
Kankiniai laimi
Gūdžią Vėlinių dieną atgaivinam visus saitus su savaisiais 

anapus mirties. Vėl atpažįstame jų veidus, išsilaikiusius mūsų 
atmintyse, ir atsekame dar neužtrintus jų pėdsakus tėviškių dir
vose, namuose, raštuose, laiškuose ir kitose relikvijose. Riša mus 
su jais tas gyvybinis siūlas, kuriuo dalinomės nuo pat lopšio. 
Jaučiame tą siūlą ir dabar. Jis nuveda mus anapus karsto, ana
pus mirties, kur šviečia tikėjimo pranašauta šviesa. Ji vedė mus 
drauge žemės keliais, pasirodydamas ženklais, kurie tebuvo am
žinosios šviesos atspindžiai. Mūsų mirusieji jau gyvena pilnaties 
šviesa, o mes dar tebesam pakeliui į ją. Mes dar turime kovoti 
tą “gerąją kovą” ir tuo būdu nutiesti savuosius tiltus į anapus.

Šioj gerojoj kovoj mes žiūrime į paliktus mirusiųjų pėdsa
kus ir atrandame juose ašaras ir kraują. Suprantame, kad aša
ros priklauso gedinčioms ir suspaustoms širdims, o kraujas — 
kovotojams bei kankiniams. Jei tai būtų tik užuojautos jausmas, 
sakytume — per maža. Mūsų kankiniai yra verti daug daugiau - 
išaugštinimo. Jie turi atsistoti mūsų gyvenimo viršūnėse ir by
loti Kartų kartoms apie gyvenimo ir idealo vertę. Jie turi būti 
didieji liudininkai tikrųjų gyvenimo vertybių. Ne kamuolio žai
dėjai, ne filmų žvaigždės turi rodyti mums gyvenimo kelius, o 
mūsų taurieji kankiniai. Tautos, kurios neturi savo kankinių, 
neturi ir krauju paliudytos tiesos. Jos lengviau todėl pasineša į 
pseudožvaigždes, kurių šviesa apgaulinga ir trumpalaikė. Mūsų 
gi tauta yra kankinių "tauta. Jų pėdsakų pilna ir savoj žemėj ir 
tolimuose Europos plotuose.

Ateis laikas, kad svetimos tautos sužiurs į mūsų kankinius 
kaip į tikrąsias žvaigždes, kai pamatys pseudožvaigždžių bank
rotą. Kankiniai juk niekad negęsta, nes šviečia ne savo, o Tiesos 
pergalės šviesa. Jie šia prasme yra amžini. Jie niekados nepra
laimi, nes kovoja amžinojo Dievo ženklu. Jie žūsta nuo budelio 
rankų, bet žūdami laimi. Jų pusėn stoja Tiesa ir viso, dar nepa- 
mišusio, pasaulio sąžinė. Išniekinti jų lavonai tampa šventomis 
relikvijomis, kurios apčiuopiamu ženklu dalina kraujo liudijimą. 
Budelio tariamoji pergalė pasibaigia nusivylimu, paniekinimu 
ir nekartą — kito budelio užnerta kilpa. Jeigu tai pergalė, tegu 
ja didžiuojasi “nenugalimieji”. Mūsų gi Lietuva didžiuojasi ir di- 
džiuosis tariamai “nugalėtais” kankiniais. Ateitis parodys kieno 
didybė tikresnė — kankinių ar budelių tautų! Medžiaga išeivijoj 
jau telkiama. Mūsų martirologija pastarajam dvidešimtmety yra 
gausi kaip niekados. Būtų gaila, jeigu kankinių palaikai būtų 

^sunikinti. Reikia manyti, kad jie renkami netiktai šiapus, bet ir 
anapus Atlanto. Ateis laikas* ir pasaulis išvys mūsų katakombų

,būdam r skirtingom sąlygose, jau.^uskubo^ 
išleisti didoką- leidinį apie savč> kankinius. Jame suni&ti' kantri* 
nių pasisakymai, laiškai, raštai ir jų kančios bei kovos aprašymai. 
Juose- atsispindi visa mūsų gyvenamojo meto tragiką ir kartu 
gyvoji krikščionybės dvasia, kurios laimėjimai ateina dygių erš
kėčių keliais. Tai liudijimas, kuris galės įkvėpti ir padrąsinti 
jaunąsias krikščionių kartas.

Turėtume ir mes šiapus Atlanto stipriau kelti savųjų kanki
nių garbę. Perlengva širdimi leidžiame išdilti jų atminimui. 
Kur gi jų.paminklai? Yra žinoma pvz., kad JAV yra saugojama 
Vokietijoje nukankintų lietuvių pelėnų urna. Ji betgi tarsi už
miršta — nepasiekia, berods, plačiosios viešumos nė atitinkamų 
švenčių metu! ’ Pr. G.

Telesforas Valius Prie mirštančio kovotojo

Kas yra pabėgėlė iš Lietuvos?
Pavardė lietuvaitės, kuri rug

sėjo 28 d. Stockholmo uoste pa
spruko nuo sovietų turistinio lai 
vo “Pobieda”, iki šiol tam tikrais 
saugumo sumetimais nebuvo 
skelbiama. Buvo tik paskelbta, 
kad tai Vilniaus pedagoginio in
stituto ūkinės gfeografijos lek<- 
torė, 35 metų amžiaus, kilusi 
nuo Biržų, kad ji nuo laivo pa
sprukusi dramatinėmis aplin
kybėmis, kad po 4 dienų apklau
sinėjimo ji švedų policijos bu
vusi paleista ir apsigyvenusi pn 
vačiame pensijonate, iš kur jau 
susisiekusi su lietuviais. Spalio 
25 d. angliškoji Eltos laida jau 
rado galimu paskelbti ir jos pa
vardę. Tai Birutė Bilevičiūtė.

IŠGRAIBSTĖ PER 
VALANDĄ

Pirmą kartą Maskvoje buvo 
pradėta pardavinėti “Amerika”
— JAV 
žurnalas rusų kalba. Vos jis pa
sirodė kioskuose, būriai rusų 
apgulė juos ir per valandą išpir
ko visus 15.000 egz. Apie žurna
lo pasirodymą buvo pranešęs 
Maskvos radijas. Sekančią die
ną buvo paleista apyvarton 10.- 
000 egz., kurie irgi buvo greitai 
išgraibstyti, nors jo kaina 5 rb.
— $1.25. Skaitant neoficialiu 
kursu tai viena cigaręčių dėžu
tė. Pagal sutartį, JAV turi teisę 
platinti šį mėn. žurnalą 84 Sov. 
Sąjungos miestuose iki 50.000 
egz. Panašiom sąlygom sovietai 
platina savo propagandinį žur
nalą JAV.

informacijos tarnybos

LIETUVIAI SVEIKINA VENGRUS
Toronto vengrų kolonija, va

dovaujama savo federacijos va
dovybės, labai gyvai atsiliepė į 
skaudžius įvykius savo tėvynė
je. Jų pastangų atgarsiai pasiro
dė ir Toronto didžiojoj spaudoj. 
Pereitą 'šeštadienį jie suruošė 
didžiulį protesto mitingą šv. 
Elzbietos parapijos salėje, į ku
rį buvo pakviestos ir kitos tau
tybės. Nors tuo pat metu vyko 
Varpo sukaktuvinis koncertas, 
bet “buvo pasiųsta ir lietuvių at
stovų su lietuviškąja trispalve. 
Po mitingo didžiulė minia nu
ėjo padėti vainiką prie žuvu
siųjų dėl laisvės paminklo.

Kadangi žinios apie beginklių 
vengrų žudynes labai skaudžiai 
paveikė ir lietuvius, tai pasibai
gus Varpo koncertui Massey 
Hall KLB Kr. Valdybos pirmi
ninkas trumpu žodžiu atkreipė 
dalyvių dėmesį į vykstančius 
įvykius ir pasiūlė susirinku
siems pasiųsti atitinkamą tele
gramą Kanados ministeriui pir
mininkui ir solidarumo bei sim
patijos pareiškimą vengrų tau
tai adresuotą jų federacijos pir
mininkui. Susirinkusieji tam 
audringai pritarė. (Telegramos

ir rašto tekstai spausdinami at
skirai).

Po to scenoje dar pasirodė 
Vengrų federacijos atstovė po
nia Rose Waszary, kuri padė
kojo už vengrams reiškiamas 
simpatijas. Prisiminusi, kad jų 
organizacija buvusi užklausta, 
kuo lietuviai šiuo metu galėtų 
prie jų rūpesčių prisidėti, ji pa
aiškino, kad šiuo metu jie esą 
labiausiai susirūpinę sukaupti 
kuo daugiąu kraujo atsargų, ku
ris bus siunčiamas sužeistie
siems gydyti, ir pinigų. Primi
nė, kad visa tai kaupiama jų 
centre — šv. Elzbietos bažny
čios klebonijoje, 519 Dundas St. 
W., tel. EM. 8-4149.

Toronto apylinkės valdyba 
kviečia lietuvius savo aukas 
koncentruoti vienoje vietoje. 
Taip jos nepaskęs kitų gausių 
aukų masėje ir bus tuojau įteik
tos vengrams kaip lietuvių au
kos.

Aukas galima įteikti Toron
to Lietuvių Namų raštinėje. Vi
są šią savaitę ten budės apylin
kės valdybos nariai.

Pavergtieji'laisvinąs*
Lenkijos įvykiai

Lenkų studentija tikisi page
rėjimo ūkiniuose reikaluose ir 
laukia tolimesnių žingsnių de
mokratijos prasme.

Maršalas Rokosovski pasiža
da, kad Lenkų Armija jo vado
vaujama klausys partijos naujo
jo Politbiuro, pačios partijos ir 
Lenkijos vyriausybės įsakymų.

Mikolaičikas, buvęs 1945 - 47 
Į metais Lenkų vyriausybės na
rys ir pabėgęs į Vakarus, šian
dien vadovaująs tarptautiniam 
Žaliajam Internacionalui (ten 
yra ir mūsų liaudininkai) mano: 
JAV turi iškelti Jungtinėse 
Tautose sovietams bylą už jų 
brutalią intervenciją Lenkijos 
reikaluose; turi pasitraukti iš 
Lenkijos visa rusų kariuomenė 
7 divizijos, kurių 3 divizijos at
gabentos po Poznanės darbinin
kų sukilimo; prieš teikiant pa
galbą Lenkijai JAV turi reika
lauti laisvų ir demokratiškų 
rinkimų; už dabartinę padėtį 
Lenkijoj yra atsakingos ir JA 
V-bės, kurios pasirašė sutartis 
dėl Lenkijos atidavimo Rusijos 
globon baigiantis karui; Go
mulka, kom. partijos gen. sek
retorius, yra tikras komunistas, 
kuris būdamas valdžioje prieš 
suėmimą, sugrūdo šimtus tūks
tančių lenkų į kalėjimus ir sto
vyklas, kad laimėtų 1947 m. rin
kimus.

JAV pažadėjo nesiųsti kariuo
menės Lenkijos vidaus ginčams 
spręsti (kas juos prašė taip pa
sisakyti?), nors su lenkų tauta 
simpatizuoja ir linki jai savisto
vumo. Jei Gomulka norės, pasi-

J. M. ŠIUGŽDA nės kariuomenės turėjo išeiti po 
Mūsų bendradarbis Niujorke I sutarties pasirašymo per 90 die- 

---- nų. Tik sovietų armija pasiliko

NUTARIMAI VENGRIJOS ĮVYKIŲ REIKALU
priimti Toronto lietuvių po di
džiojo koncerto Massey 
pereitą šeštadienį.

Kanados Ministeriui 
Pirmininkui

Jūsų Ekscelencija,
Pone Ministeri,
Bolševikinio totalizmo paverg 

tųjų tautų kantrybė išseko. Per
eita savaitgalį pasaulis susido
mėjęs sekė krizę Lenkijoje. Po 
kelių dienų truputį daugiau lais
vės pareikalavusios vengrų mi
nios buvo sutiktos kulkosvai
džių ir tankų ugnimi. Jau ketu
rios dienos kaip nekalta vengrų 
tauta, net moterys, seneliai ir 
kūdikiai žudomi rusiškojo oku
panto kariuomenės. Argi veng
rų tauta*' neturi teisės savaja
me krašte laisvai pati tvarky-

Hall
žu-tis? Demokratinis pasaulis 

dynes stebi ir tyli.
Mes, 2.500 Toronto ir apylin

kės lietuvių, susirinkę į savo dai 
nų šventę Massey Hall, prašome 
Jūsų Ekscelencija tuojau pat 
imtis iniciatyvos, kad vykdomos 
žudynės būtų sulaikytos ir veng 
rų tautai, o taip pat ir kitoms 
pavergtoms tautoms kartu ir 
Lietuvai būtų grąžinta laisvė ir 
svetima kariuomenė būtų ati
traukta.

Susirinkusiųjų vardu
Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kr. Valdyba.

Kanados Vengrų Bendruo
menės Pirmininkui, 

Ponui Gabor Temesvary 
Gerbiamas Pone, 
Toronto ir visos Knaados lie-

tuviai su didele simpatija seka 
didvyrišką vengrų tautos kovą 
dėl savo teisių ir išsivadavimo 
iš okupanto priespaudos. Mes 
kartu su Jumis lenkiame gal
vas ties lavonais kritusių dėl 
Jūsų tautos laisvės ir nuošir
džiai remiame Jūsų šauksmą, 
kad laisvasis pasaulis šventoje 
kovoje Jums padėtų ir tarptau
tinės įstaigos nekaltos bengiklės 
taūtos žudynes sulaikytų.

Mes tuo geriau Jus ir Jūsų 
brolius Vengrijoje suprantame, 
nes ir mūsų Tėvvnė Lietuva bei 
mūsų broliai, tėvai ir giminės 
vra toje pačioje rusų bolševikų 
vergijoje.

Tepadeda Dievas Jūsų Tautai 
šiose sunkiose kančių dienose.

B. Sakalauskas
Kaandcs Lietuvių Bendruome
nės Kr. Valdybos pirmininkas.

E. Senkuvienė, sekretorius. ..

žada remti ekcnomiŠkai. Tikisi, 
kad rusai jėgos militarine pras
me nepanaudos.

JAV komunistai per savo ofi
ciozą Daily Worker simpatizuo
ja Gomulkos veiksmams, kurie 
veda lenkų tautą į demokratiją 
ir savistovumą.

Prancūzų komunistai smerkia 
Lenkijos komunistus, norinčius 
išsilaisvinti iš Maskvos globos.

Lenkų komunistai sako — už
sienio politikoj nebus jokių pa
sikeitimų. Esą klaida manyti, 
kad dmeokratizacija ir reformos 
reikštų atsisakymą nuo socializ
mo arba sumažėjimą solidarumo 
su kitomis socialistinėmis vals
tybėmis. Siekiant laisvės ’’mes 
nenorime jokios pagalbos iš kon 
servatyvinės ir kapitalistinės V. 
Vokietijos” (reiškia ir kitų.va
karinių valstybių).

Chrušlčiovas išsyk trenkė 
kumščiu į stalą ir grasindamas 
išlėkė iš Varšuvos į Maskvą. Pa
siuntė karo laivyną į Lenkijos 
vandenis, ir sausumos kariuo
menę iš R. Vokietijos į Lenkiją, 
ir tik pasipriešinus lenkų ka
riuomenei jie sugrįžo. Kai ap
sigalvojo, telefonu atsiprašė Go- 
mulką už pasikarščiavimą ir ka
riuomenės pasiuntimą ir pa
kvietė’ Gomulką atvažiuoti į 
Maskvą pasikalbėjimams.

Prabilo Eisenhoweris
Vengrai demonstrantai priėję 

prie JAV ambasados rūmų svei
kino Amerikos vėliavą, mosavo 
skrybėlėmis ir klausė: “kodėl 
jūs mums nepadedat?”. Pasiro
dę rusų tankai atidarė ugnį į be
ginklę minią. Ambasados tar
nautojai pasislėpę už storų ir 
saugių sienų stebėjo vengrų 
tautos kruviną kovą.

Spalio 25 dieną prabilo galin
giausios pasaulyje valstybės 
galva JAV prezidentas Eizen- 
howeris: “Jungtinės Valstybės 
apgailestauja sovietų karinių jė
gų intervenciją. Jos, pagal tai
kos sutartis, turėjo būti atitrauk 
tos iš Vengrijos. Jų buvimas 
Vnegrijoje, kaip dabar pasiro
do, yra ne Vengrijai apsaugoti 
nuo ginkluotos agresijos, bet tęs 
ti Vengrijos okupaciją siekiant 
savų tikslų. Amerikiečių širdys 
su vengrų tauta”, pareiškė pre
zidentas.

Taikos sutartis buvo pasira
šyta 1947 m. vasario 10 d. JAV, 
Britanijos, Prancūzijos, Sovie
tų, Čekoslovakijos, Jugoslavijos 
ir Vengrijos. Pagal ją okupaci-

=?U"oti keliu, einančiu i Austri
ją, kur. buvo dar pasilikę sovie
tų plėšikai. Bet po sudarymo su
tarties ir' su Austrija 1955 m. 
spalio 15 d. turėjo atitraukti sa
vo kariuomenę ir iš Austrijos ir 
iš Vengrijos.

Laikymas kruvinosios' armi
jos Vengrijoj virš metų buvo 
sovietų nesilaikymas net ir nau
jai pasirašytų sutarčių. Ir^ čia 
kyla visa eilė klausimų papras
tam piliečiui: o kur buvo Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba, 
jei to nematė atskiros valstybių 
vyriausybės, pasirašiusios tas 
visas sutartis? Reiškia, ko nori 
ruskeliai, tai ir daro po visą Eu
ropos žemyną ir niekas nesirū
pina, kol neiškyla koks skanda
las.

“Lenkijos ir Vengrijos, kaip 
ir visų R. Europos tautų Ame
rika niekad neužmiršo ir nieka
da neužmirš”, baigė savo kalbą

Savaitės įvykiai
. S • * 4

PRASIDĖJO DIDIEJI PAVERGTŲJŲ ŽYGIAI. Antrą dešimt
metį kenčią kraštai sujudo .prieš sovietų priespaudą,. dengiamą 
kpniunistįnio rojaus idealu. 1948 m» Tito pasitraukimas -iš Krem
liaus vagos parodė, kad yra įmanomas vad. tautinis komunizmas. 
Po Stalino mirties pirmieji 1953 m. sukilo R. Vokietijos vokiečiai, 
nors daug ko ir nelaimėjo. Žymiai didesnį įspūdį paliko Poznanės 
sukilimasi Pasinaudodami “nustalinimo” politika, vėliau lenkų 
komunist&i (buvo užsimoję visiškai išstumti rusus iš krašto, bet 
Kremliau'grasinimai juos gerokai apstabdė. Tiesa, jie laimėjo po
litinio varo pagrindines vietas, bet nuo visiško marš. Rokosovskio 
pašalinimo susilaikė, kai dvi ar 
trys naujos sovietų divizijos iš 
Rytprūsių atžygiavo į Legnicą. 
Tai pasiekti jie tikisi derybų ke
liu Maskvoje. Kol kas jų delega
cijos kelionė atidėta neribotam 
laikui. Tuo tarpu vyriausybė 
priėmė katalikų delegacijos rei
kalavimą paleisti kardinolą Wy- 
szynskį. - *

Sukilimas Vengrijoje
Laisvės dvelktelėjimo paveik

ti vengrai irgi pasinešė panašiu 
keliu. Studentų ir darbininkų 
demonstracijos Budapešte pra
sidėjo prieš stalininkus — Ra- 
kosi, Geroe, Farkas. Jos ėmė 
reikalauti kompartijos sekreto
riaus Geroe — žydo ir stalinin
ko — pašalinimo ir Imre Nagy 
iškėlimo valdžion. Nagy Stali
no laikais būdamas premjeru 
bandė nepaklusti Kremliui, ir 
atsidūrė kalėjime. Komunistinė 
vyriausybė, turėdama savo ran
kose saugumo policiją ir sovie
tinės kariuomenės paramą, ban
dė priešintis. Komunistinė sau
gumo policija pradėjo šaudyti į 
demonstrantus, ginkluotus tik
tai tautinėmis vėliavomis. Tas 
nepaprastai ’sujaudino demons
trantus, ir šie ėmė masinėmis 
grupėmis veržtis į valdines įs
taigas. Kompartijos sekretorius 
Geroe pasikvietė rusų tankus 
naPalbon. bet minios buvo tiek 
įsisiūbavusios, kad ir jie neiš
gąsdino. Tankų kulkosvaidžiai 
nužudė tūkstančius vengrų. Kai 
komunistinė vyriausybė pama
tė, kad vien tankais nenura
mins, paskelbė paskyrusi prem
jeru reikalautą Nagy,'o pašalin
to kompartijos gen. sekr. Geroe 
vieton — Jan Kadar, irgi sėdė
jusį kalėjime už “titoizmą”. Šie
du pasiskelbė pradėsią derybas 
su rusais dėl jų kariuomenės 
atitraukimo, kai tik bus atstaty
ta tvarka. Per radiją buvo pra
dėti skelbti ultimatumai sukilė
liams padėti ginklus, bet šie 
pakėlė savo rekialavimus: su
daryti’laikinę tautinę vyriausy
bę, kurion įeitų ir sukilėlių va
dai, tuojau atšaukti karo stovį, 
atsisakyti nuo Varšuvos sutar
ties, atiduoti teismui atsakin
guosius už kraujo praliejimą, 
paleisti kalinius ir paskelbti, am

Lietuvių tremtinių kapai Sibire, Krasnojarsko srityje

prezidentas. Įgrai ir visi kiti laukia darbų, o
Bet . . . “kodėl jūs mums ne- Įne kalbų. JAV spauda vengrams

padedat?” — klausimas degan
tis ir lieka be atsakymo!

Kiti reikalai
Akivaizdoje to, kas dedasi Eu

ropos Rytuose ir jos Vidury nu
blanksta visi kiti reikalai. Sue- 
zas liko apmirštas. Amerikos 
rinkimai lapkričio 6 d. kažkaip 
darosi nebeįdomūs. Europos 
tautų desperatiškas žygis' nusi
kratyti užkrauta jiems despoti
ja dominuoja visą politiką.

Pavergtųjų tautų politikai vei 
kia išvien, siunčia, laiškus, me
morandumus, reikalavimus. Bet 
tas viskas juk tik popieris. Ven-

nesigaili stambių antraščių.

nestiją, organizuoti socializmą 
šautiniu pagrindu, nuginkluoti 
saugumo policiją ir perduoti 
krašto saugumą kariuomenei, o 
rusų kariuomenė turi pasitrauk
ti iš Vengrijos. Šie reikalavimai 
buvo paskelbti “Laikinės Itėvo- 
liucinės Vengrijos Vyriausybės 
ir Krašto Gynybos Komiteto” 
vardu. Tai reiškė, kad sukilimas 
persimetė į visą kraštą ir netru- < 
cus vakarinė Vengrijos dalis su 
dviem radijo stotim atiteko su
kilėliams. Vengrijos kąriuomę*; 
nė — 14 divizijų — pradžioje^ • 
laikėsi palankaus neutralumo, 
bet vėliau didžioji jos dalis pri
sidėjo prie sukilėlių.

Nors sakoma, kad nauji rusų 
kariniai .daliniai buvę pašaukti 
iš Sov. Sąjungos ir Rumunijos, 
Imre Nagy padarė eilę nuolai
dų: įsileido vyriausybėn du nęj^ 
komunistu — Bela Kovacs ir” 
Tildy, pažadėjo nuginkluoti sau 
gurno policiją, o rusų tankai pa
sitraukė iš Budapešto. Sukilė
liai betgi laikosi atsargiai ir su 
nepasitikėjimu. Jų radijas Gy- 
oer mieste tebereikalauja, kad 
rusų k2i.ki,n*enė, pritrauktų iš 
Vengrijos su baltom vėliavom, 
būtų paskelbti laisvi rinkimai, 
atsisakyta Varšuvos sutarties.

