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Sava spauda Savaites įvykiai
’ Kaži ar dažnai pagalvojame, kaip pasijustume, jei vieną 

gražią dieną čia svetimuose kraštuose gyvendami netektume 
savosios lietuviškos spaudos? Kai ją turime, kai gauname regu
liariai, atrodo, tai kasdieniška mūsų gyvenimo reikmenė, savai
me suprantama. Iš jos juk sužinome lietuviškojo gyvenimo nau
jienas, joje randame minčių bei svartomų įvairių klausimų, kurie 
ir muips patiems rūpi. Joje ir mes patys galime savo nuomonę 
pareikšti, mums rūpimus klausimus iškelti, atkreipti į juos visos 
visuomenės dėmesį. Savoji lietuviškoji spauda tuo būdu yra mū
sojo gyvenimo būtinybė. Ji moralinė atrama, o dažnai ir praktiš
kajame gyvenime patarnauja.

Bet savoji lietuviškoji spauda nėra kieno nors dovana. Jos 
niekas kitas mums niekad neparūpirio ir neparūpins. Ją mes tu
rėjome patys sau sukurti ir turime taip pat patys išlaikyti. Mes, 
tiesa, negalime sukurti didelių laikraščių, kurie prilygtų laik
raščiams tų tautybių, kurios savo narius čia skaito šimtais tūks
tančių. Mūsų laikraščių skaitytojų skaičius niekad negalės būti 
labai didelis, tad jie niekad neturės-tiek lėšų, kiek reikėtų dide
liam ir visais atžvilgiais įdomiam laikraščiui leisti. Mes galime 
leisti tik tokiuos laikraščius, kokiems pajėgiame sukaupti lėšų. 
Be jų juk neįmanoma laikraštį techniškai gražiai leisti. Sunku 
taip pat bendradarbius suburti, kai dažnai neįmanoma jiems ne 
tik atlyginti, bet dažnai net grąžinti ryšy su bendradarbiavimu 
jų padarytas išlaidas. Rašančiam, neužtenka turėti popieriaus, 
rašalo ir pašto ženklą straipsniui pasiųsti. Laikraščio bendradar
biui reikia pačiam surasti žinių bei minčių. Reikia daug skaityti. 
O nei knygų, nei žurnalų, nei laikraščių juk niekas veltui taip 
pat neduoda. Nepajėgdami mokėti honoraro už straipsnius, mū
siškiai laikraščiai savo bendradarbius skaudžiai skriaudžia, juos 
išnauddja. Skaitytojams tas gal neateina nė į galvą, bet redakci
jos tą labai skaudžiai pergyvena. Kam gi malonu būti išnaudo
toju. Ir maža paguoda, kad tai daroma ne sau, bet visuomenės 
labui.

Visas laikraščio leidimo išlaidas suminėti būtų sunkoka. Pa
stebėsime tik, kad jų reikia tikrai labai daug ir kasmet tos išlai
dos didėja, nes viskas brangsta — ir darbas, ir popieris ir visos 
kitos medžiagos bei visokie patarnavimai. Dėl to mūsų laikraš
čiai nelengvai verčiasi ir visi turi ieškoti net pašalinių pajamų. 
Mūsų laikraščių prenumeratos, palyginus su daugumos kitų tau
tybių tokiais pat laikraščiais, yra žymiai pigesnės. Dažnai net 
dvigubai. O išlaidos-juk tokios pačios. ,
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Bet kai baigiantis metams yra skelbiamas prenumeratų rinkimo 
vajus, tenka visa tai priminti. Tuo labiau šiemet, kai “TŽ” leidė
jai buvo priversti laikraščio prenumeratą $1 pakelti. Prisiminki
me, kad “TŽ” prenumerata tebebuvo nepakelta, ta pati nuo 1951 
metų. Nuo to meto visos kainos bent kelis kartus šoktelėjo, o “TŽ” 
kaina tebebuvo vis ta pati, nors leidimo išlaidos buvo žymiai pa
didėję. Taip “TŽ” buvo šiame kontinente pats pigiausias lietu
viškas savaitraštis. Nuo sekančių metų jo prenumerata bus $1 
brangesnė — Kanadoje ir JAV $5, o visur kitur — $5.50, — tačiau 
jis vis dar tebebus vienas iš pigiausiųjų.

Leidėjai tikisi, kad skaitytojai padėtį gerai supras ir neprie
kaištaus, o dauguma pasinaudos proga ir prenumeratą apmokės 
iki Naujų Metų, kol dar galima mokėti seną kainą. " -

KAS NAUJO
Nedarbo įstatymą parlamentas 

pakeitė ta prasme, kad nedarbo 
meto pašalpa prailginama dviem 
mėn. ir galės būti mokama nuo 
gruodžio 1 d. iki gegužės 15 d. 
Iždui tai atsieis $13 mil. daugiau.

'JAV darbininkam neleidžiama 
Kanadoje dirbti prie natūralių
jų dujų vamzdžių linijos, jeigu 
tam yra kanadiečių, pareiškė 
imigracijos ministeris Fulton. 
Kiekvienas prašymas esąs svars
tomas ministerijoj pasitariant su 
darbo įstaiga ir jei randama, kad 
tam darbui yra savų piliečių, 
viza neduodama. Be to, jei kas 
pasiskundžia, kad yra nelegaliai 
atvykusių amerikiečių darbams, 
ši ministerija drauge su darbo 
ministerija tokius atvejus tiria.

Sovietų ambasados vardu kaž
kurioms ^gimnazijoms buvo iš
siuntinėti laiškai, pasirašyti kul
tūros attache N. Sabotin. Juose 
pastarasis siūlo ateiti į pagalbą 
savo patarimais ir pakelti gim
nazijų lygį įvedant sovietinius 
metodus. Sovietų ambasada Ota
voje pareiškė nieko nežinanti nei 
apie tuos laiškus, nei jo autorių. 
Tai, matyt, kurio kanadiečio 
pokštininko darbas.

Feder, ir provincinių vyriau
sybių konferencija Otavoje svars 
t ė mokestinių pajamų paskirsty
mo sistemą, bet jokių nutarimų 
tuo reikalu nepadarė. Buvo iš
klausyta prov. ministerių pirm, 
pageidavimai, ir fedėr. vyriausy
bė dabar juos studijuoja. Pasta
roji įsipareigojo daugiau remti 
provincijas, mokėdama didesnes 
sumas: nuo sausio 1 d. bedarbių 
pašalpoms; pajūrio provincijoms 
specialią paramą; nuo liepos 1 d. 
sveikatos apdraudai trijose va
karinėse provincijose. Valstybės 
iždui tai atseis $57 milijonai.

Parlamento narių rinkimai 
daug kainuoja. Pagal parlamen
tui pateiktus duomenis, daugiau
sia išleido Quebeco prov. Beau-

KANADOJE?
ce liberalų kandidatas L. Dion
ne — $58.022 ir nebuvo išrinktas. 
Konservatorius R. Webster išlei
do $23.394 — irgi neišrinktas; 
konserv. A. Maloney — $10.267, 
išrinktas. Apskritai kandidatai 
per praėjusius parlamento rinki
mus išleido nuo $58.000 iki $2.260.

