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Demokratija
Valstybės santvarka priklauso nuo to, kaip išsprendžiami 

individo bei visuomeninių korporacijų santykių derinimo, taip 
pat individo ir valdžios santykių normavimo reikalai valstybės 
gyvenime. Kai viskas yra sprendžiama centro valdžios, kurios 
ir sudarymui piliečių masė neturi įtakos, tokia valdymo forma 
vadinama autokratija; kai lemiančiu veiksniu yra piliečiai, vei
kią per tam tikrus savo išrinktuosius organus, vadiname demok
ratija. Nūdien gyvename demokratijos viešpatavimo amžiuje. 
Joks autokratinis bei diktatūrinis nukrypimas nelaikomas norma
liu reiškiniu. Tokie^Težimai paprastai stengiasi savo metodus 
taip pat vadinti demokratiškais arba laikinais, esą, neišvengia
mais kelyje į demokratiją ar į augštesnį gerbūvio laipsnį.

Joks pasaulio diktatorius mūsų laikais jau nedrįsta Liudviko 
XIV pavyzdžiu savęs sutapatybinti su valstybe. Nei vienas jų 
nebesako: “Valstybė — tai aš!” Priešingai, kiekvienas dedasi 
savo tautos valios reiškėju, vadu savo tautos misijai įvykdyti. 
Visi nūdieniai diktatoriai ir diktatorėliai yra tautų vadai. Visi 
jie sakosi vykdą tautos valią, o tautos norus, pasak Napoleono I, 
jis žinąs, bet ne pati tauta, kuri esanti paveikiama visokiausių 
pašalinių įtakų ir reikiamu momentu savo tikrųjų troškimų ne
pajėgianti pareikšti, o svarbiausia, nepajėgianti nuspręsti, kokių 
konkrečių priemonių valstybė turi imtis, kad tautos troškimai 
būtų įvykdyti. Pasak diktatorių, jų šalininkų bei diktatūros teo
retikų, tikroji demokratija esąs šitokis tautos valios vykdymas, 
o demokratinėje santvarkoje esanti perdaug piktnaudojama sa
vanaudžių partinių intrigantų, tikroji tautos valia esanti iškrei
piama, o vykdoma partijos vadų bei klikų valia, tik rinkimų me
tu, esą, stengiamasi balsuotojus patraukti skambiais pažadais, 
kurių net negalvojama vykdyti.

Aišku, kad šitokiuose priekaištuose yra nemažai tiesos. Rin
kimų proga dažnai perdaug pažadama, tačiau pažadus ir tikrąją 
laimėjusios partijos politiką piliečiai prisimena ir sekančiuose 
rinkimuose. Tai yra faktas, kurio negali pamiršti nei viena par-' 
tija. Pažadas yra vekselis, kurį išpirkti pareikalaus piliečiai. Tai 
yra laidas, kad rinkiminiai šūkiai negali būti visiškai tušti. Ne
bent toji partija nė negalvotų laimėti daugumą ir perimti vals- 

- tybės vairą. į
Demokratijos viešpatavimo laikais visi autokratiniai bei dik

tatūriniai režimai organizuoja demokratinių rinkimų maskara
dus. Mat, dedantis tautos valios vydytojais reikia iššaukti nors 
falsifikuotą jos valios pareiškimą. Tam pravedami- balsavimai,

niausiąi be opozicijos, vykdo “tautos valią” plodamas diktatoriui 
bei režimo atstovams. Klasiškas tokios “demokratijos” pavyzdys 
yra Sovietų Sąjungoje, kur apie demokratiją daug kalbama, bet 
viskas tvarkoma komunistų partijos, kuri savo viduje taip pat 
tvarkosi ne demokratiškai, bet iš viršaus, skiriamo aparato ir 
ginkluotos jėgos pagalba.

Iš esmės nuo bolševikinės santvarkos nedaug kuo tesiskiria 
ir visos kitos diktatūros. Visos jos vaidina “tikrąją demokratiją”, 
“tarnybą tautai” ir “tautos valios vykdymą”, o valdo savo susi
daryto aparato ir ginkluotos jėgos pagalba. Nebuvo ir nėra dik
tatūros, kuri neturėtų savo ginkluotos atramos bei sau ištikimo 
biurokratinio aparato. Žinoma, negalima sakyti, kad visi dikta
tūrinio režimo veiksmai yra kenksmingi .ir nesutampa su tautos 
troškimais. Dažna diktatūra paddho ir didelių dalykų, tačiau visa 
tai neišperka piliečių teisių susiaurinimo ir nekontroliuojamos 
valdžios piktnaudojimo, kurio pagundoms neatsilaiko joks dik
tatorius, kiekvieną sau nepalankų veiksmą laikydamas valsty
bės išdavimu. Čia ir glūdi didysis diktatūros susikirtimas su de
mokratiniais principais.

KAS
Užsienio reik, ministeriu min. 

pirm. Diefenbaker pakvietė To- 
. ronto un-to prezidentą Sydney 

Smith, išbuvusį akademinėj tar
nyboj 12 metų. Kadangi jis nė
ra dar parlamento narys, jis tu
rės kandidatuoti kurioj nors 
krašto rinkiminėje apylinkėje, 
kuri laikoma konservatoriška. 
Sydney Smith buvo prisaikdin
tas, .perėmė užsienio r. min. pa
reigas ir vadovaus Kanados de
legacijai Jungt. Tautų sesijoje. 
Jo atlyginimas kaip užs. r. min.’ 
bus mažesnis už un-to preziden
to.

L. St. Laurent, buvęs min. 
pirm., atsisakęs ir nuo. liberalų 
partijos šefo pareigų, pareiškė 
dar būsiąs opozicijos vadu atei- 
nančioj parlamento sesijoj.

Darbo ministeris M. Starr pa
rengė naują planą darbo įstai
goms ir netrukus išleisiąs po
tvarki. įpareigojanti jas uoliau 
rūpintis darbo radimu bedar
biams. Ikišiol darbo įstaigos tik 
registruodavo darbo duodančius 
ir ieškančius. Ministeris paveda 
daugiau rūpintis darbo suradi
mu ir tam pasitelkti naujų tar
nautoju. Darbo įstaigos yra ne
darbo ir apdraudos komisijos ži
nioje.

Tarnnrovincmė konferencija 
numatvta šaukti š.m. pabaigoj. 
Min. pirm, jau išsiuntinėjo kvie
timus ir 4 provincijos iau sutiko 
joje dalyvauti. Data dar nenu
statyta. bet svarstvtini klausi
mai jau žinomi, būtent, nauja 
mokesčių paskirstymo sistema ir 
tarpvyriausybiniai santykiai.

Keturis milijardus dolef. išlei-

NAUJO KANADOJE?
do Kanada per 7 pastaruosius 
metus kariuomenės naujiems 
ginkalms: laivams, tankams, lėk
tuvams ir pan. Į šią sumą neįei
na vid. Kanados radaro linija, 
aerodromai, kaireivinės. anga
rai. Viską sudėjus išleistoji su
ma padidėja 3 kartus.

Anglikonų suvažiavimas Bran 
done pasisakė prieš Halifaxo tei
sėjo J. E. Hudson kalbą, kurioje 
jis smerkė vyriausybę už perdi- 
delį duosnumą vengrų pabėgė
liams, kurie esą “antros klasės 
piliečiai”. Jiems esą mokama 
pvz. kelionpinigiai po $6.75 die
nai: $1.75 pusryčiams, $2.25 pie
tums ir $2.75 vakarienei, o ang
likonų Sinodo nariams tik $3.00. 
Kiti kalbėtojai pareiškė, kad Ka
nada esanti pakankamai pajėgi 
tokiam pabėgėliu duosnumui, o 
jeigu Sinodo nariai mažiau gau
na, kaltas pats sinodas. Suvažia
vimas taip pat pasisakė prieš lai
dotuvių ištaigų perdideles kai
nas už laidojimus.

Prašėsi denortuoti. Vokiečių 
kilmės Jerry Witke gyvenąs To
ronte pakliuvo teisman už žmo
nos ir uošvės sumušima. Teisė
tas nubaudė jį sumokėti $100, 
bet nuteistasis pametęs kantry
be tarė: “Kas čia per teisvbė, 
kad vvrui niekad netikima? Ko
dėl gi Jūs manęs nedeportuo- 
iat?” Teisėjas išnildė ši jo pra- 
švma ir nusprendė rekomenduo
ti Witke deportacijai. Pastarasis 
atsakė: “Tai man patinka”.

Jau gavo no $20 visi Albertos 
orov. gyventojai, iševvenę ten
10 metu ir dvejus pastaruosius ,kys eilę P. Amerikos valstybių 
metus be pertraukos. Tai divi- ir ten esančias lietuvių koloni- 
dendas nuo pajamų, gautų 1956 jas.
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Lietuvaitės vienuolės, dirbanč os parapijinėsę^žokyklose. Prieš pradėdamos mokslo netus, jos svarstė Čikagoje sėkmingesnio 
auklėjimo ir mokymo problemas ' į <

Gausios Vengrijos sukilimo 
post mortem kalbos: egzilų, Pa
vergtose Europos, Tautose; vaka- 

kvos valdminkų Parlamentari
nėj konferencijoj Londone ir pa
galiau, neutralistų, Azijoj, siūlė 
lietuviams tą pačią išvadą — iš
likti ir išlaukti.

Niujorko didžioji spauda, -su 
nuotraukomis paminėjo pražilu
sių ir plikagalvių egzilų pastan
gas pasauliui priminti skaudų 
Centro Europos tautų likimą. 
Plakate “UN Save Hungary”, fo
ne, ant viso viršutinio PET pa
niūrės fasado, priešais Jungtines 
Tautas, matėsi šūkis: “United 
Nations: Help Us End Soviet Op
pression and Exploitation, Re
store Our Rights and Liberties. 
The peoples of Albania, Estonia, 
Bulgaria, Hungary, Poland, 
Czechoslovakia, Latvia, Lithua- 

m. už provincijos gamtos turtus 
— žibalą ir dujas. Provinciją vai 
danti socialinio kredito partija 
buvo žadėjusi mokėti gyvento
jams žymiai didesnes sumas, bet 
neištesėjo. Vykdydama bent iš 
dalies šį pažadą prov. vyriausy
bė nutarė -išdalinti $11 mil. iki 
gruodžio 31 d. 5.500.000 prov. gy
ventojų. Apie 100 indėnų, gavę 
pinigus, iš džiaugsmo suruošė 
gatvėse šokius. Liberalų parti
jos atstovas pareiškė, kad toks 
pinigų dalinimas esanti didžiau
sia kvailystė, bet $20 atsiėmė, 
esą jie vistiek būsią iššvaistyti.

Lietuviai Pietų Amerikos 
krikšč. demokratų kongrese 
Rugsėjo 17-22 d.d. Brazilijoje, 

Sao Paulo mieste įvyksta II-sis 
P. Amerikos krikščionių demok
ratų kongresas. Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjungą 
šiame kongrese atstovaus net 22 
asmenų delegacija. Septyni de
legatai vvksta iš JAV, o kiti nu
matyti iš P. Amerikos. Lietuvių 
delegaciją sudarys dr. A. Trima
kas. LKD Brazilijos atstovas 
kun. ,P. Ragažinskas, žurnalistas 
Kazimieras Čibiras iš Montevi
deo, dr. E. Draugelis ir prof. A. 
Stonis.

J kongreso garbės komitetą 
yra pakviesti viso pasaulio kr. 
demokratų partijų pirmininkai, 
kurie figumdia visuose kongreso 
raštuose. Lietuvius ten atsto
vauja LKD pirm. Pr. Vainaus
kas.

Rvšy su kongresu VLIKo pir
mininkas dr. A. Trimakas aplan-

Kalbos r ryšys
ALMUS, ndradarbis

nia; Romam W&i&'pikat8s?- 
bene vienintelis atsitikimas', 
riame pabaltiečiai buvo traktuo
jami lygiomis su Lenkija ir Bal
kanų tautomis. Šiaip visos savai
tės dėmesys atiteko Vengrijai. 
Apie jos skaudų likimą, PET ini
ciatyva, “žinomi amerikiečiai” 
paruošė detalų raportą, k.urį, kar 
tu su pačių Jungtinių Tautų ra
portu apie padėtį Vengrijoje ši- vietų papročiu “granatas”, ir 
taip susumavo Australijos dele- kolchozininkų turgų. (Rugsėjo 
gatas JT C. O. Shann: !4 d. jūsų korespondentas pakar-

“... Aišku, jog vengrai neno- i totinai kreipėsi į NYTimes ūž
ti, kad sugrįžtų praeitis su di-■ sienio žinių redaktorių, prašy- 
džiaisiais žemvaldžiais. Jie gai-1 damas vėl bandyti pralaužti už-
valingai tetrokšta savos bendruo 
menės: laisvos spaudos, laisvais 
balsavimais rinktos vyriausybės. 
Trokšta nevaržomi reikštis poli
tikoj ir kūryboj. Jie nepakenčia 
indoktrinacijos pagal vienos gru 
pės dogmą. Nori taikos ir har
monijos su visais kaimynais, 
įskaitant sovietus”.

Didžiosios valstybės — JAV- 
bės, JKaralija — būdingai ma
nė. kad laisvojo pasaulio pasi
piktinimą dėl sovietų teroro 
Vengrijoje geriausia būtų iš
reikšti baudžiant vengrų “palec- 
kius” Budapešte. Dr. Nunez Por- 
tuando siūlymas pasmerkti tik
ruosius kaltininkus, sovietus, iš
šaukė indie’čių ir burmiečių su
sijaudinimą. Jawarhlai Nehru 
nervinosi kam, girdi, “tuščiai 
kalbėti” — iš tų kalbų vaisių ne
bus. Indusų premjeras, vengrų 
sukilimo metu smerkęs sovietų 
brutalumą, tebetikėjo rusų toli
mesne evoliuciia į Gera. Nelai
mei Vengrijos bylos svarstymas, 
kurio metu kaikurie tikėjo bus 
prisimintos kitos sovietų užim
tos tautos, tikrumoj išdavė ang
losaksu užkulisinį žaidimą, kurio 
aukomis, kaip anuomet Hitlerio 
su Stalinu susitarime, vėl turėjo 
tapti mažosios tautos Baltijos 
krante. Dėkingi esam katalikiš
kosios Airijos plepiam užs. reik, 
ministeriui F. Aiken: “.,. Kvies 
čiau visu rimtumu svarstyti pa
siūlymą (1952 m. A. Edeno. A.) 
atitraukti nuo rusų okupuotos 
Europos sienos į abi puses, pa
gal sutartą plana, visas svetimas 
kariuomenes. Juk tai vienintelis 
’manomas “taikingo išlaisvini
mo” būdas”. Airis kvietė bazuo
sis “realiomis” Potsdamo ir Jal
tos susitarimu sienomis. (Pagal 
*ai Vilnius ir Klaipėda paliko lie 
suviąms. o lietuviai — sovie- 
tamsk-

NYTimes kulkas ontimistiškai 
svarstė, kad JT rezoliucija Ven
grijos reikalu buvo “kovoi už 
?moniu sielas Rusijos Waterloo”. 
Gi^di. dabar pasaulin opinija 
priversianti sovietus iš Vengri
jos atsitraukti. Dienraštis veikė

Amerikos opiniją pateikęs išsa
mią korespondento H. Sallisbu- 
ry straipsnių seriją apie Albani-

* JL 

pažinus, kad sovietai šiek, tiek 
pakėlę krašto standartą..

Praėjusį penktad. NYTimes 
pateikė jau ir tris Rygos nuo
traukas, padarytas Maskvos ko
respondento Frankel. Jis ją va
dino “Latvijos sostine”, rodė 
ghetto, latviukus, mėtančius so- 

dangą ir į Lietuvą), Prieš tris 
savaites sovietai paskelbė, kad 
Ryga atidaryta turistams.

Į šią žinią sovietiškai reagavo 
britų biznio pasaulis. Žiniomis 
iš Londono, britai kapitalistai 
buvę patikinti, jog jų turimi 
Lietuvos ir Latvijos valstybinės 
bei miestų paskolų lakštai būsią 
pilnai arba didžia dalimi padeng 
ti, “atšaldžius” Lietuvos ir Lat
vijos valstybių Anglijai patikė
tus fondus. Tai jokiu būdu nero
dė,kad britai tikisi greit prisikel- 
siant Pabaltijo savistovias vals
tybes.

Nuotaikos Lietuvoj
Atydžiai sekant Lietuvos spau 

dą ir- iš ten gaunamą korespon
denciją atrodė, kad nuotaikos 
Lietuvoj buvo tebeveikiamos 
įvykių Lenkijoj. Net ir vienin
telė visoj .Sovietijoj išlikusi Sta
lino - Berijos klika — LTSR 
“Valdančioj klasė” — vis daž- 

(Nukelta į 3 psl.)

LAIMĖJO ADENAUERIS
Negalutiniais duomenimis, fe- 

der. rinkimus V. Vokietijoje lai
mėjo kancl. Adenauerio krikšč. 
demokratų partija, gaudama ab
soliutinę daugumą. Jau trečią 
kartą iš eilės laimi Adenaueris.

Adenauerio laimėjimas reiš
kia, kad V. Vokietiia tvirtai sto
vi vakariečiu pusėje ir nesusi
viliojo socialdemokratų siūlyta 
nauja linija — pasukti į neutra
lumą ir kalbėtis su sovietais dėl 
Vokietijos suvienijimo. Kancl. 
Adenaueris gi skelbė, kad šis ke
lias veda į sovietų glėbi, ir jo 
oralaimėjimas esą reikštų Vo
kietijos pralaimėjimą. Tas lai- 
mėiimas skaičiuose tain atrodo: 
krikšč. demokr. gavo 43 atstovų 
daugumą — 50.18% visų balsa
vusiu, o 1953 m. — 45.2%; so
cialdemokratai — 31.75%, 1953 
m. — 28,8%; laisvieji demokra
tai 7,7%. pabėgėlių partiia — 
4.59%: Adenauerio sąjunginin
kė vokiečiu partija — 3,36%; na
cionalsocialistinė germanu par
tija — 1,02%.

VYSK. BRIZGY^TCANADOJE
J.E. vysk Brizgys šiuo metu 

lanko lietuviškąsias kolonijas 
Kanados Vakaruose ir Šiaurėje. 
Jo Ekscelencija yra lydimas ži
nomo keliaujančio kapeliono 
kun. St. Kulbio, SJ, ir marijono 
Tėvo Vaško.

Iš Čikagos J.E. išvyko rugsėjo
9 d. ir jau aplankė eilę lietuvių 
kolonijų: Fort William rugsėjo
10 ir 11 d., Winnipegą rugsėjo 
14-15 d., Reginą, Sask., — rug
sėjo 17 d. Iš ten J. Eksc. išvyko 
į Brooks ir Letbridge, Altą: Šį 
sekmadienį, rugsėjo 22 d. bus Ed 
montone. Altą., o kitą sekmadie
ni. rugsėjo 29 d., Vancouvery, 
B.C.

DSL LANKYMOSI 
LIETUVOJE

INS žinių agentūra spaudai 
praneša, kad užsieniečiams Pa
baltijy esą leista lankytis tik Ry
goje: nei Vilniuje, nei Kaune, 
nei Taline jiems ir toliau nelei
džiama lankytis. Esą sovietai no
rį parodyti kaip Latvija klesti 
būdama įjungta į Sov. Sąjungą. 
Jie taipgi puola išeivijos spaudą.

Tos pačios agentūros žinio
mis, sovietai leidę lankytis už
sieniečiams dar šiose vietovėse: 
Lvive, Čemovcy — buv. Rumu
nijoj, Užgorode — buv. Čeko
slovakijoj, Irkutske, Frunze ir 
Alma - Aba centrinėje Azijoje.

Savaitės įvykiai
Specialioji JT sesija pasmerkė Sovietų Sąjungą už Vengrijos

reiškė .viltį, kad “istorijos ratas Dievo pagalba ir žmonių pastari-' 
gomis gali būti pasuktas teisės ir teisybės pusėn”. Komunistinės 
Vengrijos vyriausybės atstovas P. Mod bandė priešintis tvirtini
mu. kad JT neturinčios teisės kištis į Vengrijos vidaus reikalus, o 
sovietų Sobolevas siūlė išbraukti Vengrijos bylą iš darbotvarkės, 
nes tai esą priešinga JT konstitucijai. Be to, visas sovietinis blo
kas bandė visokiais būdais kliu-*---------------------- ----------------- •
dyti rezoliucijos priėmimą, ta
čiau nieko nelaimėjo. Burmos 
atstovas bandė sušvelninti rezo
liuciją siūlydamas pakeisti žodį 
“smerkia” švelnesniu — “apgai
lestauja”, bet ir jo pasiūlymas 
nepraėjo. Iš 81 JT nario 10 susi
laikė, 10 balsavo prieš — sovietų 
blokas, — o P. Afrika nedalyva
vo posėdyje. Šia rezoliucija buvo 
taipgi nutarta deleguoti JT šios 
sesijos pirmininką kunigaikštį 
Waithajakon Maskvon ir Buda- 
peštan. kad tie kraštai vykdytų 
JT priimtas rezoliucijas, o sovie
tai atitrauktų savo kariuomenę 
iš Vengrijos. Pastarosios vyriau
sybė jau pareiškė tokio atstovo 
neįsileisianti; girdi, JAV pir
miau tepasirūpina savo negrų 
laisve. Be to, JT rezoliucija esan 
ti priimta remiantis iškraipytais 
faktais, JAV papirktais liudinin
kais.

Kova dėl negrų
Jau seniai sovietai prikaišioja 

JAV negrų vergiją kartais ašt
riai įgeldami ypač dėl mokyklų. 
Pagaliau Vyr. Tribunolas oficia
liai nusprendė, kad negrų neįsi- 
leidimas i viešąsias mokyklas ir 
kt. viešąsias įstaigas yra priešin
gas JAV konstitucijai. Kaikurios 
Dietinės valstijos pasipriešino ir 
negrų vaikų įsileidimą į mokyk
las nudelsė, o Arkansas guber
natorius Faubus netgi jėga pa
sipriešino: įsakė atsarginei ka
riuomenei - milicijai apsupti 
Little Rock gimnaziją ir neįleisti 
negru mokinių. Oficialiai jis 
tvirtina, kad tai buvę padaryta 
tvarkai palaikyti, tačiau tai bu
vo viešas pasipriešinimas JAV 
konstitucijai. Feder, valstybės 
gynėjas įsakė gubernatoriui at
vykti į teismą per 10 dienų. Gu
bernatorius paskubėjo gauti pa- 
simatyma su prez. Eisenhowe- 
riu. po kurio buvo paskelbta, 
kad gubernatorius pripažįstąs, 
jog reikia paklusti JAV konsti
tucijai. tačiau negrų klausimas 
negalįs būti išspręstas per vieną 
vakarą. Nashville, Tennesėe 
valstijoj, kur buvo priimtas vie
nas negras mokinys, buvo iš- 
cnrogdinta visa mokyklą. Susi
rinkę būriai baltųjų nevienoj 
vietoj spjaudė negrus mokinius, 
o atvvkusį protestantu pastorių 
su negrų vaikais apstumdė bei 
apmušė. Kelios dešimtys triukš
madarių buvo suimta.

Kova dėl Syrijos
Kai sovietams pavyko palenk

ti Syriją savo pusėn, vakariečiai 
staiga sujudo, nes jų interesai, 
ypač žibalas, Vid. Rytuose atsi
dūrė pavojuje. Tuoj buvo pra
dėta siųsti ginklai Jordanui, Ira
kui, Libanui, S. Arabijai ir Tur
kijai. Tuo susirūpino Izraelis, 
nes šie ginklai gali atsisukti 
prieš jį, ir ėmė prašyti taip pat 
naujų ginklų Kanadoj, JAV ir 
kitur. Egiptui jis pasiūlė dery
bas dėl pastovios taikos, bet šis 
atmetė jį motyvuodamas, esą tai 
ženklas ruošimosi naujam puoli
mui. Sovietai gi ėmė grasinti 
Graikiiai ir Turkijai, ypač pas
tarajai už kariuomenės telkimą 
Syrijos pasieny, nors Turkija pa 
laikė šį grasinimą sovietine pro
paganda ir pareiškė, kad jokio 
kariuomenės telkimo nesą, o tik 
eiliniai manevrai. Egiptas su Sy- 
riia susirišo dar tampresniais 
ryšiais ir jų kariniai vadai suda
ri nėi a gynybos planus, jei būtų 
užpulti. JAV sušvelnino toną ir 
Dulles pareiškė, kad dėl Syri
jos nekilsiąs karas, nes esą vil
čių šį reikalą sutvarkyti taikiu 
būdu. Sov. Sąjungos adresu bet
gi Valst. Departamentas pasisa
kė griežtokai, ypač prieš, užs. r. 
min. Gromyko, kuris esąs stali
ninkas ir suardęs susitarimo ga
limybes.

Tito - Gomulka
Bagdade susitiko du Krem

liaus sukilėliai — Tito ir Gomul
ka. abu pasukę savarankiškumo 
keliu. Puotos metu Tito pareiš
kė remiąs Lenkijos pusę dėl va
karinės Oderio - Neisės sienos, 
kuria Vokietiia laiko laikinio po 
būdžio. Gomulka gi pareiškė sa
vo ’draugystę Jugoslavijai kartu 
pabrėždamas Lenkijos solidaru
mą su savo sąjungininku S. Są
junga. galingiausia socialistine 
valstybe.

Čionykštis radijo

Otava. — Kanada ’•‘atdavė D. 
Britanijai už $115 milijonų ura- 
nijaus. Dar vyksta derybos dėl 
uranijaus pardavimo su Japoni
ja, jo norėtų pirkti ir eilė kitų 
valstybių.

Varšuva.
kalbėtoms nusiskundė, kad kny
gų sandėliai esą užversti neper
kamomis knygomis. Ten vien 
“Sovietskaja Enciklopedija” esą 
20 vagonų.

j



■P

Tėviškės Žiburiai
THt LIGHTS OF HOMELAND

RAUshed by Lithuanian R.C Cultural Soctaty of Canada 
•a' ■ SAVAITRAŠTIS

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 „ 

Imokčje nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

'41 Deedes St. W., Taranto, Ont. Canada T«lef. EM. 8-4813.

