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Ar jie praregėjo?
Kalbame čia apie tą 15 Kanados lietuvių, kurie šią vasarą 

lankėsi Lietuvoje ir buvo garsinami Kanados lietuvių delegatais, 
nors nei Kanados lietuviai, ne ijų organizacijos nei vieno jų ne- 

z rinko. Parinko juos komunistinė Literatūros Draugija, patvirtio, 
be abejonės, čionykščio komunistinio aparato lietuviškoji sekci
ja, paskiau griežčiausiai dar sąrašą peržiūrėjo Lietuvoje okupantų 
saugumas. Kitaip būtų sunku suprasti, kodėl iki pat vizų gavimo 
nebuvo skelbiamos “delegatų” pavardės. \

Kol jie važinėjo Lietuvoje, net “Liaudies Balsas” negavo iš 
jų jokios žinutės, išskyrus porą nereikšmingų jų sekretoriaus 
Grinkaus laiškų. Ir tai tik po poros savaičių. Šiaip “Liaudies Bal
sas” perspausdinėjo' juos visur lydėjusio Vilniaus “Tiesos” kores
pondento rašinius “Tiesai”, bei pačių “delegatų” kalbeles, pasa
kytas per radiją, be abejonės, kažkieno kito suredaguotas pagal 
jų pastabas. Šitos “Tiesos” korespondencijos bei anos kalbos per 
radiją buvo gairės, kurių, matyt, buvo įsakyta laikytis pasako
jant įspūdžius grįžus į Kanadą. Į tą patį toną taikėsi ir “Liau
dies Balsas”. Oficialią versiją galima apibūdinti .šitaip. Esą, tary
biniuose kraštuose visur matoma milžiniška pažanga. Esą ir blo
gybių bei atsilikimo, bet tai vis karo ir kenkėjų padariniai. Ne
trukus viskas būsią nugalėta ir nuo visų blogybių išsivaduota, 
nes pastangos esą didelės. Bemoksliams žmoneliams liepta net 
kalbėti apie didžiulę kultūrinę bei mokslinę pažangą, lyg ką nu
simanytų. Šituo tonu ir dabar dar “Liaudies Balse” tebedėsto 
savo įspūdžius “delegacijos pirmininkas” Lesevičius.

Bet kalbėjo ir daugelis kitų “delegatų”. Torontiškių ir win- 
nipegiškio vieši pranešimai “TŽ” jau buvo atspausdinti. Prisi
mindami minėtąsias blogybes jie dažnai nužengė jau per toli ir, 
be abejonės, nebuvo pagirti. Dėl to ir “Liaudies Balsas” jų pra
nešimų plačiau neatpasakojo. Pasitenkino tik pastaba, jog dabar 
tai visi įsitikinę, kad tarybinė Lietuva žengianti dideliais žings
niais pirmyn, kad tiesa esanti tai, kas buvo rašoma tarybinės 
spaudos, bet nė šmeižikų skelbta. Tačiau vis tai tuščios propa
gandinės frazės, o “delegatų liudijimas” taip ir nutilo. Kaip “de
legatų” artimieji pastebi, jie visi yra baisiai nusivylę, kaikurie 
nenorėję net eiti į tuos viešus pranešimus, kiti atsisakė kalbėti. 
Berods, buvo planuota dar “delegatų” pagerbimo vakarienė, bet,- 
matyt, vieni jau nebesųtiko ten eiti, kitų kalbos vadovams buvo 

i: nepriimtinos, tadnuc^to ątsisąįčyta.
šnkino.nepalikdami jąjsvos

kad tik užtrenktų 'gJfvę-ikd dėd^t^^KO-^aivisfūStėbėšimin 
bei dalykų vertinimui, tačiau kiekvienas iš jų gavo progos kas 
yjeną, kas ^porą dienų pabuvoti su saviškiais ir to pakako, nors 
šiaip daug kojten neperprato ir daug ko nematė. Nei vienas iš 
grįžusių dar niekam nepatarė ten vykti. Šiandien jie susimąstę 
tyli ir... pakuoja siuntinius giminėms. Nors Paleckis ir sakęs, 
kad šiandien tie siuntiniai jau nebereikalingi. Apie “didįjį dipu
kų melą” nei vienas iš “delegatų” nekalbėjo, o privačiai ne vie
nas. sako, prasitaręs: “Taigi, kad dar taip būtų, ka'p jie pasako
jo!” Kai vienas iš jų buvęs paklaustas, kodėl taip trumpai tevie- 
šėjęs pas gimines kaime, atsakęs: “Ašaros išvijo. Nebegalėjau pa
kelti ...”

Būtų gera, kad dar bent kelios tokios grupės nuvyktų. Nors ir 
raudoniausių. Pačių patirta tikrovė atidaro akis. Ar šių bent 
kaikurie tikrai praregėjo, paaiškės iš tolimesnės jų laikysenos.

Latvieli
Iris zvaigsnes lai lev celu rdda!

Savaitės įvykiai

Kanados ateitininku šventė
pereitą savaitgalį, lapkričio 9-10 
d., praėjo su dideliu pasisekimu, 
dalyviams atnešdama malonių 
įspūdžių ir pakeldama jų entu
ziazmą. Dalyvavo jame ir vy
riausieji ateitininkijos vadovai: 
Federacijos vadas prof. S. Sužie
dėlis, Feder, dvasios vadas Tė
vas dr. Viktoras Gidžiūnas,OFM, 
taip pat Fed. generalinis sekre
torius kun. V. Dabušis ir Moks
leivių At-kų Sąj. Centro Valdy
bos pirm. Žadeikis.

Šeštadienį vyko visų vienetų 
posėdžiai: jaunučių egzaminai 
įžodžiui, moksleivių posėdis su 
kun. B. Pacevičiaus paskaita ir 
bendras studentų bei sendraugių 
posėdis su Fed. vado paskaita, 
iškėlusią pačias gyvąsias nūdie
nio ateitininkijos gyvenimo prob 
lemas bei negeroves. Šios pasta
rosios ir sendraugių veiklos for
mų klausimas buvo sukėlusios 
taip pat gyvas diskusijas.

Po jų pereita prie organiza
cinių reikalų: išklausyta valdy
bos pirmininko inž. Pr. Razgai- 
čio ir iždininko Kolyčiaus pra
nešimų. Paskiau dar bendraisiais 
organizacijos ir specialiai “Atei
ties” reikalais kalbėjo gen. sek
retorius kun. Dabušis. Jo prašy
mas buvo, kad prenumeratoriai 
skolininkai kuo greičiau atsily
gintų. Ateitis turinti skolos maž
daug tiek, kiek ir jai skaitytojai 
skolingi. Posėdžio pabaigoje iš
rinktas C. Valdybos branduolys: 
inž. Alg. Ankudavičius, inž. J.Ja- 
sinevičius. J. Matulionis ir Stp. 
Petraitienė. Prie ių dar prisidės 
studentų ir moksleivių atstovai. 
Rev. kom. išrinkti: V. Krikščiū
nas. M. Kežinaitytė ir Ant. Gra- 
jauskaitė. Pastarosios dvi hamil- 
tonietės. inž. Ankudavičius iš 
Bramptono, o visi kiti torontie- 
čiai.

Po darbo posėdžių bažnyčioje 
buvo religinė konferencija, ku
rią pravedė Fed. gen. sekr. kun. 
V. Dabušis. Taip pat sukalbė
tas rožančius už neseniai mirusio

Ginčas R. Kryžiuje
Indijos sostinėj New Delhi 

įvyko tarpt. Raudonojo Kryžiaus 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 82 kraštų delegacijos. Kažku
rie kraštai buvo atsiuntę R. Kry
žiaus ir vyriausybės delegacijas. 
Tarp kitų nutarimų suvažiavi
mas priėmė taisykles, paruoštas 
tarpt. R. Kryžiaus komiteto ato
minių ginklų reikalu; jomis sie
kiama uždrausti juos ir ypač ap
saugoti civilius gyventojus.

Paskutniame posėdyje įvyko 
skandalas, kai JAV atstovas pa
siūlė vadinti kraštų delegacijas 
oficialiais titulais. Mat, naciona
listinės Kinijos atstovas buvo at
sisakęs dalyvauti posėdžiuose, 
nes buvo įsileista raudon. Kini
jos delegacija. Balsuojant rezo
liuciją, 62 pasisakė už pasiūlymą, 
44 prieš, 16 susilaikė. Tuo būdu 
oficialia Kinijos delegacija liko 
pripažinta nacionalistinės Kini
jos. Raud. Kinijos atstovas čia 
pat pareiškė protestą ir išėjo iš 
posėdžio. Jį pasekė kitos delega
cijos: Sov. Sąjungos, Indijos, Ūk 
rainos, Gudijos, Albanijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Bulga
rijos, Vengrijos, R. Vokietijos, 
Š. Korėjos, Š. Vietnamo, Lenki
jos,. Jugoslavijos, Egipto, lųdo-

atėjo nacionalistines Kinijos at
stovas ir užėmė tam kraštui skir
tą vietą. Dalis suvažiavimo at
stovų apgailestavo, kad politinis 
momentas sudrumstė tvarką, ki
ti betgi tvirtino, esą reikėjo pa
brėžti nrinciną.

Stcckholmas. — Atskrido Len- i 
kijos aviacijos karininkas sovie- : 
tų MIG tipo lėktuvu ir paprašė 
politinės prieglaudos. Per Balti
jos jūrą skrisdamas pastebėjo, 
kad jį vejasi sovietų lėktuvai, bet 
pavyko pasprukti, nors nusileis
damas apgadino lėktuvą.

į Maskva. — Sputniko II šuo
“Laika” oficialiuose Maskvos 
pranešimuose nebeminimas. Ma
noma, kad jau nebegyvas.

Roma. — Italijos vyriausybė 
paskelbė pereito karo nuostolius: 
žuvusių 445.000 — karių 292.000, 
civiliu 153.000, tame tarpe mote
rų 47.000.

Otava. — Kanada sviesto per
tekliaus neturinti, dėlto vyriau
sybė nutarė toliau nebepardavi- 
nėti sandėliuose laikomo sviesto 
po 21 centą svarą. Jis buvo pra
dėtas pardavinėti prieš 2 metus 
ligoninėms ir religinėms institu
cijoms.

Otava. — Valdžios įstaigose 
ateinančią vasarą studentams 
būsią pasiūlyta apie 1.000 tarny
bų.

Otava. — Kanados vyriausybė 
nutarė nemokėti Br. Kolumbijos 
obuolių augintojams prašomų 25 
centu nuo kiekvieno jų 1955 m. 
nuo šalčių prarasto bušelio. Au
gintojų nuostolis siekęs 48 et.

Senatvės 
parlamento

Senosios Latvijos karys

Vakariečiai su nauja energija planuoja perorganizuoti laisvojo 
pasaulio frontą. Ikišiol buvo pasitikėta JAV jėga nekreipiant per
daug dėmesin į kitus mažesnius kraštus. Nuo Eisenhower io - Mac
millan susitikimo Vašingtone paskelbtas šūkis sujungti visas lais
vojo pasaulio pajėgas prieš augančią komunizmo grėsmę jau pra
dedamas realizuoti. JAV ir Britanijos visuomenės pirmiausia buvo 
painformuotos apie patį reikalą. JAV prezidentas ir kiti augštieji 
valstybės^'pareigūnai šia linkme yra padarę viešus pareiškimus, 
o Britanijos min. pirm. Macmillan pareiškė: “Aš sakau neabejo
damas ..., kad gyvename isto- •---------------------------------------- -
rinį posūkį. Niekada komunizmo liaus kėslus, sušvelnino toną ir 
grėsmė nebuvo tokia didelė ir (40-jų revoliucijos metinių proga 
niekad reikalas organizuotis kraš , pasakytoje kalboje, užuot gra
fams prieš ją nebuvo toks didelis 
kaip dabar”. Amerika nebega
linti pasitikėti vien savo pajė
gom savo ir kitų laisvei apginti 
nei turimus idealus išsaugoti. 
Laisvasis pasaulis esąs pranašes
nis už komunistinį bloką medžia
giniais ištekliais, žmonėmis, iš
mone, bet jo silpnybė glūdinti 
nevienisgUme. šia kryptimi jau 
planuoja britų ir amerikiečių po
litikai. J. Fl Dulles šiuo reikalu 
turėjo eilę pasitarimų net su bu
vusiais prezidento Trumano pa
tarėjais ir yra parengęs planą, 
kurie būsią pasiūlyti Š .Atlanto 
S-gos tarybos būsimam posė
džiui, kuriame dalyvaus jai pri
klausančios kraštų galvos. Juo
se numatoma glaudžiau sujungti 
visus vgynybos frontus — Š. At
lanto, <Bagdado, pietryčių Azi
jos ir Pan-Amerikos,. išplėsti 
tarp jų netik karinį, bet ir poli
tinį *į pūkinį bendradarbiavimą,

mus padaryti prieinamus vi
siems Atlanto S-gos nariams, su
organizuoti V. Europoje raketi
nių - atominių ginklų bazes, va
dovaujamas Atlanto S-gos specia 
listų. Jei visai tai bus įvykdyta, 
susidarvs laisvojo pasaulio Jung 

t—’A-'ios atsispirt’’ 
j sovietinei Grėsmei.

Sont^ikų commonwealth
Chruščiovas, matyt, jausdamas 

vakariečių sujudimą prieš Krem

KAS NAUJO KANADOJE?
pensija 

pritarimu padidinta
vienbalsiu t Ukrainiečių komitetas, atsto

vaująs Ukrainos išlaisvinimo
veiklaus ateitininko a.a. A. Pa
bedinsko vėlę.

Sekmadienio programa pradė
ta 10 vai. pamaldomis Prisikėli
mo par. bažnyčioje dalyvaujant 
ir trims vėliavoms: Toronto stu- 
lentų ateitininkų ir Toronto bei 
Hamiltono moksleivių at-kų kuo 
pų. Didelį įspūdį darė ir gera 
šimtinė prie Dievo Stalo.

Po pietų 4 vai. įvyko iškilmin
ga akademija. Ją pravedė ir šeš
tadienio posėdžiui pirmininkavęs 
inž. Razgaitis, kadenciją baigiąs 
Kanados ateitininkų pirminin
kas. Sekretoriavo A. Grajaus- 
kaitė.

Pačioje pradžioje hamiltonietė 
G. Bakaitytė perskaitė Baltru
šaičio eilėraštį “Malda”. Įnešus 
tas pačias tris vėliavas sekė jau
nučių įžodis. Įžodį priėmė Fede
racijos Dvasios Vadas, o ženkliu
kus įteikė Feder.-Vadas. Po įžo
džio, sugiedojus At-kų himną, 
jaunuosius ateitininkus, kurių 
buvo bene 24, sveikino jautria 
kalba Fed. Dvasios Vadas ir 
Moksleivių At-kų Sąj. Pirminin
kas. Po to sugiedotas Lietuvos 
himnas. Tuo iškilmingoji dalis ir 
baigta. Vėliavas išnešus jaunu
čiai, kad nebūtų varginami ne 
iiems taikomos paskaitos, buvo 
išleisti i kitas patalpas, o vyres
nieji išklausė labai gražios ir tu
riningos Fed. Vado prof. Sužie
dėlio paskaitos apie tikėjimo ir 
tautybės santykius bei jų vaid
menį mūsąjame gyvenime.
Meninę programą išpildė moks

leiviai ateitininkai. Ją pradėjo 
visų simpatijas pelnęs Toronto 
jaunučių chorelis, diriguojamas 
iu draugės Gataveckaitės. To
liau piianinu paskambino Vita 
Liuimaitė, jaunutės du kartu pa
sirodė su plastikos numeriais, o 
tik ka davęs ižodį Antanukas 
Razgaitis padeklamavo eilėraštį. 
Vyresniosios moksleivės pasiro
dė su dainoms (sikstetas), dek
lamacijų montažu ir tautiniais! 
šokiais, n torontiškių programą i kite Vengri ją”. “SjAitniko slap-

(Nukelta į 3 psl.) ~ -ta telegrama: Aš pasirinkau lais-

iki $55 mėn., o 20 metų buvimas įteikė užsienio r. ministe-
riui memorandumą, kuriame ap
gailestauja konservatorių vy-Kanadoje sumažintas iki 10 me

tų. Nuo lapkričio 1 d. pensinin- Gausybės neaiškią politiką so-
kai jau gaus $9 daugiau, nors 
kaikurios provincijos gali pasi
rinkti vėlesnę datą 65-69 m. am
žiaus pensininkams, kuriems 
pensija mokama iš provincijos 
iždo. Taip pat padidintos aklųjų 
ir invalidų pensijos. Visa tai 
krašto iždui atsieis $590.536.000 
kasmet. Atskiru aktu padidinta 
ir karo veteranų bei jų šeimų 
pensijos. Nevedusieji dabar gaus 
$70 mėn., vietoje $60, vedusieji— 
$120 kaip ir anksčiau. Ta pen
sija pasinaudos 56.500 veteranų, 
o valstybės iždui teks išmokėti 
$54.196.000 kasmet. Visų rūšių 
pensininkai galės 6 mėn. nėr me
tus praleisti užsienyje nepraras
dami pensijos. Šis pensijų įstaty
mo pakeitimas persiųstas sena
tui, kuris, manoma, kliūčių ne
darys.

vietų pavergtu tautų atžvilgiu. 
Esą Kanada šiuo metu esanti 
pirmaeilė galybė tarptautinėje 
politikoje ir savo itaka galinti 
daug nusverti. Ikišiol vakarie
čiai nėra nustatę savo laikysenos 
atvejui, kai sovietų galybė bus 
sunaikinta, pvz. ar jie pripažins 
nepriklausomą Ukrainą ar lai
kys ir toliau Rusijos dalimi. Be 
to, vakariečiai esą daro pagrin
dinę klaidą didindami savo ka
irinį pajėgumą — jie ignoruoja 
rusams pavojingiausią ginklą — 
pačias pavergtąsias tautas. Ko
egzistencija ir išlaisvinimo poli
tika esą nesuderinami dalykai.

Užsienio r. ministeris Smith, 
išrinktas Hastings - Frontenac 
apylinkėje parlamento nariu. Jo 
konkurentu rinkimuose buvo to- 
rontietis komunistas trockinin- 
kas Ross Dowson, gavęs vos 210 
balsų. Min. Smith gavo 8.947 
balsus ir nuo lapkričio 18 d. ga- 
iės dalyvauti parlamento posė
džiuose.

Kanadiečių karių brigada, sto
vinti Soest, Vokietijoje, susilau
kė gražaus prieauglio: karių šei
mos per pastaruosius dvejus me
tus susilaukė 860 kūdikių, be to, 
įsūnijo 40 vokiečių vaikų. Tuo 
būdu prieauglis pasiekė batali- 
jono apimtį — 900. Brigada grįš 
Kanadon gruodžio mėn. su 1.100 
asmenų daugiau nei turėjo iš
vykdama. Su jais atvyks 215 eu
ropiečiu, ištekėjusių už kanadie
čių karių.

Važiuokit į mėnulį, grąžinkit Vengriją

Bedarbių skaičius didėja. Dar
bo ministerijos duomenimis 1956 
m. rugpiūčio mėn. buvo 168.064, 
šiemet — 248.836; 1956 m. rug
sėjo mėn. buvo 158.804, šiemet 
— 255.986. '

Niujorke sovietų delegacija 
prie Jungtinių Tautų 40 revo
liucijos metinių proga suruošė 
didelį priėmimą, kurį pikietavo 
300 vengru. Jie buvo pasiryžę ap
gulti priėmimo rūmus, norėda
mi priminti lankvtojams sovietų 
“žygdarbius”. 82 policininkai 
betgi saugojo iėjimą, pastatė už
tvaras ir neleido vengrų demons
trantų prieiti prie rūmų. De
monstrantų tarpe buvo do poli
tiniai kaliniai, apsirengę dry
žuotais kalinių drabužiais, se
niau kalėje komunistų kalėji
muose. Policija juos išskvrė iš 
minios ir nusivedė. Vienas iš de
monstrantų apalpo, kai ivyko su
sirėmimas su policininkais. Po
licijos kapitonas, bandęs ramin
ti demonstrantus, buvo lengvai 
sužeistas.

Vengru demonstrantai turėjo 
ir eile plakatų su šūkiais: “Va- 
žiunokit į mėnuli, mums gfąžin-

vę”, Demonstracijai vadovavo 
vengrų politiniu kalinių sąjun
gos pirm .dr. Bela Fabian.

Pavergtųjų Jungt. Tautos prie 
savo rūmų Niujorke priešais JT 
rūmus iškėlė didžiulį plakatą su 
įrašu: “Laisvosios tautos: atsi
minkite, Leninas perspėjo jus: 
“Mes nesame pacifistai, konflik
tas yra neišvengiamas. Didieji is
torijos klausimai gali būti iš
spręsti tiktai jėga. Chruščiovas 
jums pasakė: “Mes jus palaido- 
sim .

Bolševikų sukaktis sostinėse
Pernai bolševikų revoliucijos 

metinės beveik visose vakariečių

Canadian Breweries alaus da
rykla traukiama teisman už pa
sikėsinimą monopolizuoti alaus 
gamybą ypač Ontario prov.; 1930 
-1953 m. ši alaus darykla nupir
kusi 23 bendroves, 12 jų užda
riusi ir sumažinusi jų alaus rū
šis iš 150 į 9. Canadian Brewe
ries b-vei vadovauja milijonie
rius E. P. Taylor. Bvlą pradėti 
isakė teisingumo min. Fulton. 
Ji žada būti didelio masto ir jo
je paaiškės ar federalinė vyriau
sybė turi teisę sukliudyti bend
rovių suliejimą.

Gynybos linija, galinti apsau
goti Kanadą nuo sovietinių ra
ketų, turinti būti įrengta — pa
reiškė Kanados avaicijos elekt
roninių prietaisu bendrovės pir
mininkas K. R. Patrick. Tokia li
nija galinti būti įrengta už $2 
bilijonus oer 10 metų. Ši suma 
esanti nedidelė palyginus su lėk
tuvų gamyba. Pvz. CF-100 tipo 
lėktuvas atsiėjęs beveik vieną 
bilijoną, o C-105 lėktuvo, grei
tesnio už garsą, pagaminimas 
atsiėjęs virš trijų bilijonų. Nau
ja gynybos linija esanti gyvybi
nės reikšmės, nes esamoji DEW 
linija raketinių ginklų negalin
ti susekti.

sinęs laidotuvėmis, pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga niekad nepulsian
ti, jei kiti jos neužpuls. Bet šie
metinis paradas buvo aiškiai ka
rinio pobūdžio, pabrėžęs naujus 
raketinius - atominius ginklus. 
Be to, juk ir praeityje sovietai 
juk niekad “nepuolė” — vis kiti 
buvo kalti...

Norėdamas nukreipti vakarie
čių dėmesį nuo didinamos sovie
tų grėsmės, Chruščiovas siūlė 
perkelti vakariečių - sovietų var
žybas į beorę erdvę ir ten įkurti 
žemės palydovų commonwealth, 
o dėl ginčijamų žemės reikalų 
susėsti prie derybų stalo. Šis pa
siūlymas Vakaruose buvo sutik
tas gana abejingai. Britai būtų 
linkę derėtis su Chruščiovu su 
tam tikrom sąlygom. Panašiai 
vra nusiteikę ir amerikiečiai. Ka
nados min. pirm. Diefenbaker 
yra linkęs pasiūlymo neatmesti.

Eisenhoweris ramina
ir eChxi  ̂- 

čiovas, lapkričio 7, prabilo į tau
tą ir JAV prezidentas. Jis rami
no susirūpinusius amerikiečius 
ir jų sąjungininkus‘pareikšda
mas. kad nežiūrint sovietų pir
mavimo žemės palydovų srity
je. laisvojo pasaulio jėgos yra 
aiškiai nranašpanėa Ji< iškėlė 
-auiuosius J A. V išradimus lai

vyne .raketų ir atominės energi
jos srityse. Pvz. savo studijoj jis 
parodė viršutinę raketos dali, 
kuri nesudegusi grįžo iš 4.000 
mvlių augščio. Esą daugelyje 
sričių amerikiečiai pirmauja ir 
toliau. Pagreitinti išradimams 
raketų ir žemės palydovų srityje 
prezidentas paskyrė Massachus- 
sets Technologijos Instituto di
rektorių dr. J. R. Killian, kuriam 
davė specialius įgaliojimus, ati
tinkamą specialistų štabą ir pa
vedė raketinių ir pan. išradimų 
derinimą.

38 metų premjeras 
Prancūzija pagaliau turi vy

riausybę: ją sudarė bene jau
niausias Prancūzijos istorijoj 38 
m. F. Gaillard, buvęs finansų 
min. ir priklausąs radikalų soc. 
partijai. Jam pavyko suvesti de
šiniuosius su kairaisiais, nors 
prieš jį bandžiusieji 5 politikos 
vilkai krito: vieni atsisakė, ki
tus parlamentas atmetė. F. Gail
lard pavyko dėlto, kad jis yra 
vidurio žmogus, kurio partija 
tvirtos programos neturi ir leng
viau prisitaiko, antra, parlamen
tui įgriso belaukti ir priėmė kad 
ir nedidelio patyrimo kandidatą. 
Pastarasis jau parengė planus 
smunkančiam krašto ūkiui su
tvarkyti.

laikotarpis ateis sekančio dešimt 
mečio vidury, kai raketiniai 
ginklai galės užimti bombonešių 
vietą.

metinės beveik visose vakariečių i 700 naujų vengrų pabėgėlių 
sostinėse buvo boikotuoiamos j sutiko priimti Kanados vyriau- 
dėl žiauraus sovietų įsikišimo i |svbė iš Jugoslavijos, kur dar 
Vengrijos sukilimą. Šiemet tai i šimtai vengrų pabėgėliu laukia 
buvo užmiršta ir sovietu amba- i emigracijos. Ikišiol Kanada, 
šados buvo pilnos sveikintojų 40 kaio JT augšt. komisaras pabė- 
metinių oroga.