Albertos prov. 532 asmenys 
neteisėtai prašę išmokėti po $20 
dividendo gauto iš provincijos 
dujų ir žibalo versmių. Sociali
nio kredito partija, adbar val
danti provinciją, nutarė išdalinti 
gyventojams $11 mil., išmokėda
ma kiekvienam turinčiam teisę į 
juos po $20. Ikišiol ji išmokėjo 
504.000 dividendų — $10.080.000. 
Buvo tokių, kurie piktnaudojo 
duotą teisę — apie 40 — ir atsi
dūrė katėjime. Daugelio įtartini 
prašymai perduoti valstijos gy
nėjui tirti. Pasak “Edmonton 
Journal”, keliolika asmenų gavo 
dividendus po 20 ar daugiau kar
tų. Spėjama, kad prov. vyriau
sybė neteisėtai išmokėjo $48.360.

Alkoholinių gėralų knygelės, 
kurios buvo privalomos Ontario 
prov. pirkėjams, nutarta panai
kinti ir pakeisti jas asmens kor
telėmis nuo balandžio 1 d. Iki 
šios datos iš pirkėjų bus reika
laujama turėti knygeles, bet jose 
perkamas alk. gėralų kiekis ne
bebus žymimas. Visdėlto užsako
mieji lapeliai ir toliau bus var
tojami, nes, pasak komisijos 
pirm. H. Collings, tai palengvi
na atskaitomybę ir pardavimo 
tvarką. .'

700 kanadiečių — karių su šei
mom — iš Quebec uosto “Queen 
Frederika” laivu išplaukė Vo
kietijon, kur stovi Kanados ka
riniai daliniai, skirti V. Europos 
gynybai pagal Š. Atlanto S-gos 
sutartį. Iš Rotterdam© Olandi
joj jie vyks Vokietijon trauki
niu. Jie siunčiami pakeisti tar
nybą atlikusių karių.

Dalyviai KLB Krašto Tarybos suvažiavimo, įvykusio Toronte lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. d.

KLB Krašto {Tarybos sesija
KLB III Krašto Taryba savo 

II sesijai buvo susirinkusi Toron
te pereitą savaitgalį, lapkričio 
30 - gruodžio 1 d.d. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijos patal
pose. Sesiją atidarė Kr. Valdybos 
pirmininkas V. Meilus, pasiūly
damas sesijos pirmininkais B. 
Sakalauską - Sakalą, Stp. Kęs
gailą ir p. Ramanauską, o sek
retoriais Skripkutę ir inž. Jaz
butį. Į komisijas buvo pasiūlyti: 
į mandatų kom. Banelis, Bakšys 
ir Balzaras; į rezoliucijų kom.: 
Aperavičiūtė, J. Kardelis ir Ą;

cėnas, Januška ir Jašinevičius. 
Visi siūlymai buvo priimti be jo
kių pakeitimų. Priimta taip pat 
ir darbotvarkė tik sukeitus kai- 
kuriuos punktus. Posėdžių išviso 
buvo trys. Pirmininkavo pirma
jam posėdžiui B. Sakalas - Saka
lauskas, antram tos pat dienos 
posėdžiui Stp. Kęsgailą, o sekma
dienio posėdžiui p. Ramanaus
kas. Kaip vėliau pranešė manda
tų komisija, sesijoje dalyvavo 25 
(iš 30) rinktųjų KT atstovų ir 8 
Kr. V-bos nariai bei 6 apylinkių 
pirmininkai, išviso 32 asmenys, 
mat, dauguma Kr. V-bos narių 
yra ir rinkti KT atstovai.

Raštais sveikino Fort William 
- Port Arthur apyl. vald. pirm, 
dr. Jasevičiūtė, Br. Kolumbijos 
apyl. v-bos pirm. p. Kaulius ir 
JAV LB Centro Valdybos pirm, 
p. Barzdukas.

Kr. V-bos pirm. Meilus, dary
damas pranešimą Kr. Valdybos 
vardu apžvelgė pereitų metų Kr. 
V-bos veiklą, kartu vertindamas 
ir veiklos sąlygas. Pirmininkas 
tarp kitko apgailestavo, kad kaž
kuriose apylinkėse dar pasitaiko 
veikėjų neteisingai suprantan
čių LB esmę ir bijančių primeti
mo kažkieno valios. Ištikro, mū
sų tarpe nėra Jūs ir Mes, visi 
esame tie patys Mes. Artėjančios 
Lietuvos nepriklausomybės 40 
metų sukakties neprivalom švęs
ti susiskaldę. Pirmininkas baig
damas apeliavo į visas apylinkes 
dėti visas pastangas, kad didžią
ją sukaktuvių šventę galėtume 
atšvęsti visi vienas kitam padavę 
rankas. Pasirodydami vieningi, 
pasieksime ir didesnio svorio.

Kultūros Fondo pirmininkė Iz. 
Matusevičiūtė savo pranešime 
paryškino pateiktą spausdintą 
KF piniginę apyskaitą, trumpai 
sustodama ties vykdytais litera
tūriniais konkursais. Mokytojų 
Dienom, paliesdama taip pat šeš
tadieninių mokyklų, kurių yra 
13, bei augštesniųjų lit. kursų 
(Torohte ir Montrealy) reikalus. 
Pajamų KF yra turėjęs $1.607,32, 
o išlaidų $1.215,52, tad kasoje yra 
likę $391,80, o apyskaitą jau pa
ruošus gauta dar $166. KF yra 
padaręs įsipareigojimų su $500 

“Tėviškės Žiburių” kalėdinis numeris 
išeis gruodžio 19 dieną ir tą pačią dieną bus išsiuntinėtas skai
tytojams. Sveikinimus, pranešimus ir kitokią medžiagą pra
šome prisiųsti iki gruodžio 16 d. (pirmadienio). Šio numerio 
skaitytojų prašome nelaukti anksčiau penktadienio ar šešta
dienio, gruodžio 20-21 d.

NAUJŲ METŲ NUMERIS bus spausdinamas ir išsiuntinėtas 
gruodžio 27 d. Į jį medžiagą prašome siųsti iki Kūčių dienos. 
Primename, kad ir betkokie pranešimai, liečią sausio 4-5 d. 
savaitgalį turėtų būti prisiųsti šiam numeriui.

prisidėti prie PLB seimo meni
nės programos paruošimo, bet 
kadangi tas projektas yra jau at- 
puolęs, tai ir. prisidėjimo klau
simą teks iš naujo svarstyti. Se
kančių metų samata siekia 
$2.500.

Šalpos Fondo pirm. V. Sonda 
taip pat tik* trumpai paryškino 
spausdintą sąmatą, 10 mėn. lai
kotarpy, rodančią $3.672,75 ba
lansą ir $26^12 -likutį- ŠF buvęs 
užsimojęs siųs^ siuntinius į Sibi- 

rę, bei tuo tarpu sovietų .valdžia 
uždraudė vartotų daiktų siunti
mą. Teko pereiti.prie naujų daik
tų siuntinių siuntimo. Jų tuo tar
pu pasiųsta 3 po $54 vertės. Be L JL -A. » az M

to. dar yra pasiųsta atskirai iš kytoiai .joje esą 162 mokiniai. 
London, Ont. ŠF stengiąsis ir to-j Pranešėjas pasidžiaugė, kad nau

jasis parapijos chorvedys kun. 
Jurkšas atgaivinęs ir pasaulieti
nį chorą, priminė, kad kolonijo
je veikia tautinių šokių grupė, 
dramos grupė Aukuras, sporto 
klubas, ateitininkų įkurta ir ve
dama biblioteka, kuri jau turin-- 
ti 440 knygų, priminė taip pat 
broliu Žukausku sudarvta lietu
viškojo gyvenimo filmą.

