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Pabaltijo tautos, o ypač lietuviai ir latviai, amžių kely daug 
kartų buvo vienodo skaudaus likimo ištikti, nors bendros ištisinės 
istorijos ir nesukūrė. Betgr-nei vienoje tautoje neįvyko didesnių 
posūkių, kad kartu nebūtų buvusi ir antra tauta paliesta. Kadai
se, prieš 700 metų buvo pradėtos kovos su gar maniško j o pasaulio 
atstovais — vokiškais riterių ordinais. Latviai sukniubo po jų 
kojomis, kaip ir estai, lietuviai atsilaikė, bet tik didelių aukų 
kaina. 17 arnz panašiai buvo su Švedais. Jų puolimas buvo nu
kreiptas ir į Lietuvą, bet, būdama atokiau nuo jūros, “žuvėdoms” 
ji buvo sunkiau įkandama ir vėl atsilaikė, kai anuodu kraštai 
buvo jų užvaldyti. Ir Rusijos valdžion Latvija, kaip ir Estija, pa
teko bent septyniais dešimtmečiais anksčiau negu Lietuva. Buvo 
okupuota anksčiau, bet tų įvykių neišliko nepaliesta ir Lietuva. 
Karas ją nusiaubė nemažiau kaip ir Latviją su. Estija. Pagaliau 
ir 20 amžiuje tos tautos žingsniuoja vienodais žingsniais ir su 
vienodemis kliūtimis. Visos trys paliestas 1914-1918 m. karo (Lie
tuva labiausiai), visos trys nepriklausomas valstybes sukūrė, tik 
sugriuvus Rusijos carų imperijai ir apsigynusios nuo revoliuci
nės Rusijos raudonosios armijos, o prarado nepriklausomybes 
taip pat kartu — Stalino - Hitlerio bičiuliavimosi laikais. Visų 
vienodas likimas buvo ir 1941-1945 m. karo audrose, maždaug 
vienodas likimas yra ir dabartinėje bolševikinėje vergijoje. Vie
nodas likimas buvo taip pat pabėgėlių. Visų trijų tautų tremtinių 
masės atsidūrė šiapus vandenyno ir vienodai grumiasi, kiek pa
jėgia, dėl savųjų kraštų laisvės.

Taigi kai prisimename latvių — o šiandien juos prisimename 
ir sveikiname švenčiančius nepriklausomybės šventę (lapkričio 
18 d.) — prisimename ne vien kaip kraujo gimines, kaip brolišką 
tautą, kilusią iš to paties kelmo su mumis, bet ir kaip bendro 
likimo kaimynus. Žinome, kad mūsų likimas daugeliu atvejų 
buvo bendras, bus toks ir ateityje. Verždamiesi iš vienodų sutemų 
į vienodai šviesią laisvės saulutę, mes galime suprasti, kad daug 
kur pritiktų eiti susikibus, ranka rankon.. O kažkodėl tų ryšių 
vis dar maža teturime. Pabaltiečių Taryba Europoje (iš lietuviš-, 
kosios pusės atstovaujama VLIKo), kuri, deja, teturi daugiau 
informacinį charakterį; Pabaltiečių Federacija — skambaus var
do organizacija Kanadoje (gal dar tikriau — Toronte) ir paga
liau kažkur popieriuose bei skambtelinčiuose žodžiuose pasken- 

. . dusi “Lietuvių - Latvių Vienybė” — tai ir viskas. O šiaip mes net 
mažai ir težinome, ką kiti daro. Neturime jokios savitarpio in- 
^ormaęĮįos^nors^yrą tb§n^ymų. bendrai kelti savo, reikalu^ prieš 
pasaulį per bendrąjį’ “Baltic'Review” ir londoniškį'“East and 
West”.

Šios pastarosios pastangos, beabejo, labai džiuginančios, tačiau 
lauktina būtų ir nors šiokios tokios vidujinės informacijos. Kad 
vieni kitus pagaliau pažintume ir perprastume, kad pamatytume 
vieni antrų pastangas, kad suprastume, jog einame tuo pačiu 
keliu ir į tą patį tikslą. Pasijutę bendrakeleiviais, beabejo, pajus
tume daugiau bendrumo, daugiau suartėtume ir gal pagaliau 
įprastume bendrojo likimo smūgius jungtinėmis jėgomis pasitikti.

Mes dažnai deklamuojame apie tautų broliškumą, bet po de
klamacijų vėl savais keliais traukiame. Laikas griebtis konkre
čių ir veiksmingų priemonių. . -

WMB

TORONTO, Ontario, 1955 in.Bapkričio (November) men. 17 d. Kaina lOp

Ar pasižįstame SVEIKINAM BROLIUS LATVIUS, MININČIUS LAPKRIČIO 
18 DIENA SAVO NEPHIKLAU SOMYBĖS METINES. ^Savaitės įvykiai

Arabai-izraelitų kivirčas kėlė diplomatuose nemažiau susirū- 
pinimo- MHp Ženevos konferencijos nesėkmė. Ir JAV politikos va
dovai, Britanijos vyriausybė sutartinai pasiūlė būdus paša
lėti pavojingai įtampai Vid. Rytuose, kuri ypač paaštrėjo ėmus 
—teįkti ginklus Egiptui. JAV valst. Departamentas, rem-

Vėl sujudimas dėl ateivių
Neseniai . nuaidėjo protestų 

audra prieš Ontario prov. proku
roro pavaduotoją Mr. Magone 
išsišokimą pareiškiant, esą 90% 
žmogžudysčių per paskutinius 
2-3 metus tenką naujiesiems 
ateiviams. Praėjusią savaitę 
dienraštis “Toronto Daily Star” 
lapkričio 8 d. vakarinėje laido
je' pirmame puslapyje didžiau
sia sensacija paskelbė žinią iš 
Otavos, esą naujųjų ateivių tau
tinių grupių vadai buvę perspė
ti neruošti daugiau demonstra
cijų prieš besilankančius sovietų 
pareigūnus, kitaip būsiantį ap
karpyta jų tautiečių imigracija 
Kanadon ir dargi nebūsią duo
dama skelbimų jų laikraščiams. 
Esą tuo reikalu lapkričio 2 d. iš
leista slapta instrukcija, pasira
šyta R. Alexander Sim, ryšių 
su naujaisiais ateiviais pareigū
no. Žinios pabaigoj pridurta, kad 
galbūt tai esą užs. r. min. L. B. 
Pearson vizito Maskvai vaisius, 
be to, tikimasi daugiau sovieti
nių lankytojų.

Buvo bekylanti nauja audra, 
bet imigracijos ministeris Pick- 
crsgill tą pranešimą paneigė. 
Minėtas dienraštis ir kt. jo pa
neigimą tuojau paskelbė. Už
klausus “Star“ redakciją tele

Trys didieji užsienio reikalų ministerial, prieš palikdami 
Ženevą, tariasi prancūzų delegacijos patalpose. Iš kairės ' 
dešinėn: britų užs. r. min. Macmillan, prancūzų — A. Pinay, 
JAV-bių — J. F. Dulles.

fonu buvo sužinota, kad ji žinios 
tikrumo negalinti įrodyti. Esą ji 
kreipusis į tautinių grupių vado
vus klausdama ar toks perspėji
mas buvęs duotas, bet niekas to 
patvirtinti negalėjęs.

Red. pastaba: Kaip matyti, 
ateivių klausimas Kanadoj yra 
labai jautrus. Kiekvienas viešas 
pareiškimas tuo reikalu sulau
kia greito ir gyvo atsgarsio. To
dėl tiek pareigūnai, tiek spauda 
turėtų su savo pareiškimais ar 
informacijom būti atsargūs, nes 
gali lengvaį sukiršinti visuome
nės dalį, kuri Kanados gyvenime 
darosi vis reikšmingesnė. Juk 
vien nuo pastarojo karo pra
džios atvyko virš milijono atei
vių.

KANADOS LIETUVIŲ ŽENKLELIS
KLB Krašto Valdyba praneša, 

kad KLB nario ženkliukui įver
tinti jury komisija, susidedanti 
iš pirmininko dail. T. Valiaus ir 
narių: inž. J. Kšivieko ir inž. A. 
Šalkausko, peržiūrėjusi prisiųs
tus 13 ženkliuko konkursinių 

projektų, kuriuos patiekė 8 as
menys, pažymėtus slapyvardė- 
mis, rado, kad slapyvarde “Žal
tys” pažymėtas projektas patie-

Nepr. Latvijos atstovai priima kariuomenės .paradą Rygoje Nepriklausomybės šventės 
proga: iš kairės į dešinę: gen. A. Hartmanis, Igen. K. Berkis, kariuomenės vadas, dr. K. 
Ulmanis, prezidentas, gen. J. Balodis, krašto Apsaugos ministeris.

Ženevos sutemos
GALAS ŠYPSENŲ POLITIKAI. — SOVIETAMS GERIAU DVI VOKIETIJOS. — “NIET” EI

SENHOWERIO PLANUI. — ŠALTĄŠIS KARAS EINA IR TOLIAU.
rolės.

Neišsprendus pagrindinių pro
blemų negalėjo būti atviriau 
diskutuojamas ir Rytų - Vakarų 
-santykpĮ - pagyvSiūmas.' ^ Ndrs 
“geležinė uždanga” pasidarė 

savitarpis

Neilgai teko Ženevos diplo
matams šypsotis: išlindo, aštrūs 
sovietų dantys. Jeigu liepos mėn. 
keturių didžiųjų susitikimas Že- 

atotampos kibirkštėlę, tai pas
taroji keturių užsienio r. minis- 
terių konferencija aiškiai paro
dė, . kad šypsenomis politinės 
problemos neišsprendžiamos. So 
vietai dar kartą parodė, kad jie 
nemano trauktis iš užimtųjų po
zicijų.

Keturių užsienio r. ministerių 
— JAV, Britanijos, Prancūzijos 
ir So v. Sąjungos — konferenci
ja bandė spręsti tris pagrindi
nius klausimus: Vokietijos su
vienijimą, nusiginklavimą ir 
Rytų - Vakarų santykių pagy
vinimą. Deja, nė vienu klausi
mu negalėjo susitarti. Sovietai 
nesutiko vienyti Vokietijos lais
vų rinkimų keliu jau vien dėl
to, kad šiuo būdu jie aiškiai pra
laimėtų netekdami vieno savo 
satelitų — R. Vokietijos, kur, 
kaip Molotovas pažymėjo, pa
siekti dideli “socialiniai laimė
jimai”. Manoma, kad rinkimų 
atveju komunistai gautų dau
giausia 10% balsų. Paleisti tokį 
laimikį kaip R: Vokietija su 18 
mil. gyv. ir su stambia pramone 
sovietams atrodo peraugšta kai
na. Be to, sovietai nėra linkę tu
rėti netolimoj savo kaimynys
tėj stiprios Vokietijos, kurios 
ginklai gali atsisukti prieš juos. 
Siūlytos vakariečių saugumo 
garantijos sovietų neįtikino, ly- 

kė geriausią idėją, kurią komi
sija pripažino tinkamiausi KLB 
nario ženkliukui ir nutarė jį pre
mijuoti išmokant autoriui KLB 
Krašto Valdybos skirta premija 
sumoje $100.

Komisija atidariusi autoriaus 
“Žaltys” voką rado, kad juo yra 
A. Mačiulionis, gyv. 1 Kelsey St., 
Kidman Park, Adelaide, South 
Australia. " KLB Kr. V-ba.

NAUJAS PREZIDENTAS ARGENTINOJ
Sukilimo vadas gen. Lonardi. 

nuvertęs Peroną, kariuomenės 
spaudžiamas, turėjo pasitraukti 
Esą jis nenorėjęs nusilenkti rei
kalavimui atleisti dešiniųjų gru
pių ministerius. Nauju preziden
tu tapo gen Pietro Aramburu. 
buvęs gen. štabo viršininku. Pir
moj savo kalboj pareiškė norįs 
tęsti grįžimo procesą į demokra
tinę santvarka ir išlaikyti bei 
oagerinti darbininkų laimėji
mus. Lonardi vyriausybei dar
bininkų problema buvo viena 
sunkiausių.

ATBtGO TRYS ESTAI
Į Gottlando salą, priklausan

čią Švedijai, atplaukė trys estai, vietiniai kunigai.

giai kaip turbūt neįtikintų ir va
kariečių sovietų^; siūlomos ga
rantijos apginti -iį-OS nuo galimo 
užpuolimo. O ir^rancūzai nėra 
'SUinteresut-Į^ ■’Vokie
tijos vienijimu. Vokietis jiems iš 
seno yra priešas,' ir jie jaučiasi 
saugiau matydami Vokietiją pa
dalintą. Taip Vokietijos suvie
nijimas ir pakibo ore, ypač po to, 
kai Molotovas, grįžęs iš Mask
vos su “naujom instrukcijom”, 
atsisakė padaryti kokių nors 
nuolaidų. Jis dar bandė siūlyti 
bendresnio pobūdžio projektą 
Rytų - Vakarų, santykiams iš
lyginti, kad kieta savo laikyse- 
na galutinai nepribaigtų Zene- mas palikti atviras duris būsi- 
vos nuotaikos. Pagal tą jo siū- moms deryboms “Ženevos dva- 
lymą, vakariečių Š. Atlanto Są- šioj”, kuri iš šypsenų perėjo Į 
junga ir sovietinio bloko Var- sutemas.
šuvos Sąjunga įsipareigotų vie-I 
na kitos nepulti ir atsirandan
čius sunkumus spręsti derybo
mis. Kadangi siūlymas buvo ma
nevrinio pobūdžio, vakariečiuo
se nerado rimto atgarsio.

Vokiečiuose sovietų kietumas 
paliko slegiantį įspūdį. Pvz. pa
garsėjęs evangelikų kunigas 
Martin Niemoeller, atvykęs lai
kyti paskaitų į JAV, pareiškė, 
kad nepajėgimas suvienyti Vo
kietiją galįs būti fatališkas; pa
tys vokiečiai galį sukilti prieš 
didžiuosius su nauju diktato
rium priešaky.

Negeriau išėjo ir su nusigink
lavimu. Molotovas pareiškė at
metąs prez'. Eisenhowerio planą 
keistis karinių įrengimų planais 
ir abipuse lėktuvų žvalgyba, nes 
tai esą tik didintų nepasitikė-
jimą, be to, neapimtų JAV ka- F. Dion iš Worcester, Mass. Jo 
rinių bazių užsieniuose, nesu
stabdytų ginklavimosi ir atomi
nių ginklų gamybos. Dulles siū
lė žvalgybos bei kontrolės planą 
išplėsti pritaikant jį 40-50 kraš
tų ir JAV karinėms bazėms, ta
čiau sovietai tuo nesidomėjo. 
Jiems kontrolės klausimas išvi
so nepriimtinas, o vakariečiams 
jis yra esminis: nusiginklavimo 
vykdymas neįmanomas be kont-

oabėgę iš sovietinės Estijos. Jie 
plaukė motoriniu laiveliu ir po 
32 valandų pasiekė Farosund 
vietovę. Ten pat kreipėsi jie i 
švedų įstaigas prašydami politi
nės prieglaudos teisių.

Š. AFRIKA — NEBE 
MISIJŲ. KRAŠTAS

Šv. Sosto potvarkiu, Š. Afri
koj, valdomoj prancūzų, įsteig
ta pastovi hierarchija. Visas plo
tas suskirstytas į 11 bažnytinių 
nrovincijų, į kurias įeina buvęs 
51 vikariatas. Tai rodo, kad šio
se žemėse K. Bažnyčia yra pa
kankamai išaugusi ir gali tvar
kytis savarankiškai. Misijonie- 
rių darbą didele dalimi perėmė

kuris no-

lankstesnė, tačiau savitarpis 
nepasitikėjimas lieka ir toliau. 
Taip “šaltasis karas”, kuris no
rėta baigti, toli gražu nėra baig
tas. Jis vyks toliau ne tiktai ap
link Vokietiją, bet ir Vid. Ry
tuose ir visur kitur, kur susidu
ria sovietų - vakariečių intere
sai. M-atydamas padėtį, Moloto
vas aplankė Dulles viešbutyje ir 
kalbėjosi 2 vai.; matyt, norėda-

Sovietai įsileido 
kunigą

Nežiūrint persekiojimo, JAV 
ambasada Maskvoj galėjo turėti 
kapelioną - katalikų kunigą, ku
ris aptarnaudavo užsieniečius 
katalikus diplomatus, reziduo
jančius Sovietų sostinėj. Nuo š. 
m. kovo mėn. kapeliono nebuvo, 
nes Tėvas Bissonette, asumeio- 
nistas, buvo sovietų įsakytas iš
vykti, o kitam kunigui ikišiol ne
buvo duota viza. Pagaliau po 8 
mėn. derybų Kremlius teikėsi 
Įsileisti kitą kat. kunigą, irgi vie
nuolį asumeionistą, Tėvą Louis 

kandidatūra buvo pasiūlyta tuo
jau po T. Bissonette ištrėmimo, 
tačiau viza buvo gauta tik po to, 
kai amerikiečiai sutiko įsileisti 
ortodoksų arkivysk. Boris. Pas
tarajam buvo duota viza 24 vai. 
po to, kai sovietai pranešė įsi
leidžia T. Dion. Ark. Boris pra
ėjusią žiemą lankėsi JAV ir kai 
pasibaigė jo vizos laikas, ameri
kiečiai jos nebeprailgino. So
vietai. atsilygindami už tai, iš
kraustė T. Bissonette. Ar Boris 
vra gavęs ilgalaikę vizą, dar ne
žinoma. bet sovietai buvo jos 
prašę. Arkiv. Boris misija Ame
rikos žemyne' yra atstatyti ry
šius ortodoksų bažnyčios su 
Maskvos hierarchija, kontroliuo
jama komunistų, palaikyti san- 
tvkius su protestantinėmis ben
druomenėmis ir apskritai žadin
ti simpatijas sovietiniam valdy
mui informuojant visuomenę 
kad Rusijoj nėra tikybinio per
sekiojimo. Jau anksčiau buvo 
skelbta spaudoj, kad Boris, Iv- 
dimas dviejų sekretorių, lanky
sis ir Kanadoje — Toronte. Win- 
nipege ir kt. ortodoksų kolonijo
se. Kaikurie Toronto ortodoksu 
dvasininkai yra pareiškę, kad 
su Borisu nenorį turėti nieko 
bendro.

soviei
damasis^Eisenhowerio deklaracija, viešai perspėjo besipešančius 
vengti Įkaro: “Mes būsime griežtai priešingi tai pusei, kuri'pradės 
karą, iF^pdysime daug palankumo pusei, kuri įtikins mus, kad- 
neri išla^syti taiką”. Jis priminė 
Dulles pasiūlymus, pareikštus 
rugpiūn^a.- 26 d., kuriais norima 
padėti gurdinti buv. Palestinos 
arabus pabėgėlius, nustatyti pa

stovią Izraelio sieną ir garantuo- 
į ii arabų. - izraelitų saugumą.
Britų mxn. pirm. A. Eden pasi
siūlė tafįnninkauti tarp Izraelio 
- Egipto ir kt. arabų kraštų ir 
kartu prisidėti prie JAV siūlo
mų garantijų. Jo tarpininkavi
mui arabai palankūs, o izraelitai 
rodo pasiprieš! nimo. Jungt. Tau
tų paliaūbų komisijos priežiūros 
pirmininkas gen. Burns daro 
viską, kad sustabdytų vietinio 
pobūdžio karinius susidūrimus 
ir kad Izraelis - Egiptas priimtų 
JT gen. sekret. Hammerskjdld 
planą demarkacinei linijai pra
vesti ir demilitarizuotai zonai 
■tiksliau apibrėžti. Nei Egiptas, 
nei Izraelis betgi taikos pasiū
lymais perdaug nesidomi ir kiek 
galėdami stengiasi prisigabenti

Egiptas bando gauti jų ir kitur. 
Paaiškėjo, kad privatiniai Itali
jos pirkliai jau anksčiau parūpi- 
no Egiptui 16 sprausminių Vam- zideptūros ir kt.' valstybinių pa-

• ^8.. J--------------- . . . P 4^; lį.--..—

ši parūpinti 'dar 39^ -Anglosaksai 
betgi lengviau atsiduso, kai Ita
lijos vyriausybė pareiškė sulai
kysianti jų siuntą, jeigu ekspor
tuotojai prašys leidimo, kuris 
esąs privalomas.

Taip pat paaiškėjo, kad anks
čiau teikė ginklų Egiptui ir 
prancūzai. Tiekimą sulaikė, kai 
Kairo radijas ėmė pulti Prancū
zijos politiką Š. Afrikoj. Tada 36 
My stere tipo sprausminius lėk
tuvus prancūzai pardavė Izrae
liui. Dabar jie vėl tiekia Egiptui 
seniau užsakytus ginklus, kurie 
buvo sulaikyri. Izraelio užs. r. 
ministeris M. Šarett išskrido su 
ginklų sąrašu į Vašingtoną. JAV 
jis išbus dvi savaites rinkdamas 
dolerius Izraeliui parduodamų 
bonų forma. Vašingtonas paža
dėjo Izraelio prašymą, kad ir at
sargiai, bet palankiai svarsttyi. 
Tuo pačiu reikalu ketina lanky
tis ir Otavoje, kur kalbėsis su 
L. B. Pearson. Pastarasis, grįž
damas iš Tol. Rytų, aplankė Kai
rą, bet nesiekė Tel Avivo.

Britai ir mažieji
Jau visa eilė bu v. britų kolo

nijų tapo nepriklausomais kraš
tais. Likusios mažesnės koloni
jos tebekovoja už savo nepri
klausomybę. Tokių tarpe yra 
Kipro sala, kurios gyventojai 
reikalauja plebiscito keliu pri
sijungti prie Graikijos. Po ilgos 
eilės riaušių britų gen. guberna
torius Kipro salai esą parengęs 
planą, kuriuo siekiama paten
kinti kipriečių reikalavimus. Jo 
planas tebėra svarstomas Lon
done. Žiniomis iš Atėnų, esą 
Londonas jau linksta leisti kip- 

vos saulė perdaug kaitri, reikia sutemų!

rieciams patiems apspręsti savo 
ateitį ir duoti naują konstituci
ją, kuri paliktų atvirą kelią į 
dominijos padėtį.

Kibti į britus ėmė ir Saudi 
Arabija, protestuodama prieš 
Nairobi oazės užėmimą. Oazė 
turtinga žibalo šaltiniais, ir to
dėl besipešą arabų valdovėliai 
panoro jas turėti savo žinioj. 
Britai remia sau palankiuosius, 
ir todėl susilaukė protesto, kuris 
gal išsiplėsti į platesnį kivirčą.

Perversmas Brazilijoje
Po prez. Getulio Vargas savi- 

žudystės prezidento pareigas bu
vo perėmęs viceprez. Filho, ku
ris pasirodė gana sugebantis 
tvarkytojas. Lapkričio mėn. pra
džioj ištiko jį širdies smūgis, ir 
jis turėjo ilgesniam laikui atsi
gulti ligoninėj. Pagal konstitu
ciją, prezidento pareigos atite
ko seimo pirm. Carlos Coimbra 
da Luz. Deja, šiam neilgai teko 
eiti tas pareigas: susikibto su 
krašto aps. ministerių gen Lott, 
kuris atsistatydino ir pasiuntė 
kariuomenės būrius užimti pre-

nu svyravo/S^i netrukus pri
sidėjo prie armijos. Ėjęs prez. 
pareigas Luz, lydimas vieno mi- 
nisterio ir dviejų admirolų, ka
riniu laivu pabėgo. Prezidento 
pareigas perėmė sebato pirm. 
Nereu Ramos, kaip tai numato 
konstitucija. Seimas su senatu 
pasisakė prieš pabėgusį Luz. Šis 
sprendimui nusilenkė ir grįžo į 
Rio de Janeiro.

Sukilimo priežastis — dviejų 
grupių nesutikimas dėl išrink
to prezidento J. Kubiczek, len- 1 
kų kilmės politiko, socialdemok- - 
rato. Kadangi jis.laikomas buv. 
prez. Vargas šalininku, dalis ka- ; 
riuomenės ir politikų nori su- - 
kliudyti jo atėjimą prezidentu-1 
ron 1956 m. sausio 31 d. Ėjęs - 
prez. pareigas Luz ir buvo šios Z 
grupės šalininkas. Tuo tarpu lai-- 
mėjo Kubitczek palanki grupė, Z 
siekianti laikytis konstitucijos. ;

JAV pranešė nesipriešisian- - 
čios 17 naujų narių priėmimui įl 
Jungt. Tautas. Kanada pasiūly-’ 
sianti 18 kraštų, į kuriuos įeina Z 
13 nekomunistinių ir 5 komunis-- 
tiniai — Albanija, Bulgarija',Z 
Rumunija, Vengrija ir Krašt/ 
Mongolija. JAV mano, kad pa
staroji neturėtų būti priimta. S. Z 
Sąjunga pareiškė irgi nesiprie
šinsianti 13 naujų narių priėmi
mui, jeigu bus priimta ir Krašt. 
Mongolija.

— Ženeva. — Įvykusioj tarp
tautinėj kviečių konferencijoj, 
kurioje dalyvavo 45 valstybės, 
buvo pripažinta, kad Kanados 
kviečiai Nr. 1 yra geriausi pa1- 
saulyje.

»
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simpatikai “Free Europe
tkelbta, kad vokiečių 
susitarė su amerikie- 

veikiantiems 
ir Radio Li

beration siųstuvams vokiečiai 
išdavę leidimus veikti dar pen- 
kėris metus ir pažadėję nesikiš
ti- į jų reikalus. Vokiečių laik
raštyje “Volksbote” Nr. 37, 1955 
paskelbti du nauji atviri laiškai 
Free Europe radijo vadovybei, 
kuriai prikišama, kad ypač Free 
Europe siųstuve esą nemaža ko
munistų simpatikų. Dr. Helena 
Koscheluhowa skelbia, jog iš 
Free Europe siųstuvo personalo 
dar keli nauji žmonės ruošiasi 
grįžti į Čekoslovakiją. 6 buvu
sieji bendradarbiai jau grįžę, o 
kaikurie iš jų jau kalbėję per 
Čekoslovakijos siųstuvus, visaip 
dergdami Vakarus ir jų demok
ratinę santvarką. Esą žinoma, 
jog Free Europe siųstuvo perso
nalas-esąs taip infiltruotas ko
munistų, kad Sovietai gali ir to
liau kaikuriuos savo bendradar
bius atšaukti į tėvynę ir dėl to 
komunistinis špionažas jame nė 
kiek nenukentės. Ypač daug bol
ševikų simpatikų esą čekoslova- 
vakų skyriuje, net 12.’ Dar blo
giau: tie taip moka suktis, jog 
nekartą antikomunistiniai vei
kėjai yra apšaukiami neištiki
mais ir turi slapstytis, lyg krikš
čionys katakombų laikais. Tuo 
tarpu buvusieji komunistai už

osios Europos

riebius atlyginimus' vėl šneka 
apie demokratybę, laisvę ir tt. 
Tačiau jų metodai yra blogesni 
už komunistų, rašo minimoji 
daktarė. Ypač nemėgstami pa
bėgėliai.

Antrajame laiške, kurį dr. Ste
fan G. Lukats, “Slovakijos Lais
vės Tautinio Komiteto” vicepir
mininkas, parašė. Mr. R. Condo- 
nui, siųstuvo Free Europe vado
vui, skundžiamasi, kad tie nepa
tiki elementai buvę sistematin- 
gai ir su žinia RFE amerikiečių 
vadovybės įsileidžiami. Dr. Lu
kats primena apie šių komunis
tinių agentų bendradarbiavimą: 
St. Kiripolskio, Vladimiro Ku- 
čeros ir Bruno Foltos, be to, nu
siskundė ir dėl eilės šiandieni
nių bendradarbių.

Free Europe radijo čekoslova- 
kiį skyriaus vedėju paskirtas 
dr. Julius Firt, kuriam JAV užs. 
reik, ministerija kurį laiką ne
norėjo išduoti paso kaip pasižy
mėjusiam savo paskaitomis ir 
pasisakiusiam už amerikiečių - 
sovietų santykių sustiprinimą 
1944-1945 m. Jam tik JAV kon
gresas galiausiai “specialiu įsta
tymu” davė savo sutikimą. Dėl 
jo paskyrimo ir Bonnos sluogs- 
niai pareiškė savo nusistebėji
mą. Pačioje Čekoslovakijoje bi
jomasi Sudetų vokiečių galimo 
grįžimo į savo buvusias žemes.
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KAIP RUOŠIAMI KADRAI PASAULINEI REVOLIUCIJAI
Šiuo metu, kai bolševikai vi

somis jėgomis propaguoja “tai
kios koegzistencijos” mintį, 
stengdamiesi tuo būdu užliū
liuoti Vakarų budrumą, vokie
čių spaudoje pasirodo nemaža 
straipsnių, atskleidžiančių bol
ševikinius kėslus ir jų vykdomą 
pasaulinį imperializmą. Pasižy
mėjęs evangelikų savaitraštis 
“Christ und Welt” spausdina vo
kiečio Wolfgango Leonhardo at
siminimus, kaip jis lankė Ufoje 
kominterno mokyklą. Joje buvo 
paruošiami tikrieji bolševikiniai 
agentai pravesti sovietinei in
filtracijai Vakaruose. Tačiau tos 
mokyklos auklėtiniams nebuvo 
leidžiama niekur žymėti mokyk
los vardo. Siuntėjai turėjo pa
prastai užrašyti tokį nekaltai at
rodantį adresą: Baškirų ATSR, 
Kušnarenkovo, Technikum Nr. 
101. Ir to — visiškai užteko. O 
vėliau mokyklos auklėtiniams, 
busimiesiems tarptautinio ko
munizmo agentams, buvo visai 
uždrausta su kuo nors susiraši
nėti. Taip pat jiems buvo už
drausta ką nors pasakoti — net 
ir mažiausią smulkmeną — apie 
savo praeities gyvenimą. Iš kitių 
auklėtinių W. Leonhardas paty
rė, kad sovietiniai kariai ir ko
munistinis jaunimas ypač ger
bė ir tebegerbia Žukovą. Grei
čiausiai dėl to nepaprasto popu
liarumo jį Stalinas 1946 m. gale 
ir pasiuntė “į užuomaršą”.

Kominterno mokykloje jos 
auklėtiniai buvo skirstomi
tinėmis grupėmis. Visi jie vadi
nosi pramanytais vardais ir pa
vardėmis. Tarp jų jis prisime
na iš Rytprūsių kilusį ir save 
laikantį vokiečiu Helmutą Ge
nį, kuris vėliau pasivadino “Pe
ter Zahl”, ir kitus. Net auklėto
jai vadinosi slaptavardžiais. Tik 
vėliau iš komunistinėj spaudoj

.4
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GYVENIMAS NŪDIENĖJE SUOMIJOJE
Vokiečių “Ost - Wes - Kurier” 

Nr. 36/1955 deda savo bendra
darbio aprašymą, kaip dabar at
rodo gyvenimas Suomijoje. Suo
mija, pralaimėjusi du kartus ir 
turėjusi Sovietams sumokėti di
deles reparacijas, taip pat įkur
dinti didelį pabėgėlių skaičių, 
šiandien gyvena jau skurdžiau.

ną§ iš pigiausių Eufbpos kraštų, 
tačiau kitoks vaizdas šiandien.. 
Jei nori Helsinkyje pavalgyti 
gerus pietus, už juos turėsi su
mokėti apie 10 markių vokiečių 
vąliuta- Nors suomiai turėjo So
vietams suteikti daug visokių 
koncesijų, tačiau faktiškai kraš
te laisvė yra didesnė, negu daug 
k-ūr kitur. Šiuo metu parlamen
te. sėdi 35 komunistų atstovai, 
bet suomiai itkisi, kad po busi
mųjų rinkimų jų skaičius dar 
daugiau sumažės. Suomiai taip 
pat nėra užmiršę iš jų jėga atim
tųjų sričių, nors apie 400.000 ka
relų ūkiškai, pravedus reikalin
gą; žemės reformą, laikomi jau 
įjungtais į normalų suomių gy
venimą.

Suomiai negali toli plaukti į

Suomių įlanką, nes ne per to
liausia nuo Helsinkio visur budi 
Sovietų kariniai ir policiniai lai
vai. Tik už 60 km toliau į pietus 
gulli Talinas, bet suomiai nieku 
negali dabar padėti savo brolių 
tautai — estams: Pabaltijo kraš
tuose geležinė uždanga yra taip 
smarkiai užskleista, kaip veik 
niekur pasaulyj.svetimų 
kalbų Suomijoje lengviaūsia su
sikalbėti vokiškai.

Vokiečių savaitraštis “Volks
bote” rugsėjo 3 d. numeryje 
smulkiau aprašo, kaip atrodo.iš 
suomių už 60.000 DM 50 metų 
“išsinuomota” ir dabar sutarta 
grąžinti suomiams Sovietų kari
nė bazė Porkaloje. Iš ten jūros 
pabūklų granatos nuolat švilpia 
į Nargo salą prie Talino. Kas
dien Porkaloje nuo patrankų 
gaudimo virpa langų stiklai. 
“Expressen” laikraščio bendra
darbiui, nors ir rizikuojant mir
tinu pavojumi, pavyko surinkti 
smulkesnių duomenų apie tai, 
kas yra Porkaloje įtaisyta, ir 
kaip ten šeimininkauja sovietai. 
Visa toji sritis labai budriai 
saugojama: niekas neprivalo

matyti, kas iš tikrųjų dedasi vi
duje. Tik žvejams, kurie iš seno 
gyvena toje srityje, leidžiama 
pasirodyti pajūryje. Tačiau jei 
ir jie priplaukia prie nustatytų
jų ribų, gali būti suimti. Paskum 
jie užrištomis akimis nugabena
mi į Perkalą, kur kartais ištisas 
valandas kelias dienas tardomi, 
o paleisti vėl užlįstomis akimis 
išsiunčiami suomių teritorijom 
Ir jiems yra pavykę sužinoti, kas 
toje srityje vyksta. Ten bolševi
kai yra pravedę geležinkelio li
niją ir įtaisę aerodrotoą, iš kurio 
kasdien kyla sprausminiai lėk
tuvai. Forte McElliot sovietai 
yra įkurdinę 700 karių. Bendras 
įgulos skaičius siekia 20-25.000 
vyrų. Taip pat daug į Porkalą 
atplaukia sovietinių minininkų.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI -
Tikra šių dienų sensacija!