Otavoje min. pirm. Diefenba- duosniausias kraštas, 
ker sovietų ambasados priėmi- daugiausia vengrų pabėgėlių — 
me nedalwavo, bet jo wriausy- į 36.000 ir davęs jų šalpai, orga- 

(Nukelta į 7 psl.) nizuotai Jungt Tautų, $676.843.

gėlių reikalams pareiškė, buvo 
priėmęs

Studijuos pašto veikimą spe
ciali komisija, sudaryta paštų 
ministerio Hamiltono. Ji vyks j 
JAV studijuoti pašto metodų, 
vėliau i Britaniją. Taip pat ji 
turės eilę pasitarimų su tų kraš
tų pašto vyriausybėmis dėl grei
tesnio siuntų pasikeitimo.

Būsimame kare pergalę nu
svers pirmasis mėnuo, pareiškė 
krašto aps. min. gen. Pearkes. 
Kanados kariuomenė turinti bū
ti nuolatinėj parengty. Kritiškas

Naują ginčą dėl kataliku mo
kyklų iškėlė Windsoro viešųjų 
mokyklų taryba. Jos nuomone - 
apie 100 piliečių neteisėtai moka 
savo mokesčius katalikų mokyk
loms. Pagal Ontario mokyklų įs
tatymą, esą tik Romos katalikai 
turi teisę mokesčius mokėti ka
talikų mokykloms, o Windsore 
juos moką ir graiku katalikai.

•t Reikalas pavestas miesto teis
mui. Panaši byla prieš kuri lai
ką buvo kilusi ir Toronte, bet ji 
buvo išspręsta graikų katali
kams palankia prasme, t.y. jie 
prilygsta šiuo atveju Romos ka
talikams.

Otava.—Kanados turizmo biu
ro apskaičiavimu 84% turistų 
kanadiečių keliauja automobi
liais ir tik 16% kitokiomis prie-
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PLB SEIMAS
fMlNTYS ATEINANČIAM KL

PLB organizavimo perijodas 
a^tėją prie galutinio užbaigimo. 
Bendruomenės padaliniai veikia 
jau;? tisuose pasaulio kraštuose. 
Tačiau -tos atskirų kraštų bend- 
ruomėhės peikia . paskirai, be 
glaudesnio bendradarbiavimo 
viena su kita. j. .

Gerai žinome, kokį didelį dar- 
bąatlfeka lietuviškosios bend
ruomenės lietuvybės išlaikymo, 
liėjtuviškos kultūros kėlimo ir 
mūsų tėvynės laisvinimo baruo
se. Tačiau, kad tas darbas būtų 
dar sklandesnis ir sėkmingesnis, 
jrra būtina kuo glaudesnis atski- 
rų kraštų bendruomenių kontak- 
tfis''iruibfflidradarbiavimas, ku
riant pasiekti ir yra reikalingas 
vyriausias PLB oganas, kuris' 
būtų išrinktas demokratišku bū
du bei turėtų viso pasaulio lie
tuvių pasitikėjimą. Ateinančių 

* metų rugpjūčio gale Niujorke 
yra šaukiamas PLB Seimas, ku
rio pagrindinis uždavinys ir yra 
išrinkti, tuos vyriausius organus 
ir tuo užbaigti PLB organizavi
mo perijoda. Savaime supranta
ma, kad seime taip pat turės bū
ti ^nuosekliai išdiskutuotos visos 
problemos, kurios yra sutinka
mos kasdien lietuviškos veiklos 
darbo baruose, ir paieškota kelių 
bei priemonių toms problemoms 
išspręsti. .

Nelaimei JAV lietuviškoje 
spaudoje jau yra-pareikšta nuo- 

. tnoriių bei daleista galimumų, 
kad šiame seime vyr. PLB orga
nai nebūsią renkami. Motyvai 
tam duodami nerimti ir nepama
tuoti sir išplaukiu iš tikrosios 
PLB esmės nesupratimo. Tokios 
nuomonės tik gadina nuotaikas 
ir kelia sąmišį. Tačiau, nereikia 
abejoti, kad nė vienas lietuvis, 
kur jis be'tyven\, gerai jsisąmo- 
ninęs PLB esmę'; ir j6š uždavi
nius,tokiam galimumui niekada 
nepritars. Tačiau, jeigu jau iš
takiųjų būtų prieita išvadų, kad 
šiuo metu dėl kurių nors prie
žasčių tie vyriausieji PLB orga
nai negalėtų būti renkami, tada 
seimas turėtų būti atidėtas toli
mesnei datai.

'Reikia tikėti, kad šie visi rei-

i TARYBOS SUVAŽIAVIMUI)
kalai išsipręs palankia prasme, 
ir į seimą suplauks atstovai iš 
visų pasaulio kraštų. Atstovų 
skaičius kiekvienam kraštui jau 
yra nustatytas, proporcingai dau 
giau ar mažiau, pagal krašto lie
tuvių skaičių bei lietuviškos veik 
los aktyvumą. Kanados LB turi 
teisę siųsti 14* atstovų. Tenka pa
svarstyti, kas tais atstovais turė
tų būti, ir kokiu būdu jie turėtų 
būti išrinkti.

Gerai suprasdami PLB uždą* 
vinių svarbumą, neabejojame, 
kad atstovai turėtų būti išrinkti 
iš pačių aktyviausių lietuviškos 
bendruomenės veikėjų propor
cingai iš kiekvienos apylinkės. 
Tačiau susiduriame su sunkia fi
nansine problema. KLB yra ne
turtinga ir negalės apmokėti at
stovams nei kelionės nei pragy
venimo išlaidų. Taigi, reikės su
rasti lietuviškiems reikalams 
pasišventusių žmonių, kurie pa
tys pasirūpintų kelione ir pragy
venimu, o taip pat išsirūpintų 
tam laikui atostogas iš savo dar
boviečių.
. PLB laikinoji konstitucija nu
sako, kad atstovus į PLB seimą 
išrenka Krašto Tarybos suvažia
vimas. Šis rinkimo būdas yra 
logiškas, demokratiškas ir pa
prastas. Tačiau yra nuomonių, 
kad rinkimai turėtų būti daro
mi viso krašto mastu. Tuo būdu 
atstovai, esą, turėtų svaresnį 
mandatą, o be to, tokiais rinki
mais būtų daugiau išpopuliarin
ta tiek PLB seimo, tiek pačios 
Bendruomenės idėja. Šis bū
das yra susijęs su nemažomis iš
laidomis ir daugeliu technikinio 
darbo ir todėl vargu ar būtų pa
teisinamas. Betgi KLB Tarybos 
nariai, susirinkę š. m. lapkričio 
*'0 į- '■ ■’o'1?;'' i d^.. šį. kl ~ v si”'*’, 
išsamiai svarstyk ir padarys ga
lutinį sprendimą. Todėl Tarybos 
nariams reikėtų.tą reikalą ap
svarstyti pavieniui ir atvykti į 
suvažiavimą jau su aiškia ir mo
tyvuota nuomone. O KLB apy
linkių valdybos turėtų numaty
ti iš savų apylinkių kandidatus, 
kurie sutiktų būti renkami.

Dr. J. Sungaila.

įvairus siuntiniai 
į Į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,’ 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

Baltic Exporting Co.
849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686

* s ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315

// ponia M. Venskevičienė.

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno Svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

ST ANDARTNIAI SIUNTINIAI:
7 yrd. 3. 2 košt, orbo lengv. mot. paltams vii- 
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

1. 2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

none medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

KMMMS KHEeĄ PROBLEMI
(CSc) Kanados prerijose pa

sibaigė kviečių piūtte. Šių metų 
derlius yra kiek žemiau viduti
nio, o gautųjų grūdų kiekis yra 
daug žemesnis negu eilės metų 
vidurkis, nes labai sumažėjo ap
vejamieji plotai.

Šitoji aplinkybė atneša šiokį 
tokį palengvėjimą asmenims, at
sakingiems už kviečių pardavi
mą —r jie gali kiek atsikvėpti — 
nes ateinančiam pardavimo se
zonui problema jei ir nepagerė
jo, tai bent ir nepasunkėjo.

Tačiau, imant platesniu mas
tu, tai maža paguoda. Nors šių 

'metų derlius palyginti neperpil
dytų aruodų, bet rūpestis pa
silieka kaip buvęs: kur padėti 
jau esamą kviečių perteklių?

Apskaičiuojama, kad naujasis 
derlius bus apie 15 bušelių iš ak
ro — truputį žemesnis už vidu
tinį. Viso jis atneš apie 300 mili
jonų bušelių. (Tuo tarpu jau ei
lės metų “normalus” derlius yra 
400 milijonų bušelių).

Prie šių naujųjų kviečių rei
kia pridėti senųjų perteklių, te
begulintį elevatoriuose ar pas 
atskirus ūkininkus. Tokių senų
jų kviečių dar yra apie 640 mili
jonų bušelių. Vadinasi, viską su
dėjus, tuoj turėsime sandėliuose 
950 milijonų bušelių: didžiausią 
kiekį prerijų istorijoje.

Kur numatoma kviečius padė
ti? Paprastai kasmet patys su
naudojame miltams ir grūdų pa
vidale apie 150 milijonų bušelių. 
Normalus mūsų kviečių ekspor
tas yra apie 250-260 milijonų bu
šelių. Vadinasi — išvada neko
kia—numatoma, kad sekantiems 
metams liks pertekliaus net 400 
milijonu bušelių.

Kviečių rinkoje didelį vaid
menį vaidina ir ta aplinkybė, ko
kis didelis proteino kiekis yra 
grūduose.

Mūsų kviečių šių metų derlius 
sumažėjo dėl sausros, o tai pa
prastai pakelia proteino kiekį 
grūduose. Antra vertus, jau da
bar žinoma, kad užjūrio kviečiai 
šiemet išėjo su mažesniu prote- 
ingumu. Vadinasi, mūsų parda
vimo galimybės padidėjo.

Ta linksmesnę minti greit už
temdo liūdnesnė, rodanti, kad 
kviečiu apyvarta pasaulio rinko- 
-- i? — —'Ai-y n b*» to. nvdlat
didėja JAV pastangos: parduoti 
savo kviečius pagiausiomis sąly
gomis: ne tik pigiomis kainomis, 
bet tiesiog dalinai dovanojant 
pašaipu ir paskolų forma.

Pereitais metais kviečių par
davimas buvo pasiekęs pasaulio 
rinkose 1.1 bilijoną bušelių. Tai 
buvo geras pardavimas, bet jis 
atėio dėl gamtinės nelaimės — 
šalta žiema buvo sunaikinusi 
Euroooie daug pasėlių. Šiemet, 
atvirkščiai, Europa laukia gero 
kviečių derliaus, tad kanadiečių 
viltys didele dalimi turi remtis 
augštu proteingumu.

Alyvos krosnių va 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

It. M. HALLIWOLL

Kviečių pareikalavimas kar
tais pakyla ir tuo atveju, kai 
sausra ar kitos nelaimės sumaži
na kitų javų derlių. Bet ši gali
mybė yra ribota. Šiemet kitų 
javų derlius nėra didelis. Nauja
sis avižų derlius bus apie 250 
mil. bus., palyginus su pernykš
čiu 400 mil. buš. Naujasis miežių 
derlius yra 210-220 mil. buš., pa
lyginus su pernykščiu 270 mil. 
buš. Betgi šių metų javų dideli 
kiekiai yra likę iš pernykščių 
metų. The Sanford Evans Sta
tistikos įstaiga Winnipege nuro
do, kad iš pernykščių metų turi
me 250 mil. buš. avižų (prieš 
metus pertekliaus buvo 116 mil. 
buš.), ir 135 mil. buš. miežių 
(prieš metus turėjome 107 mil. 
buš. perteklių). Kadangi didžioji 
dalis avižų ir miežių eina paša- 
ruL- tai nedaug vilties, kad šie
metinis jų neužderėjimas daug 
padidintu kviečių pareikalavt- 
ma.

Patys gerieji kviečiai šiemet 
nėra labai užderėję. Tiesą sa
kant, jų derlius labai svyruoja, 
skaitant tarp penkių ir het 35 
bušelių nuo akro. Šiemet kaiku-

Šių dienų v politikoj nesunku 
įstebėti kažkokį nervingumą, 
’ošėdžiai, pasitarimai kabinetų, 

- v .. z-, - pdlitikų su kariškiais, ir vis slap
čiau penkių bušelių akrui. Gera ig neduodama ir įprastų ko- 4-r* bari

riose vietose yra labai geras der
lius, bet bendras geriausių kvie
čių derlius neprašoka dąug augs

aplinkybė yra ta, kad sausra 
daugiausia palietė tas vietas, ku
rios turi ypač dideles atsargas iš 
pernykščių metų — pietų, cent
rinį ir vakarinį Saskatėhevarią.

Sutraukus viską į krūvą, ten
ka pasakyti, kad kviečių proble
ma šiemet ir toliaus pasiliks di
lelė visiems, kas su tuo surištas.

Grūdų elevatoriai ir privatūs 
sandėliai tebėra pilni pernykščio 
derliaus. Kaip praneša The 
Board of Grain Commišioners, 
visokių grūdų kiekis sandėliuo
se šių metų liepos 31 d. buvo apje 
520 mil. buš. arba 30 mil. buš. 
daugiau, negu tuo pat laiku per
eitais metais. Jų pardavimas yra 
sunki problema.

Apskritai, šių mėtų nedidelis 
grūdų derlius sudarys mažesiiį 
rūpestį asmenims, kurie tvarko 
grūdų prekybą negu pereitais 
metais. Kviečių ūkininkų padė
tis nepalengvės. Gal būt, tai at
silieps iki tam tikro laipsnio ir į 
bendrą prerijų ekonominį gyve
nimą, nors tas dar nėra tikra. 
Visam Kanados ūkiniaih gyve
nimui labai didelės įtakos tai ne
turės.

Mėnuliai, šuns b politika
nulį” paleidus į erdves. Tik da
bar jie pamatė Rytų pavojų! Lyg 
jo nebūtų buvę anksčiau? Lyg 
Vakarų ausų nebūtų pasiekę tai, 
ką bolševikų planuotojai sakė

finunikatų. Ir vis raminančios ži- prieš 40 - 30 - 20 - 10 metų. Kur 
buvo Vakarų protas II-jam Pa
sauliniam Karui pasibaigus?

Šiandien ginkluojami arabų ir 
kiti puslaukiniai kraštai. O ko
kiais ginklais? Iš Čekoslovaki
jos garsiųjų Škodos fabrikų. Kas 
garhina rusams raketinius gink- 
hls, atomines bombas, tuos pa
čius mėnulius ir jų paleidimo 
oiašinas? Rusai? Jų tik vardai.

hios.
Kitame lagery — pas bolševi

kus — gyvenimas pajudėjo: le
kia į erdves mėnuliai ir sukaši 
anie žemę, lekia ir šunes, lekia 
iš postų tokie maršalai, kurie, at
rodė nepajudinami. Kažkas stipĮ 
tina savo pozicijas, lyg rengiami 
kažkam labai svarbiam.

Vakarų visuomene labiausiai
sujaudino šuns iškėlimas į pa-jjž jų stovi vokiečių mokslinin- 
dangės. Jis gali žūti! Isteriškai paimti rusų tuojau po karo
pradėjo Šaukti labdaringos po
niutės. Tik pamanykit, kokie 
žiaurūs tie bolševikai! Kol bu
vo žudomi žmonių milijonai, kol 
buvo naikinamos ištisos tautos, 
visos tos “humaniškos” draugi- 
ios su savo geraširdėmis ponio
mis nematė, o jei ir matė, tai ty
lėjo. Tik dėl šunies širdis neat
laikė. Ar nejuokingas tas visas 
triukšmas atrodo muifts, kurie 
matėme bolševikų žiaurumus?!

Tai poniučių isteriką.- Smar
kiai pavėluota ir ne laiku para
dyta. . ;•

Ta pati isteriką pasirodo ir tar
pe Vakarų politikų, kariu, moks
lininkų. Bet kada? Rusišką “me

As bandžiau nužudyti Stalina
lš korto oš atpažinau Stalinę. 

Mano ranka palengva, bet atsar
giai slinko prie krutinės, kur buvo 
prisegta paruošta bomba. Pirštu 
paliečiau, mygtukg, galvodamas, 
kad už penkių sekundžių viskas bus 
baigta . . . -

Galbūt esĮį vienintelis išlikęs 
gyvas, kuris gali papasakoti apie 
mažai kam žinomą II-jo Pasauli
nio Karo pavojingiausią pasikę- 
sinimo misiją. Jei mums būtų 
pavykę laimingai įvykdyti šią 
misiją, galbūt tai būtų pakeitę 
ne tik karo kryptį, bet ir visą po
karinio meto istoriją.

Mes buvome jau gana arti prie 
pasisekimo, tik nepfamatytas at
sitikimas išgelbėjo diktatoriaus 
gyvybę, ir jis- dar galėjo išgy
venti 8 metus, vykdydamas žiau
rią tautų naikinimo politiką.

Višaki
m. rugpiūčio rhėn^ kai mūsų 
pulkas susidėjęs daugiausia iš 
pavolgio vokiečių, stovėjo arti 
Berlyno. Man tada dar tebuvo 20 
metų, bet jau turėjau 2-jų me
tų patyrimą, rusų fronte. Vieną 
ankstyvą rytą, man bestovint 
sargybos poste, pamačiau priva
žiuojantį puikų limuziną prie 
pulko štabo. Iš jo išlipo mūsų 
pulko vadas, lydimas dviejų SS 
karininkų. Pasišaukęs budintį 
puskarininki .įsakė, kad 7 vai. ry
tą visus išrikiuotų.

Po dviejų valandų mūsų visas 
120 stovėjo išsitempę prieš du 
SS pulkininkus, kurie žvelgdami 
į mus kalbėjo:

— Mums reikia 10 vyra ir mes 
juos turime gauti. Mums reikia 
savanorių specialiai, pavojingai 
misijai. Šie savanoriai turi mo
kėti gerai rusų kalbą ir žinoti jų 
papročius. Jie gaus specialų 
maistą, cigaretes, degtinę, ir jų 
giminėms bus suteiktos specia
lios privilegijos. Savanoriai pra
šomi išeiti iš rikiuotės.

Apie 40 vyrų pažengė į priekį 
i pasisiūlydami šiai misijai. Ta-

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

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

2. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 su kėni ei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiogos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonicės/ 4 yrd.
stiklui pinuti peiliukas su deimantu

Is viso UŽ $157.90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

mA

WARINGDUTZ

APIE 
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

Iš viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
Bt TO SRJNilAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siVva- 
mat mažinus, akordeonus, mezgimo mažinąs, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus^ plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks* 
tHės medžiagos, maistg ir M. ir t.t.

Mažesnio formato siuva irta mažino firmos "Essek" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrine mašing reikia nurodyti vdtožę.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

reikmenų įvairius siuntinius.
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gryno 

svorio siuntinius siųsti mums paštu arba ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu
mams ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

IŠ viso už $1 12.60

Rašo eilė The Globe ond Moil prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvę* keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda žežtadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europų", 
kas savaitę patefkdanfas daugelio Europos laifcro&ių sari* 
traukų

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

ED WARING, kaip nuolotmh korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaisdę ir kas antradienį paruoiia Britų 
sporto apžvalga

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

čiau iš jų teišrinko 10-tį jauniau
sių. I šį skaičių patekau ir aš. Bet 
kodėl aš pasisiūliau savanoriu? 
Aš nepriklausiau naciu partijai, 
ir į kariuomenę buvau mobili
zuotas. Galbūt mane patraukė 
pasiūlytas specialus davinys. O 
gal nuotykių ieškojimas prive
dė prie to... Galbūt puskarinin
kis teisingai man į ausi šnypš
telėjo: “Idiotas!”

Dar tą pačią dieną gavome ka
rininkų uniformas, tik be ženk
lų, o už trijų dienų buvome pa
siųsti į Friedenthal Schloss Ra
velio upės krante, kur buvo ap
mokomos visos specialiosios ko
mandos. Čia atvykus iškarto vis
kas padarė gerą įspūdį.

Valgomasis kambarys su bal
tomis staltiesėmis aptiestais sta
tais ir gražiomis padavėjomis. 
Laosupi 15 Liehvišao 
stalo sėdėjo labai gražios mer
gaitės. Prie mano stalo pasitai
kė ramunės. Jos kalbėjo blogu 
vokišku akcentu, todėl tarp sa
vęs daugiausia kalbėjosi prancū
ziškai. Tačiau tai nesudarė sun
kumų vieni kitus suprasti.

Sekantį rytą gavome naujus 
kariuomenės numerius ir tuojau 
pradėjome intensyviai treniruo
tis specialiems veiksmams. Kas
dien išmėgindavome rusiškus, 
angliškus bei amerikoniškus 
ginklus, rankines granatas ir 
įvairaus tipo sprogstamąsias me
džiagas. Mokėmės laipioti vir
vėmis, sienomis, su kuprinėmis 
šokti į vandenį ir iš jo išlipti.

Po valandą kasdien turėdavo
me specialią paskaitą. Mes bu
vome užtikrinti, kad vokiečių 
pralaimėjimai yra tik laikini, ir 
kad Fuehreris baigia ruošti 
sėkmės! Vokietijos likimas jūsų 
rankose. Fuehrerio akys stebės 
jus. Heil Hitler!...

Aš jaučiausi apsvaigęs nuo 
šios žinios. Juk tai beprotiškas 
žygis, kurį vargu ar mes galėsi
me įvykdyti. Galbūt visi būsi
me sugaudyti ir sušaudyti. Tik-1 
riausiai puskarininkis buvo tei
sus sakydamas man ausį “Idio
te”. Aš toks ir buvau.

Perrengti civiliai mes buvo- 
sužinojo apie konferenciją tarp 
Stalino, Churchillio ir Roose- 
velto, kuri greitu laiku turės 
įvykti kažkur vienoje Juodosios 
jūros vsaarvietėje. Ji dar tiks
liai nėra žinoma. Jūs būsite nu
skraidinti netoli tos viėtoš; Tu
rėsite susipažinti smulkiai su 
vieta ir prasmukę pro sargybas 
turėsite nužudyti Staliną.

—: Įsivaizduokite kas bus! — 
aiškino toliau mums SS kari
ninkas. — Su Stalino mirtimi 
bolševizmas sugrius viduje, žmo 
nės sukils ir karas su Rusija bus 
baigtas...

Tačiau mums buvo griežtai 
uždrausta sužeisti Churchillį ir 
Rooseveltą. Esą geriau tegu vis
kas veltui nueis, negu jums reik
tų paliesti nors vieiią plauką nuo 
vakariečių galvos.

Toliau tęsdamas jis sakė:
— Jeigu jums pavyks ši misi

ja, jūsų vardai bus įrašyti tarpe 
hitų Vokietijos herojų. Geros 
geriausios sėkmėj tikėdamas 
afeitvie dar pasimatyti su mu
mis. Po to jis pranyko iš šios pi
lies paskirtas į vieną vakarų 
frontą specialiems uždaviniams.

Vėliau mes buvome priskirti 
prie Vlasovo armijos kazokų, ku
rie taip pat buvo savanoriais at
ėję, jie mus apmokino rusiškų 
papročiu ir raudonosios armijos 
ideologijos, nes jie patys tai ge
rai žinojo.

Pasklido Ugandai, kad Wehr
macht ruošiasi didelei ofenzyvai 
ir kad mes būsime išmesti į rusų

su visomis jų laboratorijomis.
O kas atidavė ir Čekoslovaki

ją ir Vokietiją ir kitus Europos 
kraštus bolševikams? Teherano. 
Jaltos sutartys! Jeigu bolševikai 
įėjo į Europą, kalti tik amerikie
čiai ir anglai. Jeigu bolševikai 
oavergė Europoj 100 mil. žmo
nių, tai kalta tik Amerika ir D. 
Britanija. Jeigu bolševikai lai
mėjo tokius plotus, tiek žemių, 
tiek fabriku ir pasaulinio masto 
Specų-mokslininkų. tai tik Ame
rikos ir Anglijos žioplumas kal
tas.

Nuo.seno sakoma, kad valdyti 
reiškia pramatyti! Deja. Prama- 
tymo nebuvo. O ar šiandien jo 
yra?

Yra padaryta tokių epochinių 
klaidų, kad sunku ir pagalvoti, 
kaip galėjo tokie politikai, kaip 
Churchillis ir Rooseveltas jas 
daryti. Sunku suprasti, kad at
silikusios tautelės sūnus gruzi
nas Stalinas galėjo taip gudriai 
ir meistriškai apgauti rafinuotus 
Vakarų politikus ir diplomatus. 
Vadinu tai apgavimu, nes negi 
būtų pasitarnauta bolševikams 
sąmoningai. Juk bolševikų įsiga
lėjimo nenorėjo nei vienas Va
karų politikas. Jei būtų orama- 
tę, tikrai nebūtų sutikę Tehera
no ir Jaltos sutartis pasirašyti 
ir tokias bolševikams nuolaidas 
padaryti.