Windsoro apyl. pirm. Januška 
pastebėjo, kad jų kolonija yra 
negausi, vos apie 40 šeimų ir 30 
viengungių, tačiau jie susitvar
ką, nusiskųsti neturį kuo. Soli
darumo mokestį sumokėti atsi
sakęs sumokėti tik vienas asmuo. 
Betgi mokykla šiemet nebevei
kianti, nes neatsirandą mokinių. 
Kol ji veikė ją išlaikiusi apylin- 

(Nukelta į 5 psl.)

liau bandyti sušelpti Sibire 
vargstančius lietuvius. Kitos ŠF 
veiklos sritys jau iš anksčiau ži
nomos, tad pirmininkas jų nelie- 
siąs. Sekančių metų sąmata su
vesta į $9.000.

Kontrolės Komisija, kurios ak
tą perskaitė V. Aušrota, konsta
tavo, kad Kr. Valdybos piniginė 
spausdinta apyskaita — $1.112,38 
pajamų ir $717,01 išlaidų —■ yra 
reali ir paremta dokumentais, 
knygos yra vedamos tvarkingai. 
Tą patį skelbė atskiri KK aktai 
apie KF ir ŠF pinigines apyskai
tas bei jų knygvedybą. ŠF, pasi
rodo, jau paruošus apyskaitą yra 
gauta dar $119,50, išleista $2,90, 
tad kasoje yra $379,72.

Po Kr. Valdybos bei jos orga
nų pranešimų diskusijos neiški
lo, tad buvo pereita prie apylin
kių valdybų atstovų pranešimų.

Montrealio seimelio prezidiu
mo pirmininkas Kęsgailą pasisa
kė paliesiąs tik tuos savo apylin
kės gyvenimo reiškinius, kurie 
skirtingesni nuo kitų kolonijų, ir 
palietė daugiausia švietimo rei
kalus. Pernai veikusios 3 mokyk
los šiemet sujungtos į dvi, nes 
vieną iš tų mokyklų toliau lai
kyti buvo nebepateisinama prak 
tiškais sumetimais. Vietoj arti
mos mokyklos tiems mokiniams 
suorganizuotas nuvežimas į pa
mokas kitame miesto rajone. Mo
kyklas paremia prancūzų kata
likų mokyklų vadyba, tačiau 
pilnai jų neišlaiko. Viskuo, ko 
trūksta rūpinasi bendruomenė. 
Pernai mokykloms išleista apie 
$1.000, šfemet $300. Lit. kursai 
turi dvi klases ir 32 mokinius. 
Miela, kad juos lanko visas 100 
7i šeštadienines mokyklas bai
gusių mokinių. Iškyla problema, 
kuo turi užsiimti baigusieji lit. 
kursus? Dabar dalis buriąsi apie 
tautinių šokių grupę, bet esąs 
svarstomas jaunimo ansamblio 

steigimo klausimas. Toliau pra
nešėjas apgailestavo bendruome
nės choro pakrikimą, bet reiškė 
vilties, kad, gal būt, pasaulieti
nei dainai.daugiau dėmesio skirs 
AV bažnytinis choras. Baigda
mas pranešėjas nusiskundė lėšų 
trūkumo klausimu ir apsidžiau
gė, kad anksčiau pasireiškę įsi
siūbavimai esą kiek aprimę.

Hamiltono apyl. pirm. inž. Jaz
butis neturėjo kuo nusiskųsti. So 
lidarumo mokesčio jie jau surin
kę $5^0, kasoj turį apie $900, šal-

3 oms šelpti $1.845, Tautos Fondui. 
apie $2.000. Jų ūkinės organizaci
jos irgi neblogai laikąsi. Kredito 
kooper. Talka turinti $59.000 įna
šų, o Namų Fondas .jau surinkęs 
$23-.000. Makykloje dirbą 6 mo-

A.a. kanauninkas Meškauskas
Lapkričio .30 d., šeštadienį 6<------------------------------

vai. rytą mirė kan. prof. Juozas 
Meškauskas; laidojamas gruo
džio 5 d. iš Angelų Karalienės 
bažnyčios Brooklyne. Jis yra pa
nevėžietis, gimęs 1889 m.balan- 
žio 16 d., kunigu įšventintas 1914 
m. gegužės 3 d. Teologijos moks
lus baigė Kauno Kunigų Semi
narijoj ir Petrapilio akademijoj 
magistro laipsniu. Ilgą laiką pro
fesoriavo Kauno Kunigų Semi
narijoj ir V.D. Universiteto Teol. 
- Filosofijos fakultete. Jam teko 
dėstyt liturgiką, asketiką, orien- 
talinę teologiją ir kurį laiką būti 
seminarijos dvasios vadu. Šalia 
profesoiraus darbo jis dalyvavo 
visoj eilėj organizacijų, padėjo 
Kauno benediktinėms organi
zuoti savo vienuolyną. Vokiečių 
okupacijos laikais jis buvo lietu
vių savisaugos dalinių kapelio
nu ir Įgulos bažnyčios rekto
rium. Tremties metus išgyveno 
gana sunkiai. Paskutiniu laiku 
gyveno JAV neturėdamas jokių 
pastovių pareigų.

ŽUKOVAS ATOSTOGAUJA
Dabartinis krašto aps. min. 

marš. R. Malinovsky pareiškė, 
kad buvęs krš aps. min. marš. 
G. Žukovas ir iš tų pareigų at
leistas. yra išvvkes 3 mėn. atos
togų. Esą augštieii karininkai — 
generolai ir maršalai — negali 
pasitraukti iš karinės tarnybos, 
nors anksčiau N. Chruščiovas 
buvo minėjęs, kad pasitrauki
mas iš tarnybos priklauso nuo

, Prezidento Eisenhowerio sveikatos susvyravimas sukėlė neri
mą netik JAV, bet ir visame laisvajame pasaulyje, juoba, kad tai 
jau’ trečias kartas. 1955 m. rugsėjo 24 d. jį buvo ištikęs širdies 
smūgis, 1956 m. birželio 8 d. teko jam pakelti vidurių operaciją, ‘ 
o praėjusią sayaitę ištiko kairiosios gaivos arterijos užsikimšimas 
dėl įtekusio kraujo krešulio. Jis buvo nuvykęs į aerodromą pa
sitikti Maroko karaliaus Mahomedo ir pradžioje buvo manyta, 
kad jai persišaldymas. Po vienos paros paaiškėjo, kad prezidento 
liga yra žymiai rimtesnė, kad ji palietė net jo kalbą. Gydytojų
biuletenis pranešė, kad prezi
dento sveikata reikalinga ilges
nio poilsio, bent kelių savaičių. 