Paremkime Suvalkų krašto lietuvius
LIETUVIAI,
Tik prieš dvi savaites, per ka- 

nadišką lietuvišką spaudą, VKL 
S-gos Toronto skyriaus valdyba 
(laikinai einanti Centro Valdy
bos pareigas Kanadoje), kreipėsi 
į Tamstas, prašydama aukų ir 
lietuviškų knygų Suvalkų tri
kampio lietuviams. Kuklus ir 
trumpas tai buvo prašymas, ries 
Kanados lietuvių duosnumas ir 
jautrumas visiems lietuviškiems 
reikalams yra plačiai žinomas. 
Tačiau su širdgėla tenka praneš
ti, kad nei vienas lietuvis į šį 
kreipimąsi neatsiliepė. Juo tar
pu- reikalas yra labai svarbus.

Jau eilę metų mes remiame 
lietuviškas mokyklas Vokietijo
je, eilę metų nuolatinius rėmėjus 
turi Vasario 16 ir Saleziečių gim
nazijos, nario mokesčiu, parengi
mais ir koncertais, mes išlaiko
me KLB-nės Tautos Fondą ir 
Šalpos Fondą. Vienu žodžiu, tie
siame lietuvišką pagalbos ranką 
visomis kryptimis, pasiekdami 
išsiblaškiusius lietuvius dideliuo 
se Kanados plotuose ar net Eu
ropos žemyne.

Deja. Viena maža lietuviška 
tvirtovė — Suvalkų trikampis, 
ligi šiol buvo lyg ir užmirštas. 
Nė dėl mūsų kaltės, gal daugiau 
dėl politinių sąlygų. 
plačiau atsidarius vartams į tos 
Lenkijos okupuotosios lietuviš
kos žemės kampeli, mes vėl iš
girsime jų balsą: “Laisvieji va
karų pasaulio broliai, pagelbėki- 
te mums išlaikyti lietuvybę! Jūs 
neužmiršote mūsų nepriklauso
mybės laikais, remdami moraliai 
ir materialiai, neužmirškite ir 
dabar”.

Kanados lietuviai! Ar mes pa
tys galime būti mūsų brolių ir 
sesių duobkasiais? Niekuomet! 
Mūsų pareiga yra išlaikyti jų 
širdyse . pulsuojantį lietuvišką 
kraują, mūsų pareiga, yra ištiesti 
jiems pagalbos ranką.

Ne vienas spaudoje skaitėme, 
kad Punsko, Suvalkų ir Seinų 
apylinkėse veikia lietuviškos mo

kyklos,- tačiau joms trūksta va
dovėlių, lygiai kaip ir vieninte
lei gimnazijai Punske. Lietuviš
koji, tikroji spauda — brangesnė 
už druską, nes komunistinės jie 
gauna iš Lietuvos pakankamai. 
Nuo sausio 1 d. jie pradės leisti 
savo savaitraštį “Dainava”, ku
riam yra reikalingos lėšos; Jau 
išverstos lietuviškos maldakny
gės ir katekizmai, tik laukiama 
finansinės paramos. Bendrai, Su 
valkų trikampio lietuviai, galėtų 
dar plačiau išvystyti savo veik
lą, jeigu turėtų atitinkamas ma
terialines sąlygas.

Visų tautiečių patogumui, Su
valkų trikampio lietuviams rem
ti, jau veikia šiose kolonijose do
vanų priėmimo punktai:

Toronto—V. Skrebutėnas, 607 
Durie St., tel. RO. 2-6377,

St.' Catharines — J. Dilys, 11 
Erie St.,

Hamiltone — A. Paukštis, 62 
Knyvet St., tel. JA. 7-6146,

Montrealyje — Nepriklauso
mos Lietuvos’ redakcija, 7722 
George St.

Kam būtų patogiau, dovanas 
gali tiesiog siųsti šiuo adresu: 
Litewskie Towarzystwo Spolesz- 
no Kulturalne, Zarząd Glowny 
w Punsku. Powiat Sejny, Wo- 

Šiandien, į jewodztwo Bialystok, Poland -
Polska. Tačiau iš anksto pataria
ma, jokiais politiniais klausimais 
nerašyti, nes draugija veikia tik 
šalpos ir kultūros darbo ribose.

Malonu būtų, kad kitose Ka
nados vietovėse, kur neveikia 
VKLS-gos skyriai, iniciatyvos 
imtųsi vilniečiai, KLB-nės apyl. 
v-bos, lietuviškos parapijos ar 
paskiros lietuviškos organizaci
jos. Neatsižadėkime ir neužmirš
kime mūsų brolių ir sesių už ge
ležinės uždangos, o kiek galėda
mi, padėkime jiems knygomis, 
laikraščiais, rūbais ir pinigais .

Už Jūsų visų aukas, oaverg
tiems mūsų broliams Lenkijoje, 
atlygins Dievas ir Tėvynė!

K. Baronas
VKLS-gos Top

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

CASTORIA
Jei jūsų kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONI. Švelniai išvalo vidurius* Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir valkams.
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STEFAN KISIELEWSKI APIE AABARTINf LENKIJĄ
Stefan Kisielewski, Lenkijos 

sęimo narys, Krokuvoje išeinan
čio katalikų savaitinuko “Tygod- 
nik Powszechny” skyriaus “Vi
nys smegenyse” redaktorius, 
lankėsi Paryžiuje ir ten einah- 

• čiame lenkų emigrantų žurnale 
“Kiritura”, paskelbė pasikalbėji
mą, kuris vertas ypatingo dėme
sio, nors, žinoma, jis darė pa
reiškimus dairydamasis į komu
nistinę Varšuvą.

“Kultūra” redaktorius: Mes 
ypač domimės apie Lenkijos ga
limą sudamokratėjimą ir atšliji- 
mą nuo demokratijos.

S. Kisielewski: Esama dauge
lio dalykų, kurie turi visai kitą 
prasmę atskirose pasaulio daly
se. Tai ypač tinka kalbant apie 
“demokratiją” bei “tautos sude- 
mokratinimą”. Šios sąvokos vi
sai skirtingos vakaruose ir ry
tuose. Kai* aš kalbėjau lenkams 
emigrantams, nurodžiau, kad 
mes gyvename skirtiuguose pa
sauliuose, kurie tam pačiam žo
džiui teikia visai skirtingą pras
mę, pvz. vyriausybei ir sbimui. 
Mūsoji “vyriausybė ir seimas” 
nėra vyriausybe ir seimu pagal 
vakarietišką aptartį. Mūsasis 
seimas nėra tautos išrinktas ir 
tėra PZPR centrinis komitetas, 
kurios atskiri sparnai tarpusa
vyje 'aštriai kovoja.

Tikroji vyriausybė yra polit- 
biujas iš 9 asmenų. Vykdomoji 
vyriausybė yra tik techniškoji 
aparatūra, kurią Cyrankiewicz 
suriša su politbiuru. Seimas tė
ra tik patariamasis organas, o 
valstybės taryba atitinka sena
tui ar anglų lordų rūmams. Ši 
santvarka iki šio meto nebuvo 
pakeista, ir turint galvoje tarp- 
tutinę padėtį, ji pasiliks tokia ir 
ateityje. Todėl kai yra kalbama 
apie Lenkijos “sudemokratini- 
mą” nereikia taikyti vakarietiš
ko sudemOkratėįimo. Dabartinė
je Lenkijoje sudemokratinimas 
santvarkos tereiškia komunisti
nės vyriausybės nuolaidas savi
valdybėms — liaudies taryboms, 
gamybiniams veiksniams, 
ninkams ir bendrai tarus 
tautai, pakeičiant teisinę 
tvarką.

Kaikurie gabūs vyrai, pvz. Hi
lary Mine pašalintas, o eilė pa
reigūnų palikti savo vietoje, 
nors jie dabartinėje santvarko
je laikomi negabiais.

Kaip vertinti gandus apie Len 
kijos sudemokratinimą?

Prileidžiu, kad šioje srityje ga
li būti žymaus svyravimo. Ta
čiau, neprileidžiu, kad būtų ne
atsisakoma Stalinizmo Lenkijo
je ir pačioje Rusijoje, nes tuo du 
kraštu yra “sujungti laivai”. 
Chruščiovo paskelbtoji pramoni
nė decentralizacija ir jaunimo 
nuotaikos lieka įrodymais. Aš 
manau, kad santvarkos sudemo
kratinimas nebus sutrukdytas, 
nors vyks aštri tarpusavio kova 
ir užsitęs eilę metų. Prileidžiu, 
kad ūkiškos kilūtys gali sulė
tinti šį vyksmą. Mano apskai
čiavimu reikia 3 bil. dol. pasko
los. Tuo pat metu laikau svajo
nėmis gauti tokią sumą, kai de
rybos dėl 130 mil. dol. sutiko žy
mių kliuvinių! (Galutinoje išva
doje JAV suteikė 95 mil. dol. pa
skolą: 48,9 mil. dol. tuojau, o li
kutį “ąrtimoje ateityje”. Sutar
tis sudaryta š.m. birželio 7 d. Už 
30 mik bus perkami žemės ūkio 

S gaminiai atsiskaitant dol. ir mo-

kant 4J5i%, likutis bus dengia-1 
mas zlotais. G.G.), Jei mes ne
gausime būtinos sumos, būsime

kišimą ūkyje. O tai reikš nema
žą kliuvinį krašto sudemokrati- 
nimui.

Ar jums nežinomos kliūtys di-

ūki- 
visai 
san-

Pastabos naujiems vairuotojams
Kaip gauti leidimą

Norint gauti Ontario vairuotojo lei
dimą, patariama atlikti šiuos žings
nius:

Kaip išlaikyti Šį leidimą
Vairuotojo leidimo turėjimas yra pri
vilegija. Jūs galite prarasti šią privi
legiją šiais būdais:

1. IŠMOKTI ĮSTATYMUS
Išmokite judėjimo įstatymus — kelių 
taisykles, greičio ribas, signalizavi
mą, kelių ženklus. Visa tai rasite 
“Motorist Manual” knygelėje.

2. LAIKINAS LEIDIMAS
Jūs galite prašyti 60-čiai dienų laiki
nį leidimą. Jis suteikia teisę vairuoti 
mašiną, kai šalia jūsų sėdi žmogus 
jau turįs vairuotojo leidimą.

1. Nubausti už važiavimą girtam stovy, 
važiuodamas alkocholio ar kitų nar
kotikų apsilpnintame stovyje, pada
ręs baudžiamąjį nusikaltimą, pabėg
damas riuo susidūrimo vietos ir dėl 
nerūpestingo Važiavimo.

2. Daug kartų pažeidęs judėjimo tai- 
skles ar dėl dažnai pasikartojančių 
susidūrimų.

3. ATSARGIAI VAŽIAVIMO 
PRAKTIKA
Pratinkis atsargiai važiuoti. Geri vai
ruotojai nevažiuoja pavargę, nei len
kia prieš kalvas at kai nėra gero ma
tomumo, nedaro judėjimo užlindimų 
ir nepažeidžia kitų saugaus važiavi
mo taisyklių.

3. Dėl nepajėgumo atsilyginti už pada
rytus nuostolius auto nelaimėje.

Dėl negalėjimo įrodyti finansinio pa
jėgumo atlyginti už sužeidimus ar 
nuostolius padarytus auto nelaimėse.

4. VAIRUOTOJO EGZAMINAI
Kai esi jau įgudęs važiavime, gali 
vietos leidimų išdavimo įstaigoje pra
šyti kad paskirtų egzaminų datą.

5. Dėl kitų priežasčių, kaip blogo regė
jimo ar kitokių sveikatos trūkumų, 
kas trukdytų saugiai važiuoti.

Motor Vehicles Branch - Ontario Department of Transport

kultūros, mes priklausome ry
tams. (Nuo kada ši nuomonė 
skelbiama? G.G.). Šį reikalą jau 

priversti padidinti valstybės įsi- supratę . Dmowski, kuris prieš 
Pirmą Pasaulinį karą siūlė Len
kijai likti po caro ženklu. (Ir mū 
sų kaikurios partijos, ypač socia
listai, nenorėjo skirtis nuo ru
sų. G.G.). Nežiūrint tragiškų 
ženklų, laisva valia galiu tarti, 
kad lenkų buvimas rusų įtakoje 
išplaukia iš Lenkijos valstybės 
reikalų. Tik pamišėlis gali ki
taip galvoti. Mes esame rytuose. 
O rytai ir vakarai savo santykius 
turi remti ne “šaltu ar šiltu” ka
ru, bet sutarimu (Sic! G.G.). Gi 
Lenkija gali atlikti žymų vaid
menį. Taigi lenkus laikyti vika
rų priešu yra nesusipratimas, 
nei pirmutinė, nei paskutinė klai 
da. (Kisielewski yra nepaprastai 
atsargus aiškiai' pasisakyti apie 
Lenkijos - Rusijos praeities san
tykius, o sienų klausimą visai 
nutyli. Užsienio politikos klausi
mais savo nuomonę užtempia 
ant maskviško kurpaliaus: ben
dravimas tarp rytų ir vakaru,

tinė santvarka, nenorėjimas pa
laikyti tinkamų santykių ir gar 
Iod antisemitizmas?

Kliūtys man gerai žinomos. 
Mes siuntėme ir dabar siunčia
me į vakarus netikusius žmones. 
Šioje srityje nuo spalio mėn. nė
ra įvykę jokio pakitimo. Anti
semitizmo šaknys ne Lenkijoj, 
jo pasireiškimas sulėtėjęs. Vals
tybė ir Bažnyčia deda pastangų 
jį užgniaužti.

Dėl priekaišto, kad esame ry
tinės įtakos srityje tęgaliu pa
sakyti, kad mes ten ir pasiliksi
me, nes taip apsprendė mūsų ge
opolitinė padėtis ir istorinė rai
da. Mes negalime mūsų kojas 
laikyti rvtuosė, o galvą vakaruo
se. Nežiūrint mūsų lotyniškos

nėutralumas ir Lenkijos likimas 
po Rusijos padu. G.G.).

Kokį vaidmenį atlieka katali
kų sambūris “Znak” naujajame

Mūsų vaidmuo sunkus, nedė
kingas, neveiksmingas* bet būti
nas. Mes tik 8 seimo nariai at
stovaujame Lenkijos katalikus 
ir savo srityse surinkome .dau
giausia balsų. Mes nesame ko
munistai ar socialistai. Mes ne
dalyvaujame vyriausybėje ir ne- 
nešame jokios atsakomybės už 
dabartinę politinę tikrovę Len
kijoje. Būdamas klubo pirmiriin- 
ku nesistengiu išnaudoti vyriau
sybės klaidas ir neapgalvotus 
žygius, kad jais pasinaudotume; 
Mūsų esminis uždavinys kovoti 
už sąžinės - tikėjimo ir minties 
laisvę, turėti balsą seime, nes 
šiaip jau kur kitur jis užgniau- 
žiamas.

Mūsų uždavinys labai nedė
kingas, nes turime kalbėti klau
simais, kurie erzina tautą, o pri
siminę katalikiškas opas įpykdo- 
me partiją. Šis uždavinys dar 
sunkesnis, kad lenkų spauda 
tvarkoma stalininiu būdu, o sei
me pasakytų kalbų stenogramos

9.000 myliu, lėktuvu
(Pabaiga)

Kolumbiečiai šv. Mariją labai 
gerbia. Visur matai Marijos sta
tulas įvairaus dydžio. Važiuojant 
keliais granito uolose iškaltos ni
šos* o jose pastatyta Marijos sta
tula ir dega žvakutės arba stik- 
liukyje aliejus. Pravažiuojantie
ji sustoja, uždega ugnelę, kad 
Marija apsaugotų juos kelionėje.

Bogotoje sutinki daug svetim
taučių, kurie ir odos spalva ir 
apsirengimu skiriasi nuo vieti
nių. Įstaigose ir didesnėse krau
tuvėse susikalbi angliškai.

Žmonių apsirengimas papras
tas itkuklus. Savo tautinius dra
bužius kolumbiečiai mėgsta, bet 
jaučiama, kad jie paplitę ne dėl 
patriotinių jausmų ir tradicijų, 
bet kad pigūs ir patogūs tame 
klimate. Ypač paplitę juodi ir 
pilki apsiaustai. Tai gabalas vil
nonio audimo, viduryje iškirpta 
galvai įkišti skylė ir taip užsi- 
metę dėvi ne tik vyrai, bet ir 
moterys, vaikai.

Bogotos gatvėse matai daug 
žmonių ir visokių su nešuliais 
vertelgų, kurie įkyriai siūlo ką
nors pirkti. Mąte&daug sutanuo
tų kunigų ir vienuolių. Susisie
kimas miestuose autobusais. Jų 
daug, taip pat daug taksi ir jie 
pigus.

Kolumbiečiai daug valgo vai
sių, kurie ten ir laisvai auga ir 
kultyvuojami. Kaikurių vaisių 
negali eksportuoti dėl nuskynus 
greito nokimo; kaip — Lubo, Po
ma Rosa, Cucuva ir daug kitų.

Teko matyti keletą ūkių, bet 
arčiau susipažinti su Lietuvos 
konsulo p. Siručio ūkiu, kuris 
randasi apie % vai. kelio auto
mobiliu nuo Bogotos. Svarbiau
sia ūkio šaka pienininkystės. Jis 
laiko geros olandų veislės galvi
jus. Melžiamą aparatais. Ūkis 
pavyzdingas ir tokių Bogotos 
apylinkėje nedaug. Dr. Sirutis ir 
jo žmona (kolumbietė) labai ma
lonūs ir vaišingi žmonės. Kiek
vienas, kas į juos kreipiasi, gau
na nuoširdžių patarimų. Jis tūri 
ir kelionės biurą Bogotoje, kur 
dirba keletas lietuvių.

Teko matyti ir mažesnių ūke
lių ir pakelyje trobelninkų. Ten 
žmonės, atrodo, gyvena vargin
gai. Jų susisiekimo priemonė — 
mažas pilkas asiliukas.

Turtingi Bogotos gyventojai 
gyvena puošniai atskiruose ra
jonuose, gražiuose namuose ar 
vilose; biedni daugiausiai prie
miestyje mažuose suklypusiuose 
nameliuose, jų Šeimos gausios, 
vaikučiai išblyškę, menkai ap
rengti. Į tokias sąlygas pateko ir 
kaikurie mūšų lietuviai imigran
tai ir stengėsi, kas gali, iš ten iš-

| važiuoti į JAV ar Kanadą.
Bogotoje gyvena apie 150 lie- 

| tuvių. Kolonija turi komitetą — 
Į pirm. iriž. Karanauskas. Yra taip 
i pat Lietuvių Namai, kur ruošia- 
Į mi minėjimai, subuvimai, pasi- : 
Į linksminimai. Yra šeštadienio 
Į lietuviška mokykla, kurią lahko 
[ apie 30 vaikų — didesni mokosi 

kalbos, tautosakos, istorijos, ge
ografijos, mažesni — dainų, pa- 

’ sakų ir t.t. Dėsto du mokytojai. 
.Ten yra ir Lietuvių Moterų D-ja, 
kurios tikslas pagelbėti mote
rims ar vaikams patekusiems į 
bėdą.

Visi žmonės dirba savo specia- 
Į lybėje. Daugelis jau stipriai įsi
kūrę, jau nebėra tarnautojai, 
samdiniai, bet dirba savarankiš
kai arba yra bendrovių dalinin- 4

kais, turi nuosavybes. Jau beveik 
visi turi sklypus. Namai ar bun- 
gąlovai, kuriuos statosi yra mo
derniški, geros konstrukcijos, 
liuksusiniai įrengti. Vedusios 
moterys retai kuri tarnauja, vi
sos gyvena namie arba verčiasi 
namuose kaip siuvėjos. Asme
nys, kurie nenumatė, geresnės 
ateties ar kraštas nepatiko, jau 
prieš kuri laiką buvo padavę 
prašymus į JAV, keli į Kanadą 
ir baigia išvykti.

Liet, architektų - statybininkų 
yra 8. Visi gerai įsikūrę, gyvena 
pasiturinčiai, turi gražius na
mus, kiti net keletą, automobilį 
ir nemažą kapitalą. Vienas iš jų 
p. T. turėjo didelį pasitikėjimą 
pas buv. prezidentą p. Rojas ir 
gaudavo valdiškų statybų, jis 
duoda darbo riet vietiniams lie
tuviams architektams.

Nekuriė mechanikai, elektro 
technikai taip pat gerai įsikūrę 
ir jau dirba savistoviai arba da
lininkais. Elektrotechnikos ir 
medicinos aparatų specialistas p. 
R. tūri didelį kolumbiečių, ypač 
medikų, pasitikėjimą ir atsto

vauja nekurias užsienio firmas 
rentgeno srityje. Gyvena gražiai, 
nevaržomai, turi keletą sklypų ir 
statosi gražų bungolą. Trys lie
tuviai turi krautuves ir verčiasi 
neblogai.

Ūkininkai — agronomas p. K. 
nuomoja su dalininku didoką že
mės plotą; sėja ir nuvalo derlių 
jau nuosavom mašinom — gerai 
verčiasi. Jo žmona užmiestyje 
laiko restoraną ir statąsi kitą 
moderniškesnį, erdvų. Jų du sū
nūs studentauja.

Menininkų gyvena trys. P. M. 
(moteris) z tapyba, ruošia paro
dėles. Kitos p. B. turi keramikos 
fabrikėlį ir dėsto keramikos mo
kykloje.

Medelyne lietuvių gyvena dau 
gidu, apie 500, bet ten gyvena 
vargingiau ir nesigirdi, kad kas 
turėtų nejudomo turto. Ten 
krikšč. demokratai su tautinin
kais mėgsta pasipešti.

Keletas šeimų gyvena Cali 
įhieste. Ten praturtėjo vienas 
jaunas lietuvis agronomas. Augi
na pamidorus, dabar jau turi 
bendrovę,. importuoja žemės 
ūkio mašinas ir kitką. Vedęs vo
kietaitę.

Bogotoje susikūrė 4-5 naujos 
lietuviškos šeimos ir jau yra 8 
ten gimę vaikučiai. Namuose 
kalbama lietuviškai. Yra ir dau
giau susikūrusių šeimų, bet jos 
jau mišrios.

Tikrai vargstančių lietuvių ’ 
šiuo metu Bogotoje, rodos, nėra, j 
Kada žmogus sugeba uždirbti ne- . 
blogai ir gali sau leisti geriau 
gyventi, tai nejaučia nei to var- < 
go, nei skurdo, kurio dar ten ' 
daug kur yra. Žmonės gyvena Į 
sau ir tiek, bet vis tik pagalvo- . 
ja, kad gal vėliau persikels į ki- ’ 
tą kraštą, ypač į JAV ar Kana- |

i biK m I Ell II ^4. i

dą užbaigti savo dienas. Kiti ty
li ir savo nuomonės nesako.

Nekilnojamas turtas, ypač že
mė ir sklypai, Kolumbijoje la
bai brangsta. Pinigai — pezos 
krenta. Jo oficialus kursas buvo 
$1 = 2.50 pezų, o dabar jau $1 
= 4.85; Juodoje rinkoje doleris 
svyruoja 5-6 pezos.

Paviešėjęs 9 dienas Bogotoje 
išskridau į Los Angeles. Muiti
nės formalumų ir dokumentų 
kontrolei, lėktuvas nusileido Pa
namoje, Guatemaloje, Meksikoj. 
Ten vaizdai ir žmonės mažai kuo 
skiriasi nuo Kolumbijos, bet jau 
Texas, USA, aerodrome vaizdas 
visai skirtingas, visur matoma 

(Nukelta į 6 psl.)

nėra skelbiamos. Net biudžeto 
reikalu iš mano pasakytos kal
bos tik keli netikusiai parinkti 
sakiniai tebuvo paskelbti.

Ar pritariate Pax linkinei?
Pax reikalas (katalikų ideolo

ginės nuolaidos komunizmui- 
G.G.) mažai žinomas vakaruose 
ir net pačioje Lenkijoje. Tarp 
Pax ir mūsų esama esminio skir
tumo. Mes neužgiriame Lenkijos 
tikrovės, bet esame priversti ją 
pripažinti. Pax užgiria dabartinę 
tikrovę ir sukūrė savotišką ideo
logiją, kuri apjungia katalikus ir 
komunistus. Tos ideologijos jau
nuoliai Varšuvoj naudojasi Veik
los laisve.-

Mūsų linkmė reikalauja aske- 
tikos ir nelengva. Iš pažiūros 
rodytųsi, kad mes turėtume ko
voti su priešinga ideologija. Sie
kiant laimėjimo reiktų stoti atvi- 
ron kovon nežinia kuriam tarps- 

. niui. Šis posūkis Lenkijoje ne
sulauktų daug pasekėjų. Mes ne
siekiame tapti Lenkijos katali
kų politine partija ir esame dė
kingi už kardinolo Wyszynski 
paramą.

Kitais žodžiais Pax daro ideo
loginę, kai mes tik politinę nuo
laidą.

Koks jūsų požiūris į Lenkijos 
emigrantus?

Lenkijos komunistai jau lio
vėsi karo emigrantus vadinti iš
davikais, išsigimėliais ir šnipais- 
Atsišaukimai grižti į Lenkiją yra 
nesąmonė. 1957 m. gyventojų 
prieauglis Lenkijoje sieks 400. 
000. Prileiskime ,kad šiais metais 
iš Rusijos grįš 300.000, o tebus 
pastatyta tik 200.000 kambarių. 
Vakaru lenkų grįžimas tėvynėn 
būtų ūkiška nesąmonė. Tačiau, 
manyčiau, kad turėtų būti dvi 
Lenkijos. Bendradarbiavimo la
bui turėtų būti panaikintas . 
draudimas pasikeisti knygomis 
ir atlankyti Lenkiją. Kiek man 
žinoma, mūsų vyriausybė nesu
daro kliūčių lankytis Lenkijoje. 
Aš girdėjau, kad lenkai emigran 
tai galį prarasti globą kraštų, 
kuriuose jie dabar svetur gyve
na. Aš nežinau būdo šiam klau
simui išspręsti.

b Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus.
£ NAUJAS SKELBIMAS SU \ 

NAUJENYBĖM. KS S kPrašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntini* o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
va hei kifnc kraštus vra nripinamiansiai ir nisriausiai uerva bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per r < '

Alyvos krosnių va- 
lytnaš, remontas, 
dalių pakeitimas.

bevo išjungtas perketiont į mtvcf pri
vatų butų.

