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Kr. Tarybos rinkimai Savaitės įvykiai
K L B Krašto Valdyba paskelbė naujos Kanados Lietuvių 

Bendruomenės Krašto Tarybos rinkimus. Rinkimai paskirti š.m. 
lapkričio 11 d. Tai bus jau treti rinkimai, susirinks trečios su
dėties Krašto Taryba. . .

Kanados lietuviškoji bendruomenė su savaisiais organais jau 
apsiprato, ju didelį vaidmenį pajuto ir nūdien be jų jau sunkiai 
verstųsi, Kasdicnybąįe savosios bendruomenės vykdomųjų or
ganų vaidmens mes lyg ir nepastebime, bet jei jų netektume, 
tuojaus pajustume. Bendrųjų lietuviškųjų reikalų visdelto ori
me nemažai, o šiandien jais daug kam rūpintis netenka — tuŲ- 
me tam Bendruomenės organus. Pradedant eiliniais tautinių 
švenčių bei sukakčių minėjimais bei lietuvių reprezentacija, bai
giant didžiaisiais tautos laisvės kovos ir lietuvybės išlaikymo 
reikalais rūpinasi Bendruomenės organai. Viskas vykdoma su
telktinėmis pajėgomis, betgi nevaržant niekieno iniciatyvos bei 
užsimojimų, niekam nekliudant savų planų, bet kiekvieną inicia
tyvą paremiant, kiekvienam patalkinant. Tuo būdu Bendruome
nės organai niekam neužklūva ir negali užkliūti, o jų vaidmuo 
visur pajuntamas. '

Bendruomenės organų priekyje stovi Krašto Taryba, atsto
vaujanti visą lietuviškąją krašto bendruomenę, tarytum krašto 
lietuvių seimas. Ji yra augščiausias organas. Ji išryškina di
džiuosius uždavinius, nustato visos bendruomenės kelius, numato 
artimiausius tikslus ir išrenka centrinį vykdomąjį organą 
Krašto Valdybą. Tuo būdu nuo Krašto Tarybos priklauso viskas. 
Kokias ji nustato gaires ir kokią išrenka Krašto Valdybą, tai 
nulemia visą bendruomenės gyvenimą. Kiekvieno sąmoningo 
lietuvio pareiga yra domėtis bendruomenės gyvenimu, jos orga
nų veikla, o taip pat jų sudarymu. Mes visi dažnai turime daug 
ką pasakyti, ko mums reikėtų, mėgstame pakritikuoti, kad štai 
tas ar anas reikalas ne taip tvarkomas, o kai reikia kur ką nu
veikti arba nors į kokį pasitarimą nueiti ar rinkimuose dalyvau
ti, mojame ranka — “Tai. apsieis ir be manęs!” O be ko gi nebus 
apsieita? Kodėl gi be mūsų turi apsieiti, o be kitų — ne?1 Argi 
jie — tie kiti — ne tokie patys lietuviai? Ar jie turi daugiau 
tautinių pareigų, kaip mes visi? Juk tiek pat. Visų vienodos 
pareigos. Tad visi vienodai privalo reikštis Bendruomenės gyve
nime.0 Jei jau kas dėl kurių nors priežasčių negali dirbti Bend- 
raomenės organuose, tai bent jau privalo išpildyti savą bend
ruomenės nario pareigą domėtis organų sudarymu, aktyviai da
lyvauti rinkimuose. Agitacijų čia nereikia. Reikia tik sudaryti 
atitinkamo bendro lietuviško darbo nuotaikas, dirbančiuosius 
paskatinti bent parodant susidomėjimą jų darbu, parodant, kad 
jie ne vieni, kad jų darbas nėra tuščias. Šitos kelios savaitės iki 
rinkimų ir iki naujosios Krašto Tarybos sesijos tebus bendruo
meninio sąjūdžio, uždavinių, kelių ir priemonių svarstymo bei 
pareigų išpildymo laikotarpis.

KAS NAUJO KANADOJE?
Alkoholinių gėralų kainos nu

matomos pakelti nuo N. Metų. 
JAV jos jau pakeltos, ir kaiku- 
rie bravorai, kaip Seagram ir k., 
jau pranešė pakelsią kainas nuo 
lapkričio 1 d. ir Kanadoj. Onta
rio alk. gėralų komisijos pirm. 
Collings pareiškė dar nežinąs, 
kiek kainos būsiančios pakeltos 
ir kada. Kaikurių alk. gėralų rū
šių kainos buvo pakeltos liepos 
mėn. 5-20 et. Vakarinės provin- 
iijos pareiškė protestą prieš nu
matomą kainų pakėlimą.

102 kanadiečiu tėvai esą dingę 
Sov. Sąjungoj. Taip pareiškė so
vietų R. Kryžiaus atstovai, ap
lankę Kanadą. Prof. G. A. Me- 
terev, vadovavęs sovietinei de
legacijai, pranešė, esą jų R. Kry
žius gavęs 151 prašymą iš ka
nadiečių surasti jų tėvus. Išty
rus paaiškėję, kad 102 prašyto
jų tėvai dingę, vieno — mirę, 
vieno — repatrijuoti V. Vokie
tijon. 32 — gyveną Sov. Sąįnu- 
goj, 12 — grąžinti Lenkijon; apie 
likusių 3 tėvus nieko nepasakė.

Sovietų miškininkų delegaci
ja atvyko lankyti miškų pra
monės. Jai vadovauja medžio 
pramonės ministeris G. M. Or
lov. Delegaciją pasitiko sovie
tų amb. Cuvachin su eile kana
diečių pareigūnų, kurių tarpe 
buvo ir R. Halliday, iš Toronto 
— Kanados miškinifikų sąj. pir
mininkas, anksčiau vadovavęs 
kanadiečių miškininkų delega
cijai, besilankiusiai Sov. Sąjun
goje.

Newfoundland provincinius 
rinkimus laimėjo iki šiol val
džiusi liberalų partija. Ji pra
ėjusiam seimely turėjo 23 atsto
vus. dabar gavo 32 iš 36; konser. 
vatoriai pravedė 4, socialistai — 
nė vieno.

60 kanadiečių padavė prašy
mus gauti pilotų tarnybas Suezo 
kanale. Taip pranešė Egipto am
basadorius Otavoje. Ar tie ka
nadiečiai bus primti, nepasakė.

Ambasadų tarnautojai, pagal 
naują valdininkų pramogų są
jungos valdybos nutarimą, ne
begalės būti jos nariais. Šis pa
keitimas padarytas ryšium su 
sovietų ambasados sekretoriaus 
Popovo šnipinėjimo byla. Mat, 
jis savo susitikimus su šachma
tininkais išnaudodavęs šnipinė
jimui. Naujasis nutarimas turįs 
būti patvirtintas visuotinio su
sirinkimo.

Kanados Bankas, jau nekartą 
ėmęsis priemonių prieš gresian
čią infliaciją, sukvietė didžiųjų 
paskolos bendrovių atstovus už
daro posėdžio. Banko valdytojas 
kvietė bendroves suvaržyti pa
skolas automobilių ir kitų ga-l 
minių pirkėjams.

mo- 
Br.

Grasina konfiskuoti tris 
kyklas New Westminster, 
Kolumbijoj, vedamas vienuolių 
seserų, nes jos nesumokėjusios 
savivaldybės mokesčių — 10.000 
dol. Specialiame savivaldybių 
pareigūnų posėdyje nutarta ne
trukus tas. mokyklas nusavinti. 
Vancouverio arkivyskupo inter
vencija negelbėjo. Mokyklų ko
misijos pirm, pareiškė, kad ko
misija neketinanti tų nepagrįstų 
mokesčių mokėti. Buvęs savi
valdybių ministeris koalicinėj 
Br. Kolumbijos vyriausybėj R- 
C. Mac Donald pasiūlė toms mo
kykloms gelbėti $15.000 auką.

Automobilių gausumu Kana
da esanti antroj vietoj, pareiškė 
Quebeco prov. kelių ministeris 
Talbot susisiekimo konferenci
joj Quebece. Pirmoji vieta ten
kanti JAV, kur 2.5 gyv. tenka 
vienas automobilis. Kanadoj 4 
gyv. tenka vienas automobilis. 
Panaši proporcija Australijoj ir 
N. Zelanijoj. Toliau eina: Švedi
ja, D. Britanija, Prancūzija, kur 
10 gyv. tenka vienas automobi
lis.

Kiekvienas kareivis ateityje 
būsiąs aprūpintas dozometru, 
kuriuo galima patikrinti atomi
nės radiacijos kiekį. Jau dabar 
turi dozometrus visi pareigūnai, 
turį reikalo su atomine energija. 
Jie panašūs j pieštuką ir kainuo
ja 55 et.

Bankų tarnautojų atlyginimas 
esąs “skandalingai menkas”. R. 
Harvey, vienas Darbo Kongre
so direktorių, vadovauja vajui, 
kuriuo norima suorganizuoti vi
sus banko tarnautojus į atitin
kamą uniją—profesinę sąjungą.

Iš Hamiltono ateitininkų šventės rugsėjo 30 d.: Viršuje kairėje iškilmingojo akto metu jaunųjų 
ateitininkų įžodis. Vėliavą bučiuoja A. Eismont^itė. Dešinėje At-kų Fed. vadas prof. S. Sužiedė
lis sveikina įžodį davusią A. Žemaitytę. Apačioi ’įjpniltono moksleivės ateitininkės išpildo mon
tažą “Minijos pakrantėje”.

RINKIMU ĮKARŠTY
Vis daugiau ir daugiau Ame

rikos spauda skiria dėmesio at
einantiems rinkimams. Kaiku- 
rie didieji laikraščiai talpina ir 
vienų ir kitų kandidatų visų 
kalbų tekstus.

O kandidatai į prezidentus 
kalba. Kalba didžiulėms mi
nioms ir kiekvienoj vietoj vis 
kita tema. Stevensonas dažniau
siai puola. Puola ne asmenis, 
bet patį valdymą, programas, 
klaidas, pažadų duotų 1952 m. 
rinkimų proga, netesėjimą, tad, 
sako, ir dabar respublikonų pa
žadams negalima tikėti. Res
publikonų vadai ir abu kandi
datai šalia naujų šūkių skiria 
daug vietos ir puolimams at
remti.

4 dienų darbo savaitė
Nixon pirmasis iškėlė ir ketu

rių darbo dienų savaitės šūkį. 
Prezidėntas užgyrė ir šiandien 
tokia trumpa darbo savaitė jau 
visų svarstoma.

Svarsto ir pramonės savinin
kai ir profesinių sąjungų cent
rai. Konstatuojama, kad dauge
lis įmonių jau yra perėję nuo 40 
į trumpesnes valandas; pvz. fi- 
pografijos dirbtuvėse net dau
giau kaip 100.000 darbininkų 
jau dabar dirba tik 37 vai., mo
terų drabužių pramonėj apie 
450.000 darbininkų tik 35 vai. 
Tokių dirbtuvių Amerikoj šian
dien užtiksi labai dažnai.

Pramonės savininkai sutinka 
pereiti prie 32 vai. darbo savai
tės, bet profesinių sąjungų va
dai reikalauja, kad dėl to nepa
sikeistų darbininkų savaitinis 
uždarbis.

Ekonomistai kelia kitą klausi
mą: ar užteks Amerikos pramo
nei darbininkų? Nes jei suma
žės darbo valandų skaičius, vie
nu penktadaliu, tai vienu penk
tadaliu reikės daugiau ir darbi
ninkų, norint pasiekti tokių pat 
darbo rezultatų; arba teks dirb-

Grąžins kardinolą Vyšinskį?
Reutcrio agentūros žiniomis iš 

Varšuvos, esą tarp Lenkijos ko
munistinės vyriausybės ir kata
likų episkopato einančios dery
bos dėl kardinolo grįžimo į Var
šuvą eiti primato ir arkivyskupo 
pareigų. Taip nat esą tariasi ko
munistų partija ir vadinamoji 
“pažangiųjų” katalikų sąjunga 
“Pax” dėl bendradarbiavimo. 
Tuo tarpu kardinolas Wyszins-

Mūsų bendradarbis Niujorke

mitinguose 
kandidatas Ste- 
2 d. ryškiau pa- 
politikos klausi-

ti viršvalandžius mokant pus
antro karto daugiau. O tada tu
rėtų pabrangti gaminiai. Tai 
problema, kuri pasidarys aktu
ali gal 1958 m. Trumpa savaitė 
darbininkui tektų gražių per
spektyvų ne tik poilsiui, bet ir 
jo sveikatai, jo tolimesniam la
vinimuisi.

Politika
Demokratų 

venson spalio 
lietė užsienio 
mus ir puolė dabartinę JAV val
džią: “Tūkstančiai asmenų, dau
guma iš už geležinės uždangos, 
pabėgę nuo komunistų tiranijos, 
žiūri į Ameriką, kur jie galėtų 
pradėti naują laisvą gyvenimą. 
Bet dabar jiems Amerika at
suka įtartiną ir nebičiulišką sa
vo veidą. Pakeisti šį veidą, 
naikinti šią veidmainybę ir 
kriminuojančius įstatymus yra 
skubi naujosios Amerikos 
reiga”.

Žodžiai —r tušti žodžiai — nie
kur nėra taip nuostolingi ir 
žiaurūs, kaip diskutuojant res
publikonų užsienio politiką. 
Lenkai ir kiti kilę iš Rytų Euro
pos ,ypač atsimena kaip respub-

pa- 
dis-

pa-

Pabėgo lietuvaitė nuo sovietu
Spalio 2 d. NYT paskelbė 

trumpą žinutę “Lietuvė paliko 
sovietų laivą” ir pasirinko Va
karuose prieglobstį. “Jauna lie
tuvė pranešė policiiai, šį savait
galį, kad ji paliko Sovietų laivą 
“Pobieda” ir paprašė politinio 
pabėgėlio teisių. Laivas išplau
kė šeštadienį”.

Moteris suteikė apie save šių 
žinių — ji yra 35 metų amžiaus, 
geografijos ir politinės ekono
mijos profesorius Vilniaus uni
versitete. Pagal Švedijos nuo

ki esąs viename vienuolyne prie 
Przemysl netoli rusų sienos. Jis 
buvo suimtas 1953 m., bet teis
me bvlos jam nebuvo kelta. Pa
reiškimai. už kuriuos jis 
buvo kaltinamas dabar esą 
tinami kaip nekalti. Be to, 
leidus Stalino varžtams ir 
šiai kalbant apie Lenkijos 

tada 
ver- 
atsi- 
gar- 

... “de
mokratinimą” kardinolo laiky
mas internuotu esą nebesideri
na su nauja linija.

likonų kalbėtojai — ir pats sek
retorius Dulles — kalbėjo apie 
“išlaisvinimą” per keturius me
tus. Šios kalbos apie išlaisvini
mą turėjo tik vieną tikslą: su
medžioti balsus tų, kurie leng
vai tikėjo tais, kurie diegė vil
tį išlaisvinti jų draugus ir gi
mines gyvenančius už geležinės 
uždangos. Dabar jie žino kaip 
tos kalbos buvo ciniškos ir tuš
čios. Per tuos ketverius metus 
pusė Indokinijos yra prarasta ir 
sovietų įtaka plečiasi tiek po
litiniame, tiek ekonominiame 
gyvenime”.

Ką darytų demokratai laimėję 
rinkimus, Stevenson pasako la
bai neaiškiai: “Mes esame pa
siruošę konstruktyviai užsienio 
politikai, kuri ’ mums laimės 
draugų, o kartu ir taiką”. Bet 
ar demokratai kovos už paverg
tų tautų išlaisvinimą? Į šį klau
simą atsakymo neturime.

Respublikonų užsienio politi
ka yra nusivylę ne vien tie, ku
rie buvo laukę išlaisvinimo poli
tikos. Nusivylę ir europiečiai. 
Tą aiškiai pasakė vokiečių konc- 
leris K. Adenaueris, kviesdamas 
kurti Vakarų Europos 
“Europa turi nustoti 
Amerikos uodega”.

Uniją: 
buvus

status jos vardas negalįs būti 
paskelbtas, kai jos prašymas po
litinio pabėgėlio teisei gauti nė
ra patenkintas.

Stockholmo policija praneša, 
esą moteris pasakiusi švedų val
džios pareigūnams, jog ji pabė
gusi dėl to, kad komunistų pa- 
sauty nėra nei asmeninės nei 
akademinės laisvės”.

Galima pridurti, kad ši mote
ris yra viena iš ekskursantų, ku
rie išplaukė iš Odesos, aplankė 
daugeli šalių Europoje, ir plau
kė į Leningradą. Buvo ten 16 
lietuviu tarpe kelių šimtų kitų 
tautu, daugiausia rusų. Tarp kit
ko ši ekskursija buvo ir Romoj, 
ir Paryžiuje, ir daugelly kitų 
Europos miestų.

Jos likimu susirūoino mūsų 
atstovybės, ALT ir VLIKas. At
stovybės veikia per kitų valsty
bių ambasadas, nes kaip žinoma, 
švedai, pripažinę Lietuvos anek 
siją, panaikino ir mūsų atstovy
bę. ALTas ir VLIKas rūpinasi 
per savo specialius įgaliotinius 
susisiekti su nauja pabėgėle ir 
pagelbėti kuo galima.

V. Europos politikai bando atsikabinti nuo JAV. Jau ir anksčiau 
jie norėjo pasukti savarankiška linkme ir sudaryti trečią pajėgą 
stovinčią tarp JAV ir Sov. Sąjungos, bet jų nuomonių skirtumai 
buvo perdideli. Dabar gi, iškilus Suezo problemai, pasirodė, kad 
JAV šiuo klausimu turi savo liniją, kuri nesutampa su britų-pran- 
cūzu politika. Britai su prancūzais norėjo žymiai griežtesnės po- 
lili'-os. bet JAV tam nepritarė motyvuodama, kad jos nenorinčios 
turėti nieko bendro su kolonizmu. JAV laikysena britams-pran- 
cūzams pasirodė nepriimtina, ir jie ėmėsi žygių organizuoti V. Eu-

Tuo bū- 
irgi yra

Belgiia 
savo te- 
Vokieti- 
pasienio

ropą nepriklausomai nuo JAV 
Didelis tos minties šalininkas 
pasirodė Prancūzijos premjeras 
G. Mollet. Jis nuvyko į Bonną 
ir baigė susitarti su V. Vokieti
ja dėl Saaro srities, kuri ikišiol 
nuodijo jų santykius, 
du kancl. Adenaueris 
to projekto šalininkas, 
pasiskubino sutvarkyti 
ritorines problemas su 
ja grąžindama keletą 
kaimų. D. Britanija, anksčiau į 
tai žiūrėjusi abejingai, taip pat 
jau yra linkusi labiau susirišti 
su V. Europa ir jos vyriausybė 
pareiškė esanti pasiruošusi pri
sidėti prie laisvos prekybinės 
srities V. Europoj, kur būtų pa
naikinti muitai ir suvaržymai. 
JAV užsienio r. ministeris J. F. 
Dulles to nesibaido ir pareiškė 
norėjęs jau seniau suvienyti V. 
Europą. Suezo klausime jis ne
norįs perdaug angažuotis britų - 
prancūzų naudai ir tuo sukom
promituoti JAV prestižą arabų 
kraštuose, nors JT Saugumo 
Taryboj jis pažadėjo remti bri- 
tų-prancūzų pusę. Dulles tuo 
tarpu gyvai veikia užkulisiuose 
stengdamasis sutaikyti šalis. 
Panašia linkme veikia Indijos 
Krišna Menon, važinėjąs tarp 
Londono - Kairo ir bandąs su
megzti tiesiogines derybas. Šalia 
šių ėjimų III Londono konferen
cija jau įsteigė Suezo kanalo 
bendrovę.

Tito - Chruščiovo 
pasikalbėjimai Jaltoj pasibaigė, 
bet jų padariniai dar nepaaiškė
jo. Organizuojami, tolimesni pa
sikalbėjimai Belgrade, kur lau
kiama komunistinių partijų de
legacijų iš: Vengrijos, Bulgari-

Ieško išvežios dukros
Iš JAV “Queen Mary” laivu 

išplaukė rusas Aleksis Chvas- 
tov, 58 m. amž., statybos darbi
ninkas, drauge su 2,5 m. dukrele 
Tania. Pastarosios motina Die
czok kreipėsi laišku į imigraci
jos ministeriją prašydama su
laikyti dukrelę kaip JAV gimu
sią pilietę. Emigracijos parei
gūnai iškrėtė laivą, bet nei 
Chvastov, nei dukrelės nerado, 
išskyrus keletą jo daiktų. Vals
tybės Departamentas tuo reika
lu dar nepasisakė, nes neturįs 
pakankamai duomenų. Esą pvz. 
nežinia ar Dieczok yra ištekė
jusi už Chvastovo. Iš turimų

Nauji atbėgėliai Danijoje
Danijoj. Bornholmo saloj, nu

sileido iš Lenkijos pasprukęs 
lėktuvas MIG-15, kurio vairuo
tojas pasirodė esąs Zygmunt 
Gosciniak, 28 m. amžiaus. Jis 
tuojau kreipėsi į Danijos polici
ją, prašydamas politinės prie
glaudos. Per apklausinėjimą la
kūnas pareiškė nekentęs komu
nistinės valdžios Lenkijoj, bu
vęs atleistas iš tarnybos ir todėl 
nusprendęs bėgti. Per orinius 
pratimus jis atsiskyręs nuo ki
tų lėktuvų, išmetęs atsarginius 
benzino tankus, kad pasiektų 
didesnio greičio, ir per 20 min. 
atskridęs į Roenne, Bornholmo 
saloj. Pagal jo turėtą žemėlapį, 
ten turėjęs būtį betonuotas ae
rodromo takas, bet ištikrųjų jo 
nebuvo. Be to, jis pažymėjo, kad 
ankstyvesni lenkų lakūnų pa
bėgimai jų kariuomenei buvo 
žjnomi, ir kad tai nepasikartotų, 
visi aviacijos daliniai buvę per
kelti i krašto gilumą. Jo atskrai
dintas lėktuvas MIG-15 tipo yra 
įau trečias iš eilės patekęs į, va
kariečių rankas, taip kad vaka
riečiams jis paslapčių neatnešė. 
Danijos aviacijos pareigūnai jį 
išardė ir dalis atgabeno į Ko
penhagą. Lenkijos pasiuntinybė 

ios, Rumunijos, Italijos ir. . . 
Rusijos. Spėjama, kad komunis
tai bando organizuoti naują in
ternacionalą, kuriame vyrautų 
Tito linkmės santvarka. Atskirų 
kraštų partijos jame turėtų po 
lygų balsą ir tuo būdu Rusijos - 
Kinijos balsai negalėtų diktuo
ti. Jei tai įvyktų, reikštų laimė
jimą Titui ir Chruščiovui. Tito 
vėl būtų tikras komunistas, o 
Kremlius būtų atstatęs suirusią 
vienybę. Kadangi tai reikštų 
taip pat didesnę laisvę sateliti
niams kraštams, Tito tikisi lai
mėti ir JAV palankumą.

Tolsta nuo komunistų?
Italijos kompartijos vadas 

Togliatti tarėsi su kairiojo spar
no socialistų vadu Nenni dėl 
naujų kelių. Po 99 min. posėdžio 
buvo paskelbtas pranešimas ,esą 
abi partijos nusprendusios baig
ti “vienybės sutartį”, pasirašy
tą 1946 m. Ikišiol abi partijos 
ėjo išvien. Po Stalino mirties so
cialistų internacionalas įsikišo 
bandydamas atstatyti kairiojo ir 
dešiniojo sparno socialistų vie
nybę ir Nenni pažadėjo ta kryp
timi veikti. Pastarąjį betgi Nen- 
nio žygį dešinieji socialistai ap
šaukė suktu manevru ir laiko 
laužymu pažadų eiti Vienybės 
linkme.

Turės išsikraustyti
Islandijos užs. r. min. E. Jon

sson, vedas derybas Vašingtone 
dėl amerikiečių karinių bazių, 
pareiškė, kad krašto vadovybė 
nusistačiusi ilgiau svetimų kari
nių dalinių nebelaikyti. Tuo bū
du 4.000 amerikiečių karių tu
rės palikti salą, o bazes perleisti 
islandiečiams, kurie savo ka
riuomenės neturi.

nepilnų duomenų esą matyti, 
kad Dieczok palikusi Chvastovą 
su kūdikiu JAV, grįžusi į Vokie
tiją, o vėliau ištekėjusį už G. 
Dieczok, 29 m. amž., statybos 
darbininko. NYT žiniomis, ji 
esanti 23 m., gimusi Belgrade ir 
atvykusi į JAV 1952 m. iš Muen- 
cheno kaip pabėgėlė ir dar ne
gavusi JAV pilietybės.

Laivas “Queen Mary” sustos 
Britanijoj. Pastarosios užsienio 
r. ministerijos pareigūnai pa
reiškė dar negalį nieko pareikš
ti ką darytų vyriausybė, jeigu 
Chvastovas su dukrele išliptų 
Britanijoje.

greičiausia pareikalaus ir šį lėk
tuvą grąžinti.

Lakūnas pirmąją savaitę bu
vo internuotas kalėjime, kur ra
do ir kitus pabėgėlius: Haim 
Natšpitz, 42 m., Maskvos sporto 
sąjungų reikalų vedėją, pabėgu
sį rugpjūčio 4 d. nuo rusų gru
pės, kuri lankėsi Danijoj, Ivan 
Vince? 26 m., pabėgusį nuo Da
nijoj koncertavusio čekų choro 
rugsėjo 15 d., Alex Gendolin, 28 
m., radijo mechaniką, iššokusį 
iš sovietu laivo ir išgelbėtą danų 
praplaukiančio laivo rugsėjo 
mėnesio pabaigoje.