Vakariečiai, girdėdami - Veng
rijos laisvės kovotojų pagalbos 
’rul'.smą, rožinojo ką daryti. 
Pagaliau JAV, Britanija ir 
Prancūzija sutarė kreiptis į JT 
Saugumo Tarybą, kuri buvo su
šaukta sekmadienį. Sovietų at
stovas A. Sobolev priešinosi, bet 
9 prieš 1 nutarė svarstyti rei
kalą. JAV pasiuntė lėktuvais 
vaistų bei tvarstomosios me
džiagos Vengrijos sužeistiems. 
Austrijoje organizuojama pa
galba maistu, vaistais, drabu
žiais. JAV paskelbė teiksiančios 
pagalbą betkuriam satelitų kraš 
tui, išsilaisvinusiam iš Krem
liaus vergijos.

Popiežius specialiu raštu krei
pėsi į viso pasaulio tikinčiuosius 
□rašydamas melstis už teisigos 
taikos grąžinimą R. Europoje.-

Kovos Afrikoj 1
Vyksta išsilaisvinimo kovos 

;.r Š. Afrikoje. Tunizija ir Ma
rokas jau išsikovojo nepriklau
somybę, o Alžerija tebekovoja. 
Arabų pasaulį labai sujaudino 
oenkių Alžerijos laisvės kovoto
jų vadu areštavimas klastingų 
būdu. Tie vadai, pasiekę Maro
ko žemę, kuri nebėra prancūzų 
•/aidžioj, sėdo į keleivinį lėktu
vą, valdomą prancūzų lakūno ir 
manė saugiai pasieksią Tunisą 
svarbiam pasitarimui. Jie betgi 
didžiai nustebo, kai lėktuvas nu
sileido Alžyre, kur prancūzų po
licija suėmė visą penkiukę. Tu
tt izi jos ir Moroko arabai įsiuto 
ir ėmė žudyti europiečius bei. 
deginti jų ūkius. Ikišiol nužudy
ta 60. Vyksta streikai ir demon
stracijos. Prancūzijos konsu
latas Jeruzalėj, Jordano srityje, 
buVo arabų demonstrantų su
degintas. Prancūzija nutarė aižė 
riečių kovotojų vadus atiduoti 
kariniam teismui. Ji atšaukė sa
vo ambasadorių iš Egipto, nes 
sugavo laivą, kuris iš ten gabe
no alžeriečiams ginklų.

Singapūre gyventojai sukilo 
prieš britų valdžią.

IZRAELIS UŽPUOLĖ EGIPTĄ
Izraelis atkreipė pasaulio akis 

pereitą savaitgalį paskelbda
mas mobilizaciją. Visi manė, 
kad tai prieš Jordaną. Bet pir
madienį prasidėjo jų žygis prieš 
Egiptą Suezo kanalo kryptimi. 
Laikraštį išleidžiant radijo pra
nešimai skelbė, 
šakiniai daliniai 
įlanką. Izraelis

pasiekė Suezo 
skelbiasi einąs

sunaikinti Egipto karinius židi
nius Sinajaus pusiasaly, iš ku
rių jie esą puldinėjami. Ištiktų
jų čia greičiausia Britų, o gal 
ir Prancūzų triukas — panaudo
jimas Izraelio Suezo bylai radi
kaliai pakeisti.

Pasaulis pasipiktinęs, šaukia
mas nepaprastas Saugumo Ta
rybos posėdis, o Izraelio kariuo
menė žygiuoja...
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Lietuviai, kuriems likimas lė
mė gyventi ir dirbti paprasto 
darbininko darbą Quebeko pro
vincijoj, gerai pažįsta savo dar
bo draugus kanadiečius - pran
cūzus. Įdomu, ką gi patys pran
cūzai galvoja apie savo dirban
tįjį jaunimą?

Montrealio prancūzų rytinis 
dienraštis “Le Devoir”, kuris ne 
vengia pasakyti saviškiams į 
akis kartų tiesos žodį, rugsėjo 
24 d. atspausdino straipsnį su 
statistikos duomenimis apie dar
bą ir dirbančiuosius. Statistika 
imta iš organizacijos “La jeu- 
nesse ouvriere catholique” an
ketos, kurioje pasisakė 695 dar
bininkės ir 145 darbininką! apie 
19 m. amž. iš 27 miestų, Quebec 
ir New Brunswicko provinci
jose.

Dirba dėl pinigo
Iš anketos paaiškėjo, kad 97,2 

% darbiniųkų-kių dirba tik dėl 
pinigų. Šis “atradimas” atrodo 
sujaudino net patį laikraštį, nes 
juk tik likusioji dalis (2,8%), 
atrodytų, dirbanti kitu tikslu: iš
ugdyti savo gabumus ,tarnauti 
dirbančiajai klasei ir visuome
nei, padėti kurti teisingesnį, 
broliškesnį ir krikščioniškesnį 
pasaulį, kas ypač turėtų rūpė
ti katalikiškam tautos jaunimui.

Kitas klausimas: kam skiria
mi uždirbti pinigai?

Praūžia uždarbį
Iš uždirbtų pinigų 32,6% jau

nuolių beveik visas pajamas nu- 
matą išleisti pramogoms. Liku
sieji dalį pajamų skiria prasi
maitinimui ir apsirengimui, dalį 
pagerinti materialinei padėčiai, 
paremti šeimai. Tik mažytis 
nuošimtis yra numatę dalį pini
gų skirti mokslinimuisi.

'Merginų grupėje 36,8% visas 
pajamas skiria įsigyti naujiems 
drabužiams ir aprėdams, 34% 
visas pajamas išleidžia pasiruoš
ti vedyboms. Likusioji dalis dir
ba savo ir savo šeimos išlaiky- 
mui. . .

Nesidomi darbu , 
Kadangi didžiuma tiek vaiki

nų tiek merginų tesidomi tik pi
nigine darbo puse, jaučiamas 
didelis nesusidomėjimas pasi
ruošimu darbui, jo organizaci
ja. “Kai darbas nemėgstamas, 
joks solidarumas tarp darbinin
kų neįmanomas ir viešpatauja : 

• visuotinis savanaudiškumas”, pa 
stebi laikraštis. Todėl ir profe-

sinis sąjūdis nesiplečia.
Kodėl taip?

Pagrindine priežastimi laik- 
raštis laiko išsimokslinimo sto
ką. Cituojamas “Klasikinių gim
nazijų (college) federacijos biu
letenis 1956, m.”, kuriame rašo
ma, kad 37,o% berniukų palieka 
mokyklą nesulaukę 13 m., o 58%. 
nesulaukę 14 m. amžiaus. Antra 
priežastis — netinkamas darbas. 
42% apklausinėtų jaunuolių nu
siskundė, kad darbas neatitinka 
jų gabumus ir skonį. Dar dides
nis nepatenkintųjų skaičius ■— 
58% — padienių darbininkų tar
pe, kurie sudaro net,55% visų 
dirbančiųjų.

Iš merginų 44% skundėsi per 
ilgomis darbo valandomis, kitos 
perdėtu skubėjinąu ir per sun
kaus svoria daiktų kilojimu. 
Taipgi didelė dauguma pasirodė 
nemėgstanti savo darbo aplin
kumos, prie kurios jos psicholo
giškai nesugebančios prisitaiky
ti. Daugiausia kliuvo brutalioms 
“forledems” (darbo vedėjoms), 
kurios dažnai “blogoj nuotai
koj”.

Nesąžiningi darbe
Dirbančiojo jaunimo morale 

laikraštis irgi rado progos nu
sivilti. Kaip iš anketos paaiškė
jo, 1 iš 11 vaikinų savo darbo
vietėje vagia darbo medžiagą, 
įrankius (ši skaitlinė gali būti 
ir didesnė! — pastebi laikraš
tis). 36,7% pasisakė veltui dar
be laiką eikvoją. Iš merginų 38 
% prisipažino, kad nuolat vėli- 
nasi, 12% — nepaiso ir neverti
na medžiagos ir įrankių, o 4% 
nelegaliai parsineša į namus 
įmonėje pagamintų, prekių.

Be to, 17% merginų linkusios 
į per didelį laisvumą su vedu
siais vyrais; 5% su jais bičiu
liaujasi, 30% darbo metu skaito 
pornografinę spaudą, 31% pri
taria dviprasmiškiems pasakoji
mams.

Iš viso to laikraštis daro iš
vadą, jog norint ■ išgydyti šiąf 
“apverktiną padėtį” bei pataisy
ti šias negales, turėtų būti: 1. 
perauklėjama šeima, 2. doroviš
kai keliamas lankomųjų ir lan
kytinų parengimų, pramogų ly
gis ir 3. suaugusieji turėtų dau
giau bendradarbiauti ir domėtis 
jaunaisiais, nes dažniausia pir
mieji sukuria aplinkumą, kurioj 
jaunimas gyvena bei veikia.

Jurgis Petraškevičius.

su 8 mėn. žiema, ir, nyki psicho
logiškai neviliojanti aplinka, 
nors, žinoma, Kanadoje darbi
ninkų netrūksta ir Labradoro 
geležinkelio statybai samdomi 
žmonės po 80-95 centus valan
dai, su tokia darbo rankų pasiū
la, kad Foundation Co. rango
vas, apgailestavo turinti % kan
didatų atmesti, išsirinkdama tik 
stiprius ir jaunus vyrus.

Reikia pasakyti, kad Rotšil
dų kapitalo invazija į Kanadą 
prasidėjo gana vėlai, tik 1952 
m. Newfoundland© šalta, retai 
apgyventa žvejų sala, kur, sa
koma, žuvį valgoma 3 kart: per 
pusryčius, pietus ir vakarienę, 
savo gerbūviu stipriau susirū
pino 1948 m., prisijungimo prie 
Kanados proga. Buvo pasamdy
tas latvis A. A. Valdmanis, be
darbis imigrantas, kaip finansi
nis patarėjas. Greit jo alga pa
kilo į 25.000 dolerių metams 
($500 į savaitę), Jis pats pramin
tas “ekonominių raganium”, jo 
planai žavėjo net 4 metus New
foundland© premjerą Smaal- 
woodą. Visa bėda, kad trūko ka
pitalų siūlomai medžio, cemen
to ir žuvjes pramonei įsteigti. 
Valdmanis turėjo minty pabal- 
tiškos kooperacijos projektą. 
Neradęs pritarimo, persimetė į 
pačios valdžios vedamą pramo
nę, ko pasėkoje privačių firmų 
iš pavydo buvo apšauktas bolše
viku (nežiūrint, kad jis gi buvo 
vadistinio Ulmanio kabineto fi
nansų ministeris), pasipiktini
mas dar pakilo, kai Valdmanis 
užkontraktavo darbui, dėl pi
gumo, kelias vokiečių firmas. 
Valdmanio likimas, sakoma, jau 
tada buvo išspręstas, neva, pa
tylomis komercinių konkuren
tų jį išpiešiant “pavojingu žmo
gum”, mažne nacių šnipu ir tik 
ieškoma priekabės juo nusikra
tyti oficialiai. Premjeras Small
wood, Spaudžiamas iš visų pu
sių, nusisuko dabar nuo savo 
draugo, jo “pavojingų planų” ir 
leidosi pats į Europą, misteriš
kai kelionei, surasti turtingų 
žmonių, kurie norėtų savo mili- ■ 
jonus investuoti tolimoj šiaurės 
Amerikoj, kur be rezervų gar
binama privati iniciatyva ir tos . 
rūšies ekonomika. Ir, štai, sako
ma, -atsitiktinai jis atsidūrė Lon
done, kur Rotšildo ■ rezidencijo
je buvo suruošta garbės pietūs, 
kurių šeimininku buvo pats An
tanas Rotšildas, vyr. šeimos part 
neris, gi garbės svečias — p. 
Smallwood.

Bet Rotšildai į smėlį pinigų 
nežarsto. Dėlto derybos užsitęsė 
net 6 mėn. Tik išzondavus sąly
gas, Rotšildai sėdosi pasirašyti

ny Gustave de Rotschield, pir
masis lordas ir dinastijos galva, 
neiškentė neprasitaręs: “Tai bu
vo KimberJejaus—De Beers dei
mantų laukai Afrikoje, vėliau 
mūsų paskola Disraeliui, kuri 
padėjo nupirkti Suezo kanalą ir 
štai dabar — čia (Kanadoje). 
Tai šis (reiškia, biznis) gali bū- 
ti didesnis už juos visus”.

Čia, deja, pond Antano pra
leista istorinė klaidelė, kad Rot
šildus ant kojų pirmąkart pa
statė jų spekuliacijos Londono 
biržoje dėl Napoleono. Kai iš
didus imperatorius paskutinį 
kartą atvedė armijas į Water
loo mūšį, Rotšildai, nors gerai 
žinojo padėtį fronte, nes turė
jo privatų “karvelių paštą” (te
lefono dar nebuvo), gąsdino bri
tus “prakeikti prancūzai gali iš
lošti”. Kai Napoleonas, pagaliau, 
krito, gen. Bluecheriui pavėla
vus 2 vai. pristatyti vokiečių di
vizijas, Rotšildai pasirūpino^ 
kad ta žinia, pirm visko, juos 
pasiektų pėr kanalą ir pasku
bom supirko visas jiems rūpi
mas akcijas.

Kai admiraliteto lordai ant 
rytojaus atplukdė laivyną Tem
zės paradui, su britų pergale, 
Rotšildai metė dabar akcijas 
atgal į rinką — keleriopai bran
giau. “Smegenų karas”, jiems 
per naktį daug milijonų sukro
vė.

Kai dėl Valdmanio, jis neilgai 
buvo .užmirštas. Parlamente ki
lo aštrūs debatai 1952 m. ir p. 
Malcolm Hcllett, konservatorių 
opozicijos lyderis, aštriai prie
kaištavo, kam, taip pigiai par
duota koncesijos Rotšildui, bū
tent 8% nuomos, nuo gryno pel
no (ne nuo apyvartos) leidžia
ma jam artimiausiais 20 metų 
eksploatuoti rinkai — miško ir 
gelmių turtus, kiek tik panorės, 
o po to jis gali nupirkti sau tuš
čią, nuplėštą žemę, o gali ir ne-

RELIGINIAME PASAULYJE
* Kristaus Karaliaus kongre

sas šaukiamas 1957 m. rugpiųčio 
mėn. Portugalijos Fatimoj. Tai

' bus trečias tos rūšies kongresas. 
Pirmasis įvyko Vokietijoje Len- 
tesdorfe prie Reino 1928 m., ant
rasis Berlyne 1932 m. Trečiojo 
kongreso tema: “Atidaryti lan
gą į Rytus’<

* Katalikų skaičius visame 
~ pasaulyje, pagal Vatikano radi

ją, — 484.077.000, t.y. 19% visų 
pasaulio gyventojų. CCC žinio
mis, yra 82.581 berniukų ir 58.- 
811 mergaičių katalikų mokyk
lų. Jose mokosi 9 mil. berniukų 
ir 7 mil. mergaičių. Katalikų 
labdarybės įstaigų visame pa- 
saualyje — 30.649. Jos globoja 
apie 10 mil. asmenų.

* -Misijonierius pavergtiems 
kraštams imasi ruošti Kanados 
anglikonai. Jų vyskupų prita
riama pasauliečių protestantų 
grupė įsteigė Otavoje specialią 
šv. Vaclovo broliją, kuri ruoš 
savo misijonierius ir kai atsida
rys keliai jie bus siunčiami į so
vietų pavergtus kraštus. Šią 
mintį iškėlė dr. Fr. Uhlir, bu-

ves Čekoslovakijos prez. Bėnešo 
vyriausybėj Londone viceprezi
dentu.

* Popiežius Inocentas XI pa
skelbtas palaimintuoju, valdęs 
K. Bažnyčią 1676 - 1689. Jis pa
sižymėjo savo pastangom sulai
kyti turkų invazijai. Gyveno as
ketiškai ir kukliai, norę buvo ki
lęs iš turtingos giminės. Jis sa
kydavo: “Kai buvau paprastu 
kunigu, šį tą turėjau, kai buvau 
kardinolu, buvau turtingas; da
bar gi, kai tapau popiežium, li
kau vargšu”.

•* ’’Pro Russia” — centras ry
tų apeigų tikintiesiems įsteigtas 
Briusely, Belgijoj. Jis rūpinasi 
ypač -ryt. apeigų tremtiniais ir 
kartu stengsis supažindinti loty
nų apeigų tikinčiuosius su ryt.' 
apeigomis bei kultūra.

* Lenkų vienuoliai oblatai 
Kanadoj įsteigė naują provinci
ją, kuriai priklausys tiktai len
kai vienuoliai. Provincijolu pa
skirtas T. M. J. Smith, Toronto 
šv. Kazimiero parap. klebonas. 
Vienuoliai rūpinsis lenkų ir slo
vakų sielovada Kanadoj.

* Prel. Marcinkus, anksčiau 
dirbęs nuncijatūroje Bolivijoje, 
o dabar paskirtas į apaš
tališkąją delegatūrą Otavoje, 
pakeliui buvo sustojęs Čikagoje 
ir pradėjo organizuoti džipus 
Bolivijos kunigams. Pasak jo 
Bolivijoje apaštalavimo darbą 
labai trukdo sunkios susisieki
mo sąlygos. Kunigu visame kraš 
te, kuriame yra 3. milijonai gy
ventojų, tėra apie 600 ir jie ne
spėja viso krašto aptarnauti. 
Prel.Marcinkus nusistatęs jiems 
parūpinti 100 džipų. Tuo jis jau 
įtikino Čikagos kardin. Strich, 
kuris 24 džipus jau parūpino.

* Pasaulinio masto liturginis 
kongresas įvyko Italijoj, Asy
žiuje. Jame dalyvavo 1.300 dva
sininkų su pačiais atsakingiau
siais Bažnyčios pareigūnais. Bu
vo svarstyta liturginės refor
mos prisitaikant prie dabarties 
reikalavimų ir didesnis tikinčių
jų dalyvavimas apeigose.

* Popiežiaus komisija Rusijo
je. Suėjo 35 m. nuo popiežiaus 
komisijos Rusijai įsteigimo. Ją 
isteigė Benediktas XV 1921 m. 
ir, norėjo tuojau pasiųsti Rusi-
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gano” rugsėjo 5 d. numery rašo 
koj. Taip tai liūdnai pasibaigė apie prancūzų komunisto Oh- 
brolio latvio karjera, peraugs- vario staigų išgijimą Lourde. 
tai keliant galvą svetimam kraš- Liudvikas Olivari, 48 metų, ke
te ir net bandant apsistatyti lat- tūrių vaikų tėvas, iš profesijos 
viais specais, kviečiant juos į elektromonteris, buvo komunis- 
Newfcundlandą iš viso pasaulio, tų celės vadas Nicoje. Š.m. ba- 
Jo padėtis, betgi, nėra beviltiš-1 landžio 28 d. darbe jis labai

bėgs, nes — laikome kietoj ran-

< skaudžiai susižeidė. Augštai ant 
kopėčių jis neteko pusiausvyros 
ir nukrito ant žemės. Krisda
mas, jis sunkiai susižeidė dešinę 
koją ir dešinę ranką. Nors žaiz
dos buvo užgydytos, tačiau ko
ja ir ranka liko paraližuotos. 
joks gydymas negalėjo ligos 
įveikti. Keli gydytojai prisipa- 

mai, nes jie gi nėra, tartum, va- žino esą bejėgiai ir Olivariui pa- 
kar nuo žvaigždžių iškritę. Ir reiškė, kad jis liksiąs invalidas, 
per visą 19-tąjį šimtmetį ši fir- Tada elektromonterio namiškiai 
ma funkcionavo jau, bet nesu-1 pradėjo jį prikalbinėti, kad jis 
griovė gi nei Europos, nei Afri- vyktų į Lourdą su Nicos ir apy- 
kos, tuo labiau pavojaus nėra Į linkių maldininkais, kurie ten 
Kanadai, ir tai, 20-tame šimt- i važ'avo birželio mėnesį. Nors 
mėty! Olivari. buvo skeptiškas ir nesi-

Apie Rotšildų finansais naujai tikėjo Lourde išgyti, tačiau pa
statomą miestą, kuris turės va- sidavė 
dintis Park Royal, jau buvo ra- mams. 
šyta pereitą kartą. /

ka. Manoma, kad atsėdėjęs kalė
jime bausmę, galįs, kaip ekono
mijos daktaras net į Rotšildų 
tarnybą pereiti, nors, žinoma, 
pradedant nuo žemiausio taško.

Opozicinė’ spauda ir lyderiai 
yra bandę Rotšildus įvairiom 
progom nušviesti pernelyg juo
dai; bet tai, atrodo, tik penieji-1

asoM

Komunistas išgijo Lourde ™
Paryžiaus dienraštjs “Le Fi-į nardintas į vandenį to šaltinio, 

~ 1 kurį kadaise prakasė Bernadeta 
pėr Marijos Nekalto Prasidėji
mo viziją, paraližudtasls savo 
paties dideliam riustebujaųt pa
sijuto sveikas, nes paralįžųota 
koja ir ranka veikė normaliai. 
Tai paliudijo ir daugelis mačiu
siųjų. Olivari grįžo į Nicą svei
kas ir atsivertęs. Apie tai suži
noję jo draugai komunistai tuo
jau nuo savo vado nusigręžė. 
Tačiau dėl to Olivari nenustoja 
kalbėti apie savo nuostabų išgi
jimą Marijos šventovėje. Kai 
buvo kreiptasi į Nicos arkivys
kupijos kuriją ir paklausta, ar 
tas išgijimas laikytinas stebuk
lingu, ten buvo pareikšta, kad 
nieko negali pasakyti apie to 
staigaus išgijimo priežastis, nes 
reikia palaukti, kol bus baigtį 
visi to išgijimo tyrinėjimai. Pir
miausia gydytojai turės nusta
tyti, ar Olivario paraližas buvo 
įvykęs dėl psichinio smūgio per 
nelaimę, ar jis buvo atsitikęs dėl 
nervų ar kitų audinių nutrūki
mo. ELI.

namiškių įkalbinę j i-

Kai Lourde Olivari buvo pa-

Žvėrys ir žmonės džiunglėse KELIONĖS PIETŲ AFRIKOJE 
Rašo J. Pamituviškis

(Tęsinys iš praeito nr.)

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

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

Saba - Koerting • Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

EM. 4-1633

Rojaus sodas prie Dramblių I niojusį sutvėrimą. Ant kelio su- 
-upės Įtikus buivolų bandą, nieko ne-

Šeštą valandą vakaro joks Į lieka kaip suktis, jei galima, at
gal ir nešdintis kuo toliau. Matė
si ir įvairių paukščių, nuo put
pelės iki erelio didumo. Jų visų 
vardų, tur būt, nei geriausiame 
zoologijos vadovėly nerasi. Be
stovėdamas ant kranto pagalvo
jau, kad čia taip panašu į bibli
nį rojaus daržą...