! Sekantieji biuleteniai praneši
nėjo apie gana greitą sveikimą 
ir jau trečią dieną jis su žmona 
buvo -nuvykę į Padėkos dienos 
pamaldas presbiterininkų bažny
čioj. Gydytojų patariamas, pre
zidentas Išskrido į savo ūkį Get- 
tysburge, Pa.

Prezidento sveikatos susvyra
vimą pirmiausia pajuto Niujor
ko birža — vos buvo paskelbta 
žinia, staiga per 20 min. krito 
daugybės šėrų vertė — $5 mili
jonais. Sekančiom dienom ji vėl 
ėmė kilti. Dar daugiau rūpesčio 
kilo JAV vyriausybėje; imta 
kalbėti apie Eisenhowerio pasi
traukimą ir Nixono, 44 m. vice
prezidento, atėjimą. JAV konsti
tucija šiuo atveju nėra aiški, ir 
Baltuosiuose Rūmuose tebėra 
svarstoma, kaip tokiu atveju pa
sielgti, kad nenukentėtų ypač 
JAV karinio persiorganizavimo 
planas, kuriame prez. Eisen- 
howeris yra pasiėmęs svarbiau
sią vaidmenį. Spaudoje buvo 
pricimintffy Ifod Apt prigg janla-.
mus pręzidentas žadėjęs atsista
tydinti,' jei sveikata neleis tin-' 
karnai eiti pareigų. Kol kas bet
gi laukiama Eisenhowerio page
rėjimo, o viceprezid. Nixon su 
kitais Baltųjų Rūmų pareigū
nais atlieka prezidento darbą, 
išskyrus svarbiuosius sprendi
mus, reikalingus prezidento nu
rodymų. ;

Susirūpino Eisenhowerio su
svyravimu ir Š. Atlanto Sąjun
ga, kurioj svariausią balsą turi 
JAV. Prezidento pasitraukimas 
iš vadovybės ilgesniam laikui 
gali sulėtinti Vakarų gynybos 
planus, kurie reikalingi naujo

ifius vienetus su rinktais seime-, 
liais, tačiau pasilaikant Alžerijos 
gynybą, užsienio politiką, teis
mus ir finansus savo rankose. 
Su tokiu planu premjerui Gail
lard pavyko laimėti pasitikėjimo 
balsavimą parlamente, nors bu
vusi Bourges-Maunoury vyriau
sybė dėl jo buvo nuversta.

Sukilo prieš Ispaniją
Išsikovojęs nepriklausomybę 

iš Prancūzijos Marokas dar rug
pjūčio mėn. buvo kreipęsis į Is
panijos vyriausybę, prašydamas 
perleisti valdomas Maroko že
mes naujai susikūrusiai valsty- 

pritaikymo?-Gruodžio 16 d. nu-f1"’ T J~1' ' *
matyta Atlanto S-gos konferen
cija, kurioj turi dalyvauti vals
tybių galvos; buvo manyta ją 
atidėti, bet pagaliau nutarta 
šaukti ją numatytą dieną, nes 
sovietų pažanga raketiniuose 
ginkluose reikalauja neatidėlio
tinų naujų sprendimų. Jei prez. 
Eisenhoweris negalės dalyvauti, 
JAV delegacijai vadovaus vice-

l prezidentas Nixon. .

paties Žukovo. Marš. Malinovs
ky taipgi pranešė spaudos atsto
vams, kad marš. A. Grečko, bu
vęs raud. armijos vadu R. Vo
kietijoj, pastaruoju metu buvęs 
Maskvos karo apygardos virši
ninkas, paskirtas krašto aps. vi- 
ceministeriu vietoj marš. Roko- 
sovskio ir sausumos kariuome
nės vadu.

Otava. — Buvęs pilietybės mi- 
nisteris Pickersgill spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad. liberalų 
vadu galį būti išrinkti Pearson 
ar Martin. Pastarojo geras esąs 
privalumas, kad jis vienodai ge
rai kalbąs angliškai ir prancū
ziškai.

Vokiečiu Sovietų derybos ir Lietuva
Lapkričio 14 d. Maskvoje at- Sąjungos į Vakarų Vokietiją, 

naujintos Vokiečių Sovietų dery
bos repatrijacijos, ūkiniu ir kon- 
sularinių santykių reikalais.

Derybos prieš keletą mėnesių 
buvo įstrigusios kaip tik repat
riacijos klausimu. Vokiečiai siū
lė tartis dėl repatrijuotinų ištisų 
grupių, Maskva su tuo nesutiko. 
Delegacijų pirmininkai neseniai 
susitarė, kad atnaujintose dery
bose būtų galima kalbėtis išei
nant iš atskirų repatriantų pa
dėties. Vokiečiai tikisi, kad tuo 
savaime susidarys svarstymai 
apie ištisas grupes, kurias vokie
čiai siūlo repatrijuoti iš Sovietu

Prancūzija painiavose
Britų - amerikiečių lengvųjų 

ginklų pasiuntimas'Tunizi j ai su
erzino prancūzus, tebekovojan- 
čius Š. Afrikoj su Alžerijos su
kilėliais, nes pastarieji gauną 
ginklų per Tuniziją. Britanijos 
min. pirm. Macmillan buvo at
skridęs Paryžiun lopy i pašliju
sių santykių. Jo vizito metu jau
nimo būriai demonstravo ties 
britų atstovybe protestuodami 
prieš britų nedraugišką laikyse
ną. Po pasitarimų su Prancūzi
jos premjeru F. Gaillard buvo 
paskelbtas pranešimas, kuriame 
pasakyta, jog britai pasižadėję 
ateity tartis su Prancūzija, jeigu 
Tuniziją vėl prašytų ginklų.

Vos atmezgus šį mazgą atsira
do kitas — Alžerijos klausimas 
Jungt. Tautose ir pačiame Pran
cūzijos parlamente. JT Afrikos-. 
Azijos kraštai spaudžia Prancū
ziją duoti Alžerijai nepriklauso
mybę ir prikiša prancūzams tei- ♦ 
sinę fikciją, esą jie nepagrįstai 
laiko Alžeriją sudėtine Prancū
zijos dalimi. Prancūzai, po 3 me
tų kovų, yra linkę duoti Aižeri-

’ fjar ""Scrvi v aiotg1 x ---

bei. Ispanija dalį jų perleido, bet 
pasiliko Ifni sritį’ kuri yra svar
bi kariniu požiūriu. Praėjusią 
savaitę apie 1200 Maroko išlais
vinimo armijos partizanų puolė 
ispanų valdomą sritį ir kažkurias 
vietc/ves užėmė, bet Ispanijos 
atsiųsti kariniai daliniai atmušė 
partizanus, nukaudami" 230 ma
rokiečių. Tuo tarpu Maroko ka
ralius Mahomedas lankėsi JAV 
ir tarėsi dėl amerikiečių karinių 
bazių, kurios ten buvo įsteigtos 
dar Prancūzijos valdymo metu.