Prašau ateity skambinti tuo pačiu 
telefonu — IX 6-5113? 
STASYS IGNOTAS

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

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

Toronto, tel. LE. 1-3098
t 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 Š.fii. rugpiūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai siunčia
mi iš Anglijos, pavyzdžiui: 
Streptomycine arba Dihydro-Strėptomycine 30 a 1 < 
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm. 
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u. 
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl. 
Phernobarbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm. 

Siunčiame įvairius dntibioticus:
Aureomycin, Achromycin," Chloromycetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtdmycin, Seromycine, Cycloserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

Dar didesnė naujienas
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems rr moteriškiems kosfiumoms bei 

polfams naujų vilnonio juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžia
gą kdind PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

Keturiem kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šeri 
ne /klijonke/ įskaitant visus mokesčius — TIKTAI ................ $72.3

Arba už tq pačių kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos
tiumai ir 2 paltai.

Siunčiant j Aziją ./Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir 

pas ponią 
nurodyti pageidautinų spalvų/.

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka r 
Siuvomos molinos, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinos, laikro
džius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairios 
medžiagos, maisto ir t.t.
Pradėjom* priiminėti įvalėią gėrybių užsakymus j Lenkiją. Gėrybės 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus j Lenkiją: už $1.00 — nuo 90 iki 
100 zlotą. Mažiausia pinigą suma $10.00 plius 1 doleris administra
cijos išlaidoms. —

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinas 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimą — dabar pots laikas pasiųsti siuntinį Kalė
doms bei žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas 
p.-V. Juraitienę, tel. JA. 8-6686, priima užsakymus vais
tams ir kitonis 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

gr. su muitu $7.90
su muitu $4.70
su muitu $1.00
su muitu $1.10
su muitu $2.80
su muitu $4.20
su muitu $4.70
su muitu >11.10
su muitu $1.70
su muitu $1.60
su muitu $1.70
su muitu $3.80
su muitu $4.60

S-

edžiogu povyzdžius galite pamatyti musų įstaigoje Toronte tr kT 
tą Juroitičnę Hamiltone. /Užsakant šį po k i et q laiškais prašome - * 
i non virini it inn cnnlvn/ > K?

S S DARBO VALANDOS: Pirmadienį penktadienį nuo 9 J 
vai ryto iki 7 vai vakaro. SeStadieniais — nuo 9 vai ryto JI 
iki 5 vai. vakaro. ' h

Sdv. A. KALUZA J
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It LIETUVOS NETRUKUS GRĮŠ

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 4

Vadinamoji Kanados lietuvių 
delegacija — 15 komunistuojan* 
čių lietuvių, kurie rugpiūčio vi
dury išvyko į Lietuvą, savo ke
liones tenai jau baigia. Ką jie 
ten ištiktųjų matė ir kokie jų 
įspūdžiai, tup tarpu sunku pasa
kyti Tikrai ką jie pajuto ten, 

.paaiškės tik po ilgesnio laiko 
jiems grįžus, kai atsipalaiduos 

' liežuvis. Tuo tarpu mes tik gir
dime jų pareiškimus per radiją, 
“Liaudies Balso” surenkamas ir 
perspausdinamas koresponden
cijas spausdintas Vilniaus “Tie
soje”, rašytas ne jų, bet jų va
dovų ir pagaliau pereitame 
“Liaudies Balso” numery pasiro
dė du laiškai Algirdo Grinkaus, 
vancouveriečio, kuris anais me
tais buvo nuvykęs į “tajįcos kon
gresą“ Vienon, bandė vykti į 
Lietuvą, bet tada nebuvo įleis-

Iš visų tų nuotrupų žinome, 
kad vad. delegacija yra laikoma 
krūvoje ir vežiojama po kraštą 
visokių dyvų pamatyti. Buvo jie 
Vilniuje, Trakuose, Kaune, Birš
tone, Klaipėdoje, Šiauliuose, ke
liuose kolūkiuose, kur betgi ma
tė ne darbus ir gyvenimą, bet jų 
sutikimo maskaradus, specialiai 
suruoštus. Mergaitės juos šio
kiadienį sutinka su tautiniais 
aprėdais ir visur išpildo progra
mas. Vieni jie niekur nepalei
džiami. Leidžiama tik aplankyti 
trumpai gimines ir tai, atrodo, 
dalyvaujant palydovui bei šofe
riui, kuris nuveža ir kuris be- 
abejonės, yra saugumo agentas.

Grinkus apie šiuos lankymus 
rašo šitaip: “Savo gimines suti
ko ir aplankė sekanti delegatai: 
Trečiokienė, Žulys, Janauskie- 
nė, Paužienė, Kuisis (dar negrį
žęs prie mūsų). Susitiko gimines 
Pajuodis, Savickas, o Meškaus
kas jau trečia diena kaip sve
čiuojasi kažkur apie Jurbarką”. 
Jis pats tiitįs brolį sutikti Kau- 
,ne, o motiną gal pamatysiąs va
žiuodamas į Prienus ir Biršto
ną. Per radiją kalbėdamas Mer
kis pasisakė Šiauliuose aplankęs 
seserį, tačiau tik su palydovu.

“Tiesos” korespondentas rašo, 
kad “delegatai” įsitikinę kaip 

gerai gyveną “Naujo gyvenimo” 
kolūkiečiai (prie Šiaulių), kai 
sužinoję, jog pernai už darba
dienį buvę išduota po 3 klg. grū
dų ir po 6.50 rub. Kiek verti 3 
klg. grūdų kanadiečiai lietuviai 
žino gerai, dabar jau bus įsiti
kinę ir ką galinga nupirkti už 
6.50 rub. Oficialiu kursu 6.50 
rublio juk yra 65 centai, o 3 klg. 
arba 6 svarai javų kaži ar dau
giau verti.

Palauksim ką jie papasakos 
grįžę. Juos ten stengiasi apsvai
ginti priėmimo triukšmu, vaiši
nimais ir visokių dyvų rodymu, 
bet sunku tikėti, kad visi bus 
praradę blaivų žvilgsnį. Grin
kus skundžiasi, kad, kai jis aiški
nąs, kaip sunkiai Kanadoje žmo
nės gyveną, atsirandą tokių, ku
rie netikį.

Beje, delegacijos vadovu, —. 
rašo Grinkus, — jie išsirinkę Le- 
sevičių, o jį patį sekretorių.

BENDRUOMENĖS LĖŠOS IR NAUDOJIMAS

KALBOS IR RYŠYS'
(Atkelta iš 1 psl.) 

niau taikstėsi su šias nuotaikas 
formuojančiomis “laisvės jėgo
mis”. Matėsi: “prezidentas” Pa
leckis kalbėdamas Anykščiuose 
prie Vienuolio kapo per radiją 
didžiavosi šio “lietuvišku patrio
tizmu“. (“Tiesos” tekste to ne
buvo). Tų pačių Anykščių J. Bi
liūno vardo moksleiviai keliąu- 

' darni po Maskvą ir Kaukazą bu
vo apšaukti “užsieniečiais” — jų 
uniforma buvo žalias treninigas 
su užrašu “Lietuva”, šiaudinės 
gelsvos kepurės. Tas nuotaikas, 
kaip atrodo, pagavo ir Lietuvą 
lankę “pažangieji” kanadiečiai. 
Maskvos saugumui negalėjo pa
tikti kaikurių smalsumas, kodėl 
Vilniaus universitete vien tik 

'mergaitės studentės? KuFvyrai?
Tikį laipsniška padėties Lie

tuvoj gerėjimo evoliucija turėtų 
ypatingą dėmesį kreipti kontak
tui su “pažangiaisiais” ir Lenki
jos lietuviais. Per juos su tėvyn
ainiais būtų galima užmegzti ry
šį — padedant viskuo, ko aniems 
trūksta. Aišku tai nebus ryšys 
tarp J. Paleckio ir Co.t Mask
vos valdininko (kaip praneša 
Niujorko spauda, jis — “Lithua
nian Chief attacks West” — įžū
liai kaltino “Vengrijoj rengus 
fašistinį pučą”) ir aklai Vaka
rų politiką sekančių išeivių “val
dininkų - laisvintojų”. Yra juk 
pasauly dar taurių lietuvių 
trokštančių; gerbūvio ir teisybės 
pirmoj eilėj savo giminei — gim
tajam kraštui.

Tarpparlamentarinės unijos 46- 
ojoje konferencijoje Londone 
atidaromajame posėdy sovietų 
delegacijos vardu kalbėjo Justas 
Paleckis, aršiai puldamas JT ki
šimąsi į “Vengrijos vidaus rei
kalus”. PJT pirm. Mašens ir' Lie
tuvos delegacijos pirm. Sidzi
kauskas konferencijos pirminin
kui pasiuntė telegramą protes- 

* tuodami prieš “lietuvių kilmės 
sovietinio agento Justo Paleckio

šmeižtus prieš vengrų tautą., 
Pabaigoje abu politikai perspėjo, 
kad “vargu parlamentarinei idė
jai pasitarnaujama sutekiant Jū
sų garbingos organizacijos estra
dą agentams tos galybės, kurios 
tikslas visur sunaikinti iš tautos 
valios kilusias vyriausybes”.

Draudžia lietuviškai kalbėti
“Globe and Mail“ rugsėjo 14 d. 

skaitytojų laiškuose pareiškia
ma “auksinė mintis”. Esą nau
jiems kanadiečiams leistina kal
bėti betkuria kalba namuose, 
bet visomis priemonėmis reikią 
pasipriešinti ir sustabdyti šias 
kalbas restoranuose, gatvėka- 
riuose ir per radio. Taip rašo ka- 
žinkoks W. Crowe. Laikraštis 
deda; nes čia^jau-tokia mada — 
laisvė pareikšti savo nuomonę.

įdomu pirmiausia kokiuo įsta
tymu pasiremiant šis nacis no
rėtų uždrausti kitų kalbų varto
jimą viešumoje? Kanadoje tokio 
įstatymo nėra. Policija negali 
net ir protokolo surašyti už pa
naudojimą ne angliškos ar pran
cūziškos kalbos. Turbūt, turėtų 
atsirasti savanoriai Ku-Klux- 
Klano tipo, kurie pradėtų perse
kioti kitaip kalbančius?

Ar ne tas pats vyksta Ameri
kos pietuose, kur joudukai - 
moksleiviai viešai apspiaudomi, 
stumdomi ir apmušami, neįlei
džiami į mokyklas? Šis natis tu- 
maišė oficialių kalbų vartojimą 
su privačia ir prigimta žmogaus 
teise kalbėti tokia kalba, kurią 
jis pats pasirenka.

Rašau į savo lietuvišką laik
raštį, kurį nacis Crowe irgi no
rėtų uždrausti. Pasipiktinęs.

Red. pastaba. Kanadoje ir On
tario provincijoje jau kelinti me 
tai vekia antidiskriminacijos įs
tatymai, kurie ne tik apsaugo 
kiekvieno individo rasines, reli
gines bei kultūrines laisves, bet 
ir numato sankcijas tiems, kurie 
dėl to bandytų kam nors daryti 
skriaudą.

Kai gyvenome Nepriklauso
moje Lietuvoje, mus globojo 
valstybę. Kitokia bendruomenės 
organizacija nebuvo reikalinga. 
Tik tautinės mažumos, kaip žy
dai, lenkai, vokiečiai turėjo savo 
bendruomenes, kurios tvarkėsi 
pagal savo būdą ir papročius. 
Dabar šiame krašte mes esame 
tautinė mažuma ir dėltd turime 
savo Bendruomenę kaip ir kitos 
mažumos, čia vadinamos “ethnic 
groups”.

Kanados Lietuvių Bendruome
nė veikia jau penktus metus. Ji 
yra didžiausia šiame krašte lie
tuvių organizacija, apimanti apie 
20.000 narių. Jos vadovaujamuo
se organuose įtraukta apie 300 
žmonių, kurie eina įvairias pa
reigas valdybose, tarybose, fon
duose, komisijose ir pan.

Nežiūrint to teoretiškai gra
žaus bendruomenės susitvarky
mo ir kasdieninės rutinos, jos 
praktiškos. veiklos vaisiai nėra 
žymūs, Teoretiškai visi lietuviai 
yra Lietuvių B-nės nariai, bet jų 
didelė dauguma yra pasyvūs ir 
praktiškai bendruomenės reika
luose mažai ^tedalyvauja, pav. 
Bendruomenės organų rinki
muose, bendruomenės lėšų su
daryme.

Kad didžiosiose liet, kolonijose 
mažiau žmonių domisi bendruo
meniniu gyvenimu, galima pa
aiškinti tuo, kad ten žmonės tu
ri daugiau progų ir galimybių 
užmiršti lietuvišką gyvenimą. 
Antra priežastis nesidomėjimo 
bendruomeniniu gyvenimu yra 
ta, kad Lietuvių Bendruomenė 
iki šiol nėra sukūrusi jokio ap
čiuopiamo objekto, kitaip ta
riant, jokios materialinės ver
tybės, kuri galėtų imponuoti ir 
sudominti didesnį skaičių B-nės 
narių. Kartais tenka išgirsti žmo
nes kalbant: “B-nė renka pini
gus ir nieko nepadaro, tai kam 
ji reikalinga?”. Toks pasakymas 
tik iš dalies yra teisingas. Pini
gus B-nė renka, bet jų nesuren
ka. Ji ką nors daro, bet be pini
gu nepajėgia padaryti.

^.r yra galimybė Bendruome
nei “ką nors” padaryti, sukurti 
ką apčiuopiamo, kas sudomintų 
platesnes lietuvių mases?

Tokia galimybė yra, tik reikia 
darbo ir pasiaukojimo tų asme
nų, kurie pastatyti B-nės prie
šakyje. Neužtenka gražiai per 
posėdžius pakalbėti, bet reika
linga atlikti ir paprastą darbą 
organizuojant lėšų telkimą.

Valdybų ir Tarybų posėdžiuo
se daug prišnekama įvairiais rei
kalais, bet vengiama kalbėti apie 
piniginius reikalus, B-nės lėšų 
taupymą ir atskaitomybę. Bijo
ma skelbti* apyskaitų ir revizijos

aktų, kad neparodyti visuomenei 
kokios išlaidos padarytos, koks 
darbas atliktas irxkokie trūku
mai.

Mpntrealietis Pr. Rudinskas 
aprašydamas seimelio posėdį ga
na taikliai pavaizdavo bendrą 
posėdininkų rutiną, kuri "pasi
reiškia ir kitosė apylinkėse. Jis 
rašo, kad dėl revizijos aktų il
gumo prakalbėta virš pusės va
landos, bet nei žodžiu neužsimin
ta aktuose iškelti trūkumai. Esą 
mūsų bedruomeniniame gyveni
me perdaug įsigali abuojumas, 
paviršutiniškumas ir niekuo ne- 
sidomėjimas, išskiriant nebent 
savo kalbom ir kritikom, kurios 
paprastai užima visą posėdžia
vimo laiką.

Kalbant apie piniginę atskaito
mybę dažnai tenka iš B-nės at
sakingų pareigūnų išgirsti: “Tai 
yra smulkmena, nebūkime kaip 
žydai”. Žinoma, galima būtų su
tikti, jei nustotume vilties išlai
kyti savo tautybę, savą charak
terį čia išeivijoj ir sutirpti asi- 
milicijos katile.

Žydai pęr savo bendruomenes 
ir pinigą išlaikė savo tautybę 
tūkstančius metą ir įsigijo pa
saulio politikoj didelę galią. 
Mums reikėtų iš jų patyrimo pa
simokyti, o ne šaipytis.

Mes, kaip ir žydai, atsidūrę 
prieš sayo valią svetimame kraš
te, kovodami už savo tautinę eg
zistenciją kito ginklo negalime 
turėti kaip tarpusavį solidarumą 
ir pinigą. Pinigai veikia pagal 
vandens mechanikos dėsnį. Te
kantis vanduo neduoda energi
jos, bet užtvenkus srovę gauna
ma energija. Taip ir sukauptos 
lėšos sudaro kapitalą, kurio pa
galba galima atlikti betkokį 
darbą. \

Mūsų B-nės vadovybė (turiu 
galvoje Krašto Valdybą) iki šiol 
nedarė jokių pastangų sutaupy
ti bendruomenės lėšas naudin
gam darbui. Priešingai, ji išleis
davo daug pinigų nereikalingai 
ir tuščiavidurei butaforijai: pav. 
B-nės ženklelio konkursas, svei
kinimai, arbatėlės, dovanos ir 
pan. Bendruomenės lėšų naudo
jimas turi būti netik pateisina
mas, bet ir logiškas.

Rinktas Bendruomenės parei- 
jgūnas negali imti atllyginimo už 
’atliekamą darbą savo pareigose, 
tačiau pakviesti asmenys, kaip 
šeštad mokyklų mokytojai, raš
tininkai — gali būti atlyginami 
už faktinai atliktą darbą. Asme
ninių piniginių dovanų skyrimas 
iš B-nės lėšų neturi jokio patei- 
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RUSO ĮSPŪDŽIAI VILNIUJE
Sovietų leidimas, pagaliau, 

pirmą kartą po II-jo karo pa
baigos, užsieniečiams vykti Ry
gon latvių įvairiai komentuo
jamas. Bet, ar tik ne dauguma 
norėtų tikėti, kad dabar atsivers 
galimybės užsienio diploma
tams ir spaudos. atstovams pa-, 
tiems savo akimis patirti tiesą 
apie dabartinės Latvijos sostinės 
gyvenimo nuotaikas. Galvojama, 
kad didieji amerikiniai spaudos 
koncernai ir agentūros tik jau 
nepraleis progos tuojau pat nu
siųsti savų korespondentų Ry
gon ir supažindinti savo skaity
tojus, radiją ir televiziją, su 
miestu, kuris bent iki šiol buvo 
vienas labiausiai saugomų nuo 
pašaliečių akių. Mūsasis Vil
nius, atrodo, dar neįjungtas į 
lankomų vietų sąrašą ir jame už
sieniečiai lankytojai nepaprastai 
reti, tiesiog išimtys. Užtat, pa
čių sovietų lankytojų amžinojoje 
mūsų sostinėje niekad netrūksta. 
Viename “Sovietskaja Kultūra” 
numeryje, kaip rašo vilniškė 
“Tiesa”, spec, korespo'hdęntas N. 
Markovskis, išspausdino platų 
rašinį apie savo įspūdžius Vil
niuje. Ir ką gi tas svetimasis 
matė ar pastebėjo Vilniuje?

“Kaikuriuos miestus galima 
I palyginti su knyga: eini gatvė-

Iš KUR TAS NUOLATINIS MASKVOS LIAUPSINIMAS?
Užsistodamas “nekaltus“ ru

sus, p. Sirvydas vis dažniau mė
to priekaištus, anot jo “žaliajam” 
Bijūnui. Mano kaimynas turi ant 
stalo jau 12 “TŽ” iškarpų p. Sir
vydo rašybos, kur tartum rekla
muojami iš peties-Maskvos inte
resai, taikos ir “progreso” pre
tekstu. Keista, neieškok nei su 
žiburiu pas p. Š. bent žodelio 
užuojautos broliams Sibire, lie
tuvių vargams, tūkstančiams lik 
viduotų, pasibaisėtinam likimui 
jų šeimų, bet daug prakaito iš
lieta į visai priešingą pusę. P. 
Sirvydo serėnadps netarnauja 
Lietuvos bylai. Straipsniai ęina 
serijine gamyba, tartum minkš
tai maskuota agitacija (Maskvos 
naudai), .pav., žiūr. jo išgirtąją 
“federatyviąją Rusiją” “TŽ” Nr. 
28 (392), kurf ištiktųjų tėra uto
pija. Kantrybės p. Š. lietuviams 
siūlo. Tos kantrybės ar nė ver
čiau pasiūlyti džiovai. Kam ji 
nelaukia, verčia iš kojų bene Vz 
lietuvių tautos — taip daug iš 
ten šturmuoja streptomicino!

Ruso tautinis charakteris, ne
branginant perdaug net savo gy
vybės, ne tik kitų, šalia anar
chistinio bolševizmo — daug 
kančių žada pasauliui, juo la
biau, kai iš istorijos pasimoko

Tegul kaimynai kaimyniškai...
*

“New York Times” vedama
jam dėl Vid. Rytų rašo:

Maskvos kojos įkišimas, kaip 
sekretorius Dulles tiksliai pa
reiškė, “nėra nenumatytas da
lykas”. Pirmas žingsnis buvo 
Nasserio susitarimas gauti gink
lų Čekoslovakijoje. Maskva ko
ją įkišo tą dieną į arabų pasau
lį ir sudarė galvosūkį Amerikai. 
Syrija čia kita smulkmena. Pats 
svarbiausias faktas tai — Mask
va* ir jos žygiavimas didžiųjų 
valstybių išmintais pasaulinės 
politikos keliais. Jei rusai įsi
tvirtins'Syrijoj, įgys atramos sa
vo veiklai kituose Viduržemio 
jūrų kraštuose.

Aišku, Maskvos kontrolė, vis
gi, nebus tokia, kokią, pavyz
džiui, turi raudonai armijai -tie
sioginiai pasiekiamoje Čekoslo- 
vkaijoj ar Vengrijoj. Syrija te
gali tik savo noru pasivergti. Ją 
nuo Maskvos skiria pasišiaušusi 
Turkija. Be to, kaimynai (Ira
kas, Jordanas, Izraelis, Lebano-

nas) nusiteikę prieš komunizmą 
ir stovį su Vakarais. Izraelis leng 
vai sudulkino rusiškais ginklais 
aprūpintą Nasserio Egiptą. Tas 
pats gali nutikti Syrijai, jai pa
siskeryčiojus. Rodosi, ir Nasse- 
riui nevisai smagu dėl įvykių 
Syrijoj.

Syrija praeityje buvo didelio 
vidaus nepastovumo kraštas. 
Nuo 1945 m. įvyko visa eilė per
versmų ir asmeninių kovų dėl 
galios, su nužudymais. Ką šian
dien kairė daro, rytoj gali pada
ryti dešinė. Tokiu būdu, Vašing
tonas išmintingai daro, nesikarš- 
čiuodamas. Tačiau, mums teisė
ta pasakyti savo nuomonę ir pa
linkėti Syrijos kaimynams pa
vartoti savo teisėtą spaudimą.

Arabų pasaulio galvosūkiai gi
lūs ir ilgai su mumis pagyvens. 
Ką sekretorius Dulles vadina 
piktu rusų žygiu, tėra aiškus žai
dimas didelės galybės rolės poli
tikos lauke. Maskva gal padarė 
gudrų šachmatinį ėjimą, bet lo
šimas dar nepasibaigė. V.

tik viena karta, o sekančios jau 
vėl kartoja daugumą klaidų, 
(pvz., vokiško, militarizmo atgi- 
gijimas, kurį rusai dabar piešia, 
deja, nutylėdami apie rusiškąjį 
kolonializmą, besotį ir žiaurų).

Vargšė ELTA, įsitikinusi, kad 
ji varo plačią vagą tarp svetim
taučių, turėtų tik apsidairyti, kai 
net lietuvių spaudoj atsiranda 
specų, norinčių garsinti visai 
priešingas “tiesas”, griaunant vi
są Eltos darbą, ir tai — ėhroniš-. 
kai. Vietoj atversti ir antrąją 
medalio pusę, p. Sirvydas drožia 
.tokiu pasitikėjimu, tartum ne
pažintų bolševizmo, o spalių re
voliucija —- vos vakar būtų įvy
kusi, ne 1917 metais.

P. Sirvydo sugebėjimai rašyti, 
tenka pripažinti, nemaži, bet,' 
deja, nemažiau % jo kūrybos per 
sunkta pavojingu filibusteriavi- 
mu Maskvos naudai. Jo,/taika 
yra pataikaujanti grobikui, pa
liekant- užpakaly atviras duris 
bulšių. ekonominei invazijai Azi
joje, Afrikoje.

Gi kai dėl ruso širdies geru
mo, tai Vengrijos skerdynės, ar 
dažni valymai, siekiant net 
Kremliaus maharadžų galėjo 
kiekvieną įtikinti, tik, deja, ne 
p. Sirvydą. Anglų, prancūzų 
spauda Kanadoje, tokius raštus 
jei ir įdėtų, tai greičiau tik “Skai 
tytojų laiškų” skyriuje, kad pa
rodžius, kokių keistų nuomonių 
kartais būna. Bet ar taip daro 
mūsiškė spauda? Nebepaisoma, 
kad vidut. lietuviui, nemėgstan
čiam taip nesenų “kepufėmis už
mėtysime” paradoksų, negeriau 
skamba ir kitas ekstremizmas: 
Maskvos liaupsinimų bandymai, 
tuo verčiant jį (lietuvį) nebepa- 
sitikėti savąja spauda, palengva 
žengti prie angliškos, bent tos, 
kuri vengia ekstrerpizmo.

Yra tiesa, kad JAV nori tai
kos, yra tas jai reikalinga, kaip 
malum necessarium, bet gi jie 
nesako, kad rusai yra teisingoji 
pusė, gi p. Sirvydas eina daug 
toliau. Nors jis kartais ir pasi
sukinėja, tačiau niekuomet ne
atšaukia ankstyvesnių arijų 
(pvz., apie federuotą valstybę”, 
su savivalda, net laisva mintim). 
Jis taip neseniai puolė ir Philip 
Dėane versiją, galvą guldyda
mas, kad — nesą virš 800 . mylių 
lekiančių atominių raketų, jam 
įprastu būdu pasišokdamas “pa
mokinti” kitus, net kur pats ne
žino.

