
Vilniaus Diena
.Spalio 9 d. nepriklausomoje Lietuvoje ir visame lietuviška

jame pasaulyje būdavo* švenčiama kaip gedulo diena. Šūkis 
“Mes be Vilniaus nenurimsim”, skelbė tautos valią Lenkijos oku
puotojo Vilniaus nepamiršti, jo niekad neatsižadėti, dėl jo kovo
ti. Tuo būdu spalio 9 buvo ir tautos ryžto diena .

Šiandien padėtis yra kiek pakitusi. Specifinės Vilniaus 
problemos šiandien nėra. Vilnius yra sujungtas bendram gyve
nimui su visa tauta, sujungtas bendroje vergijoje. Būdama toje 
pačioje vergijoje, to klausimo nekelia ir Lenkija. Nekelia, nes 

..z taip prigrasyta iš Maskvos. Dėl tos pat priežasties nekalba apie' 
tai ir gudai, nors yra tam tikrų' ženklų, kad paslapčia ir vienų 
ir kitų tarpe vyksta tam tikras rūgimas ir net kaikurie žygiai 
daromi. Prieš keletą metų pav. dar buvo laikoma, kad lenkai | 
iš Vilniaus ir visos Lietuvos yra repatrijavę į Lenkiją, o šiandien 
Vilniaus krašte yra apie 370 mokyklų, Vilniuje leidžiamas len- i 
kiškas dienraštis ir t.t. Vadinasi, “išnykusieji” atgyja ...

Pagal Jaltos konferenejios nutarimus Lenkijai buvo padik
tuota atsisakyti visų žemių į rytus nuo Curzono linijos. Klus- 
ni marionetinė Varšuvos vyriausybė tai patvirtino specialia su
tartimi su Sovietų Sąjunga — tų žemių atsižadėjo. Lenkijos at
žvilgiu Sovietinė Lietuva, vadinasi, Vilniaus problemos neturi. 
Ir lietuvių tauta jos neturi, kol tebėra Maskvos vergijoje. Bet 
kai vieną "dieną tai pasikeis, viskas bus persvarstyta iš naujo. Ir 
ne vien lenkai egzilai bei emigrantai laukia to momento, kada 
galės kelti Lenkijos rytų sienų klausimą, žinoma, ne pagal Jal
tos sprepdimus. Mes negalime būti naivūs, kad šito nesuprastu- 
me, neturime taip pat pagrindo šitokias perspektyvas nutylėti, 
apie jas nekalbėti.

Mes tikime, kad Vilnius ir jo kraštas Rytų Europos naujų 
pasikeitimų metu išliks kartu su visa Lietuva, tačiau toks jo 
išlikimas daugiausia priklausys nuo mūsų pačių pasiruošimo at
remti betkokiuos pasikėsinimus. O kad jų bus, esame tikri. Vil
niaus klausimu mes įpratome suprasti nė vien paties Vilniaus, 
bet ir viso krašto, atseit, rytinių Lietuvos sričių bei sienų klau
simą. Čia kartu iškyla gudų nacionalistų užmačios ir šio krašto 
vidaus problemos — tautinės, kultūrinės, ūkinės ir socialinės. 
Jos tikrai skirtingos pav. nuo; tokių pat problemų Vakarinėje

Vilniaus klausimo judinimas, svarstymas,
Lietuvoje.

Dėl to tai vad

naus

lyg ir neteksianti pagrindo-. Del to ir išeivijoje Vilniaus Diena 
turi sava prasmę.nors_____ _ _ ... . . , . savą prasmę.

turinys Vilniaus Dienos, be abejonės, yra jau nebe tas pats, 
kaip kad" būdavo minint Zeligowskio smurto žygį. Jis, tiesa, 
tebėra Lenkijos neatšauktas, tačiau visdėlto jau tik istorijos da
lykas. Šiandien svarbūs yra kiti reiškiniai, kiti aspektai, kitos 
problemos. Naivu būtų manyti, kad jų nėra. Bene geriausias įro
dymas, kad jos nėra išnykusios, yra pačių vilniečių susirūpini
mas. Jie dar nesijaučia visiškai saugūs ir tikri dėl ateities bei 
dėl sienų.
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LAISVINIMO KONFERENCIJA
VLIKo Prezidiumui susitarus 

su ALT Vykdomuoju Komitetu 
rugsėjo 29-30 dd. buvo sukvies-

Vašingtone lietuvių veiksnių 
konferencija. Joje dalyvavo mi- 
nist. P. Žadeikis, ALT Vykdo
mojo Komiteto nariai: L. Šimu
tis, dr. P. Grigaitis ir M. Vaidy- 
la, Lietuvos Laisvės Komiteto 
prezidiumo nariai: V. Sidzikaus
kas, dr. A. Trimakas ir K. Bie
linis, ir VLIKo Prezidiumo na
riai: J. Matulionis, prof. J. Ka
minskas ir H. Blazas. '

Konferencija svarstė arti
miausius laisvinimo uždavinius.

Buvo išdiskutuota tarptauti
nės politikos konjunktūra ir 
laisvinimo sąlygos. Atsižvelgda
ma į tam tikras tendencijas, ku
rios pasireiškia tarptautinėje 
politikoje, konferencija

Gedimino kalnas žiema
' • . ' * ' ... . ■ -Z ■ . ; ■’

Komunistai prisipažįsta klydę
Prisipažinti komunistų nepri

imta. Jie prisipažįsta tik indivi
dualiai, kada didesnis čekistas

Mūsų bendradarbĮs Niujorke
— -

sąlygoms”. ",

Savaites įvykiai
Poznanėje komunistinės Lenkijos teisinas pradėjo svarstyti su- 

kilėFų bylą. Teisiami 154 sukilėliai, išskirti iš 500 suimtųjų birže
lio 28 d. įvykiuose. Sudarytas dvilypis teismas, kurio trys teisėjai 
posėdžiauja vienoj salėj, kiti trys — kitoj. Tuo tarpu pirmoj gru
pėj kaitinami trys jaunuoliai nužudymu vieno komunistų parei- 
?ūro. antroj — 8 jaunuoliai ir vienas 35 m. vyras kalėjimo ir kitų 
viešųjų pastatų užpuolimu. Į teismo salę galima įeiti tiktai su spe- 
eia:iais leidimais, kurie pirmoj eilėj buvo duoti teisiamųjų gimi
nėms. Teismo rūmų visi įėjimai •------------------------- ---------------
saugojami stiprių policijos bū- kad dabar Sov. Sąjungoj vykstą 
rių ir kiekvienas turįs leidimą pasikalbėjimai Jiečią satelitinių 
patekti teismo salėn, turi pereP 
ti penkių patikrinimus. Užsienio 
diplomatai gavo leidimus kol-j kos min. pirm. A. Mjurisep rei- 
kas f” ’ J ' T---- — 11 -’—-‘-g- i— j..-..- jo.,
bėtojai dalyvauja užsienio tei
sininkai: Frederick Elwyn Jon- Į tams, 
nes, parlamento narys darbie- 
tis; A. F. Legal, Montpellier un
to prof., prancūzas; J. Wolff, 
Žmogaus Teisių Lygos narys, 
belgas. Jie savo ausimis girdėjo 
kajtinimo aktą, kuriame, be kit- 
kn. nasakvta, esą Poznanės įvy
siu kaltininke reikia laikyti ir 
kapitalistų radijo stočių propa
gandą. Teisiamieji prisipažįsta 
tiktai vartoję kumščius, bet žu
dynėse nedalyvavę. Liudininkai 
ir teisiamieji pasakojasi gana 
laisvai nevengdami pakartoti 
šūkių sukilimo metu pvz. “ša
lin rusai”, “reikalaujam laisvų 
rinkimų” ir pan. Vienas jų pa
sakojo, esą grupė jaunuolių gie
dojusi uždraustas religines gies
mes pvz. “Dieve, gelbėk Lenki
ją”. Vienas teisėjų pastebėjo, 
esą teisiamasis turėtų žinoti,

pasikalbėjimai liečią satelitinių 
kraštų ateitį. Spauda ta proga 
iškelia Estijos soviet, respubli-

tik vienai dienai. Kaip ste- : kaiavimus Kremliui, duoti dau- 
' ’-;giau laisvės satelitiniams kraš-

Suezo problema JT
Pagaliau Suezo problema at

sidūrė JT Saugumo Taryboj. 
Britanija su Prancūzija pateikė 
savo kaltinimus Egiptui, kurio 
kakysena esą gresianti taikai. 
Su panašiu skundu prisistatė ir 
Egiptas. Taryba ilgokai ginčijo
si dėl procedūros. Pagaliau suta
rė pirmiausia svarstyti Britani
jos - Prancūzijos skundą, o vė
liau — Egipto. Londone susirin
ko III konferecįia, kurios užda
vinys — įsteigti Suezo kanalo 
naudotojų bendrovę, kuri turė
tų tvarkyti laivų praplaukimą 
Suezo kanalu, jeigu Egiptas su 
tuo sutiks, jei ne — nukreipti 
laivus aplinkiniu keliu. Tai 
reikštų ne ką kitą kaip Suezo 
boikotą. Menzie, Australijos 
min. pirm., pasisakė esąs boi- : . . • v n • j 1 ' • 1

parti^^kbši^^m^^^radėti 
žygiuoti savistoviu keliu -— at
siriboti nuo užsieninių partijų, 
sudaryti net savo politinę pro
gramą ir organizaciniu atžvilgiu 
tvarkytis demokratiškai. Bet ką 
pasakys draugas Nikita? Ir kas 
liksis nuo tekios komunistų 
partijos, kuri neklausys Mask
vos direktyvų? Įdomu bus pa
sekti tą “savistovų” Amerikos 
bolševikų judėjimą.

Bolševikų vadai 
kriminalistai

Amerikos generolas W. K. 
Harrison charakterizuoja bolše
vikus “US News & World Re
port” žurnale rugsėjo 28 d. 
straipsny: “Nauji Sovietų vadai: 
“Kriminalistai”. Generolas II 
pasauliniame kare komandavo 
divizijai ir užkariavo Čekoslo
vakiją. Korėjoj generolas ka
riavo prieš raudonuosius kaipo 
vyr. vado pavaduotojas ir vedė

naujo. Tokį žygį daro Amerikos 
komunistai. Jie rengiasi prie sa
vo konvencijos, kuri turi įvykti 
vasario 11-14 d. Dabar paskel
bė politinę rezoliuciją, kurios 
ištraukas ir noriu paduoti skai
tytoj amo. koip labai būdingas.

“Marksistinis judėjimas mūsų 
šalyje visą laiką nukentėdavo 
dogmatinę marksizmo teoriją 
pritaikant prie Amerikos gyve-

jiiimo. Komunistų partija šitą 
! silpnybę paveldėjo”.

Marksas kūrė savą teoriją 
pramonės kraštams, o bolševi-

' kai ją įgyvendino grynai žemės 
ūkio šaly,, užtat ir reikėjo vie
niems galvas kapoti, kitiems są
narius tempti. Tikrumoj mark
sizmo teorijos netinka nei vie
nam kraštui. Gerai, kad Ameri
kos komunistai prisipažįsta.

1 Bus įdomu sekti ką jie naujo su
galvos, jei jie dar mano pasilik
ti komunistais.

“Mūsų partija kentėjo . taip \ derybas su komunistais, kuriuos 
pat nuo perdaug paprasto priėji-1 jis gerai pažino. Šitoki straips- 
mo ir nekritiško perėmimo dau- niai, reikia atvirai pasakyti, yra 
gelio marksizmo idėjų iŠ kitų šiuo metu ir amerikoniškoj spau
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numatė gyvą reikalą sustiprinti 
ir išplėsti Lietuvos laisvinimo 
darbą visuose kraštuose, visur, 
kur gyvena skaitlingesnė lietu
vių išeivija, ji turėtų stengtis 
laimėti savo gyvenamojo krašto 
vyriausybės ir tautos palanku
mą ir paramą tam, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymas 
būtų pripažintas būtina pasto
vios taikos sąlyga.

Konferencija' pritaria suma
numui Lietuvos bylą suaktyvin
ti keliant ją tarptautinėse insti
tucijose ir konferencijose. Mūsų 
išeivijos aktyvus dalyvavimas 
laisvinimo darbe laikomas dide
lės reikšmės.

Konferencija kviečia ją duos- 
niai remti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą lėšomis.

Konferencija vyko vieningoje 
ir darbingoje nuotaikoje.

Vyr. Rinkimų Komisija skel- į 
bia Rinkimų Komisijų — pir
mininkų adresus KLB apylin
kėse:

Toronto—P. Vilutis, 270 Keele 
Str.,

Ottawa — J. Šimanskis, 143 
Spadina Avė.,

Montreal — Paukštaitis, 7510 
1st Ave., St. Michel,

Windsor — St. Naikauskas, 
1015 Bruce Ave.,

Winnipeg — J. Malinauskas, 
432 Elgin Ave.,

St. Catharines — J. Alonderis, 
38 Thomas St.,

Oakville — A. Lukoševičius, 
73 Hawthorne Road,

Sudbury — A. Jasiūnas, 420 
White St..

Fort William — L. Mitalienė.
R.R. 2, Port Arthur, Ont,

London — Z. Butkevičius, 
348 Maitland St.,

Soult Ste. Marie — P. Gaspe- 
ras, 99 Wallace Terrace,
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pa-

KLB VYR. RINKIMU KOMISIJOS
PRANŠIMAS ~

Rodney — A. Kojelaitis, R.R.
2, West Lome, Ont.,

Delhi — Z. Paulionis, 
Union St., Simcoe, Ont.,

Hamilton — J. Stonkus, 
Ontario Ave.

Vyr. Rinkimų Komisija
kartotinai primena kandidatų 
siūlytojams, kad paskutinis ter
minas įteikti kandidatų sąrašus 
nurodytais Apylinkių Rinkimų 
Komisijų adresais .š.m. spalio 5 
d. 24 vai. Siunčiant kandidatų 
sąrašą paštu, pašto antspaudo 
data skaitoma galiojanti.

Apylinkės Rinkimų Komisijos 
prašomos gautuosius kandidatų 
sąrašus pristatyti Vyr. Rinki
mų Komisijai ne vėliau spalio 15 
d. Sąrašus siųsti Vyr. Rinkimų 
Komisijos būstinėn šiuo adre
su: A. Liudžius, 91 Roncesvalles 
Avė., Toronto.

KLB Vyr. Rinkimų K-ja.

TIK DARBU IR AUKA IŠLAIKYSIME LIETUVYBĘ

marksistiniu partijų kituose 
kraštuose (tiesiog pasakyti rei
kia — iš rusu). Partijos organi
zacijos doktrinieriškos formos, 
vadovybės biurokratiški meto
dai, nepasisekimas pasekti par
tijos viduje demokratybės prin
cipais, netolerantiškas priėjimas 
prie žmonių — už tą viską mes 
esame atsakomingi, nesugebėję 
pataisyti klaidų savo laiku”.

Mes žinome, kad visų šalių 
komunistų partijos buvo tik ru
sti bolševiku partijos pamėg
džiojimai. Jie betgi neprisipa
žįsta: “Mūsų ankstyvesnės klai
dos tais visais klausimais ėjo 
naudai taikos priešų... prieš 
mus buvo naudojami šmeižtai 
kaipo prieš radikalų judėjimą 
šiame krašte — melas, kad ko
munistų partija buvo “agentas 
svetimų pajėgų”.-.. Mes esame 
Amerikos komunistai - patrio
tai. Mes ištikimi mūsų nuosa
vam kraštui. Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms”. Mes visi ži
nome, kad komunistą pavadinti 
patriotu bet kurio krašto buvo 
negalima. Jis buvo ir yra patrio
tas tik vieno krašto — Sovietu. 
Ar dabar virs jau kitaip? Ir tą 
įrodys ne žodžiai, bet darbai. Ir 
tai ilgų metų, nes šiandien ko
munistui nieks jau nebetiki.

Prisiekinėja taip: “Komunis
tu partija formuluoja savo poli
tiką nepriklausomai... partija 
turėjo tendencijos priimti dau
geli marksizmo tezių visai ne
kritiškai iš totų šalių partijų 1 
(suprask — rusų). Ne visos šios 
tezės buvo mums naudingos; 
kaikurios neatitiko Amerikos I

doj labai reti. Visi ilgisi “tai
kos” su bolševikais ir visi tikisi 
kažkokių stebuklų. Ženevos dva 
šia nori per prievartą viešpatau
ti. Visi nori matyti bolševikus 
pasikeitusius, o generolas dro
žia tiesiog, viską vadindamas 
tikrais vardais. Ir redakcija pri
deda po straipsniu prierašą, kad 
girdi, šis straipsnis yra asmeniš
ka generolo pažiūra, ir nėra ofi
ciali Karo ministerijos pažiūra.

Generolas yra už taiką. Bet 
jis netiki bolševikų žodžiais, jis 
mato, kad jie rengiasi visais at
žvilgiais prie karo. “Iš pačios 
prigimties Sovietų vyriausybė 
yra agresorius. Ji gali parinkti 
laiką, vietą ir visas kitas aplin
kybes bet kokio karo. Ji gali 
įvairuoti taktikoj, gali grąsinti, 
gali atleisti, gali jėgas didinti, 
gali laikinai ir sumažinti, būda
ma visiškai tikra, kad niekuo ne. 
rizikuoja dėl to. Visai kitose są
lygose yra JAV su savo sąjungi
ninkais, neturėdamos intencijos 
pradėti karą, bet visuomet pasi
ryžę ir pasiruošę sutikti užpuo
limą. Ir tęsia toliau: “Dėlto, kad 
mes turime reikalą su krimina
listais” ....

Apie dabartinius bolševikų 
vadus jis taip kalba: “Yra žmo
niškai neįmanoma, kad šie So
vietų vadai, su visais sąjungi
ninkais, tuo pačiu laiku nustojo 
buvę paprastais kriminalistais, 
ir staiga būtu tapę garbingais 
žmonėmis, atsisakę nuo savo mi
rusio Viešpačio ir nuo savo nu
sikaltimų, ir dabar yra pasiryžę 
garbingai gyventi pasaulio vi
suomenėj”. Stalinas “buvo ne-

žmoniškas banditas ir žmogžu
dys nepaprasto rango”'. Jo padė
jėjai, dabartiniai valdovai, bu- 
,j^^Jį^ikaltž^.ųjĮąlyyiai tiek 
vidau^^tie&^jh^aS^^trtihfamė 
gyvenime.

Jis kviečia amerikiečius ne
pasitikėti bolševikų nei žodžiais, 
nei pažadais: “Mes galime lauk
ti iš jų visokių negarbingų, iš
davikiškų ir žiaurių kovos me- 

į, kurie ta.p yra jiems igim- 
. Mes negalime ilsėtis ar- 
užmiršti, kad turime reika

lus su banditais. Mes privalo
me saugotis jų, kaip saugojamės 
kiekvieno bandito”.

Iš savo patyrimo vedant dery
bas su komunistais Korėjoje jis 
pateikia net 13 taisyklių. O gale 
daro , tokią išvadą:

“Komunistų charakterio ir jų 
metodų kriminalinė prigimtis, 
pademonstruota Korėjoje ve
dant su jais paliaubų derybas 
yra rusų komunistų charakterio 
atspindys, ir nieko negali ste
binti. kas nors kiek pažįsta ko
munizmo doktriną ir Stalino 
eros istoriją”. Banditiška bol
ševikų prigimtį lietuvių tauta 
patyrė jau seniai. Gerai, kad to
ki pasisakymai, realūs savo tik
rumoje, yra paduodami neprity
rusiai Ameirkos publikai.

Varžytynės Kremliuje ?
Nors tikrų žinių nėra, tačiau 

stebėtojai pasisakė maną, kad 
Kremliuje paaštrėjusios užkuli
sinės varžytynės; esą stalininkų 
grupė, vadovaujama L. Kagano- 
vičiaus ir Molotovo, siekianti 
išstumti Chruščiovą dėl jo “nu- 
stalinimo” politikos. Kariuome
nės vadovybė esanti daugiau 
stalininkų pusėje. Ch'ruščictvas 
esą atsidūręs keblioj padėty ir 
ieškąs paramos pas Jugoslavijos 
Tito. Pas jį nuvykęs neva atos
togų, kurios betgi buvusios 
trumpos ir po kelių dienų Tito 
lydimas grįžo Rusijon, tęsti atos 
togų Jaltoje, kur atsirado Bul
ganinas, Šepilovas, Vengrijos 
min. pirm, ir kit. Sakoma, kad 
Kremliaus stalininkai nepaten
kinti satelitinių kraštų laikyse
na; esą jie seka Tito politika, 
vedančia nepriklausomybėm Ju
goslavijos vyriausybė pareiškė, 
kad Chruščiovo - Tito pasikal
bėjimai esą ideologinio pobū
džio ir kad jiedu toj srity turį 
skirtingų nuomonių. Yra žinių,

Vokietųa’ū—rTancužija 
susitarė

Po dvylikos valandų derybų 
Bonnoje kancl. Adenaueris pa
galiau susitarė su prancūzų de
legacija dėl Saaro srities. Galu- 
/tirė sutar+is bus netrukus pasi
rašyta abiejų užsienio r. minis- 
teriu. Pagal ią, Saaro sritis grįž
ta ir politiškai ir ekonomiškai 
Vokietijai. Per sekančius tre
jus metus Prancūzijos privilegi
jos ūkinėj srity būsiančios pa
laipsniui siaurinamos.

Izraelio — Jordano 
susikirtimas

Netoli Jeruzalės miesto įvy
ko kelias valandas trukęs abiejų 
kraštų karinių dalinių susišau
dymas, per kurį žuvo 140 karių; 
ypač nukentėjo jordaniečiai. Iz
raelitai puolė Jordano pozicijas 
keršydami už kelių jų karių ir 
civilių nušovimą pasienio srity
je. Nukautųjų tarpe buvo ir ke
li užsieniečiai — archeologinės 
komisijos dalyviai. J nesusipra
timą įsikišo JT paliaubų kont- ' 
rolės komisija ir gen. sekreto
rius. »

KAS
Sovietų ambasados Otavoje II 

sekretorius G. F. Popov Kana
dos vyriausybės buvo paprašy
tas išsinešdinti praėjusio liepos 
12 d. už bandymą gauti slaptų 
žinių apie CF-105 spraūsminį 
lėktuvą. Jis susipažino šachma
tų klube su valdininku Stanley 
Staples; davė jam pinigų, žadė
jo duoti foto aparatą, kviesdavo 
pas save išgerti. Staples apie 
tai pranešė policijai, kuri per
spėjo jį nutraukti ryšius su ru
sais, bet jis nepaklausęs. Už tai 
Staples ir jo žmona liko atleisti 
iš tarnybos. Šis įvykis iškilo 
aikštėn tik dabar, kai apie tai 
paskelbė Quebeco dienraštis 
“Chronicle Telegraph” pažymė
damas, kad Popov esąs sovietų 
špionažo šefas, o III sekr. S. V. 
Selivanov — jo dešinioji ranka.

NAUJO KANADOJE?
vokatų sąjungą jisai kreipėsi į 
Ontario prov. socialinės globos 
min. Cecile, bet šis atsakė, kad 
toji pašalpa taikoma tiktai On
tario prov." gyventojams: “Mes 
reiškiame jam užuojautą, bet tai 
viskas, ką galime jam duoti. 
Jam negalime nusiųsti nė'vieno 
raudono cento”. -

Feder, rinkimai, kaip pareiš
kė spaudos konferencijoje min. 
pirm. St. Laurent, greičiausiai, 
įvyksią 1957 m. birželio mėn. 
Parlamento rudeninės sesijos 
nebūsią; jis būsiąs sušauktas 
1957 metų pradžioj biudžetui 
svarstyti.

Sumažėjo savanoriai kariuo
menėn. Pagal gynybos ministe
rijos duomenis, liepos mėn. vi
sose kariuomenės šakose buvę 
115.982 vyrai: 18.824 — laivyne, 
47.397 — pėstininkijoj ir 49.761 
— aviacijoj. Ypač trūksta sava-

Gydytojų suvažiavime, kuria
me dalyvavo Quebeco ir Ontario 
pramonės gydytojai, buvo kon
statuota, kad baimė ligoniuose 
dėl ateities netikrumo labai pa
kerta jėgas. Tokie riškiniai kaip 
nuovargis, silpnumas bei ener- norių laivynui ir aviacijai, 
gijos netekimas, svaigimas daž- ★
nai kyla iš baimės, o ne iš ligos. __ 2 jt___ * “
Be to, buvo kritikuotas kanadie* džiųių miestų gyventojams ato-

Pa rengti planai evakuoti di-

Min. pirm. St. Laurent pareiškė, į 11 
vyriausybė šio įvykio nelaikiusi | d
aliarmuojančiu, be to, norėjusi 
išvengti sovietų keršto.

Pažymėtina, kad Otavos šach
matų klubo pirm Bergevin nau
jųjų ateivių buvo perspėtas dėl 
sovietų dalyvavimo. Kai pirm, 
to nepaisė, keli naujieji ateiviai 
iš klubo veiklos pasitraukė.

Grįžęs Rusijon Kanados pilie
tis iš Hamiltono pasigedo se
natvės pensijos — $30.50 mėn., 
kuriuos gaudavo kaip reikalin
gas pašalpos, bet dar nesulau
kęs 70 m. amž. Per Maskvos ad-

čių gyvenimo būdas. Esą jie 
“daug valgo ir tingiai gyvena”, 
laisvalaikį praleisdami drybso- 
dami prie televizijos ar sporto 
žiūrėdami ir savo kūno mankš
ta nesirūpindami. Ryšium su 
tuo labai padidėjo degeneraci
nės širdies ligos.

♦
Sovietų pianistas Emil Gilels, 

kuris turėjo atvykti koncertuoti 
i Montreal}, Quebecą, Otavą ir 
Torontą, ambasados pranešimu, 
neatvyks “dėl ligos”. Jis sėk
mingai koncertavo pereitą sezo
ną Niujorke. Kaikas spėja, kad 
jo “liga” susijusi su ambasados 
II sekret. Popovo išvijimu.

minio bombardavimo atveju. 
Pavojingais punktais Ontario 
provincijoje laikomi — Toron
to. Windsor, Hamilton, Niagar 
Falls ir Otava.