Sutrukdyta liūtų medžioklė
Trečią kelionės dieną, apsivy

lė, kad iki šiol dar nesutikome 
nei vieno liūto, įvažiavome į ly
gumą. Tankūs miškai pasibaigė. 
Graži, tiesiog Lietuvą prime
nanti, .pieva su kur-ne-kur išsi
barsčiusiais medžiais. Ir medžiai 
labai panašūs į lietuviškus to
polius, tik lapai išsidėstę grybo 
pavidalu. Prie medžių kai kur 
pavėsyje stovėjo ar gulėjo an- 
telopių ar ghus bandos. “Čia tik
ras liūtų kraštas, — tarė mūsų 
šoferis - vadovas, .— liūtai gy
vena tik lygumose, ir jei čia ne
sutiksime’ liūtų, tai aš "prižadu tiT 
džiunglių pats atvaryti juos ..prie 
mūsų mašinos“. Mano bendra
keleiviai amerikonai aprimo ir 
mažu greičiu, kad nesukėlus 
dulkių, y rėmės į priekį. Vidu- 

| diėnio karštis tačiau nekenkė 
dideliems raudonsnapiams gri
fams. kurie būriais tupėjo me
džių viršūnėse, suposi ore, ar 
ištiesę savo ilgus kaklus, susto
ję pakelyje, žiūrėjo įkyriai į

i mus.
i kuris iš mūsų čia netoliese “pa

žmogus neturi teisės būti džiung 
lėse. Nors važiavome dideliu 
greičiu, sukeldami debesis dul
kių ir baidydami pakelėse esan
čias antelopes, stovyklą tepasie
kėme visą valandą pavėlavę. 
Bet nėra to blogo, kuris neišei
tų į gerą. Retas įvykis, bėt visiš
kai arti per kelią kaip žaibas 
prabėgo džiunglių kunigaikštis 
— leopardas. Panašus į didelę 
katę, šviesiai rusvas su juodais 
taškais. Leopardo dienos metu 
pamatyti iš viso nėra galimybės,

skubiai pribėga patinas, nustu
mia liūtes į šoną ir išsiplėšia sau 
geriausios mėsos gabalą. Vėliau 
pribėga liūtės su liūtukais. Pati
nas, jei neperdaug alkanas,- ne
užkabins nei pelės. Tai įsitiki
nau vėliau prie Sataros upės, 
kur patinas ėjo greta mūsų'ma
šinos, nei nepažvelgdamas mū
sų pusėn.

Liūtės, nors buvo išsidėšČiu- 
sios pusmylio rajone, koordinuo
tai eidavo pamažu pirmyn,, kar
tu sustodavo ar guldavos į žolę. 
Viena liūtė ėjo tiesiog link..mū
sų mašinos. Mes ir kvapą sulai
kėme, kad tik. jos nenubaidžius. 
Liūtė priėjo nedaugiau penkių 
žingsnių nuo mašinos ir ištiesu
si kaklą, žiūrėjo į bulius. Aiškiai 
matėsi katės galva, ilgi ūsai, 
trumpes kojos, ilgą uodegą. Ret
karčiais užmesdavo akį ir ant 
mūsų. Sustojo ir kažko laukė, 
sustojo ir kitos keturios’. Už ke
liu minučių atsigulė visos ir gSl- 

nerimavo mano bendrakeleiviai, . 
nesulaukdami plovinio momen
to. Taip išstovėjome keturias va
landas. Nejudėjo nei liūtai nei 
mes. Šoferiui jau garsiai bekei
kiant, staiga iš krūmokšnių di
delių greičiu išlindo dvi žebros. 
Pamatę zebras gnus nubėgo’jų 
pusėn. Už kelių sekundžių' visi 
dingo krūmuose. Stebėdamiesi 
džiunglių kaimynišku bendra-

pirkti, vienintelė sąlyga, kad Jis nes jis medžioja tik naktį, pa- 
išleistų nemažiau 5 milijonų do- prastai puldamas auka iš užpa- 
lerių, ištyrimui bei suradimui kaiia Sakoma, kad atsistok ir 
mineralų, metalų toje 60.000 kv. žiūrėk leopardui i akis, jis pra- 
myhų tentonjojei (tartum jis dės bėgti. Žinoma, apsisukęs 
pats nebūtų tuo užinteresųotas). bandvs'pulti iš užpakalio. Pa
čia staiga buvo atsiminta “pra- ■ • , j.-

keiktas latvis”, duodant atsaky
mą neva ar tai geriau, kad vėl 
būtų paliktas šis pavojingas 
paukštis, Ktfris galėjo nuskan
dinti kraštą — fantastiniais pro
jektais? Paslapties ilgiau nebe
daryta,, buvo net iškelta byla 
jam ir latvis pasmerktas 4 mt. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, nes į' dėlėmis stačiomis ausimis. Prie 
teismą stojo- liudininkų, kurie | pat nakties stovyklos jau suki-1 
matė, kaip “ekonominis raga- nėjcsi Afrikos avių ūkių pabai- 
niuš” ėmęs kyšius iš vokiečių i scs — juodakupriai šakalai, pa
tinuos,’ O iš antros šturmavęs Į. našūs daugiau į lapę, negu į 
tokių (tartum tokie reikalai da- i vilką.
romi viešai). Viena betgi dar. Stovykla Įrengta ant augšto 
reikėtų suminėti, kad kai parla- | Dramblių upės kranto ir iš trijų ; 
mente 1955 m. rudens sesijoje | pusių aptverta. Atsistojęs ant. 
kilo priekaištų, kam latvis sėdįs Į kranto stebėjau, kaip • prasideda : 
ne cypėje. o puošnioje, privačioj Į nakties gyvenimas. 'Upė gana; Baigiantis lygumai prie van-
viloj, pats premjeras p^. pinall-1 plati ir be krūmų. Tolumoje gė- i dens duobės pamatėme du gnus

bulius. Jie kasė kanopomis smė
li, sukosi aplinkui, ar sustoję 
uostė orą. Kadangi gnus yra pir
masis patiekalas ant liūto me
niu, šoferis sustabdė mašiną, iš
jungė motorą ir liepė visiems 
dairytis. Mano laimei, pats pir
mas pamačiau augšta žole be- 
slenkančią liūtę, tuo laimėda
mas mūsų bendrakeleivės mili
jonierės - amerikonkos premiją, 
skirtą už pirmojo liūto pamaty
mą. Greitai bendrakeleiviai pa
matė iš trijų pusių besupančias 
dar keturias liūtes. Veik dvigu
bai didesnis už liūtes ,gerokai 
užpakaly žygiavo pats karalius 
—patinas. Liūtės — šviesiai gel
tonos spalvos, o patinas beveik 
juodas, su ilgais karčiais. Gnus 
buliai panikiškai lakstė aplink, 
nujausdami netolimą mirtį, net 
man jų pagailo. Visi bendrake
leiviai su nepaprastu entuziaz
mu laukė papiovimo momento. 
Piovimo darbą atlieka liūto 
žmonos. Kai grobis papiautas,

mineralų, metalų toje 60.000 kv žiūrėk leopardui į akis, jis pra- 
i, apsisukęs 

i-- 
prastai pasirenka iš bandos di
džiausią ožį ir puola iš medžio. 
Kartais lygumoje vaiko pasi
rinktą ožį, kol atskiria nuo ban
dos - ir pailsusiam šoka iš užpa
kalio ant nugaros. Per kelią taip 
pat perbėgo geltonmargių vad. 
Cape medžioklės šunų pora. Pa
našūs į vilkus, tik su baisiai di-

i . , ' . . , • . • • • U.Z.1UHC 1XCL TkCLXlllJ lllOrVL*. va.

Atrodė, lyg jie tikėjosi, jog | jarbiavįmu dar labiau nustebo-

wood šoko apginti “nelaimingą i iė vandenį dramblių banda. Ne- 
nabagėlį“, kuris, daktaro nuro-'tcli stovyklos iš netolimų krū- 
dymu, turėjęs tik atostogas sa- ‘mų lindo antelopės, žebros, gnus 
vo sveikatai, nes jo smegenys, i ir pirmą kartą gyvenime pama- 
neva, visai buvo susimaišę, už-jtyti buivolai. Buivolas bulius 
tikrinant, kad jis visvien nepa- įpuola bet kokį ant kelio pąsipai-

KAS NAUJO KANADOJE?
Sovietai liepė padegti miškus, 

jei kiltų karas tarp Kanados - S. 
Sąjungos. Pasak Pat Walsh, Ka
nados antikomunistinės lygos 
sekretoriaus, buvusio komunis
tų veikėjo, tokias instrukcijas 
gavo Kanados komunistų veikė- 
ias Bruce Magnuson 1951 m. 
Maskvoje. Jis tada matėsi su 
dabartiniu miškų min. Orlovu ir 
L. V. Ross miškų ministerijos

pirm. Duplessis sutiko * priimti 
jų delegaciją tiktai sekančią sa
vaitę. Demonstracijas sukėlė 
Duplessi atsisakymas priimti fe- 
der. vyriausybės siūlomą para
mą per un-tų sąjungą; pasak jo, 
tai pažeidžia provincinių vy
riausybių teisę, kurių kompe
tencijoj yra visos švietimo įstai
gos.

me, kai pamatėme, kad visos 
penkios liūtės nuėjo prie gana 
atokiai gulinčio patino, sugulė, 
lyg kokiai konferencijai. Vėliau 
visas šešetas nužygiavo į džiung 
les. Toli toli dar matėsi, kai lin
ko pievoje žolė, į šalį augštais 
šuoliais šokavo antelopės ir 
danguj paskui juos skrido trys 
grifai. Taip mes sutrukdėme liū
tams medžioklę, o tie du laimin
gi gnus buliai gal ir šiandien te
besidžiaugia džiunglių grožiu.

(Bus daugiau)

Imigracijos ministerija pave
dė dvjem savo tarnautojam nu- 

_______ _ t___ ________ vykti j JAV ir ištirti galimybes 
jon, teikti badaujantiems' žmo- oatraukti daugiau amerikiečių,
nėms pagalbon, bet komunisti
nė valdžia ilgai atsisakinėjo ją 
įsileisti Ir tik 1922 m. pagaliau 
davė leidimą. 13 kunigų civili
niais drabužiais nuvyko Rusijon 
ir suorganizavo 10.090 nąaitini- 
mo punktų. Iš išgelbėtos statis-

L. V. Ross miškų ministerijos *
pareigūnu, kurie dabar lankosi i Atsisakė būti vyskupu kun. J. 
Kanadoje su miškininkų delega- į Leclaire, 45 m. amž., šv. Hiacin- 
cija. Kanados vyriausybė tuo to, P. Q., vyskupijos gen vika- 
reikalu nepasisakė. j ras. Jis buvo paskirtas Mont -

Laurier, P.Q., vyskupo pagalbi
ninku, bet apsigalvojęs parašė 
Apašt. Delegaturai laišką nesi
jaučiąs tinkamas toms augštoms 
pareigoms. Jo paskyrimas buvo 
atšauktas. .

Caracas. — J Venecuelos sos
tinę staiga persikėlė iš Panamos 
buvęs Argentinos -diktatorius 
Peronas. Tuo pat metu ateina 
žinių, kad kažkas bręsta Argen
tinoje. Ar Peronas nori tų įvy
kių metu būti arčiau Argenti
nos? • ; *.

Briuselis. — Pasaulinei 1958 
m. parodai čia projektuojama 
pastatyti augčiausį pasaulyje 
700 metrų betoninį bokštą. Jis 
kainuosiąs apie pusę bilijono 
belgų frankų — apie 11 mil. dol.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
kad emigruotų Kanadon. Pernai 
jų skaičius siekė 10.392, o šiemet 
— .4.700. Norima ištirti suma
žėjimo priežastis. Kanadai tai 
rūpi, nes kaikuriose srityse ne
užtenka darbininkų, be to, 34 
tūkstančiai kanadiečių kasmet

kai buvo pradėta registrUoti 
emigruojantieji, iš Kanados į 
JAV išvyko 3.300.000.

tikos matyti, kad popiežiaus ko-1 emigruoja į JAV. Nuo to laiko, 
. .. . . .vi Irai hiivn nradpfA rpcnstriintimisija 1923 m. liepos mėn. išda

linusi virš 28 milijonų maisto 
davinių kasdien. 1924 m. bolše
vikai komisijos darbą uždraudė 
ir iškraustė iš Rusijos.

* Kapitalistines negeroves iš
kėlė Pijus XII savo laiške ita
lams. Esą mūsų laikais žmogus 
tapo mašinos padėjėju. Reikią 
siekti geresnės santvarkos, kur 
ūkinės gėrybės tarnautų visiems 
žmonėms ir kur darbininkas ne
būtų išnaudojamas. Tai esą ga
lima pasiekti laikantis doros 
dėsnių, pagarbos žmogui ir pri
vatinės nuosavybės, kuri būtų 
visiems prieinama.

Quebeco studentai surengė 
masinę demonstraciją ties prov. 
parlamento rūmais reikalauda
mi daugiau finahsinės paramos 
un-tams. Rūmus jie apmėtė pa- 
midorais ir kiaušiniais, nes min.

Metereologinė raketa buvo iš
šauta Fort Churchill, Man., pir
mą kartą istorijoj ir pasiekė 70 
mylių augštį. Jos viršūnėj bu
vo įrengti specialūs įtaisai oro 
tankumui, atmdsferiniam spau
dimui, temperatūrai ir pan., ku
rie įregistruotus duomenis per
davė radijo bangomis. Bandy
mai bus tęsiami dar su 11 rake
tų. Jos yra 14 pėdų ilgio, ga
mintos JAV.
Jungdamiesi j aukotojų eiles, 

stipriname lietuviškąją 
bendruomenę.

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

J. STANIONIS, 
nerys Rodio Electronic Technicions Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

LIETU VIŲ-ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING COi

I

849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel LE. 1-3098 
jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ. <

siuntinius j Lietuvą/ ^
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų. Rusijos kraŠtdjtf:

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjai Ae^fM^a nieko. 
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis-kabomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oroipaštu iki 20 svarų. "
MŪSŲ SKYRIAI: 10$ .Cannon E., HAMILTON,'pas A. Junal- 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą H 
Anglijos “ •

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7. ' >
I ‘ ------- -- - ■ - - - .. ................ - . ---- ---------1
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TĖVISKSS žiburiai

pripažinti pavergtųjų lietuvių
nuopelnai kaikuriose srityse.

• . • * __ M sų rūšių aukas renkant* visados 
tik prašoma, bet nieko už tai ne
duodama. Pagal amerikinius 
bei kanadinius papročius pra
šant aukos, duodamas ir vie
noks ar kitoks ženklas — pakvi
tavimas. Štai, Berniukų Mies
tas, Nebraskoje, išsiuntinėja 
tūkstančius vokų su prašymu 
aukos. Prie to, visados pridėtas 
ir gana skoningai išleistas spal
votų ženklų rinkinys lipinimui 
ant vokų. Tas pats su tuberku
liozės draugijos rinkliavomis ir 
kitomis organizacijomis. Asmuo 
gavęs laiškutį su dovanėle, nors 
paprastų ženklelių pavidale, jau 
jaučia pareigos bent ruputį at
silyginti, Rinkliavos rezultatai 
tokiu būdu yra kurkas gauses
ni, jei tebūtų prašoma vien tik 
aukos. Be to, toks minėtasis 
Boys Town, Neb., už vieną do
lerį geradarį “pakelia” miesto 
garbės piliečiu ir atsiunčia ati
tinkamą diplomą. Tai, žinoma, 
taipogi menkniekis, bet jei jis 

įsitikinę, kad toks aukų rinkimdftj 
būdas yra sėkmingas. Atrodot

ne girti... Žinia, kaip kas su
pranta informaciją ir propa
gandą. Kodėl, pvz., negalima su
tikti su mintimis, kad teisinga, 
tiksli ir objektyvi informacija 
jau tuo pačiu yra ir gera propa
ganda antibolševikinėjė kovoje? 
Tuo tarpu ir iš okupuotosios Lie 
tuvos kartkartėmis prasiveržia 
žinutė, rodanti, jog kaikurie as
menys ar net ir įstaigos dar lie
tuvių vadovaujamos, esamoje 
padėtyje stengiasi atlikti kaip 
tik geriausiai, ką jie tenykštėse 
sąlygose gali ir sugeba. Kodėl 
negalima įvertinti jų pastangų? 
Yra rašomi moksliniai darbai, 
kurie nič nieko neturi nei su ko
munizmu, nei su rusais, kurie 
stengiasi moksliniu objektyvu
mu žvelgti į tam tikrų sričių 
darbą ir apraiškas. Tos visos ži
nios, statistika, patyrimai bus 
labai naudingi ateities lietuvių 
kartoms, tad, kodėl mes nenori- 

vykdomas, reiškia, sumanytojai! me pripažinti to? (Mums neat-

menės organų aktyvius narius, 
kažkodėl savo žodžiuose nerado 
reikalo paminėti Bendruomenės 
svarbos ir reikšmės visame lie- 
tuviškąjame gyvenime išeivijo
je. Juk ir pačios Kanados Lietu
vių Dienos yra Bendruomenės 
organų ruošiamos. Šeimininku 
yra toji pati Bendruomenė, To 
momento neiškėlirrias ir nepa- 
stebėjimas kalbėtojams apta
riant įvairius lietuviškojo gyve
nimo reikalus, tegali būti tik 
apgailėtinas. Žinoma, norėtųsi 
tikėti, jog visi, kurie turi vieno
kį ar kitokį politinį užnugarį, 
nėra nusistatę prieš Bendruo
menę, ją remia ir daug iš jos ti
kisi bei laukia visų rūšių lietu
viškąją veiklą skatinant ir ple
čiant. Reikėtų tad rasti progų 
tą aiškiai ir neatšaukiamai pa
brėžti. Tai itin būtų svarbu ir 
naudinga tokio pobūdžio lietu
vių susibėgimuose, kaip Lietu
vių Dienos, įvairūs Kongresai ar 
suvažiavimai. Al. Gimantas.

Toronto vyrų kvar
tetas vad. V. Veri-, 
kaičio. Iš kairės į 
dešinę: J. Zubric- 
kas, H. Rožaitis, 
Vyt. Bigauskas, A. 
Bražys ir pianistė 
P. L’Heureux.

B “Tiesos” puslapių 
\ *

Palangos jūroj nuskendo mano meilė...

būdas yra sėkmingas.
kad ir mūsų įvairios organizaci
jos, draugijos ir junginiai, rei
kalingos visuomeninės materia
linės paramos, galėtų tuo keliu 
eiti. Gi to išlaidos juk yra pa
dengiamos tų pačių aukotojų. 
Pagaliau, kokie ženkliukai ant 
vokų, atvirukas ar kas, juk pri
sidėtų ir prie.lietuviškosios pro
pagandos. Be to, yra nemaža 
asmenų, kurie sąmoningai renka 
visus diplomus, pažymėjimus ir 
kitus ženklus, kuriuos jie gauna 
dalyvaudami visų rūšių visuo
meninėje veikloje, jų tarpe ne
paskutinėje vietoje ir vaizdūs 
piniginių aukų pakvitavimai. 
ALT visiškai gerai daro, jog au
kojusiems Vasario 16 proga at
siunčia atitinkamus diplomus - 
pažymėjimus. Kodėl tuo negalė
tų pasekti ir kitos organizacijos, 
mūsų šalpos junginių neišski
riant?

Įvykius Lietuvoje vertinant. 
Išeivijos lietuvių tarpe gana sa
votiškai komentuojami ir įvai
rūs pasireiškimai pavergtoje 
Tėvynėje. Neretai mūsuose pil
na pasikarščiavimų, o neretai 
net ir mūsų sesių ir brolių, da
bar gyvenančių Lietuvoje, už- 

- -gavimų, jų pastangų neįvertini
mo. Bendrai žvelgiant, įvykiai 
Tėvynėje reikalauja atydžiausio 
vertinimo, kurio, deja, taip pas 
mus dar stokoja. Neretai juk 
spaudoje nusišnekama iki kraš
tutinumų. Kaikas iš lietuvių dir
bančių informacijos įstaigose 
pyksta, kodėl kartais norima

'rodo, kad gero kas nors nepri- 
! pažintų. Red.). Pas mus kažko
dėl yra nevisiškai teisinga nuo
monė, kad viskas kas tik daro
ma, statoma ar planuojama pa
vergtoje Lietuvoje, jau savaime 
yra bloga ir reikia niekinti. 
Žmonių pasišventimu ir nepa
prastomis pastangomis yra at
statyta keletas sugriautų bažny
čių ir tai yra nuopelnas ne oku
pantų, bet mūsų pačių tauriųjų 
lietuvių. Ar ir šito fakto nenorė
sime pripažinti?

Ignoruota Bendruomenė? IV- 
tosios Lietuvių Dienos Windso
re nuotaikos pasižymėjo itin 
gražia politine vienybe. Spaudo
je šis momentas jau buvo iškel
tas, tinkamai įvertintas, juo bu
vo pasidžiaugta, reiškiant viltį, 
kad ir vienybė ir darna turėtų 
nepaliaujamai gyvuoti ir visoje 
tolimesnėje lietuvių politinėje 
veikloje.

Bet iškilmių metu buvo jau
čiamas lyg ir tam tikras Bend
ruomenės ignoravimas. Kalbė
tojai, išskyrus pačius Bendruo

Komunistine valstybė ir Bažnyčia
“Didžiausias Stalino laimėji

mas yra pavergimas schizmati* 
nes - pravoslavų cerkvės Rusi
joje” pareiškė Ivan Bučko, vie
nintelis ukrainiečių graikų ka
talikų vyskupas, kuriam pavy
ko pasprukti iš bolševikų ran
kų. Jis šiuo metu yra graikų ka
talikų tremtyje apaštališkasis 
vizitorius su nuolatine gyvena
mąja vieta Romoje. Kiekvienais 
metais jis praleidžia šešis mė
nesius kanoniškiems lanky
mams savo tikinčiųjų. Jo vysku
pija yra gal didžiausia pasauly
je, nes tęsiasi nuo geležinės už
dangos per visą laisvąją Euro
pą ligi Pietų Amerikos. Angli
joj jis turi apie 40 tūkstančių 
savo tikinčiųjų. Lankydamas 
juos vysk. Bučko viešai pasmer
kė Staliną už padarytą pravo
slavų cerkvei smurtą ir štai ką 
tarp kita ko pareiškė:

“Graikų - katalikų tragedija 
yra tai, kad jie pateko, bolševi-

Lenkai sovietų kalėjimuose
Laisvosios Europos radijas pą 

skelbė apskaičiavimą kiek dar 
turi būti lenkų Sovietų Rusijos 
kalėjimuose bei darbo stovyklo
se.

Skaičiuojama, kad 1939-1942 
m. iš viso į So v. Rusiją pateko 
1.692.000 lenkų: karo belaisvių 
230.000, masiškai deportuotų 
990.000, Lietuvoje ir- Latvijoje 
internuotų karių, kurie 1940 m.

apatiniai baltiniai

M. KRUPAVIČIUS tytiems besikuriančio didrusiš- 
ko valstybingumo tikslams. Ry
tų kanoniškosios teisės nuosta
tams tai neprieštaravo. Tačiau 
tolimesnė tos Bažnyčios istorija 
nuėjo tokiais keliais, kurie buvo 
visiškai prięšingi ir teisinei tos 
Bažnyčios santvarkai ir jos baž
nytiniams nuostatams.

Lygiagrečiai tuo pat metu ki
tas pagrindinio pobūdžio faktas 
paliko gilų pėdsaką ir tos baž
nyčios vaidmeny ir būde. Pra
voslavų erkvės istorijai sudarė 
kai kuriu reikšmingų įvykusių 
faktų totorių okupacija ir be
veik pustečio šimtmečio nuty- 
sęs chanų viešpatavimas Rusi
joje. Okupantas davė cerkvei 
tam tikrų privilegijų, nes jis

Visiems įdomu, kaip dabar at
rodo gražioji Palanga? Atsaky
mą mums duoda “Tiesos” skra
jojantis korespondentas V. Mi
niotas savo rašinyje — “Lauki
nio vargai”, kuriame jis atpa
sakoja vieno vilniečio vasaros 
atostogas Palangos kurorte.