59.900 ATOMINIŲ BOMBŲ
R. Vokietijos atominės ener

gijos žinovas Manfred von Ar- 
•lenne, laimėjęs Stalino premiją, 
pareiškė, esą visame pasaulyje 
yra pagaminta apie 50.000 ato
minių bombų. Jos esančios sau
gomos specialiose slėptuvėse, 
sunkiai prieinamose priešo ato
minėms bomboms. Taip pat esą 
saugomos ir bazės, iš kurių būtų 
šaudoma atominiais sviediniais 
karo atveju. Jo manymu, vadi
namas baudžiamasis karas įma
nomas.
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K. Škirpa politiniu veiksniu santykių klausiniu

0 l’šlniaa, tu širdis Lietuvos!
I Vilnių, j Vilnių, į širdį tė

vynės, minime tavo vardą su il
gesio malda ir kada sugrįšim 
pro džiaugsmo ašaras sušuksim: 
“O Vilniau, lai girdi visas pa
saulis geležinio vilko staugimą, 
kaip tada, Gediminui bemie
gant”.

Kada tik pagalvoji apie mūsų 
tėvynės kelių šimtmečių nelai
mes, tenka visada prisiminti Vii 
nių, kuris gal būt vienintelis 
miestas pasaulyje, turintis tokią 
gražią legendą.

Juk niekad nepagalvojo mū
sų Vilniaus įkūrėjas Gediminas, 
kad kada nors visai niekuo ne- 
prisidėjusi tauta savinsis jo 
miestą.

Šiandien mums tą viską prisi
minus, skaudu darosi ir kumš
tis nejučiomis kietai sugniau- 
žiama, kad išdrįsta meluoti, net 
melsti Dievą, kad sugrąžintų 
jiems Vilnių (ir Lvivą). Sugrą
žinti prašo Dievą tą miestą, ku
ris kalba pats už save, kam jis 
priklauso. Apie tai byloja sama
nomis apaugusi Gedimino kalne 

. pilis, kaipo kertinis akmuo Vil
niaus miesto statyboje.

O Vilniaus neužmiršk, lietu
vi... šaukia kūnas ir siela. Ar 
jį galima kada nors užmiršti? 
Ne... tai neužmirštama. Nei ru
siška carinė okupacija, nei anos 
netolimos praeities laikai, kada

po priesaikos prieš Augščiausią- 
jį prieš kryžių, senelis Vilnius 
patenka į klastingo kaimyno 
“rankas”. Ne gana dar to. Pasi
naudodamas proga jis priverčia 
mus ultimatumu sueiti į “bro
liškus” santykius. Išeina tas 
pats, kaip suaugęs nuskriaustų 
mažą vaikelį ir dar sakytų — 
Neverk . .. užmušiu!

Šiandien visas laisvasis pa
saulis bei laisvę mylinčios tau
tos jungiasi į bendrą kovą prieš 
slenkantį iš rytų rusiškąjį tero
rą, gi lenkai, ypač emigrantai 
lenkai, būdami patys komuniz
mo auka, rūpinasi ne kaip išsi
vaduoti, bet planuoja kaip oku
puoti Lietuvos ir Ukrainos že
mes.

Nerasime nei vienos lietuviš
kos organizacijos, nei pavienio 
lietuvio, kuris norėtų matyti ne
priklausomą Lietuvą be sostinės 
Vilniaus. Lietuvis, mėtytas ir 
blaškytas praeities politinių au
drų mokės susirasti tikrąjį ke
lią išlaisvinti sostinei.

Vilniaus Dieną mes protesta
vome prieš betkokius pasikėsi
nimus i amžinąją Lietuvos sos
tinę ir mūsų tėvų žemę. Lai ži
no šį protestą ne tik okupantai 
ir pasikesintojai, bet ir tie, ku
rie bando su jais į visokį flir
tą leistis.

VKLSąj. Toronto sk. vardu
, B. Naujalis.

DŠ titulas ir diplomatinė 
akciją

Toliau, pasiremdamas Lietu
vos įstatymais ir tarptautinės 
teisės autoritetais, p. š. įrodinė
ja, kad DŠ negali būti laikomas 
absoliutiniu Lietuvos diplomati
jos vadovu, bet tik veikiančių 
postų darbo derintoju. Ta pras
me jam ana telegrama esą lai
kinai perleista užsienio reikalų 
ministerio funkcijų dalis. Šio 
Urbšio akto teisėtumo kvestijo- 
nuoti esą negalima, nes teisėje 
esąs žinomas tikslingumo prin
cipas, o Urbšio patvarkymo tiks
lingumu abejoti juk negalima. 
Tačiau visiškai esą aišku, kad 
Urbšys vyriausybės vardu nieko 
daugiau nepavedė, nes aiškiai 
užakcentavo skyrimą tik liku
sios užsieny diplomatijos šefu, 
ne daugiau. Jei būtų buvę norė
ta kokių platesnių įgaliojimų 
suteikti, būtų buvę tai sutvar
kyta formaliniais raštais, nes 
laiko dar buvo visos dvi savai
tės.

Betgi, kadangi šiandien savos 
vyriausybės neturime, kuri ga
lėtų duoti instrukcijų tolimesnei 
veiklai, “tai nėra kitos išeities, 
kaip diplomatinę akciją bazuoti 
ant teisių ir pareigų, kurios se
ka iš Lietuvos pasiuntinių ir 
įgal. ministerių turimų iš seniau 
legalių diplomatinių įgalioji
mų”. Taip ir 1940. IX. 19-25 d. 
Romoje vykusi Lietuvos pasiun
tinių konferencija, kuri buvo 
nutarusi sukurti Liet. Tautinį 
Komitetą, užakcentavusi pasiun 
tinių ir įgaliotų min. teisę kal
bėti Lietuvos vardu, o pagal kai- 
kuriuos teisininkus diplomatinis , 
atstovas ątstovaująs savą vals
tybę ne vien ten, kur jis paskir- , 
tas, bet ir santykiuose su kito- , 
mi$ valstybėmis (žinoma, jei (

(Tęsinys iš praeito nr.)

RELIGINIAME PASAULYJE
* Apie persekiojimus Lietu

voje ir kitose Pabaltijo šalyse 
paskelbė straipsnj žinomasis 
šveicarų dienraštis “Le Courieer 
de Genėve” pasirašytą E. Gan- 
ter. Jis mini neseniai išleistą 
“Raudonąją knygą’’, kurioje pa
skelbti faktai apie komunistų 
persekiojau.ą religiją Įvairiuose 
kraštuose ir pastebi, kad jos pa
sirodymo proga buvęs sudarytas 
tylos sąmokslas. Katalikiškos 
spaudos pareiga esanti pralauž
ti tą sąmokslą. “Mūsų indiferen
tiškumas esąs kaltas. Gyvename 
mirtinėj nuodėmėj, nes nesi
priešiname šio šimtmečio ypa
tingoms aplik’ybėms”.

* Sov. Sąjungoj lankėsi kuni
gas J. A. Magner, Vašingtono 
katalikų universiteto prokura
torius. Jis vadovavo 10 mokyto
jų grupei, kuri lankėsi Skandi
navijos kraštuose ir pro R. Ber
lyną buvo įsileista Sov. Sąjun
gom Čia jie išbuvo 6 dienas ir 
aplankė Leningradą su. Maskva. 
Visur jie buvę maloniai sutikti 
ir “Inturistc” perdaug nevaržo
mi. Kun. Magner buvęs apsirė
dęs civiliškai ir prašęs parodyti 
katalikų bažnyčias, bet vadovas 
siūlęs apžiūrėti baptistų dievna- 
mius, kuriuos amerikiečiai mėgs 
tą. Pagaliau vadovas aprodęs šv* 
Liudviko katalikų bažnyčią, ku
ri esanti atidaroma tik sekma
dieniais. Ši bažnyčia skirta dau
giausia užsienio diplomatams. 
Durys užrakintos sunkiu užrak
tu, o pati bažnyčia apvesta augš- 
ta geležine tvora. Kun. Magner

lankęsis ir Maskvos un-te, kur 
klausęs studentus apie religijos 
laisvę; šie atsakę, kad Rusijoj 
esanti visiška laisvė, bet “niekas 
daugiau nebetiki tais religiniais 
mitais”. Jis padaręs nuotraukų 
ant 3.100 pėdų ilgio filmo ir nie
kas netrukdęs. Leningradas ir 
'Maskva esą gerokai aptvarkyti 
miestai ir juose daug Tol. Rytų 
lankytojų. Kun. Magner grupė 
labai lengvai gavusi vizas. Tai 
esą rodo, kad komunistai jau
čiasi krašte tvirtai. Jų įstaigūs 
žinojusios, kad jis kunigas, bet 
kliūčių nedariusios.

* Anglijos katalikų* laikraštis 
“The Catholic Times” pareiškė 
protestą, kad karalienės atsto
vas nebuvo atsiųstas į kardinolo 
Griffin laidotuves. Jose dalyva
vo min. pirm. Edeno, anglikonų 
Canterbury arkivyskupijos at- 
tovas ir 
sakoma, 
wealthe

kt. pareigūnai. Proteste 
kad britų Common- 

esą 30 mil. katalikų ir

todėl nebegali būti laikoma ne
reikšminga grupe.

* Ukrainiečių vysk, grįžo iš 
Sibiro. Čikaga. (LAIC). — The 
New World, Čikagos archidioce- 
zijos katalikų organas, rugpjūčio 
10 d. praneša, kad ukrainiečių 
Bizantinės katąlikų bažnyčios 
vyskupas Ivan Latyshevsky grį
žo į Ukrainą. Jis ilgus metus bu
vo Sibiro įvairiuose kalėjimuo
se. Vyskupas, kaip pranešama, 
gyvena Stanislavive, bet jam 
neleidžiama eiti jokių bažnyti
nių pareigų. poliau laikraštis 
pastebi, kad Ukrainos Bizanti
nių apeigų visi vyskupai buvo 
ištremti i Sibirą.

* Vatikano muzėjuose ir šv. 
Petro ir Pauliau bazilikoj lan
kėsi 150 rusų turistų iš Sov. Są
jungos. Jie klausinėjo vadovus: 
“Kas tai yra popiežius?”, “Kuo 
jis užsiima?”. Bazilikoj jie išbu
vo visą valandą domėdamiesi 
meno kūriniais.

MLB D-jos Toronto skyrius
Vakarinės lietuvių tautos da

lies, t.y. M. Lietuvos, ilgą laiką 
atskiras gyvenimas nuo likusios- 
tautos dalies, akivaizdoje mūsų 
tautos ir politinių veiksnių sie
kimo atstatyti Nėpr. Lietuvą iš
kelia tam tikrų specialių užda
vinių. Tiems uždaviniams spręs
ti prieš kiek laiko Montrealy, o 
tuoj po to ir Toronte iniciato
rių grupelės suorganizavo M. 
Lietuves Bičiulių D-jas.' Praeito 
mėn. 24 d. suėjo lygiai 6 metai,

ODA SIUNTINIAMS!
ŠIĄ SAVAITĘ oda batams ir pusbačiąms PARDUODAMA

URMO KAINA.
Pirkite ir siųskite dabar, nes vėliau jūsų namiškiai negaus 
siuntinio prieš Kalėdas.
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466 BATHURST ST., TORONTO, ONT. 
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prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
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Cia Jūs rasite geriausi pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

kaip tokia draugija buvo suor
ganizuota Toronte, vėliau tapusi 
draugijos skyriumi.

Per tą laiką Toronto M. Liet.
Bič. skyrius tautos siekimų re
alizavimui nemažai padarė. Su
rengė visą eilę įvairiomis te
momis apie M. Lietuvą ir Lietu
vos uostus paskaitų. Periodinė
je spaudoje ir per radiją stengė
si supažindinti su M. Lietuva, 
kelti jos problemas. Su gana ge
ru pasisekimu pravesdavo Klai
pėdos krašto atgavimo sukak
tuvių minėjimus. Remti Maž. 
Liet. Tarybos veiklai, jos lei
džiamai spaudai, ypač laikraš
čiui “Keleivis”, darė pinigines 
rinkliavas, ruošė parengimus. 
Didesniam susigyvenimui, susi
pratimui ir Kontaktui palaikyti, 
taip pat ir karitatyviniais sume
timais siuntė Vokietijoj liku
siems mažlietuviams maisto ir, 
darbužių, o taip pat ir pinigų.

Skyrius matydamas, kad Va
sario 16 gimnaziją lanko didelis 
nuošimtis M. Liet, vaikų, dar 
1951 m. pradžioje ėmėsi inicia
tyvos rinkti jai aukų ir ieškoti 
nuolatinių rėmėjų, kurie paskui, 
gimnazijai pradėjus organizuoti 
tokius rėmėjų būrelius, pasiva
idino rėmėjų būreliu. •

Per šiuos 6 veiklos metus sky
rius turėjo pajamų $5.560,57. Iš
leido mažlietuviu laikraščiui 
$859,52, šalpai $1.356,54, Vasario 
16 gimnazijai $1.612,11 ir kitoms 
išlaidoms $1.628,97. Iš darytų rū
bų rinkliavų 1951 m. pradžioje 
pąsiuntė 1.620 svarų rūbų bei 
apavo, tu pat metų pabaigoje 
1.400 svarų ir 1953 m. pradžioje 
2.000 svarų. Įsisteigus Šalpos 
Fondui rūbų rinkliavų nebeda
ryta.

' Skyrius buvo užsimojęs išleis
ti supažindinimui su Maž. Lie
tuva knygą, bet susiorganizavus 
centrui tą iniciatyvą jam perlei
do ir dabar yra užsimojęs rem
ti C. Valdybos vykdomą dr. Vy
dūno Premijų Fondą, kurio tiks
las leisti literatūrą apie M. Lie
tuvą. L. T.

. ten jį pripažins).
Kadangi diplomatihė veikla 

esanti galima tik per veikian
čias pasiuntinybes, tai reikią 
vengti visokių žygių, kurie silp
nintų šiųjų autoritetą. “Valsty
bės tęstinumo principas taip pat 
statomas į pavojų, kai jo sustip
rinimo siekiama dirbtinomis 
priemonėmis”, pav. DŠ-ui pri
skiriant “tikrojo Lietuvos Dipl. 
Šefo kompetencijų”. Tai esąs 
pavojingas žaidimas, nes kitų 
kraštų diplomatinėms kancelia
rijoms padėtis esanti gerai žino
ma.

Lietuvos atstovų skyrimas 
ir Lozoraičio užmačios

Naujų diplomatinių postų sky
rimo teisės Urbšio telegrama 
DŠ nesuteikia, nes kalba tik 
apie “užsieny likusią diplomati
ją”, atseit, apie tuo metu buvu
sią. Naujų pasiuntinių bei įga
liotų min. skyrimas priklausė 
prezidentui, tad užs. r. ministe- 
ris jokiu būdu negalėjo tų teisių 
perduoti DŠ. Charge d’Affaires, 
t.y. atstovybės reikalų vedėjo, 
skyrimas priklausė užsienių r. 
ministeriui. Kadangi gyvenimas 
iškėlė naujų reikalų, kurių 1940 
m .nebuvo galima numatyti, ka
dangi kaikur gali tekti naujus 
dipl. postus kurti, tai šitą teisę 
tenką pripažinti DŠ.

DŠ laikysena betgi rodanti 
didelių užmačių — palaipsniui 
jis norįs viską suimti į vien savo 
rankas, su kitais pasiuntiniais 
nebesitariąs ir veikiąs susidėjęs 
su viena politine grupe. Pasida
ręs vad. Liet. Neprikl. Talkos 
ekspertu, visiškai pamiršęs dip
lomatams privalomą bešališku
mą partiniuose santykiuose. Vie 
toje visų politinių veiksnių ben
dradarbiavimo, jis su Talka su
kąs “į tipingo vadizmo kelią”.

Kadangi p. Loz. perdaug pla
čiai išsiaiškino Urbšio telegramą 
ir stengiasi pajungti sau visą 
laisvinimo akciją, kas yra labai 
pavojinga, nes jo konstrukcija 
tarptautinėje plotmėje gali la
bai lengvai sugriūti ir mes pa
liktume be nieko. Kadangi su 
juo susikalbėti nebėra jokių vil
čių, tai “nėra kitos išeities, kaip 
siekti šū'sitarrrfcb’ su visa Lietu
vos pasiuntinių kolegija", susi
tarti su ja dėl DŠ kompetencijų.

VLIKo misija užsienyje
Iš diplomatijos likučio daug 

ko tikėtis būtų tikrai nereališ- 
ka. Likučiai yra labai menki, 
jau silpni ir pagal Dievo valią 
gali dar labai sumenkėti ar visai 
išnykti. Lietuvių tauta nepri
klausomybės kovos dėl to ,juk 
nenutrauks. “Jos tolimesnį vyk
dymą turės perimti kiti asmenys 
ir niekas tada neklaus jų, kodėl 
jie to imasi ne pagal Lietuvos 
vyriausybės dipl. įgaliavimus”.

“Jau ir šiandien atsiranda rei
kalų, kurių legalūs Lietuvos 
dipl. postai nebeįstengia atlikti: 
ar tai dėl nesveikatos, ar dėl ko
kių kitų, nuo jų nepareinančių 
aplinkybių. Nuo to aišku nuken
čia Lietuvos reikalas. Be to, rei
kia dar turėti galvoje, jog kova 
už tautos išlaisvinimą dažnai 
pareikalauja griebtis ir tokių 
priemonių, kurios nėra numaty
tos jokiuose dipl. atstovo kre
dencialuose ir yra virš jo kom
petencijų ir virš jo praktiškų 
galimybių. Jos oficialiam dipl. 
astovui išviso neįmanomos be 
didesnės rizikos pastatyti save 
į konfliktinę padėtį su vyriau
sybe, prie kurios jis akredituo
tas ir to pasėkoje netekti savo 
legalaus diplomatinio statuso".

Dėl to yra reikalinga institu
cija, kuri galėtų veikti skirtin
gais metodais. Ir dipl. tarnybos 
veikla gali būti daug reikšmin
gesnė, kai yra paremta ir visuo
meniniu svoriu. VLIKas atsira
do ne atsitiktinai. Jo pagrinde 
yra tos visuomenės srovės, ku- i 
rios dėl Lietuvos kovojo jau 
1918-1920 m. ir dar anksčiau. Jos 
nuo šitos kovos ir dabar negali 
atsisakyti ar būti nušalintos.

1 klaracijos įsipareigojimus lietu
vių tautai, o likusi užsieny Lie- 

“Tautos idealui atsiekti diplo- tuvos diplomatija turi vykdyti 
matinių pastangų neužtenka ... 
tam yra reikalinga sukoncent
ruoti visas tautos pajėgas, ati
dedant partinius tikslus ir per
sonalines ambicijas į šalį”. Dip
lomatinė kova “mažai tedarytų 
efekto į kitų kraštų vyriausy
bes ..., jei toms vyriausybėms 
nebūtų žinoma, jog ta kova yra | 
palaikoma politiniai susiorgani-! 
zavusios lietuvių visuomenės ir 
visos lietuvių tautos, kaip pa
čioje Lietuvoje, taip ir užsie
niuose vieningai remiama”.

Pasaulis tepripažįsta tautų ap
sisprendimo teisę. Dauguma pa
vergtų tautų turi savo ] 
valios reiškimo organus. ___
Kas yra tes rūšies organas—“jis 
reiškia lietuvių tautos apsispren 
dimą už Lietuvos nepriklauso
mybę ir yra nepamainomas, kol 
neatliks savo misijos — kol Lie
tuvos suverenumas nebus atsta
tytas”. Tautiniai komitetai visų 
tautų laisvės kovų istorijoje vi
sada buvo etapas į egzilinių vy
riausybių sudarymą. Kelias į 
Lietuvos tokią vyriausybę einąs 
per VLIKą, bet ne per “diploma
tijos likutį” su jos šefu,-kurie tu
rės patys tai vyriausybei subor- 
dinuotis”.

Išvadose
p. o Š. nurodo, kad DŠ “8-nių 
punktu reikalavimai nesudarą 
jokios bazės VLIKo ir DT ben
dradarbiavimo sunormavi’mui” 
ir nepateikia nieko konstrukty
vaus tam kiaušiniui išspręsti.

Liet, politinių veiksnių užda
viniai užsieny yra bendri. Jų 
negalima esą padalinti pagal 
kompetencijas. Jie turi būti ben
drai dirbami. Dėl to be jau mi
nėto VLIKo ir pasiuntinių kole
gijos susitarimo dar reikią su
daryti tokį bendrą organą, kuris 
VLIKo ir diplomatijos atstovus 
apjungtų “nuolatiniam ir soli- 
dariškam darbui”.

Čia p. š. pateikia savo pro
jektą. įteiktą ir VLIKui ir p. Lo
zoraičiui:

“Lietuvai laisvinti pastangų 
suderinimo nuostatai”.

Kadangi VLIKas turi dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą pagal 
savo 1944 m. vasario 16 d. de-

Lietuvos valstybės legalistinį 
atstovavimą pagal Lietuvos vy
riausybės suteiktus įgaliojmus, 
tąi akcijos subendrinimui bei 
suderinimui surašomas susita- 
mas:

1 strp. aptariamos problemos, 
kurios yra reikalingos abiejų 
pusių aptarimo. Jų randama net 

Į 10: orientavimasis visais kana
lais tarptautinėje politikoje, pla
navimas atitinkamų lietuviškų 
žygių, tų žygių paruošimas, nu
statymas kokiomis priemonėmis 
ir kokiais keliais atitinkamam 

' atvejy veikti, sudarymas liet, 
politinės j delegacijų į tarptautines konfe- 
us. VLI rencijas, rūpinimasis atkūrimu 

Lietuvos diplomatinių postų, |

mo bei skyrimo.
6-strp'.- Skyrimas ir atleidimas 

diplomatų, kurie nėra reikalin
gi prezidento akto (pav. charge 
d’affaires), daro DŠ, dėl kandi
dato susitaręs su VLIKu.

7 strp. VLIKas gali skirti nuo
latines savo delegacijas ar dele
gatus, tačiau ten, kur veikia Lie
tuvos diplomatiniai postai, tie 
delegatai turi veikti kontakte su 
jais ir padėti jiems išlaikyti savą 
padėti. DŠ pageidaujant su tuo 
prasilenkę delegatai turi būti 
pakeisti kitais žmonėmis.

8 strp. Atsišaukimai į tautą 
sovietų okupacijoje bei į lietu
vių visuomenę laisvajame pa
saulyje daromi tik VLIKo, ne
bent reikalas liestų diplomati
jos sritį. Raštai Lietuvos vals
tybės vardu kitų kraštų vyriau-

I
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parinkimas kandidatų į vakun-1 sybėms ir tarptautinėms orga- 
jančias diplomatų vietas, o taip I nizacijoms siunčiami tik diplo
mat parinkimas kandidatų į ne-j matų parašais, nebent jie patys 
oficialias Lietuves atstovybes, j pageidautų VLIKo parašų. VLI 
palaikymas ryšių su Lietuva, di-1 Ko memorandumai gali būti 
rigavimas liet, propagandinės siuntinėjami ir be dipl., tarpi- 
akcijos ir aptarimas kitų prob-1 ninkavimo, bet dėl jų turinio tu- 
lemų, kurių sprendimui rėika- Į rį būti susitarta Veikios Sude- 
lingas dipl. ir VLIKo pastangų įminimo Komisijoje, 
suderinimas.

2 strp. Išvardintiems reika
lams studijuoti ir sprendimams 
paruošti sudaroma prie VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Europoje 
Veiklos Suderinimo Komisija, 
iš VT pirm.; DŠ ir VT nario, 
“kompetetingo užsienio politi
kos srityje”. Šią komisiją įkūrus 
VT Užsieniu R. Tarnyba panai
kinama.

3 strp. Kai VLIKe svarstomi 
Lietuvos diplomatijai svarbūs 
dalykai, į posėdį kviečiamas DŠ 
nurodytas dipl. atstovas su 
tariamuoju balsu.

4 strp. Dipl. įpareigojama 
dėti VLIKui išsikovoti tokią 
dėtį, kad tinkamu momentu 
lėtų pereiti prie egzilinės . 
riausybės sudarymo, o VLIKas 
įpareigojamas padėti diploma
tams išlaikyti Lietuvos tęstinu
mo demonstravimą.

5 strp. Urbšio telegrama su
prantama kaip administratyvi- 
nis patvarkymas su perleidimu 
dalies užsieniu r. min. funkcijų 
— diplomatinių ir konšularinių 
postų vadovavimo, instruktavi
mo, administracinės priežiūros 
ir žemesniųjų pareigūnų kilnoji-

Žvėrys ir žmonės džiunglėse

Iškėlęs koją iš lėktuvo Johan
nesburg© mieste tiesiausiu keliu 
pasileidau į Springbok Safari 
kelionių biurą, kuris geriausio
mis sąlygomis veža turistus į 
džiungles. Pietų Afrikai tebu
vau paskyręs tik 11 dienų, o no
rėjau apvažinėti kiekvieną įdo
mesnę vietą. Pažymėtina, kad 
Pietų Afrikoje kainos gana že
mos. Ten tik atsirask, o atosto
gas gali praleisti pigiau, negu 
bet kurioje kitoje valstybėje. Ir 
už 8 dienų pavėžinimą specia
liu džiunglių automobiliu su vi
su išlaikymu ir hoteliais dides
niuose miestuose sumokėjau tik< 
$150.