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

Mvxtfcas 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. W., Toronto - EM. 4-1633

Sav. K. MOTUSIS.
Radijo priimtuvų specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotos aparatas 
gali būti priimtas kaip {mokėjimo pagrindas
2 ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:

926 Dundas St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-1633.

SKYRIAI IR AGENTŪROS:
Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

24’/2 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 King St.
Golf, Ont. —/41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgar St.
Vancouver — 340 Homer St.

o Calvert pastabos

vizif uit/.

XanaUietiai sako
(tariomo drop eround)

'Drop Ground" orbo "drop by" — obu dožnoi virtoįomi ir reiškia 
tų pofj: atvyk vizitui. Daugiau formalioje kolboje kanadiečiai šoko: 
"Pdy a visit" (tariamo pey e vizit) arba "Visit with" (tariamo

Calvert M0RWCI VARYKLOS,

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS .

10.000 STUDENTŲ
Garsiajame Liuveno katalikų 

universitete 1955 - 56 mokslo 
metams įsirašydino 9.026 stu
dentai. Tikimasi, kad jų skaičius 
pasieks 10.000. Tai. didžiausias 
studentų skaičius un-to istorijoj. 
Jis turi dabar tiek stu&entų, 
kiek kiti trys Belgijos un-tai 
drauge: Briuselio, Liežo ir Gen- 
to. Brabanto provincijos savi
valdybė, kurios teritorijos ribo
se yra Briuselio ir Liuveno uni
versitetai, paskyrė $20.000 pa
šalpą 
un-tui, 
šalpos 
un-tui.

masoniškajam Briuselio 
bet nutarė neduoti pa- 
katalikiškajam Liuveno 
Neseniai Liuveno un-to 

studentai demonstravo prieš vy
riausybės politiką, skriaudžian- 
čią katalikų mokyklas.

TECHNICIANS 
WANTED

RADIO TELEVISION AND ELECTRO
NIC INDUSTRIES NEED WELL 

TRAINED MEN.

I
 The mon whc 
reoHy has the 
"know - how" 
will win the 
best rank one 
position and 
the highest pay 
in the years 
ahead. Engi
neering Oppor
tunities shows 
how you con 
be thoroughly 
trained by spe
cialized home 
study courses. 
It lists details 
of over ninety 
courses in all 
branches of en
gineering and 
academic fields. 
Get your free 
copy of "Engi
neering Oppor

tunities" to-day by mailing the cou
pon below.

Canadian Institute of Science & Tech
nology Limited, 439 Gorden Building, 
263 Adelaide St. West, Toronto, Ont. 
Please forward free of cost Or obli
gation of any kinw your 105-page 
handbook, "ENGINEERING OPPOR
TUNITIES". ,
NAME ....................................................
Address

Course interested in Age:....

pasirodžiusių foto nuotraukų 
kaikuriuos iš jų atpažino, bū
tent — tuometinės lenkų grupės 
vadovai buvo J. Bermanas, šian
dien lenkų min. pirmininko pa
vaduotojas ir lenkų jungtinės 
darbininkų partijos politinio 
bhiro narys. Buvusis austrų ko
munistų veikėjas Franzas Ho- 
meris kurį laiką provizorinėje 
Austrijos vyriausybėje ėjo vi
daus reikalų ministerio parei
gas. Iš Stuttgarto kilęs P. Wan- 
gelis nuo 1953 m. eina Rytinės 
zonos SĖD centro komiteto sek
retoriaus pareigas. Heinzas Hoff- 
mannas, per ispanų pilietinį ka
rą pasižymėjęs kaip II tarptauti
nės brigados politinis vadovas, 
šiandien faktiškai vadovauja 
Rytinės zonos vadinamajai “Ka- 
sernierte Volkspolizei”. Mini
mąją mokyklą taip pat lankė Is
panijos kp generalinė sekretorė 
Dolores Ibarruri, vadinamos “La 
Pasionaria”, duktė. Žlugus Is
panijoje raudonųjų režimu^ ji 
su savo sūnum ir dukterimi pa
sitraukė į Sov. Sąjungą. Sūnus, 
įstojęs į raud. armiją, 1942 m. 
žuvo prie Stalingrado. Komm- 
terno mokykloje duktė vadinosi 
Mario Ruis. Mokyklą lankė taip 
pat ir Tito sūnus. Būdinga, jog 
per paskaitas, diskusijas ar pra
timus buvo nagrinėjami ne tik 
nacizmas, kapitalizmas, buržua
zinė demokratybė, bet net ir po
piežiaus enciklikos; Auklėtiniai 
turėjo sugebėti per valandą pa
ruošti “tinkamą politinę prokla
maciją” kiekviena skirtąja tema.

Slapta buvo ne tik minimoji 
mokykla, bet dar platesnė nedi- 
dutė chemijos laboratorija, ku
rioje buvo paruošiamos prokla
macijos ir kitokia agentams rei
kalinga medžiaga. Mokyklos 
auklėtiniams buvo uždrausta 
net mylėti, nes liaeilė—“tai bur
žuazinis pramanas”, trukdąs at
likti skirtuosius atsakingus par
tinius uždavinius.

Tokių ar panašių mokyklų 
veikė ar tebeveikia Sov. Sąjun
goje ar satelitiniuose kraštuose 
ne viena. Jose paruošiami už
grūdinti kadrai pasaulinei revo
liucijai vykdyti. Šiuo metu ko
munistai—po paskiausio komin- 
formo kongreso stengiasi sa
vo tarptautinę politinę veiklą 
decentralizuoti. Račiau tat dar 
nereiškia’ khd atsisakę
savo pagrindinio tikslo — išplės
ti komunizmą visame pasaulyje. 
To tikslo jie atsidėję siekia ir 
toliau, tik pagal laiko reikalavi
mus šiek tiek pakeitę priemones 
ir taktiką. Tačiau toks taktikos 
pakeitimas dar neturėtų užmig
dyti Vakarų budrumo: imperia
listinis komunizmas kaip būvo 
grėsmingas laisvojo pasaulio 
laisvei, toks ir toliau lieka. Tai 
turėtų gerai įsidėti į galvą viso
kie “koegzistencijos” su bolše
vizmu šalininkai. Tai, kas dabar 
vyksta, iš tikro tėra tiktai nau
jas etapas, nauja šaltojo karo 
stadija. Tarp Rytų ir Vakarų 
vyksta kova ne tik dėl politinio

ar ekonominio dominavimo, bet 
ir dėl jos žmonių sielų, dėl žmo
giškosios bendruomenės formų.

Jau pabėgusieji į Sov. Sąjun
gą atsakingi britų pareigūnai 
Burges ir Maclean parodė, kaip 
sovietiniai agentai sugeba įsi
skverbti į nepaprastai atsakin
gas vietas. Jiems buvo prieina-

tų užsienio politikos, bet net ir 
atominės paslaptys. Burges, 
perėjęs dirbti į britų užsienio 
reikalų ministeriją, 1946 - 1948 
m. buvo asmeninis valstybės 
ministerio Hektoro McNeil sek
retorius. Savaime suprantama, 
kad jam, o tuo pačiu ir Sovietų 
vadams, buvo prieinamos ir di
džiausios britų diplomatinės pa
slaptys. Neveltui atsakingi So
vietų pareigūnai girdavosi, kad 
jie per kelias dienas, o kartais 
net ir per keliąs valandas suži
no pačius slapčiausius dalykus, 
kurie vyksta tarp “buržuazinių

Ką jie veikiat
Daug rašoma dėl valstybinio 

neprikausomtCmo tęsėjų. Už 
juos kiti taip rėkia, tarytum tik
rai būtų už ką rėkti. Tačiau dau
gumas sutiks su tuo, kad gauda
mi pakankamą pragyvenimą, 
kur kas geresnį, negu tie “nevi
donai” VLIKe ar Vykd. Tarybo
je — palaimingai tyli. Ne tik ty
li, bet dar daugiau: parodo tokį 
nuoširdų norą bendradarbiauti 
su kitais laisvinimo veiksniais, 
jog tiesiog už galvos susiimti no
risi. Štai teko išskaityti iš Eltos 
Informacijų, kad tų “valstybi
nio tęstinumo” reprezentantų 
pagalbos nebuvo įmanoma prisi
prašyti ne tik norint įteikti pvz. 
Europos Seimo nutarimus vy
riausybėms, prie kurių jie yra 
akredituoti, bet net ir išmaldau
ti, kad atvyktų pasitarti kad ir 
į Paryžių, nors VLIKo pirminin
kas tiesiog neleistinai nusiže
mindamas maldavo, kad prieš 
tokį lemiamą momentą reiktų

bent apibendrinti pažiūras ir 
veikti vieningai lemiamais kraš
tui momentais... Deja...

Daug kas atsimena, kaip ka
daise reagavo “šefo ambasado
rius” Bonnoje į VT kvietimą, 
kad praneštų, kaip veikia kad ir 
Lietuvių Archyvas Šveicarijoje. 
Kol iš VT tam reikalui buvo ski
riama šiek tiek lėšų, tai dar bent 
retkarčiais parašydavo po laiš
kutį, o paskiau, kai paskyrė 
“ambasadorium”, — tai nė žo
džiu neatsiliepė, bent taip buvo 
viešai paskelbta... Pavyzdys, 
kaip elgiamasi Lietuvos valsty
bės vardu ir bendradarbiauja
ma su kitais veiksniais tos pa
čios tėvynės Lietuvos reikalui.

M. M.

— Roma. — Iš Vatikano sfe
rų pranešama, kad netrukus bus 
sušaukta prie šio popiežiaus jau 
trečia konsistorija, kurios metu 
būsią užpildytos 8 vakuojančios 
kardinolų vietos.

KLB WINDSORO APYLINKĖS
Apylinkės gyvenimo bei veik

los penkmetį Windsoro lietuviai 
paminėjo lapkričio 5 d. Į minėji
mą buvo pakviesta Detroito ir 
kt. apylinkių kolonijos ir visi, 
kas per tą penkmetį Windsorui 
talkininkavo visuomeniniame 
darbe. Minėjimas prasidėjo spor-

tas, meninė dalis, svečiavimasis 
ir šokiai. Rungėsi: Toronto PP 
SK “Aušra” — Detroito LSK 
“Kovas” 46:24 (jauniai) ir To
ronto LSK “Vytis” — Detroito 
LSK “Kovas” 62:47 (vyrai).

6 vai. vak. kroatų salėje įvy
ko aktas. Apyl. pirm. Vyt Ka
činskas, pakvietęs į garbės pre
zidiumą JAV LB Detroito apyl. 
pirm. C. Staniulį, Detroito Liet. 
Org. Centro pirm. P. Polteraitį, 
Windsoro Latvių B-nės pirm. 
Skują, kolonijos kleboną kun. 
Rudzinską ir programai praves
ti Petrą Petruitį, padarė išsamią 
penkių metų veiklos apžvalgą:

Gerbiami svečiai ir mieli wind 
soriečiai. Šiandien Windsoro lie
tuviai švenčia nepaprastą pasi
linksminimą, bet svarbią Wind
sor© lietuvių istorijoje sukaktį, 
t.y. KLB Windsoro apylinkės Įsi- 
steigimo penkių metų sukaktį. 
Ši sukaktis nėra- vien tik svatbi 
savo prasme kaip penkmetis, 
bet kartu ir bendrai bet kokios 
lietuviškos veiklos Windsore 
pradžia. Nežinau tikrai, kada 
pirmieji lietuviai įsikūrė čia, 
bet jau prieš daugelį metų Wind 
sore lietuvių buvo, tačiau jokios 
lietuviškos ar, teisingiau pasa
kius, naudingos mūsų kraštui 
veiklos neišvystė. Tik suvažia
vus mažam būreliui tremtinių 
būvo suprasta susiorganizavimo 
reikšmė ir būtinumas. Taip 1950 
m. balandžio 23 d. p. Zatorskio 
iniciatyva ir jo paties bute buvo 
sušauktas pirmas Windsoro lie
tuvių susirinkimas, kuriame da
lyvavo 17 asmenų. Tuo metu KL

PENKMETIS
todėl girdimos didesnėje Kana
dos dalyje ir taip pat JAV — 
Detroite, Pittsburghe, Clevelan- 
de, Rochesteryje ir kitur.

Taip pat buvo suruošta daug 
kultūrinių parengimų ir koncer
tų. Iš jų paminėtini: Hamiltono 
Lietuvių Dramos Mėgėjų Teat
ras lankėsi tris kartus suvaidin
damas: “Mokyklos draugai”, 
“Vincas Kudirka” ir “Pirmas 
skambutis”, vadovaujamas E. 
Dauguvietytės-Kudabienės. Dėt 
roito Dramos Mėgėjų Grupė, 
vad. Arlauskaitės - Mikšienės, 
irgi tris kartus lankėsi irpasta- 
tė: “Atžalynas”, “Tėvas” ir “Pi
nigėliai”. Detroito Liet. Dramos 
Mėgėjų Sambūris, vad. p. Pus- 
dešrio, pastatė: “Svet. plunks
nos”, “Vargšas Tadas” ir Moti
nos dienos minėjimui pritaikytą 
montažą. Toronto LDM Grupė 
pastatė “Žemės rojus”.

Koncertavo solistai: V. Veri- 
kaitis, Radzevičiūtė, Valiukas, 
V. Žemęlytė, Stapulionytė ir 
daugelį kartų įvairiomis progo
mis nuoširdi, jauna ir talentin
ga solistė Jina Variakoj ytė, ku
riai akompanavo p. Mikolaitie- 
nė. Taio pat Br. Budriūno kvar
tetas, Detroito Studentų at-kų 
trio susidedąs iš p. Zarankos ir 
brolių Polikaičių. Amerikos L.

B-nė buvo dar tik organizavimo
si stadijoj ir šis pirmas susirin
kimas, susipažinęs su bendruo
menės statutu išrinko laikinį or
ganizacinį komitetą, kurio pir
mininku ir buvo išrinktas inicia
torius Edv. Zatorskis. Man as
meniškai, neteko dalyvauti, nes 
dar negyvenau Windsore, bet 
peržiūrėjus bylas, pamačiau su 
kokia pakilia nuotaika ir pasiry
žimu buvo pradėta veikti.

Pirmas naujai išrinkto LOK 
darbas buvo Motinos dienos mi
nėjimo surengimas. Sunki buvo 
pradžia. Nebuvo lėšų, nežinoma 
kur kreiptis dėl leidimų bei pa
talpų reikalu. Tačiau pasiryži
mas viską nugali ir jau 1950 m. 
gegužės 6 d. p. Skeivio namų rū
sy surengiamas pirmas parengi
mas — Motinos dienos minėji
mas. Viskas atliekama savo jė
gomis. Edv. Zatorskis pasakė 
dienai pritaikytą kalbą, o meni
nė dalis atliekama deklamacijo
mis bei pačių dalyvių padainuo
tomis patriotinėmis dainomis. 
Tenka pasidžiaugti, kad šiame 
parengime dalyvavo beveik visi 
anksčiau į Kanadą atvykę lietu
viai. Šitas parengimas davė apie 
$80 pelno. Tai buvo gera mate
rialinė pradžia. V

Antras pirmųjų veiklos metų 
darbas atliekamas daug plates- Hjdso* radio klubo choras, vad.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjnhiri 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
JUOZAPAITIS.ANT.

KANADA RŪPINASI 
jūsų gerove...

Kanada padeda šeimomsr taip pat čia yra 
daug agentūrų, kurios padeda nelaimės atve
ju. "Community chests", vaikų globos, šeimos 
globos, sporto ir jaunimo organizacijos, taip 
pat daugelis kitų bendradarbiauja padėti 
pagalbos reikalingiems. Kanados Raudonasis 
Kryžius pasirengęs padėti surasti dingusius 
šeimos narius ir draugus, kad Šeimos'vėl susi
jungtų ir gyventų laimingai.

Kanada rūpinosi savaisiais — 
stenkis daugiau pažinti ją.

• MELCHERS SPIRITO VARYKLOS.

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių it sunkvežimių tarnyba 

Karnserifet h sparnų Pertfotymat,
remontas, mechanini motoro nnstotymas ir

tarnyba, fronto elektrinių įrengimų sutvarkymas,
sureguliavimas. tepimas.

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

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH - FARGO

niu mastu. 1950 m. birželio 25 d. 
YMCA salėje surengiamas liūd
nųjų birželio įvykių minėjimas. 
Minėjime dalyvavo prof. Land- 
nyt ir prof. Padolskis iš Detroi
to. Prof. Padolskis pasakė dienai 
pritaikintą kalbą. Meninę dali 
atliko muzikas Motiekaitis, muz. 
Budriūnas ir sol. Stapulionytė. 
Ten pat buvo rodoma dr. Kaške- 
lio iš Toronto atvežta Raud. Te
roro paroda, kuri susilaukė la
bai didelio susidomėjimo kana
diečių tarpe. '*>

. Tais pat metais daug darbo 
buvo įdėta į patį organizavimą- 
si, lietuvių registraciją, šaukia
mi susirinkimai įvairiems reika
lams išsiaiškinti ir daug kitų 
darbų.

Toliau kiekvienais metais bu
vo rengiami šie minėjimai: Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės, Birželio liūdnųjų įvykių, 
Tautos šventės, Motinos dienos, 
kaikuriais metais Kariuomenės 
šventės ir šiemet buvo suruoš
tas Steigiamojo Seimo 35 metų' 
sukakties minėjimas. Taip pat 
dalyvavo visų tautybių maldos 
dienoje už bolševikų 
tautas, Windsoro 100 
kakties minėjime ir 
kitų įvairių tautybių 
mų, kur dalyvavo augšti Kana
dos valdžios atstovai. Šių visų 
minėjimų proga Windsorą yra 
aplankę ir paskaitas skaitę daug 
žymių asmenų ir visuomeninin
kų. J.E. vysk. Brizgys Windso- 
rą yra aplankęs net tris kartus. 
Visų tautybių maldos dienoje 
pasakė labai svarbią kalbą, o 
šiais metais pravedė Windsoro 
lietuviams katalikams rekolek
cijas.

Be J.E. vysk. Brizgio Windso
re lankėsi dar šie asmenys: min. 
V. Sidzikauskas, ALTo pirm, ir 
dienraščio “Draugo” redaktorius 
Šimutis, “Naujienų” redakt. dr. 
Grigaitis, adv. Olis, prof. Mont
vila, Mažosios Liet. Tarybos 
pirm. E. Simonaitis, ats. pulk. 
Šepetys, rašytojas Gliaudą, rašy
toja Alė-Rūta Nakaitė Arba
čiauskienė, dr. Majauskas, teis, 
dr. Karvelis, p. Misiulis, skaut. 
Buknytė ir Kriščiūnas. Svar
besniuosiuose minėjimuose, —• 
Nepriklausomybės šventės bei 
Birželio įvykių — dalyvavo

pavergtas 
metų su- 
daugelyje 
pasirody-

Birželio įvykių — dalyvavo 
įvairūs Kanados valdžios atsto
vai ir Windsor© miesto burmist
ras. Taip pat Windsoro CBE ra
dio stotis šių minėjimų progo
mis skyrė visą pusvalandį mūsų 
reikalams anglų kalba, primin
dama Lietuvos praeitį ir dabar
tinę sunkią padėtį. Tos progra
mos buvo pertransliuojamos 
per Toronto CJBC radio stotį,

Br. Budriūno, smuikininkas Mo- 
tiekaitis, Toronto Liet, orkest
ras “Trimitas” su sol. Marijo- 
šium, smuik. Kairiu ir fogotistu 
A. Prjelgausku ir Windsoro’liet, 
b-nės choras, vad. J. Sinkaus. Ir 
šį vakarą koncertuos operos so
listė J. Krikštolaitytė. Daugeliu 
progų pašoko Detroito taut, šo
kių grupė, vad. p. Guobienės ir 
Detroito skautų taut, šokių gru
pė, vad. Z. Buknytės.

Taip pat buvo suruoštas vie
nas literatūros vakaras, kuria
me dalyvavo ir raštus bei poezi
ją skaitė poetė Sims, poetai B. 
Rukša, V. Peseckas ir rašyt. 
Žiedas. 7

Be šių kultūrinių parengimų 
buvo suruošta labai daug pasi
linksminimų, šokių vakarų. Taip 
kas met yra ruošiama vaikams 
Kalėdų eglutė su Seneliu ir duo
damos vaikams dovanėlės.

Veikia šeštadieninė lituanisti
kos mokykla, kurioje mokytoja
vo pp. Štatkevičiehė, M. Čiup- 
rinskaitė ir šiemet Barisienė.

Windsoro Liet. B-nė turi savo 
biblioteką, kurioje šiuo metu 
yra apie 65 vertingos knygos su
augusiems ir apie 25 knygos vai
kams. Visi Windsoro lietuviai 
minėtomis knygomis gali nemo
kamai pasinaudoti. Biblioteką 
tvarko O. Ražauskienė.

Esant mažam skaičiui Windso
ro lietuviai savo bažnyčios ne
turi, bet naudojasi kitomis baž
nyčiomis. Nors kolonija ir maža, 
bet turime savo chorą, kuris kas 
sekmadienį gieda bažnyčioje ir 
šiaip įvairiausiomis progomis. 
Chorui vadovauja J. Sinkus.

Windsore veikia sekančios or
ganizacijos: Lietuvos Fronto 
Bičiulių, vad. V. Bariso; Maž. L. 
Bičiulių D-jos sk., vad. kun. Ru- 
dzinsko; skautų organizacija, 
vad. R*. Dumčiaus ir M. Čiuprtns- 
kaitės ir ateitininkų kuopa, vad. 
Bariso.

Pirmasis skautininku šuva- 
žiavimas irgi įvyko Windsore. 
Be šio dar Windsore buvo Lie
tuvos Fronto Bičiulių suvažia
vimas, kuris įvyko Norton Pal
mer Hotel, dalyvaujant prof. 
Brazaičiui, ir dar kartą skautų 
vadų suvažiavimas.

šalpos reikaluose Windsoras, 
nors mažą būrelį teturėdamas, 
neatsilieka net nuo kaikurių di
desnių apylinkių. Vien tik per 
oaskutinius pora metu šalnos rei
kalams per BALFą Vokietijoje 
likusiems lietuviams ir tiesiogi
niai Vasario 16 gimnazijai yra 
išsiuntęs apie $500. Taip pat bu
vo pasiųsta KLB Hamiltono apy- ‘ 
linkei ruošiant I-ją Lietuvių 

(Nukelta į 3 psl.)
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SUKLASTOTAslS MICKEVIČIUS
Pastaruoju-metu teko kiek in

tensyviau sekti šio kontinento ir 
užjūrių lenkų išeivių spaudą. 
Beveik kiekvienoje laikraščio 
laidoje galima užtikti žinių apie 
lietuvius ir Lietuvą. Visaip jie 
apie mus atsiliepia, nemažai ir 
simpatingai. Bet kaip tenka ver
tinti šituos lenkų žestus, jei ne
retai tame pat leidiny tenka 
skaityti, kad Vilnius ir jo pla
čiosios apylinkės amžiais lenkų 
buvę. Ir, suprask, kad tik tokią 
Lenkiją pripažins, kuri vėl ap
glėbs nesavas teritorijas. Na, bet 
čia tik pačių išeivių kaikurių 
vadeivų balsas, kuris nebūtinai 
turi būti ir išgirstas. Bet, jau 
kurkas įdomiau pažinti, kaip tie 
patys lenkai bando informuoti 
anglų kalba leidžiamus laikraš
čius. Geriausias pavyzdys ne
perseniausiai viename Detroito 
dienraštyje tilpęs gana išsamus 
rašinys apie Adomą Mickevičių.

Žinoma, visiškai vietoje, kad 
minint nemirštamojo lietuvių - 
lenkų poeto sukaktį, ją bando
ma iškelti ne tik savųjų, bet ir j 
svetimųjų tarpe. Bet kartu kaip 
skaudu ir liūdna, kaj tie patyg 
lenkai, kurie mus net savais bro
liais linkę vadinti, nuošalin nu
sviedė taip reklamuojamą gi
minystę. pristato pasauliui A. 
Mickevičių, kaip grynakraujį 
lenką. Jo gyvenimo bruožuose 
tyčiomis praleista ar suklastota 
tai, Jkas bent kokiu krisleliu ga
lėtų' priminti ir byloti jo ryšius 
su Lietuva, kurią jis taip šau
niai yra apdainavęs. Tiesa, len
kiškieji informatoriai vis dėlto 
nedrįso savaip sujaukti garsųjį 
posmą — “Lithuania, my count
ry, thou are like health. How 
mush thou shouldst be prized 
only he can learn whou lost 
thee.. I yearn for thee”. Ir čia 
jau skubiai pridėtas paaiškini
mas, kad Lietuva ir Lenkija nuo 
14 šimtm. iki 1795 m. buvo vie
na valstybė(!). Bet tai ir viskas 
apie Lietuvą. Žinoma, gal tai 
kiek ir geriau už tuos lenkų emi
grantus Londone, kurie prieš 
keletą metų išleidę “Poną Ta
dą”, išvis Lietuvos vardą ištry
nė, pakeitę jį “tėvyne”. Dėl to, 
tikriausiai visiškai nesijaudino 
nei didžiausieji Mickevičiaus 
gerbėjai iš lenkų tarpo, o didy
sis poetas dėl to, galbūt, karste I

apsivertė.
Bet, skaitome toliau. Sakoma, 

kad Adomas gimęs 1798 m. ir są
moningai nutylima kur, kad tik 
nereikėtų Lietuvos vardo minė
ti. Girdi, jis augo ir brendo liau
dies aplinkoje (kokios liau
dies,), gaubiamas turtingos tau 
tosakos, sodiečių papročių, jų 
prietarų, švenčių ir pasakų. Tad 
ir nehuostabu, kad Mickevičiaus 
kūryboje tiek daug imta siužetų 
iš tautosakos. Šioje vietoje, net 
ir lenkų žinių teikėjai nedrįso 
tvirtinti, kad tai lenkiškosios 
tautosakos būta. Gi 1815 m. rašo
ma, Mickevičius įstojo į Vil
niaus universitetą (parašyta 
Wilno). Kiek vėliau jis paski
riamas mokytojauti į Kauną (ra
šo Kownd, nemini kur yra toks 
miestas, lyg tai būtų Lenkijoje). 
Čia jį ištinka tragėdija, nes mer
giną kurią jis mylėjęs, tėvai pri
verčia ištekėti, kad ir už nemyli
mo, bet turtingo jaunikio. 1823 
m. už priklausymą nelegaliai 
studentų korporacijai, taip sa
koma, jis areštuojamas ir užda
romas į Bazilionų vienuolyno 
rūsius, kur buvo įruoštas rusų 
karinis kalėjimas. Toliau, tei
giama, sužinojęs, kad jį ruošia
masi išsiųsti į Sibirą, pasitrau
kęs į užsienius ir jau niekados 
nebematęs savosios tėvynės. 
Tremty gyvendamas gana var
gingai, jis rašo garsiąją “Pono 
Tado“ poemą, pateikdamas spal
vingas Lenkijos (!) scenas, ku
rias jis puikiai pažino būdamas 
vaiku (įdomu kur?), bei gausiai 
naudojosi kitų aplinkos pažini
mu: žmonių vaišingumu, vestu
vių papročiais, šventėmis ir lo
kių bei stumbrų medžioklėmis.

Taip, sutrauktai, buvo prista
tytas svetimajam skaitytojui po
etas, kuris gal ir buvo daugiau 
lenkiškos kultūros, 'bet ir nema
žiau lietuviškos sielos ir tokio 
pat kūno asmenybė. Bet apie tai 
bent žodeliu neleido užsiminti 
lenkiškasis išdidumas ir tuštu
mas. Ir tenepyksta už tuos žo
džius mūsų kaimynai lenkai, o 
tepasiskaito John C. Teen strai
psnelį “Poland’s Fighting Poet 
Stirs Today’s Patriots”, neseniai 
tilpusį “The Detroit News” dien
raštyje. Gal tuomet ir sutiks su 
čia išdėstytomis mintimis ...

Al. Gimantas.

SIUNTINĖLIAI I LIETUVA
Daugis šiandien klausia ar ga

lima siųsti laišką ar siuntinį į 
Lietuvą? Žinoma, galima. Bet 
dėl pasekmių nieks negali nieko 
tikra pasakyti. Yra įvairiai. Vie
ni nukentėjo už susirašinėjimą, 
kiti gyvena kaip gyvenę. Tai pa
reina nuo vietos, gyvenamos pa
dėties ir aplinkumos. Tačiau 
šiandien šiek tiek atsileido pa
saulinė įtampa ir, atrodo, pa
lengvėjo santykiavimas su žmo
nėmis už geležinės uždangos.

Šiandien leidžiama siųsti siun
tinius į Sov. Rusiją. Tačiau Sov. 
Rusijos piliečiai liko nepajėgūs 
išpirkti tų siuntinių. Valdžia 
apdėjo juos labai augštais mui
tais ir kitomis rinkliavomis. 
Tos rinkliavos buvo augštesnės, 
kaip kad vertė siuntinėlio. Ne
sumokėjus muito siuntinėliai 
buvo grąžinami arba*palikdavo 
Rusijos muitinėse. Siuntėjai 
atakavo savo išsiuntimo punk
tus, o šie vyriausybę. Erzeliui 
sumažinti Sovietų valdžia leido 
savo konsulams imti muitus ir 
kitas rinkliavas vietoje. Siunti
nio siuntėjas gali apmokėti visas 
rinkliavas vietoje, tada siunti
nys išduodamas adresatui be jo
kio primokėjimo. Visokius for
malumus sutvarko firmos, ku
rios verčiasi siuntinių persiun
timu. Jos arba pačios sudaro 
siuntinius arba ir sudarytus 
priima. Jos patikrina siuntinė
lio turinį — daiktus, įkainuoja 
juos, apmuitina ir paima įvai
rias rinkliavas. Jos išduoda ir 
pakvitavimus. Tačiau įkainuo
ja, žinoma, nevienodai, o nuo 
įkainavimo pareina muito dydis. 
Dėlto kartais vienas'tarpininkas 
reikalauja keliolikos dolerių 
daugiau už kitą tos pačios rūšies 
“biznierių”. Svarbiausia, kad

75-60; paklodės ir 
oda išdirbta 75-60; 
100-80; mechaniniai 
medicinos įrankiai ir 

muzikos

patys “biznieriai” nustato kai
nas. Ypatingai seniems daik
tams. Todėl bene geriausia pirk
ti pas patį “biznierių”, tada rink
liavos pasidaro kiek mažesnės, 
ne tik nupirktiems daiktams, bet 
ir pridedamiems seniems.

Štai vienos firmos pateiktas 
sovietų imamų muitų sąrašas, 
skaitant procentais nuo daikto 
vertės (pirma skaitlinė naujam 
daiktui, antra — vartotam):

Antklodė 50% — 40%; įvoirūs rū
bai 100 — 80; medvilnės medžiagos 
50; skustuvas 100 — 80; kirpimo ma
šinėlė 100 — 80; skustuvai 75 r— 60; 
galastuvoi 100 — 80; kosmetika 250; 
braižymo įrankiai 50 — 40; žiebtuvėlis 
75-60; kotelis - plunksna 50-40; ga
lanterijos prek. 100-80; kojinės 75-60; 
mezgimo įrankiai 
staltiesės 75-60; 
manikiūro reikm. 
pieštukai' 50-40;
vaistai. 50; vaistai dozėse 25; 
instrumentai 100-80; adatos, segės 100 
-80; dažai 150-120; botai 75-60; šilke 
medžiagos 75-32; ištraukiamas matuo
tojas 40; raštinės reikmenys 1 10-88; 
termometrai ir gumos šildytuvai 50-40; 
žaislai 75-60; laikrodžiai 100-80; vil
nonės medžiagos 50; įvoirūs verpalai 
100; apatiniai drabužiai 75-60;

Maisto produktai muituojomi šio sis
tema:

Lašinių svaras 34c,, kruopų miežinių 
4c, kruopų kvietinių 6c, sviesto svaras 
26c, saldainių sv. 68, sūrio 32, šokolade 
68, kakavos 91, kovos 68, riebalų 34, 
miltų 6, sausu vaisių nuo koinos 75%, 
kumpio svaras 40c, lydytų toukų svaros 
34c, makaronų 6, mėsos 40, mėsos dė: 
žutėse 36, kondensuoto pieno 23, piene 
miltelių 32, ryžių 6, cukraus gab. 6, 
prieskoniai 100%,- arbatos sv. $1.14, 
muilo sv. 7 c, tabako gaminiai 60% 
kainas;

Vyriškas poltos dėvėtas — savininke 
vertė $3, rusu muitas $2.40, kelnės —— 
$l-80c

Siuntinį siunčiant be to reikia apmo
kėti: Sovietų vidaus mokesčių rinkiiovo 
10% nuo prekės vertės. Patikrinimas 
siuntinio sudėties $1.50; Įvairūs leidimai 
ir atžymėjimai 84c. Sovietine rinkliava

KLB Windsoro apylinkės penkmetis

1 % vertjes. Dezifenkovimos Maskvoj 
$1.50. Patarnavimo mokestis firmai $7. 
Draudimas —— 10% siuntinio bendros 
vertės. Posto išlaidos. Skubotos pasiunti
mas.

Siuntiniais besiverčiančios fir
mos siūlo dr sdvus standartinius 
arba pasirenkamo turinio siunti
nius pagal katalogą. Štai pavyz
dys, kiek siuntinys kainuos, jei 
jo prekių vertė $12.95:

SoVininko Rusų 
vertė muitos 
$3.00—$2.40 
$1,00—$0.80 
$0.75—$0.60 
$0.60—$0.48 
$0.25—$0.15 
$1.00—$0.60 
$1.00—$0.75

Vyriškas paltas dėvėtas 
Kelnės .... ........... 
Dveji baltiniai ........ 
Suknelė ........ ........ 
Baltiniai ................ 
Batai ........ ...................
Šliurės naujęs..................
Trys poras kojinių ... 
Baltiniai .... ........... 
Skepeto vilnonė ....... 
Lietsargis ........... - .... ?..

$0.75—$0.56
$0.60—$0.45
$1.00—$1.00
$3.00—$3.00

Siuntinių prekių vertė
$12.95 $10.79

.... $12.95
Sovietinė rinkliava 10 % nuo

prekių vertės ........ 1.30
Muitos ...........'. .... ........ 10.79
Mokesčiais ......f. .... 1.50
Leidimo mokestis........... 0.84

-Sovietinė rinkliava 1
’ Viso $27.38

............ 0.27
Potornovimas firmoms 7.00
Dezihfekcijos rinkliava 1.50
Pašto persiuntimo rinkliava

už 22 sv..................... 5.73

lieka įvairiausių rinkliavų ...... $31.02

Juozas.