Kur aš nukeliausiu, 
nakvynėlę gausiu?...
Didžiausia problema Palan

goje šiandien yra nakvynė: “At
vykau į Palangą su žmona ir Si- 
gučiu. Išlipame. Dauguma ke
leivių kaip mat dingsta. Lieka
me mes ir dar keli žmonės. Kur 
eiti, pas ką kreiptis? Kur per
nakvoti?” Atsakymas, atrodo, 
turėtų būti paprastas — kreip
kis į artimiausią viešbutį, nes 
juk viešbučiai tam ir statomi, 
kad žmonės turėtų kur pernak
voti. Tačiau sovietinio komuniz
mo santvarkoje paprastiems at
sakymams vietos nebėra. Ant 
vežimėlio sėdintis ūkininkas, 
užkląustas, kur yra viešbutis, 
kraipo galvą: “Buvo toks. Da
bar pavirto šoferių ir kondukto
rių bendrabučiu”... Galime įsi
vaizduoti vasarotojo nustebimą 
— Palangoje nėra viešbučio. 
Nakvok, jeigu nori, po atviru 
dangumi, žvaigždėmis užsiklo
jęs, mėnulį po galva pasidė
jęs ... Ūkininkas ateina į pagal
bą, pasiūlydamsa pastogę priva
čiuose namuose: “Yra lova nak
čiai už penkis rublius, yra ir už 
dešimt”. Palangos ir Baltijos 
jūros pasiilgęs vilnietis paklojo 
penkis rublius: “Važiavome 
apie valandą. Diedukas nukraus 
tė mus į patį Palangos kraštą 
netoli Kunigiškių. Iki pliažo bu
vo pora kilometrų”. Nors esi 
Palangoje, bet jūros nematyti. 
Tačiau ką reiškia tie du kilo
metrai šeimai su mažu vaiku — 
tėvai pasivaikščios ir. vaikas sa
vo kojytes pramankštins. Nau
da abipusė. ,

Prie duonos eilutė,
prie šnapso— ne...
Laimingo vasarotojo laimin

gas mintis sekančią dieną su
drumstė žmona, kuri, atsikėlu
si prieš vidurdienį, išskubėjo į 
turgų maisto nusipirkti. Iš šios 
ekspedicijos ji grįžo užkaitusi 
kaip žarija: “Turguj nieko nera
dau. Žmonės sako, kad reikia 
keltis šeštą - septintą valandą. 
Tada pats -turgus. Nieko nepe
šus, užsukau į krautuves. Ge
rokai teko prie duonutės pasto
vėti”..,. Čia “Tiesos” korespon
dentas Palangos miesto komu
nistams primena, jog jau 1952 
m. buvo pradėtas statyti duonos 
kombinatas. Statyba pareika
lavusi 1 milijono rublių, prieš 
porą metų sustojo. Pastatas, vis 
dar be lubų ir be stogo, maudo
si lietuje. Rudy j a įrengimai, 
trupa sienų plytos, o palangiš
kiai ir vasarotojai rikiuojasi 
prie krautuvių, kur parduoda
ma iš Klaipėdos atvežta duona. 
Jos neužtenka išalkusiems paso
tinti.

Susigalvojo vilnietis vasaro
tojas su savo šeima į valgyklą 
užsukti. Surado jie valgyklą ša
lia autobusų stoties. Ištisą pus
valandį teko laukti, kol pagaliau 
priėjo padavėja: “Jau išsirin-

kot? — Nėra meniu.” Padavėja 
gyvu žodžiu išpyškino visą 
valgyklos meniu: “Degtinė pa
prasta, kadugių trauktinė, pipi
rinė, jonžolinė”... Kadangi vil
nietis buvo galvojęs^ apie švie
žius kopūstus, o jo žmona apie 
pienišką sriubą, iš valgyklos te
ko kraustytis it musę kandus. 
Užsuko jie į žvejų kooperatyvo 
užkandinę: “Mus sutiko girta 
daina. Bufetininkas pareiškė, 
kad jau seniai šiltų patiekalų 
nėra”... Ir taip keliavo vilnie
tis vasarotojas su savo šeima iš 
vienos valgyklos į kitą, kol pa
galiau pieno produktų krautu
vėje gavo pieno nusipirkti. Nu
džiugęs jis konstatuoja: “Reikia 
pasakyti, kad pieno produktų 
Palangoje niekad tjek dar ne
buvo. Juos net į namus nešio
ja” ... Netrūksta taipogi ir 
šnapso, jeigu valgyklose, kur 
nėra šiltų patiekalų, skamba 
girtos dainos ...

Užkandęs duonos ir išgėręs 
pieno, mėgino vilnietis savo šei
mą nuvesti į kiną, bet ir kino 
Palangoje nebėra. Vieta jam pa
skirta. Tačiau ūkininkai tenai 
vis dar bulves sodina. Išvažiuo
damas namo, užsimanė laimin
gasis vasarotojas nusipirkti vaiz 
dų atvirukų. Jų taipogi nėra ir 
niekada nebuvo. Palangoje gali
ma pirkti Rygos pajūrio vaizdų. 
Koks skirtumas — jūra ta pati 
ir santvarka tokia pat — komu
nistinė. Vilnietis vasarotojas, 
važiuodamas į Vilnių, be abejo, 
prisiminė žydelio Dolskio ka- 
dais įdainuotą plokštelę: “Pa
langos jūroj nuskendo mano 
meilė, ir šaltos bangos jos nesu
grąžins” ... Iš tiesų, sovietinė 
santvarka baigia nuskandinti 
lietuvio meilę garsiausiam Lie
tuvos kurortui — Palangai...

Panaši istorija ir 
Druskininkuose 
Kitas “Tiesos” koresponden

tas — Br. Jakštonis pasakoja 
panašias istorijas apie Druski
ninkų kurortą: “Keliolika bufe
tų (šnapsui, V. Kst.) ir vienin
telis “Nemuno” restoranas — 
toks aplamai viešojo maitinimo 
įstaigų tinklas Druskininkuose. 
Papietauti čia galima apsišar
vavus 2-3 valandų kantrybe. 
Prieš vakarienę tikslinga turėti 
dar storesnius kantrybės šar
vus”..'*.'’*” '*

Kada vasarotojai paprašo bon 
kos mineralinio vandens iš 
Druskininkų šaltinių, jiems duo 
damas mineralinis vanduo at
vežtas iš Kaukazo, nes 
ninku vanduo į bonkas 
pilstomas.

Nedatekliai ir bėdos, 
tama, spaudžia eilinius
tojus lietuvius. Privilegijuotieji 
nesiskundžia, o tokių yra daug: 
“Tikėdamiesi pasisemti naujų 
jėgų, į Druskininkus suplaukė 
darbo žmonės iš visų mūsų pla
čiosios Tėvynės kampelių. Čia 
sutiksi mokslininkus iš Mask
vos, Archangelsko uostininkus, 
Uzbekijos medvilnės auginto
jus, Leningrado darbininkus, 
Kauno hidroelektrinės statyto
jus” ... Maskva, Archangelskas, 
Uzbekija, Leningradas...

Vyt. Kastytis.

kams užgrobus Lenkiją ir Lietu
vą, į bedieviškojo komunizmo 
rankas, kuris juos prievarta įri- 
kiavo į pravoslaviją. Jų vysku
pai ir kunigai ar išžudyti, ar 
ištremti į Sibirą. Tikintieji pa
siliko be dvasinės vadovybės, o 
religija turėjo nusileisti į pože
mius. Tarp graikų katalikų Uk
rainoje dar dirba 70 katalikų ku
nigų, įsivilkusiųų į darbininkų 
drabužius. Lietuvoj, Vengrijoj, 
Čekijoj, Lenkijoj ir Rumunijoj, 
prieš tų kraštų Stalino pagrobi
mą, buvo apie šeši milijonai 
graikų - katalikų. Iš jų tik arti 
pusės milijono pakliuvo į Vaka
rų Europą. Likusieji pateko į __ ____
nūdienio antikristo rankas, ku-,'siekė visiško" krašto užvaldymo, 
ris visomis jėgomis stengiasi nu-į 0 to padaryti be cerkvės pagal- 
žudyti jų sielas, o kūnus įbruk- ' ’ ‘ ’ ””
ti į bolševikinio totalizmo ver-

“Pravoslavai šiuo metu turi 
Rusijoj 75 vyskupus, kurie pri
klauso Maskvos patriarcho val
džiai. Pats patriarchas, kaip vi
sas pravoslavų sinodas ir visa 
dvasiški] a priklauso Vidaus Rei
kalų Ministerijos specialiai įs
taigai. Paskutiniais dviem me
tai pravoslavų vyskupijos gavo 
apie 40.000 naujų pravoslavų 
kunigų. Jie yra kunigai tik var
du. Iš tikrųjų jie visi yra slapto
sios policijos agentai, kuriuos 
apmoka Kremlius ir kurie gau
na įsakymus iš politbiurO. Tiki 
jie tiki Stalinu, kurį laiko kažko 
kia augštesne esybe. Jie visi kar
tu su savo patriarchu ir vysku
pais yra Vidaus Reikalų Minis
terijos pareigūnai”.

Konstatuotų faktų akivaizdoj 
kyla klausimas: kaip galėjo at
sitikti, kad Rusijos pravoslavų 
cerkvė sovietų valdžios perse
kiota, spausta ir naikinta jau 
prieš dešimtį metų tapo klus
niausiu bolševikų įrankiu sovie
tų užsienio politikoj? Kokiu bū
du ta pati cerkvė prisiėmusi vai
dintą carų valstybėje vaidmenį 
tarnauja sovietų .imperializmui 
ir virto tik valstybine įstaiga?

Rusijos pravoslavų cerkvė tu* 
ri savo specifinę kilmės ir esi- 
mo bei veikimo rusiškose vals
tybinėse sąlygose istoriją. Su
prasti jos vaidmenį-nūdienėje 
sovietų politikoje reikalinga pri
siminti keletą pagrindinių fak
tų, liečiančių jos istoriją ir 
būdą.

Rusų pravoslavų cerkvė to
kia, kokią mes ją žinome, atsi
rado tuo metu, kai besikurianti 
Maskvos kunigaikštija panoro 
turėti ir savo nuosavą bažnyčią 
ir kai vienas Kijevo metropoli
tas perkėlė savo sostinę iš Kije
vo pradžioj į Vladimirą prie 
Kliazmos, o vėliau į Maskvą. 
Tokiu būdu vėlyvesnioji pra
voslavų cerkvė yra Kijevo Rusi
jos Rytų Bažnyčios skilimo pa
daras. To skilimo faktas paliko 
specialų pėdsaką jos visuomeni
niai - valstybiniame vaidmeny. 
Ji buvo sukurta aiškiai nusta-

bos neįstengė. Už gautas privi
legijas cerkvės vadai sutiko 
bendradarbiauti su krašto oku
pantais totoriais. Tą-faktą paste
bėjo Maskvos kunigaikštijos va
dovai, kurie visai sėkmingai 
pradėjo laisvintis iš okupanto 
valdžios, laikėsi valstybės omni-' 
potencijos - visagališkumo idė
jos ir neturėjo jokio noro ją da
lintis su bet kuo kitu, net su 
cerkve. Kunigaikščiai privertė 
cerkvę stoti į valstybės tarnybą.

Kiek kartų cerkvė mėgino ko
voti už savo kuklią nepriklau
somybę valstybės gyvenime ir 
tai tik moraliniai - dvasinėje sri
tyje, tiek kartų ji baigdavosi 
tragiškai. Taip, pav. 1569 m. ca
ras Ivanas Žiaurusis įsakė su
imti ir nužudyti Maskvos metro 
politą Pilypą už palaikymą caro 
persekiojamos irnaikinamos ba
jorijos. Kai Maskvos valdovai 
pamatė, kad cerkvę ir jos valdy
tojus galėsią visuomet nesun
kiai išlaikyti valstybės tarnybo
je kaip klusnų įrankį, sekdami 
Bizantijos pavyzdžiu 1589 m. 
įkūrė Maskvos patriachatą. Jis 
išgyveno sunkiausiose kovos ir 
bendradarbiavimo su caru sąly
gose ligi 1700 m. faktinai, ligi 
1720 m. formaliai, nes dvidešimt 
metų patriarcho sostas našlavo 
be patriarcho. Tais metais Pet
ras Didysis panaikino patriar
chatą ir jo vieton įsteigė Šven
čiausiąjį Sinodą su vyriausybės 
nariu oberprokuroru jo prieša
kyje. Patriarchatas gyvavo visą 
šimtmetį su mažu priedu. Buvo 
viso apie 10 patriarchų ir tik 
vienas palyginamai ramiai ėjo 
savo, pareigas. Tai buvo patriar
chas Filaretas, Romanovų gimi
nės pirmo caro tėvas. Kiti gi 
patriarchai baigdavo savo gyve
nimą arba kalėjimuose, ar buvo 
stačiai žudomi.

Visiško cerkvės pavergimo 
valstybei tradicija nusitęsė ligi 
pastarųjų laikų. Ji tęsėsi per vi
są carato laikotarpį. Jos nenu
traukė 1905 m. revoliucija ir 
trumpas konstitucinis laikotar
pis. Jos nepakeitė nei 1917 meįj 
revoliucija, nei bolševikų per
versmas. Ji išliko ligi paskutinės 
mūsų gyvenamos dienos.

<Bus daugiau)

buvo iš ten išgabenti, 12.000, mo 
bilizuotų į raudonąją armiją ir 
darbo batalionus 219.000, suimtų 
ir nuteistų 250.000.

Iš to skaičiaus buvo leista iš 
Sov. Rusijos išvykti: 1939 m. 
rudeni paleista 46.000 eilinių ka
rių; išvyko kaip gęn. Anderso 
armijos kariai — 77.200; karių 
šeimų evakuota į Vid. Rytus, 
Indiją, Afriką ir Meksiką ~ 
57.300. Iš viso iš Sov. Rusijos 
galėjo išvykti 160.500.

Mirė iki 1942 m. spalio mėn. 
415.800, Katyne nužudyta 15.000. 
Dingo be žinios 219.300. Tad 1942 
m. Sov. Rusijoje dar buvę 881.- 
400 lenkų tremtinių: 203.000 Si
bire, 144.000 Kazachstane, 102.- 
000 Vid. Azijoje, 50.000 Europi
nės Rusijos šiaurėje, 40.000 Kra- 
le, 25.000 Kaukaze ir 200.000 ki
tose srityse.

1943-1955 m., t.y. per antrą 
okupaciją prisidėjo dar maždaug 
100.000 ištremtų ir suimtų. Ka
dangi tame laikotarpyj apie 
150.000 mirė, tai liko dar 831.400. 
Iš to skaičiaus į Lenkiją grįžo 
apie 20.000 Berlingo vadovauta 
armija. Be to, dar sugrąžinta 
272.400 civilių lenkų. Tuo būdu 
Sov. Rusijoj dar turį būti apie 
539.000 lenkų.

/įskoitont Sovietų muitą/ — $41.60. 
cijo ir kiti mokesčiai/.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

Naujas 1957 metų “METEOR” automobilis. Nuo š.m. spalio 3 d. galima apžiūrėti pas 
kiekvieną Mercury-Lincoln-Meteor pardavėją visoje Kanadoje.

Šių metų “METEOR” galima pasirinkti 24 modelių, jie yra žemi,- ilgi ir stipriausio 
motoro, kurio iki šiol “METEOR” nėra dar turėjęs, {vesta visa eilė pagerinimų, ypa
tingai saugaus važiavimo srityje.

PAGALIAU!
KAILINIAI PUSPALČIAI

Tikro gabardino, rudo bebro opikaklė, baltos pamušalas, 
kailių rankovės /vilnoniai/ — siunčiami RUSIJON kaina 

/Plius Sov. licen-

Druski- 
dar ne-

supran- 
vasaro-

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

Pasiūti specialiai 
t patogiam nešiojimui iš 

' vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys.

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
berniukams.

GARSŪS 
NUO 

1868 METŲ
27-FO-6

Juodi, stiprūs, veršiuko odos, neproleidiią vondens, sto
rais dvigubais podois, labai tinką nešioti kaime—J RUSUĄ 
/įskaitant Sovietų muitą/ $14.90. /Plius Sovietų licencija 
ir kiti mokesčiai/. S
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ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

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

motorus.
8a to, apima namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

ROLEX OYSTER PERPETUAL

Absoliučiai tikslus pilnai užantspauduo
toje vandens nepraleidžiamoje Oyster 
dėžutėje... 19 akmenų, automagneti- 
nis, nebijo dūžio ... automatiškas Rolex 
Perpetual užsivedimo "rotor" mecha
nizmas.

Vyrui, kuris pažįsta geriausį laikrodį

tai ROLEX
Kai nešiosite Rolex Oyster Perpetual ant savo riešo, 

būsite tikras, kad turite geriausią pasaulyje laikrodį. Tai 
gražus, "vyriškos" išvaizdos, tai nepaprastas šveicarų spe
cialistų darbo kūrinys, iškėlęs Rolex vardą į pirmą vietą.

"Rotor" mechanizmas prie mažiausių judėsiu užveda 
šį laikrodį — šio laikrodžio negalima persukti ar nedasuk- 
ti! Oyster dėželė garantuoja, kad nei vanduo, drėgmė ar 
dulkės nepapuls’ vidun. Nesudūžtantis. Tai Oyster dėželė, 
kurią nešioja tolimų distancijų plaukikai, Everesto kalno 
nugalėtojai, dykumų, džiunglių ar Arktikos tyrinėtojai.

Žinoma, jūs nepamatysite Rolex ant kiekvieno žmo
gaus rankos. Bet šį laikrodį nešioja žmonės, kurie pažįsta 
geriausią. Jie kitokios rūšies niekuomet neiims.

» ROLEX
ROLEX OF GENEVA, SWITZERLAND, GAMINYS

Gaunami pas geresnius juvelyrus 
nuo vandenyno iki vandenyno.
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HAMILTON, Ont

Mokesčiai už gyvulius.“Tiesa” 
Nr. 150 (1956. VI. 29) buvo pa
skelbusi “TSRS Ministerių Ta
rybos nutarimo projektą”, ko- 

... kibs turi būti paskirtos prievo
lės bei mokesčiai už gyvulius, 
privačiai laikomus miestuose. 
Juo buvo... nustatytos šios mo
kesčių normos už 1 gyvulį per 
metus (nuo liepos 1 d. iki birže
lio 30 d): už karvę — 500, (se
nesnę kaip 2 mėnesių) — 150, 

'darbinį arklį—1500 ir kitus dar
binius gyvulius — 750 ir priva
lomųjų pristatymų normos: nuo 
vienos karvės — 400 litrų pieno, 
nuo vienos kiaulės — 20 kg mė
sos (gyvo svorio) ir nuo vienos 
avies arba ožkos — 5 kg mėsos 
(gyvo svorio). Nuo kiekvieno 
gyvulio, turimo 'ūkyje daugiau 
kaip viena karvė, arba viena 
kiaulė, arba dvi avys (ožkos), 
senesnės kaip metų amžiaus, pi
niginis mokestis ir privalomie
ji pieno bei mėsos pristatymai 
imami dvigubo dydžio. „

Leista sąjunginių respublikų 
minist. taryboms uždradsti sa
nitariniais sumetimais laikyti 
miestų gyventojams asmeninėje 
nuosavybėje esančius gyvulius.

Šio nutarimo projektas rugpiū 
čio 27 d. jau patvirtintas ir įsi
galiojo. Šios normos netaikomos 
kolchozininkų laikomiems gy
vuliams.

Palanga dabar virsta vienu iš 
svarbiausių Baltijos pajūrio ku
rortų. Skelbiama, kad “vien tik 
su kelialapiais per sezoną į Pa
langą pasiunčiama apie 40.000 
poilsiautojų”. Deja, iš lietuvių 
tėra ne tiek daug. Stengiamasi 
Palangą pamažu atstatyti. Pa
langos sanatorija turi apie 400 
vietų. Ją per vasarą aplanko ar 

•joje pabūna apie 2.400 žmonių. 
Buv. Policijos vila dabar pavers
ta “antraisiais poilsio namais”, 
kuriems priklauso visos kvarta
lo vilos. Vienu metu į jas sutal
pinama apie 400 žrųonių. Palan
gą labai mėgsta visokie raudo
nieji bonzos. “Švyturys” Nr. 15
- 1956 m. net apskaičiavo, kad 
taip mūsų auksinio gintaro kran 
tą lanką visokie maskviniai in
žinieriai Šubinai ir kiti “poil
siautojai” iš viso “priaugo per 
26.000 kg svorio”... Ir apskai
čiavimas — tikrai “pagal planą”’, 
•bolševikiškas...

Palangoj rugpjūčio pradžioj 
turėjo tikrą darbymetę meške
riotojai— prie jos krantų pasi
rodė daugybė skumbrių, kurių 
ten anksčiau nebūdavo. Todėl 
meškeriotojai jas gaudė būriais
— vienu meškerės pakėlimu su 
keliais kabliukais ištraukdavo

ikr7 ir daugiau žuvų. Skumbrės 
daugiausia veisiasi Atlanto van
denyse tarp Amerikos ir Euro
pos krantų, be to, jų daug yra 
Juodojoj jūroj. E.

Lietuva dar neatsigavus. K. 
Meškauskas, “Komunisto” Nr. 7 
1956 m. apžvelgdamas šįmet iš
leistą statistinį rinkinį “TSRS 
liaudies ūkis”, pasigenda statis
tinio leidinio, skirto tik Lietu
vai. Statistikos valdyba ragina
ma kuo greičiau tokių statisti
nių duomenų rinkinį apie Lietu
vą išleisti. Džiaugiamasi, kad 
Sov. Sąjungoje yra didelis gy
ventojų prieauglis (17,2 žmonių 
tūkstančiui gyventojų), nors 
Ukrainoj, Gudijoj ir Lietuvoj 
gyventojų skaičius dar nėra pa
siekęs prieškarinio lygmens. Lie 
tavoje skelbiama esant šiemet 
2,7 mil. žmonių, Vilnių turint 
200.000 gyventųjų, Kauną — 195. 
000 ir pagal gyventojų skaičių 
užimant miestų 65 ir 66 vietas.

Utenos rajone partizanai, “Tie
sa sako “buržuaziniai naciona
listai”, yra nubaudę mirtimi 
kažkokius Gečus, valstiečius. Jų 
dukrelė Regina dabar apgyven
dinta ir mokosi Kauno interna
te. Išviso tame internate dau
gumoje esą našlaičiai, invalidų, 
vienišų motinų vaikai.

Fort William, Ont.
KLB Krašto Tarybos rinkimų 

komisiją sudaro: pirm. L. Mita- 
lienė, nariai H. Poškus ir J. 
Špokauskas. Rinkimų vieta: pp. 
Kaminskų bute, 2230 Begin St., 
Fort William. Tinkamiausias 
laikas: lapkričio 11 d. 1-3 vai. 
po pietų.

Bendra lietuvių vakarienė 
įvyks" lapkričio 10 d. 7 vai. vak. 
pp. Kaminskų bute, 2230 Begin 
St., Fort William.

Maloniai kviečiame visus da
lyvauti. Pagal galimybę užsira
šyti prašytume iš anksto pas p. 
Bružienę, p. Kaminskienę, p. 
Jonaitienę ar p. Druktenienę.

Pp. Kaminskai suruošė savo 
sūnaus Viktoro gražias krikšty
nas. Jose dalylvavo dauguma 
apylinkės lietuviu.^

Pi' Kaminskas'praeitą pavasa
rį atidarė’ savo įstaigą Plumb
ing and Heating Čo. Turi didelį 
pasisekimą. Turi pasisamdęs 4 
spec, darbininkus.

K. Motušio atidarytas čia ra
dio aparatų ir muzikos kabine
tų skyrius užsirekomendavo la
bai gerai ir turi didelį pasise
kimą.

Hamiltone rinkimai į III KLB 
Krašto Tarybą įvyks š.m. lap
kričio 11 d. 9 vaL ryto iki 9 vai. 
vakaro, Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos salėje, 58 Dundum St 
N. Nuo š.m. lapkričio 1 d. pas 
Rinkimų Kom. pirmininką J. 
Stonkų, 102 Ontario Ave., Ha
miltone, tel. JA. 8-5090, pasitik
rinimui atidaromi rinkikų sąra-

Rinkimų dieną organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atsto
vus talkininkauti Rinkiminei 
Komisijai.- .