Vietą išvykti gavau tai pačiai 
nakčiai. Padėjęs ant stalo pini
gus gavau pasirašyti raštą, kad 
vykdysiu džiunglėse visus P. 
Afrikos valdžios ir kompanijos 
įsakymus. Jeigu koks liūtas ar 
leopardas iškąstų pav. man šlau
nies gabalą, nei valdžia nei kom
panija atsakomybės nesiima. 
“Tačiau, — pareiškė biuro ve
dėja, — jei laikysies visų taisyk
lių, pavojaus nėra”. Tarp kitko 
pastebėjo, kad apsimoką paimti 
gerą draudimą.

Tiesiai į džiunglių vidurį
Pro neaprėpiamo dydžio far- 

mas ir puslaukinių Bantu rasės 
juodukų apgyventas vietoves už 
500 mylių įvažiavome į neaugš- 
tus miškuotus kalnus. Šiaurės 
rytiniame Transvaalio provinci
jos kampe, prie P. Rodezijos ir 
Portugalų Rytų Afrikos guli

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIV ĮSTAIGĄ

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲir 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.
Gyvenę ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudarytus siuntimus iki 19 

svarų pasiųsti mums poitu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima.

pa-

pa- 
pa- 
ga- 
vv-

9 strp. VLIKas ir dipl. nęsi- 
kiša į vieni antrų vidaus sritis. 
Busimosios Lietuvos santvarkos 
studijos bei projektų paruoši
mas priklauso VLIKui.

10 strp. Kilus nesusiprati
mams ar pažiūrų skirtumui 
Veiklos Suderinimo Komisijoje 
VT pirmininkas atsiklausia VLI 
Ko plenumo ar prezidiumo, o 
DŠ — kitų diplomatų nuomonės.

Abiejų pusių gautieji atsaky
mai duodami visiems komisijos 
nariams susipažinti ir klausimas 
vėl svarstomas. Jei ir po to vie
ningos nuomonės neprieinama, 
klausimas pavedamas spręsti 
Arbitražo Komisijai.

11 strp. Arbitražo komisiją su
daro du vyr. amžiumi diploma- 
Fai, du VLIKo skirti buvę Lietu
vos valstybininkai, pirmininką 
tie keturi išrenka iš vis~uomenės. 
Arbitr. kom. sudaroma tuojau 
susitarimui įsigaliojus. Jis spren 
dimas privalomas abiems pu
sėms.

12 strp. Susitarimas įsigalioja 
VLIKo plenumui jį balsų dau
guma patvirtinus. Nuo to mo
mento visi buvę VLIKo ir DŠ 
nesusipratimai laikytini “nu
rašyti į praeitį”...

KELIONĖ^ PIETŲ AFRIKOJE 
Rašo J. Pamituviškis

garsusis Kruegerio žvėrių rezer- laužo kepė paršą mūsų vakarie-
vatas. Parkas tęsiasi maždaug nei. 
pustrečio šimto mylių ir turi Paskubomis pavąlgę pašilei-~ , J. ' --------- A doru U M VIU Ii UdYdlLit UdillCl-

pie <0 imlių pločio. Tai gar- dome stebėti džiunglių gyveni-
siausias pasaulyje laukinių žvė
rių centras. įsteigtas garsiojo 
būrų vado Kruegerio. Jei šio re
zervato nebūtų, šiandien Pietų 
Afrikoje jau beveik nebūtų likę 
nei vieno plėšraus žvėries.

Į rezervatą, kuris nuo aplin
kinių džiunglių tesiskyrė tik 
mažais vartais su užrašu būrų ir 
anglų kalbomis, įvažiavome prie 
Pietų Rodezijos sienos, pačioje 
šiaurėje. Su nepaprastu smalsu
mu aš ir mano bendrakeleiviai, 
turtuoliai amerikonai iš Kalifor
nijos, tiesėme kaklus, kuris pir
mas pamatysime laukinį žvėrį. 
Keista, bet iki rezervato vartų 
nepastebėjome nei mažiausio 
gyvio. Sakoma, kad juodukai 
Visus čia išgaudo ir suvalgo. Il
gai neteko važiuoti, kai mūsų 
vadovas ir šoferis, jaunas pietų 
afrikietis, parodė visai netoli 
kelio besiganančią zebrų ban
dą. Nepaprastai žvalūs margi 
gyvuliai, šiek tiek mažesni už 
arklius, bet labai panašūs: Jau-1 
ni zebriukai visiškai savo išvaiz
da nesiskiria nuo kumeliuko. 
Netoliese pamatėme pirmuosius 
buivolo giminės atstovus — 
gnus, kurie, kaip vėliau džiung
lių platybėse pastebėjome, am
žinai draugauja su žebromis,! 
kad vieni kitiems padėtų apsi
ginti nuo liūtų. Gnus, čia vad. 
“Wildebeest”, yra mėlynos ir 
juodosios rūšių, kiek didesni už 
karves, su nedidele kupra, nu
lenktais žemyn ragais. Prie 
upės, mūsų pabaidyti, pasileido 
bėgti milžiniško dydžio vad. sumą. Viena jų pradėjo loti vi

siškai arti stovyklos. Balsas tik
rai triukšmingas, bet ne šiurpus. 
Pradėjo kaukti šakalų būriai. 
Gerai įsižiūrėjus tamson galima 
kartais įžvelgti jų žibančias 
akis. Kažkoks žvėris kukavo ko
ne karvelio “balsu, toli toli toks 
pat balsas j dm atsakydavo. Nei 
mūsų vadbvas neatspėjo kės tai 
ptr žvėriš. Apie vidunaktį nūo 
pelkių bulvąrlių iki dramblio vi
si «rėkė. kąuk£, lojo, cy^Sė' hiau- 
'rojo. Džiunglių gyvenimas tik 
dabar prasidėjo.

Jau buvo vidunaktis, bet nei 
vienas iš mūsų, nors ir po dide
lės kelionės duobėtais džiunglių 
šunkeliais, negalvojo apie mie
gą. Visi laukėme, kai pradės ne
toliese niauroti liūtas. Nors die
nos metu buvo 95 laipsniai F 
karščio, temperatūra vidunaktį 

(Nukelta į 7 psl.)

bėgti milžiniško dydžio ___
vandens ožiai ir ožkos. Ypač pa
tinas masyvus gyvulys su tai
syklingai viršun išlenktais mil
žiniškais ragais. Mūsų vadovo 
žodžiais vieno ožio mėsos.užtek
tų karevių kuopai. Mėsa esanti 
nepaprastai skani.

Vakaras,artėjo. Kadangi prieš 
saulėlydį privalėjome pasiekti 
stovyklą, šoferis paspaudė gazą 
ir mes baidydami didžiules Im- 
pala antilopių bandas pasiekė
me pirmąją džiunglių stovyklą,' 
vad. Pundą Maria:

Stovykla susidėjo iš būrio 
šiaudinių negrų trobelių turis
tams ir kiek didesnio administ
racijos pastato - valgyklos. Uni
formuoti juodukai patruliavo 
prie spygliuotos vielos augštos 
tvoros, kad koks neprašytas 
“svečias" nenusivilktų į džiung
les kokio turisto. Čia pat ant

mo. Nuo kalno plačiai matėsi 
tankūs tropinių medžių miškai, 
nedideli kalnai ir už mylios 
esanti vandens duobė, kurion 
temstant ėmė rinktis ištroškę 
džiunglių gyventojai. Aplinkui 
bevaikščioję vandens ožiai ir 
geriančios antilopės pamažu 
pakėlė aųgšĮtyn galvas. “Gal liū
tas ar leopardas atslenka”,—su
riko mūsų vadovas, kuris jau 
šešti metai vežioja įvairių tautų 
turistus po šias džiungles. Jis 
apsiriko. Iš tankių krūmų išlin
do milžiniškas dramblys ir lė
tais žingsniais priėjo prie duo
bės. Mažesnieji sutvėrimai pasi
šalina Spręnčlžiant iš ilčių didu
mo dramblys buvo gana senas. 
Jo augštis nepaprastas, beveik. 
Ivgus su mažesniais medžiais. 
Cirkuose tekie dideli drambliai 
niekudtnųt; neūžauga. Dramblys ’ 
gėrė nemažiau valandą, kartais- 
su š'rtfpu apsipurkšdamas save.

_ Viena drąsesnė Impala antilopė 
' atsiskyrė ’ nuo ‘ bandos ir nedrą
siai prięio prie vandens duobės. 
Vėliau ją pasekė kitos. Bandos.' 

I vadas — ožys priėjo paskutinis. 
Atsigėręs dramblys nuvertė pa- 

' sismaginimui porą medžių, su
maurojo ir palengva nužygiavo'.

I tolyn.
Pirmoji naktis džiunglėse

Sutemo ,žaibo greitumu. Neg
riukai visuose stovyklos kam
puose užkūrė laužus. Miške pra
dėjo daugėti balsai. Nuotykių 
keliautojų knygose daug buvau 
skaitęs apie hienos lojimo bai
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Komunistai skverbiasi į P. Amerikos mokyklas
šiuo metu kelia toks studiozas 
Nicandro Menendez, baigęs spe
cialų kursą bulgarų Sofijoje. 
Šiaip jis žinomas savo veikla 
Meksikos Mokslų Akademijoje 
— Politecnico. Šis ir panašūs 
veikėjai, jau rūpinasi, kad vie
tiniai gyventojai patirtų “tiesą” 
apie jų išnaudojimą, vergiją, 
nedateklius. Be to, kviečiami 
jaunuoliai našiam ir aktyviam 
darbui liaudies tarpe. Bent to
kie yra raudonųjų patrauklūs 
šūkiai. Komunistai stengiasi ga
limai daugiau šaukti apie išnau
dojimą ir kolonializmą Pietinėje 
Amerikoje, kuris yra ne kitoks, 
kaip ir Vidur. Rytuose. Dabar 
turės būti paruošta ta tema “bal 
toji knyga”, kuri būk tai turė
sianti atidaryti akis visiems ne
tikintiems ligšioline komunistų 
propagandos linija. Raudonieji 
agitatoriai šiaip yra labai atsar
gūs. Pav., komunistinė literatū
ra niekados nesiunčiama tiesio
giai iš Prahos, Maskvos ar Bu
dapešto. Vietoje to, siuntos atei
na į Meksikos kurį miestą, ku
riame peradresuojama ir jau 
paštu siunčiama, kaip spausdi- 
niai iš Meksikos. Adresatai, pa
prastai jau esti užsimaskavę po
grindy, ar kaikuriose akademi
nėse institucijose. Tokie būdai 
išmuša iš vėžių net vietinius 
saugumo organus, kurie neturi 
teisės sulaikyti paštą ateinantį 
ne iš komunistinių kraštų. Lite
ratūra paruošta labai apgalvo
tai ir sklandžiai Žodžio “komu
nistas” i 
puikiausia ispanų kalba, nors 
spaudinta vengrų Budapešte. 
Vieno tokio žurnalo numeryje 
įdėti rašiniai antrašte “Ameri
kiečių džazas” arba “Atomas tai
kos tarnyboje”. Tokios antraš
tės kaip tik dažnai sutinkamos 
amerikiečių leidiniuose ir apla
mai nemažai naudojamos ameri
kinės propagandos. Tuo būdu, 
skaitytqjas pagalvoja, kad skai
tąs kokį amerikinį leidinį, gi 
tamsesnis žmogelis net ir nesu
sigaudo, kad tai komunistinės 
medžiagos esama.

Kaip teigia užsienių stebėto
jai, šiais metais visas dėmesys 
daugiau kreipiamas į vyrus, 
nors anksčiau buvo pastebėta, 
jog raudonieji daugiau apeliuoja

Paaiškėjo nauji raudonųjų 
sumanymai. Pagrindinis dė
mesys skirtas pietinei Ame
rikai. Jų darbui kolkas pa
ranki pradžia. Ko galima 
laukti ir tikėtis?
Veržlus ir dinamiškas tarp

tautinis komunizmas šiuo metu 
savąjį dėmesį kreipia į Pietinę 
Ameriką. Ten, visi juk žino, 
daug įvairių kraštų, tautų, ne
maža nepasitenkinimo, skurdo, 
revoliucijų ir visų kitų rūšių 
vešlios dirvos raudonąja! sėklai. 
Tad, nereikia ir stebėtis, jog 
gudri ir gerai paslėpta komunis
tinė propaganda sėjama masėse 
ir tuo skiepijama klasinė neapy
kanta, nepasitenkinimai ir daug 
žadą ir viliojantieji nieko bend
ro su gyvenimo tikrove neturį 
pažadai.

Pietinės Amerikos universite
tai, kaip retai kur pasauly, nau
dojasi išimtina neliečiamybės 
teise. Į akademinį rajoną negali 
įžengti, kad ir budriausia viešo
sios tvarkos dabotojo akis. Sa
koma, kad ir įvairūs streikai ir 
suirutės, kaip tik gimsta iš įvai
rių universitetų, nes jų teritori
ja yra saugiausia bet kuriam 
subversyviniam darbui. Žinoma, 
instruktoriai ruošiami anapus 
geležinės uždangos, iš kurios la
bai nesunkiai patenka į lotynų 
Amerikos valstybes. Didelė ir 
gana sėkminga propaganda ran
da atgarsį ir pačiame akademi
niame jaunime. Studentija kvie
čiama ir mielai dalyvauja įvai
riuose taikos sąjūdžiuose ir pan. 
komunistų tikslams betarnau
jančiuose susirinkimuose. Štai, 
nemažas būrys jų tik ką daly
vavo “ketvirtajame pasaulio 
studentų kongrese”, Bulgarijoje. 
Studentų kominternas vėl pa
sižymėjo, jam pasisekus nusiųs
ti nemažai raud. literatūros į 
Leon universiteto mūrus, Nica- 
raguoje, kuri paprastai laikoma 
labiausiai antikomunistinė vals
tybe vidurinėje Amerikoje. Gi 
studentų kominternas yra ne 
kas kita, kaip “Tarptautinė stu
dentų federacija”, kurios vy
riausioji būstinė įsitaisiusi čekų 
Prahoje. Agitaciniam darbui, 
aišku, atvežami apmokyti vieti
niai jų simpatikai.

Ar tik ne didžiausį triukšmą 1 į moterų jausmus ir įsitikinimus.

Žinomesnių laikraštininkų 
nuomone, šiuo metu Pietų Ame
rikoje padėtis gal ir nebūtų 
aliarmuojanti, bet ji vis dėlto 
yra tiek rimta, jog verčia kaiku- 
riu valstybių galvas daugiau su
sirūpinti. Bet tai nelengva, nes 
nepastovios vyrausybės, įvai
rios gyventojų nuotaikos, kai- 
kurių kraštų žemas kultūrinis 
lygis, tik jau nesuteikia tų są
lyty antikomunistinei kovai 
kuri galėtų būti sėkmingai tę
siama kitur. Čia daug padeda 
Bažnyčia, bet ir jos akcijai labai 
trūksta kunigų, o taip pat ir iš
silavinusių katalikų pasauliečių. 
Yra vietų kur žmonės nemato 
kunigo ir nesulaukia religinių 
patarnavimų ištisus metus ar 
net ir ilgiau.

Gi kovot prieš komunizmą 
vien įstatymų pagalba, aišku, 
neužtenka. Tenka vietoje jo siū
lyti ką nors, kas galėtų atremti 
įprastąjį melą ir klastą. Orga
nizuotos antikomunistinės akci
jos kaip tik ir tenka pasigesti 
visoje lotynų Amerikoje.

Al. Gimantas.

Giesmės ir dainos konkursas

būti lietuviškas. Giesmė

JAV Lietuvių Kultūros Fon
das, mecenato kun. dr. Juozo 
Prunskio pavestas, susitaręs su 
ALRK Vargoninkų Sąjunga, 
skelbia kompozitoriams konkur
są naujai dainai ir naujai gies
mei parašyti:

1. Kompozitoriaus pasirinkto 
teksto ir apimties giesmė gali 
būti parašyta solo, duo, trio ir 
1.1, balsui su vargonų pritarimu 
arba chorui. Giesmės tekstas 
turi
turi būti taip sukomponuota, 
kad atitiktų Katalikų Bažnyčios 
šios rūšies giesmių reikalavi
mams.

2. Kompozitoriaus pasirinkto 
teksto ir apimties patriotinio tu
rinio daina gali būti parašyta 
solo, duo, trio ir t.t. balsui su 
fortep. pritarimu arba chorui.

3. Choriniai kūriniai gali sa
vo apimty turėti solo balsų pa
sirodymus, o taip pat ir instru
mentų pritarimą. Choriniai kū
riniai gali būti taikomi miš
riems, arba vyrų, arba moterų, 
arba vaikų chorams.

4. Kūriniai, ne autoriaus ran
ka perrašyti ir pasirašyti slapy- Į 
vardžiais su uždarame voke pri-1

dėtu slapyvardžių paaiškinimu 
ir adresu, turi būti ne vėliau 
kaip ligi 1957 m. kovo 15 dienos 
pristatomi adresu: Kultūros 
Fondas (muzikos konkursas), 
1602 So. 48 St. Cicero 50, Ill.

5. Atsiųstus kūrinius įvertins 
jury komisija, pirmoje eilėje at
sižiūrėdama jų meninės vertės, 
o toliau — jų turinio ir išpildy
mo galimumų.

6. Už du jury komisijos pa
rinktus kūrinius jų kompozito
riams kun. dr. J. Prunskis ski
ria į dvi lygias dalis dalinamą 
500 dol. premiją.

7. Jury komisijai paliekama
teisė spręsti, ar gali abi premi
jas laimėti tas pats kompozito
rius. . „

8. Žurnalas “Muzikos Žinios 
įgyja teisę premijuotus kūrinius 
atspausdinti. Nepremijuoti kū
riniai gali būti spausdinami su
sitarus su jų kompozitoriais.

9. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

10. Šiame konkurse kviečiami 
dalyvauti visi bet kur gyveną 
lietuviai kompozitoriai.

JAV Liet. Kultūros Fondas 
ir ALRK Vargoninkų S-ga

Lietuvybės išlaikymo reikalu
Lietuviais esame 
Lietuviais turime

Gyvenant išeivijoje 
nuolat mus tykoja didžiausias
priešas — nutautėjimas. Dėl tos 
priežasties lietuviai turime

mes gimę, 
ir būt.

nuolat ir

niekur negalima rasti,1 stengtis tarpusavy ku° geriau ir

t miotta raštvedį

Jei ruošiatės
vesti

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

Nesvarbu ar jungtuvės bus bažnyčioje ar civilinės, 
vedybų licencija yra būtina. Vienintelė išimtis —
kai bažnyčioje skelbiami trys užsokoir Dvosinin-
kos parūpina atitinkamus blankus, kurie atstoja

licencija.

• INFORMACIJŲ KREIPTIS:

kuo tvirčiau susicementuoti: ak
tyviau burtis į lietuviškas orga
nizacijas, skaityti savąją spau
dą, knygas, draustis lietuviško
se organizacijose ir t.t. ir t.t.

Čia suminėti tie vaistai, kurie 
neleis mums iškrikti, pasimesti 
ir likti trąša svetimai žemei, nu
tautėti, nudžiūti, tarytum bu
vusiai žaliai medžio šakelei, at- 
Dlėštai nuo medžio kamieno ...

Organizuojant Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, tos lietu
viškos visuotinės organizacijos 
įstatų įvedamajame žodyje, Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas (VLIKas) labai teisingai by
lojo: “Kad tautybės ryšys neatsi 
leistų, būtų nuolat jaučiamas ir 
gyvas, reikia tautiečiams savo 
tarpe bendrauti. Tauta yra gyva 
tik nuolatiniu savo narių bend
ravimu. Nulūžusi medžio šaka 
sudžiūsta. Nuskintas žiedas su
vysta. Nutraukęs ryšį su savąja 
tauta nugursta ir tautai žūsta. 
Tautinis bendrumas ir nuolati
nis tautiečių bendravimas su
daro tautinės bendruomenės pa
grindą ir turinį.”

Atrodytų, jog tai yra nesu
griaunami motyvai .kodėl lietu
viai turi ypatingai artimai bend
rauti su lietuviais. Juk ir iš tik
rųjų niekas lietuvio taip nesu
pras, neįsijaus į jo padėtį, neiš
gyvens taip jo nelaimės savojoj 
širdy, kaip lietuvis ...

Žydų tautos pavyzdys
Beveik du tūksančiu metų jie 

klajojo po platųjį pasaulį be sa
vosios žemės, be tėvynės. Vie
nok jie neiškriko, neišsibarstė, 
nenutautėjo ir nepradingo sve
timųjų jūroj. Anaiptol! Būtų 
galima pasakyti, jog žydų tauta 
tremtyje sutvirtėjo, užsigrūdino, 
pajėgė pasisavinti iš kitų tautų 
visa, kas gera, ypač dvasinė
je srityje ir susiliedino į vieną 
neatjungiamą liedinį, nors gyve
no išsiblaškę visame plačiame 
žemės rutulyje.

Jų gajumo ir gyvybinės dva
sios nepajėgė palaužti netgi pra 
gariškoji hitlerinės Vokietijos 
mašina, juos masiškai naikinusi 
fiziškai. Nors daug žydų tauta 
gyvybių neteko, bet jų dvasia — 
išliko nepalaužta. Pagaliau, po 
tiekos šimtmečių, jie jau turi 
savo tėvynę, kuri dabar vadi
nasi Izraelio vardu. Jiems tė
vynę atgauti ir išsikovoti padė
jo didžiosios pasaulio galybės: 
JAV, Didž. Britanija ir kitos.

Kodėl taip buvo? Gi todėl, 
kad žydai, gyvendami nors iš
siblaškę, visuomet palaikė tamp 
riausį tarpusavio ryšį, neatšalo, 
neatitrūko nuo vienas kito, jun
gėsi į savo organizacinius jun
ginius, neatsižadėjo savo tiky
bos papročių, rėmė savus tautie 
čius kaip fiziniai, taip dvasiniai 
ir t.t. ir t.t.

Senosios imigracijos JAV 
lietuvių pavyzdžiai 

Daugelis tenai tebeveikiančių 
lietuviškųjų organizacijų, gali
ma sakyti, yra mūsų senųjų imi
grantų JAV-bėse gimdyti kūdi- 
kiaL Anuomet atvykdami į tą 
kraštą lietuviai — nepaslaptis 
— atsiveždavo ir dalį istorinio 
savo tautos likimo. Šitai labai 
teisingai teigia “Pasaulio Lie
tuvių Žinyno” autorius A. Si-

Iš Lietuvos daugiausia emi
gruodavo kaimo jaunimas, ku
ris savo krašte negalėjo ne tik 
gerai įsikurti, bet neturėjo pro
gos net rašto išmokti. Didžioji 
pusė atvykusių nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti. Štai, iš 1907 
m. atvykusiųjų 25.884 lietuvių 
14.256 nemokėję nei skaityti, nei 
rašyti, o iš likusiųjų 1.017 — mo 
kėję tik skaityti. Atvykusieji 
tais laikais rado bendras su len
kais parapijas ir bendras organi
zacijas. Vadinasi, atvykėliams 
grėsė veik dvigubas nutautimas: 
pirmiausia jie turėjo sulenkėti, 
o paskui — suamerikonėti...

Lietuvių atsiskyrimas nuo len 
kų prasidėjęs per lietuviškąsias 
organizacijas ir besteigiant gry
nai lietuviškas parapijas. Len
kai tokiam lietuvių atsiskyrimui 
griežtai priešinęsi. Štai, 1890 m. 
lenkai Shenandosh, Pa., šventę 
konstitucijos gegužės 3 d., ku
rioje lietuviai atsisakę dalyvau-

ti. Lenkai tiek įniršę, jog, viešai 
šaukę: “Zdrajcom smierc” (mir
tis išdavikams)...

Deja kai išsiveržia srovė pro 
užtvanką, tai, anot amžinos at
minties mūsų didžiojo dainiaus, 
Maironio, “nebeužtvenksi upės 
bėgimo, nors ji tekėtų ir pama
žu”... Taip, matyt, buvę ir anais 
laikais. Lietuviai susiprato, nors 
gyvendami svetur, jog nedera 
jiems kaišytis svetimomis 
plunksnomis. Tą susipratimą, be 
abejonės, jiems įdiegė į širdis 
lietuviškosios parapijos, savo
sios draugijos ir organizacijos, 
savi laikraščiai, knygos ir t.t.

Taigi, nedera mums ir toliau 
apleisti visa tai, kas mus jungia, 
kas kursto mūsų širdyse lietu
viškumo liepsnelę ir kas pade
da mums kovoti Tėvynės vada
vimo fronte — bendravimo lie
tuvių su lietuviais.

Pr. Alšėnas.

Komjaunuoliai bažnyčioje
(ELTA). Bolševikinė “Komso- 

molskaja Pravda” 1956.VII.8 pa
skelbė A Didusenkos iš Vilniaus 
straipsnį, kuriame okupantai 
nusiskundžia, kad Eišiškėse, baž 
nyčios varpams gaudžiant, bu
vusi bažnyčioje sutuokta kom
jaunuolė Elenonora S. Kada ją 
pareikalavo pasiaiškinti, kodėl 
daranti bažnytinėmis sutuoktu
vėmis gėdą visam komjaunimui, 
vargšė, taip Eišiškių komjauni
mo rajono komiteto užpulta, aiš
kinosi, kad vestuvės yra nepa
prastas įvykis gyvenime, todėl jį 
reikia atžymėti kiek galint gra
žiau. Be to, ir senelė sutikusi ją 
už vyro išleisti tik su bažnytinė
mis apeigomis. Komjaunimo su
sirinkime buvo pareikalauta j.ą 
už tai visai išmesti iš komjau
nuolių eilių. Už tokį nutarimą 
stojo ypač vietinės pirminės or
ganizacijos sekretorė St. Pečiu
lytė ir biuro narys M. Golubio- 
vas. Bet vargšę našlaitę užsisto
jo mokytoja S. Masalskaja ir kt. 
Todėl galiausiai buvo nuspręsta 
Eleonorą tik “griežtai įspėti” ...