Į Draudimas 5%....
Viso $41.88

2.09

Viso $43.97
Atėmus siunčiamų prekių vertę 12.95

Is “Tiesos” puslapių

Nusikaltimas be bausmės

I Lėktuvu po Piety Ameriką
£■■■■■ J. PAMITUVIŠKIS

I

■<
V

(Tęsinys iš pr. numerio)
PERONO ŽEMĖJE 
— ARGENTINOJE

Per dirbamas lygumas (kam
pas)', kur toli viena nuo kitos 
matėsi mažytės iš molio nukrės
tos trobelės, o nesibaigiančiose 
pievose Argentinos kaubojai - 
gaučos ganė nesuskaitomas gal
vijų bandas, atskridome į Rio de 
la Plata įlanką.

Už jos vienas iš moderniš
kiausių pasaulio aerodromų, į 
kurį per tirštą rūką, instrumen
tų pagalba, nusileidome. Ne
daug tereikėjo keliauti iki lau
kiamosios salės,, kad galėtum su
šukti du žodžius: Peron y E vi
ta. Šie žodžiai aptarė Buenos 
Aires miestą ir visą Argentiną. 
Nuo šio momento mano akys iki 
pat išskridimo tematė tik: Pero
no vardo sporto namai. Perono 
vardo mokykla, Perono jauni
mas, “Tegyvuoja Peronas!”, “Iš
rinkime Peroną prezidentu 1958 
metais”, tas pats ir apie Evitą; 
jos paminklai ir biustai kiekvie
name žingsnyje. Mačiau nuvaly
tą aikštę, kurioje jai turėjo būti 
statomas paminklas, būk pats 
augščiausias paminklas pasau
lyje. Net aerodOmo imigracijos 
laukiamajame suskaičiau 5 Pe
rono ir 3 Evitos galvas, po Pe
rono galva parašyta “Teisės į ve
dėjas”. Prie kiekvienų aerodro
mo pastatų durų, viduje iš kai
rės Perono, o iš dešinės Evitos 
milžiniški potretai. Atrodo, kad 
šio krašto “tautos vado” garbin
tojai gerokai persistengė, pra
lenkdami net ir tavorščiaus Sta
lino garbintojus, o ką jau kalbė
ti apie Mussolinio ar mūsų “iš 
dangaus atsiųstų vadų” garbin
goj ūs.

Argentinos valdininkai labai 
mandagūs, muitininkai net ne
tikrino daiktų. Skirtumas nup 
kitų valstybių, kad per 24 valan
das turėjau užsiregistruoti vie
tos policijoje.

Buenos Aires, labiausiai į pie
tus išsikišęs 'miestas, yra mo
derniškiausias ir europietiškiau- 

,sias miestas P. Amerikoje, jau 
tiekiąs pusketvirto milijono gy
ventojų. Taip pat Argentinos 
sostinė ir kultūrinis, politinis 
bei komercinis centras. Patai
kiau atskristi į patį žiemos vi
durį, todėl vien su eilute jau
čiausi nekaip, nes visi nešiojo 
storus paltus, ant kaklo apsisu
kę storus šalikus. Man nebuvo 
šalta, bet'jaučiau neišlaikąs for
mos, Bet prisiversk save' paimti

paltą, kai iš Toronto išskrendant 
termometras rodė 95^F. Šiuo 
momentu Buenos Aires buvo 

i apie 45“F. Komerciniame rajo
ne gatvėmis slinko nesibaigian
čios minios, vėžio žingsniu slen
kančios mašinos bejėgiai pyp
čiojo — niekas į jas nekreipė dė
mesio. Dauguma padoriai apsi
rengę ir slankiojo po krautuves, 

i Ant beveik kiekvienos buvo už
rašas “Liquidacion” arba “Gran 
Liquidacion”, kanadiškai “Sale”, 

i Brangenybės ir 
dalykai žymiai ] 
Amerikoje, bet 
nys ir maistas 
darbininkams, 
darni.

Lietuvių skaitoma Buenos Ai
res mieste apie 15:000, tačiau 
tiksliai niekas nežino. Didesnė 
dalis gyvena Avellanedos prie
miestyje, kur Tėvai * Marijonai 
prieš 15 metų įsteigė Aušros 
Vartų parapiją ir pastatė gražią 
bažnyčią, kuri iš bokšto < mari 
daugiau priminė itališkas baž
nyčias. Bažnyčia tiek iš lauko 
tiek iš vidaus labai gražiai įreng
ta. Šalia mūrinis vienuolynas ir 
jame spaustuvė, kurioje leidžia
mas savaitraštis “Laikas”. Prie 
parapijos prisiglaudęs Argenti
nos lietuvių, muziejus, tvarko
mas .pąnios Mikelionienės. Įreng 
tas puikiai su daugybe įdomių' ir 
retų eksponatų, kaip senų kny
gų, spaudos, medalių, tautinių 
audinių ir kt. lietuviams svarbių 
dalykų. Jokio panašaus lietuvių 
muziejaus išeivijoje neteko mari 
matyti. Lietuvės seselės vienuo- 

(Nukelta į 9 psl.)

kiti nebūtini 
pigesni negu Š. 
elektros reikme- 
vietiniams, ypač 
beveik neįkan-

(Atkelta iš 2 psl.)
Dieną $75. Windsoro 100 metų 
sukakties minėjimo išlaidoms 
padengti prisidėta $50. Be to, 
Windsore veikia nuolatinis Va
sario 16 gimti. rėmėjų būrelis; 
vad. p. Januškos, kuris išlaiko 
vieną mokinį. Taip pat buvo pa
siųsta didelė siunta rūbų lietu
viams Vokietijoje. Remiame ir 
Lietuvos laisvinimo kovą; pa
siųsdami Tautos Fondui $209,35 
ir ALTui $122, viso $331,35.

Jau anksčiau minėta radio 
programa per CBE radio stotį 
be specialiai skiriamų programų 
svarbesnėmis progomis kiekvie
ną šeštadienį per “Traditional 
Echoes” programą duoda lietu
višką muziką ir dainas. Tą prog
ramą veda nuoširdus ir geras lie
tuvių bičiulis Mr. John Jeannet
te. Šios programos palaikymui 
ir parūpinimui medžiagos daug 
yra pasidarbavę ir tebedirba pp. 
Ražauskai ii Petruitįs. Mr. J. 
Jeannette dar turi programą 
sekmadieniais 7.30-11 vai. per 
neseniai pastatytą Leamingtono 
radio stotį CJŠP ir dažnai pa
naudoja lietuviškas plokšteles. 
Ta stotis girdisi Londono, Wind
soro ir Detroito apylinkėse.

Vietos dienraštis “The Daily 
Star” irgi mums yra palankus 
ir įvairių minėjimų progomis 
ką nors parašo ir įdeda nuo
traukų.

KLB Windsoro apyl. v-bai 
pirmininkavo per tuos 5. metus 
šie asmenys: susiorganizavimo 
iniciatorius ir pirmasis pirmi
ninkas Edv. Zatorskis, p. Bart
kus. p. Januška, ir šiemet man 
teko tos sunkios, bet garbingos 
pareigos. Visi šie asmenys yra 
labai daug nusipelnę mūsų bėn- 
druomenės ir bendrai lietuviš
kos veiklos darbe. Yra dar dau
giau šiame darbe nusipilniusių 
asmenų, bet sunku čia visus iš
vardinti.

Ateity numatoma su dar di
desniu pasiryžimu irdarbštumu 
veikti, kad minėdami savo veik
los dešimtmetį, turėtume daug 
daugiau nuopelnų. Pirmas iš di
desnių darbų ateityje,, nors dar 
nėra visiškai aišku, bet grei
čiausia bus IV-os Kanados Liet. 
Dienos surengimas Windsore.

pasiryžimo, bet tikime, kad su
jungę visas jėgas, su mūsų mie
lų kaimynų detroitiečių pagal
ba, įstengsime.

Per paskutinius rinkimus į 
PLB Kanados Krašto Tarybą 
Windsoro lietuviai išstatė ir pra
vedė du kandidatus: P. Janušką 
ir Vyt. Barisą.

Baigdamas šį savo suglaustą 
pranešimą, reiškiu didelę pa
dėką visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie šios veiklos, o ypač 
mieliems detroitiečiams, padė- 
jusiems mūsų darbuose ar parė- 
musiems savo atsilankymu. Be 
jūsų' pagalbos, Brangūs kaimy
nai, šita mūsų veikla būtų bu
vus daug sunkiau įvykdoma. 
Tad dar kartą dėkodamas kvie
čiu ir toliau bendradaribauti ir 
vieningai dirbti lietuvybės iš
laikymui, tėvynės išvadavimui 
ir bendrai mūsų kenčiančios tė
vynės labui”.

Perskaičius šį kruopščiai pa
ruoštą pranešimą, atrodo, aišku, 
kokia linkme eina Windsoro lie
tuvių kultūrinis ir tautinis- gy
venimas.

Toliau ėjo sveikinimai. Svei
kino visi garbės prezidiumo na
riai ir raštu: KLB Montrealio 
Seimelio vardu pirm. Naginio- 
nis, PLSS “Gabijos” ' Tuntas 
Detroite, KLB Hamiltono apyl. 
v-ba, kun. B. Dagilis, petė Mari
ja Sims, Detroito Lietuvių Me
no sambūris “Alka”, John La- 
batt Limited.

Detroito LB-nės pirm. Staniu
lis, pasveikinęs, plačiau išiiagri- 
nėjo Lietuvių ' Bendruomenės, 
idėją ir tikslus bei paskirtį Ka
nadoj ir JAV. Svarbesnieji tiks
lai: tėvynės išlaisvinimas, lietu
vybės išlaikymas ir šalpos rei-' 
kalai. Amerikoj esą senos ALTo 
ir BALFo organizacijos, be to, 
Lietuvos diplomatinės įstaigos 
ir jos dirbančios diplomatinį ir 
šalpos darbą. Bendruomenės or
ganizacijai tenka daugiau rū
pintis lietuvybės išlaikymu. Tuo 
tarpu Kanados Lietuvių 
tenka visi darbai.

Po sveikinimų krepšinio 
tynių nugalėtojams buvo 
tos dovanos, Dovanas
Windsoro apylinkė ir įteikė pir
mininkas Kačinskas. Ta pačia 
proga Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto K-to pirm. A. Sup- 
ronui pavedus, Detroito LSK 
“Kovas” komandai, kaip Mažo
sios Lygos krepšinio nugalėto- 
tojui p. Kačinskas įteikė taurę.

Meninėj daly buvo:* deklama
cijos, solo ir choro dainos. Dek
lamavo šešt. mokyklos mokinė 
Milda Pakauskaitė. Solistė Krikš 
tolaitytė pasikeičiant su Wind
soro lietuvių kolonijos choru da
vė koncertą. Koncertas pavyko 
labai puikiai. Pilnutėlė salė 
klausytojų sukėlė audringas ova
cijas. šeštad. mokyklos mokinės 
Milda Pakauskaitė ir Rūta Ra- 
žauskaitė solistei ir chorvedžiui 
J. Sinkui įteikė apyl. v-bos skir
tas gražias puokštes gėlių.

Baigiant reikia pasidžiaugti ir 
padėkoti minėjimo rengėjams ir 
eausiai atsilankiusiems, net iš 
Toronto, Čikagos irkitų vietų.

I Tas paskatina ateičiai.

I Tas pareikalaus daug darbo ir

Metropolitan katedra, Buenos Aires.

B-nei

rung- 
įteik- 
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Kalėdinės
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DAUGELIO RŪŠIŲ >
MENIŠKAI SPALVOTOS

PATRAUKLŪS
LIETUVIŠKI TEKSTAI

RELIGINIO IR 
PASAULIETIŠKO 

TURINIO

Kainos su vokais 100 ir 50

Užsakymus su pinigais siųsti:
Spaudos Ę-vė “Žiburiai 

941 Dundas St. West, 
Toronto, Ontario.
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Ištremtas

Nuo Dostojevskio iki,
R. Lukin sko
Kadaise rusų rašytojas Dosto

jevskis par.ašė veikalą “Nusikal
timas ir bausmė”. Nors komu
nistai nemėgsta Dostojevskio 
raštų, bet jų antraštes jie mielai 
pasiskolina. “Tiesoje’ atspaustas 
R. Lukinsko sovietinis “feljeto-. 
nas’, kuris- taipogi yra pavadin
tas — “Nusikaltimu ir bausme”. 
Filosofinių minčių jame nėra. 
Siužetas liečia pramonės kombi
nato malūno vedėją Vladą Mar- 
tinkų, jo karvę ir Dotnuvos ra
jono Marytės Melnikaitės vardo 
kolchozo ganyklas. R. Lukins- 
kas būtų žymiai daugiau laimė
jęs, jeigu jis savo “fejetoną” bū
tų pavadinęs — “Nusikaltimu 
be bausmės”, nes sovietijoje šiuo 
metu yra labai populiari viena 
filosofinė mintis: nusikalsti
daug kas gali, bet baudžiami bū
na tiktai mažieji. Didžiųjų baus
mės nepaliečia. Didumas, žino
ma, nelygus didumui. Toks ma
lūno vedėjas Vladas Martinkus 
Maskvoje, gal būt, būtų buvęs 
labai mažas, o Dotnuvos rajone 
jis yra labai didelis. Savo žinio
je turi malūną ...

Paskirkite karvei 
ganyklą!.
Nusibodo malūnininkui Vla

dui Martinkui miltai malūne. 
Pavasarį jis susigalvojo nusi
pirkti ka'rvę — kad, taip sakant, 
į miltus galėtų ir pieno įmaišyti. 
Pienu juk košės nepagadinsi. Ži
noma, Martinkus; pirkdamas 
karvę, nepagalvojo, kad karvei 
reikia ėsti duoti. Priešingu atve
ju iš jos nebus nei pieno, nei mė
sos. Turgavietėj karvės nepaga
nysi. Aplink miestelį ’gausu ža
lių pievų, bet jos priklauso Ma
rytės Melnikaitės vardo kolcho
zui. Vladas Martinkus užėjo pas 
kolchozo pirmininką. Girdi, juk 
galėtumėte mano vargšę karvu
tę priimti į kolchozo lankas ža
liąsias, dėl to Kremlius nesu
bankrutuos .... Kolchozo vado
vybė su tokia malūnininko min
timi nesutiko, nes kolchozo kar
vėms žolės ir šieno nepakanka. 
Kam gi dabar malūnininkui kar
vės prireikė — ųž nubirėjusius 
miltus gali pakankamai pieno 
gauti. Prašymas buvo atmestas. 
Vadinasi, nusipirkai karvę, 
drauge malūnininke, tai ir ži
nokis. Į kolchozą nesidairyk! ...

Mes* karvytėms 
žalio šieno ...
Po kelių dienų eina paupiu 

per lankas kolchozų galvijų far- 
mos vedėjas Cechanavičius. Pie
vos žalios. Specialiai šienavimui 
saugomos, Rad kolchozo galvijai 
žiemą pakankamai pašaro turė
tų. Duokime žodį “Tiesai”: “Mū- 
ū-ū, — iš už krūmelio atsiliepė 
dėkingas galvijo balsas.. Cecha
navičius suktojo kaip įbestas, o 
žvilgančiais šonais juodmargė, 
pripešusi sodrios žolės, Ramiau
siai atrajoja ir tartum stebisi: 
ko gi šitas žmogus taip staiga ne
patenkintas pasidarė” ...

iš rojaus
Pasitraukdami iš Wiener Neu-1 ypač po skaudžios patirties so-

z-1 4 1 Ai z-v-i ri zs4- n , * _ C C _  5—55 T .Z" _1  <4 —1. —stadt miesto Austrijoje, sovietai 
paliko ir “atminimą”. Tai 68 me
tų buv. raud. kariškių tarnas 
Grigorijus Boškovas iš Gorkio 
Prieš pat transportą jam vienas 
sovietų pulkininkas pareiškė: 
“Broliuk, tu jau per senas Ru
sijai. Klausimas, ar dar pakeliui 
nenumirtum. Verčiau pasilik 
čia — čia galėsi daryti ką norė
damas ...”

Ir Grigorijus pasiliko. Ištisas 
dienas slankiojo pusiau išbadė
jęs su savo apšepusiu paltu. 
Paskum jį sulaikė austrų polici
ja ir pristatė į senelių prieglau
dą, kuri jam pasirodė kaip tik
ras rojus. Pratęs dirbti, jis kelia
si kiekvieną rytą 5 vai. ir tuč
tuojau stoja į darbą. Gaudamas 
5 kartus į dieną valgyti Grigo
rijus niekaip negali suprasti, 
kad žemėje būtų tokių dalykų,

vietiniame “rojuje”. Kitą “ste
buklą” jam — 68 metų paliktam 
be globos “okupantų vaikui” — 
sudaro lova. Grigorijus sako, 
kad dabar senelių prieglaudoje 
jam prasidėjusios “laimingiau- 
sios gyvenimo dienos”...

Kolchozo pirmininkas ” Stan
kevičius su laukininkystės bri
gados brigadininku Kurieniumi 
surašė aktą apie malūnininką, 
jo karvę ir karvės padarytus 
nuostolius. Aktas buvo nugaben- 

j tas į Dotnuvos apylinkės* tary
bą. Apylinkės tarybos pirminin
kas drg. Mikštas suabejojo' — 
gal karvė ne malūnininko... 
Kolchozo pirmininkas Stėnkevi- 
čius balsu nusijuokė: “Kas gi 
nepažins malūnininko karvės?’’ 
Kolchozų karvių šonai neblizga. 
Prie sienos prispirtas, drg. Mikš- 
>tas pasiš/iukė malūnininką — 
žiūrėk, mielas malūnininke;*kad 
tavo karvė ir vėl nepasiklys
tų... O malūnininkas; pasirodo, 
ne iš kelmo spirtas. Kitaip-.juk 
sovietinėje santvarkoje nieka
da malūnininko karperos‘nebū
tų padaręs: “Skundžiasi kolūkie
čiai? O tau kas, kad jie Skun
džiasi? Nei tavo karvė-, neidavo 
lanka, tai ir nekišk nosies*... • 
Drg. Mikštas užsigavo: padarei 
karjerą malūne, bet juk ir -aš iki 
kolchozo pirmininko esu" "Iš’ko.- 
pęs... Bylą jis perdavė apylin
kės tarybos vykdomajam komi
tetui, kuris malūnininkui patei
kė 150 rublių sąskaitą. Malūni
ninkas pabaudą sumokė j (5?~Gal 
dar būtų nemokėjęs, bet 
zas karvę į savo tvartą

Nėra padėties be 
išeities...
Taip ir buvo užmiršta 

apie malūnininką ir jo .karvę 
kalchozo šienaujamose pievose. 
Vasarą buvo atvaryti kolehozi- 
ninkai pievos šienauti. 'Ateja ir 
išsižiojo iš nustebimo—visa pie
va nuganyta,- o ir toje nugany
toje vis dar malūnininko..'juod
margė žvilgančiais šonais suka
si. Už tokį nusikaltimą reikėtų 
griežčiausią bausmę malūninin
kui pritaikyti. Suėjo /visi kolcho
zo vadovai, išmatavo pievą. Žo
lės mažiausia už 1.000 rublių 
malūnininko karvės nušienauta. 
Apylinkės taryba patvirtino’ są
skaitą.

Malūnininkas, pasirodo,’ “ vis 
dėlto buvo gudresnis už visas 
kolchozo vadovybės galvas- į 
krūvą sudėtas. Jis tuojau "’krei
pėsi į rajono vykdomojo komite
to (pirmininką, kuriuo buvo jo 
artimas giminaitis. Bylą atsidū
rė rajono vykdamajame komite
te. Rajonas čiupo apylinkė^’ta
rybą: *-*"

“Dotnuvos , apylinkės tarybos 
sprendimą dėl Marcinkaus "nu
baudimo ir kolūkiui padarytų 
nuostolių išieškojimo panaikin
ti, nes Martinkus iš kolūkio-'ga- 
nyklą pirko ir įmokėjo dalį" pi
nigų. Iš* Martinkaus išieškotą 
baudą 150 rublių užskaityti ga
nyklos apmokėjimo sąskaita. 
Dotnuvos apylinkės tarybos-pir- 
mininkui Mikštui už neteisingą 
elgesį statant aktus ir asmeniš
kumą pareikšti papeikimą’.

Nenuostabu, kad SovietiŲSą- 
jungoje nepopuliarus Dostojevs
kio veikalas “Nusikaltimas* ir 
bausmė”. Dostojevskis padarė 
pagrindinę klaidą knygos pava
dinime. Komunistinėje .santvar
koje ją reikėtų vadinti — “Nu
sikaltimas be bausmės”. ^Veika
lo herojumi reikėjo padaryti ne 
Raskolnikovą, bet komunistinės 
santvarkos (priešakinį atstdvą 
malnūininką ir jo kapitalistinę 
karvę, kurios dar niekas Ttesu- 
gebėjo uždaryti- į kolchozą... 

, . Vyt- Kastytis^

kolcho- 
ūždarė.

istorija

Didelė padėka apyl. v-bos so
listei/ Krištolaitytei. Jos dalyva
vimas daug prisidėjo prie minė
jimo pasisekimo. Taip pat nuo
širdi padėka vietos chorui, chor
vedžiui Juozui Sinkui ir P. Pet- 
ruičiui, kuris įdėjo daug darbo 
organizuojant sporto rungtynes 
ir meninę dalį, kurią jis ir pra
vedė.

Ir po 15 metų okupacijos lie
tuvis gyvendamas svetur nė 
kiek nenustojo vilties, energijos 
ir pasišventimo likti lietuviu, 
būti artimas saviems ir ištiki
mas sugrįžti į numylėtą ir lais- 
rą Tėvynę. J. Ražauskas.

Varšuva. — Norėdama dar pa
spausti pabėgėlius grįžti, Lenki
jos valdžia paskelbė, kad likęs 
negrįžtančių turtas bus naciona
lizuotas.

— Otava. — Vidutiniškai kiek- 
nas kanadietis kasmet automo
biliui išleidžia $900. .

GARSŪS 
NUO 

1868 metų

APATINIU BALTINI!!£

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepra
lenks šiltumu ir ne
paprasta jų kokybe. 
Sukirpti judesiams — 
patogumui ir pagamin
ti iš avies vilnos spe
cialiai, kad būtų kuo 
šilčiau. Vien vardas 

, Penmans suteikia ypa
tingą vertę. Galima 
pirkti atskirai balti
nius ir kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ir vaikams.

ii»ĮW
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Pavergtoje tėvynėje
i- ■

-J. Maceika išleido vadovą po 
Vilniaus miestą, bet vos 47 psl., 
kar anksčiau jo vadovas turėjo 
200 psl. Matyt, nebegalima buvo 
kalbėti apie bažnyčias, tad vis
kas ir sutrumpėjo.

Vilniaus dailės muziejus buvo 
surengęs etnografinę ekspedici
ją į Lazdijų ir Veisiejų rajonus. 
Padaryta 150 architektūrinių ir 
vidaus piešinių - brėžinių, 450 
foto nuotraukų.

St. Dabušis smarkiai iškone
veiktas. J. Bulotos fęljetone “T.” 
Nr. 179, liepos 30 d. Esą, jis pa
siturinčiai gyvenąs ir net pirkęs 
“komunalinį namą” už 26.000 
rublių, nes gaunąs iš leidyklų 
honorarų, bet esąs nepatenkintas 
gaunamos asmeniškos pensijos 
didumu ir užpiląs Socialinio ap
rūpinimo ministerijos pensijų 
skyrių savo prašymais pensiją 
padidinti. Kai ten nusprendę, 
kad pensija teisingai paskirta, 
jis rašąs skundus j Įvairiausias 
įstaigas, kurios persiunčia į pen
siją skyrių ir taip be galo. Jis 
pridcdąs visokių dokumentų bei 
jų..nuotraukų ir visokių raštų 
save skelbdamas didžiausiu kal
bininku, esą “lyg prieš DabušĮ 
lietuviu kalbos nei nebuvo”. 
Vieną kartą jo skundų lentyną 
ištuštinę ir pasvėrę radę 17 klg. 
600 gramų raštų. Bulota jo žy
gius vadina įžulumu bei gobšu
mu, noru išplėšti kuo daugiau 
iš valstybės pinigų.

“Lietuvių tautiniai drabužiai’’ 
albumą; 207 psl., išleido Mikali
na Glemžaitė. Parduodama po 
17^0 rb.

Adomo Mickevičiaus mirties 
100 metų jubiliejus minimas ir 
Lietuvoje. Tam sudaryta komisi
ja:—pirm. A. Venclova, nariai: M. 
ABėciūnaitė, J. Bučas, ' J.' Vil
džiūnas, V. Vidmontas. K. Kor
sakas, V. Mykolaitis - Putinas, J. 
Norkevičiūtė, S. Pupeikis, J. 
Smilgevičius, J. Zinkus.

Numatoma išleisti A. Micke
vičiaus rinktinius raštus lietuvių 
kalba, V. Mykolaičio knygą “A. 
Mickevičius ir 'lietuvių literatū
ra” ir populiarią brošiūrą apie 
A.7 M. Numatoma aptvarkyti 
Mickevičiaus slėnį, o be to, Kau
ne ir Vilniuje atžymėti prisimi
nimų lentomis vietas, susijusias 
su Mickevičiaus gyvenimu, bei 
veikla Lietuvoje. “.Tiesa” Micke
vičių vadina lenkų poetu, “ku
rio gyvenimas ir kūryba glau
džiai yra,susiję ir lietuvių tautos 
istorija”.

Vilniuje respublikinės grūdų 
paruošos kontrolės valdytojas 
Iljašenko, elevatoriaus direkto
rius Bielalipeckis, jo pavaduoto
ja Petrovą.

-O ko velnias nepridaro, kai 
dievas miegai’. Ėmė išdaigauti

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusija 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
bątai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyžo 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Ždanovo vardo kolūkio zootech
nikas Tamašauskas. Tai bešpo- 
saudamas ims ir nusigers su ko
lega to paties kolūkio agronomu 
Griciūnu, tai vėl ką nors pada
rys. Kažkokiu tai būdu jis ėmė 
ir švilptelėjo vieną kolūkio kar
vę, vienoj kolūkio daržinių gi
liai po šiaudais paslėpė porą 
maišų su vilnomis. Gal šios iš
daigos ir nebūtų pažadinę MTS 
vadovų, jei ne tas naktinis kar
vių ganymas. O buvo taip. Atva
žiavo į kolūkį MTS vyr. zootech
nikas Veiverytė ir liepė ganyti 
karves naktį. Tamašausko parė
dymu karvės nakčiai buvo su
varomos į aptvertą ganyklos ga
balą, kur žemė nuo žolės ... juo- 
davo.,Už tokius šposus MTS va
dovai Tamašauską pagaliau ir 
atleido”. (Tai Tauragės raj.). 
Iš “Tiesos” spalio 9 d.

Kompozit. V. Klova parašė 
opera “Pilėnai — 4 veiksmai, 5 
paveikslai. z •

Vilniaus radijo koresponden
tas pasakoja: “... nuvykome i 
Kauno Politecbųikcs Instituto 
ketvirtuosius rūmus, kuriuose 

i yra cheminės technologijos fa- 
| kultetas. Cheminės technologi- 
| jos fakulteto rūmai yra vieno
je iš gražiausių Kauno vietų — 
Ąžuolyne. Dar iš tolo jie savo iš
vaizda patraukia kiekvieno pra
eivio dėmesį. Bet ir priėjus ar
čiau sunku susivokti, kas šiame 
dideliame trijų augštų pastate 
užima daugiau vietos: langai ar 
sienos? Rūmai gražūs, gelžbe- 
tonc ir stiklo derinys, o jų sto
ge išmėtyta apie pusę šimto 
įvairaus dydžio kaminų”.

Atsargiai, vyručiai, slidus ke
lias: tas gi namas buvo pasta
tytas komunistų visaip niekina
mais, keikiamais Lietuvos ne
priklausomybės metais tiems 
patiems tikslams, kuriems jis ir 
dabar tarnauja.

Ryšium su išleidžiamu Lazdy
nų Pelėdos raštų bolševikiškai 
paruoštu rinkiniu per Vilniaus 
radiją buvo plačiau nušviesta 
Lazdynų Pelėdos kūryba. Drau
ge pažymėta,, kad jos sesuo Ma
rija Lastauskienė, taip pat ra
šiusi bendru Lazdynų Pelėdos 
slapyvardžiu, šiuo metu tebe
gyvena Kaune. Nors ji tebėra 
sovietinių Rašytojų Sąjungos 
narė, bet dėl senyvo amžiaus 
jau “nebedirbanti literatūrinio 
darbo”.

V. Putinas baigė rašyti savo 
naujojo romano ’’Sukilėliai’’ 
pirmąją dalį. Tai kūrinys apie 
1863 metų sukilimą Lietuvoje.

Kauno mokslinėje tiriamojo
je geofizikos observatorijoje dir
bąs “specialistas hidrologas” Ša- 
batovas per Vilniaus radiją bir
želio 21 d., kalbėdamas apie Lie
tuvos “vandens resursus”, pa
žymėjo, kad “ežerų priskaičiuo
jama daugiau 'kaip 4.000, kurių 
vandens paviršius sudaro maž
daug 2% bendro respublikos 
ploto. Pranešėjas pasigyrė, kad 
esą pastatyta daug hidroelektri
nių prie Jūros, Nevėžio, Dobrės, 
Šaltuonos, Varduvos upių. Pa
našios elektrinės statomos prie 
Šešupės, Šventosios, Vilnelės. 
Kaikurie Jūros, Šventosios upių 
barai reguliuojami užtvankomis 
sieliams plukdyti... Panaudo
jus ežerus energetikos tikslams, 
elektra aprūpinimas Druskinin
kų kurortas,’ veikia “Tautų drau 
gystės hidroelektrinė” prie 
Drūkšių ežero, aprūpindama 
elektros energiją broliškųjų 
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusi
jos respublikų kolūkius, veikia 
Lentvario elektrinė, kuri susie
ta su Trakų ežerų grupės siste
ma” ... Tik jau seniai, nieko ne
užsimenama apie taip smarkiai 
prie Kauno numatytą pa&tatyti 
garsintą bet vis nerealizuojamą 
“didingą hidroelektros jėgainę”.

NIEKAS NEGINČIJA, KAD

ANGLYS YRA PIGIAUSIAS KURAS
Arrfracifq, briketus, pokohontą, koksą, 
stokerio ir blowerio anglis bei malkas 
užsakykite per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS,
telefonu: LL. 0527.

Skubus pristatymas. Į_____________________
Tik užsakymus šeštadieniui prašome duoti keletą dienų anksčiau.

Anglių kokybė pilnai garantuojama.

DOMINION 
COAL & WOOD

LIMITED

4 SANDĖLIAI TORONTE

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namos anglimis, alyva ar gotu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJ1MO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

HAMILTON Ont

hamiltonie- 
lietu- 
daly- 
šven-

visus

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 20 d., sek
madienį, 5 vai. pp. St. Michael 

j salėje,'213 Jamės St. N.
Paskaitą skaitys svečias iš 

Clevelando pulk. K. Žukas, bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris.

Meninę dalį išpildys sol. Pau- 
lionis, iš St. Catharines, Hamil
tono jaunoji akordeonistė J. Ką- 
nevaitė ir deklamacijos.

Prie įėjimo bus renkamos au
kos minėjimo išlaidoms padeng
ti, o likutis persiųstas mūsų' ne
priklausomybės kovų invalidams 
tremtyje sušelpti.

Kviečiame visus
čius ir plačių apylinkių 
vius kuo skaitlingiausiai 
vauti šiame kariuomenės' 
tės minėjime.

Ta pačia proga prašome
kūrėjus savanorius prapešti sa
vo adresus apylinkės v-bos sek
retorei M. Kežinaitytei, 24 Stir- 
ton St., tel. 9-8441, iki lapkričio 
19 d. Apylinkės v-ba.

Rc/koleM'ja'į flurtcs šią sa
vaitę vyksta mūsų parapijoje, 
veda jėzuitas tėvas Kidykas iš 
Čikagos. Nors mes visada jas 
skaitlingai lankydavom, bet 
šiemet nusistatykime daugumas 
išklausyti 'nors pusę konferen
cijų, Taip, kaip į darbą eiti! Ir 
liberališkiau nusiteikusiems 
tautiečiams užtikrinu bus įdo
mu paklausyti gero pamoksli
ninko minčių. Vieningumas 
įkvėpia silpnesniesiems valios, o 
stinriesiems ištvermės.1

“Aukuro” penkmečio šventė, 
kurią surengė TFA Hamiltone 
sk. praėjo su retu pasisekimu. 
Lapkričio 5 d. Royal Connaught 
viešbutyje įvykęs balius su sve
čiais ir rengėjais turėjo apie 250 
dalyvių. Jo metu “Aukuro” val
dybos pirm. A. Paukštys pasvei
kino režisorę E. Dauguvietytę - 
Kudabienę, švenčiančią tą patį 
vakarą savo gimimo dieną. La
bai didelio dėmesio. susilaukė 

i “Aukuro” turtinga loterija, ku
ri atsilankiusiųjų buvo.likviduo
ta per vieną valandą, nors tu
rėjo 600 bilietų.

Kitą dieną, lapkričio 6, “Au
kuras” pasirodė su nauja prem
jera —- Grušo “Tėvu”, dalyvau
jant Henrikui Kačinskui.

Nesileidžiant į platesnį apra
šymą, tenka pabrėžti, kad tai 
vienas geriausių “Aukuro” pa
statymų, kaip meniniu, taįp ir 
organizaciniu požiūriu. H. Ka
činskas visus sužavėjo. Kiekvie
nas jo rankos mostas, žingsnis 
ar judesys žiūrovą traukte trau
kė, nekalbant jau apie dialogus, 
įsijautimą, pergyvenimą ir vi
są vaidybą.

Ir aukuriečiai šioje premjero
je buvo žymiai pranašesni. Iš
skirtinai gerai suvaidino P. Ra- 
cevičienė, V. Panavaitė, B. Štur- 
maitis. St. Juozapavičius turėjo 
vieną sunkiausių rolių — sū
naus. Jis protarpiais “pailsda- 
vo”, bet šiaip jau buvo stiprus. 
Jo išvaizda labai tiko sūnaus — 
muziko vaidmeniui.

Be jų dar vaidino: I. Gaižaus
kaitė, V. ir A. Kvedarai, J. Jo- 
kūbynas, L. Šturmaitytė, V. Pa
navas, K. Meškauskienė,- A. 
Kaušpėdą ir N. Stanaitytė. H. 
Kačinsko dviejų savaičių darbas 
su aukuriečiais repeticijose la
bai ir labai .buvo matomas.