Transatlantinis telefonas tarp 
Britanijos, JAV ir Kanados ati
darytas rugsėjo 26 d. 11 vai. ry
tomis jungia Oban, Škotijoj, su 

Clarenville, Nfld. ir yra 4000 
mvlių ilgio. 29 linijos skirtos 
JAV, 6 — Kanadai, be to, kele
tas linijų skirta telegrafo, radijo 
ir foto transmisijoms. Telefono 
įrengimas atsieto $42 mil. Kana
dai teko mokėti $4 mil. Pasikal
bėjimai 3 min. — $12, vakarais 
ir sekmadieniais — pigiau.*
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: ■ Tėviškė* Žiburiai

, KLB Montrealio šalpos Komitetas
nes asmeniškai pasiekti neturi
me galimybės, tai Jūs gerai su
prantate. Šio metinio, vienkarti
nio vajaus metu, nepamirškite 
mūsų brolių - sesių, gyvenimo 
nedalios paliktų baigti gyveni
mo dienas nesvetingoje Vokieti
joje. Nepamirškite senelių, bai- 
gančių žemišką kelionę sveti
mose prieglaudose. Jų išdžiūvu
sios,! gyvenimo vargų iškankin
tos rankos tiesiamos į Jus. Ne
paminkite džiovininkų, kurie, 
kaip ir mes, nori gyventi, bet 
negailestingos liga ir badas tiesia 
savo rankas į jų, neretai dar 
jauną, gyvybę. Nepamirškite ir 
kūdikių, kurie su ašaromis krei- 
piaši j Jus prašydami tik vieno 

karo audrose ir jo pasekmėje ne 
tekę brangiausio turto — moti
nos meilės, prašo iš Jūsų duo- 
nos.-

Broliai- ir sesės, aukokite šio 
vajaus metu pagal savo išgales. 
Siųskite savo auką, piniginę au
ką, mūsų komiteto iždininkui. 
Atlikite žmogiškąją ir krikščio
niškąją pareigą, kad artėjančios 
Kalėdos, Kristaus gimimo šven
tės džiaugsmas ateitų ne tik pas 
mus, bet ir pas nelaiminguosius. 
Aukokite neatidėliodami, nes 
mes privalome kiek galint anks
čiau aukas perduoti nelaimin
giesiems.

Iždininko adresas: Petras Ki- 
zerskis, 1058 — 6th Ave., Ver
dun, P.Q.

Šalpos Komiteto vardu:
Pr. Šimelaitis.

Gerbiamuosius parapijų kle
bonus, laikraščių redaktorius, 

v pavienius, Montrealio apylin
kėse ir Quebec© provincijoje 
gyvenančius tautiečius:

I. Gerbiamieji parapijų 
klebonai,

Jūs, geriau kaip mes, pasau-

mę ir krikščionio žmogaus pa
reiga nelaimingojo brolio-sesers 
atžvilgiu. Todėl prašome Jus, 
sfevo ir nelaimingųjų tremtinių 
vardu, vardu senelių, invalidų- 
ir nekajtų kūdikių, vardu karo 
invalidų, vardu džiovininkų, pri 
minti tikintiesiems Dangaus ir 
Žemės Kūrėjo įsakymą artimo 
meilės, priminti tikintiesiems 
Kristaus žodžius: “Buvau alka
nas — manęs nepaperiėjai,. bu
vau ištroškęs — manęs nepagir
dei, buvau ligonis manęs ne
aplankei, buvau kalinys —• ma
nęs nepaguodei”.

Prašome pradedant spalio mė
nesiu priminti kiekvieną sekma
dienį, kad didžiausias džiaugs
mas Kristaus gimimo dieną bus 
tada, kai bus nušluostytos aša
ros vargstančių tremtyje sene
lių, jau baigiančių šios žemės 

t kelionę, džiovininkų, kovojan
čių su mirtimi ir alkiu, nekaltų 
kūdikių, laukiančių dienos, kuo
met galėtų sočiai nors vieną 
kartą pavalgyti duonos.

II. Montrealio apylinkėse ir 
bendrai Quebec© provincijoje 
gyvenantieji mieli tautiečiai,
Į Jus kreipiamasi per spaudą,

{vedamieji paaiškinimai
Buvęs paskutinysis Lietuvos 

atstovas Berlyne min. K Škirpa 
mūsų politinių Viekšnių santy
kių klausimu viešai yra pasisa
kęs ne kartą. Seniau jis dažniau
siai pasireikšdavo kaip diplo
matų šefo gynėjas, dėl to buvo 
net suėjęs į konfliktą su savąja 
Valstiečių liaudininkų partija ir 
išėjęs iš jos centro komiteto. Da
bar yra prisiderinęs prie parti
jos nusistatymo, vėl yra išrink
tas į jos centro komitetą. Gegu
žės 5 d. jis yra paruošęs VLIKo 
ir diplomatų bei jų šefo klausi
mu ilgą memorandumą su kon
krečiais siūlymais, kurį rugsėjo 
10 d. išsiuntinėjo laikraščiams. 
Lydimajame laiške min. Škir
pa sako, kad VLIKo pirminin
kas jo projektą įvertinęs teigia
mai, pripažinęs jį turinčiu “daug 
kompromisinės dvasios”. Su juo 
buvęs supažindintas ir min. Lo
zoraitis, kuriam jis pataręs tuo
jau pat sueiti į kontaktą su VLI 
Ko pirm. p. Matulioniu ir savo 
lankymosi JAV proga pasiekti 
susitarimo su VUKu.

ši i Jus prašydami tik vieno I “Deja, p. St. Lozoraitis, nesi- 
dūonos. Kreipiasi našlaičiai, skaitydamas su jokiais draugin-

gaiš jam patarimais, ne tik ven
gė pasitarimų su VLIKo Pirmi
ninku, bet priešingai — demon
stratyviai eksponavo save vieno 
bendrą lietuvių kovos frontą ar
dančio sambūrio propagandi
niams tikslams, tuomi neleisti
nai jam, kaip atsakingam dip
lomatinės tarnybos pareigūnui, 
įsiveldamas į kivirčius tarp po
litinių grupių, nustatydamas 
prieš save demokratines lietu
vių sroves ir iššaukdamas ne
santaiką skaitlingose lietuvių 
kolonijose”.

Rugpjūčio 11 d. p. L. išplau
kęs į Romą “nė nebandęs siekti 
susitarimo su VLIKu”. Tokį p. 
L. “užsispyrimą vengti susipra
timo su VLIKu” laikąs “niekuo 
nebepateisinamu”, peržengian
čiu politinio blaivumo ribas, aiš-

KLB Montrealio šalpos Komiteto pranešimai
I. Montrealio ir apylinkės 

šhlpos komitetas skelbia mūsų 
tautiečių žiniai:

1. Metinis, vienkartinis, trem
tinių šalpai vajus skelbiamas 
nuo š.m. spalio 1 d. Vajus vyk
do renkant aukas aukų la- 

_ .atsilankant rjj^ėiųUrjna^

2. Visos vąįauš įplaukos skel
biamos spaudoje. Taip pat, jeigu 
aukotojo nėra kitokio pageida
vimo, skelbiama aukotojo pa
vardė ir paaukotoji suma, ne 
mažesnė $1.

3. Visos pajamos, gautos va
jaus metu, skiriamos TIK trem-. 
tinių šalpai, neatskaitant, kaip 
ir praeityje buvo daroma, nei 
vieno cento kitoms išlaidoms 
padengti.

4. Vadovaujantis praeities pa
tyrimu, tautiečiai ištikti nelai
mės pirmiausia bus nukreipia
mi į Social Services įstaigą ir tik 
ypatingais atvejais, apie tai pa
informuojant visuomenę per 
spaudą, komiteto nuožiūra bus 
teikiama parama, bet neliečiant 
sumų, surinktų šio vajaus metu.

5. Visos Montrealyje veikian
čios lietuviškos organizacijos, jų 
centrai, prašomi šiam vajui skir
ti auką iš organizacijos kasos. 
Paskiri aukų lapai, kaip buvo 
preityje, organizacijoms nebus 
siuntinėjami. Todėl prašome, 
neatidėliokite ir savo metinę

auką, nelaimingųjų brolių-sesių 
vargui sumažinti, įneškite Šal
pos Fondo sąskaiton.

. Skautų-čių ir kitų jaunimo 
organizacijų nariai, maloniai 
prašomi padėti Šalpos komite
tui jo nelengvame darbe. Prašo- 
mi^prisidėti prie vajaus prave- 

namus. Taip pat -prašomi padė
ti, nurodant tautiečių adresus.

7. Galiausiai; visus mielus bro 
liūs ir seses, dar kartą prašome 
suprasti vajaus reikšmę/ įsisą
moninti šalpos reikalingumą, 
tremtinių, senelių, džiovininkų 
ir mažų kūdikių nelaimę, kurion 
jie pateko ne dėl savo kaltės. 
Aukokite pagal išgales. Atsi
minkime visi, kad rytoj ir mes 
patys galime būti aukos reika
lingi. Nelaimingieji irgi, didele 
dalimi, turėjo sukūrę savo dar
bu ir prakaitu garantuotą ateitį 
senatvei, o likimas jiems lėmė 
kitaip. Būkime dėkingi savo li- 
limui, kad nesame jų vietoj, tad 
dar labiau atjauskime vargstan
čius.

Aukoti mus įpareigoja žmo
giškoji prigimtis, humanišku
mas ir krikščioniška žmogaus — 
žmogui pareiga.

• Montrealio Šalpos Komitetas.
II. Išvengimui galimų 

nesusipratimų, 
pranešame tautiečių dėmesiui,

kiai kenksmingu ir nebepaken- 
į čiamu. L. gastrolės JAV ir Ka

nadoje “eksponuojant save vie
no sambūrio partiniams tiks
lams, konkrečiai parodo, jog jis 
nebesaisto savęs diplomatiniam 
pareigūnui privalomu bešališ
kumu kivirčuose tarp politinių 
grupių”. Dipl. šefo funkcijos 
jam buvę ne tam pavestos.

Min. Š. prašo savąją prome- 
moriją išspausdinti ištisai ar 
bent jos santrauką. Kadangi ji 
turi net 41 puslapį, tai ištisai jos 
spausdinti negalime. Supažin
dinsime skaitytojus tik su jos 
turiniu. •

Kompetencijų klausimas
Promemorijos pradžioje p. Š. 

nurodo, kad pagarsėjusi min. 
Urbšio telegrama Dipl. Šefo 
kompetencijos nenustatė. Pagal 
įstatymus diplomatų šefu yra 
pats užsienių reik, ministeris, 
jokio DŠ nei Lietuvos įstatymai, 
.nei tartautinė teisė nežino. Tad 
Š. visai teisingai klausia, kas ir 
kada nustatė DŠ kompetenciją? 
Atsakymas aiškus — niekas jos 
nenustatė, tik jis pats ką sau 
prisisavino ir gina. Lietuvos vy
riausybė to padaryti ir negalė
jusi, nes tada niekas negalėjo 
numatyti, kaip toliau reikalai 
vystysis.

Laikas parodė, kad likusių 
diplomatų pastangų Lietuvos 
teisės apginti nepakanka, kad 
jų galimybės laikui bėgant vis 
siaurėja ir į kovą turėjo įsijung
ti visa tauta. Jos organo VLIKo 
vaidmuo tolydžio auga. Negali
ma nesiskaityti ir su tuo faktu, 
kad, jei kova užsitęstų dar il
giau, skaičius diplomatinių pos
tų dar labiau nutrupėtų “ir lega- 
listinis Lietuvos atstovavimas 
pasidarytų labai problematišku 
dalyku”. Dėl to ir į diplomatijos 
kompetencijos klausimą reikią 
žiūrėti “daugiau pro prizmę da
bartinės lietuvių kovos praktiš
kų uždavinių vykdymo, taigi 
politinio tikslingumo”. Reikia 
žiūrėti “dabartinių realybių”. 
DŠ “teisinio tęstinumo demons
travimui” esąs patogus, tačiau 
Lietuvos reikalo apgynimas “da 
bar priklauso ne tiek nuo liet, 
diplomatijos teisinių argumen
tų, bet pirmoj eilėj nuo kitų 
kraštų vyriausybių palankumo 
ar nepalankumo lietuvių siekia
mam dideliam tisklui”. Atseit, 
svarbu kitų kraštų politikos vy
rus nuteikti Lietuvos naudai. 
Būtų iliuziją tikėti, kad tai ga
lėtų atlikti koks vienas ašniūo, 
vistiek kokiuo titulu jis naudo
tųsi.

Lietuvos diplomatinių 
postų padėtis

Dabartinę Lietuvos dploma- 
tnų postų padėtį p. Š. apibūdina 
šitaip: pasiutinybės Vašingtone, 
Londone, Pietų Amerikoje ir 
Vatikane išliko su savais šefais, 
pasiuntinybė Šveicarijoje užda
ryta jau po karo, o 1948 m. mirė 
ir jos šefas dr. J. Šaulys, pasiun
tinybės Vokietijoje ir Italijoje 
suspenduotos, nors išlikę jų še
fai, pas. Prancūzijoje suspen
duota, jos šefas P. Klimas pate
ko rusams, bet veikia pasiunti-

dėtį su atitinkamo krašto vy
riausybe bei netekus jos malo
nes, o gal net ir turimo diplo
matinio statuso”.

Priminęs, kad iš 10 diplomatų, 
kurie 1940 m- pareiškę protestą 
prieš sovietų agresiją, 1 yra mi
ręs, 1 rusų rankose, 1 nusišali
nęs, likę 7 turi jau virš 60 m., o 
Balutis su Žadeikių jau ir visiš
kai garbingo amžiaus, kad net 
pats DŠ savo dipl. padėties Ro
moje atgauti negalėjo, p. Š. daro 
išvadą, kad “tikrai nerealistiška 
tikėtis iš diplomatijos to, kas 
virš jos pajėgų ir praktiškų ga
limybių”.

Dipl. Šefas ir, jo funkcijos
Pagarsėjusios Urbšio telegra

mos įžanginė dalis buvusi šito
kia: “Esam giliai susirūpinę ar 
už Maskvos priekaištavimų nė
ra kas svarbesnio, gal net labai 
pavojingo Lietuvai. Jei įvyktų 
kokia katastrofa ir ryšiai tarp 
Užs. Rkl. Min-jos centro ir Pa
siuntinybių laikinai ' nutrūktų, 
tai laikykit St. Lozoraitį likusios 
užsieny Lietuvos diplomatijos 
šefu” etc.

Ši trumpa šifruota telegrama 
visų pasiuntinių buvusi palai
kyta paprastu laikinu adminis-

prezidentas savo pareigas per
davė premjerui Merkiui, neva 
sveikatos sumetimais išvykda
mas į užsienį, nepareiškęs jokio 
protesto, o Merkys taip pat ra
miai perdavė • pareigas Palec
kiui, tai pasiuntinių protesto pa
reiškimas buvęs neįmanomas ir 
tekę laukti tol, kol okupantas 
“formaliai atskleidė savo agre
sijos tikslą — padiktavo vad. 
’liaudies seimui Lietuvos nepri
klausomybės panaikinimą. Tuos 
protestus tada pasiuntiniai pa
reiškę savistoviai pagal turėtus 
laisvos Lietuvos vyriausybės 
įgaliojimus, bet ne DŠ vardu- 
Jis tebuvęs atsakingas tik už 
protestų suderinimą.

Kai 1942 m. pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto neteko galimybės su
sisiekti su pasauliu, o DŠ tik to
mis galimybėmis ir tesinaudojo, 
jis savo funkcijas buvo perda
vęs dr. J. Šauliui, bet po karo 
visiems pasiuntiniams pranešė 
jas vėl pats pasiimąs. Bet ir ta
da jis nelaikęs savęs jokiu vir
šininku kitiems pasiuntiniams, 
bet tik visų pastangų derintoju. 
Atskirų pasiuntinių kompeten
cijos tai nei kiek nepalietę. DŠ 
likęs veikiančių pasiuntinybių 
'darbo derintoju, bet ne Lietu
vos diplomatijos absoliučiu va-

dovu, kuriuo tegalįs būti užsie
nių reik, ministeris. Tuo būdu 
DŠ kompetencija visiškai nesie
kia tų kraštų, kur Lietuvos dip
lomatinių, postų nėra. Tačiau, 
jei bet kieno pastangomis to
kiuose kraštuose atsirastų tokių 
postų, jie turėtų priklausyti- DŠ 
jau minėta prasme.

VLIKas padaręs nutarimų, 
kurie susikirtę su Dipl. Tarny
bos kompetencija, pasiuntiniai 
dėl to įgalioję DŠ “pasipriešin
ti perdėtam VLIKo veržlumui”, 
betgi DŠ nepateikęs “jokio 
konstruktyviško plano, kaip VL 
IKo ir Diplomatijos santykius 
sunormavus konkretišku abipu
siu susitarimu”, o vietoj to “p. 
Lozoraitis biurokratiškai užsi
barikadavo jo paties, t y. viena
šališkai prisiskirtomis sau kom
petencijomis, kurių J. Urbšio 
telegrama jam visiškai nebuvo 
suteikusi. To rezultate jis nusly
do į begalinius ginčus sįų VLIKu 
dėl sakytų kompetencijų, tuo už- 
gangrenuodamas svarbesnių Lie 
tuvai laisvinti žygių atlikimą ir 
išugdydamas savo nesūsiprati- • 
mus su VLIKu į chronišką žaiz
dą, kurios pūliai skaldančiai 
veikia net pačią liet, visuomenę, 
žymiai prisidėdami prie jos vie- 
ningo kovos fronto suardymo”.

(Bus daugiau)

LAIŠKAI REDAKCIJAIi

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežūs rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba * Koerting • Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —
ATLANTIC EXPORT ■ IMP0R+ CO.

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

didesniuose Kanados 
miestuose.
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kad Šalpos Komiteto kasa aukų, 
skirtų Vasario 16 gimnazijai ir 
vargo mokykloms Vokietijoje 
šelpti, nepriiminėja. Šiam rei
kalui yra atskiras įgaliotinis, 
vedama atskira kasos knyga ir 
atskaitomybė.

Gimnazijos ir vargo mokyklų 
'iga816tihiu —‘-Moiitrealyje ir-jo 
apylinkėms yra Pr. Šimelaitis— 
1271 Allard Ave., Verdun, P.Q., 
telef. TR. 2859.

Pinigams einamoji sąskaita 
lietuvių banke “Litas”. Nr. 220.

III. Montrealio Šalpos 
Komiteto sudėtis:

Pirmininkas — Pranas Šime
laitis, 1271 Allard Ave., Verdun, 
P.Q.; vicepirm. — Izidorius Go- 
rys, 359 8th Ave., Ville LaSalle 
ir Antanas Peleckas, 7603 Louis- 
Herbert St., Montreal; sekr. — 
E. Kerbelienė, 1142 Allard Ave., 
Verdun, P.Q.- ir Vytautas Bire- 
ta, Ville Emard; ižd. — Petras 
Kizerskiš, .1058 6th Avė., Ver- — ---------, — -------r------------------
dun, telef. PO. 6-1657; kultūri-1 nybės patarėjas dr. St. Bačkis. 
nės dalies vedėjas — Ričardas 
Simaniukštis, 1555 ue de Seve, 
Cote St. Paul, Montreal.

Šalpos Komiteto padėka
Vos tik pasirodžius spaudoje 

pirmajam mūsų atsišaukimui 
remti tremtinius, pirmasis atsi
liepė kun. Pranas Jokūbaitis, 
gyvenantis prancūzų parapijoj, 
Mont Rolland, P.Q., su savo au
ka, siekiančia veik savaitinį už
darbį, 10 dolerių.

Komiteto vardu nuoširdžiai 
dėkojama kun. P. Jokūbaičiui už 
auką, už tautinės pareigos su
pratimą, niekieno asmeniškai 
neragintam, pačiam susiradus 
komitetą, skubėti su auka.

Tegul būna padėka senelių ir 
našlaičių vardu už lengvinimą 
skurstančiųjų dalios.

Kun. Jokūbaitis ir pernai Šal
pos Komitetui yra suteikęs ne
mažą auką pavidale gerų naujų 
rūbų, kurie perduoti Vasario 16 
gimnazijai.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Pr. Šimelaitis.

I Pasiuntinybė Stockholme užda
ryta, o jos šefas, pasak p. Š. “de- 
misijonavo iš Lietuvos pasiun
tinio pareigų”.

Išlikusių pasiuntinybių ateitis 
nėra tikra.. Jų likimo klausimas 
vėl iškiltų, jei “pav. didžiųjų 
demokratinių valstybių vyriau
sybės surastų kokią koegzisten
cijos formulę su So v. Rusija il
gesniam laikui”. Nesant net ir 
egzilinės Lietuvos vyriausybės 
ir 4 veikiančių pasiuntinybių 
veikla “priklauso kito krašto 
vyriausybės . sutikimo, kur. pa
siuntinys akredituotas”. Jų “ga 
limybės yra ištikrųjų labai ribo
tos, ir ne vien dėl lėšų stokos ir 
personalinės sudėties nepakan
kamumo didesniems darbams, 
bet ir grynai diplomatiniu po
žiūriu: jos privalo laikytis labai 
atsargiai ir susisiaurinti į gry
nai diskretišką diplomatinę 
veiklą, kad kokia nors perdau- 
ginta iniciatyva Lietuvos lais
vinimo tikslais, ar bereikalingu 
reklamavimosi savo žygiais, ne
pastačius savęs į konfliktinę pa-

Sutartys su Lietuva tebegalioja
Vaoingtonas. (LAIC)—Jungt 

Amerikos Valstybių Valstybės 
Departamentas savo leidinyje 
Nr. 6346, 1955 m. skelbia galio
jančių sutarčių tarp šio ir kitų 
kraštų sąrašą. Toj knygoj, tarp 
kito, 88 puslapyje sakoma: ”JA 
Valstybės nepripažino Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorpora
vimo į Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungą. Valstybės De
partamentas laiko sutartis tarp 
JAVbių ir tų kraštų (Pabaltijo) 
galiojančiomis”.

Toliau suminimos visos Lietu
vos ir JAV vyriausybių pasira
šytos sutartys, tarpe jų seniau
sia yra pašto piniginių perlaidų 
sutvarkymas, pasirašytas Va
šingtone balandžio 10 d. ir Kau-

ne liepos 30 d. 1923 metais. Mai
nų ir prekybos sutartis, kuri bu
vo pasirašyta Vašingtone 1925 
m. ir įsigalioja liepos 10 d. 1926 
m., knygoje sakoma, kad tarp 
Lietuvos ir JAV veikė didžiau
sio prielankumo principas mui
tų klausimuose.

Paminima ir pasų ir vizų su
tartis, pasirašyta Vašingtone ba
landžio 17 d. 1937 m. Bendrai 
knygoje suminimos 9 sutartys. 
Dėl mainų ir prekybos sutar
ties padaryta pastaba, kad Lie
tuvai esant sovietų kontrolėje 
ir dominacijoje, Lietuvos minis- 
teris Vašingtone, savo nota 1951 
m. liepos 11 d. padarė tafn tik
ras pastabas, pagal kurias sutar
ties nuotatai netaikomi dabar.

Mielas Redaktoriau,
Kiekviena padoraus laikraščio 

Redakcija rūpinasi teikti savo 
skaitytojams tik tikslias ir tei
singas informacijas. Bet nepai
sant jos .pastangų neretai į jos 
laikraščio skiltis pakliūva ir ne
tikslių bei neteisingų žinių. Jas 
dažniausia pateikia korespon
dentai. Tokių žinių pasitaiko ir 
Jūsų rimtam ir turiningam laik
rašty. Norėdamas Tamstai padė
ti išlaikyti Jūsų laikraščio rim
tumą, pateikiu keletą patisklini- 
mų ir pataisymu.

1. Tėv. Žib. š.m. VIII. 16. nr. 
rašoma — “katalikai jokio blo
ko nesudarė — krikščionys de
mokratai ir frontininkai ėjo at
skirais sąrašais” Čia klaidingas 
teigimas. Krikščionys demokra
tai į Vok. Krašto Tarybos rinki
mus jokio sa% kandidatų sąra
šo nestatė ir net nedalyvavo ki
tų krypčių sąrašuose. Jie bal
savo už kitų sąrašų išstatytus 
kandidatus pagal savo laisvą pa
sirinkimą, kas geriau tiktų Ben
druomenei vadovauti. Tautinin-

laikraštyje Fr. Šliauteris, kaip 
evangelikų pastorius. Jo tikra 
pavardė yra Šlenteris. Jis nėra 
pastorius. Kiek prisimenu Ne
priklausomybės laikais dirbo 
vienoj miškų urėdijoj tarnau
toju.

2. Tėv. Žib. š.m. VI. 28. nr. 
straipsnyje “Mažasis laisvės, par 
lamentas” — įspūdžiai iš VLIKo 
posėdžių Niujorke — rašoma: 
“VLIKas parodė šį kartą dau
giau lankstumo. Pirmiausia jis 
nutarė suprastinti naujų grupių 
priėmimo procedūrą. Anksčiau 
šį klausimą spręsdavo VLJKe 
dalyvaujančios grupės visuoti
nu sutarimu; dabar buvo nutar
ta, kad sprendžia VLIKo posė
džiai trijų ketvirtadalių balsų 
dauguma”. Antroji teigimo dalis 
teisinga. Pirmoji netiksli. Dar 
veikęs Vokietijoj VLIKas buvo 
pasukęs- į tą kaip Jūs vadinate 
procedūros suprastinimą. __

3. Nebeprisimenu, kuriame T. 
Ž. nr. po pirmos VLIKo sesijos 
JAV-bėse buvo pasakyta, kad 
VLIKo prezidiumas pirmu kar
tu buvo sudarytas minėtos sesi
jos. Teigimas neteisingas. VU 
Ko prezidiumas veikė nuo pat 
VLIKo veiklos tremtyje pra
džios. Apie jį kalba visi statu
tai, kuriuose nurodyta jo parei
gos ir kompetencijos. Paskuti
nysis prezidiumas buvo tokios 
sudėties — VLIKo ir VT pirmi
ninkas M. Krupavičius, vicepir
mininkai — J. Kaminskas, B. 
Bačiulis - Bieliukas ir J. Brazai
tis, sekretorios — B. Gaidžiūnas 
(protokolas 260). Vėliau Bačiu-

lio-Bieliuko vietą užėmė J. Ma- 
kauskis. Prasidėjus emigracijai 
į JAV-bes visi vicepirmininkai 
ir sekretorius išemigravo. Pasi
liko vienas pirmininkas. Kelis 
kartus prašiau VLIKą išrinkti 
kitus vicepirmininkus ir sekre
torių. Tuo tarpų buvo VLIKo 
svarstomas naujas—iš eilės tre
čias — statutas. VLIKas leido 
pačiam pirmininkui pasirinkti 
sekretorių, o kitus narius žadė
jo išrinkti prėmus naują statu
tą. VLIKo pirmininkui nega
lint eiti savo pareigų buvo ren
kamas jo pavaduotojas ligi VLI 
Ko pirm, grįžimo į savo parei
gas. Visą kalbamą laiką sekre
toriavo dr. V. Literskis. Vėliau 
nuolatiniu vicepirmininku bu
vo išrinktas J. Kairys. Tokia pa
dėtis buvo ligi VLIKo iškėlimo 
į JAV.

Reikšdamas Tamstai pagar
bos, pasilieku Jūsų

M. Krupavičius.

D. G. Redaktoriau,
Tilpusią “TŽ” Nr. 35 Montre

alio žinių skyriuje žinutę “Žum. 
Stp. Vykinto pranešimas”, ten
ka apgailestauti, kad korespon
dentas pasinaudodamas redak
cijos pasitikėjimu, parašė ją 
vienašališkai. Leiskite man dėl 
jos pasisakyti Jūsų redaguoja
mame laikraštyje.'