Okupantų pakalikas Didusen- 
ka rašo, kad tokie ir panašūs 
reiškiniai šiuo metu yra ypač 
aktualūs Lietuvoje. Nėra nė vie
no visoje respublikoje komjau
nimo rajono komiteto, kuriame 
nebūtų svarstomi panašūs kom
jaunuolių reikalai, kam jie 
vaikščioja į bažnyčią. Tam pa
šalinti siūloma imtis įvairiausių 
priemonių, kad tik būtų atsverta 
religijos įtaka jaunimui. Skati
nama dar daugiau sustiprinti 
ateistinę propagandą, ruošti 
įvairiausias iškylas, pobūvius,

visokias pramogas. Nesibaidomą 
net senų lietuviškų tradicinių 
švenčių, kad tik “jaunimas turė
tų ką veikti” — ir jam nereiktų 
lankyti bažnyčių. Džiaugiamasi, 
kad tokia akcija davusi gerų re
zultatų Kaune, kur pvz. šiemet 
per Sekmines buvusios beveik 
tuščios bažnyčios, arba birželio 
17 d. Pabradėje, kur jaunimas 
vietoj bažnyčios vykęs į Joninių 
iškilmes. Skatinama respubliko
je kaimo vietovėse esančių 3211 
klubų, kultūros namų ir skai
tyklų ypač įsijungti į šios rūšies 
veiklą — “religininkų įsvarai at
sverti”. Tačiau Lietuvoje “siau- 
čią” ne tik katalikai, bet taip pat 
sionistai, ortodoksai, sentikiai, 
baptistai... Piktinamasi bažny
čiose sakomais pamokslas apie 
Dievo visagalybę ir žmonių 
menkumą. Reikalaujama, kad 
religijos įtakai “užmušti” būtų 
sudarytas vieningas planas ir 
vieninga veiklos programa. Pati 
kova turi būti sustiprintai veda
ma pritaikytais metodais, kurie 
būtų skirtingi Eišiškėse ir vėl 
kitokie Žemaičių Kalvarijoje.

Stockholmas. — Čia buvo tei
siamas švedas sovietų šnipas, iš
leistas iš Sov. Sąjungos 1938 m 
su savo žmona ruse su sąlyga, 
kad šnipinės. Jis, pasirodo, šni- 
pinėjęs ir pabaltiečius.

Ženeva. — JTO Vergijos ir 
mergaičių prekybos komisijos 
surinktais duomenimis per me
tus is Europos į “linksmybių na
mus” išgabenama vidutiniškai 
15.000 mergaičių.

I LIETUVĄ,

Iš “Tiesos” puslapių

Ei džium džium - karklyne žvirblelis.
Koinunistų partijos patriūbočiai

Kukurūzų garbinimo ir visuo
meninės gyvulininkystės skati
nimo neišsenkantis šaltinis Tie
sa” duoda vedamąjį — “Laik
raštis ir skaitytojas”, kuriame 
ružavomis spalvomis mėginami 
nupiešti komunistinės spaudos 
uždaviniai ir jos nuveikti didieji 
darbai. Savo uždavinį “Tiesa” 
šitaip apibūdina: “Padėti dar
be, patarti reikalui esant tary
biniams 
skleisti 
rodyti 
įkvėptų 
tančius . . - -
džiu, mobilizuoti darbo žmones 
į kovą už tai, kad būtų įvykdy
ti didieji partijos ir vyriausybės 
nubrėžti tikslai, — toks kilnus 
tarybinio laikraščio darbas”. Ki
tais žodžiais tariant, “Tiesa” pri 
sipažįsta, kad tarybinio laikraš
čio pagrindinis uždavinys yra 
partijos direktyvų perdavimas 
žmonėms. Gyvenimo tikslus 
braižo partija ir vyriausybė. 
Laikraščių redaktoriai gali tik
tai pasivaikščioti šituose iš 
anksto nubraižytuose planuose, 
bet jų keisti ir tobulinti jiems 
nevalia, nes juk kompartija ne
gali klysti. Kompartija išmin
tingesnė už visų tarybinių laik
raščių redaktorius. Kompartija 
redaktoriams moka algas, kom
partija juos įsodina į redakto
riaus kėdę ir ta pati kompartija 
juos, kaip aklus šuniukus, kiek
vienu momentu gali išmesti 
lauk — į tamsą ir purvą... To
dėl kiekvienas 'tarybinio laik
raščio redaktorius privalo ginti 
komunistų partiją: “Be spaudos 
nėra ir negali būti pilnaverčio 
masinio — politinio darbo. Kas 
vertina darbą masėse, tas ne
gali nematyti, kad spauda yra 
to darbo pagrindas, kad ji yra 
toliausiai šaudantis partijos 
ginklas”... Tarybinis redakto
rius atsiduria komunistų parti
jos ginklanešio rolėje. Labai ka
ringu balsu .jis šaukia: “Mus 
moko ir veda šlovingoji komu
nistų partija”. Tas jo karingas 
šūkaliojimas primena liaudies 
dainelės posmą “Ei džium džium 
Ko gi susukai ne vietoj lizde
lį?. ..” Nors šaukiama liūto bal
su, gaunasi tik mažo žvirblelio 
gailus sučirškėjimas, nęs tary-

žmonėms, laiku a't- 
trūkumuš, plačiau pa- 
pasiekimus, kad jie 
mases ir ragintų tūks- 
sekti pirmūnų pavyz-

gos, visada galima persispausti 
“Pravdos” vedamąjį. Ji juk ar
čiau Kremliaus, arčiau direk
tyvų, jai medžiagos netrūksta. 
Atliekamu laiku redaktorius 
dar turi teisę dėti didžiųjų kiau- 
lininkių ir karvių melžėjų sąra
šus. Nors jie nelabai įdomūs 
skaitytojams, bet laikraščio 
puslapių spragas užpildo...

Laisvė mirė, tegyvuoja 
nelaisvė...

Pagrindinis laikraščio užda
vinys civilizuotame pasaulyje 
visada buvo ir bus — savo skai
tytojų informavimas, teisingų, 
neiškraipytų žinių ir faktų per
davimas. “Tiesos” informacinė 
pusė apverktinoje padėtyje. Vi
sos pasaulio žinios ateina iš 
“Tass’o” komunistinio malūno. 
I lietuvių kalbą jas teikiasi iš
versti tarybinė “Elta”. Tik tada 
jos pasiekia komunistų laikraš
čius Lietuvoje, jokių politinių 
komentarų redaktoriai nerašo, 
paduodami ant “Tass’o” kurpa
lio šlovingosios partijos naudai 
ir malonei iškraipyti faktai, ku
rių, būdamas šiapus geležinės 
uždangos, kartais net negali at
pažinti. Žinių pagrindiniais šal
tiniais “Tass’as” mėgsta pasi
rinkti komunistinius laikraščius 
vakarų pasaulyje, dažniausiai 
net nepaminėdamas, kad jie yra 
komunistų laikraščiai. Nevisi 
lietuviai juk žino, kas yra “Dra
peau rouge” (Raudonoji vėlia
va) Belgijoje ir “La Libertė” 
(Laisvė) Prancūzijoje. Komu
nistinių laikraščių pavadinimai 
neverčiami į lietuvių kalbą ,kad 
skaitytojams būtų sunkiau atpa
žinti žinių šaltinius ir jų tikrąjį 
veidą. Neiškraipyta informaci
ja, spaudos laisvė į kompartijos 
planus niekada nebuvo įtraukta. 
Laisvę braižyti gyvenimo pla
nus kompartija pasilaiko sau, o 
savo pavaldiniams skurdžioje 
belaisvėje suteikia malonę juos 
dviem šimtais nuošimčių įgy
vendinti. ..

Kauno gyventojai nemėgsta 
komunistinės spaudos

Kyla klausimas — kokį pasi
sekimą turi Lietuvoje dabartinė 
komunistų spauda. “Ties a” 
džiaugiasi tūkstantiniais tira
žais, bet vis dėlto randa reikalo 
puse burnos prasitarti: “Jau ei-

binis redaktorius ir y-ra mažytis -PiaTirnmo diu-
žvirblelis šlovingosios partijos 
kruvinose rankose. O tai juk 
nelabai patogi vieta lizdeliui...

Nauji metai, seni batai
Pavarčius “Tiesos” ir kitų ko

munistinių laikraščių pusla
pius, j akis krinta jų skandalin
gas monotoniškumas. Keičiasi 
metai, bet palieka tie patys la
bai pasenę redaktoriaus batai, 
kuriais jis vaikšto po savo reda
guojamo laikraščio skiltis ir 
puslapius: gegužės pirmoji, pa
siruošimas sėjai, mašinų-trakto- 
rių remontas, geriausias dirvas 
-v kukurūzams, nuimti kuo 
greičiausiai de*rlių nuo įaukų, 
laiku - pasėti žiemkenčius, di
džioji spalio revoliucija ir pan. 
Taip ątrodo tarybinio redakto
riaus kalėjimo grotos, kurių 
jam nevalia išversti iš pamatų 
ir pačiam pavaizduoti gyvenimą 
tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Re
daktorius turi laukti, kol komu
nistų partija atsiųs direktyvas 
iš Maskvos. Jeigu nėra medžia-

bas Kauno mieste atsilieka. Jei
gu paimsime duomenis apie tai, 
kaip buvo išplatinta spauda 
rugpiūčio mėnesiui, tai pama
tysime, kad Kaunas užima pa
čią paskutinę vietą respublikos 
miestų ir rajonų tarpe.”... Pa
garba lietuviškam Kaunui, kad 
jis dar neužmiršo, kokia turi 
būti spauda! Tas raudonas ko
munistinės spaudos nepopulia
rumo siūlas pasiekia ir kitas 
Lietuvos dalis: “Blogai, pavyz
džiui, platinama spauda Klaipė
doje. Mėnuo iš mėnesio jau gan 
ilgą laiką spauda blogai išpla
tinama tokiuose rajonuose, kaip 
Vievio, Lazdijų, Prienų, Trakų; 
Ukmergės, Utenos ir kai kuriuo
se kituose”... Komunistinis ter
minas — “blogas išplatinimas” 
reiškia faktą, kad minėtųjų vie
tovių gyventojai nenori prenu
meruotis komunistinės spaudos. 
Ką gi — karklyno krūmuose 
čirškiantieji žvirbliai Lietuvoje 
niekada nebuvo perdaug popu
liarūs ... Vyt. Kastytis

V1ENYBĖJE — GALYBĖ!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. pries piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
 Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723.

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”) nes slėgė rusų okupacija ir len
kinimo antplūdis. Pabėgę nuo 
maskolių lietuviai vistik neiš
sivadavo grynai nuo lenkinimo, 
kuris buvo pagavęs mūsiškius 
išeivius.

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

SIUNTINIUS
PER

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 I
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 

unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

i

Latvių bendrovė
Autorizuotos pardavėjos. Gazo kompanijos priežiū 
ro|c. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.
Gano įou onglis žerti — 
laikos įrengti automatinį 
dujų arba alyvos šildymų. 

Prašome skambinti: 
TELEF. LE. 1-2554

15 Barton Ave., Toronto. 
ARTURS GARNEJS.

ARNEVsco.

&
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Paskutinis prieš Kalėdas! !
DIDELIS IR LINKSMAS

- šokiu vakaras -
HAMILTONE,

Royal Connaught Motelyje,
rengiamas š.m. spalio 20 d., šeštadieni.

Šokiams — puikus BENNI FERRI orkestras. 
Geras bufetas, loterija — mokyklai ir kiti malonumai.

Visus ir iš visų kolonijų brangius lietuvius maloniai kviečiame 
atsilankyti ir paremti Lietuvos bylą.

TFondo A-bės Hamiltono sk. valdyba.

! Pavergtoje tėvynėje
Kun. J. Kanšyla gyvena Žąs- 

liuose, Kaišiadorių vyskupijoj, 
ir eina kunigo pareigas.

Juozas Grigelavičius, Igno 
sūnus, kaip rugsėjo 21 d. paskel
bė Vilniaus radijas, paskirtas 
“T. Lietuvos Ministerių Tary 
bos pirmininko pavaduotoju”. 
Apie jį patį plačiau nepranešta 
nieko.

Jonas Šimkus, ryšium su 50 
m. gimimo sukaktimi “LTSR 
Augščiausios Tarybos prezidiu
mo ’’įsaku apdovanotas ’’LTSR 
nusipelniusio meno veikėjo gar
bės vardu”. (E).

Turistų siuntimas iš Lietuvos 
į satelitinius kraštus ir Vak. Eu
ropą dar nėra pasibaigęs. Šie
met iš Lietuvos ten buvo pasiųs
ta keli šimtai tos rūšies turistų. 
Keliolika l'etuviu dalyvavo 
taip pat antrojoje kelionėje 
aplink Europą”. Rugsėjo pra
džioje viena grupė buvo išvyku
si į Suomiją, keli dalyvavo so
vietų ekskursijoje Norvegijoje. 
Ir vėliau dar keliolika lietuvių 
buvo išvykę su sovietinėmis tu
ristų grupėmis į kitas užsienio 
šalis. Spalio mėnesį organizuo
jama kelionė į Indiją-

SUDBURY. Ont.
šokių vakaras, kurį ruošia 

bendruomenė, įvyks spalio 13 d., 
šeštadienį, žinomoj gražioj uk
rainiečių salėje, Frocd Rd. Šo
kiams gros puikus orkestras ir 
veiks lietuviškas bufetas. Pra
džia 7 v.v. Tad, visi į pašokimą!

Kun. B. Jurkšas, Edmontono 
lietuvių __ kolonijos kapelionas, 
pakeliui į Torontą, viešėjo ke
letą dienų pas kun. A. Sabą ir 
pas J. M. Kriaučeliūnus.

O. ir A. Rupkalviams pas 
Aniolus buvo suruoštas jaukus 
pobūvis ir įteiktos dovanos 
“gandro” apsil; nkymo belau
kiant. \ Sudburiškis.

Port Colborne, Ont.
Gausus Wellando ir Port Col

borne lietuvių?būrelis rugsėjo 29" 
d. suruošė atsisveikinimo veišes 
pp. Skaisčių šeimai persikeliąn- 
čiai gyventi į Hamiltoną.

Pp. Skaisčiai buvo ypatingai 
draugiški ir mylimi apylinkėje 
ir daug nusipelnę lietuviškoje 
veikloje.

Prie lietuviškai šeimyniško 
vaišiu stalo buvo sudainuota ii-' 
liausiu metų, įteiktos dovanėlės 
ir atsisveikinta su gražiais lin

kėjimais įsikuriant nuosavame 
name Hamiltone.

Wellando apyl. vardu atsi
sveikinimo žodį tarė P. Šidlaus
kas; Skautų ir scenos meno mė
gėjų vardu—B. Simonaitis; Me
džiotojų - meškeriotojų klubo— 
B. Luomanas; senųjų lietuvių — 
J. Radvilas; bendradarbių — p. 
Paužuolis ir kt. dalyviai.

Tenka pažymėti, kad reta ku
ri apvlinkė, kaip Wellandas ir 
Port Colborne turi gražią tradi
ciją pagerbti įsikuriančius ar iš- 
vykštančius lietuvius. B. S.

WELLAND, Ont-
Jūros skautų vakaras. Savo 

trijų metų gyvavimo laikotar
piui atžymėti, jūr. skautai talki
nami rėmėjų ruošia didelį ru
dens vakarą spalio 20 d. Wellan- 
-de, TĮagSF ‘St. Slovakų salėje. 
Pradžia 6.30 vai. vak.

Čia laukiami mieli rėmėjai, 
įų artimieji bei pažįstami ir sve
čiai iš tolimesnių vietovių.

Pasivaišinimui veiks gausus 
įvairių gėrimų ir užkandžių bu
fetas. Laimei išbandyti turtinga 
loterija ir kt. įvairumai.

Spalio 20-ji Wellande tebūna 
lietuviško solidarumo diena.

B. S.

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. 9-9870

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

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

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

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

Rugsėjo 29 - 30 d. Hamiltono 
ateitininkai paminėjo “Ateities” 
45 m. sukaktį. Šventė sudomi
no irnemažą būrį lietuvių ha: 
miltoniečių.

Jau šeštadienio vakare jie su
sirinko bažnyčion susikaupti, 
pasimelsti ir apsivalyti nuo 
nuodėmių. Susikaupimo valan
dai vadovavo Kanados ateitinin
kų dvasios vadas kun. dr. J. Gu
tauskas, padedamas vietos dva
sios vado kun. dr. J. Tadaraus- 
ko. Nepamiršti ir tie, kurie ko
vodami dėl “Visa atnaujinti 
Kristuje” idėjos paaukojo savo 
gyvybes tolimame Sibire, kurie 
kankinio mirties susilaukė kalė
jimo pogrindžiuose ir kurie pa
ties Dievo buvo pašaukti pas 
save — jiems nuskambėjo var
gonų palydima “Libera me, Do
mine”.

Sekmadienį 11 vai. mes juos 
vėl matome toje pačioje, tik jau 
žmonių perpildytoje, bažnyčio- 
ie besispiečiančius po savo vė
liava. Kun. dr. J .Gutauskas pri
mena, kad šiandien jau nėra jo
kio reikalo ieškoti naujų būdų 
Dievą įrodyti — jų jau pakan
kamai turima. Šiandien svarbu, 
kad kiekvienas katalikas atlai
kytų Dievo siunčiamus tikėji
mo bandymus per kančią, nuo
dėmę ir mirtį. Ateitininkai, pa
siryžta nepalūžti ir visi prisiar
tina prie Dievo Stalo pasisemti 
jėgų, šį įspūdingą vaizdą dar 
labiau sustiprina darnus bažny
tinis choras. Tikiu, kad ne vie
nas, Lietuvos himno žodžiams 
aidint, pasijuto nuklydęs į kurį 
nors Nepriklausomos Lietuvos 
kampelį, pamiršęs tremties ne
dalią.

Po pamaldų ateitininkai ren
kasi į parapijos salę, kur jų ir 
svečių laukia skoningais ir gar
džiais valgiais apkrauti stalai.

Nuoširdūs linkėjimai ir pa
skatinimai pinasi su dainomis, 
net nepajuntama, kad artėja lai 
kas sekančio programos punkto 
— akademijos.

Scena pasipuošusi tautine ir 
bažnytine vėliavom, prie “Visa 
atnaujinti Kristuje” vėliavos 
budi garbės sargyba. Prie gar
bės stalo gausus garbingų sve
čių būrys: At-kų Federacijos 
vadas prof. Sužiedėlis, dvasios 
vadai kun. dr. Gutauskas ir kun. 
dr. Tadarauskas, Kan. Liet, Kat. 
Federacijos pirm dr. A. Šapoka, 
KLB Kr. Valdybos pirm. Saka
lauskas, KLB Hamiltono apyl. 
pirm. Juozapavičius, Kat. Mot. 
D-jos skyriaus pirm. Meškaus
kienė, Ham. skaučių vietininki- 
jos vietininkė Vilimienė, “Mo
teris“ redaktorė Prapuolenytė, 
HL skautų tuntininkas Trečio
kas, vysk. M. Valančiaus vardo 
šeštad. mokyklos vedėjas Mik
šys, T. Rafaelis Šakalys, OFM, 
kun. P. Ažubalisdr Toronto vyr. 
at-kų k. pirm. inž. Razgaitis.

Ypatingai gražų įspūdį pada
ro moksleivių at-kių-ų įžodis. 
Žiūrovai stebi vieną po kito at
einantį prie “Visa atnaujinti 
Kristuje“ vėliavos, girdi jų jau
nų širdžių pasiryžimo žodžius, 
mato juos priklaupiant ir bu
čiuojant jiems brangią vėliavą. 
To negana. Kiekvieną iš jų iš
lydi Federacijos vadas prof. S. 
Sužiedėlis ir dvasios vadas kun. 
dr. J. Tadarauskas paspausdami 
iiems rankas, o Hamiltono vyr. 
at-kų k. pirm. Pleinys ne tik 
sveikina juos, bet ir apdovano
ja kiekvieną prof. St. Šalkaus
kio “Ateitininkų Ideologija”.

Pro žiūrovų akis pražygiuoja 
grąži eilė jaunimo: L. Bakaitytė, 
D. Choromanskytė, G .Lataus- 
kaitė, N. Latauskaitė, V. Staniū- 
tė, A. Žemaitytė, N. Ryckytė, A.

Hamiltono ateitininkų šventė
savo mintyse, nes dėl laiko sto
kos neturėjo progos žodžiu jų 
pareikšti.

Po šios iškilmingosios dalies į 
ateitininkus ir visuomenę pra
byla Federacijos vadas prof. S. 
Sužiedėlis, išsamiai išnagrinė- 
damas šių laikų tikėjimo padėtį, 
nurodydamas tuos pavojus, su 
kuriais kiekvienas katalikas su
siduria kasdieniniame gyveni
me. Jis nurodo, kad šiandien 
aktyvios ateistinės kovos beveik 
nėra, išskyrus Sovietų Rusiją. 
Pasaulis šiandien nesigėdi Die
vo, ir diplomatai užsimena apie 
Ji, net ir JT turi savo medita
cijos kambarį. Gaila tik, kad 
vietoje Dievo ten patalpintas iš 
Indijos atgabentas besielis kel
mas. Vietoje Gyvojo Dievo už
viešpatauja kaž kokia pagoniš
ka dievybė, išstumdama Kristų 
iš viešojo gyvenimo. Todėl šių 
dienų katalikiškoji akcija įgau- ne vieną privertė pagalvoti sa- 
na naujas formas. Šių dienų | v° kalbos likimu. V. Simanavi- 
žmogus nori pavyzdžio. Gilios čiūtės ir G. Uogintaitės “Motu- 
prasmės įgauna sena patarlė: mano” dar daugiau išryškino 
žcdžiai pamoko, pavyzdžiai pa- mūsų gimtosios kalbos šių dienų 
traukia”. Katalikiškas apaštala- . pavojus. Sveikintinas torontie-

stiprus meninis vienetas. Kaip 
žavėtinai jos šoko “Grybus” ir 
“Noriu miego”! Pasididžiavi
mas Hamiltono moksleivių 
ateitininkų!

Torontiečiai moksleiviai atei
tininkai, vadovaujami Tėvo Ra- 
faelio Šakalio, OFM, apima net 
kelias meno sritis. R. Stirblys 
padeklamuoja eilėraštį “Gražią 
Tėvynę mylimąją”. Su dideliu 
susikaupimu buvo išklausytas 
V. Sakalauskaitės romansas 
“Laumių vestuvės”. Daug juoko 
sukėlė D. Daugvainytė savo hu- 
moristika. R. Stirblio, A. Augus- 
tinavičiaus ir J. Treigio satyri
nės dainos jau nebe juokais bu
vo sutiktos, bet ne vienam sukė
lė rūpesčio, kad žaliasis doleris 
nupirko mūsų tėvynę ir iškeitė 
i bespalvę svetimą gyvenvietę. 
O “Žodynas, angliškai grynas”

Lietuviai pasaulyje
IA

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

Steadman, 
Kronas, 

Valevičius
Limited

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. E. 
Tel. JA. 8-8491

I

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITI ir p. S. SAVICKĄ

vimas sėkmingas bus tada, ka
da kiti pamatys, kad katalikas 
skirtingai kalba, skirtingai el
giasi, skirtingai gyvena. Tik tuo 
keliu eidamas, katalikas gali ti
kėtis, kad Kristus vėl bus su
grąžintas į viešąjį gyvenimą. 
Kalba palydėta gausiais ploji
mais.

Meninę dalį išpildo pakaito
mis Hamiltono ir Toronto moks
leiviai ateitininkai. Hamiltonie- 
tės M. Pusdešrytė ir V. Staniu- 
tė labai darniai ir su nemažu iš
gyvenimu pianinu paskambina 
“Grand Military Galop”. Jos bu
vo palydėtos gausiais plojimais. 
Nepaprastai gilaus įspūdžio pa
darė hamiltoniečių montažas 
“Minijos pakrantėj”, kuriame 
pasirodo 11 mergaičių būrelis, 
galima sakyti, aktorių. Išskirti
na vaidyba ir deklamacijos G. 
Bakaitytės ir 
Neatsilieka ir 
drai paėmus,

L. Verbickaitės. 
N. Ryckytė. Ben- 
visas būrelis yra

gimnazijos rėmi-Vasario 16
mas nuo rugsėjo 1 d. buvo su
kėlęs nerimo, kad jos rėmėjų ei
lės Hamiltone galinčios prare- 
tėti. Visdėlto krizė nugalėta. Da 
lis senųjų rėmėjų, kurie ištik- 
rųju per tris ar keturis metus 
nuolatinio aukojimo yra nuvar
ginti. liko rėmėjais dar ir atei
nantiems metams. Vieną kitą iš
stojusį pakeitė naujieji, ir to- 
kįu būdu ši labai svarbi lietu
viška kultūrinė institucija trem
tyje iš Hamiltono turės tą pa
čią, o gal dar ir truputį didesnę 
paramą. < i

Nauji Vasario 16 g. rėmėjai.
Uuo rugsėjo 1 d. į šios gimn. rė
mėjų eiles įstojo iš Fruitlando, 
Ont., pp. Sofija Skripkutė - 
Rakštienė ir jos dukra Laima 
Kriaučiūnienė. Būtinai reikia iš
kelti faktą, kad šios mūsų tau
tietės atsiliepė į prašymą “TŽ” 
pačios, niekeno nesugestijonuo- 
jamos, pasižadėdamos auktoti 
po $1 mėnesiui. S. Rakšteinė su 
vyru neperseniai atsikėlė iš 
Sudbury, Ont., kur visą laiką 
aukojo Saleziečių g-jai„ o nuo 
š.m. pradžios kartu su p. Laima 
irgi pačios prisirašė į Z. Orvido 
vad. Saleziečių g. remti būrelį, 
skirdamos jai po $1 mėnesiui 
kiekviena. Jei tokių šeimų bū
tų nors dešimtoji dalis, mes, 
nors ir maža tauta, savo dvasia 
būtume didžiųjų tautų eilėse.