Po vaidinimo H. Kačinską E. 
Dauguvietytę - Kudabienę ir vi
sus aukuriečius žodžiu pasvei
kino parapijos klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas, Kr. Valdybos 
pirm. J. Matulionis, apyl. pirm. 
Vainauskas, TFA Hamiltono sk. 
vedėjas Stasys Bakšys, Kultūros 
Fondo vardu J. Mikšys.

H. Kačinskui TF sk. v-ba įtei
kė rožių, “Aukuras” — gėlių 
puokštę, VI. Bačėnas, turįs ūkį

v •

i

prie St. Catharines, savo augin
tų chrizantemų.

Režisorė E. Kudabienė gavo 
gėlių iš “Aukur'ę”, apyl. v-bos 
ir to paties VI. Bačėno irgi-baltų 
chrizantemų.

“Aukuro” dramos kolektyvas 
apdovanotas 2 didelėmis ir puoš
niomis pintinėmis gėlių, kurias 
prisiuntė apyl. v-ba ir Vladas 
Bačėnas. Rengėjai atsiprašo, 
kad šios pastarosios gėlės buvo 
įteiktos per skubotumą nepra
nešant žiūrovams, kas siuntė.

“Aukuro” vardu padėkos žo
dį tarė A. Paukštys, o TF v-bos 
— St. Bakšys.

Vaidinimui ir oficialiai daliai 
konferavo K. Baronas.

Vaidinimo žiūrėjo 752 tautie
čiai. Už pakvietimus gauta 
$1161,75. Prisimenant, kad Ha
miltone priskaitoma iki 1300 lie
tuvių, sutraukti į spektaklį tiek 
svečių yra daugiau negu nuo
stabus dalykas. “Aukuras” tik
rai gali džiaugtis tokiu dideliu1 
savo penkmečio šventės pasise
kimu,.

Raštu “Aukurą” šventės pro- 
' ga sveikino Detroito Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Sambūris ”A1-1 
ka”. “NL” redaktorius J. Kar- Hamiltono 
delis, Windsoro apyl. v-ba, Vil
niaus Kr. Liet. S-gos St. Catha
rines sk. v-ba in Hamiltono at- 
kų kuopa.

Premjeros proga išleistas penk 
mečiui paminėti laidinėlis — 
programa darė malonų įspūdį.

Iš “Aukuro” pusės šios šven
tės didžiausią organizacinę naš
tą išvilko v-bos pirm. A. Paukš- 
tvs. Paskutines dvi savaites jis 
dirbo dieną ir naktį. Ant jo pe
čių gulė visi lakstymai, važinė
jimai, prašymai, kurių panašio
mis progomis būna be skaičiaus. 
“Aukuras” su pagrindu gali di
džiuotis ir džiaugtis^ turėdamas 
tokį v-bos pirmininką.

Gražias ir imponuojančias de
koracijas nupiešė jaunasis mū
sų dailininkas A. Trumpickas, 
kuris šiuo metu lanko meno 
mokyklą.

Moderni PA garso sistema 
įtaisyta scenoj puikiai perdavė 
žiūrovui visus dialogus net iki 
paskutinių suolų. Ji veikė maž
daug nuo pusės salės.

Po vaidinimo pp. Dockaičių 
bute buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo aukuriečiai, jų 
svečiai ir TF v-bos nariai, viso 
45 asmenys. Jos metu pasidalin
ta įspūdžiais 
kurui” daug 
rių jis tikrai 
sitikėjimo ir 
dar gyvuos.

Skanius užkandžius pagami
no E. Kačinskienė. Visus vaka
rienės reikalus vedė TF v-bos 
narys P. Kanopa, kuris,, reikia 
pabrėžti, ją parengė be priekaiš
tų. Jiems abiems ir namų šeimi
ninkams pp. Dockaičiams TF 
v-ba šiltai ir nuoširdžiai dėkoja.

Šio penkmečio proga režisorė 
E. Kudabienė iš aukuriečių ga
vo porą gražių sidabrinių 
o H. Kačinskui “Aukuras” 
' ražu lietuviška albumą 
traukoms.

Žodžiu, “Aukuras” savo 
meti atšventė su tokia pompa ir 
iškilmingumu, kad po jos jis jau 
turėtų ' tapti Teatro Mylėtojų 
Būreliu (H. Kačinsko sugesti
ja) arba.. mirti (nuo ko apsau
gok Viešpatie!).

TFA Kanadoje Hamiltono sk. 
v-ba, suorganizavusi ir prave- 
dlusi šią ‘“Aukuro” penkmečio 
šventę, dar kartą parodė, kad 
visuomenėje turi didžiausią pa
sitikėjimą. Linkėtina TF v-bai 
ir toliau eiti tokiu tiksliu, griež
tai teisingu ir idealiu lietuvišku 
kelių.

Į kvietimą įsirašyti į Vasario 
16 gimn. rėmėjus jau atsiliepė

Jonas Deveikis ir Arūnas Sto
sius, pasižadėdami aukoti po $1 
kas mėnesį. Būreliui Nr. 16, ku
riam vadovauja St. Pilypavičius. 
618 James St. Nr., tel. JA. 9-8682. 
dar trūksta 3 rėmėjų. Prašome 
atsiliepti.

Ir dar kartą apie lietuvišką 
knygą! Tuojau po rekolekcijų 
TF v-bos nariai aplankys ha- 
miltoniečius su knygomis. Rei
kalas yra toks: III vajaus yra 
dar už apie $800 knygų, kurios 
sudaro jo pelną. Visoms leidyk
loms jau atsilyginta. Nuo mūsų 
priklausys ar šį pelną reikės pa
likti knygose ar hamiltoniečiai 
pavers į pinigus. Atrodytų, jei 
jau jų išpirkome už $4.200, tad 
šis likutis nėra jau toks baisus. 
Paimkime kiekvienas nors po 
vieną knygą ir vajus bus už
baigtas su 100% pasisekimu. Pri
siminkime, kad dabar pirkdami 
iš TF platintojų knygas visą už 
jas mokamą pinigą duodame TF. 
Viena ir ta pačia suma dvigubą > 
darbą atliekame — ir liet, kny- [ 
gą palaikome ir ‘laisvinimo, kovą 
remiame. Sk. St.

Susirinkimas Lietuvių Namų 
reikalu. Lapkričio 20 d., sekma
dienį, tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje šaukiamas visuotinis 

i lietuvių

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBES

ir pareikšta “Au- 
link ėjimų, po ku- 
įgavo daugiau pa
tikime, ilgai ilgai

indų, 
įteikė 
nuo-

penk-

Perkant ar parduodant namus
HAMILTONE
kreipkitės į mysų atstovą

Zigmą Didzbali^
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

K. TESEIA Real Estate

JĄ
L. Kat. Federacijos Taryba po

sėdžiavo dvi dienas Čikagoje, 
ponų Rudžių namuose. Svarsty
tas Kultūros Instituto pertvar
kymo reikalas bei lietuvybės iš
laikymo klausimai. Po ilgų dis
kusijų nutarta stovyklavimo 
vietą parinkti netoli Detroito. 
Apsvarstyta visa eilė klausimų' 
o statuto pertvaYkymo klausi
mas paliktas Bostono suvažia
vimui.

Kun. P. Patlaba iš Baltimorės 
persikėlė į Čikagą į šv. Antano 
parapiją — pas prelatą Ig. Alba- 
vičių.

Austrijos lietuviams sušelpti 
ir šiemet vykdoma speciali rink
liava. Vadovauja buvę Austrijos 
gyventojai: prof. B. Vitkus, J. 

i Senkus ir J. Karvelis. Aukas 
įsiusti: J. Karveliui, 3322 So. 
Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.

Prof. Barth y - Bartkus paskir
tas Čikagos universiteto vice- 

! prezidentu. Prof. Bartkus uni- 
1 versitetę vadovauja fizinių moks 
lų skyriui, yra pasižymėjęs ma* 

.-„..j lietuvių susirinki-j temaf^kas ir astronomas. Profe- 
Lietuvių Namų įsigijimo soriauti pradėm 1926 m., kada 

j gavo ir filosofijos daktaro laips
nį-
ITALIJA

Prof. Z. Ivinskis lapkričio 4 d. 
vėl grįžo į Bcnną, kur eis Bal
tų Instituto pirmininko parei
gas ir išbus ten iki pavasario.

Min. S. Gi
atstovas Vatikane, serga. Spalio 
24 d. jam padaryta sunki opera
cija.
VOKIETIJA

Lebenstedte paskutiniu laiku 
mirė: Jurgis Samatauskas, gi
męs 1902. IV. 19, Rutkiškiuose, 
Vilkaviškis, buvo geras ūkinin
kas ir pavyzdingas tėvas. Sirgo 
džiova ir mirė po sunkios plau
čių operacijos širdies liga. Pali
ko didžiame liūdesyje jauną 
žmoną su 6 vaikučiais. Mirė 1955 
m. rugsėjo 28 d. Palaidotas Le- 
benstedto kapinėse.

Barbora Žvirblytė - Kumpie
nė, gim. 1902. XI. 12, Žemaitijo
je. Buvo gera motina, išauginu
si 3 sūnus. Du sūnūs yra lietu
vių darbo kuopose prie ameri
kiečių dalinių. Visą gyvenimą 
dirbo ir meldėsi už šviesesnę sa
vo šeimos ir. tautos ateitį. Mirė 
svetimųjų tarpe, labai vieniša iri 
dideliame skausme 1955, X. 19.< 
Palaidota Lebenstedto kapinė
se. Į amžino poilsio vietą paly
dėjo gausus būrys tautiečių, ku
rie ją labai mylėjo.

Ilona Barbora Viktorija Pone- 
lytė pakrikšta spalio 23 d. — tai 
jauniausia Bendruomenės narė.

Luebecke Stepas Kulišauskas 
ir Ona Matulaitytė sukūrė gra
žų šeimos židinį.

Geetshatchte kasrrfet gražiai 
minimi ir pagerbiami mūsų mi
rusieji. Šiemet buvo čia kapinė
se per Vėlines atlaikytos pamal
dos ir sugiedota pora lietuviškų 
giesmių. Kapai buvo nepaprastai 
kruopščiai sutvarkyti ir papuoš
ti. Darbams vadovavo A. Mid- 
veris ir J. Drungilas. Lietuvių 
organizuotumu džiaugiasi ne tik 
tautiečiai, bet ir svetimtaučiai. 
Čia kapinėse ilsisi jau apie 60 
mūsų mirusiųjų. Visi jie guli 
vienoje vietoje, gretomis. Laido
jama pagal pirmojo Spackenbęr- 
go klebono kun. dek. Vikt. Da- 
bušio planą. Jis yra tikrai gra
žus, geras ir mums lietuviams 
labai naudingas. Tai yra gra
žiausios ir tvarkingiausios lietu
viškos kapinės visoje Vokieti
joje. . ' V‘ S*

Wehneno apylinkės ilgametis 
pirmininkas Vladas Narbutas 
spalio 17 d. išvyko laitru į Čika
gą pas savo žentą ir dukrą Edu
ardą ir Irena Smieliauskus.

Stuttgarto apylinkės lietuviai 
atsisveikino su savo pirmininku 
Mečiu Jauniškiu, kuris išvyko į 
JAV pas žmoną ir dukrelę, nuo 
kurių buvo atskirtas net 7 mt. 
M. Jauniškis Stuttgarto bend
ruomenei vadovavo nuo 1-952 m. 
Su dideliu pasišventimu jis su
gebėjo per trumpą laiką plačio
je apylinkėje paskirai gyvenan
čius lietuvius suburti į didelę ir 
aktyvią bendruomenę, visus su
domindamas lietuviška veikla. 
Jo pastangomis į užjūrio lietu
vių dovanotų knygų sudaryta 
biblioteka ir nuolat aprūpinami

j mas
reikalu, sekančia dienotvarke:

T. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Pereito susirinkimo protokolo 

, skaitymas, 3. Laik. valdybos pir
mininko pranešimas, 4. Valdy
bos rinkimai, 5. Klausimai ir su
manymai, 6. Susirinkimo užda
rymas.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Laikinoji valdyba.

Lietuvių Namų laikinoji val
dyba yra numačius^ prieinama 
kaina buv. Regent kiną (Locke 
gt., prieš Bold), turintį 600 sėdi
mų vietų ir su prašoma kaina tik 
$25.000. Dalyvakime visi! Kas 
yra suinteresuotas iki sekma
dienio tenuvyksta šį kiną apžiū
rėti. Jis yra tuoj už Main g-vės 
į pietų pusę.

Hamiltono SLA kuopa gavo 
jau ir savo numerį — 72, berods, 
tą patį, kokį ji turėjo įsisteigusi 
Hamiltone 1916 m. Tenka taip 
pat džiaugtis, kad jos narių skai
čius didėja. Po paskutinio susi
rinkimo į kuopos narius nutarė 
įsijungti pp. Stosius, K. Stanai
tis, J. Mikšys. Visais kuopos rei
kalais prašoma kreiptis į pirm. 
K. Baroną, 131 Kensington Ave. 
N., tel. LI. 5-9979.

Visi nariai, užpildę pareiški
mus, privalo laike 30 dienų nu
vykti pas kuopos daktarą O. Va
laitienę, 57 Burris St., savo svei
katos patikrinimui. Po to laiko, 
pareiškimai nustoja galios ir 
juos teks pildyti iš naujo.

Valdyba paskutiniame posė
dyje' nusprendė surengti pirmą 
pasilinksminimą Atvelykio šeš
tadienį. Ši data jau užregistruo
ta apyl. v-bos parengimų kalen- 
dorėlyje. Koresp.

Paskutinis šiame sezone dide
lis pasilinksminimas yra rengia
mas Sporto Klubo Kovas lap
kričio 26 d. Royal Connaught 
viešbutyje.

Katalikių Moterų D-ja taip pat 
prašo visų į šokius atsilankiusių 
paremti jos turtingą loteriją, nes 
visas pelnas bus paskirtas Kalė
dų proga neturtingų šeimų Kū
čių stalui pagerinti ar siuntinių 
išsiuntimui.

ŠILDYKITE
savo namus

GAZU
Šilto oro ir karšto 
vandens BRYANT 

gaminiai.
Autorizuotas Consuipers 

Co. pardavėjas.
Gas

24 metai šildymo patyrimas. 
Patyrimas — jūsų garantija.

GARNEY & 00
15 BARTON AVE., Toronto 

ME. 2554

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

PERSIUNČIAM VAISTUS I 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.

lietuviška spauda pavieniai gy
veną tautiečiai. (

Vasario 16 gimnazijos fizikos 
kabinetas, vedamas vyr. mokyt. 
Antanaičio, persikėlė į du nau
jojo barako kambarius, kuriuos 
įsirengė ir sutvarkė patys mo- 
kiniai. Fizikos kabinetui nupirk- ,z 
ti keli nauji aparatai. Žymiai par** 
gerėjo darbo sąlygos, kai yra at- ? 
skiri kambariai fizikos kabineto 
įrankiams sudėti ir demonstra
vimui bei pamokoms. Fizikos 
kabinetui dar trūksta aparatų ir 
įrankių už mažiausiai 2.000 DM.

Chemija gimnazijoje dėstoma 
6-9 klasėse. Mokslas be prakti
kos neįmanomas. Gimnazijos ■ 
chemijos laboratorija tik pradė
ta kurti. Pagrindinė kliūtis tin
kamai jai įkurti yra lėšų stoka. 
Šiais metais jos įkūrimui išleista 
tik apie 300 DM. Nupirkti mini
malūs kiekiai reikalingiausių 
chemikalų ir indų. Praktikos 
darbų ir dabar dar negalima 
vykdyti, nes trūksta pagrindinių 
dalykų. Elementariausiems che
mijos laboratorijos įrengimams 
reikėtų bent 3.000 DM.
BRAZILIJA

Sao Paulo Liet. Bendruome
nės steigimo reikalu grupė lie
tuvių iniciatorių sušaukė spalio 
30 d. V. Zelincs mokyklos patal
pose susirinkimą. Buvo pakvies- 

| ti S. Paulo lietuviškų organiza- 
Į cijų valdybų atstovai bei asme
nys suinteresuotieji šiuo klau
simu. Susirinko nedidelis skai
čius žmonių, tačiau tai nesuma
žino iniciatorių ryžto.

Susirinkimą atidarė prof. An
tanas Stonys pakviesdamas pir
mininkauti dr. Eliziejų Drauge
lį ir sekretoriauti Kazę Devei
kytę susipratusią Moinho Velho 
lietuvaitę. Prof. A. Stonys įžan- 
giname žodyje supažindino susi
rinkusius su labai aktualiu už
daviniu, būtent. — sudarymu 
tokios vieningos jėgos, kuri bū
tų atspari lietuvių tautos naiki
nimo elementams išeivijoje. Pro 
jektuojamoji Lietuvių Bendruo
menė savo nuostatais jungtų vi
sas lietuviškas organizacijas, pa
vienius asmenis, padarytų galą 
intrigoms ir rietenoms, rastų 
bendrą kalbą visiems rūpimais 
lietuvybės klausimais ir 
čiu stiprintų lietuvių 
susipratimą.

Po diskusijų prieita 
kad pirmiausia 
rinkti Laikinąją 
Komisiją, kuri išdirbtų įstaty
mų projektą, išaiškintų kas leis
tina Brazilijos įstatymų ribose ir 
kt. Slaptu balsavimu į LQKomi- 
siją išrinkti: prof. A. Stonys — 
pirmininkas, dr. E. Draugelis— 
vicepirm., Halina Mošinskienė 
— sekret., Marija Remenčienė— 
ižd., kun. J. Šeškevičius —' na
rys ir trys kandidatai: Al. Bogu- 
slauskas, inž. Z. Bačelis ir Alf. 
Žibąs.

Komisija rūpinasi šio reikalo 
neužleisti, paruošti galimai grei
čiau įstatų projektą bei visą me
džiagą Lietuvių Bendruomenės 
S. Paulyje steigimą realizuoti.

“Mūsų Lietuva” yra lietuviš
kos minties sąvaitraštis išeinan
tis S. Paulyje. To laikraščio stei
gėjai ir leidėjai yra kun. P. Ra- 
gažinskas, Br. Šukevičius, Juo
zas Matelionis ir M. Tamaliūnas, 
senieji lietuviai imigrantai.

“Mūsų Lietuvos” pirmasis nu
meris pasirodė 1948 m. gruodžio 
mėn. kaipo dvisavaitinis žurna
las, leidžiamas gražiais VI. Stan- 
čikaitės - Abraitienės viršeliais. 
Po trijų metų nutarta leisti kaip 
savaitrašti. “Mūsų Lietuva” pa
sižymi objektyvumu, galimai 
vengdama betkokių “sąskaitų 
suvedimo per spaudą”. Bendra
darbiauja daugiau ar mažiau vi
sos Brazilijoje esančios lietuviš
kos intelektualinės pajėgos. Prer 
numeratorių turi apie 400. Ji 
siekia tolimą Australiją, Indoki
niją/ Pietų Afriką, nekalbant 
jau apie Brazilijos prjovincijas 
bei kaimyninius Pietų Amerikos 
kraštus.

Pajamos nedidelės. Prenume
ratoriai dažnai užmiršta atsily
ginti. Bendradarbiai, korespon
dentai dirba nemokamai, bet 
kiekvienas mielai aukoja savo 
žinias ir stengiasi galimai remti 
šį laikraštį.

Spalio 22 d. tomis pačiomis 
pajėgomis Vila Zelinos gimna
zijos salėje buvo suruoštas va
karas, kurio programą išpildė 
vietinės ,lietuviškos ir lietuvy
bei prijaučiančios pajėgos. Čia 
matėme jaunuosius moksleivius 
ateitininkus šokančius Mįkįį 
vyresniuosius 
navo ir grojo solistai, pasiri 
ir vyrų kvartetas paruoš, ū 
komp. J. Strolios. Pabaidai pub
liką pralinksmino aktualijų kup
letai. Svečių buvo pilna salė. 
Juos sudarė “Mūsų Lietuvos” 
draugai ir prijaučiantieji atvy
kę net iš Rio de Janeiro.

H. D.I

tuo pa- 
tautini

išvados, 
reikalinga iš- 

Organizacinę r

ti

Kalvelį. D-

4



1955. XL 17. — Nr. 46 (306) a
K

TĖVI§KĖS?IBURIAI

Toronto jira skaučių sukaktis
Toronto Jūrų skaučių laivas 

“Vandenė” švenčia saver 5 metų 
veikimo sukaktį. Lietuvos jūrų 
skaučių kelias buvo ilgas ir ne
lengvas. Pirmoji jūrų skaučių 
valtis įsisteigė Kaune 1936 m. 
Karas suardė jų vikimą, bet idė
ja jau nebežuvo. Dr. Kęstučio 
Aglinsko pastangomis tremtyje, 
Nūrtingene, 1946 m. įsisteigia 
“Vandenių” valtis, kuri veikė 
mišriai su broliais. Emigracija 
užjūrin jų darbo nebenutraukė. 
Nūrtingeno Vandenės Toronte, 
Kanadoje, prisijungė prie jūrų 
skautų “Vaidoto laivo”. 1950 
m. rudenį, Toronto tunto vado
vybė, pripažindama jūrų skau
čių gerą veiklą ir drausmę, at
skyrė nuo brolių laivą. Laivui 
duodamas tradicinis “Vandenės” 
vardas. Jis, vadovaujamas ener
gingos vadės v. Birutės Grabaus
kaitės, pradeda savo naują sava
rankišką kelią. Tuo laiku “Van- 
dehės” laivas buvo vienintelis 
jūrų skaučių vienetas LS Sese
rijoj ir į jaunąjį laivą buvo žiū- 
ma šiek tiek skeptiškai. K

Vandenės buvo pasiryžusios 
darbu įrodyti pribrendimą jūrų 
skaučių idėjai. Pirmąją žiemą 
jos aktyviai lankė sk. Stundžios 
ir Šarūno suruoštus jūrų skau
tų kursus ir išlaikė spec, dalies 
pat. laipsnių egzaminus. Pava
sarį prisideda prie brolių laivų 
remonto, o vasarą (instruktuo
jamos sk. StepaičiO, Stundžios, 
Šarūno ir Dambaro) drauge su 
broliais mokosi buriavimo me
no. Didelė padėka broliams, ku
rie seses mielai priėmė ir kant
riai mokė! Tos vasaros buriavi
me jau pirmavo j.s. Aušra Liau- 
dinskaitė, B. Petrulytė ir Graži
na Anysaitė. 1951 m. rudenį, 
švęsdamos savo metines, suruo
šė radijo programą kur tarp kit
ko propaguojama jūros meilė ir 
svarbumas Lietuvos valstybi
niam gyvenime. V. Grabauskai
tei išvažiavus, laivą perima v. 
Marytė Vasiliauskienė. 1952 m. 
jūrų skaūtų-čių iniciatyva To
ronte įsisteigia Tautinių Šokių 
grupė, vadovaujama p. Šadei
kienės. Grupė -pasiekia gerą ly
gį ir dažnai kviečiama pasirody
ti lietuvių ir kanadiečių prog
ramose. Ji dalyvauja Canadian 
National Exhibition didžiajame 
Grandstand pasirodyme per vi
są parodos laiką. V. valt. M. Va-

• siliauskienei iš - pareigų atsisa
kius, nauja laivo vade išrenka
ma v. Gražina Anysaitė.

1953 m. vasarą Vandenės įgy- 
vepdina savo didelį siekimą, įsi- 
gydamos nuosavą burinę jolę. 
Instruktuojamos skautininkų ir 
jaunesniųjų jūrų skautų vado
vų, jos tą vasarą jau buriuoja 
ant nuosavo pastato.

1953 m. rudenį jos surengia 
' 3-jų metų veikimo paminėjimą

su stipresne programa, vaidin- 
damos jų pačių sustatytą 2-jų 
veiksmų scenos vaizdelį “Tėvy
nės sapnas”. Per Mokytojų Die
nas Toronte jos kviečiamos su 
savo vaidinimu dar kartą pasi
rodyti ir gauna atminimui kny
gą' su įrašu. Wellando ir Niaga
ros skautų tėvų rengtame va
kare jos vėl dalyvauja su prog
rama.

1953-4 m. žiemą Seserija vi
soms sesėms užduoda didelį 
darbą — parašyti 30 d. dienoraš
tį “Kelionė apie Lietuvą”. Visos 
sueigos pašvenčiamos kelionei. 
Renkama medžiaga apie paski
ras Lietuvos vietoves, padavi
mus, mįsles, pasakas ir tt. “Ke
liauti” padeda v. valt. Vasiliaus
kienė. Nors kelies sesės beke- 
liaudamos ir “žuvo”, pasiekamas 
procentaliai neblogas rezultatas, 
kai dienoraščiai įteikiami tunto 
vadovybei.

1954 m. buriavimo sezonui lai
vas perkeliamas į. brolių jūrų 
skautų bazę. Tos vasaros buria
vimas vyksta bendrai su bro
liais. Liepos 18 d. surengiamos 
laivo krikštynos, jam duodant 
“Vandenės” vardą. Šventina ka
pelionas kun. Pacevičius, krikšto

LANGTON, Ont.
P a d ė k o

Mes obu, A. ir J. Dambrouskcr, taria
me širdingą ačiū visiems, kurie atsilankė • 
musu 25 metų vedybinių sukaktuvių mi
nėj iman ir už brangias mums dovanas.

Ačiū visiem rengėjam — J. Z. Liut- 
kom, J. J. Onaičiom, Edo L. Ulbinam. 
Ačiū atsilankiusiem — kun. Bobinui, 
kun. Rickui, Žižiūnam, Girdauskom, Vi- 
limui—montreoliečiam; Dambrauskam, 
Čepauskam, Matusoičiam, Masu i — to- 
rontiečiam: Ceskauskom, Plasinam,
Pundžiam,". Raisfort Hamilton; <Tuiny- 
lam, Veiveriam, Rasei idm, Jonušam, 
Treigiam, Zimantom, Balnam,' Rukšnoi- 
čiam, Dambrauskui lz.. Trečiokam, Mi
kelėnam, Žemaičiam, Rimkam, Ozolam, 
Bločiūnam, Kojeliam, Dumšom, Mikė
nam, Zogam, Kisieliui, Gabėm, Naruše- 
vičiam, Pociam, Vtlkom, Hissleriom, Ko- 
lamkam, Astrauskam, St. Augustinai
čiam, St. Augustaičiom, Iz. A. Augusti
naičiam, Strodomskiam, Rugieniam, 
Rkkom, Stroliam, Lukošiom, Geoldi- 
kam, Augaičiam, Mažeikom, Vasilavom, 
Gurkliam, Dudurkom, Racevičiam, ši
mučiam, Račam, Tomušauskam, Mate
liam, Jonulunom, Bartulom, Mitrous- 
kam, Vidmantam, Arimam, LilČikui, 
Ažubaliam, Jurėnam, Skodzam, Cvir-

tautinių šokių grupės mokytoja, 
ir inž. Buntinas — Klaipėdos 
laikų budys ir buriuotojas.

Rudenį pp. Šadeikienės, Ind- 
relienės, pp. Dapkaus ir Busti
no pastangomis įsteigiamas jū
rų skautėms remti būrelis, ku
ris vadovaujamas p. Dapkaus 
iki dabar gražiai veikia, teikda
mas joms visokeriopos paramos. 
Galima paminėti, kad būrelis 
suteikė Toronto visuomenei ne
kasdieniško lygio kultūrinį pa
rengimą pakviesdamas iš Čika
gos “Pirmyn” chorą su “Čigonų 
baronu”.

1954-55 m. žiemą ir pavasarį 
sesės eina skaučių patyrimo 
laipsnių programas, ypač skirtas 
vyresniųjų skaučių įžodžiui pa
ruošti. Sueigas retkarčiais pa
įvairina kviestos skautininkės, 
mokindamos austi, dainuoti ir 
pravesdamos atitinkamus pa
šnekesius. Taip 10 jūrų skaučių 
yra pasiruošius įžodžiui ir šių 
metų “Ragainės” stovykloje ga
li duoti mėlyno kaklaraiščio pa
sižadėjimą.

Dėl įvykusių nelaimių kana
diečių tarpe, šios vasaros buria
vimas yra griežtai prižiūrimas, 
be'to, įvedamas instrukcinis bu
riavimas. Sesių apmokyme šią 
vasarą ypatingai pasižymėjo 
Vaidoto” laivo vadas valt. Jur

gis Anysas ir valt. Kęstutis Šal
kauskis. Daugiausia išburiavo 
valandų vair. Dalė Treigytė, 
valt. T. Šalkauskaitė ir j.s. Vida 
Balsytė ir Dalė Griauzdaitė. 
Skautininko Stundžios 3-jų die
nų apmokymo kelionėje per On
tario ežerą dalyvavo v.valt. Gra
žina Anysaitė. Vandenių laivas 
Toronto Šatrijos tunte veikia 
aktyviai ir drausmingai! Be prak 
tiškų užsiėmimų prie laivų, jos 
sąžiningai eina skaučių ir savo 
specialios dalies patyrimo laips
nių programas, laiko egzaminus, 
dalyvauja stovyklose, minėji
muose -— prisideda kiek ir kur 
galėdamos prie visuomeninės 
ir kultūrinės veiklos.

Toronte Vandenės savo dar
bais įrodo savo tikslą — išlaikyti 
seses skautiškoje aplinkoje ir 
dvasioje ir skatinti vandens 
sporto pamėgimą, ugdant jūri
nę idėj ą lietuvių tarpe. -vb-

Paleido lenkų politikus
(LAIC). — Adam ■ Bien, per 

lenkų radiją pranešė, kad visi 
žinomieji 16 žymiųjų lenkų va
dų, yra laisvi ir gyvena Lenki
joje. Tie lenkai veikėjai buvo 
bolševikų suiifiti po antro pasau
linio karo ir apie juos nebuvo 
jokių žinių. Adam Bien vienas 
iš jų. Jis per radiją skelbė, kad 
tarpe išlaisvintųjų yra gen. Le
opold Okulicki, A. S. Jankowski, 
S. Jasiukowicz ir Pojdak.

Atominės eros savigarba
“US News & World Report” 

pasikalbėjimas su “Pravdos” ir 
“Izvestijos” vadovaujančiais pro 
pagandistais, kurie vadino “Ame 
rikos Balto” programą paverg
tiesiems “pasmirdusią”, Niujor
ko lietuviuose sukėlė gyvas dis
kusijas apie tai, kaip sovietai ir 
Amerika supranta savigarbą. 
Pavergtųjų tautų žmonės Niu
jorke stebėjosi kaip nuo Wa- 
shingtono, Jeffersono, ir net 
Wilsono laikų, pasikeitė kaiku- 
rių US didvyrių ir kapitalistų 
savigarbos sąvoka. Kas galėjo 
manyti, kad US kapitalistai ko- 
liotų Vašingtoną, kodėl 
džia Maskvos pirklių.

“Taikos” laivui 
aukojama savigarba

• Jei iš paskutiniojo Ženevos 
patyrimo matome, jog laisvieji 
vakariečiai gerbūvio labui rizi
kavo leisti sovietams toliau £ink 
luotis ir stiprintis kolonijose — 
pavergtose tautose, Maskva sa
kė nesileisianti į jokios nuolai
das komunistiškosios savigarbos 
sąskaitom Plačiosios amerikie
čių masės ir jų prez. Eisenhowe- 
rio viltis švelnumu pakeisti 
Maskvos tironus, nepaisant 
daugkartinių žvalgybos ir diplo
matijos viršininkų brolių Dulles 
bei jų talkininkų - 'pabėgėlių 
perspėjimų, Niujorko stebėtojų 
buvo suprantamas kaip kilnus 
noras išvengti pražūtingo atomi
nio pasaulinio karo. Jei vienas 
sovietinių tironų L. Kaganovič 
glostė rusiškąją savimeilę ir sa
vigarbą pasakomis apie “komu
nizmo erą”, tai amerikoniškasis 
atsikirtimas paprastas: “Politi
niai vadai nepajėgią duoti val
domiesiems ko šie trokšta, neiš
vengiamai kalba apie būsimą, 
kad ir miglotą, ateitį”. Juk leis
dama rusiškos savimeilės bur
bulus Maskva išsilaikė dabarti
nėje formoje 38 metus!

Brooklyno “Darbininkas” “bur 
bulų leidimu į pavergtųjų mig
lotą dangų” vadino britų užs. r. 
ministerio Macmillan kliedėji
mą, esą Molotovas ir jie, vakarie
čiai, siekią tų pačių tikslų, tačiau 
niekaip negalį sutarti tik dėl bū
do... Su užsidegimu apie “ben
drus tikslus” kalbėjusi Eleono
ra Roosevelt praėjusią savaitę 
paskelbė savąjį “pabudimą” ir

Niujorko bendradarbio

neįlei-

sumą! Buv. prezidentienės vie
nas svarbiausių pabudimo prie
žasčių buvo — “komunistiškoji 
agresija prieš Izraelį, parduo
dant ginklus arabams”! Ta pati 
Eleonora kaltino 1945 m. lietu
vius pabėgėlius už jų nenorą 
grįžti ’“tėvynėn” ir pabandyti 
rasti būdą sugyventi su komu
nistais! Su “savigarba” paverg
tieji Niujorke negalėjo suderin-

PASKUBINKITE
. . ■ *

Kalėdų^ pasta^
Siųskite Kalėdų atvirutes, laiškus ar siuntinius draugams 

ir giminėms laiku, kad jie gautų dar prieš Kalėdas.
Štai paskutinės išsiuntimo datos, kad paštas butų gautas 

prieš Kalėdas i Europos Kraštus:

IŠSIŲSKIT PRIEŠ:
Siuntinius:Laiškus:

JEI JŪS GYVENATE:

Ontario, Quebec — LAPKRIČIO 29 d. LAPKRIČIO 23 d. 
(oro paštu — gruo- (oro siunt. — gruo
džio 14 d.) džio 12 d.)

Manitoba. Alberta, 
Saskatchewan — LAPKRIČIO 26 d. LAPKRIČIO 21 d. 

(oro paštu — gruo- (oro siunt. — gruo
džio 13 d.) džio 10 d.)

New Brunswick,
Nova Scotia, P.E.I., •
Newfoundland — LAPKRIČIO 30 d. LAPKRIČIO 19 d.

(oro paštu— gruo- (oro siunt. — gruo
džio 14 d.) džio 12 d.)

British Columbia —
•

LAPKRIČIO 25 d. LAPKRIČIO 19 d.
(oro paštu — gruo- (oro siunt. — gruo
džio 13 d.) džio 10 d.)