Kad korespondentas po dis
kusijų karštai sveikino paskai
tininką, jo asmeniškas reikalas, 
bet kad jis tuos, kurie diskusi
jose pareiškė savo nuomonę dėl 
Karaliaučiaus, pavadino “karš
tagalviais” — daugiau negu ne
demokratiška. Juk diskusijos 
yra tam, kad išsiaiškinti ir kiek
vienas tautietis turi teisę pa
klausti, kas jam neaišku, arba 
pareikšti savo nuomonę taip, 
kaip jis supranta. Paskaitinin
kas tokius tautiečius pavadino 
romantikais, svajotojais. Taip, 
brangus tautieti, mūsų tautos 
istorijoje randame faktų, kur 
dėka “romantikų, svajotojų” Lie 
tuva buvo galinga, didinga ir 
garbinga; taipogi ir mūsų lai
kais 1918 m. buvo tapusi Ne
priklausoma valstybe. Vytautas 
Didysis yra pareiškęs: Prūsai 
yra taip pat mano protėvių že
mė ir aš reikalausiu jų iki pat 
Osos. Svajotojų valia yra tokia: i 
Karaliaučius ir Priegliaus upy
nas yra neatskiriamieji atsista- 
tysiančios Lietuvos Respublikos 
teritorijos dalis. Kokia teisė at
sisakyti nuo tėvų palikimo, ypač 
kuomet mūsų broliai lietuvinin
kai nuo senų laikų kovojo ir ko
voja dėl jo; be to, ir Steigiama
sis Seimas deklaravo Lietuvą 
etnografinėse ribose.

Jeigu kas bandė įrodynėti, 
kad mes negalime reikalauti tų 
žemių, kur negyvena dabar lie
tuviai, tai kyla klausimas, kaip 
bus su Lietuva, jeigu rusai iš
gabens, išnaikins lietuvius, su
rusins ir jeigu negreit ją atgau- 
tumėm? Ar mūsų busimosios 
kartos taipogi turės atsisakyti 
nuo Lietuvos?

Laike diskusijų pasireiškė ne
sklandumai, asmeniniai užmeti- 
nėjimai, klausimai, kaip pav. 
paskaitininko, kodėl tautietis 
išvažiavo iš Lietuvos ir t.t. Ko
dėl gi paskaitininkas neliko 
Lietuvoje?

Nors mes kalbame gražiai 
apie busimąją demokratinę Lie
tuvą, bet gaila, kad mumyse dar 
liko srovinės neapykantos nuo
dų, kurie kartais nuodija mūsų 
protą.

Aš žinau, kad kaikas links
niuos mano pavardę-’-'bet kaip 
kūrėjas - savanoris aš žinau tai
pogi tą, kad net po šimtmečių 
svajonė tapo realybe; tą žino 
1923 metų Mažosios Lietuvos 
sukilėliai.

Kentėjimas, viltis, tvirtas pa
siryžimas ir vienybė, yra tautos 
jėga. Tautos graži ateitis.

Br. Abromonis.
Red. pastaba. Ir diskusijose ir 

spaudoje kiekvienam valia reikš 
ti savą nuomonę kiekvienu klau 
simu. Mūsų nuomone, nei vie
niems nei kitiems dėl skirtingų 
pažiūrų nedera ką inkriminuo
ti. Šitam atvejy reporterio buvo 
įnešta kritiškų šešėlių dėl pa-, 
sisakiusių ne taip kaip jis gal
voja, šio laiško autorius tuo pik
tinasi, bet pats jo neglosto.

Tuo reikalu ir anksčiau buvo
me gavę vieną laišką, kuriame 
p. Šimelaitis reiškė viltį, kad pa
tys “TŽ” korespondento minčiai 
nepritarią. Kad to laiško neiš- . 
spausdinome lygiai kaip ir pa
pildomų kitų mūsų korespon-. 
dento pastabų, atsiprašome; Bet 
mums atrodė, kad šis ginčas nė
ra reikalingas ir jokios naudos 
neduos. Dėl to spausdindami šį 
p.Abromonio laišką ginčą laiko
me baigtą. Kam žodžiuotis, jei 
pasitaiko nevienodai galvojan
čių žmonių?...

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE. 1-3098 

, jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS į LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai- 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos -• ,

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

svmv patiesti Mums peštu. Apmokėsit* 9*t< mOse preuefime.

Hitlerio įpėdinis 
jau laisvas

Hitleris, prieš nusižudydamas 
Berlyno bunkery, savo įpėdiniu 
paskyrė admirolą Kari Donitz, 
kuris per radiją pranešė tautai, 
kad Hitleris miręs didvyrio mir
timi, bet karas einas toliau įpė
dinio vadovybėj. Už trijų savai
čių jis buvo jau sąjungininkų 
rankose, o Nūrnberge buvo nu
teistas kalėti 10 metų. 1947 m. 
liepos mėn. jis atsidūrė Span
dau kalėjime, kur pagarbiai ati
davė vyr. admirolo lazdelę, nu
sagstytą deimantais, sidąbrinį 
laikrodį - žadintoją, 15.000 auk
so markių, ir gavo tik.. -. kalinio 
uniformą. Kalėjime daug skaitė 
ir sportavo. Buvo bandyta jį iš
laisvinti anksčiau, bet sąjungi- . 
ninkai nesutiko. Spalio 1 d. su
ėjus 10 metų, jis atsisveikina su 
kalėjimu. Apie savo ateitį jis 
pareiškė: “Manau steigti vaikų 
ir lėlių darželį”. Dabar jam 64 
m. amžiaus.

Sąjungininkai admirolą Dd- 
nitz prisimena kaip kietą prie
šą, kuris su savo povandeniniais, 
laivais paskandino 15 milijonų 
tonų laivų ir dešimtis tūkstan
čių žmonių. Esą jo šūkis buvęs 
— žudyti nesustojant Povand.

“Neužmirškit — nieko negelbė
ti. Žmoniškumas — silpnybė”.
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Didžioji rudens mugė Leipzige
Yra šalis, kur melas upėm teka

biau, kad su juo siejasi visos Lietuvos klausimas. Lenkams

TtVISKIS 8IBŪRIAI

Svetimųjų pinklėse

vo nesileista su lenkais į derybas Vilniaus klausimu. Pabai-
t atsuįepe i minėtus p. J. Jtvarae- lio išvedžiojimus, nes jis kvie-
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skaitau, visiškai be pagrindo, nes Vilniaus krašto lietuvių nusistatymas lenkų atžvilgiu seniai žinomas. Būtent, kol lenkai uyos teritoriją, sujais jokių kalbi} negali būti, kaip įr®- Naujalis sako, kad neės derėtis su arklio par' Pats.“NL” red. J. Kardelis sa- vo leidžiamame laikraštyje va- sario 29 d. Nr. 9 po. vilniečio jd straipsniu redakcijos prierašo 2 punkte taip sako: “Lietuviams Vilniaus' klausimo bėra. .4 punkte: “Iš viso, būkime rimti ir apdairūs ir' nesiduokime provokuojami’’.;Taigi; nesiduokime provokuojami; o kai p, J. - K. minimas T. Katėlbachas norėjo" tain. Lozoraitį ir visą tųoihętinę vyriausybę iš naujo įvelti. į. istorinę Lietuvos —Lenkijos uniją; tąi jiems' užmetama, kodėl jię ta nepadaro. Buvusiatapr«ddentdi 2 A.- Smetonai net prikišataa, kad jis nenorėjo keltis iš Kauno į Vilnių, ųž f tai' atsižadėjo Vilniaus Krašto. Aš manau, jin tikrai taip būtų buvę, tai Vilniui Vaduoti Sąjunga taip nebūtų išsiplėtusi. Ir kiek-per tą sąjungą nuėjo lėšų; patys vilniečiai yra geriausi .liudininkai. .Lankantis Lozoraičiui Kanadoje jis buvo užklaustas, kpdėl nebuvo vedamos; derybos su T Katelbachu dėl < grąžinimo Vilniaus krašto Lietuvai, jjš atsakė taip:-—Katėlbachas' buvo vieno lenkų laikraščio , korespondentas, ir siūlė Lietuvai. Vilnių. Įsivaizduokite, jei Amerikos didelio laikraščio „ne korespondentas, bet ’ pats redaktarius siūlytų jums Čikagą — su kokiu, rimtumu jūstą^pašįiH^ą^pri^tų- nio reikalų tainišterį Bėką —. jis man tų pasiūlymų nedavė.Dabartiniu metu tas pats T. Katėlbachas savo siektus tikslui pilnai pateisina atsiliepimas į J. Girniaus straipsnį žurnale “Kultūra” savo pasisakymu: “Nėra lenko, kuris atsisakytų Vilniaus”.Per penkis “NL” nr. J. K. straipsnis “Lietuvių - lenkų san. tykių klausimu” ėjo kaip tik tuo laikotarpiu, kai Lozoraitis rengėsi vykti į Ameriką ir visą tą straipsnį gerai įsiskaičius ir pridėjus cituotus ankstybesnius p. J. K. pasisakymus, nesunkų susigaudyti,. kad ten buvo reikalas ne Vilniaus krašto problemas svarstyti, o tik pasisakymas prieš Lozoraitį. Ir kad vilniečiai neatsiliepė, tai jie pasielgė pagal J. K. patarimą: “Buvo rimti ir apdairūs ir nepasidavė provokuojami”.Visai nesuprantama kokiu pagrindu kai kurie politikai, profesoriai ir redaktoriai bei žurnalistai tvirtina, kad lietuviams Vilniaus klausimo nėra arba kai dr. P. Grigaitis Čikagoje yra pareiškęs: “Lietuvai Vilnius tai tik

lyųas į visą Lietuvą. Šiandien jau aiškiai lenkų spaudoje pasisakoma, kad Lietuvos nebuvo ir nėra. Buvo ir yra tik Žemaitija (Žmudz), o žemaičių pretenduojamose srityse nuo amžių lenkai ir gudai gyveną. Tokie lenkų pasisakymai turėtų visiems at-į verti akis.Prieš dabartinius tų kraštų okupantus — bolševikius sutar- I tinai eina visas laisvasis pasaulis ir atėjus laikui visi sykiu kovos,* nes visų bendras priešas, todėl ir lietuviai gali ramintis, kad jie nėra vieni. Nusikračius bolševikinės okupacijos, Lietuvą tikrai lenkai bandys okupuoti. Prieš lenkus lietuviams gali priseiti pasilikti vieniems, nes kitos tautos bus savose teritorijose ir joms nebebus intereso kištis į svetimus reikalus. Taigi lenkiškoji okupacija Lietuvai gali būti pavojingesnė ir už bolševikinę. Tačiau, jei Lietuva mokės išnaudoti progą, gali surasti rimtą partnerį, tai Ukrainą. Lenkai į Ukrainos žemes turi tokius pat kėslus, kaip ir į
; Komunistų z prieškrikščioniškoji kova Vengrijoje palietė katalikų daugumą ir evangelikų mažumą, kurie turėjo gerai veikiančias bažnytines mokyklas. Reformatai nusileido ir išvengė persekiojimų. Liuteronys parodė atsparumą, tai iššaukė persekiojimą jų vyskupui Lajos Or- dass Budapešte. Persekiojimas prasidėjo 1948 m. ir baigėsi dabar 1956 m., ekumeniniam sąjūdžiui tarpininkaujant.Ekumeninio sąjūdžio reikalais vysk. Ordass buvo Amerikoje 1947 m. Ta proga dr. F. C. Fry jam pažadėjo, kad Pasaulio Liuterionių Akcija duos Liute- rionių Bažnyčiai- Vengrijoje $291.000 bažnyčioms remontuoti. Apie tai vysk. Ordass, sugrįžęs Vengrijon, žodžiu painformavo Vengrijos Nacionalinį Banką. Šis faktas davė progos jį kaltintu “kriminaliniu- negarbiu gumu”: esą reikėję apie tai' prinešti raštu, ne vien žodžiu’ 1948 m. rugpiūčio 24 d. naktį jis buvo suimtas, tardomas 24 vai. be pertraukos ir reikalaujamas atsistatydinti iš vyskupo pareigų. Jam atsisakius atsistatydinti, jis pradžioje buvo laikomas namų arešte, rugsėjo 7 d. nugabentas į kalėjimą ir spalio 1 d. nuteistas dviejų metų kalėjimo bausme. Jis kalėjime buvo laikomas 20 mėnesių ir po to paleistas policijos priežiūron. Jo suėmimo metu, bažnytiniai pareigūnai, komunistų valdžiai spaudžiant,

Lietuvą ir tuo pačiu padaro sau dar vieną priešą, o Lietuvai draugą.Iš Ukrainos Lietuva turi daug simpatijų. Jie prisimena istorinius laikus, kada būdami Lietuvos valstybės sudėtyje turėjo dideles laisves. Net Vilniaus miesto pavadinimą išveda iš uk- 
rainų kalbos nuo ukrainiško žodžio laisvė, nes kadaise jie bėgdami nuo prispaudėjų visuomet surasdavę Vilniuje prieglobą ir laisvę. Jų širdyse tebėra gyvi prisiminimai ir padėka iš paskutinės mūsų nepriklausomybės laikų už suteiktą pagalbą ukrainiečių veikėjams traukiantis nu orusų bei lenkų persekiojimų. Kanadoje vienas žymus ukrainų veiku j as taip samprotauja dėl atstatymo šių dviejų draugiškų valstybių nepriklausomybių:— Sujungus Lietuvos smegenis su Ukrainos muskulais Lietuvai ir Ukrainai lenkų pavojus išnyktų.Nors tai samprotavimas tik vieno asmens, bet gali tokių atsirasti ir daugiau. Be to, iš visų ukrainiečių jaučiame dideles simpatijas ir jie labai pageidauja lietuvių bendradarbiavimo, tik lietuviai iki šiol šitų progų (Nukelta į 4 psl.)

Pateisino vyskupąnutarė laikyti vysk. Ordass suspenduotu nuo vyskupo pareigų valstybės baudžiamuoju spren- ditau ir nauju vyskupu išrinko komunistų kandidatą Laszlo De- szery ir po to dar antru vyskupu savo pačiu kandidatą Lajos Vėto......................' Šią vasarą įvyko Pasaulio Baž nyčių Tarybos centralinio komiteto posėdis pirmą kartą už Geležinės Uždangos, Vengrijoje. -Kelias dienas prieš tai jam susirenkant atsistatydino raudonasis diktatorius Matyas Rako- ši. Skirtu laiku suvažiavo 100 tas ekumeninės organizacijos na rių iš . viso pasaulio ir posėdžiavo minėtam dr. Fry iš Niujorko pirmininkaujant ir dr. Visert Hooft (holandietis) iš Šveicarijos sekretoriaujant. Juodu, dalyvaujant Pasaulio Liuterionių Sąjungos. pirmininkui dr. Lilje Vokietijos ir Jes generaliniam sekretoriui dr. Lund-Quist iš Šveicarijos bei abiem naujiem vengrų vyskupam, aplankė Vengrų bažnyčių ministerį ir minis- terių kabinetą, prašydami peržiūrėti vysk. Ordass bylą. Jiems ten buvo pasakyta, kad vysk. Ordass elgesys dabar nebesudarąs nusikalstamo darbo Vengrijoje, bet valdžia nenorinti jo matyti vyskupo pareigose. Buvo susitarta, kad seimas išleisiąs vysk. Ordass pateisinantį įstatymą, bet jis tuo tarpu galėsiąs tik kunigauti ir profesoriauti.
M. K-

Amerikinių laikraščių korės* pondentai su dideliu smalsumu nuvykę šlemetinėn Leipzigo mu gėn, jau spėjo pateikti savąjai spaudai pirmuosius įspūdžius. Sovietai pasistengė čia galimai geriau ir šauniau reprezentuoti savuosius pasiekimus ir pademonstruoti įvairius pramonės gaminius. Neveltui tad, amerikiečiai žurnalistai visą mugę tiesiai ir vadina raudonuoju parodos langu, nes tame lange, mugėje, pasistengta sutraukti tik tai, ką Ryt. Vokietija gali pateikti pačio geriausio.Sovietinė valdžia taipogi lengvino visus formalumus, kad tik kuo didesnis užsieniečių skaičius galėtų nuvykti į Leipzigą- Konsularinėse įstaigose visur buvo pastebimos tik šypsenos, malonus patarnavimas ir kiti privalumai, kurių šiaip jau gana stokoja rusų panašios įstaigos. Jokių klausimų, jokių fotografijų, jokių dokumentų kopijų, net ir jokio mokesčio už vizas, žodžiu, viskas paruošta vakariečių stebėtojų atvykimui.Pačiame Leipzige taipogi gerai pasiruošta svečių sutikimui. Žurnalistus puikiai aptarnauja spaudos skyrius, kuriame greitai ir tvarkingai sositvarkoma su pasais, bilietais, viešbučiais ir susisiekimo priemonėmis. Pačiame viešbuty skirtame užsienio laikraštininkams, vyriausiu šeimininku paskirtas Leipzigo universiteto žurnalistikos profesorius. Panašus centras yra įsteigtas ir įvairioms biznio pasaulio asmenybėms.Mieste šiuo metu didelis judėjimas. Bet tik labai maža dalis praeivių yra vienu ar kitu būdu susirišusių su muge. Tai daugiausia vokiečiai iš visos ryt. zonos, kurie naudojasi proga bent kiek prasiblaivyti ir pasilinksminti šventei parengtame didmiesty. Be to, dalį atvykusiųjų sudaro ir įvairių fabrikų delegacijos, kurios buvo atvežtos traukiniais ar autobusais, kad tik kuo daugiau darbo žmonių pamatytų, koks čia “rojus” laukia dirbančiųjų. Išties, kaip sako užsieniečiai lankytojai, yra užtenkamai aprangos dalykų, namų apyvokos reikmenų ir

konservuoto maisto. Nors šiaip, kaip jau visi vokiečiai žino, šių prekių tik labai mažas likutis patenka į vartotojų rankas. Didžiausia dalis yra skirta eksportui ir, atrodo, kad tiek sovietinė Vokietijos zona, tiek ir kaimyninė Čekoslovakija tikriausiai ir sudarys pagrindą visai sovietų bloko prekybai su Azija ir Afrika.Kadangi mieste mugės metu nemaža ir užsieniečių, tad ir krautuvių vitrinos neatrodo tuščios. Tuo ypač naudojasi patys vokiečiai, kurie mugės diėhomis turi progą gurkšnoti geriausios rūšes alų ir nusipirkti. įvairių lengvosios pramonės gaminių- Tuo būdu muge patenkinti ne tik jos rengėjai, bet ir eiliniai piliečiai, kurie tomis dienomis bent kiek atsigauna. Bendrąi, amerikiečiai stebėtojai sako, jog propagandiniam reikalui Leip- zigo mugė pasitarnauja puikiausiai, nes randa nemažai naivių vakariečių, kurie tiki tuo, ką maįo ir vaizduojasi, kad ir kiekviena diena sovietuose yra tokia pati. Rezervuotesni užsieniečiai vis dėlto supranta, kad už tos dirbtinos parodos slepiasi visiškai kita gyvenimo realybė. Nežiūrint to, komunistai po truputį lyg ir gebėjo pakelti gyvenimo lygį, bet tas reiškiasi labai mažu tempu. Šiaip jau, jei palyginti sovietų zonos gyvenimą pirmaisiais pokario metais ir dabar, aiškų, matomas nemažas skirtumas, bet jei tą viską lyginti toliau su Vak. Vokietijos ar Vakarų Berlyno pažanga per tą patį laiką, kiekvienam tuoj aišku, kad šis sovietų progresas dar nėra pakankamas ar imponuojantis.Šios visos išvados buvo susidarytos amerikiečių laikraščių' atstovų, ir kaip kaikurie jų iš- sireiškia, viskas buvo stebėta didžiu dėmesiu it bešališkumu, tad ir jų įspūdžiai, reikia manyti, yra pakankamai blaivūs ir tikri. Visais- atvejais, nė vienas jų nesusižavėjo valstybinio kapitalizmo vadovaujamu ekonominiu gyvenimu ir toliau lieka laisvos iniciatyvos bei konkurencijos pagrindais tvarkomos ūkinės sistemos šalininkais.AI. Gimantas.
Dar dėl prekybinio deficito

Pastaruoju laiku rusų ir italų komunistų spaudoj pasirodė straipsnių, bandančių panaudoti savo propagandai ir popiežių. Į tai atsiliepdamas “Osservatoro Romano” mini, kad komunistinė spauda kalba apie “panašumus” tarp popiežiaus ir dabartinių Kremliaus vadų pareiškimų, liečiančių taiką ir nusiginklavimą; pabrėžia sovietų charge d’affaires atsilankymą pas nuncijų prie Kvirinalo kaip pirmą “ofi-
Jau dabar užsisakykite

ANTRUOSIUS - ŽIEMINIUS LANGUS

ACCURATE BUILDERS
1139 KING STREET WEST -. - TEL. LE. 1-3234

Prireikė popiežiauscialų kontaktą”. Ta proga ”Os- servatore Romano” pastebi, kad komunistai tuo būdu siekia panaudoti popiežiaus autoritetą savo propagandai ir susilpninti krikščioniškosios sąžinės pasipriešinimą. Komunizmas, kuriam religija buvusi “liaudies opijus”, šiandien pasišauna panaudoti ją savo tikslui ir jos pačios griovimui.Rugsėjo 2 d. savo kalboje Vokietijos katalikams Pijus XII perspėjo visus katalikus dėl peršamos koegzistencijos pavojų, priminė krikščionybės persekiojimą komunistiniuose kraštuose kaip vieną žiauriausių istorijoj. Pasak jo, pagrindinė koegzistencijos sąlyga —• religijos laisvė, laiduota konstitucijų ir, praktinių įstatymų.
GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI IR PATEFONAI
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Ryšium su Canadian Press kiek anksčiau paskelbtam žiniom apie Kanados deficitą 1956 m. pirmą pusmetį, sumoje 547 milijonų dolerių, atsiliepė Statistikos Biuras Otavoje, pranešdamas rugsėjo 15 d. biuleteny, kad tikrumoje tas deficitas esąs daug didesnis, nes būtent, siekia 771 milijoną dolerių. Išeitų, kad CP padarė “mažą klaidą”, tik 224 milijonų dolerių!Tačiau, kai dėl ano “TŽ” straipsnelio, skaiytojai nei kiek neturėtų kaltinti “neapsižiūrėjimu”, atseit, kam buvo remtasi oficialiu biuleteniu, ir tai — tokio žinių šaltinio, kaip CP, kuri yra neabejojamai pati stambiausioji žinių agentūra Kanadoje.Taip pat ir dėl kaikurių smarkių vyrukų Otavoje šūkavimų į tautą, net ekonom. srity, laikantis taktikos “tautai skelbkim tik kas gera, arba — visai nieko”, opozicija viešai nusiskundžia, kad tai, bent jau ekonom. reikaluose, nesiderina su demokratiniu — teisybės skelbimo ir neslėpimo viešųjų faktų — principu, (suprantama, rezervuojant nuomonę dėl militar. interesų).Kai “TŽ” tai jau anskčiau, net dvejose apžvalgose buvo leista skaitytojui mesti žvilgsnį į 1956 m. pirmųjų 3 ir 4 mėn. deficitą, leidžiant matyti, kad pratęsiant tuo pačiu kalibru į ateitį, gresia pustanro bilijono 1956 m. deficitas (dvigubai didesnis už 1955 m.), net normaliom sąlygom, be Suezo konflikto, be plieno kainų pakėlimo ir turint galvoje normalų 1956 m. kviečių derlių.Pagrindinis klausimas lieka tačiau neatsakytas: ar gręsia katastrofa iš tokio stambaus deficito? Katastrofa negręsia .tačiau tai nereiškia, kad deficitas—gerai (Kanados sveikatai).Dar sunku numatyti tolesnes pasėkas, bet tačiau kai Kanados doleris stovi stipriai (2% cento augščiflu už JAV dolerį),' tuo tarpu, didelio pavojaus nėra. Ar nesumažės JAV investacijos, at-< plukdydamos į čia daug šimtų milijonų amerikoniškų dolerių kasmet, užlygindamos visas Kanados ekonomines duobes? Ir kas gali apie tai iš anksto, pilnu tikrumu, pasakyti, nepalikdamas nei per colį — įvairiems svyravimams vietos?Pagaliau, visvien, šios investacijos, jau permažos, * pagal Šį stambų deficitą, net jeigu jos ir nesumažėtų toliau. Reikia laukti, kad tolesnė pasaulio įvykių eiga, pav. Suezo kanalo krizė (kur jau keliama 15% kaina už važmą ir 250% draudimo), nors

tiesioginiai neliečia Kanados, betgi veikdamos į JAV, kaip stambiausiąjį ekonominį partnerį, atsilieps atatinkamai toli-jmesnėj eigoj. Taip reikia laukti, pagaliau kitaip ir negalima tikėtis, nes politika ir ekonomika nuo pat istorijos prieaušrio buvo ir yra stambaus ryšio, kaimyniniai faktoriai. Bijūnas.
Šalpa įpareigoja dėtis talkon kiekiveną lietuvį, kuris kuria sau pragyvenimą.