Mums kiekvienam buvo aišku, 
kad daromos didžiulės klaidos ir 
kad Vakarai palikdami Lietuvą 
ir kitus kraštus bolševikams ne
supranta bolševikų ir neprama
to ateities.

Šiandien Vakarai sukrato, nes

užfrontę sabotažo veiksmams. 
Tačiau man atrodė, kad mes bū
sime paskirti svarbesnei paskir
čiai.

1945 m. vasario 5 dienos vaka
rą, aštūoni iš mūsų buvome pa- 
šukti pas augštą SS štabo vadą, 
kuris mums kalbėjo:

— Vokiečių slaptoji tarnyba 
“naujus lemiamus ginklus”, ku
rie pasuks karo eigą kita kryp
timi, kad mes esame elitinė gru
pė išrinkti suvaidinti garbingą 
role galutiniame pergalės akte.

Tik po keturių savaičių gavau 
progos pirmą kartą pamatyti 
mūsų vado pulk. Otto Skorzeny 
veidą. Jis buvo šefas visų vokie
čių specialiųjų operacijų. Gali
ma sakyti tai legėndarinė velniš
ko drąsumo figūra, kuri buvo 
1943 m. išgelbėjusi Benito Mu- 
jaįit pračiupome vengrų regentą affierikonui ^3° visu gerbuViu 
Nicholas Horthy, kuris ruošėsi 
apleisti ašies valstybių sąjungą.

Jis buvo didelio ūgio, jo uni
formą puošė daugybė pasižymė
jimo ženklų. Per jo veidą einan
tis randas darė jį kiek baisų. At
sisveikinimo proga jis paspaudė 
kiekvienam ranką, palinkėjo 
me nu vežti. į aerodromą, kur JU 
52 tipo lėktuvas jau laukė mū
sų. Pakilę pasukome į pietus. Kai 
vėliau išnirome iš debesų jau 
matėme bombonešių apdaužytą 
Vieną, kur vargingai nusileido
me aerodrome, po neseniai įvy
kusio oro puolimo žymių.

Aerodrome išbuvome 4 vai 
izoliuoti. Vėliau buvome nuvesti 
pas kirpėją, kur mus apkirpo 
raudonosios armijos stiliumi. 
Gavome rusiškas uniformas, p6 
raudonarmiečio pasą ir pluoštą 
rublių. Pasai buvo gerokai ap^ 
triušę, galbūt neseniai paimti 
nuo raudonarmiečių lavonų. Jiė 
retai kam galėjo įtarimą sukelti 
dėl savo tikrumo.

Maisto atsargos, kartu su ru
siškais pistoletais, trimis lėkš
tės pavidalo bombomis ir degti
nės butelių bUVo sudėta heper- 
šlampamoje dėžėje. (B. d.)

paaiškėjo, kad rusas graso jam 
pačiam. Jiems neužteks užka
riautų plotų, neužteks nei Azi
jos. neužteks nei Europos. Jie 
sieks sunaikinti ir Amerikos ga- 

(Nukelfa į 3 psl.)

APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nės tai laikys daugiau 
metų, augščiausios rū
šies apatiniai. baltiniai, 

išausti iš geriausių 
merino siūlų, gir an tuo j a 
jums apsaugą ir šilumą. 
Beveik 90 metų patyri

mo šiame darbe 
garantuoja jums, kad 
tai puikūs gaminiai.

Išausti, kad laikytų, ne
svarbu, kiek kartų 

prosysite. Vyrams ir 
berniukams pagamintų 
unijos kostiumų, marš

kinių fr kelnių.
GĄRSOS 

nuo 1868 mietu 
49^-6
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Mišrios šeinos ir gyvenimas
cslo prieš savuosius” las prieš savuosius”, kurią Det- 
iaus pasisakymas. roito Dramos Mėgėjų Sambūris 

vaidina Toronte lapkričio 17 d.

Lietuvos konsulo Sao Pauly triguba sukaktis
Šiam sambūriui priklausė ir

Mišrių šeimų klausimas yra 
mūsų šeimos tragedija. Kaip 
kiekvienoje geroje tragedijoje 
didvyris žūva, taip ir mūsų miš
rių šeimų “didvyriai” žūva, tik 
skirtumas tas, kad tragedijos 
didvyris žūva kovodamas už sa
vo idealą, o mišrių šeimų “did
vyriai“ pasineria į svetimą jūrą 
su laiminga šypsena ant lūpų L..

Mišrios Šeimos kūrimas yra la
bai individualus, pasakyčiau, in
tymus dalykas, kaip, tiesą sa
kant, ir aplamai šeimos kūrimas. 
Tai visai priklauso nuo mūsų 
pačių apsisprendimo. Teoriškai 
mes visi pasisakome prieš miš
rias šeimas, bet praktiškai mes 
linksmai šokame per vestuves 
tų mūsų tautiečių, kurie veda 
svetimtautes arba kurios išteka 
už svetimtaučių.

Tai yra kažin koks sunkiai iš
aiškinamas lietuviškos tikrovės 
paradoksas. Mes keikiame Jo
gailą, kad jis dėl gražių Jadvy
gos akių pardavė Lietuvą, bet 
kai šių laikų Jogailos, kurdami 
mišrias šeimas, išsižada savo tau
tos, mes keliame taures į jų svei
katą, nors iš tikrųjų reikėtų 
jiems rengti šermenis. Mes ži
nome, kad lietuvis vesdamas 
svetimtautę ar lietuvaitė tekė
dama už svetimtaučio mums žū
va, mes apie tai nuolat kalba
me spaudoje, mes raginame savo 
jaunimą nekartoti tos klaidos, 
kuri mūsų istorijos eigoje yra 
padariusi Lietuvai neapskaičiuo
jamų tautinių, kultūrinių, poli
tinių ir kitokių nuostolių, bet kai 
ta klaida yra kartojama mūsų 
akivaizdoje, kai mūsų vaikai ku
ria mišrias šeimas, mes staiga 
pasidarome dideli tolenrantai ir 
su rezignacija nulenkiame gal
vas prieš įvykusį faktą. Juk nuo
sekliai galvojant, jei mes prak
tiškai toleruojame mišrių šeimų 
kūrimą, tai mums nėra ko ske
ryčiotis ir šūkauti prieš mišrias 
šeimas ir žodžiais... Dabar žo
džiai sau, o gyvenimas sau. Ta
me pačiame laikraštyje kartais 
užtinki ir tokių numerių: žiū
rėk, koks patriotas įsikarščiavęs 
byloja prieš mišrias šeimas, o iš 
kokio kronikos kampelio jam 

-j, pląja linksmi vestuvininkai, nes, 
mat, panelė Jonaitytė susituokė 
su ponu Džansonu...

Kas iš mūsų gali neigti žmo
gaus laimės troškimą, norą turė
ti savo šeimą ir 1.1.? Mes esame 
gamtos padarai ir negalime neig
ti jos įstatymų. Bet be viso to 
mes dar esame ir lietuviai. Ir ka
žin ar lietuvybės mes neturėtu
me statyti pirmoje vietoje? Miš
rių šeimų kūrimas man visada 
atrodė kažin kas nenatūralu, pa
radoksiška ir išdavikiška. Tokių 
šeimų laimė man visada yra di
delis klaustukas. Vienas mano 
pažįstamas vedė svetimtautę, bet 
po pusės metų išsiskyrė. Kai aš jį 
paklausiau kodėl, jis man atsa
kė: “Mes neturėjome apie ką 
kalbėti”. Kokią kalbą gali rasti 
žmonės, atėję iš dviejų pasaulių, 
kitaip sakant, išaugę svetimuose 
istoriniuose, kultūriniuose ir 
tautiniuose klimatuose.

z Savo naujoje pjesėje “Sąmoks

į mišrių šeimų kūrimą iš to po
žiūrio, kad ne tik teorinis, bet

tautos skaudžios tragedijos ato
mazgą pakreipti kita linkme. Aš 
visai nepretenduoju į neklaidin
guosius ir nesiūlau universalių 
receptų tai mūsų tautos žaizdai 
gydyti, o tik kviečiu žiūrovą dar 
kartą apie tai pagalvoti.

Ta proga norėčiau patikslinti 
kai kurias Kanados lietuvių 
spaudoje pasirod,žiusias žinias, 
liečiančias mano paskutiniąją 
pjesę ir dramaturginio darbo 25 
metų sukaktuves. Kai kurie laik
raščiai pastebėjo, kad ta proga 
aš esąs parašęs ir savo naująją 
pjesę. Tai klaidinga. “Sąmokslą 
prieš savuosius” aš rašiau, , kaip 
ir kitas savo pjeses, neturėdamas 
galvoje jokių “progų” ir jokių 
sukaktuvių. Tai yra tik papras
tas sutapimas.

Vyt Alantas.

XX-tas amžius pilnas nerimo, 
revoliucijų ir karų. Įsukdamas 
savo audringan verpetan visą 
žmoniją, jis sunaikina daug žmo
nių gyvybių nesulaukusių nei 
pilno fizinio bei dvasinio subren
dimo. Taip ir Lietuvos likimas 
tarsi ant svarstyklių numestas 
trumpam pakyla ir vėl nugrims- 
ta į nežinios tamsybes.

Mūsų tautiečiai išsibarstė po 
platųjį laisvą pasaulį. Mažą savo 
nepriklausomos tėvynės kampu
tį Sao Paulo lietuviai randa Lie
tuvos Konsulate, kuriame su
tinkame mūsų krašto atstovą 
Konsulą Aleksandrą Polišaitį 
šventusį spalio 29 d. trigubą ju
biliejų: 65 m .amžiaus, 35 m. kon- 
sularinės tarnybos ir 20 m. kon- 
sulavimo Sao Paulyje, Brazili
joje.

Aleksandras Polišaitis gimė 
1892 m. spalio 29 d. Raginėrių 
kaime, Smilgių valse., Panevė
žio apskr., ūkininkų šeimoje. 
Gimnaziją lankė Rygoj, kur mo
kėsi nemažas skaičius lietuvių. 
Lietuviai moksleiviai turėjo sa
vo organizacijas ir laikraštį.

Nauja Alanto drama scenoje
Vytauto Alanto 25 m. drami

nės darbuotės sukakčiai paminė
ti Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būris pereitą šeštadienį nemažu 
pasisekimu suvaidino jo naujau^, 
siąjį veikalą, trijų veiksmų pje
sę “Sąmokslas prieš savuosius”. 
Režisavo Z. Arlauskaitė - Mik
šienė. Vakaro rengėjais buvo 
LRS Detroito skyrius, vadov. P. 
Stanionio. Prieš uždangai paky
lant susirinkusius su Alanto kū
ryba supažindino rašytojas Ba
lys Gražulis, o veikalui pasibai
gus žodį tarė ir pats sukaktuvi
ninkas. Naujoji drama gana įdo
mi savo keliama problema — 
mišrių vedybų klausimas išeivi
jos gyvenime. Svarbiausi čia vei
kėjai yra lietuviai jaunuoŲai — 
studentija amerikinio didmiesčio 
fone. Kad nepaskendus sveti
mųjų jūroje, jie susitelkę į sam
būrį. Beveik visi jie idealistai, 
gerai žiną savo pareigas ir vietą 
svetimame krašte. Sambūrio pir 
mininkas, gražiai pradėjęs reikš
tis literatas, susipažįsta su tur
tingo fabrikanto vienturte dūk

tietė, nepripažįstanti jokių nepa
sisekimų, galvojanti, lygiai, kaip

ir jos tėvas, kad visus nesklandu
mus galima išrišti storos pinigi
nės pagalba. Lietuvis studentas 
karštai įsimyli ir naiviai galvoja, 
kąd. ją vedęs, pagerinęs savo ma
terialinę padėtį, galės gražiai 
prisidėti ir prie lietuviškos veik
los. Esą, jis galės finansuoti stu
dentiško laikraštėlio leidimą, tu
rės pakankamai vietos sambūrio 
susirinkimams ir t.t. Sambūrio 
draugai apsvarstę padėtį, priėjo 
vieningos nuomonės, kad jų pir
mininkas žus nebesugrąžinamai 
lietuvybei, jei jis ves tą amen- 
konę. Be to, juk jo laukianti ir 
viena koįegė, lietuvaitė, neįsten
gianti nuslėpti savo jausmų...

Kaip visa ta situacija pasvi
ro, teigiamon ar neigiamon pu
sėn, šį sekmadienį turės progą 
pamatyti ir mieli Toronto lietu
viai. Pjesės charakteriai gyvi ir 
ryškūs, dialogai lengvi, nevargi
ną, intriga išlaikyta iki pačio 
kulminacinio taško, keletas gana 
komiškų situacijų, žodžiu, nau
jasis V. Alanto veikalas, su pa
mėgimu galės būti prjįmtas mū
sojo žiūrovo, ypač lietuviškojo 
jaunimo. Asta.

Kanados ateitininkų šventė
(Atkelta iš 1 psl.) 

užbaigė stud. R. Vaštokas padek
lamavęs “Jūratę ir Kastytį”.

Iš hamiltoniškių pirmoji pa
deklamavo eilėraštį Martinkutė, 
jaunutės pasirodė su pora plas
tikos dalykėlių, vyresniosios pa
teikė gražią dainų, šokių ir dek
lamacijų pynę, o pabaigai G. Ba
kaity tė jautriai padeklamavo 
Nakaitės eilėraštį apie Lietuvos 
partizaną. Beje, ji buvo taip pat 
visos meninės programos prane
šėja.

Programa, tiesa, buvo kiek il
goka. Bet tai juk ne koks kon
certas, bet jaunimo pasirodymas

The Canadian Schenley 
INFORMACIJA

savoje šventėje, teikęs tiek daug 
džiaugsmo vyresniesiems, kurių 
buvo gal apie 300. Visi buvo tik
rai dėkingi visiems kurie rūpi
nasi jaunimo auklėjimu, o ypač 
tiems, kurie padėjo paruošti šią 
programą. Kiek tai liečia toron- 
tiečius, tai nuopelnas seselių 
Margaretes ir Palmiros, o hamil- 
tonietes paruošė mokytoja Ant. 
Grajauskaitė. Per pasirodymus 
akompanavo torontiškėms pia
nistė Matukaitė, o hamiltonie- 
tėms kun. Jurkšas.

Po programos sekė čia pat ka
vinėje paruošti užkandžiai - ka
vutė, paįvairinta dainom, o po 
jos jaunimo pasilinksminimas.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
šių metų šventė buvo įspūdin
ga ir kelianti gražių vilčių.

vaudamas choruose ir vaidintojų 
rateliuose.

Pirmajam pasauliniam karui 
užėjus, abiturientas Al. P. mo
bilizuojamas ir siunčiamas į ka
ro mokyklą Kazanėn. Ją baigęs, 
ketverius metus tarnauja ka
riuomenėje. Du metus praleidžia 
fronte. Po revoliucijos atsidūrė 
tolimuosiuose Rytuose Vladi
vostoke. Čia sušauktas lietuvių 
karininkų suvažiavimas išrinko 
Lietuvių Karo Komisiją lietuvių 
daliniams Rusijoje keisti bei lie
tuvius karius grąžinti Lietuvon. 
Tuo būdu Al. P. laikomas Lietu
vos Kariuomenės Pirmūnu.

1918 m. studijavo Tolimųjų 
Rytų valstyb. universitete, kurį 
baigė 1922 m. Būdamas Vladivos 
foke aktyviai dalyvauja lietuviš
kame darbe. Suorganizuoja lie
tuvių reikalams ginti komitetą, 
kuriame eina sekretoriaus parei
gas, organizuoja draugiją “Ark
las”, kuriai ir pirmininkauja, re
daguoja “Tolimųjų Rytų Žinias”, 
prisideda prie lietuvių kariuo
menės dalinių orianizavimo Ru
sijoj, skaito paskaitas bei infor
muoja aktualiais klausimais. 
1922 m. rugpiūčio mėn. Lietu
vos vyriausybė skiria Al. Poli
šaitį konsularinėn tarnybon 
Charbinan, kur irgi buvo keli 
šimtai lietuvių. Tų pačių metų 
spalio mėn. Vladivostoką užėmė 
polševikų armija, kurią čia at
vedė lietuvis generolas Ubore- 
vičius. _

1925 m. Al. Polišaitis grįžta 
Lietuvon, kurį laiką dirba Užsie
nių Reikalų min. ir tų pačių me
tų lapkričio mėn. skiriamas vi
ce konsulu į Hamburgą. 1929 m. 
perkeliamas konsulu į Daugpilį, 
Latvijoj, o ypač apie Daugpilį, 
buvo nemaža lietuvių, todėl be 
konsularinio darbo'Al. P. metėsi 
ir į visuomeninį bei kultūrinį gy
venimą: suorganizuoja Lietuvių 
Sąjungą Latvijoje, kurios cent
ras vėliau perkeliamas į Rygą, 
įsteigia mokyklas lietuvių vai
kams išsimėčiusiems po tolimas 
apylinkes.

1931 m. grįžta ministerijon, 
kur išdirba iki 1938 m. Čia dir
ba Liet. Šaulių Sąjungoje, suor
ganizuoja pirmus Lietuvoj prieš
dujinės apsaugos kursus ir kt. 
1938 m. paskiriamas konsulu 
Brazilijon, kur iki šiol tebesidar
buoja.

Sao Paulyje Al. Polišaitis vi
siškai pasineria į visuomeninį 
gyvenimą. Jis ypatingai daug 
dirba Lietuvių Sąjungoje Bra
zilijoje, kurios yra Garbės Pir
mininkas. Jam rūpi išsaugoti 
Lietuvos turtas, kurį globoja 
Sąjunga, būtent likusias S. Pau
lo lietuviškųjų mokyklų, patal
pas Mookoje, V. Belqje ir V. 
Anastasio. Jubiliatas yra S. Pau
lo Lietuvių Menininkų Klubo, 
įsteigto 1950 m. iniciatorius ir to 
klubo Garbės Pirmininkas. Jis 
prisidėjo prie pirmosios S. Pau
lyje Lietuvių Meno ir Tautodai
lės Parodos surengimo. 1954-55 
m. surengia Liaudies Meno Paro
dą S. Paulo 400 m. sukaktuvių 
proga, 1951 m. suredaguoja Lie
tuvių Sąj. Brazilijoje metraštį, 
Sąjungos 20-ties metų sukakčiai 
paminėti. Jis bendradarbiauja 
spaudoje ir kiekvienas svarbes
nis lietuviškas parengimas susi
laukia jo globos bei talkos ar

paruošiamas jo paties iniciatyva.
Už nuopelnus konsulas Poli

šaitis apdovanotas Gedimino 
3-jo laipsnio ordinu, Šaulių Są
jungos Žvaigžde, Lietuvos Ne
priklausomybės medaliu ir Skau 
tų Svastikos Ordinu.

P. Konsulas plačiai remia lie
tuvišką spaudą. Tai liudija jo 
bute puiki lietuviškų knygų bib
lioteka, gausi skoningai įrištais 
tomais. Jo butą puošia Lietuvos 
praeities paveikslai-kopijos, Lie
tuvos herbai - medžio bareljefai, 
drožiniai ir lietuvių tautodaili
ninkių kilimai.

Jo gyvenimo draugė ponia Eu- 
dokija Polišaitienė gali būti pa
vyzdžiu daugeliui lietuvių moti
nų, nes jos vaikai kalba ifetuviš- 
kai ir tik tąja kalba kalbina lie
tuvius. Kviečiama ji taipgi mie
lai prisideda prie įvairių kultū
rinių parengimų. Namuose pasi
žymi ypatingu kruopštumu ir 
vaišingumu bei maloniu kiekvie
no svečio priėmimu, tuo išlaiky
dama lietuviškąją tradiciją toli
moje Brazilijoje.

Jubiliatui ir jo žmonos pager
bimui, privačia iniiiatyva, lietu
vių grupės S. Paulyje suruošė iš
kilmingas vaišes spalio 20 d. V. 
Zelinos parapijos klebonijoje ir 
spalio 27 d. V. Anastasio mokyk
los patalpose. H. D. ,

VLIKo įgaliotiniu S. Paulyje 
dr. A. Trimakas paskyrė prof. 
Antaną Stonį.

Liet. Kat Bendruomenės cho
ras spalio 12 d. S. Paulyje švęs
damas savo 20-ties metų sukaktį, 
suruošė šaunų koncertą balių. 
Programą atliko choras, solistai, 
duetas, sekstetas ir akordeonis
tų ansamblis vedamas Žanetės 
Paukštytės.
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KIEK SVARŲ KILOGRAME?
Ar turite sunkumo suprasti kanadiškus svorius ir matus? 
Štai lengva pavertimo lentelė — paprastai padauginkite — 
ir gausite atsakymą.

Pakeičiant... Padauginkite iŠ,.
Inches 

___ Centimetrai_______ .
Centimetrai 
Inches

2.5400
0.3937

Pėdos * Metrai 0.3048
Metrai Pėdos 3.2808
Jardai Metrai 0.9144
Metrai Jardai 1.0936
Myles Kilometrai 1.6093
Kilometrai Myles 0.6214
Kv. pėdos Kv. metrai 0.0929
Kv. metrai Kv. pėdos 10.7639
Akrai Hektorai 0.4047
Hektarai Akrai 2.4710
Svarai Kilogramai 0.4536
Kilogramai Svarai 2.2046
Imp. Quart Litrai 1.1365
Litrai Imp. Quart 0.8799

IŠSIKIRPKITE IR LAIKYKITE šią parankią 
palyginimų lentelę! 

Sekite sekančias “Informacijas”, 
kurias jūsų patogumui pateikia

.... "FR

dienioj
DistiUers of_ certiį^agę whĮskięs^_

Mėnuliai, šunes ir politika
(Atkelta iš 2 psl.) 

lybę ir įsiviešpatauti šiame kon
tinente.

Su “mėnulio” paleidimu, pa
aiškėjo galimybės, kad rusai įsi
gijo tokį ginklą, kurio nesulai
kysi ir nesunaikinsi, kad jie turi 
jau galimybių numesti atominę 
bombą betkuriame žemyne, bet- 
kurioje vietoje.

Rusai laimėjo propagandos ka
rą, laimėjo ir šaltą karą. Mes ži
nome, kokia kaina jie tą laimėjo. 
200 milijonų žmonių gyvena pus
badžiu, susikimšę, skudurais ap
sirengę. Iš jų viskas atimta. O 
viskas, ką 200 milijonų žmo
nių uždirba, sukoncentruota 
vienose rankose, kurios visą dė
mesį yra nukreipę į apsiginkla
vimą, į naujų ginklų gamybą. 
To rezultatus ir matome.

Dar daugiau. Propagandos ma
šina veikia visame pasaulyje 
bolševikų naudai. Jų agentų taip 
pat knibžda kiekvienoje vietoje. 
Nematomi, užsimaskavę, bet dir
ba. Ir ima baimė, ar Vakarai ne
bus viską pražiopsoję, gero savo 
gyvenimo užliūliuoti, savimi pa
tenkinti, ' galvoją daugiau apie 
good time, o ne apie pačius svar
biausius reikalus ir apie tokią 
grėsmę, kokios pasaulis ligi šio] 
nebuvo matęs ir girdėjęs.

Lietuvoje ir kituose paverg
tuose kraštuose žmonės nežmo
nišką vargą vargdami, sunkią 
bolševikų priespaudą vilkdami 
ir nematydami vakariečių jokių 
pastangų, kurios artėtų prie jų 
išlaisvinimo, seniai yra pareiškę 
savo linkėjimą, kad bolševikai 
eitų ir toliau, užkariaudami net

Ameriką. Tai yra desperacijos 
šauksmas. Vakarų toks paverg
tųjų linkėjimas neturi nustebin
ti. Kodėl turi kentėti vienijo ne 
visi kartu?* Kodėl komunizmo 
naštą turi nešti lietuviai, latviai, 
estai ir kiti? Juk jie mažiausiai 
kalti dėl bolševikų įsiviešpata
vimo. Kodėl toji našta turi ap
lenkti tuos, kurie kalti dėl ko
munizmo stiprėjimo ir šiandien 
nieko nedaro pavergtųjų išlais
vinimui? Neišjudino nei pemykš 
čiai kruvini įvykiai. Gal išjudins 
dabar staugiantis šuo mėnulyje?

J* Matulionis.

PO “VARPO” KANCERTO
Pereitą šeštadienį, savo pelikių 

metų veiklai atžymėti, solistų

ras, davė jubiliejinį koncertą, 
kuris praėjo šventiškoje nuotai
koje ir suteikė džiaugsmo ne vie
nam muzikos mėgėjui. Pirmoje 
dalyje solistai išpildė lietuvių 
kompozitorių dainas, o kartu su 
“Varpo” choru — St. Šimkaus 
kantatą. Antroji dalis buvo skir
ta operai.