* Hamiltono apyl. R. K-ja.
Šį šeštadienį, 7 vai. .vak., visi 

renkamės į Westdale College 
Auditoriją, kur pamatysime 
Detroito Dramos Teatro Sam
būrio statomą 6 veiksmų chroni- 
kinę pjesę “Prieš Srovę”. Tikrai 
Hamiltone dar tokios rūšies vai
dinimo nebuvo. Šis vaidinimas 
yra pirmas ne tik šiais metais, 
bet ir iš buvusiųjų vaidinimų iš
siskiria savo turiniu ir savo idė
ja. Hamiltono at-kai tikisi, kad 
nė viena? lietuvis nepraleis šios 
progos atsilankys į šį įdomų vai
dinimą ir pamatys kaip Straz
delis kovojo su Lietuvos bajo
rais dėl lietuviško žodžio, dėl 
savo tautiečių teisių. Todėl, 
malonūs tautiečiai, nepraleiski- 
me šios taip retos progos ir kur 
savo skaitlingu dalyvavimu su
teiksime didelę paramą vaidin
tojams bei rengėjams. Nespėję 
įsigyti bilietų į šį vaidinimą iš 
anksto, juos galėsite gauti prie 
įėjimo. Tad visi iki vieno vyks
tame į šį vaidinimą. jp

*

Rekolekcijos prasidėjo spalio 
21 d. ir numatytos baigti spalio 
28 d., Kristaus Karaliaus šven
tėje. Jas veda Brooklyn© lietu
vių pranciškonų vienuolyno vir
šininkas T. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Kaip ir ankstyvesniais 
metais, jos lankomos labai skait 
lingai. Tėvas Gidžiūnas patrau
kia tikinčiuosius savo gražiais 
pamokslais ir didele meile ken
čiančiai Lietuvai. Minėtinas jo 
antradeinio vakaro pamokslas, 
kuriame jis užakcentavo Tėvy
nės. meilę, kaip vieną didžiųjų 
krikščionies - kataliko dorybių. 
Tarp kita ko jis įsakmiai prašė 
tėvus jau iš mažens vestis savo 
vaikus į lietuvišką bažnyčią, 
leisti į lietuvišką mokyklą, įra
šyti į lietuviškos; katalikiškas 
organizacijas, dalyvauti liet, pa
rengimuose.
- Šalpos bare jaučiama tenden
cija progresuoti. Turint galvo
je dideles išlaidas, šelpiant ar
timuosius Lietuvoje ir Sibire, 
tai rodo mūsų tautiečiu didelę
dvasinio kultūringumo ir dar di
desnį artimo meilės jausmą. Štai1

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir i kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Oęt.
' 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 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

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

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

Steadman, 
Kronas, 

Valevičius
Limited

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.
t

Visais nekilnojamo turto reikalais kreiplkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITI Ir p. S. SAVICKĄ

keletas, pasakyčiau, tikrų per
lų: Juozas Tirkšlevičius aukojo 
$20, Vincas Narkevičius $10 (V- 
Narkevičius į Lietuvą jau pa
siuntęs siuntinių už netoli 2.000 
dol.).

Kadangi rinkliava dar ne
baigta, tad ir visi duomenys dar 
nėra žinomi. Po penkinę aukoju
sių tikrai susidarys virš Šimto 
asmenų. Taip būtų malonu, kad 
Hamiltonas šįmet išspaustų 
tūkstantį!

Negalima praeiti tylomis pro 
nuoširdų Paris, Ont., lietuvių 
šiuo reikalu aplankyti, gauta 
Kuzmickui maloniai sutikus 
šiuo reikaZlu aplankyti, gauta 
$23, kas mažai kolonijai yra 
daug. Aukojo: Alf. Kuzinickas 
$5, po $2: St. Pakulis, V. Laba- 
šauskas, E. Gečas, J. Širvinskas, 
Z. Kalvaitis. P. Martšius. Po $1 
— A. Podolskis ir P. Česnulis.

Didelė padėka priklauso Alf. 
Kuzmickui, kuris visada lengvai 
prisišaukiamas lietuviškam rei
kalui ir parodo daug meilės mū
sų tėvų kraštui ne tik darbais, 
bet ir stambesnėmis asmeniško
mis aukomis. Ačiū ir visiems ge
raširdžiams paryžiečiams. ŠF 
vadovauja atš. pik. J. Giedraitis 
ir v-bos nariai yra J. ir V. Kaz
lauskai, O. Stcnkuvienė ir K. 
Mikšys.

Iš HNF v-bos planavimo ko
misijos nuo spalio 15 d. išsto
jo mielas ir reto pareigingumo 
narys — Stasys Pilipavičius. Už 
jo įdėtą šiai didelei idėjai at
siekti darbą, gerb. St. Pilipavi
čiui NF v-ba taria nuoširdžią 
padėką.

Lietuviai skautai tebetęsia po 
pieriaus rinkimo vajų ir prašo 
visus tautiečius senus laikraš
čius rinkti ir prie progos atveža 
ti į surinkimo punktą, 38 Stan
ley Avė., pas St. Bakšį. Iškrauti 
prašome į kieme esantį garažą. 
Atvežti galimą bet kuriuo laiku.

Klemensas Prielgauskas, di
delis lietuvis patrijotas, spalio 
14 d. atšventė 63 m. sukaktį. 
Kaip hamiltcniečiai jau žino, su
kaktuvininkas šiuo metu yra di
deliuose ekonominiuose sunku
muose: dėl turėtų kelių opera
cijų ir vyresnio amžiaus, dirbti 
fiziškai negali. Gaunama iš 
miesto v-bos $10 pašalpa savai
tei nepatenkina būtiniausių iš
laidų. Tad šia proga 2 gerieji 
mūsų tautiečiai — Juozas Ka
žemėkas ir Stepukas Norman
tas — ėmėsi iniciatyvos parink
ti'jam aukų. Kelių dienų bėgy
je jautrieji tautiečiai sudėjo su
kaktuvininkui per St. Norman
tą $25 ir per J. Kažemėką $50,
viso $75. Būtų gražu ;jei visi šios 
sukakties proga Kl. Prielgauską 
prisimintumėm nors maža ąu-

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiškome ir konadiškame stiliuje.
A .Įvairiausiu rusiu skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
A Mes turime gintaro irkitokių išdirbiniu dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ka. Bent dolerį įdėkime į voką 
ir pasiųskime jam šiuo adresu: 
35 Bay St. S., Hamilton, Ont.

Linkime Kl. Prielgauskui il
giausių metų ir gražesnės atei
ties.

Namų Fondo valdyba lapkri
čio mėnesį pradeda visuotinį na
rių vajų. Maloniai prašome Ha
miltono, Brantfordo, Oakvilles, 
Paris apylinkių lietuvius vi
sus iki viepo prie gražių Tautos 
Namų Hamiltone įsigijimo pri
sidėti. Tuo reikalu NF v-ba 
kreipsis į lietuvius atskiru ilges
niu atsišaukimu.

Spalio 24 d. NF turėjo 80 na
rių ir 17 kandidatų. Einamose 
s-tose buvo $10.300j ir pasižadė
jimais $1.700.

Senokai susirgo žinomas mū
sų aktyvus tautietis Patamsis 
Alfonsas. Gydosi General Hos
pital. Linkime' energingajam ir 
mielam Alfonsui greit pa
sveikti.

Atitaisymas. “TŽ” 42 nr., š.m. 
spalio 18 d., straipsnyje “Penki 
arnotai Ham. liet, bažnyčiai” pa
stebėta nemaloni korektūros 
klaida: “... Jį įteikė pirm. K. 
Meškauskienė ir v-bos narės O. 
Čeliauskienė ir M. Mikalauskie
nė” ... Vietoje M. Mikalauskie
nė turėjo būti Emilija Mikalo- 
nienė: Mielą E. Mikalonienę už 
šią klaidą atsiprašome.

Namų Fondui nauja savaitė 
vėl atnešė 5 naujus narius pa- 
kyrusius NF po $100. Toks nuo
latinis jau eilę mėnesių NF idė
jos Hamiltone populiarėjimas 
rodo, kad Hamiltono lietuviai 
sugeba pozityviai spręsti ir sun
kiausias tautines ^problemas. 
Reikia pastebėti, kad šio dar
bo pradžia sutapo su pačia in
tensyviausia tautiečių ekonomi
ne parama (ir tai stambia) sa
vo artimiesiems Lietuvoje ir Si
bire, visdėlto Namų Fondo dar
bas nenustojo, bet eina visu 
veržlumu į priekį. Garbė hamil- 
toniečiams ir apylinkių lietu
viams!

Su didele padėka malonu pri
statyti naujuosius narius: Juliją 
Kazlauskienę, Vaitiekų Kaz
lauską, Kažemėką Juozą, Plei- 
ni Jeronimą ir dar viena tautie
tį, kuris nesutiko, kad jo pavar
dė būtų skelbiama.

J. ir V. Kazlauskai mums pa
žįstami, kaip nepavargsta šal
pos darbo uolūs vykdytojai. Ji 
yra ŠF vicepirmininkė, o p. Vai
tiekus TE ir ŠF sekretorius, jų 
didelės energijos ir nuoseklaus 
darbo dėka Hamiltoną ŠF stovi 
pirmoje vietoje Kanadoje jau 
eilę metų. Ir dabartinė rinklia
vą jau rodo ženklų, kad gali 
siekti tūkstantinę.

J. Kažemėkas daugeliui mūsų 
žinomas, kaip didelis lietuvis 
patrijotas, padedąs visu nuošir
dumu kiekvienam, kas jo. pa
galbos (ar tai darbu ar pinigu) 
paprašo. Ir į NF įstojęs, jis tuo
jau ėmėsi iniciatyvos paraginti 
savo draugus į šį darbą įsijung
ti.' .

Pleinys Jeronimas,- sakyčiau, 
yra viena stambiųjų figūrų mū
sų vietinių o-jų veikime. Jo va
dovaujama ateitininkų kuopa 
iškilo i labiausiai žinoma ateiti
ninkų vienetą laisvojo pasaulio 
lietuviuose.'Jis yra daug dirbęs 
kitų o-jų valdybose. Jo vadovy
bėje ir jo dėka šį šeštadienį 
mes matysime Westdale Colle
giate vieną geriausių kultūrinių 
parengimų “Prieš srovę”. Šia

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS ’ '

Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Rinkimų Komisija paragino 
kraštų v-bas sudaryti savo rin
kimines komisijas naujų Fede
racijos organų rinkimams pra
vesti. Komisijos turi būti suda
rytos ir Vyr. Rink. Kom. pra
neštos iki lapkričio 15 d. Po to 
Vyr. Rink. Komisija paskelbs 
balsuotojų sąrašų . sudarymo, 
kandidatų statymo bei balsavi
mo laiką. Pirmiausia bus ren
kama Federacijos Taryba iš 15 
asmenų, o ją išrinkus — kiti Fe
deracijos organai — vadas, Fe
deracijos valdyba ir kontrolės 
komisija. Rinkimai bus vykdo
mi korespondenciniu būdu.

Šiuo metu Ateitininkų Fede
racijos kraštų valdybos veikia 
Kanadoj, Australijoj, Brazilijoj, 
Vokietijoj, Italijoj, Anglijoj ir 
Prancūzijoj.

Vyriausią At-kų vFed. Rinki
mų ‘Komisiją sudaro: pirm. J. 
Vitėnas — 209 Valley Ave., S.E., 
Washington 20, D.C.; sekr. L. 
Dambriūnas — 4314 40th St., 
Brentwood, Md.; ir nariai — 
kun. J, Znotinas, dr. K. Pakš
tas ir dr. R. Zalubas.

1941 m. sukilimo ir 15 m. re
zistencinės veiklos minėjimas 
Čikagoje rengiamas gruodžio 9 
d. Marijos Augštesniojoj Mo
kykloj. Programoje sol. Pruden- 
cija Biękienė iš Čikagos, sol. V. 
Verikaitis iš Toronto, Henrikas 
Kačinskas iš Vašingtono, Ber
nardas Brazdžionis iš Los An
geles.

Dr. Motiejus Colney - Aukšta
kalnis, kuris pereitą pavasarį 
atšventė 70 metų sukaktį, mirė

Redakcijai prisiųsta
“Moteris”, lietuvių moterų žur

nalas, Nr. 4(5), 1956 m. spalis - 
gruodis, 28 psl.

Šiame numery rašo: kun. V. 
Pikturna, Moterų apaštalavimo 
pareiga; A. Tamošaitienė, Juos
tos senovės Lietuvoje; Arch. 
Edm. Arbas - Arbačlauskas, Ką 
moteris norėtų matyti šių dienų 
name; Elz. Rataiskienė, Vardi
nių dovana; L. Miežinienė, Mo
tina ir duktė; kun. Alf. Graus- 
lys, Erotinės meilės dvasingu-1 
masj ’A. Užupiene, Burnos, hi
gieną; S. Stasienė, Ar mūsų vai
kai tiki Kalėdų seneliu?; S. P., 
Kas nemyli Kalėdų!; E. Tumie- 
nė, Karaliai ir šventieji (eil.); 
S. P. Kalėdų dovanos; K. Keb- 
lienė, Moterų organizacijos Lie
tuvoje; M. F. Y-nė, Prieš 20 me
rų; J. Ambraziejienė, Moterys ir 
politika; — Apie testamento su
darymo reikalingumą ir kt.

The Lithuanian Situation, Li
thuanian Legation, Washington, 
D.C., 1956, September - October, 
vol. XII, No. 2 (144), 42 psl.

proga maloniai prašyčiau visus 
NF narius pagerbti jo įsijungi
mą į mūsų eiles ir visiems da
lyvauti kartu su šeimomis ir 
draugais Detroito Meno Grupės 
vaidinime “Prieš srovę”.

NF v-ba visiems naujiems na
riams maloniai dėkoja ir kviečia 
visus lietuvius į nariu eiles!

‘ Sk. St.

Latvių bendrove
Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos priežiū 
roję. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.
Gano jau anglis žerti — 
laikas įrengti automatinį 
dujų arba alyvos šildymą.

Prašome skambinti: 
TELEF. LE. 1-2554

15 Barton Ave.,‘'Toronto. 
ARTURS GARNEJS.

Margis Vaistinė
40S RONCESVALLES AVĖ.

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

PERSIUNCIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR J VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:* <
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš 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.

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 PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

\ ŽEMIAUSIOS KAINOS. TORONTE.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. H. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-4152

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

spalio 17 d. Waterbury. Jis buvo 
gimęs 1886 m. kovo 25 d. Prie
nų parapijoje, į Ameriką atvyko 
1902, 1922 m. baigė medicinos 
mokslus, nuo 1926 m. gyveno 
Waterbury. Velionis gyvai reiš
kėsi visuomeniniame gyvenime, 
padėjo atvykti iš Vokietijos net 
63 šeimmos, buvo ALTo centro 
narys, 1951 - 1953 L. Taut. Sąj. 
pirmininkas.
VOKIETIJA

M. Geležinis, VLIKo Vykd. 
Tarybos Informacijos Tarnybos 
valdytojas, lapkričio mėn. emi
gruoja į JAV. Kas jo vietoje 
liks, tuo tarpu nežinoma. “Dir
va” paskelbė, o “Vienybė” pa
kartojo, ka4 numatomas esąs S. 
Miglinas.

Pijus Kulikauskas, buvęs Ma
rijampolės Apygardos teismo 
sekretorius, anksčiau gyvenęs 
Hanau stovykloje, mirė spalio 5 
d. Augsburge.

JAV atstovas B. Gufler, kuris 
yra ambasad. dr. Conanto pava
duotojas Berlyne, 1940 m., prieš 
Sovietams užimant Pabaltijo 
kraštus, buvo Lietuvoje pasku
tinis konsulas ir chargė d’affai
res. Konsulas Mr. Burke yra 
buvęs Rygoj vicekonsulu 1935- 
37 m. Abu jie yra gerai susipa
žinę su Pabaltijo problemomis 
ir jų likimu. Abu labai palan
kūs lietuvių tautos reikalams.
DANIJA
. Danijos Lietuvių Bendruo
menė perrinko savo vadovybę. 
Pirmininke perrinkta A. Brič- 
kienė, sekr. — Eleonora Bukš- 
vytė - Hansen, o kasininke per
rinkta A. Tamašauskienė.
D. BRITANIJA

DBLS Stoke on Trent skyrius, 
DBLS Centro Valdybai sutikus, 
Vladą Puškariovą išrinko gar
bės nariu. Puškariovas yra bu
vęs urėdas Vilkijoj, gimęs 1888 
m. sausio 15 d.- Zarasuose. Da
bar jis yra pensininkas.

Jūreivis Kurt Mizkus, plau
kiojęs Norvegijos laivais, nuo 
1947 m. gyvenęs Anglijoje, mirė 
rugsėjo 18 d. Jis buvo gimęs 
1917 m.

Velionis yra palikęs turto, gi
minės prašomi atsiliepti DBLS 
centrui, 1-2, Ladbrokė Gardens, 
London Wp H^England. <
AUSTRALIJA

Melbourne Liet Namų akci
ninkai buvo susirinkę numaty
tuose pirkti, namuose, kuriuose 
yra dvi salės. Buvo priimtas ML 
Namų statutas. ,. Tarybos buvo 
paruoštas planas lėšoms sukel
ti. Ji susitarė su banku, kad jis 
priims lietuvių vekselius. Taip 
tame pat susirinkime pasirašy
ta vekselių veik už 3.000 svarų. 
Juos išpirkti reikės per 3 metus. 
O namams tuo būdų jau yra 
5.000 svarų.

Sydnejaus lietuviai namais 
labai rūpinasi, bet dar nepajė
gia susitarti dėl vietos — var
žosi du miesto rajonai. Abu nori 
statyti atskirus namus. Daro
ma žygių rasti kompromisą ir 
statyti vienus namus. 
ARGENTINA

Pavergtųjų Tautų kongresas, 
pavadintas Laisvės Kongresu, 
lapkričio mėn. šaukiamas Bue
nos Aires. Kongrese aktyviai 
dalyvaus ir lietuviai. Kongresui 
ruošti sušauktame pasitarime 
iš lietuvių dalyvavo inž. L. Sta
šaitis, gen. T. Daukantas ir agr. 
A; Šdntaras. Prie organizacinio 
pavergtųjų tautų komiteto iš lie
tuvių atstovais paskirti agr. A. 
Šantaras, kuris išrinktas. kong
resui ruošti komiteto sekretorių, 
ir Z. Juknevičius.. Kongrese, 
kaip numatoma, kiekviena tau
tybė turės po 30 atstovų. Jame 
dalyvauti kviečiami min. dr. K. 
Graužinis, žurnalistas K.' Ve- 
raxirkt

Inž. V. Fijalkauskas, kaip plau 
kikas atstovavęs Argentinai 
Amsterdamo ir Londono olim
piadose, pernai baigęs inžineri
jos fakultetą, dabar dirba kaip 
specialistas metalo fabrike. 
BRAZILIJA

Lietuvos piliečių, Brazilijon 
įvažiavusių, imigracijos įstaigų 
duomenimis, yra per 45.000. 
Vietinės policijos žiniomis, Sao , 
Paulo mieste ir priemiesčiuose 
gyveną 22.000 lietuvių.

WINNIPEG, Man.
Krašto Tarybos rinkimai Win- 

nipegę įvyks 1956 m. lapkričio 
11 dieną šv. Kazimiero parapi- * 
jos salėje, Elgin št'

- ' Rinkiminė Komisija.
fHeltii, Qnt.

Lapkričio 3 d. Bendruomenės 
valdyba slovakų salėje rengia 

linksmą šokių vakarą.
Visus apylinkės lietuvius kvie
čiame dalyvauti, bus linksma 
muzika ir geras bufetas. Pra
džia 7.30 vai. vak; *

Delhi • Tillsonburg 
Bendr. apyl. valaiba.



miETĮI SĄJUNGOJE

M
VISKŽS ŽIBURIAI . , , , irr-----

Sovietų baletas turi būti mato- ' mas savoje aplinkumoje ir savo publiką, kad jį neatskiestoje formoje, reikiaįvertinus. Norint jį pamatyti

' niąm pasauliui ir įtakų bus abiem pusėm. Šiuo metu Stanislavskio teatro baletas šoka Paryžiuje. Bolšoi teatro grupė kosi Londone, o lapkričio mėn. anglų Sadlers Wells kompanija vizituos Maskvą.Šių pasirodymų proga įdomu aptarti. šio Sovietų meno eks- porto galimybes.Sovietų baletas atrodą visiš? kai neeksportuotinas, nebent kaipo sensacinga keistenybė. Iš kitos pusės žiūrint — jis galėtų gerokai pagyvinti Vakarų baletą. Vakarų baletomanai piktin- - - tusi Sbvietų baleto estetiniu grubumu ir techniškais perdėjimais, p plačioji publika rastų jo; teatrinį stilių senovišką net iki, pilna burna kvatojimo. Abi grupės būtų teisios.Prieš 40 metų buvo nukirpti bėtkokie Sovietų baleto ryšiai su išoriniu pasauliu. Niujorke tuo laiku Hippodromas buvo sa- *vo žydėjime. Į jo spektaklius įjungiant net: automobilių lenktynes. O ištisos grupės šokėjų kas naktį įžygiuodavo į . vandens baseiną tenai stebuklingai ding- damos. Šitokie ištaigingumo standartai tebeviešpatauja Maskvoje ir Leningrade, tik su la-’ bai žymiu elegancijos trūkumu ypač kostiumuose. 'Užsileidžiant geležinei uždan- gai, šokimo stilius buvo pilnas akrobatiškų tendencijų, beprasmės mimikos ir su dideliais stiliaus trūkumais.Režime, kuriame menas, kaip ir visa kita, yra tvarkomas, ne- menininkų, turinys pasidarė nepaprastai svarbus. Temos turi būti ideologiškai priimtinos, turi būti suprantamos ir visiškai neišlavintiems protams. Formalizmas, kuris nieko nesakė dogmatikams, aišku, buvo įtartinas ir bet kokie estetiniai bandymai turėjo sustoti. Taip nieko ir ne?