Piršlelis šelmis, 
piršlelis melagisKomunistinės propagandos vyriausias melų garsiakalbis — “Tiesa” iškilmingai apvaikšoio- ja šešioliktąsias Lietuvos pąver- gimo metines. Kaip' paprastai, pirmiausia duoklė atiduodama komunistų partijai. “Mus moko ir veda šlovingoji komunistų partija” — toks per ištisą puslapį didžiosiomis raidėmis atspaustas šūkis primena dainą apie palvą arklį. Šios liaudies dainos žodžiai nuostabiai tinka komunistų partijai ir Jos savęs pačios garbinimo propagandai apibūdinti: “Kreivos kojos, kumpas kaklas, ant abiejų akių aklas”...Raudonas aklumas gimdo raudonąjį šabloniškumą. Jau ir nemačius “Tiesos”, galima iš anksto pasakyti, kaip ji tokia proga pradės savo vedamąjį. Seniau buvo labai madinga vedamuosiuose linksniuoti Stalino vardą, žinoma, neužmirštant draugo, tėvo, mokytojo epitetų. Persūdytos sriubos druska juk nesugadinsi ... Dabar, kai Stalino atminimas buvo pasodintas beveik ant tos pačios laktos, kur ir Berija tupi, komunistiniai rašeivos jo vardo linksniavimo vengia. Taigi, belieka trys pagrindiniai terminai komunistinės propagandos pasišūkalioji- mui — didvyriškoji komunistų partija, šlovingoji tarybinių tautų šeima ir VKP(b) suvažiavimų nutarimai. Neapsirikome. Štai — “Tiesos” iškilmingoji uvertiūra: “Šlovingas Tarybų Lietuvos šešioliktąsias metines respublikos darbo žmonės pažymi vieningoje, neišardomoje tarybinių tautų šeimoje, glaudžiai susitelkę apie didvyriškąją Komunistų partiją ir Tarybinę vyriausybę, kai visa šalis išvystė atkaklią kovą už partijos XX suvažiavimo nutarimų dinimą”... ,Senos mintys, seni žodžiai, senas melas Po tokios uvertiūros jau galima apibarti buržuazinę demokratiją: “Tarybinė demokratija iš pagrindų skiriasi nuo kapitalistinių kraštų demokratijos. Buržuazinė demokratija — “demokratija” monopolijų interesams, saujelės Uolstrito magnatų interesams ginti. Buržuazinė demokratija tarnauja kolonijinių ir kitų tautų pavergimui, jų nacionaliniam pažeminimui ' ir niekinimui”... Ta pati labai sena komunistinės propagandos giesmė, kurioje visada rūpestingai suminimas Uolstritas, monopoliai, tautų pavergimas ir jų niekinimas. Be Uolstrito komunistinė propaganda nesugebėtų buržuazinės demokratijos apibudinti — mažiau apšviesti piliečiai tada jų labai lengvai galėtų sumaišyti su tarybine demokratija, kuriai svetimų tautų pavergime ir niekinime priklau-

įgyven-

so pasaulinis rekordas..
Neleido pamatyti VilniausDu žurnalistai, vienas anglas, kitas amerikietis, prieš kurį laiką skrido iš Paryžiaus į Maskvą. Ten jie norėjo aprašyti prancūzų ministerio pirmininko ir užsienio reikalų ministerio vizitą. Dėl kažkokių neaiškumų su vizomis, jie buvo išsodinti Vilniaus aerodrome, ir turėjo ten būti visą naktį.Vienas laikraštininkas aprašo savo nuotikį “Encounter” žurnale, rugpiūčio mėn. laidoje.Abiem žurnalistams Vilniaus aerodrome buvusi pakišta anketa, kurią jie turėjo užpildyti ir pasirašyti. Į visus klausimus turėję atsakyti “Ne”. O tų klausimų buvę įvairiausių, įskaitant ir tokius: “Ar vežate opiumo ”, “Ar vežatės elnio ragų ”...Išaiškinus jų vizų reikalą, abu žurnalistai turėję laukti kito lėktuvo. Vilniaus aerodromo tašytų akmenų pastatas papuoštas kolonomis ir “portikais” (matyt, stalininio stiliaus), nesudarė žurnalistams jaukios nuotaikos, ir abu nusprendė aplankyti Vilnių. Vilnius juos traukė, juo labiau, kaip vienas pažymi, jau dvidešimt metų nebuvo gero , reportažo iš Lietuvos sostinės- Žurnalistai paprašė uniformuoto Inturisto valdininko, kad tas jiems pakviestų iš miesto taksį. t Pareigūnas ilgai atsikalbinėjo, kad jie galį pavėluoti į lėktuvą ir būtų geriau jiems labai patogiai praleisti vakarą ir naktį aerodrome... Pagaliau valdininkas sutikęs iškviesti automobilį, tačiau po ilgo laukimo pranešė, kad automobilis pakeliui į aerodromą sugedęs. Užsispyrėliai žurnalistai priprašė valdininką iškviesti kitą taksį, kuris atvyko, bet prie šoferio jie rado besėdintį emvedistą. Šis pradėjo

jiems aiškinti, kad reikia cialaus leidimo lankyti Sovietų Sąjungos rytų provincijas, o jų vizose tebuvę pažymėta, kad jie vyksta į Maskvą ir Leningradą. Emvedistas ėmė klausti, ko jie norį Vilniuje, ką numatą aplankyti ir kodėl? Viso pasikalbėjimo ir ilgų derybų išvadoje žurnalistai suprato, kad aiškiai nepageidaujama, kad svetimšaliai lankytųsi “naujai prijunto- se Sovietų Sąjungos pasienio teritorijose”.Žurnalistams nebuvo kitos išeities, kaip sumokėti šoferiui už iškvietimą 24 rublius (48 šilingai oficialiu kursu) ir paleisti jį nepasinaudojus. Taip jiems ir neteko matyti Vilniaus. Auštant, dvimotorinis Dakota juos nugabeno į Maskvą. “E.L-”

spe

Melas po gimtuoju 
tėvynės dangum Komunistinėje propagandoje tarybų Lietuvos šešioliktųjų me tinių proga yra tik viena nauja gaida — senatvės pensijos. Drg. S. Bistrickas savo rašinyje “Po gimtuoju tėvynės dangum” vaiz duoja Danieliaus Jakubonio gyvenimą Argentinoje, jo grįžimą j tarybinę Lietuvą ir darbą “Kauno Audinių” fabrike. Drg. S. Bistrickas filosofuoja: “Praėjo kiek laiko. Buvo paskelbtas naujas pensijų įstatymas. Kur, kokioje kapitalistinėje šalyje yi*a toks įstatymas, kur taip būtų rūpinamasi darbo žmonių gerove, jų aprūpinimu senatvėje. Jakubonis gerai žino: to kapitalistiniame pasaulyje nėra”... Nedarant tolimos ekskursijos į šoną, drg. S. Bistrickui ir Danieliui Jakuboniui galima priminti Kanadą, kurios visi gyventojai — ir kapitalistai ir darbininkai — gauna senatvės pensiją. Keturiasdešimt kanadiškų dolerių pagal įpirkimo galią atstoja maždąug 800 sovietinių* rublių. Už 40 dolerių drg. S. Bistrickui galima būtų nusiųsti Vilnonės medžiagos dviemJs vyriškiems kostiumams, užmokant dar ir sovietinį uždėtą plėšikiško pobūdžio muitą. Faktas lieka faktu — už savo pensiją, jeigu jis ją kada gautų drg. S. Bistrickas nenusipirks net ir vieno vilnonio kostiumo, nors jam nereikia muito mokėti...Nuo vilko bėgo, ant meškos pataikė Dar juokingiau praskamba A. Petrausko vaizdelis — “Žvaigždutė šviečia”, kuriame vaizduojamas sovietinių tankų įvažiavimas į Lietuvą. Jonui Lukšiui gręsia varžytynės. Jo ūkį turi perimti bankas. Išėjęs perkelti karvės, Lukšys pamato plentu riedančius sovietinius tankus: “Na, Lukšy,- varžytynių nebebus, — draugiškai paplojo jam per petį praeidamas miestelio pradinės mokyklos mokytojas. ' —Nebebus!. . .—pakartojo Lukšys, imdamas Onutę ant rankų. -— Dievas manęs išklausė, iš-' gelbėjoį'.;... — iš džiaugsmo suplojo rankomis Lukšienė”... Varžytynių, tiesa, nebebuvo, bet ir žemės nebeliko, nes ją be varžytynių perėmė, sovietinė valdžia, už nusavintą ūkį nepasiūlydama nė kapeikos. .. Gaila, kad A. Petrauskas nesusiprato parašyti, ką dabar Jonas Lukšys galvoja. Dabar jam, tur būt, ir karvės nereikia perkeldinėti, nes juk ne kiekvienas kolchozi- ninkas įstengia karvę išlaikyti... '■ .. "Didysis krislas nuodėmingoje akyje Keletą eilučių “Tiesa” pašventė ir mums, tremtiniams: “Amerikos imperialistai, jų sam diniai — lietuvių tautos išdavikai šmeižia Tarybų Lietuvą, stengiasi suniekinti jos didingus pasiekimus” ... Didingus pasiekimus, be abejo, liudija tūkstančiai maisto, drabužių ir vaistų siuntinėlių, kurie iš JAV, Kanados ir kt. kraštų keliauja ; į sovietų nualintą Lietuvą. Iš Lietuvos mums, vargstantiems kapitalistų nevalioj, niekas siun . tinių kažkodėl neatsiunčia...O visdėlto, “Tiesa” be mažiausios gėdos giriasi: “Lietuvių tauta yra tikra dėl savo ateities, dėl savo rytojaus. Ji kartu su didžiąja rusų tauta, kartu su kitomis broliškomis tautomis ranka rankon stato nuostabius komunizmo rūmus”... Komunizmo rūmai, iš tiesų, nuostabūs — statomi jie nuo didžiosios spalio revoliucijos dienų, o plyšiai kaip buvo, taip ir paliko neužtaisyti... Negi vis dar caras kaltas? O gal ne caras, gal kalti patys rūmų statytojai, kad jie, savo karjerą pradėję griovimu, niekada neišmoko statyti?...

Vyt Kastytis.

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. JA. 9-5695 
Muitas apmokamas pas mus.

Gavėjas nemoka nieko!Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mokesčių, kaip $27 - $33.Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį ■ iki 19 svarų svorio. , Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.
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Pavergtoje tėvynėje
*

HAMILTON Ont

Antanas Miškinis, vienas iš kavos”. Z. Pocius, “Tiesa” Nr. 
pajėgiausių lietuvių poetą, prie- 205.
šingąi ankstyvesnėms žinioms, j Pieno produktų šiemet Vil- 
yra gyvas ir gyvena tremtyje --■* --- - ” *-—
Sibire, Omske. Jo brolis Motie
jus, buvęs šviet. -.ministerijos 
departamento direktorius gyve
na savo tėviškės kaime ir ver- 

; čiasi vertimais rusų literatūros
klasikų Į lietuvių kalbą.

Kun. Mykolas Šeizys, litera
tūroje žinomas Dagilėlio slapy
vardžiu mirė Pakruojuje. Nuo 
1920 m. jis buvo Pandėlio kle- 

‘ bonas.
Velionis yra buvęs Tėvynės 

Sargo, Žinyčios, Dirvos - Žiny
no, Draugijos, Vienybės ir kt. 
katalikiškų laikraščių bendra
darbis. Yra išleidęs du rinkiniu: 
“Dainos ir sakmės” (1902) ir 
“Dainos dainelės (1909).

Stakliškių parapijos klebonu 
yra kun. Z. Červokąs.

Parapijos Lietuvoj dabar taip 
pat turi vykdomuosius komite
tus. Net metrikų išrašai rašomi 
ant vykdomųjų komitetų blan
ko ir su jo pirmininko antspau
du. Mūsų matytuosius metrikus

k
I

nui esą “išskirta” beveik 4 kar
tus daugiau; negu pernai; Tai 
kaip gi pernai apsėjo su ¥4 to 
kiekio? Bet daug, pieno buvę 
parduodama tik kovo, balandžio 
mėn., kol buvę šalta. Kai sušilę, 
krautuvės' pakėlę triukšmą, kad 
neturį kur pieno laikyti — jis 
surūgstąs. Maistprekybos direk
torius įsakęs krautuvėms pięno 
imti tik tiek, kiek gali tikrai iš
parduoti. Jos, žinoma, užsaky
mų nepadaugino. Dėl to žmonės 
susirinkę “su bidonėliais, inde
liais” pastovį po puslavalandį 
arba netekę kentrybės perką iš 
privačių pardavėjų “ir, žinoma, 
moka, už jį brangiau”. Taip va- 
surą pieno pardavimas suma
žėjęs pusiau. O “Pienocentras” 
juk pardavinėdavo pieną bute
liuose pasterizuotą.

Vilniuje pasirodo įvairių de
legacijų iš užsienio, ypač iš įvai
rių komunistinių kraštų. Į Vil
nių nuvykusiems Anglijos - So
vietų draugystės delegatams bu-

betgi yra pasirašęs klebonas,! v0 aplyta Gedimino pilis, šv. 
nors vykdomojo komiteto pir- į pgtro įr Povilo, šv. Onos bažny- 
mininkas, fur būt, yra kitas. čios, net Aušros Vartai (žiūrėki- 
Kungšt. Puzyna, bu v. Vorkutos te: kokie lietuviai pamaldūs ir 

' kalinys, iš ten paleistas 1955 m., kokia ten religijos- laisvė-..).
mirė Sov. Rusijoje. Jo žmona i Britams didelį įspūdį padaręs
—  —. . —. ” _ JL 1 A CZ 1— • - — š /-»i xs.* v -n • • •prancūzė 1945 m. buvo išleista 
iš Lietuvos ir dabar gyvena 
Prancūzijoje.

Generolas Pečiulionis, 10 me
tų išbuvęs Sibire, metus gyve-

* nęs ten pat senelių prieglaudo- 
; įe, prieš porą mėnesių grįžo į 

*• Lietuvą.
Stipendijų skyrimo tvarka,

* kaip paskelbė Sov. Sąjungos 
Augštojo mokslo ministerija,

- nuo šio rudens pakeista. Lig šiol 
■■ jos buvo duodamos studen

tams, kurie egzaminus išlaiky
davo gerai ir labai gerai. Dabar

- būsią daugiau atsižvelgta į ma
terialinę padėtį ir kiekvieno stu
dento stipendijos klausimą 
spręs “mokyklos direktorius, 
plačiai dalyvaujant visuomeni-

, nėms organizacijoms”. Dirėkto- 
; riąi taip pat galėsią atimti sti- 
’-pendijas už drausmės pažeidi- 
jgmus. Atrodo, kad naujoji tvar- 
‘ 'ka ypač galės paliesti tuos, prieš 

~ kelti-•baisų “visuo-
' meninės organizacijos”.
/, “Kaune, Lenino prospekte yra
' kavinė. Tai rodo ir iškaba, ku
rioje užrašyta: “Kavinė — ledai 
Nr. 3”. Tačiau, išskyrus alų ir 

. degtinę, joje daugiau nieko ne- 
’ pardavinėjama. Gal kartais 
; Kauno valgyklų tresto vadovai 

| . išviso neatskiria degtinės nuo

ypač Dailės muzėjus.
Bolševikai su pasidižiavimu 

skelbia, kad gavę prašymą iš 
Vašingtono kongreso bibliotekos 
atsiųsti jai visą eilę Vilniaus 
un-to darbų bei leidinių. Jų pa
siųsta į Vašingtoną, Niujorką, 
Mončesterį, Londono augštąsias 
mokyklas. E.

Lietuvos kino studijoje baigti 
filmo “Auksinės burės” paruo
šiamieji darai. Natūrinės nuo
traukos daromos Nidoje ir’kitur. 
Filmas numatytas biagti iki at- 
einančių metų pradžios. Tarp 
vaidintojų- minimi Kauno Poli
technikos instituto studentė Tu- 
bytė, iš Argentinos grįžusi Elzė 
Karvelytė, iš JAV — broliai Ka- 
nopkos, J. Valuckas ir kt. Filma
vime dalyvauja apie 40 Prienų 
rajono vyrų ir 30 moterų, turin
čių kiek galint vaizdingiau pa
rodyti 'kitą filmą, pavadintą 
“Tiltas”. Šio filmo nuotraukos 
darytos Kaune, Jonavoje, Prie
nuose.

Smilgiuose yra centras kol
ūkio “Tikrasis kelias”. Jo pirm, 
yra tūlas Senkus, buvęs Šiaulių 
“Ąžuolo” stalių dirbtuvės cecho 
viršininkas. Rajono vykdomojo 
komiteto pirm. Banionis siūlęs 
centrą iškelti į Naudžiūnus, kur 
esanti skaitykla.

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir i kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont
TELEFONAS JA. 9-9878

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
x kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone. x

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų,' apatinių ir kitų 
'dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė. ’

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

Steadman
Kronas

V alevicius
L tin i t e d

“The Centre of Real Estate**

Tel. JA. 8-8491

rinkti komisija: pirm. Stonkus 
Jonas, Varnas Ignas, Grajauskas 
Bronius, Bungarda Kazys ir 
Zauka Kazys.

Visais reikalais prašome kreip 
tis į komisijos pirmininką J. 
Stonkų, 202 Ontario Ave., Ha
milton, tel. JA. 8-5090.

Bendruomenės valdyba.
VAV parapijos vargonų fon

do pranešimas. Pereitą sekma
dienį, rugsėjo 30 d., parapijos 
bažnyčioje buvo bandomi nauji 
vargonai, kuriuos J. C. Hallman 
Electronic Organs Co. Limited, 
Waterloo,. Ont., atvežė išbandy
mui, kad pritaikius tinkamus 
vargonus mūsų bažnyčiai, atsi
žvelgiant į statybą, didumą ir 
vargonų pastatymo vietą.

Vargonai dar nėra nupirkti, 
dar yra tik bandomi, todėl nie
ko konkretaus negalime praneš
ti dėl kainos ir pirkimo sąlygų. 
Kada bus išbandyti ir viskas su
tarta, tuomet pranešime.

Spalio 7 d., šį sekmadienį, 9 ir 
11 vai., per šv. Mišias bus renka
ma antra rinkliava Vargonų 
Fondui.

Pirmą kartą mūsų parapijoje 
išgirdome bažnytinę muziką - 
vargonus; neleiskime daugiau 
jiems nutilti, parodykime riuo- 

' širdų duosnumą, paaukodami 
Vargonų Fondui, o galingas 
vargonų aidas mūsų maldas ir 
prašymus nuneš pas Visagalį.

Vargonų F. K-tas.
Visuotinis LNamų Fondo na

rių susirinkimas. Maloniai kvie
čiame visus Namų Fondo narius 
atvykti į visuotinį narių susi
rinkimą, kuris įvyks 1956 m. 
spalio 7 d. 6 vai vak. parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N., šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo
2. Susirinkimo pirmininko 

sekretoriaus
3. Valdybos pirm, pranešimas,
4. Iždininko pranešimas,
5. Namų Fondo valdybos ir 

komisijų rinkimai,
6. Namų Fondo įstatų tvirtini

mas,
7. Namams sklypo pirmkimas,
8. Klausimai ir sumanymai.
Maloniai prašome susirinki

me dalyvauti ir visus Hamilto
no ir apylinkių lietuvius.

HLNFondo valdyba.
Strazdelis Hamiltone. Lapfcp- 

čio 3 d. Hamiltono vyr. at-kai at- 
sikviečia pagarsėjusį Detroito 
dramos mėgėjų sambūrį, vado
vaujamą Arlauskaitės - Mikšie
nės, su J.Petrulio veikalu ’’Prieš 
srovę”, vaizduojančiu Strazde
lio gyvenimą.

Šis veikalas dar nepriklauso
moj. Lietuvoj mūsų Valstybės 
Dramos Teatro buvo daug kartų 
vaidinamas su dideliu pasiseki
mu. Taip pat šis veikalas buvo 
suvaidintas Detroite, Clevelan- 
de, Čikagoje, Toronte Detroito 
dramos mėgėjų sambūrio su di
deliu pasisekimu.

Tautiečiai atsilankydami į šį 
vaidinimą pamatysite gražia 6 
paveikslų pjesę. Visus tautiečius 
kviečiame įsigyti bilietus iš 
anksto. Bilietų kainos: $2, $1.50 
ir $1. Moksleiviams tik pusė kai
nos. Veikalas bus vaidinamas 
žinomoj Westdale College audi
torijoje.

Bilietai gaunami kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų parapi-' 
jos salėje ir pas platintojus: M. 
Kėžinaitytę, telef. JA. 9-8441, 
K. Mikšį, tel. JA.9-8593, K. Bun- 
gardą, tel. JA. 2-2698 ir J. Pleinį, 
87 Sanford Ave. S., telef. JA. 
9-5129. Norintieji įsigyti bilietus 
iš apylinkių, prašome rašyti J. 
Picinio adresu. Kuopos v-ba.

Tautos Ęondo Jurginų balius, 
įvykęs rugsėjo 22 d. Royal Con
naught salėje, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Atsilankė 225 sve
čiai. Vien tik loterija davė 
$177 gryno pelno.

Rudens sezone TF Hamiltono 
sk. rengia dar vieną vakarą toj 
pat salėj spalio 20 d.

Atidėkim penkinę šalpai. Spa
lis — artimo pagalbos mėnuo. 
Šiuo laiku Hamiltono Šalpos 
Fondas vykdo aukų rinkimo va
lų po namus. Taip norėtųsi, kad 
nęrs kartą Hamiltonas šiam di
deliam tikslui sudėtų tūkstanti
nę. Šie metai, atrodo, tam labai 
palankūs: Stelko, kur dirba 
apie 250 lietuvių, išmokėjo eks
tra atlyginimus (kaikam labai 
didelius) už praėjusį laiką ir 
pakėlė algas. Neatsiliko ir Oak- 
villės Fordas, žodžiu, galimybę 
turime, tik reikia mūsų palan
kaus širdies balso. Kai savie
siems šimtus ir tūkstančius iš
siunčiame į Lietuvą ir Sibirą, 
ką reiškia užmirštam broliui 
lietuviui paskirti penkinę?

Pasikeitimai Namų Fmįdo v-

atidarymas,

rinkimas.
ir

pasikeitimai: V. Kazlausko atsi
statydinimas priimtas ir iždinin
ko pareigoms pakviestas Kazys 
Žukauskas, kuris rugsėjo 26 d. 
NF kasą perėmė iš laikinai šias 
pareigas ėjusio Jono Bulionio. Į 
planavimo k-ją įėjo Tumaitis 
Adolfas. V-ba su entuziazmu 
pasveikino Magdalenos Uikie- 
nės įėjimą į jos sudėtį. Ji yra 
mūsų senųjų ateivių atstovė ir 
vienintelė iš jų tarpo v-bos su
dėty.

Į visuotinį Namų Fondo narių 
susirinkimą šį sekmadienį, spa
lio 7 d., 6 v. v. parapijos salėje 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
atvykti visi nariai ir visi kiti 
Hamiltono bei apylinkės lietu
viai. Vienas svarbesnių klausi
mų — sklypo namams pirkimas. 
Yra rimtas .pasiūlymas užpirkti 
namą su dideliu kiemu, esantį 
620 King St. W. (Westdale Mo
tor Sales). Nariai maloniai pra
šomi prieš susirinkimą atkreip
ti dėmesį ir nors pro šalį praei
nant susidaryti savo nuomnę.

• Dėmesio visiems! Spalio 26 d., 
penktadienį, NF v-ba rengia vo
kiečių salėje, 863 King St. E., 
visuotinio narių vąįaus atidaro
mąjį vakarą. Programą atliks 
mūsų jaunieji menininkai.

Iš anksto maloniai prašome 
visus narius ir plačiąją lietuvių 
visuomenę šiam puikiam vaka
rui ruoštis. Nusistatykime, kad 
ir šis antrasis NF parengimas 
turėtų panašų pasisekimą, kaip 
ir gegužės mėnesį buvęs.

Fondo v-bos nariai prašomi 
surinkti galimai daugiau fantų 
būsimai loterijai ir pristatyti K. 
Mikšiui iki spalio 24 d.

Vieningai ir bendrai dirbda
mi, būkime tikri, po kiek laiko 
turėsime gražius Tautos Namus 
Hamiltone.

Sveikiname naujuosius NF 
narius, paskyrusius po $100: 
Jankų Praną, Paulauską Anice
tą, Skripkutę Aleksandrą ir Žu
kauską Kazį.

Visi nariai esamieji ir busi
mieji mums yra labai mieli ir 
brangūs tautiečiai, bet kai jų ei
lėse pamatai tokius, kaip Pr. 
Jankus, tikrai užtvindo širdį 
nuoširdus noras viešai išbučiuo-

ti už tą didelį tautinių reikalų 
supratimą realia parama, kuri 
atrodo, Pr. Jankui iš asmeniško 
biudžeto išspausti nėra jau taip 
lengva: 4 vaikai, žmona, viso 6 
burnos, o dirbantysis tik jis pats 
vienas.

Pr. Jankaus pavyzdys aiškiai 
parodo, kad prisidėti prie Lietu
vių Namų įsigijimo galime visi, 
tik reikia tvirto lietuviško apsi
sprendimo. O ypač esamomis są
lygomis: savo įnašo mes neau- 
kojame ir kiekvienu laiku gali
me atsiimti. Tai, sakyčiau, yra 
mūsų mažytis neliečiamas ka
pitalas, investuosimas į bendrą 
lietuvišką nuosavybę.

Naujiems nariams Fondo v-ba 
siunčia giliausią padėką ir lau
kia visų hamiltoniečių įsijungi
mo į narių eiles. Sk. St.

Hamiltonas. — Indijos prem
jero Nehru sesuo ponia V. L- 
Pandit, dabartinė Indijos atsto
vė JT, McMastėr universiteto 
yra pakviesta atvykti su kelio
mis paskaitomis tema “Indijos 
padėtis moderniškajame pasau
lyje”. Ta proga jai bus suteiktas 
teisių garbės daktarės titulas. 
Paskaitas ji skaitys spalio 24-26 
dienomis.

REIKALINGA ATEINANTI 
MOTERIS prie dviejų vaikų 
nuo 3 vai. po pietų. 275 Main St. 
Nr. (prie Queen). TeLJA.7-6281. 
S. Žemaitienė.

HamMtono Skautų Rėmėjų Komitetui 
už pravestą aukų vajų, 'nupirktas dvi 
palapines ir surengtą vakarą, tikslu su
kelti daugiau lėšų skautiškam veikimui 
paremti skautiškas nuoširdus ačiū.

Ypatinga padėka priklauso p. Si. 
Bakšiui, kuris nuoširdžiai rūpinasi skau
tiškais reikalais.

P. VI. Kažemėkui ir p. K. Trumpickui 
paaukojusiems po $5 skautiškiems rei
kalams skautiškas ačiū.

P. Z. Laugaiiui už parūpinimą pa
piginta kaino medžiagos skautiškoms 
stovyklavimo lovelėms ir p. M. /Juodžiui 
už tų lovelių nemokamą pagaminimą 
nuoširdžiai dėkojame.

P. A. Garkūnui skautiškos dėkui už 
plokštelių muzikos aparato nemokamą 
padarymą.

"Nemuno** Tuntas Hamiltone.

Žodis paguodžia, atjautimas 
stiprina, auka gi — įžiebia 
viltį gyventi.

Kr. Bern, aktualiais klausimais

Lietuviai pasaulyje
PRANCŪZIJA

įgaliotų atstovų suvažiavimas, 
vykęs birželio 17-18 d., nutarė 
savo atstovą į Pasaulio Liet Sei
mą, o vieta jam pasiūlė Pary
žių, kaip Europos kultūros cent-

Suvažiavimas užgyrė Kr. Val
dybos žygius kiekvienoje apy
linkėje įsteigti liet, kultūros ži
dinius, juos aprūpinant liet, 
plokštelėmis, liet, spauda ir t.t.

Stivažiavimas pasisakė už 
įsteigimą kiekvienoje apylinkė
je savišalpos fandą.

O. Šimaitė, būdama Vilniaus 
universiteto bibliotekos tarnau
toja vokiečių okupacijos laikais, 
būdavo įleidžiama į gethą žydų 
kultūrinių turtų tvarkyti. Tuo 
pasinaudodama ji laba daug pa
sitarnaudavo nelaimingiems^ Vii 
niaus žydams. Po karo tų žydų 
rūpesčiu jai buvo išrūpinta Iz
raelio pensija ir ji pakviesta ap
sigyventi Izraelyje. Ten ji pagy
veno trejis metus, bet dėl jos 
sveikatai nepalankių klimatinių 
sąlygų vėl grįžo į Paryžių.
D. BRITANIJA

Gamelis, gyvenęs Škotijoje, 
jau prieš porą metų buvo sugal
vojęs grįžti į Lietuvą, tačiau ap
sigalvojęs pasiliko. Šių metų lie
pos mėnesio- pabaigoje vėl krei
pėsi į sovietų konsulatą ir buvo 
jau apsigyvenęs sovietiniame 
viešbuty Londone, bet užsukęs 
atsisveikinti į Lietuvių Namus 
vėl pasiliko. Rugpjūčio pabaigo
je kreipėsi į sovietinį konsulatą 
trečią kartą.