Jūs galite paskubinti Kalėdų pasta, 
jei nepamiršite:

Adresuoti aiškiai, teisingai, pilnai.
Adresą rašyti spausdintomis raidėmis. Ant siuntinių rašyti 
adresą ant viršaus ir taip pat viduje. Nepamirškite užrašyti 
ir savo adresą.
Visuomet užlipinkite atitinkamą pašto ženklų skaičių. Duo
kite savo pašto įstaigai pasverti visus oro pašto laiškus ir 
siuntinius — ir bendrai viską — išsiųsdami būkite tikri, kad 
užtenka pašto ženklų.
Patikrinkite ar užrašėte adrese pilną gavėjo valstybės pa
vadinimą. Kiek galima vartokite krašto pavadinimą anglų 
kalboje, pvz. rašykite geriau GERMANY, bet ne Dautsch- 
land; POLAND, bet ne Polska.

Smulkesnių informacijų teiraukitės 
savo pašto įstaigoje.

CANADA POST OFFICE

^■,'Z.rįf

—
ti nei tokio NYTimes realistiško 
vedamojo... “Sovietai .aišku, 
siekia išlaikyti status quo pa
vergtoj Europoj ir išbaigti savo 
politinius laimėjimus Tolimuose 
ir Artimuose Rytuose”. Žymu
sis dienraštis tačiau siūlė stebė
ti įvykius suvaldžius aistras su 
neaprėpiama kantrybe. Girdi, 
“mes su savo vakariečiais sąjun
gininkais, jau pasiūlėme sušauk
ti ir kitą konferenciją. Tos kon
ferencijos, tiesa, tampa pasto
viu reiškiniu, bet ką daugiau be
galime daryti? Leiskime laisvei 
savaimingai plėtotis tiek mūsų 
mintyse, tiek darbuose”. Niu
jorke tremtiniai sustiprino savo 
veiklą. Gal juos skatino ministe
rio Dulles paskutinis išsireiški
mas: “Nemanau, kad iš betkokio 
susitarimo su TSRS kas nors iš
eitų”. Niujorko spaudoje neat
sitiktinai buvo paskelbtas 20-50 
centų vertės plastikinis patefo
nas su informacinėmis plokšte
lėmis. Ketinama siųsti juos ba
lionais anapus geležinės uždan
gos. (Į Bulganino skundą, esą 
Bonna toleruojanti savo žemėj 
šitokį “gangsterizmą”, vokiečiai 
atsakė: “Mūsų šalyje kiekvie
nas iš savo nuosavybės gali leisti 
i orą ką jis nori”. Niujorke ir 
Vašingtone kompetetingi ameri
kiečiai mano, kad Rytų Vokie
tijoje gali pasikartoti 1953 m. 
neramumai... tačiau Rytų Eu
ropos eilė dar neatėjusi. Paverg
tųjų žmonės abejojančiai inter
pretavo taip atvirus, ir dažniau 
pasikartojančius, amerikiečių 
valstybininkų padrąsinimus. Ma 
žai kas tikėjo, kad Amerikos de
mokratija būtų pasiruošusi žy
giui, kurį 1911 m. aptarė Ameri
kos didvyris W. Wilson: “... kar- j 
tais tautos istorijoje būna mo-; 
mentų, jog neišvengiamai tenka 
griebtis įrodyti dvasinės idėjos 
pranašumui. Laisvė yra tokia 
dvasinė idėja, dėl kurios tenka 
imtis ginklo ir vaduoti paverg
tuosius; toks žygis savo esme 
yra auka ir todėl šventas! Aš 
niekad nemaldaushi “taikos” iki 
pasaulyje vyraus neteisybė ir 
blogis”.

Amerika nemaldavo “taikos” 
iš nacių, iš fašis^j, neturėtų jos 
maldauti iš'MaŠk^rtis-^HronųlVie- 
nas lietuvis laikraštininkas pa
reiškė nusistebėjimą JAV pub
licistui David Lawrence; kodėl 
jis leidžiąs savo žurnale “US 
News & World Report” sovieti
niams propagandistams “spiau-- 
dyti” Ameriką? Kartu jis pa
siuntė D. Lawrence “Lituanus” 
straipsnį apie JAV-bių “Neišpil
dytą pažadą”. Po dviejų dienų 
jis gavo iš Mr. Lawrence laišką 
su trumpu paaiškinimu bei su 
“Lituanūs” straipsnio pagyrimu: 
“The Pragmatic Charter” jis 
“skaitęs susidomėjęs, įvertinda
mas straipsnyje iškeltas mintis”. 
“Lituanus”, yra Amerikos lietu
vių studentų pastanga informuo
ti amerikiečius, apie Lietuvą; jis 
primena 1914 - 1918 metų Ame
rikos lietuvių visuomenės infor
macinius leidinius, kurie tiek 
prisidėjo prie Lietuvos išlaisvi
nimo. Pažymėtina, tais laikais 
nebuvo nei Lietuvos pasiuntiny
bės. nei konsulatų, nei LLK, nei 
LAIC, nei kt.

Lietuviškoji savigarba
Tautininkai linksniavo “savi

garbą” išeidami iš VLIKo. Sa
vigarba turėjo tikriausiai tuomi 
būti užgauta kitų pasilikusių 
grupių politikų. Jie sušaukę spe
cialų komitetą redagavo tauti
ninkus pasmerkiantį pareiški
mą. Tautininkai sakė, kad nuo 
kitų grupių pritarimo ar neprita
rimo šiam pasmerkimui paaiš- 
kėsią ar įvyks VLIKo sesija lap-» 
kričio 24, į kurią esą ruošiasi at
vykti abu pirmininkai ir jau yra

atvykęs dr. Karvelis. Kaikas Niu 
jorke teiravosi, kada tautinin
kai bus pašalinti iš lietuvių dele
gacijos Pavergtose Tautose, nes 
“juk buvę sutartą, kad ją tesu
daro VLIKo grupės”.

Užklaustas vysk. V. Brizgys 
Čikagoje kategoriškai dementa- 

’ oeiKokį kvietimą paskutiniu 
laiku perimti Lietuvos laisvini
mo vadovybę ir tai turbūt buvo 
vėl “savigarba” kaikurių lietu
viškų politikierių, kurie save 
ruožtu neigė vysk. Brizgio de- 
mentavimą. Ar ne lietuviškoji 
“savigarba” buvo ir vieno lietu
vio politiko nepasitenkinimas 
profesoriaus K. Pakšto statisti
niais išvedžiojimais “Drauge”, 
kad jei ne nacinė - sovietinė 
klasta ir agresija, tai Lietuva 
šiuo metu būtų turėjusi 3.700.'000 
gyventojų, kai tuo tarpu dabar 
teturinti 2.470.000, neskaitant 
Maskvos okupacinių pajėgų. Mū
sų politikas sakė, girdi, kam 
mums patiems “mažintis”, pri
mindamas kaip svetimtaučiai 
vertina nykstančias tautas! Kai- 
kurie lietuviai taipgi citavo “sa
vigarbą” kalbėdami apie Latvių 
Raudonąjį Kryžių, kuris per vo- 
kjpAiiis belaisvius iš Vorkutos 
surinkęs ten esančių latvių (per 
600) pavardžių, uoliai varstė 
“Care”, American Red Cross ir 
kitu tarptautinių šalpos organi
zacijų duris, organizuodamas 
,iems siuntinius. Tuo tarpu lie
tuviai tebelaukė oficialaus BAL 
Fo pasisakymo šiuo reikalu.

Amerikos lietuvių 
savigarba
Svarstyta Amerikos lietuvių 

savigarba sužinojus, kad taip 
pat vieną milijoną skaičiuojanti 
Amerikos ukrainiečių bendruo
menė pastarosiomis savaitėmis 
Niujorke, Penktojoje Avenue, 

i nusipirko impozantiškus rūmus 
; kuriuose sutelkė visas JAV uk
rainiečių įstaigas: JAV Ukrai
niečių Institutą, Ukrainiečių In
formacijos Centrą, “Ukrainian 
Quarterly” ir ’’Bulletin” redak
cijas ir tt. Nežinia ar drįs tai pri
siminti mūsiškiai vadai, tačiau 
Amerikos lenkų spauda savuo
sius vadus ir visuomenę už sa
vigarbos stoką pliekia išsijuo- 
susi. . ę. -

Informacija rodo 
savigarbos stoką

Jau-, keteriįęmąetai Amerikos, 
lietuviai neturi anglų k. infor
macijos, pasitenkindami atsitik
tiniais Amerikos žurnalistų at
siliepimais. Štai “ekspertas” H. 
Schwartz iš NYTimes grįžęs iš 
pasivažinėjimo po TSRS ir tu
rėdamas daugybę progų savo 
straipsnių serijoj Pabaltijo tau
tas aiškiai ignoravo. Kaikuriais 
atvejais jis TSRS pavergtųjų 
tautų likimą apibūdino klaidin
gai, bet dėlto mes nesirūpinom. 
Net ir Juozas Pruriskis “Drau
ge”, lyg suabejojo mūsiška “sa
vigarba” nurodęs, kad neseniai 
Čikagoje įvykusioje Sąjūdžio 
Prieš Komunizmą konferencijo
je nesimatę lietuvių.

— Otava. — Per šių metų pur
inus 9 mėn. į Kanadą teįvažiavo 
vos 86.607 imigrantai, kai pernai 
per tą patį laiką Įvažiavo 126.853.

padarė mane 
piniguočių

VISI j LIETUVOS KARIUOMENĖ ŠVENTĘ 
ST. CATHARINĖJE!

F '

š. m. lapkričio 19 dieną 6 vai pp. punktualiai 
Lenkų salėje — 43 FACER STR.

Didelis “VARPO” choro koncertas
PULK. PR. SALADŽIAUS PRANEŠIMAS. 

ŠAUNUS PASILINKSMINIMAS.
PUIKI MUZIKA, PUIKI LOTERIJA, PUIKUS BUFETAS. 

NUOŠIRDŽIAUSIAS KVIETIMAS VISIEMS! 

Visas pelnas skiriamas paremti karo invalidams.
Rengia Ramovėnai.

ST. CATHARINES, Ont.i

Paieškojimai
t

Joną Budriaučių, Adomą Pau- 
žuolį ir Petrą Kaušpėdą prašo 
atsiliepti Juozas Misiūnas, Vila 
Belą, Rua das Giestas 984, Sub- 
distrito de V. Prudente, Sao 
Paulo, Brasil.

Antaną čarbašauską, kilusį iš 
Panevėžio apyl. ieško E. Žitkus, 
1839 E. 90th St., Cleveland 6, 
Ohio, USA.

Zigmas Mikalauskas iš Suba
čiaus ir Valentinas Vilkenas, 
buvęs studentas technikas, pra
šomi atsiliepti ar kas juos žino 
pranešti Lietuvos Gen. Konsula
tui, 11 Grenadier Heights, To
ronto, Ont

Mato Romeikos ieško giminės 
Lietuvoje. '

Mečiui Nomeikai, gyv. Morrt- 
realyje, yra laiškas iš Sibiro.

Abiem atvejais kreiptis: J. Sa
baliauskas, 5332 So. Laflin St., 
Chicago 9, Ill. „

Antaną šaknį, gyvenusį Bos
tone, Mass., ieško žmona iš Lie
tuvos. Pranešti: P. Urbonienė, 
891 Dundas St W., Toronto, Ont. 
Tel. EM. 4-2913.
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pirmę kartę 
mano gyvenime

The Bank of
Nova Scotia asmeninis
Taupymo Planas
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

PSP veikia magiškai — ypai jei 
jums sunku prisiversti taupyti . . .

■ garantuoja, kad jūsų nurodytos as
muo gaus pilng numatytų sutau
pyti sumų, jeigu jūs prieš tai nu- 
mirsite. Tolimesnių informacijų ir 

: veltui PSP knygelės reikalaukite 
jums artimiausiame Bank of Novo

. Scotia skyriuje

Jūsų partneris, 
padedat 

Kanados augime.

The BANK of NO VA SCOTIA

Liet, šeštadieninė mokykla. 
Šiais metais liet, šeštadieninė 
mokykla veikia gan sklandžiai 
ir tikimasi gerai ištverti iki pa
baigos metų, nes atsiradus nau
joms jėgoms stengiamasi suras
ti tinkamesnis ir geresnis kelias 
užbėgti už akių netikslumams. 
Lapkričio 4 d. p. Daugino bute 
įvyko vietos b-nės valdybos ir 
tėvų mokyklos reikalu pasita
rimas. Pirmininkavo mokytojas 
A. Gvazdys. 'Ypatingai gražiai 
•tarė įžangos žodį į susirinkusius 
tėvus naujasis klebonas Tėvas 
Juvenalis Liauba, OFM, nuro
dęs mokyklos svarbumą ir pa
linkėjo kuogeriausios jai sėk
mės ateityje. Paaiškėjo, kad 
nors laikinai, klebono rūpesčiu 
dabar yra gauta atskiros mo
kyklai patalpos nemokamai ir 
tikimasi artimoj ateity, per įta* 
kingus asmenis gauti iš School 
Board pačiam miesto centre. 
Dabar moko keturi mokytojai: 
Tėvas Vytautas Balčiūnas, An
tanas Gvazdys, Stasys Šetkus ir 
Zenonas Piliponis. Visi neima 
jokio atlyginimo dirba vien tik 
iš pasišventimo. Gal vieną iš 
sunkiausių darbų — rūpestis 
vaikų mokyklon pristatymu, 
bus pasiėmęs J. Skeivalas. Nors 
jis savo vaikų neturi, bet pasiim
tą darbą atlieka labai sąžinin
gai ir pagirtinai. 'Nusiskundus, 
kad tam reikalui labai sunkiai 
gaunama mašinos, susirinkusie
ji nutarė išvežioto jams apmokė
ti nors benzino išlaidas. Tam su
daryta mokyklos kasa, į kurią 
kiekvienas tėvas per metus įsi
pareigojo įnešti $3. Bet tėvai, 
kurie patys savo vaikus prista
tys mokyklon, mokės tik $1. Ka
sai papildyti dar nuspręsta pa- 

lietuvius, kad nors turėti šiek 
tiek pinigo pasitaikiusioms pri
puolamoms išlaidoms. Visų pra
šoma neatsisakyti priimti mūsų 
aukų rinkėją ir nepagailėti vie
no kito dolerio vargo mokyklai. 
Kiekvieno susipratusio lietuvio __ ___ ____
reikalas šį taip svarbų lietuvy-: 4-ji Lietuvių Diena praeitų dar 
bės židinį remti.

Dabar mokyklos tėvų komite
tą sudaro: J. Bušauskas, A. Liak- 
sas ir A. Paulionis. •

Pabaigai negaliu pro šalį pra-

Tilisonburg, Ont.
Lapkričio 19 d. Ūkininkų Klu

bas Tillsonburge Columbo salė
je rengia šokius. Pradžio 7 vai. 
vak. Bus geras orkestras, skanių 
gėrimų ir užkandžių. Pelnas ski
riamas lietuvių namų statymo 
fondui. Ūkininkų kl. v-ba.

SUDBURY Ont.
Šokių vakaras. Lapkričio 5 d. 

kroatų salėje bendruomenė su
ruošė šokių vakarą, bet žmonių 
buvo nedaug, nes nebuvo pa
kankamai išgarsintas. Parengi
mui daugiausiai talkininkavo M. 
Venskevičienė, B. Jakubonienė, 
J. Cebatorius ir L. Baltutis.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 26 d., šeš
tadienį, gražioj ukrainiečių sa
lėj, Frood Rd. gatvėje. Ta pro
ga turėsime šaunų koncertą, 
kurį išpildys plačiai pagarsėjęs 
ne tik lietuvių, bet ir kanadiečių 
bei amerikiečių tarpe įžymus so
listas V. Verikaitis, sol. St. Ma- 
šalaitė ir pianistė Sideny Yong. 
Sudburicr ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami pasinaudoti 
pas mus labai reta proga išgirsti 
tą naują kylančią muzikos 
žvaigždę. Atvažiuos apie 10 sve
čių iš Pembroke, kur turimomis 
žiniomis yra daug gražių lietu
vaičių, bet trūksta vyrukų. Tad 
bus puiki proga mūsų viengun
giams susitikti ir susipažinti.

Lapkričio 27 d. bus iškilmin
gos pamaldos su Libera už visus 
žuvusius Lietuvos karius irpar- 
tizanus. Pamaldas užprašė L. 
Remeikienė.

Irena Balčiūnienė, grožio sa- 
liono- savininkė, išlaikė sėkmin
gai egzaminus ir gavo atitinka
mą diplomą.

šeštadieninę mokyklą dabar, 
lanko 25 lietuviukai.

Kun. A. Sabas išvažiavo atos
togų į JA V. Dėl to lapkričio 20 
d. lietuviams atskirų pamaldų 
nebus. Grįš lapkričio 26 d.

Iš apylinkės valdybos pasi
traukė A. Strakauskas. Vieton

rainos kręiptS'‘į'V^us kolonijos ’klausi

eiti pro kaikurių asmenų nusi
skundimus. Kaip visur taip ir 
pas mus, “nėra namų be dūmų”. 
Ir St. Catharinėje atsiranda tė
vų, kurie į mokyklos reikalus 
žiūri pro pirštus, laiko visai be
reikšmiu dalyku ir vietoj leidę 
savo vaikus į mokyklą, tuo me
tu išsiunčia juos čiuožti ar į ki
ną. Yra ir tokių, kurie tiesiog 
pasako, kad jam lietuvių kalbos 
nereikią, nes jo vaikai į Lietu
vą nebegrišią ir nesą reikalo 
juos gadinti su ta lietuviška kal
ba. Buktai ji tik trukdanti ang
liškai gerai išmokti. Graudu da
rosi girdint tokius mūsų tautai 
žalingus pasisakymus. Už tai 
mes negalime pykti ir skųstis, 
kad kartais prieš kitas tautas 
mes laikomi atsilikėliais, esame 
nustumiami į blogesnes ar pas
kutines vietas. Patys esame kal
ti. Atsižadėdami savo tėvų kal
bos, vietoj savo vardą iškelti, 
liksime dar didesniais atsilikė
liais.

Ten pat, po pasitarimo, P. Bal
so iniciatyva iš tėvų tarpo tapo 
išrinkta skautų rėmėjų valdy
ba į kurią įėjo: J. Dainora, A. 
Paulionis, St. Šetkus ir kandida
tu St. Kukta. Tėvas.

4-ją Lietuvių Dieną nutarta 
ruošti. Dabar dedamos pastan
gos sudaryti ruošimo komitetą. 
Atsižvelgiant į tai, kad Dieną 
ruoš dvi apylinkės, kurios apima 
keturias lietuvių čia gyvenamas 
vietoves, tai suprantama išrink
ti vieną komitetą atstovaujantį • 
visus lietuvius nėra taip jau 
greitas ir paprastas dalykas — 
reikia daugiau laiko.

Kaip girdėti Windsoro bend
ruomenė irgi nori tą Dieną ruoš
ti ir dėlto Krašto Valdyba yra šį 
__ j 
dienotvarkę. Be abejo, varžybų 
čia būti negalėtų. Atrodo dar 
daug progų bus tai Dienai ruošti 
ir ateityje.

Žinoma, pats laikas dabar yra • 
iš lėto svarstyti, planuoti ir pa
dėti gerus pagrindus tam kad

geriau kaip kad buvo iki šiol.
Lapkričio 19 d. į St. Cathari

nes atvyksta “Varpo” choras. 
Kviečia Niagaros pusiasalio “Ra 
movė” Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimo sukakties proga. Šis 
“Ramovės” skyrius nori Kariuo
menės šventę suruošti šiemet 
ypatingai iškilmingai, kaip tai 
padaryti buvo nutarta visuoti
niame narių susirinkime. Gi 
ramovėnai vykdo tai ką kartą 
nutarė, nors tam sąlygos dėl uz- 

1 sitęsusio streiko nėra , labai jau 
džiuginančios. Tačiau ramovė
nai turi daug vilčių. “Varpo” 
chorą reikia išgirsti kiekvienam. 
Be to, gerai būtų, kad šį repre
zentacinį chorą išgirstų ir kita
taučiai. Todėl ramovėnai nuta
rė šį koncertą išgarsinti plačiai 
ir bičiuliškų tautybių spaudoje, 
kviesdami ateiti į koncertą. 
Kaip teko girdėti daugelis kana
diečių ruošiasi į šį koncertą irgi 
ateiti. Nevienas jų seniai yra 
čia prašęs vietos lietuvių paro
dyti ką nors iš lietuviškos kultū
ros veiklos. Dabar turės geros 
progos susipažinti su lietuviška s 
daina, kartu su lietuvių tauti
niais siekiais minint lietuvos 
kariuomenės įsikūrimą, jos ko
vas dėl nepriklausomybės, su
dėtas aukas ir dabartinį pasiry
žimą atsikovoti savo žemei lais
vę. Linkėtina ramovėnams gra
žiausios sėkmės jų veikloje, kad 
lapkričio 19-tą St. Catharinėje 
“Varpo” koncerte būtų spūstis 
tautiečių iš visų apylinkių. Kad 
šventė pasisektų visais atžvil
giais ir duotų gero pelno, kuris 
ramovėnų skiriamas karo inva
lidams paremti. Vaga.

Skautų tėvų susirinkimas įvy
ko lapkričio 4 d. pp. Dauginu 
bute. Niagaros apylinkės atsto
vas skautų vadovas P. Balsas 
nurodė skautų rėmėjų organiza
cijos rikalingumą ir pasiūlė iš
rinkti valdybą. Į skautų rėmėjų 
valdybą išrinkti Dainora, Pau
lionis ir Kukta.

Išrinktoji valdyba tuoj ėmėsi 
darbo. 1956 m. sausio 14 d. St 
Catharines mieste slovakų salė
je rėmėjai rengia šokių vakarą 
skautų naudai. Pageidaujama, 
kad artimesnių apylinkių lietu
vių organizacijos tą dieną neda
rytų kitų parengimų.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kiekvienas kultūringas lietuvis ne
gali nebranginti tavoįo meno. Juk me
nas iškelia lietuvių tautos originalu
mą. Saugo ir ugdo jos amžinusias 
ypatybes. Gaivina ir stiprina jos dva
sią. Puoselėja jos svajones. Palaiko 
jos karšiausius troškimus... Meni
ninkai yra tautos originalios gyvybės 
kūrėjai. Jos didybės skelbėjai. Jie 
viską atgaivina, prie ko tik prisilie
čia. Jų rankose tėvynės tikrovė ima 
spindėti nepaprastu gražiu. Meninįn- 
ku dėka tauta pasidaro įdomi sveti
miesiems ir žavi saviesiems.

J. Keliuotis 
/Kūryba, 201 /Lietuvių dailininkų veikla retai turi progų užimti mūsų spaudos pirmuosius puslapius. Randame žurnaluose ir laikraščiuose reprodukcijų, atspaudų, užsklandų ir mums atrodo tai paprastas, kasdienis reiškinys. Randame vieną kitą pašaliečio pastabą apie tariamas ir realias nesantaikas, intrygas, randame ir pačių dailininkų vieną kitą kartesnį žodį, ir patraukome pečiais dėl tokio vadinamo nesu- gyvenimo. Gal dar prisimename nepriklausomybės metais retkarčiais stipriau siūbtelėjusias diskusijas dailės klausimais, kurių aidus dar girdėdavome ir Vokietijoje, tremtinių stovyklose. Tačiau visa tai tėra paviršiaus bangavimai, pro kurios vargu ar daug mūsų žmonių yra pabandę žvelgti gilyn, kur glūdi mūsų dailininkų tikrieji rūpesčiai, jų tikrieji siekimai, jų esminės problemos. O tokių problemų gausu: jų būta praeityje, jų esama šiandien dar daugiau, ir jų bus ateityje, nes menininkų kova už savąjį pašaukimą ir nesuprofanuotą kūrybą šitam komerciškam žemyne nebus lengvesnė rytoj. Išeivijoje turi-» mė daug talentingų dailininkų ir jų dalia mums turi rūpėti nemažiau už kitų mūsų kultūrininkų likimą, nes jų įnašas likimi- nėn kovon yra nepaprastai svarus ir būtinas.

populiarinti lietuviškojoj visuo
menėj teisingą kritišką nuovoką 
apie nūdienę dailę; išauginti pa
jėgių meno kritikų, kurie galė
tų sumažinti trūkumą specialis
tų teoretinėse dailės srityse; 
griežtai ’pasisakyti prieš dailės 
sukomercinimą ir naudojimą 
fiktyvių titulų; organizuoti tam
presnį tarpusavį narių ryšį ir 
skelbti dažniau spaudoje LDI 
pasiekimus kūrybinėj ir organi
zacinėj plotmėj.LDI pirminįnku perrinktas dail. Telesforas Valius, gyvenąs Toronte.LDI programa plati. Jos pasisekimas, pirmoj eilėj, matuojamas LDI narių kūrybiniais pasiekimais. Ir tai, mūsų, manymu, yra teisingas kelias. Visos menininkų organizacijos išlieka gyvos ir pajėgios, jei pagrindan padėtas žmonių idealizmas, žmonių, trokštančių išlaikyti savo atstovaujamą meno šaką švarią nuo smulkių intrygų ir augš- to mėninio lygio.

NAUJOS KNYGOS t

Šiuo metu lietuviai dailininkai yra susibūrę .į dvi organizacijas: viena jų (Pasaulio Lietuvių Dailininkų Sąjunga) yra bendrinė,, bandanti tęsti nepriklausomybės metais gyvavusios Liet.. Dail. Sąįungps~,pnQfesinės k* ’o'rgjamzacijos tradicijas (nors šis tikslas sunkiau pasiekiamas,- neturint savos valstybės atatinkamų švietimo institucijų paramos bei globos) ir antroji (Lietuvių Dailės Institutas), subūrusi tam tikrą skaiičų (23) panašios kūrybinės ir kultūrinės koncepcijos kviestinių dailininkų, kurie pirmuoju savo tikslu yra užsibrėžę “tirti, ugdyti ir remti lietuvių dailę” (žiūr. LDI veiklos plano pirmąją pastraipą). Taigi, pastaroji dailininkų grupė nesiekia vien tik profesinio repre- zentavimo, bet turi aiškius savo veiklos tikslus, kurių pagrindiniu reikėtų nurodyti pastangą išlaikyti lietuvių dailę kiek galima augštesniam meniniam lygyje, moraliai remiant kiekvieno individualų kūrybinį pasireiškimą ir visiems bendrai siekiant savųjų ir svetimųjų tarpe tinkamai reprezentuoti lietuvių dailės laimėjimus. LDI taip pat ypatingai akcentuoja būtinybę mūsų dailės raidą išlaikyti nepriklausomybės metais atsiekto išsivystymo augštumoje ir lygiai dinamišką ir gyvybingą, atvirą visiems Vakarų pasaulio meniniams pasireiškimams. Kitaip tariant, pirmosios ir antrosios lietuvių dailininkų organizacijų pagrindinis skirtumas atrandamas nevienodoj jų organizacinių uždavinių sampratoj. Todėl spaudoj pasirodą kontroversiški pasisakymai nėra vien tik kokių intrygų užkulisiniai atsiskaitymai, bet visai s k irti ng a i į meninę veiklą žvelgiančių dalles' kūrėjų principi
nių pažiūrų kova. Kova tarp žmonių, daugiau ar mažiau prisitaikančių prie šio krašto materialinių reikalavimų ir žmonių, kurie bet kokia kaina nori išlaikyti dailės nekomercišką, neutilitaristinį pobūdį. LDI kategoriškai yra pasisakęs ir pasisako prieš bet kokį bandymą pataikauti vidutiniškumui, banalybėms ir savo sielos išsiparda- vinėjimui. Todėl dailininkų tarpe yra susidarę du frontai ir jų dialogas nevisuomet švelnus.

Lietuvių Dailės Institutas sa
vo paskutiniam suvažiavime, 
įvykusiam š.m. rugpiūčio 6 d. 
Toronte, akcentavo pagrindines 
veiklos linijas: organizuoti dai
lės parodas, gausinti įsteigtojo 
dailės muziejaus eksponatų skai
čių (šiuo metu LDI muziejuje 
yra apie 20 kūrinių. Eksponatai 
bus parvežti laisvon Lietuvon 
kaip dovana ir įrodymas lietu
vių dalininkų kūrybinio gyvy
bingumo tremtyje); kreipti ypa
tingą dėmesį į priaugančios lie
tuvių dailininkų kartos meninį 
auklėjimą ir organizavimąsi;

Tai tik keli žodžiai iš šalies apie mūsų dailininku?. Tpkių žodžių iš šalies pasigirsta retkarčiais. Nuoširdžių, piktų, savotiškų. Vienas toks žodis liko mums atmintyje. Tai Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininko B. Babrausko piktokas dailininkų išbarimąs “Drauge”. Rašytojų D-jos pirmininkas ten moko dailininkus mandagumo, t.y. kaip jaunesni kolegos turėtų elgtis su senesniaisiais. Pamokymas yra iš esmės nebloga priemonė paskelbti kąikurias tiesas, bet reikia žinoti laiką ir vietą. Šiuo atveju, Ben. Babrauskas netiktai netaktiškai kišasi į kitų meno žmonių asmeninius santykius (nes: kokia gi teise ar specialib įgaliojimu kalba LRD pirm, dailininkams? Argi pačioje LRD-oj taip jau viskas švaru ir tvarkinga? Gal gi būtų geriau LRD pirmininkui paskelbti vieną kitą straipsnį apie įvairias tamsias dėmes, kad ir, pavyzdžiui, premijų ir konkursų organizacijoje?), bet nepaminėdamas kon
krečiai baramojo žmogaus pavardės meta nejaukų šešėlį ant visų (nekaltų) dailininkų gaivų.Tam pačiam dienraštyje teko skaityti ir kitų, nuomonių, kur žmonės, kažkodėl įsitikinę jog

Liudas Dovydėnas, NAKTYS KARA, 
LINKIUOSE, apysaka, išleido "Terra”, 
iliustracijos^ ir viršelis Vyt. I$no, ti
ražas 1000 egz., spaudė "Draugo" 
spaustuve, 168 psl., kaina nepažy
mėto.Nenaujiena, kad senasis Lietuvos kaimas turėjo kur nuošalioje vietoje, miške, už keleto kilometrų nuo kaimo, pievų, kuriems nušienauti nusikeldavo ten kokiai savaitei pagyventi stovykliniu gyvenimu. Dovydėnas čia ir vaizduoja berniuko nuotykius bei pergyvenimus šitaip šienaujant Karališkiuose. Sakytume taj puiki medžiaga ištisai poemai — miške žmogus atsiduria taip arti gamtos, taip su ja sutampa, stačiai susilieja, pamato tiek nepaprastų dalykų ir pajunta visatos didybę. Dovydėnas šitas nuotaikas yra puikiai pagavęs, gan teisingai įvertinęs berniuko psichologiją, tad apysaka skaitoma su dideliu malonumu. Ji išleista, atrodo, taikant jaunimui — ypač tai rodo formatas ir rašmenų didumas, — bet vargu ar galės patraukti čionykštį jaunimą-, kuris teh ras tiek daug nepažįstamų ir nesuprantamų dalykų. Na, ir iliustravimas vaikams artimesnis būtų natūralesnis, ne toks ’’moderniškas”.
Petronėlė Orentaitė, GROŽyYLĖS MEI
LĖ, apsakymai ir apybraižos,. Nidos
Knvgu Klubo leidinys Nr. 8, 1955 m., Į — « E ... .. ,
London, 166 psl., išspausdinta 2.000 j KSaa&CCljai PFiSlUSta

JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų Šventės 1956 m. Repertuaras, Chicago 1955. Išleidimą finansavo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apylinkės Valdyba, 52 psl.J. Mikelionis, Benamiai, spaudė “Laiko” spaustuvė, jtiražas 1000 ėgz., 1954, Buenos Aires, 214 psl. Kaina nepažymėta.J. Venckus S J, Komunizmo pagrindai, išleido “Laikas” 1954, Buenos Aires, 152 psl., Kaina nepažymėta.Kunigas Kan. Antanas Petraitis^ Chicago, Ill., 1955, 24 psl., išleido Kun. kan. A. Petraičio Paminkliniam Kryžiui statyti Komitetas, red. St. Džiugas, spaudė M. Morkūno spaustuvė, tiražas 1000 egz.Šv. Pranciškaus Varpelis, 1955 m. Spalis, 289-320 psl.

egz., kaine nepažymėta, *nes siunti- 
nėjome tik prenumeratoriams.
Septynioliką dalykėlių, tel

pančių šiame rinkiny, autorė 
pavadino apsakymais ir apybrai
žomis. Kaikurie jų galėtų būti 
pavadinti feljetonais. Net dau
guma jų turi lengvo humoro fel
jetonų pobūdį. Ir autorės tam 
turima gyslelė. Apsakymėliai ar 
feljetonai lengvai ir maloniai 
skaitomi.Tematika Orintaitės gana įvairi. Didele dalimi čia vaizduojami iš kaimo į miesą patekę jaunuoliai, ypač jaunuolės, lyg studentiškais laikais būtų rašyta. Ypač vykusiai autorės pašar- žuojamos moterys—vienos mielos plepūnėlės, kitos puošeivos. Tos geriausiai pavykusios. Kitoniškieji tipai, kurie sprendžia gyvenimiškas problemas, blankesni. O jų yra. Viena net sau- žudybe baigia. Tik kažkaip per lengvai prie to prieina, neįtikinamai. Dauguma tų apsakymėlių dvelkia didaktizmu, o vėliausiosios, liečiančios tremtinius Amerikoje, kiek perdėtos, su patriotinėm deklamacijom, kupinos patoso.Visdėlto tai miela knygutė lengvų pasiskaitymų mėgėjams, ypač skaitytina dėl gražios sklandžios kalbos ir lengvo stiliaus.

atstovauja “pilkąją minią”, reikalavo, kad mūsų dailininkai tapytų ir pieštų tik gatvės skonį patenkinančius kūrinius, kitaip kalbant, grįžtų prie spalvotų atviručiu gamvbos. Ir kituose laikraščiuose tokių “deimantų” pasirodo. Dailininkus pamokyti tariasi galįs kiekvienas, Dievo apdovanotas akimis. Tokiems žmonėms sunku įrodyti, kad dailė nėra vien tik “skonio dalykas”, kad dailė nėra sportas, skiriama laisvalaikio praleidimui (kaip, sakysim, meškerlojimas arba medžioklė), bet sritis reikalinga ilgų ir išsamių studijų ir ilgamečio bendravimo su meno, kūriniais.