Pagal p. Š. 100 pavergtų tautų 
galėtų sudaužyti ar net sutirpdy
ti Rusiją (jei tik panorėtų). Tai 
skelbimas pavergtiems pavojin
go ir be naudos absurdo, tartum 
jie niekados būtų nebandę ginti 
savo teisių nuo rusų; kalba apie 
bolševikų propagandos nepavo- 
jingumą, bei neturėjimą patrauk 
lių idėjų, tuo atidarydamas duris 
melo čempionams. Gi tikrovėje 
rusai, parodydami savo gyveni
mą, išgydo tautas nuo iliuzijų, 
bet dar nemačiusias jo žavi “pro 
letarų rojaus” pažadais, (pvz., 
“technika — tautų gerovei, kiek
vienam iš jūsų, o ne saujelei mi
lijonierių”). P. Sirvydas norėtų 
iškreipti net David J. Dailiną ir 
Maironį. Dailinąs, JAV eksper
tas. savo 10 tomų apie Rusiją 
parodęs, kad bolševizmo ekspe
rimentas ligi šiandien jau yra 
kainavęs 120 milijonų galvų (ne 
60 milijonų, kaip ELTA mano), 
o Maironis, didysis mūsų dai
nius, grabe apsiverstų sužinojęs, 
kad jo poezija bandoma panau
doti net Maskvos reklamai. \

Daug didesnėm aukom, bei 
daug didesniais kraujo nuosto- 
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mis ir skersgatviais ir tarytum 
sklaidai vieną po kito puslapius, 
skaitydamas atgyjančią istoriją. 
Toksai miestas Vilnius — Lietu
vos TSR sostinė”, sako N. Mar
kovskis. Toliau, jis pastebi, kad 
vaikščiojant siauromis vingiuo
tomis kaip upeliai senamiesčio 
gatvėmis, nepaprastai gausu ar
chitektūrinių paminklų (turbūt 
turi galvoje bažnyčias. A. G.) ir 
memorialinių lentų. Štai, cerkvė, 
kur buvo krikštytas Puškino se
nelis, štai užrašas: “Čia gyveno 
ir studijavo Adomas Mickevi
čius1' ir t.t. Žinoma, jis Stalino 
prospekte negalėjęs nepastebė
ti namo, kuriame buvo įkurta 
Lietuvos komunistų partija, to
liau, jis matęs namus, kur gyve
nęs rusų herojus Kuįuąoyąs, 
skverą su Moniuškos biustu, 
Černiachovskio paminklą ir pan.

Gi kai jis užkopia ant Gedimi
no kalno, žavisi nuostabaus gro
žio Vilniaus vaizdais: “Visas 
Vilnius — kaip ant delno, tar
tum prieš jus natūralaus dydžio 
miesto žemėlapis”. Ir vėl jo 
žvilgsnis užkliūva už senovinių 
paminklų,’’ už naujojo Vilniaus 
peizažo — fabrikų, gamyklų, 
stadiono (žinoma, ir Lenino aikš 
tės su tokiu pačiu paminklu). 
Maskoliaus protu, senųjų bažny
čių bokštai blankstą, palyginus 
juos su ... Vilniaus televizijos 
centro antena. Girdi, žiūrėda
mas iš augštumos į miesto pano
ramą, pajunti ne tiktai Lietu
vos sostinės šiandieną, bet ir jos 
rytdieną. Ši, paskutinė prielaida, 
yra itin įdomi, nes ji jam kilo, 
kaip tik Gedimino kalno viršū
nėje stovint, pilies papėdėje. Ne
jaugi, tą maskolių pagavo koks 
keistas, iš žemių gilumos einąs, 
lietuvių prabočių, kunigaikščių, 
balsas, liepiąs ir svetimąjam ti
kėti Vilniaus ateitimi, kuri, sa
vaime suprantama, nieko bendro 
negalės turėti su rusiškąją atei
timi, rytdiena.

Pabaigoje, jis dar rašo apie 
nuostabų- visos Lietuvos gamtos 
grožį'. Jos vaizdingasis peizažas 
nuolat keičiasi naujomis spalvo
mis, praturtėja naujomis žymė
mis. Užbaigia, jau visai “socia- 
listiškai”: “Ir jeigu pilių griu
vėsiai liudija apie žiląją Lietu
vos senovę, tai naujės industri
nės statybos — apie jos jaunys
tę^ žydinčią jaūnystę”.. •

Nuostabus tas mūsų mielas, 
senas lietuviškasis Vilnius. Nuo
stabus ir tuo, kad vargiai Vidu
rio ir Rytų Europoje yra kitas 
toks didmeistis, kurią taip labai 
trauktų prašalaičio akį, kaip Lie
tuvos sostinė. Žavisi visi juo, kas 
tik pirmą kartą pamato. Užbūrė,, 
jo vaizdas ir mūsų kaimynus 
lenkus, kurių dalis ir šiandien to 
žavesio kutenama, norėtų Vil
nių ir vėl laikyti okupuotą. Pa
tinka jis, kaip matome, ir ru
sams. Užtat šie pasiglemžė ne tik 
Vilnių, bet ir visą tautą.

Ir vis tik, ateis diena, kada ir 
pats Vilnius, kartu su visa Lie
tuva, nusikratys nelemtais slo
gučiais ir vėl kurs naują ir lie
tuvišką rytdieną. Ar ne tokio 
jausmo stovėdamas Gedimino 
kalne buvo pagautas ir tas “So
vietskaja kultūra “rašėjas N. 
Markovskis? Al. Gimantas.

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

“71” APATINIAI BALTINIAI
Taupumui, patogumui ir 

apsaugančiai šilumai.
Ilgam nešiojimui, lengvai 

išskalbiami žiemin. baltiniai
Pagaminti iš natūralaus 

merino.
Būsite pilnai patenkinti 

sumokėdami žemą kainą už 
vertingą prekę. 

Gaunami baltiniai, kelnaitės, 
ir išvieno apat. kostiumas.

Vyrams ir berniukams.
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TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

VAKARINĖS PAMOKOS 
NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE — Bloor ir Dufferin St. 
CENTRAL HIGH SHOOL OF COMMERCE — 570 Shaw St. 
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMM.—Chatham ir Phin Ave. 
HARBORD COLL. INSTITUTE — Harbord St. ir Euclid Ave. 
HUMBERSIDE COLLEGIATE INSTITUTE — 280 Quebec Ave. 
JARVIS COLLEGIATE INSTITUTE — Jarvis ir Wellesley St. 
KENT SENIOR PUBLIC SCHOOI^-980 Dufferin St. prie Bloor 
NORTH TORONTO COLL. INSTITUTE — 17 Broadway Ave. 
PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE — 209 Jameson Ave. 
RYERSON PUBLIC SCHOOL — 677 Dundas St. West
1957-58 sezonui: . . .

Užsiregistruoti galima bus.;šiose mokyklose rugsėjo 16, 
17, 18 ir 19 dieną vakarais?; n:
Registracijos mokestis $5 gyvenantiems miesto ribose ir 
$15 negyvenantiems miesto^— . ...

• Mokslas prasidės rugsėjo 23 d. ir vyks kas pirmadienį, 
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 7.30 vai. vak. 

Klasės: . . »
Anglų kalbos pagrindai pradedantiems; Anglų kalba ir pilietybės moks
las; Augitesnysis kursas. ,
Klasės suaugusiems, svetur ir čia gimusiems, kurie nori išmokti skaityti 
ir rąžyti.
Anglų kolbos pasikalbėjimų pratimai kursus baigusiems.
Į PROGRAMĄ ĮEINA: Anglų kolbos pagrindai — moksliškai paremtos 
kursos naujiesiems kanadiečiams kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai; 
Dienos įvykiai; Pilietybės gavimo informacijos; Kanada ir jos žmonės; 
Grupinės diskusijos; Mokomosios priemonės.
C. C. GOLDRING, J. S. MIDANIK,

Director of Education. Chairman.

Gyvenimas kartais gali būti sunkus 
Mano paveiksle rodomas vyras paprastai yra laimin
gas žmogus. Jis atsikėlė rytą, nusiskuto su elektrine 
skutimosi mašinėle, pavalgė tosto, iškepto automati
niame tosteryje, išgėrė automatiniame virdulyje iš
virtos kavos. Vėliau jis važiavo į miestą su savo nuo
sava mašina, kuri turi automatinius langus, automa
tinius, “bėgius ir automatinius langų valymo prietai
sus. Prieš eidamas į automatiškai šaldomą įstaigą 
(su automatiniais elevatoriais), jis sustojo prie paš
to dėžutės įmesti laišką, čia jis pastebėjo, kad vie
noj rankoj laikant dokumentų papkę, kitoj laišką, 
jis negalėjo pakelti pašto dėžutės dangtelio. Jis grį
žo namo lovon, kur pagulės, kol išaugs trečia ranka.
•George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metois ir posirinko savo 
gyvenama vieta Kanadą, šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimą iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Maison's 
Brewery Ltd.. 1786 metų naujieji kdnodiečiai.

MOLSON S

CROWN
ANCHOR
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje
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Apie Klaipėdoje statomos tax- jas vysk. Petras Maželis. Svečių 
ayčiee pamatų pašventinimą ra-1 tarpe mutimr Tauragės klebo-
se užsieny esantiems lietuviams 
vilioti skirtas “Tėvynės Balsas”. 
Tai įvykę birželio 30 d. Bažnyčia 
statoma Rumpiškės gatvėje ap
tvertame 1 ha sklype, kurį dar 
pereitų jaaetų rųgpiūčio mėnesį 
“išskyręs” miesto vykdomasis 
komitetas. Projektas paruoštas 
inž. K. Zdančiaus ir inž. arch. J. 
Baltrėno. Klaipėdos klebonu yra 
kun. L. Pavilonis. Bažnyčia sta
toma Taikos Karalienės vardu. 
Kur dabar vyksta pamaldos, iš 
straipsnelio neaišku. Bažnyčia 
statoma iš tikinčiųjų aukų, “bet 
statybinėms medžiagoms pasky-

nas dekanas Jonas Beinoris, ši-, 
lalės altarista prelatas Galdi-

šias, vyskupijos kancleris kun.

Apie rašytojo Juozo Grušo šei
mą “Tėvynės balse” papasako
ja J. Kehuotis. Jis pirmiausia su
tikęs žmoną Pufcheriją, toliau 
pasirodžiusi duktė Algimante su 
vyru inž. Kaueiu, kurie jau turi 
du berniuku — Algį ir Arūną. 
Rašytojo sūnus Vytautas Žemės 
ūkto akademijoje studijuojąs

valstybinių įstaigų”. Statybai 
esą įsigyta du sunkvežimiai, ta
čiau “esant reikalui, transportu 
aprūpina autotransporto konto- - ra . •*

Bažnyčios pamatų pašventini
mą atliko Telšių -vysk, valdyto

tavimo srityje, sūnus Saulius 
mokęsis vidurinės mokyklos 9 
klasėje.

Rašytojas gyvenąs Kaune sa
vo nuosavuose namuose Kalnie
čių gatvėje, “kieme kur auga

LINKSMA HAMILTONE!
. S.m. rugsėjo 21 dieną

ROYAL CONNAUGHT HOTEL salėje rengiamas

DIDELIS ŠOKIŲ

VAKARAS
BENNI FERRI MUZIKA 
TURTINGA LOTERIJA.

ĮVAIRUS BUFETAS ir t.t. 
' PRADŽIA 7 vai. vak. .

Maloniai kviečiame visus brangiuosius tautiečius atsilankyti į šį 
parengimą ir tuo paremti mūsų Tėvynės laisvinimo bylai lėšų 
telkimą. Atsilankiusieji turės geriausią progą linksmai praleisti 
laiką.

T. Fondo A-bės Hamiltono skyriaus valdyba.

HAMILTON, Ont

Žiauri mirtis iš mūsų tarpo iš
plėšė mielą jauną moterį, vos te
sulaukusią 35 m., Mortą Bra
zauskiene.-Paliko vyras Zigmas, 
dvi mažos mergytės ir dvi sese
rys. Visą koloniją prislėgė Mor
tos mirtis, nelaukta ir netikėta. 
Šešias savaites išsirgusi galvos 
skausmais, po dviejų operacijų 
buvo pagerėjusi ir tikėjosi su
grįžti į namus. Tik staiga pablo
gėjo ir mirė.

Prieš penkis metus jie atvyko 
iš Anglijos ir jau gražiai įsikūrė 
Manitobos lygumų mažame mies 
tely Portage La Prerie, džiau
gėsi suradę laimę ir laisvę.

Miela Morta, Nemuno krantų 
dukra, mums nieko nelieka kaip 
tik palinkėti lai būna Tau lengva 
šių lygumų žemelė! O Zigmui, 
dukrom, motinai ir seserims gili 
užuojauta mūsų visos kolonijos 
lietuvių!

Julė Liaukevičienė. 
Mac Gregor, Man.

Huo žiauriu skausmų

Instantine
A PRODUCT OF BAYER

BAYER GAMJNYS
Suteiks skubu, ilgai trunkantį 
skausmų nuraminimo — taip 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotoikę.
Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
moy išijas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

p

kur nereikią tarnauti, kad galįs 
atsidėti literatūrinei kūrybai. 
Dabar rašąs Kauno muzikiniam, 
teatrui pjesę apie hidroelektrinę 
stotį kurioje norįs spręsti žmo
gaus kovą su stichija ir spręsti 
heroizmo bei draugiškumo prob
lemas.

OTTAWA, Ont
Pamaldos Otavos lietuviams 

įvyks rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
St. Brigid’s Church, 11 vai. gat-‘ 
vių St. Patrick’s ir Cumberland 
kampas. Tuoj po pamaldų įvyks 
visų lietuvių katalikų susirinki-, 
mas ten pat salėje.

Piknikas, įvykęs rugpjūčio pa-: 
baigoje, pp. Leverių ūkyje, prie 
Campbells Bay, praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Miestelis 
randasi pusiaukely tarp Otavos 
ir Pembroke, todėl buvo pui
ki vieta susitikti lietuviams iš 
abiejų vietovių. Šeimininkai bu
vo labai malonūs ir vaišingi. Vi
si išsiskirstė labai geroje nuo
taikoje.

Vytautas Badžius atsikėlė gy
venti į Otavą iš Winnipeg©; dir
ba kaip braižytojas vienoje val
diškoje įstaigoje.

Danguolė Bakūnaitė pradėjo 
mokytojauti šv. Aloyzo mokyk
loje Otavoje. Danguolė yra bai
gus Pembroke High School pir
mąja mokine ir be to, puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai.

Didelį ir linksmą šokių vakarą 
šį šeštadienį, rugsėjo 21 d. 7 v.y. 
rengia TFondo A-bės Kanadoje 
Hamiltono skyriaus valdyba Ro
yal Connaught viešbučio salėje. 
Tai pirmas vakaras pradedant 
rudens ir žiemos sezoną.

Mūsų uždavinys — telkti lėšas 
mūsų pavergtos tėvynės išlais
vinimo reikalui. Darbas nedė- 

. kingas ir sunkus. Bet gyvendami 
laisvame krašte savo nuolatiniu 
darbu, pasiaukojimu ir atiduo
damais centais mes ir galėsime 
prisidėti prie savo brolių ir savo 
tėvynės išlaisvinimo iš žiauraus 
okupanto vergovės.

Tad parėmimui mūsų uždavi
nių maloniai kviečiame visus 
tautiečius atsilankyti į šį paren
gimą.

Už gausų dalyvavimą visiems 
iš anksto tariame nuoširdžią pa- 

; dėką. TF AHamilteno sk. v-ta. 
vBa Lt ar agio malūnas Hamiltone. 
Po gražios ir saulėtos vasaros 
ateina ruduo. Su juo kartu ir 
kultūrinis gyvenimas iš žalių 
pievų ir lapuotų medžių pereina 
į pastogę.

Hamiltono ateitininkų kuopa 
pasikvietė Montrealio teatrą, ku 
ris rugsėjo 28 d., šeštadienį, 7 v. 
v., Westdale Collegiate salėje 
duos pirmą spektaklį žinomo ra
šytojo K. Borutos “Baltaragio 
malūnas”. ' Veikalą scenai yra 
pritaikiusi rašytoja ir poetė Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Dalyvauja 
visos stipriosios Montrealio te
atro meno pajėgos.

Kaip • žinome, šis K. Borutos

■A

i

12 tabl. .25c 48 tobl. .75c
120 taM.-$1.39

seam šiak metaS’ lanko Tea-'veikalas gižiai užsireko-
> ’ ■r' n rrm 1 mendavęs Montrealy ir Toronte,ehre’s College Otavoje. .

V. ir V. Plečkaičiai susilaukė 
savo šeimoje trečio sūnaus. Ma
mytė ir sūnelis jaučiasi puikiai..

Vida Kubitiūtė, baigusi St. 
Patrick’s College su medaliu,; 
pradėjo studijuoti chemiją Ota
vos universitete.

Otavoje pradėjo veikti antras 
universitetas, vadinamas Carl
ton Unversitv. kuris yra daugiau 
protestantų išlaikomas. Ten pro
fesoriauja ir prof. dr. W. Egg
leston, lietuvės kanadietės ra-: 
šytojos Radzevičiūtės vyras.

Koresp. .

teatras kviečiamas Čikagon ir 
kt. Todėl hamiltoniečiams bus 
tikrai reta ir maloni proga pa
matyti šį Įdomų spektaklį po va
saros atostogų. Tad visi iš anks
to turi apsirūpinti bilietais ir 
skaitlingai dalyvauti vaidinime. 
Maloniai yra kviečiami jr arti-
mųjų bei tolimųjų apylinkių

Smarkiai atpigintos maisto kainos
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ

ir kitus Rytų Europos kraštus (USSR) 

Žemiausios karnos Kanadoje! 
Greičiausias pristatymas!

Palyginkite mūsų kainas su betkokiue varžovų kaina- 
raščiu! Štai kaikurių kainų pavyzdžiai, įskaitant licen
ciją, muitą, persiuntimą ir. kitas išlaidas:

22 svarai cukraus .......M 1.95 1
22 svarai miltų ...... $11.95
22 svarai taukų ............ $23.20
22 svarai ryžių .........^14.75

ir eilė kitų.

Pristatymo laikas apie 3 savaites.
Reikalaukite mūsų naujų kainaraščių įvairių paruoštų 
maisto produktų siuntinių, papigintomis kainomis vaistų, 
patraukiančių naujų dalykų, kaip ’siuvamos mašinos, 
įrankių rinkiniai, ir pan.

Pilna garantija! Didžiausia firma!

JANIQUE TRADING CO. LTD
835 QUEEN ST. W„ TORONTO 3, ONT. TEL. EM. 4-4025.

SKYRIAI:
HAMILTON, ONT. «52A Barton St. E. Tel. LI. 5-0264 
ST. CATHARINES. ONT., 66 Church St. Tel. MU. 2-9171 
EDMONTON, ALTA.. 10649 — 97th St., Tel 23839 
BUFFALO, NY.. 1162 Broadway, Tel. FI. 1-1272.

TAIP PAT SIUNČIAME LĖKTUVU, EXPRESU 
IR { SIBIRĄ.

tuviai pamatyti tą. įdomų vaidi
nimą, nes mažesnės kolonijos 
vargiai išgalės teatrą pasikviesti.

Tas pats teatras sekančią die
ną, t.y. rugsėjo 29 d., 4 vai. p.p., 
suvaidins antrą spektaklį “Mela
gėlis”, A. Gutkės 3 veiksmų pa
saką, kuri daugiausiai yra ski
riama vaikams; bet ir suaugusie
ji ją žiūrėdami nenuobodžiauja. 
“Melagėlis” bus vaidinamas uk
rainiečių salėje, 855 Barton St. E.

Į abu vaidinimus bilietus ga
lima įsigyti iš anksto: J. Pleinys, 
87 Sanford Ave.S., tel. JA.9-5129 
ir pas Ant. Grajauskaitę, 113 
Cannon St. E., tel. JA. 2-2698. 
Bilietų kaina i pirmą vaidinimą 
po $2, $1.50 ir $1; į antrą vaidini
mą po $1.50 ir $1.

Šia proga malonu pažymėti, 
kad Hamiltono at-kų kuopa pasi
žymi dideliu ir aktingu kultūri
niu veikimu. Ties ja vertėtų ir 
ilgiau stabtelti. Kl. Giedgaudas.

Vasario 16 gimn. rėmėjų bū
relio Nr. 82 ilgametis vadovas 
Narkevičius Vincas nuo š.m. rug 
sėjo 1 d. iš šių pareigų pasi
traukė. Jis būreliui vadovavo 
nuo jo suorganizavimo 1954 m. 
Jis taip pat daugiausia savo dar
bu yra prisidėjęs prie jo steigi
mo. Jo ilgai ir stropiai eitos šios

sunkios pareigos liks tikru kel
rodžiu, kaip reikėtų mums vi
siems pasiimtą tautinį darbą at
likti.

Vas. 16 gimn. remti k-jos šio 
būrelio globotinio II kl. mokinio 
Hehnaro Jurgaičio ir visų tautie
čių vardu V. Narkevičiui, reiš
kiame gražiausią padėką.

Būrelio vadova pareigas per
ėmė Dalangauskas Adomas, 761 
Main St. E., LI. 5-6523.

Į šį būrelį nuo rugsėjo 1 d. 
įstojo Meinykas Gediminas, pa- 
sižadėdąjnas aukoti kas mėnesį 
po $2. Nuoširdus ačiū.

Šis kuklus vyras, buvęs Lie
tuvoje gimnazijos matematikos 
mokytojas, šiuo metu dirba Ar
tistic Stone greit augančioje lie-, 
"aviškoje statybos akmenų ben
drovėje vyr, buhalteriu, bet san
tykiuose su kolonijas tautiečiais 
jis atrodo, jog būtų mažiausias iš 
mažiausių.

Į Br. Grajausko vadovaujamą 
būrelį Nr. 17 nuo š.m. kovo 1 d. 
įstojo Pacipavičius Juozas su 
mėnesine $1 auka. Malonus ačiū. 
Su šiuo būreliu kiek blogiau, nes 
ja*u kuris laikas trūksta 5 rėmė
jų. Gerieji tautiečiai, paskam
binkite patys Broniui JA. 2-2698, 
pasisiūlydami nariais. Negi taip 
jau sunku prisiversti 1 dol šiai 
vienintelei laisvajame pasaulyje 
liet, gimnazijai kas mėnesį pa
aukoti? Juk kas savaitę vis tur- 
tingesni daroiričfer'Nėnumokime 
ranka, nes ją numarinę kitos jau 
taip lengvai neįkursime.

Šeštadieninė mokykla devin
tuosius mokslo metus pradėjo 
dar labiau sustiprėiusi. Į pirmą 
skyrių įsirašė net 30 naujų mo
kinių.

Nuostabus Namų Fondo'augi
mas. Jau pradėtas ketvirtas šim
tas narių, einamos s-tos Talkoje 
ir Canada Permanent bankuose 
pasiekė $20.000, o terminuoti pa
sižadėjimai $17:000. Viso $37.000. 
Kai prieš pusantrų metų NFon- 
do v-ba savo pirmajame atsišau
kime užakcentavo, kad norėtų su 
telkti 500 narių, o Lietuvių Na
mus reikėtų statyti už $200.000

— niekas netikėjo, kad tai būtų 
mūsų sąlygose įmanoma. Ir tik
rai, tuo laiku tai atrodė utopija. 
Dabar, įpusėjusio vajaus rezul
tatai jau teikia daugiau vilčių. 
Susipažinus su lietuvių nuotai
komis, atrodo, jog bus galima 
sutelkti 600-700 narių. Pradėjus 
konkrečius statybos darbus, dau
gumas sakosi pridėsią po «antrą 
šimtinę, o keletas dešimčių tau
tiečių žada iki $500 ar $1.000 sa
vo įnašus padidinti. Tad tik ryž
tingiau ir vieningiau, o pamaty
sime, kad vienybė daug gali!

Keik jaustume tautinio pasi
tenkinimo. jei po 3-4 metų turė
tumėm modernius gražius erd
vius Lietuvių Namus už apvalų 
ketvirtuką milijono? Turint čia 
jr apylinkėse per tūkstantį dir
bančiųjų, tai jau nėra taip sun
ku. Juk siuntinių į Lietuvą ir Si
birą apytikriu skaičiavimu bai
giame hamiltoniečiai siųsti už | 
milijoną. Atsisakę šios sumos sa
vo artimųjų labui, ar jau blogiau 
gyvename? Visai ne. Daugumas 
jau baigiame namus išmokėtų 
važinėjame naujomis mašino
mis. Tad tik daugiau pasiryžimo 
ir būkime tikri, gražius namus 
tikrai turėsime.

5 nauji NF nariai — Balkaus- 
kienė Elenutė, Armonas Petras, 
Miškinis Vytautas, Verbickas 
Antanas ir Budvydis Pranas. NF 
valdyba visiems nuoširdžiai dė
koja. '

Mirė. Rugsėjo 5 d. mirė Vla
das Perkauskas 66 m. amž., po
karinės imigracijos 
Gyveno pas sūnų, 27 Arthur 
Ave. S. Velionio artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Zubų šeima persikėlė į nuosa
vą namą Sherman Ave. N. Birže
lio 23 d. jie susilaukė sūnaus 
Bernardo. Ju pirmasis vaikas — 
Loreta yra 2 m. Linkime nauja
jam lietuviukui gražiausios atei
ties. ;

Deveikis Jonas rugsėjo 24 d. 
su Kanados kariuomene išvyksta 
į Vokietiją dviems metams. Jis 
kariuomenėje tarnauja nuo 1956 
m. balandžio mėn. Jo dalinys 
stovės Soeste apie 30 km nuo- 
Muensterio. Ten jis gaus po $145 
mėnesiui ir visą aprūpinimą. 
Dirbs transporte kaip sunkveži
mio šoferis.