Ryškiausiai iš visos programos 
išsiskyrė St. Šimkaus kantata 
“Atsisveikinimas su tėvyne” ir 
ištraukos iš “Aidos”. Kantata 
melodinga ir savo turiniu artima 
išeivio sielai buvo išpildyta su 
gliu įsijautimu meistriškai iš- 
naudojnat piano ir forte kontras
tus. Vyrų forte nuskambėjo itin 
įtikinančiai. Solisčių Stempužie- 
nės ir Krištolaitytės subtylūs ir 
gerai išlyginti balsai gražiai de
rinosi su galinga “Varpo” daina, 
o Verikaičio solo atsispindėjo gi
lus sielvartas, kurį menininkas 
sugebėjo išreikšti ir švelniuose 
piano ir maištinguose fortissimo. 
Gausūs plojimai įrodė, kad buvo 
pasiektos klausytojų širdys. Ba
naičio “Pabėk bareli” ir Gruo
džio “Visur tyla” itin įdomios, 
nes davė progos Verikaičiui pa
rodyti plačią balso jėgos skalę, 
kuria solistas pasigėrėtinai nau
dojasi. Jis turi aiškią dikciją ir 
meistriškai sugeba perduoti dai
nos nuotaiką įrodydamas turįs 
šalia kultyvuoto boso dar ir pla
čios jausmo skalės dramatinį ta
lentą. Gal kiek sunkiau sekėsi 
įsigyventi į sentimentalų Banai
čio “Atsiminimą”.

Sol. Stempužienė padainavo 
Budriūno “Tykiai, tykiai”, Ba
naičio “Piemenėlių raliavimas” 
ir “Aguonėlės”. Pirmoji, nors

Plyšiai galybių sostinėse
Sovietų šuns su antruoju Times sovietų žinovas, kurio se- 

“Sputniku” iššovimas visaton rijos apie Rytų Europą mažą iš- 
vėl sukrėtė Ameriką, nustelb- trauką “TŽ” spausdino aną sa-
damas prezidento rūpestį dėl pa
sikėsinimo Izraelyje (praėjusioj 
spaudos konferencijoj), ameri
kiečių rūpestį dėl prezidentienės 
naujojo palto, plyšius ir įtampą 
Kremliuje.

Valstybės Departamento kal
bėtojas džiaugėsi, kad Žukovo 
nuvertimas liudijąs “plyšius ir 
įtampą Maskvoj”, kuri iškilmin
gai ruošėsi paminėti 40-tuosius 
egzistencijos metus. NYTimeš 
vedamuoju liūdnai konstatavo, 
jog tai režimas — “barbariškas, 
orientališkas despotizmas”.

Tuo tarpu, neseniai Chruščio
vą lankęs James Reston Vašing
tone, atrodo, pakrypo pusėn tų, 
kurie manė, kad JAV turi galu
tinai atsisakyti Dulles “išlais
vinimo” politikos ir leisti su so
vietais (Chruščiovo grupe) į ben 
dradarbiavimą, kaip lygus su ly
giu. Korespondentas, kuris nau
dojasi plačia siūlymų ir speku
liavimų laisve, tarp eilučių ma
nė, kad sovietiniai pasiekimai ir 
dėlto kilęs JAV vyriausybės su
mišimas reikalauja pagrindinių 
reformų Baltuose Rūmuose. Ne
kvestionuodamas prezedento-iš- 
laisvintojo teisės pasilikti prezi
dentūroj sekančius tris su pusę 
metų, jis siūlė, kad šis pasikvies
tų patarėjais tokius “talentus” ir 
“rusų politikos žinovus” kaip 
gen. Walter Bedell Smith, o jei 
šis dėl nesveikatos atsisakytų, 
buvusį NATO komandierlų gen. 
A. Gruentherį. (Apie Smith kvie 
timą į Baltus Rūmus buy o jau 
skelbta, bet prezidento norui ta
da pasipriešino “didžiojo biznio” 
atstovas H. Hoover, tuometinis 
Dulles patarėjas, dabar pats iš
jotas).

Negana to, Reston įrodinėjo, 
kad naujajai JAV užsienių poli
tikai suformuoti esą būtini Ge
orge F. Kennan, siūlęs prie Tru- 
mano bendradarbiavimo su Mas
kva politiką, Dulles pašalintas, 
ir Charles E. Bohlen, kuris kaip 
patekęs į Kennano įtaką, buvo 
ūmai perkeltas iš Maskvos į Fi
lipinus.

Harrison E. Salisbury, NYork

vaitę, tuo tarpu viltingai spėlio
ja, jog technologijai taip prasi
mušus pro politinius ir ideolo
ginius žmonijos rėmus, neišven
giamai ir gal net greitai ateisiąs 
kompromisas: taika ir susiprati
mas. Jis nurodė, jog tokiu atve
ju “laisvasis pasaulis” prisiim- 
siąs kaikurias sovietų revoliuci
jos “dorybes”, d sovietai jau ir 
taip buržuazėją, greičiau nei kai- 
kurie spėja suvokti. (Prieš dvi 
savaites “Tiesoj”, Vilniuj, tilpo 
reikalavimas stengtis patenkinti 
lietuvių poreikius lygiai taip, 
kaip yra patenkinami amerikie
čiai; taigi “geresnės medžiagos 
kostiumai turi būti siuvami 
tiems su geresnėmis algomis, 
prastesnės tiems, kurie uždirba 
mažiau“. (“Patogumų ministeri
ja”). "" Almus.

Šimtus kartų girdėta, vis dar ne
nustoja savo užliūliujančios hip
nozės. Švelnus piano, kuriuos so
listė puikiai valdė tik dar labiau 
išryškino tą efektą, o “Aguonė
les” sudainavo linksmai ir nuo
taikingai. Antroje dalyje dina
miškai pritariant “Varpo” vy
rams Azucenos ariją iš “Truba
dūro“ nuskambėjo įtikinančiai, 
o Habaneroje iš “Carmen” buvo 
pademonstruota pasigėrėtinai 
sodrių žemų gaidų. Solistė turi 
plačią balso skalę ir įjos sopra
nas net žemose gaidose galėtų 
konkuruoti su altu.

Sol. Krištolaitytė parodė gi
lesnio įsijautimo Stasio Gailevi- 
čiaus “Klajūnuose“, be to, padai
navo arijas iš Bielini “Sonnam- 
bula” ir Rozinos ariją iš “Sevili
jos Kirpėjo”. Abi arijos reikalau
ja itin didelio koloratūrinio sop
rano balso. Mano nuomone, po
ra kuklesnių arijų būtų buvusios 
efektingesnės, ką patvirtino ir p. 
Krištolaitytės puikiai išpildytos 
“Aidos” ištraukos.

Finale su dideliu pasisekimu 
buvo duotas visas antras paveiks 
las iš “Aidos” dalyvaujant cho
rui, jau minėtiems solistams ir 
tenorui H. Rožaičiui. Tam tikras 
vaizdinis efektas buvo atsiektas 
sugruopuojant solistus vidury 
scenos, o chorą perskyras į dvi 
dalis. Nepaprastai galingas ir 
preciziškas choro išpildymas pa
gavo klausytojus iš pat pradžios 
ir išlaikė įtampą iki paskutinės 
gaidos. Rodos pats galingasis 
Egipto dievas Phtha nužengs iš 
tamsybių gelbėti savo numylėtos 
tautos vaikų.

Gražiai buvo panaudotas ap
švietimas keičiant spalvas pagal 
dainos nuotaiką, nors pasigesta 
rampos šviesų.. Mėnesienos efek
tas sustiprino nuotaiką Mendel- 
sono Nokturnui, kurį choras 
meistriškai išpildė. Prologas iš 
“Romeo ir Julieta”, nors muzi
kiniai labai gražus ir gerai išpil
dytas, bet nostalgiška veikalo 
nuotaika negalėjo sužadinti pub
likos entuziazmo. Visai priešin
gai Smetanos “Parduotoji nuo
taka” susilaukė ilgų katučių — 
ryškūs tempo pakeitimai ir nuo
taikinga melodija išjudino klau
sytojus. Bisui “Varpas” dar pa
dainavo ištrauką iš “Parduoto
sios nuotakos”. Deja, pasigedo
me pranešėjo kai publika buvo 
palikta spėlioti apie pakeistą 
programą ir dainas. O pakeitimų 
programoje buvo daugiau nei 
vienas.

Chorui ir solistams akompana
vo žinomas Toronto pianistas 
Mario Bemardi.

Laike pertraukos buvo įteikti 
ženkleliai choristams ir choro rė
mėjams, o gale koncerto varpie- 
čius sveikino krikšto tėvai, KLB 

(Nukelta į 8 psl.)

Mazar Trading Co. 
863 QUEEN ST. W. 

Telefonas EM. 3-5520
Pranešame, kad nuo dabar galima 
siųsti maisto siuntinius iki 40 svarų.

Žemiau paduodame vieną maisto kainaraščių:
20 svarų cukraus .... .......... $11.25
20 svarų taukų..................... $21.50
20 svarų ryžių .................... $14.00

Į ši<? koinq įeina visi mokesčiai. Maisto siuntiniai pristatomi gavėjui 
per 3-4 savaites.

PRADŽIUGINKITE savo gimines tėvynėje, pasiųsdami
naudingiausių dovanų siuvamų mašinų.

Mes pasiūlome specialiai papiginta kaina iki Kalėdų švenčių Švedų ge
riausios gamybos siuvamų kojinę mašiną TIK UŽ $190. Į kainą įeina ir 
muito mokesčiai. Mes siunčiame ir įvairiausių kitų reikmenų, taip pat ir 
jūsų sudarytus siuntinius. Dėl smulkesnių informacijų rašykite, paskam
binkite ar užeikite tiesiog pas mus. Sąžiningas, patikimas ir prityręs pa

tarnavimas. Siuvamas mašinas siunčiame taip pat j Lietuvą ir į Sibirą. 
100% GARANTUOJAMAS PRISTATYMAS GAVĖJUI.
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Pavergtoje tėvynėje
(E) Mirė Vytautas Steponaitis 

spalio 12 d., buv. Lietuvos kari
nės spaudos darbuotojas, bibliją. 
grafas, bibliofilas ir istorikas. 
Buvo gimęs 1893 m. kovo 24 d. 
Sintautuose, Šakių apskr. Yra 
surinkęs daug medžiagos iš cari
nės valdžios laikų. Po karo dir
bęs Lietuvos Jcpygų rūmuose ir 
valstybinėje respublikinėje bib
liotekoje, ypač ruošdamas bib
liografinius leidinius, iš kurių 
paminėtini: “Tarybų Lietuva 
1940-55”, “Tarybinė lituanika 
1944-46 m.”. 1954 m. buvo išieis-

medelių ir 700 dekoratyvinių 
krūmų. Šį rudenį būsią pasodin
ta dar. 4.000 medžių. Apželdina
mas naujasis miesto parkas. Sal- 
duvės kalno rajone rengiamas 80 
ha priemiesčio miško parkas. 
Mieste apželdinta dauguma gat
vių.

(E) Iš Argentinos grįžo į Lie
tuvą 9 lietuviai praneša “Tiesa” 
ir Vilniaus radijas: Jeronimas 
Puzonas su sūnumis Albinu ir 
Romualdu, kurie prieš 20 metų 
buvo išvykę iš Daugų, toliau Jan 
kūnas, uteniškis Kazys Dijokas

SUSITIKINI HAMILTONE!
S. m. lapkričio 16 <L, šį šeštadienį, 

ROYAL CONNAUGHT HOTEL 
salėje rengiamas

DIDELIS ŠOKIŲ -X.

Vakaras - Koncertas
> X

Koncertinę programą atliks solistė VACLAV A ŽEMELYTĖ.

Copetown, Ont., gavo liūdną ži
nią, kad Lietuvoje mirė jos ma
mytė Viktorija Paliulienė. 
ląją tautietę šioje skaudžioje, 
valandoje giliai užjaučiame.

Lietuviai pasaulyje

Lietuvių ir lenkų veiksnių at-

; tas “Kaimo bibliotekos katalo-
• Sas”.

(ė) Griežtos bausmės “Mas
čio” tarnautojams. Lietuvos augs 
čiausiojo teismo sesija nuteisė 
tos įmonės ekspeditorių Edvardą 
Sadauską “įkalinimui pataisos 
darbų stovykloje” 15 metų, pre
kių žinovą Edvardą Maškelį ir 
Šiaulių šoferį po 15 m. laisvės 
atėmimo, transportų palydovą 
Juozą Vainora ir šoferi Alfonsą 
Masiulį po 10 metų “įkalinimo 

-/■pataisos darbų stovykloje” ir 
Šiaulių stoties konteinerių aikš
telės viršininką Kostą Rausi 10 
metų “įkalinimo”. Visų nuteistų
jų turtas konfiskuotas. Jie pasi
savinę fabrike siuntų vienu at
veju 99. kitu atveju 240 tūkstan
čių rubliu vertės.

(E) B. Pranskus pakeltas į pro 
fesorius. Sovietų Sąjungos Augš- 
tojo mokslo ministerijos vyr. 
atestacinė komisija literatūros 
mokslo darbuotojui Broniui 
Pranskui “už ilgametį mokslinį 
tiriamąjį darbą literatūros srity
je suteikė profesoriaus mokslini 
vardą”, paskelbė Vilniaus “Lite
ratūra ir menas”.

(E) Šiaulių miesto plane esą 
numatyta, kad miesto gyvena
mieji namai plėsis į rytinę pusę, 
už ežerų, kur yra aukštesnės vie
tos, geresnės sanitarinės sąly
gos. Šiuo metu esą vykdomi ka
nalizacijos darbai. Prie kanali-

su žmona Elvyra ir sūnum, ir 
panevėžietis Vladas Mauragis 
su žmona.

Grįžo iš Sibiro dar antras evan 
gelikų kunigas. Tai yra Elkiškės 
(Mažeikių apskr.) evang. liuter. 
parapijos klebonas Rauskinas. 
Tos parapijos bažnyčia ir klebo
nija sunaikintos ir ūkis nusavin
tas. Kun. Rauskinas dabar laiko 
pamaldas privačiuose namuose. 
Bet jis pradėjo statyti namelius 
sau pačiam gyventi ir pamal- • 
doms laikyti.

(E) Iš Lietuvos į Vokietiją bu
vo išvykusi turistų grupė iš 27 
asmenų. Jū tarpe bibliotekinin
kė Birutė Grybaitė, operos solis
tė Genovaitė Sabaliauskaitė, vie
nos Kauno įmonės meistrė Ona 
Sakalauskienė, vienas inžinie
rius, vienas architektas, viena 
laborantė ir eilė kitų. Artimiau
siu laiku dvi turistų grupės iš 
Lietuvos vyksiančios į Daniją ir 
Prancūziją. Kaikas dar ruošiasi 
šiemet aplankyti Vengriją, Če
koslovakiją, Egiptą ir Indiją, 
pranešė tas pats Vilniaus radi
jas.

zacijos esą prijungiamos visos j 
miesto įmonės ir gyvenamieji 
namai. Atliekami miesto ežerų 
reguliavimo darbai. Vienas eže
ras sujungiamas su kitu. Miesto 
ežeruose bus tekantis vanduo. 
Mieste kasmet ^ėsą' 'pašbdinafna 
tūkstančiai ' medelių. Vien per
eitais metais esą pasodinta 10.000

Benni Ferri muzika, turtinga loteriją 
įvairus bufetas ir 1.1. 
Pradžia 7.30 vai. vak

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir visu kitų vietovių lie
tuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti į šį paskutnį mūsų paren
gimą šiais metais

TF A-bės Hamiltono sk. valdyba.

HAMILTON, Ont
Vakaras - koncertas. TF val

dyba, užbaigdama savo metinę 
darbų veiklą, rengia didelį šo
kių vakarą - koncertą lapkričio 
16 d., ateinantį šeštadienį, Roy
al Connaught viešbučio salėje, 
7.30 v. v. Koncertinę programos 
dalį atliks solistė Vaclava Žeme- 
lytė, kuri savo gražiu ir stipriu 
kontralto balsu visus žavinčiai 
patraukia.

Visus Hamiltono ir kitų vieto
vių maloniuosius tautiečius pra
šome kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į šį mūsų paskutinį pa
rengimą.

Be to, veiks turtinga loterija, 
įvairus bufetas ir visu mėgiama 
Benni Ferri muzika. Tad iki ma
lonaus , pasimatymo.

TF Hamiltono sk. v-ba.
Lietuvių šeštad. vysk. Valan

čiaus vardo mokyklos tėvų ko-

ST. CATHARINES, Ont
Į kariuomenės šventės minėji-

mą atvyksta “Varpo” choras. 
Dar nespėjus pilnai užsibaigti V 
Kanados Lietuvių Dienos atbal-

remti savo kuoskaitlingiausiu 
atsilankymu.

Skyriaus valdyba.
Lietuvos kariuomenė ir

siams, jau ir vėl šioje padangėje 
rengiama nemaža kultūrinė staig 
mena. Vietos kariai susibūrę i 
Lietuviu Veteranų Sąjungą “Ra
movė” Niagaros pusiasalio sky
rių rengia kariuomenės šventės 
minėjimą ir meninei daliai at
likti pakvietė mūsų reprezenta
cinį Toronto chorą “Varpas”, va
do v. muz. St. Gailevičiaus. Yra 
žinoma, kad tik neseniai “Var
pas” minėdamas savo veiklos 
penktuosius metus yra paruošęs 
naują- ypatingai augštos vertėsi 
repertuarą.

Šventės minėjimas bus š. m. 
lapkričio 23 d. 6 vai. vak., Wel
land Ave. ir Pageg St. kampas 
/slovakų salėje), St. Catharines, 
Ont. Programoj: paskaita, “Var
po” choro koncertas ir po to ban- 
kietas. Veiks bufetas.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 
10 vai. rytą pamaldos vienuoly
no koplyčioje (75 Rolls Ave., St. 
Catharines, Ont.) už žuvusius 
lietuvius karius.

Šią metinę didelę šventę visi 
apylinkės tautiečiai prašomi pa-

SAKAS PARCEL SERVICE
: LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

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

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei 
maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kainas. -

' Pcs mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
niu kurtkių, batų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

TaTo pat galime pasiųsti iš Kanados oro , ~^tu lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos IŠ Švedijos nnkietėlius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 ^g. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Telefonas JA. 9-9S70.
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus 

sekmadienius ir pirmadienius.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

> RADIJO * | *
ŠALDYTUVAI * I * 

SIUVIMO MAŠINOS * I * 
SKALBIMO MAŠINOS * Į * 

TELEVIZIJOS APARATAI * | *

KROSNYS
LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

JVAIROS KILIMAI 

VAIKAMS VttIMtLIAI

“Ramovės” organizacija
Lietuvos kariuomenę žmogus 

vis prisimeni su didele krūtinė- į 
įe šiluma, džiugesiu. Mūsų kar- i 
tai teko pagyventi su Lietuvos 
kariuomene. Neretas ją prisime
na susijaudinęs, o gale, žiūrėk, 
dar ir pakritikuoja. Girdi, kai 
reikėjo, tai nekariavo...

Visa tai, žinoma, tik jausmai. 
Protas niekad Lietuvos kariuo
menės nekritikavo.

Kariavo ir didesnės kariuome- j 
nės ir geriau ginkluotos, o lai- i 
mėjo masinius kapus. Tiesa, pa
kariauti, sakoma, garbė — skam
ba labai gražiai, tačiau gyvena
me laikus ir matome gyvenimo 
pavyzdžius, kad šios rūšies gar
bės šių laikų žmonės lyg ir ne
besupranta, lyg ir patys jos ne
bepraktikuoja. Nebedaug kas 
dabar yra pasirįžęs mirti vien 
tik dėl garbės. O mums dar taip 
kiekvienas lietuvis reikalingas!

Bet kas liečia lietuvio kovą už 
būvį — matėme visko: net gra
žiausių kovu, gražiausių žygių už 
mūsų žemės laisvę ir garbę. 
Ypač tas pasižymėio lietuvių par 
tizanų žygiuose. Net visiškai be
viltiškos kovos akivaizdoje. Lie
tuvos partizanų žygiai švitės per 
amžius primindami lietuvio dva
sios stiprybę, kai jai ateina va
landa.

Ir tie narsūs partizanų žygiai 
yra niekas kitas, kaip mūsų Lie
tuvos kariuomenės aidas, žiedas, 
dvasia.

Daug ko išmokė mūsų kariuo
menė, daug įkvėpė, daug pasėjo. 
Ji nešė ant savo pečių gražų Lie
tuvos nepriklausomybės gyve
nimą. Ji tą nepriklausomybę iš
kovojo.

Koks brangus dalykas yra ne
priklausomybė ir laisvė mums
— to viso netekusiems — dabar 
jau aiškinti nereikia. Mes pa
tyrėme tai patys savo ir savo ar
timųjų ašarom, prakaitu ir krau
ju. Ir mes jos neužmiršime nie
kad.

“Ramovės” organizaciia vra to 
neužmiršimo gyvas simbolis.

Tiesa — nedaug. Kelios dešim
tys vyrų — įvairių laipsnių, bet 
visi paženklinti Lietuvos kariuo
menės dvasia. Tie vyrai nebeža- 
liūkai berželiai, bet jau subren
dę ąžuolai. Bent dvasioje. Laiks 
nuo laiko susirenka pabendrauti, 
oasitarti. pašaudyti ar pasivai
šinti. Kol kas. Ką gi kitą benu- 
griausi dabar?

Kas metai jie išeina su dides
niu pasirodymu. Pagal išgales, 
pagal galimybes pagerbti mūsų 
išsiskirsčiusią po pasauli kariuo
menę. kol likimas papūs trimitą 
rinkti gimtuose laukuose.

Įsigijo gražią karišką vėliavą
— vienintelę tokią Kanadoje. 
Kas žino tos vėliavos ateities li
kimą? Visi į ,1ą žiūri, kaip į gyvą 
daiktą.

Šiemet “Ramovė”, be abejo, 
vėl ruošia kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 23 d. Slova
kų salėje St. Catharinėje, ruošia 
ią kaip galėdami iškilmingiau. 
Atvažiuoja ta proga “Varpo” cho

jmitetas lapkričio 17 d. šaukia 
j visuotini tėvų susirinkimą, ku
ris įvyks tuojaus po pamaldų 
bažnyčios salėje. Maloniai prašo
me visus tėvus susirinkime 
skaitlingai dalyvauti.

Tėvų komitetas.
Visuotinis NF narių susirinki

mas įvyks gruodžio 15 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Vengrų salėje, 
213 James St. North.

Kviečiame ne tik visus narius, 
bet ir visus lietuvius kuo skait- 
iinigausiai jame dalyvauti.

Gimnazijų rėmėjų būrelių va
dovai maloniai prašomi surinkti 
aukas ir jas pristatyti k-jos iž
dininkui iki gruodžio 10 d.

Namų Fondo narių eilės padi
dėjo 5 naujais nariais. Vengris 
Bronius paskyrė $200. Po $100 
įsipareigojo sutaupyti Sasnaus
kas Vladas, Bikinaitė Rūta 3,5 m. 
(ačiū geriesiems tėveliams už jų 
gražiosios vienturtės dukrelės 
i NF Įrašymą!), Paulauskas’Jo
nas ir Tirilis Robertas. NF v-bos 
vardu šiems geriesiems tautie
čiams tariame gražiausią ačiū!

Po $100 įnešė 5 nariai: Vyt.
Kvedaras, Ad. Buinys, Gracijus 
lasęviČius, Gudinskas Pranas ir 
St. Rukšėnas. Jie jau anksčiau 
Įvairiais terminais juos NF bu
vo pažadėję.

Hamiltoųo Liet. Namų Fondas 
suorganizuotas ir vedamas pa
čiais demokratiškiausiais pagrin 
dais, ir jo pasisekimas ar nepasi
sekimas parodys mūsų tautinį, 
mūsų valios ir mūsų kiekvieno 
demokratinį subrendimą. Tai 
yra savos rūšies dvasinės stipry
bės auklėjamasis darbas.

Pasižadėjimai iš naujų narių 
imami tik žodiniai, narys įnešęs 
pinigus, bet kada gali juos atsi- i 
imti, organizatoriai — NF v-bos 
nariai per 20 mėnesių neparodė 
nė mažiausio pykčio nei vienam 
tautiečiui ir niekad nebandė net' 
švelniausių žodinių spaudimo 
priemonių. V-bos darbo motto 
yra šis: visi lietuviai esame pa
kankamai išmintingi ir puikiai; 
žinome ar jaučiame LN svarbą Į 
tautiniam išsilaikymui; taip pat 
visi žinome, ką kiekvienas iš 
mūsų šiame darbe pazityvaus ar 
negatyvaus darome. Žvelgiant iš 
šio taško ir buvo pasirinkti me
todai. Kitaip sakant NF v-bos 
darbas absoliučiai paremtas vi
sų tautiečių tik gera valia. Iki 
šiol šie metodai v-bos neapvy
lė. o NF jau davė gražius rezul
tatus. Iš 170 įnešusių narių per 

metų tik 6 savo įnašus atsi
ėmė, bet irgi su pažadu vėl po 
kiek laiko juos grąžinti. Tai yra 
tikrai mažas nuošimtis. Tie me
todai pareikalauja daug valios 
ir nuoširdumo ber visiško šiam 
darbui atsidavimo, bet užtat ir 
tikrai gražius rezultatus duoda. 
Be to, šis atviras kelias suvaržo 
NF v-bą nuo kad ir mažiausio 
sauvaliavimo. Jei įnašai būtų 
uždaryti, eilinis narys būtų be
jėgis betkokiam reagavimui į 
v-bos betkoki nepagrįstą, nutari
mą. Dabar gi kiekvienas visada 
esame savo įneštų pinigų šeimi- i 
ninkas.