Yra būtina paminėti, kad šios 
dvi šeimos yra jautrios viskam, 

  _ _ kas lietuviška: jos pirmosios įsto 
Eismantaitė ir T. Mureika., Ne jo nariais į NF; kad ir gyvendą- 

. • i j • • _ _  1 J  _ <■»<?> c, o 1 i o T-T o m TT H Dtik tėvų veiduose galima buvo 
išskaityti džiaugsmo ir pasidi
džiavimo šypsnius, bet ir gau
siai susirinkusiai visuomenei 
padarė didelio įspūdžio. Ne ma
ža dalis garbės prezidiumo pa
bėrė gausių linkėjimų. Kiti siun 
tė nuoširdžiausius linkėjimus

mos šalia Hamiltono, jos randa 
priemonių perduoti savo aukas 
parapijai, šalpai ir kitiems rei
kalams. P. Rakštienė, įteikdama 
$10 Vas. 16 g, (už 5 mėn. į prie
kį) pastebėjo, kad turinti kele-

čių pasirinktas kelias! Juk ir 
kruopščiausiai paruošta paskai
ta negalėtų prilygti savais pa
mokymais. Plačioji visuomenė 
turėtų atkreipti daugiau dėme
sio j šią meno sritį, gydydama 
įvairias mūsų tremties negero
ves. Visuomenė su malonumu 
būtų išklausiusi ir daugiau to
kių dainų. Deja meninė dalis 
tuo ir buvo baigta. O tada pra
sideda linksmoji dalis — šokiai 
ir žaidimai.

Tenka pripažinti ,kad Hamil
tono ateitininkai nerodo apsnū
dimo žymių. Ne veltui Fed. Va
das pripažino juos veikliausiais 
visame Amerikos žemyne. Jų 
skaičius nemažėja, bet gana ryš
kiai didėja. Garbė kuopos pirm, 
p. Pleiniui, sekretorei mokyt. 
Grajauskaitei ir visai valdybai, 
garbė ir visiems nariams, kurie 
įgalina valdybą sėkmingai veik
ti. , ,

Svečias.

vei- 
kad 
bū- 

tiek 
nu-

HAMILTON, Ont
kur ir kada juos pristatyti.

Kai susiduri lietuviškame 
kime su tokiomis širdimis, 
ir labiausiai šiame darbe 
turn nuvargęs — įgauni 
dvasinės jėgos, jog lengvai
eali ta apatiją, kurią sukelia 
daugelio tautiečių visiškas abe
jingumas.

Šios dvi naujos narės įskaity
tos į V. Narkevičiaus vad. bū
reli.

Nuo spalio 1 d. į Z. Orvido 
Vas. 16 g. būrelį įstojo Anta
naitienė Elena, paskyrusi po $1 
mėnesiui. E. Anatnaitienė, kad 
ir turėdama 3 dukrelių šeimas, 
neužsidaro jų rately, bet visada 
maloniai atsiliepia į tautinių rei
kalų šauksmą. Ji yra nepailstan
ti lietuviškos knygos palaikyto
ja, visada duosnesnė už kitus 
aukų lapuose, retai tepralei- 
džianti mūsų o-jų kultūrinius 
parengimus. Hamiltonas laimin
gas, kad savo žaliuojančiame 
pavėsy turi paslėpęs daug tokių 
^”klių ir tylių lietuviškų šir
džių.

Šioms 3 mūsų gerosioms tau
tietėms (ar nereikėtų jų akivaiz. 
doję ir vyrams daugiau susi
mąstyti?) Vas. 16 g. vardu ta
riame nuoširdžiausią ačiū.

Petrulio “Prieš srovę” lapkri
čio 3 d. 7 v.v. Wesdale Collegia
te salėje ateitininkų kviečiamas 
suvaidins Detroito Dramos 
gėjų Sambūris. Režisuoja 
Mikšienė.

Jau metai, kai Hamiltone 
turėjome sceninių pastatymų, 
tad šis ateitininkų, o ypač kuo
pos pirm. J. Pleinio didelis dar
bas susilauks, tikimės, iš visų 
lietuvių skaitlingos paramos ir 
nuoširdžios padėkos. Bilietai jau 
pradėti platinti. Juos prašome

Mė- 
Z.

ne-

tą fantų Namų Fondo spalio 26 įsigyti iš anksto knygų kioske
d. vakaro loterijai ir paklausė,

Maker of Canada's Finest Shirts

Jou dougiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirbo augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rošytg 

garantiją apie jų kokybe ir rūšj, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.g ROSE HEATING - TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė - 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

po pamaldų arba skambinti J. 
Pleiniui, tel. JA. 9-5129, kuris 
su malonumu juos pristatys į 
namus. Iš kitų vietovių užsaky
mus prašome siųsti 87 Sanford 
St., South, kartu pridedant ir 
pinigus. Bieljetu kainos $2, $1.50 
ir $i.00t

Namų Fondas su giliu dėkin
gumu pristato naujus narius, 
paskyrusius po $100: Baronaus- 
ką Joną, Peldžių Vytautą (Pa
ris, Ont.)n Čėsną Vladą, Tėvelį 
Antaną ir Seniūną Juozą. Tams
tų, gerieji tėvynainiai, realus 
prisidėjimas prie Tautos Namų 
Hamiltone, suteikia v-bai daug 
jėgos tęsėti pasiimtą darbą ir 
vainikuoti jį gražiu laimėjimu. 
Priimkit NF v-bos nuoširdžiau
sią padėką ir užtikrinimą, kad 
Jūsų ir visų lietuvių lūkesčiai, 
kiek tai nuo jos priklausys, ne
bus apvilti.

Maloniai prašome visus lietu
vius iki vieno prie šio darbo pri
sidėti. Štai kur viena progų ir 
didžiausių bandymų, kuri paro
dys. kad Hamiltonas tikrai to 
garso, kuris apie jį nuėjęs per

VALSTYBĖS
Liet. K. Kūrėjų Savanorių 

Sąj. centro valdyba, išrinkta 
1953 m., savo kadenciją baigia. 
Pagal naujai paruoštus Sąj. įs
tatus sudaryta rinkiminė komi
sija, kuri praves naujų centro 
organų rfrikimus korespondenci- 
niu būdu. Į rinkiminę komisiją 
įeina gen. K. Musteikis, pulk. K. 
Ališauskas ir V. Rėkus.

Čikagos teisėjas J. T. Ziūris 
ir įmonininkas Algirdas Pivo
riūnas lankėsi Europoje. Londo
ne jie aplankė min. Balutį, ma
tėsi su DBLS pirm. Bajorinu, 
aplankė Lietuvių Namus. Išsi
nuomoję “Volkswagen” jie pa
važinėjo po Vokietiją, Austriją 
ir vienas per Italiją ir Prancū
ziją grįžo j JAV, o antras lanko 
Europos pramonės centrus bei 
muges.

Abu jie aplankė ir Vykd. Ta
rybą bei jos įstaigas.

Teisėjas Ziūris norėjo aplan
kyti ir Lietuvą, bet po ilgo del
simo jam buvo atsakyta, kad 
gali vykti į Sov. Sąjungą, o ten 
lankytis ten, kur Inturisto orga
nizacija nuveš.

L. Tautinės Sąjungos atstovai 
iš Clevelando, Detroito ir Čika
gos rugsėjo 22-23 d. buvo susi- 
važiave į J. Bačiūno vasarvietę. 
Kaip skelbia Dirva, jie “pritarė 
tautinės srovės dalyvavimui 
Amerikos Lietuvių Taryboje”, 
pripažinę “visų Lietuvos laisvi
nimo Veiksnių svarbą, konstata
vo Liet. Nepr. Talkos teigiamą 
vaidmenį ir nutarė ją remti”. 
Vašingtono sąskrydžiui atžymė
ti nutarę išleisti specialų leidi
nį. Svarbiausia buvęs nutarimas 
atgaivinti “American Friends of 
Lithuania” organizaciją, j ją bū
sią telkiami žymūs amerikiečiai. 
Tam darbui įvykdyti paskirti: J. 
Bačiūnas, Ant. Olis, Stp. Biežis 
ir Pijus Žiūrys.

Buvę nutarta remti visą “tau
tinę spaudą” — Vienybę," Mar-

pasaulio lietuvius, yra vertas! 
Po kelių metų įvykdę šią mūsų 
mastu milžinišką tautinę opera
ciją, mes visu nuoširdumu ga
lėsime ją patvirtinti Himno žo
džiais “Vienybė težydi”.

Antrasis NF vakaras, rengia
mas penktadienį, spalio 26 d., 
vokiečių salėje, 863 King St. E., 
turės originalią meninę dalį: see 
noje išgirsime mūsų kolonijos 
busimuosius menininkus — at
žalyną, jau gerokai pažengusius 
jų pasirinktose meno šakose.

Visi NF v-bos nariai prašomi 
jau pradėti telkti fantus būsi
mai loterijai, kuri, kaip jau da
bar jaučiama, bus viena turtin
giausių ir labai įvairi.

Visi NF nariai maloniai pra
šomi į šį koncertą - vakarą pasi
kviesti svečių, paaukoti jo lo
terijai fantų ir sekmadieniais po 
pamaldų juos įteikti betkuriam 
v-bos nariui arba paskambinti 
jiems telefonu į namus.

Pasistenkime, kad ir šis pa
rengimas duetų NF bent pus- 
tūkstantinę. Už visų narių pa
stangas iš anksto dėkojame.

Spalis — šalpos mėnuo. Iš- 
spauskime kaip nors iš savo biu
džeto (nenueidami į kiną ar nuo 
ko kito atsisakydami) mažiau
siai penkinę ŠF aukų vajui. Jau 
pradžioje turime gražų pavyzdį 
Švabaitį Juozą, kuris įteikė $10. 
Nors ir jis. kaip daugelis kitų, 
remia artimuosius Lietuvoje, 
bet visdėlto surado būdų atsi
minti ir nežinomą brolį lietuvį 
varge. , Sk. St.

gutį, Laisvąją Lietuvą, o ypač 
Dirvą.

Ant prof. Igno Šlapelio kapo 
ruošiamasi pastatyti paminklą. 
Iniciatyvos tuo reikalu ėmėsi 
Liet. Darbininkų Sąjunga. Kar
tu rūpinamasi ir pomirtinės jo 
darbų parodos suorganizavimu.

Inž. P. Narutis jau perėjo vi
sas emigracines komisijas ir ne
trukus atvyks į JAV. Vokietijo
je jis buvo sulaikytas dėl svei
katos.

Liuterioniu Generalinis Sino
das spalio 10-17 d. vyksta Pen
silvanijos valstijos sostinėje 
Harrisburg. Dalyvauja Jungti
nės Liuterioniu Bažnyčios Ame
rikoje 34 sinodų atstovai kuni
gai ir pasauliečiai. Svarstomųjų 
klausimų tarpe yra ir unija su 
kitomis liuterioniu bažnytinė
mis organizacijomis, kurios sa
vo laiku Amerikoje buvo suda
riusios nepriklausomos pagal 
skirtingas tų tautinių grupių is
torijas ir tradicijas, kurie skir
tingumai šiuo metu nebeturi 
bažnytinės reikšmės. Informaci
jos departamentas suvažiavimo 
laikui perkeliamas iš Niujorko į 
Harrisburgą. Paskutinis toks 
pat suvažiavimas įvyko 1954 m. 
Toronte. Pamaldos tada 
Anglikonų bažnyčioje ir 
džiai Eatcno auditorijoje.
D. BRITANIJA

DB Liet. Sąj. paskelbta 
apyskaita rodo š.m. iki rugpiū- 
čio 8 d. pąjamų 407.2.3, o išlaidų 
217.3.8. Tuo būdu pajamos virši
ja išlaidas 135.18.7. Tačiau Sąj. 
turi senų įsipareigojimų net 
325.0.6 sv., kai kasoje 299.3.4, va
dinasi trūksta 25.17.2 sv. Skola 
tai palyginus nedidelė, kai prieš 
trejetą metų buvo 2.000 svarų.

Ant. Petraitis, gyv. Kirby-in- 
Ashfield, rugpiūčio 25 d. nelai
mingai paslydęs griuvo ant savo 
namo laiptų ir susižeidė galvą. 
Nuvežtas į ligoninę mirė neat
gavęs sąmonės.

Velionis gimė 1903 m. sausio 
27 d. Tauragės apskr. Buvo L. 
kariuomenės savanoriu. Kariuo
menėje tarnavo Liktiniu puska
rininkiu iki bolševikų okupaci
jos. Vokiečių laikais buvo savi
saugos bataLijonuose. Į Angliją 
atvyko 1947 m. Lietuvoje jo liko 
žmona ir trys sūnūs.
BRAZILIJA

Kan. Zenoną Ignatavičių Šv. 
Sostas paskyrė besidarbuojan
čių Brazilijoje lietuvių misijo- 
nierių direktoriumi.

vyko 
posė-

iždo

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Patogios - tinkančios, vėsios . . . 
švelnus audinys ir šukuotos med
vilnės . . . lėkšti susiuvimai . . . 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubos sukabinimas priekyje — 
prilaiko stipriai. Tinka prie Jer
seys. W-19-56

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS

KANADOJE
jūsų ateitis šviesi!

Į^esvorbu, ar jas Kanadoje gyvenate jou seniai or tik atvykote, 
bet jūs tikrai prisidedate prie šio krašto pažangos.

Jūs pasidarėte Kanados augimo dalininku ir galėsite pasinau
doti Kanados šviesios ateities vaisiais

The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo dalininkas jau 
nuo 1832 metų. Turėdamos virš 380 skyrių visoje Kanadoje ir 
užsienyje, The Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviename 
bankiniame reikale

Skubiom ir mandagiam patarnavimui atvykite pas jums arti-4 
miousio The Bank of No.a Scotia vedėję. Verta su juo susipažinti.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

L j \ .. ag
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šio amžiaus skirtumus tarp 
principų ir praktikos, idealų ir 
tikrovės, dažnai paklysta, pasi
savindami laikinas, dalinas, ki
tų suktu būdu pateiktąsias ver
tybes. Nes vertybė yra tik var
das tam kas yra žęnonių verti
nama. Tai tik vardas pasirink
tam veiksmui ar daiktui. Jos yra 
išmokstamos, pasisavinamos, ir, 
kas svarbiausia, nevisuomet są
moningai. Praeityje buvo daug 
klaidžiojimų ir daug vertybių 
buvo pragaištingų. Šiandieninio 
auklėjimo sistema stengiasi nuo 
panašių įvykių apsaugoti pa
teikdama universalaus mokslo 
pagrindus, siekdama išauklėti 
savarankaus galvojimo; gerai 
informuotus piliečius. Tačiau 
neišvengiama vertybių sumaišy
mo arba per didelio vienos ar 
kitos iškėlimo. Jas galima, gru
biai skirstant, sugrupuoti į ke- 
turius skyrius, visų žmonių pri
pažįstamus vertinamus: 1. ape
tito patenkinimui ir gyvybės 
palaikymui; 2. mokslo, meno, is
torijos padariniai apčiuopiami 
tiesiogine percepcija; 3. socia
linė padėtis, prestižas, pasiseki
mas, populiarumas ir 4. laikyse
na Dievo ir žmogaus atžvilgiu

Troškimas žinoti ir išmokti 
yra natūrali ir būtina sveiko 
žmogaus funkcija, lydinti jį nuo 
lopšio ligi karsto. Tas amžinas 
troškimas eiti į nežinomas, ne
ištirtas sritis, vis daugiau ir pla
čiau susipažinti su gamtos slė
piniais ir pačiu žmogumi išvedė 
jį iš urvinio gyvenimo į dabar
tinį — atominį amžių. Kelias, 
kuriuo žmogui teko keliauti, bu
vo ilgas, klaidus, liudijąs jo nuo 
stabią ištvermę, drąsą ir pasiau
kojimą.

•Štai primityvaus realizmo 
žmogus nesuprantamų ir pa
slaptingų jėgų apsuptas. Štai jis 
jau savo empiriškumu suranda 
matus ir ima suprasti paslaptis 
fu nežinomybių, kurios buvo da- 
daise pragaro ar dangaus rykš
tės. Štai jis kuria klasiškojo 
mokslo pagrindus; išsiaiškina 
gravitacijos bei gamtos dėsnius.

Bet to negana! Jis eina tolyn 
ir tolyn su nenuilstamu ir nenu
galimu troškimu žinoti, turėti ir 
valdyti. Ir štai moderniojo 
mokslo pagalba išaiškina pa
slaptis į erdvę, į energiją ir į 
patį žmogų. Moksliškoji techno
logija įgalina užkariauti erdves, 
išmatuoti gylius ir pajungti gam 
tos iėgas savo naudai. Tačiau 
neramuolis žmogus žengia tobu
lindamas mokslą vis tolyn į 
naują periodą, kurį dar sunku, 
apibūdinti, nes reikia vaizduo
tės. kaip kad elektronikų suvo
kimui, ir matematikos pritai
kymo.

Greta technikos vystėsi ir 
dvasinės žmogaus perspektyvos, 
tobulėjo vis arčiau tiesos ir pil
numo. Juk kiekvienas organiz
mas turi tendenciją progresuoti 
savo pilnumo ir išbaigtinumo 
link. Išbaigtinumas yra gyveni
mo tikslas. Stokojant vieno ku
rio — materialinio ar dvasinio 
— prado, aiškiai juntama neiš- 
baigtinumas, vienpusiškumas.

Štai mes matome senovės 
graikų bandymus ir veržimąsi į 
ideališkąjį pasaulį, į grožį, Į gėrį, 
į tiesą, į susivaldymą. Mes ran
dame romėnų įstatymuose kon
cepciją visuomenės harmonijai, 
kuri, buvo tikėta, kad išgelbės 
iš chaoso ir pražūties. Krikščio
nybė įdiegė viltį atskleisdama 
antrąjį pasaulį, kur iš pirmojo 
į antrąjį, į amžinąjį kelias per 
pirmajame pasaulyje įgytąsias 
vertybes. Klasinis humanizmas 
ir krikščioniškosios transcen
dentinės vizijos rado atgarsį 
neo-platonistų tarpe bei jų uto
pijose. Filosofija ir pshicholo- 
gija davė naujus matavimus 
žmogaus prigimčiai, naujas de
finicijas tiesai, gėriui ir naujus 
gyvenimo tikslus. Tai vis dėka 
to nenumaldomo troškimo siekti 
ir žinoti. 1

Priaugančios kartos susitin
ka kaskart su sudėtingesnėmis ! 
ir keblesnėmis problemomis. ' 
Mėgėjų ir atsitiktinumų amžiai 
baigiasi. Profesinis paruošimas 
ir ilga patirtis yra pagrindas 
kiekvienoje abstrakčiųjų ir prak 
tiškųjų mokslų šakoje. Auklė
tojai praleidžia dešimtis metų su 
priaugančia karta, norėdami jį 
išauklėti kilnią tolerantišką ki
tų tautų, kitų kultūrų atžvilgiu, 
trokšta, kad ji būtų laiminga, 
naudinga, veržli, tikinti į tiesą 
ir laisvę. Viliasi, kad ji bus drą- gyvenimo dalis, nes nuo jo pri- 
si ir pajėgi eiti į ateitį, nors į 1.1______ -_________________
paslaptingą, pavojingą ir visuo- mis ir kokioje atmosferoje mes 
met netikrą, bet viliojančią ir praleidžiame didžiąją mūsų gy- 
žadančią. Jos kelias yra mokyk- venimo dalį. Niekas neišeina iš

su tam tikra savęs kontrole ir 
susilaikymu. Tai yra daugiau 
dvidešimtojo amžiaus savaip in
terpretuojamos televizijų, kinų, 
“komikų" ir prabangos garbin
tojų vertybės, nustelbiančios 
klasikines ir tuo tarpu liberali
nes — literatūrą, meną, muzi
ką, filosofiją, religiją ir net tam 
tikrais atvejais progresuojantį 
mokslą bei techniką. Ir pamažu 
poeziją išstumia “komikai", sim
fonijas pakeičia “rock and roll", 
susimaišo laisvės ir vergijos, ka
ro ir taikos sąvokos. Tai vis iš
dava daiktų, veiksmų ir sąvo
ku pavadinant vertybėmis, ku
rios žmogų veda kažkur, tik tai 
ne link žmogaus prigimto troš
kimo tobulėti.

Ir mes naujoje aplinkoje, ne
spėję tinkamai susiorientuoti 
padėtyje, nejučiomis pasiduo
dame toms naujoms šio konti
nento įtakoms, nežinodami, kad 
mes dažniausiai matome tik 
purvinąją, žemosios klasės gy
venimo pusę. Vieni palinkstame 
i materializmą, kiti į bohemiš
ką gyvenimą, užmiršdami savo 
pareigą mūsų tautai ir žmoni
jai — pažinti žalingas tenden
cijas, atrinkti ideališkąsias, hu
maniškąsias vertybes nuo pro
paguojamų ir eiti į progresą ar
tyn tobulybės. Juk neįmanoma 
įstatymais įdiegti moralę, išti
kimybę bei išmintingumą. Tai 
atsiekiama per ilgą, teisingą 
auklėjimą, faktų ir daiktų tei
singą vertinimą. “Kada išmintis 
įeina į tavo širdį, žinojimas ma
loniai užpildo tavo sielą. Moksle 
įgytas budrumas apsaugo nuo 
klaidų ir nuo blogo žmogaus” 
— sako sena graikų patarlė.

B. Audrys.

MOKSLAS
Aš nešu žibintą, kuris ap

šviečia pasaulį, įdiegia žmo
gui siekimus, kursto genijų 
ugnį. Aš suteikiu sparnus sva
jonėms, jėgą rankoms ir sme
genims.

Aš ateinu iš giliausių praei
ties tamsybių, su kovų randais 
ir kančių raukšlėmis, nešda
mas triumfališkai visų amžių 
išmintį. Tik per mane žmogus 
valdo žemę, orą ir vandenis. 
Su mano pagalba apšviečia
mos tamsybės, išmatuojami 
gyliai ir užkariaujama erdvė.

Aš esu progreso tėvas, kul
tūros kūrėjas ir likimo kalvis. 
Filosofija, technika ir menas 
yra mano rankų padariniai. 
Aš nugaliu ignoraciją, panai
kinu ydas ir anarchiją.

Aš tapau laisvės citadele, 
demokratijos apsauga, jauni
mo viltis, suaugusiųjų pasidi
džiavimas, senesniųjų džiaugs 
mas. Sėkmingos tautos ir lai
mingi namai, kuriuose aš gy
venu.

Mokykla yra mano dirbtu
vė; čia aš sukeliu troškimus į 
ateitį, formuluoju idealus ir 
idėjas, kalu raktus, kurie ati
daro duris į pasisekimą. Aš 
esu įkvėpimo šaltinis ir 
guonis kvėpavimui. Aš 
nenugalima jėga.

James A. Moss.

SPECIALYBIŲ PASIRINKIMAS
Viena iš didžiausių gimnazi

jos mokinių bei studentų prob
lema yra specialybių pasirinki
mas. Šiame specializacijos am
žiuje yra begale įvairiausių 
specialybių — net virš 17.000. 
Šio kontinento demokratinė 
švietimo sistema teduoda pro
gos mokiniams pasirinkti spe
cialybę tik paskutinėse gimna
zijos klasėse. Besimokant atsi
veria vis daugiau ir daugiau ga
limybių ir jaunuoliui darosi vis 
sunkiau ir sunkiau apsispręsti. 
Trečias sunkumas tai tėvų įta
ka. Kaip dažnai tenka nugirsti 
tėvus sakant, kad jo vaikas turi 
sekti jo pėdomis visiškai nepai
sant ar vaikas tai profesijai tin
kamas ar ne. Arba tėvai, kurie 
neturėjo progos pasiekti augšto- 
jo mokslo, spirte spiria ir prie
varta siunčia vaikus į universi
tetą, kad vaikai atsiektų tai, ko 
jie negalėjo. Neretai tėvas nori, 
kad vaikas pasirinktų vieną 
profesiją, kai tuo tarpu motina 
neri,, kad jos sūnelis ar dukre
lė visiškai kitą gyvenimo kryp
tį paimtų. Pavyzdžiui Leonardo 
tėvas muzikas visišlkai paten
kintas savo profesija, tačiau jo 
motina jokiu būdu nepripažįsta 
muzikos karjeros. Leonardas 
aiškiai rodo muzikinius gabu
mus ir norėtų muziką pasirink
ti savo specialybe, tačiau uni
versitete vargais negalais stu
miasi inžinerijos fakultete vien 
tik dėl to, kad motina galvoja, 
jog inžinerija pelningesnė. Šiuo 
atveju motina savo “gerais no
rais” tik pakenkia sūnui. Jis ne
bus patenkintas būdamas inži
nierium ir nemegs savo darbo.

Žmogaus profesija gali būti 
didžiausias džiaugsmas bei pasi
tenkinimo šaltinis ir atvirkščiai 
— nusivylimas, graužimasis bei 
išprotėjimo priežastis. Mūsų 
socialinę padėtį nusprendžia 
atliekamo darbo rūšis bei pro
fesija. Darbas tai svarbi mūsų, 

klauso su kokios rūšies žmonė-

KAS TURĖTŲ LANKYTI AUGŠTĄSIAS MOKYKLAS?
sąlyga, bet ne garantija į pasi
sekimą.