Jo išvykimo proga J. Steiblio 
iniciatyva ir jo bute grupė drau
gų surengė išleistuves. NF pir
mininkas St. Bakšys savo trum
pame žodyje palinkėjo jam daug- 
laimės. Pažymėjęs, kad išleidžia
masis yra taurus mūsų kolonijos 
lietuvis, visada rėmęs tautinius 
reikalus, nuolatinis Vasario 16 
gimnazijos rėmėjas, prašė ir to
liau išlikti ištikimu savo ken
čiančiai tautai. Giliai patrijoti- 
nių linkėjimų savo kalboje iš
reiškė VI. Bartninkas, įsakmiai 
prašęs J. Deveikį kiekviena pro
ga aiškinti ir skelbti mūsų tau
tos dabartinę kančią.

Linkime gerajam J; Deveikiui 
sugrįžti vėl į. mūsų tarpą tik jau
ne viengungiu, o su lietuvaite 
žmona.

Užsisakykime alyvą per NF. 
Nuo naujo klijento Gillies Guy

JAV LB Taryta nutarė viešai 
skelbti pavardes asmenų, kurie 
Lietuvoje išsimokslinę ir užėmę 
augštas vietas dabajr Amerikoje 
draudžia savo vaikams lankyti 
lietuviškas mokyklas.

RALFas rugpjūčio mėn. aukb 
yra gavęs $1.101,66 (tame tarpe 
$20 iŠ Kanados, J. Misevičiaus iš 
Regan, Ont.), nario mokesčio $8, 
transportacijos išlaidoms nurin
ko $914,32, tad išviso $2.023,98. 
Visokių gerybių gauta 508 sv.

Vasario 16 gimnazijai persiųs
ti gauta $1296. Tame tarpe $248 
iš Kanados: Toronto būrelio Nr.

■ Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga korespondentiniu būdu iš 
įtrinko centrinius organus. C. 
Valdybon išrinkti: adv. Antanas 
Juknevičius — pinu., teisia. Pet
ras Viščinis — vicepirm., mo
kyt. Veronika Kulbokienė — se
kretu dr .Marija Gimbutienė — 
iždin. ir dr. Pranas Galinis — 
informacijos vedėjas.

Kontrolės kom. išrinkti: Sta
sys Santvaras, gyd. Stasė Lei- 
monieriė ir Antanas Matjoška.

Garbės teismas: prof. Viktoras

go j Švediją, 1952 m. buvo įleisti 
laikinai apsigyventi į JAV, per
eitą savaitę specialiu kongreso 
aktu gavo pastovių imigrantų 
teises.

PABALTIJO DIPLOMATŲ 
PASITARIMAS

Po ilgesnės pertraukos, rugsė
jo 5 d., įvyko pasitarimas tarp 
trijų Pabaltijo valstybių atsto
vų JAV.- Pirmasis pasitarimas 
įvyko pas Latvijos minister} dr. 
A Spekke. Buvo sy omi ak
tualūs tarptau pobūdžio 
klausimai lieėią Pabaltijo vals
tybes ir ryšyje su jais darytini 
žygiai. Svarstyta taip pat keletas 
vidaus klausimų, liečiančių Pa
baltijo valstybių JAV pasiunti
nybes. Nutarta pasitarimus šauk 
ti periodiškai. Pirmininkavimas 
vyks pakaitomis. Sekantį pasi
tarimą kvies Lietuvos' charge 
d’affaires a.L, J. Rajeckas.

savaitę naktį įsibrovė vagys ir 
pavogė Royal firmos rašomąją 
mašinėlę su lietuvišku raidynu.

Am. Liet Gydytojų Sąj. val
dyta, išrinkta gydytojų suvažia
vime Čikagoje rugpjūčio 31 - 
rugsėjo 1 čL: pirm. dr. A Montvi- 
das, vicepirm. dr. S. Budrys, sek- 
ret. iždininkas dr. V. Tauras, di-

tas ir Ona Galvvdienė.
Prof. K. Pakštas, dirbęs Va-

. . 4. šingtono kongreso bibliotekoje, 
tautietis, ątsisve&iuo su vietos lietuviais .rektorius dr.. Garimas, visi iš Či- 

jam suruoštose išleistuvėse rug- 
piūčio 28 d. Jis išvyko profeso
riauti į vieną kolegiją.

Trys lietuviai žvejai, L. Kub- 
Rckas, J. Grišmanauskas ir E.

kagos, vicepirm. dr. D. Degesys, 
dr. Ramanauskas,-dr. J. Stankai
tis iš Ohio; vicepirm. dr. V. Ter- 
čijonas, dr. V; Avižonis ir dr. P. 
Kuša iš Niujorko.

i

\ P. LIAUGMINUI JUOZUI,
jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

A. S* Urbonavičiau

D. BRITANIJA
Iš Anglijos į Lietuvą grįžęs 

Alfonsas Jaroševičius, rašo “Tė
vynės Balse” rugpjūčio mėn. nr.

Huose. Ir jis ten išvykęs. Vilniu
je jo palydovu buvęs A Molis. 
Įdėta ir jų fotografija Gedimino 
kalno fone.

Liet, skautų stovyklos šią va
sarą buvo Liet, sodyboje. Buvo 
dvi atskiros stovyklos — berniu
kų ir mergaičių.

Po lietuvių ten pat stovyklavo 
lenkės skautės.

VYKSTANTIEMS Į ROCHESTER}!
Aplankykite lietvišką -

“NIAGARA” RESTAURANT
1634 Hudoson Ąve., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802 

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

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!
...... . ...................................... . ................. ■ ........... .................. ■ ■' ■■

Namų savininkų dėmesiui!
Kūrenimo sezonas čia pat. Ar išvalyta ir paruošta žiemai kros
nis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK ROOFING & HEATING CO.
6» NAPIER, HAMILTON, ONT. TEL JA. 7-C2S1

b-vė išmoka šiai liet, organizaci
jai po $15. Skambinkime St. 
Bakšiui JA. 9-4662.

Dėmesio J. Jonikui, gyvenu
siam Hamiltone, dabar Toronte! 
Yra atėję Tamstai Raštikio at
siminimų II tomas. Prašau pra
nešti St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Chit., savo ad
resą ir knyga bus pasiusta paštu.

‘ Sk. St

WINDSOR, Ont
Linksmavakaris, pirmas šį se

zoną, ruošiamas KLB Windsoro 
apylinkės valdybos rugsėjo 21 d., 
šeštadienį visiems gerai žino
moje vokiečių “Teutonia” klubo 
salėje (viršiję). Prie mėgiamo
sios orkestro vad. MisS~V. ‘Kėr- 
bek muzikos, po vasaros kaitros, 
rinksimės visi pasidalinti įspū
džiais ir smagiai praleisti laiką. 
Pradžia 7 vai. vak.

Darbai prasideda. Daugelis au
tomobilių miesto lietuviu šiomis 
dienomis grįžta atgal prie dar
bo — 1958 metų modelio gamy
bos. Malonu pabrėžtų kad šiemet 
darbų Windsore yra žymiai dau
giau negu praėjusiais metais. 
Vien General Motors netolimoje 
ateityje žada priimti apie 1.600
.naujų darbininkų. Darbus suras
ti daug padeda lietuvių klebonas 
kun. V. Rudzinskas.

Dr, V. Ablėnas, turintis savo - 
kabinetą Kingsvillėje, pertvar
kius miesto gatvių numerius, pri 
ima pacientus toje pačioje vieto
je, kurios adresas yra: 86 So. Di
vision, Kingsville, Ont. Kor.

Hamiltono Ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkltės pas savus - 

TALKOJE.

pi jos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

* ŽUKLAVIMO
ir juairius kitus SPORTO REIKME* 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis

1212 DUNDAS ST. W. TORONTO

ANTANAS SIMKEVIČIUS 
. President - Soles Monofler

Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

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

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.) 
• <

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė!
Kokybė ir sęiiningcs patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošė padėti įvairiose namų ap- 

' šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus! lfe

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES

CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS:

Ekonomiikiauttot

Tylcut veikimo t
Puošni išvaizda 

metų garantija
Duoda natūraliai drėgnų otų

24 valandų patarnavimas.

1

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 
siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

mų kurtinų, botų su kailiukais, odos ir kitų dolykų pigiausiomis komomis.

Toto pat golime pasiųsti H K 
kojines, skarutes, medžiagos.

Visokios rftšies vaistus, vitomuwL I
$1.75; 20 kg. kiaulinių taukų $25 
los laikrodis, 17 isw. $27.00.

nodos oro . **<tu tokrodžius, fcto oaaMtus, 
iš Švedijos stc

WOfcirf - -n irnrhm il^H

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, nau 
maisto siuntinius. Muitas pėgal Ukrainskos Kn 
tytaą kainas. ,



TtVISKfiS ŽIBURIAI

“LITUANUS” remti v^Ris

Telef.: RO. 6-2965

Mokslo metus pradedant

S MJSL.

giamų įvertinimų iš angliškai 
calbančios visuomenės. Yra at-

MS?. DC. 19. - Mr. 38'(402)

Gražiosios atostogos jau pra
ėjo. Ir vėl trinsime auditorijų 
suolus, varstysime bibliotekų

prie knygos ar prie stalo labora
torijoje. Ir vėl įsiliesime į jau
natvišką tiesos, žinių ir grožio 
ieškančią bendruomenę. Ne vie
ną lydės džiaugsmas ir nusivyli
mas pasikeisdami, ne vienas gy
vens rūpesčių dienas ir, nemigo 
naktis...

Žinoma, viskas automatiškai 
vystysis, savaime eis normalio
je universiteto reikalavimų ei
goje. Tačiau tai tik viena lietu
vio studento gyvenimo pusė, tai 
tik vienas įsipareigojimų lau
kas. Mūsų taip pat laukia kitos

* pareigos — mūsų tautai ir emi
gracijoje išsisklaidžiusiai lietu
viškajai bendruomenei.

Tam tikslui spiečiamės į lie
tuviškas studentiškas organiza
cijas, vykstame Į stovyklas, su
važiavimus ir t.t. Pasidžiaugia
me viskuo, kaip garbingais savo 
darbo vaisiais savųjų tarpe bei 
spaudos puslapiuose. Džiugu, ka
da išgirstame palankius Įvertini
mo balsus iš pašalinių. Atrodo, 
tik telieka sušukti — tegyvuoja 
mūsų darbščioji studentija! Gal 
būt, ir-verta šiek tiek šūktelti, 

. gal būt, paplučenimas per petį 
geriau negu aštresnis žodis ... 
Tačiau man norėtųsi užklausti 
studentą, kad ir patį veikliausi, 
ar jis, nors ir sau tyliai, jei ne
išdrįs garsiau, galėtų nuoširdžiai 
panagrinėjęs savo prisidėjimus 
prie veiklos pakartoti tą skambų 
šūkį? Aš manau tokių būtų ne- 
daug. Šalia gerų pavyzdžių, ma- 
naiij-ktekvienas rastų daug men
kysčių "ir užleistų dirvonų?

Šią vasarą jau ne iš vieno ko
legos teko išgirsti susirūpinimo 
dėl studentiškos veiklos ateities. 

.' Girdi, už metų, kitų nebus kam 
sudaryti valdybas, jau nekal- 

. bąnt .apie; ,beikokį_veikįmą. Gal 
4 būt, šie nuogaštavimai neatitin

ka tikrovei. Ir aš norėčiau, kad 
, taip įvyktų. Tačiau tie, kurie 

šiek tiek rūpinasi studentiškos 
veiklos tęstinumu, turi pagrindo 
panašiems spėliojimams.

Pas mus, kaip ir visur, tapo 
kasdienišku reiškiniu, kad dirba 
keli asmenys, tempdami visą 
veiklos naštą ir drauge visus pa

syviuosius narius. Ir kas bus 
tiems darbuotojams baigus stu
dijas? Kas perims jų darbą?

Šiuo rūpesčiu turėtų persiimti 
visi studentai, nes nauji mokslo 
metai čia pat ir nauji veidai pa
sirodys mūsų eilėse. Pirmasis rū
pestis ir būtų įtraukti visus “fuk 
sus” į mūsų studentų sąjungą ir 
į mūsų veikiančias ideologines 
organizacijas. Pavieni studen
tai, neturėdami artimesnio kon
takto su lietuviais, greitu žings- 

- niu nutols nuo lietuviškosios 
bendruomenės. Iki šiol mūsų 
pastangos įjungti “fuksus“ buvo 
nelabai sėkmingos, nes mažai 
tuo buvo rūpinamasi. Dalis jau
nųjų studentų po vieno ar antro 
atsilankymo į. mūsų susibūrimus 

j daugiau nepasirodydavo, nes ne- 
į rado to, kas juos sudomintų, už-
• degtų entuziazmu dirbti ir au

kotis. Pasirodę, kad neužtenka 
juos pakviesti į mūsų pasirody
mus ir laukti jų prisidėjimo.

/t

S

dentiją ir sumini charakterin- 
gesnius pasireiškimus, iškilusius 
varžybose organizaciniame ben
dradarbiavime. Jei kas arčiau 
pažintų JAV studentijos veiklą, 
su panašių tariamų rietenų pa
vyzdžių iškėlimu būtų santūres
nis. Iš JAV studentijos mes ga
lėtume daug ko pasimokyti tiek 
ideologinėje,- tiek visuomeninė
je srityje. Tas dažnas mūsų pasi
didžiavimas sklandžia veikla 
daugiau lengvabūdiška panegy- 
rika, negu vertas pasididžiavimo 
faktas. Žinoma, mes dar pajėgia
me į metus kartą susirinkti į me
tinę sąjungos stovyklą', kuri irgi 
kasmet palaipsniui tampa vien 
tik pramoginio bei poilsinio -po
būdžio (jei galima taip vadinti). 
Mes Toronte ir Montrealyje su
ruoštame tradicinius semestrus, 
kurių pagrindinis tikslas pasi
linksminti. Viskas gražu ir, ži
noma, turi šiokią tokią vertę. 
Tačiau ar to užtenka besiruo
šiančiam lietuvio inteligento pa- 
reigomsi Poilsinės stovyklos ir 
Įvairūs šokių vakarai yra eilinis 
įvykis kitose organizacijose ir 
beveik vienintelis tos veiklos 
arkliukas. Aš linkęs manyti, stu
dentija neturėtų vien tuo ba
zuotis.

Mūsų nesėkmės bei paviršuti
niškumai išplaukia dalinai iš 
menkos bei vos vegetuojančios 
ideologinių organizacijų veiklos. 
Per paskutinius 2-3 metus ir stu
dentai ateitininkai ir skautai 
akademikai daugiausia pasižy
mėdavo išrinkdami valdybas. 
Paskutiniu metu skautai akade
mikai pajudėjo. -Studentai atei
tininkai pajėgia sudaryti Toron
te va Idvba, tuo irodo savo vege- 
tavimą, bet maždaug tuo viskas 
ir baigiasi Montrealyje dažnai 
dar liūdnesni rezultatai. Kada 
pasidžiaugiama, kad Studentų 
Santara nerado atgarsio Kana
doje, kylą klausimas _ ar tikrai 
tai .sveikintinas ’ reiškinys. JA 
V-bėse Studentų Santaros Įsikū
rimas Įnešė i studentišką veiklą 
nemažai triukšmo ir priekaištų.' 
tačiau ji ne tik pajudino snūdu
riuojančius studentus ateitinin
kus ir skautus akademikus, bet 
išvystė plačią ir naudingą veik
los barą studentiškame bei ben
druomeniniame gyvenime. Gal 
santariečių veikla ir i Kanados 
studentijos tarpą būtų įnešusi 
naujo vėjo ir naujos dinamikos 
ir būtų buvusi akstinu pagyvin
ti kitas studentiškas organizaci
jas? Tačiau dabar ne laikas kal
bėti apie tai, kas būtų buvę ar 
nebuvę, bet vis dėlto laikas rim
tai susirūpinti ideologinės veik
los suaktyvinimu. -

Su naujais mokslo metais te
būnie pasiryžtama įtraukti kiek
vieną naują studentą Į studentiš
kas organizacijas! Nesvarbu, ko
kio pobūdžio būtų organizaci
ja —' sena ar nauja, dešinės ar

Kaip teko išgirsti, Kanadoje 
daugelis tautiečių neturi tikslių 
inįų apie JAV studentijos lei

džiamą anglų kalba žurnalą Li
tuanus. Ne kartą buvo priekaiš
taujama, kad Lituanus mažai 
;uo skiriasi nuo mūsų kitų laik
ančiu, nežiūrint spausdinimo 

anglų kalba. Esą, jo rėmimas ir 
platinimas daugiau yra vienos ar 
kelių grupių reikalas. Šie ar pa
našūs samprotavimai neatitinka 
tikrovei. Tokie priekaištautojai 
'ikriausiai Lituanus nėra matę. 
. Lituanus, nors leidžiamas JAV 
liet, studentijos pastangomis, 
vra plačios apimties žurnalas. 
Jo tikslas yra kuo plačiau pain
formuoti pasaulį apie Lietuvą, 
jos praeitį ir dabartį. Jis turi
niu jau pasiekė tokio lygio, kad 
negėda' siūlyti net augšciausiai 
mokslo įstaigai. Jame bendra
darbiauja pajėgiausi emigracijo
je esantieji įvairių sričių žino
vai, nežiūrint jų amžiaus ir as
menišku bei politinių įsitikini
mų. Tai nėra vien studentų laik
raštis, bet visos mūsų tautos, tri
būna.

Lituanus aplanko beveik kiek 
vieną Šiaurės Amerikos univer
sitetu biblioteką. Jis siuntinėja
mas žurnalistams, radio komen
tatoriams, politikams bei sena
toriams, profesoriams ir kit. Į soma kreiptis šiuo adresu: *Li- 
Lituanus redakciją jau ateina tuanus remti komitetas, 121 Be- 
nemažai padėkos laiškų bei tei- atrice St., Toronto 3, Ont.

riau pasiruošti viena ar kita te
ma Rytų Europos klausimais, 
kreipiasi į Latuanus redakciją. 
Lituanus pralaužė ledus į ang
liškąją visuomenę. Telieka tą 
pradėtąjį darbą tęsti.

Tačiau Lituanus leidimas yra 
susijęs su nemažomis išlaidomis, 
kurių vien studentija nepajėgia 
padengti. Leidėjai praėjusį pa
vasarį kreipėsi į tautiečius su 
prašymu padėti Lituanus leidi
mo reikaluose. JAV šiek tiek pa
rėmė savo aukomis bei užsisaky
dami žurnalą. Iš Kanados Litua- 

Yius redakcija gavo net penkioli* 
ką dolerių. Todėl šio fakto aki
vaizdoje Kanados lietuvių stu
dentiškųjų organizacijų pastan
gomis Toronte sudarytas Litua- 
nus remti komitetas, kuris pra
deda darbą. Komitetą sudaro: B. 
Vaškelis — pirm., D. Matulio- 
nytė — sekr., K. Manglicas — 
ižd., B. Grigaitytė ir A. P. Ba- 
nelis — nariai Kitose lietuvių 
gyvenamose vietovėse paskiria
mi apylinkių atstovai: Montrea- 
lyje — E. A Dainius, Otavoje — 
V. Kubiliūtė. Wellande 
Bersėnaitė. Kitur dar ieškoma 
atstovų.

Lituanus rėmimo reikalais pra

Liet Stud. Santaros suvažiavimas
Santariečiai rugsėjo 6-8 dd. 

Tabor Farmoje turėjo visuotinį 
suvažiavimą. Prieš tai vyko vi
suomeninio veikimo kursai. 12 
kursantų suvažiavimo metu bu
vo apdovanoti dovanomis — 
knygomis.

Suvažiavimo programa buvo 
gana Įvairi ir Įdomi. Be paskai
tų ir diskusijų, buvo suruošta 
muzikos valandėlė, kurią prave
dė A. Grinius, paaiškindamas 
lietuvių instrumentalinės muzi-- 
kos būdingumus ir pademonst
ruodamas plokštelių muziką. Bu 
vo okupuotos Lietuvos knygų 
parodėlė, vėlesnių Lietuvos jau
nimo žinių lenta ir meno parodė
lė. Be to, Įvyko V. Kudirkos me
tų atidarymas, po kurio sekė A. 
Mackaus paskaita apie V. Kudir
kos asmenį bei jo kūrybą. Kele
tą V. Kudirkos kūrybos dalykė
lių paskaitė J. Lintakas ir J. 
Narbuti?. Literatūriniame vaka
re dalyvavo L. Sutema, J. Kau
pas, M. Katiliškis. A. Mackus, J. 
Mekas su savo kūryba ir padai
navo keletą dainelių L. Bareišy- 
tė ir D. Mongirdaitė.

Suvažiavimo metu ivvko už
dari samariečių filisterių ir san- 
tariečių studentų posėdžiai. Kaip 
teko girdėti, nagrinėta Santaros 
santykiai su jaunimo organiza
cijomis ir jos požiūriai į politiką. 
Posėdžių metu išrinkta nauja 
centro valdyba: V. Adamkavi- 
čius, G. Gedvilą, V. Vaitaitis, D.

kairės, bet tenelieka paskiri in
dividai svetimųjų įtakų valioje. 
Tegul kiekvienas narys, priklau
sąs studentų sąjungai ar kuriai 
ideologinei organizacijai, pasi
ryžta tapti tikru ir veiklesniu 
nariu, o ne vien sąrašuose figu- 
ruojončiu numeriu. B. Vaškelis.

i
j stumia. Skirtumai, nors ir nedi- 
Č ddi,: bet egzistuoja. Reikia ban- 
: .dyti juos įtraukti į .patį organi- 
' žavimo darbą duodant kokias 

pareigas, sudarant progų pasi
sakyti savo nuomonę dėl progra
mos sudarymo bei jos pravedi- 
mo. Svarbiausia, kad jie pasi
justų tikrais šeimininkais, o ne 
svečiais, ir lygiais vyresnie
siems kolegoms. Jiems dažnai ne 
drąsu viešai pareikšti savo prieš
taraujančią nuomonę, o tik vė- 

. liau išgirstama nepasitenkini- 
, mai. Šiuo atveju asmeniškos pa

žintys jaunųjų tarpe, gal būt, 
pagelbėtų vieniems su kitais su
artėti ir vieni kitus pažinti .

j Daug mažiau rūpesčių sukelia 
' asmenys, kurie jau priklauso 
: vienai ar kitai jaunimo organiza- 
*• cįjai. Jie dažniausiai atranda sa- 
. yb vyresniųjų kolegų tarpe pa- 
■? žfstamų bei draugų. Kaip taisyk- 

lė,kas priklauso kokiai organi- 
. žarijai, priklausys ir studentų

“MEŠKIUKAS” fUttle Var-)

jūsų malonumui atspausdino

N.

Žigaitė- ir R. Vaitys, o į revizijos 
komisiją: H. Žibąs, D. Modesta- 
vičiūtė ir A. Vaitaitis.

Suvažiavime dalyvavo daug 
svečių iš jaunimo ir senimo. Su
važiavimo uždarymo metu daly
vavo tomis dienomis Tabor Par
moję posėdžiavusios Tautinės 
Sąjungos ir Tautinio Akademi
nio Sambūrio valdybos. Suvažia
vimą sveikino įvairios organiza
cijos bei asmenys. Prisiųsta $485 
aukų.

Paskaitos buvo įvairios ir įdo
mios savo turiniu, gvildeno gy
venamojo laikotarpio problema
tiką. Pirmąją diskusinę temą — 
Santaros idėjiniai bruožai — pa
teikė Z. Rekašius, L. Sabaliūnas 
ir V. Kavolis, moderuojant J. 
Šmulkščiui. Pirmasis prelegen
tas nurodė ideologijos reikalin-

Kanados liet studentų stovykla
Rugpiūčio 24-25 d.d. Kanados 

lietuviai studentai turėjo savo 
trečiąjį avažiavimą - stovyklą. 
Pati vieta daugumai studentų 
buvo jau pažįstama iš pernai 
metų; pp. Tamošaičiai ir šiemet 
sutiko užleisti savo gražaus kam
uolio dalį studentams — ant šv. mistiškos ir perdėm nerealios.
Lauryno upės kranto, netoli 
Kings tono.

Į šią stovyklą suvažiavo apie 
60 studentų iš įvairių Kanados 
universitetų. Žinoma, daugiau
sia iš Toronto ir Montrealio. Pa
sitaikius geram orui, ir tokiam 
būriui jaunų žmonių nestigo ge
ros nuotaikos, nors palyginus 
buvo viehą iš ramesnių stovyk
lų, daugiau skirta poilsiui. Bet

lietuvių tautos gyvybinį klausi
mą. Bet gaila, kad dėl laiko sto
kos, gal būt, ir dėl perstipraus 
sugestijonuojamo žodžio daugu
ma studentų pasiliko tylūs. Dr. 
H. Nagio mintys apie mūsų da
bartį ir ateitį buvo perdėm pesi-

Galbūt, daugiausiai krito mintin 
žmogaus kaip individo ir jo lais
vo apsisprendimo nuvertinimas. 
Susidarė įspūdis, kad žmogus, 
kaip savyje mažesnė gėrio ver
tybė, turėtų, pamiršęs save, au
kotis didesniam gėriui — visuo
menei ar visuomenės diktuoja
mam gėriui. Tai gal būtų tikslu, 
iei nebūtų susidariusi išvada, 
kad tik tam tikra žmonių grupė 

ar žmogus stovykloje kada nors šitą gėrį turėtų nustatyti. Gal 
tai ir būtų geriausiai atsiekia
mas tikslas, jeigu mes žmogų 
laikytume vien tik individu, tik 
atskira visuomenės dalimi, bet 
ne asmeniu, savyje turinčiu sa
vitas vertybes ir savitą pasaulį. 
Vis dėlto, mano nuomone, atsi
žadėti savitų vertybių, nusista
tymo ir savo tikslo vien dėl to, 
kad būtų atsiektas kito žmogaus 
diktuojamas tikslas, tai būtų 
per daug reikalaujama iš žmo
gaus. Žmogus nėra Įrankis ir 
mes negalime reikalauti iš jo bū
ti tokiuo. Mintis buvo drąsi — 
gaila, labai gaila, kad nebuvo 
pasisakyta iš studentų pusėš 
daugiau. '

Stovyklą aplankė keletas sve
čių: pp. Valiai, pp. Šapokai ir pp. 
Vizgirdai. Kapelionu buvo tėvas 
Paulius, OFM.

