
Nr. 37 (401)
'y ...........—'yin , . ..................
TORONTO, Ontario, 1957 m.1’ rugsėjo (September) mėn. 12 d.

W'

Kaina 100
X. u . .. „

The Lights of 
Homeland

Authorized os Second Class MoH

KmmJm Lietuvių Katalikų 
KvMrae Draugija

941 Dvndaa St. Toronto

Talkos sutartinė
Jau pati žmogaus prigimtis šaukiasi bendravimo su kitais 

žmonėmis. To paties reikalauja ft praktiškasis gyvenimas. Vie
natvėje žmogus neištvers, vienas be kitų pagalbos nei savo būti
nųjų reikalų nepajėgs aptvarkyti. Bendravimams, nors su kai
mynais, yra neatskiriama lietuvio gyvenimo žymė, išugdyta 
šimtmečiais. Įspraudė į lietuviškąjį būdą tą žymę greičiausiai 
talkos ir bendrieji darbai laukuose. Tai teigiama žymė, didelė 
dovana lietuviškojo charakterio, kuri ypatingai didelį vaidmenį 
suvaidino, didelės reikšmės turėjo lietuvių išeivių ‘gyvenime.

Be tarpusavio bendravimo, be savitarpinės pagalbos lietuviš
koji išeivija būtų tuojaus pat paskendusi svetimosiose jūrose. Ją 
išgelbėjo ir išlaikė lietuviško bendruomeninio gyveninio ilgesys 
ir tokio lietuviško gyvenimo kūrimas. Pradėta buvo nuo savitar
pinės paramos, nuo sukūrimo savišalpinių organizacijų, netru
kus pasirūpinant ir kultūrine bei dvasine puse. Lietuvis išeivis 
norėjo svetur susikurti sau tokių kampelių, kur jis galėtų atsi
gauti, galėtų pailsėti lietuviškoje aplinkoje gaivinamas lietuviško 
žodžio, džiaugdamasis lietuviškais papročiais. Tam ir gimtojo 
krašto reikalams buvo skirta visa lietuviškosios išeivijos veikla, 
visas lietuviškasis sąjūdis.

Šito lietuviškojo sąjūdžio įtampa nebuvo vienoda. Jis reiš
kėsi tam tikrais” bangavimais, pakilimais ir naujais atoslūgiais. 
Tai priklausė, žinoma, nuo išorės impulsų. Kiekvienas pasaulinis 
sukrėtimas, palietęs lietuvių tautą, išjudindavo ir išeiviją. Jos 
energijos išsiliejimo tarpsniai ryškiausi yra trys: kovoje dėl spau
dos laisvės, kovoje edėl nepriklausomos Lietuvos vasltybės atsta
tymo ir dabar kovoje dėl laisvės grąžinimo. Esame tad plačiame 
trečiojo pakilimo įkarštyje. Anie du yra pasibaigę laimėjimais ir 
su akivaizdžiu lietuviškosios išeivijos įnašu. O kaip bus su da- 
-b'artiniuoju? Koks bus lietuviškosios išeivijos įnašas dabartinėje 
tautos kovoje dėl laisvės? Šitą klausimą mes paliekame kažkaip 
nesvarstytą. Neretai pasigirsta skambių posakių, lyg mes vieni 
išeiviai tebūtume šios kovos fronte. O kiek ginčijamasi dėl vaid
mens arba įnašo atskirų mūsų išeiviškosios visuomenės forma
cijų! Besiginčijant net pamirštamas svarbiausias dalykas — pati 
kova. Pamirštama, kad lietuviškajame gyvenime amžiais yra 
lėmusi sutartinė talkoje. Ir nūdien veiksmingiausiai gali pasi
reikšti tik toji pati dvasia. Jei mes nepajėgsime išlaikyti apjun
giančios talkos dvasios, jei nepajėgsime aplaužyti nagus tą dva-. 
šią ardančioms ambicijoms bei atšakumuf, mūsų kartos įnašas 
į tautos laisvės kovą nebus toks, koks jis galėtų būti pagal esa- 

n~-mas pajėgą^.- Lietuviškoji išeivija niekad neturėjo-tiek intelekr 
tualinių pajėgų, 'kaip nūdienė. Baugu, kad jos "save nepateisins 
— taip ir paskęs persigrupavimų klampynėse, nes, deja, talkos 
sutartinė vis nesuskamba, o ir atskiruose sektoriuose tos pat sėk
los daigų jau matosi. Nesusicementavimas gali virsti mūsų di
džiąja blogybe, kuri panaikins visų pastangų vaisius.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., Mid
lande, Ont., Kanados kankinių 
šventovėje susirinko per tūks
tantį lietuvių į Lietuvos Kanki
niu Krvžiaus šventinimo iškil
mes. Matėsi tautiečių atvykusių 
ir iš tolimesnių vietovių — Sud- 
burio, Montreealio, Hamiltono, 
net Winnipego.

Oras buvo puikus, saulėtas, 
pati kankinių šventovė nepapras 
tai gražioje, augštoje vietoję. 
Per dešimtis mylių nuo kalno 
viršūnės matėsi miškai, upės, 
ežerai. Dar prieš pamaldas būre
liai tautiečių lankė į dangų ky
lantį kryžių, kuris švietė prieš 
bažnyčią pakilioje vietoje. Sve
timtaučiai stebėjosi dailiu kry
žiumi, jo lietuviška ornamentika 
ir ne vienas pasakė: “Tokio kry
žiaus dar nebuvau matęs”.

12 vai. prasidėjo Mišios, ku
rias laikė Jo Eminenciją Kardi
nolą James C. McGuigan atsto
vaująs vysk. F. A. Marrocco, ku
ris pasakė reikšmingą anglų kal
ba pamokslą. Mišių metu vargo
navo P. Gulbinskas, giedojo vi
sa bažnyčia. Sklandžiai nuskam
bėjo bent 4 lietuviškos giesmės.

Po Mišių kryžių pašventino 
vysk. F. A. Marrocco, o lietuviš
kai pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Gutauskas. Šventinimo apeigos 
baigtos Tautos himnu.

Iki 3 vai. p.p. buvo pertrauka 
Jos metu pasistiprinta, įspū
džiais pasidalinta, su vyskupu 
pasikalbėta, kuris panorėjo ar
čiau su lietuviais susipažinti.

3 vai. prasidėjo Kryžiaus Ke
liai, kuriems vadovavo T. Placi
das. OFM.

Po Kryžiaus Kelių vėl susi
rinkta į bažnyčią paskutiniam 
palaiminimui, kurį atliko kun 
P. Ažubalis. Savo žodyje jis dė
kojo visiems, kurie prisidėjo prie 
šio kryžiaus pastatymo: arch. dr. 
A. Kulpavičiui, paruošusiam ne
mokamai nepaprastai gražų pro-, 
jektą, meistrui J. Vameckui, pa
dariusiam patį kryžių, visiems 
aukotojams, Tėvams Jėzuitams, 
davusiems kryžiui labai gerą 
vietą, visiems atsilankiusiems i 
šventinimo iškilmes. Teisybė 
reikalauja nenutylėti ir paties 
dėkojusio nuopelnų: tiesa, kry
žių pastatė Kanados Liet. Kat. 
Federacijos Valdyba visų Kana
dos lietuvių vardu, bet statymo 
darbui vadovavo LKF Toronto

skyrius, kurio pirmininku šiais rint kaip ji bebūtų maža. Jung- 
-netais yra kun. kleb. P. Ažuba- tinės Valstybės laikysis šių prin
ts. Jam tat ir teko praktiškai 
Įdėti daugiausia darbo.

Tūkstančiai piligrimų ir eks
kursantų suplaukia iš JAV-bių 
ir Kanados kas vasarą į Midlan- 
dą. Tūkstančiai sustos čia atvy
kę ir prie lietuviškojo kryžiaus, 
patraukti jo didingo grožio. 
Tūkstančiai skaitys lietuvių ir 
anglų kalba reikšmingą kryžiu
je įrašą: “Lietuvos Kankiniams 
— Kanados lietuviai”. J. G.

Katalikų veikėju suvažiavimas
Kanados Lietuvių Katalikų 

Federacija, kaip paveldėtoja 
anksčiau - keletą metų veikusio 
KL Katalikų Veikimo Centro, 
atsirado prieš tris metus. Jos 
vykdomojo organo struktūra 
kiek skiriasi nu okitų organiza
cijų — Centro Valdybą sudaro 
vad. Tarybos suvažiavimuose 
renkami trys nariai ir visų ka
talikiškų organizacijų centro 
valdybų pirmininkai arba jų at
stovai, jei kurios organizacijos 
centro valdybos būstinė yra kur 
nors kitoje vietoje ir sunkiau 
oasiekiama. Federacijos paskir
tis derinti bei paremti visų ka
talikiškų organizacijų veiklą, bei 
rūpintis bendrais liet, katalikų 
pasireiškimais Kanadoie.

KLK Federacijos Tarybos su
važiavimas įvyko pereitą šešta
dienį Toronto Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje. Dalyvių 
nebuvo labai gausu, nes kitos or
ganizacijos, kaip buvo iš pradžių 
olanuota, tuo pat metu savo su
važiavimų sušaukti negalėjo, ta
čiau' buvo atstovaujamas taip 
"•at Hamiltonas ir Montreealis. 
Suvažiavimui, pirmininkavo dr. 
T. Sungaila, o sekretoriavo Z. 
Orvydienė.

Suvažiavimo uždavinys buvo 
'vertinti praeities veiklą ir ap
tarti ateities veiklos planus. Dėl 
to po valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimu išsivystė gy- 
"os diskusijos, kuriose buvo pla
čiai nagrinėjamos veiklos sąly
gos ir liet, kataliku organizacinė 
struktūra. Tuo būdu pdsėdis 
vietoie numatytu poros valandų 
užtruko 4% vai. Galutinų ančiuo 
oiamų ir visus patenkinančių iš
vadų kad ir nebpvo prieita, ta
čiau buvo paliestos visos pagrin-

Iš Lietuvos Kankinių Kryžiaus šventinimo iškilmių Midlande. Viršuje J.E. vyskupas F. A. Mar- 
rocco atlieka šventinimo apeigas asistuojamas kun. P. Ažubalio, kun. dr. J. Gutausko ir T. Placido, 
OFM. Apačioje Kanados Kankinių šventovė ir gausūs būriai tautiečių. Nuotrauka J. Dvilaičio

Šiais metais sueina dešimtos 
liūdnos metinės, kai Daumanto 
vyrai prasiveržė i Vakarus, ti
kėdamiesi prisidėti prie Lietu
vos bylos išjudinimo.

Lietuvos byla betgi nepasiekė 
pasaulio . forumo — Jungtinių 
Tautų. Nei viena didžieji pasau
lio galybė nesutiko paremti lais
vųjų lietuvių prašymo svarstyti 
SOS šauksmą. Net ir JAV, kurių 
vyriausybė, 940 m. liepos mėn. 
aiškiai užsiangažavo:

“... Amerikiečiai niekad nesu- 
’ tikš, kad viena valstybė, kaip įi 
bebūtų galinga, kištųsi į vidinius 
reikalus kitos valstybės, nežiū- 

cipų, nes, amerikiečių įsitikini
mu, jei šie principai nebus pa
saulio bendruomenėje pripažin
ti, — išminties, teisingumo'ir įs- 
tatymdavystės tvarka, kitais žo
džiais, moderniosios civilizaci
jos pagrindas, negalės būti išlai
kytas”.

Vengrai buvo laimingesni. 
Amerikiečiai ne tik sutiko rem
ti jų SOS Jungtinėse Tautose, 
bet ir netiesioginiai priėmė jų 

dinės organizacinės problemos. 
Išpyškėjusios nuomonės, be abe
jonės, bus labai naudingos ir 
daugeliu atvejų padės geriau 
apsispręsti visiems, kam tenka 
imtis vadovaujamojo darbo or
ganizacijose. Kadangi katalikiš
kų organizacijų veikla yra labai 
susijusi su parapijomis, tai pri
eita vienbalsės išvados, kad KL 
Kat. Federacijai būtų labai nau
dinga savo veikla suderinti su 
Kan. Liet. Kunigų Vienybės 
veikla ir dėl to nutarta į Fede
racijos Centro Valdybą pakviesti 
taip pat Kunigų Vienybės pirmi
ninką. Atitinkamas pakeitimas 
įrašytas ir į KLK Federacijos 
statutą.

Gyvai buvo diskutuojamas 
taip pat ateities veiklos planas, 
referuotas valdybos nario inž. 
Razgaičio. Jis lietė ne vien cent
ro, bet ir apskritai liet, katalikų 
organizacijų veiklą, pav. bend
rus viešus pasirodymus, organi
zavimą švenčių, maldininkų ke
lionių. jaunimo stovyklų, liet 
kat. akcijos fofndo ir t.t. Be abe
jonės tai bus gera atrama toli
mesnei federacijos veiklai.

Federacijos valdyba sutiko 
dar vienus metus dirbti ta pati 
Tik kadangi inž. Razgaitis iki 
šiol buvo dvigubas narys — ir 
išrinktas pastarojo suvažiavimo 
ir kaip Kanados ateitininkų pir
mininkas. tai buvo darinktas A. 
Gurevičius, o inž. Razgaitis liko 
tik kaip ateitininkų atstovas. Ki
ti du nariai vra kun. dr. Pr. Gai
da ir dr. A. Šapoka.

Po ilgo posėdžio buvo padarv- 
ta pertrauka, kurios metu ponios 
paruošė stalus ir po pertraukos 
suvažiavimas buvo tęsiamas 
prie užkandžių ir kavutės. Kiek

Realiu žvilgsniu
ALMUS, mūsų bendradarbis 

Niujorke

rezistencijos prieš tironus išgar
sinimą. Jei Daumanto “Partiza
nai už geležinės uždangos” taip 
ir nerado leidėjų, tai vengrai pe

ją knygą”’— “The Hungarian 
Revolution”. (Daumantas žuvo 
grįžęs Lietuvon). '

Lietuviai ignoruojami 
Vakaruose

Sovietinės Lietuvos “valdyto
jai” turi palankias sąlygas anti- 
vakarietiškai propagandai lietu
vių tarpe. Su pompa aprašoma 
kaip sportininkai, su “Lietuva” 
ant treningų, lanko Korėją, dai
lininkai Indiją ir t.t. Apsovietin- 
tai jaunuomenei pasakojama 
apie jai sovietinėje santvarkoje 
skiriamą respektą, žadama gra
žiausios perspektyvos supramo
nintoj Lietuvoj. Su pasigardžia
vimu Maskvos tarnai pasakoja 
lietuviams, jog išeivijos politi
kai “pripažįsta” lenkams Vilnių, 
vokiečiams Klaipėdą(!). Su ne
mažesniu džiaugsmu cituojamos 
'išeivijos spaudos “žinios”, jog 
Kauno jėgainės statyba tesanti 
“Potiomkino sapnas”, kai tuo 
tarpu, girdi, kiekvienas kaunie
tis mato jau betonuojamus hid
roelektrinės pamatus!

Vakaruose lietuvių byla gali 
būti palyginta negrų "diskrimina
cijai: principuos abiems pripa
žįstama teisė būti lygiateisiais, 
gyvenime betgi jie ignoruojami. 
Pvz. laiškai Lietuvos reikalu nė
ra spausdinami didžiojoj spau
doj, o politikai mandagiai atsi
krato pasiūlymo prisiminti Lie
tuvą; skautai laisvajame pasau-

KAS NAUJO
Buvęs premjeras L. St. Lau

rent pareiškė pasitraukiąs iš li
beralų partijos bei opozicijos va
do pareigų ir jas eisiąs iki bus 
išrinktas naujas. Šis jo pareiški
mas buvo netikėtas net artimie
siems jo bičiuliams, nes prieš 
■ ris savaitees sakė nemanąs pasi
traukti ir, jei būtų nauji rinki
mai, eiti į juos. Savo pasitrauki
mą jis motyvuoja amžiumi — 
75 m. — bei energijos stoka, ku
rios esą vpač reikia rinkiminėj 
kovoj. Šią išvadą jis padarręs 
oo pasitarimų su savo gydytoju.

Taip baigė savo oolitinę kar
jera didysis kanadietis, atėjęs 
oolitikon 60-siais amžiaus me- 

užkandus kun. dr. J. Gutauskas 
skaitė oaskaitą “Bažnyčios vaid
muo išeiviu gyvenime”, po ku
rios taip pat gyvai pasikeista 
mintimis. Ir dalyvių skaičius jau 
buvo paaugęs. Į arbatėle atėio 
dar daugiau torontiečiu. Kavutė 
ir suvažiavimas baigėsi apie 11 
vai. Visi išsiskirstė, kad sekma
dieni susitiktu Midlandde Fede
racijos pastatyto kryžiaus šven
tinimo iškilmėse.

i ateitimPavergtų Tautų. Niu; 
ke pirmininkas latvis Vilis 1

ly turi didvyriškai kovoti už tei
sę atstovauti Lietuvą.

Lošia netikra korta
Sovietai per agentus tikinę j a 

pasaulį, kad tremties politikai 
tėra “mirusios sielos”, nepajė
giančios konstruktyviai žvelgti

Ma- 
sens lošia šia netikra sovietų 
korta. Rugsėjo 3 d. laiške NY 
Times p. Masens kritikvao lig
šiolinius NYTimse augštai res
pektuojamus korespondentus 
Maskvoj, jog neteisingai inter
pretavo sovietų įstatymą “prieš 
dykaduonius“. Nepatiekdamas 
konkrečių įrodymų, pavergtųjų 
vardu p. Masens spekuliavo įvai
riomis galimybėmis ir gandais.' 
(Pats NYTimes neseniai apsi
juokė paskelbęs, kad Lietuvos 
žydai esą masiškai deportuojami 
scvietijcn). Masens tvirtino, kad 
“rusifikacija ir sovietizacija stip 
riausia esanti Pabaltijy ir sovie
tų prijungtose Lenkijos srityse”, 
kai tuo tarpu vokiečiai žurnalis
tai stebėjosi kaip gabiai Chruš
čiovas išnaudoja pavergtas tau
tas skatindamas jų tautinę kul
tūrą!

Atskirai komentuotinas Vilio 
Masens, iki šiol žinomo kaip lie
tuvio bičiulio, išsireiškimas “so
vietų-prijungtose Lenkijos sri
tys”. Ar tai suprastina, jog pa
vergtų tautų asemblėjos nusi
statymu Vilnius ir Lviv priklau
so 1939 m. žlugusiai Lenkijai? 
Neteko girdėti, kaip tuo reika
lu pasisakė PET lietuviškoji de
legacija. “Tiesos” apžvalginin
kai tuoj trimituos, kad, ve, 
“buržuaziniai pabėgėliai” vėl 
“atidavė” Vilnių ... pilsudski- 
ninkams!

KANADOJE?
tais, atsisakęs $50.000 metinių 
pajamų kaip garsus Quebeco ad
vokatas. Min. pirm. King vy
riausybėje nuo 1942 m. jis buvo 
teisingumo min., vėliau užsienio 
reik., o nuo 1948 m. liberalų par
tijos vadas ir min. pirm., laimė
jęs 1949 ir 1953 m. rinkimus. '

Liberalų partijos suvažiavi
mas- numatomas gruodžio arba 
sausio mėn. Nauju vadu gali bū
ti išrinktas L B. Pearson, buvęs 
užs. r. min., P. Martin arba W. 
Harris.

Būsimu Kanados gen. guber
natorium britų dienraštis “Sun
day Express” siūlo dabartinės 
karalienės motina. Esą Kanadoje 
ii būtu labai palankiai priimta. 
Min. pirm. Diefenbaker esą ma
no kreiptis j ją su kvietimu vasa
rio mėn., kai pasibaigs dabarti
nio gen. gubernatoriaus V. Mas- 
sev kadencija. Otavoie esą gal
vojama anie gubernatoriaus rū
mų pritaikymą karalienei moti
nai. kuri esanti tokioms parei
goms tinkamiausias asmuo. Ki
tas britu dienraštis “Daily Ex-

(Nukelta į 3 pusi.)
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Viršutinė Lietuvos Kankinių Kryžiaus dalis.
Projektas arch. dr. A. Kulpavičiaus. Nuotr. J. Dvilaičio

Savaitės įvykiai
no sovietus. Ir ne be pagrindo, nes tokios apimtiėš manevrai Bal
tijoj (didesnių manevrų plano dalis) rugsėjo pabaigoj įvyks pir
mą kartą — juose dalyvaus 9 Atlanto kraštų laivynų daliniai. Pa
našūs manevrai įvyko 1952 m. Šiaurės jūroj ties Jutlando sala, 
kur be danų dalyvavo ir JAV laivai. Amerikiečių jūrininkų ba- 
talijonas ten atliko išsikėlimo bandymus. Šiemet gi Atlanto S-gos 
laivai manveruos Baltijoj, kurią sovietai laiko savo jūra. Krem
liaus paspausta R. Vokietijos komunistinė vyriausybė paskelbė 
piktą pareiškimą, puolantį imperialistus ir grasinantį padidinti
savo laivyną, kuris sutrukdy- 
siąs Atlanto kraštų bei V. Vokie
tijos planus Baltijoj. Esą visoms 
Baltijos valstybėms reikia susi
tarti dėl šios jūros neutralizavi
mo. Kaimyninės valstybės esą 
turėtų priešinti V. Vokietijos 
laivyno bazių steigimui Baltijoj 
ir tuo užkirsti kelią Atlanto kraš 
tų imperializmui šioj srity.

V. Vokietija, bent ikišiol, ne
paiso sovietinių vilionių ir jau 
turi 78 karo laivus ir 11 pagalbi
nių. 1962 m. ji turėsianti 179 ka
ro laivų, įskaitant ir didžiuosius, 
kurie JAV ir Britanijos jau nu
matyti perleisti V. Vokietijai. 
Šio gi laivyno uždavinys yra blo
kuoti sovietų laivyno išėjimą per 
Skagerako ir Kategato sąsiau
rius karo atveju ir sukliudyti so
vietų tiekimą savo armijoms, 
puolančioms iš R. Vokietijos. Tai 
gerai mato sovietų strategai ir, 
norėdami atsikirsti, paskelbė sa
vo laivyno manevrus tuo pačiu 
laiku Š. Atlante.

Galas nusiginklavimui
Visos valstybės pripažįsta, kad 

reikia nusiginklouti ir tarptauti
nės derybos tuo reikalu buvo 
pradėtos prieš 40 metų — po I D. 
Karo. Pastaruoju metu Londone 
ėjo nusiginklavimo derybos, ku
riose dalyvavo JAV, Britanijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Sov. Są- 
iungos atstovai kaip JT nusigink 
lavimo komisijos nariai. Jie tu- 
rėio arti 200 posėdžių su šimtais 
kalbų, o rezultatai — šnipšt! Su
tarė pagaliau atidėti derybas ne
va perduodant visą reikalą nusi
ginklavimo komitetui, kurin įei- 
la #2 kraštų atstovai. Čia gi per
spektyvos nė kiek negeresnės 
nes viešus posėdžius sovietai pa
naudoja propagandai prieš vaka
riečius.

Ginklai Jordanui
Kai Syrija pasuko grynai pro

sovietine linkme, vakariečiai su
sirūpino kaimyninių valstybių 
stiprinimu. Jie perspėjo sovie
tus, kurių ginklai gausiai plau
kia syrams, neskatinti Syrijos 
kariauti ir kartu suskato siųsti 
ginklus Jordanui, kad tuo būdu 
išlaikyti jėgų pusiausvyrą. JAV 
jau pradėjo gabenti lengvesnius 
ginklus lėktuvais iš savo bazių 
Furonoie, kurie būsią apmokėti 
iš JAV vyriausvb^ pažadėtu 
$10 mil. Jordanui. Taip pat nu
matyta nedelsiant duoti ginklų 
Libanui, Turkijai ir Irakui. Taip 

kadaisee vakariečių nusistaty
mas nesiųsti ginklų į Vid. Rytus 
liko paneigtas.

Pastovi JT kariuomenė
Gen. Jungt. Tautų sekretorius 

Hąmmarskjold, darydamas me
tinį savo įstaigų veiklos' praneši
mą, pareiškė, kad studijuojamas 
planas organizuoti pastoviai JT 
kariuomeeni, kuri galėtų būti 
panaudota kiekvienos krizės me
tu .Jos uždavinys būtų pirmiau
sia policinio pobūdžio, bet reika
le ji galėtų perimti ir karinius 
uždavinius. Tam esą reikėtų sun
kesnių ginklų, kurie plane nu
matyti parūpinti. JT kariuome
nė būtų pastovi institucija ta 
prasme, kad ji galėtų būti greitai 
suorganizuota pagal priimtą pa
stovų planą. Tokią minti ypač 
remia JAV ir Britanijos JT rem
ti draugijos.

JT sekretorius, kurio tarnyba 
manoma pratęsti dar 5 metams, 
savo pranešime apgailestavo, 
kad po pastarojo karo vyrauja 
tendencija nepripažinti tarpt. 
Hagos tribunolo galios kaip pri
valomos ir spręsti ginčus politi
nėmis priemonėmis.