MILŽINAS, DIDVYRIS, ŠVENTASIS
TRYS DIDIEJI ŽIBURIAI KELYJE Į ŽMOGAUS PILNATVĘ

Dr. A. BALTINIS 
----- j---------vedąs jį į titaniškumą ar šventumą.Paskutinė pakopa — šventumas. Tai žmogiškumo viršūnė: 

“Jo žmogiškume apsireiškia visa 
asmens būtis su vitalinėmis - 
kultūrinėmis ir šventumo verty
bėmis” (187 p.). Šventasis tat yra didvyrio įprasmintojas ir visos žmogiškosios pilnatvės įkūnijimas: nors fiziškai nesubrendęs, “tačiau dvasinis jo veidas

1. Ribotumas — 
žmogaus tragiką

Jau senovės filosofai yra pa
stebėję, kad žmogaus tragiką 
glūdi jo ribotume, kad jis būda
mas dalis, trokšta visumos, bet 
nepajėgia savo jėgomis jos įvyk
dyti. Savo naujame veikale — 
“Milžinas, Didvyris, Šventasis” 
Dr. P. Gaidamavičius iškelia šią žmogaus tragiką ir ieško kelio į žmogaus pilnatvę. Trumpais ir reikšmingais žodžiais ir prasminga Čiurlionio piramidžių sonata nusakęs trejopą žmogiškosios prigimties sąrangą, autorius sustoja prie gairių, vedančių į žmogišką pilnatvę. Šios gairės yra vitalinės, dvasinės ir religinės vertybės, kurių realizavime autorius mato žmogaus atbaigimą ir jo gyvenimo įprasminimą. Pagal šias gaires knyga suskirstoma į /tris dalis, kur kalbama apie milžiną, didvyrį ir šventąjį- kaip atitinkamų vertybių įkūnytoj us savo asmenyje ir gyve-' nimo tikrovėje. •

2. Milžinas, Didvyris, 
Šventasis — žmogaus 
pilnatvės išraiškaJei žmogaus pilnatvė glūdi vitalinių, dvasinių ir religinių vertybių realizavime, iškyla klausimas. kas sudaro augščiausiąją vertybę kiekvienoje iš minėtųjų sistemų ir koks jų santykis su kitomis vertybėmis. Kad atsakytų Į šiuos klausimus, autorius paeiliui nagrinėja šių vertybių sritis, ieškodamas kiekvienoje augščiausios vertybės ir jos pasireiškimo gyvenime. 'Iškėlęs vitalinių vertybių reikšmę žmogui, kalba apie šių vertybių įkūnijimą — milžiną ir šių vertybių atstovus gyvenime: kūninį, ekonominį, techni- nį ir valdovinį žmogų. Trumpais, bet reikšmingais bruožais autorius iškelia šių tipų būdingas žymes ir jų vieklos plotus gyvenime.Milžinas tik pakopa į augštes- nį žmogiškumo laipsnį — didvyrį. Jo būdinga žymė — taurumas, apsireiškiąs “savo esmės 

tobulu realizavimu ir polėkiu augštyn” (67 p.) . Iš čia kyla didvyrio žmoniškumo siekimas, kova dėl gėrio ir jo dinamizmas,

’’KANADOS PILIETIS”

Kiekvienas Kanados pilietis gyvena laisvo žmogaus laisvame krašte 
gyvenimu. Visiškai nesunku kitų kraštu gyventojams pasidaryti Ka

nados piliečiais. Štai keletas reikalavimų:

Nuo jūsų įvažiavimo Kanadon imigranto teise turi 
praeiti penki metai. y

Jūs

bėti

Jūs

i

privalote būti gero charakterio* ir mokėti kal-

angliškai arba prancūziškai.

privalote užpildyti Kanados pilietybei gauti 
prašymą pas jums artimiausio teismo raštininką 
(Clerk of the £ourt)

i

Tolimesnių informacijų, kaip tapti Kanados piliečiu, prašykite pas jums 
artimiausio teismo raštininką arba kreipkitės raštu į Canadian Citizenship Branch, 

. Ottawa.
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iapvaldomų valia, atremtų į gėrį. Milžinas tada lengvai įjungia- , - * mas į didvyrį, kaip jo iškrypimas. Antroji pakopa tada galėtų būti genijus - dvasinių vertybių 1 įkūnytojas, o trečiasis - šventasis. Pagal šį suskirstymą būtų išsaugojamas didesnis jų savarankiškumas, tikroviškumas padidėtų ir paties veikalo pedagoginė vertė.Dabartinėje sąrangoje išeina, kad tikras žmogus yra tik šven- į tasis, o didvyris tik jo pakopa, o
malonės tikrovėje gali būti pa- i milžinas iš viso nėra žmogus. į 
siekęs likiminės pilnatvės” (186 i Suskirstant žmoniškumo idealą P). ? ? ‘ '

Dr. Pr. Gaidamavičius-Gaida

į didvyrio, genijaus ir šventojo, kiekvienas jų skyrium turi savo vertę vertybių hierarchijoje, nė . vieno nereikia paneigti, kas ir ! yra autoriaus pagrindinė mintis.Tai labiau atitiktų tikrovei, nes dvasinių vertybių įkūnytojai dažnai yra silpni kūnu, o kūno ; milžinai menkos dvasios. Bet šis ; priešingumas dar labiau iškyla Idvasiois srityje: jei didvyris ir i genijus nori apreikšti savo “aš”, i vienas gyvendamas savo žygiuose, antras ■—savo veikaluose, tai ^-šventasis nori išnaikinti savo j “aš”, kad galėtų amžinai gyvengti Dievuje. Didvyriui ir genijui ; būdinga pasaulio meilė, o šven- ! tajam — Dievo meilė. Viename asmenyje visos šios vertybės netelpa, bet tik viena iš jų vyrauja: pasaulis reikalingas tiek didvyrių, tiek genijų, tiek šventųjų. Tik jų bendradarbiavimas' ir vienas kito papildymas veda į gyvenimo, kultūros ir žmogaus pilnatvę.Šios metodinės pastabos tačiau nemažina knygos vertės nei jos aktualumo. Joje autorius liečia mūsų laikų pagrindinę problemą: vitalinių, dvasinių ir religinių vertybių suderinimą gyvenime ir žmogaus asmenyje. Per pasaulį, kultūrą ir religiją iis veda žmogų prie Absoliuto. Šias tris didžiąsias žmogaus vertybių sritis autorius atskleidžia su giliu dalyko įžvelgimu, pasaulio, žmogaus ir dievybės supratimu, ir duoda modernų, geriausia šio žodžio prasme, atsa- 
į kymą i vis iš naujo kylantį klau- viškes mint’es ir širdies atsakymas yra ne “šviesi kibirkštis”, bet galingas prožektorius, nu- šviečiąs žmogaus gyvenimo kelią, pradedant vitalinės gyvybės apraiškomis ir baigiant amžinybės horizontais.

Dr. Pr. Gaidamavičius, MILŽINAS, 
DIDVYRIS, ŠVENTASIS, žmogiškosios 
pilnatvės vizija, Tėvu Pranciškonų lei
dinys,, aplankas dail. V. K. Jonyno, 
tiražas 1.200 egz., Atspaude T. Pran
ciškonų spastuvė Brooklyne, 246 psl.

Sekdamas savo planą, autorius parodo kaip šventumas iš- sispinduliuoja į visas gyvenimo sritis, keisdamas asmenį ir patį gyvenimą pagal augštesnes tikrovės - malonės dėsnius. Čia iškelta labai reikšminga mintis, kad šventumas nėra gyvenimo ar asmens susiaurinimas ar net jo paneigimas, kaip įprasta manyti, bet jo praplėtimas, patobulinimas: “Jisai (šventasis) atsi
suka Į antgamtinę tikrovę, atsi
verdamas jai tikėjime ir tuo 
būdu jo gyvenimas praturtina
mas nauja plotme, nauja švie-

kur* įgalina i šima: kas yra žmogus? Šis liėtu- 
jį kopti būties pilnatven - sven- t.-.,
tuman” (143 p ). Šiokia šventumo samprata, mūsų pasisavinta, gali būti stipriu veiksniu ne tik asmeniniam šventumui siekti, bet ir visai kultūrai kilti. Jei, pvz., katalikas rašytojas. įsitikina, kad religija jam ne “varžtai”, bet gyvenimo praplėtimas, atskleidžiąs jam naujas tikrovės I sritis, kurios netikinčiam nėpri- ■ einamos, toks įsitikinimas taps galingu jo kūrybos akstinu, at-: skleidžiančiu naujas vertybes, i ~ Gilus ir vispusiškas yra auto-; Kultūrinė kronika riaus krikščionybės Supratimas:; “Tapti Kristaus sekėju reiškia Prof .A. Ramūnas - Paplaus- priimti ne vien Jo skelbiamas -<as . skaitė paskaitą pirmame tiesas, pritarti Jo mintims bei: tautiniame Kanados vertėjųjcon- reikalavimams, bet ir įsigyven- i Srese- Kalbėtojais buvo pakviesti JO asmenin,-JO dieviškai žmo- atstovai sekančių institucijų: giškon tikrcvėn, kuri pakelia: Jungtinių Tautų (Niujorke), žmogų naujan buviman (137 p.). Federalinės Kanados Vyriausy- Tai yra egzistencinis ir dinami- Canadian Education Asso- nis krikščionybės supratimas, iš : ciaticn ir keturių žinomiausių kurio seka teisinga autoriaus iš- Kanados universitetų — McGill, vada, kad “Krikščionybė plinta Otavos, Montrealio ir Lavalio. 
ir laikosi ne tiek irodvmu, kiek : Kongreso užbaigą sudarė įskil- 
meilės ir aukos jėga” (137 p.).įmingas sv- Elenos saloj banke- Šis dinaminis krikščionybės su- i suruošė Montrealiopratimas, atremtas į šventumą atitinka ne tik jos esmei, bet moderniojo žmogaus dvasiai laiko reikalavimams^

3. Žmogaus pilnatvė ir 
gyvenimo tikrovė ____________ _Žmogaus gyvenimo ir asme-; m0|ę0S Gražiai dirba ir sėkmin- nybės suskilimo bei sunykimo^gai reiškiasi apylinkės choras * tamsoje, Dr. Gaidamavičius iš- “Darną?’, vedamas muz. M. Bud- kelia žmogaus* pilnatvės idealą, Į riūno Jo pasi§Ventimas pelny- atremdamas jį į vitalinių, dvasi-į taį užsitarnavęs apylinkės Vainių ir religinių vertybių reali- <jybos ir visų lietuvių nuoširdžią žavimą, pabrėždamas, kad šios padėką.

...u— _..j_ Hildegard Haslinger yra

ir ir
! tas, kurį suruošė Montrealio miesto meras.

“Darbininko ’’dramos konkur
sui yra prisiųsti du veikalai.

Memmingeno vargo mokykloj dirba du mokytojai, muz. Bud- : riūnas ir p. Bernotas, o ją lanko į 43 vaikai. Savaitėje būna 8 pa-

vertybės gyvenime nėra sude- DrJ Hildegard Haslinger yra rintos, yra “suskilusios”, ir iš to | pirmoji moteris gydytoja Vokie- kyla gyvenimo nenormalumai tijoje> neseniai apdovanota Pa- bei katastrofos, ir duoda prak- raceiSo medaliu. Tas medalis vertybl4 suderinimo skiriamas gydytojams, kurie pa- 3- sižymėjo savo darbe dideliu pa-sintezę. sižymėjo savo darbe dideliu pa-
Tačiau skaitant šią nuoseklią sišventimu. Iki 1948 m.'dr. Has- 

ir gyvenimišką knygą, nejučio- linger gyveno sovietų okupuo- 
mis kyla klausimas ar tokia sin- j tame Karaliaučiuje ir sunkiau- 
tėzė galima, ar pačiose vertybė- siose sąlygose taikė žmonėms 
se ir žmogaus prigimtyje nėra į medicinos pagalbą. Savo atsimi- 
nenugalimų priešingybių? Tai. nimuose ji šiltai kalba apie Lie- 
yra pagrindinė knygos proble-; tuvą. Karaliaučiuje gyvenan- 
matika, prie kurios norėtųsi čia ! tiems vokiečiams ji dažnai pa- į 
trumpai sustoti. j tardavusi eiti per sieną į Lietu-

Šios sintezės silpnosios pusės I vą, nes ten jie gausią prieglobstį 
iškyla ten, kur autorius kalba ir gerą maįstą. Tai būsiąs jiems 
apie milžiną ir santykį su did- geriausias vaistas. Dabar dr. H. 
vyriu. Autorius priverstas mil- Haslinger gyvena Hanriovery.

Kaip yra ištikrųjų?
Neseniai nuskambėjo lietuvių 

laikraščiuose^ kad " Brooklyn© 
Dodgers beisbolo žvaigždė yra 
lietuvis Jonas Podres (Poderis).

žiną paneigti ir jo vietoje staty
ti didvyrį. Liesdamas didvyrio 
plotmę rašo: “Tai plotmė, kur 
išnyksta žmogus, milžinas, ir iš
kyla didvyris, kur nutyla'masės 
žmogus ir prabyla kalniadvasis”
(65 p.). Jei milžinas netufi žmo- i Bet štai lapkričio 5 d. lenkų laik- 
giškosios vertėt, ar nereikėtų jį rastis “Gwiazda Polarna” 45 nr., 
visai apleisti ir pirmąją žmogiš
kumo pakopą pradėti didvyriu, 
kaip tai daro daug mąstytojų, o 
ypač M- Scheier? Juk didvyris, 
autoriaus teisingu supratimu,

persispausdinęs žinią iš “Pitts-" 
burczanin”, praneša, jog. Jonas 
(Janek) Podres esąs lenkas ir 
atnešęs garbę visiems lenkams. 
Kaip gi tikrumoje yra, ar len-
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Li; iviskuosius reikalus ir 
T darbą apdūmojant

(Tęsinys iš praeito “St. Keliu” numerio) 
oji karta žiūri į jauni-
• josios idėjų, tradicijų 
rsėją. Ir tas tęstinumas 
J gyvenimo apystovo- 
: ar daugiau yra išlai
kiau mūsų atveju, jau- 
ūp pavyzdžiai rodo 
:os kartos ateivių, tik 
.s išimtinis liko ištiki- 
' tėvų tradicijoms, jų 
ei siekimams. Kiti ta- 
tentiški, visiškai tuo 
Tai aplinkos ir auklė- 
a, su kuria kova yra 
;nė beviltiška, 
yresnioji karta spau
duose, paskaitose bei 
rogomis pasibaimina 
iteitimi, nepagailėda- 
ymų bei patarimų. Ta
• pamokymai visiškai 

ks mūsų jaunimui Tei
tos bei geros užuovė- 
etimų vėjų ir vidinės 
<ad neišryptų iš lietu- 
eikalų kelio. Tačiau

pastangos buvo ne-
, nes be pamokymų 
os reikia pozityvaus 

r.giau gerų pavyzdžių.
trauklumo, kuris jau- 
mintų ir laikytų savo 

Į andieninis jaunuolis 
I suole, darbovietėje, 
Inas bei-kitose apysto- 
I rengiamai turi bend- 
Įiitų tautų, skirtingos 

pažiūrų asmenimis, b 
nuojančią pasaulėžiū- 
•endravimai turi mil- 
takos ir palaipsniui 

panašėja tiek išoriniai 
Lai į savo bendrinin- 
pžiai bendrauti ir iš- 
|i kuo esi, reikalinga 
|b, užsispyrimo ir mei- 
,i kultūrai ir saviems 
i O tai neįgyjama per 
andas bei gražių žo- 
ku. Dar tie, kurie mo- 
iškose mokyklose Lie

ju Vokietijoje (pastaro
mis gyvenimas apsau- 
ketim;^į), įgavo tam 
Ipiteto 
■Tači?
raii, -

APŽVALGA
besys literatūriniuose danguo
se”. Paskaitoje labai kritiškai, 
drąsiai bei atvirai peržvelgta 
nūdienės lietuviškosios spaudos 
bei literatūros sritys.

Programos 
pasirodė kol. 
čiūtė,

pažeria panegyrikes, tačiau žiū- didėja, virsta tarpekliu, bedug- 
rovų tuo neapgausi — ir jie ži
no vertę, 
ir išgarsinam'a knyga. Iš to vis
ko susidaro įspūdis, kad ji ver
ta ne tos premijėlės, bet Nobe
lio premijos, o ištikrųjų kartais 
neverta gaišti laiko ją perskai
tyti. Vyresnioji karta dažniau
siai nutyli neigiamybes, jie at
laidesni vjskam, kas lietuviška 
arba kas bent lietuviškai pertei
kiama.'Jie jau nepataisomi lie
tuviškumo alkoholikai (jei gali
ma taip išsireikšti), ramybę ir 
pasitenkinimą randa lietuviška
me žodyje, lietuviškoje dainoje, 
lietuviškojo šokio mostuose, ne
sigilinant per daug į jų vertę bei 
menišką išpildymą. Jie gyvena 
drauge su tuo ir džiaugiasi nors 
trupiniais, bet tik iš gimtųjų na
mų. Jaunimui neįmanoma taip 
įsigyventi, nes stoka taip gilaus 
ir taip jautraus išgyvenimo ir to
kios meilės, kurią nešioja širdy
se vyresnioji karta. Jaunuolis 
ieško estetikos, meno, ir vertės, 
o jei tų nėra, jau vien lietuviškas 
motyvas padėties neišgelbsti. 
Kada reklamos bei liaupsinimai 
apvilia, jis sunkiau privilioja- 
mas ir tada, kai ruošiama kas 
tikrai rimto ir vertingo. Jis mie- 

i liau užsisuks radio ir pasiklau
sys kad ir ne operos soliste Bing 
Črosby ar pan.

Pats efektingiausias darbas su 
jaunimu atliekamas lietuviškose 
jaunimo organizacijose bei spor
to klubuose. Čia jaunuoliui dai
nų, žaidimų., varžybų forma 
skiepijamas lietuviškumas, čia 
jis sulaikomas nuo bastymosi po 
gatves ir jos gaujų kenksmingos 
įtakos, čia sudaroma proga susi
rasti bendraminčių tarpe drau
gus. Iš tokių jaunuolių dar yra 
vilčių, kad nors dalis nedings 
svetimųjų minioje. Tačiau ne vi
si tėvai tą reikiamai įvertina, 
nes jų manymu ir be to išaugs 
geri žmonės, gal ir asmenybės, 
jie išaugs, bet ne mums, ne Lie
tuvai. Arba kiti/tėvai taip užim
ti savo reikaliukais — čia dar
bas, komplikasijos prekyboje, 
reikia kito namo, naujo modelio 
mašinos — tad geriau palieka 
daugiau ar mažiau pačio vaiko 
apsisprendimu^, negu duotų nu
rodymus bei patarimus. Paste
bėtina, kad iš dabartinio jauni
mo voš dalis dalyvauja organiza
cinėje veikloje, o kiti it laive
liai be vairų ir tikslo plaukia 
pavandeniui svetimybių upe. 
Žinoma, jei dar retkarčiais pa-, 
sirodo lietuviškuose subuvimuo
se, bet pilni kažkokio išdidumo 
ir kritikos. Demonstratyvus sve
timos kalbos vartojimas ir su ja 
įsigytosios manieros jau nepri- 
tapdina prie bendrosios visu
mos. Jie užkrečia tuo ir kitus; o 
kiek bereikia jaunai sielai, kada 
ji jau kryžkelėje! Vyresnioji 
karta dažnai nesupranta to pa
vojaus ir palieka, jaunuolį jau
nose dienose kitų įtakoms. Ka
da atsiranda pažiūrų skirtumai 
tarp tėvų ir vaikų esminiuose 
klausimuose, dažniausiai pa
stangos tam išlyginti būna ne
sėkmingos. Vėliau tie skirtumai

ne. Tiltai per ją vargiai benu-' 
Arba premijuojama tiesiami. Panašiai atsitiko su 

ankstyvosios ateivių kartos jau
nimu, todėl ir mes norime ar ne
norime, bet turime skaitytis su 
ta galimybe.

* Studentija, ta mažytė jauni
mo dalelė, irgi yra tame pačia
me pavojuje, jei dar nedięlesnia- 
me, ries studijų draugai, bendri 
tikslai, platesnė ir įvairesnė lite
ratūra bei. moksliniai veikalai 
svetima kalba ir progos patekti į 
augštesniūs vietinius visuome
nės sluogsnius jauną žmogų nu
siveda. Esant didesniam skaičiui 
studentų, jie buriasi į vienetus, 
kur pasireiškia lietuviškas vi
suomeninis, ideologinis judėji
mas, išsivysto nuoširdus tarpu
savio ryšys. Tuo sukuriama 
avangardas prieš svetimybes. 
Tačiau kiek tokių vienetų ir 
kiek ilgai jie išsilaikys, jei pana
ši padėtis tęsis ilgiau? Jaunieji 
kolegos jau daug indiferentiš- 
kesni už vyresniuosius lietuviš
kųjų reikalų sprendimuose. Jų 
lietuviškojo žodžio ir rašto ga
lia daugelio labai ribota. O ko
kia padėtis bus dar po keleto 
■metų? Vyresniųjų kolegų parei
ga ir yra kaip nors įtraukti kuo 
daugiau narių į savo organizuo
tus vienetus, sukurti tokią nuo
taiką, kad jaunieji ateitų ne iš 
pareigos, bet noro ir įdomumo 
vedini, o vėliau galėtų tęsti pa
dėtąjį darbą ir išsaugoti turi
mas tradicijas. Tačiau, jei jie 
jau vidurinėse mokyklose persi
ima tenai vyraujančia dvasia, 
darbas studentiškuose vienetuo
se tampa mažareikšmiu.

Čia pateiktosios mintys apie 
lietuviškuosius reikalus, ir dar
bą truputį skiriasi nuo įprasto
sios mums formos ir kaikam, gal 
būt, nepatiks. Tačiau čia ne
sprendžiami simpatijų klausi
mai, o tik realesnis žvilgsnis į 
nūdienę buitį. Buvo praeityje 
skaudžių ir tragiškų momentų, 
o ypač skaudžiausias — neteki
mas namų ir visko ką turėjome, j 
Po pralaimėjimų irgi reikia gy
venti ir ruoštis kovai ir vėl ją 
tęsti. Gana ilgokai mes liejome 
savo sielvartą bei širdgėlą rei
kiamais ir nereikiamais momen
tais, bet jau laikas pažvelgti at
gal — į nueitąjį kelią ir, blaiviai 
vertinant dabartį, pergrupuo
jant jėgas, pasukti realiu keliu 
namų link. Kitu atveju jie tolsr 
ta nuo mūsų, nors mes nenori
me su tuo sutikti arba net neiš
drįstame pagalvoti. Vyresnioji 
karta šaukia vienybės, bet ji pa-’ 
tį ją ardo pridangstydama savo 
menkystę deklaracijomis ir 
augštaisiais idealais. Jaunimas 
stovi nuošaliau ir laukia, kada 
ta komedija pasibaigs arba dalis 
jo visiškai nusprendžia ten nesi- 
maišyti, jei tik iš to susideda 
lietuviška veikla ir jos tikslai. 
Tik realus padėties įvertinimas, 
savo klaidų pažinimas ir pozity
vus darbas pagrįstas protavimu, 
o ne iliuzijomis, padėsušlikti tuo, 
kuo mes visi trokštame.

B. Audrys.

— Vasario 4 d., šeštadiepį, Lie
tuvių Studentų Toronto skyrius 
ruošia tradicinį balių Toronto 
Club Kingsway patalpose. Vi
suomenė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti. Bilietai iš anksto gau
nami pas kiekvieną torontiškį 
studentą.

— Lapkričio 18 d. 8 vai. v. šv. 
Jono parapijos salėje įvyks stu
dentų susirinkimas - arbatėlė. 
Susirįnkime Telesforo Valiaus 
paskaita apie meną. Studentai ir 
draugai kviečiami dalyvauti.

— Venecueloje sudarytas Ca- 
racaso un-te studijuojančių lie
tuvių studentų - skautų akade
mikų būrelis. Būreliui vadovau
ja A. Stepulionis.

— Toronto un-te vyksta žur
nalistikos paskaitų ciklas, kuri 
gali lankyti kiekvienas studen
tas, besidomįs žurnalistika. Pas
kaitas lanko ir keletas lietuvių 
studentų. Pereitą savaitę Her
bert Wittaker, Globe and Mail 
dramos kritikas, apžvelgė dra
mos kritiką dienraščiuose. Jo 
teigimu nagrinėjąs dramą turė
tų būti tars? veidrodis, kuriame 
atsispindėtų visų stebinčiųjų 
įspūdžiai.

— Toronto un-to prezidentas 
Sidney Smith pastebėjo, kad 
mokslo standartas kasmet gerė
ja ir net prašoka antrojo pasau
linio karo veteranų pastatytą 
augštą mokslo lygį.

— Šių mokslo metų Toronto 
studentų Initium Semestri, įvy
kęs spalio 22 d. Tėvų Pranciško
nų naujose patalpose, buvo be
ne vienas iš triukšmingiausių ir 
geriausiai pasisekusių. Jame da
lyvavo gausus būrys svečių, ku
rių tarpe abiejų parapijų klebo
nai, gen. kons. V. Gylys, KLB 
pirmininkas J. Matulionis, dai
lininkas T. Valius ir kt. Be to, 
nemažas būrys montreališkių. 
studentų su dr. H. Nagiu.

Vakaras pradėtas* dr. H. Nagio 
paskaita- “Tamsūs ir šviesūs de-

relip — Studentų Aidai. Jį reda 
guoja Ai Jakubauskas, 
šauskas ir Ed. Šulaitis.

Hamburge sėkmingai 
valstybinius egzaminus 
atliko daktaro darbą Stasys Vai- 
čeliūnas, gimęs 1920. IV. 1 d. Pa-, 
nevėžyje, lankęs gimnaziją ir 
studijavęs Kaune Vytauto D. 
un-te medicinos mokslus, gyve
nęs tremtyje Hamburge ir 01- 
denburge, emigravęs su žmona 
Kaze Daunoraite - Vaičeliūnie- 
ne ir sūnum Edvardu į JAV, Či
kagą. Penkis metus ten uoliai 
dirbęs ir taupęs, sugrįžo į Ham
burgo un-tą studijų užbaigti.

Savo jaunystėje naujasis mū
šų gydytojas buvo aktyvus atei
tininkas. Mielai prisimena visą 
organizacijos veiklą ir pataria 
mūsų jaunimui joje pasireikšti. 
Visiems savo studijų kolegoms, 
savo laiku emigravusiems, pata
ria sugrįžti į savo universitetus 
ir užbaigti pradėtas studijas. Jis 
pats nori netrukus sugrįžti pas 
savo šeimą Čikagoje, ten kurioje 
nors' ligoninėje stažuoti, laikyti 
egzaminus ir verstis gydytojo 
praktika JAV-bėse.

Hamburge užbaigė mokslą ir 
įsigijo diplomą med. techniškos 
asistentės Irena Mamaitytė. Ab
solventė apsigyveno Luebecke 
pas savo tėvelius ir gavo darbą 
miesto sveikatos skyriuje. Atlie
kamu laiku neatsisako dirbti 
mūsų jaunimo- tarpe kaip tauti
nių šokių ir dainų mokytoja.

R. Mi-

išlaikė
ir geraimeninėje dalyje 

Danutė Ščepavi- 
pianinu išpildžiusi Beet- 

hoveno Mėnesienos sonatą. Kol. 
Darius Slavinskas pirmą kartą 
išdrįso viešai pasirodyti gana 
vykusiai išpildęs akordeonu tris 
dalykus. Kol. Vaclava Žemely- 
tė, padainavusi dvi dainas solo, 
sužavėjo savo balso originalu
mu. Reikia tikėtis, kad ateityje 
atsieks gerų rezultatų.

Įpusėjus pasilinksminimui V. 
Kastytis nutildė visus paskaly
damas humoristinį feljetoną 
apie tikrus bei gyvenimą bestu
dijuojančius studentus: vieni 
studijuoją mediciną, antri inži
neriją, treti psichologiją, kiti gi 
bizniologiją, boksologiją ,alulo- 
giją ir tt.

Vakaras užsitęsė iki gana vė
lyvos nakties, nes pakili nuotai
ka bei jaunatviška energija ati
traukė nuo kasdienybės jaunas 
sielas ir įgalino ilgiau pabend
rauti bei pabuvoti kolegų ir ko
legių tarpe. —brp.

— Šiais metais Toronto un-te 
studijuoja 11.270 studentų, apie 
400 daugiau negu pereitais me
tais. Ypač padidėjo humanitari
nius mokslus studijuojančių 
skaičius, kai tub tarpu registra
cija /į inžinerijos fakultetą nuo 
pereitų metų tepakilo tik 20. 
Lietuvių šiais metais studijuoja 
virš 40.

— Gautas iš Lietuvos vienos 
studentės laiškas, kuri nori susi
rašinėti su šiame kontinente 
studijuojančiais lietuviais stu
dentais. Adresas yra “Studentiš
kuoju Keliu“ redakcijoje.

— Laisvosios Lietuvos skilty
se pasirodė naujas studentų sky-

lietu-kalbama lietuviškai, bet 
vių kalba tiek žodžiu, tiek raš
tu dažniausiai tampa jau ant

raeile. Jai stinga žodyno, kurio 
negalima pasipildyti kasdieni
nėje kalboje arba šeštadieninė
je mokykloje. Kada svetimoji 
kalba parankesnė, kitos kliūtys 
griūna viena po kitos be didelių 
pastangų. Ir taip rieda jaunimas 
tolyn nuo Lietuvos.

Daug kalbama, ginčijamasi 
tikrai mažareikšmiais klausi
mais, kaip ir kas turi muš atsto
vauti (Vilkas, diplomatų šefas 
ar dar kas nors kitas), bet kad 
nebebus ką atstovauti, atrodo, 
tėra antraeilis klausimas. Jei 
vyresnioji karta laukia bei tiki
si ko ateityje iš jaunimo, turi 
jam pirmiau duoti. Norint turė
ti jaunimą vieningą, sąmoningą, 
tautiškai susipratusį ir pavyz
džiu kitataučiams, reikia gerų 
mokytojų, gerų pavyzdžių, dva
sinės ir moralinės paramos, ku
ri atsvertų svetimąsias.

Reikia sutikti su tikrove, kad 
spauda bei pasirodančios kny
gos nepadaro didelio įspūdžio 
jaunuoliui nei savo turinio įvai
rumų nei literatūrine bei žur
nalistine verte. Koncertai labai 
retai prilygsta 'vidutiniam ly
giui, palyginus su vietiniais. (Čia 
nenoriu kaltinti tose srityse dir
bančiųjų, bet žvelgiu blaiviau į 
padėtį). Tokiems darbams turi
me labai mažai’ jėgų ir tos pa
čios dažniausiai būna gyvenimo 
sąlygų nualintos. Tėvynėje Į 
kultūrinį bei literatūrinį barą 
buvo įjungtos visos tautos jėgos, 
o šiandien tik mūsų vienas, op
timistiškai skaičiuojant, du pro
centai (naujųjų ateivių) visos 
tautos. Ir tos jėgos išblaškytos 
po visus kontinentus. Todėl sa
vaime suprantama, neįmanoma 
padaryti tai, ką galėtų atsiekti 
visa tauta.

Tą nedžiugią tikrovę bandome 
nudažyti gražesnėmis spalvo
mis — darbus padauginti, vertę 
padvigubinti ir iškelti į pačias 
augštybes. Tuo bandoma save ir 
kitus apgauti. Tačiau dažyta tik
rovė dažnai veikia neigiamai, o 
ypač jaunuomenės tarpe. Gali
mu apgauti vieną, gal dar antrą 
kartą, bet ne nuolatos. Pvz., rek
lamos šaukia, kad įvyks didžiu
lis koncertas, dalyvaujant pa
saulio masto pajėgoms, operos 
solistams ir tt. Vėliau įsitikini, 
kad viskas buvo farsas — nei 
operos solistų', o tik mėgėjai ir 
drąsos turį pasirodyti scenoje, 
nei to augštojo meninio lygio.,. 
Visas to triukšmo tikslas buvo 
pasipinigauti. Žinomas kritikai

>~meilę lietu- 
r tokie asme-

_ ^ač rečiau su- 
f[u savo tautiečiais, da- 
kesni gyvenamai ap- 
iangi tautybė (kalbos 

I. nugalėjus) nėra ryš- 
iymė ir todėl neužten- 

I *jeras nuo susiliejimo 
|s tautybėmis. Jauni- 

lanko pradines ir vi- 
okyklas šiame konti- 

I Loja tvirto lietuviško
jo ir didelis procentas 

I įuolių nueina sveti- 
is. Nesvarbu, kad jie 

i šeštadienines lietuviš- 
I das, kad jų namuose I iš įpratimo bei iš mandagumo
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50 milijonų kartų į dieną 
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ratinius mokesčius.

1. TOKS NEPAPRASTAI SKANUS..
nieko puikesnio, kaip šis 
putojantis gėrimas.

2. TAIP GREITAI ATGAIVINA... 
tuoj pajunti papildomos 
energijos, kurios kiekvienas 
pageidauja.

registruotas ženklas C-37 COCA-COLA LTD.