Nemažą vaidmenį vaidina stu 
dento tinkamumas ir jo domė
jimasis studijuojama šaka. Tin
kamumui ir intereso laipsniui 
nustatyti yra kaikur daromi tin
kamumo tyrimai (Aptitute 
Test), kurie gali pagelbėti stu
dentui pasirinkti studijų rūšį, 
bet kol kas pedagogai dar netai
ko visiems studentams kaip bū
tinybės įstojant į universitetus. 
Be to, yra kai kur praktikuoja
mi rekomendaciniai laiškai gim
nazijos mokytojų, nusaką moki
nio akylumą, supratimą, susido
mėjimą viena ar kita sritimi, 
darbštumą ir t.t. Tačiau kiek 
jie būna tikri ir jei tikri, kiek 
tikslūs ir veiksmingi universite
tų sąlygose?

Išvadoje siūloma naudoti pro
tinio gabumo minimumą, tinka
mumo tyrimo rezultatų ir kit. 
kaip sąlygą stojant į universite
tą. Tačiau čia susiduriama su 
pačia svarbiausia logiška išva-

da, kad prie dabar turimų mas
telių neįmanoma įvesti tikrą ir 
sėkmingą priėmimo schemą, 
neatstumiant pajėgiųjų. Gal ty
rimų bei pedagogų akimis stu
dentas dar nepribrendęs arba 
neužtenkamai suinteresuotas 
studijomis, bet po trumpo uni
versitetinio gyvenimo pasikeis. 
Juk jis yra nuolatiniame augi
mo periode. O tas “pirmos rū
šies” mokinys po metų ar kitų 
turės palikti universitetą, kaip 
nepajėgus, nes gal jis negali pri
sitaikyti prie mokymo metodų, 
gal per daug aktyvus šaluti
niams užsiėmimams ir t.t.

Jsidėmėtina, kad dabartiniuo
se universitetuose yra platus 
dalykų pasirinkimas ir ne vi
siems dalykams . reikalingas 
augštas protinių gabumų laips
nis, kartais svarbiau tinkamu
mo ir intereso buvimas. Papras
tai, bakalauro laipsniui įsigyti 
reikia tik vidutinių gabumų, o 
daugiau noro, pamėgimo ir iš
tvermės. V.

tik 
nu-

pa-
de- 
esu

la, per kurią žmogus suranda ir 
išvysto savo jėgas, savo asme
niškos laimės ir žmonijos gero
vės kūrimui.

Tačiau jaunuoliai, matydami

proto dėl persidirbimo, darbo 
klasės neramumas ir nepasiti
kėjimas nekyla vien tik dėl pi
nigo, bet ir dėl darbininkų emo
cijų. Žmogus turi mėgti savo pa

Phillips

tijos darbuotojų: spaudos srity
je — Akademinių Prošvaisčių ir 
Lituanus redakcijose ir bendra
darbis įvairiuose jaunimo spau
dos puslapiuose; veiklus studen
tų sąjungos ir studentų ateiti
ninkų organizacijos narys; orga
nizatorius, paskaitininkas ir ne
nuilstamas lietuvių ir Lietuvos 
vardo svetimtaučių tarpe popu
liarintojas. Linkėtina, kad Vy
tautas nenutoltų ir ateityje nuo 
dabartinės jaunosios kartos pro
blemų bei deklaruojamu idėjų.

—.Real Estate Board prezi
dentas R. A. Patterson kalbėda
mas tos organizacijos narių kon 
vencijoje iškėlė mintį suorga
nizuoti paskolų planą su tikslu 
pagelbėti baigti augštuosius 
mokslus. Esą, JAV išleidžia mo
kykloms 3 kartus, Sovietų Ru
sija — 4 kartus dagiau negu Ka
nada. Baigę studijas 5-10 metų 
laikotarpyje sugrąžintų su pro
centais. Bankininkai apskaičiuo
ja, kad reikėtų apie 50 mil. dol. 
tokiam planui išvystyti.

Stebėtina, kad biznieriai nori 
ir vargšą studentą išnaudoti už
dėdami jau dabar taip populia
riais tapusius “mortgičių” spąs
tus. Augštojo mokslo siekiančio 
jaunimo rėmimas yra valstybės 
ir yis.ųTpįliečįų pąrpjga o ne tik 
pavienio studento kova su fi
nansiškais sunkumais.

SAS Spaudos iii Informacijos 
skyriaus vedėjas yra Džiugas 
Staniškis, 7513 Lawnview Ave., 
Cleveland 3, Ohio. Jis taip pat 
yra ir Gaudeamus, SAS infor
macinio leidinio, redaktorius. 
Redakcinį kolektyvą sudaro: Da 
lia Prikockytė ir Vida Kaspera- 
vičiūtė.

SAS Philadelphijos draugo
vės valdybos pirm, išrinktas 
Kęstutis Pliuškonis. Jam padės 
B. Majauskas, Z. Čikotaitė, L. 
Petrauskaitė ir R. Lukas.

Al. Žukauskas, pereitų moks
lo metų Philadelphijos draugo
vės pirmininkas išvyko kariuo
menėn.

SAS Mt. St. Joseph draugovės 
valdybon išrinktos: Danutę,' 
Kriaučeliūnaitė, pirm./ ir Daf*J 
nutė Vebeliūnaitė, sekretore bei' 
korespondente. Kitos draugovių 
valdybos prašomos kuo greičiau 
prisistatyti Centro Valdybai, 
913 W. Ruscomb St., Philadel
phia, Penn., ir Spaudos bei Inf. 
skyriui, prisiųsdamos draugovės 
narių sąrašą. /

Praeitais metais įvykusioje 
Kanados universitetų mokomo
jo personalo konvencijoje To
ronte buvo pranašauta ,kad per 
sekančius 10 metų studentų 
skaičius Kanadoje nuo šiandie
ninių 67.000 pakils iki 129.000. Ši 
smarkiai gausėjančios studenti
jos problema sukėlė daug rū
pesčių auklėjimo reikalais besi
rūpinantiems asmenims. Buvo 
aptartos galimybės priimti į 
universitetus tik tuos studen
tus, kurie yra pajėgūs studijas 
baigti. Problema yra tuo įdo
mi, kad sprendimas — teisinga 
studentų atranka — sumažintų 
išlaidas valstybei, išspręstų pa
talpų klausimą ir jaunuoliai iš
vengtų nesėkmingo bandymo 
vienus ar antrus metus lankyti 
nereikalingai universitetą.

Pirmiausia susiduriama su 
klausimu — kas turėtų būti pri
imami į augštąsias mokyklas ir 
kokie metodai bei būdai naudo
tini atrenkant prašymus norin
čiųjų studijuoti? Su kokiais ga
bumais asmuo gali baigti pasi
renkamą mokslo šaką ir kokiu 

.būdu tie gabumai tiksliai nusta
tomi? Į šiuos klausimus susi
rinkę pedagogai nedavė galuti
no atsakymo, o tik keletą pa
siūlymų, nes studento sėkmė 
moksle nėra priklausoma 
nuo vieno ar dviejų aiškiai 
statytų veiksnių.

Visų pirmiausia siūloma
siremti protinių gabumų pajė
gumu, taip vadinamu Intelli
gence Quotient, kur pirmos rū
šies mokiniu skaitomas turįs L 
Q. virš 120 arba 809? baigiamųjų 
egzaminų pažymių vidurkį. Ta
čiau šie mastai nusaką pirmos 
rūšies studentą yra ne visai tiks 
lūs ir per siauri savo matavimu 
plotme. Didelį vaidmenį vaidi
na pats studento pribrendimas 
mokslui, jo mokymosi technika, 
pasirinktosios šakos atitikimas 
gabumams, šalutiniai veiksniai, 
kaip laiko praleidimas sportui, 
visuomeninei bei studentiškai 
veiklai, pasilinksminimams ir t. 
t. Pasitaiko kad “pirmos rūšies”, 
studentas neįstengia baigti pra
dėtų studijų, o kitas, būdamas 
mažų gabumų — žemiau 110 I. 
Q. — baigia ir sėkmingai dirba 
savo specialybėje.

Skaičiuojama, kad apie V4 
pradžios mokyklas lankančiųjų 
yra žemiau 110 I.Q., atseit ne
tinkamų augštajam mokslui. 
Tačiau tik apie 3% iš visų pra
džios mokyklos mokinių baigia 
universitetą. Išvada — taip va
dinamieji tinkamieji ir “pirmos 
rūšies” mokiniai dėl vienų ar ki
tų priežasčių nebaigia net gim
nazijos arba nesėdi universite
tų suoluose. Ir gyvenime yra 
prieštaraujančių davinių, nes 
dauguma Kanados vadovauja
mųjų gabių ir sėkmingų veiks
niu turi mažiau negu 120 I.Q. 
arba turėjo žemiau 80% baigia
mųjų egzamenų pažymių vidur
kį. Todėl augštas gabumų laips
nis yra tik viena svarbi, būtina

sirinktą darbą. Tik tada jis gali praleidžiant laiko prie knygų 
būti patenkintas savo dalia. j reikia bent 120 I.Q. Būna tačiau 

Kyla klausimas, kaip pasi- atvejų, kad jaunuolis su dide- 
rinkti specialybę atitinkamą sa
vo norams, sugebėjimams bei 
kišenei?

Jaunuolis, ieškodamas patari
mo specialybę pasirenkant su
tinka dvi problemas, kurias ga
lima apibūdinti sekančiais klau
simais: a. kokie yra reikalavi
mai pasisekimo toje profesijoje, 
kokią aš norėčiau pasirinkti ir b. 
kokios mano ypatybės, gabumai 
bei sugebėjimai? Kitais žodžiais 
specialybių pasirinkime patari
mas susideda iš pažinimo indi
vido ir atradimo profesijos, ku
rios reikalavimai geriausiai de
rintųsi su to žmogaus charakte
riu ir gabumais.

Psichologai, dirbdami įvairio
se srityse, ateina žmpnėms į pa
galbą ir specialybių pasirinki
mo problemoje. Norint bet kurį 
darbą tinkamai atlikti, žmogus 
turi turėti norą bei minimalinį 
sugebėjimą. Jau seniai buvo pa
stebėta, kad vienas žmogus bū
na protingesnis negu Kitas, ta
čiau tik šio šimtmečio pradžioje 
padaryti žingsniai išmatuoti 
žmogaus mentalinį amžių. Bi- 
net, prancūzų mokslininkas, bu
vo vienas iš pirmųjų, kuris sie
lojosi šia problema ir po dauge
lio metų tyrinėjimo įvedė men
talinio amžiaus koncepciją. Žmo 
gaus mentalinis subrendimas 
nevisuomet sutampa su jo metų 
skaičiumi. Amerikietis psicholo
gas Terman, tęsdamas. Binet ty
rinėjimus, įvedė I.Q. (Intelli
gence Quotient) supratimą, tai 
yra santykis tarp individo men
talinio ir chronologinio amžiaus. 
Jeigu žmogaus chronologinis 
amžius sutampa su mentaliniu 
amžiumi, jo I.Q. bus 100, jei men 
falinis amžius augštesnis už 
chronologinį amžių, jo I.Q. bus 
augščiau 100, ir atvirkščiai.

Psichologai, norėdami nusta
tyti individo tinkamumą vienai 
ar kitai profesijai, pirmiausia 
atranda I.Q., tuo nustatydami 
asmens sugebėjimus tai profesi
jai. Žmogaus I.Q. apriboja pro
fesijas, kurias jis gali pasirink
ti. Neverta siųsti jaunuolį ar 
jaunuolę į universitetą, kuris 
teturi tik 110 I.Q., nes norint „ _ __ «___
baigti universitetą vidutinjškai nes pakeitė mašinomis. Jaunuo

liui, kuris pradeda rinktis spe
cialybę, nėra vieno geriausio 
darbo, bet yra daugybė galimų 
darbų, tinkančių jo talentui, tik
tai jis turi žinoti, ką pasirinkti.

Besikeičiantieji darbo reika
lavimai turėtų priversti jaunuo-

liu noru bei pasiryžimu ir darbu 
su žemesniu I. Q. užbaigia uni
versitetą, tačiau tai atsiekiama 
tik didele kaina. Psichologai 
nustatė sekančią lentelę, koks 
I.Q. reikalingas įvairiems dar
bams:

120 I. Q. — reikalingas pabaig
ti universitetui, 112 — įstaigų 
tarnautojams, 100 — turi vidu
tinis normalus žmogus, 90 — su
augęs žmogus gali dirbti siuvyk
lose bei fabrikuose, kur reika
linga šiek tiek supratimo apie 
mašinų reguliavimą, vaikas gali 
pabaigti pradžios mokyklą, ta
čiau gimnaziją galėtų pabaigti 
tik su dideliu vargu, 70 — gali 
dirbti ūkio darbus, 60 — gali 
taisyti baldus, dažyti, nuimti 
daržoves iš lauko, 50—gali dirb
ti staliaus darbą, dažyti bei na
mų ruošos darbus, 40 — gali 
dirbti paprastus darbus skal
byklose, dirbti prie perkrovimo 
darbų ir t.t.

Be I.Q. psichologai dar turi 
išdirbę įvairias priemones, ku
rios padeda surasti individo su
gebėjimus įvairiose srityse, kaip 
pavyzdžiui muzikoje, mene, me
chanikoje bei medicinoje; pa
deda atrasti žmogaus paliinki- 
mus bei nustatyti jo charakterį.

Daugelis vis dar tebegalvoja, 
kad kiekvienas žmogus yra gi
męs vienos rūšies darbui, sekant 
šią nuomonę teįmanoma rasti 
pasitenkinimą tik vienoje spe
cialybėje, tačiau ši nuomonė 
klaidinga. Pavyzdžiui, žmogus, 
kuris turi patraukimą mechani
kai, gali surasti malonumą in
žinerijoje, mechaninėje odonto
logijoje (dirbtinų dantų dary
mas), laikrodininko amate, kon- 
struktuodamas mašinų modelius 
ir t.t. Taigi nėra pagrindo ma
nyti, kad žmogus nuo gimimo 
yra paskirtas vienai ar kitai spe
cialybei ir kitose srityse negali 
pritapti.

Darbo metodai reguliariai kei
čiasi. Naujos profesijos gimsta, 
o senosios išstumiamos. Vienu 
laiku visos elektrinės lemputės 
buvo žmonių išpučiamos. Tech
nologiniai išradimai šioje srity
je, kaip ir daugelyje kitų, žmo-

nagrinėjo augštąsias

— Su naujais mokslo metais 
susilaukėme nauju kolegų. To
ronto universitete pastebėti šie: 
N. Bersenaitė — biologija, Ber- 
senas — inž., Dagilis — inž., V. 
Mickevičius — inž., Mickevičius
— medicina. Punkrys — inž., 'G. 
Račkūtė — humanit. mokslai 
(atvyko iš London un-to ir įsto
jo į trečių metų kursą), R. Vaš- 
tokas — humanitariniai moks
lai.

Jau antri metai kaip naujai 
įstojantieji nepajėgia užpildyti 
baigusiųjų studijas vietas. Per
nai liet, studentų Toronto un-te 
skaičius siekė virš 40, o šiemet 
tik virš 30. Tačiau gimnazijas 
baigusiųjų skaičius dar nema
žėja. Nesinori tikėti, kad jauni
mas nesidomėtų studijomis.

— Prof. K. Pakštas Lietuvių 
Dienose
mokyklas lankantį jaunimą. Ly 
gindamas su kitų kraštų studen
tija jis pažymėjo, kad Kanado
je ir JAV naujosios kartos išei
vija nuo 1000 gyventojų turi 20 
studentų. Pernai Kanadoje buvo 
žinomų apie 70 studentų. Skait
linės gal būt tinka JAV, tik ne 
Kanadai, kur skaičiuojama ma
žiausiai apie 7-8 tūkstančių nau
jųjų ateivių. ’Tikrumoje Kana
doje studentai sudaro tik 9-10% 
visos naujosios ateivijos. “(P'ir 
gal oficialius imigracijos minis
terijos duomenis, po karo į Ka
nadą atvyko per 11.000 lietuvių, 
t.y. Lietuvoje gimusiu žmonių. 
Red.). •

— JAV akademinės organiza
cijos ateitininkai ir santariečiai 
prieš pradedant naujus mokslo 
metus surengė stovyklas su pla
čiomis paskaitomis bei diskusi
jomis. Ir vienoje ir antroje sto
vykloje gausiai dalyvavo' vyres
niosios kartos intelektualinės 
pajėgos.

Stovyklų metu išrinktos cent
rinės vaidybos. Santariečių: R. 
Mieželis — pirm., L. Sabaliūnas
— vicepirm., D. Juknevičiūtė — 
sekr., H. Žibąs — ižd., G. Ged
vilą — narys. Kontrolės komisi
jom L. Šmulkštys, A. Grinius ir 
G. Laužikaitė. Ateitininkų: A. 
Gečiauskas, A. Žukauskas, D. 
Karaliūtė, A. Lukas, P. Bobelis 
ir B. Cikota. Rev. kom.: J. Ma
nelis, J. Štuopis ir V. Kleiza.

— V. P. Vygantui šią vasarą 
suteiktas psichologijos daktaro 
laipsnis. Vytautas žinomas JAV 
kaip vienas iš veikliųjų studen-

lį apsvarstyti būdus, kurie pa
ruoštų jį nenumatytiems pasi
keitimams. Nors ir specializavi- 
masis yra pagrindinė gaida šia
me dvidešimtajame amžiuje, ta
čiau patartina pasirinkti specia
lybę, kuri būtų gimininga ki
toms specialybėms, kurios nebū
tų paveiktos tų pačių socialinių 
bei ekonominių faktorių. Pa
vyzdžiui, besiruošiant kliniki- j 
nės psichologijos profesijai pa
tartina imti ir kursus, kurie įga
lintų vėliau reikalui esant ar 
mokytojauti ar tyrinėti indust
rines bei kitas problemas.

Dauguma galvoja, kad gabus 
žmogus yra tinkamas ne vien 
tik profesiniam bei techniniam 
darbui, bet kad jis gali lengvai 
prisitaikyti ir žemesnio lygio 
užsiėmimuose. Tiesa, gabūs žmo 
nės gali dirbti paprastus ne
komplikuotus darbus, tačiau jie 
tenai niekuomet neras pasiten
kinimo ir rezultate pasidarys 
nervuoti, nesukalbami ir jų pro
dukcijos lygis bus daug žemes
nis už žmonių su žemesniu I.Q. 
Svarbu pasirinkti specialybę, 
kuri nereikalautų nei didesnio, 
nei mažesnio sugebėjimo negu 
žmogus turi.

(nukelta į 7 psl.)
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GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI IR PATEFONAI

melu

MOHAWK FURNITURE CO
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ TORONTE

2448 DANFORTH AVENUE Telefonai: OX. 9 4444, OX. 9-0977

HM
u išėjo iš spaudos Vinco Krėvės 

raštų pirmoji knyga.
Jo sudoro skoitytojų megiomieji dolykoi: Šiaudinėj Pastogėj, Žentas 
ir Raganius. Knyga turi 400 pusi., įrišta kietais kolenkoro viršeliais. 
Kaino $5.50.

Gaunama:
Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje

265 C Street, South Boston 27, Mass., 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

Visos raštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00 tam, kas juos užsisakys 
obor ir atsiųs -5 00 rankpinigių. Jie įskaitomi už. paskutinį tomų, o 

už pirmos penkias knygas reikės mokėti tik po $4.00.
L IETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, ežerais, kalnais, 
miestais ir miestelio^ — puiki priemonė tėvynės pažinimo mokslui. 
Sieninis, suvynioiamos $4 50 Sulankstomos, knygeles formos $3 50

AR MOKINIAI JUO APRŪPINTI?
• ENCIKL°PE?IJA ~ leidykla dar turi keletu pilnų komplek-
lŲ/ i • VIII lomai. Užsakymai priimami

lietuviu Enciklopedijos Administracija.
m

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
Štai geriausias pirkinys ilges
niam nešiojimui — labai pa
togios — ekstra vertingos. 
Neplyštančios Penmans dar
bo kojinės. Yra įvairiausių 
rūšių, tinkamų įvairios rūšies 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai 
Garsūs nuo 1868 m.
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Rcol Esta'ze Board & National 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. MORKIS, 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 

Noujoi otidorytos ir noujoi įrengtos. Volgioi gominomi prityrusių virėjų. Atido- 
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 9 00 vol. vok. Visi molonioi kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

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

/'/'£) Garantuotas saugojimas.
C-—/'r* Mokama atsiimant.

Garantuojame. 
-------------—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:

Cleaners

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

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

REAL ESTATE LTD.
Telefonas LE. 1-2471

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

DOVERCOURT - COLLEGE,
$1.500 įmokėti, 6 komb. namas, 
išilginis plonas, alyva šildomos, 
dvigubas garažas, geros ^'mo
kėjimo sąl., pilna kaino $9.700.

GLADSTONE - DUNDAS,
$1 000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus mūrinis narnos, išilgi- 
nis planas, garažas, 10 metų sko
la, skubus pardavimas.

DUNDAS - BROCK,
$1 500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis plonas, 
2 virtuvės, alyva šildomos, geros 
išsimokėįimo sąlygos.

SALEM - BLOOR,
$2 700 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
olyvo šildomos, 5 garažai. Geras 
pirkinys. Tinkamos statybininkui 
ar pan. Skubus pardavimas.

BEATRICE - DUNDAS,
$4 000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis namas, kvodrotinis planas, 2 
virtuvės, vandeniu olyvo šildomas, 
garažas, vieno skola 10-čiai metų. 
Parduodamos kaip palikimas, pui
kus namas.

MARGUERETTE - BLOOR,
$3 900 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, išilginis plonas, mod. 
virtuvė, olyvo šildomas, garalos, 
geros išsimokėjimo sąlygos.

per 
no-

1072 Bloor St. W
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, 
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgič.ai be 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

OAKWOOD - ST. CLAIR, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių 
2 augštus, atskiras mūrinis
mos, kvadratinis plonos, 2 virtu
vės, alyva šildomos, gorožos.

DURIE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių otskl- 
ors mūrinis namas, moderni virtu
vė, mod. vonia, gorožos su priva
čiu įvažiavimu, viena skola 10 m.

JANE - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvodrotiniš 
plonos, modernus viduje, vandeniu 
‘olyvo šildomas, plius kambarys 
rūsyje, garažas.

DURIE - HIGH PARK , 
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 
domas, 
metų.

QUEBECK 
$6.500 . 
skiros mūrinis namas, kvodrotinis 
planas, kietmedžio grindys, gražus 
didelis kiemas, vieno skolo 10-čiai 
metų. Skubus pardavimas.

PEARSON - RONCESVALLES, 
$4.500 įmokėti, 9 amborių, atsi
ras mūr. namas, kvodrotinis plo
nos, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
dvigubos garažas, 1 solo 10-čiai 
metų, geros pirinys.

šil-
10

2 mod. virtuvės, olyvo 
gorožos, vieno skola

- BLOOR, 
įmokėti, 9 kambarių ot-

P. KERBERIS
Biznio telef.: LE. 1-2471, 

Buto tel.: LE. 5-1584.

J. T., 2798
16, Mich.,

Vinco, kilu-

Paieškojimai
Kostas Luko&ius arba kas žino 

jo gyvenamąją vietą, prašau 
laišku pranešti šiuo adresu: Mrs. 
V. Korczynskaja, 3710 Henri - 
Julien, Montreal, Que.

Elenai Stankevičiūtei, 1947 m. 
atvažiavusiai iš Vokietijos Ka- 
nadon ir dirbusiai St. Joseph li
goninėje London, Ont., yra svar
bių žinių. Ji pati, ar žiną apie ją, 
prašomi pranešti: 
Roosevelt, Detroit 
USA.

Petro Pakščio, s. 
šio iš Šiaulių apskr., Šiaulių v., 
Voveriškių km., šiuo metu gyv. 
Kanadoje, ieško pusseserė Bro
nė Albrektaitė -> Žumbakienė, 
gyv. SSSR, Irkutskaje oblast, 
Ziminski rajon, Centralinam 
Chazane, yl. 1 — No. 14.

Zibertaitė - Punkauskienė, gy
venanti Kanadoje ar JAV, ieš
koma giminių Lietuvoje. Kreip
tis į “Tėviškės Žiburius”.

Adelės Celkytės - Raškauskie- 
nės ieško jos motina Čelkienė 
gyvenanti Vilkaviškyje. Rašyti: 
J. Šimanskis, 143 Spadina Avė., 
Ottawa, Ont.

Kamarausko, gyvenusio Kau
ne, Aukštaičių gatvėj, ieško se
suo Morkelienė. Atsiliepti: Br. 
Pakštas, 241 Keele St., Toronto, 
Ont. Tel. RO. 7-3323.

Balio Turkevičiaus, kil. iš Ro
kiškio stoties, Balio Butkaus, s. 
Jono, gyvenusio anglų zonoje, 
ir Petro Butkaus, gyv. prancūzų 
zonoj, ieško sesuo Liucija Drun- 
gelienė Lietuvoje. Atsiliepti: J. 
Žaliauskas, 84 McCaul St., To
ronto, Ont.

Paltaroko Gedimino, kil. iš 
Mažeikių, anksčiau gyvenusio 
Hamiltone, Ont., ieško motina ir 
brolis Lietuvoj. Žinantieji ar jis 
pats prašau atsiliepti: D. Skoru- 
lis, 23 Virginus St., Padstow 
N.S.W., Australia.