Tito - Gomulka
Jugoslavijos sostinėje Belgra

de vyksta ūkiniai - politiniai pa
sitarimai tarp lenkų ir jugosla
vų delegacijų. Ūkiniai pasitari
mai beveik baigti ir ruošiamasi 
politiniams, kuriuose susitiks 
Tito su Gomulka. Pastarajam 
rūpi laimėti Tito palankumą po
karinei Lenkijos sienai Oderio - 
Neisės-upėmis, o Titui — išplės
ti savo įtaka komunistiniuose 
kraštuose ir išeiti iš izoliacijos, 
kurion jį buvo įstūmęs Komin- 
formas pašalindamas i į iš savo 
narių tarpo (jam priklausė ir 
Lenkija). Neabejojama, kad Ti- 
to-Gomulkos susitikimas atnau
jins draugystės ryšius, bet ne
manoma, kad ūkiniai išskaičia
vimai palenks Tito pripažinti 
Oderio - Neisės sieną, nes čia 
veikia ir V. Vokietija, kuri Ju
goslavijai ūkiškai daugiau pade
da nei Lenkija. V. Vokietija tiek 
praturtėjo, kad planuota įsteigti 
specialų banką su vieno bilijono 
markiu kapitalu Rytų Europos 
kraštams padėti.

Varšuva. — Šio* vasaros tu
ristiniame sezone iš užsienio ne- 
grįžę į Lenkiją apie 1.500 turistų.
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GEDIMINAS GALVA

Sąmyšis rusu, kompartijoje

RELIGINIAME PASAĮU.YJE
vertė anglų kj^T Raštą; parašė 
eilę veikalų — mokslinių ir be
letristinių.

* Socialistu ir katalikų darbi
ninkų profesinės sąjungos Olan
dijoj vėl pradėjo bendradarbiau
ti. Kai 1954 m. Olandijos vysku
pai ganytojiniu laišku uždraudė 
katalikams dalyvauti socialistų 
prof, sąjungose, socialistai pakė
lė trįukšmą ir atsisakė bendra
darbiauti su katalikais. Po ilgo
kų derybų socialistų vadovybė 
paskelbė raštą, kuriame išreiškia 
nuomonę, esą nėra pagrindo 
drausti katalikams, dalyvauti so
cialistų prof, sąjungose, nors pri- 
oažista, kad vyskupai turi teisę 
būti dvasiniais vadovais ir kad 
Utrechto vyskupo išsireiškimas, 
esą socialistinis sąjūdis esąs ne
krikščioniškas, suprastinąs, jog 
jis nėra paremtas krikščioniškais 
principais.

* Esate didvyrių karta. Jūsų 
pareiga — neprarasti, kas buvo 
iškovota tėvų krauju, — kalbė
jo kardinolas Wyszynski Čensta- 
kavoj 800.000 lenkų, kurie buvo 
suplaukę čia minėti Lenkijos pa-, 
aukojimo prieš 300 metų Išga
nytojo Motinai Marijai: Jis kvie
tė tautiečius gyventi garbingai. 
Dabar esą Lenkijos miestuose 
nesaugu — įsigalėjęs ištvirki-

* 30.000 jaunų darbininkų iš 
87 kraštų buvo suvažiavę į savo 
kongresą Romoje. Vien Kanados 
delegacijoj buvo 175 nariai. Va
dovaujami garsiojo belgų dar
bininkų vado kan. Cardijn jie 
susirinko šv. Petro aikštėje, kur 
popiežius Pijus XII pasakė kal-

tbą, drąsindamas krikščioniškąjį 
! darbo * jatminSą su pasitikėjimu 
1kovoti sų materializmų, su soęią- 
liniu neteisingumu, nepasiduoti 
rankas > sudėjus betkokiai prie- 
spaudaC nesinaudoti jėgos ir ap
gavystės priemonėmis, kurios pa 
mina žmogaūs "teises. Jis ragino, 
žiūrėti į ateitį plačiu žvilgsniu ir 
padėti tų kraštų jaunimui, kuris 
gyvena iliuzijomis,- klaidomis, 
doriniu smukimu: “nepasiten
kinkite vien ašaromis dėl jų”.

* Katalikų - ortodoksų vieny
bei skatinti, šv. PrOkopo abati-' 
joj, Lisle, Ill., rugpiūčio 29- rug
sėjo 5 d. įvyko speciali konfe
rencija, kurioje dalyvavo Čika
gos kardinolas Stritch, apašt. de
legatas Cicognani ir kt. Abatas 
Ondrak pareiškė, kad ortodoksų 
atsiskyrimui 1054 m. nuo Katali
kų Bažnyčios labai daug įtakos 
turėję įvairūs politiniai, socia
liniai, individualiniai nesusipra
timai, neturėję tiesioginio ryšio 
su tikėjimu. Šios kliūtys esą se
niai jau išnyko, atsidarė nauji m as,'ypač jaunimo tarpe. Nepa- 
IrAliai abiiciu VrilrčnimrvhAC' 5aln, I u:j:_keliai abiejų krikščionybės šakų 
vienybei, juoba, kad bolševiki
niai persekiojimai verčia dirbti 
ta linkme. Vienijimosi galimy
bės buvo pradėtos studijuoti 
prieš II D. Karą Čekoslovakijoj, 
Velehrade. Dabar ši tradicija tę
siama JAV. .

* Šeši protestantų vadai Vo
kietijoje paskelbė atsišaukimą 
kviesdami peržiūrėti protestan
tizmo santykius . su Katalikų 
Bažnyčia. Atsišaukimas.jpavadin 
tas “Evangelikų deklaracija apie 
katalikiškas tiesas” ir pasirašy
tas “ Die Sammlung” — Vieny
bės grupės narių, kurių tarpe 
yra žymusis Tuebingeno teolo
gas R. Baumann, autorius vei
kalo “Pasaulio uola” Jis pri
pažįsta popiežių kaip vyriausią 
krikščionybės galvą. Atsišauki
mo autoriai ypač pabrėžia, reika
lą apjungti visą Kristaus Bažny
čią; esą klaida tikėtis išganvmo 
neieškant vienybės su Jo Baž
nyčia.

* Didžioji revoliucija vyksta 
Azijoj ir Afrikoj, — pareiškė In
dijos liuteronų vyskupas dr. R. 
B. Manikam pasaulio liuteronų 
kongrese. Tai revoliucija; kuri 
savo platumu pranešanti Pran
cūzijos ir Rusijos revoliucijas, 
nes vyksta istorijoj dar nematyti 
dideli pasikeitimai — politiniai, 
ūkiniai, visuomeniniai ir religi
niai. Su komunizmo plitimu tuo
se žemynuose, plintanti nuomo
nė, ypač studentijoj ir darbinin
kijoj, kad religija esanti “tautos 
opiumas”. Esą didėja bedievybė, 
plinta materializmas, atgyja se
nosios tikybos. Niekad prieš tai 
milijoninės masės nedalyvavu
sios taip radikaliame pasikeiti
me.

* Rusijoj baptistai veikia lais
vai, nors kartas nuo karto komu
nistinis jaunimas išsišoksią prieš 
bažnyčias — pareiškė Rusijos 
baptistų vadovas J. Židkov, at
vykęs Į Kanadą dalyvauti pasau
lio baptistų sektos konferenci
joj Hamiltone. 120 atstovų tarpe 
yra du iš Rusijos ir 2 iš Lenki
jos. Jie atstovauja 21 mil. bap
tistų visame pasaulyje.

Židkov pažymėjo, kad Rusijoj 
baptistai negalį turėti sekmadie
nio mokyklų, kad vaikus tikybos 
pamoko tėvai namie arba pastok 
riai atsilankydami namuse. 20% 
baptistų Rusijoj esą sudaro jau
nimas.

* Garsusis atsivertėlis prelat. 
Ronald Knox mirė sulaukęs 69 
metų. Jo tėvas buvo Manchester 
anglikonų vyskupas, seneliai — 
anglikonų kunigai. Jis pats bu* 
vo tapęs anglikonų kunigu, bu
vo paskirtas Oxfordo universi
teto studentu kapelionu, vėliau 
perėjo į katalikybę, buvo įšven* 
tintas kunigu ir gavo paskyrimą 
kapelionauti tamfe pačiame un- 
te katalikų studentmas. Jis iš*

dorus leidiniai, perskirų propa
ganda esą dalinami nemokamai, 
o tikybiniams leidiniams nesą 
popierio.

Naujųjų australiečių daugu
ma — 60% — yra katalikai. Tai 
ateiviai iš Lenkijos, Lietuvos, 
Vengrijos, Jugoslavijos, Čeko
slovakijos, Austrijos ir Vokieti
jos, kurie pastaraisiais metais 
gavo Australijos pilietybę.

Tilo teisus tvirtinęs Puloje 
pasakytoje 1966. II. 11 kalboje, 
kad rusų kompartijoje būta ne
sutarimo. Tačiau jis anuomet 
klaidingai informavo Vakarus, 
jog tik maža stalininkų grupelė 
trukdžiusi santvarką “sudemok- 
ratinti”. Rusijos kompartijos ci
ko (centrinio komiteto) prezi
diume nekartą jis buvo nepalan
kių balsų nusvertas. Veik nuolat 
prezidiume prieš Chruščiovą 
balsavo Kaganovičius, Malenko
vas, Molotovas, Pervuchinas, Sa
burovas ir Suslovas — 6 iš 11 na
rių. Vorošilovas svyravo. Net 
Bulganino laikysena nebuvo tik
ra. šešiukė nuolat spyrė Chruš
čiovą atsistatydinti iš komparti
jos sekretoriaus pareigų. Pasta
rajam nieko kito neliko, kaip 
ieškoti paramos cike. Ir čia jis 
negalėjo Ijūti tikras, nes stali
ninkai būtų turėję persvarą, jei 
jie visais klausimais ten būtų su
tarę. Kiečiausiais jo priešais bu
vo Kaganovičius ir Molotovas, 
kurie visomis priemonėmis nuo
lat kovojo prieš betkurias refor
mas. Jie siekė ir toliau tęsti sta
lininę politiką. Negalima tvir
tinti, kad šiam nusistatymui su
tartinai būtų pritarusi visa 
Chyuščiovo opozicija. Malenko
vas išsiskyrė krašto gyvento
jams palankesne ūkio politika, 
bet pritarė stalininkams kitų 
klausimų visai neliesti. Šepilo- 
vas griežtai puolė Molotovo ir 
Chruščiovo užsienio politiką, ta
čiau ir Malenkovo lengvosios 
oramonės skatinimo plano neuž- 
gyrė. Pervuchinas ir Saburovas 
rėmė stalininę pramonės politi
ką ir organizaciją? Suslovas ašt
riai puolė Chruščiovą dėl jo po
litikos santykiuose su Rusijos 
satelitais. Jam pavyko išgelbėti 
vietą prezidiume už Chruščiovo 
palaikymą kitais klausimais. 
Molotovas prikaičiojo Chruščio
vui ir už jo pareiškimus Colum
bia Broadcasting System televi
zijos programoje, skirtoje ame
rikiečiams. Jis laikė Chruščiovo 
dėstymą neišmintingu kalbant 
apie nusiginklavimą ir pažadant' ką. Kodėl Chruščiovas ūžsipuo-

rusų karinių įrengimų laisvą pa
tikrinimą. Ar kartais ne jo įspė
jimo paklausė, kai Chruščiovas 
kalbėjo 1957. VIII. 8, rytiniame 
Berlyne? Numanu, ciko prezi
diume maišatis negalėjo ilgai 
tęstis. Ir ji buvo baigta talkinin
kaujant marš. Žukovui. x

Malenkovo puolimas
Ant plauko kabojęs Chruščio

vas visą ugnį atidarė prieš Ma
lenkovą, kai opozicija buvo pa
laužta. Jis jam prikaišiojo būtus 
ir nebūtus dalykus. Vienas pik
čiausių kaltinimų, kad Malenko
vas dalyvavęs vadinamame Le
ningrado sąmoksle ir tarp kitų 
sunaikinęs Voznesenskį. Kiek 
anksčiau Voznesenskio reikalu 
tas pats Chruščiovas ylešai nu
rodė, kad Bulganinas, Chruščio
vas ir Malenkovas kreipęsi į Sta
liną norėdami ginti Voznesens
kį, kai jiems nežinant jis buvęs 
nužudytas. Stalinas juos šaltai 
sutikęs ir pareiškęs grūmoda
mas: “Voznesenskis buvo liau-: 
dies priešas ir užsienio šnipas. 
Jis šį rytą sušaudytas. Ar ir jūs, 
visi trys, Įsikišdami į šį reikalą 
norite įrodyti, kad taip pat esate' 
liaudies priešai?”

Chruščiovas gerai apgalvojo 
puldamas Malenkovą. Jis buvo 
žinomas plačiose masėse dėl po
lėkio pagerinti žmonių būvį. Jis 
bandė kiek sušvelninti stalininę 
vergiją, kiek atleido vadžias san
tykiuose su vakariečiais. Jis kal
bėjo apie abiems pusėms pražū
tingą atominių ginklų panaudo
jimą, kai Chruščiovas ir šiandie
ną vakariečiams grūmoja atomi
nėmis bombomis. Malenkovo gar 
są reikėjo užgniaužti, norint sa
vąjį sustiprinti.. Numanu, Ma
lenkovas nebuvo nepaliestas Sta 
lino “žygdarbių”. Molotovas ir 
Kaganovičius, seni Stalino tal
kininkai, nekartą dalyvavo tero
ro “žygdarbiuose”. Jiedu ne kar
tą vykdė valymus ir jų ranko
mis buvo šimtai sunaikinta. Abu 
nepakeičiami Stalino vergijos 
ramsčiai. Abu, o ypač Molotovas, 
vedė imperialistinę rusų politi-

lė tik Malenkovą, jaunąjį stali
ninką? Atsakymas vienintelis — 
ir Chruščiovas buvo Stalino apa- 
račiku. Ir jis ne kartą valymus 
darė. Ir jis žudė nekaltus asme
nis. Senų stalininkų užpuolimas 
būtų savęs puolimas ir pakalti- 
nimas. O kas rusuose mėgsta se
nuosius stalininkus? Geriausia 
tylėti apie juos.

Chruščiovas negali įmesti jų Į 
kalėjimą ir kelti viešos bylos. 
Viešojoje byloje gali daug kas 
paaiškėti, ko Chruščiovas tikrai 
nenori. Pav. Molotovo nesunai
kinsi, kaip Berijos, kuris prisi
dengus valstybės paslaptimi 
saugumo rūmuose buvo teisia
mas ir sušaudytas. Ne liberaliz
mo pasireiškimas Lenkijoje, ne 
Chruščiovo liberaliniai užsimo
jimai, nuo kurių jis yra toli, 
lėmė “švelnų” opozicijos apval
dymą. Dar jo kojos ant nestoro 
ledo, kad pačioje pradžioje val
dymo galėtų siausti Jis pirmiau
sia siekia Įsigalėti vedant nau
jąją politiką ir palaužiant sta
lininę biurokratiją.;

. Marš. Žukovas ,
Vieša paslaptis, kad Žukovas

išgelbėjo Chruščiovą. Jis nega
lėjo būti stalininku,, nes Stali
nas jį neperaugštai vertino, o 
po karo stumdė iš vietos į kitą. 
Jis vargu galėtų pasakyti, kaip 
Chruščiovas, kai senosios ir nau
josios kilmės stalininkai jį spau
dė: i*Mes visi esame stalininkai”. 
Savo namų kiemą bevalant jis 
nebuvo įsivėlęs į tarpusavio bar
nius dėl politinės linkmės. Dar 
prieš chruščiovinės opozicijos 

[sunaikinimą kartą Nikita pa
reiškė: “Mano krašto apsaugos 
ministeris”, vėliau pasitaisyda- 

[mas nurodė “mūsų”. Anuomet 
žodis atėjęs iš jo pasąmonės šian 
dieną jau atitinka tikrovę. Ir jei 
Žukovas tebūtų vien eilinis ka
rys klausimas nekiltų. Mes ži
nome, kad marš. Žukovo padėtis 
gana ypatinga. Jis yra labiausiai 
gerbiamas karys sovietuose. Ir 
jei pokario metu Stalinas jį nu
kišo — žinojo ką bedarąs. Ta
čiau nuo to meto Rusijos kom
partijos lėlių teatrę daug kas 
pakitėjo. Žukovas š.m. liepbs 
mėn. pasitenkino iš šalies atėju
sio sprendėjo veidmenįu. Jis ne
pasišovė staiga Įkopti Į viršū
nes. nes šiose sąlygose jis žino, 
kad panaikindamas ar iš esmės 
pertvarkydamas vergiją, sunai
kintų ir ‘armijos galybę, kurią 
sukūrė ir išlaiko kompartija. 
Šiuo metu jis neturi polinkio

tenkintis formalinio diktato
riaus krėslu, kol armija naudo
jasi kompartijos visakeriopa pa
rama. O dabartiniai vadovai — 
Chruščiovas ir Mikojan jam pa
lankūs asmenys, nes atominių 
sprogmenų panaudojimo reikalu 
kapitalistiniems kraštams su
naikinti kalba garsiau ir aštriau 
už patį Žukovą. Bent šiuo metu 
nieko negalima pasakyti apie Žu 
kovo polėkius. Jei sąlygos tbus 
palankios, jei Chruščiovo “nau
joji politika” bus sužlugdyta, jei 
naujieji jo varžovai neturės net 
Chruščiovo savybių, jis gali būti 
tinkamaiusias tapti diktatorium.

Šiadieną jis tebando savo gar
są žmonėse. š.ųi. liepos 15 d. Le
ningrade pasakytoji kalba sulau
kė nebūto pritarimo. “Pravda” 
jo kalbą pavadino “didžiosios 
kalbos*’ vardu, tačiau jos ištisai 
nepateikė. Jis kreipėsi į klausy
tojus vakarietišku būdu, kaip 
asmuo Į asmenį. Jis kalbėjo, kaip 
vienas iš klausytojų, kuriam pa
vyko atlaikyti vokiečių puolimą 
ties Leningradu. Kai jis aptarė 
anuometines, sąlygas, kai vokie
čių šarvuočiai ir povandeniniai 
laivai supo ir griovė Leningrado 
sienas — minia siautė. Didžioji 
anuometinė drama ir jį iškėlė į 
padanges, iš kurios žiūrint kiek
vienas klausytojas Chruščiovo 
asmenyje tematė nykštuką.

9,000 myitis lėktuvu
Aplankyti dukrą gyv. Bogoto-’ jis kadaise gyveno. Turistų ir pa- i lis kadaise nukritęs 
Kolumhiia. Pietų Amerikoie. riu knhimhierin 'paiisiai lankoma ’snip 9 nėdii diametroje, Kolumbija, Pietų Amerikoje, j čių kolumbiečių gausiai lankoma 

ir sūnų gyv. Los Aiigeles Kali
fornijoje, lėktuvu CAL iį Toron
to išskridau gegužės 21 d. 7 vai. 
rytą. Lijo, dangus apsiniaukęs, o 
pasikėlus virš debesų radom 
giedrą saulėtą; orą. Apačioje ma
tėsi šviesūs debesys, tartum snie
gu apklotas miškas. 4-rių motorų 
propelerių ūžimas vargino kelei
vius, patarnautojai pasiūlė vatos 
užsikimšti ausis. 8.40 vai. pasie
kėme Niujorką. Lėktuvui pasi- 
keliant ir leidžiantis, o taip pat 
atsiradus oro duobėms keleiviai 
Įspėjami prisirišti sėdynės diržu.

Iš Niujorko išskridom 10 vai.

vieta. Įdomus takelis, vedantis į 
Bolivar muzėjų — išklotas ak
mens keturkampėm plytelėm ir 
kiekviena plytelė apjuosta sąna- 
riukais.

Istorinis muzėjus Bogotoje yra 
dideliame 3-jų augštų pastate.. 
Ispanų valdymo laikotarpyje čia 
buvo kalėjimas. Jame-matai se
novės indėnų dievus, iškasenas, 
skeletus — žmonės laidojami bu
vo sėdinčioje padėty. Ginklus, 
peilius,, audinius, paveikslus ir 
1.1. Prie Įėjimo pastatytas dide-

_ i meteoras 
apie 2 pėdų diametro, tamsiai ru
dos spalvos.

Kolumbija — katalikiškas kraš 
tas, bažnyčių daug. Pačioje Bo
gotoje jų priskaitoma 60. Žmo
nės yra tikintys ir bažnyčias gau 
šiai lanko. Įdomi pranciškonų šv. 
Bartolomėjaus' bažnyčia, pasta- - 
tyta 16-17 š. Istorija kalba, kad 
Ispanijos karaliaus atstovas Ko
lumbijai Jose Solis Fotch de Car 
dona buvęs labai turtingas žmo
gus, didelis moterų mylėtojas, 
gyvenęs didelėje prabangoje ir

(Nukelta i 3 psl.)

PPA. Lėktuvas daug didesnis, h? 
pilnas keleivių. Daugiausia skri- 3

šiaurės Atlanto Sąjungos jėga silpnėja
Keliolikos, jų tarpe ir didelių, 

valstybių sąjunga* atrodo, ■ turė
tų sudaryti viską pajėgiančią 
milžinišką jėgą.' Šiaurės Atlan
to valstybių Sąjunga, pagal ang
liškų žodžių pirmąsias raides 

vadinama NATO (North Atlan
tic Treaty Organization), pasi
rodo, turi savo silpnumų.

Neseniai Toronto dienraštis 
“The Globe and Mail” atspausdi
no būdingą karikatūrą, vaizduo
jančią milžiniško dydžio kari; 
laikantį rankoj lėktuvėlį su už
rašu “Atomic war”. Pats karys, 
su užrašu NATO, aptrupėjusio- 
mis kojomis, o apačkij karikatū
ros parašas “Milžinas molinėmis 
kojomis”. ’ •

Tame pačiame dienraščio nu
meryje išspausdintas vedamasis, 
užvardintas “Weapons and 
Will”, kurio mintims sunku ne-

pritarti. -
Štai tarp kita-ko, vedamajame 

klausiama: Kodėl Vakarų jėgos 
praeitą rudenį nesutiko kautis 
Vengrijoj? Vašingtone,- atrodo, 
buvusi tikroji priežastis.

“Tačiau”, — kiek toliau pridu
riama, —* “kartu su tąja baime

nį karą....
Žodžiu sakanjfc Vakarai prieš 

Vengrijos Įvykius nesiruošė va
dinamiems ribotiems karams, 
žinoma, jie ir dabar tam nesiruo
šia. Dėl to tad raudonieji ir nau
dojasi jų silpnumu, grobdami 
valstybę po valstybės...

- ėjo dar ir kita labai rimta INATO esąs pasiruošę!> kar.au- 
priežastis: tai Vakaru valstybių 1 ,“k. Smalinio masto kare &- 
visiškas nepasiruošimas kovoti !ai vis‘ska' S,e.s™Aa! ■yra pabre' 

L-,,:,™.- p„ti„e *ęs ir buvęs NATO Jėgų vyr. va-tokiose kautynėse, kokios vyko 
Vengrijoj”. Vakarai teturį ka
rius ir ginklus tinkančius visuo
tiniam karui, kur būtų kariauja
ma atominiais ginklais. Kitokio 
karo jie, esą, ir pabijoję pradė
ti. Esą, kas gi būtų, jeigu Veng
rijoj atsiradusius jų karius ir 
tankus sovietai išmestų? Žino
ma, prestyžas vakariečių labai 
nukentėtų ir, ko gero, nebūtų ki
tos išeities, kaip pradėti visuoti-

PAVAIŠINKITE COCA-COLA - 
TAI GERO SKONIO ŽENKLAS
Kanadoje yra paprotys atsilankiusius draugus 
pavaišinti šaltu kaip ledas Coca-Cola. Pavaišin
kite savo svečius mėgiamiausiu visame pasaulyje 
putojančiu gėrimu. Parsineškite į namus Coke, 
kad kiekvienas galėtų pasigardžiuoti, kai tik 
panorės.

1 "Coca-Cola" ir "Coke" yro registruotas f abriko’ženklas Coca-Cola Ltd.

GERK

das gen. Alfred Gruenther, pa
reikšdamas: “Strateginėj srity 
mes esame gerokai prieky. So
vietai negalėtų atlaikyti mūsų 
strateginių ginklų. Vienok že
mės ir jūrų pajėgų atžvilgiu — 
mes dar esame silpni. Todėl yra 
begaliniai ir svarbu, kad Vak. 
Vokietija NATO jėgoms kuo 
greičiau atiduotų jai priklausan
čių jėgų duoklę”.

Toji V. Vokietijos duoklė tu
rėtų būti 12 divizijų. Vienok tų 
divizijų organizavimas, nors ir 
prie gerų norų, nevyksta taip 
greitai. Lig šiol V. Vokietijos 
Įnašas į NATO — tik 3 divizijos. 
Be to, JAV ir D. Britanija po 
truputi taipogi mažina savo ka
rinę jėgą NATO rėmuose. Taigi, 
tenai kumštis nedidėja, bet ma
žėja.