Hammarskjold Vid. Rytuose
Jordanas ėmė kaltinti Izraelį 

sulaužius paliaubų sutartį ir JT 
priežiūros pareigūną pulk. Leary 
esant šališką. Syrijos kariniai 
žvalgai keliolika kartų apsišau- 
dė su Izraelio žvalgais. Izraelis 
ėmė kaltinti abu kaimynu lau
žant pasižadėjimus. Reikalas 
ėmė rimtėti ir Jordanas grasino 
kreiptis į JT Saugumo Tarybą. 
JT gen. sekretorius Hammars
kjold išskrido į Vid. Rytus ra
minti beįsisiūbuojančių arabų - 
izraelitų. Sov. Sąjunga vėl pa
grasino Turkijai dėl spaudimo 
Syrijos pasieny.

Otava. — Penki ateiviai veng
rai, nuteisti už plėšikavimą, baus 
mę atlikę bus taip pat deportuoti.

Sovietų Vokiečių derybos re
patriacijos klausimais keliais at
vejais liečia ir Lietuvą. Pvz. vo
kiečių delegacija siūlo repatri
juoti visus asmenis, kurie, nors 
ir kilę iš Lietuvos, karo metu 
buvo perkelti į Vokietiją ir ga
vo vokiečių pilietybę (vadina
mieji “repatrijantai”, perkeldin- 
ti iš Lietuvos į Vokietiją 1941 
m.). Kitą grupę, kurią vokiečiai 
siūlo repatrijuoti, sudaro asmens, 
kurie anksčiau gyveno Klaipė
dos krašte ir kurie pasidarė vo
kiečių piliečiais, kai tą kraštą 
1939 m. sujungė su Vokietija. E.
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Alžyro praraja

RELIGINIAME PASAULYJE
Nuo vidurių užkietėjimo

AMIAftD-LAXADYE

4 uncijos .30ė
12 uncijų .60<

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa- 

i deda virškinimui.

ĄJžyre kraujas latakais bėga. 
Sukilimas neužgniaužtas, bet ir 
laisvės kova nelaimėta. Mūšiai 
tebevyksta, tačiau karo laurai

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūras Draugija .
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.58 

Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 . •'
Imokčję nemažiau $10 laikotni garbės prenumeratoriais 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
941 Dundas St, W., Toronto, Ont. Cohada Telef. EM. M013.
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* “Vienos sielos istorija , gar
si šv. Teresės iš Lisieux autobio
grafinė knyga, yra išversta rusų 
kalbon. Per pastaruosius metus 
laisvajame pasaulyje ir pačioj 
Rusijoj jos išplatinta 22.000 egz. 
Ją išvertė vienas ruSų kunigas 
Prancūzijoj.

* Už 50-100 metų Rusija bus 
vienas stipriausių dvasinių bei 
moralinių ramsčių pasaulyje, pa
reiškė vysk. F. Sheen JAV Kon
greso antikomunistinę veiklą ty
rinėjančiam komitetui. Pasak jo, 
komunizmas žlugsiąs ir Rusija, 
tapusi laisva, būsianti krikščio
nybės; nešėja, nes mokanti auko
tis idealui, tuo tarpu Vakarai to 
neturį. Jis taipgi rekomendavo 
išbraukti So v. Sąjungą iš Jungt. 
Tautų. JAV turėtų daugiau rū
pintis pavergtųjų tautų išlaisvi
nimu per Jungt. Tautas.

ko Italijoj. Milano mieste, kuris 
laikomas komunistų centru. 
Veiklus arįdv. Montini pasikvie
tė 800 vienuolių pamokslininkų 
ir surengė rekolekcijas tuo pa
čiu mętu visose bažnyčiose bei 
koplyčiose vaikams, seneliams, 
moterims, vyrams, be to, specia
lioms grupėms įvairių profesijų 
žmonėms — menininkams, ka
riams, studentams, profesoriams, 
Šoferiams ir t.t. Specialioms gru
pėms rekolekcijas vedė 22 vys
kupai. Ypač buvo kreiptas dėme
sys į'darbininkus, kurių Mila
ne yra apie 600.000. Pats arkivys
kupas lankėsi įmonėse, parduo
tuvėse, bankuose ir kt. kviesda
mas dalyvauti rekolekcijose.

* Norvegijos protestantų liu- 
tęronų tik 2,7% lanko sekmadie
nio pamaldas. Didžiųjų švenčių

. progomis, pvz. Kalėdų, Velykų, 
• lankytojų skaičius siekia 5,8%.

Kiek gėriau yra mažesnėse vie
tovėse. Radijo oamaldas seka 53 
% liuteronų. Šie duomenys bu
vo surinkti iš 2.844 bendruome
nių.

* Anglikonų dvasininkai Bri- 
fvą ^?cTnt&rburj^rkiv7'(S.?^i-

shęr, anglikonų b-os primą' dėl 
perskyrų. Arkivyskupas nekartą 
pareiškė, kad” perskyros yra prie- 

. šingos krikščionybei ir kad dva-

■ sininkai, tuoktą persiskyrusius, 
ątatą pavojun savo sielas. 39 Bir- 
minghamo dvasininkai pasiuntė 

; jam protesto raštą, kaltindami 
jį nepriimtinu elgesiu, tarytum 
būtų neklaidingas popiežius. 
¥pač~|kritikuoja jį dėl pareiški
mų Canterbury bažnyt. susirin
kime, kur jis puolęs vieną dvasi
ninką už sutuokimą kito dvasi- 
sinįnko su išsįskyrusia moterimi. 
Pasak anglikonų žurnalo redak
toriaus Rev. C. Rhodes, 7.000, t.y. 
pusė visų dvasininkų nepritaria 
arkivyskupui. Dėl tokios nuotai
kos Rev. Shields išstojo iš ang
likonų ir rengiasi pereiti katali
kybėm

* Mirštančių dirbtinis gaivini
mas, masažuojant širdį ar panau
dojant deguonio aparatą, mora
liniu požiūriu yra gydytojams 
leistinas, pareiškė popiežius Pi
jus XII. Gelbėti sveikatą bei gy
vybę esanti ligonio ir gydytojo 
pareiga, nors beviltiškais atve
jais, kai reikia imtis ypatingų at
gaivinimo priemonių, tokios pa
reigos nesą. Gydytojas galįs to
kiais atvejais dirbtinį gaivinimą 
sustabdyti arba išviso jo nesiim
ti, nebent ligonio šeimos nariai 
to prašytų.

* Studentai ■ tremtiniai Ispa
nijoj, “Santiago Apostol” kolegi
joj, susilaukė ukrainiečių metro
polito Kanadoj vysk. Hermaniu- 
ko vizito, kuris atidarė naujus, 
mokslo metus. Ši kolegija įsteig
ta 1946 m. ir per ją perėjo 500 
studentų. Šiuo metu yra 120: stu
dentu: 12 slovakų, 10 slovėnų, 25 
kiniečiai, 20 ukrainiečių, 15 ven
grų, 15 lenkų, 4 rusai; likusi da
lis tenka estams, lietuviams ir is
panams.

* Lenkijos katalikų universi
tetui Liubline nebūsią daroma 
kliūčių, pareiškė Lenkijos ko
munistinės vyriausybės švieti
mo min. Wl. -Bienkowski, besi
lankydamas Londone. Komunis
tams palanki katalikų organizą- 
.cija. • . pacafa.. ‘'rrtinictorio, .
esanti komercinio pobodžio lei
dykla, mažos reikšmės, ir vyriau
sybė neketinantį kištis į jos rei
kalus; Tai esą “privatus katali
kų reikalas”.