John Martin(John Martin, New York Times šokio kritikas nuo 1927 m., parašęs daugelį žinomų šokio knygų, laikomas Amerikos šokio kritikų tėvu, stebi ir vertina 40 metų nuo Vakarų pasaulio izoliuotą SSSR baletą).Sutrumpintai išvertė 
Jonė Kvietytė

išsivystė, kas galėtų pakeisti gyvų ir entuziazmo pilnų žmonių akrobatiškus palinkimus. Šitie palinkimai vystėsi iki begalinių proporcijų. - • •Tačiau nėra įstatymo, kuris pasiektų, vidinį kūrybingumą. O rusas menininkas yra neužgniau žiamai kūrybingas. Priverstas virti savyje, jis savo energiją pavertė į nustebinančiai stiprią viralę. Dabar, prasiveriant durims, jis mums parodo tokį pritrenkiantį artistišką mišinį, jog- po to vodka teatrodo silpna žolelių arbata.Tačiau šiuo metu ši nepaprasta šokio technika yra naudojama nevertai. Ir Maskvoje ir Leningrade vyrauja nuomonė, kad baletas yra nevaisingas, kad nauji' baletai yra reti ir labai panašūs*į senuosius, kad choreografai daugiausiai užsiima naujais “Gulbių ežero” pastatymais.- Tačiau menas, kurio šaknys yra tokia gyva techniška jėga, negali būti nevaisingas, nors taip ir atrodytų paviršiuje. Jei Sovietų baletas užmegs ryšius su Vakarų pasauliu, vakariečiai turės. peržiūrėti savo palyginus kuklias fizines ir teatralines praktikas. Tuo tarpu rusai gaus galybę naujų estetinių formų. Rezultatas gali būti revoliucija šiame mene, tokia pat galinga kaip 1909 m. baletmeisterio ir choreografo Tohine sukeltoji.Tačiau ir pati rusų technika nėra visai gera. Ypač stengiantis praplėsti judesio galimybes, prarasta jautrumas, dailumas, detalių švarumas. Šokėjos vyrų partnerių nuolatos iškeliamos

ištiestomis rankomis virš galvos, pagaunamos įvairiausiuose šokiuose ir įvairiausiose pozicijose, išmetamos į orą ten apsisuka ir nusileidžia ant partnerio pečių. Viso to rezultatai vyrams šokėjams nėra labai geri. Nors jie pradeda kaip liekni ir grakštūs jaunuoliai šokio mokyklose, užbaigti šokėjai yra stambūs ir prozaiški. Repeticijose jie daugiau primena vidutinio amžiaus valdininkus, praleidžiančius lais vą laiką gimnastikos salėje, kad suploninus liemenį. Visi jie stip rūs šuoliuose ir sukimuose, gali gerai asistuoti balerinoms, bet jų stilius bukas ir neišblizgintas. Moterys irgi turi dažnai ne- pergrakščiausius liemenis, nors kaikurios ir yra plonos, o visos yra labai vikrios. Šokimo ant pirštų kietais galais batukuose dažnai tiesiog skaudu žiūrėti, nes jau vaikai baleto mokyklose taip stengiasi ištempti pėdas, kad rezultate, pirštai užsiriečia žemyn. Moterų rankos taip ištemptos, jog gaunasi pertempta linija su užlaužtais riešais. O rankų pirštai laikomi, lyg suktų nematomą straigtelį. Bendrai — labai trūksta betkokio išdailini- mo, nes visomis priemonėmis stengiamasi kūną paversti instrumentu erdvės ir svorio nugalėjimui.Gal ir neišeksportuotinas toks, koks jis yra, rusų baletas, išvežtas į pasaulį, turbūt visdėlto padarys pasikeitimų šiame mene.

Konkursas
chorinei dainai parašytiLietuviškos dainos ugdymui, didelis muzikos meno gerbėjas, Steponas Bučnys, gyv. Dayton, Ohio, paskyrė $150 premiją už parašymą originalios ir nuotaikingos dainos mišriam ar vyrų chorui su solo vyro balsu; su pritarimu arba capella, ne trumpesnės 120 taktų. Teksto pasirinkimas laisvas. Kūrinys turi būti nurašytas ne autoriaus ranka su pridėtu slapivardžiu, kurio paaiškinimas su autoriaus vardu ir adresu atskirame užklijuotame voke turi būti pristatytas ne vėliau 1957 m. vasario 16 d. šiuo adresu: J. Žilevičius, 230 Inslee Place, Elizabeth 1, N.J. (“Muzikos Žinių” 1956 m. balandžio - birželio skelbtą datą gruodžio 15 d. pakeičiama į “1957 m. vasari ol6 d.”). Jury komisija bus paskelbta vėliau. Už kūrinį pripažintai pirmajai premijai skiriama $100, antrajai — $50. Ar galės vienas ir tas pats autorius gauti abi premijas, sprendžia jury komisija. Premijuotieji veikalai pereina premijų skyrėjo nuosavybėn su išleidimo teise. Varžybose kviečiami dalyvauti betkur gyveną lietuviai kompozitoriai.

Juozas Žilevičius, konkurso pravedimui įgaliot.
Ar įsijungei jau į Šalpos “par? 
tijos” darbuotojų eiles? Jei 
dar ne, tai skubėk.

Prof. Juozui Eretui spalio 18 d. suėjo 60 metų.
Dail An. Tamošaitienė Kanados dailės darbų parodoje Mont- realy gavo premiją už sieninį kilimą “Tulpės”. Ji yra pakviesta dalyvauti Albertos daliųjų audinių parodoje Edmontono universitete. Dabar ji audžia kilimą “Šv. Pranciškus gamtoje”, užsakytą Kennebunk Port, Me., vienuolynui. v
Danutė Naikauskienė - Nat- kevičiūtė šį rudenį įstojo į Halifax© univ. dontologįjos mokyklos III kursą. Dantų gydytojos mokslus ji buvo, baigusi Hamburge. >
Pulk. Lanskoronskio sūnus 

Bronislovas, baigęs Belgijoj pramonės inžinieriaus studijas, buvo gavęs amerikiečių stipendiją ir studijas gilino Čalifornijos un-te. Ten gavo ekonomijos mokslų magistro laipsnį. Aplankęs tėvus Paryžiuje, grįžo į Briuselį ir ten tarnaus.
Kiek yra lietuvių inžinierių? Pasaulio Liet. Inžinierių ir Architektų Sąjunga turi skyrius 14 kraštų. Jų narių yra Argentinoje 24, Australijoje 20, Austrijoje 2, Brazilijoje apie 10, Danijoje 1, Didž. Britanijoje 11, JAV .353, Kanadoje 45, Kolumbijoje apie 10, Prancūzijoje 4, Švedijoje 8, Šveicarijoje 3, Vokietijoje 25, Venecueloje 15, išviso 357. Skaičiuojama, kad su PLI

nierių ir architektų yra apie 700. Dabar inžineriją studijuojančių esą apie 200.
Š. Amerikos Pax Romans metinis suvažiavimas numatomas lapkričio 10-11 d. Otavoje.
Adelaidės Cripled Children 

Association suruoštoje lėlių parodoje vieną iš trijų premijų lai-

žiais. Dovana paskirta ir J. Ma- želienės lėlei.
Ukrainistikos enciklopedija yra leidžiama leidyklos “Malo- de Zyt^Ia” Muenchene. Ji yra dvejopa. Pirma išėjo dviejų tomų ukrainistikos studijų rinkinys, o dabar leidžiama žodyno formoje. Tuo tarpu išėjo 4 sąsiuviniai, 320 puslapių. Išviso numatyta 20 sąsiuvinių — 1600mėjo V. Venslavičienės lėlė su j puslapių. Visų tų 20 sąsiuvinių lietuviškais tautiniais drabu- Į prenumerata — $50.

Lietuvių Saleziečių centrasPrieš metus 38 mylios nuo Čikagos prie Cedar Lake jie nupirko 38 akrų ąžuolais apaugusį su dviem ežerėliais kalvotą žemės plotą su trimis pastatais. Pereitą pavasarį sodybą ištiko nelaimė — nudegė dalis pastato.Šiemet saleziečiai pripirko dar 22 akrus kalvuoto ąžuolyno ir lygumos. Lomingoje pietų pusėje numatoma iškasti ir užtvenkti didelį (4-5 akrų) ežerą stovyklautojams bei svečiams. Viduryje to ežero norima išpilti salelę ir joje pastatyti šv. Kazimiero statulą. Jai būtų šv. Kazimiero ežeras ir sala. Aplink ežerą planuojama išvesti automašinomis apvažiuojamą kelią, paliai kurį įruošti kai vari j as.Sodyba skiriama pirmiausia lietuviškojo jaunimo vasaros stovyklavimui. Jau pastatyta

mūrinė svetainė su virtuve, valgomaisiais kambariais, maisto sandėliais, šaldytuvais ir pan. veik trims šimtams asmenų, be to. šeši nauji vasarnamiai. Dalis pastatų yra apšildomi ir gali būti naudojami ir žiemos metu.Praeitą vasarą sodyboje atostogavo veik 80 liet, berniukų. Atostogoms besibaigiant dvi savaites čia stovyklavo apie 150 liet, moksleivių ateitininkų.Ateinantį pavasarį saleziečiai nori prakasti pamatus paminklinės Šiluvos koplyčios. Ta pačia proga ruošiasi pašventinti ir lietuviškąjį kryžių, kurį apsiėmė meniškai padirbti dail. M. ir P. Laurinavičiai iš Čikagos. Rudenį pradės veikti gimnazija su pen- sijonatu. Tam tikslui bus panaudota apšildomi namukai ir svetainės patalpos. Vasaros atostogavimui tikisi galėsią jau priimti apie 200 berniukų.
Milioniams žmonių, kurie rytą pabunda su nugaros skausmais, kurie naktį gerai neišmiega. Šiems Sealy štai ką siūlo: NUGAROS SKAUSMU

ir labai patogų nakties miegų, kurio niekad neturėjote, arba
grąžinsime pinigus atgal!

UABJOS
Birutė Pūkelevičiūtė, ASTUONI 
LAPAI. Premijuotas romanas. Iš
leido Liet. Knygos Klubas 1956 

t*rm.r’¥iišeli^ daH. TetesfOro ' Va
liaus, 392 psl. Kaina $3.75.

.... • Ja ’ . ■ . ’ ‘Šiais metais “Draugo” premijuotas romanas, perėjęs per noraščio skiltis, pasimd® slidžia gražios išvaizdos ’ T". 3eabejonės tai viQm ’'u-ių pastaraisiais. r-''4"’? pasirodžiusių lietuvišHi'r knygų. Knyga, kuria mėno mėgėjai, išla-vin*' skonio žmonės skaitys drugelį kartų ir vėl ims į ran? kas...Pūkelevičiūtė lyg koks meteoras iš dausų iškrito lietuviško- . j on raštijon savo “Metūgėmis” —maždaug poezija prozoj. Metūgių autorė ataidi ir šioj o romano formoje. Čia taip pat daug tikros poezijos prozoje— tokie pagaunanti vaizdai, tiek daug tokių puikių buities bruožų taip sodriuose ir išdailintuose sakiniuose ir tiek daug kontrastingų išgyvenimų — vis. tos pačios gilios sielos mergaitės. Gražieji nepriklausomos Lietuvos gyvenimo prisiminimai pastatomi prieš siaubingus soldateskos siautulius — ir dar didžiosios savaitės ir brėkštančio pavasario fone.Įsidėmėtina B. Pūkelevičiūtės romano kompoziciją, Fabula jo labai paprasta ir įvykiai negausūs. Jame pavaizduojami pergyvenimai mergaitės pabėgėlės rusų apsuptame ir paimtame Dancige. Veiksmas romano, vyksta tik aštuonias dienas, nuo Verbų sekmadienio iki Velykų. Ir nuotykių ten nedaug. Iš jų;išeitų vos vidutinio dydžio stiproka; apysaka. Į didžiulį romaną tų 8 dienų įvykiai išauga tuo būdu, kad pakeliui autorė papasakoja romano herojės visą gyvenimą. Ji įpina tą ankstyvesnį gyvenimą lyg išnašomis. Pav. pasakodama apie slegiančią būseną Dane*

KtYGOSge ji -pamini draugė^ u“'’: ori- šimena skaudžiu* -aitės per gyvenimus, k”d ų neturėjo bro-. lio, o karti ^ris’mena, kad brolio v’~4' *? iąi yra buvęs jaunėli' 'ėvo brolis, su kuriuo kartu "V’o. vaikiškai varžėsi, vienas kitą erzino, piovė, siutino ir kartu -taip giliai vienas antrą mylėjo. Įvedamas jis į romaną tokia jautria novele ir toliau vis prisimenamas vaizduojant romano herojės prieškarinį gyvenimą. Panašiai ir. su.kitų jos gyvenimo ir būdo bruožų išryškinimu. Dancigo įvykius vaizduojant staiga nušokama į aną gražiąją praeitį ir vėl grįžtama. Dancigo įvykiai lieka tarytum tik jungė vaizdų ir bruožų pynei sujungti į vieną darnią visumą. O ten atrandame visą prieškarinio Kaimo gyvenimą, keletą bruožų iš lietuviškojo kaimo, taip giliai įžvelgtą ir taip mokamai išreikštą mergaitės psichologiją nuo vaikystės iki pat mergautinių godų. Veikėjų romane nėra daug. Viskas sukasi apie pagrindinę heroję Birutę. Jos tėvai, artimieji, draugės ir pripuolamai Sutiktieji asmenys nucharakteri- zuojami dažnai lengvais štrichais, bet visiškai pakankamai, kad atskleistų pagrindinės herojės aplinką. O toji herojė — iš pradžių tėvelių lepūnėlė, pra- vardžiuoiama Špuntą, vėliau jau panelė Birutė. Perėjimas iš vienos į antrą gal kiek skubotas. Gili ir turininga Birutė. Ji taip pat ir gyvenimiška, žmogiška,ne išgalvota. Bet kokia miela toji, mažoji Špuntą! Perliukais nusagstyta ... Autorės čia parodyta tokio gilaus mergaitės psichologijos pažinimo, kokio mūsų literatūroje dar neteko sutikti. O dar mieliau tai skaitoma, kai įvilkta į tokią gražią formą ir išreiškiama visais atžvilgiais stilinga kalba.

Didžiausia lietuvių baldų krautuvė Toronte

Medicinos Žinovei nustoto jo bū
tinumų, podėjo pado ryti pienus. 
Tai atlikta talkininkaujant žy
miems ortopedijos chirurgams. 
Posturepedinis matracas padeda 
pavergusiems ir /temptiems ner
vams ir raumenims.

Jau seniai buvo patarta tiems, ku
riems skauda nugarų: 'Jūsų nu
gara yra tvarkoj. Jums trūksta tik 
atitinkamo matraco". Jei jums ry
tais skauda nugarų, greičiausiai 
tai atsitinka, kad jūsų matracas 
yra per minkštas.

DABAR GALITE JSIGYTI 
SEALY POSTUREPEDIC KARALIŠKŲ DYDŽIŲ!

Sealy King size Posturepedic (7" ilgesnis)
Matracas ir rėmai .......................................... $89.50 kiekv.
Sealy dvgubo King size Posturepedic
(7" ilgesnis ir 7" platesnis—6O'zx8114")
Matracas ir rėmai .......................................... $99.50 kiekv.

negauna

40 naktų išbandymas veltui!

FOCTOMMMf

POSTUREPEDIC9

r
&

Nereikės daugiau kentėti sunkiai pernešamų nugaros skausmų rytais, neprarasite brangaus miego, nes dabar jūsų kūnas * atitinkamo prilaikymo. Bet nuo šio momento kas naktį jausitės kitaip, nes miegosite ant visiškai skirtingo moderniško matraco. Atvykite dabar įsitikinti ir išbandykite Sealy Posturepedinį matracą. Tai galite padaryti savo namuose!
■

Mattress and Foundation 
in United States and Canada.

M YEAR WRITTEN GUARANTEE <*7050 
WHEN PURCHASED IN SETS Z TfZ 

wen

Geres poilsis ir gera Hvaizda etna 
ranka rankon. Gimnastika ir įvairiau
sios rūšies kosmetika nieko nepadės, 
kad galėtumėte sveikai miegoti... 
niekos nepakeis Sealy Postvrepedinio 
matraco, kuris pilnai suteiks poilsį 
kiekvienom jūsų svarbiam organui. 
Pabusite puikiai poikėjf!

Scaly Posturepedic... Pagamintas talkininkaujant žymiems ortopedijos chirurgams.

Lai jūsų kūnas įsitikina, kaip jūsų pavargę skaudą raumenys reaguos į Posturepedinį moksliškai išbandytą matracą. Jei jums nepatiks, grąžinkite 10 dienų laikotarpy, po to kai . būsite išbandę 40-tį dienų, pinigus gausite atgal. Šis puikus pasiūlymas baigiasi 1956 m. lapkričio 1 d

Af special tntėrest to doctors

and other medical pubticabons how 
the Ppsturgpedic can be

,ce of relief from

^cvmerteė. ~
-.. indinos ha® been

Chicago

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2448 DANFORTH AVENUE Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-0977
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JOINT REALTY LTD.
8WBLOOBST. W. . TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Taranto Real Estate Board & Notional Assoc, of Real Estate Boards.

TELEF. LE. 4-84501077 BLOOE ST. W.

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių gu 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.

VAISTAI LIETUVON!

114/ Dundas St* UOssington kampas (pries Lietuvių Namus) 
Telefonas LE. 6-2139

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų fūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Paieškojimai
Vinco Lapienio, kilimo iš Gal

vydžių km., Svėdasų parapijos, 
ieško pusbrolis Feliksas Lapie- 
nis. Yra svarbių žinių iš Lietu
vos. Žinantieji arba jis pats pra
šau atsiliepti šiuo adresu: Fe
liksas Lapienis, 27 Coniston Rd., 
Highway 17, Sudbury, Ont.

Demereckienės Onos, g. 1923 
m. Tauragės valse., ieško Petrai
tytė Zose; Miko Usvalto, kilusio 
iš Vajotų km., Jurbarko v., ieš
ko motina. Kreiptis: J. Kakne
vičius, 30 Ritchie Ave., Toronto 
3, Ont.

Gilvidžio Alfonso, gyvenančio 
Detroit, Mich., Jokanto, kilusio 
iš Kuosėnų km., gyv. Australi
joje; Gričio Broniaus ar Bagdo
no Juliaus, prieš 8 metus gyve
nusio Muenchene, ieško giminės 
Lietuvoje. Kreiptis “TŽ” admi
nistracijom

Jonui Glaveckui, gyvenusiam 
§įlbalių_.knL, Vilkaviškio apskr., 
gyv. Montrealyje, yra svarbių 
žinių iš Sibiro. Atsiliepti: Pleč
kaitis VI., 30 Hepboume St., To
ronto, Ont.

Vlado Kiškio, kil. iš Karčių 
km., Troškūnų v., atvykusio Ka- 
nadon prieš 30 metų, ieško jo 
motina. Atsiliepti: VI. Šlenys, 
184 Rusholme Rd., Toronto.

E. Ivaškaitės, paskutiniu lai
ku gyvenusios 273 Wilson St., 
Hamiltno, Ont., ieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliepti: J. Dims- 
kis, 20 Atkins Ave., Toronto, tel. 
LE. 5-2990.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Marteltuvos disko metiku. PaskiausiaAušros žinios
Pradėtas krepšinio sezonas. 

Praėjusį sekmadienį Aušros 
krepšininkai sužaidė draugiškas 
treniruotinio pobūdžio rungty
nes su Vyčio krepšinio koman
da Laimėjo Aušra 61:56 (32:16). 
Sekančios rungtynės: lapkričio 
3 d., šeštadienį, Central YMCA 
patalpose Aušra - latvių YMCA. 
Lapkričio 4 d. 12.30 vaL pp., pa
rapijos salėje Aušra - Tridens.

Aušros mergaitės spalio 22 d. 
turėjo pirmąsias CYO lygos 
rungtynes: Christ the King - 
Aušra 31:30. Spalio 29 d. St. Ce
cilia - Aušra; lapkričio 5 d. 8.45 
v.v.^ Harbord Collegiate, St. He
lens’ - Aušra.

Tėvams pageidaujant prade
damos ir mūsų mažiukų (8-13 
metų) krepšinio ir stalo teniso 
treniruotės — kiekvieną pirma
dienį, antradienį ir ketvirtadie
nį nuo 4 iki 6 vah p.p.

Maskvoje perlengvąsias atle
tikos varžybas drauge su kitais 
stipriausiais Sov. Sąjungos ėji
kais dalyvavo 10 km distancijo- 
jee ir lietuvis Antanas Mikėnas. 
Reikalaujamą distanciją jis nu
ėjo pirmasis per 42 min. 4,42 se
kundę. Tai yra naujas Lietuvos 
ir visos Sov. Sąjungos rekordas. 
Anksčiau Lietuvos rekordas pri
klausė kauniečiui R. Beresnevi
čiui — buvo lygis 44 min. 30 sek. 
Vilniaus radijo pranešimu, įvai
rūs bolševikiniai laikraščiai įsi
dėjo Anatolijaus Tupės nuotrau
ką. Jis laikomas geriausiu Lie-

kęs į pajėgiausių disko metikų 
sąrašą. Jo, naujasis rezultatas — 
12 pasaulyje ir 6 Europoje. (E)

St- Catherines, Ont.
KLB Krašto Valdybos yra nu

tarta Krašto Tarybos rinkimus 
skelbti š.m. lapkričio mėn. 11 d., 
sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

KLB St. Catharines apyl. rin
kiminė komisija rinkiminę būs
tinę parinko TT Pranciškonų 
patalpose ir visus st. catharinie- 
čius kviečia rinkimuose kuo 
skaitlingiausia dalyvauti.

Balsuotojų sąrašus galima pa
sitikrinti pas J. Alonderį, 39 
Thomas St., tel. MU. 4-2317, o 
rinkimų dieną — rinkimų būs
tinėje. - t.......................

St. Catharines ap. rink. k-ja.

Didžiausia

namų

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

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

r

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.

Cleaners

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! !!
- * . * . .

Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.
Garantuotas saugojimas.

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:

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

30 metų valymo patyrimas

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, farmų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

•GLADSTONE AVE. - Dundos, 
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus, išilginis plonas, gora-

- žos, geros išsimokėjimo sąlygos.

DUNDAS - BROCK. AVE.,
$1.000 įmokėti, \6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis plonas, 2 
virtuvės, alyva šildomas, ekstra 
kambrays rūsyje.

OSSINGTON - BLOOR rajone, 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
alyva šildomos, ękstro kambarys 
rūsyje, garažas, turi būti par
duotas.

SALEM AVĖ.,
$2.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, 2 vir
tuvės, 2 vonios, alyva šildomos, 5 
garažai, skubus pardavimas.

RUSSETT - BLOOR,
$2.400 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gero krosnis, privatus įvo-

• žiavimas, greitas užėmimas.

PACIFIC AVE. - BLOOR,
$3.900 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu.

INDIAN RO. - HIGH PARK, 
$4.500 įmokėti, 11 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas, 
puikus nuomavimui.

C , _   ..................................\

DOVERCOURT - COLLEGE, 
$1.500 Įmokėti, 6 kambarių na
mas, išilginis planas, alyva šildo
mas, garažas.

MARGUERETTA - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas,, išilginis planas, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, ga
ražas, skubus pardavimas.

GLENHOLME - ST. CLAIR, 
$4.800 įmokėti, 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, didelė virtuvė, geras šildy
mas, šoninis įvažiavimas.

NORTHCLIFFE BLV. - ST. CLAIR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis plonas, moderni virtu
vė, 2 vonios, vandens alyva šild6- 
mas, garažas, viena skola 10-čiai 
metų, lobai skubus pardavimas.

JANE - BABY POINT,
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, namas be skolų.

BERESFORD - BOOR,
$6.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, didžiulis kiemas, 
vieta garažui, turi būti parduotas.

P. KERBERIS
' Biznio LE. 1.2471, 

Bote tol.: LE. 5-1584.

1199 Bloor St. WM Toronto. Tol. LE. 4-8481. 4 k
L Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš banlrų- *

$1.900 Įmokėti, 7 komborioi per 2 
augštus, dvi modernios virtuvės, 
neperein. komK, olyvo šildomos, 
vieta garažui, |0 m. viena skola 
balansui. Dundas ir Gladstone raj.

$3.000 jmokėti, 8 kamb., mūrinis, iš 
ilginio plano namas, dvi mod. vir
tuvės, modernus alyvos šildymas, 
balansui viena skola dešimčiai m. 
College ir Beatrice rajone.

$2.9ob Įmokėti, 8 kambarių mūrin., 
atskiros namas, dvi mod. virtuvės, 
alyvos šildymas, du garažai. High 
Park rajone.

$1.900 jmokėti, 6 kamb. mūrinis na
rinis namas, dvi virtuvės, gazu šil
domas, skubus pardavimas. Bloor 
ir Dovercourt rajone.

$16.900, atskirą^, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 8 gražūs kam
bariai, vandeniu alyva šildomos, 
dvi modernios virtuvės, du gara
žai. Randasi High Parke.

Skambinti
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$2.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, 8 kambarių, 3 
virtuvės, visi kambariai dažyti, 
alyva šildomas, 2 garažai, 10 me
tų atviras morgičius.

$3.900 įmokėti, Grenadier - Indian 
Rd., labaigerų plytų, atskiras, 10 
kambarių, dvi mod. virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, didelis kiemas.