Jeigu ir dabar iškiltų vėl pa
našus reikalas, koks buvo pernai 
iškilęs Vengrijoj, be abejonės, 
Vakarai lengva ranka leistų rau
doniesiems vėl viską laimėti.

Daug jau Vakarai, vadovauja
mi JAV, atidavė raudoniesiems 
pavergti kraštų, daug dar ir ati
duos. Jų neryžtingumas jau at
šaukė gauruotąją mešką ir Į Ar-, 
timuosius Rytus. Jie jau Įvedė 
tenai savotišką Trojos arklį, tik ' 
ne baltą, o raudoną ...

Pr. Alšėnas.

Frankfurtas.—Čionykštis laik
raštis rašo, kad į Būnde iš Liu- 
becko persikėlusi sovietinė ka
rinė misija prie britų kariuome
nės savo užimtus 7 namus nuo 
miesto atsitvėrusi maišų uždan
ga, kad nesimatyti!, kas ten da
rosi. Miesto valdyba protestuoja 
ir reikalauja uždangą nuimti.

Vąršluva. — Lenkijos ir Jugo
slavijos komunistų partijos pa
sirašė tarp partinį susitarimą. 
Gomulka priėmė kvietimą at-v 
vykti pas Tito. Jo vizito data dar 
nenustatyta.

dom Atlanto vandenyno pakraš-' 
čiu. Vietomis apačioje debesų 
nebuvo ir aiškiai matėsi JAV 
Wilmington miestas.

Jamaikos saloj lėktuvas nutū
pė Kingstono aerodrome papil
dyti kuro ir apžiūrėti motorus. 
Jamaika garsi romu. Išlipę ke
leiviai galėjo nemokamai gerti 
kiek kas norėjo kokteilio su ro
mu. Kaikurie gerokai nusilesę 
grįžo lėktų van. Už poros valan
dų lėktuvas nusileido Barranqui- 
11a, Kolumbijos pasieny. Ten jau 
teko pajusti tropiką, buvo tam
su,. oras tvankus, šiltas, daug, 
uodų.

Barranųuilla — svarbiausias 
Kolumbijos uostas arti upės Mag 
dalena žiočių. Miestas didokas, 
jame yra keletas moderniškų 
viešbučių su visais patogumais 
prisivilioti turistus. Ten jau te
ko valgyti tautinį kolumbiečių 
valgį: jautienos kepsnį, kurio 
mėsa nedakepta, kieta, praplo
vus vidury raudona.

Bogotą, Kolumbijos sostinę pa
siekėme apie 10 vai. vak. Iš lėk
tuvo žiūrint miestas skęsta spal
votų reklamų šviesoje, kažkur 
ant kalno matosi didelis apšvies
tas kryžius. Svarbiausios gatvės 
plačios, gerai apšviestos; šaluti
nės—senam mieste siauros, kiek 
panašios į Kauno senamiesčio.

Bogota tai politikos, kultūros, 
meno ir mokslo centras. Miestas 
smarkiai auga, jau turi apie mi
lijoną gyventojų; gatvės plečia
mos, išsikišę Į gatvę namai nu
griaunami ir jų vietoje statomi 
moderniški 10-15 augštų pasta
tai su visais modemiškais įrengi
mais. Ten yra taip vadinamas 
universiteto miestas (valst. uni
versitetas). Tai gražūs 2-3 augš
tų namai, plokščiais stogais, švie
sios spalvos, tinkuoti; gražios 
aikštės, puikūs keliai, takeliai, 
apsodinti tropiko augalais, gė
lėmis.

Kolumbijoje yra ir privačių 
d-jų išlaikomų universitetų. 
Mokslo žmonių visose srityse 
trūksta, norima savųjų paruošti, 
bet, deja, mokslas brangus ir ne
turtingiem neprieinamas.

Bogotoje yra daug koloninių 
pastatų iš S. Bolivar laikotarpio. 
S. Boliver išvadavo Kolumbiją 
iš ispanų, panašiai kaip G. Wa
shington Amerika iš anglų. Tai 
įvyko 18 š. gale ir 19 pradžioje. 
S. Bolivar kolumbiečiai labai 
garbina, visur viešose vietose 
matai jo portretus. Jo gyventos 
patalpos dabar ’laikomos kaip 
muzėjus — viskas'išlaikyta kaip i

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus, k 
NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
Prašau perskaityti ši skelbimą ir Įsitikinti, kad pasiųsti M 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
vą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per k*

h

Baltic Exporting Co. 
849 College St. (prie Ossington), 

Toronto, tel. LE. 1-3098 
Siunčiame iš Kanados:

‘ Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 
kitų reikmenų įvairius siuntinius

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus ir 
kitas prekes. - .

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
< medžiagų iš Anglijos.

Nuo šjn. rugpiūčio mėn. 6 dienos žymioi atpiginti varstai siunčia- 
iš Anglijos, pavyzdžiui:

Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su

muitu 
mdritu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu. 
muitu 
muitu 
muitu

$7.90 
$4.70 
$1.00 
$1.10 
$2.80
$4.20 
$4.70 

$11.10 
$1.70 
$1.60 
$1.70 
$3.80 
$4.60

Isoniazid W00 tabl. 50 mgm. 
Penicillin in oif lxW cc 3 mil. u. 
Cordophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabk 
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl. 
Serpasil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernoborbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tab!. 100 mgm, 

Siunčiame įvairius antibioticus: *
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, Crystomyąine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycrne, Cyčtoserin, Strep- 
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramyciri; Viomycin ir įvairias M 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas orė pašto mokestis. m

Dar didesnė naujiena: ; 1
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei w 

paltams naujų vilnonių juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų* medžią- k < 
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.: B

Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šert 
ne /klijonke/ įskaitant visus mokesčius — TIKTAI ....... $72.30 W

Arba už tų pačią kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos- 
tiumai ir 2 paltai.

Siunčiant į Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80 m
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti musų įstaigoje Toronte,ir 

pas ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsukant šį pakietų laiškais prašome w 
nurodyti pageidautinų spalvų/. x k?

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: 
Siuvomas mašinas, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinas, laikro- 
džius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairia* K* 
medžiagas, maistų ir t.t. i
Pradėjome priiminėti įvairių gėrybių užsakymus j Lenkiją. Gėrybes 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus į Lenkiją: už $1.00 — nuo 00 iki W

S 100 zlotų. Mažiausia pinigų suma $10.00 plius 1 doleris administra
cijos išlaidoms. —

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

Iš Anglijos viskq golimo siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinas 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjant nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimų — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė
doms bei žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas 
p. V. Juraftienę, tel. JA. 8-6686, priima užsakymus vais
tams ir kitoms gerybėms siunčiamoms tik iš Anglijos.

Gyveną ne Toronte,.gali vaistų, medžiagų ir kitus už
sakymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

Nuo rugpiūčio 27 d. uždrausta siųsti dėvėtus

DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo 9

* iki 5 vai. vakaro. B
Sav. A. KALUZA - - -V
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Dabartinėje F okietijoje LžS REIKALINGA REFORMŲ

Lietuvišką

Toronte, Sv. Jono Kr. parapijos patalpose buvusi Liet Valst 
Teatro baleto šokėja (šiuo metu p .Boriso Volkovo baleto 
studijos mokytoja)

p. ORENTIENĖ - SMOLSKYTĖ 

atidaro savo

(DR. K. C GIRTAUTO ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS)
Apie metus išgyvenęs Vokieti

joje, dr. K. C. Girtautas, atvy
kęs čia moksliniais tikslais, rug
pjūčio pradžioje grįžo į JAV. Jis 
buvo atvykęs vietoj susipažinti 
su UNESCO veikla Europoj, 
ypač Vokietijoj, apie ką keta 
parašyti atskirą veikalą. Di
džiausią laiko dalį praleido 
Frankfurt/M., Internacionalinės 
Pedagogikos Institute. Taip pat 
lankėsi Koelno ir Muencheno 
universitetuose. Kartas nuo kar-

' to atitrukdamas nuo savo tiesio
ginių pareigų, dr. K. C. Girtau
tas lankė savo draugus vokiečius 
(anksčiau jis yra docentavęs 
Ęrlangeno universitete ir Bam
bergo augštojoj teologijos - filo
sofijos mokykloj) ir palaikė 
glaudų ryšį su Vokietijoje gy
venančiais lietuviais.

Jo nuomone, šiandieninė Vo
kietija-yra įgavusi naują veidą, 
labai skirtingą nuo anų ‘poka
rinių laikų, kai dar ten gyveno 
dešimtys tūkstančių lietuvių, 
dabar jau emigravusių, šiandie
ninis vokietis yra sotus ir savi
mi patenkintas, pasipuošęs gra
žiais rūbais, prabangiškai įsiren
gęs savo butą ir gyvena daug ge
riau, negu kada nors anksčiau. 
Automobilių judėjimas Vokieti
jos keliuose panešėją į amerikie
tiškąjį. Didžiuliai prekybos na
mai didmiesčiuose savo liuksu
su, puošnumu, švara ir tvarka 
stebina net amerikiečio turisto 
akį. Tačiau kartu su taip staigiai 
kylančiu materialiniu gerbūviu, 
reiškiasi didelis indiferentišku
mas vokiečių žmogaus dvasios 
pasauly:- nematyti didelio noro 
nei entuziazmo aukotis dėl pat
riotinių ar politinių idėjų; net 
religinis gyvenimas, atrodo, yra 
virtęs daugiau tradicijos nei gi
laus įsitikinimo išraiška. Tą dva
sinį nusiteikimą būtų galima pa
vadinti tik-sau-individualizmu. 
Vokiečių’jaunimas stipriai persi
sunkęs amerikiečių kultūros dva 
šia. Tai matyti ne tik jų apsiren
gime ir šukuosenoje, bet taip pat 
ir jų sieloje, kuri mokykloje ne 
mažiau žavisi Ernest Heming
way’s “The old man and the 
sea”, kaip šokių salėje “Rock ’n 
Roll”.

Kitaip yra su Vokietijoje pa
silikusiais lietuviais. Apie juos 
dr. K. C. Girtautas taip kalba: 
“Teko sutikti daug lietuvių įvai
riose- Vokietijos dalyse: daugiau 
ligonių, nei sveikų; daugiau be
darbių, nei dirbančių; daugiau 
senų, nęi jaunų. Jų gyvenimo są-

lygos labai skirtingos nuo tų UN 
RRA ir IRO laikų, kaip ir nuo 
tų, kuriose gyvena išemigravę 
Amerikoje* ir Kanadoje. Pats 
mačiau ne vienu atveju, kad jie 
neturi pakankamai ir gerai pa
valgyti, kad jų apsirengimas 
skurdus ir prastas, jų butai ap
lūžę ir šalti, jų baldai išdėvėti ir 
kieti — mačiau ir patyriau, kad 
jų gyvenimas yra daug vargin
gesnis, nei jų kaimynų vokiečių, 
nei jų tautiečių lietuvių, įsikū
rusių užjūryje. Skirtingas ir dva 
sinis nusiteikimas. Jie nesijau
čia įsikūrę ir susiradę antruosius 
namus. Dienas leidžia apatijoj, 
prislėgime ir laukime. Bet jų tė
vynės ilgesys yra gyvas; jie vil
tingai laukia, kada galės sugrįž
ti į laisvą tėvų kraštą ir jame 
gyventi laimingiau. Jų tarpe bū
vėdamas pajunti, kad jų sielos 
kenčia skausmą, iš kurio dauge
lis tremtinių, įsikūrusių kituose 
kraštuose, jau yra išsilaisvinę. 
Jie dar jaučiasi svetimi tarp sve
timųjų (o kartais ir tarp savų
jų)”. Dr. K. C. Girtautas paste
bėjo, kad Vokietijos lietuviai 
ypatingai vertina BALFo veiklą 
ir yra labai dėkingi visiems, ku
rie per tą organizaciją reipia 
juos. Jie džiaugiasi kiekvienu 
prof. dr. kan. J. B. Končiaus at
silankymu Europoje. Toliau, jis 
žavisi lietuvių kunigų veikla 
Vokietijoje, apie kuriuos šitaip

kalba: “Atrodo, kad jie gyvena 
čia tik tąm, kad pagelbėtų vi
siems, kurie kenčia, kurie vienu 
ar kitu būdu atsiduria į nelaimę 
ir ieško raminančios rankos. Jie 
čia tarpininkauja ne tik tarp 
žmogaus ir Dievo, bet taipgi tarp 
ligonio ir daktaro, tarp apkaltin
to ir policininko; tarp darbinin
ko ir darbdavio; tarp nutautė- 
jančio ir tautos. Jie čia krikščio
niškos doros, didžio žmonišku
mo ir tėvynės meilės saugoto
jai”. Kaip trečiąjį stiprybės šal
tinį vargstantiems lietuviams dr. 
K. C. Girtautas sumini' lietuvių 
LS kuopas prie amerikiečių ar
mijos. Ten didelis skaičius vyrų 
gauna gerą pragyvenimą, nesun
kų darbą ir .turi galimybės gy
vendami lietuviškoje aplinkoje, 
puoselėti tautines tradicijas.

Kaip žinoma, šią vasarą iš 
spaudos išėjo trečioji dr. K. C. 
Girtauto knyga apie tremtį “The 
Refugee” (1950 m. išleido vokiš
kai “Portraet dės Heimatlosen”, 
o 1952 m. lietuvikai “Skausmo 
Pergalę”). Čia jis taip aiškina 
tremties ptrasmę: “Mes esame 
tremty tam, kad atiduotume vi
sa, ką gražaus esame atsinešę iš 
tėvynės; taip pat tam, kad paim
tume iš čia visa, kas yra gražu. 
Grožio pasikeitimo procese glū
di tremties prasmė. Iš čia gims
ta džiaugsmas, kuris yra sveti
mas tremties neragavusiems”.

Bronius Linas (ELI)

Yra temų, kurios gali būti įdo
mios tik tam tikrai žmonių gru
pei, bet ne skąitytojų daugumai. 
Ir kelios mintys Liet. Žurnalis
tų Sąjungos reformų reikalais, 
aišku, gali būti artimesnės tik 
mūsų laikraštininkų pasauliui, 
bet, kągi darysi, kaip kitaip pa
sieksi LŽS narius, kaip pasikei
si su jais nuomonėmis ir minti
mis?

Reikia pripažinti, kad išeivi
joje atkurta LŽS produktyvia 
veikla tik jau nepasižymėjo. Ne
derėtų kaltinti vien tik buvusias 
valdybas. Kągi jos, kad ir prie 
geriausių norų būtų nuveikusios, 
jei mes patys nariai neparodėme 
didesnio dėmesio ar susirūpini
mo sąjungos veikla. Jau būtų 
pats laikas pateisinti savąją eg
zistenciją ir taip pat, tiek sau ir 
kitiems parodyti, kad ir išeivijo
je LŽS yra gyvenimo diktuoja
ma būtinybė. Naujoji, tik ką iš
rinkta valdyba, turėtų savo po
sėdžiuose rimčiau ir plačiau iš
gvildenti našesnės veiklos gali
mybės. Taip pat neužmirština 
peržiūrėti ir įstatus, juos dau
giau pritaikyti momento reikala
vimams ir laiko dvasiai.

Reikėtų daryti visa, kad į Są
jungos eiles įsitrauktų visi ikt 
vieno ak-tyvūs lietuviškosios pe
riodinės spaudos redakcijų na
riai. Kažkaip keista, kad patys 
tikrieji žurnalistinį darbą dirbą 
asmenys, iš spaudos darbo gy
veną, didelėje daugumoje nepri
klauso sąjungai. Tai stato sąjun-

Sterili politika
Apžvelgus anos savaitės lie

tuvišką < spaudą ryškėjo trys 
antraštės: Vytauto Sirvydo “Kel 
nėmis apmauta migla”, “Drau
go“ pasikalbėjimas su Mykolu 
Biržiška, pranešimas “Darbinin
ke” jog Punske gomulkinė Len
kijos vyriausybė finansuos dvi
savaitinį lietuvių laikraštį “Dai
nava”.

Vytautas Sirvydas širdo ant 
“rašlaus” Gedimino Galvos, kad 
šis “kelnėmis miglą movė am
žina rauda” vis priekaištauda
mas dabartinei ir buvusiai JA 
Valstybių užsienio politikai. Sir
vydui faktas, kad Vašingtone te
besėdi Lietuvos diplomatai yra 
įrodymu kaip pozityvi yra Ame
rikos politinė programa. Dulles 
“išlaisvinimo” politika esanti 
“kertiniu akmeniu”. Jo manymu 
“taikos išlaikymas bėtkokia kai
na” yra tas kertinis akmuo. Šir-

REIKALAUKITE!

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvięnam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

vydas gėrisi Trumano - Eisen- 
howerio - Dulles politikos smar
kumu, Maršalo planu (Kinija 
atiteko komunistams), Korėjos 
apgynimu (Achesonas buvo ją 
nurašęs), NATO įsteigimu, 60 
milijardų dolerių pagalba, kuri 
pastatė ant kojų vakariečius. Di
džiuojasi ir “Eisenhowerio dokt
rina”, tarytum arabų pusiasalio 
įvykiai jam būtų visai nežinomi.

Sirvydas cituoja Eisenhowerio 
ir Dulles “gražbylystę”,, kad 
laikui bėgant pavergtieji išsiva
duos; nes“ juos stiprina laisvų 
tautų draugingos nuotaikos”. Pri 
•simenamas net istorikas Toyn
bee. Girdi, kiekviena civilizacija 
žuvo “pakėlusi kardą” ir Sirvy
das neteisingai suprato Galvą, 
kuris siūlęs “Draugo“ skaityto
jams pasirinkti: atominį karą ar 
Amerikos pasitikėjimą “žmo
gaus širdim — Dievo sukurtą — 
laisvai pasirinkti gera ar pikta”.

V. Sirvydo humanizmas pri
mena A. E. Rooseveltienės libe- 
ralistinį demokratizmą, taip pri
imtiną “Laisvės” ir “Tiesos” re
daktoriams. Jo samprotavimas iš 
duoda nepakantą drįstančių kri
tikuoti betkokią valdžią. Jam vi
sai net neįdomūs opozicinės par
tijos vadų perspėjimai.

Stevensono perspėjimas
Jei Trumanas pastarosiomis sa

vaitėmis kritikavo “Eisenhowe
rio doktriną”, Adlai Stevenso- 
nas, vienas rimčiausių amerikie
čių valstybininkų, dar prieš tap
damas demokratų kandidatu į 
prezidentus, perspėjo: Amerikie
čiai per lengvai vertina priešą — 
sovietinį imperializmą ... Ame
rika turtinga, taikinga ir nedis
ciplinuota, kalbėjo jis 1951 m. — 
stovi akis į akį prieš šiurkšti}, 
nenuolaidų užkariautoją, stiprų 
ir viliojantį vargstančias mases 
lygbės propagavimu. Šiandien 
Amerikos niekas nebeužstoja. 
Šiandien Amerika nėra • tikra 
kad ji nupiaus, ką pasėjusi. Dau
gumas mūsų nepajėgia suprasti 
išlikimo kainos. Atrodo, jog mes 
abejojame ar iš viso turime bet 
ką daryti? ar esame verti tos iš
likimo kainos...

Niekas, turbūt, nedrįstų ap-_ 
kaltinti Adlai Stevensoną siū
lant atominį karą, bet jau 6 me
tai kaip jis nurodė, jog “garsūs 
ir pasikartoją save užhipnotiza
vusių JAV politikų šūkaliojimai 
apie teisingumą ir laisvę nepri
traukė mums nei draugų, nei iš
sprogdino Kremliaus sienų!”

Amerikos “išlaisvinimo” poli
tikos biurokratai realizuoja, kad 
sovietai jau atsiekė dalį savo 
tikslo pasinaudodami mūsų už-

sienių politikos sterilumu, ne
ryžtingumu ir moraliniu ištiži
mu. Ar ne to dėka JT tapo “tur
gaus rinka”, kur muskulus išsi
blizginę “didieji” vaidina “tai
ką”? Vengrijos įvykių svarsty
mas, Pabaltijo tragedijos toli
mesnis ignoravimas, britų pa
smerkimas Suezo byloj įrodė, 
kad Stevensonas sakė teisybę 
reikalavęs pačioj Jungtinių Tau
tų pradžioj “Agresiją J. Tautose 
vadinti agresija”. Jis perspėjo: 
“Geros intencijos ir pasitikėji
mas kad teisingumas yra mūsų 
pusėje mažai padės kovoje su 
priešu, kuriam absoliučiai nerū
pi tesėtumas (validity), bet tik 
veiksmingumas (effectiveness). 
Senoji Graikija buvo teisi, bet ji 
žlugo”. t

Buržuaziniams biurokratams 
atrodo “naivūs” lietuvių publi
cistų desperatiški perspėjimai, 
bet paskaičiuokime kiek atsiekė 
sovietai nuo to laiko, kai lietu
viai naujakuriai atvyko Ameri
kon: Nasseris, Egipto “išvaduo
tojas”, pasėkoj Asfano bylos vis 
tvirčiau užsikabina ant sovietų 
meškerės; tai rodo Jordanas, Sy- 
rija. Afrikos ir Azijos tautos vis 
labiau bruzda ir nekenčia vaka
riečių. Indonezijos prezidentas 
atsisakė “amerikoniško gyveni
mo būdo” pasirinkdamas “socia
listinį”, Indijoj jau viena valsti
ja komunistų rankose, Burmoj, 
Laos, Combodijoj, Tailande ir 
Singapūre sovietų remiami ko
munistai ruošiasi puolimui.’ Pie
tų Amerikoj kompartijos labiau 
bruzda—Gvatemaloj sovietų ne
tiesiogine inspiracija nužudytas 
prezidentas, Britų G va j anoj lai
mėjo prokomunistai... *

Tiesa, kad gyvenime viskas 
keičiasi. Bet keitimusi sovietų 
norima linkme labiausiai pade
da to pačio Stevensono žodžiais: 
“JAV moralinis išsisėmimas, dis 
integracija, neištikimybė savie
siems principams, — pagrindi
niams stulpams ant kurių iki šiol 
laikėsi Vakarų civilizacija”.

Formuojasi nauja tvarka 
Sovietijoje

Betgi teisingas yra Sirvydo 
tvirtinimas, jog laisvasis pasau
lis dabar tegali viltis, kad, jau 
beveik pralenkusi JAV ginkluo
ta Sovietija, pati laisvai pasi
rinks Gera, vietoj Pikta. Bet var 
gu už tai ačiū sakys Amerikai. 
Dideli įvykiai tebevyksta ana
pus taip vadinamos geležinės už
dangos. Chruščiovo “meilė” eili
niams žmonėms, sovietinių teisi
ninkų reikalavimas keisti sovie
tinį kodą, kad kiekvienam indi- 
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gą lyg ir į mėgėjų sambūrį, o 
gal net mažina jos reikšmę. Gal 
ir yra priežasčių, kad redakto
riai lyg ir šalinosi bent iki šiol 
savosios spaudos darbuotojų or
ganizacinės grupės. Tokias prie
žastis derėtų plačiau išnagrinėti. 
Be to, gal būtų galima stengtis 
LŽS priartinti galimai arčiau 
prie profesinio pagrindo. Arba, 
kitaip tariant, jei bet kuri orga
nizacija nori ir toliau gyvuoti, 
pirmiausia turėtų nusikratyti 
“mirusiomis sielomis”, arba tais, 
kurie tik žurnalistų vardą nešio
ja, bet dėl įvairiu priežasčių ak
tyviame spaudos darbe jau ne- 
bedalyvauja. Žinoma, tokių tar
pe, rasime eilę asmenų, tikrai di
džiai nusipelniusių lietuviškai 
spaudai, bet tai nereikštų, kad 
ant buvusių laurų ir toliau de
rėtų ramiai ilsėtis. Tikrai nusi
pelniusius, pasižymėjusius laik
raštininkus, galima būtų pakelti 
sąjungos garbės nariais. Patį są
jungos branduolį, kaip minėta, 
turėtų sudaryti aktyvūs spaudos 
darbuotojai. Pirmoje eilėje re
dakcijų nariai, po to jau sektų 
nuolatiniai bendradarbiai, pasto
vūs korespondentai (tik oficia
liai akredituoti prie tam tikrų 
įstaigų). Nors lietuviškos spau
dos dalis teįstengia mokėti savo 
bendradarbiams tik simbolinių^ 
honorarus (yra laikraščių ir vi
siškai niekuo neatsilyginančių), 
gal tąjį atlyginimą gaunančius, 
būtų galimi kvalifikuoti lyg ir 
aktyvų žurnalistinį darbą atlie
ką asmenys. Pagaliau, toks pri
pažinimas verstų atskirus laik
raštininkus, kartu ir kaikurias 
redakcijas, teisingiau tų laikraš
čių leidėjus, stengtis sudaryti 
sąlygas bent visiškai minima
liam savųjų bendradarbių atly
ginimui. Žinoma, tei visi pasiū
lymai tai tik metmenys, galimos 
diskusijoms ir naujiems, gal ir 
žymiai praktiškesniems bei rea
listiškesniems pasiūlymams.