' beglūdi. Dramos veiksmas pa
liečia ne tik Alžyrą ir Prancūzi
ją. Paryžiaus vyriausybės nepa
stovios, kai per bilijoną dolerių 
reikia vien Alžyre stovinčiai ka- 

1 riuomenei ir karo reikmenims 
išleisti. Prancūzijos pažeista gar
bė ię naudą verčią griebtis vis 

j griežtesnių: priemonių. Bent jau 
kiekvienas naujas ministeris 
pirmininkas pradeda pareiški
mą: ūkiškai sustiprėti ir Alžyre 
baigti karą.-.

Ši drama randą atgarsį ir tarp
tautinėje politikoje. Arabų pa
saulis neslapikaudamas remia 
alžyriečius. JAV ginklų pasi.un- 
tinąąs į Tunisą iššaukė nepapras
tai griežtą Paryžiaus atsikirtimą. 
Jų delęgącįja pasišovė net iš Š. 
Atlanto santarvės pasitarimų iš
eiti. Paryžiaus spaudoje’ užtinka
mi grięžti pakaltinįmai ameri
kiečiams ir anglams. Jei prieš 
metus buvo puoselėtos viltys iš
ugdyti anglų - prancūzų santar
vę, nūdįęną ją palydi nusivyli
mu, Amerikiečių - anglų susita- 
jijnaS vadinamas polėkiu pri
mesti savo valią Europos klausi
mų sprendime. Gi amerikiečiai 
kaltinami pažeidę Š.Atlanto san
tarvės nuostatus siųsdami gink
lus. Tunisui, kuris nedviprasmiš
ką! yra palankus kovojantiems 
broliams Alžyre.

Prancūzai savo metu buvo iš
ėję ir iš JTO posėdžio, kai svars
tytas Alžyro klausimas. Ir čia 
prancūzai mažiausia gali tikėtis 
pritarimo iš Azijos, Afrikos ir 
net Pietų Amerikos valstybių, 
kuries iš. seno puoselėja švelnius 
nusiteikimus Prancūzijoje. Visi 
ąpie tą patį kalba: gana koloni- 
jalizmo.

Prancūzai turi polinkio alžy
riečius laikyti kietoje rankoje, o 
kraštutinių nuotaikų alžyriečiai 
šaukia: milijoną prancūzų, sugin
ti į jūrą.

Viltys
Šioje dramoje, kaip ir kiekvie- 

noie kitoje, veiksmas tampa tra
gišku, kai viltys atšliedinamos 
nuo tikrovės. Prancūzai tikisi, 
kad alžyriečiai pavargs. Alžyro 
kovotojai pupsęlėja viltis, kad 
yoriamt- F^ryZTtrjįr“ -aTSITSsra^ti.. 
letena, kurios patys prancūzai

nebepakeis. Jį# laukia b 
litinio vidaus 
augančio tarptautinio š 

Negalima tvirtinti, k 
jų pusių viltys yra v 
grįstos, tačiau negijimą sakyti, 
jog tikrovės pilnai pateisina
mos. Tu© atveju teliktų ^mintip- 
giausias kelias:' sėsti prie derybų 
stalo. Į

Prancūzams nėra prasmės ieš
koti Alžyre kelių į Dien Ben Fu. 
Neišmintingą laukti valandos iki 
tarptautinės jėgos verste vers 
juos kapituliuoti, nelyg Indoki- 
nijos bylą sprendžiant.

Raymond Aron ką tik išleisto
je knygoje La Tragėdie Algė- 
rienne pernelyg1 iškelia dviejų 
tautų, dviejų kultūrų skirtumus. 
Jei prancūzams nepavyko išly
ginti skirtumų^ vąldant kraštą 
nuo 1830 m>7ar jie gali tikėtis 
dabar jęga ir'paskubomis tai pa
darysią? ' . '

R. Aro n nurodo, kad dabar al
žyriečių esamą 9 mil. gyventojų, 
o šią skaičius, iki 1970 m. padidė- 
siąs 3,4 mil. Per ateinančius 20 
m. alžyriečių priaugsią apie 9 
mil. ir sieksią 18 mfl. gyvento:- 
jų. Europiečių, daugumoje pran
cūzų, prieauglįą^-rtlėnkas — po 
dvidešimtmečio vargu prašoks 
1,2 mil. gyventojų.

Vietiniu 0,8 mik gyventojų yra 
bedarbiai, nors pramonės srity
je padaryta nemaža pažanga, nes 
apie 90' c administracijos ir dar
bininkų yra prancūzai. Jiems 
priklauso apie 90% įdėto kapita
lo. Ūkinį klausimą bando išskir
ti, kad politinėje srityje radus 
bendrą, kalbą. Alžyriečiai į tokias 
kalbas nesileidžia, nes jie, tetu
rėdami 10% savo krašto turtų, 
toliau nenori, likti antraeiliais 
piliečiais, kurie būtų svetimo 
kapitalo išnaudojami ir pajun
giami.

Ūkis
Alžyriečiai - berberai yra ha- 

mitinės kilmės, tačiau esama lo
tynų ir graikų priemaišų. Šau
niausi yra kabliai, kurie labiau
sia atšliję nuo Semitinės rasės.

Jau iš seno Alžyras pasižymėjo 
nepaprastais žemės1 turtais, kurie 
vežami į Prancūziją perdirbti. 
Naujos pramonės įmonės pasta
tytos krašte. Dabartiniu metu 
■Alžyrui priklausančioje Sacha
roje surasti žibaįlo šaltiniai. Ne 
.tiek ter^biiikiniiėfez-^et politiniai, 
klausimai verčia susilaikyti nuo

plątesnių užsimojimų žibalo pra
monę ugdyti. Prancūzai labai at
sargiai svarsto klausimą apie ka
pitalo įdėjimą į žibalo pramonę, 
nes ji galinti būti vėliau nacio
nalizuota, šimtamilijoninis ka
pitalas gali atitekti alžyriečiams.

Maroko ir Tunisąą visomis iš
galėmis nori paremti Alžyro ne
priklausomybę. Pastaruoju metu 
tiedu kraštu ėmėsi tarpininkauti, 
kad kraujo praliejimą sustab
džius. Jie siūlo dviejų metų pro
gramą Alžyro klausimui išspręs
ti.

Drama įgauna naujos įtampos 
atspalvius. Ne tik Alžyre, bet 
Maroke ir Tunise nėra plataus 
vidutinio slųogsnio, kuris tvar
kytų napionaįistų srovę. Vadai 
kilę iš biednuomenės, kuri labiau 
už kitus jaučią svetimųjų atneš
tas negeroves. Kur biednuomenė 
galį pasukti dar neaišku. Jei ji 
tenkįnsis arabų pąąąulio parama 
nėra taip pavojinga, kaip tiesio
ginis pąsiskąrdėnimas į Krem
liaus. duris- Įr iš ten neabejoti
nai bus suląūktąs Riškus atsaky
mas: “Mea einame jums pądęti 
kovą už laisvę laimėti”: Juk ne

PHILLIPS’
MILK

MAGNESIA
t

M4LK Qf

HA5NESIA

kitaip nutiko Indokinijoje, kai siautusių Viduržemyje, • Alžyras 
prancūzai tarpusavyje nesutarė'gali padaryti paliaubas, bet var-
vieniems užsimojus', kraują, ki
tiems kapitalą taupyti.