Grįžimo priežastis, kaip jis 
pats sako — pakrikę nervai.

Jadvyga Peleckaitė - Navic
kienė mirė rugpjūčio 22d. Roch- 
dalėje. Palaidota ten pat rugpjū
čio 25 d. Ji buvo gimusi 1897 m. 
gegužės 6 d. Palėvenės dvare 
prie Kupiškio. Jos vyras Myko
las tarnavo pasienio policijoje 
Klaipėdos" krašte, o vėliau gyve
no Biržuose.

Joje dėstoma tikyba, lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija ir geo
grafija ir anglų kalba. Mokyto
jauja: kan. Ignatavičius, inž. J. 
Abraitis ir J. Petraitis. Gruodžio 
ir sausio mėnesį numatoma su
ruošti lietuviškam jaunimui ir 
suaugusiems vasaros stovyklą.

Kun. J JKardauskas persikėlė 
rusėjo 1 d. į CamUopolio para
piją St Andre vyskupijoje, ku
rios perduoti atvyko pats St. 
Andre vyskupas Dom Jorge, ly
dimas kurijos kanclerio kun. K. 
Miliausko. St.- Andre vyskupijo
je darbuąjasi keturi lietuviai 
kunigai: kun. V. Kavinis, kun. 
Al. Arminas, kun. J. Kardauskhs 
ir kun..

Parųue das Nacoes gyvenan
čių mokytojų St, Jurevičiausjir 
B.? Bortkėvimaus' iniciatyva rug-

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

Ir p. S. SAVICKĄp.P. ANTANAITĮ

Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjunga- s^vo 1356 m. rug-. 
sėjo 1-2 dd. įvykusioje konfe
rencijoje Clevėlande, apsvars
čiusi aktualiuosius mūsų lietu
viškosios ir krikščioniškosios 
politikos reikalus, priėmė 
rezoliucijas:

I. Lietuvos laisvinimo
reikalu

1. laikyti būtina visoms lietu
vių politinėms jėgoms dirbti 
bendrai ir sutartinaiLietuvos 
laisvinimo darbą jam vadovau
jančiame Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete (VLI 
Ke);

2. remti VLIKo žygius ir dar
bus tiek morališkai, tiek ir ma
teriališkai;

3. pabrėžti, kad VLIKas yra 
lietuvių tautos politinė vadovy
bė, kokia jis prisistatė lietuvių 
tautai savo 1944 m. Vasario 16 
d. deklaracija;

4. siekti, kad iš VLIKo pasi
traukusios politinės grupės per
svarstytų savo pasitraukimo

(motyvus ir vėl į VLIKą sugrįž
tų;

5. pritarti VLIKo sesijos 1956. 
VI. 22-24 d. nutarimui dėl jo 
santykių su min. St. Lozoraičiu;

6. remti keliamą mintį kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tau
tose.

II. Lietuvių politinio 
bendradarbiavimo reikalu

1. kviesti visus lietuvius grįs
ti politinę veiklą demokratiją ir 
nuoširdų bendradarbiavimą pa
laikančiais principais: respek
tuojančiais žmogaus asmenybę, 
kiekvieno asmens demokratines 
laisves ir lygybės bei demokra
tinio humanizmo tradicijas, su
siklosčiusias ant krikščioniško
sios artimo meilės pagrindų;

2. pritarti Cleveland© pradė
tam Lietuvių Politinių Grupių 
Sąjūdžiui mūsų politinei vieny
bei ugdyti;

3. paraginti visus LKDS sky
rius ir pavienius asmenis, kur 
to Sąjūdžio skyrių dąr nėra juos 
organizuoti, o jei tos irficiatyvos 
bus ėmęsi kitos politinės gru
pės, tai tą iniciatyvą paremti.

III. Krikščionių politinės 
vienybės reikalu

1. konstatuoti, kad lietuvių 
krikščionių nepakankamas po
litinis susiorganizavimas ir su
siskaldymas yra didžiai žalingas 
tiek krikščioniškosios politikos 
uždavinių vykdymui, tiek ir 
Lietuvos laisvinimo darbui;

2. patikslinti, ■ kad LKDS 
krikščionių politinę vienybę lai-

šias

ko vienu iš pagrindinių savo sie
kimų ir mano-, kad. toji vienybė, 
paremta lietuviškumo, krikščio
niškumo ir demokratiškumo 
principais yra ne tik galima, bet 
ir reikalinga;

3. pritarti anksčiau KDS Cen
tro Komiteto pareikštam nusi
statymui, kad jis yra visuomet 
pasiryžęs siekti su Lietuvių 
Frontu ir kitomis krikščioniško
mis grupėmis ne tik bendradar
biavimo, bet ir vienybės įgyven
dinimo.

IV. Kultūrinės veiklos 
reikalu

Pabrėžti, kad LKDS augštai 
vertina lietuvių kultūrinę veik
lą, kuri yra tiesioginis kultūri
nių organizacijų uždavinys, ir 
skatina LKDS narius aktingai 
dalyvauti kultūrinio darbo 
tyse ir LB darbuose, ypač 
tuvybės išlaikyme jaunoje 
tuvių kartoje.

V. Spaudos reikalu
Konstatuoti apgailėtiną fak

tą, kad lietuviškosios spaudos 
nemaža dalis vieton politiškai 
auklėjusi visuomenę ir brandi
nusi joje sveiką politinę mintį 
žemina politiką, kaipo tokią, ir 
diskredituoja politikos darbą 
dirbančiuosius, paginti lietuvių 
ir ypač krikščiofriškąj^- spaudą 
su tuo blogiu kovoti ir auklėti 
visuomenę krikščioniškosios po
litikos pagrindais.

VI. Dėl teroro ir vergijos 
komunistų užgrobtuose 

kraštuose
Žinant, kaip Sovietų Rusija 

teroru, žudymais ir nesiliaujan
čiomis deportacijomis naikina 
Lietuvių Tautą ir kitus paverg
tuosius kraštus,

1. kelti, energingai ir neatlai- 
džiai balsą krikščioniškojo ir 
laisvojo pasaulio akyse dėl Lie
tuvoje ir kituose pavergtuose 
kraštuose vykdomo genocido ir 
tautų laisvės visiško paneigimo;

2. pasveikinti kovojančią Lie
tuvių Tautą tėvynėje.

VENECUELA
Šv. Kazimiero parapija Vene- 

cueloje. San Casimiro vardo 
miestelyje, Venecueloje, parapi
jos bažnyčia yra paskirta Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero, gar
bei.- Šios- bažnyčios altorių puo
šia šv. Kazimiero statula, į Ve- 
necuelą iš Ispanijos atgabenta 
1928 m.
BRAZILIJA

Lietuviška mokykla Rio de 
Janeire, kurią Įsteigė kan. Z. 
Ignatavičius, lanko 50 mokinių.

lietuviškoji mokykla. Užsirašė 
vįrš 30 mokinių. Pamokos bus 
dėstomos du kartus į savaitę.

Pasauliu tautų melodijų kon
certe rugsėjo 6 d. lietuviai gra
žiai pasirodė. Dalyvavo LKB 
choristai ir moksleiviai ateiti
ninkai. Festivalis įvyko S. Pauįo 
municipaliniame. teatre. Tautų 
melodijas grojo bei šokiams 
akompanavo šimto akordeonų 
orkestras. Lietuviai pasirodė su 
tautiniais, šokiais. ~

“Pirmąją apžvaliginę Lietu
ves archiitetktūros parodą“, ku
ri įvyks S. Pauly š.m. gruodžio 
mėn., energingai ruošia inž. M. 
Ivanauskas. Ta proga lietuviš
koje S. Paulio spaudoje duoda
mi skaitytojams mūsų inž. ir ar
chitektų įvairūs straipsniai apie 
Lietuvos architetktūrą. Parodai 
finansiškai paremti ruošiamas 
lapkričio mėn. “Literatūros va
karas”, kurio programą, išpildys 
Brazilijoje gyveną rašytojai ir 
poetai.

Lietuviams Šoferiams pagerb
ti L. Sąjunga Brazilijoje suren
gė rugsėjo 15 d. vakarą - balių. 1 
Liet. Sąjungos mokyklos .patal
pose Mokoje. Programą išpildė 
Parque das Nacoes lietuviai su
vaidinę 1 veiksmo komediją “Fi
losofas”, St. Jurevičiaus ir M. 
Kindurienės vadovaujamas mer 
gaičių kvintetas, padainavęs 
palydint kanklėmis keliąs po- 
puljarias lietuviskas dainas, Va
karas praėjo jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje.

Meldutis Laupinaitis praneša 
visuomenės žiniai savo naują 
adresą: Basil Cury — Meldutis 
Laupinaitis, Av. Gaspero Libe
ro, 134, lo andar-s/120 e 121, Sao 
Paulo, Brasil.

SVETIMŲJŲ PINKLĖSE

ALIODAMI ŠALPOS FONDUI SYKIU UGDOME 
IR STIPRINAME LIETUVIŠKĄ VIENINGUMĄ IR

sri: 
lie- 
lie-

pabėgo 12 latvių, ‘kurie atvežė 
naujausių autentiškų žinių apie 
padėtį pavergtojoje Latvijoje.

(Atkelta iš 3 psl.) 
neišnaudoja, bet atvirkščiai 
bando gerintis buvusiems Lietu
vos okupantams lenkams. Il
giau tęsiantis tokiai padėčiai, 
lietuvių bičiuliai Ukrainai gali 
Įsitikinti, kad lietuviai savo 
draugais pasirinko, ne juos, bet 
lenkus ir nuo lietuvių nusigręž
ti. Tada lietuviai tikrai galėtų 
“džiaugtis” lenkų draugyste.

Vilniaus krašto lietuviai, 20 
metų nešę lenkišką vergiją ir 
gerai štyrę tą savo pasalų impe
rialistą, bando ieškoti kelių ap
sigynimui nuo galimos naujos 
okupacijos.

Jie yra užplanavę leisti Lie
tuvos istorines knygas svetimo
mis kalbomis irysųpažindidij ki$

timi ir parodyti lenkų imperia
lizmą Lietuvos atžvilgiu, kad 
nors teisiškai galėtų apsiginti. 
Ir toks darbas išeivijoje esan
tiems lietuviams būtų nesunkiai 
įvykdomas. Vienok atsiranda 
rėksnių, kurie visu įnirtimu 
šiam darbui stoja skersai kelio. 
Ką . gali gero atnešti toks išsi
reiškimas, kad lietuviams Vil
niaus klausimo nėra? Jei tai 
pasakytų eilinis žmogus, būtų 
dovanotina, nes mažai kas kreip 
tų dėmesį, bet kai tą sako diplo
matai (Karvelis — Detroite,. Si
dzikauskas — Monrealyje ir 
t.t.), redaktoriai ir kiti žymesni 
asmens, kitaip sakant visuome
nės opinijos formuotojai, pasi
naudodami savo autoritetu vi
suomenę klaidina ir prieš tą 
darbą nuteikia priešiškai,t-tai to 
rezultate iš kai kurių visuome
nės narių vilniečiai sulaukė vie
toj paramos — pasityčiojimą.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys "Gumey“ — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė «— 723 Gerrard St E.

Telefonas HA. 1«23.
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

O kur dar kitų tvirinimai, 
kaip Almaus, J. Rugio ir P. Ma
čiulio, kurie irgi šaukia:

— Nerodykim •» “šovinizmo”, 
nepykinkim lenkų, sudarykim 
santarvės, nes jie mūsų geri kai
mynai ir pan.

P. Almus nepaprastai greitai 
pastebėjo keletą Amerikos len
kų kongresmanų, kurie per. Va
sario 16-tos šventę gražiai kalbė
jo apie lietuvių tautą, bet ne
norėjo pastebėti, kad tie patys 
savo kangresuose išnešė rezoliu
cijas iš naujo okupuoti lietuviš
kas žemes ir kad tokios rezoliu
cijos pasiekė San Franciską ir 
Genevą ir pasiekia Vašingtono 
augštesniuosius politikus.. ■ .
, Kurgi dr. P. ‘ Mačiulio, “proto 
hūošėfclūmąs” ieškoti/ draugys
tės tų tarpe, kurie Maų dabar 
ruošiasi būsimą Lietuvą oku
puoti, o nematyti savo tikrai 
nuoširdžių bičiulių. Tokiais aiš
kinimais bei pasisakymais išei
vijoje esantieji lietuviai visiš
kai dezorientuojami. Sunku ti
kėti, kad šie su lenkais gerų san
tykių ieškotojai nebūtų lenkų 
instruktuojami.

Yra ir dar viena galimybė len
ku imperializmai užbėgti už 
akių, tai stovint bendram fronte 
prieš bolševikus su kitų Europos 
pavergtų tautų atstovais, jiems 
primenant, kad lenkai patys bū
dami vergijoje jau dabar pla
nuoja išsilaisvinę kitas tautas 
pavergti. Tenka girdėti, kad Pa
vergtų Tautų Komitete yra nu
sistatyta nekelti ateities savi
tarpių ginčų, bet sutelkti visas 
jėgas prieš bendrą priešą komu
nizmą. Lietuviai prie tos kovos 
pilnai prisideda. Bet kas padės 
ateityje Lietuvai nusikratyti 
jau dabar planuojamos lenkų 
okupacijos? Jei niekas, tai išei
na, kad dabar lietuviai siekia nė 
laisvės savam kraštui, bet tik 
okupanto pakaitos.

Ar ateis lietuviams į galvą to
kia mirttis? Greičiausia — ne. 
Dabartiniu metu, atrodo, nema
žai lietuvių yra susipainioję sve
timuose voratinkliuose, eina 
vienas kitą griaudami ir vienas 
kitą koliodami, o neturi laiko at
kreipti dėmesį į būsimą* pavojų.

I.'!.". 1
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ALOYZAS BARONAS

Kelionė i tamsa
, (Fragmentas)

(Pabaiga)
Abu jaunieji sustoja pašlaitėj 

ir žiūri į Nemuną, bėgantį iš ry
tų. Į vakarus, kažkur už vaka
rų. Ir visada taip bėgo ir nešė 
kraujo ir ašarų klanus ir nuo 
baltų rankelių vargą.

Abraitis atsiremia į ploną 
alksnį. Lili įsitveria į ploną me
duką ir sukioja šakelę apie pirš
ta. Abraitis linguoja liemeniu ir 

‘alksnis supasi, kaip vėjuje.
— Lili, žinai ką,,— stebi Ne

mune blizgančią saulės juostą, 
— Lili, aš atidedu kelionę. Lili, 
tekėk už manęs; Tuoj dabar. Per 
porą dienų .Launys, Irena pabus 
pabroliais. Jie palauks. Be iš
kilmių. Tik šiaip sau paprastai. 
Juk svarbu esmė. Bet koks ku
nigas duos jungtuves. Karas ne
pripažįsta ceremonijų.

— Kvailuti, — išplečia akis ir 
nutraukia šakelę Lili, •— Valiau, 
tu manai, kad aš noriu taip. Tu 
manai, kad aš nenoriu balto ve
liumo? — ji drasko šakeles vir
pančiais pirštais, tu manai 
aš jo neverta. Aš noriu iškilmių 
ir džiaugsmo ne tik sau, bet ir 
kitiems. Tai -mano vienintelė 
diena nelaimės ar laimės. Ne, 
aš taip paprastai nenoriu. Aš 
noriu blizgėti, ir atsiminti, ir 
savo vaikams po daug metų pa
sakyti, ir pati pasidžiaugti. Ne, 
vėliau.

Abraitis tebelinguoja medi ir 
jo lapai dabar mirga pasislėp- 

-dami nuo saulės ir vėl jos užlie
jami. Abraitis valandėlę mąsto. 
Ūžia lėktuvas, širšinas spurda 
žolėse, kažkur kurktelia varlė. 
Laikrodis numuša keturias. Ar
ti. Vandeniu' linksmai neužkliū
damas lekia garsas. Tin tilin. 
Kraupi tamsa ir kuprotas varpi
ninkas. Traukia virve žemyn ta
vo gyvenimą.

— Gerai, Lili, — vėl sako Ab
raitis, — gerai, tada tu pasakyk, 

4 kaip darydavo ūkininkaitės, kai 
neleisdavo tekėti už samdinio. 
Sakydavo, kad bernas jau buvo 
klėty. Tu pasakyk motinai.

•Siūbuoja medelis, siūbuoja 
mėlynas dangus ir baltos rūko 
paukštės lėkdamos mėlynumu.

nekeičia, d

Lūpos vis karčios. Tinkančios 
valandai. Užsimerkia dangus ir 
šlaitas siūbuoja ir vandenys Ne
muno sraunūs.

Pabučiavimai ilgi. Pabučiavi
mai trumpina laiką. Pabučiavi
mai gadina širdį. Ir be jų kam 
ta širdis reikalinga. Be jų širdis 
bevertis mėsos gabalas. Skeldė
ja lūpos. Barzda raižo skruostus. 
Tirpsta raumenys ir laikas.

Al IŠĖJAU Į GIRELĘ...
(JAV STUDENTŲ ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLA)

Jsrgis Strazdas

antra aš nenoriu žudyti motinos. 
Vistiek tai lieka tas pats ir be 
to, ką aš pirma sakiau. Aš neno- 

- riu palikti tėvų. Jie nemokyti ir 
aš dabar jiems labiau reikalinga. 
Palikimas — motinai peilis. Juo
kingas tu, Valiau. Kuri duktė 
pasakytų? — kalba ji barstyda
ma žemėn sulaužytą šakelę. Jos 
pirštai geltoni nuo žievės. Ji pa
laižo juos, jie kartūs. Paskui ji 
išsitraukia iš kišenėlės nosinę, 
spjaudo ją ir šluosto. Abraitis 
mato, kaip jos pirštai virpa. Jį 
puola graudulys. Jį puola šlaito 
romantika, buvusios aistros at
sikartojimai ir praradimas. Ne
pagriebsi valandų už skverno.

— Lili, Lili, — bučiuoja Ab
raitis jos karčias lūpas. — męs 
susitiksim, vistiek kur nors su
sitiksim. O paskui grįšim čia. 
Tu turėsi veliumą, gros vargo
nai ir degs daugybė žvakių. Mū
sų vaikas lakstys šitais šlaitais. 
Jis lips į medį ir gaudys plašta
kes. Baidys paukščius ir mėtys į 
vandenį akmenis, Lili.

Jis atsigrįžta ant tilto. Ji sto
vi prie laiptų. Paskui pamojuoja 
nosine dažyta karčiom geltonom 
žievėm. Abraitis pakelia ranką, 
ir skubiai eina. Pabėgt, pabėgt., 
Lili. Tin tilin. Senamiesčio žali, 
bokštai. • ■*

Užsuka į studentų bažnyčią. 
Vitražas sukapoja šviesą įvai
riom spalvom. Rausva lempelė 
tyloj ir susimąstyme.. Moterėlė; 
klūpo pirmam suole. Jai viskas 
vistiek. Ji bažnyčioj.

— Dieve, aš esu kiaulė, bet aš 
krikščionis. Atleisk ir padėk 
man. Aš nenorėjau. Bet aš neiš
sižadu. Aš noriu ją sutikt. Aš, 
purvinas žmogus.

Pavakarė krenta. Rasą krenta. 
Toli purtosi žemė. Abraitis sku
biai krauna lagaminus. Išima iš 
albumo nuotraukas ir kemša į 
vokus. Įsimeta nesiūtos eilutės 
medžiagą ir geresnius drabu
žius. Lili. Lili. Paskui rašo laiš
kus tėvams. Gerai, kad jų nema
to. Jie ašarodavo išvykstant 
mokslo metams. Atsisveikini
mas yra liga. Pabėgt nuo ligos. 
Lili. Lili. Paskui sako šeiminin
kei:

— Jei aš negrįšiu, atiduok vis
ką, kas čia lieka, tėvams. O jei 
ne, tai pasilaikykit. Jūs čia dar 
ilgai gyvensit ir jums pravers.

— Dieve, tau padėk, vaikeli,— 
senė žiūri susirūpinus.

Dieve padėk jai. Jai, jai. Tai 
daug svarbiau, jis atsigula augš- 
teninkas lovon. Pro langą ma
tyti toli kartais blyksinčios švie
sos. Kartais nusipurto žemė. Že
mė agonijoj. Žemė nori mirti 
kartu su žmogumi. O Lili nenori 
važiuoti. Lili. ?
sĮ duris balį^pjąąi Launys.

— Na, kaip’. ^Suprantama va
žiuoji vienas. Ir gerai. Tada ir 
nebekalbam. Miegok gerai. Pas
kutinę naktį savo žemėj. Kitur 
tos pačios žvaigždės, tik kitos 
lovos.

— Nevažiuoja. Gaila, bet negi 
skirsi šeimą. O naujos kurti, nei 
noris, nei išeina.

— Būk stoty. Reiks kautis už 
vietą kaip prie futbolo vartų. 
Tik čia futbolo nereikės pasuo
ti. Ir spirti nereiks. Įvarčiu čia 
pats pabūsi. Sudiev. ... -■

— Ligi, palydi ligi durų 
Launį ir vėl gula augštieninkas 
lovon. Nusipurto žemė, praūžia 
mašinos ir vėjas lengvai sujudi
na alyvos sunkius, išpenėtus la
pus.

Rytas ateina sunkiai. Abraitis 
nė vienos minutės nemiegojo ra
miai. Ir dabar, kai jis keliasi, 
yra sunkus ir, kaip žmogus, ku
ris žino, kad jam šiandie reiks 
eiti į teismą, kuriame gresia 
mirties bausmė. Šaulė nuskaid
rina medžiu žalumą ir kelia žmo 
nes ir paukščius. Tingėdami kaž

Rugpjūčio 27 • rugsėjo 6 dzl. Į laiveliais ir gaudėm medųząs. 
gražiose Annapoiio miestelio' 
apylinkėse, St. Vincent de Paul 
stovyklavietėje, vyko jau tra
dicinė studentų ateitininkų va
saros stovykla. Vėl skambėjo lie 
tuviškos dainos, aidėjo jaunat
viškas juokas ir • netoli šimto 
jaunų žmonių sėmėsi dvasinius 
ir fizinius turtus naujiems 
mokslo metams.

Kasdien, po šv. Mišių, kurių 
metu buvo išklausyta visa eilė 
Sąjungos* dvasios vado, stovyk
los kapeliono Tėvo Kidyko pa
skaitų, pradėdavom rimtąją die
nos programą. Paskaitos, svečių 
prelegentų ar pačių studentų 
ateitininkų skaitomos, diskusi- 
jos po jų (kartais net labai il
gos ir karštos!), diskusiniai ra
teliai, pravedami studentų —

davus tiek naudos, kiek ji su
gebėjo duoti. Paskaitas skaitė

dr. V. Vygantas, Federacijos

kun. V. Paulauskas ir J. Mane
lis. Iš pačių studentų Pranas 
Zaranka kalbėjo lietuviškų dai
nų klausimu. Taigi išnagrinėta 
visa eilė aktualių temų religi
niais, organizaciniais ir bendrai 
lietuviškais klausimais.

Neapsieita ir be meninės da
lies — rimtesnės ir linksmesnės: 
Tėvynės vakaras (Philadelphi- 
jos parengtas), literatūros va
karas (Cleveiando organizuo
tas), dainų vakaras (Detroitas), 
linksmas laužas su dar links
mesnėm fuksų krikštynom (Niu 
jorkas) ir pora pasišokimų — 
tai vakarinė ’.stovyklos progra
ma. Gi dienos metu ne tik klau
sėm paskaitų, bet taip pat daug 
maudėmės, sportavom, irstėmės

Stovyklos metu buvo suorga
nizuota visų stovyklautojų išvy
ka į sostinę Vašingtoną. Čia pra
leidom visą dieną, lankydami 
žymesnes vietas, tarp jų ir Lie
tuvos Pasiuntinybę.

šeštadienį* rugsėjo l .d. Balti- 
morėje įvyko literatūros - mu
zikos • vakaras visuomenei, ku
riame vėl dalyvavo visa stovyk
la. Programą atliko vieni stu
dentai ateitininkai. Vakaras 
praėjo linksmai ir nuotaikingai.

Tiesa, aplankėm ir .garsiąją 
Annapoiio jūreivių akademiją— 
čia pat pašonėj ji buvo.

Beveik kas vakaras mus iki 
ašarų linksmino “Kolegė Pieta”, 
kol. J. Manelio ir kompanijas 
redaguojama. Gi be juokų laik
raštėlio, visa-žinančio, visa-ma- 
tančio, kokia būtų stovykla?! 
Neapvylė -‘‘‘Kclegė Piela” mūsų 
ir šį kartą.

Rugsėjo 1-3 d.d. vyko Sąjun
gos metinis, suvažiavimas, kurio 
metu buvo išklausyta visa eilė 
pranešimų iš Centro Valdybos 
ir draugovių veiklos, nustatytos 
veiktos gairės ateinantiems me
tams ir išrinkta nauja Centro 
Vaidyba. Centras šiais mokslo; 
metais bus Philadelphijoje. Bu
vo išreikšta nuoširdi padėka šių 
metų Cenro Valdybai, kuri taip 
nuoširdžiai dirbo ir yra skaito
ma iki šiol pati veikliausia.

Turbūt atspėsiu daugelio sto
vyklautojų mintį sakydama, kad 
ši stovykla buvo viena iš geriau
sių. Daug kas ją laiko net iki šiol 
geriausiai pavykusia studentų 
ateitininkų stovykla. Ir čia di
džiausia padėka tenka Centro

Valdybai, kuri stovyklą su Bal- 
thnorės draugovės pagalba su
rengė, o ypač jos pirmininkui 
kol. V. Kleizai, kuris buvo ir 
stovyklos komendantas. Jam 
talkininkavo berniukų vadovas 
kol. Algis Žukauskas, mergai
čių vadovė kol. Vida Matusai- 
tvtė, ūkio reikalų vedėjas kol. 
Jurgis Štuopis; meno vadovas 
kol. Pr. Zaranka ir sporto vado
vas kol. Jonas Šoliūnas.

Stovyklos metu 
daug svečių, o Labor 
vaitgaly stovyklautojų 
pakilo net iki 150.