Bet, naujais pagrindais persi
organizavusi sąjunga, norėtųsi 
tikėti, galėtų tapti žymiai veiks
mingesne ir galėtų pradėti reikš
tis bendrąj ame4 darbe. Gal būt 
galima būtų prie sąjungos turė
ti mažą informacijos biurą ne tik 
saviems, bet būtinai ir svetimie
siems informuoti. Tas itin aktua
lu žinant neefektyvią lietuviš
kąją informaciją anglų kalba. 
Gal, sąjungos rėmuose, keli laik
raščiai įstengtų išlaikyti bent 
vieną lietuvių spaudos korespon
dentą Vašingtone, kuris nuolat 
galėtų dalyvauti Prezidentūros 
ir Valstybės Departamento spau 
dos konferencijoje, bei šiaip ak
tyviai sekti JAV sostinės įvai
rų ir aktyvų politinį gyvenimą. 
Gal būtų galima užmegzti ryšius 
su amerikinėmis ir užsienių laik
raštininkų draugijomis, sambū
riais.

Gal tokiu būdu žymiai leng
viau būtų pasiekti reikalui esant 
didžiųjų spaudos puslapių eilu
tes ir ten prakišti lietuviškąjam 
pasauliui svarbias žinutes, nuo
mones, pasiūlymus. Žinoma, šia
me kontinente itin svarbi yra 
grynai asmeninė, privati inicia
tyva, kartais net kalnus nuver- 
čianti, bet taip pat nepaskutinė
je vietoj ir vienų ar kitų organi
zacijų balsas ir svoris, jei jos yra 
gyvos, veiklios ir puikiai žino 
savąjį darbą bei uždavinius.

Jei išeivijoje yra susiorganiza
vę paštininkai, ugniagesiai, po
licijos tarnautojai ir tt., tas yra 
sveikintina, bet jų tikslai yra ki
tokie. Visiškai kitus uždavinius 
turi žurnalistai, ypač tie, kurie 
save skaito ne buv. laikraštinin
kais, bet ir toliau aktyviai dir
bančiais spaudos darbą. Stipri 
LŽS galėtų, pagaliau, būti lyg 
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------ “Mano mėgiamiausi
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^ Baleto Studija
Pamokos pradedamos šių metų rugsėjo mėn. 16 dieną.

Į studiją priimamos mergaitės ir berniukai nuo 7 iki 20 m. amž. 
Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis pas p. Vladą 
Eižiną (krautuvė šalia “Rūtos” valgyklos, 996 Dundas Street 
West) arba telefonu LĘnnox 6-8841.

Ten galima gauti visas šiuo reikalu reikalingas informacijas.

Studijos administracija.

KAS NAUJO KANADOJE?
(Atkelta iš 1 psL) 

press” prideda, kad tokiu atveju 
Otavoje galėtų lankytis karalie
nės vaikai —- princas Karolis ir 
princesė Ona 
turėtų antrą 
laikyti save 
nariais.

— ir čia tuo būdu 
tėviškę ir įprastų 
imperinės šeimos

Tarptautinės Geodezijos ir Ge 
ofizikos Sąjungos 11-oji konven
cija prasidėjo pereitos savaitės 
antradienį, rugsėjo 3 d., Toronte. 
Ji truks iki -rugsėjo 14 d. Ame
rikiečių mokslininkų delegaci
jos sudėty yra ir Notre Dame 
u-to profesorius Kolupaila.

Įsakė deportuoti britų gangs
terių šefą Londone Jack Comer, 
kuris atvyko Kanadon lankyti 
savo žmonos sesers Winnipege. 
Imigracijos pareigūnai jį sulai
kė Quebeco uoste gavę žinių 
apie jį iš Scotland Yard. Jis pa
reiškė neapėliuosiąs nei į imi
gracijos ministerijos specialią 
komisiją, nei į teismą, nors ir tu
rįs tam teisę.

Pusalio pardavėjai Ontario 
prov. būsią perduodami teismui 
— pareiškė min. pirm. Frost. 
Maisto pardavėjų sąjunga, ne
paisydama alkoholinių gėralų 
komisijos uždraudimo, vėl im
portavo naujus kiekius pusalio 
iš N. Brunswick ir JAV. Alkoh.

Mohawk Furniture
2446 • 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

_ r RADIJO * 

ŠALDYTUVAI ♦ 

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

KROSNYS

LINOLEUMAS \ 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

... (!

Du kanadiečiai lakūnai - navi- 
gatoriai lydėjo sovietų naujo ti
po sprausminį TU-104 lėktuvą 
nuo Labradoro iki McGuire, N. 
J., aerodromo, kuriuo atskrido 
sovietų delegacija į JT posė
džius. Jų kelionė iš Maskvos iki 
JAV truko 9.15 vai.

Derybos su JAV dėl abu kraš
tus liečiančių ūkinių problemų 
prasidės Vašingtone spalio 7 d. 
Jose dalyvaus atitinkamų sričių - 
ministerial. Taip pat spalio mėn. 
numatytas ir min. pirm. Diefen- 
backer susitikimas su prez. Ei- 
senhoweriu. Kanadai ypač rūpi 
susitarti su JAV dėl kviečių at
sargų eksporto, esą amerikiečiai 
parduodą juos už labai žemas 
kainas ir tuo kenkia Kanados 
kviečių ūkiui.

Pragyvenimas pabrango liepos 
mėn. 7/10 taško ir pasiekė 122.6, 
Tai jau penktas mėnuo iš eilės 
kaip pragyvenimas brangsta. Pa 
lyginant su’ prieškariniu lygiu, 
kilo ypač maisto kainos, 
gėralų komisija šį gėralą laiko 
alkoholiniu ir draudžia jį parda
vinėti maisto krautuvėse. Mais
to pardavėjų sąjunga tvirtina, 
kad pagal įstatymą gėralas, tu
rės nedaugiau 2,5% alkoholio, 
negali būti draudžiamas laisvai 
pardavinėti.

9.000 myliu lėktuvu
(Atkelta iš 2 psl.) 

linksmybėje. Vėliau visus savo 
turtus atidavė vargšams-ir pats 
įstojo į tą vienuolyną — jis toje 
bažnyčioje ir palaidotas.

Katedrų Kolumbijoje yra 17, 
bet gražiausia ir seniausia — Bo
gotoje. Bogota stovi 8.500 pėdų 
virš jūros paviršiaus, oras šal
tokas. Teko aplankyti ir šiltą že
mą miestelį Girardot 60 km. že
myn nuo Bogotos. Geras meks- 
faltuotas, labai vingiuotas ke
lias veda tarp kalnų ir prarajų. 
Iš vienos mašinos pusės uolų sie
na į kurią įsikibę stiebiasi į viršų 
tropiko medeliai, iš kitos — 
šniokščia ir putoja kalnų upokš
niai.

Girardot apsistojome naujame 
moderniškame viešbutyje “Toco- 
kema” — puikios patalpos, salės, 
maistas, patarnavimas, plaukio
jimo - maudymosi baseinas, daug 
tropiko augalų, ypač palmių ir 
gėlių, skraido papūgos.

Gegužės 23 d. 9.40 vai. sėdint 
viešbučio balkone ketvirtame 
augšte, jautėm du sudrebėjimus. 
Jau rengėmės leistis žemyn, kai 
pranešė, kad Buenaventuroje,

apie 400 km. nuo čia žemė kiek 
sudrebėjo ir nukentėjo apie 80 
pastatų, 10 žmonių sužeista, mies 
tas be šviesos ir susisiekimo.

30 mylių nuo Bogotos yra Zi- 
paquira miestelis ir didelis ak
mens druskos kalnas - kasykla. 
Dar prieš ispanų atvykimą į Pie
tų Ameriką tas druskos kalnas 
ypač druska buvo žinoma indė
nams gyvenantiems Venecueloj. 
Iš ten indėnai asiliukais atvyk
davo su auksu mainyti į druską. 
Tame kalne randasi urvai pana
šūs į katakombas, o toli gilumo
je įrengta katedra, ją pasiekti 
pėsčiam einant urvais^ trunka 
apie % vai., lengvai įvažiuojama 
automobiliais. Daug turistų ten 
lankosi.

Ant stataus kalno viršūnės ša
lia Bogotos randasi Monserrate 
bažnyčia. Ją pasiekti įrengtas 
funikulierius pusę kelio einąs 
per tunelį. Geram orui esant iš 
ten matoma toli Bogotos apylin
kė. 15 km. nuo Bogotos randasi 
krioklys Tequendama. Vanduo 
krenta iš 140 mtr. augščio. Ten 
pat yra elektros jėgainė ir ak
mens anglies kasyklos.

(Bus daugiau)

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

A. BųJriuna* RA. 7-2690
tvota*.

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

V. Liesūnoitis
S. Rudnik
J. Vaotour

CR. 6-5075 
OR. 1-8951 
LA. 2-7879 
RA. 2-6152

PO. 6-7594

- Draudimas
HE. 6719
HA. 8864

OR. 4-6238
HE. 0539 ”

Paimkite 
gydančios

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ

VIDURIAI?

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621
Nors jis yro tykaus būdo vyras, Peter Wea
therby, tačiau turi akj komedijai. Tai puikiai 
įrodo viršuje parodyta drqsi poplūdymio gra
žuolė. Gol būt jo du vaikučiai namuose padėjo 
jom ‘išvystyti šį talentų. Dėl to Peter nesi
skundžia!
Tai vienas ii piešinių serijos, paruošta* Jahn 
Lobatt Limited, siekiančios paskatinti susido
mėjimą Kanados menininkais.

’Uvt *c

ANDREWS
LIViR SALT

KEPENŲ DRUSKOS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai —• Apartmentai — Žemė — Paskolos
D. N. Baltrukonis
A. Markevižiut
F. Yaturi*
J. Skučą*

P. Adamanit

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.



Pavergtoje tėvynėje
nė savo kraštą nuo vokiškosios 
agresijos... Kęstučio viešpata
vimo laikotarpiu abu ordinai su
rengė į Lietuvą apie 100 žygių- 
Visas Kęstučio gyvenimas — tai 
didvyriška kova, kuri parodė to 
meto stipriausiai karinei jėgai, 
vokiečių ordinui, Lietuvos galy
bę”. Iš viso Vilniaus komentaro 
buvo aišku, kad Kęstutis buvęs 
geras tik dėl to, kad kovojęs pir
moje eilėje su vokiečių ordinu, 
o ne su slavais Rytuose.

(E) Vilniaus telecentro staty
ba esanti galutinai užbaigta, pra
nešė Vilniau^ radijas.

(E) Panevėžio cukraus fabri
kas rugpiūčio 25 d. baigė per
dirbti į cukrų gautas iš Kubos 
cukrines nendres. Fabrikas pa
gaminęs 93.000 cetnerių cukraus 
daugiau, kaip pereitais metais 
per tą patį laiką. Spalio 1 d. fab
rikas vėl pradės veikti, kai pra
sidės cukrinių runkelių perdir
bimo sezonas.

(E) Medicinos darbuotojų eks
kursija rugpiūčio 25 d. išvyko į 
Vokietiją. Ekskursantų tarpe 
chirurgas Gediminas Baltrūnas, 
farmacininkai Vladas Januške
vičius, Regina Bytautaitė ir kt. 
Be Berlyno, aplankys Dresdeną, 
Potsdamą ir kitas vietoves.

Lietuvoje lietuviškų filmų yra .
“Marytė”, “Aušra ties j 

”, “Ignotas grįžta namo” j

LIETUVOJE VĖL KEIČIAMI 
MINISTERIAI 

Buvęs švietimo ministeris St. 
sys Pupeikis buvo atleistas iš 
pareigų ir vėliau paskirtas švie
timo ministerio pirmuoju pava
duotoju. Švietimo ministeriu 
buvo paskirtas Mečys Gedvilas, 
buvęs ministeris pirmininkas, 
apie kurį ilgoką laiką nieko ne
buvo girdėti.

“Tiesa” ir Vilniaus radijas- 
rugpiūčio 23 d. pranešė, kad Lie
tuvos augščiausios tarybos pre
zidiumo įsaku Vytautas Vaza- 
linskas paskirtas Lietuvos že
mės ūkio ministeriu.

Finansų ministeris Aleksand
ras Drobnys atleistas iš tų parei
gų ir paskirtas Lietuvos minis
teriu tarybos pirmininko pava
duotoju.

Finansų ministerio vietą per
ima Romualdas Sikorskis. Tai 
nauja, viršūnėse dar nebuvusi 
pavardė. (Ė)

Lietuvoje buvo 3.142 “kaimo 
klubai - skaityklos”, kurių pa
skirtis buvo bolševikinės propa
gandos stiprinimas. Juose buvo 
ruošiamos įvairiausios paskaitos 
— iš žemės ūkio, mokslinės ir 
ateistinės, taip pat prie jų buvo 
organizuojami vad. “saviveik
liniai” chorai, taut, šokių grupės ____
ir kitokie kolektyvai. Matyt, jų penkios: 
veikla pripažinta nesėkminga ir Nemunu 
per brangi, tad rugpiūčio 18 d. įr gjais metais pastayti — “Til- 
buvo paskelbta, kad tie klubai - tas” ir “Kol nevėlų”.buvo paskelbta, kad tie klubai - 
skaityklos panaikinami, o jų 
darbą perimsią “Apylinkių kul
tūros namai”, kurių būsią 278. 
Tuo tarpu jau'esą atidaryta apie 
70 tokių namų.

Rugius sėti pradėjo šiemet 
anksčiausiai Liudo Giros vardo 
kolchozas Ignalinos apylinkėje 
— rugpiūčio 13 d.

Visuotinis gyventojų surašy
mas Lietuvoje bus pravestas 
1959 m. sausio 15-22 d.d. Liet. 
Statistikos- valdyba jau dabar 
vykdo paruošiamuosius darbus. 
7 rajonuose bei miestuose pra
vedamas bandomasis surašymas.

(E) Paminėjo Kęstučio sukak
ti. Vilniaus radijas rugp. 15 d. 
paminėjo kunigaikščio Kęstučio 
575 metų mirties sukaktį. Vil
niaus radijas pažodžiui pasakė: 
“Mūsų istorijoje Kęstutis yra 
nusipelnęs šviesios asmenybės- ir 
tauraus karžygio vardą .... Tuo 
metu, kai brolis Algirdas plėtė 
savo ekspansiją į svetimas slavų 

• žemes, Kęstutis saugojo ir gy-

Atleto
Sportiniai Baltiniai

Puikus Watson's gaminys? Visi 
sportuoją vyrai patenkinti šiuo 
Watson's atleto maišeliu ir tri
gubu jo prilaikymu. Elastiškos 
liemuo — nepalyginamas pato
gumas raumenims. Specialistų 
sukirpta. Lengvai išplaunami, 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin- 

. ka prie Jerseys. W-11-56

HAMILTONE
HLSK Kovas S.m. rugsėjo mėn. 14 d.

ROYAL CONNAUGHT VIESŠBUCIO SALĖJE, 8-NIŲ METŲ VEIKLOS SUKAKTIES 
PROGA, RENNGIA DIDELĮ

HAMILTONE! Lietuviai pasaulyje
Mūsų bendradarbis Al. Giman- 

tas Detroite susilaukė naujo šei
mos nario Algio Aleksandro. Jį 
ir ponią nuoširdžiai sveikiname.

Programoje dalyvauja žinomas aktorius - humo- £ 
J * ristas iš Brooklyno V. Žukauskas, kuris visus sve- £ 
J čius prajuokins iki ašarų,

TURTINGA LOTERIJA! BUFETAS! ' GROJA V. BABECKO.ORKESTRAS.
Pradžia 7 vai. vak. HLSK Kovas valdyba.

T. FONDO A-BĖS, HAMILTONO SKYR. VALDYBA 
Š. M. RUGSŽJO 21 D , 

ROYAL YORK KOTELIO SALĖJE 
rengia 

rudens ir žieriios sezoną atidarymo proga 
LINKSMA ŠOKIŲ

VA K A RA
Linksma Benni Ferri muzika, turtinga loterija, įvairus bufetas. 
Maloniai kviečiame brangiuosius tautiečius, kaip vietos, taip 
ir iš visų kitų vietovių atsilankyti į šį parengimą. Atvykusieji 
tikrai nesigailės, nes turės geriausią progą linksmai praleisti 
laiką. Pradžia 7 vai. vakaro. -

T. Fondo A-bės Hamiltono skyriaus valdyba.

HAMILTON, Ont
Sporto Klubo Kovas 8-nių me-Įprašomi kuo greičiausiai juos at- 

tų veiklos sukaktis bus atžymė- siųsti. Į mokyklą priimami visi 
ta šį šeštadienį, rugsėjo 14 d. vaikai, kuriems iki š.m. rugsėjo 
Connaught Hotel 7 vai. vak. Ba- 30 d. sueina 6 metai amžiaus.
liuje dalyvaus garbingų svečių 
ir iš kitų Kanados kolonijų ir 
paties Hamiltono. Naujasis Ka
nados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis pasidalins įspūdžiais iš 
žaidynių Vancouveryje. o sve
čias iš Brooklyno, aktorius V.

Tenelieka nei vieno vaikučio, 
šio amžiaus, nelankančio šešta
dieninės pradžios mokyklos.

Pamokos vyksta šeštadieniais 
nuo 9.30 iki 1 vai. p.p.

Ateinantį šeštadieni, rugsėjo 
14 d., jei. bus gražus oras, mo-

dovana — keturiems servizas te
ko D. Bružienei. Tri-Realty do
vana, brangi bonka “Park Lane” 
atiteko J. Kanevai (vyresn.) 
VI. Kybarto dovanotą žadintuvą 
laimėjo p. Agro (adv. A. Agro 
žmona). Namų Fondo skirtos 3 
bonkos šampano teko. Fr. Pau
lauskienei, D. Savickienei ir O. 
•Kanevienei (jaun.). Graži' rau
donų rožių puokštė įteiktą S. 
Rakštienei, kaip simbolis didelės 
padėkos už nenuilstamą NF rė
mimą* Jos vyras yra irgi anksty
vesnės imigracijos tautietis.

Labai didelį pasisekimą turėjo 
loterija, kuri davė apie $130 pel
no, nors šį kartą jai visi fantai 
buvo supirkti, išleidžiant $85.

Bendrame rezultate šis NF pa
gerbimo vakaras yra pirmasis 
davęs nuostolį. Jis sieks apie $80. 
To ir buvo galima tikėtis, nes tą 
patį savaitgalį vyko Niagaroj ej 
V Lietuvių Diena.

NF v-ba šį pagerbimą buvo 
nutarusi ruošti rugp. 23 d., bet 
tai dienai Garden Centre vieš
bučio vadovybė atsakė salę, pa
siūlydama kaip vienintelę išei: 
tį rugp. 30 d. Kadangi jau buvo 
padaryta eilė pasiruošimų, tad 
nebuvo galimo šios datos atsisa
kyti. Be to, ir senieji lietuviai 
parodė daug kuklumo. Iš kelių

nados persikėlė į Čikagą ir pra
dėjo dirbti “Naujienų“ redakci
joje.

Trys pranciškonai klierikai 
rugpiūčio 16 d. Kennebunkporte, 
šv. Antano koplyčioje davė am
žinuosius vienuoliškus įžadus: 
Antanas (Pilypas) Kvedaras, 
gimęs Pittsburghe, Augustinas 
(Sigitas) Simanavičius, gimęs 
Vilkaviškio apskr., kurio bent 
trys broliai gyvena Toronte, ir 
Juozapas (Jonas) Bacevičius, gi
męs Vilkaviškio apskr. Po .atos
togų jie vyksta į WappingerS 
Falls heminariją užbaigti filoso- 
fjios studijų.

Kan. dr. J. B. Končius, 
BALFo pirm., JT augštojo ko
misaro pabėgėlių reikalams dr. 
Lindt Ženevoje buvo pakviestas 
dalyvauti svarbiame pasitarime 
Palais des Nations, kur buvo 
svarstomi Europoje likusių pa
bėgėlių reikalai.

SoL Aldona Stempužienė rug
sėjo 1 d. išvyko gastrolių į Pietų 
Ameriką, pirmiausia į Kolumbi
ją. Rugsėjo 6 ir 16 d. įvyks du 
jos koncertai Medeline. Ji taip 
pat lankysis Venezueloj ir Peru. 
Rugsėjo 29 d. solistė jau bus grį
žusi į Clevelandą, kur dalyvau
ja Trubadūrų operos pastatyme.

Solistės išleistuvės buvo su

Žukauskas, savo linksmą prog-j kyklą lankantiems mokiniams 
rama prajuokins visus svečius i rengiama IŠKYLA - GEGUŽI-
iki ašarų. Šokiams gros V.Babec- 
ko orkestras. Taip pat visi ha- 
miltoniečiai prašomi gausiai at
silankyti i krepšinio rungtynes 
ir paremti moraliai mūsų spor
tuojantį jaunimą. Rungtynės 
įvyks Girls Cathedral High 
School salėje, Main St. E. ir 
Grant g-vių kampas. Antrą va
landą p.p. susitinka Toronto 
Aušros krepšininkės su kovie- 
tėm ir 3-čią vai. žaidžia Sakalas 
iš Rochesterio prieš Kovo vyrus.

ton Spectator kiekvieną dieną 
oranešdavo savo skaitytojams 
apie Kanados šachmatų pirme
nybes Vancouveryje, kuriose da
lyvavo hamiltonietis P. Vaito
nis. laimėdamas jau antrą kartą 
meisterio vardą. K. B.
Vysk. M. Valančiaus vardo šeš

tadieninėje pradžios mokykloje 
orasidėjo 1957-58 mokslo metų 
darbas rugsėjo 7 d., pereitą šeš
tadienį. ■

Malonūs tėvai, kurie savo vai
kučių dar neatleido į mokyklą,

NĖ ;su įvairiausia programa, 
Wepst Falls vietovėje už Dun
das miestelio. Mokiniai autobu
sais išvažiuoja 10 v. ryto iš mo
kyklos kiemo, Mulberry ir Park 
g-vių kampas. Grįžtama apie 5 
vai. p.p. Kelionė ir maistas ne
kainuos.

Tėvai prašomi savo vaikučius, 
lankančius mokyklą, išleisti iš- 
kylavimui ir kartu maloniai
kviečiami atvykti į minėtą vie- žomis gėlių ir lietuviškų rūtų

pasaką, režisuotą ■ aktoriaus J. 
Akstino, “Melagėlį”.

Bilietai į abu vaidinimus jau 
gaunami kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų parapijos salėje ar
ba pas platintojus. Bilietų kai
nos:: į “Baltaragio malūną” -— 
$2, $1.50 ir $1, moksleiviams pu
sė kainos; į “Melagėlį” suaugu
siems $1.50 ir $1, jaunimui ir vai
kams pusė kainos, o mažiesiems 
iki 5 metų veltui.

Tad malonūs hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai kviečiami. įe^0 girdėti, girdi, “Kaip čia ei- 
skaitlingai dalyvauti šioje di- j si, atrodys, kad mes labai norė- 
džiulėje lietuviškos scenos vei- :— A.—i—»» a.. 4^4— 
kalų šventėje. Taip pat rengėjai 
prašo visų įsigyti bilietus iš 
anksto, kad nereikėtų laukti 
prie įėjimo. J. P.

Senųjų ateivių pagerbimo va
karas rugp. 30 d., nors ir turėjo 
mažai svečių, bet praėjo tikrai 
jaukioje nuotaikoje. Prie įėjimo 
seniau į šį kraštą atvykę ar čia 
gimę tautiečiai buvo išskirti ma-

Fort William, Ont.
Vasario 16 gimnazijai ir lietuviams 

Vokietijoje aukojo /pirmoji skaitlinė ro- 
kiek aukojo Vasario 16 gimnazijai, 

antroji — kiek aukojo bendrai šalpai 
lietuviams Vokietijoje, trečioji — kiek 
išviso aukojo/:

tovę, tik atvykimo priemonėmis

Mokyklos vedėjas.
Montrealio Lietuvių Dramos 

Teatras, Hamiltono at-kų kuopos 
valdybos kviečiamas, rugsėjo 28 
d., šeštadienį,, atvyksta į Hamil-

Vietos dienaraštis The Hamil-; patys pasirūpina.
puokštėmis. Gražioje salėje sta
lai mirgėjo nuo įvairiaspalvių 
gėlių. Vyt. Babecko ved. orkest
ras “Aidas” pasirodė su didele 
pažanga.