$1.500 įmokėti, Dundas - Ossington, 
6 švarūs kambariai, dvi virtuvės, 
garažas.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ros, rauplėtų plytų, 7 didelių kam
barių per du augštus, dvi moder
niškos virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

$900 įmokėti, Dundas - Dufferin, la
bai gerame stovy, 6 kambarių, 
moderni virtuvė, alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

Paskubėkite!!
Gera proga

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

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

Vyr. megztiniai 
99c

Vyr. odos batai 
$3.99

Šilti vilnos apatiniai 
baltiniai vaikams 

69c

Orlon nailono moterų 
megztiniai. Kaina 
$5.99 ir $2.99

Šiltos vyr. kojinės 
siutinta ms 

49c

Moterų skepetaitės 
/ > 39c

Viln. vaikų ir mo
terų pirštinaitės 

59c

Vaiku bateliai 
$2.99 Nailono kojinės

3 poros už $1.00
Vaikų "station vagon" 

paltai $5.95

Proga siuntinių siuntė
jams į užjūrius. Gera 
medžiaga vyrų kostiu- 

• 3!6 jardo

Vyrų "station wagon" 
paltai, nailono ar kailių 

apykaklės 
$12.95

moms 
tik už $6.99

Satino medžiaga 
$3.99

Planelio medžiaga 
$1.49

Šilti vyru baltiniai 
99c

Medvilnės medžiaga 
moterų suknelėms * 

3 jardai — $1.00

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!

» RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

^====TTT==1 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.
BROCK AVE. - DUNDAS,

$1.500 įmokėti, 7 grožių kamb., 
per 2. augštus, square plono, ge
ro mūro namas; alyva šildomas, 
2 mod. virtuvės, labai švarus, ge
ras, ougštos rūsys, galimybė gara
žui. ’ •

ANNETTE - WINDERMERE,
$4.000 įmokėti, 8 lobai gražių k., 
per 2 augštus, visai atskiras, ge
ro mūro namas; alyva šildomas, 
2 mod. virtuvės, dekoruotos alie
jiniais dažais, labai, gražus kie
mas, dvigubas garažas.

SOUTH KINGSWAY - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 7 lobai didelių 
k., square plano, rupuotų plytų, 
"steel beam construction", labai 
gražus pastotas; vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotos, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

QU EBECĄVE. - HIGH PARK,
$5.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
square plano, rupuotų plytų, di
delis narnos, "oir condition" šil
dymas, mod. virtuvė, lobai švarus, 
didelis gražus kiemas, labai pla
tus įvažiavimas, mūrinis garažas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$7.000 įmokėti, 16-kos gražių k., 
visai atskiras gero mūro namas;
4 mod. virtuvės, 3 vonios, geros 
kietmedžio grindys, alyva šildo
mas, didelis grafus kiemas, vieta 
garažui.

QUEBEC AVE. - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiros, 8 kamb., 
saulės komb., kvadratinio plono 
namas, alyvos šildymas, 2 modern, 
virtuvės, šoninis privatus įvažiavi
mas, užimti galima tuojau, leng
vos mokėjimo sąlygos.

BLOOR - JANE,
$6.000 įmokėti, 7 did. kamb., per 
2 augštus, atskiras, šiurkščių ply
tų, maždaug 12’ m. senumo, van
dens alyvos šildymas, platus šon. 
įvažiavimas ir garažas, geros išsi
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvės.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiras 
narnas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujos alyvos air- 
condition šildymas, privatus įvaž. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są- 

> lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

ROYAL YORK RD.,
$12.000 įmokėti, visoi naujos mo
demiškos keturių butų nomas, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotas pagal 
"Lease". Vienas. butas savininkui 
galima užimti tuojau. Rūsy gali
mo įrengti dar du butai, vanduo 
ir Šildymas pravestos. Prašoma 
kaina $42.000.

P. Mališauskas
Biznio RO. 6-3401 

Boto LE. 3-7425

RIDOUT REAL ESTATE LTD

J. Karalius 
Bteufo RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

naujiena 
Real Estate!

Dėmesio visi norintieji pirkti nomus!
Mes jums perduosime geresnį 

visai be įmokėjimo!
Jūsų senos narnos priimamos kaipo 
įmokėsimas pagal nustatytą rinkos 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę,
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums ši kaina bus sumokėta,
3. Jūs savo namą galite parduoti 

laisvoj rinkoj už augščiausią kai
ną arba priimti garantuotą vertę.

Susidomėję nauju planu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo nomus, kreip
kitės asmeniškai j

B. SERGAUTIS 
Realtor

TEL. LE. 4-2426
817 BLOOR ST. W. - TORONTO

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

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. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

APRŪPINKITE
savo seimas 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 100% garantiją, • 
kad siuntiniai bus įteikti trumpiausiu laiku. Siunčiami tokie 

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

sandėlių Anglijoje. Pareikalavus pasiunčiami kainoraščiai ir prekių pa
vyzdžiai. Pa v. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labai šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir .muitą (sumažintas) su persįunti-, 
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. 2 
geriausia importuota angliška oda.

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

4 poros kojinių.
Kaina $63.00.

SIUNTINYS NR. 1 
augščiausios rūšies medžiaga:

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

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

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

nes),
3 gabalai (10 jardų) marškinių me.

džiagos,
2 kaklaraiščiai,
500 tablečių aspirino. " , ,

Kaina $96.50.
5. Siunčiame visokiausius vaistus 

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

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.

SIUNTINYS NR. 23 
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50
(esant svarbiam reikalui ir kitus

Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

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

SKYRIAI: HAMILTON, ONT., 652A BARTON ST., Tel 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, lr 10 kitų kairių miestų Kanadoje ir 
Amerikoje.



i?

V. VA SIS
k - *■ V. ' * • - » - • -*

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
872 RLOOR ST. W. (prie Ossington) - • TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Nina ir angliškosios baretes
Laisvojo pasaulio spauda prieš 

kurį laiką rfiirgėjo žiniomis 
apie tai, kaip sovietiškoji atle
tė Nina Ponomareva, disko me
timo į tolį čempionė, atvykusi į 
kapitalistinę Angliją rungty
niauti, nudžiovė vienoj pigių da
lykų krautuvėje net... penkias 
barėtes, kokios Sovietojoj taip 
madingai puošia “katiušų” gal
vas ... Nina, nors ji galėtų būti 
ir stipresnė ir sunkesnė netgi už 
betkokį Nininą (sakytume — 
vyriškį), pasirodė beturinti mo
terišką širdį. Ji mėgsta puoš
tis ...

Amerikietė politinė komenta
torė Dor. Thompson, apgailes
taudama šį “incidentą”, sakosi, 
norėtų būti šalia Ninos, sumo
kėti už tas penkias baretes ir 
atlyginti britiškosios valdžios 
numatytą pabaudą. Jos many
mu, šitokio “sporto“ Nina grie- 
busis per nesusipratimą. Pir
miausia jos kūno sudėtis visiš
kai neatitinka šitokiam “spor
tui”. Juk žmogysta, sverianti 
210 svarų, grubaus sudėjimo ir 
tvirtų muskulų, ir taip atkreipia 
visų dėmesį. O kai visų akys nu
kreiptos į ją, vargu bau ar bega
lima rizikuoti “kombinacijas” 
baretėmis...

Be to, juk Nina yra pasiekusi 
175 pėdas ir 11 inčių disko me
time, taigi, netoli rekordinio 
tolio (187 pėdos 2 inč.), kurį tu
rinti kita soviete. Todėl, Ninoč- 
kos ir pirščiukai negalėtų būti 
tokie ploni ir miklūs, kad galė
tų baretes “suorganizuoti” vik
riai ir niekam nematant . .

Nina Ponomareva esanti 27 
metų amžiaus, kūno kultūros 
mokytoja. Pasak Thompson ji 
gal nekartą atsidususi ir pagal- 

: . vojuši: “Kodėl gi ir aš negaliu 
■£.. būti tokia, kaip kitos mergai- 
\ tės.” Jeigu ji būtų augšta, plo- 
y hute ir liekna, galimas daiktas, 

> gal norėtų būti ir “prima bale- 
į riria”. Bet su 210 svarų ’’prima 
7? balerinas” titulas, be abejonės, 

• nepasiekiamas . . . Juk tiek sve-

i
savo, — bet “naujosios sovietiš
kos moters”. Deja, vietoj galios, 
buvo parodyta jos silpnybė. Vi
si dabar kalba ir rašo: Nina —*• 
kleptomanė...

Dorothy Thompson neseniai 
lankėsi Sovietų Sąjungoj. Ji ma
čiusi to krašto moteris dirbant 
sunkiausius darbus — valant 
gatves, išmėžiant iš kolchozų 
tvartų mėšlą ir t.t. Sunkus dar
bas, be abejonės, moters kūną 
daro stiprų, bet, toli gražu, ne 
simpatišką ir moteriškai pa
trauklų. Bet ir sovietiška mote
ris nori pasigražinti. Vienok 
krautuvėlė, kurioj Nina “susior
ganizavo” penketą barečių, te
santi pigių aprėdalų krautuvė
lė Be abejonės, ji yra tokia ko
kiose Nina yra pripratusi apsi
pirkti savo plačiojoj tėvynėj, 
kur, kaip geri bolševikai teigia, 
“vsio jest” . . . Barečių kainos 
buvusios žemesnės negu po do
lerį. Apie spalvą ir tikslesnį tų 
barečių sukirpimą, spauda ir ra
dijas kažkodėl nutyli . . .

Buvo laikraščių, kaip* pav., 
“Toronto Star”, kuris vedamaja
me netgi galvojo, jog “gerų san
tykių su Sovietais vardan”, ang
lams reikėję nutylėti šią vagys
tę, atseit, reikėję leisti Ninai ty
liai pasivogti keletą barečių . . .

Sovietiniai laikraščiai, kaip 
reikėjo ir tikėtis, prabilo smerk
dami anglus už Ninos “apšmei
žimą”. Ambasada’ netgi protes
tą Didž. Britanijos užs. reikalų 
ministerijai parašiusi. Esą, ang
lų “Skotland Jardas” Ninos pri
sipažinimą išgavęs “smegenų 
perplovimo” būdu, atseit, taip 
pat, kaip prisipažinimai . išgau
nami Sovietuose ...

O ko sulaukė Ninočka parva
žiavus namo už pažeminimą 
“garbingosios” Sovietų Sąjun
gos kapitalistų akyse, šiandien 
niekas nežino . Pranys Alšėnas.

Varšuva. — Čionykštis radi
jas pranešė, kad Poznanės mies
to valdyba nutarė visoms Stali-

-T6VIŠKĖS žiburiai f

Biznieriškai
Vieną Niujorko leidykla 1912 

pi. spausdino Theodoro Roose- 
velto kalbą konvencijoje. Ant 
viršelio buvo Roosevelto ir vi
ceprezidentu kandidatuojančio 
Kalifornijos gubernatoriaus Hi
ram Johnsen fotografija. Buvo 
užprojektuota išspausdinti 3 mi
lijonus egzempliorių. Bebaigiant 
spausdinti vienas iš leidyklos 
tarnautojų prisiminė, kad nėra 
gauta abu kandidatus fotogra
favusio fotografo sutikimo. Pa
gal copyright įstatymą fotogra
fas galėjo pareikalauti po $1 nuo «... ... •

rokai muskulingas atletas •..
Nina atvyko pas kapitalistus 

iškovoti garbės laurų pirmiau
sia ne sau, bet “sovietiškajam 

■ sejuzui” ir parodyti galią — ne

tems, gatvėms, o taip pat įmo
nėms grąžinti senus vardus.

Liubline Stalino vardu pava
dintai! aikštei grąžintas senas 
Lietuvos vardas.

kiekvieno egzemplioriaus. Rei
kalas tuojau buvo praneštas lei
dyklos vyr. direktoriui. Tas tuo
jau pasišaukė sekretorių ir pa
diktavo telegramą:

“Ruošiamės išspausdinti 3 mi
lijonus egzempliorių Roosevelto 
kalbos su jo ir Johnšon paveiks
lu viršelyje. Fotografui puiki 
proga' pasigarsinti. Kiek sumo
kėsite už fotografijos panau
dojimą?”

Po valandos atėjo atsakymas:
“Puiki proga, bet galiu sumo

kėti ne daugiau $250”.
Po 10 minučių mašinos vėl su

kosi, o leidyklos vyr. direkto- 
riuš padiktavo naują telegramą 
fotografui:

“Šitokiai reklamai pasiūlymas 
juokingas, bet ilgiau uždelsti 
nebeleidžia laikas, tad pasiūly
mą priimame”...

Miesto lėšomis
Italijos Ivrea iniestely klebo

nas pagaliau įtikino komunisti
nę valsčiaus valdybą pastatyti 
Marijos stovylą paminėti Dan
gun paėmimo dogmai. Taryba 
nutarė pjedestale iškalti šitokį 
užrašą: “Švenčiausiąjai Marijai 
— paimtai į dangų—miesto val
dybos lėšomis”.

Vertingiausi dalykai
— Kas nūdienėje Vengrijoje 

labiausiai vertinama?
— Šiandien Vengrijoj yra po

puliariausi trys dalykai: gulia- 
šas, Toko j aus vynas ir... užsie
nio pasas. ' -

Lyg ir netikrovė
Viena motina su maža dukte

rim žiūrėjo dvasiškio pamokslą 
televizijoj. Reklamų pertraukos 
metu duktė užklausė:

— Mama, noriu matyti,. kaip 
kunigėlis padarys kolektą. Ar 
Tslibš čia^Iaukan?1’^*" ' ' ’**

Teisėjui dar maža
Anglijos Nottingham© teisme 

geležinkelininko žmona skyry
bų byloje pasakoja:

— Mūsų namai ne namai, bet 
geležinkelio stotis. Kai vyras 
sušvilpia, aš \uriu atvažiuoti su 
pusryčiais, kai pakelia ranką tu
riu tuojau trauktis atgal. Ant 
sienų vietoje paveikslų pakabin
ti važinėjimo kelių planai. Vir
tuvę mano vyras vadina resto- 
ran-vagonu. Anglių sandėlį ten
deriu ir 1.1. Namai mūsų ap
šviesti signalinėmis lempomis. 
Jei aš išdrįstu įeiti pas jį į kam
barį, kai raudona šviesa, jis tuo
jau grasina nuleisti nuo bė
gių...

Teisėjui visdėlto visa tai neat
rodė pakankamu pagrindu sky
ryboms.

Sumaišyta baimė
' —Oi, kaip išsigandau, — aiš
kina draugė draugei, grįžusi iš 
pikniko. — Sausą medžio šaką 
palaikiau už gyvatę.

— Durnutė! Ko šakos bijoti, 
—šaipėsi toji.

— Drąsuolė! Išsigąstum ir tu, 
jei gindamasi nuo šakos, čiup
tum už tikros gyvatės, kaip kad 
man atsitiko.

Reikalinga ir ta
— Ir didžiausio pavojaus me

tu nereikia prarasti galvos,—aiš
kina karininkas jaunam karei
viui.

— Aišku, — pritaria kareivis. 
— Praradus galvą, ant ko už
mausi šalmą?,...

Nuo gaivos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstata apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos

Techniški patarimai veltui.
24 mėn.

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

AR VERTA?
$2.25 į metus, kati užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 

•40 metų sėkmingai vartojamas, 
i Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

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

“AŠ PAIMSIU

EKCM©
SKUBIAI PAGALBAI” 

sako Jonas Petraitis
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

BROMO- 
^iSEITZER 

šiandien

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

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

SIUNTINIUS

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

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

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius įkiT9 sv. 
4 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

Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

džiagų nupigintų net iki 50 procentų. . x
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidaus ligos ir chirurgija

RENTGENAS, ELEKTROKARDIOGRAFIJA

1852 BLOOR ST. W. - TeL RO. 6-5773 
« (Pacific sustojimas)

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami, 

greitai ir prieinamomis . 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crawford/ 
Taiso jv. avalynę naudodamas geriau
sių medžiagą. Darbas garantuotas. 
Vyriiki pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidoms su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VELTUI. 

Batų taisymo dirbtuvė 
. "JULIUS BATAS"

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusija
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 

maistds, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

^••*tte patenkinti musų tarnyba
100%

YANA FABRICS
498 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefoną* EM. 8-9527.

8 Kanada*. Didžiamia* prekių P~L 
rinkta.*.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dome Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENĖ 

Gydytoja ir chirurgė 
306 Runnymede Rd. 
(prie Bloor St. W.)

Tel. RO. 6-6911 _ 
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą.

(Dr. V. Sadauskienė 
■Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

DR. J. SUNGAILA
Gydytojas ir chirurgas

802 WINDERMERE AVE. 
Toronto 

Tel. RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi
tai j namus 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. 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. J. URBAIT1S
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak. Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimq.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Į . - ■ "
Victor D. ALKSNIS

ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. |

Teisininkas —
Advokatas — Notaras į

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto D r. N. Novošickis

DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

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.
Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus/

loip pat ižtmu rašalo dėme*. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS
DANTISTAS 

Dr. ELIAS WACHNA
Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima torp 7-9.

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

DAŽAI IR SIENOMS 
| POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
I Toronto, Ont
j Tel. EM. 4-2715

GEORGE BEN, B.A. / 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-4431 ir LE. 4-8432

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

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

Sav. V. DUNDYS

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

K. TUBA
77 Fuller Ave^ Toronto 

Telef. LE. 1-6244
VEDYDOS ;

Jei norite velti, rąžykite /vokiečių ar 
fe ! &AlAltfSAAaAlr 2ft A A aiicnKip <®fdvfiiiQwnr® ar

1% f jft 1 ■
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" \ 

191 Augusto Avė, Toronto, Out. 
Te*. IM. 8-9281

Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., torpininkovimos 

veltui*

STANLEY SHOE STORE
Augičtousios rGJies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotG* 

EE——ttfc
1438 Dundas St W. Toronto 

prie GtodkteM

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt :

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Glodstone ir Rushdme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus. '

Telefonai IE. 4-6B51
.' A''

Dr. John REKAI
Chirurgas ir okuierte

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligy specfalfcta** %

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.t Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett '
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

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

kampos Euclid Ave. 
Priima vakarais Dagai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

^PdtlErlrta4 akfcT Ir ’ pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas) *

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
. » ittiria akių nervus, kuria dai

nai sukelia gnJvos skaudėjimą if ner
vingumą. Kolba slavų kalbom]*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924 *

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Relcalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LE. 6-5613 — 
.....  — ...............- ....... II I H



6PŪSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO,Cnt.
_ Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Prisimenant ir pagerbiant 
didvyrišką vengrų tautą, pra
ėjusį sekmadienį parapijos baž
nyčioje maldose ir pamoksluo
se buvo pagerbti laisvės didvy
riai. Specialios rinkliavos metu 
.tikinčiųjų duosniai suaukoti 270 
dolerių sekmadienio vakare bu
vo įteikti Kanados Vengrų 'Fe
deracijai, kuri kovojančių savo 

'tautiečių vardu nuoširdžiai pa
dėkojo už auką irkartu paprašė 
perduoti geriausius linkėjimus 
lietuviams.

— Visų Šventųjų ir Vėlinių 
pamaldų tvarka: ketvirtadienį 
7 vai. v. šv. Mišios, Komunija, 
po to prie specialiai paruošto 
lietuvio didvyrio kapo, iškilu 
mingas mirusiųjų prisiminimas/ 
Pamaldos baigiamos procesija 
prie žuvusiems paminklo, kur 
uždegamos žvakės už Lietuvos 
žuvusius karžygius. Pamokslas 
kun. P. Ažubalio.

Penktadienį, Vėlinių rytą, pa
maldos pradedamos 6.30 vai. ry
to ir tęsiasi iki 9 vai. Vėlinių va
kare vakarinės šv. Mišios 7 vai. 
Šios pamaldos aukojamos už šv. 
Jono Kr. pašalpinės D-jos miru
siuosius narius. Partizano kapo 
papuošimui pageidaujamos gė
lės.

— Marijos vardo mergaičių 
sodalicija kviečiama aktyviai 
įsijungti į jaunimo chorą, kuris 
gieda sekmadieniais 9.30 vai. 
pamaldose.

— Parapijos kunigai šią sa
vaitę lankosi šiose gatvėse: Eve
lyn Ave., Evelyn Cres., Glen
wood, Glendonwyne, St. John’s 
Rd. ir Gilmour.

— Ketvirtadienio vakare pa
maldos užsakytos KLK Moterų 
D-jos šv. Jono Kr. parap. sky
riaus valdybos. Sekmadienį 11 
vai. šv. Mišios už a.a. Placidos 
Stripinienės vėlę.

— Pakrikštyta Loreta Rasa 
Žemaitaitytė.

— Dėkojama Čiurlionio an
sambliui ir jo dirigentui A. Mi
kulskiui už gražias giesmes, su
giedotas parapijos bažnyčioje 
Kristaus Karaliaus iškilmingų 
pamaldų metu.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kristaus Karaliaus dieną 

per 11 vai. pamaldas mūsų baž
nyčioje giedojo sol. Al. Štem- 
pužienė. Solistei reiškiama nuo
širdi padėka.

— Vėlinių išvakarių pamaldos 
šį ketvirtadienį, lapkričio 1 d., 
pradedamos 7 v.v. šv. Mišiomis. 
Primenama, kad tą dieną visi ti
kintieji privalo išklausyti šv. 
Mišių, nes-tai Visų Šventųjų die 
na. Po Mišių bus pamokslas ir 
mirusiųjų prisiminimas. Bažn. 
muzikos programą atliks vio- 
lenčelo, kvartetas ir parapijos 
choras. >

— Tikintieji prašomi surasti 
laiko pelnyti už mirusius visuo
tinus atlaidus, kurie gaunami 
tiek kartų, kiek kartų įeinama į 
bažnyčią ir sukalbami 6 poteriai 
šv. Tėvo intencija. Atlaidų pel
nymo laikas prasideda Visų 
Šventųjų dieną 12 vai. ir tęsiasi 
iki Vėlinių dienos 12 -vai. nak
ties. Norį penyti tuos atlaidus, 
turi atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją 8 dienų prieš ar 8 
dienų po Vėlinių laikotarpyje.

— Vėlinių dieną novenos šv. 
Mišios bus laikomos 8 vai. ryto. 
Tuo pačiu laiku noveninės Mi
šios bus laikomos visą lapkričio 
mėn. Vėlinių dienos vakare 7 v. 
bus laikomos Mišios už miru
sius.

— Parapijos vaikų chorelio 
repeticijos kiekvieną trečiadie
nį 5 vai. p.p.

— Šį sekmadienį 5 vai. pp. pa
rapijos salėje bus rodomas spal
votas muzikinis filmas “I love 
Melvin”, su Donald O’Connor, 
Debbie Reynolds ir 9 m. aktore 
Noręen Corcoran. Be to, spalvo
tas priedas, kuriame rodomi 
gražiausi Kanados gamtovaiz
džiai.

— Pakrikštyta Rasa Marija 
Valaitytė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius šiose gatvėse: 
Wolewerleigh Blvd., Ellerbreck 
St, Glebholme Blvd„ Norman
dy Blvd., Glenmore Rd., Was- 
cana Ave., Glengarry Ave., Hill 
mount Ave., Logan Ave., Mer- 
vill St., Wineva Ave., Woodbine 
Ave., Danfroth Ave., Giland 
Ave., Sutherland Ave., Rose
heath Ave., Westlake Av., West 
Av., Willow Ave., Golfview Av.

Jonė Kvietytė, pagarsėjusi iš
raiškos šokio menininkė, lapkri
čio 10 d. šoks DLK Birutės D-jos 
tradiciniame koncerte Čikagoj.

Protesto demonstracijos 
Šį šeštadienį, lapkričio 3 d.,

ruošia dideles demonstracijas 
pareikšti protestą dėl bolševiki
nių okupantų vykdomų žudynių 
pavergtuose kraštuose ir sim
patijas vengrų tautai.