Kiekvienu momentu 
jo nerūpestingas savaitei kasdie 
nmius rūpesčius pamiršusių 
jaunuolių juokas, dainos aidėjo 
saulei tekant ir leidžiantis, ir 
svetimas miškas tapo tikru Lie
tuvos kampeliu. Visa tai atne
šė tokią gražią, šventišką nuo
taiką, tokia draugiška dvasia 
viešpatavo stovyklautojų tarpe, 
kokią sunku pajust kiekvienoj 
stovykloj. Per tą 10 dienų sto
vyklautojai spėjo susigyventi ir 
jautėsi lyg viena nedaloma šei
ma. Ir nenuostabu tad, kad taip 
linksmai, nerūpestingai skam
bėjo gražiosios dainos, kad 
džiaugsmas liejosi upeliais — 
nes taip gali džiaugtis tik jau
nystė, tik tyros, nesugadintos 
dvasios žmogus. Nors kiekvie
nas važiavo namo liūdėdamas, 
kad tik, rodos, susitikus reikia 
jau skirtis, tikiu,. kartu vežėsi 
gražiausius, neišdildomus ir lai
ko nesugriaunamus prisimini
mus ir tylų, valandėlei tapusio 
lietuvišku, miško ošimą... d.p.

sulaukėme 
Day sa- 
skaičius

skambė-

SRkaktaviiiiikas
dieną verda kultūrinis gyveni
mas, yrą didžia dalimi įkurti ir 
palaikomi' J. Strazdo pastango
mis. Taigoji ir kredito bankelis 
Parama susilaukė didelio jo dar
bo įnašo, įsteigiant ir plėtojant 
šią kooperatinę įstaigą.
? Penkiasdešimt metų amžiaus 
sukakties proga atžymint Jurgio 
Strazdo^ nuopelnus Toronto lie
tuviu visuomenei, palinkėHna 
jam įžengus į antrą pusšimtį su 
tokiu pat atsidavimu ir toliau 
dirbti mūsų visuomenės ir lietu
vybės gerovei. Bs.

Iš kultūros ir knygą pasaafio

kur eina du darbininkai. Dides
nėse gatvėse juda kareiviai, ir 
žmonės, irfnoteryš. Abraitis sa
vo sunkius lagaminus nuvelka į 
stotį. Niekas jo nestabdo ir ne
klausia kur. Policija apsiprato 
su žmonių kraustymusi iš mies
to ir į jį. Stotyje laukia Launys 
ir studentė Irena. Jie atvažiavo 
kaimyno vežiko arkliu, -už kurį 
sumokėjo syjęstu.

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai, 

kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte. 

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą. 

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys. 

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
berniukams.

GARSŪS 
NUO 

1868 METŲ
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rai tepa ratus: drena-'stovi tylf, 
smulkų veidą nuleiduf. Ji ne 
pirmą kartą iš namų. Ji nori vėl 
pamatyti anuos maldingus bokš
tus, dar kartą paliest žvilgsniu 
kaip ranka ir grįžt.

Žmonės grūdasi. Žmonės nori 
bėgti. Be patriotinių eilėraščių 
apie kovą kaip Margeris. Be sce
nos, kurioj eilėraščiai apie tėvy
nę švelnūs, kaip' katino kailis. 
Traukinys vėluoja, tačiau atei
na. Ir kai visi trys drauge grū
dasi į peroną kartu su savo bro
liu Vytautu ateina Lili.

— Lili, sudiev, — pabučiuoja 
porą kartų Abraitis paskubom, 
nes minia nemėgsta sentimentų.

— Su, Vytautai, svaini, — pa
sako juokingą tiesą ir grūdasi 
pirmyn.

Vagone šilta. Vagonas sausa
kimšas. Vagone apstu vietos 
keiksmažodžiams. Daug noro 
spirti kitam į kojas. Vagone vi
si lagaminai perdideli. Žinoma, 
žmonės vežasi viską. Malkas 
krosnims ir šiaudus čiužiniams. 
Po ilgos valandos traukinys pa
juda. Dūsaudamas už visus. Le
kia sielvartas telegrafo. vielom. 
Veidus 'gula rūpesčiai ir suodys. 
Abraitis mato, kaip į priekį išsi
rita Lili. Ji mojuoja, Abraitis 
taip pat. Rankų daug, tačiau at
rodo. ji išsiskiria. Lili, Lili.

Traukinys ritmuoja. Jis ge
ras poetas. Tiksliai virpina tiltą. 
Laiveliai plauko. Supasi. Teškia 
vandenį irklais. Vanduo links
mai ir vienodai plaukia. Amži
nai vanduo? O prie jo liks Lili.

Liūdną mintį pagauna Lau- 
nys. Jis pasilenkia prie ausies 
sakydamas:

— Gaila. Žinau. Moterys visos 
panašios. Jos vienodos. Lovoj 
neatskirsi kunigaikštytės nuo 
žydo tarnaitės. Nenusimink. O 
tėvų negaila? Žinoma, jie savo 
atgyveno. Kągi, motinos įpratu- 
sios verkti. O merginos ne. Ne
nusimink.

Irena sėdi ant lagaminėlio. 
Abu vyrai stovi. Kažkas bando 
rūkyti. Dūmai. Tvankuma. Kaž
kas veržiasi į tualetą. Kiekvie
nas pajudėjimas erzina. Kiek
vienas žingsnis atsakingas už 
karą. Žmogus nori kąsti, kad 
lengviau būtų.

— Ne, viskas praeis, Jonai, *— 
atsako Abraitis, — viskas niekis 
prieš tai, ko mes dar nežinom.

Prie pervažos, uždarydamas 
barjeru vieškelį, skambina sar
gas. Tin tilin. Senamiesčio žali 
bokštai. Virvė. Kuprotas varpi
ninkas. Kapai ir gyvatvorė. 
Drėgni lapai. Lili. Tin, tilin, tin, 
tilin. Kažkas tempia virvę. Tak, 
tak. Tak, tak. Tolyn kažkur. Ana 
nūs sienų. Su gairėmis ir be jų. 
I nežinią ir tamsą.

A. Rinkūno Kregždutė I dalis 
(.elementorius, skaitymai, aplin
kos pažinimas). Pirmajai laidai 
išsibaigus atspausdinta antroji 
laida. Iliustracijos perpieštos 
dail. T. "Valiaus. Vadovėlio di
desnė dalis',, pradedant nuo pra
džios raidės, ir tekstai rašyti 
ranka inž. Juozo Jasineviciaus.

Viršelio piešinys ir popieriaus 
spalva šios laidos patrauklesnė. 
Pirmieji 16 puslapių atspausdin
ti trimis spalvcnųs, kiti 16 pusi. 
— dviejomįą spalvomis ir liku- 

gbŠįdalisfvFėna spalva. 
įVadoVėl’io’ ^baigoje' duodamos 
metodinės pastabos, kokius abė
cėlės mokymo metodus autorius 
pataria pasirinkti. Elemento
riaus paveikslai ir spalvos, vai
kams pradedantiems mokytis 
abėcėlės, gana vykusiai pritai
kytos.

■ ’ Pedagogas A. Rinkūnas yra 
parašęs Kregždutės II ir III da
lis, kurios jau anksčiau -yra iš
leistos ir plačiai pasklidusios 
lietuviškose šeštadieninėse mo
kyklose.? Jos tinka taip pat ir 
vaikams nelankantiems jokių 
mokyklų pasiskaitymams, lavi
nimuisi.

Kregždutės I d. antros laidos 
leidėjas Spaudės Bendrovė Ži
buriai, 941 Dundas St. W., To
ronto, Ont., Canada. Ten galima 
jų ir užsisakyti. Spausdinta of
setu. Kaina §2.

Iš Laisvosios Europos Kolegi
jos šiems mokslo metams gavo 
stipendijas 10 liet, studentų: 
Narakas Algimantas, studijuo
jąs mediciną Lozanoje, Šveicari
joje; Šukys Algirdas, studijuo
jąs kalbas Anglijoje; Jurkus Pra 
nas, studijuojąs teisę Bonnoję; 
Kempka Vytautas ir Dikšaitis 
Kasperas — ekonomiją Bonno- 
je; Augustaitytė Daina — filo
sofiją Mūnchene; Černius ir 
Brinkis gavo taip pat stipendi
jas, bet atsisakė, nes išvyksta į 
JAV. Bačkis Ričardas gavo Sti
pendiją specializuotis ekonom. 
ir komercinėje teisėje, o Mace
vičiūtė Margarita meno istorijos 
studijoms. :

M. E. Nauburas yra paruošęs 
Lietuves pajūrio albumą su is
toriniais ir etnografiniais paaiš
kinimais. Albumą numatoma 
netrukus išleisti.

Al. Vitkauskaitė-Merker, bu v. 
Niujorko liet, menininkų sąjun
gos pirmininkė, rugpjūčio gale 
atvyko studijų tikslais Europon. 
Paryžiuje ji • pabusianti 3 mėn.

Fordo Fondo stipendijos
Niujorkas. (LAIC) — Rugsėjo 

16 d. Fordo Fondas paskelbė 
1957-58 metams stipendijas už
sienio sričių ir tarptautinių rei
kalų studijoms.

Užsienio' sričių studijų stipen
dijų programa, kuri jau pradeda 
šeštuosius metus, apima Aziją, 
Artimuosius Rytus, Sovietų Są- 
jnugą, Rytų Europą ir Afriką. 
Stipendijų tikslas paruošti ame 
rikiečius profesionališkai nagri
nėti reikalus liečiančius tas sri
tis. Stipendijas gali gauti asme
nys iki 35 metų amžiaus, kurie 
baigė bendruosius klasinius ar 
humanitarinius mokslus ir stu
dijavę vieną tų užsienio sričių.

Tasai fondas .siūlo .antriems 
metams.-stipendiją tiems, kurie 
jau yfavi^ę ^dbsofijos dąkta^) 
ląipspį , už ąugštesnes. studijas 
užsienio santykių reikaluose. 
Šios stipendijos duodamos^ as
menims iki 40 metų amižaus, 
kurie dabar studijuoja arba dės
to visuomeninių mokslų, istori
jos, kultūros ar dabarties prob
lemų studijų srityse, liečiančio
se Aziją, Artimuosius Rytus, 
Afriką, Sovietiją arba Rytų Eu
ropą. Stipendijos taip pat gali
mos tiems, kurie jau studijavo 
kurią nors 'kitą visuomeninių 
mokslų sritį arba artimų huma
nitariniams .mokslams šaką, o 
taip pat tie. kurie specializavosi 
užsienio srities studijose, kurie 
dar nori imtis mokslinio darbo 
tartautinių santykių srityje.

Studįjuoti ir tęsti tyrinėjimų 
darbus galima Jungt. Amerikos 
Valstybėse.

Prašymai turi būti įteikti iki 
1956 m. gruodžio 15 d. Prašymų 
formas ir platesnes informacijas 
galima gauti: The Secretary, 
The Ford Foudation, Attention 
Foreign Area and International 
Relations Training Fellowships, 
477 Madison Avenue, New York 
22. New York.

Stipendijas gali gauti Ameri
kos piliečiai ir JAV nuolatiniai 
gyventojai, kurie gali įrodyti sa
vo intenciją tapti piliečiais.

Sao Paulo katalikų universi
tete studijuojanti geografiją ir 
isteriją seselė M. Hilda semina
ro darbu pasirinko temą “Lietu
va”. Savo referatą ji išspausdi
nusi iš anksto išdalino studen
tams susipažinti. Auditorijai 
taip pat buvo parodyta lietuviš
kų drožinių, o tautiniais drabu
žiais apsirengę mokiniai N. Sat- 
kūnas ir L. Šukytė pašoko suk
tinį.

Sao Paulo nuiversiteto stu
dentas Vincas Tūbelis su drau
gais sutarė nešioti savotišką lie
tuvišką kaklaraištį. Tai baltas 
kaklaraištis, kurio viršuje juodi 
Gedimino Stulpai, o spalvotam 
liet, tautinės vėliavos fone Vy
tis. V. Tūbelis, yra gimęs Brazi
lijoje. • . ?.

Š.m. spalio 3 d. veikliam To
ronto visuomenininkui' Jurgiui 
Strazdui sukanka 50 metų amž.

Sukaktuvininkas yra gimęs 
1906 m. Maulių km., Pagirių v„ 
Ukmergės apskr. Baigęs Pagirių, 
pradžios mokyklą, įstoj.o į Uk
mergės gimnaziją, .kur iš priva
čių pamokų pelnėsi pragyveni
mą. 1927 m., gimnaziją pabaigęs 
pirmuoju mokiniu, persikėlė į 
Kauną. Ten dirbdamas įstaigoje 
kartu lankė VD Universitetą ir 
1934 m. įsigijo fiziko - chemiko 
diplomą.

Dar gimnazijoje J. Strazdas 
pradėjo reikštis kooperatinėje 
veikloje, vesdamas mokinių ko- 
operatyvėlį ir dalyvaudamas 
Pagirių kooperatyvo valdomuo
se organuose. Gyvendamas Kau
ne jis greit įsijungė į koopera
tinį darbą tam ten atradęs dar 
olatesnę dirvą. Jis neužilgo kvie 
čiamas užimti atsakingas Pie
nocentro užsienio prekybos sky
riaus vedėjo pareigas. Okupan
tams išformavus Pienocentrą, 
jis kviečiamas į Kauno un-to fi
zikos - chemijos katedrą vyr. 
asistento pareigoms, kuriose iš
būna iki pasitraukimo į Vaka
rus. ' .

Po tremties klajonių pasiekęs 
Torontą, J. Strazdas tuojau 
kimba į savarankų verslą. Su
organizuoja statybos be’ndrovę 
“Talką”, kuri jam sėkmingai 
vadovaujant per kelius metus 
išsiplėtė į stambią lietuvišką fir
mą. Tai- gal vienintelė mūsų 
verslo įstaiga, kuri' kiekvienais 
metais iŠ pelno skfrim nemenkas 
sumas visuomenės, kultūros;;k 
šalpos reikalams:

Sukaktuvininkas yra daugelio, 
visuomeninių organizacijų na
rys, bei eilės jų pirmininkas, 
taip pat jaunimo ir sporto orga
nizacijų nuolatinis rėmėjas. To
ronto Lietuvi ųNamai, kur šian-

“Tž” knygyne
RELIGINĖS.

V. Pikturna, Amžinoji auka $2.00 
F. Dooley, Ar tu klausai Marijos 0.10 
A. Tyruolis, Aušr. žvaigždė rpoei.l 2.00 
F. B. - P.. A., Dievas ir žmogus 4.75 
J. Gutauskas, Didysis svečias 0.25
J, Vaitkevičius, .Gyvoji dvasia /5.00
J. Gutauskas, Kas žiūri ir nemato 1.00
E. D.M., Kaip išvengti skaistyklos 0.40
T. Kempiefis, Kristaus sekimas 2.00
K. , Čibiras, Liturgija^. 0.50
P. Alekna, Marijos ,žodis 0.50
P. Bučys*. Marijos apsireišk. Lurde 1.50
Marija kalba’ pasauliui - 2.00
J. Kutmickfc, Marija mums kalbd 1.75
L. Gonzaga, Marijos, apste Šiluvoj. &40
V. Brizgys, Mar. danguj ir žemėj 1.50
J. Skvireckas,^Naujas Testamentas 1.50 
Popiežių enciklikos ' ” 4.00
P. J. Pranai, apie pasaulio pab. 1.00
J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus 0.75
F. Sheen, Sūnus palaidūnas 2.00
J. D., Šėtonas grąso pasauliui 0.50
V. Mrovinskis, Štai žmogus 1.75
Šventųjų gyvenimas -1.50
Šv. Pranciškaus pėdomis 0.50
D. Daveau, Šv. Pranciškus Asyž. 0.50
N. Vian, Šv. Pranciškus Paduv. 0.75
J. Burkus, Teresė Neumanaitė 3.00
V. Rimšelis, Tėvas Pijus 2.00

-K. Paltarokas, Tikybos vadovėlis 0.50
J. Končius, Trumpas katekizmas 0.Ž5
L. R., Trumpa pasauliečių dogm. 0.50
rf. Shilling, SJ., Tu ir ji 2.00
J. Gutauskas, Vaiko Dievas 3.00

Persiuntimo išlaidoms padengti pra
šome pridėti 10c prie kiekvieno užsaky
mo. Pinigus čekiu ar Money order siųs'- 
ti: V. Abromaitis, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont.

Redakcijai prisiųsta
Alfa Sušinskas, Jaunystės 

Maršas. Knyga jaunesiėms jau
nuoju gyveninio keliu. Antrasis 
pataisytas ir papildytas ^trem
ties leidimas. ’ Spaudė T. Pran
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, ' -■ 
N.Y., 1956, 260 psl. Kaina nepa
žymėta. : •

JėrMfimąfe Cicėnas, Omahos - 

metib minėjime lietuviams at
stovauti komitetas; Omaha 1955 
m., 278 psl. Įrišta į kolenkoro 
viršelius. . . ' ’

Mūsų Vytis, 1956 m. rugsėjis - 
spalis, Nr. 5 (73), 193-240 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1956 
m. Nr.-9, 259-286 psl. •

ODA SIUNTINIAMS!
ŠIĄ SAVAITĘ oda batams ir pusbačiams PARDUODAMA

URMO KAINA.'
Pirkite ir siųskite dabar, nes vėliau jūsų namiškiai negaus 
siuntinio prieš Kalėdas.

ENCHIN LEATHER SUPPLY
466 BATHURST ST., TORONTO, ONT. 

(Truputį į pietus nuo College) 
Atidaryta kasdien ir visą dieną šeštadienį.

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
norys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Lake Simcoe Homes & Properties
MES TIKIME kad patenkintas klijentas — geriausias parda
vėjas. Tuo remdamiesi siūlome 10 sklypų vasarnamiams, šie 
sklypai yra dalis 3000 sklypų projekto prie SMĖLŽTO KRANTO.

Normali kaina ......... ....... ........ $1.000 už kiekvieną
SPECIALI KAINA tik šią savaitę $750 už kiekvieną

Jei pageidautumėte įsigyti gražų vasarnamį netoli Toronto, 
prie SIMCOE EŽERO, kreipkitės į

Lake Simcoe Homes & Properties
JACKSON’S POINT.

Tel. EM. 4*5500 (tiesiog sujungta su Toronto miestu).

Vyru ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos..-
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me- 

. džiagų .nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. * TOROkTK), .

Tarp Dovercourf ;Rd. it J V ’
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JOINT REALTY LTD.
8S9 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

Turime dapg įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BRO 

priklausęs Taranto Real Esta'/e Board & Notional Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
VISADA:

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar. parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujo! atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Aušros žinios
Sveikiname Montrealio liet, 

sporto klubą “Tauras”, .švenčiau 
tį 5 metų veiklos sukaktį. Linki
me sėkmingos darbuotės! Šven
tėje “Aušrą” atstovaus vyrai 
krepšininkai, kurie šeštadienį su 
“Tauru” žais draugiškas rung
tynes.

— Krepšinio treniruotės: mer
gaitėms — pirmadieniais 5.30 - 
7.30 v.v.; jaunučiams — antrad. 
7.30 - 9.30 v.v. ir ketvirtad. 5.30- 
7.30 v.v.; vyrams — pirmadien. 
7.30 - 9.30 v.v. ir ketvirtadieniais 
7.30 - 9.30 v.v. Visas grupes tre
niruoja žinomas treneris J. Stu- 
lak. Treniruotėse visi privalo 
lankytis punktualiai ir regulia
riai.

— Stalo teniso treniruotės: 
pirmad., antrad. ir ketvirtadien. 
7.30 - 9.30 v.v. v

— Plaukikų-kių dėmesiui: tre
niruotėms bus naudojamasi 
High School of Commerce ba- 
seinu (Shaw St. tarp Harbord ir

College). Treniruos CYC trene
riai. Informacijų reikalais kreip
tis į Tėvą Paulių.

Futbolas
Toronto Continental lygoje, 

kurioje žaidžia ir dvi lietuvių 
futbolo komandos, pirmenybės 
eina prie galo. Šios lygos ko
mandos rikiuojasi pagal surink
tus taškus dėl baigminio 4-rių 
žaidimo, vadinamo play offs: 
italų Lazio su 28 taškais, estų 
Kalev — 25, italų Mt. Carmel — 
22, slovakų Lions — 21, italų 
Puglia — 18, Vytis — 18, graikų 
Heilas — 18, latvių Hawks — 17 
ir kitos. Likusios keturios ko
mandos neturi vilties patekti į 
baigminius žaidimus ir jų padė
tis lentelėje nesudaro didelės 
reikšmės.

Pirmiau dviejų laimėtojai jau 
yra kaip ir aiškūs, tai italų Lazio 
ir estų Kalev. Įtempta kova 
vyksta dėl 3-čios ir 4-tos vietos 
— italu Mt. Carmel yra stipriai 
spaudžiama labai sustiprėjusių

HOME &
ŽUKLAVIMO

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKIS

praneša,
kad naujai atidarė 2 naujus skyrius prie 

LAKE- SIMCOE, netoli 48-to kelio.

5 akrų didumo sklypai namams su medžiais ir puikia žeme

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
čio pot galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

sodui ......................... ........... ...... .......... $1.250 už sklypą.
50 visai naujų sklypų su medžiais, 10 akrų dydžio — pilna 
kaina $1.250. Įmokėti $250. Kitus po $50 į mėnesį.

slov. Lions. Čia išeina švieson 
ir Vyčio futbolininkai, kurie ru
deniop įgavę kojas ir sėkmingai 
sužaidę likusius 4-rius žaidimus 
prieš palyginti vidutinius prie
šus, o augščiau stovintiems kon
kurentams sušlubavus, gali dar 
įkopti į 4-tą vietą arba stipriai 
atsistoti 5-je vietoje.

Grįžę iš Detroito Vasaros Žai
dynių, vytiečiąi jaučiasi gana 
stipriai. Sėkmingai trečius me
tus iš eilės apgynę čempijono 
vardą ir laimėję Tėvų Pranciš
konų pereinamąją dovaną, turi 
tvirtą pagrindą sezoną užbaig
ti sėkmingai. Iš turėtų po to 
penkių rungtynių pralaimėtos 
tik vienos pirmaujančiai Lazio 
komandai. Lygiomis sužaista su 
stipria Kalev komanda, laimė
ta prieš Puglia 2:1, prieš Austria 
3:2 Ir paskutinėse “rungtynėse 
prieš vokiečių Eintracht vytie- 
čiai įrodė savo pranašumą ir su
pylė priešą net 11:0 pasekme.

Nekantriai laukiama sekančių 
rungtynių ateinantį savaitgalį, 
kada Vytis žais svarbias rung
tynes prieš Heilas ir Hawks. Vy- 
tiečiams šiose rungtynėse talki
ninkaus visą laiką šiaurės On
tario komadose žaidęs ir dabar 
į šią padangę atkeliavęs žino
mas futbolininkas Dransutavi- 
čius.

Šalia lygos žaidimų vyksta ir 
pildomos varžybos dėl paskirų 
taurių. Vytiečiąi sėkmingai da
lyvauja Connsol taurės turnyre 
—po dviejų pergalių ir vienų ly
giųjų Vyčio vienuolikė randasi 
šio turnyro pusfinalyje ir laukia 
kjito išaiškėjančio pusfinalinin
ko. J. Ž.
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Mann & Martel
* E A L T O t S.

1199 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE. 4-8481 v
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte, 

, 2. Sudarome labai geromis
$2.900 įmokėti, 8 kambariai per du 

ougštus, mūrinis, dideli kambariai, 
alyvos apšildymas, - garažas. Col
lege - Dovercourt rajone.

$14.900 pilno kaino, 8 kambarių tnū 
rinis namas, modernios virtuvės, 
įvažiavimas, labai švarus viduje. 
Randasi Bloor ir Dundas rajone.

$12.900 pilna kaina 7 kambarių, 
gerai išdekoruotas namas, gozu 
apšildomas. Randasi prie pat Bloor 
ant Margueretta gatvės.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, gražūs 
dažyti kambariai, didelis kiemas,x 
Viena skola balansui 10-čiai me
tų. Bloor - Dundas rajone.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, raupuo
tų plytų namas, kvadratinis* pla
nas, privatus įvažiavimas, gara
žas. Randasi Blėtor ir Jone.

Skambinti 
Ant MICIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

sąlygomis paskolas iš bankų.
$3.900 įmokėti. High Parke netoli 

Roncesvalles, atskiras, gerų plytų, 
f 10 didelių kambarių, dvi moder

nios virtuvės, dvi modernios vo
nios, vandeniu alyva šildomos, šo
ninis įvažiavimas, didelis kiemas, 
atvira skola.

$2.800 įmokėti, Coll eg e-Dovercourt, 
mūrinis 8 kambarių per du ougš- 
tus, dvi Virtuvės, alyva šildomos, 
garažas, 10 metų atvira skola.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, raup
lėtų plytų, atskiras, 7 didelių kam
barių, dvi modernios virtuvės, vi
si kambariai dažyti, vandeniu aly
va šildomos, gražus kiemas. Šis 
namas bus parduotas labai greiit.

$3.900, Bloor - Indian Rd., mūrinis, 
atskiras, dviejų butų, 11 kamba
rių, dvi vonios, dvi virtuvės, van
deniu alyvd šildomas, įvažiavimas

Naujos 6 butų pastotas, visi $utai 
turi dviejų metų nuomos sutartį. 
Pastotas randasi visai prie Bloor 
St. Nepaprastai gerai pinigų in
vestavimas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

• >' • ____________________

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

Garantuotas saugojimas.
. Mokama atsiimant.

Garantuojame.
------  I Pasiimame ir pristatome.
Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų'valymo patyrimas

Cleaners

Jokių nuošimčių, nereikia turėti reikalų su finansų kompa
nijomis. Dokumentus Jums pristatysime savaitės bėgyje, 
duodame garantiją.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Mrs. MELBA LUKE, dirbusi daugelį metų savo vyro įstai

goje, dabar perėmė visų su žemės įsigijimu susijusių reikalų 
tvarkymą. Jos ir kartu mūsų įstaiga randasi Jackson’s Point.

Londonas. — Artistė Marlyn 
Manrot, kuri neseniai ištekėjo 
už dramaturgo žydo A. Miller, 
pereinanti į žydų tikėjimą.

Sofija. — Komunistinė Bulga
rija savo miestą Varna buvo pa
krikštijusi į Stalin. Bet štai ne
seniai geležinkelio stoty ir kito
se viešose vietose vietoj Stalin 
atsirado senieji užrašai: Varna.

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
“ KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
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. ■

Pigiausios kainos.
Darbaš atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

PASKUBĖKITE!!
GERA PR O G A!!!

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)
1192 Queen St W. (arti Gladstone)

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams užjūrin.

Vyr. vilnoniai 
megztukai $3.99 

labai šilti

Vaikų žiem. kostiu- 
mėliai iš nailono, visų 

dydžių, tik $3.99

Vaikų paltai 
/station/ su kailiu 

tik už $4.99

Vaikų megztiniai 
kaina 99c

Moterų megztiniai, 
vidnoniai 
tik $1.79

Mbterų, apatiniai tik 
už 99c

Gera proga siuntinių 
užjūrin siuntėjams: ge

ros rūšies medžiaga 
kostiumams tik už 
31/2 jardo už $6.99

Švarkai su avies kailio 
pamušalu, odiniai su 

kailio apikakle 
Reg. $29.06 dabar 

$ 18.95

Vyrų stationr wagon 
švarkai, išmušti kailiais, 

tik $12.95

Vyru šilti buitiniai Moterų skepetaitės Chinelle lovatiesės nuo
tik už $1.29 - dvi už $1.00 $3.90 iki $10.95

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - TeL LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. - Telefonas LE. 1-2471«

Perkont ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę/ paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgiČiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pdsirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

BROCK - QUEEN,
$600 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
onmas, išilginis plonas, 2 modern, 
virtuvės, geros mokėjimo sąlygos.