Strazdauskaitės Bronės, kil. iš 
Mažiekių, ieško motina Lietuvo
je. Žinantieji ar ji pati atsiliepti: 
S. Vaišvila, 178 8th Ave., Ville 
Lasalle, .Montreal, P.Q.

Firinauskų Vytauto ir Jono, 
ieško motina iš Lietuvos. Atsi
liepti: J. Zonys, 386 Roxton Rd., 
Toronto, Ont., Canada.

Pajieškomi giminės arba ar
timieji šių asmenų.
Vasiliūnas Jonas, gim. 1925 m. 

Levandiškiuose, Biržų apskr., 
gyvenęs Vokietijoje;

Tranipf-Trampas Richard
1913 m.;

Trampf Erna, g. 1914 m. 
Trampf Helena, g. 1922 m.; 
Pluscaiskas Edvard, sūn. Kazio,

g. 1928. II. 9. Telšiuose; 
Pečiulionienė Konstancija, gim.

1887. II. 1.;
Paieškomieji arba žinantieji 

apie juos prašomi susisiekti su 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
adresu: Litauisches Zentralko- 
mitee, (17a) Weinheim a.d. 
Bergst., Postfach 233, Germany.

gim.

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

J. STANIONIS,
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
WRIGHT AVE. - SORAUREN, 

$10.900 pilno kaina, 6 grožių 
kambarių namas, alyvos šildymas, 
2 geros virtuvės, geros kietme
džio grindys, labai švarus, dvigub. 
gorožos, į koiną įeina visi baldai, 
savininkas apleidžia Ontario.

BERESFORD AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 1 1 loboi grožių 
kambarių, kvodrotinis plonas, vi
sai atskiras, gero mūro nomos, 
vandeniu alyvos šildymas, gražus 
svečių kambarys su boru rūsyje, 
didelis gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, nomos šva
rus, dažytas aliejiniais dažais. Ba
lanse 1 atviro skolo 10- čioi metų. 

SUNNYSIDE AVE.-GRENADIER RD., 
$3.500 įmokėti, 10 didelių gra
žių kambarių, plius 2 saules kam

bariai, labai gero mūro, presuo
tų plytų nomos, vandens šildymas 
su stockeriu, 3 lobai geros virtu
vės, geros kietmedžio grindys, la
bai švarus, geros pajamos, prašo
mo koino tik $16.000.

BROCK AVE. - DUNDAS, 
$1.500 įmokėti, 7 gražių komb., 
per 2 ougštus, square plono, gero 
mūro namas; olyvo šildomos, 2 
mod. virtuvės, labai švarus, geros 
ougštds rūsys, galimybė garažui. 
Geros mokėjimo sąlygos.

WINDERMERE - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 7 labai gražių 
komb. per 2 ougštus, square pla
no, visai atskiros, labai gero mūro 
nomos. Vandens alyvos šildymas

P. Mališauskas
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 3-7425

R1DOUT REAL

Vyčio žinios
Artimiausiu laiku bus pradė

tos vyrų ir mergaičių krepšinio 
treniruotės. Vyrų treniruotės 
vyks St. Christopher salėje, o 
mergaičių — Loretta College sa
lėje.

Mergaičių sekcijoms išrinktos 
naujos vadovės: V. Balsytė, tel. 
WA. 2-3814 ir S. Kasperavičiūtė, 
tel. LE. 3-2245.

Spalio 19 d. 7 v.v. vytietės tu
rės pirmąsias krepšinio rungty
nes Hamiltone prieš jauną Ko
vo mergaičių krepš. komandą.

Vytietės pirmą kartą užregist
ravo moterų krepšinio komandą 
pirmenybėms — CYO pirmeny
bėse. Sėkmės!

Sekančios futbolo rungtynės 
įvyks ateinantį trečiadienį 7 v.v. 
Millen stadijone. Bus žaidžia
mos Consol Cup turnyro pusfi
nalinės rungtynės prieš italų 
Lazio. A. S-

Vytis - Latviai 4:1
Praėjusio savaitgalio pirme

nybių rungtynėse Vyčio vienuo
likė nesunkiai įveikė atkakliai 
kovojančius latvius 4:1. Jau žai
dimo pradžioj Preikšaitis nesu
laikomai fiksuoja pirmąjį įvar
tį. Tuo paskatinti vytiečiai stip
riai priremia latvius. Tačiau 
priešo vartininkas, turėdamas 
laimės, Preikšaičio siųstas bom
bas vis nukreipia į kampinį. J. 
Vėlyviui ir Lietuvininkui neiš
naudojus puikių progų rezulta
tui pakelei baigiamas pirmas 
puslaikis.

Antram puslaiky latviai su
krunta ir išnaudoję baudinį 
rimtai graso vytiečiams. Žaidi
mas pasidaro permainingas. Ta
čiau Vyčio gynimas dirba už
tikrintai ir grąžinti tolimi Kas
peravičiaus A. kamuoliai duoda 
progos puolimui nuolat grasinti 
priešo vartams. Puslaikio vidu
ry Žukas sukdamasis meistriš
kai siunčia kamuolį nesitikėju
siam vartininkui į priešingą 
kampą ir rezultatą persveria Vy 
čio naudai. Tolimesnis žaidimas 
vėl priklauso vytiečiams. J. Vė- 
lyvis ir Preikšaitis dar kartą 
nuginkluoja priešo vartininką 
užtikrindami laimėjimą. Po šio

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenką k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai i

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

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams roštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Savi pas savus!
Auto mašiną mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotą mechaniką greitai ir sąži
ningai .

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

Sov. V. DUNDYS

BLOOR - JANE,
$6.000 įmokėti, 6 didelių kamba
rių per 2 ougštus, 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 komborioi per tris ougštus. 
Loboi gero mūro, vandeniu su 
anglimis apšildomos. Parduos už 
maždaug $14.000 or dor mažiau 
— geromis sąlygomis.

HIGH PARK,
$15.000 įmokėti, visai naujas, 
moderniškos šešių butų, po 2 mie
gamus, pastotos. Vond. alylvos šil
dymas, keturi garažai. Išnuomotos 
šeimoms be vaikų pogol "Lease". 
Nuomos $500 j mėnesį, plius vie
nas butas dviejų miegamųjų savi
ninkui. Skubus pardavimas, grei- 
ats užėmimas. Prašomo koino 
$54.000.

ROYAL YORK RD.,
$12.000 įmokėti, visai naujos mo
derniškas keturių butų nomos, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotas pogol 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galimo užimti tuoįou. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestos. Prašoma 
koino $42.000.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

ESTATE LTD. 

laimėjimo Vytis dar turi vilties 
patekti į baigminius žaidimus. 
Sekančios, iš trijų likusių, rung
tynės įvyks sekantį savaitgalį.

Vyčio tenisas
Po nelabai sėkmingų Vasaros 

Žaidynių Vyčio tenisininkai dar 
turėjo dvejas rungtynes ir abi 
laimėjo: Toronte laimėta prieš 
ukrainiečius 3:0 ir Hamiltone 
prieš Kovą 3:2. Prieš ukrainie
čius laimėjimą iškovojo Rau- 
tinš, Gvildys ir Pundzius.

Šis laimėjimas buvo pasiek
tas lengvai, tačiau prieš Kovą 
teko gerai pasitempti. Pirmam 
susitikime žymią pažangą pada
ręs Paltarokas nugali Rautinš 
6:4, 6:4, Žukas išlygina nugalė
damas atkakliai kovojantį Tė
velį 7:5 ir 6:4, dvejetą vėl laimi 
torontiečiai Rautinš ir Žukas 
prieš Paltaroką - Tėvelį 6:2 ir 
6:1. Sekančiam susitkime Gra
jauskas nuginkluoja Pundzių 6:0 
ir 6:1 ir rezultatas pasidaro ly
gus 2:2. Lemiamame susitikime 
trijų setų kovoj Žukas išplėšė 
laimėjimą Vyčiui prieš Paltaro
ką 6:3, 4:6, 6:4. Tuomi ir buvo 
užbaigtas lauko teniso sezonas, 
ne taip sėkmingas kaip anksy- 
vesni. A. S.

Kyla nauja bokso žvaigždė, 17 
m. jaunuolis Ričardas Tamulis, 
kuris Lvivo mieste vykusiose S 
Sąjungos jaunių bokso pirme
nybėse I-me pusvidutiniame 
svoryje įveikė visus savo prieši
ninkus. Tamulis nugalėjo mask 
vietį Koroliovą ir Petakovą iš 
Kijivo. Už geriausią techniką 
buvo apdovanotas specialiu pri
zu. Jis jau 1955 m. buvo tapęs 
“plačiosios tėvynės jaunių čem
pionu”. Neseniai Rygoje vyko 
visos Sov. Sąjungos jaunių irk
lavimo pirmenybės. Vilniaus 
vid. mokyklos mokiniai Kęstutis 
Juodkazis ir Ričardas Damb
rauskas su dviviete 2000 m dis
tancijoje pralenkė visus savo 
varžovus ir iškovojo pirmenybių 
nugalėtojo vardą.

APRŪPINKITE
savo šeimas prieš žiemą!

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

Artėja Kalėdos!
Ar nepamirštate pasiųsti įprastų dovanų savo 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
riuos visą muitą ir leidimai apmokami čionai? Duodame 100ę< 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. Pav. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labai šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su persiunti
mu $29.80.

2. Priimame pasiųsti JŪSŲ DAIKTUS, — naujus arba naudotus, kar
tu su įpakavimu sveriančius 22 SVARUS. PERSIUNTIMO IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS IKI MINIMUMO.

3. Savo klijęntų 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. 1 
augščiausios rūšies medžiaga: 

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

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

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

nės),
gabalai (10 jardų) marškinių me. 

džiagos,
kaklaraiščiai,

500 tablečių aspirino.
Kaina $96.50.

SIUNTINYS NR. 2 
geriausia importuota angliška oda.

Apie 22 kv. pėd. odos batij 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. 23
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50 
(esant svarbiam reikalui ir kitus5. 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

2
2

6
8

3

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

SKYRIAI: HAMILTON, ONT., 652A BARTON ST.. Tel. LI. 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. 23839, ir 10 kitų įvairių miestų Kanadoje ir 
Amerikoje.

Mann & Martel
REALTOR^

1199 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
1. Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$2.900 įmokėti, 8 komborioi per du 
augštus, mūrinis, dideli kambariai, 
alyvos apšildymas, garažas. Col
lege - Dovercourt rajone.

$14.900 pilna kaina, 8 kambarių mū 
rinis namas, modernios virtuvės, 
įvažiavimas, lobai švarus viduje. 
Randasi Bloor ir Dundas rajone.

$12.900 pilna kaina 7 kambarių, 
gerai išdekoruotas namas, gazu 
apšildomos. Randasi prie pot Bloor 
ant Morgueretto gatvės.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių 
namas, moderni virtuvė, 
dažyti kambariai, didelis
Viena skolo balansui 10-čiai me
tų. Bloor - Dundas rajone.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, raupuo
tų plytų namas, kvodrotinis plo
nas, privatus įvažiavimas, goro- 
žas.l Randasi Bloor ir Jone.

mūrinis 
gražūs 

kiemas.

Skambinti
Ant. MIČIŪNAS

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ
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!

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.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGLĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS. 

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

$3.900 įmokėti. High Porke netoli 
Roncesvolles, atskiros, gerų plytų, 
10 didelių kambarių, dvi moder
nios virtuvės, dvi modernios vo
nios, vandeniu olyvo šildomos, šo
ninis įvažiavimas, didelis kiemas, 
atvira skolo.

$2.800 įmokėti, CoJIege-Dovercourt, 
mūrinis 8 kambarių per du ougš
tus, dvi virtuvės, olyvo šildomos, 
garažas, 10 metų atvira skolo.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jone, raup
lėtų plytų, atskiros, 7 didelių kam
barių, dvi modernios virtuvės, vi
si kambariai dažyti, vandeniu aly
va šildomos, gražus kiemas. Sis 
namas bus parduotos lobai greiit.

$3.900, Bloor - Indian Rd., mūrinis, 
atskiras, dviejų butų, 1 1 kamba
rių, dvi vonios, dvi virtuvės, van
deniu alyva šildomos, įvažiavimas

Naujas 6 butą pastatas, visi butai 
turi dviejų metų nuomos sutartį. 
Pastotas randasi visai prie Bloor 
St. Nepaprastai geros pinigų in
vestavimas.

Skambinti 
KUZMAS,

Telef. LE. 4-8481

SAVININKAMS
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V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

DR. J. SONGAILA
Gydytojas, ir chirurgas _

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

SPECIALYBIŲ PASIRINKIMAS
(Atkelta iš 5 psl.)

Šalia I.Q., patraukimas yra 
svarbus faktorius prisitaikyme 
pasirinktoje profesijoje. Žmo
nės, kuriems nesiseka, dažnai 
kaltina jiepasisekimus patrau
kimo stoka tam ar kita mdarbui. 
Tyrinėjimai parodė, kad žmo
nės, kurių patraukimai neside
rina su jų užsiėmimu dažniau
siai skundžiasi savo darbu. Vie
na pagrindinių probelmų jau
nuoliui pradedant žengti gyve-į 
nimo keliu yra surasti savo pa
grindinius pamėgimus ir išmok
ti, kaip sulyginti juos su tais, 
kurie jau dirba toje profesijoje, 
kurią jie yra numatę pasirinkti. 
Psichologai daro taip vadinamus

tinkamumo tyrimus, kurie pa
deda jaunuoliui svarstant šią 
sunkią problemą, nuo kurios 
daug priklausys jo tolimesnė 
ateitis. j

Dauguma gali paklausti kaip 
naudingas psichologų patarimas 
specialybės problemą bespren- 
džiančiam jaunuoliui ar jaunuo
lei. I šį klausimą konkrečiai be
veik neįmanoma atsakyti, pir
ma, kadangi tai dar nauja psi
chologijos šaka, antra — sunku 
atrasti atitinkamą kriterijumą. 
Tačiau, nežiūrint šių sunkumų, 
daugybė tyrinėjimų duoda tei
giamus rezultatus.

Birutė Petrulytė.

Žvėrys ir žmonės džiunglėse
(Atkelta iš 2 psl.) 

nukrito iki nulio. Laužus kūre
ną negriukai kaleno dantimis. 
Drebėjome ir mes, bet džiunglių 
įspūdžiai buvo stipresni už šalti 
ir miegą.

Apie pirmą valandą staiga 
prie vandens duobės triukšmas 
nutilo, girdėjosi tik antilopių 
bėgimas. Ateina žvėrių karalius 

—liūtas. Neilgai trukus išgir
dome storą grūmojantį mauroji-

mą. Net šiurpas nukratė. Aplin
kinės džiunglės taip nutilo, kad 
galėjai girdėti čirškiantį žiogą. 
Visi šoko gelbėti savo gyvybės, 
nes maurojantis' liūtas tikrai al
kanas ir ieško grobio . Nakties 
tamsa, tankūs medžiai ir augšta 
žolė slėpė nuo mūsų akių nak
ties džiunglių dramą. Nieko ne
beliko, kaip eiti miegoti į šiaudi
nes negrų trobeles.

(Bus daugiau)

Reikalingi

Gudrus mokytojas
Tai buvo Aschaffenburge, Vo

kietijoje. Vieną savaitgalį iš mo
kyklos vedėjo triušių narvo din
go keli triušiai. Suerzintam dėl 
šio įvykio mokytojui ūmai kilo 
įdomi mintis. Pirmadienio rytą 
jis liepė visiems mokytojams 
duoti visoms klasėms rašto dar
bą tema: “Mano sekmadienio 
pietūs”- Du vaikai aprašė, kaip 
jie skaniai valgė jų motinų sko- 

l ningai paruoštą triušieną.
Jis savaip vertina

Beprotnamis aptvertas geleži
nių virpstų tvora. Tos tvoros da
lis prieina prie gatvės, kuria 
vaikšto sveikieji. Vienas žingei
desnių pacijentų prieina prie 
tvoros ir švilpterėjęs praeinan
čiam piliečiui paslaptingai pa
klausia:

— Pasakyk man, kiek jūsų 
ten yra?

Negalėjo žuvauti
— Turbūt visi žinote apie No

jų ir jo arką, kurioje jjs išliko 
gyvas per didįjį tvaną, — kalbė
jo kapelionas per tikybos pamo
ką. Taip pat visi žinote, kad No
jus buvo darbštus žmogus ir ne
mėgo tinginiauti. Pasakykit, 
kaip jūs galvojat, ką jis veikė 
tvano metu?

— Greičiausiai, kad žuvavo!
— pašoko vienas berniukas.

— Labai galimas dalykas, — 
sutiko kapelionas.

— Nesąmonė! — atsiliepė ki
tas berniukas iš kampo.

— Kaip tai? — nustebo kape
lionas. _ v

—Koks ten galėjo būti jo zu- 
vavimas. — • atkirto berniukas,
— juk jis teturėjo vos du slieku.

Trumpai
Mokytojas: Parašykite trum

pą atpasakojimą. Rašykite kiek 
galima trumpiau, bet Įdėkite 
galima idaugiau veiksmo!

Petriukas rašė: Buvo naktis. 
Dėdė Jonas važiavo automobi
liu. Staiga automobilis sustojo. 
Dėdė Jonas išlipo iš mašinos, at
sidarė benzino tanką ir užside
gė degtuką, kad galėtų pasižiū
rėti į vidų. Dėdės Jono laidotu
vėse buvo labai daug žmonių-

Tiesa, ar teisybė?
Moterys, yra kaip šešėliai: vy

kis jas ir jos bėga nuo tavęs. 
Bėk nuo jų ir jos seka tave.

♦
Berniuko balsas pasikeičia su

laukus 16 metų. Mergaitės — 
kalbant telefonu.

*
Niekad neabejok savo žmonos 

protingumu: žiūrėk, už ko ji iš
tekėjo. ♦

Niekad nekritikuok savo žmo
nos klaidų. Atsimink, kad gal 
vien tik dėl tų klaidų ji negalėjo 
gauti geresnio vyro.

Viengungiai daug geriau su
pranta moteris, negu vedę vyrai. 
Jeigu jie nesuprastų ir jie būtų 
ženoti- *

Kad moteris yra ištekėjusi, 
galima pastebėti iš žiedo ant 
rankos. Vyrą — iš senų, nudė
vėtų drabužių. ♦

Vyras tol nežino, kad moteris 
turi senų rūbų, kol jis ją veda.*

Vaikinas sekioja paskui mer
giną tcl, kol mergina jį sugauna.

802 WINDERMERE AVE.
Toronto

Tel. RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namuš pagal susitarimą.

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

Telef. LE. 6-9622
irPriima taip pat ausų, nosies 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

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. M. Arštikaitytė

Akių ligų specialistė
345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 

Suite 12.
Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo volondos: 10-12 vo1 , 2- 

4 30 vol. ir 7-9 vol. vok.
606 BATHURST 'TREET 

Toronto 
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų speciolistos. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d. 
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Dorbo volondos: 10-12 ir 3-7 pp. arbo 

pagal susitarimq.
Tel. WA. 1-6614 arbo WA. 2-8015

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

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 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

su ilgesniu prityrimu plieno konstrukcijos 
ar mechanikos srityje.

Kreiptis laišku ar telefonu
AMCO Furnace Contractors

169 EASTERN AVE., TEL. EM. 3-2021.

PASKUBĖKITE!!
Gera proga

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

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

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 skepetaitės 
dvi už $1.00

Moterų apatiniai tik 
už 99c

Švarkai su avies kailio 
pamušalu, odiniai su 

kailio apikakle 
Reg. $29.06 dabar 

$ 18.95

Vyrų station wagon 
švarkai, išmušti kailiais, 

tik $12.95

Gera proga siuntinių 
užjūrin siuntėjams: ge

ros rūšies medžiaga 
kostiumams tik už 

3 '/z jardo už $6.99

Lietuvos pašto
Filatelistų Draugija “Lietu

va” ruošiasi savo dešimtmetį pa
minėti didele (jau aštunta iš ei
lės) Lietuvos pašto ženklų pa
roda spalio 20 ir 21 dd., Vyčių 
salėje, 2453 West 47th St., Chi
cago 32, Ill.

Ši paroda bus ypatinga tuo, 
kad joje bus išstatytas visų drau 
gijos narių kolektyvinis Lietu
vos pašto ženklų rinkinys, pra
dedant taip vadinamais baltai
siais (1918 m. išleistais) ir bai
giant 1941 m. serija, okupantų - 
komunistų perspausdinta.

Sukaktuvinės parodos proga 
ir didžiųjų birželinių (1941 m.) 
trėmimų Lietuvoje penkiolik
mečiu! atminti, draugija išleis 
specialų ženklą (etiketę) ir vo
ką, kuriems atitinkamus pieši
nius ruošia dail. J. Pilipauskas. 
Etiketė bus išleista trimis spal
vomis: geltona, žalia ir raudona. 
Vokai taip pat bus išleisti kelio
mis spalvomis.

Renkantieji Lietuvos pašto 
ženklus, propagandinius ženkle
lius, etiketes, jau dabar gali už
sisakyti čia minimų ženklelių ir 
vokų. Vieno ženklelio kaina 10c, 
trys ženkleliai (visų spalvų 
— komplektas) 25c. Vokai po 

110 centu. Užsisakant ne mažiau 
50 vokų — po 5c.

Parodoje per- abi dienas salėje 
, veiks birža, tai yra pašto ženklų 
' prekybininkai pardavinės Lie- 
I tuvos ir viso pasaulio pašto 
ženklus.

Parodai ruošti sudarytas pla-

ženklii paroda
tus komitetas, kurio atskirų sri
čių pirmininkais yra: Jieva Lu
kas — premijų ir rėmų, taip pat 
spaudos ir radijo, Ed. Jasiūnas 

—propagandos ir skelbimų, R- 
Estka —. biržos ir spaudos, V. 
Tubelienė — svečių priėmimo ir 
registracijos knygos. J. Moohr 
—■ ženklelio - etiketės ir vokų, 
taip pat informacijos amerikie
čių filatelistų žurnalams. Jiems 
talkina Jonas Green, S. Ivanaus
kas, J. Liubinskas, jr., J. Mačė- 
-nas ir kt. Komiteto pirmininku 
informacijų visais parodos rei
kalais — Ign. Sakalas, 7356 So. 
Campbell Ave., Chicago 29, Ill.

Užsakymus ženklelio ir vokų 
ir kartu pinigus reikia siųsti Ri
chardui Estkai, 2645 West 71st 
St., Chicago 29, Ill.

Filatel. D-jos “Lietuva” val
dybą sudaro: pirm. Jonas Green, 
sekr. Ed. Jasiūnas, ižd. Richar
das Estka. Biuletenio redakto
riai Ignas Sakalas ir Jieva Lu
kas. .

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.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Doma Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Vyrų šilti baltiniai 
tik už $1.29

Moterų megztiniai, 
vilnoniai 

tik $1.79 Vilnonės antklodės 
$2.99

Vilnoniai megztiniai 
berniukams S9c

Orlon nailono mote
riški megztiniai 

$2.59 '
Odiniai vyriški 
bateliai $3.99

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams užjūrin
Kailiniai švarkai — žemos kainos! Specialios kainos šią savaitę!

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taiaau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

europietiškus ir Vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių au’omo- 
rus. Kintamos or tiesioginės sroves 

motorus.
•• to, apimu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus ■ EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West. Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST- W. 
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715

$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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

VAISTAI LIETUVON!
ISGELBEKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO 

GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ. 
Rašykite, tejefonuokitė ar atvykite,pas mus. 

Visos informacijos veltai.

WALTMAN’S DEPENDABLE DRUG STORE 
1147 Dundas St. W., Ossington kampas (prieš Lietuvių Namus) 

Telefonas LE. 6-2139

Vyru ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžia-gų. 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. - TORONTO, ONT 

Tarp Povercourt Rd. ir Lisgar.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dolykoi: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%. , .

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
ii Konodos. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

TAISO

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

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis. '
V. JUŠKEVIČIUS, 

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE 

s Telef. LE. 5-7714 
Toronto

General Insurance
AL. DUDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
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 pogal susitarimų.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJASt

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitarimų).

Raitinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 1,0-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima torp 7-9.

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

? QEORQE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladden* ' w

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas,

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
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 

kompos Euclid Ave.
Priimo vakorois oagal susitarimq. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis Ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ųtlria aklų nervus, kuria daž

nai sukelia gnlvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalbų slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

bukowska.ro.
274 RONCESVALLES AVĖ.

■V ; (prie Geoffrey St.)
Telcf. 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 ir 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.
Pasfkambinklte LE. 4-9830. po 

6 vai, vak., ir įsitikinsite.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus. 

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Jei. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Ronccsvalles Ave., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS,

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi j šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.. .

— Telef. LE. 6-5613 —

bukowska.ro
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NEPAPRASTAS KONCERTAS MONTREAL, Cue
S.m. spalio mėn. 27 dieną, šeštadienį,

geriausioje Toronto salėje — MASSEY HALL,
Toronto Lietuvių Choras “VARPAS”,

talkininkaujant
L.T.M. “ČIURLIONIO” Ansambliui,

ruošia

PROGRAMOJE :
Dainų Šventės Čikagoje miniatūrinis pakartojimas — išpildo bend
ras jungtinis choras, “Čiurlionio” ansamblio liaudies dainų ir kanklių 
pynės ir Varpo operinių dalykų ištraukos. Su chorais solo dainuoja 
solistas Ve. VERIKAITIS.

Bilietų kainos: $2, $1.50, $1.00. Gaunami Margio vaistinėje,,“Rūtos” valgyk
loje, "The Times’ (J. Beržinsko) cigarų krautuvėje ir’koncerto dieną 
Massey Hall prie įėjimo.
Tenelieka tą vakarą nei vieno namuose, visi į didžiąją dainos meno šventę

TCKCNTO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—- Rožančiaus pamaldos para

pijos bažnyčioje vyksta per visą 
spalio mėn. 7 vai. vak.