Dalyviai 3 vai. p.p. renkasi 
Bay ir Fleet gatvių sankry
žoje prie ežero (yra pakanka
mai vietos automobiliams pa
statyti). Iš ten bus einama prie 
parlamento rūmų — Bay iki 
rotušės, o toliau Queen ir Uni
versity gatvėmis.

Apylinkės valdyba kviečia 
lietuvius gausiai dalyvauti. _

Paskutinės informacijos šiuo 
reikalų bus paskelbtos šeštadie
nį “Tėvynės prisiminimų” radi
jo programoje, 12 vai.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, 3 vai. pp. parapijos 
salėje. - Valdyba.

Dėl naujai pasikeitusių darbo 
valandų šeštadieniais, vienam 
šeštadieninės mokyklos moky
tojui negalint dėstyti mokyklo
je, skubiai reikalingas mokyto
jas. Būtų gera, kad kas iš tau
tiečių mokytojų, šeštadieniais 
turinčių truputėlį laiko, įsijung
tų į garbingą šeštadieninės lie
tuvių mokyklos mokytojavimo 
darbą. Apie sutikimą prašoma 
pranešti mokyklos ved. J. Šir- 
kai, ar šv. Jono Kr. klebonijom

Pranešimais rinkimų reikalu '
• Toronto apylinkės rinkiminė 

komisija, susidedanti iš pirm. P. 
Vilučio, vicepirm. E. Jurkevi
čienės, -sekr. J. Nacevičiaus ir 
narių G. Buntinienės ir Z. Jac
kevičiaus, skelbia lietuvių ži
niai, kad balsavimas už kandi
datus į KLB Krašto Tarybą 
įvyks š.m. lapkričio 11 d. žemiau 
išvardintose vietose:

1. Lietuvių Namuose nuo 9 v. 
ryto iki 9 vaL vakaro;

2. Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje nuo 9 vai. ryto iki 1 vai .pp.,

3. Prisikėlimo parapijos salėje 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. pp.

Komisija, remdamasi KLB 
Tarybos Rinkimų taisyklių §§ 
17 ir 18, praneša, kad yra atida
romi nuo š.m. lapkričio 1 d. 
Lietuvių 'Namuose, pas p. Pet
raitį rinkikų sąrašai pasitikrinti 
ar rinkikas yra įtrauktas į apy
linkės rinkikų sąrašus. Taigi 
kiekvienas suinteresuotas gali 
pasitikrinti. Rinkikas tos teisės 
nenustoja ir balsavimo dieną.

Visi prie urnų! Nei vienas 
pilnateisis lietuvis tenelieka ne
balsavęs. Rinkiminė K-ja.

Šventinamas antkapis
Toronto Vilties kalno kapinė

se sekmadienį po pamaldų šven
tinamas naujai pastatytas a.a. 
Placidos Stripinienės antkapis.

NEPRALEISKITE PROGOS PASILINKSMINTI...

KADA ? ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK.

KUR? PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALĖJE.

TZ" J I F>Q PUIKIAI PASIŠOKANT. PROGRAMOJE KVARTETAS IR SOL. fl Z| f r V. VERIKAITIS. LOTERIJA, LAIMĖS RATAS IR KITOS ĮVAL
K. • DFNVDrC

Nuostolio tik vienas doleris (vieni juokai už tokį puikų vakarą) 
Kviečia Prisikėlimo parapijos choras.

i Didelė staigmena Hamiltone!
Š.m. lapkričio 3 d. 7 vai. vakaro DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS, režisuojant Ar

lauskaitei - Mikšienei, stato Petrulio 6 veiksmų chronikinę pjesę

“PRIEŠ SROVI,
vaizduojančią A. STRAZDELIO gyvenimą,

WESTDALE COLLEGIATE AUDITORIJOJE, MAIN ST. W. - •
Hamiltono at-kai kviečia visus hamiltoniečius ir artimųjų bei tolimųjų apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį vaidinimą. ■ ■ '
f ‘ *

Bilietų kaina $2.00, $1.50, $1.00, moksleiviams pusė kainos. Bilietus galima gauti iš anksto pas 
platintojus ir prie įėjimo.

Hamiltono At-kų Kuopa.

Išganytojo liuterionių bažny
čioje, Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, lapkričio 4 d., 1.30 vai, 
pp., lietuvių pamaldos.. Pamoks
las skiriamas Reformacijos šven 
tei. Prieš tai, 1.10 vai., praside
da liturginis pamokymas .

Kun. dr. M. Kavolis.
Didelė reformacijos šventė

Lapkričio 4 d. 3.30 vai. pp., 
Bloor Collegiate auditorijoje, 
1141 Bloor St. W. (kampas Bloor 
ir Dufferin) Toronto liuterionių 
parapijos švenčia bendrą refor
macijos šventę. Atskirų parapi
jų vaikų chorai giedos savo kal
bomis, giedos ir lietuviškai. Iš
kilmingą pamokslą anglų kal
ba sakys Ontario Bažnyčios pre
zidentas, ger. kun. W. O. Rath
ke iš Waterloo, Ont. Surinktos 
aukos skiriamos liuteronims už 
geležinės uždangos.

Kun. L. Kostizenas. 
LAS susirinkimas

Lapkričio 3 d., šį šeštadienį, 6 
vai. vak., Lietuvių Namuose 
šaukiamas LAS narių ir prijau
čiančių susirinkimas. Susirinki
me pranešimą padarys LAS V. 
Valdybos pirmininkas Stepas 
Vykintas. Nariai ir prijaučian
tieji kviečiami gausiai daly
vauti. Skyriąus vba.

Išleistuvės
Šį šeštadienį, lapkričio 3 d., 

7.30 vai., Lietuvių Namuose ruo 
šiarnos išleistuvės iš Europos 
atvykusiam svečiui žurnalistui, 
visuomenės veikėjui Stepui Vy
kintui. Kviečiame visus LAS ir 
Talkos narius, asmeninius bi
čiulius ir pažįstamus gausiai iš
leistuvėse dalyvauti.

LAS Toronto sk. v-ba.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Sąjungos To. 
ronto skyriaus valdybos Pirmininkui

dėl jo brolio mirties, reiškiame užuojautos
Toronte gyveną kūrėjai - savanoriai.

Skautams paremti parengimas
Skautų rėmėjai ir tėvai, no

rėdami daugiau paremti skautų 
veiklą, prisidėti prie vasaros 
atostogų stovyklavimo, tam rei
kalui lapkričio 10 d. 7 v.v. "šv. 
Jono parapijos salėje daro jau
kų ir įdomų parengimą, į kurį 
visus skautų tėvelius ir arti
muosius maloniai kviečiame at
silankyti. Skautų darbas ir žy
giai Dievui, Tėvynei, Artimui, 
mūsų pareiga jiems pagelbėti ir 
prisidėti.

Programą išpildo žinomos To
ronte p .B. Volkoff Baleto Stu
dijos šokėjos, vadovaujant stu
dijos vedėjui p. B. Volkoff.

Įvairus bufetas su gėrimais ir 
užkanda. Daugelis kitų įvairu
mų. Graži muzika.

Paremkime skautus! Įėjimas 
$1. Pradžia punktualiai.

Skautams Remti D-ja.
Dūda draudimo įstaiga 

persikėlė iš miesto centro į 42 
Evelyn Ave., ir veikia kaip pri
vati įstaiga. Naujas telefono nu
meris RO. 9-4612. Turintieji rei
kalų gali kreiptis betkurią dieną 
ir betkuriuo paros laiku. Lietu
vių klijentų patogumui Para
mos bankas tvarko piniginius 
reikalus, sąskaita 628.

Įstaiga atstovauja vietines bei 
užsienio draudimo kompanijas 
ir suteikia informacijas visiems 
nelaimės atveju be atlyginimo.

..... ................. Į

Poną JUOZĄ VYŠNIAUSKĄ ir
L. MARTINAITYTĘ, ' • ' 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime saulėto gyvenimo;

A. M. RutkevičhL

Kristaus Karaliaus šventė
Toronte praėjo pakilusia nuotai
ka. Kaip paprastai, abiejose 
bažnyčiose įvyko iškilmingos 
pamaldos, o vėliau iškilmingas 
aktas su menine programa Pri
sikėlimo parapijos salėje.

Iškilmingą aktą atidarė A. 
Gurevičius, Tėvas Placidas, OF 
M, perskaitė invokaciją, o po to 
skaitė atitinkamą paskaitą A. 
Rinkūnas, žmonijos istorinį ke
lią vertindamas gėrio ir blogio 
kovos požiūriu, prieidamas iš
vados, kad Kristaus atneštoji 
gėrio dvasinė karalystė pergy
vens ir išeis laimėtoja ir iš da
bartinės krizės.

Meninę.programą pradėjo Pri 
sikėlimo parapijos choras, su
giedojęs tris giesmes. Protar
piais dvi giesmes sugiedojo cho
ro vadovas sol. Verikaitis. To
liau visus sužavėjo gražia dek
lamacija seselių vedamo darže
lio auklėtinis Romutis Puteris, 
Kizytė paskambino pijaninu, 
Meilutė su ypatingu įsijautimu 
padeklamavo du Brazdžionio 
eilėraščius, šeštadieninės mo
kyklos mokinukės pašoko vieną 
tautinį šokį, o programą pabai
gė sol. Žemelytė išpildžiusi tris 
rimtos nuotaikos dalykus.

Chorui ir solistams akompa
navo vargonėliais muz. Gailevi- 
čius. Meninę programą pravedė 
stud. D. Matulionytė.

Dėkodamas, visiems prisidėju- 
siems prie minėjimo surengirfio, 
p. Gurevičius pranešė, kad ren
gėjai numatę pasiųsti padėkos 
telegramą užsienių r. min. Pear
son už jo pareiškimą Vengrijos 
įvykių reikalu, o kitą telegramą 
J.Em. Toronto kardinolui dėl tų 
įvykių paminėjimo arkidijece- 
zijos bažnyčiose. Susirinkusieji 
tam pritarė plojimu.

TLM Šalpos Grupė “DAINA” MALONIAI KVIEČIA VISUS 
atsilankyti į š.m. lapkričio mėn. 3 d., šeštadienį rengiamą

lietuvišku^
vėdaru

vakara
kuris įvyks šv. Jono Kr. parapijos salėje

Šokiams gros puiki kapela, veiks turtingas bufetas ir loterija.
Gautas pelnas skiriamas kalėdinei šalpai Vokietijoje esantiems 
ligoniams ir seneliams

Rengėjos.

KLKat. Moterų D-jos Toronto 
skyriaus 

susirinkimas šaukiamas sekma
dienį, lapkričio 4 d., tuojau po 11 
vai. pamaldų, vaikų darželio pa
talpose. Kviečiamos visos narės 
ir prijaučiančios skaitlingai da
lyvauti. < Sk. valdyba.

TLCh. “Varpo” ketvirtosios 
metinės 

paimnėtos didžiuliu koncertu 
Massey Hall pereitą šeštadienį. 
Tai buvo ištikrujų'didelio mas
to koncertas. Programą be “Var
po” išpildė' dar sol. A. Stempu- 
žienė, sol. V. Verikaitis ir Čiur
lionio ansamblis. Su Čiurlioniu 
kaip solistas pasirodė ir A. Liut
kus.

Užsimojimo didumą juto ir 
torontiečiai su savo kaimynais 
gausiai užpildę didžiulę salę, 
matėsi ne tik hamiltoniečiu, bet 
net iš Delhi bei Simcoe. Atrodo, 
turėjo būti apie 2.000 dalyvių.

Sol. Stempužienė Toronto sce
noje pasirodė jau ne pirmą kar
tą, bet vis su Čiurlionio cho
ru, šį kartą dar ir duete su sol. 
Verikaičiu. Jos balse bei jo ap
valdyme juntama sveikintinos 
pažangos ir daugiau pasitikėji
mo. Klausytojų ji buvo nuošir
džiai sveikinama katutėmis. Mū 
siškis Verikaitis tįkrai vertai su
laukė karštų ovacijų, ypač pui
kiai išpildydamas Mefisto ariją 
iš Fausto su Varpo vyrų choru 
ir gilaus išgyvenimo bei subti
lumo ariją iš Verdi operos “Si
mon Boccanegra” su Varpo 
mišriu choru. Toronte šitokį Ve- 
rikaitį girdėjome, berods, pirmą 
kartą. Torontiečiai dabar jau 
suprato, kodėl jis taip dažnai 
kviečiamas vis naujiems ir pa
kartojamiems koncertams į JAV 
lietuvių kolonijas bei į visokias 
šventes. Pažanga ryški, ir jo 
paties juntama. Reikia manyti, 
kad jo balso pajėgumas ir tech
nikos pažanga dar labiau išryš
kės artėjančiame jo, smuikinin
kės ir šokėjos koncerte.

Šio koncerto didžioji įdomybė 
buvo betgi sugretinimas dviejų 
stambių ir pagarsėjusių chorų, 
einančių skirtingais keliais. Čiur 
lionis Alf. Mikulskio vedamas 
folkloristiniu keliu siekiant lie
tuviška liaudies daina žadinti 
lietuvio dvasią, efektui padidin
ti pasikviečiant į pagalbą fol
kloristinių antrinių elementų, 
žinoma neapleidžiant ir tobulo 
dainavimo idealo. Čia išeivijoje 
tai brangus reiškinys. Čiurlionis 
jautresnės sielos lietuvį kartais 
net pravirkdo. Dauguma Č. dai
nų yra harmonizuotos paties 
vadovo. Jo repertuare nei vie
nos nelietuviškos dainos, nei 
vienos operinės arijos. Beje, Č. 
pasirodė su moterų, vyrų, miš
riu choru bei kanklėmis. '

Mūsiškis St. Gailevičius savo 
mišrųjį ir vyrų Varpo chorus 
veda kitonišku keliu. Būdinga, 
kad repertuare šį kartą tebuvo 
vien ištraukos iš operų (iš lietu
viškųjų vien Karnavičiaus “Gra 
žinos”). Lietuviškų dainų Var
pas tedainavo vien sujungtas su 
Čiurlioniu. Jo vadovas nesigrie- 
bia jokių pašalinių efektų, bet 
vien tobulo dainavimo ir ne bū
tinai vien lietuviškos dainds.

Publika ir Varpą sutiko su dide
liu entuziazmu. Plojo ir bis šau
kė ne vien dėl to, kad jis čio
nykštis,' kad sukaktuvininkas, 
bet nuoširdžiai, kad buvo pa
gauta jo dainavimo.

Čiurlionis ir Varpas skirtingi 
ir nelyginami, abu mums ver
tingi, abu brangūs ir abu džiu
giną. Kiekvienas savaip. Tik jo 
katro netekę pajustume didžiu
lę spragą ir kas jie mums buvo.

Koncertui pasibaigus, kaip 
paprastai, į sceną suplaukė gė
lės ir sveikinimai. Sukaktuvi
ninką Varpą sveikino kūmų var 
du J. Strazdas ir KLB Kultūros 
Fondo vardu Iz. Matusevičiūtė, 
o choro seniūnas J. Račys savą
jį vadovą muz. St. Gailęvičių 
pasveikino su- 30 metų miiziki- 
niodarbo sukaktim.
y O visi galvojo, kad daugiau 
tokiu koncertų!

Sekmadienį Čiurlionis giedo
jo šv. Jono Kr. bažnyčioje, o po I 
pamaldų ten pat parapijos salė-) 
j e Varpas suruošė atsisveikini
mo vaišes.

Gautas laiškas
T. Mingilui iš Panevėžio. Atsi
imti “TŽ” administracijoje.

Yra laiškas adresuotas C. K., 
363 Euclid Ave. Atsiimti P. Kai
rio krautuvėje, 889 Dundas St. 
West.
GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI

išsinuomokite mūsų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish
ers. Lengva operuoti.

CANADIAN FLOOR SERVICF 
6611 Gerrard Street E., Toront 
Telefonas RI. 5200.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimo* Toronte ir tolimomh 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo

MONTREAL, Cue
mas įvyks lapkričio 4 d., sekma
dienį, tuojau po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos patalpose. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
Literatūros • muzikos - šokio 

vakaras, suruoštas Akad.Sambū 
rio praėjo be entuziazmo. Biru
tės Pūkelevičiūtės kūryboj, ku
riai pagerbti šis vakaras buvo 
suruoštas, kurios ištraukas skai
tė pati autorė, Leonas Baraus
kas ir Juozas Akstinas, besai
kiškas poetinių priemonių var
tojimas suteikė visam vakarui 
išpūsto iškilmingumo pobūdį. 
Birutė Vaitkūnaitė savo mo
derniško išraiškos šokio progra
moje irgi neparodė nieko nauja. 
Kompozitorius 'Vytautas Ker- 
belis pagaunančiai paskambino 
du Debussy stiliaus savo kūry- 
bosbdalykus ir. du Chopino kūri
nėlius, praskambėjusius kiek 
automatiškai. Tikros šviesos į 
programą įnešė sol. Elzbieta 
Kardelienė, padainavusi Lopši
nę, Račiūno, dvi liaudies pobū
džio dainas, neseniai gautas iš 
okupuotosios Lietuvos ir Šiena- 
piūtę, parašytą Nabažo ir dedi
kuoto solistei, bet/jos dar nie
kur nedainuotą- Publikos buvo 
apypilnė AV parapijos • salė. 
Programai pasibaigus šokiai pa
sisekimo neturėjo ir publika pa
sistiprinusi paruoštais sumušti
niais, netrukus išsiskirstė.

Apie šimtas vengrų tautybės 
jaunuolių iš Montręalio savo at
stovybėje paprašė jiems parū
pinti vizas išvykti į'Vengriją, 
kad galėtų prisidėti prie sukilė
lių, kovojančių už savo krašto 
lasivę. Montręalio vengrų šei
mos daro savo tarpe rinkliavą 
aprūpinti išvkystančius jaunuo
lius manta ir pinigais.

Ilgas plaukas trumpas pro
tas. Neseniai anglų rytiniame 
dienraštyje “The Gazette”, skai
tytojų pasisakymų skyriuje bu
vo užvirusios karštokos disku
sijos dėl prancūzų kalbos var
tojimo teisėtumo. Ginčą pradė
jo Otavos Protestantų Moterų 
Kanados skyrius, įteikdamas 
protestą dėl Otavoje įrengtų ke
lio ženklų, kuriuose vartojami 
žodžiai dviejų kalbų: anglų ir 
prancūzų. Kaikas pasipiktino to
kiu protestančių žygiu. Kiti vėl 
jį palaikė, reikalaudami net vi
siškai panaikinti prancūzų kal
bos vartojimą Kanadoje, palie
kant tą kalbą tik Quebeco pro
vincijoje. Visdėlto rimtesnių 
skaitytojų laiškai nepritarė to
kiam nedemokratiškam nekrikš
čioniškam Protestantų Moterų 
Draugijos veiksmui. Didžiausio 
pasisekimo skaitytojuose susi

Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

51 Linsmore Cresc., Toronto 
/prie pot Danforth Ave./ 

Tel. GE. 9927
Priima: 2-7 vol., šeštodienniais 9-2.

laukė vienos montrealietės saty
ros pobūdžio laiškas, kuriame ji 
aprašė, kaip turėtų būti “per
tvarkyta” Kanada, kad “anglų 
visuomenė ir kalba nebūtų su- 
prancūzinta”. Siūlė įvesti žudy
nes, ghetus, tarpprovincinius 
susišaudymus, ir pagaliau net 
įsteigti ypatingą organizaciją, 
kurios pagrindiniai šūkiai būtų 
nesantaika, neapykanta. ir vie
nų žmonių prieš kitus kursty
mas. Į šį laišką irgi laišku atsa
kė Jurgis Petraškevičius, patar
damas ankstesnio laiško autorei 
dėl naujos organizacijos steigi
mo per daug nesijaudinti. Tokia 
organizacija praktikoje jau vei
kianti, tai — Kanados komunis
tų partija. Ta proga mūsų tau
tietis, irgi satyrine forma, apra
šė, kaip tokia organizacija vei
kia, kas ją remia ir kokius ji me
todus vartoja. Patarė į ją nepri
imti Protestantų Moterų, nes jos 
esančios per kvailos (kartą jos 
jau buvo sukėlusio? triukšmą, 
protestuodamos krašto vyriausy 
bei dėl neįleidimo įvažiuoti į 
Kanadą keturioms “matuš- 
koms” iš Sovietų Sąjungos, su 
kuriomis jos būtų norėjusios 
“bičiuliškai pasikalbėti prie ka
vutės”...). Taip pat patarė ne
priimti “dypukų” — tie per 
mandri! J. P.

Iš Montręalio į Laūrentian 
kalnus ruošiamasi pradėti tiesti 
plentą. Jį numatoma nutiesti iki 
1959 m. pavasario. Jis kainuos 
apie 40 milijonų dol., o už nau
dojimąsi juo numatoma rinkti 
tam tikrą mokestį, kaip tai 
įprasta JAV.

Padėka
Sęryšyje su įvykusiomis spalio 14 d. 

Montrealyje Bostono Dramos Sambūrio 
gastrolėmis Seimelio prezidiumas nuo
širdžiai dėkoja:

Bostono Dramos Sambūrio režišorei p. 
A. Gustaitienei, mielajam aktoriui - ve
teranui p. H. Kačinskui, Sambūrio admi
nistratoriui p. A. Gustaičiui, dailininkui 
p. V. Vizgirdai, panelėms-ponioms sam
būrio nariams: Reginai Norvaišaitei, Zi
tai Zarankaitei, Kaziui Bradūnui ir A. 
Vileniškiui už suteiktą džiaugsmą gė
rintis Jūsų puikia vaidyba.

Ponui J. Akstinui už nuoširdų pata
rinėjimą ir parinkimą scenai reikalingų 
baldų bei parūpinimą kitų reikmenų.

Pp. Kęsgailams^ Kudžmams, Lapi
nams, Iz. Mališkams, A. Mališkams ir 
Ottams už suteikimą nakvynių ir už 
nuoširdų rūpestingumą parodytą mūsų 
svečiams, Dramos Sambūrio artistams 
per dvi dienas.

Studentams: pp. Č. Januškevičiui, A. 
Kličiui ir V. Pauliui už nuoširdžią talką w 
pritaikant sčeną vaidinimui ir talkTnin- 
kavimą prie durų kontroles.

Panelėms M. Silevičiūtei ir N. Kličiū- 
tei už programų išplatinimą salėje.

Pp. S. Vasiliauskienei, O. Stankūnai
tei, L. Morkūnienei ir K. Balzarienei už 
skoningą paruošimą sambūriui pagerb
ti vakarienės.

Pp. K. Lapinui, Skrebutėnui ir V. Va
siliauskui už talkininkavimą savomis 
mašinomis.

Visiems kas bet kuo prisidėjo prie 
šio vaidinimo suorganizavimo ir mielie
siems žiūrovams už atsilankymą į spek
taklį.

Kartu atsiprašome kiekvieną, jei dėl 
mūsų organizacinių nesugebėjimų kam 
nors padarėme nemalonumo.

Seimelio prezidiumas.

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

Išnuomojamas kambarys. LE. 4-9745.

Išnuomojamas kambarys lll-me augi 
te. Galima virti. 339 Ossington Avė 
Tel. LE. 6-4566.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
baldais ir kambarys viengungiui su 
limybe virtis. Tcl. LE. 1-7146.

Išnuomojamos kambarys vyrui. Cr 
ford netoli Dundas St. Tel. LE. 1-15

PIGIAI PARDUODAMI laikrodžiai 
tomatiniam šviesų įjungimui ir išjui 
mui parduotuvės. Rodiomechanikas 
RICKUS, 921 Dundas St. W.

14 K

1212 DU1TOAS STW. T«L LA‘9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nėjudomo 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 t.

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L G ARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

North Bey, Sudbury ir kfter.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 94543

Reikalingi namai pardavimui