•DOVERCOURT - COLLEGE,
$1.500 įmokėti, 6 kamb. namas, 
išilginis planas, alyva šildomas, 
dvigubos garažas, geros išsimd- 
kėjimo sąl., pilna kaina $9.700.

GLADSTONE - DUNDAS,
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus mūrinis namas, išilgi
nis planas, garažas, 10 metų sko
la, skubus pardavimas.

DUNDAS - BROCK,
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis narnos, kvadratinis plonas, 
2 virtuvės, alyva šildomas, geros 
išstmokėjimo sąlygos.

SALEM - BLOOR,
$2.700 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 

.alyva šildomos, 5 garažai. Geras 
pirkinys. Tinkamas statybininkui 
ar pan. Skubus pardavimas.

BEATRICE - DUNDAS, 
$4.000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis plonas, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, viena skola 10-čiai metų. 
Parduodamas kaip palikimas, pui
kus narnos.

MARGUERETTE - BLOOR,
- $3.900 įmokėti, 6 kambarių mū- 

ršilginis planas, mod.
šildomas, garažas, 

sąlygos.

OAKWOOD - ST. CLAIR, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras mūrinis na
rnos, kvadratinis plonos, 2 virtu
vės, alyva šildomos, garažas.

' DURIE - BLOOR, '
$4.000 įmokėti, 6 kambarių otski- 
ars mūrinis namas, moderni virtu
vė, mod. vonia, garažas su priva
čiu įvažiavimu, viena skola 10 m.

JANE - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, modemus viduje, vandeniu 
alyva šildomas, plius kambarys 
rūsyje, garažas.

DURIE - HIGH PARK t
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, alyva šil
domas, garažas, viena skola 10 
metų.

QUEBECK - BLOOR, 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, gražus 
didelis kiemas, viena skola 10-čiai 
metų. Skubus pardavimas.

PEARSON - RONCESVALLES, 
$4.500 įmokėti, 9 ambarių, atsi
ras mūr. namas, kvadratinis plo
nos, 2 virtuvės, alyva šildomas, 

** dvigubas garažas, 1 sola 10-čiai 
metų, geros pirinys.

P. KERBCRIS
Biznio M«f.: UL 1.2471, 

Buto LE. S-1S84.

Kailiniai švarkai — žemos kainos! Specialios kainos šią savaitę!

» RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401 •■Ma****"*“*“*’“•
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
BERESFORD AVE. - BLOOR, 

$5.000 įmokėti, 1 1 lobai gražių 
kambarių, kvadratinis planas, vi
sai atskiras, gero mūro namas, 
vandeniu alyvos šildymas, gražus 
svečių kambarys su baru rūsyje, 
didelis gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, namas šva
rus, dažytas aliejiniais dažais. Ba
lanse 1 atvira skola 10- čiai metų.

SUNNYSIDE AVE.-GRENADIER RD., 
$3.500 įmokėti, 10 didelių gra
žių kambarių, plius 2 saulės kam
bariai, labai gero mūro, presuo
tų plytų namas, vandens šildymas 
su stockeriu, 3 lobai geros virtu
vės, geros kietmedžio grindys, la
bai Švarus, geros pajamos, prašo
ma kaina tik $16.000.

BROCK AVE. - DUNDAS,
$1.500 įmokėti, 7 grožių kamb., 
per 2 ougštus, square plano, gero 

. mūro namas; alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, lobai švarus, geras 
augštas rūsys, galimybė garažui.

CLENDENAN - HIGH PK.,
$3.500 įmokėti, 7 didelių kamb., 
square plono, lobai gero mūro, vi
sai atskiros namas; gražios kiet
medžio grindys# naujai dekoruotos, 
didelis gražus kiemas, garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos.

WINDERMERE - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 7 labai grožių 
kamb. per 2 ougštus, square pla
no, visai atskiras, labai gero muro 
namas. Vandens alyvos šildymas, 
lobai moderniai įrengtas.

P. Mališauskas
Biznio RO. 6*3401 

Boto U. 3-7425

BLOOR - JANE,
$6.000 įmokėti, 6 didelių kamba
rių per 2 augštus, atskiras, šiurkš
čių plytų, maždaug 6 metų se
numo, vandens alyvos Šildymas, 
privatus įvažiavimas, mūrinis ga
ražas, geros išsimokėjimo sąlygos.

SUNNYSIDE AVE. - WRIGHT , 
$3.000 įmokėti, 8 dideli neperei
nami kambariai per tris ougštus. 
Labai gero mūro, vandeniu su 
anglimis apšildomas. Parduos už 
maždaug $14.000 ar dar mažiau 
— geromis sąlygomis.

HIGH PARK,
$15.000 įmokėti, visai naujas, 
modemiškos šešių butų, po 2 mie
gamus, pastatas. Vond. alylvds šil
dymas, keturi garažai. Išnuomotas 
šeimoms be vaikų pagal "Lease". 
Nuomos $500 į mėnesį, plius vie
nas butas dviejų miegamųjų savi
ninkui. Skubus pardavimas, grei- 
ats užėmimas.. Prašoma kaina 
$54.000.

ROYAL YORK RD.,
$12.000 įmokėti, visai naujas mo
demiškos keturių butų namas, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotas pagal 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galima užimti tuojau. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašoma 
kaino $42.000.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

RIDOUT REAL ESTATE LTD.

APRŪPINKITE
savo seimas prieš žiemąj!

Tenai gimtajam krašte dažniausiai nėra centrinio šildymo, nei Šildomų 
automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 
vaistais ir t.t., t

Artėja Kalėdos!
Ar nepamirštate pasiųsti įprastų dovanų sayo artimiesiems, kuriems 

reikia ne tik meilių žodžių, bet ir jūsų pagalbos bei globos. Ar žinote, kad 
PIGIAI galima persiųsti siuntinių į Lietuvą arba į Azijinę Rusiją, už ku- z 
riuos visą muitą ir leidimai apmokami čionai? Duodame 100% garantiją, 
kad siuntiniai bus įteikti trumpiausiu laiku. Siunčiami tokie

siutimai i Lietuva.
1. Sumokėję $5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius iš mūsų 

sandėlių Anglijoje. Pareikalavus pasiunčiami kainoraščiai ir prekių pa
vyzdžiai. Pa v. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labai šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su persiunti- . 
mu $29.80. i

2 Priimame pasiusti JŪSŲ DAIKTUS, — naujus arba naudotus; kąr- 
tu su įpakavimu sveriančius 22 SVARUS. PERSIUNTIMO IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS IKI MINIMUMO.

3. Savo klij.entų patogumui visose mūsų krautuvėse Kanadoje įrengė
me sandėlius dažniausiai siunčiamų į Lietuvą prekių, kurias parduodame 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Paprašykite kainoraščių arba aplankykite

4. GATAVŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ gausus pasirinkimas pigiomis 
kainomis. Štai pavyzdžiai (kaina kartu su prekėmis, muitu, licencija ir 
persiuntimu. Nei siuntėjas, nei gavėjas nieko neprivalo primokėti):

SIUNTINYS NR. 2 
geriausia importuota angliška oda.

Apie 22 kv. pėd. odos batų viršui, 
Apie 20 kv. pėd. odos pamušalui, 
Oda padams ir priedai 4 poroms batų, 
2 dėžutės batams tepalo, 
4 jardai flanelio autams arba 

4 poros kojinių.
Kaina $63.00.

SIUNTINYS NR. 1
augščiausios rūšies medžiaga:

2 gabalai (7 jardai) vilnonės medžiagos 
kostiumui (vyriškam ar moteriš
kam), . ,

2 komplektai priedų su pamušalu,
2 gabalai (8 jardai) krepo (rayon) mo

teriškoms suknelėms,
6 jardai medžiagos mot bliuskelėms,
8 skarelės (jų tarpe 2 vilnonės kašmiri- 

nės), - .7
3 gabalai (10 jardų) marškinių me

džiagos,
2 kaklaraiščiai,
500 tablečių aspirino.

Kaina $96.50.
5. Siunčiame visokiausius vaistus 

dalykus) ORO PAŠTU, kurie gaunami per 10-14 dienų. Mokestis už oro 
paštą pagal pašto tarifą.

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.

Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

Janique Trading Co. Ltd.
CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W., TELEFONAS EMpire 4-4025. ,

SKYRIAI: HAMILTON, ONT., 652A BARTON ST^ TeL LL 5-0264, ST. CATHARINES, 
ONT, 198 King St, Tel. MU. 2-6796. WINNIPEG, Man, 677 Main St, Telefonas 927695. 
EDMONTON, Alta, 10649 - 97th St, Tel.
Amerikoje.

SIUNTINYS NR. 23 
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50
(esant svarbiam reikalui ir kitus
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Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
< B.A., M.D., LM.C.C

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10*12 vol, 2-V. VASIS

872 BLOOR ST. W. (prie Osslngton) - • TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Paieėkojimal
Felicija Valiulytė, paskutiniu Pečiulionis Tomas, g. 1926. 3. 3. 

Pečiulionytė Jane, g. 1928. 3. 12.laiku gyvenusi Prancūzijoje, ki
lusi iš Žeimelio v., Steigvilių k., 
prašoma atsiliepti: A Lapins
kas, 262 Pacific Avė., Toronto, 
Out. Yra svarbių žinių iš Sibiro 
ir Lietuvos.

Vytauto Gaižučio ir jo brolio 
ieško tėvai Lietuvoje. Kreiptis: 
Jonas Yokubygnas, 18 Cedar- 
crest Drive, Toronto 18, Ont.

Prašau atsiliepti Boleslovą ir 
Stasį Rimkevičius, sūn. Stasio, 
ir Kostą Grinkų, sūn. Kosto. 
Svarbus reikalas. Elena Sniegai- 
-tienė, 443 Clendenan Avė., To
ronto, Ont.

Dziubinsko Henriko, s. Ju
liaus, gim. 1900 m., iš Lietuvos 

• ■, išvykusio į Argentiną 1925 m., 
ieško ir prašo atsiliepti brolis 

r. Dziubįnskas Alfonsas, gyv. Lie
tuvoje, Joniškio (Š) mieste, M.. 
Melnikaitės gt. nr. 8.

Dziubinsko Vlado, s. Juliaus, 
gim. 1922 m., iš Lietuvos vokie
čių išvežto 1943 m., ieško ir pra
šo atsiliepti brolis Dziubinskas 
Alfonsas, gyv. Lietuvoje, Joniš
kis (Š), M. Melnikaitės gt. nr. 8.

Vladas'Liudas ir Albertas Ei- 
dimtai, s. Kazio, tuoj po karo 
gyvenę berods Australijoje, yra 
ieškomi brolio Stasio, gyv. Lie
tuvoje, Plungėje, Karolio Požė
los g-vė 2. Jie patys ar juos ži
ną prašomi atsiliepti;

PASTABŲ PASTABOS
Taip statistika rodo..,

Toji statistika, kaip žinote, 
tai visagalintis, visažinantis pa
daras. Pav., jeigu Sovietijoj sta
tistika rodo, jog kuriuose nors 
balsavimuose dalyvavo 107%, 
tai žinok, kad ten prie balsavi
mo urnų buvo tik 7% ...

Arba vėl. Dar fragmentėlis iš 
amerikietiškos statistikos. Ji ro
do, kad iš Amerikoj gyvenančių 
šešių suaugusių vyru, tik vienas 
kasdien skutasi barzdą.

Nors statistika nutyli, tačiau, 
reikia manyti, anie likusieji pen 
ki yra... vedę.

.Pirmasis jų paveikslas
Neseniai britų spauda pra

tiesė, kad trisdešimt Anglijos 
parlamento narių esą susiorga
nizavę j tapytojų-dailininkų są-

to, gim. 1925 m.;
Žiugtdus Boleslovas, sūn. Anta

no, gim. 1918 m.;
Gadzinskienė-Milkeraitytė Ana, 

dukt. Onos ir Jono, g. 1913 m. 
Prukiškėje, Tauragės apskr., 
1951 gyv. apie Braunschweigą;

Radzevičienė, virš 60 m. amž., 
dabar, berods, gyvenanti ko
kioje tai senelių prieglaudoje;

Pilimaitis V. gyv. Pinneberge,  ---- = - —r-—------——
jam yra laiškas iš Lietuvos; f jungą. Turime pagrindo speho-

Juškus Ona, gim. ca. 1910 m. Jo- «■ kad lie .<«ltoinkai parlamen- 
niškyje, Šiaulių apskr., išlakė- taraI P™aa>a nutapys nud.e- 
jusi, bet vyro pavardė nežino- nes surizgusios politikos . pa- 
ma. Dirbo Kaime “Paramoj”.

Strikauskas, yyr. Įeit, yra laiš
kas iš Anglijos;

Eidukat Ona, g. 1925. 7. 25. War
tai, Vilkaviškio apskr.;

Matusevičius Albinas, g. 1927.
8. 18., Tauragėje;

Slimas-Schlimas Jonas, g. Žarė
nuose. Telšių apskr.;

Lukoševičiai Antanas ir Felik
sas, sūn. Prano ir Kazės;

Eidukat Petrė, gim. 1924. 2. 16.
Wartai. Telšių apskr.;

Matskevičienė Eugenija, g. 1917.
4. 17, Saransk, dukt. Antano;

Lauretzkis Stasys, g. apie ^894 
m. sūnus Povilo;

Isunas Feliksas, gim. 1913 m., 
1948 m. gyveno 13b. Mūnchen 
22, Piloty Str., 610.;

Staskevic Vytautas ,g. 1924. 12.
6., Šiauliuose, sūn. Antano;.

Dzevintauskas Izidorius, g. 1907;
Pivorivienė Galina, g. 1918. 11.

18, Saranske, dukt. Antano;
Diumina Tatjana, apie 26 metų 

amž. g. "Witzepsk, lietuvė;
Ilgūnas Adomas, g. Marijampo

lėje, apie 63 m. amž.;
Ilgūnas Veronika, g. Sebolaus-

kaitė, apie 60 m., g. Virbalyje; naudosiąs tuos pinigus, ką pirk- 
Krywonos Stanislava, g. Kolo- siąs ir t.t.

szko ir vaikai: Czeslaw (1924), • 
Sofie (1921), Halina (1931),

«. visi vaikai gimę, Vilniaus, kraš- r 
te. Plashy mieste; [

Klevinis A. H. gyv. Tuindorf, 
Paul Krugerplein 4, Gem. 
Heerlen, Trubeck, Holland, 
„prašo atsiliepti Kuprikėnus; į 

Skačkauskas Jonas, 35 m., kili
mo iš Vėriškių km-, Šeduvos 
valse. Panevėžio apskr. Per 
pask. karą išvykęs į Vakarus;

Pilipavičius Jonas, apie 50 m., 
ieško Grigaliūnienė E. 4537 
So. Wood Str. Chicago 9, Ill.

Buiansko Jono artimieji ir gi- 
minės-
Paieškomieji arba žinantieji 

apie juos prašomi susisiekti su 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
adresu: Litauisches Zentralko-1

— .... ----------------,------- mitee, (17a) Weinheim a.d.
gės a. 1950 m. gyv. Salzburge. Į Bergst., Postfach 233, Germany.

Pajieškomi giminės arba ar
timieji šių asmenų. \
Zujus Aleksandras, 50 metų; 
Alseika Vytautas;
Stašaitis Antanas maj.;
Janauskas Vaclovas, sūn. Domi

ninko, kilimo iš Rakščių km., 
Telšių apskr.;

Boksnowitz Johann ir jo žmona 
gimę Klaipėdos apskr.;

Barters Heinz, Klaipėdos apskr.
* Asdimann Wilhelm, gim. 1887, 

Klaipėdos apskr.; A
Kazakevičius Zigmas,’gim. 1914 

m. iš Aluntos;
Aboemat Josef, gim. 1913. Į.5., 

Krosnoj, Marijampolės apskr.
Pinkevičius Petras, gim. 1915 m. 

sūnus. Vaclovo;
Balschanski Alex, evang. kuni

gas ir jo žmona Alise;
Mlkaitis Antanas, gyv. Prancū

zų zonoje, Vokietijoje;
Paul Friedrich-Wilhelm, gim.

1903. XI. 30., Klaipėdos kr.;
Paul Otto, g. 1908. I. 20. Klaip.
Paul Kari, g. 1913. I. 1 Klaip. kr. 
Poropeit-Paul Helene, g. Emit- 

len, Klaipėdos apskr.;
Milkerat Johann, g. 1910, Pruns" 

kėje, Tauragės apskr., sūnus 
Jono ir Onos, 1951 m. gyvenęs 
Salzburg Immendorf Lager 7 
prie Braunschweigo;

Milkerat Ona, dukt. Jurgio, gim. 
1890 m. Gerviečiuose, Taura-

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

♦ * r' - .

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634 F. YASUTIS, LA. 2-7879

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių ryšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

Telefonas LE. 5-1944 
Jonas V. Margis, Phm. B.

veikslą.
Dovana prezidentui

Amerikietiškoji Omaha, kaip 
žinome, yra skerdyklų miestas. 
(Taip ir mūsiškis žodžio meist
ras J. Cicėnas rašo Omahos met
raštyje). Neseniai tenai buvęs 
švenčiamas “Jautienos mėnuo”. 
Ta proga prezidentui Eisenho- 
weriui skerdyklų savininkai nu
siuntę labai simetriškai sukirp
tų” steikų—šeši iš trijų inčių....

Tikime, kad tai buvo labai 
skanus kepsnis.

Naujoviškas siuntinys
Pirmasis gyvulys, kuris buvęs 

pasiųstas paštu Didž. Britanijoje 
pagal naujas pašto taisykles, 
buvusi ožka.... Viskas kaip ten 
bebūtu ir realu, ir patikėtina. 
Tik kaip jie į tą siuntinį ožkos 
r^gus Įpakavo, kad jie nekyšo
tų ir nepradurtų laiškanešiui 
krepšio?...

Jis atiduosiąs “labdarai”
“Catholic, Digest“ pranešimu, 

tūlas Mr. Blodgett TV konteste 
neseniai laimėjęs $25.000. Tuo
jau jį apspitę laikraštininikai ir 
pradėję klausinėti, kaip jis su-

Gi jis ramiai atsakęs:
— Aš manau tuos pinigus ati

duoti charity (labdarai).
— O, koks tamsta kilnus žmo

gus! — džiaugiasi ir panegirikas 
dėstė laimėjusiam laikraštinin
kai...

Po to jie kreipėsi į laimėjusio 
žmoną, klausdami ar tas vyro 
nusistatymas pasiektas su jos 
pritarimu?

— O, taip. Su mano, — atsakė 
žmona. — Mano vardas yra Cha
rity ...

Raudonasis pakaitalas
Berlyno laikraščiai praneša, 

kad raudonojoje Rytų Vokieti
joje, dėl “laikinos” jautienos ir 
kiaulienos stokos, esą atidaryta 
keletas restoranų, kuriuose pa
tiekiami arklienos patiekalai.

Manytume, tenai gal mažes
nės eilės žmonių, negu prie kiau 
liškų ar jautiškų restoranų, ar 
ne?...

Siurpryzas policininkams
Žiniomis iš Čikagos, neseniai 

policija dariusi tenai kratą vie
name restorane ir ieškojusi 
“gemblerių”, nuolat lošiančių 
tenai “domino” iš pinigų. Polici- 

•ninkų dideliam nustebimui, “do
mino” kauliukai buvę rasti su
merkti į kavos puodukus. “Gem 
bleriai”, matyt, galvojo, kad po
licininkai tai palaikys cukraus 
gabaliukais...

Ar ir tamsta Antanas?
Dar neprikl. Lietuvoj kartą 

buvo duodamas šliūbas vienai 
kaimiškai porelei. Kunigas, per- 
juosęs stula jaunųjų rankas, 
pradėjo pasižadėjimo tekstą, 
laukdamas, kad jo žodžius seks 
jaunasis:

— Aš, Antanas, pasižadu ... 
ir t.t.

Tuomet jaunikaitis tik nusi
šypsojęs, pagriebęs kunigo ran
ką ir ėmęs ją džiaugsmingai 
kratyti, sveikinti:

— O, ir tamsta Antanas? Kaip 
gi malųnu ... Sveikinu, 
kinu. •.

Pokštininkai metai 
. Brandfordo, Kanadoje,
positor’ius” (tai toks laikraštis) 
teigia, jog šie metai buvę be pa- 

, vasario. Po to dar priduria, kad 
j kiek vėliau paaiškėję juos buvus 
ir be yąsąjps,. £ągal jtokį įprotį, 
anot laikraščio, ko gero^ gali pa
sirodyti, jcg jie... ir be rudens. 
Ir kas tuomet belieka?

Na, pagaliau, laikraštis, vis- 
dėlto, nuramina skaitytojus: bū
kime kantrūs, o gal... jie bus ir 
be žiemos? Kas gali besusigau- 

Jdyti tokių pokštininkų metų 
. maišatyje

svei-

;Ex-

AR VERTA?

BĮi •i;S ;

$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colo., USA

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

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

motorus.
Se to, opimu namus pilnom instolio 
vienui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

Garantuoti siunti
niai I Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesio i iš musu sandė
lių Kanadoje arto Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalvkai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį ar prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti musų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Tekf<m«s EM. 8-9S27.

Vienintelė firma, siunčianti sųmtinius 
K Kanados. Didžrausiot prekių pasL 

rinkimes.

Pr. Alšėnas.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., IE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sav. V. DUNDYS

vedybos“
J oi norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont, 

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

DR. J. SUNGAILA 
Gydytojas ir chirurgas

802 WINDERMERE AVE. 
Toronto 

Tel. RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namus pagal susitarimą.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal, susitarimą.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622 
f

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

•.. .

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Qnt.
S________________ • ______  7 * I _ - ’

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933
- RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vah vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088. Dr. A. Pacevičius

Gydytojas ir Chirurgas
NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ave.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

W. A. LENCKI, B.Ą., L.LB. } 

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto Dr. Jonas Yčas

Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas- 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada

Telefonas: Pacific 4511. / Dr. N. Novošickis
’ i .• /t 12/į,

DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).L

. J L._ . ■ . "J"'! į •

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

i
Dorna Hairstyling

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas)

Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOk W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

DĖMESIO!
, Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

batų krautuvė
z 

►‘orduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų'batus — normalaus ir plo-

♦ taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas LE. 3-3881»----
DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Į Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
| Toronto, Ont
| TeL EM. 4-2715

-

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto ' 
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714

- Toronto

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244General Insurance
AL. DUDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

STANLEY SHOE STORE
Augičiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE 
l438~Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone .’’•Mil

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok.
606 BATHURST 5TREET 

Toroato- 
T<rfefoi»« LE. 3-4323

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

priima ligonius 
iš anksto susitarus..

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI %
Vidaus ligų specialiai,

X RAY (Rentgenas)

219 St Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas <

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

jei reikalinga
BATHURST MEDICAL BUILDING '

312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 
(ot Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUHSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-iM. rtriria akių nervus, kuri* daž

nai sukelia ga’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.) >
Telef. LE. 2-5493

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
± SEGUIN
Advokatai <— Notarai

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

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

LUBYS 
UPHOLSTERING

Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830. po 

6 vai. vak^ ir įsitikinsite.

ŠILDYMO K0NTRAKT0R1US
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiate-^:s. van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašiu.- darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

: 999 College St Toronto^ Tel. LE. 4-6123
' ANT. JUOZAPAITIS.

Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau
91 Roncesvalles Ave., Toronto

Įstaigos direktorius
j - A. LICDŽIUS, 
Advokatas iš Lietuvos - Trem

tinių Reikalams Teisių.
Patarėjas.

Bendradarbis —
WALTER C. DEAKON, 

' B.A.Sę, R.P.E.
vietos Advokatas, Notaras. 

Statybos Inžinierius.
Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

— Telef. LE. 6-5613 —

aJ
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- Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Visą spalio mėnesį 7 vai. 
vakarais bažnyčioje kalbamas 
rožančius prie išstatyto Šven- 
siausiojo. Negalinčius rožan
čiaus pamaldoms atsilankyti j 
bažnyčią, - kviečiame šią tradi
cinę spalio mėn. maldą kalbėti 
šeimose.

— Ši penktadienį 7 vai. vak. 
šv. Mišios su pamokslu ir palai
minimu. Kaip buvo jau skelbta, 
per devynis pirmuosius mėnesių 
penktadienius (spalio - birželio) 
laikoma speciali novena už Si
bire esančius lietuvius gyvus ir 
mirusius, prašant Augščiausiojo 
globos jųjų sunkioje dalioje. 
Laukiama malonaus visuome
nės pritarim o,ypač šių pamal
dų metu priimant Komuniją ir 
aukojant už savo artimuosius ir 
visus mūsų tautiečius Sibire.

— Sekmadienį pamokslai kun. 
P. Ažubalio “Siauroji ir plačioji 
katalikybė”.

— Pradedamas kunigų vizita
vimas po namus. Šią savaitę 
lankoma už Baby Point slėnyje 
naujai įsikurusi lietuvių kolo
nija.

— Prieš keletą mėnesių miru
si a a. Uršulė Rcčiūtė parapijos 
reikalams paliko $300. Parapija 
geradarei dėkoja ir prisimena 
ją maldose.

— šeštadienį 8.15 vai. gedu
lingos .pamaldos už a.a. Prano 
Kaušteklio vėlę, pirmadienį, 
spalio 8 d., 9 vai. ryto — už a.a. 
Vincento Puniuškos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Visą spalio mėnesį bažny

čioje kalbamas rožančius: šešta
dieniais 7 vai. v., sekmadieniais 
po 11 vai. šv. Mišių, kitomis sa
vaitės dienomis — ryta po 8 vai. 
Mišių.

— Spalio 5 d. yra pirmas mė
nesio penktadienis. Šv. Mišios 

. bus laikomos 7 ir 8 vai. ryto ir 7 
vai. vakare. Po šių Mišių — ro
žančius.

— Šeštadieni, spalio 6 d., 
įvyksta parapijos parengimas - 
šokiai. Visi kviečiami atsilan
kyti.

- —Pakrikštyta: Paulius Ber
nardas‘'•Stanevičius ir Danutė 
Eleonora Krilavičiūtė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Rushton Rd., Marchmount 
Rd., Dartnell Avė., Bathurst 
St., Clinton St., Palmerston 
Ave., Kendal Ave., Mutual St., 
Rose Ave., Adelaide St.