APVILTI
Daktaras Nagyš-. kalbėdamas 

Toronto studentams, iškėlė 
pluoštą negerovių mūsų litera
tūroje. E§ą perdaug garbinami 
netikrieji dievai, menkystės iš
keliamos į padanges, vidutiniš
kumas dangstomas autoritetų ži
bėjimu. Balsai už naujovišku
mą, nesustingimą senuose pur
vynuose, nuoširdų meninės tie
sos ieškojimą apšaukiami lietu
vybės išdavikais, internaciona
listais ir visokiais kitais nešven
tais vardais. Kaip visa tai atitin
ka ir mūsų meno (dailės) gy
venimui! Tikrieji kūrėjai meni
ninkai, atsisakę sukrypusios ba
kūžės, žirgelių pastatų stoguo
se, o besistengią lietuviškos kū
rybinės dvasios ieškoti gilesnėse 
išraiškose, daiktų esmėse, ap
šaukiami visokiais nevidonais, 
begėdiškai išjuokiami. Abejoti
nais autoritetais pasirėmę, rašei
vos nesiliauja garbinę mūsų ar
chajiškus meninikus: tapytojus, 
architektus, anot jų, bekurian- 
čius nemirštamas lietuviško me
no vertybes. Aną savaitę čika- 
giškis savaitraštis piktai šaipė
si iš “piccassininkų” (matomai 
į juos įtraukęs visus dabartinin- 
kus — modernistus, jei patinka). 
Prisimename prieš keletą metų 
mūsų dienraščiuose skambius 
straipsnius prieš “iišsigimusį 
meną”, pasirašytus net filosofi
jos daktarų. Tebeaidi Almaus 
pranašystės Čikagos bažnyčią 
matyti didžiųjų Amerikos žur
nalų puslapiuose. Rašeivų sklan 

j'džios plunksnos pliekia be palio
vos menkysčių garbinimui. Re
akcijos nėra. Reakcija pasislė
pė savų žmonių ratelyje, pirma 
apieškojus sienose paslėptų mik
rofonų. Turime, dėkui Dievui, 
lietuvių tarpe dailininkų, gal ir 
architektų, bei meno kritikų pa
jutusių tikrąją meno esmę. Bet 
jie visi tyli! Atseit, pripažįsta 
klaidą — kaip gi kitaip gali pa
galvoti. Tokioje atmosferoje ei-

ESAME
na mūsų kultūra, mūsų dailė 
prie visiško sumenkėjimo — 
niurkoma atžagareivystės pla- 

, čiosios liaudies, galingųjų insti
tucijų, laikraščių galvų. Mat, jei 
išpeiksi su didžiu spaudos entu- 
zismu pastatytą šventovę, rizi
kuoji būti apšauktas viskuo, net 
ligi komunisto. Suabejosi užsi
pelniusių profesorių kūrybos 
verte, tuojau būsi paverstas ni
hilistu ar Piccassuose svetimų 
dievų ieškąs.

Literatai turi Literatūros 
Lankus, kur jie gali išlieti savo 
apmaudą, atsakyti užpuolėjams, 
deklaruoti jųjų šventus meni
nius įsitikinimus. Menininkai 
nėra tokie laimingi. Jie ne rašto 
žmonės. Tačiau likiminėje kovo
je (geriau būklėje, nes padorios 
kovos už meninę tiesą mūsuose 
vistiek nėra), argi galima tylė
ti; bijoti drąsesnio žodžio reak
cionieriams. Juk ne vien tik raš
to žmonės (meno kritikai ir 
pan.) iškovojo dabartiniam me
nui prideramą vietą kultūrin
guose vakaruose. Bet mūsų nuo
lankieji menininkai mėgsta ty
la.- Tyli, kad atviru žodžiu ne
įžeistų senų, gerų pažįstamų, ne
prarastų malonės visagalinčių 
biurokrtiių. (Iš jų nukrenta vie
nas kitas centas atsitiktinam 
konservatyviam darbeliui).

Naujosios dvasios dailės aka
demijose, universitetuose kyla, 
vystosi nauja menininkų karta. 
Ne vienas, nematydamas ateities 
savuose ir pabūgęs kovos nueina 
kurti svetimiesiems. Kiti, dar 
besisieloją lietuviškos kultūros 
pažanga, bodisi pripažintų kul
tūrininkų (ir ne) ir bendrai di
delės visuomenės dalies nublu
kusiomis pažiūromis, šiuo atve
ju/ meno dalykais. Piemenio ar
gumentui mūsuose vis dar labai 
populiariam tebesant, jie nedrįs
ta viešai išeiti prieš išgarbintus 
autoritetus. Jie ieškodami, kad 
kas juos vestų, žvelgia į mūsų

Dabartis pasižymi naujovėmis 
ir sąvokų laikinumu. Iki pasku
tiniojo šimtmečio pagrindinis 
žmogaus tikslas buvo išlaikyti ir 
apsaugoti kas jau sukurta ir eg
zistuoja. Jo manymu, tas kas jau 
egzistuoja yra tobula, nepakeis- 
tina. Filcsofija, menas, religija 
sukosi aplink vieną cejitrą — 
konservatizihą. Ii’ štai gaivalin
ga laiko banga atneša naujas 
idėjas, ir senasis sustingęs kon
servatizmas pakeičiamas nauju 
dievaičiu — dinamika. Dingsta' 
daiktų, institucijų ir religijų 
garbinimas, paremtas nesupran
tama ir stebėtina jų egzistencija. 
Žųionija pasineria progreso 
karštligėje, ries viskas atrodo 
nuolatinėje progreso tėkmėje ir 
tik akimirkų klausimas vieną 
pakeisti kitu.

Ekonomikoje išsivysto masinė 
produkcija su nuolatos didėjan
čia sparta, padarant žmogų auto
matu ir mašinų vergu. Kiekvie
nas kasdieninis žmogaus varto
jamas daiktas tampa nuolatiniu 
keitimosi objektu. Vienu metu 
auto mašina jau v archyvinė se
niena.

Mene, filosofijoje ir net religi
joje pasikeitimai įgauna lenkty
ninę formą. Naujos, žavesnės 

1 idėjos išstumia senąsias, o jas 
pakeičia vėl kitos, skambesniais 
šūkiais ir viliojančiomis antraš
tėmis. Religijoje susikryžiuoja 
aštrūs kontrastai — mažesnis 
skirtumas tarp krikščionio ir pa
gonio, negu tarp krikščionio ir 
bedievio. \

Ir kodėl taip įvyko? Priežas
tys daugiausia glūd i staigioje 
revoliucijoje, kuri nusiaubė ap
linką ir žmogų. Pastarasis nete
ko tikėjimo pastoviaisiais daik
tais, bet visvien neįstengė jų at
sikratyti. Jis supranta pasaulio 
laikinumą, bet neįstengia suvok
ti pačių pagrindų. Jam reikalin
ga dvasinė atrama, bet ir jis ži
no, kad ten, kur jis šliejasi — 
tuštuma. Ir štai gili psichologinė 
kiaurymė tarp to, ką jis žino ir, 
ką jis norėtų žinoti. Jis pasijun
ta nesaugus, o kada nesaugus, 
gyvena baimėje. Jis dar norėtų 
tikėti į Dievą, bet skubus prog-

reso žingsnis mažina jo tikėji
mą absoliučiais daiktais. Jis 
tampa ciniku, nepasitikėdamas 
niekuo aplink jį. Jo pasaulis kei
čiasi, bet jis nenori ar negali su
prasti. Geriau jis nesutiks ir pa
siliks indiferentiškumo kiaute.

Mes jį vadiname moderniuo
ju žmogumi. V.

Stipendijos studentams
JT Augštasis Komisaras Pabė

gėlių Reikalams paskyrė 64.500 
DM studentų šalpai. Numatyta 
pirmoje eilėje skirti pašalpas 
studijų mokesčiams apsimokėti, 
dizertacijų spausdinimo išlai
doms padengti, • taip pat stipen
dijos studentams, kurie dėl lėšų 
stokos buvo savo studijas nu
traukę, kurie yra silpnos sveika
tos ar kurie turi išlaikyti šeimos 
narius. Pareiškimai pašalpoms 
gauti turi būti įteikti vėliausiai 
iki 1956 m. kovo 15 d. Lietuvius 
-studentus tuo reikalu smulkiau 
informuoja Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga.

S-gos pirmininko adrėsas: Pr. 
Jurkus, Bad Dodesberg, Schloss 
Annaberg.

/

vyresnius pažangiuosius meni
ninkus; žmones, kuriuos jie ger
bė, sau pavyzdžiu laikė, laukda
mi iš jų drąsaus viešo pasisaky
mo meno niekintojų ir prievar
tautojų pasmerkimo. Laukia žo
džių, kurių vis negirdėti, kai tuo 
tarpu mūsų ura-patriotai, pseu- 
do-meno žinovai kas kart įgyda
mi vis daugiau drąsos žudo nuo
širdaus lietuviškojo meno kū
rybą.

Mes, pagaliau nebeiškęsdami. 
išdrįstame kaltinti jus, lietuviš
kosios dailės avangardą savųjų 
idealų išsižadėjimu, jūsų auto
ritetų mumyse sužlygdymu. Ta
čiau mes nuoširdžiai trokštame 
ir laukiame, kad jūs mūsų tuos 
užmetimus savo nebaimingais 
darbais paverstute niekais..

Algimantas - Povilas Beržas 1
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JŪS TIKITĖS ?

AR GALI JŪSŲ SEIMĄ ATVYKTI

KANADON GREIČIAU, NEGU

Jeigu jums reikia pinigų savo šeimos atveži
mui Kanadon, taupykite nuolatos ir tvirtai regu
liariai, įnešdami santaupas į The Canadian Bank 
of Commerce. Bankas mielai priims betkokio 
dydžio sumą. Užteks tik vieno dolerio, kad ati
darius sąskaitą.

Jūsų pinigai bus padėti daugiau negu sau
gioje vietoje, be to, jūs už tai gausite palūkanas. 
Tik nustatykite, kiek reikia kasdieniam pragy
venimui, padėkite bankan tam tikrą sumą nuo 
kiekvienos algos čekio, ir iš anksto galėsite žino
ti, kad jūsų šeima atvyks pas jus.

Tuo pačiu jau jūs pradėsite skinti sau kelią į 
pasisekimą Kanadoje. Jūs norėsite didinti san
taupas ir po to, kai jūsų šeima atvyks į šį kraštą. 
Kai jūs turėsite tvirtą finansini pagrindą, galėsi
te įsigyti namą, automobilį ir kitų dalykų.

Atvykite į artimiausią skyrių ir atidarykite 
sąskaitą šiandien.- \

The Canadian 
Bank of Commerce

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

I
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J Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
J į didžiausią lietuvišką įstaigą . R

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

I 899 BLOOR ST. W. OL. 6381
5 PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 
B 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. KRIAUČELIŪNAS, ?■

■

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381: - .

A. BLIUDŽIUS

S. JUCEVIČIUS,

A. PALECKIS,

P. KRILAVIČĮUS,

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

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

$4-000 įmokėti, 8 kambariai ir 2 
saulės kamb., vandeniu alyva ap
šildomas, dvigubas garažas, viena 
skola balansui iš 5% iki išsimo- 
kėsit. Tai vienintėlė proga pirkti 
namą tokiomis sąlygomis^ Pork
dole rajone.

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

$12.500 pilna kaina, 6 kambarių, 
mūrinis, nepereinami kambariai, 
garažas. Bloor ir Dufferin rojone.

$21.900, 14 kambarių, tripleksos, 
atskiras, mūrinis, vandeniu apšil
domas, garažas. Lengva išnuomo
ti, geros pajamos. Tai geriausias 
pirkinys Parkdale rajone.

Skambinti 
AntMIČIŪNAS

Tel. OL. 8481.

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

$1.000 įmokėti. Show ■ Dundas, 7 k. 
per du augštus, du garažai, lengvi 
mokėjimai.

$2.000 įmokėti, Ossington - Dundas 
rojone, 8 k. mūrinis, 3 virtuvės, 
alyvos šildymas, geros pajamos.

$2.900 įmokėti, Parkdole rajone, 8 k. 
mūrinis, 2 mod. virtuvės, labai ge
ra vieta nuomavimui, įvažiavimas 
į kiemą.

I

$17.800 pilno koino, Roncesvalles - 
Wright, 9 k., atskiras mūrinis, dvi 
virtuvės, dvi vonios, vandens alyva 
šildymas, vieta garažui.

$6.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
rauplėtų plytų mūrinis, atskiras, 7 
k., mod. virtuvės, nepaprastai di
deli kambariai, vandens alyvos šil- 
dyrąas, garažas.

Didelis pasirinkimas didelių namų,' 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

Skambinti
KUZMAS.
Tel. OL. 8481.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo* ar {mokėjimo padidinimo, draudimo nieko 
neatidėliodami kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAM
BINDAMI KLAUSKITE J. KARPIS. k

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas.
NEPAPRASTOS PROGOS SUSIDOMĖJUSIEMS TABAKO ŪKIAIS. KREIPKITĖS - 
NESIGAILĖSITE. TEL. OL. 6381.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS
REAL ESTATE SĄJUNGOMS

A. MORRIS

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.

Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate 
• National Association of Real Estate Boards.

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

Advokatas — Notaras

Board &
100 Adelaide St. W.

Room 107

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

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

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

paskambanti agentams:

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

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metųtvalymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros <— Radio

. Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
Ba to, apimu namus^pilnam instalia
vimui čr pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti teief. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

Sporto klubo “Aušra” žinios
Su nepaprastai dideliu pasise

kimu praėjo pirmasis Toronto 
Prisikėlimo parap. sporto klu
bo “Aušra” parengimas — spor
to salės atidarymo šventė. Šven
tėje dalyvavo Montrealio “Tau
ras”, Toronto “Vytis” ir “Auš
ra”. Turnyro laimėtoju, kaip ir 
buvo tikėtasi liko “Vytis”, ku
rie sukauptomis jėgomis pelny
tai nugalėjo Montrealio “Tau
rą” su “Aušra”. Pirmąsias rung
tynes burtų keliu teko žaisti 
“Taurui” su “Aušra”, kurios 
baigėsi 59:53 (30:22) “Aušros” 
naudai. Antrąsias rungtynes 
turėjo ’’Tauras” su “Vytim”. Lai
mėjo “Vytis” 83:49 (52:45). Sek
madienį finalinėse rungtynėse 
susitiko “Vytis” su “Aušra”. Sa
vo kovinga energija “Vytis” nu
galėjo “Aušrą” 80:49 (23:26).

Šia proga riškiame nuoširdžią 
padėką mūsų kaimynams Moht- 
realio “Taurui”, kuris nežiūrint 
visų kliūčių, tolimos , kelionės 
nei nuovargio, savo atvykimu ir 
puikiu žaidimu pridavė mūsų 
šventei malonaus jaukumo. Pa
dėka ir vytiečiams, kurie savo 
dalyvavimu įnešė šventei gyvu
mo. Nuoširdi padėka T. Provin- 
ciolui J. Gailiušiui už nugalėto
jams skirtas dovanas. Dėkojame 
taip pat Prisikėlimo parapijos 
vadovybei ir visai lietuviškai 
visuomenei, kurie savo triūsu ir 
sunkiai uždirbtais centais sutei
kė lietuviškam jaunimui, šias 
puikias patalpas. Mes tikime, 
kad “Aušra” ir “Vytis”, turėda
mi šias idealias sąlygas; savo 
draugiškame bendradarbiavime 
ir sveikoje sportiškoje konku
rencijoje pajėgs suburti bepa- 
yrantį lietuvišką jaunimą.

Taip pat dėkojame mūsų tau
tiečiams “Delhi Packers” mais
to bendrovei, kuri abi dienas 
mus nemokamai vaišino savo 
skaniomis lietuviškomis dešro
mis bei kumpiais.

Taip pat nuoširdus ačių “Can
ada Dry”, “Seven Up” ir “Pepsi 
Cola” bendrovėms, padovanoju
sioms mums virš 100 dėžių ska
nių gėrimų.

' Padėka visiems mūsų talkinin
kams ir visai lietuviškai visuo
menei, kurie tiek malonaus dė
mesio it nuoširdumo parodė. 
(Pęr abi dienas atsilankė virš 
1.600 lietuvių).

—šią savaitę dėl vykstančių 
salėje darbų krepšinio treniruo
čių nebus.

— Lapkričio 16 d.» trečiadienį, 
OTTL turnyro rungtynės, kurio
se dalyvauja mūsų dvi stalo te
niso komandos.

— Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 20 d. UNF salėje vyrų ko
mandos Barthurst ir College ly
gos pirmosios rungtynės.

— Šį pirmadienį, lapkričio 14 
d. Harbor College sporto salėje 
mūsų krepšininkės sužaidė pir
mąsias CYO Girls Basketball 
turnyro rungtynes su St. Mi
chaels krepšininkėmis. Laimė
jo “Aušra 16:6 (9:2). Po to su
žaidė “Exhibition Game” su St. 
Thomas krepšininkėmis, kurias 
irgi laimėjo mūsiškės 17:1 (10:0).

— Sekančią savaitę prasidės 
reguliarios vyrų, jaunių, jaunu
čių ir mergaičių (žaidžiančių ir 
pradedančių) krepšinio treni
ruotės. Vyrų treneris žinomas 
krepšininkas — treneris J. Stu- 
lac. Mergaites treniruoja A. Ur
bonaitė ir A. Šurna. Taip pat se
kančią savaitę pradėsime tinkli
nio treniruotes. T. P. ,

Montrealio sportas
— Lapkričio 13 d. AV parapi

jos salėj įvyko organizacinis lie
tuvių šachmatininkų susirinki
mas, nusprendęs pasidaryti sek
cija sporto klubo “Tauras”. Na
riais įstojo: J. Adomaitis, A. Ker 
sulis, G. Lesinskas, A. Mylė, J. 
Malaiška, J. Šiaučiulis, V. Sirvy
das, A. Viliušis ir J. Zmuidzi- 
nas. Kitą sekmadienį, lapkričio 
20 d., ten pat, šaukiamas antras 
susirinkimas tuojau po pamal
dų. į kurį kviečiami visi norin
tieji įstoti šachmatininkai. Bus 
pradėta J. Šiaučiulio vadovybė
je, tarpusavio turnyras, kuriam 
teisėju - autoritetu ginčo klau
simams nutarta kviesti žinovą 
Igną Žalį. Sekcijos pirmininku 
paskirtas V. Sirvydas, padėjėju 
J. Šiaučiulis. Į veiklos planą įei
na padėti kitų miestų lietuviams 
šachmatininkams suorganizuoti 
Kanados lietuvių šachmatininkų 
tarpusavio turnyrą.

— Montrealio open šachmatų 
turnyre V. Judzentavičius lai
mėjo 5. pralaimėjo 3; A. Viliu
šis ir V. Sirvydas abu pralaimė
jo 4%, laimėjo 3%. Laimėtoju iš
ėjo Engei — laimėjęs visas 8 
partijas. V.

TEL RO. 9-4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos —• 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS I LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719. REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

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
BATHURST - BLOOR,

$2.000 įmokėti, 8 dideli komborioi,
moderni virtuvė. Gero mūro narnos.

COLLEGE - OSSiNGTON,
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių, 
dviejų virtuvių namas su dvigubu'ga
ražu. Vandens ir alyvos šildymas.

CONCORD - BLOOR,
-$17.500 prašomoji kaina. Gero mū
ro, 8 kambarių, atskiras namas, 3 vir
tuvės, du garažai, alyva šildomas. 
Didelis ir gražus kiemas.

, B. MARUOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

/ RUSHOLME - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, lobai geras 10-ties 
kambarių namas, 3 modernios virtu
vėj 2 garažai, platus ir privatus įva
žiavimas. Šildomas vandeniu ir alyva.

DOVERCOURT - SHANLEY, 
$3.500 įmokėti, $15.900 pilna kai
na, mūrinis, 11 kambarių namas, 3 
virtuvės, alyva apšildomas. $61 pa
jamų per savaitę.

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nuosavybių firma

DELAWARE - BLOOR,
’ $1.000 įmokėti, 6 gerų komb. tik-.
- ro mūro, gerai išlaikytas, 2 mod. 

virtuves, alyvos šildymas, vieta ga
ražui.

CLINTON ST. - BLOOR,
“ $1.500 įmokėti, 6 gerų kamb., 

visai atskiras, švarus iš lauko ir 
vidaus, geros kietmedžio grindys, 
alyvos šildymas, garažas. Geros 
mokėjimo sąlygos ir greitas už
ėmimas.

WINDERMERE - BLOOR,
$4.500 įmokėti,- 6 gražių kamb., 
square plono, visai atskiras, ru- 
puotų plytų, nepaprastai gražus, 
moderniai -įrengtas namas. Balan
sui viena atvira skola 10-čiai me
tų. Vertos dėmesio pirkinys!

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$4.500 įmokėti, 10 didelių komb., 
visai otskiros, lobai gero mūro no
mas, 2 mod. virtuvės, 2 po 4 gob. 
tualetai, vandens alyvos šildymas, 
garažas.

BUTCHER & GROCERY, 
$5.000 > įmokėti už biznį irnomq. 
Labai gero muro, 6 grožiu komb., 
geroi įrengto krautuvė, karšto van
dens šildymas, dvigubos garažas. 
Metinė apyvarta virš $30.000.

INDIAN GROVE-HOWARD PK. AVE. 
$6.000 įmokėti, 14 gerų kamba
rių, visoi otskiros, gero mūro, 
ekstra sklypas tinkamos namo sta
tybai. Vandeniu olyvo šildomos, 4 
geros virtuvės, garažas su priv. 
įvažiavimu. Labai geros pirkinys!

RUNNYMEDE - BERESFORD AVE. 
$7.500 pilna kaina, 6 kambarių 
namas, garažas, parduodamas 
kaipo palikimas, skubus, geras pir
kinys, reikalingos remonto.

JANE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, šiurkščių plytų namas, 
kvadratinis planas, moderni virtu
vė, olyva šildomas, garažas su šo- 
ninu įvažiavimu.

BLOOR - DOVERCOURT, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, išilginis plonas, dvi 
virtuvės, garažas. Prašoma koino 
$12.000.

RUSHOLME RD. - BLOOR, 
$4.500 įmokėti, 1 □•kambarių, mū
rinis narnos, kvadratinis plonos, 2 
modernios virtuvės, dvi vonios, 
plius ekstra tualetas su praustuve, 
vandeniu olyvo Šildomas, 
skola likučiui, lobai puikus 
nys.

JANE - BABY POINT, 
$6.000 įmokėti, atskiros, 6 
barių raupių plytų namas, kvadra
tinis plonos, vandeniu olyvo Šildo
mos, moderni virtuvė, gorožos, vie
no skola likučiui, labai gražus na
rnos.

ĖGLI N TON AVE. WEST,
$12.000 įmokėti, 2 krautuvių ir 5 
atskirų butų pastotos. $5.000 net- 
to metinių pojomų, geros pirkinys 
norint investuoti pinigus.

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 sqlygos. Bloor rojone.

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

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

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
augštus. Mūrinis, otskiros namas, 
vandeniu olyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
au augštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilna kaina. 8 
mūrinis, atskiros namas, 
niu - alyva šildomas Bloor 
nymede rojone.

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

21. $15.700 pilna koino. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.
. ..16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone. *

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

24. $5.000 įmokėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van-

į deniu - olyvo šildomos.
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna koino, 7 
mūrinis, otskiros nomos, 
niu - olyvo šildomos, gorožos, šo
ninis įvažiavimas. Armodole - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilno koino, 6 komb. 
mūrinis, otskiros nomos. Vande
niu - olyvo šildomos. Annette • 
Runnymede rojone.

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis nomos, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, gorožos, didelis kie
mas. Beatrice - College rojone.

28. $7.000 įmokėti, 7 komb. mūri
nis nomos, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Cloir 
rojone. Vieno skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis nomos, olyvo I omodiš ,2s5 
nis nomos, olyvo šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Show . Bloor 
rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomos, 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.
Rusholme Rd. •

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomos, pil
nos rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rojone.

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

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis nomas. Lobai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rojone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, olyvo šildomas. Bloor

• - Ossington rojone.
17. $14.000 pilno koino, 6 komb. 

mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyva šildomas. Indion Rd. • 
Bloor rojone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rojone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu • 
olyvo šildomos, garažas. College 
- Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 fcomb. mūri
nis nomas, mod. virtuvė, garo-

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

22 ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

Alyvo šildomas. 
Bloor rajone. PZ. Andrijauskas

Teief. RO. 2-3415

rojone.

kom-

Turime daugeli kitų lobai gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

J. BUCANTAS

Didelis 
rojone. 
komb., 
vonde-

viena 
pirki*

komb. 
vende- 
- Run-

P. MALINAUSKAS
Bm.: ME. 2471, Rn.: KE. 7425

ami Čia.
8. $5.000 {mokėti, 6 komb. mūrinis, 

otskiros narnos, vandeniu - alyva
, šildomas, garažas, Šoninis įvožia- 

vimos. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilno koino. 9 komb. 
mūrinis, otskiros namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indion Rd. - 
Bloor rajone.

V. JUČAS
OL. »Ut

D. KAROSAS
OL 8443

P. KERBERIS
Bus.: ME.-2471

R. KUPREVICIENt
OL 8443

• V. PALIULIS
* OL 2324
P. DAMBRAUSKAS

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliek 
Garantuotas pristatymasj

JANIQUE TRADING CO
CENTRINE ĮSTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodwoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Foirfield Ave., Tel. CH. 1-5547.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

V.VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

BLOOR - PUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai. •

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

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras,, vandeniu alyva Šil
domos, sklypas 69 iš 150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

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

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

COLLEGE - RUSHOLME-RD., nau
jas 6-šių atskirų Butų pastatas, di
delis kiemas ir gargtai, geros pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų ougštų, atskiras, ekstra 
butdS 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. 
f Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

Lėktuvo po Piety Amerikąx (Atkelta iš 3 psl.) • lės, daugiausia Amerikos lietuvaitės, išlaiko katalikišką mokyklą, kurioje lietuvaitės, deja, sudaro tik ketvirtadalį.Lietuvių apgyventas priemiestis atrodo skurdžiai, nes gatvės negrįstos, o nameliai mažiukai. Yra ir gerai prasimušusių lietuvių, kurie turi savo fabrikus, sako, yra lietuvių net milijonierių, daug lanko universitetus, bet dar didesnė dauguma darbininkai, dirbą pas tuos pačius lie-1 tuvius. ĮDarbininkas vidutiniškai už- i bauginantis, nes visi šoferiai čia dirba apie $10 per Savaitę. Klau- įpratę stabdyti iš karte. Taksi siau vieno lietuvio, kiek reikia šiame mieste gauti laikoma ste- dolerių pragyvenimui per sa-i buklu, nes kainos pigios, o tak- vaitę. “Lygiai dešimties dolerių” ’-v-- —-- u- — atkirto. Todėl nesistebiu, kad visi naujieji ateiviai nori iš čia bėgti kaip galėdami. Važiuoja ir senesnieji, ypač, kaip Peronas visiškai padūko, o maisto ir pragyvenimo kainos padvigubėjo. Ir čia yra komunistuojančių, sako, kad dalis jų jau užsirašė grįž ti Lietuvon, yra jau ir išvykusių.Per birželio sukilimą visi Buenos Aires provincijos kunigai buvo suimti ir uždaryti kalėji- man 48 valandoms. Buvo suimti ir visi lietuviai kunigai. Todėl nesistebiu, kad visame mieste nesutikau nei vieno katalikų kunigo, mat, arkivyskupas įsakė visiems dėvėti civiliai. Civiliai nešiojo ir lietuviai kunigai.Su raseiniškiu kunigu K., kuris sutiko pabūti mano “gidu”, pasileidome į miestą. Pirmiausia į Plaza de Mayo, kur centre stovi garsusis “Casa rosada” — Perono prezidentūra, raudoni ir nelabai įmantrūs rūmai, kuriuos sukilėliai bombardavo iš oro. dar matėsi prie jų plytų krūvos ir 2 užkalti langai. Toje pačioje aikštėje arkivyskupo rūmai, visiškai sunaikinti, kad ir net neleidžia policija nei artyn prieiti, šalia didžiulė graži katedra, kurioje kaikurie altoriai ir statulos apdegintos, bet perdaug naikinti šios katedros Perono fanatikai nedrįso, nes joje yra Argentinos išlaisvintojo gen. San Martino kapas, kurį ir aš aplankiau. Prie jo stovėjo didelis žmonių būrys. Kitoje aikštės pusėje garsioji Santo Domingo bažnyčia su domininkonų vienuolynu, buvusi viena iš seniausių ir istoriškiausių bažnyčių P. Amerikoje. Deja, peronistai atvažiavę su benzino cisternomis sudegino iki mažiausio dalykėlio viską, liko tik tuščios aprūkusios sienos. Sakoma, kad šioje bažnyčioje buvo seni žymių dailininkų paveikslai, statulos, altoriai — šiandie nyku, tik minios žmonių eina per ją ir tylomis šnabždasi. Apžiūrėjome ir vienuolyną, kurio kiekviena celė, kiekviena salė išdeginta benzi-

nu. Vienuolynas tuo laiku buvo pilnas vienuolių, deja, ką jie galėjo padaryti prieš ginkluotus fanatikus. Lauke norėjau atsi- miniinui padaryti nuotrauką, deja, policininkas griebė man už rankos, ir tik išsiaiškinus, kad aš šiaurės amerikonas, perspėjo, kad tokie bandymai gali baigtis liūdnai.Įdomu, kad Buenos Aires visame didžiuliame mieste nemačiau nei vienos susisiekimo šviesos, todėl važiavimas mašina per svarbesnius gatvių susikirtimus
šių labai maįįa, be to, naujausias taksi -— mažiausiai dešimties metų senumo. Gatvėse mašinos beveik visos senos ir apdaužytos, naujų Peronas importuoti neleidžia, o vietoje fabrikų nėra.B. A. mieste reiktų pagyventi keletą mėnesių, kad galėtum apvaikščioti jo puikius teatrus, operą, muziejus, parkus. Turėdamas keletą dienų bandžiau pasirinkti pačius įdomiausius objektus. Pažymėtinas klubas “Trocadero”, kuriame kas vakarą augštesnės ar vidurinės klasės argentiniečiai ir turistai, daugiausia amerikonai, sėdėdami prie tautinio gėrimo “citro” bonkos, stebi Argentinos gaučų tautinius šokius ir klausosi liaudies dainų. Programa padori ir įdomi, nieko panašaus nesu matęs kituose kontinentuose. Atrodo. apsimoka populiarinti tau? tinius šokius, nes klube apie 10 vai. vak. jau nebuvo tuščios vietos. Lygiai įdomus restoranas "‘La Cabana”, kur prieškambary gali pats pamatyti ant geležinių grotų čirškinamą jautį. Mano “gidai” užsakė populiaraus argentiniečių valgio vadinamo “asado”. Mandagus senjoras mums keturiems atvilko didžiulį puodą, praktiškai visą “EI Torro”, nuo uodegos iki ragų,kurio būtų užtekę visai kuopai kareivių. Užgėrėme dar puikaus seno argentiniško vyno, o mane nustebimui sąskaita nesiekė nei penkių dolerių.Eidamas Avenida 9 de Julio, nepaprastąi gražia ir skaitoma plačiausia gatve pasaulyje, sutikau nuo dantų iki kojų ginkluotą policininkų būrį, policininkų stovėjo prie kiekvienos bažnyčios ir įstaigos, o prie kareivinių ir uoste matėsi patrankomis ginkluotų kareivių, išsi- kasusių net apkasus. Atmosfera buvo pritvinkusi, iš lietuvių ir net neatsargesnių argentiniečių išgirdau, kad revoliucija gali prasidėti kiekvienu momentu Pagal vieno argentiniečio tvirtinimą virš 88% krašto gyvento-

NEW 1956 CONSOLE
—> .w/th"TOP-FRONT” Tuning

MODEL CmiXU 

The Maitland

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS:
★ TELEVIZIJOS APARATAI,
★ RADUO APARATAI,
★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,
★ SKALBIMO MAŠINOS,
★ SIUVIMO MAŠINOS,
★ ĮVAIRŪS KILIMAI,
★ LINOLEUMAS,
★ VAIKŲ BALDAI,
★ VEŽIMĖLIAI,
★ MODERNIŠKOS VIRTUVĖS,
★ SINKAI.

' Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX 9-4444, OX. 9-0977 

' TWft .. . -.............. . _____________ .

AlPJENOJ
škotiškai—Jonai, gal norėtum, kad sekmadienį kartu papietautume? *— O, mielai. Tai labai miela iš tavo pusės...— Na, tai pasakyk žmonai, kad sekmadienį padėtų vieną lėkštę daugiau...

Kur.tokie vaikai eina?Kunigas pastebi, kad vienas berniukas bažnyčioje per rinkliavas niekad neduoda nei cento. Kartą jis tam berniukui sako:— Tu žinai, kur eina tokie vaikai, kurie niekam nieko ne- aukoja?— Taip, tėveli, žinau — į kiną, — atsakė berniukas.

Auklėjimas— Mano sūnūs, — aiškina tėvas mokytojai, — yra toks geras ir jautrus, kad jam niekad nereiks įkirsti. Jeigu jau prisieitų kartais jį pagąsdinti, kas gali dažnai pasitaikyti, tai geriau jkirskite artimiausiam prie jo sėdinčiam. Manasis, būdamas be galo jautrios prigimties, ims bematant taisytis.
IšsigydėPagarsėjęs . išsiblaškėlis vyras grįžta namo ir sako žmonai: '— Matai, kai iš savo išsiblaškymo išsigydžiau. Štai grįžtu su lietsargiu.— Taip, bet iš namų tu išėjai šiandien tik su lazdele, — atsakė žmona.

MfcftYS 
UPHOLSTERING

2 DELAWARE AVE, 
Toronto, 

atliekami įvairūs minkštų 
baldų užsakymai ir pataisy
mai. Pigi kaina.
Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

11..........................................
“VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. AugŠtos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v.

. Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstine: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, On t. Telefono- 
KE. 3027.

WINNIPEG Man.— Spalio 29 d., šeštadienį, parapijos salėje įvyko L. Bendruomenės banketas su menine ir juokinga programa. Pradžioje 
E. Kalasauskas, telefono pašnekesio formoj, paskaitė mūsų ydas iškeliantį monologą. Vai. Simanavičius, akompanuojant P. Šopagai, padainavo solo.Antroje dalyje V. Simanavičius ir J-. Vidžiūnas, palydint Barkauskui akordeonu, padaina- ,vo kupletus, iškėlusius visas bėdas. Juokėmės iki ašarų. Po to smagiai pašokta, alučio išgerta.— Sekmadienį, spalio 30 d., Elenos ir Vinco Januškų namuose įvyko P. Šopagos išleistuvės, kurių metu šalia vaišių skambėjo daina. Solo dainavo V. Simanavičius ir Kostas Strikaitis. Užbaigimui P. Šopaga paskambino keletą dalykėlių «iš operų.— Jurgis Januška nušovė didelę mešką.— Kristaus Karaliaus šventės dieną įvyko parapijos jaunimo susirinkimas, kuriam pirmininkavo L. Dargužaitė. Atidarius susirinkimą malda, smuiku Avė Mariją pagrojo R. Mašalas. Po to sekė turininga Leono Radzevičiaus paskaita “Kristus Karalius”. Po jos klebonas kun. J. Bertašius kalbėjo apie pasauliečių apaštalavimą pagal šv. Povilo laiškus. Į susirinkimą buvo atsilankę ir.svečįg^ >■■■'■—Visų šventų'ir Vėlinių vakarais įvyko gedulingos už mirusius pamaldos. Abu vakarus atgiedotos ekzekvijos.— Sekmadienį, lapkričio 6 d., įvyko parapijos salėje vaikų kaukių balius. Geriausias kaukes - kostiumus turį buvo apdovanoti. I premiją gavo Plovėjas ir Grėbėja — Margis ir Daiva Matulioniai; II — Jauna čigonė —Linda Swiss; III —- Kazokas— Milda B.ujokaitė; IV — Čigonė — Danguolė Januškaitė. Teisėjavo:. Mykolas Bukauskas ir Aldona Balčiūnienė.Balius baigtas vaikų, tėvu ir svečių bendra kavute.— Verutei Demereckaitei. ilgesnį laiką gulinčiai General Hospital, chorisčių pastangomis surinkta pinigų ir įteikta graži dovanėlė — auksinis laikrodu-jų nekenčia Perono, kuris laikosi remiamas karinės juntos ir keletos kopiunistuoj ančių darbininkų unijų vadų. Iš šių pastarųjų pažymėtinas fanatiškas pe- ronistas. o kartu ir komunistas Burlenghi (tikra pavardė Bur- lensky), kilęs iš Europos.(Bus daugiau)

kas $71 vertės, ir $25 pinigais, be to, dar šv. Mišios, kad Dievas duotų 'jai sveikatos.šeštad. mokyklos vaikučiai jai nepirko žydinčių.gėlių vazonėlį ir “Bavarišką namelį” — barometrą.— Lapkričio 19 d. organizuojama visų pavergtųjų tautų paroda. Lietuviai parodos metu parodys “Kūčių stalą” ir pašoks tautinius šokius. Ši parodo bus rodoma per televiziją ir radijo stotis transliuojama.— Lapkričio 26 d. parapija ruošia banketą, kurio metu bus suvaidinta linksma komedija “Nesipriešink”.— Parapijos bazaras - mugė įvyks gruodžio 1, 2, ir 3 dd. vakarais. Visus vakarus veiks šilto maisto bufetas. Bazaro pelnas skiriamas bažnyčios statybai.