Taigi NF v-bos darbas tikrai 
sunkus ir reikalaująs daug iš
tvermės. Tad kiekvienas pasi
stenkime kuo mažiausiai jos na
rius varginti ir, ką pažadame, 
visais būdais bandykime ištesėti. 
Visada pfrisiminkime, kad NF 
v-bos nariai turi reikalų su šim
tais tautiečių, o mes kiekvienas 
tik su vienu žmogumi. Todėl ir 
sakome, kad šis Liet. Namų įsi
gijimo darbas pilnai parodys ar 
mes pajėgūs savo laisva valia, be 
jokio spaudimo iš betkurios pū

Sk.SC Stovai po ilgesnės pertraukos 
„ . . v . . ... spalio 30 d. vėl buvo susitikę.
Kariuomenės šventes minėj i- <j>a prOga buv0 pasikeista nuo- 

mui labai sunkiai vyksta gauti menėmis apie tarptautinę politi- 
paskaitininką. Jau buvo kreipta- - ■
si į 5 asmenis ir visi atsisakė. 
Užprašytas dar šeštas. Bendras 
Tautos ir Kariuomenės švenčių 
minėjimas rengiamas lapkričio 
24 d., sekmadienį.

Solidarumo mokesčio rinkimas 
vyksta pilnu tempu. Rinkėjai 
aukodami savo poilsio valandas 
eina iš namų į namus. Solidaru
mo mokesčio rinkimas numato
mas užbaigti prieš visuotinį ben
druomenės susirinkimą gruodžio 
mėn. pradžioje. Iki lapkričio T 
d. paskiri rinkėjai yra surinkę r: 
St. Dalius $68, P. Galinis $10, inž. 
A. Jazbutis $64, P. Jazbutienė 
$95, Alf. Juozapavičius $12, St. 
Juozapavičius $28, P. Kažemėkas 
$14, P. Lesevičius $16, P. Lepars-' 
kas $10, K. Mikšys $12, V. Sta- 
bingis $30, K. Žukauskas $16. Iš 
viso surinkta $375.

Apylinkės valdyba lapkričio 4 
d. svarstė Kariuomenes šventės 
minėjimo, visuotinio apylinkės 
susirinkimo, 40 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo^ 
sukakties paminėjimo klausi
mus. Paskirta $10 parėmimui; 
Lituanus žurnalo. Užsakyta Ha
miltono miesto bibliotekai dr. M. 
Gimbutienės leidžiamos knygos; 
Ancient Symbolism in Lithua
nian Folk Art 2 egz.

Liet bankelio Talka valdyba 
lapkričio 5 d. posėdy apsvarstė 
įvairius reiaklus bei priėmė spa
lio mėn. balansą ,kuris suves
tas $63.779,31. Kitos balanso po
zicijos atrodo taip: šėru sąskai
ta $45.059,38, depositoriai $15. 
439,09. Padėta CUNA banke 
$10.100. Kasa $3.132,85. Išduota 
paskolų iki spalio 31 d. $49,710, 
94. Spalio mėn. įstojo 7 nauji na
riai, tad išviso narių dabar yra 
235, deposit. 20, skolininkų 103.

Kredito komitetas spalio mėli, 
apsvastęs gautus prašymus leido 
išduoti paskolų $5.250. Revizijos 
kom. atlikusi mėnesinį patikri
nimą rado viską pilnoje tvarko
je. Apsvarstytas gautas iš Litua
nus Remti Komiteto Kanadoje 
laiškas ir paskirta vienkartinė 
$10 auka žurnalo parėmimui. 
Nutarta atspausdinti 500 egz, ka- 
lendorėlių su bankelio Įrašu iš
dalinti propagandiniam tiksM.

Svarstytas klausimas, kad lie
tuviai daugiau domėtųsi savo 
bankeliu, kad reikalui esant ja
me skolintus! neidami kitur, ka
me nėra jokių lengvatų. Bankuo
se arba kitose skolinimo įstaigo
se nėra gyvybės draudimo mir
ties atveju skolą tenka grąžinti 
įpėdiniams. Iš bankelio skolinant 
to neatsitiktų, nes yra nemoka
mas gyvybės draudimas ir mirus 
skolininkui skolą padengia drau
dimas. Artinantis žiemai kas pla

ką, jos posūkius, galimas pasek
mes, apie padėtį savo kraštuos 
bei apie laisvinimo pastangų de
rinimą. Sutarta vėl susitikti ir 
sudaryti programą tolimesniems 
pašnekesiams. ’ Iš abiejų pusių 
paskirta po asmenį, kurie paruoš 
programos projektą ir parinks 
diskutuotinus klausimus.'

Šiam pašnekesiui vadovavo 
lietuviai, Mitas bus šaukiamas 
lenkų.

Kun. Pr. Bastakys mirė spalio 
44 d. Waterbury.

Liet architektūros paroda ati
daryta spalio 19 d. S. Paulyje, 
Ibirapueros parke “Pavilao dos 
Estados”. Jos organizatorius yra 
inž. Mikalojus Ivanauskas ir glo
bėjas Liet. Konsulas Al. Polišai- 
tis. Atidaryme dalyvavo augšti 
svečiai: S. Paulo kardinolas J.E. 
Dom Carlos Carmeo Vasconselos 
Motta, S. Paulo Gubernatoriaus 
atstovas, konsulai ir spaudos at
stovai. Atidarymą pagyvino gau
siai atsilankęs tautiniuose rū
buose lietuviškas jaunimas.

Parodą sudaro apie 3.000 įvai
rių architektūrinių pastatų ir jų 
detalių fotografijos, taipogi nuo
traukos lietuviškų kryžių bei or
namentų. Originalūs eksponatai, 
tai šimtamečio senelio Adomo 
Trumpio medžio drožiniai: šven
tųjų figūros, kryžiai ir bareljefai, 
arch. A. Muloko “Aušros. Vartų” 
koplytėlė, prof. J. Končiaus 
“Koplytėlė” ir jaunųjų mėgėjų 
miniatiūriniai kryžiai, fanieros 
piaustiniai, dail. Dramanto mi
niatiūrinė “Laisvės Stovyla”, Lie 
.tuvos miestų herbai - medžio ba
reljefai ir kt. Parodą pagyvina

WINDSOR, Ont
Essex County New Citizens 

sąjungos, kuriai priklauso apie 
20 įvairių tautybių, ruoštasis ru
dens derliaus banketas praėjo su 
pasisekimu. Bankete dalyvavo 
įvairių įstaigų ir įmonių parei
gūnai su parlamento nariu Don 
Braun priešakyje. Lietuviai čia 
irgi buvo atstovaujami.

• KLB Windsoro apylinkės v-ba 
šeštadienį, lapkričio 16 d., ruo
šia smagų linksmavakarį visai 
naujoje rumunų - bukovinų sa
lėje, 3690 Seminole St. Šokiams 
turėsime taipgi naują Elios or
kestrą su vokalistu Ilio Benve- 
nuti. Veiks bufetas. Pradžia 7 
vai. vak.

Lituanus žurnalui paremti apy 
linkės valdyba daro rinkliavą 
per butus. Jei kas nors namuose 
būtų nerastas ar aplenktas savo 
ką gali atiduoti betkuriam 
valdybos nariui. Kor.

taipogi keli paveikslai mūsų dai
lininkų: Vijeikio, VI. Stančikai- 
tės - Abraitienės, Ramučio Kas
peravičiaus ir M. Ivanausko. 
Skoningų spalvų juostos JS. Pau
lo tautodailininkų nuaustos, pa
traukia svetimšalių dėmesį. Pa
roda pasižymi kruopščiu ekspo
natų paruošimu ir tvarkingu bei 

“skoningu daiktų išdėstymu.
S. Paulo lietuviškas kultūrinis 

Radijo pusvalandis per “Nove de 
Julho” radijo stotį paminėjo Ba
lio Sruogos mirties dešimties 
metų sukaktį. Buvo nupasakota 
poeto biografija, jo kūrybos apy
braižos ir jo paskutinių dienų 
vokiečių nelaisvėje vaizdelis. 
Taipogi buvo paskaityta jo eilė
raščių momentui pritaikytos mu
zikos fone. Programą paruošė ir 
pravedė Aleksandras ...Vinkšnai- 
tis ir H. Mošinskienė. H. D.
AUSTRALIJA

Australijoje dabar pavasaris ir 
Sydnejaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija spalio 6 d. su
rengė šį pavasarį pirmą lietuvių 
gegužinę. Gegužinės vieta netoli 
jūros. Netoliese lietuviai ruošia
si įsigyti sklypą stovyklavietėm 
ir iškylom. Gegužinės dalyviai 
ta proga galėjo apžiūrėti ir šitą 
sklypą.

Gegužinė praėjo nuotaikingai 
ir maloniai: kas maudėsi, kas 
dainavo, jaunimas netoliese esan 
čiame skautų būkle pašoko.

LietuviŠfcas filmas. Sydnejaus 
lietuvis V. Rastutis šiuo metu 
kruopščiai filmuoja įvairius Syd 
nejaus lietuvių gyvenimo įvy
kius. Ateinančių metų bėgyje jis 
ruošiasi išleisti specialų filmą, 
vaizduojantį Sydnejaus lietuvių 
veiklą. -reni.

Trys Sydnejaus lietuviai me
nininkai dalyvauja Contempora
ry Art Society of Australia me
tinėje meno parodoje, kurioje 
savo darbais dalyvauja meninin
kai iš visos Australijos. Parodo
je dalyvauja grafikas Henrikas 
Šalkauskas, kuris be to yra ir 
tos pačios meno draugijos valdy
bos narys ir yra suprojektavęs 
šitos parodos plakatą, pakvieti
mus ir katalogus. Savo darbus 
taip pąt išstatė Algirdas Šimkū
nas ir Jurgis' Mikševičiūs.

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus visuotinis susi
rinkimas spalio 20 d. išrinko nau 
ją valdybą: pirm. V. Aglinskas, 
sekr. I. Geštartas, kasin. Klup- 
šienė. Kandidatai: Kuncaitienė 
ir Karpavičius. -rem.

P. Liet Teisininkų Sąj. Ade
laidės skyriaus metinis susirin
kimas spalio 5 d. į naują valdy
bą išrinko: V. Radzevičių .— 
pirm., L. Garbaliauską — ižd., 
J. Stepaną — sekr. Kandidatais 
liko Z. Puodžiuvienė ir St. Či
biras. Rev. kom.: E. Borjerienė, 
M. Rudzenskas ir L. Martinkus.

-rem.

ras. Kaip ir anais metais. Su 
nauja didžiai vertinga progra
ma. Anais metais “Varpo” cho
ras ne tik savo programa, bet 
ir savais dalyviais St. Cathari
ne pakėlė i padanges, o ir patys, 
kaip girdėti buvo patenkinti st. 
cathariniečiais ir ypač st. catha- 
cinietėmis. \

Tepasiseka ir šiemet ramovė- 
nams! Ir tegu jų organizacija 
stiprėja ir auga, o su ja ir mūsų 
visų lietuviška dvasia!

t Eilinis.

nuoja pirkti namus ir neturi rei
kiamos sumos įmokėiimui, kam 
trūksta pinigų morgičių mokėji
mams, kas perka ką išsimokėji- 
fnui. sumokamas didelis nuošim
tis, tesikreipia į lietuviu bankelį.

J. D.

LONDON, Ont
Vienintelis šokių vakaras. Daug 

apylinkės lietuvių šį rudenį klau 
sinėjo. kada bus pasilinksmini
mas Londone. Visiems šios pro
gos laukiantiems štai linksma 
naujiena: lapkričio 23 d., šešta
dienį. Šalpos komisija rengia di
delį šokių vakarą puikiojoj Odd 
Fellows Temple salėj, 555 Dun
das St., (centrinėj Londonb mies 
to gatvėj, prie William St.). 
Erdvi, visais atžvilgiais patogi 
ir graži salė, geras orkestras, vi
sada turtinga loterija ir kitos 
pramogos, o taip pat ir bufetas 
su visų rūšių gėrimais(!) — vi
sa tai patraukia tautiečius at-
vykti į šią nuoširdžią lietuvių 
apylinkę net iš tolimesnių did
miesčių, k.t. Detroito, Toronto ir 
kt. Daug kas gėrisi sale: čia pat 
prie staliuko gurkšnoji alutį ir 
kartu grožiesi gausiais šokėjais, 
kuriems lieka dar daug vietos. 
Svečiai ne sykį pastebėjo, kad ir 
Detroito lietuviai neturi progos 
gauti tokią patogią ir gražią sa
lę. Staliukai veltui. Stovėti ir 
laukti niekam neteks. Pradžia 
7.30 vai. vak. ĖST. Pageidauja
mi fantai loterijai. Juos auko- 
iantieji prašomi atsinešti į va
karą.

Komisijos žiniomis šis vakaras
vienintelis šio rudens ir pasku
tinis ligi Naujų Metų lietuvių 
pasilinksminimas Londone. Sa-
vo gausiu atsilankymu ne tik pa- 
remsime gyvuosius Sibiro kan
kinius, bet kartu turėsime pro
gos pagyventi lietuviška nuotai-
ka: padainuoti kariškų dainų, 
pasidalyti įspūdžiais iš nepri
klausomos Lietuvos ir jos kariuo
menės gyvenimo.

Lauksime savo nuolatinių prie 
telių ir daug daug naujų_svečių’ 

Rengėjai.

Hamiitono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

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

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.
69 NAPIER, HAMILTON, ONT. TEL. JA. 7-6281

VyrU' rutulu siuvėjas
HARRY’S CUSTOM TAILORING

4

Geriausios medžiagos vyriškiems kostiumams pagal naujausią 
madą. Ilgametė praktika Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Didelis 

pasirinkimas gatavų kostiumų pigiausiomis kainomis. 
Kalbame lietuviškai, vokiškai, lenkiškai ir rusiškai.

Modern Furrier’s Building,
24^ King Street West, Hamilton, 

Telef. JA. 9-1844

VYKSTANTIEMS Į ROCHESTERĮ!
Aplankykite lietuvišką

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

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Lakeview Furniture
COMPANY 

1096 OGDEN AVE.
Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionas, tai



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Konadoc Lietuvi* Student* Centre Valdybei pavedus veda redakcini* sambūris. 
Adresas*. B. Vaikelis, 23 Oekmount Reed, Taranto, Ont. Teief.: RO. 6-2965

Jaunimo kritiški momentai
Jaunimas vyresniesiems yra 

didelis rūpestis ir savotiška mįs
lė. Pirma, jie pasijunta neuž
tenkamai įtakingi jaunimo nuo
monių formavimui ir dažnai ne
pajėgūs prabilti į jaunimo šir
dis. Antra, su savotiška baime 
ir netikrumu žvelgia į jo ateitį, 
kuri kaikurtais atvejais nežada 
daug pragiedrulių lietuviškumo 
požiūriu. Nenuostabu, kad iš
kylą kaltinimų jaunimui.

Nesirįžtu nei teisinti, nei kal
tinti. Tenoriu pateikti keletą kri- 
tiškesnių situacijų pavaizdavi
mui, kaip studentas pamažu su
sidaro savo nuomonę apie dar, 
bartinę lietuviškąją veiklą.

Imkim pavyzdžiu I kurso stu
dentą, baigusį šiame kontinente 
gimnaziją ir įstojusį į lietuvių 
studentų sąjungą. Nors jis pra
džioje jaustųsi ne visai jaukiais 
vyresniųjų kolegų tarpe dėl sun
kumų lietuviškai išsireikšti kal
bant gilesnėm temom, bet su lai
ku bendruose pobūviuose ir vyk
dant bendrus uždavinius jis su
geba įsijungti ir pasijusti savu. 
Tačiau kaip tas bendradarbiavi
mas su kolegomis gali būti laiki
nas, taip ir tampresnis ryšys su 
lietuviškais reikalais, besimez- 
gąs studentijos tarpe, gali kiek
vienu momentu nutrūkti. Ka
dangi lietuvybės palaikytoja ir 
plėtotoja yra ne vien studenti
ja, bet visa mūsų visuomenė. Pa
starosios pavyzdžiai, darbai ir 
tiesioginis kontaktas su studenti
ja turi didelės ir lemiamos reikš
mės. Pažiūrėkim į kokias situa
cijas studentas pastatomas.

Paskelbus Lituanus žurnalui 
remti vajų, didžiuma studenti
jos sutiko talkininkauti. Vienus 
matėme stovinčius su lėkšte prie 
bažnyčios durų, kitus lankančius 
lietuvių butus, trečius tvarkant 
salę ir sutinkančius į Lituanus 
'vajaūš' ‘atidarymo "popietę ’atsi
lankiusius tautiečius. Dar kiti 
vakarais rašė laiškus organizaci
joms bei paskiriems asmenims 
aukų reikalais. Ir tas pavyzdžiu 

.. paimtas I kurso studentas en
tuziastingai prisideda prie bend
ro darbo. Jis jau automatiškai 
įsijungęs į lietuviškųjų reikalų 
frontą. Jis rūpinasi savo pastan
gų sėkmingumu.

Ką galima pasakyti apie jo 
nuotaiką, kada jo pažįstami ir 
jam lietuvybės autoritetai nusi
suka į kitą pusę praeidami pro 
i o ištiestą lėkštę? Ką jis pagal
voja apie mūsų organizacijas, ; 
kada iš 63 organizacijoms pasiųs- 1 
tu laišku Toronte ir Hamiltone : 
atsiliepė tik 6? Ar jis vis dar ] 
entuziastingas, kada išsiimtus ; 
500 laiškų Toronto lietuviams, 
belaukiant atsiliepimų tenka abe 
joti ar visa ta laiškų rinkliava 
padengs pašto išlaidas. Arba ką,*.. 
jis pagalvoja, kada programos!

.vykti net iš Niujorko ir Montre- 
išpildyti asmenys nepatingi at- 
alio, o iš 10.000 Toronto lietuvių 
į koncertą teatsilanko tik 110?

Kitas pavyzdys. Atsirado keli 
pasiryžėliai iš Lietuvių Fronto 
ir sukėlė pirmąsias Toronte sti
pendijas studentams. Jaunasis 
studentas nudžiunga, išgirdęs 
šią žinią. Jis pasijunta saugesnis, 
nes su juo eina ir juo rūpinasi 
gausi lietuviu visuomenė. Ta
čiau kokias išvadas pasidaro atsi
lankęs į stipendijų sukėlimo ir 
įteikimo popietę, kada vos 90 
išsisklaidžiusių asmenų tesuskai- 
to didelėje salėje tarp tuščių kė* 
džių? Juk tai vis darbas kelių 
idealistų, kurie nustebina ne vie
ną savo pavyzdžiais, savo dide
lėmis aukomis, energija ir pa
slauga. Bet kur gausioji tūks
tančiais skaičiuojama visuome
nė? Ar jaunasis studentas nepa
galvoja ir nepasvarsto apie pa
čią lietuvybę ir visuomenės rea
gavimą? Šių faktų akivaizdoje 
lyg ir darosi aiškiau, kodėl seno
sios kartos jaunimas masiškai 
nepasekė savo tėvų pėdomis, o 
tik paskiri individai - idealistai. 
Gal būt ir jiems buvo sunku 
Įžiūrėti tėvų pėdas, kaip kad da
bar darosi kaskart sunkiau?

Kaip kiekvienas individas no
ri būti suprastas, išgirstas ir 
įvertintas, taip ir šių dienų stu
dentas nėra jokia išmitis. O ypač 
jaunesnieji amžiumi studentai 
yra reikalingesni daugiau tos 
paramos negu vyresnieji. Jis nė
ra tvirtas prieš aplinkos įtakas. 
Jis nori ir turi turėti tam atra
mą ir užuovėją. Jis pirmiau turi 
didžiuotis savo kilme, savo kul
tūra, savo visuomene ir pasiren
kamomis idėjomis ir tik po to 
gali tapti tvirtu, sąmoningu jų 
puoselėtoju. Tam nereikia dide
lių pastangų ar tūkstančių dole- 
nų,,',;‘'bėt užtėiikž' kad ir mažo, 
simbolinio įvertinimo, nors ke
lių centų, bet iš daugumos, tik 
mažo atsiliepimo į studento kvie
timą kaip kad atsilankymas į jo 
ruošiamus subuvimus. Ir maža 
savųjų parama tampa didele.

Vyresnieji amžiumi studentai 
rečiau pasiduoda pasyvumui bei 
nutautėjimo įtakoms, nes parei
ga ir meilė savam kraštui bren
do visai kitose sąlygose. Nei
giamų reiškinių akivaizdoje, jie 
gal pasiskųs, pamurmės, gal vie
nas kitas, nepabojęs vyresniųjų 
kritikos ir pasmerkimų, išneš ne
geroves į viešumą griežtesnės 
kritikos pavidalu, bet tuo viskas 
ir baigiasi. ‘ Jis reikalui esant 
prisidės prie įvairių darbų savų
jų reikalų gynimo, Tačiau jau
nesniesiems, kad tas savasis 
jausmas dar svyruoja tarp Lie
tuvos ir Kanados, ši taisyklė daž
nai pasirodo netinkama.

B. Vaškelis.

Prabėgomis apie lietuviškąjį meną
Iš kąikurios mūsų spaudos ga

lėtume pagalvoti, kad šiuometi
nis lietuvių dailės gyvenimas 
yra nepaprastai gyvas, ypatingai 
Čikagoje: rengiamos plačiai gar
sinamos parodos, “reprezentaci
niai” pasirodymai visų lietuvių 
vardu, nenuilstamai rašoma apie 
naujausių mūsų “genijų” didy
bę. Atrodo puiku, tačiau šie reiš
kiniai mažai ką bendra su tik
ruoju menu teturi. Po “repre
zentacinės” parodos Čikagoje, 
kurios reprezentaciškumą nusa
ko faktas, kad ten nedalyvavo 
bent % mūsų pajėgiausių daili
ninkų, parodos rengėjai su di
deliu užsidegimu vėl ruošia nau
jus panašaus lygio pasirodymus 
ir paskutiniuoju met net įstei
gė galeriją, kurią nei kiek ne
rausdami pavadino lietuvių dai
lės didžiūno Čiurlionio vardu ir 
ten kabina paveikslus, kuriuos 
išvydęs Čiurlionis tikriausiai ap
siverstų karste. Žinoma, yra ge
ra, kad kam nors pavyksta su
gauti taip dabar retus mecena
tus, surasti nuolatinę pastogę 
prie tinkamesnės tvarkos gali
miems dailės lobiams. Mūsų in-, 
stitucįjos ir visuomenės viršū
nės visgi dar yra menui jautrios. 
Betgi dar būtų geriau, jei vie
nintelėje laisvųjų lietuvių dailės 
galerijoje pamatytume ir šiek 
tiek meno, ne vien aklų akade
miškų kopijų ar Marquette Par
ko baidyklės braižinių.

Lietuviškosios dailės fronte 
stovi dvi esmėje nesutaikomos 
grupės. Pirmoji, atstovaujama 
Čiurlionio galerijos ir “reprezen
tacinių” parodų propaguotojų, 
yra nepaprastai šauksminga ir 
jau spėjo užkariauti nelabai me
ne nusivokiančių laikraščių re
dakcijas ir visuomenės vadovų 
simpatijas. Kitoje grupėje stovi 
į dabartinę kūrybos linkmę pa
sinešę nepriklausomieji arba su
sibūrę į Lietuvių Dailės Insti
tutą. Šios grupės žmonės neran
da reikalo ir laiko savęs garsini

mui. Jie daugiau dirba tyliai ir 
cantriai, dažnai nesulaukdami 
savų tautiečių įvertinimo; bent 
tu, kuriems menas tereiškia sal
ių ir tikslų daiktų atvaizdavi
mą. Esminis skirtumas tarp šių 
dviejų grupių daugumoje ar vien 
tik nėra kūrybiniame priėjime, 
bet labiausiai meniniame inter- 
griškume (integrity). Todėl ir 
yra bergždžios pašalinių pastan
gos vedant 'mūsų dailininkus į 
pilką vienybę.

Amerikos laisvoje šalyje kiek
vienas gali reikštis kaip tik no
ri. pataikauti kam tik nori, ti
kinti savosios tiesos tvirtumu. 
Tačiau mūsų menininkų konflik
tas pasidaro viešu reikalu ir iš
kyla visu aštrumu, kuomet pra
dedame galvoti apie kitąmet 
Niujorke Pasaulio Lietuvių Sei
mo metu įvykstančią visuotinę 
meno parodą. Ar sugebėsime pa
sirodyti ką ttirime geriausio? Ar 
vėl galerija skęs šimtuose viens 
ūž kitą menkesnių darbų ir vėl 
teks raudonuoti, kaip nuo šieme
tinės “reprezentacinės” mizeri
jos? Nejaukūs klausimai iškyla, 
kai girdimos kalbos apie įvairias 
intrigas, patiriama, kad nekurie 
stengiasi laimėti parodos rengė
jų postus ir tuo pačiu įsileisti 
savo viens kitą begarbinančius 
draugus, nežiūrint jų meninio 
pajėgumo. Ir darosi baugu, nes 
Niujorko galerija tai ne Morri- 
sono viešbučio užkišta salė ir 
metropolio išprususi publika ne 
Jaunimo Kongreso turistai ar 
Bridgeport© smulkioji i buržuazi
ja. Kad išvengus čikagietiško 
liūdno nutikimo, Seimo rengėjai 
turės parodyti didelio atsargumo 
ir būti atsparūs saldliežuvių ti
kinimams. “čiurlioniečiams” už
kariavus ir Niujorką, daugiau 
neliktų nieko, kaip ruošti atski
rus nepriklausomųjų bei Dailės 
Instituto salonus. O gal taip ir 
geriausia? Bent vienas būdas pa
sirodyti, kad nesame visiškai su
sivienodinę! ’ P. Alba.

“MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

Kas yra liberalinis mokymas?
Amerikos kontinente daugu-I žinimo sritis ir galimybes, 

ma prie universitetų priklausan
čių kolegijų (ir kaikurie univer
sitetai) yra vadovybėje vienos 
ar kitos konfesijos. Tačiau šalia 
šitokių auklėjimo institucijų yra 
nepriklausomų, bendrų ar taip 
vadinamų liberalinių kolegijų ar 
universitetų. Apie šias institu
cijas dažnai kursuoja įvairių 
gandų, kad jose esą skiepijama 
neapykanta religijoms, klestįs 
ateizmas ir pan. Šiuos gandus 
skleidžiantieji tikriausiai klai
dingai supranta liberalinio mo
kymo (liberal education) prin
cipus ir jo tikslus.

Norint tinkamiau išaiškinti 
šios sistemos būdingesnius bruo
žus, tenka ją pirmiausai paly
ginti su kitomis panašaus pobū
džio institucijomis. Šiandieninia
me pasaulyje vyrauja be kitų 
smulkesnių trys žymesnės mo
kymo sistemos: totalistinė, klasi
nė ir liberalinė. Jų skirtumai 
prasideda skirtingame laisvės su 
pratime ir jos interpretavime.

Totalistinė mokymo sistema, 
radusi pradžią Hėgelio filosofi
joje, suteikia individui laisvę su
tikti ir pritarti, bet ne pasiprie
šinti ar turėti skirtingą nuomo
nę. Valstybei vadovaują asme
nys nusprendžia, kaip individas 
turi vienu ar kitu atveju galvoti 
ir elgtis. Individualistiniai pasi
reiškimai užgniaužiami jėga bei 
kitomis priemonėmis. Todėl 
praktikoje matome, kad reika
laujama visiško paklusnumo as
menims, kurie laikinai yra ga
lingi, bet nevisuomet išmintingi.

Klasinės auklėjimo sistemos 
propaguojama yra laisvė inte
lekto, kuris jau yra disciplinuo
tas gerais įpročiais. Ji siekia 
duoti protui gerus įpročius į nu
rodomą gėrį, grožį ir tiesą. Būti 
laisvu reiškia pasiduoti toms 
vertybėms. Tačiau yra viena pa
žinti tas vertybes, kas kita tapti 
jų tarnu, būti įdoktrinuotu; kas, 
žinoma, apriboja tolimesnio pa-

OMC22A

jūsų malonumui parengė

Toriomo Dou Kingsbyr
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PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO- 
SELTZERDOW KINGSBEER

Liberalinio mokymo sistema 
pripažįsta laisvę kaip vieną iš pa
grindinių elementų, bet ta lais
vė nieko bendro neturi su ver
gišku paklusnumu išorinei kont
rolei, nei su apsiribojimu, kad ir 
gerais įpročiais, intelektualinio 
pajėgumo. Ji siekia išauklėti 
žmogų laisvą ir savarankų ta žo
džio prasme, kad individui būtų 
objektyviai pateikti visi žmoni
jos laimėjimai ir jos nueitasis 
kelias su praeities klaidomis ir 
pergalėmis, kad individas būtų 
išmokytas savarankiškai galvoti 
ir išmintingai vertinti. Laisvė 
tai nėra lyg koks daiktas, kurį 
įsigijus gali turėti tiek ilgai kiek 
nori. Ji yra vįena iš pagrindinių, 
viena iš trapiausių ir viena sun
kiausiai atsiekiamų ir išlaikomų 
žmogaus gyvenime elementų. 
Dėl jos žmogus kovojo ilgus am
žius, bet kova nesibaigia su dvi
dešimtuoju amžiumi.

Gyvenant bendruomenėje vie
no asmens laisvė neišvengiamai 
susiduria su kito laisve ir lygy
bės principais. Praktikoje ne
įmanoma įgyvendinti laisvę ne
pažeidžiant lygybės principų. 
Tam taip jautriam ir drauge sun
kiam laisvės ir lygybės principų 
suderinimui buvo pritaikyta de
mokratinė valdymosi sistema. 
Pastaroji gyvenime tapo ne vien 
socialine struktūra, bet tam tik
ru tikėjimu. Tas tikėjimas yra 
palaikomas žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir išpažinimo laisvėmis, 
kurių harmoningas funkcionavi
mas yra paremtas ne išorinėmis 
priemonėmis, nei apribotu inte
lektu, bet individu, išauklėtu 
objektyvioje mokslo šviesoje, ži
nančiu tikrus faktus, tikrąją ver
tę ir, tiesą, pajėgų būti savaran
kišku, daryti sprendimus ir im
tis atsakomybę už savo elgesį. 
Visa našta kraunama individui, 
o ne masei ir ne autoritetui. To
dėl kas tiki demokratijos princi
pais, automatiškai turėtu tikėti 
individo pąjėgumu. Jo pajėgu
mo laipsnis yra jo išmokslini
mas, kurį suteikia 
mokymo institucijos.

Vartojimas žodžio liberalinis 
dar nereiškia, kad pati sistema 
neturi disciplinos bei mokymo 
principų. Disciplina ar draus
mės nuostatai yra tiek naudoja
mi, kiek reikalinga palaikyti 
tvarką ir sukurti tinkamas sąly
gas pozityviam mokymuisi, bet 
nesibazuoja šimtaprocentiniai į 
individo elgesio, etiketo bei cha
rakterio šlifavimą, šias parei
gas turėtų atlikti šeima, bažny
čia, pradžios ir vidurinės mokyk
los bei specialios institucijos. Ta
čiau mokymo bei auklėjimo prin 
cipai yra tuo būdingi, kad jie 
pritaikomi individo išlaisvinimui 
iš ignorancijos, suteikiant laisvę 
pasirinkti pirma gerai supažin
dinant su alternatyvomis ir pra- 
olėtus jo įsitikinimų ir veikimo 
horizontus. Principai yra ir in
formacinio pobūdžio, nes patei
kiami visi faktai, kuriuos indivi
das privalo žinoti, jei siekiama 
tikro ISlavintq žmogaus. Libera-

AttVALGA
— Šiais mokslo metais gražus 

būrys lietuviško jaunimo pra
dėjo studijas įvairiuose Kanados 
ir JAV universitetuose ir kitose 
augštosiose mokyklose. Toronte 
studentai susilaukė sekančių nau 
ių kolegų: Liūdos Kuolaitės ii 
Gražinos Girdauskaitės — medi
cinos fak., Dailidės — odontolo
gijos, Z. Nalivaikaitės, Norku
tės, Alfredo Kulio, R. Dagilio ii 
Vidos Balsytės—hum. moksluos 
Dalės Meilutės, Reginos Rama
nauskaitės, Sigito Ramanauske 
— mene, Aldonos Pundziūtės — 
farmaejioj.

— Spalio 11 d. KLSS Toronte 
skyriaus valdyba suruošė tradi
cinį initium semestri. Programo
je žodį tarė S.Prapuolenytė, buv. 
“Moters” žurnalo redaktorė. Pc 
to įdomiai buvo pakrikštyti fuk- 
sai ir priimti į studentų tarpą 
Fuksams “neišdrįsus” prabilti 
kol. K. Manglicas perskaitė fuk- 
sų “prašymą” neišskirti jų iš ki
tų studentų. Į tai buvo atsakyta 
pateikiant “dešimt studentų įsa
kymų”, kurių fuksai turėtų 
“griežtai laikytis” norėdami bū
ti vertais studento vardo.

— Spalio 11 d. išrinkta nauja 
Kanados Liet. Studentų S-gos 
Toronto skyriaus valdyba: Aldo
na Pundziūtė, Dalė Meiluiė, Liu
da Kuolaitė, Vasaris Bersenas ir 
Kęstutis Šalkauskis.

— Spalio 26 d. KLSS Montrea- 
lio skyrius suruošė initium se
mestri.

— Spalio 4 d. įvyko ASS To
ronto skyriaus sueiga, kurioje 
svarstyti ateities planai, disku
tuota, pasigrožėta filmu iš Jam- 
borės prie Niagaros ir išrinkta 
nauja valdyba sekantiems moks
lo metams.

— Į naują Akademinio skautų 
Sąjūdžio Toronto skyriaus val
dybą išrinkti: Gytis Šernas — 
pirm., Birutė Petrulytė — vice- 
pirm., Birutė Grigaitytė — sekt., 
Alfredas Kulys — ižd. ir Algi
mantas Banelis — narys.

— Irena Jučaitė pradėjo stu
dijuoti humanitarinius mokslus 
Otavos un-te korespondęnciniu 
keliu.

— Vytautas Pūdymaitis, bai
gęs Efalhousie un-tą Halifaxe, 
magistro laipsniu persikėlė į To
ronto un-tą siekti daktarato is
torijoje.

— Leonardas Garbaliauskas, 
baigęs Adelaidės un-tą, Australi
joje, statybos inžinerijos fakul
tetą, persikėlė gyventi į Torontą.

— Vajus Lituanus žurnalui 
remti Kanadoje tebevyksta. Spa
lio 20 d. įvyko iškilmingas va
jaus atidarymas Toronte Lietu
vių Namuose, į kurį buvo atvy
kęs iš Niujorko Lituanus vyr. 
red. dr. Vytautas Vygantas. Me
ninę programą išpildė B. Pūke- 
levičiūtė, L. Barauskas, B. Ruk- 
ša, V. Verikaitis ir Toronto vy
rų kvartetas.

fatuanus aukų ir prenumera
tos reikalais prašoma kreiptis: 
Kanadoje Lituanus Remti Komi
tetas, 121 Beatrice St., Toronto 
3, Ont.

— K. Liet. Stud. S-gos Mont- 
realio skyriaus perrinkta valdy
ba: V. Piečaitis, R. Siniūtė ir V. 
Šipelis.

— Lapkričio 3 d. Liet. Fronto 
Bičiulių pastangomis buvo su
ruoštas koncertas ir stipendijų 
įteikimo aktas. Po $150 buvo 
įteikta muziką studijuojančiai V. 
Žemelytei ir miškininkystę — 
V. Šadreikai.

LIETUVIŠKA 
RADIO PROGRAMA 

TORONTE

Tėvynės 
Prisiminimai"

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
nuo 12 vai. dienos iki 1 vai. p.p. 

iš Toronto Radio Stoties
CKFH banga 1400. . . -

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

132 Havelock Str., Toronto 5, Ont. 
Telefonas LE. 4-1274.

Norėdami suteikti įvairias žinias, pasveikinti savo drau
gus, pažįstamus, gimines vędybų, gimimo dienos, vardinių 
progomis, be to, pareklamuoti naujai atidarytą biznį ar . 
pareklamuoti jau esantį skambinkite telefonu LE. 4-1274.

DANRAY
SHOES STORE

1229 DUNDAS Str. W., TORONTO
Telefonas LE. 2-2108

Artinasi Kalėdos!
Jūsus giminės laukia 

nekantriai.
Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 

arba labai patogūs ypatingai geri 
europietiškų kaip rodo 

šie pavyzdžiai:

Juodi ar rudi čebatai 
(auliniai batai) su

viduje. Gera oda, odiniai - 
puspadžiai, gumos prie 
kulnų.
Išmieros nuo 5 iki 10 Nr.

11 inčių augsčio.
Kaina 515.95

Nr. 643

šiltu kailiuku

Kita rūšis N r. 500
Juodi, odiniai, 9 inčių augščio, odiniai puspadžiai 
gumos prie kulnų, avies kailiukas viduj. Išmieros 
nuo 4 iki 10 Nr.

Kaina $11.95.

liberalinio

linis mokymas plačia prasme yra 
moralinis, nes individas yra ska
tinamas ir teikiama jam parama 
savistoviai galvoti, objektyviai 
svarstyti intelektualines ir socia
lines problemas.

Nežiūrint šių kilnių tikslų ir 
tvirtų principų, neišvengiama 
kritikos. Gal būt retai kas prieš
tarauja, kai praktiškųjų mokslų 
dėstymas yra vykdomas univer- j 
salaus pažinimo ir objektyvaus 
interpretavimo dvasioje. Tačiau 
daugelis kritikų nuogastauja, 
kada tie patys principai taikomi 
abstraktiškesniems dalykams, 
kaip filosofijai, menui, religijai, 
literatūrai. Dažnai tendencingi 
kritikų žvilgsniai ieško tų ele
mentų, kurie yra tik konfesinė
se bei kitokio pobūdžio auklėji
mo institucijose. Liberalinio auk 
Įėjimo institucijos pagrindinis 
tikslas yra ne paruošti kūrybin
gus menininkus, bet tik duoti in
dividui platesnį supratimą ir me
no įvertinimą bei jo vertės inter
pretaciją. Taip pat nėra tikslu 
atversti individą į vieną ar kitą 
tikėjimą, bet tik padėti jam viso
mis galimomis priemonėmis gau
ti tikrą supratimą apie religijas. 
Kadang tikėjimas bei dorovė yra 
(buvo ir bus) iš tų veiksnių, ku
rie darė didelę įtaką ir į mokslą, 
ir i meną, ir į filosofiją, todėl 
neišvengiamai tenka pažvelgti į 
tą veiksnį. Be to, jeigu norima 
paruošti individą gyvenimui rei
kia atidaryti visus kelius į visus 
žinynus ir į visas tiesos formas. 
Ir • tikras mokslininkas, tikras 
menininkas nesiima propagan
disto bei įdoktrituotojo pareigu,(Nukelta į 7 psi.) I

MES TURIME VISIŠKAI GUMINIŲ BATŲ, 
GERŲ MIŠKO DARBAMS SIUNTIMUI Į EU
ROPĄ

Nr. 427
Juodi minkštos veršiu
ko odos batai, odiniai 
puspadžiai, plačios for
mos kojai

Čia yra įvairiausių rūšių batų vaikams, nepaprasto gro- 
„žio moterų batukų įvairiausių fasonų — PIGESNE KAINA.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Nr. 2534
Rudi veršiuko odos pusaugš- 
čiais kulnimis, odiniai puspa
džiai. Išmleros 4% iki 10 Nr. 
Plačiai europietiškai kojai.

Kaina $11.95

Mes pasiunčiame į bet kurtę Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

atsiuntus čekį Danray Shoes Store, 
1229 Dundas St. W», Toronto* Ont. ,
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

— Brock" Ave. - College 
frKOOO“įmokėti; 6 kambarių namas,

T*,,e-

Roncesvalles - Dundas 
.$2.000 įmokėti, 6 ktfcribarių atski- 
’ ras* mūrinis na mos, mod. virtuve, nau
jas šildymas, kietmedžio grindys, ga- 

’ ražas sų privačiu įvažiavimų. Turi 
būti parduotas.

Pacific Ave. - Bloor
$3.500 irhčkėti, 7 kambarių atskiros 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 

-alyva šildomas, didelis kiemas.
Roncesvalles - High Park 

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
nomgs^ 2 jpod. virtuvės, alyva ši įdo

minąs, k4etmedžio grindys, garažas, 
f K1 ** ^Cfendeaan Ave£- Bloor 
i $4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
’ namas, mod. *. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, gra- 

-žus didelis kiemas.
Parkdale Avė.-'

į $5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras . 
mūrinis nahntas, 2 vonios, geras pla
nas/^* vandeniu-alyva šildomas, grei
tas užėmimas, viena skola 10-čiai m.

Į 4<^Windermere - Bloor
‘ $5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
f mūrinis namas, didelė mod. virtuvė, 
‘ alyva šildomas, švarus viduje, gara
žas, ge*os pirkinys.

Pearson - Roncesvalles H 
i $7.500 įmokėti, 12 kambarių atski-| 
rps~ mūrinis namas, 2 virtuvės, 3 vo- į 

jaios,. vandeniu alyva šildomas, dide- Į 
lįs sklypas, privatus įvažiavimas. £

* High Park - Roncesvalles r
įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva .šildomas, gara
žas.

Indian Road - Bloor 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, mod. virtuvė, 2 
vonios, vandeniu alyva šildomas, di
delis gražus kiemas. •»

Oakwood - St. Clair 
$20.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, atskiros šiurkščių plytų 
namas, 2 vonios, vandeniu alyva šil
domas, namas be skolų.

~ , Runnymede •- Bloor 
$40.000 įmokėti, 13 kambarių, dvie
jų atskirų butų, atskiras mūrinis no
nas, 2 garažai, privatus įvažiavimas, 
vandeniu alyva šildomas, geras nuo
mavimui.

High Pork - .Bloor FU j 
$12.000 įmokėti, 17 kambarių, at
skiras mūrinis namas, keturi butai, 
garažas su privačiu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, pajomingas pirkinys. 
$1.500 įmokėti, 120 akrų forma, be 
trobesiu, netoli Toronto, pilna kai
na $3. 650.

P. KERBERiS
Biznio tel. LE. 1-2471

• Namu LE. 5-1584

$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.

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

$4.500 įmokėti, 12 kamb. mūri
nis pusiau atskiras narnos su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. A!yv$

* apšildomas, 2 vonios, 2 virtuvės. Taip 
kaip dupleksas. Bloor - Dufferin raj.

$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. ______

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

Boby Point. Gražus 7 kambarių 
per du augštus mūrinis atskiras na
mas su garažu ir pusiau privačiu Įva
žiavimu. Vandeniu alyva šildomas, 
kvadratinis planas. Prašoma kaina 
$21.800.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas su 2 garažais 
ir privačiu įvažiavimu, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios. 
High Park 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
nas butas po 5 kambarius, 2 gara
žai, moderniškos virtuvės. Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tel. darbo LE. 1-2471 
Namų LE. 6-1410

RESTORANAS “ROT
•-* - ¥ -t

Naujoi atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos hub 6 vol. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

ST. TORONTO, TEL. LE. 2-9621
—- —- ■ - — - ------------------ ------------------------------- " - “ - - ' . ■ •

i

Dėmesio!-!
Nepaprastas pirkinys, netoli St. Clair, parduodamas 6 kambarių 
gero'niuro namas. Didelis kiemas, garažas. Mažas įmokėjimas. 
Pilna kaina $12.900. Be morgičių. Savininkė Amerikoj.

V Teirautis:
B. SERGAUT1S Real Estate

817 Bloor St. W; Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage
ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodina-Coliege/ 
Sav. VL. TARVYDAS

PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — švcicavimo 
įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans*

MAŠINŲ 
darbai — 
misijos.

Naujų stabdžių Įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

- Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
~ duodame ir perkame morgičius!
Niekur kitur , Jūs netesite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybė, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
4irmbmis ir jų pilną pasitikėjimų. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimo ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar 'parduodant namus Ir biznius.

A. HI I B IS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

/ P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Nomu tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Nomu tel. RO. 7-1948

*. “• ir EM. 6-0091 V. MORKIS

VAISTAI LIETUVON!
IŠGELBĖK ITE GYVYBĖS. PASIŲSKITE SAVO :> 

GIMINĖMS IR.DRAUGAMS VAISTŲ. ’■ 
.-Rašykite, telefonuokite ar atvykite pas mus. * '.

Visos infdrmącijos veltui.
_ Dependable drug štore v^

undas St. W.. Ossington kampas (prieš Lietuvoj Namus) ^KTclefonas LE. 6-2139-
i

ačiū visiems sporto bičiuliams 
užpraėjusio sekmadienio rungty
nėse sudėjusiems $47,70. Aušra 
Jūsų neapvylė. Nors laurų ir ne
buvo lemta atsivežti, tačiau jie 
paliko tūkstantinei čikagiečių 
miniai gražiausius prisiminimus. 
Lithuanicą matysime gruodžio 
28 d. Tą dieną bus Aušros pa
rengimas ir draugiškos rungty
nės su Lithuėnica.

Draugiškose krepšinio rungty
nėse praėjusį trečiadienį Aušra 
nugalėjo TU Osgoode Hali 52:49. 
Žaidė: A. Buntinas 17, J. Lauri-

Vyčio žinios .
K. Ališausko dėka, kuris ir 

anksčiau yra padovanojęs klubui 
stalą, stalo tenisininkai įsigijo 
ketvirtą stalą ir nuo ateinančios 
savaitės bus vykdomi savaiti
niai turnyrai. Pirmenybių rung
tynės prasideda šią savaitę: I ko
manda antradienį žaidžia pas 
Carousel; II kom. — trečiadienį 
pas Vienna ir IV kam. — ketvir
tadienį namuose prieš Overseas.

Šį šeštadienį Royal York vieš
buty įvyksta ilgai lauktas meti
nis Vyčio balius.

Šv. Jono parapijos salėje pra- I navičius 10, D. Laurinavičius 2, 
ėjusio sekmadienio jaunimo va- D. Turk 17, P. Rusenąs 6.
karėlio rengėjais buvo stalo te-1 Church lygos rungtynėse Auš- 
nisininkai. Kiekieno vakarėlio!ra nugalėjo Kew Beach 46:35 ir 
metu stengiamasi klubo jėgomis St. Clair United 60:22. Žaidė: A. 
pravesti trumpą programėlę. Šio Šiurna 27, A.. Augustinavičius 2, 
vakarėlio metu šachmatininkas V. Kvedaras 2, V. Butkevičius 9, 
Stepas Ramanauskas, kuriam ir J. Mickevičius 4.
aktoriaus darbas nėra svetimas, CYO mergaičių lygos rungty- 
nuotaikingai paskaitė vysk. A. nėse Aušra nugalėjo St. Anselm 
Baranausko Anykščių Šilelį. Se- 29:4. Žaidė: A. Gataveckaitė, G. 
kantį vakarėlį lapkričio 24 d. Uogintaitė, A. Sapijonytė, R. Juo 
rengia krepšininkės. dikytė, D. Simonaitytėj A. Gri-

Šį ketvirtadienį Can-Con lyga gaitė. Aušra s. pralaimėjo Vyčio 
Lietuvių Namuose ruošia iškU- s. 17:25. Žaidė: A. Šapokaitė 6, B. 
m ingus pietus, kurių metu lygos širiūnaitė 2, A. Rekštytė 2, R. 
nugalėtojui LSK Vytis bus įteik- Žymantaitė 2, G. Uogintaitė 2, R. 
ta Carlings taurė. Gataveckaitė 3.

Vyčio krepšininkai pralaimėjo | T & D stalo teniso lygoje Auš- 
Church lygos pirmenybių rung
tynes prieš Woodgreen 41:26, bet 
laimėjo draugiškas rungtynes 
prieš Hamiltono Kovą 65:47.

CYO pirmenybėse vytietės nu
galėjo Aušrą 27:15. Žaidė: Urbo
naitė 3, Žėkaitė 6, Kasperavičiū- 
tė, E. Žėkaitė, Černiauskaitė, A. 
Dargytė 12, Kronaitė 3, Kriau- 
čiūnaitė. Ateinantį sekmadienį 3 
vai. p.p. St. Josephs Coll, jaunu
tės žaidžia pirmenybių rungty
nes prieš St. Johns.

Aušros žinios
Liet, krepšinio pergalių šven

tėje Torontą atstovavusi Aušros 
rinktinė šeštadienio rungtynėse 
nugalėjo Detroito Kovą 61:59 ir 
Čikagos Nėrį 56:49. Sekmadienio 
finaluose Aušra susitiko su Niu
jorko atletų nugalėtoja Lithua- 
nica. Įtemptoje kovoje, laimėji
mo laimei keičiantis su kiekvie
nu tašku, šventės laurai atiteko 
Lithuanicai. Rungtynės baigėsi 
58:55 Lithuanicos naudai. Lithu- 
anica ir Aušra buvo apdovanotos 
šventei atžymėti pergalių taurė
mis. Aušros rinktinėje žaidė: A. 
Vaičiulis, A. Buntinas, J. Lauri
navičius, P. Rušėnas, J. Micke
vičius, O. Kulys ir R. Preikšaitis.

Šia proga nuoširdus ačiū To
ronto apyl. valdybai už $50 ir J. 
V. Margiui už $10 aukas kelionės 
’šlaidoms padengti. Taip pat

'ra dalyvauja su dviem koman
dom lil-je ir IV-je divizijoje.
. Bathurst - College lygos pir
mosios rungtynės šį sekmadienį 
12.30 vai. Prisikėlimo salėje. 
Žais: Aušra Latviai.

Naujas lietuvių sporto 
klubas Australijoje

Perthas, Vakarų Australijos 
steito sostinė, yra tūkstančius 
mylių nutolęs nuo kitų Austra
lijos lietuvių kolonijų ir todėl ne 
taip jau gausiai Pertho lietuvių 
bendruomenei nelengva išvysty
ti platesnę veiklą. Į Australijos 
LB suvažiavimus ar kitų orga
nizacijų sąskrydžius, kurie vi
suomet yra rengiami rytiniuose 
steituose, tik labai retais atve
jais atvyksta ir Vakarų Austra
lijos lietuvių atstovai. Jie, at
rodo, ir spaudai dažnai pašykšti 
pasiųsti platesnių informacijų 
apie savo darbus. _

Perthe veikia LB apylinkė ir 
Kūrėjų - Savanorių Sąj. sky
rius, kun. Kemėšis vadovauja 
lietuviškai parapijai. Jokių ki
tų lietuviškų ofganizacijų Per
the nebuvo. Pastaruoju metu, 
tačiau, lietuviškas Pertho jau
nimas susirinko ir įsteigė spor
to klubą “Taurą”. Į. pirmąją val
dybą sportininkai išrinko: J. 
Meliauską, H. Tatarūną, D. Kai-.