Išganytojo liutericnių 
bažnyčioje,

1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, spalio 7 d., 1.30 vai. pp., 
ivyks Derliaus Padėkos šventės 
lietuvių pamaldos. Prieš pamal
das 1.10-1.25 vai. liturginis pa
mokymas lietuvių kalba Jen 
pat. Kun. dr. M. Kavolis.

Liuterionių Sekmad. Mo
kyklų Sąj.

30-asis . metinis suvažiavimas 
įvyko šv. Mato liuter. bažnyčio
je Brantford, Ont., rugsėjo 30 
d. Dalyvavo jų mokyklų vedė
jai, mokytojai ir kunigai. Statis
tika rodo, kad tas mokyklas pa
rapijose kas sekmadienį lanko 
didelis skaičius vaikų 4-17 m. 
amžiaus.

Lietuvių parapijos ' sekmadie
nio mokyklos mokytojai buvo 
pakviesti į suvažiavimą, bet jie 
savo privatinių reikalų buvo su
trukdyti. Iš lietuvių dalyvavo 
vien tik kun. dr. Kavolis.

Pagerbti p. St. Vykintui, 
LAS Vyr. Valdybos prmininkui, 
L. Nepr. Talka pereitos savaitės 
penktadienį suruošė vakarienę 
šv. Jono Kr. salėje. Dalyvių bu
vę 65. Dalyvavo ir gen. konsu
las min. V. Gylys. Kalbėjo 
Skrinskas, Kalendra, Jokubic- 
kas ir pats St. Vykintas.

Pereitą sekmadienį p. Vykin
tas tuojau po pamaldų Prisikė
limo parapijos salėje skaitė pa
skaitą “Lietuva ir jos ateities 
problemos”. Dalyvių buvo gal 
arti 150.
Visų rūšių anglis užsisakykite 
per Dominion Coal & Wood Co. 
atstovus V. ir S. Aušrotus, tele
fonu LE. 5-0527.

Vilniaus diena
Kaip jau buvo skelbta, šis sek

madienis, spalio 7 d., yra skiria
mas Vilniui Ta proga, Vilniečių 
Sąjungos pakviestas, atvyksta iš 
Bostono ir kalbės minėjime Pet
ras Viščinis.

Minėjimo išvakarėse, šešta
dienį, 12 vai. p. Viščinis duos 
montažą ir tars žodį į torontie- 
čius per “Tėviškės Prisimini
mų” radio valandėlę.

Sekmadienį 4 vai. pp. Prisikė
limo parapijos salėje, apylinkės 
valdybos ir Vilniečių Sąjungos 
pūpesčiu ruošiamas iškilmingas 
minėjimą*. P. Viščinio kalba 
(ne paskaita, kaip anksčiau bu
vo skelbta) palies šiuos lietuviš
ko gyvenimo klausimus: lietu
vių kalba vilniečių kovoje prieš 
sulenkinimo užmačias, vilniečių 
pozicija VLIKe, ginčas su len
kais ateityje, santykiai su len
kais'kovoje dėl abiejų kraštų 
laisvės, reikalas visuomenei įsi
jungti į Vilniaus klausimo po- 
ouliarinimą svetimtaučių tarpe 
ir jaunimo vaidmuo' išlaisvini
mo darbe.

Tuoj po p. Viščinio kalbos bus 
idomi ir įvairi meninė progra
ma. Reikia pažymėti, kad prie 
šio minėjimo rengimo aktyviu 
darbu prisideda skautai, ateiti
ninkai, šeštadieninė mokykla, 
lituanistiniai kursai, studentija 
ir mūsų priaugančios solistų jė
gos. Turėsime progos išgirsti so
listus po. Stefą Mašalaitę, Algi
mantą Simanavičių ir Algį Vė
lyvi. <

Rengėjai, yra įsitikinę, kad ir 
kalba ir meninė dalis bus lygiai 
įdomi suaugusiems kaip ir jau
nimui ir laukia gausaus visuo
menės atsilankymo. Tuoj po 
meninės dalies, grojant moder
niai plokštelių muzikai, visi 
kviečiami pasišokti ir šiaip jau
kioj aplinkoj su pažįstamais 
praleisti vakarą. E-A.B.

Augšt. Lituanistiniai kursai 
jau pradėjo naujus penktuosius 
1956-7 mokslo metus pereitą šeš
tadienį Prisikėlimo parapijos 
patalpose.

Į kursus teužsirašė tik apie 10 
kursantų. Tenka apgailestauti, 
kad lietuviškose šeimose gesta 
tautinė dvasia, o lietuviška augš 
tesniųjų mokyklų moksleivija 
rodo norą vis mažiau mokytis 
lietuvių kalbos, Lietuvos istori
jos bei jos kultūros.

Tokiam mažam kursantų skai 
čiui esant, kursų vadovybei bus 
labai sunku gauti lektorių, nes 
niekas nebenorės dėl poros kur
santų aukoti savo brangios lais
vos dienos.

KF Švietimo skyrius ir To
ronto apylinkės valdyba dar 
kartą kreipiasi į lietuvių šeimas, 
prašydami siųsti savo vaikus į 
šiuos kursus. Mokslas kursuose 
tęsis iki 1957 m. gegužės 30 d. 
Bus dirbama kas šeštadienį 9-12 
vai. ryto. Numatoma ne vien te
oretinių žinių perteikimas, bet 
bus jungiama ir tam tikrų pra
mogų bei vaizdingumo priemo
nių.

Metai iš metų lituanistų skai
čius mažėja ir jie traukiasi iš 
švietimo barų dėl mūsų visuo
menės abuojumo lietuviškajai 
mokyklai. Lietuviškos dvasios 
gali jaunimas gauti tik lietuviš
kose mokyklose.

Į kursus gali stoti visi viduri
nių ir augštesniųjų mokyklų 
moksleiviai 16-18 jn. amžiaus, 
moką lietuviškai skaityti arba 
baigę šešt. lituanistinę pradžios 
mokyklą.

Užsirašyti galima kas šešta
dienį 9 vai. rytą Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, įėjimas iš kie
mo pusės, 32 Rusholme Pk. Cr.

KF Švietimo sk.
Serga

Pp. Plioplių dukrelė susirgo 
polyčio liga. Mažoji ligonė, 3mt., 
yra gydoma vienoje užmiesčio 
vaikų ligoninėje. Ji nebuvo skie
pyta.

Šv. Juozapo ligoninėje, kamb. 
109. jau keletas mėnesių kaip 
gydosi iš Kanados vakarų atvy
kęs ir čia susirgęs ankstyvesnės 
imigracijos lietuvis p. Stanai
tis. Būtų gera, kad rastųsi tau
tiečių jį aplankyti.

Solisto Baranausko koncertas
Sol. St. Baranausko dainavi

mo studijoms rėmit įsisteigęs 
komitetas spalio 14 d., sekma
dienį, Prisikėlimo parap. audi
torijoje rengia koncertą. Sol. St. 
Baranauskui koncerte talkinin
kauja sol. Zuzana Griškaitė, sop 
ranas, savo galinga daina gra
žiai užsirekomendavusi Ameri
kos lietuvaitė.

Pakvietimai į šį atsisveikina
mąjį koncertą platinami Toron
te sekmadieniais prie abiejų pa
rapijų, “Tėv. Žiburiuose”, val
gykloj “Rūta”, Margio vaistinėj, 
o taip pat Hamiltone parapijos 
salėje po pamaldų. Komitetas už 
pakvietimą į koncertą yra nu
statęs $1.50 ir $2.50, vaikams iki 
10 m. įėjimas veltui. Komitetas 
tikisi, kad su šia palyginti kuk
lia auka kiekvienas išgirs puikų 
koncertą ir kartu parems didį ir 
atsakingą užsimojimą: suteikti 
sol. Baranauskui galimybę augš-
čiau pakopti gražiaisiais lietu
viškosios dainos laiptais.

Spalio S dieną, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje

MCNTI EAL, ®ue.

šokiai
Pradžia 8 vai. vak.

RENGĖJAI — PARAPIJOS KOMITETAS K

šeštadienį, spaulio 6 dieną, 
HAMILTONE,

ROYAL CONNAUGHT HOTEL, NORMANDIE ROOM 
įvyks

šokiui vakaras
Pradžia 7 v. v Įėjimas $1.25.

Visi maloniai kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
» Bendruomenės Valdyba.

Padėkos diena
šiemet išpuola spalio 8 d., t.y. 
ateinantį pirmadienį. Valstybi
nės įstaigos ir daugumas įmo
nių tą dieną nedirba. “TŽ” re
dakcija dirbs ,tad paskelbtinų 
pranešimų ar skelbimų prašo
me neatidėlioti antradieniui.

Vyr, ateitininkams
Šį sekmadienį, spalio 7 d., 7 v.

Prieš keletą dienų Čikagoje vak., šv. Jono Kr. parapijos sa- 
toks pat atsisveikinimo koncer-j jėje ruošiama vyr. 
tas lietuvių tarpe praėjo su mil
žinišku pasisekimu.

Komitetas tikisi, kad ir . To
ronto bei plačiosios apylinkės 
lietuviai visu nuoširdumu mo-

ruošiama vyr. ateitinin- 
škams arbątėlė-pobūvis. Visi na
riai ir prijaučiantieji maloniai 
kviečiami dalyvauti. V-ba.

Motinai mirus Lietuvoje
p. ONAI RIMKEVIČIENEI 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Barceviciai, Senkai,
Šapokai ir Tamulioniai.

raliai ir materialiai parems mū
sų mielą dainininką pasiryžusį 
siekti didelio tikslo.

Į Italiją solistas išplaukia 
spalio 20 d. ' <

Sol. St. Baranauskui remti 
Fondo valdyba.

Toronto lietuvių studentų 
klubo

initium semestri pobūvis įvyks 
šį penktadienį, spalio 5 d., 8 vai. 
vak., šv.Jono Kr. parap. salėje. 
Visi kolegos studentai į pobūvį 
maloniai kviėčaimi atsilankyti.

Studentų klubo v-ba.
“Varpo” vestuvės su 

“Čiurlioniu”
TLCh “Varpas” savo veiklūs 

ketvirtųjų metinių proga rengia 
malonią staigmeną. Spalio 27 d., 
šeštadienį, 7 v. v. Massey Hall 
erdvioje salėje įvyks iškilmin
gos “Varpo” ir “Čiurlionio” ves
tuvės. Jungtuvines apeigas at
liks 120 asmenų jungtinis “Var
po” ir “Čiurlionio” ansamblis. 
Pirmuoju pabroliu pakviestas 
solistas Vaclovas Verikaitis, ku
ris ta proga padainuos keletą 
arijų, pritariant “Varpo” cho
rui“ Be to, žinoma, atskirai pa
sirodys abu vestuvių partneriai 
— “Čiurlionis”, diriguojamas A. 
Mikulskio ir “Varpas” — muz. 
St. Gailevičiaus.

Tokios didžiulės vestuvės To
ronto lietuvių istorijoje įvyksta 
pirmą kartą. Ir “Varpas” ir 
“Čiurlionis” pageidautų, kad į 
jas atsilankytų kuo didžiausias 
Toronto ir apylinkių lietuvių 
skaičius. Salė didelė, scena 
plati, o brangiausias bilietas — 
tik $2. Bus, žinoma, ir pigesnių, 
Vestuvinių dovanų atnešti ne
reikės, taigi, kišenei ištuštinti 
pavojaus nėra. Yra tik gera pro
ga gauti dvasios peno lietuviš
kos dainos pasiilgusioms šir
dims, nes vestuvinis “Varpo” ir 
“Čiurlionio” repertuaras naujas, 
niekur negirdėtas. Kst.

Šokių vakaras
Kitą šeštadienį, rugsėjo 13 d., 

M. Liet. Bičiulių D-ja šv. Jono 
Kr. parapijos salėje ruošia šo
kių vakarą. Tuo norima sukaup
ti lėšų išleisti literatūrai apie 
M. Lietuvą, o jos reikia tiek lie
tuvių, tiek anglų kalba. Prašo
me visus lietuvius, suprantant 
reikalo svarbumą, į vakarą atsi
lankyti, tuo paremiant Lietuvos 
atstatymo pastangas irkartu ! 
įdomiai praleidžiant šeštadienio 
vakarą. MLB D-jos sk- v-ba.

Toronto miestas ruošiasi skelb 
ii konkursą savo rotušės ir aikš
tės prieš ją projekto. Konkurse 
galės dalyvauti viso pasaulio ar
chitektai. Rotušės statybai nu
matoma skirti 18 milijonų dol.

“Daina” ruošia 
lietuviškų vėdarų vakarą lap
kričio 3 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak. šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Pelnas skiriamas kalėdinių 
dovanėlių seneliams ir ligo
niams Vokietijoje.

... . ■ >?■: .: ‘

Laimėjo Šaulių klubo 
premiją

.Toronto Šauliu klubas, norė
damas paskatinti lietuvišką 
moksleiviją vasaros atostogų 
metu daugiau perskaityti lietu
viškų knygų, š.m. pavasarį bu
vo paskelbęs knygų skaitymo 
premiją $15 sumoje.

Moksleiviai, norėję dalyvau
ti konkurse, turėjo duoti trum
pą perskaitytos knygos turinį ir 
jos įvertinimą.

Konkurse dalyvavo keliolika 
moksleivių. Premijos komisijo
je buvo J. Jankaitis, Marija Va
liulienė, Elzė Jankutė ir V. 
Krikščiūnas.

Premiją laimėjo Dalia Daug- 
vainytė, perskaičiusi 50 lietu
viškų knygų ir patiekusi trum
pus knygų įvertinimus bei jų tu
rinį. Mažoji laureatė yra baigu
si Toronto Maironio vardo šeš
tadieninę mokyklą. Be šios pre
mijos ji yra laimėjusi šį pava
sarį ir Kultūros Fondo Švietimo 
skyriaus skelbtą “Tėviškės vaiz
dų” premiją.

Premija jai buvo įteikta rug
sėjo 23 d. šeštadieninės mokyk
los atidarymo iškilmių metu.

Tenka tik pasidžiaugti šaulių 
iniciatyva bendrauti su jauni
mu ir skatinti jį pamilti lietu
višką knygą.

Jaunoji Dalia Daugvainytė 
yra pavyzdys, kad ji gali būti 
pirmoji moksle šio krašto mo
kyklose ir kartu parodyti tokios 
pažangos lietuvių kalboje. Be to, 
ji dalyvauja dar ir Prisikėlimo 
parapijos mokiniu orkestre.

Iz. M.
RITMINĖS MANKŠTOS IR 

MODERNAUS ŠOKIO 
PAMOKOS LIETUVAITĖMS 

Dėsto JONĖ KVIETYTĖ 
Priimamos įvairaus amžiaus 
mergaitės ir moterys. Klasės 
bus sudaromos pagal amžių. Re
gistruotis ar informacijai kreip
tis kiekveną penktadienį nuo 6 
iki 8 vai. vakaro, Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje.

Eatono tarptautinė mugė
(CSc) Paskutinėmis dviejo- 

mis spaįio mėn. savaitėmis Ea
tono Toronto pagrindinėje ir 
College krautuvėse įvyks tain 
vadinama “Tarptautinė Mugė”: 
Joje bus išstatyti parodai įvairių 
kraštų, su kuriais Eatonas pre
kiauja, gaminiai. Kartu bus iš
statyti ir atstovaujamųjų kraš
tų tautinio meno dalykai — tau
tiniai kostiumai, skulptūros, pa
veikslai, keramika ir kitkas.

Viso to papildymui, mugės 
metu kasdien per pietus įvyks 
neilgi atskirų tautų taut, šokių, 
dainininkų ir pan. pasirodymai.

Ta proga Eatonas kreipiasi l 
Toronto tautines grupes, kvies
damas dalyvauti su savo tauti
nių šokių grupėmis, daininin
kais, atskirais menininkais. Vi
siems dalyviams bus atlygintos 
su tuo susidarančios išlaidos, o 
be to, Eatonas nusistatęs finan
siniai paremti ir tas .Organizaci
jas, kurių grupės dalyvaus pasi
rodymuose.

Organizacijos ir pavieniai as
menys, kurie turi tautinių kos
tiumų, meno dirbinių, piešinių, 
paveikslų, skulptūrų, kerami
kos, papuošalų bei kitokių daly
kų, būdingų savajam kraštui, 
prašomi paskolinti Eatonui 
dviem savaitėm — bus išstatyta 
parodai. Apskritai Eatonas kvie
čia kiekvieną, kuris gali kuo 
nors prisidėti prie mugės pasi
sekimo, atsiliepti ir dalyvauti.

Jei jūs ar jūsų tautinė grupė 
norėtų kokiu nors būdu daly
vauti, prašome susisiekti su Mrs. 
Clayton iš New Canadian Press, 
Toronte, tel. EMpire 3-5386.

Toronto lenkų centrinė or
ganizacija paprašė miesto val
dybą kurią nors gatvę, parką ar 
dar ką nors pavadinti Kaz. 
Gzowski vardu. Tai lenkiškos 
kilmės žymus Kanados 19 amž. 
inžin. pulkininkas, viešųjų dar
bų įstaigos vedėjas, pastatęs 
daugybę kelių, tiltų ir uostų, 
pasiekęs turtų ir garbės su Sir 
titulu.
REIKALINGA MOTERIS namu ruošos 
darbams, 22-45 m. amžiaus, privalo 
kalbėti angliškai, privatus kambarys, 1 
mokyklinio amžiaus vaikas, butas vieto
je, augštos atlyginimas. Kreiptis telefo
nu OR. 9552.

REIKALINGA MOTERIS virtuvės dar
bams. Geros darbo sąlygos. Kreiptis: 
"Rūtos" restoranas, tel. LE. 6-4393.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais šeimai arba mažesnis kambarys 
su virtuve vienai moteriai. 216 Brock 
Ave. Tel. LE. 5-5121.

Išnuomojami du pavieniai kambariai su 
baldais. Tel. RO. 2-5011.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, su 
ar be baldų. Tel. LE. 4-6934, po 5 v.v.

Išnuomojamas frontinis kambarys, gali
mo naudotis virtuve. 54 Galley Ave., 
tel. LE. 2-9241.

STALIUS J. PALIULIS taiso 
duris, spynas, grindis, langus, 
taip pat dažo. Tel. WA. 1-8655.

B. SERGAUTIS 
Real Estate & General Insurance

Didelis namų pasirinkimas High. Park ir St. Clair rajonuose.
B. SERGAUTIS REAL ESTATE

817 Bloor St W. - Tel. LE. 4-2426

Mielą ' -
ANASTAZIJĄ KASPARIONIENĘ ir jos šeimą, 

liūdinčią dėl jos mamytės mirties Lietuvoje, giliai užjau
čia ir kartu liūdi

Parduodama 
juvelyro 
dirbtuvė.

Seniei įsteigta firma randasi Toronte. 
Pilnai įrčngta. Jei bus reikalo veiks, 
kol naujasis savininkas išmoks šios 
rūšies amato. Tolimesniu informaciją 
raštu ar telefonu prošyti:

MK

suvenlrų ir įvairią reikmenų krautuvto

Gertrūda ir Vytautas Lumbiai. Mr. FRCEDMAN, 
39 Lemberd St., Tereeto 

Tel. BM. 441137
_________ ______________

1212 OORMS «TW. T«L LA-9S47 
J. Beržinskas

Bilietai į “Raudonojo Vyno” 
komediją jau pradėti pardavi- * 
netapo pamaldų Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios salėje. Kiek 
girdėti iš platintojų, jei ir to
liau taip seksis, publikos susido
mėjimas vaidinimu prašoks vi* 
sus rengėjų lūkesčius.

P a d ė k o
Sąryšyje su Tautos šventės minėjimu, 

įvykusiu š.m. rugsėjo 16 d. D'Arcy Mc. 
Gee salėje, minėjimo programos daly
viams nuoširdžiai dėkojome, būtent:

Ponui M. Brokui iš N.Y. už turinin
gą, rimtą ir įdomią paskaitą, pritaikin
tą tai dienai. Montrealio Skautų Vyčių 
Tautinių Šokių Grupei ir naujai sudaly
tai priaugančios kartos šokių Grupei, 
bei jų vadovui p. inž. Bruzgelevičiui už 
puikiai atliktus tautinius šokius, kurie 
susilaukė Šilto publikos įvertini ima.

Aktoriui ponui J. Akstinui už puikiai 
atliktą Mačernio "Vizijų" deklamaci
ją, bet ypač už lietuvišką solidarumą— 
skubos keliu paprašytos per vieną naktį 
pasiruošė ir dalyvavo programoje.

Dailininkams p. V. Remeikai už pa
gaminimą scenos papuošimų-ir p. J. La- 
dygai už talkininkavimą sceną puošiant.

Panelei Nijolei Kličiūtei už gražiai at
liktas pranešėjos pareigos, panelėms E. 
Rupšytei, D. Dargytei, A. Burbaitei ir 
V. Rimkytei už talką segiojant tautinius 
ženklelius šventės dalyviams.

Mielai Montrealio lietuvių visuome
nei už skaitlingą atsilankymą, o ypač 
kad atsivedė į minėjimą taip skaitlingą 
jaunuolyną — net trečdalį visų dalyviu.

Į sekančius tautinių švenčių minėji
mus- atsiveskite visą jaunuolyyną nepa
likite jų gatvei auklėti, tada nereikės 
mums bijoti už savo tautos ateitį ir už 

, ’ j priaugančią kartą. Montrealio Seimelio
raaarbiaudamas su Toronto jau- yra nutarta, kad visuose Seimelio Prezi- 
nimo organizacijų vadovybėmis diumo parengimuose jaunimas ir moks- 
bei Toronto ayplinkės v-ba, nu- leivii° moka tik 50% Įžangos mokes- 
mato 1956-57 mokslo metais su-,^io' bet įsižiūrint į tai, kad tautinių 
organizuoti lituanistinių paskai- »dydis nebūno nustotomos bet palieka- 
tų Ciklą. Tikimasi, kad tuo bū- mos laisva valia aukoti pagal turimus 
du susiburs daugiau .besidomin- I išteklius, tai priaugančiai kartai tuomi 
čių lituanistiniais klausimais ir 
bus galima prieiti prie lituanis- 
tinų studijų seminaro organiza
vimo. •

Kunigai svarstys naujųjų 
kanadiečių globos klausimą 
Toronto arkivyskupo augzi

liaras vysk. F. A. Marrocco spa
lio 11 d. šv. Mykolo ligoninės 
patalpose šaukia' kunigų konfe
renciją naujųjų imigrantų glo
bos klausimams apsvarstyti. Į 
šią konferenciją kviečiami tie 
kunigai, kurie savose parapijo
se patys susiduria su naujais 
imigrantais. Tai daugiausia tau
tinių parapijų kunigai. Šios kon
ferencijos paruošta medžiaga 
bus svarstoma vėliau šauksimo
je platesniomasto konferencijoj. 

Pakviestieji kunigai yra pa
prašyti paruošti pranešimus 
apie imigrantų globą savose tau
tinėse grupėse, o kartu duoti su
gestijų arkivyskupijos Imigran
tų Globos organizacijai. Išviso 
bus 9 pranešimai. Apie lietuvius 
pranešimą darys kun. P. Ažuba
lis. Konferencija tęsis visą die
ną nuo 10.30 vai. ryto iki 9 v.v.

Spalio 6 d. 6 vai. vak. šaukia
mas KLB Montrealio Rinkimi
nės Komisijos posėdis. Visi na
riai renkasi 7510 1st Ave. St. 
Michel (prie Frontenac auto
buso).

Dar pakartotinai primenama, 
kad Krašto Tarybai išrinkti 
kandidatų pristatymo terminas 
baigiasi spalio 5 d. 24 vaL Visos 
taisyklės šiuo reikalu paskelb
tos praeitos savaitės Kanados 
lietuvių spaudoje.

Pr. Paukštaitis
Rinkiminės k-jos pirm.

Jūros skautams remti tėvų - 
rėmėjų komiteto pranešimas
Spalio 27 d. 8 vai. v. komite

tas rengia viešą vakarą.
Vieta: LaSalle Golf & Count

ry Club, 8035 LaSalle Blvd.
Pradžia: 8 valandą vakaro.
Muzika: ponų Lapinų orkest

ras “Lituanica”.
Įėjamis: vienas doleris as

meniui.
Prašome visuomenę, ypatin

gai jaunimą, gausiai atsilanky
ti, tuom paremsite jūros skau
tus materialiai ir moraliai.

Nuoširdžiai Jūsų laukią
Tėvai - rėmėjai.

Lituanistinės paskaitos 
KLB Kult urbs Fondas, bend-

4» t '

mato 1956-57 mokslo metais su-

'Jeruzalė. — Čia įvyko nera
mumų dėl šeštadienio laužymo. 
Demonstrantai įrengė barikadas 
gatvėse, kad sulaikytų judėjimą.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londono, Windsor^,- Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

.TORONTO

$190.00

$3.00
5.45

28.00

1.20
3.00

1.65 
25.00

Viso $67.30
Gryno pelno 122.70

yra padarytas didelis palengvinimas. 
Užteks jų simbolinės aukos pabrėžian
čios visų lietuvių vienybę. Ačiū visiems.

Seimelio Prezidiumas.

Tautas šventės minėjimo apyskaita
Pajamos: Iš aukų lapų surink

to per minėjimą ... ........
Išlaidos: Už nuvežimą dr. Bro

ko iš nakvynės vietos į salę 
ir atgal ........ ...

Už išvalymą 4 vėliavų
Dr. Brokui už kelionę
Už taksį nuvežti dekoracijų 

reikmenų
Už salės aptarnavimą .............
Už taksį nuvežimą dr. Broko 

iš stoties į nakvynės vietą
Už salę

Quebec. — 
džia naskelbė, kad įvežimas 
dėsnio kiekio cigarečių iš Onta
rio provincijos baudžiamas lv- 
giai kaip kontrabanda iš JAV. 
Quebec, mat, nuo kiekvieno pa
kučio imama dar 4 centai pro-; 
vincinių mokesčių.

Otava. — Keturi Kanados 
kreiseriai — Algonquin, Huron, 
Iroquois ir Micmac — išplaukė 
iš Halifaxo 2 mėn. pratimams. 
Prie jų vėliau prisijungs nauja
sis kreiseris Assiniboine. Jie ap
lankys Azorus, Airiją, Angliją

St. John. — Newfoundlando 
premjeras Smallwood pareiškė 
esąs visiškai tikras savo partijos 
laimėjimu. Liberalai nutarę kai 
kuriose rinkiminėse apylinkėse 
savo kandidatų net nestatyti, 
kad būtų kas nors išrinktas ir iš 
opozicijos.

Buffalo. — JAV ir Kanadoje 
gyvena apie 1000 buvusių Len
kijos karo aviacijos lakūnų. Jie 
yra organizuoti: 6 “Sparnai” JA 
V-bėse ir 4 Kanadoje. Dabar jie 
sukūrė centrinę “Sparnų tary
bą? ir svarsto "projektą atidary
ti transporto liniją Amerika - 
Europa.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

' PRAŠAU KREIPTIS Į

A L G ARBENS
REAL ESTATE

<1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543
vi

Reikalingi namai pardavimui

' i.