— Ši sekmadienį pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko “Amžino
ji krikčionio palydovė”. 11 vai. 
pamaldų metu gieda sol. A. Šče- 
pavičienė, akomp. muz. St. Gai- 
Icvičius ir par. choras, ved. kun. 
B. Pacevičiaus.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja lietuvius Baby 
Point rajone.

— Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas ši sekmadienį 6 vv.

— įsteigta Marijos vardo mer
gaičių sodalicija. Pirmas susi
rinkimas įvyko praėjusį penkta
dienį po vakarinių pamaldų 
priestato salėje. Sodalicijos tiks
las — prisitaikant emigracinėms 
aplinkybėms, ugdyti jaunimą 
religiškai, tautiškai ir kultūriš
kai. Be jaunimui taikomų pa
skaitėlių, sodalicijos narės tu
rės praktinių pratybų — rank
darbių ir net virimo.

Sodalicijai vadovauja žinomas 
pedag. kun. dr. J. Gutauskas.

Sekantis sodalicijos susirin
kimas įvyks ši sekmadienį tuo
jau po 9.30 vai. pamaldų. Lietu
vaitės mergaitės, lankančios 
įvairias kolegijas, jas baigusios, 
o taip pat besidarbuojančios įs
taigose ar darbovietėse malo
niai kviečiamos atsilankyti.

— Kun. Br, Jurkšas, Edmon- 
tono lietuviu kapelionas, lanky
damasis Toronte, praėjusį sek
madieni laikė pamaldas parap. 
bažnyčioje, o 11 vai. pamaldų 
metu vargonais akompanavo 
sol. Marijošiui ir smuik. Stp. 
Kairiui.

— Onai Jonaitienei, KLK Mo
terų D-jos šv. Jono Kr. parap. 
skyriaus pirm, iš Amerikos grį
žusiai po sėkmingos operacijos 
linkime greito sustiprėjimo ir 
vėl aktyvaus įsijungimo į sky
riaus moterų veiklą.

— Sutuokta: Vincas Radzevi
čius ir Ona Balsytė. •

— Pakrikštyta: Petras Gin
tautas Gvildys.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Jau išsiuntinėta Vėlinių no

vena. Visi prašomi prisiųsti sa
vo artimųjų mirusiųjų vardus. 
Už juos per visą lapkričio mėne
sį 8 vai. ryto bus laikomos šv. 
Mišios.

— Gedulingos pamaldos už a. 
a. Uršulės Ročiūtės vėlę bus šį 
šeštadienį, spalio 13 d.( 8 vai.

— Vaikų chorelio repeticija 
ketvirtadienį 5 vai. muzikos stu 
dijoje.

— Šį šeštadienį parapijos pa
rengimas. Visi kviečiami atsi
lankyti.

— Spalio 21 d., sekmadienį, 
5 vai. vak. parapijos salėje bus 
rodomas spalvotas muzikinis fil
mas “Show Boat” su trumpais 
priedais. Po kino šokiai iki 10 v.

— Ateinančią savaitę nelan
kysime parapijiečių.

— Pakrikštyta Silvija Ona 
Ranonytė.

Vyresnieji ateitininkai 
pereitą sekmadienio vakarą bi
čiuliškai praleido valdybos su
ruoštoje jaukioje arbatėlėje šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Stip
rinantis ir gomurius pavilgant 
vėsiais ir šiltais gėrimais, buvo 
padiskutuotas klausimas vad. 
vietinių misijų bei santykių su 
nukrikščionėjusia lietuviška iš
eivių dalimi. O po to laisvai pa
dainuota, pajuokauta ir pasi
šokta.

JO DIDENYBĖS 
DANIJOS KARALIAUS 

FRIDRIKO IX 
GLOBOJAMAS

Karališkasis 
Danijos 

BALETAS
Maple Leaf 

Gardens stato 
du spektaklius.

FIR.MADIENJ. spalio 15 d. ir 
ANTRADIENI, spalio 16 <1.
Užsisakykite vietas dabar.

Ložės—$6. mėlyni—$5. žali— 
$4, pilki—$2, taksai įskaityti. 
Pasiųskite sau adresuotą vo
ką su pašto ženklu, čekį rašy
ti'Maple Leaf Gardens Caip 
pat galima Moodey’s) vardu.

Etninių grupių paroda
Kanados katalikų socialinės 

savaitės studijų proga, Toronte 
neikiąs kat. imigracijos biuras, 
rengia etninių grupių parodą, 
kurioje galės pasireikšti kiekvie
na tautybė. Kadangi į minėtų 
studijų savaitę iš visos Kanados 
susirenka labai daug intelektu- 
iLlį^ .j.ų_lar.pe-visi Kanados kat, 
zyskupai, būtų gera, kad ir lie- 
uviai visu rimtumu dalyvautų 

toje parodoje. Ji vyks Toronte 
'apkričio 18-20 d. King Edward 
viešbutyje.
Mcksl. ateitininkų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, spalio 
14 d., Prisikėlimo parap. muzi
kos studijoje: jaunučių — 2 vai., 
gimnazistų — 5 vai. (po sol. St. 
Baranausko koncerto). Narių 
dalyvavimas būtinas. Kviečiami 
atsilankyti visi jaunuoliai-ės, 
kurie domisi ateitininkų veikla.

Svarbus SLA 236 kuopos 
susirinkimas 

įvyks spalio 14 d., šį sekmadienį, 
2 vai. pp. T. Lietuvių Namuose. 
Metinio vakaro planų aptarimas 
ir kti svarbūs reikalai. Visi na
rni ir kas domisi gyvybės bei 
ligos draudimu kviečiami atsi
lankyti. Valdyba.

T. šauliai nuoširdžiai kviečia 
malonią Toronto visuomenę at
silankyti į pirmąjį Klubo ren
giamą vakarą spalio 12 d. 7 v. v. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje. 
Trumpa nuotaikinga programa, 
kurioje girdėsime sol. V. Žeme- 
lytę ir sol. B. Marijošių akom- 
ponuojant muz. St. Gailevičiui. 
Veiks bufetas su užkandžiais 
bei išgėrimais. Įėjimas šauliams 
ir savanoriams 50c, kitiems $1.

Maloniai prašome savo atsi
lankymu paremti šaulius.

Toronto Šaulių Klubas.
Toronto Šaulių Klubas, 

susitaręs su batų remonto dirb
tuve “Julius Batas'7 1050 Dun
das St. W., praneša Toronto vi
suomenei, kad minėta dirbtuvė 
sutiko visiems seneliams ir ko
vų invalidams, negaunantiems 
pašalpos, apsimokėjus už sunau
dotą medžiagą, avalynę taisyti 
veltui.

Toronto Šaulių Klubas krei
piasi į lietuvišką Toronto vi
suomenę prašydamas paremti 
lietuvį batsiuvį, kuris sutiko 
padėti mūsų moraliniai materia
liniam reikalui, t.y. savo avaly
nę taisyti tik šioje dirbtuvėje.

Toronto Šaulių Klubas.
P. Viščinis, Vilniaus Kr. Liet. 

Sąj. Centro Valdybos sekreto
rius ir vienas iš trijų atstovų VL 
IKe, pereitą savaitgalį buvo at
vykęs į Torontą kaip pagrindi
nis Vilniaus Dienos kalbėtojas. 
Ta proga p. Viščinis aplankė “T 
Ž” redakciją.

Išvyko j Lietuvą
J. Gužauskas, kilęs nuo Taura
gės, Kanadoje išgyvenęs arti 30 
metų. Toronte kalbama, kad jis 
buvęs pasiturįs ir išvažiuodamas 
prisipirkęs namažai vertingų 
dalykų, ypač laikrodžių ir kara
kulių. Mat, jo duktė ten Lietu
voje turinti kažką bendra su 
moterų madomis ir prašiusi par
vežti kailių.
REIKALINGA MOTERIS virtuvės dor- 
boms. Geros dorbo sųlygos. Kreiptis: 
"Rūtos" restoronos, tel. LE. 6-4393.

Išnuomojomos kambarys antrame augi
te, su baldais, vyrui ar moteriai .Galima 
naudotis virtuve, yra garažas. Telefo
nas LE. 3-7215.

Išnuomojamas kambarys vienom asme
niui. Vieta mašinai. 84 Lovinio Avė., 
prie Bloor. W.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais, 
ll-me augšte, kartu ar atskirai. High 
Park rajonas. Tel. RO. 2-5011.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
ougšte, su baldais. Yra vonios kambpr 
rys. Tinko vedusių porai. Tel.LE.4-8056.

Išnuomojamos 2 virtuvės ir 4. kambariai, 
su ar be baldu. Tinka šeimoms ar pa
vieniams asmenims. High Pork - Bloor. 
28 Oakmount Rd.

išnuomojamos didelis kambarys ir vir
tuvė su baldais Dovcrcourt - Bloor ra
jone. Teirautis po 6 v.v., šeštod. ir »ck- 
mad. visų dienų. Tel. LE. 6-1357.

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crawford/ 
Taiso įv. avalynę naudodamas geriau
sių medžiagų. Darbos garantuotas. 
Vyriški pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidoms su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VELTUI.

Batu taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

Visiįi^ Dainos Šventu Toronte!
Toronto, Hamiltono ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami 

ŠI SEKMADIENĮ,
SPALIO 14 d., 3.30 va.l p.p. 

į Prisikėlimo parapijos salėje 
rengiamą

SOL. ST. BARANAUSKO

ATSISVEIKINIMO

koncertą^

Šv. Kazimiero parapijos nau
josios bažnyčios statyba artėja 
prie galo. Iškilmingas šios rose- 
mountiškių šventovės atidary
mas įvyks netolimoje ateityje. 
Parapijos klebonas kun. Jonas 
Bobinas ta proga gerokai pagy
vėjęs ir palinksmėjęs, nes jo il
gų metų rūpesčiai ir svajonės 
pagaliau bus apvainikuotos ryš
kiu lietuviškos darbuotės sim
boliu.

Bankelio “Lito” viešas apy- 
skaitinis susirinkimas šaukia
mas šio mėnesio 28 d. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

Šv. Jono liuterionių bažny
čioje. Jeanne Mance ir Prince 
Arthur gt. kampe, spalio 14 d 
12.30 vai. lietuvių pamaldos. Pa
mokslas skiriamas 
dėkos šventei.

Kun. dr.
- - “Raudonasis

Derliaus Pa

lvi. Kavolis.

vynas 
tikrai įvyks!

Artėja spalio 14 d. sekmadie 
nis. kada montrealiečiai lietu
viai galės pasigėrėti iš Bostono

sų dailininko, Viktoro Vizgirdos.
Kiek girdėti, Bostono Dra

mos Sambūrio pagrindinis šū
kis yra. '“Šalin mėgėjiškumas — 
artyn prie tikrojo scenos meno!” 
Ar nepraverstų ta proga mūsų 
žiūrovams irgi apsišarvuoti, ko
kiu šūkiu, sakysim. “Šalin abe
jingumas! Mūsų širdys mūsų 
menininkams!”

KLB Montrealio choras praei
tą sekmadienį, spalio 7 d., AV 
parapijos salėje surengė nuotai
kingą arbatėlę-pasitarimą. Jau
kioje nuotaikoje skaitlingai su
sirinkę choristai ir mecenatai, 
dalyvaujant muzikui K. Žižiū- 
nui ir nemažam skaičiui vietinio 
jaunimo dainininkų-kių, aptarė 
choro ateities darbą ir smagiai 
pasišoko pagal pamėgtą plokš
telių muziką. Choro dirigentas 
Aleksas Ambrozaitis išreiškė 
didelį pageidavimą, kad cho
ras ir toliau rinktųsi regulia
rioms repeticijoms du kartus sa
vaitėje. Choras nusistatęs su
ruošti rimtą koncertą dar šių

Naujai paruoštą iš liet, dainų, 
arijų ir duetų programą išpildys 
greitu laiku į Italiją išvykstąs

sol. Stasys Baranauskas ir sol. Zuzana Griškaitė.
Akompanucja muz. St. Gailevič us. Pakvietimų kaina $1.50 ir $2.50 (vaikams iki 10 m. veltui)

Koncerto pajamos sol. Baranausko Studijų Fondui paremti.
—" ■' ■ ii—........................ ' ■"■■■■■

M. Liet. Bičiulių D-jos Toronto skyrius 
spalio 13 d., 8 vai. vak., 

šv. Jono Kr. parapijos salėje rengia 

šokiu vakara^
BUS JVAIRŪS IŠGĖRIMAI, GAUSUS BUFETAS. 

GROS PUIKUS ORKESTRAS.
Tautieti, atsilankyk: paremsi geras pastangas ir maloniai 

praleisi vakarą.

J Šį šeštadienį, spalio 13 d.,J > h yy Prisikėlimo parapijos salėje %

Pradžia 8 vai. vak.

Rengia Parapijos Komitetas

Vilniaus Diena
Toronte pereitą savaitgalį pa
minėta šeštadienį radijo “Tėvy
nės prisiminimų” programoje, 
kur kalbėjo iš Bostono atvykęs 
Vilniaus Kr. Liet. Sąj .C. Val
dybos sekr. p. Viščinis, ir sek
madienį Prisikėlimo parapijos 
salėje iškilmingu aktu su meni
ne programa.

Iškilmingas aktas buvo atida
rytas VKLS Toronto skvr. pirm. 
J. Cicėno žodžiu, susikaupimo 
minute pagerbiant kovotojus 
žuvusius dėl Vilniaus laisvės ir 
invokacija. kurią perskaitė V. 
Simanavičiūtė. Po to kalbą 
pasakė p. Viščinis, aptaręs Vil
niaus klausimo aktualumą, se
nąją kovos dvasią ir reikalą 
ruoštis ateities kovai, kai naujų 
persitvarkymų metu į Lietuvos 
sostinę vėl tiesis svetimos ran
kos. įėjusi į VLIKą, VKLS ne- 
sidėsianti į jokias grupuotes, bet 
jaučianti savo misiją pasidaryti 
tarpininke ir bandyti suvesti vi
sas grupes vieningam darbui.

Toliau po trumpos min. V. Gy
lio kalbos kalbėjo ukrainiečių 
atstovas V. Bezchlibniuk, iškė
lęs lietuvių ir ukrainiečių tautų 
darnų sugyvenimą istoriniais 
laikais ir dabarties bendradar
biavimo būtinybę.

Meninę programą pravedė p. 
Skrcbutėnienė. Scenoje pasiro
dė sol. Alg. Simanavičius, muz. 
Gailevičiui akompanuojant pa
dainavęs dvi liaudies daineles, 
B. Grigaitytė. L. Švėgždaitė ir 
N. Ščepanavičiūtė—deklamacijo 
mis, ateitininkių ir skaučių tau
tinių šokių grupės pašokusios 
po vieną šokį (pijaninu palydė
jo A. Žiobakas ir D. Petrelis), 
V. Simanavičiūtė ir G. Uogin- 
tąit.ė padainavo vieną dainelę 
duetu. Programa išpildyta vien 
buvo miela, kad išpildyta vien 
jaunimo — poros studentų ir 
moksleivių. Dalyvių buvo apie 
penkis šimtus.

Aktas buvo užbaigtas apylin
kės pirm. J. R. Simanavičiaus 
padėkos žodžiu ir Tautos him
nu. Po to sekė pasilinksminimas 
. šokiai.

Yra laiškai iš Lietuvos
eilei lietuvių žinomoje "Ukroinska Kny- 
ho", kuri siunčia siuntinius i visus so
vietinius kraštus. Si firma skelbiasi 
"Liaudies Bolse" ir ten paskelbė sura
šę laiškų. Kam laiškas adresuotos ir kas 
siunčia:

2. Mrs. Josephine Žulys — Ona Vi- 
liūniene,

3. Norkus Antanas — Klopelienė Ju
zefo,

4. V. Kolis — J. Stulpinienė,
5. Gudaitis Vytas —• Gudaitis Jonas,
6. Vole Vikstrems—Liucija Liumienė,
8. Gudaitis Vytas — Gudaitis Jonas,

12. S. Janušauskas — iš Jurbarko,
13. V. Skilius — Marytė Pronulienė,

1 5. Agnes Arstikaitis — Pundzevičiūtė,
16. Marija Gorkūniene — Juozas Die- 

vokoitis,
17. Antanas Laucius — Kazė Martin

kevičienė,
1 9. Uršulė Mačytė — M. Rimovičienė,
21. S. Janušausku .— Anelė Plečkai

tienė,
22. Peter Rudy — Pijus Rudzevičius,
23. Jodbylo Pulko — K. Valiulis,
26. S. Pronskūnos — Vasiliauskienė,
29. S. Ąžuolas — iš Šiaulių,
30. Antanas Sklenskos — Sklenskienė,
31. Petrė Leverienė — O. Senkuvienė,
34. Antanas Grigas — Elena Grigienė,
35. E. Juozapavičius — iš Skaudvilės,
36. S. Balsys — N. Sodūnoitė,
37. Edward Deuber—E. Dambrauskas,
38 Trinko Boleslou—Brone Trinkoitė,
40. Dr. A. D. Dickson — Magd. Ci- 

Žauskiene,
41. S. Ąžuolas — B. Ąžuolas,
46. Samulevitch — E. Jankauskaitė,
48. Petrė Leverienė — O. Blusienė,
54 ir 55. Daukšo- Ant. — Ant. Goi- 

louskos,
57. Vlados Bartnikos — Jonas Bort- 

nikos,
59. Povilas Strolis — Janina Torbū- 

nienė,
61. A. Kuraitis — L. Smailytė,
62. Ant. Žindžius — Juozopoitienc,
63. Vyt. Ant. Genys — Juozas Ma

šalas,
64. Gečas Kazys — Teodora Gečienė,
66. Jonas Lidzinskas—T. Robinskicnė,
67. A. Šeškus — Sabinos,
69. Dr. A. D. Dickson — T. čižaus- 

kaitė,
70. Boguscvičicnc — A. BoguseviČicnė,
71. A. Šeškus -v- iš Kapsuko /Mori- 

lampoles/,
72. Onę Jonelynienė—Abromavičienė,
74. Victor Gudaitis — Ona Skulsčienė,
78. Aleksas Kužmanskis — A. Kuž- 

monskiene,
83. Leo Korbas — A. Karbauskas,
84. Jonas Mitigoila — Mitigaila,
88 A. Ožinskos — Veronika Gelge- 

laitė.
Laiškus prašoma atsiimti atvykti as

meniškai 1164 Dundas St. W. ir pa
sakyti atitinkamą numerį.

Visuomenininko J. Strazdo 
pagerbimas ir jo 50 metinių pa
minėjimas, suruoštas bičiulių ir 
visuomenės bei verslinės veik
los bendradarbių pereitą šešta
dieni T. Lietuvių Namų salėje, 
praėjo labai jaukioje ir pakilio
je nuotaikoje. Prie puošniai pa
puoštų ir gausiomis gėrybėmis 
apkrautų stalų susirinko per 150 
dalyvių bei svečių.

Pagerbimo vakarą pradėjo 
pasveikindamas solenizantą ren 
gėjų vardu p. Banelis, p. Indre- 
lienė įteikė visų dalyvių pasira
šytą adresą, o po to buvo įteikta 
dovana — Galdiko paveikslas 
“Partizanų kapai”. Toliau vaka
rui vadovavo apylinkės pirm. 
J. Simanavičius, kuris gausiems 
sveikintojams kalbėti teleido 
vos po pusantros minutės. O jų 
buvo gausu: gen. konsulas min. 
V. Gylys, KLK Kr. Valdybos 
pirm. Sakalauskas, T. Placidas, 
OFM, “TŽ” red. dr. A. Šapoka, 
Tautos Fondo įgal. inž. Jasine- 
vičius, Kultūros Fondo pirm. Iz. 
Matusevičiūtė, SLA kuopos var 
du J. Yokubynas, TSK “Vytis”
— p. Balsys, kredito koop. “Pa
rama” — V. Meilus, PLIAS sk.
— inž. Sližys, skautų tunto — 
Pažėra, TLN — Budreika, TLCh 
“Varpo” — J. Račys, Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų — inž. Lelis, 
Šalpos Fondo — Bačėnas, TLN 
bibliotekos — A. Kuolas, social
demokratų—Novogrodskis, miš
kininkų — J. Dvilaitis, svečias 
iš Europos Stp. Vykintas, sole- 
nizanto brolis Petras, Bendrovės 
“Talka” — Dranseika. Raštu ir 
telegramomis sveikino: SLA 
centras, Dargiai, Gugiai, Men
kai, Kardeliai. Skorubskai, Jus- 
tis, Dragašius, Puodžiūnas.

Visų jų minčių bei sveikinimų 
ir linkėjimų atpasakoti čia ne
įmanoma. Pastebėtina tik, kad 
veik visų organizacijų atstovai 
turėjo už ką solenizantui padė
koti, nes veik visos jos yra su
laukę jo paramos. Dėkodamas 
už pagerbimą bei linkėjimus, jis 
pats kukliai aiškinosi daugeliu 
iškeltųjų atvejų buvęs tik vie
nas iš daugelio, net ne pirmasis 
darbininkas, o be to, jautęs pa
reigos atsiteisti tautai, iš kurios 
pats daug gavęs.

Po visų kalbų op. sol. Pr. Ra
dzevičiūtė, akompanuojant muz. 
St. Gailevičiui, dar padainavo 
trejetą dainelių, o p oto tęsėsi 
laisvas pasišnekučiavimas bei 
pasilinksminimas, užtrukęs iki 
po pusiaunakčio.

Algis Miniota, kaip rašo “Nau
jienos” (rugsėjo .29 d. laidoje), 
buvęs atvykęs savo draugų ap
lankyti į Čikagą. Vienoje Cicero 
tavernoje jis pasigyręs “galįs 
visus paristi”. Kai išėję į tarp- 
gatvį ristis, kažkas jam tvojęs 
per galvą kietu daiktu ir apsvai
ginės. Atsipeikėjęs jis policijai 
pasiskundęs, kad iš kišenių jo 
buvę iškraustyta net $1.200.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldę pervežimas Toronte ir tolimomis 
distonijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vėtomos turtas ap
draustos. Važiuojam Iros sovoitę j Mont
real), Londono, Windsorq, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403

TORONTO
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atvažiuojančio ansamblio Bos- metų pabaigoje arba kitų metų 
tono Lietuviu Dramos Sambū- j pačioje pradžioje, o tokiam už-

■ rio statoma pjese “Raudonasis 1 sibrėžimui įgyvendinti dvi repe- 
Ivvnas”. Sakome komedijine ticijos savaitėje būtų minimu- 
j pjese, nes pavadinimas gal tiks i mas. Pobūvis, užsitęsęs iki ve
šiausiai apibūdintų V. Karklinšo I b’bos nakties, gerai pasisekė ir 
“Raudonąjį vyną”. Netrūksta j sustiprino choro viltis kada nors 
tame veikale komedijinio ele- nustebinti Montrealį . 
mento, tačiau jis šalia to, dau
gelyje vietų pasineša dramati- 
nėn pusėn. Veikale vaizduoja
mas ramus ir tylus laikotarpis 
tarp dviejų karų. Veikalo cent
re žiūrovai matys senstelėjusį 
rašytoją Alaną, jo jauną žmoną 
Kariną ir šios pastarosios roma
ną su savo jaunu garbintoju 
Hariu. Rašytoją Alaną, gilia
minti, mylinti, kenčiantį, žėrin
tį sąmojum, romantika bet kar
tu ir giliai perregint} prozaišką 
realų gyvenimą, vaidins mūsų 
“scenos liūtas” Henrikas Ka
činskas.

“Raudonojo vyno” meniškos 
dekoracijos, kurias sambūris at
siveža iš Bostono, pieštos taip 
pat labai žinomo ir gabaus mū- [

J. P.
Montrealio Liet. Sporto Klu

bo “Tauras”' penkių metų veik
los šventėje Torontą atstovavo 
“Aušros” krepšininkai, sužais- 
dami dvejas draugiškas rungty
nes: 61:64 Tauras ir 46:70 Aušra.

Sporto Klubui linkime sėk
mingos darbuotės lietuvišką 
jaunimą auklėjant tautinėje ir 
sportinėje dvasioje.

Aušriečiai.

IEŠKOME
naujoms radijo krautuvėms 
Toronte ir Londone vedėjų ir 
pardavėjų, kurie mokėtų ang
lų, vokiečių ir vieną iš slavų 
kalbų.
Pasiūlymus su gyvenimo ap

rašymu siųsti
“Tėviškės Žiburiams” Nr. 20.

St. Catherines, Ont.
Visuotinis susirinkimas. Spa

lio 14 d., sekmadienį, 11 vai. ry
to, tuoj po pamaldų, naujai 
įrengtose Tėvų Pranciškonų 
patalpose, 75 Rolls Avė., šaukia
mas KLB St. Catharmes apylin
kės lietuvių visuotinis susirin
kimas.

Kadangi dabartinės apylinkės 
valdybos kadencija baigiasi, 
bus renkama nauja valdyba. 
Todėl prašome visus lietuvius 
šiame susirinkime dalyvauti, 
nes kultūrinė veikla bus gyva, 
bei visas lietuviškas gyvenimas 
suaktyvintas tik visiems prisi
dėjus bent savo atsilankymu.

KLB St. Catharines 
apylinkės valdyba.

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

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

✓z limCV'
1212 DUNDAS ST.W. T«L LA-9547 

J. Beržinskas.
Užsakymai priimqtni ir paštu.

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, ncjudomo 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 I

AL GARBENS
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. 9-1513

Reikalingi namai pardavimui