Bematant praėjo tos dvi die
nos. O kaip norėjosi dar ilgiau 
pabūti. Teko vėl nuimit ištemp
tas palapines, palinkėti vienas 
kitam sėkmės, grįžti atgal prie 
savo darbų ir ‘ laukti pradžios 
mokslo metų ir kitos stovyklos.

E.
Studentiškuoju Keliu redakci

ja yra linkusi manyti, kad kole
gos E. interpretacijos iškilo pra
leidžiant pagrindines paskaitos 
mintis bei jos tikslus/

pailsėjo? Saulės, šilto ir žolėto 
vandens buvo pakankamai, bet 
ir vėjas buvo gana aštrus, tad 
ne vienas vaikščiojo it virtas vė
žys. Be visa tai — fizinės mankš
tos, plaukiojimo ir tingaus gu
lėjimo saulėje, buvo suspėta pa
sirūpinti ir kultūriniais reika
lais. šiemet studentai buvo lai
mingi turėdami Montrealio me
no pajėgas, kaip dr. H. Nagį, B. 
Pūkeievičiūtę, Barauską, Aksti
ną. šie laužo šviesoje išpildė va
karo literatūrinę programą. 
Ypač prisimintinas B. Pūkelevi- 
čiūtės pasakojimas apie užkeiktą 
mergą, kuris buvo ekspresyvus, 
ugnies ir mėnulio šviesoje pa
gaunantis ir žavintis. Aplankyta 
ir meno paroda. Tai pp. Tamo
šaičių surengta savo patalpose. 
Ne vien aplankyta paroda, bet 
dalyvauta jos atidaryme. Paro
doje trijuose kambariuose buvo 
išstatyta Tamošaitienės austi 6 
kilimai, Vizgirdos ir Tamošaičio 
tapyba bei vienas kitas pasteli
nis darbas. Ypač puikūs buvo 
Tamošaitienės kilimai ir reta 
proga juos pamatyti.

Be šitų grynai kultūrinių rei
kalų buvo paliestas ir politinis - 
kultūrinis klausimas. Šiam rei
kalui turėjome paskaitininką dr. 
H. Nagį, kuris gana drąsiai, su- 
gestinuo j ančiai bandė paliesti

Pirmosios ASS
Pagaliau skautai akademikai 

pamatė, kad universitetą pasie
kusiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms nepakanka vien tik pramo
gų, laužų ir žaidimų. Ta mintis 
pamažu brendo ir šių metų ASS 
vasaros stovykloj buvo nuspręs
ta suruošti ASS Studijų Dienas. 
Studijų Dienų programai paruoš 
ti buvo sudaryta komisija iš A. 
Avižieniaus, I. Čepėnaitės ir T. 
Remeikio. Pačias studijų dienas 
ir suvažiavimą suruošti apsiėmė 
Toronto ASS skyrius, vadovau
jant fil. G. Šernui, programą 
tvarkant A P. Baneliui.

Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d.d. 
69 skautai akademikai ir svečiai 
suskrido iš įvairių JAV vietovių 
ir Kanados į Delhi, Ontario, ap
tarti ateities veiklos kelius ir 
panagrinėti kitus opiuosius klau 
simus. Iš Čikagos atvyko 21; iš 
Cleveland© — 19, iš Toronto — 
16, iš Detroito — 5, iš Hartfordo 
— 4 ir iš Urbanos — 4. Suvažia
vime dalyvavo 37 broliai ir 32 
sesės. .

Studijų Dienų komisija patei
kė išsamią ir plačią programą 
įtraukiant didelį skaičių kalbė
tojų. Paskaitų ciklas atidarytas 
šeštadienį perskaitant Vytenio' 
Stasiškio paskaitą, jam negalint 
dalyvauti, apie ASS istorijos rai-

*• akademikų organizacijoms, daž
niausia yra ir sąjungos veiklesni 
nariai. Todėl > reikėtų susirūpin
ti studentiškoms organizacijoms 
narių verbavimu ir veiklos su
dominimu. «

Dažnai pasidžiaugiama, kad 
pas mus studentuose nėra nesu
tarimų bei priekaištų ideologinių 
organizacijų vefldoie. Ne vienas

DOWKINGSBEER
Tariama DAU KINGSBYR

BREWERY LIMITED

priešingai, bandė paneigti ideo
logijos kaip pasaulėžiūros reika
lingumą Santaros organizacijai’, 
nurodydamas, kad liberalizmo 
ir tautinių aspektų sintezė tegali 
būti Santaros veiklos turinys, o 
ne ideologija. Ideologija suvar
žanti individo laisvę apsispręsti 
bei pasirinkti. V. Kavolis, pa
žvelgęs į trijų metų Santaros 
veiklą bei paskirus santariečių 
pasisakymus spaudoje, daleido, 
kad Santara turi tam tikrus prin 
cipus, tam tikrą sistemą, pagal 
kurią reguliuojamas Santaros 
veikimas. Jei ideologijos defini
cija priimama kaip idėjų siste
ma, nurodanti, kaip žmogus tu
rėtų gyventi, iš to seka, kad San
tara tam tikra žodžio prasme yra 
ideologinė organizacija. Prele
gentas skundžiasi ir išsamiai iš
nagrinėjo sąmoningumo, tikėji
mo bei jo pasirinkimo, veiklos, 
kritiškumo principus kaip pa
grindus ir kaip rėmus apribojan
čius Santaros organizaciją. Be 
to,. V. Kavolis ir kiti diskusijose 
plačiai išnagrinėjo laisvės prob
lematiką.

Antrą diskusinę temą — Ko
lektyvizmas ar individualizmas 
kultūriniame gyvenime — patei
kė E. Zabarauskaitė, R. Žukaitė, 
L. Šmulkštys ir V. Vaitaitis. Mo- 
deravo D. Juknevičiūtė. Kiek 
pirmąją temą reikia skaityti pa
vykusią, tiek antrąją tenka lai
kyti neatsiekusia tikslo. Nežinia 
ar prelegentai nesuprato pa
grindinės paskaitos minties, ar ‘ 
pati tema buvo per sunki ir per 
plati? Tik ilgai klaidžiojant dis
kusijų metu šiek tiek pasukta te
mos linkme. Šiaip diskusijos ir 
iškeltos mintys bei paskiri pasi
sakymai nebuvo beverčiai.

Dr. J. Girnius paskaitoje — 
Liberalizmas ir krikščionybė — 
plačiai ir nuodugniai išnagrinė- < 
io šių dviejų dažnai įsivaizduo- ■ 
jamų kaip kraštutinių sąvokų 
skirtumus, kurie, kaip prelegen
tas įrodė, nėra tokie dideli. Ir 
viena ir kita remiasi humaniz- : 
mo ir artimo meilės principais, 
ir viena ir kita pripažįsta tole- I 
ranciją, sąžinės laisvę ir demok
ratinę santvarką. Be to, prele
gentas, nors labai trumpai, pa
žvelgė liberalizmo pasireiškimus < 
lietuviuose. Iš to kyla mintis, i 
kad reikalinga jaunimui pana
šaus pobūdžio nuosaikaus ir tei- i 
ringo vertinimo paskaitos vien 
tik apie lietuviškąjį liberalizmą, i 
.lėlei išryškinimo šiandieninės 1 
būklės, kada žodžiais beveik visi ne vien jaunimui, bet didele da- 
dedasi liberalais. Diskusijų me
tu prelegentas ne vieną klausy
toją sužavėjo savo išmintimi, to
lerantiškumu ir nebojimu pa
liesti vienos ar kitos pusės opių
jų klausimų.' Telieka džiaugtis, 
kad yra tokių šviesių asmeny
bių, kūriė plačiu žvilgsniu žvel-

gia Į gyvenimo klausimus, ateina 
su noru suprasti, padiskutuoti ir 
įvertinti, kad ir priešingų įsitiki
nimų sąjūdžių darbus. Ak, miela 
būtų girdėti ir iš kitų vienų ar 
kito lagerio asmenų kartojant 
dr. J. Girniaus žodžius: “Nors ir 
po ilgiausių diskusijų mes pa
siliksime prie savo įsitikinimų,

savo priešu”...
J. Meko paskaita — Rašytojas 

(tremtinys) 20 amžiaus vidury
je (Europoje) — iššaukė skirtin-

pats autorius pradžioje pastebė
jo, emocijų, o ne logikos pagrin
du sutelktos mintys. Tai buvo 
daugiau literatūrinio pobūdžio 
samprotavimai apie šiandieninę 
lietuvių literatūrą, bei ištrau
kos iš dienoraščio ir kitų auto
rių situaciniai pasisakymai. Ky
la klausimas ar paskaita tiko dis
kusijoms. Ar ji ne geriau būtų 
tikusi literatūros vakarui? Dis
kusijų metu buvo keletas gana 
aštrių pasisakymų, kurie, atro
do, išplaukė iš klaidingo suprati
mo autoriaus minties bei tikslo.

G. Gedvilą paskaitoje “Tauti
nė dilema” nagrinėjo dabartinę 
jaunimo padėtį, iškeldamas ne
maža originalių ir sveikų minčių 
bei pasiūlymų. Jie buvo skirti

limi lietė netiesioginiai senimą, 
kuriems dažnai stinga kritišku* 
mo bei supratimo sprendžiant 
jaunimo problemas.

Suvažiavimo šūkis “žmogaus 
vertės matas — jo darbai” tely
di ir tolimesnius santariečių

studijų dienos 
dą. Antroji paskaita buvo 
B. Vaškelio, kurioje buvo iškel
tos mintys apie ASS veiklą, nag
rinėta veiklos ateitis koncent
ruojantis visuomeniškoje ar 
skautiškoje plotmėje. Prelegen
tas taip pat pažvelgė į šių dienų 
negeroves ir nurodė konkrečius 
planus ateities veiklos pagyvini
mui ir paįvairinimui. Per visą B. 
Vaškelio kalbą aiškiai atsispin
dėjo pagrindinė mintis — skau
tai akademikai turi kreipti dau
giau dėmesio į platesnį savęs la
vinimą ir į visuomenišką veiklą.

Sekmadienį paskaitų sesija bu 
vo pradėta sen j. Vyt. Kąmanto 
paskaita apie ASS santykius su 
skautų Sąjunga, kuri iššaukė gy
vų diskusijų. Po pietų Vyr. Skau 
tininkas Stepas Kairys apibūdi
no Skautų Sąjungos santykius 
su ASS, pabrėždamas skautams 
akademikams būtinumą nenu
tolti nuo skautybės. Po to D. Še- 
putaitė kalbėjo apie Lietuvių 
Bendruomenės reikalingumą gy
venant išsibatsčius emigracijoje. 
Toliau Ina Čepėnaitė pažvelgė 
į ASS santykius su Studentų Są
junga; Tomas Remeikis — ASS 
santykius su Santara ir A. Avi
žienis — ASS santykius su atei
tininkais. Pirmadienį A. Micke
vičius susumavo visų paskaiti
ninkų mintis ir pateikė konkre
čių planų ateities veiklai.

Šios pirmosios ASS. Studijų 
Dienos skautų akademikų buvo 
labai šiltai priimtos. Daug dis
kutuota, ginčytasi, bet prieita ir 
prie konkrečių išvadų. Ateityje 
visuose ASS suvažiavimuose nu
matyta daugiau dėmesio kreipti 
į visuomeniškąją veiklą nepasi
tenkinant vien tik linksmu laiko 
praleidimu.

Šalia paskaitų ir diskusijų 
kiekvieną vakarą vykdavo lau
žai su turtingomis ir įvairiomis 
programomis. Prie laužo nuotai
kingumo prisidėjo vyr. skauti
ninkas Stepas Kairys, skautinin- 

(Nukelta į 6 psl.)

sen]

Antrasis V. Krėvės 
vardo literatūrinėj 
premijos laureatas

(JONO MEKO “SEMEN1SKIŲ 
IDILIŲ” PREMIJAVIMO

PROGA)
Š.m. rugsėjo mėn. 4 dieną ant

rąjį kartą paskirta ir rugsėjo 21 
d. bus įteikta Lietuvių Akademi
nio Sambūrio Montrealyje kas 
antri metai skirsimą, 500 dole
rių dydžio Vinco Krėvės vardo 
literatūrinė premija. Ji bvo (ir 
bus ateityje) skiriama už betku- 
riam pasaulio krašte atspausdin
tą ir dar nepremijuotą lietuvių 
grožinės literatūros knygą, ši- 
metinė buvo išrinkta iš 1955-56 
m. išleistųjų knygų. 1959 m. bus 
skiriama už 1957-58 metais at
spausdintas knygas. Lietuvių ' 
Akademinis Sambūris, nutarda
mas šią premiją skirti kas antri 
metai, taikė ją skirti taip, kad ji 
išpultų tais metais, kai kultūri
nis žurnalas Aidai skiria savo- 
mokslinę premiją. Tokiu būdų, 
negausi akademikų organizacija 
yra pasiryžusi lietuviui rašytojui 
kasmet, išlaikyti dvi literatūrinės 
premijas: Rašytojų draugijos ir 
Aidų vienais metais,* kitais gi 
Rašytojų draugijos ir Vinco Krė
vės vardo literatūrinę premiją. 
Kanados lietuviai ligi šiol šią 
premiją labai nestipriai parėmė 
— ar nevertėtų kiekvienam iš 
mūsų jai paskirti šiek tiek lėšų, 
kad ji išliktų visam išeivijos lai
kui, kaip kanadiečių lietuvių pa
dėka teberašančiam savo kūrė
jui?

Jonas Mekas, naujasis * šios 
premijos laureatas, gimęs 1922 
m. gruodžio 23 d., Semeniškių 
kaime, Biržų apskrityje, yra mū
sų jaunosios kartos rašytojas, 
pradėjęs plačiau reikštis tremty
je, Vokietijoje. Jis buvo vienas 
avangardinio žurnalo “Žvilgs
niai” redaktorių (šalia Adolfė 
Meko, A. Landsbergio, V. Adam- 
kevičiaus bei K. Janulio), sukė
lusio nemaža kontraversinių pa
sisakymų iš tuometinės kritikos 
ir skaitytojų dėlei savo moder- 
niškumo ir nesiskaitymo su kon- 
vencionaliom literatūrinėm tra
dicijom. Jonas Mekas, kartu su 
broliu Adolfu, išleido dvi kny
gas (literatūrinių pasakų ir ly
rinės prozos): “Trys broliai” ir 
“^Bąiygą. apie^karalius ?įr žmo
nes”; " Jis dalyvavo taip pat 
“Žvilgsnių” žurnalo leidžiamoj 
prozos antologijoj “Proza”. Savo 
eiles spausdino periodikoje. “Se
meniškių idilės” yra pirmoji Jo
rio Meko poezijos knyga. Ji para
šyta taip vadinamom baltosiom 
eilėm, labai nuotaikingu ir sub
tiliu pasakotiniu stiliumi, litera
tūroje žinomu dar ir naratyvo 
vardu. Šiose idelėse Jonas Me
kas pabudina savo vaikystės 
gamtovaizdį ir žmones, šiaurės 
Lietuvos smėlėtą žemę, keturio
se metų atmainose. Tačiau tai 
nėra vien prozaiški buitiniai mū
sų kaimo vaizdai, kaip tai trum
paregiškai vieno dienraščio lite
ratūros nušnekėto j ai apibūdino, 
bet paties poeto pasaulis regi
mas ir tapomas pro tolimą atsi
minimų rūką; jo paliktos toli
mos žemės veidas susiliejęs su 
žemdirbių veidais, jo mokyklos 
draugų veidais, liūdnų moterų 
veidais, už kurių, fone, driekia
si lygumos ir miškai, rudens dar
ganų kapojamos bandos, vėžiau
tojų laužai, daina ir ežerų gara
vimas. Tai magiška tapyba, kai 
pro žodžio kasdienę prasmę 
įžvelgiame kitą, kūrybinio .- pa
saulio, dimensiją,, kai sakinio te
kėjime ' ir vaizdų kaleidoskope 
išryški kalbančiojo žmogaus dva 
sinio pasaulio kontūrai. Jono 
Meko “Semeniškių idilės” yra , 
dar vienas mūsų jaunosios Kar
tos poeto grįžimas .vaikystėn 
(viena pagrindinių tos karto$Jte- 
mų), grįžimas pilnas nuostalgi- 
jos, meilės ir tylaus šiaurės švie
sos žėrėjimo. : •

Po Jono Aisčio knygos “Apie 
laiką ir žmones” Jono Meko kny
ga “Semeniškių idilės” yra ver
ta šios premijos paveldėtoja.

J. Vakaris.

JAV stud, ateitininkų vasaros stovykla
Studentai ateitininkai, kaip ir 

kiekvieną vasarą, nuo rugpiūčio 
28 d. iki rugsėjo 8 d. turėjo me
tinę sąjungos stovyklą ALRKF 
stovyklavietėje, Manchester, Mi
chigan. Stovykloje dalyvavo virš 
šimto narių, o savaitgaliais kita 
tiek aplankydavo svečių.

Stovykla pasižymėjo savo įvai
rumu bei turiningumu. Buvo 
skaityta daug paskaitų, iš kurių 
pažymėtinos: “Kristaus pavyz
dys prato amatininko gyveuinae” 
— A. Liulevičiaus; “Kristaus

Programos paįvairinimui be 
dainų ir šokių pasirodė mėlyn
akių oktetas ir buvo parodyti du 
montažai. Rugsėjo 7 d. įvyko 
SAS suvažiavimas, o vakare — 
meno bei literatūros v 
dalyvaujant A Ambražaitet/ 
Gaigalaitei, H. Karazai, M. Mo- 
tiekaičiui, P. Zarankaj, I. NifcRs

koks ateitininkas yra ir koks tu
rėtų būti” 
“Ateitininlu
junga” — V. Kleizos; “Kataftuš- 
kosios akcijos ir krikščioniško
sios politikos veiklos plotai” —

R. Kriačiūno;

taičiui. ’ .
Be to. Vienas, iš daugiausiai 

sveikintinų reiškinių buvo Jšr- 
moji lietuvių akademinio jdiini- 
mo organizacijų s 
diena,'rengta SAS centro valty-* 
bos iniciatyva. St. ateitininkus 
atstovavo dr. V. Vygantas ir A. 
Barzdukas, L. studentų Santarą 
— S. Šimoliūnas ir Z. Rekaškis, 
Skautų Akademinį Sąjūdį — D. 
Tallat Kelpšaitė ir V. Germanas.

o

nės konferencijos dvasia šių die* 
nų Studentų At-kų Sąjungoje”



12 kambarių at-

alyva šildomas, 
Prašoma kaina

aukojusių sąraše pasakyta V. 
o tikrumoje turėjo būti V.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, vieta gara
žui. Arti susisiekimo. Viena skola ba
lansui. Dundas - Montrose rajone.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, mūrinis namas. Alyva šil
domas, dvi vonios, dvi virtuvės. /Taip 
kaip dupleksas/. Garažas. Viena sko
la balansui.* Tuojau galima užimti. 
Arti susisiekimo.

$4.500 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
vieta garažui, 2 virtuvės, alyva šil
domas. Tuojau galima užimti. Keele- 
Annette rajone.

$4.000 įmokėti, 9 nepereinamų 
kambarių mūrinis namas su garažu 
ir privačiu įvažiavimu, 3 virtuvės, 2 
vonios. Parkdale rajone.

$10.000 Įmokėti, 16 kambarių, at
skiras mūrinis namas. Dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas, 3 vonios, 
3 virtuvės. Viena skola balansui.

4 butų namas /fourplex/. Kiekvie
nos butas po 5 kambarius, 2 gara
žai, moderniškos virtuvės. Pilnai iš- 
nuorhotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

Baby Point. Gražus 7 kambarių 
per du augštus mūrinis atskiras na
mas su garažu ir pusiau privačiu įva
žiavimu. Vandeniu 
kvadratinis planas. 
$21.800.

$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu. 2 moderniškos virtuvės, van
deniu - alyva apšildomas. Geras mor- 
gičius. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. St. Clair - Oakwood rajone.

$10.000 įmokėti, 
skiras mūrinis pamos su 2 garažais 
ir privačiu įvažiavimu, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios. 
High Park rajone.

$15.000 įmokėti, 6 butų namas, 
pilnai išnuomotas ir duoda geras pa
jamas. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Viena skola balansui 10 metu.

PATIKSLINAME

Lietuvių Komiteto dr. Pr. Ancevičious 
rinkiminei akcijai paremti apyskaitoje, 
tilpusioje "Tėviškės Žiburiuose" rugpjū
čio 22 d., įvyko keletas netikslumų dėl 
komiteto neapsižiūrėjimo. Paragrafe au
kojusių po $1 seka pavardės: V. Dau
baras, M. Zavardskos ir P. Blusis. Tik
rumoje šių tautiečių pavardės tyrėjo bū
ti paragrafe aukojusių po 50 et.

A. ir L Somulaičių pavardė tilpo pa
ragrafe aukojusių po $1, tikrumoje tu
rėjo būti $1.50.

Po $1 
Serkenis, 
Serkšnis.

Stambesnes sumos aukojusių apyskai
toje pasakyto, kad $10 aukojo A. J. 
Močionis, o turėjo būti, kod tuos $10 
aukojo advokatas Kęstutis W. Michel- 
sonas.

Už aukos visiems komitetas nuošir
džiai dėkojo ir už padarytus nemalonu
mus, jei tokių buvo, visus labai atsipra
šome.

Liet. Kom. Rinkim, akcijai paremti.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

College - Dufferin 
$800 įmokėti, 6 kambarių namas, 
išilginis planas, geras šildymas, 10 
metų skola.

Dundas - Brock Ave. 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
plius kambarys rūsyje, namas be sko
lų.

Pacific Ave. - High Pork 
$3.000 įmokėti, 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, geras nuomavimui.

Oakwood - St. Clair 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, alyva šildo
mas, garažas su privačiu įvažiavimu.

Hig’h Pork - Bloor
$4.500 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas.

Runnymede - Bloor 
$5-6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
alyva Šildomos, garažas.

St. Clair - Wesmount Ave. 
$7.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, vande
niu alyva šildomas, gražus kiemas, 
garažas.

Pakwood - St. Clair 
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas, ekstra dideli kam
bariai, didelis sklypas, privatus įva
žiavimas.
• Parkdale rajone
$7-8.000 įmokėti, 1 1 kambarių at
skiras 
tuvės, 
gubas

mūrinis namas, 2 vonios, 2 vir- 
vandeniu alyva Šildomas, dvi-, 
garažas.
Sunnyside - High Park 

$8.000 įmokėti ar mažiau, 10 kam
barių. atskiras mūrinis namas, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, 3 ga
ražai su privačiu Įvažiavimu, namas 
be skolų.

Dundas - Dovercourt Rd. 
$7-8.000 įmokėti; krautuvė su na
mu /mėsine - delikatesai/ yra įreng
tos 2 rūkyklos ir kt. Gera apyvarta, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

High Park 
$10-12.000 įmokėti, 17 kambarių at
skiras mūrinis namas, 4 vonios, _4 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Didžiulis sklypas, geras nuomavimui.

Benzino stotis 
$10-15.000 įmokėtu benzino stotis, 
garažas, restoranas »ir namas, geroje 
vietoje, puiki apyvarta, didelis skly
pas, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Sklypai!
Nuo $2.000 už sklypą ir augsčiou, 
įvairiuose rajonuose, tuoj galima sta
tyti, taip pat įvairių farmų.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

8 butų po 7 kamborius namas su
6 garažais. Pilnai išnuomotas. Labai 
gerame rajone. Arti susisiekimo 
apsipirkimo.

ir
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SAKALAS
SAKALAUSKAS 
darbo LE. 1-2471

Namų LE. 6-1410
Tel

Lengvaatletų dėmesiui
Rugsėjo 21 d., šeštadienį, Cle- 

velando LSK Žaibas rengia leng- 
vosio satletikos sezono uždary
mo rungtynes, kuriose kviečiami 
dalyvauti ir kitų klubų lengva- 
atletai. Programoje — standarti
nės rungtys vyrų, moterų, jau
nių ir jaunučių klasėse.

Rungtynės įvyks visiems žino
mam Patrik Henry High School 
stadione, Airlington Avė. prie 
East 123 St. Pradžia 3 vai. p.p.

Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti šiuo adresu: A. Biels- 
-kus, 12700 Speedway - Overlook 
St., East Cleveland 12, Ohio. 
Smulkesnės informacijos yra iš
siuntinėtos sporto klubams. Šios 
varžybos yra aprobuotos FAS 
Komiteto.

Clevelando LSK Žaibas.
Vyčio žinios

— Tautinės parodos metu Ka
nados stalo teniso pirmenybėse 
P. Gvildys tik finale pralaimė
jo daugkartiniam meisteriui Ma 
inko, tapdamas Kanados stalo 
eniso vičemeisteriu.
— Vyčio klube šiuo metu pa

mažu vyksta persiorganizavimas 
naujam sezonui. Vyrų grupėje 
numatoma turėti bent keturias 
krepšinio komandas: vyrų, jau
nių, jaunučių ir .. veteranų. Mo
terų :'grupėje norima pirmeny
bėms registruoti moterų ir 
mergaičių komandas bei suakty
vinti treniruotes.

Tinklinyje numatoma tik vy
rų komanda.

Stalo tenisininkai šv. Jono Kr. 
parapijos salėje organizuoja di
delio masto stalo teniso klubą.

Žiemos sporto sekcija numato 
organizuoti šeimynines išvykas 
į slidinėjimo vietoves, užmegzti 
santykius su Detroito slidinin
kais, o taip pat organizuoti na
tūralaus ledo čiuožyklą.

Plaukimo vadovo A. Liudžiaus 
pastangomis rūpinamasi gauti 
žiemos sezonui vakaruose esan
čioje mokykloje baseiną prade
dantiems.

— Keletas Vyčio lengvaatletų- 
čių šį savaitgali išvyksta į Žaibo 
ruošiamas lengvosios atletikos 
sezono uždarymo rungtynes Cle- 
velande., Šių rungtynių laimėto
jams vytiečių bičiulis J. Margis 
yra paskyręs dovanų. A.S.