Vakarui įpusėjus pradėta 
trumpa oficialioji pagerbimo

toną ir 7 vai. vak. Westdale Col- dalis. Ją pravedė NF pirm. St
lege auditorijoje stato K. Boru
tos 3 veiksmų lietuvišką legen-

Bakšys, nuoširdžiai padėkoda
mas už senųjų lietuvių didelę pa-

dą “Baltaragio Malūnas”, scenai ramą busimiesiems Tautos Na- 
narengta rašytojos B. Pūkelevi- mams. Jis pažymėjo, kad NF jau 
čiūtės. Rugsėjo 29 d., sekmadie- turi iš j u tarpo 19 įnešusių ir 18 

pasižadėjusių narių, viso 37, su

r Maker of f/ Canada’s Finest Shirts

ni,- 4 vai. p.p. St. Wladimier sa
lėje, 855 Barton St. E., tas pats 
teatras stato A. Gute 3 veiksmų

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirba augščiausios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir
mos gamintus baltinius juose rasite ra
šytą garantiją apie jų kokybę ir rūšį, bū
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

jom tos pagarbos”. Su jais nesi
norėtų sutikti. Šiuo vakaru NF 
nuoširdžiai norėjo jiems 'padė
koti už jų didelę paramą, bet jo
kiu būdu nepapataikauti.

NF v-ba įdėjo tikrai daug dar
bo į šį pagerbimą ir maloniai 
prašo visų ankstyvesnių ateivių 
lietuvių, kurie ir nebuvo jame, 
priimti šias jos pastangas dides
niam mūsų visų solidarumui.

Oficialioji dalis baigta sudai
nuojant sen. lietuviams “Ilgiau
sių Metų!”

Staigmena po staigmenos. Yra 
gautas NF $1.000 čekis iš Jany- 
tės Kanevaitės, gabios mūsų ko
lonijos akordeonistės. Plačiau 
apie tai kituose numeriuose.

Gimnazijų rėmėjų vadovai pra
šomi aukas pristatyti K-jos ižd. 
St. Bakšiui iki rugsėjo 15 d.

Raštikio atsiminimų II dalį, u^ 
sisakiusieji per St. Bakšį, jau'vi
si turėjo gauti. Kurie jų dar ne
būtu gavę, prašomi jam rašyti— 
38 Stanley Ave., Hamilton, Ont.

Nauji NF nariai. Dėkojame 6 
naujiems nariams, žymiai su
stiprinusiems NF. $1.000 įnešė 
Kanevaitė Janina, po $100 — Čy- 
pienė Petronėlė (jau trečioji iš 
jų šeimos. Ačiū!) ir Raguckas

E.

Ap. Lązdinis $10 $10
A. Railą 5 5
A. Končius 5 5
Juozas Drkinis 5 5 10
Vyt. Radauskas 4 4
V. Zujus 3 2 5
V. Bielskis 2 2
J. Dautartas 2 2 2
Martinkevičius 2 2
A. Būta 2 2
V. Kalėda 2
Simaf Gerulis 1 1 2
H. Kavaliauskas 1 1 2
P. Ko j utis 1 1
Vytas Gurtajus 1 1
Alb. Andriušis 1 1 2
H. Hnitikka 1 1
Juoz. Vaitkaitis 1 1 2
J. Danėnas 1 1 2
J. Suslavičius 1 6 7
Kostas Klova 5 5
V. Bružas 5 5
Vladas Žemaitis 5 5
W. Gutowski z 3 3
P. Ramonas 1 1
A. Žuvelė 1 1
A. Giedraitis 1 1
J. Žukauskas 1 1
P. Balionis .50 ~ .50

ruoštos rugpiūčio 25 d. Pobūvio 
metu jai buvo įteikta $500 dova
na. Tą sumą suaukojo duodami 
po $100: Am. Liet. Tautinės Sąj. 
centras, adv. A.. Olis, dr. St. Bie- 
žis, inž. J. Jurkūnas ir inž. Bart
kus.

Platinami padirbti pinigai — 
$20 amerikoniški banknotai. Pa
dirbimas esąs nevisai vykęs ir 
įsižiūrėjus netikrus banknotus 
esą nesunku astkirti.
VOKIETIJA

Naujas lietuvis gydytojas. Ste
pas Jodelis, gimęs 1919. III. 22 d,, 
šiemet liepos mėn. užbaigė me
dicinos studijas ir už mokslinį 
darbą “Zur Chemotherapie dės 
Krebses” Hamburgo universite
te gavo daktaro laipsnį. Naujas 
daktaras baigė gimnaziją 1937 
m. Kybartuose, Vytauto Didžio
jo universitete studijavo biolo
giją, o vėliau mediciną. 1945-48 
m. tęsė medicinos studijas Ham
burgo un-te, 1949 m. pagautas 
emigracijos bangos išvyko į JA 
V-bes, kur dirbo įvairius darbus, 
taupydamas pinigus studijoms. 
1955 m. grįžo į Vokietiją baigti 
studijų. Hamburge 1956. XII. 4 d. 
išlaikė medicinos mokslų vokie
čių valstybinius egzaminus.

Dr. Stepas Jodelis rugpiūčio 
1 d. laivu “United States” išplau
kė su šeima į JAV, kur gavo dar
bą vienoje Providence miesto li
goninėje.

Per paskutinius dvejus metus 
dr. S. Jodelis reiškėsi Hamburgo 
lietuvių visuomeniškoje veiklo
je įvairių švenčių proga skaity
damas paskaitas ir rūpindamasis 
lietuvių sunkia materialine pa
dėtimi.

Visi vietos lietuviai mielam 
daktarui yra dėkingi už jo pa
slaugas, optimistišką nuotaiką ir 
pažadus jų nepamiršti.

Luebeckas. Labai sunkiai ser
ga Teodoras Daukšas. Šiemet 
turėjo sunkią plaučių operaciją 
(plastika), po kurios dar negali 
atsigauti. Jis yra laimingas kiek
vienu tautiečio apsilankymu. 
Dėkingas jis yra už savo priete- 
lių, pažįstamų, draugų, žmonos 
ir dukrelių laiškus iš Amerikos. 
Jo adresas: Teodoras Daukšas, 
(24) Luebeck, Ost-Krankenhaus, 
Haus 28B, Germany.

Seedorfe panaikinama tremti
nių stovykla. Visi pabėgėliai ke
liasi į kitas vietas: Goettingeną, 
Brauuschweigą, Friedrichsfeldą, 
Oldenburgą. Visi lietuviai, netu
rį vokiečių pilietybės, persikėlė 
į Wehneno lietuvių koloniją. Čia 
persikėlė Antanas Vitkus, Sta
sys ir Emilija Pikeliai, Grigaliū
nienė Olga su vaikučiais: Zita, 
Marija, Birute, Jonu ir Petru- 
Povilu. K. V. Š.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753 
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

SHUR HEET SALES CO. LTD.
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743 

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.) 
Jūsų lietuviško namų apšildymo bendrovė! 

Kokybė ir sąžiningas patarnavimas žemo
mis kainomis!

Visada pasiruošė padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose’

Statome olyvos burner'ius ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS:
★ Subartojo možio u alyvos
★ Užima mažiau vietos
★ Turi 10 m. garantiją
★ 3 m. ižsimokėjimui ir tik 6%

ANTANAS SIMKEVIČIUS ★ Š'fdo Jūsų kambarius automatiškai 
President - Sales Monomer ★ Duoda natūraliai drėgnų arų. .

24 valandų patarnavimas.
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

$5.200 įnašu. Net 5 šeimos yra 
davusios iš savo tarpo po 2 na
rius. ■ •

Pirmiesiems įnešusiems — A. 
Bugailiškiui $100, M. Uikienei 
$200, A. ir G. Paliliūnams $500 
ir St. Uikiui $1.000 — įteikti su 
atatinkamais įrašais Lietuvos! 
albumai (Augustino) “Tėvynė ' jHOzas^ Po šimtinę paskyrė^ J. 
Lietuva”. K. Gudinskas šia pro
ga prisiuntė jo asmenišką dova
ną Milaševičiams. Toliau ėjo 
pagerbiamiesiems dovanų pa
skirstymas. Dr. L. Levinsko do
vanotą gražią lempą laimėjo M. 
Uikienė (koks įdomus sutapi
mas: prieš keletą metų ji orga
nizavo dr. L. Levinskui pager
bimą. o dabar io dovana jai ati
teko!). Kun. dr. J. Tadarausko •

M., J. S., ir vienas nenorįs skelb
ti savo pavardės, paprašęs pa
žymėti Nežinomų.

Visiems naujiems nariams 
nuoširdus, ačiū. Sk. St.

Otava. — Kovo 31 d. pasibai
gusiais finansiniais metais Ka
nados ižde liko $258.000.000 per
tekliaus.

VYKSTANTIEMS į ROCHESTER!!
Aplankykite lietvišfką 

“NIAGARA” RESTAURANT
1034 Hudoson Ave., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės,z vaistų, naujų rūbų bei ( 
maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kainas. »
Pcs mus galite įsigyti geriausios rūšies angiiJkos dryžuotos medžiagos, odi- 
nių kurtkių, batu su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

Toio pot galime, pasiųsti iš Kanados oro t -*štu lokrodŽius, foto oporotus, 
kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos sto-—onkĮetėlius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 *g. muilo 
$8.75;, 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; šveicorii-

laikrodis, 17 jsw. $27.00.
Telefonas JA. 9-9870.

Darbo valandai nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus 
sekmadienius ir pirmadienius.

mhhhmhhhbhmhmhhhhhhbmhhmmohhmhmhL

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos*

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
Ę, Lengnikui, tel- JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik '

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 

čia pat galima užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius žautuvus.

Esu patenkintas 
puodeliu puikios ARBATOS

ir SALADA 
yra tikrai 
puiki ARBATA
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALAI
(PLB Vokietijos Kr. Valdyba dėl Europos liet katalikų kuni-gų suvažiavimo komunikato)
... Džiugu, kad komunikatp 

turinys ir forma neteikia Kr. 
Valdybai pagrindo kuriai nors 
polemikai .tačiau bet kuriuo at
veju reikalauja iš jos informaci
nių paaiškinimų, kad tinkamai 
supratus ir įvertinus Kr. Valdy
bai padarytų užmetimų vertę.

Svarbiausiu iš visų nusiskun
dimų tektų, turbūt, laikyti tvir
tinimą, esą, Kr. Valdyba nesi-

• skaito su Kuratorijos nutarimais 
ir ją pačią ignoruoja. Vien iš šip 
prileidimo daromos ir tolesnės, 
deja, jokiais konkrečiais davi- 
niąis neparemtos išvados. Tad 
pirmoje eilėje ir kyla klausi
mas, kas yra tos dvi šalys: Kr. 
Valdyba ir Kuratorija ir kame 
glūdi jau per eilę metų pasireiš- 
kiąs Kuratorijos su Kr. Valdyba 
“ginčas”... tam tikras varžy
masis administracinių galių plot
mėje.

PLB Vokietijos Krašto Bend
ruomenė, kurios vykdomąjį or-

\ ganą sudaro Krašto Valdyba, 
yra, kaip žinoma, įregistruota

■ draugija. Jos įstatuose be reikalo 
ieškotume Kuratorijos kaip ben
druomenės statutinio organo. 
Kuratoriją įsteigė pati bendruo
menė, resp. Krašto Taryba, šalia 
statutinių organų, kaip pataria
mąją, tam tikra prasme lyg ir 
ekspertų, kolegiją. Jai buvo pa
vestos gana plačios pareigos, 
kaip tai, “Gimnazijos auklėjimo, 
administracinio ir ūkinio darbo 
priežiūra”, ir nesuteikta jokios 
vykdomosios galios.

Organizaciniai Kuratorija pri
klauso Kr. Tarybos kompetenci
jai; Kr. Taryba ją įsteigė ir, teo
retiškai bei tikslumo sumetimais 
i dalyką žiūrint, tos pat Kr. Ta
rybos galioje būtų ją panaikinti 
arba pakeisti kuria noys kita pa
tariamąja kolegija. Kuratorijos 
statutą taip pat nustatė Kr. Ta
ryba. Šiame statute prie geriau
sių norų nerasime jokio nuosta
to," kuris įpareigotų Kr. Valdybą 
aklai pildyti Kuratorijos reko
mendacijas bei pageidavimus. 
Dar 1954 m., nesutarimams tarp 
Kuratorijos ir Kr. Valdybos ki
lus, tuometinė Kr. Taryba aiš
kumo dėliai patikslino Kurato
rijos statuto redakciją, nusta
tant: “Kuratoriios nutarimai 
siunčiami PLB Vokietiios Kraš
to Valdybai. Jie vykdomi, Kr. 
Valdybai pritariant”.

Šis nuostatas nėra pasikeitęs, 
jis įpareigoja lygiai Kuratoriją 
ir Kr. Valdybą, suteikdamas pa
starajai galutino sprendimo tei
sę. Kuratorija neneša už savo 
veiksmus bei rekomendacijas, be 
moralinės, jokios kitoą atsako- 
nybės, kai tuo tarpų Kr. Valdy
ba, kaip vykdomasis organas ir 
gimnazijos šeimininkė, yra atsa
kinga prieš Kr. Tarybą ir tam 
tikrais įstatymų" nustatytais at
vejais neša net ir asmenišką ma
terialinę atsakomybę už bend
ruomenės finansinę veiklą.

... Dabartini nuomonių nesu
tapimą, arba; “ginčą” tektų ver
tinti ir charakterizuoti ne kaip 
Kuratorijos ignoravimą, bet 
kaip išraišką fakto, kad Kurato
rija, — (nestatutinė, interninė, 
patariamoji kolegija) —■ siekia 
daugiau galios bei teisių negu 
kad jai priklauso. Vien iš to iš
kylančio nuomonių nesutapimo 
Kr. Valdyba pati išspręsti nega
li, nes tai priklauso Kr. Tarybos 
kompetencijai. Tenka tačiau'pa
stebėti, kad dabartinė Kr. Val
dyba, 1956 m. Kr. Tarybos suva
žiavimo įpareigota, yra padariu
si realių pastangų suteikti Kura
torijos ir Kr. Valdybos seniems 
nuomonių nesutapimams prak
tišką ir aiškią išeitį. 1956 m. Kr. 
Tarybos posėdyje Katalikų Sie
lovados direktorius įnešė pasiū
lymą įsteigti gimnazijai tvarky
ti savistovų juridinį asmenį — 
“Švietimo Draugiją” — ir patei
kė tos steigtinos D-jos įstatų 
projektą. Pagal šio sumanymo 
esmę Kr. Valdyba turėtų per
duoti tam naujam juridiniam as
meniui ne vien tik savo admi
nistracinę galią gimnazijos tvar
kymo srity (dėl kurios ir kyla 
dabartiniai ir praeities nesuta
rimai), bet ir savo materialinę 
atsakomybę. Vadinasi, valdymo, 
tvarkymosi bei disponavimo tei
sė būtų surišta ir su rūpesčiu bei 
našta išlaikyti gimnaziją mate
riališkai. Pateiktąjį įstatymų pro 
jektą Kr. Valdyba peržiūrėjo, 
pataisė ir su savo pastabomis iš
siuntinėjo visiems numato
miems to nauio juridinio asmens 
steigėjams. Susilaukta iki šiol 
tik vienos organizacijos pritari
mo. Atsakymo, kokiu pradiniu 
kapitalu žadama nauja juridinį 
asmenį paremti, iš viso negauta. 
Galbūt, šis Kr. Valdybos atsilie-

pimas atgaivins užinteresuotųjų 
organizacijų interesą dar iki

•.•.• v.-.. .• •

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI•

KAIP PAGERBTAS VIENUOLIS?
Vilniaus radijas apie 

Vienuolį
Vilniaus radijas rugpiūčio 19 

d. Vienuolį - Žukauską vadina
siais metais rudeni įvykstančio lietuviŲ literatūros klasiku, “Ta- 
Vokietijos Kr. Tarybos metimo b Lietuvos liaudies rašyto- 
suvažiavimo kuris galėtų pada- ju» Jis buvęs Sovietų Sąjungos 
ryti tuo reikalu kompetentingą rašytojų jungos ir Lietuvos ra- 
nutarimą. Tas Kr. Valdybos zy- šytojų sąjungos valdybų narys ir 
gis geriausiai ihustruoia, kad(-Tarybl. Lietuvos augščiausios 
Kr. Valdyba ne tik kad Kurato- tarybos deputatas”. Įsikūrus Lie 
rijos nęignoruoja, bet priešingai tuvoje sovietinei santvarkai, 
daro is savo puses visus žygius, vienuolis,"anot Vilniaus radijo, 
kad Kuratoriios resp» Katalikų “aktyviai įsijungė į lietuvių ta-

spvietinei santvarkai,

iii W-Kr.

45 metai žurnalistinio darbo
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PHILLIPS’
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MAGNESIA
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PHILLIPS'
■ MILK or
MAGNESIA

■ Nuo vidurių užkietėjimo

of Magnesia teikia ir kitoniškosMilk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.
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4 uncijos .30<*
12 uncijų .60c
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VIENINTELI LIETUVIU BENDROVĖ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) -

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Aye., London,. W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Sibirą ir kitus kraštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys:
5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius*

Medžiagų pav.' prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

VAISTAI LIETUVON!
iStlETJ’LKlTE GYVYBES,.'PASIŲSKITE 'SAVO 

■ V'VĮGIMINKMS IR-DI;AUGAMS;VATSTŲ.;:> .
tęlefontrokitc'.ą^^feykifė' n^'mušr' ■ ■'' 

wnitunW ' ■■-■•iK ..
r JnAL I m H H O DEPENDABLE DRU^«^ORfe^‘ 

1 H7'Dundas St. W.. ()ssington kampas (prieš Lil?,fgvlt|'Namuš^
' r , \: Telefonas LE. 6-2139
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Sielovados Direktoriaus suma
nymas įgautų konkretų pagrin
dą ...

... Baigiant, tektų konkrečiai 
paliesti kaikuriuos smulkesnius 
klausimus. Teisingai komunika
te pastebima, kad direktorių ski
ria Kr. Valdyba, pritariant Ku- 
ratorijai, bet Kr. Valdvba savo 
keliu vykdo tik tokius Kuratori
jos nutarimus, kuriems ji pati 
pritaria. Kieno pritarimas yra 
svaresnis ar patariamosios, ne
statutinės kolegijos, ar statutinio 
vykdomojo organo? Atsakymas, 
berods, turėtų būti aiškus. Kal
bamu atveju Kuratorija savo 
kandidato į gimn. direktorius iš 
viso neturėjo ir nesiūlė, tat Kr. 
Valdyba negalėjo nei pritarti, nei 
nepritarti Kuratorijos nepasiū
lytam kandidatui.

Kas dėt kito mokytojo, kurį 
Kuratorija rekomendavo, nusi
skundžiama, esą, jo klausimas 
nebuvęs sprendžiamas tuojau 
pat, pirmajam iš eilės Kr. Valdy
bos posėdyje: Ar Kr. Valdyba 
savo kitos dienos, ar kitos savai
tės ar kito mėnesio posėdyje da
ro kurį nors nutarimą, yra tiek 
nežymi smulkmena, kad jos ne
vertėtų nė liesti...

Kitas mokytojas, kurį Kurato
rija rekomendavo, buvo Kr. Val
dybos priimtas ir Kr. Valdybos 
pakviestas pareigoms eiti, bet 
pats nuo jam siūlytų pareigų at
sisakė.

Ne vien Kr. Valdybos pąskir- 
tąs direktorius ąpleido gimnaziją 
dėl pastovesnės tarnybos. Yra ir 
kitų panašių atsitikimų. Tenka 
pastebėti, kad pedagogų atlygi
nimai gimnazijoje yra žemi ir 
Kr. Valdyba nesiima mesti kalti
nimo nei vienam iš mokytojų, 
kurie ar tai šeimos labui, ar 
mokslui tęsti, ar dėl emigracijos, 
ar materialinio saugumo sume
timais suranda sau kitą, geriau 
apmokamo darbo vietą.

Kr. Valdybai nėra žinomos jo
kios “principinio pobūdžio nege
rovės”, kurios “braunasi” gim- 
nazijon ir stato problematiškon 
padėtin “praktiškąjį religinį ir 
moralinį ugdymą”. Pasak komu
nikato davinių, iš 60 katalikų 
mokinių 35 priklauso ateitininkų 
organizacijai. Be ateitininkų 
gimnazijoje dar veikia evange
likų jaunimo būrelis ir skautai. 
Kurių nors kitų jaunimo orga
nizacijų ar ratelių nėra. Todėl be 
aiškaus pasisakymo, kas tikru
moje turima galvoje, nusiskun
dimas dėl negerovių lieka neiti- 
kinantis.

Kiek Kr. Valdyba kvalifikuo
ta spręsti pedagoginius gimnazi
jos reikalus priklauso nuo gim
nazijos statuto. Nėra buvę atsiti
kimų, kad Kr. Valdyba kvestijo- 
nuotų Mokytojų Tarybos nutari
mus ar kuriuo kitu būdu kištų
si į gimnazijos pedagoginius rei
kalus.

Išvadoje tektų pasakyti: lietu
vių katalikų pageidavimas, kad 
būtų sudarytas organas, per kurį 
gimnazijos rėmėjai ir jos išlai
kytojai galėtų tarti savo žodį dėl 
gimnazijos reikalų, jei prileisti, 
kad katalikai kunigai visus gim
nazijos rėmėjus atstovauja, su
tampa su jau minėtais, Kr. Val
dybos įvykdytais praktiškais žy
giais. Katalikų Sielovados idėją 
vykdant.

Kr. Valdyba dabartinėje sta
tinėje padėtyje nieko daugiau 
netrokšta, kaip išlaikyti harmo
niją visų statutinių organų bei 
Kuratorijos, kaip patariamosios 
kolegijos, tarpe ir nuoširdžiai 
kviečia Katalikų Sielovados di
rektorių sutikti grąžinti Kurato- 
rijon savo atstovą. Ta pat proga 
Kr. Valdyba dėkoja visiems Eu
ropos lietuvių katalikų kuni
gams už jų susirūpinimą gimna
zijos klausimais.

PLB Vokietijos Kr. V-ba.
Red. pastaba: Išspausdinę ku

nigų suvažiavimo nutarimus, 
spausdiname ir šį paaiškinimą. 
Mūsų nuomone, betgi būtų ge
riau buvę ginčo viešumon neiš
nešti. Gimnazijos naudai tokie 
ginčai tikrai neišeis. Pareiškimas 
šis toks ilgas, kad kaikurias ne
esmines vietas esame praleidę.

rybinės literatūros kūrėjų gre
tas. Dabar jis galėjo atsiduoti 
vien literatūriniam darbui” — 
tartum Vienuolis nepriklauso
mos Lietuvos laikais tam dar
bui negalėjo atsiduoti. Po karo 
išėjo jo draminis veikalas “Tvir
tovė”, išleisti kelionės įspūdžiai 
iš Kaukazo kraštų, kuriuos jis 
naujai aplankė. 1950 metais iš
spausdintas stambesnis romanas 
“Puodžiūnkiemis”. kuriame, 
kaip įtvirtina Vilniaus radijas, 
“su didele artistine jėga pavaiz
duotas buržuazijos viešpatavimo 
laikotarpis Lietuvoje”. Romanas 
esąs išverstas i rusų ir kelias ki
tas kalbas. Vilniaus radijas dar 
pasakė, kad “pastaraisiais me
tais, nebodamas senyvo amžiaus 
ir nesveikatos, A. Vienuolis 
įtemptai dirbo literatūrinį dar
bą. Parašė įdomių atsiminimų, 
apsakymų, legendų”. Dėl ko ra
šytojas, nebodamas senyvo am-, 
žiaus ir nesveikatos, buvo pri
verstas dar vis taip įtemptai 
dibti, Vilniaus radijas nepaaiš
kino. Po karo išėjo jo rinktiniai 
raštai 7-niais tomais, be to, iš
leisti atskiri kūriniai (visai ne
seniai išėjo Vilniuje, Valstybinės 
grožinės ilteratūros leidykloje 
“Iš mano atsiminimų”). Rašyto
jas dar turėjęs naujų planų bei 
sumanymų, kurių betgi nebega
lėjęs įvykdyti.