Mauritanijbš, Kartągenps var
dai, vandalų, mahometonų, ara
bų siaubimas ir įsikurdinimąs, 
žydų ir-maurų prįebėgos kraštas, 
kuris 17 a. tapo atspara piratų

gu ar jos taps taika be laisvės.
Ir kaip daug laimėtų vakarie

čiai, jei patys sugebėtų savo me
tu išspręsti kolonijų klausimus, 
nes sprendimo atidėliojimas gali 
sudaryti pavojų net ir. pačių va
kariečiu laisvei.

As bandžiau nužudyti Stalina^

nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos I4iyrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. .8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Out. TeL OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

I įvairūs siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R. 
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
. CENTRINĖ ĮSTAIGA:

| 849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

Kristaus kančios vaidinimai
Bavarijos miestelis Oberam

mergau nuo 1634 m. tęsia savo 
visame pasaulyje pagarsėjusius 
Kristaus kančios vaidinimus. Jie 
tais metais kaimo gyventojų bu
vo pažadėti maldaujant sulaiky
ti siaučiantį marą. Jei kokios ne
paprastos aplinkybės nesukliu- 
do, vaidinimai kartojami kas 10 
metų. Hitlerio laikais jie buvo 
nutraukti ir vėl atnaujinti tik 
1950 m. Taigi vėl jie bus 1960 m.

Vaidinimams aktoriai galuti
nai bus parinkti tik 1959 m. ru
denį, bet yra dar daugybė kitų 
parengiamųjų darbų. Dėl to jau 
dabar yra sudarytas 26 asmenų 
komitetas. Jo uždaviniai tikrai 
nemaži. Reikia pav. vaidinimams 
sudaryti chorą ir jį išmokyti. 
Pagrindu yra paimtas vietos baž

nytinis choras, papildytas 46 
naujais dainininkais. Jie parink
ti iš 300 vaikų, kurie pastarai
siais keliais metais buvo moko
mi dainuoti ir įvairių instrumen
tų muzikos. Tam įkurta speciali 
dainavimo mokykla prie veitos 
pradžios mokyklos, išlaikoma sa
vivaldybės. Sudarytas jau ir or
kestras: sujungti du vietos or
kestrai — dūdų ir styginis .

Vaidinimų paruošimui jau šie
met statoma biblinė Hiobo dra
ma. Jos tikslas išryškinti naujus 
aktorius bei duoti jiems progos 
susigyventi su scena. Aktoriai 
visi yra vietos gyventojai — ūki
ninkai, amatininkai ir pan. Dau
gelis iš jų dalyvavo 1950 m. vai
dinimuose. Taip Hiobo rolę vai-, 
dina 1950 m. vaidinęs Kristų, 
užeigos namų savininkas, Hiobo 
žmoną vaidina 1950 m. Magda

lena.
Pratimų reikalui bus suvaidin

tas dar ir kitas dalykas.
Didelė problema yra kaip rei

škęs sutalpinti 1960 m. turistus.
Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio.
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin- i 
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo * 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

ST AND ARTNI AI SIUNTINIAI:
Li košt, vilnonės medžiagos 7 yr<į. 3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vii-

1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
1 suknelei viln. medžiagos 3 yrd.

pamušalo 7 yrd.
Šerines /klijonkės/ 3 yrd.

IŠ viso už $70.60

_ | 2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už S 157.90

FOUR SEAŠO^g
TRAJ®^®^ 

109 Bloor 
TeL WA->94B4

Atvežagimines
mielai ; gyvėati "ar F J.

>1 L'l 
lėktuvei^ųjojya;s; >^į^jnkejioi$.% Į

£’ £ t

FOUR SEASONS 
-S. TRAVELlffiKS!

Jau dabar iš daugelio kraštų 
plaukia užsakymą!, jezervuoti 

‘ vietas. Oberammergau/ir bę yąiH. 
dinimu per metus sulaukia ąpie-, 
200.000:. lankytojų, tidbiinųi ’išląSfvt1 
metais jų bus ten bent’ 56O;OQCtT 
Reikės gi juos priglšusti iT’ vfe* 
kuo aprūpinti. Tai nelengva pro
blema. Gerai dar, kad visa tai 
neblogai apsimoka. Tad vęrta ir 
pasirūpinti. v

Iš karto aš atpažinau Stalina. 
Mano ranka palengva, bet atsar
giai slinko prie krūtinės, kur buvo 
prisegto paruošta bomba. Pirštu 
paliečiau mygtuką, galvodamas, 

z kad už penkių sekundžių viskas bus 
baigta . . .

Tęsinys iš pereito Nr.
Su Liuba, palaukę 15 min., pa

traukėme jos namų link. Bet ji, 
vietoj namų, pravedė manę pro 
kiemą į medinį sandėliuką,. iš 
kurio saugiai galėjau pro pra
vertas truputį duris stebėti na
mą ir kiemą.

Pritemus pamačiau atbėgan
čią Liubą.

— Vosylius sužeistas. — pra
tarė ji verkdama ir rodydama 
į krūtinę. — Pavyko jam pabėg
ti, bet neįvykdžius uždavinio.

— Kur jis yra dabar? — pa
klausiau.

— Pas Paramanovą, kuris ir 
pranešė mums apie viską.

Aš nuplėšiau nuo savo galvos 
bintus, nes jie dabar buvo nebe- 
-rjpdkaliaįfi,—o- tiL -galėjo - jtasinaą 
sukelti. Skubiai nuėjome pas Fa- 
ramanovą. Palaukus kiek, senis 
pravėrė duris. Sukėliau aš jam 
įtarimą, nes jis mane pirmą kar
tą matė be aprištos galvos. Liu
ba, nieko nelaukusi įpuolė į 
kambarį.

Vasylius gulėjo iki pusės iš
rengtas lovoje su žiauriai išro
dančia žaizda krūtinėje, kurioje 
vietomis sieros rūgštis prąėdė 
mėsą net iki kaulų. Atrodė, kad 
jis kentėjo sunkiai pernešamus 
skausmus, tačiau .jis tebęturėjo 
pilną sąmonę.

— Josefas? -r-sumurmėjo jis.
Tuo momentu prisiminiau ir 

aš jį. Pažvelgiau į Liubą laukda
mas atsakymo. Ji kratydama 
galvą pasakė, kad dar negrįžęs. 
“Ar jo nebus rusai pačiupę”, pa
galvojau aš.

Vasylius sunkiai pasikeldamas 
tarė:

— Turime pranykti iš čia kuo 
greičiau, nes gali būti tuoj per- 
vėlu!

Senis ėmėsi skubiai tvarstyti 
jo žaizdą.

— Tu esi persilpnas; kad galė
tum eiti, — pastebėjo. Liubą lai
kydama. ųž.jcąekos.   ___ _

— Blogiau atrodo, negu ištik- 
rųjų yra, —^įf^gkė jis.