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sav. V. DUNDYS

Pirmaujanti 
Kanadoj rūbų 

nuomavimo firma

TIR TOP TAILORS
- ' 4- ♦ ...j. ♦ *KANADOS MOTERYSRENKASI.... .
Mūsų importuotas medžiagas!
Mūsų nepralenkiamo sukirpimo!
Mūsų puikaus pasiuvimo!

FORMALŪS 
RŪBAI visoms 
progoms. 
PASKUTINĖS 
MADOS su visais 
priedais.

Pasiūti kad tiktų kaip ir jūsų nuosavi.

NAUJA! SUMAŽINTOS KAINOS.

556 Yonge St. at Wellesley 
Tel. WA, 2-3270.

256 College St. at Spadir.a 
Tel. WA. 2-0991.

"Club" rūbai 
tik už

Eikite su laiku! 
Pasirinkite pasi- ' 
tikėdami iš ge
riausios angliškos, 
vilnos pagal 
išmatavimo di
džiausios šios rū
šies Kanados 
firmas pasiūtus 
rūbus. 
Garantuojame, 
kad būsite pa
tenkinti, arba 
gražinsime 
pinigus.
Duodam kreditan

Tip Top įstaigos yra kiekv. mieste.
TF-55-2

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir konadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turimo- gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

M h | I 11 VANDENS ŠILDYTU- 
JLVJL1/JLV VAI $120.00.Remontuoju ir įrengiu pagal pasirinkimą visų firmų alyvos ar gazo krosnis (burner) pradedant nuo $290. Išsimokėjimas 3 metams iš 5%. Kurie norėtų užsisakyti alyvos, duodu $5 nuolaidą. Taip pat įrengiu ir* taisau įvairias vandens ir oro apšildymo sistemas senuose ar naujuose namuose.

Darbas garantuotas.

Krosnių valymas $6.00

A. Laguns
204 OAKWOOI^ AVENUE 

TORONTO
Telefonas ME. 6583.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N
B.A., M.D., L.M.C.C. '

Gydytojas ir chirurgas ■ 
Priėmimo valandos. 10 - 12 vol., 2- 

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

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.priima ligonius ir gimdyves nuo’2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

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

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

x NAUJAS KABINETAS

-280 Roncesvalles Ave.
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

P-P-;

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

(tarp Gladstone ir Rushclme 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. N. Novošickis

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 
Ii-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 
' X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgasPriėmimo valandos 2-3 ir 7-9 po pietų

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

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAM BI NT! ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais Dagai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ kirpykloje

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekviend
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
TeL KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

Ražtinė: O Liver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal ^susitarimą

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

- AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.
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 RŪBŲ 
SIUVĖJAI

S. V. BARTUSEVIČIAIDidelis pasirinkimas angliškų medžiagų. Ponioms ir panelėms suknutės pagal naujausią madą ir pigiausiomis kainomis.
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

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

Tol; LL. 3222.

DĖMESIO! 
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies veikų, mote
rų ir vyrą b<us — normalaus ir pla

taus E£—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

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

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. ištiria akių nervus, kurie daž 
na i sukelia Agavos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

JEFFERY, JEFFERY
& FROSTAdvokatai. Notarai

371 BAY ST., Toronto 
Telef. ĘM.6-5255Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENŲ
OKULISTĖ 

B. BEJNAR - BUKOWSKA 
dirba nuo 1944 metų.

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.
Tel. LA. 0846.

: Buto tel. RO. 6-2944
Į Toronto.Priimama susitarus iš anksto.

94 LAWS ST., TORONTO 
(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052 

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
$EG&UIN

Advokatai — Notarai , 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BE. 3-0978

k. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

s ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS

stanleYshoe store
Augičiousios rūiies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydiio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

ME.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt.
— Liętųvoskariųomenės šven- 

tės^MotC So 'dAaMffienio ll v. 
šv. Mišios laikomos .laisvės ko- 
vetojų intencija. Tuojau po šv. 
Mišių procesijoje vykstama prie 
žuvusiems už tėvynę'paminklo, 
kūr po trumpo’susikaupimo, kū
rėjai savanoriai ir atsargos ka
riai padės vainiką. Pamaldų me- 
,tu giedos sol. -Br. Mariįošius ir 
smuikuos' Stp. Kairys.
---- Paskutinį advento sekma
dienį, gruodžio 18 d., rengiamas 
religinės muzikos irgiesinių kon
certas šv. Pranciškaus bažny
čioje.
• ---- Šią savaitę vizituojamos
šios gatvės: Emerson, Pauline, 
Bartlett, Salem, Westminster, 
Northiųįnster, College, Lappin, 
Herman, Golden ir Silver. __
T —Šio savaitės penktadienio 
vakaras rezervuojamas Toronto 
Cėf. studentų susirinkimui ir po- 
būviui. v '

- Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Mišių tvarka pamaldų 

salėje; 7, 8, 9, 10 ir 11 vai. Ka
dangi pamaldų salė 11 vai. yra 
perpildyta, tai 11.30 vai. šv..Mi
šios laikomės žemutinėje salėje. 
-Šį sekmadienį 10 vai. pamaldų 
metu giedos parapijos Jaunimo 
■chorelis, o 11 vai. sol. A. ščepa- 
vičienė.
1.,—Šią savaitę auditorijoje ne
bus krepšinio treniruočių, nes 
atbaigiamos grindys.

— Šį penktadienį 7 vai. v. pra
sideda parapijos bazaras. Jis tę
sis šeštadienį nuo 10 vai. ryto ir 
baigsis vakare pasilinksminimu, 
kuriam vadovaus TLO “Trimi
tas”. Bazarą rengia par. Komite
tas ir PBRM Būrelis. Tikrai ver
tingų ir akį patraukiančių fantų 
priaukota.

— Parapijos pradinė statyba 
eina prie galo. Bet juo arčiau pa
baigos, tuo didesni piniginiai 
sunkumai smaugte smaugia. Ne
tenka jau prašyti parapijiečių 
aukų, nes jie tai daro virš išga
lių. Tik raginame įtempti visas 
jėgas platinti automobilio “Mer
cury” loterijos bilietus kanadie
čių-tarpe. -
• — Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat-. 
vėsė: Glenlake Ave., Humbersi
de Ave., Indian Gr. ar Indiąa.Rd.

Išganytojo liuterionių bažny-
. čioje, Blcor St. W. ir Indian Rd. 

kempe, įnirusiems atminti sek
madienį, lapkričio 20 d. 1.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.
•r. Kun. dr. M. Kavolis.

'Sutuokti evangelikų parapijo
je Paulius Švarcas su Aldona 
Brigita Šernaite, Leopoldas Al- 
gijnantas Vaitkevičius su Nijole 
Reda Šalkauskaite ir Karolis 
Liubartas su Marta Šulciene.

Lietuvių mokykla
s Šį šeštadienį, Toronto mieste 

vykstant Kalėdų senelio para
dui, šeštadieninėj liet, mokykloj 
pamokų nebus. Praėjusio sek
madienio popietį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje nuotaikingai 
praėjo šeštadieninės mokyklos 
mokinių parengimas. Meninę 
dalį išpildė mokyklos mažiau
sieji — pirmojo ir antrojo sky
riaus mokiniai. Po to, mokyto
jams vadovaujant, sekė mokinių 
bendri šokiai, dainos ir žaidimai. 
Pertraukos metu jaunieji pobū
vio dalyviai mokyklos komiteto 
buvo pavaišinti. Tėvai dėkingi 
mokyklos vadovybei už paren
gimo suruošimą mokykliniam 
jaunimui ir kartu tikisi, kad ir 
ateityje mokyklos parengimų 
.įvyks daugiau.

Lietuvos kariuomenės šventės' 
ninėjimas' įvyks lapkričio 20 d. 
1 vai. pp. College teatro patal- 
pose, kur vykdavo Prisikėlimo 
parapijos ptmaldos. Programo- 
e bus įdomi paskaita “Laisvės 
ovos frontas karinėje ir politi

kėje plotmėje Kurią skaitys iš 
/ašingtono atvykęs prof. dr. J. 
?ajaujis, geras kalbėtojas, buv 
Lietuvos seimo narys.

Meninę dalį išpildys Vilniaus 
operos solistė A. Ščepavičidnė, 

akompanuojant pianistei Danu
tei ščepavičiūtei, solistė Žeme- 
lytė ir A. Simanavičius, akom
panuojant muz. St. Gailevičiui.

Tą dieną liet, parapijų pamal
dose bus iškilmingai pagerbti 
kariai žuvę už Lietuvos laisvę.

Įeinant aukojama laisvai išlai
doms padengti.

Kviečiama Toronto liet, visuo
menė skaitlingai dalyvauti.

^Minėjimo išvakarėse, lapkri
čio 19 d., 7.30 vai. v., Toronto 
Karių Sąjunga ruošia alutį šv. 
Jono Kr. parapijos salėje.

Rengėjai:
sav. kūrėjai, kariai ir šauliai.

Songs of my People progra
moje per CBL siųstuvą lapkri
čio 25 d. 9.30 vai. vak. bus lie
tuviška programa, skirta Ka
riuomenės šventei. Ši programa 
transliuojama visai Kanadai.

♦
Apylinkės v-bai švietimo rei

kalams 10% nuo parengimų pel
no šiais metais mokėjo tik KLK 
Moterų D-jos Toronto skyrius ir 
SLA 236 kuopa.

Dėmesio jaunimui
Lapkričio 20 d. yra' paskutinis 

sekmadienis, prieš ^vęntą. Tą 
dieną 4 vai. pp. Prrsikėlimo pa
rapijas naujoje salėje rengiama 
arbatėlė jaunimo organizaci
joms. Bus įdomi meninė dalis ir

pakviesti Hamiltono moksl. at* 
kai ir visos Toronto skautų-čių 
draugovės. Rengėjai — Toronte 
moksleiviai at-kai.

Savo tradicinį rudens balių 
Liet. Kat. Moterų Draugijos To
ronto skyrius ruošia kitą šešta
dienį, lapkričio 26 d., Prisikėli
mo parapijos salėje.

Moterų baliuje visada būna 
linksma ir smagu, o šiemet bus 
dar smagiau. Graži nauja di
džiulė salė su kavine, puikus or
kestras, turtingas bufetas, lo
terija ... Kaikam loterijos keliu 
ant stalo atskris ir kalakutas, ži
noma, keptas... Kitiems kito
kių gėrybių.

Į balių jau pakviesta ir KLB 
Krašto Taryba, kuri kaip tik tą 
dieną posėdžiaus.

Sol. V. Verikaitis lapkričio 18 
d. kartu su Convent Singers’ 
choru koncertuoja Peter bo- 
raugh. Įdomu, kad su tuo angliš
ku choru solistas dainuos “Bal
tas gėles”, o vienas dar keletą 
lietuviškų dainų.

Lapkričio 26 d. sol. V. Verikai
tis vyksta į Sudburį dainuoti 
Kariuomenės šventės minėjime.

Kanados žiemos mugė parodos 
aikštėje prasidėjo lapkričio 11 
d. ir baigsis lapkričio 19 d., šį 
šeštadienį.

“Santa Claus” žygis per mies
tą įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
19 dieną.

Gros puikus orkestras.
Kviečiama visuomenė ir kariai 

su šeimomis.
‘ Karių Sąjunga.

7JO vaL vak., šv. Jono Kr. parapijos salė 
941 Dund^t W.' .

KARIUOMENĖS ŠVENTES 
PROGA

ruošiamas

Nesigailėsi atvykęs šį šeštadienį 
lapkričio 19 d. 7 vai. vak., į rngiamą 

didžiojoje UNF salėje prieš Adventą paskutinįjį 
GRANDIOZINĮ JAUNIMO

Vakaro metu gros didelio sąstatą orkestras, veiks turtingas 
bufetas, įvairūs programos netikėtumai!

Pajamos—- “Vyties” Sporto Klubo veiklai plėsti.
Įėjimas $1.00.

- Sporto klubo “Vytis” parengimų komisija.

Š. M. LAPKRIČIO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose, visuose kambariuose 

'. _ .-■■ - .įvyksta
TRADICINIS “VARPO” CHORO

B ALIUS - ŠOKI Al
Įėjimas $1.00.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME!

MONTREAL, One
Montrealio seimelio susirin

kimas. šį penktadienį, lapkričio 
18 d., 8 v.v., Aušros Vartų para
pijos salėje; 1465 rue de Seve, 
šaukiamas visuotinis Montrea
lio seimelio susirinkimas, kurio 
metu bus svarstomas statuto pa
keitimo 'projektas bei nagrinė
jami kiti svarbūs Montrealio lie
tuvių veiklos reikalai.

Šiame susirinkime privalo da
lyvauti kiekvienas rinktas sei
melio narys, o taipgi visų orga
nizacijų įgalioti atstovai.

St Naginionis 
seimelio prezid. pirmininkas.

Į amžiną atilsį palydėjomė, 81 
metus sulaukusį, nuo 1907 m. 
čia gyvenusį Joną Gricių. Jis 
buvo niekad savo tarmės ir sa
vo meilės tėvynei (kurią aplan
kė 1930 m.) nepraradęs skapiš- 
kietis, per visą gyvenimą pasi
žymėjęs savo intelektualiniu 
smalsumu, ir sveiku jumoru. 
Nors bemokslis, bet labai mylė
jo lietuvišką spaudą ir knygas. 
Turėjo gerą atmintį ir mėgo pa
sakoti. Didžiajame Vilniaus sei
me jis buvo Skapiškio valse, at
stovas. Montrėaly jis suorgani
zavo pirmąją Kanadoje liet, so
cialistų kuopą ir 1916 m. pas jį 
mėnesį viešėjo pas Amerikos lie
tuvius soc. vykstąs V. Kapsu
kas. Gricius, tačiau, pasiliko so
cialdemokratas ir nevienam rau- 
donburniui agitatoriui puodą už
kaisdavo. Iš kaikuriu komunisti-

Mielą prietelių
• VYTAUTĄ LIUIMĄ

ir Ponią, jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia 
me ir kartu liūdime

A. P. Ščepavičių ir 
A. K. Rusinu šeimos.

Brangiai sesutei mirus,
LINUI ŠEŠKUI

nuoširdžią užuojautą reiškia
P. V. Gudaičiai,
I. Slabšinskas.

Krikščionių demokratų 
sąjungos

Centro Komiteto pirmininkas ir 
LLK narys Pr. Vainauskas su 
ponia pereitą savaitgalį viešėjo 
Toronte ir ta proga vietos krikš
čionių demokratų klubui ir gau
siems svečiams padarė praneši
mą mūsų laisvės kovb's organi
zacijos klausimais, plačiau su
stodamas ties dabartiniais -VLI 
Ko rūpesčiais bei jo problemo
mis. P. pirmininkas plačiai ir 
gana išsamiai chronologine tvar
ka apžvelgė visokiausius projek
tus bei derybas VLIKo vad. re
formos bei perkėlimo į JAV 
klausimais, aptardamas taip pą| 
pastarojo meto VLIKą sudaran
čių grupių susitarimą dėl kaiku- 
rių pertvarkymų pačiame VLI 
Ke bei VT ir dėl kilnojamų sesi
jų įvedimo.

Po pranešimo sekė visa eilė 
klausimų, į kuriuos pranešėjas 
plačiai atsakinėjo. O išviso liko 
pagpidavimas, kad politinių cen
trų žmonės dažniau pavažinėtų 
po kolonijas, palaikydami gy
vesnį ryšį su plačiomis tautiečių 
masėmis.

Pp. Povilaičiai susilaukė nau
jagimio. ' '

Tabako ūkiai
UŽPIRKĘS ŪKĮ NORI PUSININKO su $6.000. Prity
ręs tabako augintojas, galėtų vienas ūkį vesti arba 
kartu gyventi.

- $30.000 ūkio įnešimą mainytų į namus Toronte arba 
Hamiltone. Geras ūkis 130 akrų, 52 akrų teisių auginti, 
pilnai įrengtas.

Dėl papildomų informacijų kreiptis:

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE 

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J

i 51 T RADIO & TELEVISION &
H H I IX ELECTRONICS 
X XL/X-/X^ZJL SALES & SERVICE

Mirė Z. Mažrimas
Pirmadieni Western ligoninė

je, aprūpintas paskutiniaisiais 
Sakramentais, mirė a.a. Zenonas 
Mažrimas. Velionis pašarvotas 
Bates and Dodds (Queen gt. W. 
prieš parką) laidotuvių namuo
se. Laidotuvės šį penktadienį 9 
vai. rytą iš šv. Jono Kr. lietuvių 
bažnyčios.

Jaunimo pobūvis
Prisikėlimo parap. “Aušros” 

klubo sporto šventės programo
je sekmadienio popietei be spor
tinės programos buvo numaty
tas ir jaunimo pobūvis su kul
tūrine programa. Kadangi Kul
tūros Fondo Toronto apylinkės 
įgaliotinis buvo numatęs taip 
pat jaunimo susiartinimo šven
tę, tai abu užsimojimai buvo su
lieti į vieną ir pobūvis įvyko Pri
sikėlimo parapijos salėje, daly
vaujant gražiam būriui ir su
augusių.

Programą atliko patys moks
leiviai ir studentai. Ją pravedė 
stud. Vida Aparavičiūtė, piani
nu paskambino Virginija Saka
lauskaitė, deklamavo stud. Bi
rutė Grigaiytė.

Į susirinkusį jaunimą, ir vi
suomenę žodį tarė KLB Krašto 
Valdybos pirm. J. Matulionis.

Kalbėtojas užakcentavo jau
nuomenės idealistinę dvasią ir 
jos polėkius, kuri neleidžia gy
venimui sustingti, atnešdama 
naujų idėjų ir naujų formų į vi
suomenės gyvenimą. Šiems idea
lams pasiekti reikalingas jau
natviškas ryžtumas ir veržlu
mas. Jaunuomenė tarnauja ide
alui ir savo idėjai be jokių iš
skaičiavimų.

Sveikintinas mūsų studentų 
aktyvumas dalyvauti ir vado
vauti lietuviškajam jaunimui.

Grojo TLO “Trimitas”, ku
riuos pakvietė Tėvai pranciško
nai. Po programos iki 10 vai. v. 
buvo šokiai, veikė blaivus bu
fetas.

Girtinas sumanymas duoti lie
tuvių visai jaunuomenei kultū
ringą sekmadienio pobūvį.

Ligoniai
Pranciškai Trečiokienei šv. 

Juozapo ligoninėje padaryta 
operacija. Ligonė sveiksta ir ti
kisi keletos savaičių lalikotarpy- 
įe grįžti namo. Toje pat ligoni
nėje jau trečią kartą paguldy
tas J. Bilda, veik prieš metus 
nulaužęs koją ir vis dar turįs su 
ja komplikacijų.

Pirmosios kregždės
Pradėjus rinktis 235 Ossing- 

ton pakraigėn pirmosioms kregž 
dėms, pasirodo, jų grįžtama ne
tuščių; štai, viena nutupė su 
$175, antra su $135, trečia su $75, 
ketvirta su $40.50. Atrodo, pra
džia džiuginanti. Deja, daug dar 
negrįžta. Jos laukiamos. Prašo
mos paplasnoti tankiau savo' 
sparnelius, kad šaltis neužpultų 
prieš pasiekiant pastogę.

Taip pat prašoma dar naujų, 
kurios galėtų aplankyti 20-30 
gyventojų, kad ta žiemos pasto
gė tikrai galėtų būti šiltesnė ne- 
kuriems mūsų broliams ir se
sėms. Ypatingai prašytume or
ganizacijas mums pagelbėti duo
dant po 5-10 rinkėjų.

Kas galėtų, aplankyti 20-30 simų, liečiančių ne vien moters į 
žmonių pasirinktoj apylinkėj,; fiziologiją, bet ir moralę, psi- į SLA 236 kuopos susirinkime 
prašome skambinti Plrr£. Bace-; chologiją bei jaunimo auklė-1 praeita sekmadieni istojo naujai 
nui, tel. LO. 4681 arba B. Abro-; — * — • ' • ' - • '
maitienei, tel. LA. 4793.

Grįžusioms kregždėms ir 
tiems, kurie pildė jų naštą (o 
pildančiųjų tarpe buvo tokių, 
kurie net ir trijų dešimčių dole
rių nepagailėjo), mūsų lietuviš
kas ačiū. Rinkėjų ir aukotojų 
pavardes paskelbsime pabaigę 
rinkliavą.

Tuo pačiu pristatome mūsų 
komiteto septintąją narę — Bi
rutę Abromaitienę.

KLB Toronto pylinkės 
Šalpos Fondas.

Išnuomojamos ll>me augšte kambarys su 
virtuve dviems asmenims. Yra baldai. 
Arti Prisikėlimo parapijos. Skambinti 
OL. 5972.

Išnuomojamas didelis erdvus kambarys, 
prieškambaris ir virtuvė l!-e augšte, už
imti nuo gruodžio 1 d., *yra garažas, 
i ei. LA. 7616. 4
--------------------------------u .......—   

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė Bloor 
- Jone rajone, suaugusiems. Tel. RO. 
9-5433.----------------------j................... . •------.

Išnuomojamas kambarys ILme augšte. 
Galima naudotis virtuve. RO. 7-1274), 
po 6 vai. vak. .

Išnuomojamos frontinis kambarys ir vir
tuvė. Su arba be baldų. Tel. KE. 3625. 

Išnuomojamas frontinis kambarys pigia 
kaina. College - Dovercourt rajone. TcL 
ME. 7017, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė /be vaikų/, vieta mašinai. 
Tel. LO. 4497, 463 Dtovercourt Rd.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, be baldų. High _ Park . rajone. 
TeL RO. 6-1791, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
kambarys ir virtuvė, plius 1 kambarys 
viengungiui. Tel. OL. 6934, po 4 vai. v. 

Išnuomojamos gražus kambarys ir vir
tuve trečiame augite. Garažas pagal su
sitarimą. Tel. LO. 3960.

Liet Kat. Moterų D-jos , 
Toronto skyriaus 

susirinkimas įvyko lapkričio 13 
d. po pamaldų Prisikėlimo para
pijos patalpose. Pirmininkavo 
Ona Jonaitienė - Tugaudienė, 
sekretoriavo Dalindienė. Daly
vavo apie 50 narių ir viešnių. ■ Van(Ja JaragŪBaitė ir Alfon- 
_ Programos ^svarbiausia dalis Bahliai it savait susi. 
buvo dr. A. Uzupienes paskaita.j kė sūnaus RichardOi

Programos svarbiausia dalis

— tęsinys paskaitų ciklo “Mo
terų ligos”. Prelegentė pateikė 
labai svarbių ir aktualių mote
rų sveikatos klausimais žinių. 
Paskaitos svarbiausia idėja bu- . _ _ 
vo, kad nuo moters sveikatingu- Į bičiulių, 
mo priklauso ne vien jos pačios, 1 , , . x ,.
bet ir visos šeimos laimingas . Dr'J’ Maumkas, baigęs studi- 
aVvenimas jas T°r°nto universitete, įsiku-

Po paskaitos buvo daug klau- Fė Ohio’ netoli Cleve’
Jm”,l:eč:2nč:ur.cvicn^otcrs’lando-

žmonių pasirmktoj ;apylinkėj, .fiziologiją, bet ir moralę, psi-iSLA 236 kuopos susirinkime 

jjimą. Dr. A. Užupienės paskaita 'apsidrausdami gyvybę ir pašal- 
! labai pasitarnavo Toronto mo-|pai ligoje gauti A. ir E. Avižiai 
terims, besidominčioms visoke- i ir A. Liūdžius. Šio mėnesio 5 d. 
riopa šeimos gerove. Panašių pa-; parengimas davė apie $250 peL 
skaitų pageidauta daugiau. Ino. Paskirta $10 VKLS Toronto 

Gruodžio mėnesį nutarta su- sk. leidžiamai anglų kalba dr. A. 
Šapokos knygai “Vilnius Lietu
vos gyvenime”.

Prokuroro Magone pareiški
mas apie didelį procentą nusi
kaltėlių naujųjų imigrantų tar
pe iššaukė kitą išsišokimą žino
mo The Telegram žurnalisto 
Tumpane, kuris spalio 31 d. savo 
straipsny pastebėjo, kad naujų
jų lenkų ateivių tarpe esanti vie
na rūšis “Poles in exile”, kurie 
Kanadoje norį tik laikinai likti, 
kol galės grįžti į savo kraštą. 
Esą, niekas neliūdėsiąs, jei jie ir 
dabar tuojau išvyktų. Vienas iš 
lenkų kongreso vadovybės, A. 
Misiak, atsakė Tųmpanei, jog 
tokios rūšies imigrantų visai nė
ra. Bet tokioje padėtyje yra visi, 
kurie dar neturi pilietybės.

“Raudonosios Plunksnos.” rink
liava Toronte baigta su dideliu 
pasisekimu. Jau aną šeštadienį 
prašokta numatyta surinkti su
ma. Surinkta $3.827.169, kai bu
vo numatyta $3.826.000. “Raud. 
Plunksna” apjungia daugybę 
karitatyvinių organizacijų, ku
rių visų veiklai paremti daroma 
viena bendra rinkliava.
SKUBIAI ir PIGIAI PARDUODAMAS 9e- 
rai įrengta* romioj ir puikioj vietoj va
sarnamis — 3 miegamieji, salionas ir 
virtuvė —į su trim sklypais Wotagoj - 
Springhurst, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kreipti* j J. Kožkelj, taL KE. 7536.

Pp. Vieraičiai pereitą šeštadie
nį atšventė vedybinio gyvenimo 
20 metų sukaktį. Buvo susirin
kę jų sveikinti nemažas būrys

gyvenimas

rengti šv. Jono Kr. parapijoje 
dvasinio susikaupimo valandė
lę su bendra komunija ir pusry
čiais.

Sparčiai moterys ruošiasi prie 
savo metinio viešo parengimo — 
rudens baliaus, kuris įvyks Tė
vų Pranciškonų naujoje salėje 
College gatvėje lapkričio 26 d.

Baliaus pelnas skiriamas la
bai kilniam tikslui —- mokslei
vių literatūros premijai ir Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolių lietuvių vaikų darželiui

Toronto LKat. Moterų D-jos 
skyrius nutarė stoti nariu rėmė
ju Į naujai seselių organizuoja
mą Vaikų Darželio Rėmėjų Bū
relį. M.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, be 
baldų III- me augšte. Tel. KE. 8455.

Išnuomoajmi 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Be baldu. 106 Salem Avė., prie 
Bloor St. W.

Išnuomojamos - kambary* su baldais 
High Park rajone, yra vieta mašinai. 
Tel. RO. 2-4931.

Išnuomojamas ll-mc augšte keturių kam
barių butas su arba be baldų, 123 Beat
rice St. Tel. OL. 1586, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais, viengungiui.- Tel. RO. 2-3993, 
High Park rajone.

TAISOM viso* mašinas ir atliekam su 
garantija pigiausiai ir geriausiai kaip ki
tuose garažuose Grizas ir tune-up.

Skambinti vakarais tel. LO. 1785 
Adomui. Dienos metu kreipti* j M. Šim
kūnas — Matt's Garage, 827 Lakeshore 
Rd. E., Lakeview, td. CR. 8-1271.

nių susirinkimų jį norėjo jėga, 
pašalinti. Tremtyje atsidūrusių 
giminių veikiamas j is paskuti
niaisiais metais grįžo į katali
kus ir n#irė aprūpintas šv. Sakra
mentais, kaip šv. Kazimiero pa
rapijos geras parapijonas. Lai
dotas iš Aušros Vartų bažnyčios 
mišias atnašaujant klebonui kun. 
J. Bobinui, klebonui kun. J. Ku
biliui ir kun. Arnastauskui.

Tegul būna lengva jam Kana
dos žemė! V.

Rūta Kilmonytė, kaip praneš
ta per radijo stotį CTAD šešta
dienio programoje, 7 v.v., vaidi
na naujame Western tipo veika
le su žinomu “Gaby” Culver Ci
ty MGM studijose. Reporteris - 
kanadietis, kuris su ja kalbėjo
si, sako, jai džiugu, kad pildosi 
jos noras vėl filmoje vaidinti. 
Sako, ji sveikina visus savo drau 
gus - pažįstamus ir džiaugtųsi iš 
jų gavusi laiškelių. .

Aušros Vartų parapijos salėje 
jau darosi ankšta sekmadienio 
popiečiais. Lapkričio 13 d. vie
name kambarėlyje veikė bankas 
“Litas”, kitahie parap. choro re
peticija, trečiame Savanorių 
d-jos susirinkimas, scenoje Mo- 
trų d-jos, o viename salės kam
pe šachmatininkai organizavosi 
į “Tauro” sekciją. Dar viename 
kampe ėjo pardavimas knygų ir 
laikraščių.

— Naujai į Aušros Vartų pa
rapiją atvykęs iš Prancūzijos 
kun. Jucevičius pasireiškė geru 
pamokslininku, su aiškia, su
glausta, taisyklinga kalba ir įs
pūdingu iškalbumu.

— Girdint nusiskundimų, būk 
visuomenėje pastebima atoslū
gio dirbant visuomeninį - kultū
rinį darbą gal įdomu šis būdin
gas įvykis. Pasisveikinęs su p. 
Jaugeliu, klausiu, ar tebesidomi 
šachmatais. “Dėmesio tebeturiu, 
bet laiko ne: padedu organizuo
ti naują chorą“. “Na, o p. Skučas 
kaip?” “Irgi laiko neturiu: bėgu 
rūpintis mokyklos Rosemounte 
reikalais!”
Jūros skautų vekaro, įvykusio lapkričio 

5 d. Moose salėje, Montrealyje 
APYSKAITA

Pajamos:
1. Prie įėjimo už bilietus ....
2. Loterijos pelnas .............
3. Rūbinės pajamos ......

Viso pajamų .....
išlaidos:

1. Salės nuoma .... .............
2. Muzikai ir kitos smulkios

laidos ..........
3. "Nepriklausomai Lietuvai"

skelbimą ......

Viso išlaidu.....
Pelnas .................................... $36
Pelnos įneštas Nontreaiio jūros skau

tų kason.
Ta počia proga nuoširdi padėka pri- 

siauso visiems savo atsilankvmu prisi- 
dėjusiems ir tuo pačiu Montrealio jū- 

perėmusiems, skautiškas 
Pr. Šimelaitis 
Globėjų vardu.

ros skautus 
ačiū.

.... $78

.... 20
4

....$102

.... $10 - 
iš-
... 50
už

6

— Fed. vyriausybės— Otava.
vidaus r. ministeris H. Lapointe 
paskirtas kartu ir paštų minis- 
teriu oo mirusio A. Cotė.

Lenkų filmas "PAMELAVAU" 
Didelis gyvenimiškas filmas, su dide
liu pasisekimu demonstruotos Toron
te, bus rodomos HAMILTONE "Sta
te" teatre lapkričio 23 d. ST. CA
THARINES "Centre" teatre lapkričio 
24 d. įėjimas tik 75c, o programa 
trunka veik 3 vai. Seansu pradžia 
6.15 ir 9 vai. v. Programą papildo 
įdomus priedas. Garantuojame, būsi
te patenkinti.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londonu, Windsorq, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
' TORONTO

A, Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

/Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visut žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patėrėavimuL

REKOMENDUOJA

prekyBg ir dirbtuvę i erdvesnes patalpos

1328 Dundas St. W. (prierusholmekd.)
Kviečiame atsilankyti į šia lietuviškų prekybų, čia rasite televizijos aparatų, 
patefonu, High Fidelity vokiškų ir kt. geriausios kokybės radijo aparatų bei 
įvairių kitokių elektrinių reikmenų.

Prekės perduodamos geriausiomis iisimokėjimo sąlygomis.
Visos musą parduodamos prekės pilnai garantuotos.

Prie krautuves veikia modemiškai įrengta dirbtuvė, kurioje taisome visų firmų 
televizijos, radifo aparatus ir kitokius elektroninius reikmenis. Darbas atlieka
mas skubiai h garantuotai
Skambinkite, atvyksim® į namus. Pataisymus atliksime vietoje arba paimsime 
savo dirbfuvėn.

SKAMBINKITE TELEF. 011 3356
O—■ ■ .................**

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904 •

Sav. D. KAUNAITĖ

, ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS RITUS SPORTO
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

/. Berzinskas
1212 DUNDAS ST. W-» TORONTO. TELEF. LA. 9547

galima aždaakyti laivam mataro* M {vairia* madžiokltaiin iaatavu*. 
——— - .... ■ _________

QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 augštus, atskiros namas, vandeniu - alyva 
Šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougštus, atskiras plytų narnos, oru - aly
va šildomas, nepereinami kambariai, privatus įvažiavimas, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviros morgičius Bblanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 kamb., atskiras namas, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geras 
morgičius balanse

1.

2.

AL GARDENS
REAL ESTATE

161) BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TetefMMi: LO. 2738, LA. 8772. Vakw.k HU. R-1S4B.

REIKALINGI NAMAI P ARDA
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