Vienuolis po karo savo kūri
niuose “sėkmingai įvaldęs socia
listini realizmą”. Jo kūryba esan 
ti “giliai persunkta humanizmo, 
tautų draugystės, meilės darbo 
liaudžiai, kritikos jos engėjams 
ir išnaudotojams dvasia. Geriau
sieji jo kūriniai poetiškai atvaiz
duoja gimtosios žemės grožį, iš
kelia šviesiausius jos žmonių 
troškimus, jų buitį, jų darbą. Iš 
A. V. kūryboje sukauptų gimto
sios kalbos turtų mokosi ir ilgai 
mokysis jaunesnioji rašytojų 
karta, mūsų jaunimas”. Vienuo
lis palaikęs žymių anykštėnų 
Antano Barauausko ir J. Biliūno 
tradicijas ir rūpinęsis jų atmini
mo įamžinimu. Mini dar Vil
niaus radijas, kad Vienuolis bu
vęs apdovanotas Lenino ordinu 
ir darbo raudonosios vėliavos or
dinais ir medaliais. O švenčiant

75 m. sukaktį, jam buvęs suteik
tas “Tarybų Lietuvos liaudies 
rašytojo vardas”. Kaip ištiktųjų 
Vienuolis vertino dabartinę pa
dėtį ir ją vaizdavo savo kūrybo
je, šiandien, deja, nesužinosim,
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Vyriausybsė ir partijos 
nutarimai Vienuoliui mirus ■ 
Ryšium su Vienuolio mirtimi 

Lietuvos kp centro komitetas 
bendrai su ministerių taryba pa
skelbė tokį nutarimą: 1) Įparei
goti Kultūros ministeriją ir Vals 
tybinę grožinės literatūros lei
dyklą šileisti naują A. Vienuo
lio raštų leidimą. Išleisti albu
mą apie jo gyvenimą ir kūrybą. 
2) Įpareigoti ’ Lietuvos rašytojų 
sąjungą ir Lietuvos Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutą paruošti ir iš
leisti A. Vienuolio gyvenimo ir 
kūrybos manografiją. 3) Įparei
goti Lietuvos rašytojų sąjungą 
ir Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros in
stitutą surinkti ir saugoti A. Vie
nuolio literatūrinį palikimą ir 
rankraščius. 4) Įpareigoti Lietu
vos Kultūros ministeriją įsteigti 
Anykščiuose A Vienuolio me
morialinį muziejų. 5) 'Pastatyti 
Anykščiuose paminklą A. Vie
nuoliui. 6) Įpareigoti Lietuvos 
Švietimo ministeriją pateikti pa
siūlymą dėl A. Vienuolio vardo 
suteikimo vienai vidurinių mo
kyklų. 7) Įpareigoti Vilniau? 
miesto vykd. komitetą pavadin
ti vieną Vilniaus miesto gatvių 
Antano Vienuolio vardu. 8) Pa
skirti A. Vienuolio žmonai per
sonalinę pensiją iki gyvos galvos 
ir vienkartinę pašalpą.- 9) Palai
doti A. Vienuolį valstybės lėšo
mis.

Laidotuvės Anykščiuose
Laidotuvėms organizuoti bu

vo sudaryta komisija iš Venclo
vos, Naujalio, Tilvyčio, Korsako, 
Mieželaičio ir kitų. Velionis 
Anykščiuose buvo pašarvotas J. 
Biliūno vardo vid. mokykloje. 
Pro karstą praėjo ilgos eilės 
žmonių, atvykusių iš įvairių 
Lietuvos apygardų. Buvę atvykę 
rašytojų ir iš kitų respublikų. 
Prie velionies karsto budėjo 
garbės sargyba iš rašytojų, me
nininkų, mokslininkų. Laidotu
vėse rugp: 20 d. dalyvavo ir Lie
tuvos sostinės valdžios viršūnės: 
Paleckis, Preikšas, Gedvilas, 
Stimburys. Kaikūrie iš jų ir kal
bas pasakė. Iš mokyklos ilga ei
sena su karstu pasuko Vienuo
lio sodybos link. Eisenoje daly
vavo tūkstančiai žmonių. 4.30 
vai. p.p. karstas su A. Vienuolio 
palaikais nuleistas į duobę. Kaip 
praneša Vilniaus radijas, tuo 
momentu buvę grojami “Tarybų 
Sąjungos ir Tarybų Lietuvos 
himnai”. (E)

Tauta yra gyva, sąmoninga ir 
stipri, kada savyje turi nenuils
tančių idealistų, kurie seka jos 
tautinę pulsą ir kartu dalinasi 
jos rūpesčiais, skausmais, nelai
mėmis ir džiaugsmais. Panaudo
dami savo mintims perduoti lie
tuvišką spaudą, jie tuo būdu 
tampa nuolatiniais tautos žadin
tojais, pakreipdami jos ateitį 
vienu ar kitu keliu.

Mes, Hamiltono lietuviai, gali
me džiaugtis turį savo tarpe vie
ną tų tautos veteranų. Tai mūsų 
kolonijos didelis idealistas ir ne
nuilstantis spaudos darbininkas, 
Klemensas Prielgauskas, kuris 
šio mėnesio 12 d. mini 45 m. žur
nalistinio darbo sukaktį.

Šia proga sveikindami mūsų 
garbingąjį sukaktuvininką, nori
me bent truputį supažindinti 
tautiečius su jo asmeniu ir jo at
liktais Lietuvai darbais.

Kl. Prielgauskas gimė 1894 
m. spalio 14 d. Montvydžių km., 
Tirkšlių valse., Mažeikių apskr. 
Mokėsi Liepojos gimnazijoje ir 
Tifliso (Kaukaze) meno mokyk
loje, 4 semestrus studijavo meno 
istoriją. Nepriklausomybės lai
kais, 1929 m., Karaliaučiaus uni
versitete baigė germanistiką. 
Nuo 1918 m. iki 1940 m. dirbo 
Užsienio Reikalų ministerijoje, 
eidamas įvairias pareigas. Buvo 
Lietuvos konsulu Daugpilyje, 
Leningrade, Rygoje, Karaliau
čiuje, Briuselyje ir Hamburge. Į 
Kanadą atvyko 1949 m. ir nuo to 
laiko gyvena Hamiltone. .

Šio rašinėlio vedamoji mintis 
— parodyti visuomenei sukaktu
vininką, kaip nepavargstantį žur 
nalistą, per 45 metus be jokios 
pertraukos rašiusį mūsų perio
dikoje. Pirmasis jo rašinėlis, ku
riame autorius aprašė Ylakių 
Blaivybės D-jos vakarėlį bei-vai
dinimą “Šv.. Agnietė”, režisuotą 
Tallat-Kėlpšos, buvo išspausdin
tas 1912 m. rugs. 12 d. ’’Rygos 
Garse”. Jo pasirodymo paska
tintas ir padrąsintas to meto vie
no kito lietuvio šviesuolio, jis 
iau plunksnos nepadėjo iki pat 
šių dienu.,

Jo rašiniai buvo spasdinami 
“Vienybėje”, moksleivių laikraš
tyje “Aušrinėje” (ėjo Vilniuje 
tarp 1912-15 m.), “Lietuvių Bal
se” (leistas Martyno Yčo Petra
pilyje). “Sandaroje”, red. prof. 
Leono Maskvoje, juokų laikrašty 
“Botage”, ėjusiame Petrapilyje,

“Naujojoje Lietuvoje”, “Kariš
kių Žodyje”, red. M. Laurinai
čio. Atsikūrusioje nepriklauso
moje Lietuvoje bendradarbiavo 
“Lietuvos Žiniose”, “Lietuvos 
Aide”, “Trimite”, Klaipėdoje 
ėjusiuose “Vakaruose”. Tremty
je Vokietijoje redagavo šapiro
grafuotus stovyklos laikraščius 
“Pasaulis šiandien” ir “Gedimi
no Pilis”. Atvykęs į šį kontinen
tą nuolatos reiškiasi “Nepriklau
somoje Lietuvoje” ir “Naujieno
se”, taip pat jo rašinėlių randa- 
mė “Drauge” ir “Tėviškės Ži
buriuose”.

Savo idėiomis Kl. Prielgaus- 
kas yra didelis tolerantas, o po
litiniuose vingiuose nuoseklus ir 
pozityvus tautietis. Kad po gar
siojo 1949 m. Kanados lietuvių 
politinio skilimo Hamiltono lie
tuviai išlaikė aukso vidurį, prie 
to didele dalimi prisidėjo ir su
kaktuvininkas. Galbūt tai ir bu
vo pradžia to, kad Hamiltonas ir 
iki šiai dienai yra veikliausia ir 
daugiausiai atsiekusi lietuviška
me kovos fronte bendruomenė.

Paskutinieji metai mūsų mie
ląjį sukaktuvininką užgulė di
desnėmis nelaimėmis. Turėjęs 
eilę operacijų, šiuo metu dirbti 
negali ir gyvena iš kuklios mies
to s-bės pašalpos.

Šios gražios sukakties proga jo 
artimesnieji draugai rugsėjo 12 
dieną rengia pagerbimą. Su
kaktuvininkas, beabejo, turi iš 
senesnių laikų visą eilę draugų 
ir pažįstamų, kurie, esu tikras, 
(nes pats žinau gerą “dėdės Kle- 
mučio” būdą) yra patyrę iš jo 
ir materialinės paramos ir kurie 
dabar pasiturinčiai gyvena. Šia 
iškilminga proga prisiminkime 
ii nors kuklia dovanėle, pasiųs
dami ią 35 Bay St. S., Hamilton, 
Ont., Canada.

Linkime mielajam Kl. Priel- 
gauskųi ilgiausių metų ir gražes
nės ateities! Sk. St.

(E) Steigia žurnalistų sąjungą. 
Okupuotoje Lietuvoje atskiros 
žurnalistų sąjungos ilgą laiką ne 
buvo. Žurnalistai priklausė tik 
atitinkamoms profesinėms są
jungoms. Dabar Vilniuje yra su
darytas “Tarybų Lietuvos žur
nalistų sąjungos organizacinis 
biuras”. I jį įeina: Karosas (pir
mininkas), Kulikauskas. Bie
liauskas, Zenkevičius ir kt.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

.. ■ ■ ■■ ■ ;■■■.. t

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, PO. 7-4280

Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up
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Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosny? “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros . VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1S23

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 
AUKOJO:

/Tęsinys iš pereito numerio/
O. ir V. Juodišiai, Toronto, Ont. $5.00

3.00 
. 2.00 

3.00 
3.00 
1.00 
2.00 
1.00 

t2-50
J. Milašius, Coniston, Ont. 2.50
A. Dobilas, Toronto, Ont. 1.00
J. Rimkus su šeima, Vittoria, Ont. 5.00
S. Zulpa, London, Ont. 2.00
K. V. Bagdonavičiai, Richmond

Hill, Ont. 2.00
A. Portofejus, Toronto ,Ont. 3.00
Per Z. Orvidq, Hamilton, Ont., 

aukojo:

Aukota per kun. J. Danielių, 
London, Ont.

Pp. Dilkai, Toronto, Ont.
p. Juknevičienė, Toronto, Ont.
J. M. R. Z., Toronto, Ont.
K. Daunys, Coniston, Ont..
A. F. Galdikas, Toronto, Ont. 
V. Kundrotienė, Detroit, Mich.
A. Žilevičius, Coniston, Ont.

A. Dobilas, Toronto, Ont.

10.00
5.00

Z. Savickienė .50
F. Rimkus 1.00
K. Zadlauskas .50
J. Vaičius 1.00
VI. Stabingis .50
A. Alšauskas .50
E. Antanaitienė 1.00
Midlonde laike kryžiaus pašven

tinimo surinkta aukų 284.35
Tillsonburgo ūkininkų Klubas,
Tillsonburg, Ont.
J. Lobenskas, Regina, Sask.
R. ir S. Augustinovičiai, Till

sonburg, Ont.
Aukojusiems ačiū.

10.00
/Bus d./

Vienybėje — galybė !

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 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 Dun-das St. W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

zz

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

DAR NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS maisto ir vaistu kainos
GERIAUSIAS MEDŽIAGAS IR KITUS DAIKTUS PIGIAU
SIAI IR GREIČIAUSIAI PASIUNČIA I VISUS RYTŲ* EURO
POS KRAŠTUS

Janique Trading Co.
Prezidentas J. KAMIENSKI

CENTRINĖ ĮSTAIGA 835 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 4-4025

ST. CATHARINES, ONT., 66 Church St, Tel. MU. 2-9171 
HAMILTON, ONT., 652 Barton St., Tel. LI. 5-0264
EDMONTON, ALTA., 10649 — 97 ST., TEL. 23839 
ir daugelyje kitų Kanados ir JAV-bių miestų. _

PASTABA:, Reikalaukite naujų kainaraščių ir informacijų. •
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J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LE. 1-2471
PERKANT AR PARDUODANT BET KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, KREIPKITĖS Į ŠIĄ LIETUVIAMS GERAI ŽI
NOMĄ FIRMĄ. TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ ĮVAIRIŲ 
NAMŲ, BIZNIŲ, SKLYPŲ, TABAKO FARMŲ, APARTMEN- 
TŲ IR KITOKIŲ NUOSAVYBIŲ. SUDAROME PASKOLAS.

Mūšy didysis šachmatininkas
PASIKALBĖJIMAS SU P. VAITONIU “Aušros” žinios

RIAS

Brock - Dundas
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, moderni virtuvė, 
naujas alyvos šildymas, gražus' 
kambarys rūsyje, namas be 
skoIu, turi būti parduotas.

Oakwood - St Clair
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, 
Kietmedžio grindys, alyva šil
domas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, šeimininkas išvyksta.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėtų f .kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, mod. virtuvė, van
deniu alyva šildomas, šoninis 
įvažiavimas, turi būti parduo
tas. Pilna kaina $17.700.

High Park - Bloor 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, 2 mod. virtuvės, 
mod. vonia, vandeniu alyva 
šildomas, gražus kiemas.

Swansea - Windermere 
$5.500 įmokėti, 5 kambarių at
skiras šiurkščių plytų namas 
(bungalow), mod. virtuvė, aly
va šildomas. Garažas. Lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, arti su
sisiekimo.

Westmount - St. Clair 
$7.000 įmokėtų 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, mod. virtuvė, mod. 
vonia, kilimai etc. Vandeniu - 
alyva šildomas, garažas, namas 
be skolų.

Rusholme Rd. - Bloor 
$9.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, 2 mod. , vonios, van
deniu alyva šildomas, dvigubas 
garažas.

Indian Rd. - Bloor 
$13-15.000 įmokėti, 14 kamba
rių atskiras mūrinis namas, (3 
atskiri butai), 3 vonios, 3 vir
tuvės, 3 vandens tankai etc. 
Vandeniu alyva šildomas, ypa
tinga idideli kambariai, kaip 
24x20 etc. Dvigubas mūrinis 
garažas, galima lengvai įrengti 
dar vieną butą rūsyjė, namas 
be skolų.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du augštus, mūrinis namas. 
Alyva šildomas, dvi vonios, dvi 
virtuvės. (Taip kaip duplek
sas). Garažas. Viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti. 
Arti susisiekimo.

$4.500 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus, atskiras, mūrinis 
namas su vieta garažui, 2 virtu
vės, alyva apšildomas. Tuojau 
galima užimti. Keele - Annette 
rajone.

$6.000 įmokėti, 7 kambarių,per 
du augštus atskiras mūrinis 
namas su garažu. 2 moderniš
kos virtuvės, vandeniu - alyva 
apšildomas. Geras morgičius. 
Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. St. Clair - Oakwood raj.

$7.000 įmokėti, 13 kambarių 
mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomas, garažas 
ir privatus įvažiavimas, 2-vo
nios, 3 virtuvės. Oakwood - St. 
Clair rajone. Arti susisiekimo 
ir apsipirkimo. Labai geras 
nuomavimui rajonas.

Baby Point. Gražus 7 kamba
rių per du augštus mūrinis at
skiras namas su garažu ir pu
siau privačiu įvažiavimu. Van
deniu alyva šildomas, kvadrati
nis- planas. Prašoma kaina 
$21.800.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su 2 
garažais ir privačiu įvažiavimu, 
vandeniu alyva šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios. High Park ra- 
w-

4 būtų namas (fourplex). Kiek
vienas butas po 5 kambarius, 2 
garažai, moderniškos virtuvės.- 
Pilnai išnuomotas. Arti susisie
kimo ir apsipirkimo. Pilna kai
na $44.000.

Visais namų pirkimo ir parda
vimo reikalais skambinkite

B. SAKALAUSKAS
Tel. darbo LE. 1-2471 

Namų LE. 6-1410

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Dėmesio!!
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di- 
delis mūro namas. Gera investacija .

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS HIGH PARK - BLOOR -

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Kas pažįsta mūsų žymųjį šach
matininką Povilą Vaitonį, tikrai 
nesistebi jo didžiąja pergale Van 
couveryje. Vaitonis visada buvo 
amžinas staigmenų darytojas — 
juk tik jis vienas Lietuvoj tesu
gebėdavo ištiesti ranką į Mikėno 
karūną ir ją nuimdavo tuo mo
mentu, kada tas mažiausiai to ti
kėdavosi. Šį kartą ir buvusis 
Kanados šachmatų čempionas 
Andersonas nematė aplinkui 
priešo, kuris galėtų pajudinti jo 
ilgametį sostą.

-Ir į šį sostą Vaitonis įlipo tik
rai įspūdingai — nė vieno kon
kurento nenugalėtas ir tik vieną 
oartiją prieš Jurševskį tesužai- 
dęs lygiomis.

Tiesa, Vaitonis ir šį kartą žai
dė laskeriškai—suktai, plėšė per
galę po pergalės iš susilpnintų ir 
komplikuotų padėčių. Jis yra 
mėgėjas ristis ant bedugnės kran 
to — tai yra jo stiprybė ir bene 
charakteringiausia kaip šachma
tininko ypatybė. Kanadoj gy
venantis rusų didmeisteris Bo- 
gotyrščiukas savo kombinuoto
mis partijomis visiems Kanados 
šachmatininkams įvaro nemaža 
baimės, tačiau prieš Vaitonį jis 
dar nelaimėjo nė vienos partijos. 
Šiandien Kanados šachmatinin
kai kalba, kad Vaitonis šiame 
turnyre buvo laimingas kaip 
Homero Ulysas. Bet čia reikėtų 
dar pridurti, kad jis buvo ir gučK- 
rus kaip Ulysas. Juk pasikviesti 
priešą į savomėgiamą medžiok
lės lauką jam pakišant kiškį ir 
pačiam taikyti į briedį, tai ir yra 
pati didžiausia šachmatų kom
binacija.

Jūsų laikraščio koresponden
tui teko pasikalbėti su grįžusiu 
čempionu ir jis pats teikėsi kai- 
ką pasakyti apie savo laimėjimą.

— Ar ir Jums, gerbiamasis 
čempione, šis laimėjimas buvo 
staigmena?

— Macų tai nebuvo jokia staig
mena, nes aš tik tuo tikslu ir te
važiavau į Vancouverį. Ypatin
gai geri rezultatai ir mane kiek 
pradžiugino: juk palikti savo pir 
mąjį konkurentą per 1% taško 
ir buvusį čempioną per 2 tašku, 
ir nė vienos partijos nepralaimė
ti tokiose pirmenybėse šachma
tų praktikoje yra gana retokas 
įvykis. G kad man šias pirmeny
bes nebus sunku laimėti, jau ro
dė tas faktas, kad pereitų metų 
Montrealio atvirame turnyre, 
kur dalyvavo ir iškilieji ameri
kiečiai Lombardi ir Evans, aš 
jau gerokai pralenkiau savo da
bartinius konkurentus — Kana 
dos šachmatininkus.

— Kurie žaidėjai šiame Van- 
couverio turnyre Jums buvo pa
vojingiausi?

— Be abejonės, rimčiausiu kon 
kūrentu aš laikiau Andersoną, 
bet ir Fusteris. ir Jurševskis pa
sirodė labai stipriai. Prieš Jur
ševskį turėjau žymiai geresnę 
padėtį, bet baigmėje padaryta 
mano klaida jį išgelbėjo nuo pra 
laimėjimo. Prieš Andersoną tu
rėjau irgi gana gerą padėtį, bet 
padaręs vieną silpną, klaidingą 
ėjimą taip sukomplikavau padė
tį, kad tasai padarė fatališką 
klaidą ir taip laimėjau. O Fus
teris tai ilgoką laiką mane spau
dė ir buvo stipriai užpuolęs ma

no vieną silpną pėstinniką, bet 
tikslokas mano apsigynimas nie
kais pavertė jo ataką ir tas ma
no silpnasis pėstininkas pasida
rė valdove.

— Ar tos nuolatinės .išvykos 
Jums nesudaro finansinių ir ki
tokių sunkumų?

— Taip, su kiekviena išvyka 
susidaro nemaža sunkumų, tiek 
finansiniu, tiek iš darbo išėji
mo atžvilgiu. Kelionės. išlaidų 
turnyro organizatoriai nepaden
gia. Betgi geroji Hamiltono ir 
Toronto lietuvių visuomenė to
kiais kritiškais momentais mape 
visuomet finansiškai ir morališ
kai paremia ir mano užsimoji
mus padeda realizuoti.

— Ar galėtumėt pasakyti ko
kios organizacijos ar asmenys 
Jums daugiausiai padeda.

— Visų savo rėmėjų net nebe
galiu čia išvardinti. Iš hamilto- 
niečių labiausiai moraliai ir ma
terialiai remia įvairių organiza
cijų vadovai^ Didžiai dėkingas 
esu kun. dr. J. Tadarauskui, p. 
Jazbučiui, p. Mikšiui, p. K. Sta
naičiui, p. J. Giedraičiui, p. J. 
Kšivickui ir kitiems. Torontiečių 
rėmėjų net ne visų ir pavardes 
žinau, bet didžiausią paramą gau 
nu iš “Vyčio” sporto klubo ir jo 
mecenatų p? Strazdo, kun. P. 
Ažubalio, Kirkilio, Budreikos ir 
kit. Čia ypatingą pasitarnavimą

tos paramos organizavime atlie
ka mano kolegos Toronte šach
matininkai — H. Stepaitis, A. 
Tarvydas ir A. Sirutis.

— Ar gavote šį čempionatą 
laimėjęs kokią dovaną ir ar ma
note šį čempionatą ginti ir to
liau?

— Taip, gavau pereinamąją 
taurę, kurioj jau antrukart yra 
įgraviruotas mano vardas. Dary
siu kaip ir kiekvienas šios žemės 
valdovas — iš sosto be kovos ne
pasitrauksiu, — pabrėžė šypso
damasis Vaitonis.

Ir mums belieka tik palinkėti 
jam sėkmės. A. Si.'

151 Stoyner Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Darome pagal užsakymus Įvairius 
baldus, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus.

Sveikiname Hamiltono LSK 
Kovą, švenčiantį 8 metų kultū
rinės bei sportinės veiklos su
kaktį ir linkime gražaus ir vai
singo darbo tautos Baruose.

Nuoširdus ačiū vaišingiems 
ročesteriečiams už taip nuoširdų 
priėmimą ir globą mūsų jauni
mui. Taip pat ačiū mūsų gerie
siems šoferiams: V. Paulioniui, 
V. Neimanui, V. Štuikiui ir A. 
Slivinskui.

Šį sekmadienį, tuoj po kino, 
įvyks Aušros pobūvis, guriame 
bus pagerbti VH-jų Š. Ameri
kos Liet, žaidynių nugalėtojai 
bei aptarti einamieji reikalai. 
Visi nariai, tėveliai ir rėmėjai 
maloniai prašomi dalyvauti.

Pradedamos krepšinio treni
ruotės. Treniruotės vyks kiek
vieną antradienį ir ketvirtadienį 
sekančia tvarka: jaunučiams 
4.30-6 vai. v., mergaitėms 6-7 
vai. v., jauniams 7-8.30 vai. vak., 
vyrams 8;30-10 vai. vak.

Vytis -Mt. Carmel 6:1
Po ilgos pertraukos ir triukš

mingos su gražiais laimėjimais 
išvykos Rochestery vytiečių vie
nuolikė vėl pasirodė savoj že
mėj. Rungtynės buvo paskelb
tos netikėtai, todėl ir komandos 
sąstatas nebuvo iš geriausių. Šim 
kui tenka ginti vartus; pradžioj 
jam nevyksta — kamuolys kren
ta iš rankų ir italai pirmieji pa
siekia įvartį. Bet J. Vėlyvis tuoj 
pat išlygina iš kampinio pakeltą 
kamuolį, nukreipdamas į priešo 
vartus. Po šių įvarčių žaidimas 
pasidaro apylygis. Kėlinio pa
baigoj po gra.žaus P. Rožaičio 
derinio A. Kasperavičius sker
suoja J. Vėlyviui, kuris iš arti 
šauna antrąjį įvartį.

Antras puslaikis priklauso 
vytiečiams. Jau pačioj pradžioj 
Lietuvininkas šauna du įvarčius, 
užtikrindamas laimėjimą. Padrą 
sinti aiškaus laimėjimo vytiečiai 
mėgina apšaudyti priešo vartus 
iš toliau. Nors Žuko kamuolį var 
tininkas labai vykusiai nukrei
pia į kampinį, tačiau Preikšaičio 
bombą yra priverstas išsigriebti 
iš tinklo. Priešas matydamas aiš
kų pralaimėjimą pradeda žiau
riai žaisti, už ką pora žaidėjų yra 
šalinami iš aikštės. Žaidimo pa
baigoj Lietuvininkas šauna tre
tįjį šio vakaro įvartį užbaigda
mas rungtynes 6:1 pasekmę.

Pasitraukus iš lygos abiejoms 
austrų komandoms, pirmenybių 
lentelėje atsirado kaikurių ne

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechanines automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti j

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mašinos remonto darbus. 
Keičiama alyva ir tepamos mašinos.

TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

APIE 
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

WARING

Rašo eilė The Globe and Moil prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadienini skyrių "Žvilgsnis j Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
trauką

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, koip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. UI I I IS .
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St. W. ----- Telef. LE. 4-8450
' - Jums patarnaus:

V. MORKIS, P. BUDREIKA, A. BLIUDŽIUS, F. JONYNAS

ED WARING, koip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdą ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgą

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

Dėl pristatymo i namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

LATVIŲ GtLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiškume Ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

J....................  ' ........ ...... ...........................   ■ ..........

aiškumų. Vytis vis pirmauja ir 
atrodo taip išsilaikys iki pirme
nybių galo. Neturima pastovaus 
pirmenybių tvarkaraščio, todėl 
nėra žinoma kada bus sekančios 
rungtynės. Tai galima sužinoti 
sekant vietinius dienraščius ar
ba pasiteiraujant pas vytiečius.

Po laimėjimų Rochestery Vy
tis yra pakviestas dviems rung- 
tynėms į Niujorką prieš pilną 
Lietuvių Klubo komandą (žai
džia ir keletas nelietuvių). Gi 
Rochesterio ukrainiečiai, ku
riuos galima skaityti JAV vięe- 
meisteriu, norėtų rungtyniauti 
Toronte. Artimiausioj ateity dvi 
pirmaujančios komandos iš Can.
- Con. lygos vyksta į St. Cathari
nes vynuogių nuėmimo šventę, 
kur žais parodomąsias rungty
nes. Vytis būtų šioms rungty
nėms pirmoji komanda.

Kaip matome, po praeitų metų . 
Star taurės laimėjimo ir" šiais 
metais vytiečiams skinant vieną 
po kito laimėjimo laurus, susi
domėjimas mūsų vienuolike vis 
kyla. Tik mūsų tautiečiai tam 
vis dar abejingi. Baigiant norė
tųsi palinkėti vytiečiams ir to
liau skinti laimėjimus bei gar
sinti lietuvių vardą plačiojoj 
Kanadoj. A. S.
Krepšinio turnyras Niagaroje
Kanados V-tos Lietuvių Die

nos proga, rugpjūčio 31 d-, Colle
giate V.I., Niagara Falls, Ont., 
buvo pravestas krepšinio tur
nyras. Dalyvavo visi Kanados 
lietuvių sporto klubai, išskyrus 
Toronto “Vytį”, taip pat iš JAV 
Detroito LSK .“Kovas”. Krepši
nio turnyras buvo pravestas vie
no minuso sistema.

Vyrų krepšinyje Toronto Auš
ra žaidė prieš Hamiltono Kovą 
rungtynes laimėdami 56:37. Auš
ros komandoje žaidė ir taškus 
pelnė: Laurinavičius D. 15, Mic
kevičius 3, Šurna 25, Grigaitis 9, 
Juodikis 0, Venckus 4; Kovo — 
Stanaitis 3, Trumpickas 7, Pet- 
rušaitis 7, Jankauskas 2, Liškaus 
kas 8, Aponavičius 2, Žilionis 8.

Detroito Kovas prieš Niagarą 
laimėjo 57:46. Kovas — Petraus
kas 11, Memenąs 8, -Thompson 
18, Rugienius 14, Gilvydis A. 0, 
Gilvydis J. 6; Niagara — Bie
liūnas 13, Švažas 10, Bersėnas 7, 
Lanė 0, Jonušas 0, Bučas 15, Mes 
kis 1, Deinoras 0.

Montrealio .. Tauras . laimėjo 
prieš Toronto Aušrą 61:41. Tau
ras — Piečaitis 2, Bukauskas 11, 
Otto 16, Baltuotos 5, Simus. 27, 
Šipelis 0. Aušra — Laurinavičius 
2, Mickevičius 11, Šurna 13, Gri
gaitis 10, Venckus 5.

Į finalą įėjo Detroito Kovas ir 
Montrealio Tauras. Detroito 
Kovas užtikrintai laimi finali
nes rungtynes prieš Mpntjęeąlio 
Taurą 68:40 ir
ro nugalėtojui" Kovas^Pet
rauskas 18, Memenąs 8, Thomp
son 18, Rugienius 6, Gilvydis A. 
4, Gilvydis J. 14;-Tauras — Pie
čaitis 4, Bukauskas 4, Otto 8, Bal 
tuonis 9, Sinius 1.1, Šipelis 4.

Moterų krepšinyje Toronto 
aųšrietės išsikovojo sau perga
lę įveikdamos Hamiltono kd- 
vietes 27:7. Aušros komandoje 
žaidė: Šapokaitė 3, Šeriūnaitė 11, 
Uogintaitė 7, Matelytė 6, Pun- 
džiūtė 0; Kovo — Stanaitytė 1, 
Miniotaitė 0, Meškauskaitė 0, 
Bakaitytė 2, Žemaitytė 0, Gurgž- 
dytė 2, Petrušaitytė 1, Virbickai- 
tė 0, Latauskaitė 0.

Sekmadienį, iškilmingo akto 
metu, KLB Kr. Valdybos pirm. 
V. Meilus turnyro nugalėtojams 
įteikė taures. Vyrų krepšinio 
pirmos vietos nugalėtojams Nia
garos pusiasalio karių Sąjungos 
“Ramovė” taurė buvo įteikta 
Detroito Kovui. Antrosios vietos 
nugalėtojams SLA 278 St Cathą 
rines kuopos taurę įteikė Monb- 
realio Taurui. «

Moterų krepšinio nugalėtojos
— Toronto Aušra — gavo Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
St. Catharines skyriaus taurę. ;

L. M. ;
Beisbolas. International Ly

gos — Toronto Maple Leafs sun
kiai laimėjo 1-mą vietą beisbolo 
sezonui pasibaigus, atsiplėšę nub 
Buffalo Bisons vos per % taško 
(rungtynių). Toronto Maplę 
Leafs paskutiniu laiku per ket
verius metus laimėjo 3 kartus 
pirmą vietą ir 1955 m. liko 27roj 
vietoj vos per % taško. Klubo 
savininkas milijonierius Jack 
Kent Cooke (keleto žurnalų sa
vininkas Toronte) paskutiniu ląi 
ku buvo paėmęs keletą gerų žai
dėjų ir klubas pakilo į pirmau
jančią vietą paskutinių keturių 
metų bėgyje. . <

Antradienį, rugsėjo 10 d., pra
sideda finaliniai žaidimai (play
offs) tarp Toronto Maple Leafs 
ir Miami Marlins bei Buffalo Bi
sons ir Richmond Virginians. ,

Laimėtojai patekę į finalą žais 
Little World Series su Ameri
can Association League. M. ;

Vašingtonas. — Speciali JAV 
komisija paruošė projektą ato
minių ginklų sandėlių Europoje. 
Jie būtų JAV žinioje, bet būtų 
skirti naudotis Atlanto Sąjun
gos valstybėms. t
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V. VAŠI S
■■ REAL ESTATE . _

L. W. Telefonas LE. 1-4605
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

STERILI POLITIKA
(Atkelta iš 3 psl.) 

vidui būtų garantuotos pagrindi
nės žmogaus teisės, pagaliau 
“laisvės jėgų” ypač aktyvus 
bruzdėjimas Lenkijoj, Pabalti
jy, leidžia viltis, kad “išsilaisvi
nimas” ateina.

Būdinga todėl “Darbininke” 
tilpusi žinia, jog gomulkinė Len
kijos vyriausybė vienus metus 
finansuos Lenkijos lietuvių du
kart savaitinį “Dainava”. Yra ži
noma, kaip paniekinančiai len
kai atsinešė į maskolbemius - 
stalinistus lietuvius praėjusios 
dekados metu. Lenkijos spauda 
gali nevaržomai pasiekti Lietu
vą, kurios “dabartinė spauda, 
anot “Darbininko” koresponden
to Punske neatitinka nei laiko 
dvasios, nei lietuvių reikalų”. 
“Dainavos” rolė gali tapti isto
rine.-..y ■

-y Vasario 16 signataro 
pareiškimas

Vienas iš trijų Vasario 16 ak
to signatarų, Mykolas Biržiška, 
dabar Los Angeles, (Petras Kli
mas grįžo Lietuvon iš Sibiro, 
St Kairys aktyviai dalyvauja 
VLIKe) pasikalbėjime “Drau
dė” reikšmingai nutylėjo tiek 
JAV, tiek ir jos išlaikomų politi
kų '“išlaisvinimo” veiklą. Jo pa
reiškimas nereikalingas komen
tarų: “... maskolišką bolševiz
mą pažįstu ne nuo šiandien ir 
ramiai seku tarybinės “tvarkos” 
raidą, ..turėdamas prieš akis 
maskoliško komunizmo... teigi
nius ir neiginius, nei kiek neabe
joju, jog nebe už.kalnų bus Lie
tuvoj toks gyvenimo sąlygų pa
sikeitimas, kad ne tik aš, bet ir 
daugelis kitų politinių išeivių 
laisvai galės jon sugrįžti”.

' “Kai 1918 m. vasario 16 mes, 
dvidešimt Tąrvbos nariu, nasira-

Energingas gydytojas
Gydytojas nusprendė savo pa

cientą pasiųsti pajūrin. Atsisvei- 
Kindamas jis duoda paskutinius 
nurodymus:

— Nepamirškite tiksliai Vyk
dyti mano nurodymus: daug 
miegoti, negerti alkoholinių gė
rimų, per dieną surūkyti tik dvi 
cigaretes...

— Bet . . .
— Jokių bet nenoriu ir klau

pti. Vykdyk tamsta, kaip sa
kiau ...

Po atostogų pacientas vėl atei- 
ia pas gydytoją.

— Na, kaip ten buvo? Pailsė
jo!?

— O. taip. Labai dėkoju tams- _____ ______
tai. Viskaš buvo gerai. Iš pra- ’^iau tikėjusi, kad ponia Jadvyga 
džių buvo tik sunkiau priprasti 
prie tų cigarečių. Anksčiau aš 
niekad nerūkiau ir man nepati
ko. Tačiau ipratau ir man dabar 
net jau patinka...

Moteriškai
*—Reikėtų padaryti rentgeno 
nuotrauką, miela ponia, — sako 
gydytojas pacientei.

— Gerai, pone daktare, bet, jei 
galima, prašyčiau nufotografuoti 
iš profilio. Taip aš visada 
žiau atrodau...

Tiek vietos nėra
Jau buvo po vidurnakčio, kai 

vienas ispanų bajoras atvažiavo 
į miestą ir pradėjo belstis j vieš
bučio duris. Po gerokos valan
dėlės iš antro augšto lango pa
sirodė mieguistas savininkas ir 
paklausė:

— Kas ten?
— Don Jose Pedro Fernandez 

de Chantello, Rodrigo de Villa 
Nova, Grande de Avila, Cavalle- 
ro de Santiago, Commes Nobille 
de Alcantara.

— Tiek daug kambarių aš ne
turiu, — pertraukė šeimininkas 
r uždarė langą.

, Patvirtinimas
— Keista. Jokiu būdu nebū-

Dr. A. Užuplenė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdyrjpo 
pagalba.

41 HEWITT AVJE. /prie Roncesval- 
te - Dundas St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiod. 2-4 vai. p.p., ant- 
rod., ketvirtod., penktad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

4—

Dr. J. URBAITIS
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. 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. (pagal susi
tarimą).

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

gra-

*

Elektros 
mechanikas .

Taisau visų rūšių elektros motoras 
bet elektros jrankius. Torp pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-S697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak.., kitomis dienomis betkada.
V. NtJRUS

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 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10 - J 2 vai , 2 - 

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

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specUJtitei. 

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

/prie Spadino Rd./ #
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

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

teturi-tik 30 metų.
— Keista ir man, bet tai teisy

bė. Ji ir prieš 10 metų taip sakė.
Atsikirto

Kinijoje kairinėse europietis 
ant savo draugo kapo padėjęs 
puokštę gėlių žiūri, kad kinietis 
yieną kapą puošia lėkšte su mė
sos kepsniu.

— Gal tamstos bičiulis išeis iš 
kapo užkąsti? — pajuokauja eu
ropietis.

— O,-taip. Kai tik tamstos bi
čiulis išeis pakvėpinti rožių, ma
nasis išeis užkąsti...

Paieškojimai
Kvasylius Antanas ir Jonas 

ieškomi Kvasyliaus Jono iš Lie-! 
tuvos. Atsiliepti “TŽ” redakci-. 
jon.

Žemaičio Jono, kil. iš II Šilei- 
kių k., Rokiškio valse., ieško mo
tina iš Lietuvos. Rašyti: Jonas 
Deksnys, 55 Sanford Avė. S., 
Hamilton. Ont.

Mockeliūnas Bronius, gyvenęs 
Šakių apskr., Paluobių- valse., 
Patamošupių kaime, ieškomas 
giminių iš Lietuvos. Prašom at
siliepti ar žinantieji pranešti 
šiuo adresu: Jonas Kamąitis, 90 
Stanley Ave., Hamilton, Ont., 
Canada.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 dUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo.9-11 ir nuo 6-8. Šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 

šeštadieniais 12-2.

I šinėjom Lietuvos nepriklauso
mybės raštą, darėme tai ne kaip 
karštuoliai ar išsišokėliai, bet 
kiekvienas turėdamas jau dau
giau ar mažiau visuomeninio pa
tyrimo, ne okupacinės valandos 
įspūdžių paveikti, bet giliai su
prasdami ir išgyvendami istori
nę atliekamojo akto reikšmę. 
Vienas pasirašiusiųjų, kuriam 
vėliau — nuo II Pasaulinio karo, 
— teko žiauriai nukentėti ir ku
rio dar šiuo metu aš nedrįstu 
įvardyti, man tuomet aiškiai pa
sakė: “Jeigu nors viena mūšų 
karta kokius 20 metų išgyvens 
nepriklausoma, kokios bus po to 
politinės katastrofos — dėl sve
timų ar savų, kalčių — tautoje 
įskiepytas nepriklausomybės 
jausmas įveiks visa tai ir po il
gesnio ar trumpesnio laiko tau
ta susigrąžins prarastą nepri
klausomybę”. Almus.

LžS REIKALINGA REFORMŲ
(Atkelta iš 3 psL) Icių mūsų aktyviuosius laikrašti- 

ir patariamuoju (aišku, ne pri- ninkus, bet, kad jų yra, tikriau- 
verstinu), rekomenduojančiu šiai, niekas nebandys ginčyti.

Pagaliau, kas jei ne LŽS 
retų kelti beveik visų mūsų 
tuviškų laikraščių redakcijų 
rių atlyginimo klausimus, ku
rie, gal ir nedaug kam žinoma, 
yra beveik ubagiški, visomis šio 
Jbdžio prasmėmis. LŽS turėtų 
pravesti plačią kompaniją skai-' 
tytojų tarpe aiškinant, kad ir 
spaudos darbuotojai, niekada ne
galvodami iš savojo darbo su
krauti turtus, vis dėlto yra pilnai 
verti bent fabriko darbininko at
lyginimo, jau nekalbant apie vi
jus antvalandžius. Skaitytojai 
turėtų suprasti, jog šios dienos 
mūsų laikraščių kaina yra že
miau įsivaizdavimo ribos. Leidė
jai bijo kelti kainą, nes bijo su
mažėjimo prenumeratorių. Ir tas 
klausimas, toli gražu nėra nei 
patenkinamas, nei kol kas iš
spręstas. Dažnai girdime kriti

škos žodžių laikraščių ir redakį- 
cijų atžvilgiu, bet turbūt niekad 
niekas nepagalvoja, kad prade
dant betkurią kritiką, reikia žiū
rėti ar tiek kritikuojamieji turi 
bent patenkinamas darbo ir at
lyginimo sąlygas. Idealizmas yra 
labai geras ir taurus dalykas, bet 
jis, kaip gyvenimo realybė vis 
dažniau pabodo, turi tendencijos 
blėsti, ypač kai su tuo, kad ir la
bai skambiu žodžiu, šeimos ne
aprengsi ir nepapenėsi.

Klausimas pasvarstytinas pla
čiau. Al. Gimantas.

verstinu), rekomenduojančiu 
akstinu mūsų laikraštininkų 
orientacijai. O tokių problemų 
yra. begalės. Ar tik ne svarbiau
sia būtų informacija apie gyve
nimą Lietuvoje. Vieni laikraščiai 
perteikia žinias gautas iš Vil
niaus radijo, “Tiesos” puslapių, 
Eltos biuletenio, nedėdami jokių 
komentarų. Kiti laikraščiai ma
žiausią žinutę iš Lietuvos, dar 
apipina ilgiausiomis pastabomis, 
dar kiti stengiasi iškelti viską, 
kas tik ten blogai ir t.t. Žodžiu, 
pilnai objektyvios, bešališkos 
informacijos apie padėtį Lietu
voje stokojame. Ir tas, rašančio
jo nuomone, kaip tik vyksta dėl 
bendros orientacijos neturėjimo. 
Vieni sako, kad jei perdaug kel
si pasitaikančius blogumus Lie
tuvoje, o nutylėsi vieną kitą tei
giama reiškinį, žinios bus ten- 

| dėneingos. Kiti balsai šaūkia, 
kad su komunizmu turime ko
voti visomis keturiomis, ir. jokiu 
būdu neįsileisti į savo laikraš
čius raudonosios propagandos, ją 
suprantant perduodant skaityto
jui šviesesnes teigiamesnes ži
nias iš Lietuvos ir t.t. ir t.t. Aiš
ku, čia tik maža dalelė visų pro- 

r blemų ir reikalų kasdien supan-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybe augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairios kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir Šviežius, kavą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

$15.60 + persiuntimas $6.50 viso
$ 6.45 + persiuntimas $6.50 viso
$17.95 4- persiuntimas $6.50 viso

$1.80
$1.95
$1.78
$2.65
$1.80
$2.60

22 sv toukų kiauliniu
22 sv. CUKRAUS
22 sv. lašinių /storų/

Vi
Vi

1
1
1

kg 
kg 
kg 
kg 
kg
kg bekono

kovos 
kokovos 
šokolodo 
sviesto 
toukų

t
14
Vi

1

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kiti

$21.90 
$12.95 
$24.40

$1.50 
$1.90 
$o:so 
$0.80 
$2.75

citrinų
džiov. oprikosų

datulių
riešutų mišinio
produktai iŠ mūsų kainoraščių.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nuo .....
Medžiaga paltams nuo ...........
Medžiagos suknelėms nuo ....

2 kg odos /5 poroms batelių/
1 kg odos .storų padų 4 mm
Vyriški tuflioi or bateliai — dvigubų podų bile kokio fasono $ 12.90
Moteriški bateliai bile kokio fasono .................................. T.....$10.95

daugiau /už 316 y ardo f 
daugiau /už 316 yardo/ 
/216 yordo dvigubo pi./

$18.30 
$ 3.95

$9.25 ir
$9.45 ir
■ $4.45

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.

Streptomycrno 10 gr. $2.60
Isoniazid /rimifon/ 1000 tabl.

50 mgm
PAS 500 lobi.
I sopo s /Rim. + Pos/ 1000 tobl.

$8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tobl. $0.80

$4.60
$3.50

Vit. B-12 6 omp. 
Cortisone 50 t. 
Lorgoctil 
Hydrocortisone 3x10 
Glucose 100 cc 
ir dougelis kitų voistų.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

žirkles $4.00; plaukams kirpti mažinęSiunčiame skustuvus $4.50; specialias 
les $4.00; ir kitos kirpėjų priemones.

Akordeonas 120 bosų 5+4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Įvarius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pokelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui i Lietuvą pridėti dar $6.50, į Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas. %

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL EM. 4-2810 

HAMILTONE skambinkite JA. -88-5257 (42 Brodick St) 
» * t

Gyvenantieji už Toronto siuskite Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

ir

tu- 
lie- 
na-

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dr. Jonas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
1399 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą. '

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai į tėvynę

t'AHIQUE TRADING CO. J

835 QllftW ST.W-TGRQNT0.3-tM 4-4026

S Skyriai: Hamiltone, St. Catha- 
rines ir kitur.

ŠILDYMO KONTRAKTORiUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. 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 Stn Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Visu draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANA BARAUSKA
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608 Įstaigos tel.: WA. 4-2129

Baby Point Paint & Wallpaper
Jvoirūs dožai, sienoms popietis, grindims toilės ir kiti reikmenys. 

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2'4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

auto radio, televizijos ir radio aparatus
Garantuotas darbas ir dalys.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klases rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Dr. 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 vol. vak. (pagal susitarimą).

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

chirurgas '
Priėmimo valandos 2-3 ir »

7-9 po pietų *
11 Gore Vale Avė. Toronto I

Telef. EM. 8-3754

Valau fotelius ir . I
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

Duffer i n Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas 'iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS '

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./# telef on nokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusto Ave, Toronto, Ont. 

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesio! iš musų sandė
lių Kanodbfe orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, moist aš, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkint i mūsų tomybo 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9S27.

rtoklmet.

i

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Yakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
csm. ištiria aklų nervus, kuri* dai
nai sukelia g^Jvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastotoms. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
ToImm, patikriM, prijungiu ar 

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

motorus.
Be to, opimu namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu

Skambinti telef. LE. 3-1080 
44 GWYNME AVt, TORONTO

STANLEY SHOE STORE

vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 
EE—-LEE

1438 Dundas St W. Toronto

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A

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

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei- 
* siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613

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
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Nuo šio sekmadienio par. 

bažnyčioje sekmadieniais vėl 
pradedamos 12 vai. pamaldos. 
Tuo būdu sekmadieniais šv. Mi
šios laikomos 9.39, 11 ir 12 vai.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 15d., 
Springhurste baigiamos šios va
saros lietuviškos pamaldos. Pas
kutinį kartą pamaldos bus lai
komos įprasta tvarka: 9 ir 11 vai.

— Arkivyskupijos kurijos po- 
’ tvarkiu, šį sekmadienį per visas 
pamaldas daroma speciali rink
liava Popiežiaus labdary binei 
veiklai remti.

— Susitarus su imigracijos įs
taiga, lietuviams seneliams pi
lietybės dokumentai ateityje bus 
įteikiami privačiai teisėjo kam
baryje, dar prieš prasidedant 
oficialioms dokumentų įteikimo 
ceremonijoms. Lietuviai sene
liai, gavę raštiškus pakvietimus 
pilietybės dokumentų gavimo 
reikalu, prašomi iš anksto pa
skambinti į kleboniją, kad vie- 

. nas iš kunigų reikalingą dieną 
galėtų vvkti imigracijos įstaigon 
tarpininkauti.

— Pakrikštyta: Jūratė Cecili
ja Vyšniauskaitė, Aldona Ona 
Vyšniauskaitė, Viktorija Aud
rey Rudnickaitė ir Kristupas 
Ramūnas Abromonis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjus vasaros karščiams 

parapijos gyvenimas vėl grįžta 
į normalias vėžes. Pradedant 
ateinančiu sekmadieniu, rugsė
jo 15 d., apatinėj salėj kas sek
madienį vėl bus laikomos 11.30 
vai. Mišios. Tą pačią dieną prasi
deda ir katechetinės vaikų pa
mokos, kurios bus tęsiamos kiek
vieną sekmadienį per ištisus 
mokslo metus iki pavasario. Lan 
kantiems nekatalikiškas pra
džios mokyklas vaikams tokios 
pamokos bus tuoj po 10-tos vai. 
Mišių kavinėje. Jas ves Vaikų 
Darželio seselės. Lankantiems 
gi nekatalikiškas gimnazijas re
ligijos pamokos bus tuoj po 11- 
tos vai. Mišių muzikos studijos 
patalpose; jas ves T. Steponas. 
Tėvai prašomi atkreipti dėme
sį, kad Bažnyčia juos įpareigoja 
po sunkia nuodėme rūpintis sa
vo vaikų religiniu auklėjimu. 
Vaikai, lanką katalikiškas mo
kyklas, jau gauna tokį auklėjimą 
mokykloj, bet lankantiems ne
katalikiškas mokyklas šitos sek- 

z madienio katechetinės pamokos 
yra būtinos.

— Parapijos salė, vasaros me
tu daugiausia tarnavusi vestuvių 
reikalams,, nuo šio laiko pirmoj 
ir lietuvišką visuomenę. Atida- 

’eilėj vėl aptarnaus parapijiečius 
rydami naują sezoną Prisikėli
mo parapijos choristai šį šešta
dienį ruošia didelį su labai gra
žia ir turininga programa šokių 
vakarą, kurio pradžia 7.30 v. v.

— Šį sekmadieni laike Mišių 
bus daroma speciali rinkliava, 
šv. Tėvo labdaros darbams ir 
nuo karo nukentėjusiems pa
remti. Ši rinkliava daroma viso
se katalikų bažnyčiose laisvaja
me pasaulyje. Tą dieną savo 
duosnia auka atjauskim ken
čiančius.