Pažymėtina, kad jau prieš kurį 
laiką lietuviai krepšininkai bu
vo susibūrę ir, treneriu pasikvie
tę K. Anaitį, į krepšinio pirme
nybes išėjo su savo komanda, pa
sivadinusia “Storm” vardu. Ne
lietuvišką pavadinimą pasirinko 
grynai dėl to, kad nemokamai 
gavo buvusios tokio pavadinimo 
komandos uniformas. Dabar su
siorganizavę į pilną sporto klu
bą pasivadino lietuvišku “Tau
ro” vardu. -rem.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Montrealio LSK Tauras jau 

dabar kviečia visus Montrealio 
apylinkės lietuvius rengtis lap
kričio 30 d. - gruodžio 1 d. Mont- 
realyje įvykstančioms Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybėms. 
Gauta tikrai puiki ir net ištaigin
ga Verduno Richard High School 
(ecole secondaire) sale su pui
kiais balkonais žiūrovams. Pir
menybės šiose patalpose įvyks 
šeštadienį, lapkričio 30 d. 11-6 
vai. vak. ir finalai sekmadienį, 
gruodžio 1 d. 2 vai. p.p. - 6 v. v.

Skelbtieji šokiai bus gražioje 
ir jaukioje Caisėrman Hali sale
le, 5101 Esplanade Ave. Gros lie
tuviams jau pažįstamas ukrai
niečių džazo orkestras. Veiks bu
fetas su užkandžiais ir išgėrimais 
ir loterija. Laukiama svečių iš 
visos Kanados ir iš toliau, Tauro 
sportininkai visiems įvykiams, o 
ypač rungtynėms, stropiai ruo
šiasi. J. P.

Telivizijos liga
Gydytojai jau pastebėjo be- 

plintantį vaikų tarpe negalavi
mą, kuris vadinamas “mūsų epo
chos liga”. Ji pasireiškia aštriais 
galvos skausmais, kuriuos iššau
kia televizija. Labai dažnai kar
tu su galvos skausmais pasireiš
kia regėjimo nusilpimas.

Tai yra vaisiai vaikų sėdėji
mo valandų valandas prieš tele
vizijos ekraną.

JOINT REALTY LTD
S99 BLOOB ST. W. • TEL. LB. 44B81

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Mann - Martel
REAL ESTATE

1199 BLOOR STREET WEST

ŠIOS SAVAITĖS PASIŪLYMAI:

$7.000 įmokėt, 7 kambarių šiurkščių plytų namas, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios virtuvės, garažas. Viena skola ba
lansui 10-čiai metų. Jane - Bloor rajone. .,

$26.900.10 kambarių, atskiras mūrinis namas. Vandeniu aly- 
,va apšildomas, ekstra dideli kambariai, privatus įvažiavimas, 
garažas. Randasi Indian Rd. - High Park Blvd, rajone.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras mūrniis namas, 3 mo
dernios virtuvės, platus įvažiavimas, garažas, geras pajamų na
mas. St. Clair - Glenholme rajone.

$23.900, originalus dupleksas, 10 kambarių, 2 modernios vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, šiurkščių plytų atskiras pa? 
statas, garažas. Randasi prie naujosios bažnyčios.

$16.500, 8 didelių kambarių mūrinis namas, alyva apšildo
mas, du garažai. Bloor - Havelock.

Telefonas LE. 4-8481

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė 
1328 DUNDAS STREET WEST

(prie Atlantic restorano) Telefonas LE. 2-8374
Laikrodžių tikrinimas WATCH MASTERIU. Laikrodžiai su netruksiančiomis 
spyruoklėmis tinka siuntimui į Lietuvą. Įvairūs gintaro išdirbiniai — karoliai, 
liet, albumai, piniginės, parkeriai ir kt. prekės. Europ. radio ir TV aparatai.

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Lietuviška valgykla “NIDA”
876 QUEEN ST. W. (Tarp Crawford - Bellwoods g-vių) 

Telefonas LE. 3-9907
Naujai atremontuotos patalpos. Maistas gaminamas iš šviežių 

produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

394a Roncesvalles Avė., Toronto. Telefonas LE. 4-2104
... « 3

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms! 
Dovanų siuntiniai j Vakarų Vokietiją 

iŠ Danijos sandėlių:
20 sv. cukraus ...............  $3.75

100 sv. kvietinių miltų .... 12.70
20 sv. ryžių .......     5.85
14 šv. taukų ........................ 5.50

3 sv. kavos /dėžutė/ .. 9.80
Prisiųskite pinigus ir adresą ir gavėjos 
per 2-3 savaites visus maisto siunti

nius gaus.
Siuntiniai į Rusijos teritoriją:

Odos 2 poroms aulinių batu su prie
dais $45; 4 poroms $82. Galiu išsiųs
ti odas į Kanados teritoriją 2 poroms 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

mu. Oda labai geros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sarkomycin 5 g r. 
$29.00 su muitu ir visomis išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo džiovos, širdies, 

augšto kraujo spaudimo ir kt.
2 kostiumams ir 2 paltams medžiaga 
su pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export 
359 NOTRE DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Man.
Sav. S. BUJOKAS.

Dar tebėra laikas siųsti pini
gus — labiausiai norima do
vaną Kalėdoms į Lietuvą.

Pilnai garantuota - Oficialiai.

100 rublių — $10.00
Už persiuntimą $5.00 

Didžiausias orderis $50.00 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatomo laike 2 savaičių. Siųskite 
dabar, kad išvengus Kalėdų skubą. 
Prašome reikalauti mūsų 16 plisl. ka
talogo maistui, drabužiams ir vais

tams į SSSR siųsti.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 
NEWARK, N.J., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Banking Commission. #

PIGIAUSI

siuntiniaiį LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
TeL EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

Elektros 
mechanikas

Taisau vhų rūšių elektrai motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vok., kitomis dienomis betkodo.
• -Vt NORUS

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI .
GERA PROGA pirkti tabako ūkį su mažu įmokėjimu. Pilnąį 
įrengti ūkiai geromis sąlygomis. -

DU ŪKIAI MAINYTŲ Į NAMUS TORONTE. -
Kreiptis pas:

CHARLES POCIUS Real Estate
TILLSONBURG, Ont. Tel. Victor 2-3337.

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m.

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

O. K. JOHNSON & CO. LTD. ' ; 2
Travel & Insurance Agencies i 7

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

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 — 
garo 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

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadienis 
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. ’Cu.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę? 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidos. 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

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



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
/r GUDAS V. VASILIAUSKAS

Lietuviškas
Pašalpa sergant 

> ar susižeidus - 
ta $300 per nteiresį;

Ismokaina nuo 
PIRMOS 

šūsirgi mo dienos 
i* 3 ar 5 metus• «V‘i- .

-tij- /pagal susitariau? /

MADAME ANELE 
DESIGNER

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė 
ANELE ŠLEKIENt

Gydytojo patarimas
Mamaitis serga, bet gydytojas 

negali prikalbėti, kad mestų gė
ręs.

— Pagaliau, jei jau negalite iš- i 
negėręs, — sako gydyto-: 

— degtinę gerkite nors su 
vandeniu.

— Bet aš gi slepiuosi nuo žmo- 
į nos gerdamas. Kur gi gausiu šil-į 
to vandens?

— Sakykit žmonai, kad van
duo reikalingas nusiskusti.

Po poros dienų gydytojas su
sitiko ligonio žmoną ir klausia 
Kaip jaučiasi vyras.

— Gana gerai, — sako moteris. 
O skustis tai pradėjo kas pus

valandį ...

tverti 
jas, - 
šiltu 5

Yra kada 
teisėjas kaltinamajam

GYDYTOJA ir CHIRURGE
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 

pagalba.
41 HEWITT AVI. /pri. Roncesval- 

l« - Gimda* $♦./. Tat U. 5-1M1.
-Kabineto telefoną* LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., treiiod. 2-4 vai. p.p., ant- 
rod., ketvirtod.. penktod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

W. J

informacijų kreipkitės Šiandien'

"’•’tfgonių, daktaių ir operacijų 
•išlaidų planai.

Merrier of the Life Underwriters 
Association.

&

Teisme 
sako:

— Iš kaltinamojo akto matyti, 
kad tamsta ne tik nuolat girtau
ji, bet ir darbo nemėgsti.

— Aš protestuoju! — atsiker
ta kaltinamasis. — Kas čia tokio, 
jei aš savo nuolatinio darbo pro
tarpiais lašelį ir,nugeriu!

— Kalbi tamsta apie nuolatinį
! darbą. O kas tai pęr darbas.

— Aš gi pardavinėju Kalėdų 
eglutes...

Kad greičiau žinią 
paskleistų

Moterų rekolekcijose pamoks
lininkas kalbėjo apie tai, kaip 
Velykų rytą prisikėlęs Kristus 
pirmiausia pasirodė moterims. 
Po pamaldų viena moteris priei
na prie pamokslininko ir klau
sia:

— Bet pasakykit. Tėveli, ko
dėl Kristus taip išskyrė mote
ris?

— O labai paprastai.

. 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.

Kas yra liberalinis mokymas?
(Atkelta iš 5 psi.) {taip įvykus, iškyla nepasitikėji- 

bet turi tik vieną tikslą — ieško- mas ir kitomis įsigytomis žinio- 
ti tiesos. Jis taip pat tą amžiną mis, kas dažnai priveda prie 
troškimą ir būtinybę nori per-. blaškymosi iš vieno kraštutinu- 
dtioti studentui raginant jos ieš- mo į kitą.
koti visuose akademiniuose ob- • Liberalinio mokymo instituci- 
jektūose.

Yra sakoma, kad religija bei 
dorovė yra glaudžiai susijusios 
su žmogaus jausmais ir todėl ne
galima jų aiškinti bei mokyti lai-, 
kantis visiško objektyvumo. Yra 
irgumentų už ir prieš, bet viena 
yra aišku, kad prietarus, igno- 
ranciją, išplaukiančią iš subjek
tyvumo, galima panaikinti tik 
koįripetetingomis informacijo-

' mis. Menas, politika taip pat yra' 
; kontraversiniai dalykai, bet ar 
būtų išmintinga universitetuose

j jų nedėstyti ir subjektyviai in- 
; terpretuoti pav. politinių teorijų 
i ir jų savotiška pritaikymą prak-.tada atskirti tiesą nuo tariamų , v , u_ ., ... ..
: tikote? Kuo kontroversiškesnis‘vertybių ir branginti ir ginti lais įĮę’Sę5;/3.' T™1P*,stenja'
'objektas, tuo yra didesnis žmo-įvę. kuri atsiekiama tik per dide- . ’ ?r Ma<1?vu}.us?A •
įgaus palinkimas į jį reaguoti bei i les pastangas. Totalištinė siste- . N^rukus paaiskeio ir paslap- 
: domėtis, o ypač/kada bandoma ma draudžia individui pačiam ^,s- Pasirod?’ sposą iškirto stu- 
. kitko nedasakyti. Ar galima ga-į ieškoti tiesos arba galvoti kitaip, ėrupc. Jie- nugabeno ten
: rantuoti, kad nutylėti faktai ar į negu Įsakyta, nes netiki skelbia- ’ vieno belgu mokslo instituto 
subjektyviai interpretuoti nieką-!mu vertvbių tikrumu.

i dos nebus sužinoti individo? O tiesos, tikro gėrio ir grožio iro

jos į savo programas įrašo reli
ginį pažinimą kaip istorinį faktą, 
kaip žmogaus vieną ir neatski
riamą būtinybę, kas savaime su
prantama, tūrėtų būti žmogui 
pažįstama. Tas taikoma ne tik 
religijos atžvilgiu, bet taip pat 
meno, politikos, literatūros. Net 
panašaus principo laikomasi de
mokratiniame auklėjime. Ar 
svarbu, kad individas taptų de-

— O labai paprastai, — atsakė 
oamokslininkas. — Dieviškasis 
Išganytojas norėjo, kad žinia 
apie Prisikėlimą kuo greičiau 
pasklistų...

“Sputnikas” Belgijoje
Belgijoje kilo didelis susijau

dinimas, kai pasklido gandas, 
kad sovietų žemės satelitas nusi- • 
leidęs pietinėje Belgijoje netoli ■ 
miestelio Nivelles. Atsirado žmo; 
nių, kurie net prisiekinėjo, kad 
tą naktį matę iš dangaus kren-

mokratu, respublikonu ar libe- ta^i šviesos kamuolį.
ralu? Pirmasis ir pagrindinis 
tikslas yra individui suteikti vi
sas žinias ir galimumus jas pa
tikrinti, o jis pats bus pajėgusi

Pagaliau policininkai atidarė 
rastojo rutulio angą ir viduje ra
ito tik semi radijo lempučių ir 

panašiu dalykų prigrūsta. Rutu- 
■ lio viduje rusiškomis raidėmis

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

100 Adelaidė St W.
Room 107

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

Advokatas — Notaras

rBaby 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.

«***’-•>■ — a? F. GALDIKAI -
— 351 JANE ST. /prie Annette/ .

Tikros isaugoma metalinį rutulį, su ku- 
• ■ '-'riuo prof. Pickard 1926 m. prieš 

įidvmui nereikia išoriniu prievar- isavo ^arė atmosferos
'Itinių priemonių, bet tik tinka- i spaudimo bandymus.

i .mos mokymo sistemos. JAV jau Į . vt b a
Įspėjo Įrodyti, ką duoda liberali- ” ' ‘ ■
! nis mokymas ir ką reiškia būti 
‘ gimus laisvu. B. Audrys.

f a St. Keliu Red: mand, kad būtų- „vovvvtiv„ 
gera, jei kolegos pateiktu ir kitų jaugybė'kYtų^augštų" pareigūnų.

y mokvmo sistemų pagrindinius paėmimo metu ambasadą sau-

I Važiuokit į mėnulį
(Atkelta iš 1 pusi.) 

' be ten atstovavo ministerial ir

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

bonia Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

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

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

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

bruožus.

ŠIUMTINIAl Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 Savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo tarkas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame visko, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairtausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimo kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun- 
čtame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopos, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kovą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

22 sv tauku kiauliniu 
__22. sv. CUKRAUS 

šv. lašinių /storų/ 

kg kavos 
kg kakavos 
kg Šokolado 
kg sviesto 
kg taukų 
kg Bekono*

y/1
’/2

$15.60 -r persiuntimas $6.50 
$ 6.45 
$17.95

$1.80
$1.95
$1.78 h/4
$2.65 H/4
S 1.80; 1 
$2.60 1 ■ ■ . kiti

viso 
viso 
viso

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

bufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/Įvažiavimas iš Gearry Ave./
Sav. V. DUNDYS

^ojo policija ir pačių sovietų am
basados sargybiniai.

Dr. V. Sadauskienė r v /' " ■

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

br. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Ddfferin)
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. 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

frf. N. Novošickis
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. vok. (pagal susitarimą).

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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

r , , , j,

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai, plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

ar. WILLIAM J. ZINCHESIN
M.D., L.M.C.C

Gydytojas ir chirurgus
Priėmimo valandos: 10 - 12 vai, 2 

4.30 vai. ir 7-9 vaL vak. 
6M BATHURST «TREET

Toronto-
Tėfefonas LE. 3-4323

Dr. L SiNiON
Od6< ir veneros Hgrų 

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

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

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8013

(7 ' * - l Vi ii ■■ ■■■■■!■.,

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dė. JdHn REKAI
Chirurgas ir okuterts

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų speetalfctes,

- X RAY (Rentgetas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395
Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Londone sovietų ambasados 
į priėmime dalyvavo užs. r. min. 
i Lloyd ir kiti vyriausybės nariai.
Kadangi ambasados patalpos ne
pakankamai didelės, buvo dvi 
serijos: pirmojoj dalyvavo augš- 
tieji vyriausybės pareigūnai, ant 

irojoj — parlamento nariai ir kt. 
I žemesnės kategorijos pareigūnai, 
i Tokijo sovietu atstovybėje įvy 
jko didižausias ikišiol nuo II D. 
; Karo priėmimas, kuriame daly-

I įvavo apie 800 svečių.
Į ! Bcitnoje sovietų ambasadoje 
j j Smirnov turėjo menką pasiseki- 
[ imą — nei kancl. Adenaueris, nei 
Į i jo ministerial, nei jo partijos va- 
į dai priėmime nedalyvavo. Savo 
į atstovus buvo atsiuntę tiktai so- 
1 cialistai.
I Išor. Mongolijos sostinėj Ulan 
| Bator priėmimo proga kalbėjo 
I sovietu atstovas Molotovas.

JAV prežictėrifgš' Eisenhowe- 
i ris pasiuntė Vorošilovui, augšč. 
į sovieto prezidiumo pirmininkui, 
| telegramą, sveikindamas Sov. 
| Sąjunsą “valstybinės šventės 
j proga”.

Or. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MDRKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir teste dienia is 
pagal susitarimų

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

(DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

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

891 DUNDAS ST. W.
I Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

WoPB^E^gONS®
Iffif^pTRAyEir-B'-:''

Tel. V/A.23-9484 v WX. 3-971S

nūąlcit- • .• 0t'5t^ečiubt1<

iėktuvoiį Taiyois, ge^mR^tai^
Nesexoninta meto ncolaidcs!

■ ir y?xą.s parūpiname pcr /

fe- • ' Kreipfcites/1 niūs: į i/ •

- WtiiSL. ■
.^7

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defet- 
dttria aklų nervus, kūW< daŽ 

nai sukelia galvos skaudėjimą ir nafr- 
vrngumg. Kalba sla9ų kolbom^ 
470 College Si. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Duff efin/

Visų rūšių mechaninis outomobilių 
remontus. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto’
Telefone!: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75

persiuntimas $6.50
persiuntimas $6.50

kg citrinų
kg dŽiov* cprikosų
kg figų
kg datulių
kg riešutų mišinio

produktai iš mūsų kainoraščių.

1 
i

1 
r ■" i 

fĖKSTlLĖS MEDŽIAGOS.
Vyriški kostiumai nuo ......... $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo ........... $9.45 ir

• ” - tMedžiaįos suknelėms nuo ......... $4.45

2 kg odos /5 poroms batelių/
°do6 storų padų 4 mm ...............

Vyriški tufliai ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90
Moteriški bateliai bile kokio fasono ......................................... $10.95

VAISTAI:
Streptomycino 10 g r.
Isoniazid /rimifon/
* 50 mgm

RAS 500 tabl.
* liepas /Rim. + Pas/

daugiau /už 3¥2 yordo/ 
daugiau /už 3y/2 yordo/ 
/2’/z2 yordo dvigubo pi./ 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje. 
........................................ $18.30 
....................  ..S 3.95

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

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master eleetncian.

251 LAUDER AVĖNUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Paieškojimai
Albinas Tau'tkėvičnrs, gvvenęs 

Quebeco provincijoje, prašomas 
atsiliepti Albinui Ripkevičiui, 
195 Argyle St., Toronto, Ont.

Ėast Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pdtdiioVn bei aptrauktam 
senus. Didelis pasffrMcimdš įvairiu

Telėtehd* HO. 3-5493
r, u i I.. 2 J' iTMOTrryi trw 1 i

VEDYBOS
JĮei norite vesti, rofykrte /vokiečių ar 

. fcnkų k,/, telefonvokite or atvykite 
armėniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avo, Toronto, Ont. ' 

TeL EM. 8-9281
Informacijos kosdren nuo 6-9 vai. v. 

‘ Atsakymams roStu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonai, specifikacijos, rėportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

OKULISTĖS
Br. BUKOVVSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

I uriwii 1 ii iii m limn m—ėfa

$2.60;
1000 tabl. į 

$4 60 j 
$3.50 j 

1000 tabLi
$8.25: ir daugelis kitu vaistų.

Vit. 8-1 10 mgm 100 tabl. $0.80

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams kirpti mažinę 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones.
rt M111; # i ; ..

Akordeonus 120 bosų 5-4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškas laikro
džius; J variu s papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 štJ $4.25, 
UsmMcus prekes reikta persiuntimui į Lietuva pridėti dar $6.50, į Sibirą $7.90. 
Stendorttaiuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

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

^HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (42 Brodick St.)

ORBIS SKYRIUS ČIKAGOJE: 
4415 o. Rockwell St., Chicago 32. Ill.

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

ŠILDYMO KOHTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilbūrnerius ir gaz- 

birrncrius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., TofOfittL Tėlef. LE. 4-6123
ANT. JCOZAPAITIS

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
L BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų 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 procentu.

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

Garantuoti siuntl- 
niaiJSovietu Rusiją 

Ir užimtus kraštus

Me< «»unčiome tiesio! iš musų sandė
lių Kohadoje orbo Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

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

Susite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
6*8 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefono* EM. 8-9527.

VtoUflėėlė firma, sitfntfeRfi tMHrilM 
ii Kanados. Oidžtaotias prekių pati-

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.
III .1!.II i*— ėuu u Fili. fc

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

TELEVIZIJOS

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETt 
it&lN

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

Telef. įstaigos: Teldf. namąp 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

RADIO APARATUS
ApOrortoi tolmoml ir grofrnoml f na
mu* veltui. Darbe* ir Joly* geron- 
tuofo*.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

A. LIŪDŽIUS, B.U
VIESASĖ NOTARAS 

(Notary Public)
Advokatas H Lietuvos. £ ■ M 

Visi notariniai reikalai ;r tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai. *4STANLEY SHOE STORE
AugiČiousios rūiies moterų, vO'kų ir 
vyrų botai, normuotas dydžio ir ptctO*

1438 Dundas St W.
91 Roncesvalles Avė.,



t’-if
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TORONTO. Ont. MONTREAL. O u e.
^Sv. Jono Kr. parapijos žinios

Šį sekmadienį po 9.30 vai.

rinkimas. Pamokslai pamaldų 
mėtų kun. B. Pacevičiaus. '

— Savaitės bėgyje vizituoja
mos šios gatvės: Mulock, Vine, 
St. Johns Rd., Bloor, Indian Rd., 
Indian Grove, Wanda ir Prince 
Bupert.
^—Gruodžio 6-8 d.d. par. baž
nyčioje įvyks prieškalėdinis su
sitelkimas, kuris baigiamas Ne- 
kaltp Prasidėjimo šventėje ben
dra parapijos agape.
t — Šį sekmadienį po 11 vai. pa

maldų klebonijoje įvyks parapi
jos komiteto ir Kat. Mot. D-jos 
parap. skyriaus bendras posėdis, 
kuriame bus aptarti bendro pa
rengimo reikalai. Parengimas 
įvyks advento išvakarėse, šešta
dienį, lapkričio 30 d., parap. sa-

j— Parapijos choro sopranų ir 
aitų repeticija šį ketvirtadienį 
7.30 vai. vak. Bendra choro repe- 
ttrija sekmadieniais po 11 vai. Į 
pamaldų.

— Parapijos salėje vyksta: 
penktadienį—“Varpo” shoro pa
gerbimas, šeštadienį — “Dainos” 
grupės parengimas, sekmadienio 
vakare — Toronto skautų Židi
nio pobūvis.
.t?— Labai skatinama lietuvių 
Visuomenė gausiai atsilankyti į 
Detroito liet. Dramos Teatro sta
tomą “Sąmokslą prieš savuo
sius”. Ypač liet, jaunimas iš vai
dinime keliamų idėjų galės daug 
ko pasimokyti.
*— Šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gas pamaldos už Salomėjos But
kienės vėlę, sekmadienį 12 vai. 
už a.a. Juozą Augaitį jo 5 metų 
metinėse.

- — Sutuoktas Juozas Aukšta- 
kalnis su Gertrud Foerster.
- — Pakrikštyta Teodora Mar

kevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, lapkri

čio 18-22 d., lankysime parapi
jiečius sekančiose gavtėse: Hill- 
mour t Rd., Marcia Ave., Caledo
nia Rd., Codsell Ave., Adelaide 
St., Richmond St.. Vanauley St., 
Grange Ave., McCaul St, Mark
ham St., Euclid Ave. ir Palmer
ston Ave.

— Parapijiečiai tėvai raginami 
savo jaunas dukras nuo 13 m. 
amžiaus siųsti pas Nekalto Pra
sidėjimo seseles pasimokyti lie- 
tuvisKų rankdarbių. Tai reta 
proga, kurios praleisti negalima. 
Rankdarbių kursai vyks šešta
dieniais nuo 3 iki 5 vai. p.p. 46 
Delaware Ave. patalpose.

— Nors parapijos choras tikrai 
vertas pasididžiavimo, bet, tu
rint daugiau naujų choristų ir 
ypač chorisčių, būtų galima dar 
daugiau atsiekti. Ponios ir pane
lės, kurias Dievas apdovanojo 
gražiais balsais, prisidėkit Jo 
garbės padidinimui. Choro repe
ticijos vyksta sekmadieniais tuoj 
po sumos ir trečiadieniais 7.30 
vai. vak. muzikos studijoje .

— Šį šeštadienį Prisikėlimo

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

DETROITO LIETUVIŲ DRAMOS SAMBŪRIS, vadov. rež. Z. Arlauskaitės • Mikšienės, SEK 
MADIENĮ, LAPKRIČIO 17 D., 3 V AL. p.p. PRISIKĖLIMO SALĖJE stato Vyt Alanto 3-jų 
veiksmų pjesę

SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS”
Visi lietuviai maloniai kviečiami būti liudininkais dramos, kurios veiksmas — mišrių šeimų kū
rimo problema — vyksta šiandieną.

