūnas, M. Igna
tavičius, Žukas ir kitos pajė
gos. Tarp įvairių reikalų buvo 
išrinktas sekcijos vadovas R. 
Šimkus ir treneriai: J. Žukas - 
Žukauskas ir D. Laurinavičius.

— Krepšinio treniruotės pra
dedamos spalio 29, šį šeštadienį, 
4-6 vai. vak. St. Christopher i 
Hall. Visais krepšinio reikalais 
kreiptis į sekcijos vadovą Romą 
Šimkų telef. RO. 2-7764, namų 
adresas: 197 Quebec Ave. Stalo 
teniso reikalais — į sekcijos va
dovą Prana Dovydaiti telef. KE. 
6558'

— Lapkričio 5 d. mūsų krep
šinio vyrų komanda vyksta į 
Windsorą dalyvauti sporto šven
tėje. (

— Praėjusį šeštadieni įvykęs 
Masaryk Memorial Hall sporti
ninkų parengimas vėl praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Svečių 
tarpe matėsi daug rinktinės pub
likos ir daug organizac. atstovų.

— Sekaritis tokio masto pa
rengimas įvyks vėl toje pačioje 
salėje lapkričio 12 d. p.b.

Sporto klubo “Aušra” žinios
— Spalio 29 d. 2 vai. pp. Prisi

kėlimo parapijos sporto klubas 
“Aušra” savo patalpose rengia 
stalo teniso laisvą rudens tur
nyrą. Šiame turnyre kviečiami 
dalyvauti visi stalo tenisininkai, 
nežiūrint ’ kokiam sporto klubui , 
priklausytų. Registruotis pas 
stalo teniso vadovą I. Česnaus
ką, telef. LO. 2310, arba Aušros 
klube, tel. KE. 0621, KE. 0977. '

— Stalo teniso treniruotės 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
vakarais savose patalpose. Norį 
kitu laiku treniruotis, prašomi 
susitarti su sekcijos vadovu.

— Sekančią savaitę pradeda
mos jaunių stalo teniso treni
ruotės. Priimami tiek berniukai, 
tiek mergaitės nuo 10 m. amž. 
Registruotis klebonijoje. Šiuo 
metu jau yra užsiregistravę 21.
linuamojami 3 kambariai ir virtuvė 
High Park rajone. Tel. RO. 7-7484.

linuomojomas kambary* lll-me augžte, 
315 Brack Ave., tel. LO. 8835.
IT ■ - -

linuamojami 3 kambariai ir virtuvė 
Bloor • Jane rajone, tinka suaugu
siems. Tel. RO. 9-5433.

šeštadienį, prašydamas visų pi
liečių pagelbėti visokiais būdais 
kad Amerikos reprezentacija 
1956 m. Olimpiadoje būtų gera 
ir pajėgi. Olimpiada įvyks Aus
tralijoje, Melbourne.

Žiemos olimpiada prasidės 
sausio 26 d. Italijoje.

Lietuviai boksininkai Londo
ne. Spalio 12 d. Londone Įvyko

— Krepšinio treniruotės vyks
ta ketvirtadieniais nuo 8 iki 10 
vai. vak., ukrainiečių salėje, 494 
Bathurst St.

-—Ypatingo dėmesio sušilau-, ...... ...
kė mergaičių krepšinio ir orinio bokso rungtynės tarp Anglijo: 
sekcijos. Iki šiol yra užsiregist- ... .... v ,
ravusios 20 mergaičių krepšiniui Jose pirmą kartą pasirodė šio
ji? 24 oriniui. ' ' ' j je geležin. uždangos pusėje pa-

— Visais mergaičių sporto rei-1 vergtosios Lietuvos sportinin- 
kalais kreiptis i mergaičių spor- i kai. Įjungti į sovietų ekipą ir tik 
to vadovę Aldoną Urbonaitę, te- jų vardu visur iškišami.
lef. EM. 4-2913. • Rungtynėse dalyvavo 10 porų

Treniruočių vieta ir laikas boksininkų, tarp jų lietuviai. Al
bus pranešta vėliau. Neužilgo 
prasidedančiame CYO Girls
Basketball League turnyre mū-: sunkio „svorio. Pirmasis yra lai- 
sų krepšininkės žais junior ko-; mėjęs Sov. Sąjungos bokso čem- 
mandoje. T.P. i piono titulą, o antrasis, kaip at-
' . . . , .. . x >rodo, didesnių laimėjimų dar

FIFA pirmininkas dirbęs ta-. nebuvo pasiekęs. Jis esąs 21 m. 
me komitete nuo 192/ m , eida-; 2mžiaus jr šiilo metu Atliekas 
mas /9 metus R. W. Seeldrayers; karine ievole Kaune.
mirė Briuselyje. Pasauline fut- į Kaip ripa-ino visa angiu
bolo sąjunga nustojo didžios as- ud įeriausiai rungtynėse
menybes tarptautinio -sporto j phasirodė \ Šocikas, nugalėjęs 
dmmje. Į anglu P. Jamesa knock-outu pir-

Popiežius kalbėjo 80.000 spor- Į mamį kėliny. Jis buvo prana- 
tininkų. 30 min. kalba 16 kartų Įįesn;s už visus, šiose rungtvnėse 
buvo pertraukta griausmingais [dalyvavusius, boksininkus,'' Ne- 

į minėtlarhi. kad jis yra lietuvis, 
! anglai žavėjosi jo išorine išvaiz- 
i da ir laikymosi; “Daily Tele- 
I graph” įdėjo fotografiją, kurio
je šis kaunietis atrodo kaip tik
ras milžinas. Britų “The Star” 
skelbė, kad iš visų atvykusių

ir Sov. Sąjungos boksininkų.