Aušros žinios
Praėjusį šeštadienį mergaičių 

krepšinio komanda dalyvavo Ha 
miltono SK Kovas šventėje. Ta 
proga sužaidė draugiškas krep
šinio rungtynes su kovietėmis. 
Laimėjo kovietės 26:20.

Šį šeštadienį mūsų jaunieji 
lengvaatletai vyksta i Clevelan- 
da dalvvauti lengv. atletikos se-

zono uždarymo šventėje.
Šį sekmadienį tuoj po pamal

dų numatomos draugiškos krep
šinio rungtynės su Tridents ko
manda. Po jų — mergaitės: Ko
vas - Aušra.

Krepšinio treniruotės vyksta 
kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį sekančia tvarka: 5-6.30 vai. 
vak. —jaunučiams; 6.30.- 7.30 v. 
v. mergaitėms; 7.30 - 9.30 v.v. 

jauniams ir vyrams. Jaunu
čius ir mažasias mergaites treni
ruoja kūno kultūros mokytojas 
P. Vyskupaitis. Jaunius ir vyrus 
— A. Vaičiulis, vyr mergaites— 
D .Laurinavičius.

Otava. — Nuo 1946 m. į Kana
dą imigravo 185.664 vokiečiai. 
Tuo būdu vokiečiai skaičiaus 
atžvilgiu užėmė pirmą vietą po 
anglų ir prancūzų.

Fort William - Port Arthur, Ont
Rugsėjo 10 d. aplankė mus di

delis svečias J.E. vysk. V. Briz- 
gys su Tėvu Kulbių, jau gerai 
pažįstamu Kanadoj kaip keliau
jančiu kapelionu giliuose Kana
dos miškuose dirbančiųjų, ir Tė
vu dr. Vašku. Tėvas dr. Vaškas, 
tik ką buvo grįžęs iš Romos ir 
nespėjęs net savo čemodanų ati
daryti prieš išvykdamas. Jis yra 
gimęs Amerikoj, Lietuvos nėra 
matęs, bet lietuviškai kalba už 
mus gražiau ir yra susigyvenęs 
su lietuvių problemom. Vakare 
7 vai. bendra vakarienė St. Eli
zabeth bažnyčios salėje pradėta 
malda, kurią sukalbėjo kun. Ca
rall, tos bažnyčios klebonas.

Dėl svarbių priežasčių turėję 
išvykti iš miesto J.E. vietos vys
kupas E. Q. Jannings ir miesto 
majoras H. ’ Badanai, atsiuntė 
malonius ir nuoširdžius laiškus 
J.E. vysk. Brizgiui ir KLB Fort 
William apylinkei. Apylinkės 
oirm. trumpai pasveikino sve
čius ir paprašė Leo Druktenį per 
skaityti tuos laiškus.

Dalyvavęs vakarienei fed. par 
lamento narys ir D. Mclvor su 
ponia gana nuoširdžiai ir mielais 
žodžiais pasveikino J.E. vysk. 
Brizgi ir Kanados Liet. Bend
ruomenę.

Vakarienėj dalyvavo nemažai 
anglu, todėl J.E. vysk. Brizgys 
tarė žodį angliškai ir vėliau kal- 
bėio lietuviškai.’

Ekscelencija. -kaip Bažnyčios 
dignitorius ir kaip didelis lietu
vis tikrai vaizdžiai ir nuoširdžiai 
kalbėio paliesdamas žmogaus 
gyvenimą ir jungdamas visus po 
viena. Lietuvos vėliava, o taipgi 
pabrėždamas lojalumą kraštui 
kuriame gyvename.

Jo Ekscelencija atkreipė dė-

899 BLOOR ST. W. - ' TEL. LE. 4-6381

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi otidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. \^si maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

mesį į miškuose dirbančius vy
rus, kurie nežiūrint vidurio sa
vaitės darbo, mašinomis atvyko 
kelis šimtus mylių ir pasibaigus 
vakarienei ir kalboms vėl grįžo 
atgal. Skubėjo į darbą rytme
čiui, nes labar labai daug žmonių 
atleidžiama iš tų darboviečių.

Rugsėjo 11 d. rytą 8 vai. J.E. 
vyskupas ir jo abu palydovai lai-' 
kė šv. Mišias. Po to buvo bendri 
pusryčiai, kuriuose dalyvavo ir 
vietos klebonas kun. F. Carall. 
Visi, kurie tik galėjo atsitraukti 
nuo darbu, atvyko išlydėti mie
lus ir brangius svečius.

Tokios kelionės labai išvargi
na JLE. vysk. Brizgį ir jo abu 
palydovus, mašinos vairuotoją, 
bet atliekama tikrai didelė misi
ja lietuvybės ir mūsų žmonių 
labui. Tik ką išlydėjus augštuo- 
sius svečius pasipylė klausimai: 
kada vėl jie aplankys mus?

Parengimą ruošiant daug dir
bo ponios: Mitalienė, Jonaitienė, 
Druktenienė, Kaminskienė ir 
Leo Druktenis. Talkininkavo 
gail. sesuo Stella Giedraitytė - 
McKenon.

V. Zujus suorganizavo vyrus 
miškuose dirbančius ir jie visi 
atvyko mašinomis.

Visiems didelis ačiū. E. J.

ASS studijų dienos
(Atkelta iš 5 psl.)

kas VI. Šarūnas,,sen j. A. Micke
vičius, fil. A. Avižienis, t.n. D.. 
Šeputaitė, senj. A. Kulys, senj. 
R. Bajoraitis ir eilė kitų. Vaka
rai prie laužo praeidavo triukš
mingai. Oficialiam laužui pasi
baigus dar ilgai skambėdavo 
dainos ir juokas prie lauželio iki 
jis užblėsdavo.

Nenoromis skirstėsi dalvviai iš 
Delhi su viltimi vėl pasimatyti 
ASS žiemos stovykloje Šiaurės 
Mlchigane. Birutė Petrulytė.

Rugsėjo 21 
8 vai. vok.

SEŠTADIENJ.
Malto United - Sparto

Rugsėjo 22 
3 vai. popiet

SEKMADIENI, 
Italia - East End Canadians

Rugsėjo 24 
8 vai. vak.

ANTRADIENI, 
Olympia-Harmony - Molta Un.

Rugsėjo 25 
8 vai. vak.

TREČIADIENI, 
Hungoria - Ulster United

Rugsėjo 26 
8 vai. vok.

KETVIRTADIENI, 
Sparta - Tridents

Rugsėjo 27 
8 vai. vak.

PENKTADIENI, 
Olympia-Harmony - Ukraina

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.

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/

Sav. VL. TARVYDAS
Čia savo kolboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Ną^ji^tah^žių^dėpmas^tilOlS^
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. U< IIK
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

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

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!

MAZAR TRADING CO.
Nuo rugpjūčio 19 dienos 

persikėlė 
į naujų vietų 863 Queen Street West. 

Telefonas tas pats - EM. 3-5520
Artėjant Kalėdoms jau pats laikas susirūpinti pasiųsti giminėms 

maisto siuntinėlius. Mes pasiūlome dabar prieinamomis kainomis įvai
rius maisto siuntinėlius. O užtikrinti jų gavimą jau pats laikas išsiųsti, 
kol dar nėra prasidėjęs prieššventinis siuntimas.

Siunčiame vaistus ORO PAŠTU J LIETUVĄ. Taip pat galite per 
mus užsakyti siuvamas mašinas, rankines mezgimo mašinas.

PINIGAI j LENKIJĄ: UŽ $1 — 100 ZLOTŲ. Pristatymas per 
tris savaites garantuotas.

Siunčiame, ko i p ir paprastai, jūsų pačių sudarytus siuntinius. 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Visų siuntinių pristatymas j 

Lietuvą ar kitus kraštus garantuotas.

PRANEŠAME, kad vartotų dalykų negalima daugiau 
, siųsti.

Dėl smulkesniu informacijų kreipkitės jau nauju adresu. _______ _______________  f • z .______ ■___ ■

V A IS T AI LIE T U V 0 N!
GIMINUIMS foipplte'VAISTU.

Visos"y

WALTMAN’S DEPENDABLE DRUG STQR
1147 Dundas t&Į

Telefonas LE. 6-213!) ■

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

JVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMtLIAI

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

9.000 myliu
(Atkelta iš 2 psl.) 

prabanga, grožis. Los Angeles 
.gražus, labai švarus ir išsiplėtęs 
miestas. Priemiesčiai kaip Santa 
Monica, Pacific Palisades, Holi- 
woodas, savo gražiais pastatais, 
skęstančiais žalumynuose ir gė
lėse, vilom, plačiais keliais - gat
vėmis, žavi kiekvieną naujai ten 
atvykusį žmogų. Pėsčių žmonių 
beveik nematai — tūkstančiai 
mašinų slenka gatvėmis. Oras 
toliau nuo miesto centro šiltas, 
malonus, bet yra ir neigiamų 
pusių, ypač vidurmiestyje. Ten 
gyventojus vargina “smogas”. Jį 
ne visi gali pakęsti. Fabrikai, 
įmonės ir milijonai automobilių 
išmeta perdegusias dujas, vėje
lis nuo Pacifiko tas dujas- smogą 
stumia į rytus, o ten randasi 
augšti kalnai, į kuriuos smogas 
atsimuša ir vėl grįžta. Chemikai 
siūlo kalnuose prakasti tunelius, 
kad per juos tas smogas būtų 
varomos toliau už kalnų.

B. Jonynas.

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinos, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vol. 

vak.., kitomis dienomis bet kada.
V. HORUS

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

Lynas Kilius
Darome pagal užsakymus įvairius 
balckrs, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatvc • Hyd- 
romatic transmisijos. ‘

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas IX 5-9130

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTŲ AUGŠTOS PALŪKANOS.
' ' » 3 t

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 Dundas St W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2*8723

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Ave., 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, S sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 2X 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.



■
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Per vėlu
Į Rytų Vokietijos komunistų

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
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V. VA SI S
■įl REAL ESTATE 
6r St W. Telefonas LE. 1-4S0S

Bendruomenės lėšos
(Atkelta iš 3 psl.) 

sinimo, nes bendruomenė rūpi
nasi bendru labu, o ne atskirais 
individais. Pavieniais nepasitu
rinčiais asmenimis rūpinasi šal
pos organizacijbs, o pasižymėju
sius asmenis pagerbia pati vi
suomenė. Nusipelniusiam asme- 

, niui gauta ’’valdiška” dovana nė
ra tdip maloni, kaip gauta iš vi
suomenės.

Arbatėlių išlaidas apmokėti iš 
» B-nės lėšų yra nepateisinama, 

tačiau vakarienės paruoštos ar
tistams ar dirbantiems prie pa
rengimo iš to parengimo pelno 
dalies, gali t»ūti pateisintos.

Kaip B-nės valdybos kartais 
nesiskaito su išlaidomis gali pa
rodyti pavyzdys iš Toronto apy
linkės 1954 m., kai Toronte buvo 
ruošta II-ji Lietuvių Diena, iš
viso turėta apie $8.000 pajamų. 
Nei mokyklai nei kultūriniams 
reikalams tais metais nieko ne
buvo paskirta, tai kurgi tie pini
gai padėti? Ogi viskas nuėjo iš
laidoms, kurių dalis buvo nelo
giškos ir pateisintos tiek, kad 
buvo parašai pinigu gavėjų.

Lėšų telkimui pajėgiausia apy
linkė yra Hamiltonas. Kai pas
tarajame Krašto Tarybos suva
žiavime apyl. pirmininkai skun
dėsi savo menkomis pajamomis, 
Hamiltono apyl. pirm. S. Juozą- lėšų telkimu, 
pavičius pareiškė, kad jiems pi
nigų netrūkstą — jie susirenka 
tiek, kiek jiems reikią. Prieš tai 
kalbėjęs. Montrealio seimelio 
przeidiumo pirm. L. Balzaras, 
kuris buvo nurodęs, kad Montre- 
aly mokykloms buvę skirta $900,

mininkas buvo palydėtas į vietą 
ilgu plojimu.

Vienas iš stipriausių argumen
tų B-nės veikloje yra jos narių 
solidarumas, t.y. realus prisidė
jimas prie bendruomenės darbo 
piniginio įnašo pavidalu. Surin
kimas B-nės narių mokesčio yra 
tolygus surihkimui bendruome
nės narių į bendrą darbą. Patir
ta, kad apie 20'/ narių atsisako 
nario mokestį mokėti, bet 80% 
narių mokestį sumoka, jei tas 
mokestis yra nustatyta tvarka 
renkamas. -

Sąmoningas tautietis supran
ta, kad be pinigo B-nė negali nie
ko apčiuopiamo padaryti, o 
B-nės valdybos turi suprasti, kad 
kaišiojimas po $50 ar $100 orga
nizacijoms ar asmenims nieko 
gero nepadarys. Tik sudarius di
desnį kapitalą galima bus ką 
gers apčiuopiamo padaryti. Jei 
Hamiltono lietuviai eina B-nės 
keliu pirmose gretose ir jiems 
pripažįstame bendruomenės ak
tyvumo pimenybę, tai jie atsiekė 
čo ne gražiomis kalbomis ir dova- 
nėlėmis, o juodu darbu, suren
kant didesnes sumas pinigo, ku
ris viską padaro. Neveltui Ha
miltono kronikose matome tik 
skaitlinės, apyskaitas, paragini
mus ir pagyrimus vis sąryšy su

Mūsų B-nės stiprumas ir pa
stovumas priklauso nuo Bend
ruomenės lėšų racionalaus nau
dojimo, taupymo ir atskaitomy
bės. Kol šios visos sąlygos nebus 
išpildytos, nelaukime, kad B-nės 
reikalai pasikeistų geresnėn pų- 

užklausė: “O kiek gi jūs išleidot i sėn.
praeitais metais šeštad. mokyk- i (Tokios mintys buvo išdėsty
tai?” Pranešėjas atsakė, kad jų tos mano pranešime KLB apy- 
švietimo vadovas J. Mikšys ge- linkių pirmininkų suvažiavime 
riau žinąs. Mikšys tada pareiškė: Toronte 1957 m. birželio 1 d.). 
“Apie 2.000 dol.” Hamiltono pir- _ - -

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVĄ! — LAIVAI — AUTOBU 
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958-rn. '

Patarnaujame visame pasaulyje. 
.. Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 

į O. K. JOHNSON & CO. LTD. ' .
Travel & Insurance Agencies

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

P. Lelis.

apdrauda
GAISRO — AUTOMOBILIU — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGU ATSITIKIMU ir Lt.
V1SŲL RŪ$1Ų_ APDRAUDA

SĖS

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 kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsą pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun- 
čiathe mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 

kavą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

$15.60 -F persiuntimas 
$ 6.45 persiuntimas 
$17.95 4- persiuntimas

vaišius džiovintus ir šviežius,

22
22
22

Vi
V2
Vi

1
1
1

sv taukų kiaulinių 
sv.
sv.

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

CUKRAUS 
lašinių /storų/

kavos 
kakavos 
šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 viso

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

1
1

Va 
Va 

1

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kiti

citrinų 
džiov. aprikosų 
figų 
dotplių 
riešutų mišinio 
produktai iŠ mūzų

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75

kainoraščių.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nuo ....  .... . $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo ....... ..... $9.45 ir
Medžiagos

daugiau /už 3 Y2 
daugiau /už 3’/2 
/2’/2 yardo dvigubo pi./ 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
/5 poroms batelių/ ............   $18.30
storų padų 4 mm .................................................... $ 3.95

suknelėms nuo ......... $4.45

yardo/ 
yardo/

2 kg odos 
1 kg odos 
Vyriški tufliai ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono ......................................... $10.95

Streptomycino 10 g r.
Isoniazid /rimifon/ 

50 mg m 
PAS 500 tabl.
Isopas /Rim. 4- Pas/

Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. $0.80 i

$2.60 IVit. B-12 6 amp. 
1000 tabl.’ Cortisone 50 t.

$4.60 Largactil
$3.50 Hydrocortisone 3x10 

1000 tabl. i Glucose 100 cc
$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonas 120 bosu 54*4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; J varius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 it./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvę pridėti dar $6.50, j Sibiru $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytos.

kirpti maginė

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

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

HAMILTONE skambinkite JA? -88-5257 (42 Brodick St.)

Gyvenantieji už Toronto siųskite, Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

Nevertėjo
Senukas rusas emigrantas, dar Į Rytų Vokietijos komunistų 

prieš bolšdvikų revoliuciją iš- partijos sekretoriatą ateina par
vykęs į Pietų Ameriką, Buenos tijos narys, kuris prieš keletą 
Aires miesto sutiko Sovietų Ru-1 dienų buvo pasmerktas už nukry 
rijos laivo jūrininką. Senukas ' 
ir klausinėja jūrininką apie gy
venimą dabartinėje Rusijoje.

— Sakyk, sūnau, ar Rusijoje 
kaimiečiai vis dar vargingai gy
vena?

— Vargingai, tėvuk ...
— Ar turi jie žemės?
— Ne.
— Ar valdininkai ir dabar va

gia? 1 .
—. Vagia...
— O policija ar vis tebemuša?
— Muša, tėvuk, dar labiau,

kaip anksčiau... - .
— O degtinės ar yra?
— Yra.
— O kiek laipsnių stiprumo 

dabaritnė degtinė turi?

Senukas susimastė, o kurį me
tą patylėjęs ir sako:

— Mano Taikais tai turėjo tik 
40°.•. Bet sakyk, sūnau, ar dėl 
tu pehkiu laipsnių vertėjo 
ti revoliučiją?

kel-

Iš KUR...
(Atkelta iš 3 psl.) 

liais turėtume kovoti už lietuvy
bę, jeigu priimtume p. Sirvydo I 
pigius receptus.

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
su savo hereziiomis p. Sirvydas 
tarp demokratinių lietuvių vis 
dar tebėra pats vienas. Jis savo 
mintis jau leidžia serijom. Tai 
perdaug, kai nemažiau jų trečda
lis yra reduetio ad absurdum lie
tuvių tautos aspiracijoms. Tokie 
dalykai, kaip ekstreminiai, ne
turėtų daugiau rodytis' mūsų 
spaudoj, nes tai — tik nesusipra
timas, ar redakcijų neapsižiūrė
jimas. kuris vargu ar gali išeiti 
i sveikatą ir tų laikraščių tira
žams.

P.S.: Lietuviu tauta šiandien 
turėtu- 55-60 milijonų galvų (o 
ne 2%), jeigu istorinis “progre
sas” būtų vykęs automatiškai ir 
tik i gerėjimą, kaip sapnuoja lie
tuviški svajotojai. Kiek lietuvių 
teliks dar po 100 metų, kai jiems 
besiūlant “tik kantrybės” -— is
torini progresą paims tvarkyti 
Maskva “gerutė”?

St. Bijūnas.

pimą nuo linijos, ir pagal savi- 
kritikos metodus sako partijos 
sekretoriui:

— Aš priėjau išvados, kad bu- 
vaū visiškai neteisus ir dabar aš 
visiškai sutinku su ano posėdžio 
partijos nutarimu ir visomis jė
gomis jį ginsiu. į

— Per vėlu! — atkerta sekre
torius. — Partija savo nusista
tymą yra pakeitusi ir galvoja, 
kaip tamsta buvai pradėjęs gal
voti. Kadangi tamsta dabar esi 
klaidoje ir žadi ją ginti, tamsta 
esi areštuojamas.

Nesusipratimas
— Kalbėkit, pone, kiek gar

siau. nes aš neprigirdžiu.
— Aš visai nieko nesakau 

Jums, aš tik kramtau gumą.
Greičiausiai bus taip

Gydytojo sūnelis savo draugui 
aprodo tėvo kabinetą. Svetys il
giau sustoja prie skeleto.

— O iš kur tavo tėvelis gavo 
šituos griaučius

— Nežinau. Čia jie jau seniai 
stovi. Gal tai kuris buvęs tėve
lio pacientas...

PaieškUjimai
Vadovas Grūodelis, kilęs iš 

Pelegindos km., Gervėčių valse., 
i Vilniaus - Trakų apskr. (vėliau 
Svyrių apskr.), mobilizuotas į 
rusų armiją ir pasiųstas 1944 m. 
į vokiečių frontą, ieškomąs žmo
nos Julijos Gruodelienės-Paukš- 
taitės. Kas jį anksčiau pažinojo 
ar dabar žino jo dresą, prašomi 
pranešti “Tėviškės Žiburių” re
dakcijai. '

Kemzūros Kazio, kil. iš Duo- 
gių km., ieško St. Čepas iš Lie
tuvos. Atsiliepti: 19 Delaware 
Ave., Toronto, Ont. Tel. LE. 
5-1278.________.

A. STANČIKAS, boigęs National Ra
dio Institute fodio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS

Dr. A. Užupienė 
""GYDYTOJA ir CHIRURGE 

Moterų ir vąikų ligas, gimdymo 
pagalbą. .

41 HEWITT AVE. /prie Roacesval- 
le - Dun<Ui St./. TeL LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus tekfonu/: 
pirmod.. trečiod. 2-4 vai. p.p., ont- 

Mod., ketvirtad., penktod. 6-8 > v., 
eštąd. 10-11 vol.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

7PUSL
9k.

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.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Vtetor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RlCHMONU ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Reom 901

telefonas EM. 2-2585
s.

..... . ..■

Wiiniaiiiti» ■■

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaidė Ši W.
Rooth 107

Telefonas EM. 6-4182
Tofdnto

t

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 942 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

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

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos. —

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Liežuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Lakeview Furniture
COMPANY

1 0 9 6 OGDEN AVE.
Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė, ar saliorias, tai
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog iš dirbtuvės.

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.
— ■ . ■ ■ i . .i .......... ■ t ■ ■ ... t , - . , i

ŠILDYMO KONTRAKT0RIUS
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 Št«, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Visu draudimu reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANĄ BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608 Įstaigos tel.: WA. 4-2129
■............................ .. ^11 i i ■ m’ '

A

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės 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/

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 klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

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

Valau fotelius ir 
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
■■■—. — i■ ■ ■ i ■ t i • • ■■■■ -................

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

Dufferin Garage
1423 DUFFĖRIN ST., LE. 3-614$ 

(įvažiavimas iš Geary Ave'.)
Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenką k./, telefonuckrte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "VALDI" 
191 Aagasta Avė, Toronto, Ont. 

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

Garantuoti siunti- 
niai j Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

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

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

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS '
Šn OVtlM St. W„ T&MWT0 

CM. 8-9S».

▼ fcWlfITCf® TfiffIOy SfvFvTIftlIIl

S RčmadM. OidŽIeulios prekių petį-

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W

v (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. Z1NCHESIN 
B.A.. M. D.. L.M.C.C. 

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - J 2 va< , 2 - 

4.30 vai: ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST *TREET 

Toronto- 
Telefonas LE, 3-4323

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. hL Novošickšs
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

' WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OAMTU GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1032 BLOOR W.r TORONTO 4 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
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 pastatams. 

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

■

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 5V5LYN AVĖ.

Rd. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

. Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Toiseu, patikrinu, prijungiu ar 
perstotos:

europietiškus Ir vietinius radijo apora 
tus, patefonus, visą paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
to, apimu namus piinam instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

SkomMnH tdef. LE. 3-1080 
44 GWtNNE AVt, TORONTO 

r '*■! i ii -ĮĮUU iiWIt

STANLEY SHOE STORE
AiKjičiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Torontd

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specks'tstet. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 <L
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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-1 Į ir nuo 6-8. Šešta

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr.John REKAi
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vinous ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

. - ■ 'ir '.
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

AKIU SPECIALISTAS

L L8HSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
sžtkia akių nervus, kun> daž 

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

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O. 
WIKTOKIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(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

i

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

. V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7/14 

Toronto



TtVISKŽS ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt.

prasidėjus, 
sekmadie- 

pirmųjų ir

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
—Pamaldos, sekmadieniais pa

rapijos bažnyčioje 9.30, 11 ir 12 
vaL Po ankstyvųjų 9.30 vai. pa
maldų palaiminimas švenčiau
siuoju. šį sekmadienį pamokslai 
kun. P. Ažubalio: “Krikščionis 
prisikėlimo ženkle”.

— Per tryliką sekmadienių 
Springhurste vasaros metu lie
tuvių vasarvietėje laikytos pa
maldos baigtos praėjusį sekma
dienį. Parapija tikisi, kad lietu
viškomis pamaldomis vasarvie
tėje buvo pasitarnauta plačiajai 
lietuvių visuomenei aptamau- 
jnt dvasinius reikalus..

— Prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklinės lentos baž
nyčioje įrengtas votyvinįų žva
kučių aukuras. Lankantieji šią 
bažnyčią sekmadieniais kviečia
mi mūsų tautos ir savo artimųjų, 
žuvusių bei gyvųjų prisiminimui 
uždegti žvakutę.

-—Šį sekmadienį po 11 vai. pa
maldų muzikos studijoje kvie
čiami susirinkti parapijos cho
ristai aptarti šių metų giesmių 
repertuarą ir pradėti giedojimo 
repeticijas.

— Sutuokta: Jonas Oatis ir 
Marjorie Oliver.

— Pakrikštytas Pranas Sigitas 
Linas Žulys.

— Rudens sezonui 
parapijos knygynas 
niais atidarytas po 
antrųjų pamaldų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę vėl pra

dėsime parapijiečių lankymą - 
kalėdojimą. Rugsėjo 23-27 dieno
mis lankysime parapijiečius gy
venančius sekančiose gatvėse: 
Emerson Avė., Pauline Avė., 
Russett Ave., Millicent Avė., 
Lappin Ave., Armstrong Ave., 
Bartlett Ave., Salem Ave., West
moreland Ave. ir Glenholme 
Ave.

— Parapijiečiai jau prašomi 
nešti fantus į kleboniją žiemos 
bazarui. Visi daryti bazarai tu
rėjo pasisekimą. Reikia tikėtis, 
kad, parapijiečiams remiant, ir 
šių metų rezultatai nebus men
kesni.