Pakvietimai gaunami sekmadie
nį po pamaldų prie bažnyčių. 
Prie įėjimo duodama tik prog
rama.

Vakaro pajamos Vokietijos lie
tuvių kalėdinei šalpai.

KLB Toronto apylinkės Šalpos Fondas.

KLB Krašto Tarybos 
suvažiavimas 

šaukiamas lapkričio 31 - gruo
džio 1 d.d. Toronte Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijos pa- 
talposee. Tarybos nariams — 
rinktiesiems ir apylinkių valdy
bų pirmininkams — kvietimai ir 
programa jau išsiuntinėti. Jei 
kas dėl kurių nors priežasčių 
kvietimo nebūtų gavęs, prašomi 
sekti pranešimus spaudoje.

KLB Krašto Valdyba.
Toronto skaučių-tų Židinys 

lapkričio 17 d., sekmadienį, 6.30 
;alėj jokio lietuviško parengimo' vai. vak. šv. Jono Kr. parapijos 

salėje rengia 39 m. Lietuvos 
Skautų S-gos ir Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą. Po 
minėjimo programa, vaišės ir šo
kiai. Skaučių-tų Židinys.
Kariuomenės šventės iškilmės 

Toronte vyks šeštadienį ir sek
madienį, lapkričio 23-24 d.d. Kal
bėtoju pakviestas iš Niujorko 
ats. pulk. J. Šlepetys. Meninę

nebus. Salė perleista vestuvinin
kams. Sekmadienį 3 vai. p.p. 
Šalpos Fondo iniciatyva Detroito 
Liet. Dramos Sambūris vadovau
jamas p. Mikšienės statys V. 
Alanto 3 veiksmų pjesę “Sąmoks 
las prieš savuosius”. Kadangi 
vaidinimas užsitęs ilgokai, kino 
salėj tą dieną nebebus, bet jauni
mas, kaip paprastai sekmadie
niais. turės savo šokius iki 10 
vai. vak.

— Pakrikštyta Aida Marija 
Kliorikaitytė.

Lietuviškų rankdarbių 
kursai

Nekalto Prasidėjimo Švč. M. 
Marijos seserys pradeda rank
darbių kursus nuo lapkričio 16 d. 
vaikų darželio patalpose 46 Dela
ware Ave. Mergaitės priima-Išganytojo liut. bažnyčioje,

1691 Bloor St. W ir Indian Rd. ; mos nUO 13 metu. Pamoku pra- 
kampe, lapkričio 17 d., 4.30 vai. j džia 3 val p -ki 5 vai;pp.p. 
p.p., lietuvių pamaldos. Bus sven, kiekvieną šeštadienį. Dėl sąlygų 
ciama Mirusiems minėti šventė. susjtariama veitoie arba skam- 
Po pamaldų parapija saukia me- biRti tel LE 4.5773.
paprastą parapijiečių susirinki
mą parapijos ateities veiklai ap
tarti. Kun. dr. M. Kavolis.

Naujų Metų sutikimą
Prince George Kotelyje šiais 
metais ruošia radio programa 
“Tėvynės Prisiminimai”.

Jubiliejinis “Moters” 
numeris

Kariuomenės šventės minėji
mą ruošia lapkričio 24 d. bend
ras kūrėjų - savanorių, šaulių ir 
atsargos karių komitetas. Pa
maldose už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės abiejose liet, ’■ažny- 
čiose. Jose kviečiami dalyvauti 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis. į r

Oficialioje programos dalyje, 
D’Arcy McGee salėįe, paskaitą 
skaitys sav. kūrėjas J. Viliušis. 
Dalyvaus Liet, valst. operos so
listė P. Radzevičiūtė, AV para
pijos choras, o B. Kle zaitės - 
Kerbelienės scenos mvlėtoių bū
relis suvaidins St. Lauciaus 1 
veiksmo laisvės kovų vaizdelį 
“Paslaptingoje zonoie”. Taip pat 
pasirodys skautų vyčių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. 
Piečaičio.

Minėjimo pelnas — įėjimo au
kos skiriamos kam invalidams 
šelpti it M-lio šeštadieninėms 
mokykloms. Jaunuoliams iki 15 
metų amžiaus įėjimas laisvas.

Kun. d r. J. Kubilius, SJ, AV 
narsnijos organizatorius ir baž
nyčios statytojas ordeno vado
vybės atšaukiamas į centrą Či- 

■ kacmie To vienon atvyksta kun.
J. Borevičius, SJ.

Ats’cv4>"kinimas su klebonu. 
Dabartinis mūsų klebonas kun. 
dr. Jonas Kubilius, SJ, buvo pa
sidaręs mums toks savas ir bran
gus, kad išsiskyrimas su juo nė- 

1 ra taip lengvas dalykas.
Prieš klebonui išvykstant visi 

parapijiečiai beabejo norėtų su 
’uo pasimatyti, iam ranką pa
bausti ir palinkėti sėkmės nau- 
:ose pareigose.

Tokia proga bus LK Moterų 
D-ios ruošiamoje vakarienėje ši 
■.eštadienį, lapkričio 16 d. 7 v. v

Būtų gražu, kad į minėta va
kariene. kuri bus kartu ir išleis
tuvių banketas mūsų mylimam 
klebonui ir priimtuvės naujam 
atvykstančiam kun. Jonui Bore- 
vičiui, SJ, kuodaugiausiai lietu
viu atvyktų.

Vakarienė ivvks naudai išde- 
koruotoje parapijos salėje.

Bus Įdomi dainų prgorama, ku 
rią išpildys Bendruomenės ir pa
rapijos jungtinis choras ir šešta
dienio mokvklos mokiniai.

Bilietas $2 asmeniui. Juos pra
šome iš anksto įsigyti nas Drau
gijos nares. Rengėjos.

V’lniečiu susirinkimas. Ši sek
madienį, lapkričio 17 d., tuoi pc 
pamaldų A V Montrealio oarapi- 
:os .salėie šaukiamas Vilniaus 
krašto lietuviu susirinkimas. Vi
si vilniečiai, gvvena Montrealy- 

i je, prašomi susirinkime dalyvau
ti, nes bus sprendžiamas VKLS 
Montrealio skyriaus įsteigimo 
klausimas. Taip pat. aktualiais 
Vilniaus krašto reikalais prane
šimą padarys Toronto skyriaus 
pirm. K. Baronas.

♦ Spalvotas lietuviškas filmas, 
kuriame dažnas galės save pa
matyti, bus rodomas Aušros Var
tų parapijos salėje, šį sekmadie- 
■ i. l’pkrič’o. lT d., 4 vai. p.p.

AV parapijos komiteto visuo
tinis susirinkimas šaukiamas lap 
kričio 14 d., ketvirtadienį, 7.30 
vai. v., klebonijoje.

Užsakai skelbiami AV bažny* 
čioje: V. Petrovas iš Sudbury su 
E. Greitaitiene iš Montrealio.

E. Kepalaitė savo šokių kon- 
ej te, lapkričio 9 d. Gesu salėje, 

atrodo, sėkmingai apgynė savo 
užsimojimą prasiveržti į kana- 
diškosios visuomenės baleto sce
ną. Rečitalis, buvo neeilinis. Tur
tingi kostiumai, gerai apvaldyta 
ecfiniką, platus repertuaras ir 

šokėjos labai sceninga laikyse
na rampos šviesose, pelnė įai ne
mažai entuziastingų aplodftmen-. 
tu, voač antroje programds ’galy- 
]e. Pirmojoje dalyje perdėfiOra- 
riška nuotaika, gal būt, nę_?ąsai 
tesiderino su baleto paskirtimi 
■>ei su pačios šokėjos charakte
riu. Antrojoje dalyje, gražiausi 
buvo šokiai, kuriuose daugiau
siai pademonstruota tiksliojo 
klasikinio baleto judesių jr for
mų. Taip pat gražūs buvo-leng
vi, nepretenzingi, taip vad; -eha- 

; rakteringi šokiai, iš kurių bene 
geriausiai pavykusios “vaikiš
kos idilijos” pagal komp. A. 
Khachaturiano muziką. Taip pat 
gera buvo akompaniatorė ir pia
nistė Helene Cimon. Abi solistės 
gausiai apdovanotos gėlėmis. 
Publika, kurios buvo susirinkę 
apie 250, trečdalis kitataučių 
montrealiečių, per pertrauką 
turėjo progą pasigėrėti fojė iška
bintais E. Kepalaitės tapytais 
paveikslais, kuriuose žymus ne
abejotinas talentas.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 16 D., 7.30 vai. vak. 
šv. Jobo Kr. parapijos salėje

“Dainos” grupė rengia

LINKSMĄ

VĖDARU BALIŲ
Gera? orkestras, turtingas bufe
tas, kieti ir minkšti gėrimai, 
linksma vakaro nuotaika.

Rengėjos.
Varpo tradicinis balius įvyks 

lapkričio 30 d. T. Liet. Namuose.
Toronto apylinkės Tarybos 

posėdis, įvykęs pereitą sekma
dienį, pasižymėjo didesniu kon
centravimus! prie esminių Bend
ruomenės reikalų. Posėdžiui pir
mininkavo K. Baronas ir S. Ba- 
nelis, j r., sekretoriavo — Šim
kus. Be eilinių apylinkės pirmi-

programą išpildys Toronto Liet. nįnko> kasininko, Šalpos Fondo 
choras Varpas .Šventes įsvaka- Tautos Foncjo pranešimų, išsa-
rėse, šeštadienį, Prisikėlimo par. 
salėje įvyks didingas pobūvis, 
kuriame nuotaikingą programą 
išpildys Vacį. Verikaičio vado
vaujamas kvartetas. Kariuome
nės šventę rengia specialus ko
mitetas susidedąs iš apylinkės 
valdybos ir trijų kariškų organi
zacijų atstovų. Komitetui pirmi
ninkauja Herb. Stepaitis.

“Varpo” pagerbimas
* Toronto lietuviškos organiza
cijos sudarė komitetą “Varpo” 
chorui pagerbti 5 metų sukaktu
vių proga. Lapkričio 15 d., penk
tadienį, 8 vai. v., šv. Jono Kr. 
parapijos salėje ruošiamas po-

Solidarumo mokesčio 
. vajus. ■ .

tebevyksta. Praeitą sekmadienį I bpvįs Specialius pakvietimus 
prie Prisikėlimo bažnyčios rin
kėjai A. Kantvydas, V. Koly- 
čius ir Al. Kuolas surinko S40 
Prie šv. Jono Kr. bažnyčios Aug

galima gauti organizacijų valdy
bose arba pas komiteto narius:
op. Indrelienę, Vaidotą, Banelį

Kuolas ir St. Jasė’iūnas S18. Ki
tur surinkta $20 (Šalna, širka,

ir kt.
Liet, šeštadieninėje 

mokykloje- Liet. Kat. Moterų D-ja švenčia Račyš, Sendžikas). Viso praeitą
savo auksinį jubiliejų. Šiai gar- sekmadienį gauta $78, o bendra ■ ryšium su Kalėdų senelio 
bingai ir istorinei sukakčiai at- šių 
žymėti Kanados Liet. Kat. Mo
terų D-jos. Centro Valdyba išlei
džia puošnų, žymiai padidintą ir 
gausiai iliustruotą “Moters” nu
meri. Jo bus spausdinama kele
tu šimtų daugiau, kad galėtų jį 
įsigyti ir nenuolatiniai skaityto
jai.

para-1 ’ j J.

,į metų suma padidėjo iki idu ši šeštadieni painokų nebus. I 
$1066. Liko neatsiskaityta su rin- , Mokyklos vadovybė dėkoja vais-. 
kėjais apie $60. ; tininkui Jonui V. Margiui už i

Kitą sekmadieni numatyti rin- padovanojimą vaistinėlės kabi-
• • • • ___ _ . • X______Y • _ _ . . : ■

ir Tautos Fondo pranešimų, išsa
mų referatą skaitė apyl. valdy
bos vicepirm. J. Strazdas iškel
damas Toronto liet, kolonijos or
ganizacijas, jų kultūrinę ir eko
nominę veiklą, ypač kviesdamas 
į glaudesnį atskirų politinių gru
pių bendradarbiavimą. Susirin
kime buvo pozityviai pasisakyta 
Geležinio Fondo steigimo reika
lu. Vasario 16 minėjimo kalbė
toju pageidauta pakviesti adv. 
Olį iš Čikagos: Pagiedauta ape
liuoti į lietuvius tėvus ir jauni
mą lituanistinių kursų lankymo 
reikalu. Posėdyje nutarta rinki
mus j apylinkės tarybą pravesti 
gruodžio 9 d. Posėdyje dalyvavo 
26 atstovai.

• 'UJ ..4Atlantis Export - Import B-vė 
šiomis dienomis paskelbė dide
lį radijo aparatų ir muzikos ka
binetų išpardavimą, kuris tęsis 
ligi lapkričio 30 d. Išpardavimo 
metu duodamos didelės nuolai
dos. Išpardavimas vyksta b-vės 
krautuvėse: 380 College St. ir 
626 Bloor St. West, Toronte.

i Pereitą savaitę Atlantis Ex-

Liet. Enciklopedijai parama
Tof. apylinkės valdyba yra 

kreipusis į LE biičulius (TŽ nr. 
33 ir NL nr. 42), kviesdama pa
remti LE leidimą ir L.B-nės apy
linkėms nuperkant po vieną ar 
daugiau- LE komplektą viešoms 
bibliotekoms. Iniciatorius buvo 
inž. J. Dragašius, kuris pirmas 
tam paskyrė $10. Apyl. valdyba 
paskyrė $25, Aug. Kuolas, P. Le- 
lis ir J. Strazdas po $5.

Vienas komplektas LE jau gau 
tas ir bus įteiktas Toronto vieša
jai bibliotekai. Laukiama ir dau
giau LE bičiulių talkos.

Montrealyje taip pat susidarė 
panašus fondelis. Reikia tik pra
dėti darbą, o toliau jis pats. eina.

Petrui Bernotui yra du laiškai 
iš Lietuvos, siųsti į Winnipegą. 
Kreiptis j “TŽ” administraciją.

“Liaudies Balsas” prašneko ne 
socialistiškai. Spalio 25 d. nr. jis 
rašo: Kai žmogus miršta, jis nie
ko su savim nenusineša. Jo tur
tą giminės išsidalina. Palieką tik 
geri darbai, ypač visuomenės la
bui. Dėl to reikią geriau aukoti 
“Liaudies Balsui”.

IEŠKAU DARBO prie vieno mažo vaiko 
su pilnu išlaikymu. Tel. RO. 6-5667.

Rėjai: prie Prisikėlimo bažnyčios 
P. Lelis, A. Liūdžius ir V. Mei
lus, prie šv. Jono Kr. bažnyčios 
M. Kriščiūnas ir B. Krūminienė.

Apvl. valdyba.

Mūsų skyriaus nariui kūrėjui savanoriui ir Vyties Kryžiaus 
kavalieriui

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
liūdesio prislėgtai jo žmonai Bronei, sesutei Onai, broliui 
Kaziui su šeima ir kitiems artimiesiems reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdi

Toronto Kūrėjai Savanoriai./

Mielam kolegai, Lietuvos kariuomenės savanoriui - kūrė
jui, Vyčio Kryžiaus kavalieriui

A A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
jo žmonai Bronei, broliui Kaziui ir visiems giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškia

J. Viliušis
Liet, kariuom. savanoris - kūrėjas, 

Vyčio Kryžiaus kavalierius.

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
Poniai Bronei Pabedinskienei ir giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Gražina ir Stasys Daukšos.

ra

ANTANUI PABEDINSKUI mirus

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ir kitiems gimi-

nėms

L. A. Gailiušiai.

M. Gaputytė,
V. L. Giriūnai, 
A. I. Mališkai.

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
didžio skausmo prislėgtus — žmoną Bronę Pabedinskienę, 
sesutę Oną Pabedinskaitę ir visus gimines nuoširdžiai už
jaučiame

neto su vaistais mokyklai.
“Senojo pasaulio mugė” 

atidaroma ši trečiadieni, lapkri
čio 13 d., 2 vai. p.p. International 
Institute patalpose 415 Jarvis St. 
Mugės lietuvių skyriuje bus įvai 
rių grynai lietuviškų dirbinių.

Mūgė tęsis iki šeštadienio, lap
kričio 16 d. Atidaryta bus kiek

vieną dieną nuo 2.30 vai. p.p. iki 
j 10 vai. v. Uždarymo proga bus 
didelis koncertas Harbord Colle
giate salėje (Harbord - Euclid). 
Koncerte dalyvauja geriausios 
profesionalu meninės jėgos.

Kaukių balius
Lapkričio 30 d. Prisikėlimo pa

rapijos salėje Aušros klubo val
dyba rengia didžiulį priešadven- 
tinį kaukių balių. Trys geriau
sios kaukės bus premijuojamos. 
Bilietai gaunami iš anksto pas 
klubo narius. Nepraleiskime nė 
vienas šios retos progos.

Sol. J. LiUstikaitės koncertas
Gruodžio 7 d., šeštadienį, Prisi

kėlimo parapijos salėje apylin
kės valdyba ruošia sol. J. Liusti- 

• kaitės koncertą.
Kalėdų atostogų metu 20 stu

dentų gali gauti darbo prie kalė
dinių laiškų paskirstymo pašte. 
Gali užsiregistruoti ir kiti, kurie 
šiuo metu neturi darbo. Prašo
ma užsiregistruoti šią savaitę šv. 
Jono Kr. parapijos klebonijoje 
tel. EM. 4-7646.

ĮSIGYKITE naujausių knygų
Toronto šv. Jono Kr. parapijos knygy

ne paskutiniu metu yra gauta: 
St. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos, II d., 

kietais viršeliais ................... $7.00
Lietuvių Beletristikos Antologija, I d., 

red. B. Brazdžionis, kiet. virš. $7.00 
Valgių gaminimas, paruošė E. Drąsutie- 

nė, O. Rodoitienė, E. Storkienė ir A. 
Sližiene, išleido J. Karvelis, kietais 
viršeliais ...........................  $7.50

S. Prapuolenytė, Mieli žodžiai, lyr. $2.00 
Irena Joerg, Taiko ateina j slėnį, roma

nas ....... ................ '............ $1.50
A. Kairys, Diagnozė, komedija $2.00 
A. Vienuolis, Viešnia iš šiaurės, I ir II 

dalis, po ................  $3.00
Anglų - Lietuvių kolbų žodynas, redaga

vo V. Baravykas, 20.000 žodžių $4.00 
S. Tomorienė, Saulės Vestuvės, pasakos

vaikams .............................. $2.00
Grimų pasakos $3.00
Elena Tumienė, Karoliai ir Šventieji, ei

lės ............................................ $2.50
Užsakymus siųskite: PoroBijos knygynas, 
c/a V. Aušrotas, 941 Dundas $t. W., 

Toronto 3, Ont.
Šiuo adresu galimo užsakyti visus loik- 

rošfius, žurnalus ir knygos.

port - Import b-vė iš Vokietijos 
gavo dideles siuntas naujausių 
modelių radijo aparatų ir muzi
kos kabinetų, kurie šiuo metu 
yra patikrinami ir leidžiami į 
rinką.

Plėsdama veiklą Atlantis Ex
port - Import b-vės centrinė įs
taiga šiomis dienomis persikėlė į 
naujai atremontuotas erdvias 
patalpas 3 Borden St. (kampas 
College St.) II augšte. Tel.: WA. 
3-3833. College St. krautuvės te
lefono naujas numeris yra: WA. 
3-3931. >

TLCh. “Varpo” penkmetis 
paminėtas pereitą šeštadienį įs- 
oūdingu koncertu Eaton audito
rijoje talkon pasikvietus solis
tus: J. Krištolaitytę ir A. Stem- 
pužienę iš Cleveland© ir toron
tiškį V. Verikaitį, o paskutiniam 
programos numeriui dar ir H. 
Rožaitį. -j

Bendrai koncertas buvo ne ei
linis -reiškinys Toronto lietuvių 
kultūriniame gyvenime, kaip ne 
eilinis veiksnys jame yra ir Var- 
oo choras. Deja, klausytojų galė
jo būti gerokai daugiau — bent 
400 vietų tuščios. Gaila, nes to
kių koncertų nedažnai būna. 
(Plačiau žr. 3 psl.).

Nuoširdi padėka priklauso solistams 
St. Mašaloitei, V. Žemelytei, V. Bigaus- 
kui, V. Verikaičiui ir muzikui Gailevi- 
čiui. Padėka priklauso šv. Jono Krikštyto
jo ir Prisikėlimo parapijoms, paskaitinin
kui prof. V. Verdžiui iš Modisson univer
siteto ir taip pat profesionalams, versli
ninkams ir kitiems aukotojams, kurie 
prisidėjo tuo, kod Toronto ir Hamiltono 
LFB įgalino sukelti Toronto studentams 
dvi vienkartines stipendijas.

Toronto ir Hamiltono Lietuvių 
Fronto Bičiuliai.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbut atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių. Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

-

aledines

TORONTIEČIAI GALITE UŽDIRBTI Ko- 
ledoms ekstra pinigų. Sunaudokite savo 
laisvalaikį produktingai. Moka augštus 
procentus. Patyrimo šiame darbe nerei
kalinga, šiek tiek angliškai pageidauja
ma. Skambinkite Mr. John Wojcik tik 
rytais tel. EM. 6-7231.

EXPORTO BENDROVĖ LONDONE, Ang- 
lijoje, gerai veikianti nuo 1946 m., tu
rinti didelius audinių, maisto ir vaistų 
sandėlius ir turinti patyrimo siusti pa
galbos siuntinius į Europą ir Aziją, ieško 
atsakingų komercinių atstovų. Puikiau
sios galimybės firmai ir tinkamam as
meniui. Rekomendacijos reikalingos. Ra
šyti: "Tėviškės Žiburių" administracija, 
Nr. 5.

P a d ė k o
Širdingai dėkoju dr. Josiukui už su

teiktą medicinos pagalba mano ligoje ir 
už greitą pagydymo.

Vyta utos M.

išnuomojamas kambarys II augšte, gali
ma virti. Yra vieta mašinai. LE. 7-1503.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. Skambinti po 7 vai. vak. telef. 
LE. 1-5692. 55 Garden Ave.

Išnuomojamas 4 kambarių butas be bal
dų, naujai išdažytas su atskiru įėjimu, 
II augšte, tik suaugusių šeimai. 123 
Beatrice St., tel. LE. 4-1586.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomis 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont* 
realj, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Baldų

UŽSISAKYKITE 
ANGLIS

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

Anglys išvežiojomos ir šeštadieniais;

MES PATARNAUJAME!
Gaminame visų rūšių GUMINIUS ANTSPAUDUS ir SPAUS
DINAME VISOKIUS KOMERCINIUS SPAUSDINIUS: biznio 
korteles, laiškų blankus, vokus, vestuvių pakvietimus ir t.t

Dėl greito patarnavimo kreipkitės į

ONTARIO STAMP & PRINTING CO.
1693 DUNDAS ST. W. Telefonas LE. 1-6211 

(tarp Brock ir Lansdowne)

atvirutes-
Tinka 

netik pasveikinti 
savo prieteiius ir draugus 

šiame kontinete, bet jos tinka siųsti 
ir į Lietuvą pasveikinant 

švenčių proga.
Kaina 10 et.

Užsakymus su pinigais siųsti: 
SP. B-VĖ “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. West, 

Toronto 3, Ont., Canada.

PO “VARPO” KONCERTO 
(Atkelta iš 3 psi.) 

apylinkės v-bos* pirmininkas ir 
paskaitytos sveikinimo telegra
mos.

Su šiuo koncertu užsiskleidžia 
dar vienas lapas “Varpo” istori
joje. Norėtųsi palinkėti Maestro 
Gailevičiui ir choro administra
toriams ir toliau energingai tęsti 
taip gražiai pradėtą darbą ir su
silaukti dar daug penkmečių.

____  _Eug. Bubelis.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

“LITAS” veikia sekmadieniais U-l vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

Išnuomojamas butas ii trijų kambarių 
su atskira vonia. Long Branch. Telefonas 
CL. 5-4)361, skambinti tarp 4-5 vai. p.p.

Parduodama obuolių sunka (ci
der) obuolių vynui daryti. R. R. 
1, Markham, Ont., Lappsider 
Mill. Skambinti tel. 262J3..........

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte. Yra garažas. Tel. LE. 3-7386.

Išnuomojami du kambariai ir uvirtvė II 
augšte. High Park Ave. prie Annette. 
Tel. LE. 2-9547.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARDENS.
REAL ESTATE

1611 Bloor St W Toronto, Ont. *
■' ^c*w*-*«

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards na^ys

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

į,?.**.

Georgianbay— $500 pilna kaina 1 akro sala arti nuo kranto, 
95 mylios nuo Toronto, pirmą kartą paskelbta pardavimui.

Grenadier Rd. - Roncesvalles, 20 kambarių, 4-rioms šeimoms 
pastatas, moderniškos virtuvės ir vonios, 4 šaldytuvai ir pečiai. 
Prašoma kaina $40.000, įmokėti $15.000

Oakmount - Bloor. 12 kambarių atskiras gražus narnai, 3 vir
tuvės. privatus įvažiavimas, garažas. Visa kaina $30.000, įmo
kėti $12.000

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

t