Rungtynėse dalyvavo 10 porų

girdas Šocikas, sunkaus svorio, 
ir Romualdas Murauskas, pus-

i anglų P. Jamesą knock-outu pir

tininkų. 30 min. kalba 16 kartų 'įesn;s už visus, šiose rungtvnėse 
buvo pertraukta griausmingais Į dalyvavusius boksininkus. Ne- 
plojimais. Tarp kitko popiežius j mįpėtiarnį. kad jis yra lietuvis, 
apie sportą šitaip išsireiškė: — ' .gūdai žavėjosi i o išorine išvaiz- 
Spcrtas yra tipiškas modernios 
draugystės reiškinys.

Australų teniso žvaigždės L. 
Hoad ir K. Rosewall atsisakė rie
bios sumos pereiti i profesiona
lus. Atsisakyta, manoma, ne ■ boksininkų geriausiai atrodė Šo- 
yien dėl idealizmo mėgėjų spor-j cikas. Nepaisant savo ūgio ir 
tūi. Nenustojant tas teises bū-1 svorio, jis esąs greičiausias ir tu
sią ir šalutinių pajamų, kur juos ris baletininko grakštumą. Per 
remia teniso firmos ir, žinoma.; Murauskas yra kilęs iš Lietuvos, 
ne be piniginių pažadų, siūlomų į teievįzįja fcuvo pranešta, kad ' 
JAV profesionalinės grupės va-j r. Murauskas turėjo kiek sun- 
dovo J. Kramer — už gastroles , kiau kovoti pieš anglą R. Red- 
po $50.000 kiekvienam. Jei jie ruDa, bet buvo pripažintas lai- 
tekios sumelės atsisakė, mano-! m4jes taškais. Prieš rungtynes 
ma. vietinės finuos juos panašia 1 Šocikas ir Murauskas gavo daug 
suma kompensuoja. Amerikos i telegramų bei laišku, kuriais lie- 
geriausias Trabert neatsilaikė j tuv;?i jįe'ms linkėjo“ pasisekimo, 
pasiūlymui ir sutiko išmainyti pasikalbėti tačiau su jais nie- 
garbę Į pinigus. Mėgėjų ėileje kam iš Anglijos lietuvių neteko, 
laimima garbė ir taurės, o ten 
tūkstančiai. Žinoma, dauguma ir 
iš mūsų pasirinktų pinigą.

Vėl atvyksta krepšinio feno
menai—akrobatai “Harlem Gro- 
betrotters”. Šitokios klasės krep 
šinio verta kiekvienam pamaty
ti. Ją sudaro negrai veik visi ar
ti 7 pėdų ūgio. Jų priešas bus 
Niuiorko Celtics. Gastrolinis 
susitikimas įvyks Maple Leaf 
Gardens spalio 31 d.

Toronto ledo rutulio reprezen
tacija labai smuko. Ilgamečiam 
kapitonui T. Kennedy pasitrau
kus Maple Leafs iš karto atsi
dūrė lentelės gale. Ir atrodo ma
ža šansų šiais metais dasimušti 
iki play-off. Be pralaimėjimų 
žengia Montrealio Canadiens,

Jie buvo visą laiką sekami rusų 
palydovu. ELTA.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis . 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londono, Windsora, Hamiltoną, 
North Bay, Sudburv ir kitur;

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

({nuomojama* frontini* kambarys — H 
gatvės pusės — ir virtuvė ll-me augite, 
226 Rusholme Rd. Tel. LA. 2269, 
skambinti po 6 v. v.

({nuomojamas kambarys su* bendra vir
tuve. KE. 3625.

({nuomojama* kambary* ll-me augite ir 
bendra virtuvė. Vieta mciinoi. Telef. 
OL. 9335.

VALIUiYTt-SEKONIENt baigė plaukę 
W ■_ - a Į  I I U W g. _lUKOVIfflO mOKyKię. WreipTiS TCIvrOnU 
KE. 8774.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros nomos, vondeniu - olyva

šildomos, 2 vonios, 3 gorožoi. Viso $18,500, įmokėti $6.000.

2. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougštus, otskiros plytų nomos, oru - aly-
vo Šildomos, nepereinomi komborioi, privatus fvožiovimas, gorožoi. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviros marginius balanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 komb., otskiros nemos, vandens - alyvos šildys
mos,, 5 virtuvės, garotos. Viso $27.000, įmokėti opie $10.000. Geros 
morgičius balanse ’

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Tckfanai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Vitai* tarta pirkimo ar pardavimo reikalai* kreipkitės viii nerodytu adrae*.
> REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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