— Pereitą sekmadienį šv. Tė
vo labdarvbės rinkliavoj surink
ta $97.49."

r—Šį šeštadienį, rugsėjo 21 d-, 
solisto Verikaičio kvartetas Pri
sikėlimo parapijos salėje ruošia 
šokių vakarą, kurio pradžia 7.30 
vai .vak. •

— Šį sekmadienį. 5 v^l. p.p. 
mūsų salėje bus rodomas, tikrai 

. vertas pamatvti, istorinis filmas 
•“Titanic” su Clifton Webb. Prie
de vienas kartūnas ir “Music in 
motion”, spalvotas klasinės mu
zikos veikalas. Po kino šokiai 
jaunimui iki 10-tos vai.

— Pakrikštytas Raimundas Jo 
nas Grigonis.

Išganytojo liut. bažnyčioje.
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, rugsėjo 22 d., 1.30 vai. 
p.p., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Liet. Kankinių Kryžių 

Midlande ir jo šventinimo iškil
mes aprašė “The Canadian Re
gister”, Ontario prov. katalikų 
savaitraštis, pažymėdamas, kad 
kryžius yra kenčiančios tautos 
simbolis, kuris dabar naikina
mas. Esą lietuviai turi šimtus 
kankinių, kurie šiuo kryžiumi 
pagerbiami. Be to, lietuviai kas
met čia organizuosią specialias 
iškilmes.

Taip pat Kryžiaus šventinimo 
iškilmes trumpai aprašė dienraš
tis “The Telegram” rugs. 10 d. 
laidoje, L. Kossaro skiltyje. 
“Globe a. Mail” be trumpo ap
rašymo įsidėjo ir Kryžiaus nuo
trauką.

Mokyklos atidarymas
Ši sekmadienį rugsėjo 22 d. 3 

vai. pp. šv. Jono Kr. salėje įvyks
ta iškilmingas Toronto šeštadie
ninės liet, mokyklos, atidarymas. 
Programoje: trumpa oficiali ir 
meninė dalis, vaišės, kurias mo
kyklos tėvų komitetas rengia 
mokiniams. Į mokyklos atidary
mą; be mokinių, kviečiami atsi
lankyti ir mokinių tėvaų nes ta 
pačia proga bus perrenkamas ir 
mokyklos komitetas.

Mokytojai ir vadovėliai
Šeštadieninė liet, mokykla 

mokslo metus pradėjo praėjusį 
šeštadienį. Pirmąją dieną atsi
lankė per du šimtu mokinių. 
Šiais metais mokykloje sutiko 
mokytojauti: mokyt. M. Gudai
tienė—I skyr., mokyt. Aid. Kuo
lienė — II skyr., sesuo Margari
ta 
šiūnienė — IV skyr., mokyt. J. 
Vaseris — V skyr., mokyklos 
vedėjas J. Širka — VI skyr. Lie
tuvių kalbai VI skyr. ir dainavi
mo pamokoms pakviestas moky
toju kun. B. Pacevičius. Tikybą 
katalikams I, II ir III skyriuose 
dėstys Tėvas Paulius, OFM, o 
IV, V ir VI skyr. kun. dr. J. Gu
tauskas. Tikybą evangelikams — 
kun. L. 'Kostizenas. Mokyklos 
tautiniu šokių grupei vadovaus 
R. Jurkšaityti, akordeonu gros 
A. Žiobakas.

Mokyklos mokytojų posėdyje 
nustatyti vadovėliai sekančiai: 
I ir II skyr. — A. Rinkūno 
“Kregždutė I d.”, III skyr. — A. 
Rinkūno “Kregęždutė II dalis”,
IV skyr.—“Kregždutė III dalis”,
V ir VI skyr. “Kregždutė III d.” 
ir “Naujieji Skaitymai”.

Virimo kepimo kursai
Rugsėjo 26 d., ketvirtadienį, 

7.30 vai. vak. Prisikėlimo parapi
jos kavinės patalpose pradeda
mas naujas virimo - kepimo kur
sų semestras. Kursus ruošia Ka
nados Lietuvių Katalikių Mote
rų D-jos Prisikėlimo parapijos 
skyrius. Kursai tęsis keletą mė
nesių ketvirtadieniais tuo pačiu 
laiku ir toj pačioj vietoj. Mote
rys kviečiamos jais pasinaudoti, 
nes kitos tokios progos daugiau 
greitu laiku nebebus.

Atsargos karių žiniai
Netolimoje ateity numatoma 

atlikti šaudymo pratimus ma
žojo kalibro šautuvais. Norintie
ji pratimuose dalyvauti prašo
mi iki š.m. rugsėjo 27 d. regist
ruotis telefonu pas valdvbos na
rius K. Aperavičių LE. 1-5320 
ar H. Stepaiti RO. 6-2845.

Skyriaus valdyba.
Skautams remti draugija 

šeštadienį, rugsėjo 20 d., Prisikė
limo parapijos salėje rengia šau
nų pobūvį-balių su įdomia prog
rama ir turtingu bufetu. Šo
kiams gros liet, orkestras “Tri
mitas”. Pradžia 7.30 vai. vak.

Sk. remti d-ja. 
Kariuomenės šventės minėjimą 
KLB Toronto apyl. valdyba su
tarė rengti kartu su trimis To
ronto karinėmis organizacijo
mis: Kur. savanorių, Ats. karių 
ir Šaulių klubu. Šventei rengti 
sudarytas specialus komitetas. 
Šventė rengiama lapkričio 24 d., 
sekmadienį. Prisikėlimo par. sa
lėje. Šventės išvakarėse toje pat 
salėje įvyks didelis pobūvis.

“Tėviškės Žiburių” rudens 
balius įvyks spalio 26 d., šešta
dienį, Prisikėlimo parapijos sa-

III skyr., mokyt. M. Indri-

Visi į Lietuviui Namų MONTREAL. Oue.

Tikrai puikų parengimą
RUOŠIA

Toronto Vyrą Kvartetas

a Kreiviai — $300 atminimui 
Sotinos Kreivienės, kuri buvo

Orkestras: “CUBANA” padidintas
Bufetas: Įvairus ir turtingas
Programa: Sol. S.Mašalaitė ir Kvartetas
Vieta: Prisikėlimo parapijos salė

parapijos narė, vaidintoja ir pa- 
engimų šeimininkė. Buv: moųt- 
ealietis Antanas M. Žvingila, 
a bar gyvenąs Philadelphia, Pa., 

itsilankęs su žmona Montrea-

PENKMEČIO BALIU,
KURIS ĮVYKS VISUOSE L. NAMUOSE 

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

kiams gros padidintame sąstate orkestras “Trimitas”.
Veiks ponių gerai paruošti 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 vaL vak.
Liet. Namų Valdyba.

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! .

Laikas: 7 vai. vakare, šį šeštadienį, 
rugsėjo 21 d.

Nauja pijanino studija
Angelika Matukaitė, šiemet 

baigusi Augštąją Muzikos Ma- 
kyklą Paryžiuje ir įsigijusi pija
nino profesorės titulą, atidarė 
pijanino studiją 56 Alhambra 
Ave. (High Park rajonas), tel. 
LE. 6-6955.

18 mėnesių gorila, kuri neper
seniai iš prancūzų ekvatorinės 
Afrikos buvo atvežta į Toronto 
Riverdale zoologijos sodą, čia 
neprisitaikė ir pagaliau padvėsė. 
Prižiūrėtojai ja labai atsidėję rū
pinosi dieną ir naktį — davė jai 
geriausį maistą, švirkštė stipri
nančių vaistų, bet niekas negel
bėjo. Gorila maisto nelietė ir vi
są laiką liūdėjo. Norėdami ją 
pralinksminti į narvą įleido po
rą beždžionių, bet gorila jomis 
visiškai nesidomėjo. Iš melan
cholijos nepažadindavo nei ra
dijo muzika.

MIŠKININKU DEŠIMTMEČIO 
BALIUS

ĮVYKS TORONTO LIET. NAMUOSE SPALIO 12 D. 7 v. v.
Tam yra skirtos visos namų patalpos, geriausi valgiai, gėri

mai, muzika — “Trimitas”, šokiai ir žaidimai.
Svarbiausia, neaprašomas po dešimties metų susitikimas bu

vusių miško brolių iš “Great Lakes” 305 - 308 ir “Abitibi” Re
gan ir kitų miško stovyklų.

Atvykstame su poniomis “gyvenimo pjūklais” ir šeimų ar
timais pažįstamais.

Pakvietimai gaunami:
TORONTE: Viktoras Petraitis, Lietuvių Namai, 1129 Dun

das St W., telef. LE. 3-3027 arba LE. 4-6221; Petras Bražukas, 
RO. 7-1979; Stasys Jonaitis, LE. 3-8774; O. Delkus, CL. 1-4775: 
K. Kareckas. LE. 3-8455; T. Trečiokas, LE. 6-7415; U. Norkus, 
BE. 3-7237: St. Jonavičius, RO. 9-7769; Vyt. Macas, EM. 4-9968.

HAMILTONE: pas pp.: Šeštoką, Gudinską, Mikšį, Pleinj, 
prašoma kreiptis vietos telefonu. .

Pakvietimų kaina 10 dol šeimai. Gaunami tik iki spalio 5 d.
Iš toliau atvykstantiems Lietuviu Namai atdari visą dieną, 

o paaugliams, jei jų būtų, atskiras kambarys.
ATVYKSTAME VISI! TAI DEŠIMTMEČIO RETA PROGA!

Miškininkai Toronte.

Kultūros Fondo premijų 
įteikimas

KLB Kultūros Fondo skelbtų 
1955-56 m. jaunimo literatūrinių 
premijų įteikimo iškilmės įvyks 
rugsėjo 29 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje. ■

Jaunimo dramos literatūrinės 
premijos — $500 — jury komisi
ja Montrealyje: pirm, dr .H. Na- 
gys, J. Akstinas, J. Kardelis, K. 
Veselka, J. Žmuidzinas šią sa
vaitę paskelbs savo sprendimą.

Vaikų literatūros premijos — 
$300 — jury komisija Toronte: 
kun. B. Pacevičius, Valerija Any 
sienė. St. Prapuolenytė, Antanas 
Gurevičius, Tėvas Steponas Ra
polas, OFM, savo sprendimą pa
skelbs rugsėjo 21 d.

Iškilmių programoje: iškilmin 
gas aktas ir koncertas. Meninė
je dalyje dalyvauja op. solistė 
Vincė Jonuškaitė - Leskaitienė, 
muz. St. GaileviČius ir Juozas 
Akstinas.

Atsilankydami į šias, iškilmes 
turėsime progos pamatyti pre
mijas laimėjusius laureatus ra
šytojus ir pasiklausyti augšto ly- 
'gio koncerto .

KLB Kultūros Fondas.
Pagal naująjį JAV imigracijos 

įstatymą tik ką pasirašytą prezi
dento, kuris tarp kitko panaiki
no atskaitvmus nuo kvotų vi
soms tautybėms, kurių nariu yra 
atvykusių į JAV pagal T948 m. 
DP įsileidimo įstatymą, yra pa
didėjusi ir lietuvių kvota. Vos 
tik tą įstatymą pasirašius kon
sulatai pradėjo duoti didesnius 
skaičius vizų. JAV konsulatas 
Toronte pagal naująjį įstatymą 
vizas pradėjo duoti rugsėjo 12 
d. ir ta pat dieną vizą gavo pir
moji lietuvė Marija Giedraitie
nė, kuri netrukus išvyksta pas 
dukterį Birutę Juodikienę į Cle- 
velandą.

Maksvyčiui Kazimierui yra 2 
laiškai iš Lietuvos, siųsti į 100 
Sunnyside Ave., Toronto, Ont. 
Vienas rašytas Zubienės Onos, 
antras Maksvytis Onos iš Mosė
džio. Atsiimti “TŽ” administra
cijoje.

Puodžiūnui, anksčiau gyvenu
siam Vai d’Or, vra laiškas iš Lie
tuvos. Atsiimti “TŽ” administ
racijoje.

VKLS suvažiavimas
Vilniaus krašto lietuvių Kana

doje suvažiavimas šaukiamas 
spalio 12-13 d.d. Toronto Prisikė
limo parapijos salėje. Tenka 
džiaugtis, kad jau gauta šio su
važiavimo proga visa eilė naujų 
sumanymų ne tik iš Kanados, 
bet net iš Vokietijos, kaip V.Bri- 
lingo iš Gautingo sanatorijos. 
Laukiame ir daugiau. Visus su 
manymus ir savo-sugestijas pra
šoma siųsti VKLS-gos pirm. K. 
Baronui, 131 Kensington Ave. 
N., Hamilton, Ont. Į suvažiavimą 
atvyksta Čikagos ir Detroito VK 
LS-gos skyrių atstovai.

Suvažiavimas bus baigtas Vil
niaus Dienos minėjimu, kuriame 
paskaitą skaitys Vilniaus krašte 
lietuvė dr. M. Alseikaitė - Gim
butienė iš Bostonų, meninę prog
ramos dali išpildvs sol. J. Kriš- 
tolaitytė iš Cleveland© ir aktorė 
E. Dauguvietytė iš Hamiltono.

Gerb. lietuviškų parapijų kle
bonai spalio 13 d. pamaldas pra
šomi skirti už Vilnių ir Vilniaus 
kraštą. Taip pat, tenka pranešti, 
kad susirišta su Suvalkų trikam
pio lietuviu ansambliu, dėl jų at- ; 
vykimo i Kanada ir JAV. Jeigu 
tai VKLS-gos Toronto skyriui 
pavyktu, tai būtų pirmas organi
zuotas lietuvių menininkų pasi
rodymas šiame kontinente iš už 
geležinės uždangos. K. Br.

Gen. Raštikio atsiminimų II t. 
galima gauti Atlantic liet, resto
rane 1330 Dundas St. W. telef. 
LE. 1-9347.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldų. Tinka šeimai iš dviejų asmenų. 
Skambinti betkuriuo laiku LE. 6-3834. 
17 Beatrice St. * < '*

Pigioi išnuomojami ll-me ougšte 2 kam
bariai be baldų. 306 Runnymede Rd., 
telef. RO. 7-9695, skambinti po 6 v. v.

Išnuomojamas kambarys II a. vienom 
asmeniui. 339 Ossington Avė. Telef. 
LE. 6-4566.

Išnuomojamas kambarys su baldais ar
ba be jų vyrui — vienam ar dviem. Ra
mus namas. Tel. LE. 2-2765. Dufferin - 
College 745. Skambinti po 7 vai. vak.

PARDUODAMAS gazinis pečius 4 sky
lių, gerame stovyje. LE. 6-8268.

DIPLOMUOTA LIETUVĖ SIUVĖJA Ane
lė Šlekienė — 609 St. Clarens Avė., tel. 
LE. 5-7203. Skambinti po 6 vai. vak.

STATAU MŪRINIUS PRIESTATUS, ga
ražus ir rūsius. Skambinti RO. 6-5420, 
S. Andriekus.

aukos
LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 

AUKOJO:
/Tęsinys iŠ pereito numerio/

J. Visockis, Hamilton, Ont. 2.00 
Dr. J. Sungaila, Toronto, Ont. 10.00
O. Juodžbalierė, Millgrove, Ont. 3.00 
S. Šurkus, Toronto, Ont.
E. Senkuvienė, Toronto, Ont. 
S. Petkevičienė, Hamilton, Ont. 
KLK Mot. D-jos Montrealio sk. 
J. Mikšys, Hamilton, Ont. 
KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr.

parapijos skyrius Toronte 
Račys, Toronto, Ont. 
Girnius, Toronto, Ont. 
Gruodis, Toronto, Ont. 
M. Seliokas, Toronto, Ont. 
ir V. Užupiai, Toronto, Ont. 
Dapkus, Toronto 3, Ont. 
ir J. Čepukai, Toronto, Ont. 
Kulienė, G. Laučienė ir

Acalinas, Toronto, Ont.
P. Šostakas,‘Toronto, Ont. 
KLK Mot. D-jos Prisikėlimo

skyrius, Toronte 
Aukojusiems ačiū.

J. 
p. 
E. 
A.

S. 
B 
E. B

5.00 
2.00 

. 2.00 
15.00
5.00

10.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
5.00 
5.00 

10.00

5.00
1.00

par.
25.00

/Bus d./

UŽSISAKYKITE

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

Anglys išvežioja mos ir šeštadieniais.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Monb 
realf, Londoną, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Liet, šeštadieninės mokykloj 
mokslą pradeda šį šeštadienį, 
rugsėjo 21 d. Visi mokiniai ren
kasi tose pačiose patalpose, kaip 
ir praėjusias metais,9 vai. ryto 
Lituanistikos kursų mokiniai 
renkasi Aušros Vartų parapijos 
salėje 10 vai. ryto ir iš ten bus 
einama į naujas patalpas.

Vaikai iš Longėlos bus perve
žami automobiliu. Jie renkas 
prie praėjusių metų mokyklo; 
8.30 vai. ryto.

KLK Moterų D-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas. Šį sek 
madienį, rugsėjo 22 d. 10 vai. ry
to Aušros Vartų bažnyčioje šv. 
Mišios už draugijos narių svei
katą. Džiaugiamės iš ligoninių 
grįžusiomis sesėmis pp. Greitai- 
tiene, Rudinskiene ir Genaitie- 
ne ir linkime joms geros svei
katos ir Dievo palaimos.

Susirinkimas įvyks klebonijo
ms salėje tuojau po 10 vai. Mi
šių. Maloniai prašome atsivesti 
savo drauges ar pažįstamas pri
sirašyti į d-jos skyrių. V-ba.

Tradicinis vaikų kaukiu balius 
ivyks spalio 6 d., sekmadienį 
AV parapijos salėje. Ruošia KI 
Kat. Moterų D-jos skyrius. Pel 
nas skiriamas lietuvių vargo mo 
kykloms Vokietijoje. V-ba.

A.A. Petras Biskis, 73 m., mi 
ręs rugsėjo 10 d. St. Jerome Ii 
goninėje nuo kraujo vėžio, palai 
lotas rugsėjo 13 d. iš šv. Kazi
miero bažnyčios. Jis buvo naš 
’ys, io žmona Barbora Jankaus
kaitė, mirė prieš keletą metų.

Gyvenimo bangos buvo velio
nį kiek nuplovę nuo Bažnyčios 
bet klebono J. Bobino pastango
mis jis su Bažnvčia susitaikė.

Vietos ir apvlmkės ligoninės 
paprastai klebonui tuojau pra
neša į jas patekusių rimtai susir
gusių lietuvių vardus. Todė" 
klebonui teko ir apie Biskį pa 
tirti ir pas ji atsilankius sugrą
žinti prie Bažnyčios. Buvo atvy
kusi tėvo lankyti ir duktė Onr 
Valutienė iš Sudbury, Ont., ku 
“i norėjo tėvą pas save parsivež
ti, bet gydytojai patarė to nebe
daryti, nes liga jo likimą jau bu
žo išsprendusi.

Dr. Vytauto Pavilanio vardas 
dažnai praskamba vietos spau
doje. Rugsėjo 12 d. jis ir vėl ta
po žymiai paminėtas “The Star” 
dienraštyje, sąryšyje su taip va
dinamos “Azijos influenzos” lau
kiama epidemija. Dienraštis rą
žė: “Dr. Vytautas Pavilanis va
kar pareiškė, kad aziatinė influ
enza tėra švelni paprastos influ
enzos forma. Dr. Pavilanis yra 
vice-direktorius Mikriobiologi- 
ios instituto Montreealio un-tc 
;r pataria nebiioti laukiamos 
epidemijos. Kalboje Richelieu 
klubo nariams daktaras pareiš
kė, kad apie ligą nereikia spręs- 
i pagal jos vardo baisumą. Honr 

Konge, sako, tik penki iš šimte 
tūkstančių ligonių mirė. Skie
pai, sako, geriausia apsauga, be* 
m nėra gana visiems šiuo metu 
Kanadoje, nors Mikrobiologijos 
institutas siekia pagaminti kiek 
galima daugiau ...”

Šv. Kazimiero bažnyčioje rug- 
~ėjo 13 d. klebonas kun. J. Bobi- 
eas suteikė moterystės sakra 
mentą Onai Dudonytei ir Rogers 
Hughes. Ona yra duktė Petro ir 
M. Dudonių, kurie ta proga su
teikė naujajai sy. Kazimiero baž 
nyčiai šimto dolerių auką.

Šv. Kazimiero naujajai bažny
čiai žinomas namų statytojas 
Naginė ir žmona paaukojo $1.000 
įtaisyti vieną šalutinių altorių. 
Paminėdami 15 metų vedybų su
kakti Antanas ir Ona Kreiviai 
paaukojo statybos išlaidoms pa
dengti $500, o Leonas ir Laure-

Kazimiero bažnyčia ir statybos, 
išlaidoms padengti paliko $100. 
ŠVIEČIAME VISUS į iškHmin- 
’ą antrosios Kanadoje Vinco 
Krėvės vardo literatūrinės pre- 
nijos įteikimą — BALIŲ, kuris 
ivyks Šį šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
7 vaL vak. Aušros Vartų parapi- 
‘os salėje, 1465 Rue de Seve, da- 
’vvauiant laureatui JONUI ME- 
’<UI ir stiprioms Montrealio lie
tuvių meninėms pajėgoms.

Liet. Akademinis Sambūris.
Tauro klubo vadovybė rugsė

jo 29 d. šaukia visuotinį Tauro 
sporto klubo narių susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos salėje po 
U-tos vai. pamaldų. Visų narių* 
dalyvavimas būtinas.

Susituokė Alfredas Pusaraus- 
kas su Violeta Strėlyte. .

Didele nelaimę* turėjo Gaprys 
Ant. grįždamas- iš vasarvietės.

M-lio' liet skautų v^čių būre- 
io tautinių šokių šokėjai šį sek- 
nadieni. rugsėjo 22 d., dalyvau
ja Quebeco prancūzų tautinių 
šokių grupių suvažiavime Mont- 
realy, į kurį vienu iš garbės sve
čių yra pakviestas lietuviams ge- 
-ai žinomas Vytautas Bieliąjus iš 
Čikagos, Lietuvių Tautinių Šo
rių knygos autorius. :

Organizuojamas filharmoninis 
orkestras. Iki šiol Montrealyje 
oficialiai egzistavo Montrealio 
imfoninis orkestras ir įvairios 
msamblinės grupės. Dabar, kaip 
praneša “The Gazette”, vieti- 
iiam muzikiniu ivykių organi
zatoriui Albert Chamberlain pa
lesta suorganizuoti Montrealio 
7ilharmoninį orkestrą, paliekant 
X. C šio meninio vieneto vado
vu. Naujas orkestras bus suda
rytas iš apytikriai 96 profesiona
lų ir neprofesionalų instrumen
talistų, įtraukiant nemažai.; tokių 
profesionalų orkestrantų, kurie 
šiuo metu dirba kitose, nieko 
bendra su muzika neturinčiose, 
šakose. Pirmoji repeticija įvyko 
rugsėjo 17 d. Strathacona Aka- 
demy, St. Catherine Rd. . J- P-

Montrealio liet, sporto klubas 
Tauras lapkričio mėn. pabaigoje 
organizuoja visos Kanados krep- 
’inio pirmenybes irta proga ruo
šia pirmą šio sezono šokių ya- 
-ara. T pirmenvbes kviečiamos 
visos Kanados lietuvių krenšihie 
komandos, taip pat ir JAV lie
tuviu krepšinio vienetai. Ta pa
ua jntenciia bus suTėn<4as sma
gus ir triukšmingas šokių vaka
ras, kuriam numatoma nusam- 
Ivti graži ir patogi salė, geras 
orkestras, turtingas bufetas su 
įvairiais nuotaika pakeliančiais 
gėrimais, loterija ir kitokios pra 
novos. • , ; : t.

Soorto klubas Tauras dėl krep 
šinio žaidynių organizavimo pa
kartotinai kreipėsi i KSA vado
vybe Toronte, kad šioji žaidynes 
’egalizuotų ir apgailestauja ne
gavę jokio atsakymo(!). Tačiau 
Tauro klubo vadovu susirinki
mas rungtynių sumanymui en
tuziastingai pritarė, nutardamas 
laidynes organizuoti savo inicia
tyva. Dėl to šios pirmenybės ir 
šokių vakaras bus surengti. Da
ta numatvta paskelbti vėliau.

LAIKRODININKAS . JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun
Toisau ir parduodu įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino
mis kaip kitur. Telefonas YO.. 4538. 
Priimu prenumerata "Tėv. Žiburiams".

...........................11 ■ i ii Ii ——^1—

NAUJIENA! !
f

Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 
Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “L IT AS"

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
5 ;

f

DĖMESIO! Norintiems statyti 
namus, pigiausiomis kainomis 
įvairias lentas pristato North 
Sylva Co. Ltd. Teirautis telefo
nais LE. 2-0586 arba LE. 1-5455.

REIKALINGA mergina ar moteris dirbti 
vektinėje. Pageidaujamo mokančios vo
kiečių Ir analų kalbos. 408 Roncesvalles 
Ava., tel. LE. $-1944.

PRITYRUSIOS SEIMININKES sutinkame 
kimiam*’auti įvairiems nokyMams. Žvirb
lytė ir Gataveckienė. Skambinti betku- 
IriM teik. H4. LE. 5-3632 ar LE. 4-8135.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti vaikų. 
Duodamos atskiras gražus kambarys. 
Tel. RO. 7-9695, po 6 vai. vok.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licensed and Bonded by NJ. 
State Banking Commission.

Vakarais HU. 9-1543 ".J

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

nepamirškite užsukti lietuvHkon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Indian Grove - Bloor, 8 kamb. atskiras plytų namas. Kvadrati
nis planas, 2 virtuvės, moderniškai įrengtas, vandeniu - alyva 
apšildomas, 2 mūriniai garažai. Įmokėti apie $8.000, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos ' !
7 butų apartmentas, 9 meti? senumo modemus pastatas, 6 ga
ražai, pilnai įrengtas su šalydtuvais ir pečiais, geros nuomos 
ir gerame rajone. Įmokėti apie $20.000 *