— Mūsų parapijos bažnyčioje 
surinkta $114,06 Lietuvos Kanki
nių Kryžiaus statybai Midlande 
ir $149,87 misijoms.

— Pereitą savaitę į T. Pranciš
konų vasarvietės patalpas N. 
Wasagoje, kur buvo pravestos 
dvi jaunimo stovyklos, įsilaužę 
vagys, be menkesnės vertės daik 
tų, {Savogė radijo ir patefoną. '

— Visuotinis KLKat. Moterų 
D-jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus susirinkimas šaukiamas 
spalio 13 d. muzikos studijoje 
tuoj po sumos.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 15 
d., 5.30. vai. p.p. mūsų salėje ro
domas spalvotas muzikalinis fil
mas su Ezio Pinza ir Roberta 
Peters “Tonight we sing”. Po to 
šokiai jaunimui.

— Pakrikštytas Viktoras Jo
nas Mackevičius.

Dr. inž. A. Juozapavičius, 
vienas “TŽ” steigėjų, savo darbo 
firmos Catalytic Construction 
Ltd., kurios centras yra Phila- 
delphijoje, kviečimas, emigruo
ja į JAV ir apsigyvens Philadel- 
phijoje. Visi dokumentai jau su
tvarkyti ir netrukus jis su visa 
šeima ketina palikti Kanadą, kur 
nuo 1949 m. gyvendamas Winni- 
pege ir Toronte aktyviai daly- 

t vavo visuomeniniame gyveni
me: L. Bendruomenės, ateitinin
kų ir KLK Kultūros D-jos veik
loje. Ponia K. Juozapavičienė, 
diplomuota chemikė, buvo viena 
Katalikių Moterų D-ios Kanado
je steigėjų ir kuri laiką — C. 
Valdybos pirmininkė.

Šeštadieninė mokykla 
mokslo metus pradeda šį šešta
dienį, rugsėjo 14 d., šv. Pran
ciškaus par. mokykloje. . Tėvai 
prašomi savo vaikus atvesti de
vintą valandą ryto. Mokiniai bus 
suregistruoti, supažindinti su 
klasėmis, vadovėliais ir bendrąja 
mokyklos tvarka, o po to — or
ganizuotai visi vyks į šv. Jono 
Kr. bažnyčią pamaldoms. Mo
kykloje veiks šeši skyriai, pir- 
najame bus dvi grupės.

Mokytojai ir lietuviškoji vi
suomenė mūsų jaunąjį atžalyną 
sutinka su džiaugsmu, linkėdami 
iam, ypač mažiesiems, pradedan
tiems pirmus metus lankyti mo
kyklą, geriausios sėkmės.
Jaun. ateitininkų susirinkimas
Šį sekmadienį, rugsėjo 15 d., 3 

vai. p.p. įvyksta jaunučių ir jau
nesniųjų at-kų susirinkimas Pri
sikėlimo parapijos salės muzi
kos studijos kambaryje. Narių 
dalyvavimas būtinas, nes, tarp 
kitų svarbiu reikalų, bus svars
tomas ir uniformos įsigijimo rei
kalas.

Radijas lietuviškai
Šį šeštadienį, /rugsėjo 14 d. 8 

vai. vak. iš radijo stoties CFRB 
Toronte, banga 1019, programoje 
“Canadian All”, lietuviai duos 
specialią programą Kanados vi
suomenei .Programoje dalyvau
ja solistai: A. Ščepavičienė, V. 
Žemelytė ir V. Verikaitis. Sto
ties komentatorius John Colling
wood Reade praves pasikalbėji
mą su J. R. Simanavičium apie 
Lietuvą.

Skaučių Židinio 
steig. susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 12 d. Toronto Lietuvių 
Namuose 8 vai. vak. Buvusias 
skautes kviečiame į šį susirinki
mą atvvkti. Iniciatorės;

Skautų-čių Židinys 
rugsėjo 15 d.'šv. Jono Kr. para
pijos salėje 7 vai. vak. rengia 
rugsėjo 8 d. minėjimą - arbatė
lę. Pakvietimai gaunami pas Ži
dinio narius. Valdyba.

Liet, organizacijų dėmesiui
Rugsėjo 15 d. 3 vai. p.p. šau

kiame L. Namų penkmečio pro
ga nepaprastą šėrininkų susirin
kimą. Kas iš organizacijų norė
tų sveikinti žodžiu ar raštu, pra
šome prieš susirinkimą praneš
ti valdybai arba L. Namų admi
nistratoriui.
, L. Namų penkmečio 

baliui, kuris įvyks rugsėjo 21 d. 
LN valdyba visu atsidėjimu ruo
šiasi, kad jis būtų įspūdingas ir 
nuotaikingas ne tik svečiams, 
bet ir šėrininkams — šių namų 
savininkams.

Grįžęs iš Europos ir parsivežęs 
iaug įspūdžių muz. St. Gailevi- 
čius stropiai ruošia “Varpo” 
chorą, kuris baliuje pasirodys su 
įauju repertuaru.

Svečių patogumui rūpinamasi, 
kad ir bufetai būtų ne kasdie
niniai. Šiam tikslui yra sudary
ta iš veiklių šėrininkių ponių ko
misija. Baliaus loterijai vertin
gų fantų yra pažadėję visa eilė 
mūsų prekybinihkų ir paskirų 
asmenų. Atlantis Import-Export 
b-vė per K. Motušį yra paskyru
si vertingą radijo aparatą, o 
Courtland Packers Co. per Br. 
Ščepanavičių — didelį rūkytą 
kumpį. Pas dail. T. Valių užsa
kyti ir baliaus dienai bus baigti 
4 lietu vos didžiųjų miestų her
bai ir Vytis. Jais bus papuošta 
didžioji salė.

Savo kūrinius išpildys ir šo
kiams gros “Trimitas”, o šo
kiams skirta didžioji salė. Bs.

Atvyko pianistė lietuvaitė
Pianistė Angelika Matukaitė, 

tik šiemet Paryžiuje baigusi mu
zikos studijas, grįžo į Kanadą ir 
apsistojo Toronte. Jaunoji pia
nistė atidaro studiją ir priims 
mokinius High Park rajone — 
56 Alhambra St.,’ tel. LE. 6-6955.

Malonu, kad Toronto lietuvių 
kultūrininkų pajėgos auga. To- 
rontiečiai, be abejonės, lauks 
naujos pianistės ir viešo pasi
rodymo.

Jonė Kvietytė ritminės mankš 
tos ir išraiškos šokio pamokas 
po vasaros atostogų pradeda 
šį penktadienį, rugsėjo 13 d., 7 
v. vak. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoj. Pamokos vyks 
kiekvieną penktadienį: 7. v. v. 
jauniu klasė, 8 vai. v. moterų 
mankštos klasė.

Liet. Kankinių Kryžiaus 
miniatūrų yra padaręs architek
to dr. A. Kulpavičiaus tėvelis. 
Vieno jo modelio nuotrauka bu
vo įdėta praėjusiame “TŽ” nr. 
pirmame puslapyje.

A. A. pulk. BRONIUI PEČIULIUI mirus, 

jo artimiesiems — p. Pečiulienei, dukterims Ninai Pečiuly

tei, Valei ir Vytui Kasiuliams, gilią užuojautą reiškia

J. ir G. Ambraziejai.

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAFUOS CHORAS 
KVIEČIA VISUS — SENUS IR JAUNUS — Į 

šio rudens šokių sezono

atidaryma
rugsėjo 14 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

Puikus orkestras. Bufetas. Laimės ratas. Balionai. Įvairenybės.
Pradžia 7.39 vai. vak. Įėjimas $1.

MONTREAL, One

SPORTO KLUBAS “VYTIS”
RUOŠIA PIRMĄJĮ PO VASAROS ATOSTOGŲ

didžiuli šokiu vakaru
Gros puikus 8-niiį žmonių “Cubana” orkestras. 

Veiks turtingas įvairiais gėrimais Jjufetas.
Vakaras įvyks MASARYK SALĖJE (212 Cowan Ave., prie Queen 

St. W.) š.m. RUGSĖJO 14 d. Pradžia 7.30 vai. vakaro.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.

Įėjimas $1.

Visi į Lietuvių Namų
PENKMEČIO BALIŲ,
KURIS ĮVYKS VISUOSE L. NAMUOSE

RUGSĖJO 21 D. '
Meninę daiį atliks muz. St.’Gailevičiaus “Varpo” choras, o šo

kiams gros padidintame sąstate orkestras “Trimitas”.
Veiks ponių gerai paruošit gausūs bufetai.

Vertingų fantų loterija
Kvietimai gaunami L. Namų Administracijoje ir pas valdybos

narius. Kvietimų skaičius ribotas
Kviečiame visus šėrininkus skaitlingai dalyvauti.

Įėjimas 2 dol. Pradžia 7.30 vai .vak.
Liet Namų Valdyba.

Šaulių Klubo 
nariams pranešama, kad šaulys 
Pr. Barauskas, studijavęs kal
bas Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje, dabar dirbąs Empire 
draudimo pensijų ir gyvybės 
draudimų skyriuje, sutiko Toron 
to Šaulių klubo nariams padėti 
kaip vertėjas visuose susirašinė
jimo reikalauose ir tarpininkau
ti kanadiškose įstaigose.

Šauliams ligoniams, nedirban
tiems ir visiems kovų invali
dams šaulys Pr. Barauskas pa
tarnaus nemokamai, o visiems 
kitiems už labai mažą atlygini
mą. Skambinti LE. 4-3608.

Smulkesniu informaciių gau
site pas šaulį Jasiūna, tel. LE. 
3-4370. .

Taip pat pranešama, kad šau
liai ir šaulės, norį dalyvauti šau
dymo pratimuose iš šautuvų 22 
kalibro, registruojasi pas Jasiū
na, tel. LĖ. 3-4370, iki rugsėjo 
14 d.

Gerai šauda šauliai dalyvaus, 
šaudymo varžybose su Toronto 
karių organizacijos šaudymo 
sekcija, kurioj galės laimėti ver
tingus prizus - dovanas.

Klubo valdyba.

Rugsėjo 8-ta
Toronto apyl. v-bos rūpesčiu bu
vo paminėta šeštadienį ‘‘Tėvy
nės Prisiminimų” radijo valan
doj, kur atitinkamą kalbą pasa
kė buvęs VLIKo pirm. J. Matu
lionis. Sekmadienį atlaikytos 
pamaldos su atitinkamais pa
mokslais visose bažnyčiose.

Ieško muzikantų
Vad. Metro Orchestra, ruošda

masis gruodžio mėnesio koncer
tui, rugsėjo 10 d. pradėjo pamo
kas Earl Haig Collegiate Audi
torium, 100 Princess Ave., Wil- 
lowdale, vadovaujant dirigentui 
Jan Rzepus, kuris yra ir Har
mony Symphony Orchestra diri
gentas. Pamokos bus kas antra
dienį, išskyrus mokyklų atosto
gų metą. Jos yra įtrauktos į 
North York švietimo vadybos 
vakarinių kursų programą, tad 
mokslas kainuos tik $5 ir dar $5 
reikmenims įsigyti.

Kviečiami mėgėjai. Informa
cijų kreiptis į Mrs. Lloyd Mac- 
Hattic, 200 Cameron Ave., Wil
lowdale, tel. BAldwin 5-1368.

“Gražina” kanadiečiams
Kanados metinėje parodoje, 

kuri pasibaigė praėjusį šeštadie
nį, be kitų įvairenybių ir kultū
rinių parengimų, buvo ruošiami 
ir Toronto dienraščio “The Dai
ly Star” koncertai. Juose be kitų 
televizijos ir radijo įžymybių 
dalyvavo ir sol. V .Verikaitis, 
kuris per šešias dienas padaina
vo arija iš operos “Gražina” pa
lydint CBC “Songs of my Peop
le” orkestrui ir chorui. Tą lie
tuviška arija žiūrovai, kurių bū
davo iki 10.000, priėmė labai en
tuziastiškai.

Katka rugsėję 6 d. atidarė di
delę maisto krautuvę K & K 
Food Market — 3 Jasper Ave., 
Mount Denis.

Į Pp. Motiejūnų
vedybinio gyvenimo 25 metų su
kaktis paminėta pereitą šešta
dienį šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje.

Pp. Motiejūnai, ankstyvesnės 
kartos ateiviai gerai žinomi To
ronto lietuvių kolonijoj kaip 
veiklūs, energingi ir susipratę 
lietuviai. P. Motiejūnas, ilgame
tis buvusio “Aušros” choro orga
nizatorius ir jo dirigentas, išva
ręs gilią kultūrinę vagą anks
tyvesnės imigracijos lietuvių 
tarpe. Ponia M. Motiejūnienė 
dalyvauja visuose kultūrinio ju
dėjimo parengimuose, ypatingai 
scenos mėgėju veikloj.

Ta proga šv. Jono parapijos 
salė prigužėjo pilna. Buvo pasa
kyta visa eilė kalbų. Kalbėtojai 
apibūdino abiejų sukaktuvinin
kų nepamirštamą kultūrinį įna
šą į Toronto lietuvių koloniją.

Didelę staigmeną padarė bu
vusio “Aušros” choro dalyviai, 
darniai sudainuodami dvi dai
nas, pačiam p. Motiejūnui diri
guojant. Dalyvis.
DIPLOMUOTA LIETUVĖ SIUVĖJA Anė- 
lė Šlekienė — 609 St. CIarens Avė., tel. 
LE. 5-7203. Skambinti po 6 vai, vok.
STATAU MŪRINIUS PRIESTATUS, ga
ražus ir rūsius. Skambinti RO. 6-5420, 
S. Andriekus.

Br. Abromonis
i gyvenąs tuo tarpu Montrealy 
lankėsi Toronte, kur dalyvavo 
savo sūnaičio krikštynose ir pa
simatė su savo senais pažįsta
mais. Taip pat jis pasigėrėjo 
naujomis “TŽ” patalpomis ir už
simokėjo prenumeratą už atei
nančius metus.

Br. Abromonis yra žinomas 
kaip meniškų rankdarbių auto
rius. Jo darbų nuotraukų buvo 
spausdinta “TŽ”. Šiuo metu jis 
ką tik grįžo iš Kanados šiaurės, 
kur buvo feder. vyriausybės tar- 
nyboj.
DĖMESIO! Norintiems statyti 
namus, pigiausiomis kainomis 
įvairias lentas pristato North 
Sylva Co. Ltd. Teirautis telefo
nais LE. 2-0586 arba LE. 1-5455.
Išnuomojami pirmame augšte 2 kamba
riai ir virtuvė; -llme augšte 3 kamba
riai ir virtuvė. Yra garažas. Visi kamba
riai be baldu. Tel. RO. 2-8989. 97 Du
rie St., prie Bloor St. W.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte arba vienas kambarys ir virtuvė 
su baldais ar be baidu. 85 St. Clarėns 
Ave.į tel. LE.3-0196, skambinti po 6 v.v.

Išnuomojamas kambarys H-me augšte 
su maistu ar be. Skambinti LE. 1-3250.

PARDUODAMAS fotelis ir mieg. sofa. 
Pigi kaina, geras darbas. Visi baldai yra 
nauji. Tel. HO. 3-5493.

I UŽSISAKYKITE Į

DOMINION COAL & WOOD CO.
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527

Anglys išvėžiojamos ir šeštadieniais.

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

TORONTO

VINCO KRĖVĖS VARDO LITE
RATŪROS PREMIJA PASKIR

TA JONUI MEKUI
Vinco Krėvės vardo literatū

ros premijos jury komisija, su
sidedanti iš dr. H. Nagio — pir- 
nirinko, B. Pūkelevičiūtės, B. 
Ciplijauskaitės, J. Kardelio ir K. 
Veselkos, susirinkusi posėdžio 
1957 m. rugsėjo 4 d. Montreealy- 
je ir apsvarčiusi visus 1955-1956 
m. išleistus, dar nepremijuotus 
lietuvių grožinės literatūros kū
rinius, nutarė, trimis balsais 
prieš du, antrąją Vinco Krėvės 
vardo literatūros premiją skirti 
Jonui Mekui už jo idilių rinkinį 
“Semeniškių idilės”. Premijos 
įteikimo iškilmės įvyks rugsėjo 
21 d. 7 vai. vak. Montrealy, Auš
ros Vartų parapijos salėje. Tiki
masi sulaukti laureato, kuris 
tartų žodi ir paskaitytų savo kū
rybos. Koncertinėje dalyje da
lyvaus Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatro aktoriai, B. Vaitkū- 
naitės šokiu grupė ir keletas 

; montrealifečiams dar nepažįsta
mų menininkų. Po iškilmingo 
akto įvyks šokiai su linksma pro
grama ir turtinga loterija. Lie
tuviu Akademinis Sambūris 
kviečia premijos įteikiman atsi
lankyti ne tik visus montrealie- 
čius, bet ir tolimesniu kolonijų 
kaip Toronto ir Hamiltono lietu
vius, tuo įrodant savo susidomė
jimą lietuvišku žodžiu ir norą jį 
išlaikyti bei puoselėti.

Liet Akad. Sambūris.
Šv. Jono liuteron. bažnyčioje, 

3594 Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt. kampe, rugsėjo 15 d., 
12.30 vai. p.p., lietuvių pamaldos 
su šv. komunija. Pamokslą sa- 
kvs svečias vun K^eris iš Vo
kietijos. Kun. dr. M. Kavolis.

Svarbus Liet. Akad. Sambūrio 
susirinkimas įvyksta rugsėjo 13 
d. Louis H. I>afontaine mokvk- 
los salėj e j 4245 Berri St., sąryšy
je su Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinės premijos Įteikimu ir 
praktišku vakaro parengimu 

i Narių dalyvavimas būtinas. 
LA Sambūrio v-ba.

Mokslo metai pradėti praeitą 
šeštadieni 10 vai. pamaldomis 
ir subuvimu salėje. Atidaryme 
dalyvavo mokytojai ir gausus 
būrys mokinių bei tėvų.

Šešt. pradžios mokyklos dar
bą pradės (dėl mokyklų minis
terijos patvarkymo) tik rugsėjo 
21 d. Todėl ateinantį šeštadieni 
mokyklose pamokų dar nebus 
Mokyklų patalpos yra tos pa
čios kaip ir pernai: Aušros Var- 
■'’i mokykloje — 1525 Anger St, ___ _____ o--r____________
Rosemount — 3125 Dandurand. j Kęsgailos padėkos žodžio,

T.’<*t Bendruomenės choro i Tautos himnas ir 250 dalyvių iš- 
valdyba praneša visiems choris-1 šiskirstė. Scena buvo .dekoruota 
tams, kad repeticijos vyks'toje. J. Ladygos.
pačioje mokykloje, Mountain St. ’ ”
’atvėie Pirmoji repeticija įvyks 
penktadieni, rugsėjo 13 d. Labai 
kviečiami nauji dainininkai, 
vpač dar niekur ochruose nedai
navę, mokyklose tebesimokan
tieji ar jas baigę Jaunuoliai. Pa
darykime šį chorą Montrealio lie 
tuvių reprezentaciniu vienetu.

■ Rugsėjo 8 d. minėjimas pra
dėtas pamaldomis AV par. baž
nyčioj, kurias atlaikė ir labai 
jautrų pamokslą pasakė Mont- 
realyje . teologijos mokslus bai
gęs jaunutis tėv. Liudvikas Vė- 
želis, dirbęs Tėvų Pranciškonų 
namuose St. Catharines; Mont- 
realį jis aplankė paskutinį kartą, 
prieš išvykdamas į Korėją. Kas 
jį ten traukia? — Prispirtas tė
vas Liudvikas pasiaiškina: “Esu 
idealistas; trokštu savo tėvynei 
laisvės. Dėl laisvės mūsų jau
nųjų pareiga kentėti”. O Korėjo
je jis matąs kenčiančią tautą, jo- ‘ 
je kenčiančią Lietuvą. Korėjoj 
jis numatąs pasilikti, nebent 
’rižtų į vėl laisvą tėvynę Lie
tuvą.

Žmonių buvo prisirinkusi pil
na bažnyčia, o organizacijos at
siuntė savb vėliavas.

Pavakary įvyko gražus ir la
bai gerai nusisekęs minėjimas, 
kuris teužtruko tik pusantros va 
landos. Tai jau didelė pažanga 
minėjimų rengime.

Po neilgos, bet kondensuotos, 
sklandžios ir aktualios, iš Toron
to atvykusio svečio KLB Kr. Vai 
dybos pirmininko V. Meilaus, 
kalbos, prasidėjo meninė progi 
ramos dalis kurią išpildė jaunie
ji Montrealio b-nės meno atsto
vai.

Skautų vyčių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. Piečai- 
čio, akordeonu grojant A. Vičui, 
pašoko Šusta. Solistas A. Keblys 
padainavo St. Gąilevičiaus Kla
jūną ir J. Tallat - Kelpšos Ža
liojoj lankelėj. Pianistė V. Jtf- 
dzentavičiūtė, kuri gana skaid
riai ir pagaunančiai, bet dar ne 
visai apvaldyta technika pa- 
'kambino F. Chopino Noktumą 
:r Fantaziją. G. Butkutė - Čap- 
kauskienė padainavo dvi lietu
viškas dainas, paskum vieną A. 
Campra ir vieną E. Griego. Šią 
solistę buvo įdomu išgirsti po 
dviejų metų pertraukos. Ji, pa
keitusi mokyklą, stropiai dirbo. 
Tos lyrinis sopranas, šilto temb
ro, techniškai patobulėjęs, augš- 
tose gaidose dar labiau sustiprė
jęs ir prasiplėtęs, tebėra nedrą- * 
sus ir kiek neryžtingas žemesnio 
se ir vidurinėse gaidose. Solis
tei gerai akomponavo V. Sieg- 
rist.

Vykusią nostalgišką paties pa
rašytą lyrinę prozą apie “tėviš
kės gluosnių raudą” — gluosnio 
pasikalbėjimą su svetimame did
miestyje gyvenančiu iš tėviškės 
išvykusiu jaunuoliu, paskaitė V. 
Piečaitis. Kalvelį sušoko jaunie
ji taut. šokių grupės šokėjai. Pc

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun
Taisau ir parduodu Įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino
mis kaip kitur. Telefonas YO. 4533 
Priimu prenumerata "Tėv. Žiburiams".

Skambinkite or rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. ’ 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Lakeview Furniture
. COMPANY
1096 OGDEN AVE.

Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionas, tai 
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog* iš dirbtuvės. 

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
•užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Padėka
Kanados Ateitininku Centro Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja už paramą ot-kų va
saros stovyklą organizuojant: Hamiltone 
ot-kų kuopai už $50 auką, Toronto Pri- 

|sikėlimo parapijos Liet. Katalikių Mote
rų D-jos skyriui už $50, šv. Jono Kr. 
parapijos KLK Moterų D-jos skyriui už 
$25 auka. ...

Be viršminėtų aukų stovyklos suorga
nizavimas vargu ar būtų buvęs įmono- 

jmes. nes iš stovvklautojų mokesčio išsi
versti nėra galima.

Į Be to, š.m. buvo įsigyto 6 palapinės, 
.taio kad įskaitant palapinių kainą į sto
vyklos išlaidos, turėta $180 deficito. Ki
tais metais palapinių pirkti nereikės, bet 
šių metu skolą reikes kaip nors padeng
ti. Praėjusiais metais mus sušelpė Kraš
to bendruomenė, ir kitos organizacijos, 
tad tikimės, kad ir šiais metais jos pa
dės mums tą skolą išlyginti.

Kanados At-kų Centro Valdyba. I

Kun. A. Vilkaitis yra atvykęs 
iš Čikagos aplankyti savo gimi
nių. <

Janina Adomonienė siunčia 
žemomis kainomis, vaistus į vi
nis kraštus, dabar pradėjo siųsti 
be vaistų ir įvairius kitus daik
tus: įvairias medžiagas, drabu-x 
žius, avalvnę, mezgimo bei siu
vimo mašinas, akordeonus, dvi
račius, maisto dalykus ir kt. Vis
kas siunčiama pigesnėmis kaino
mis negu kitur.

Tautiečiai, norintieji siųsti 
siuntinius, prašomi pirma- pasi
teirauti pas J. Adomonienę, tel. 
RI. 4-6940 arba kiekvieną sekma
dieni AV par, salėje. (skelb.)

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami Į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją,

Pristatome per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rubliu ......................  $10.00
Persiuntimas ................S 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licensed and Bonded by NJ. 
State Banking Commission.

R .................. ■!■■■■ ,, ................... ...

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W, Toronto, OnL
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais H U. 9-1543

Indian Grove - Blcor, 8 kamb. atskiras plytų namas. Kvadrati
nis planas, 2 virtuvės, modemiškai įrengtas, vandeniu - alyva 
apšildomas, 2 mūriniai garažai, (mokėti apie $8.009, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos
7 butų apartmentas, 9 metų senumo modemus pastatas, 6 ga
ražai, pilnai įrengtas su šalydtuvais ir pečiais, geros nuomos 
ir gerame rajone. Įmokėti apie $29.090

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.