Jis atsikėlė'-Tr vilkosi unifor

nesukėlė jiems įtarimo. Bet pri
ėjęs pirmuosius rūmų vartus jau 
turėjau parodyti geltonąjį pasą. 
Čia nelaimei turėjau palikti ir 
savo pistoletą sargybos poste.

— Vienintelis mano ginklas 
dabar bebuvo tik sprogstamoji 
bomba prie krūtinės. Nuspren
džiau, kad vienintelė dabar išei
tis, prieiti kaip galima arčiau 
prie’ Stalinų ir paspaudus bom
bos delsiamąjį degiklį su juo 
kartu išlėkti į orą.

Priartėjęs prie galutinių var
tų, prie įėjimo į rūmų kiemą, 
pastebėjau karininkus labai at
sargiai tikrinant pavardes, pa
gal savo turimus sąrašus. Gerai 
žinojau, kad mano pavardės tik
riausiai ten nėra. Mano turimas 
leidimas šiuo metu liko bever
tis.

Paskutiniu momentu pastebė
jau pi įvažiuojančius du juodus 
limuzinus, prisėdusįus augštų 
karininkų ir civilių. Pasipylus 
jiems iš mašinų ir pradėjus eiti 
pro vartus jų .niekas netikrino.

maišęs tarp jų niekam nepaste
bint nužygiavau į rūmus. Laip
tais. pasiekėme rūmų salę.

Pati konferencija dar nebuvo 
prasidėjusi. Grupės diplomatų ir 
karininku stoviniuodami kalbė
josi. Maišėsi įvairių rūšių uni
formos ir įvairių laipsnių asme
nys. Maišiausi tarpe jų ir aš- ne
sukeldamas nei mažiausio įtari
mo. Tačiau vis dar nesimatė 
mano taikinio, nei Churchillio 
su Rooseveltu.

Pagaliau už 15 min. visas kal
bų ūžimas aptilo. Pasirodė grupė 
karininkų ir civiliu priekvje su 
neaugšto ūgio vyriškiu pilkame 
švarke. Iš karto atpažinau Stali
ną. Jis rūkė ilgą cigaretę, vietoj 
paprastai rūkomos savo tradici
nės pypkės. Jo veide matėsi pa
sitenkinimo šypsena.

Kai jis pasiekė laiptų viršų 
buvo vos dešimt žingsnių nuo 
manęs. Ji stabtelėjo su kažkuo 
pasikalbėti. Mane Ivg magnetas 
traukė jo link. Spausdamasis 
pro minią slinkau link jo, kad 
galėčiau paliesti jį. Pagaliau jau 
mano ranka buvo prie mygtuko.

“Penkios sekundės”, galvojau 
sau, “ir viskas bus baigta”. Bū
siu sudraskytas f šipulius, o kar-

tu kris mano tėvo ir brolių žudi
kas. Užsimerkdamas paspau
džiau mygtuką. Tuoj pajutau 
krūtinėje žiaurų skausmą, lyg 
raudonai įkaitinta geležis liestų 
mano krūtinę. “Jau, jau”, galvo
jau, “sprogs bomba”. Vis jaučiau 
didėjantį skausmą, tačiau spro
gimo taip ir neįvyko.

Mygtukas turėjo pramušti kap 
šulę, per kurios filtrą tekėdąma 
rūgštis turėjo pasiekti paraką- ir 
sukelti sprogimą. Kapsulė buvo 
pramušta, bet rūgštis iš bombos 
pasiliejo ant mano krūtinės ir 
degino ją.

Kentėdąmas baisų skausmą 
dar pamačiau besišypsantį Sta
lino veidą. Jis sveikinosi dar su 
kažkuo. Pagaliau mano akyse 
pradėjo rodytis žvaigždės ir vi
sa salė, atrodė, pradėjo siūbuo
ti. Viskas dabar buvo baigtą; Vi
si planai sugriuvo ir: kas beliko 
iš manes...

Vasylius šluostėsi kaktą. Koks 
velniškas nepasisekimas. Vien 
dėl tos prakeiktos bombos, kuri 
sumelavo. '

Jis tęsė toliau: .
— Aš žengiau į užpakalį vos 

neparversdamas britų karinin
ko. Mandagiai atsiprašęs, pėr mi
nią .pasiekiau dūris, laikydamas 
ranką prie krūtinės. Niekas ne
pastebėjo manęs išeinant/'visų 
akys buvo nukreiptos į Staliną. *

Man. pavyko pasiekti vartus 
nesukeliant niekam jokio įtari- ’ 
mo; Pagaliau pradėjau jausti to
kį skausmą, kad vos galėjau pa
žengti. Pamatęs juodą limuziną, 
priėjau prie šoferio prašydamas, 
kad kuo greičiau nuvežtų mane 
į Jaltos ligoninę, bet j is "atsakė 
turįs įsakymą laukti vietoje. Ne
buvo ką daryti, kaip su dideliu • 
skausmu krūtinėje aklai eiti, nes 
turėjau pranykti kaip galima 
greičiau. Išgirdau mašinos ūži
mą, kuri sustojo prie manęs. Šo
feris, esą, sužinojęs iš ano šofe
rio, kad man reikalinga greita li
goninės pagalba ir pasisiūlė ųu- 
vežti. Įlipęs -į mašiną, netrukus 
atsidūriau prie ligoninės. Įžen
gęs į ją, perėjau per koridorių ir 
per užpakalines duris išėjau. 
Niekas nesustabdė manęs, kol 
pagaliau vos ne vos pasiekiau 
Paramanovo namus.

(Bus daugiau)

W J Antraeiliai piliečiai

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 y rd.
8 yrd.
4 yrd.

Iš viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva
mas mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks
tilės medžiagas, marstg ir t.t. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20

/Užsakant reikta pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/. 
Siunčiant elektrinę mašina reikia nurodyti voltaŽg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsg sudarytus, apdr. rūb^, avalynės, vaistų ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyvtn* Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svory gryno svorio siuntinius 

siusti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavg mūsų pranešimų.
Turime perdavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 

medžiagą, priedų ir įvairių kitų prekių. '

PARBO VALANDOS; pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai ryto iki $ vai. vak.

Sav. A. Kaluza

Iš viso už $112.60

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

a

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymu. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

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

Spvipinkė ANELE ŠLEKIENt ž

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

................... -.................................... —......... .

siška tyla gaubė mus. Jis atrodė 
taip silpnas, išvargęs ir pralai
mėjęs. Su nekantrumu aš lau
kiau, kada galėsiu paklausti jį 
apie jo žygį. Tačiau dar nebuvo- 
tm atėjęs laikas.

Kai buvome jau už miesto 
apie pusę kilometro nuo motinos 
namu, jis stabtelėjo.

— Geriau mes laikykimės nuo 
šaliai nuo namų iki sužinosime, 
kas nutiko su Josefu. Gal jis dar 
pasirodys? Geriau pasislėpę pa
laukime vidurnakčio. Ir jei jis 
nepasirodys, tada darysime ki
tus planus. 4,

Palikę kelią, per lauką nužy
giavome į tolumoję stovinčią ap
leistą, medinę kūtelę.* Įžengus į 
94. Liūba 'pitii^sė škfcpėtaitę, kądt 
brolis* patogiau galėtų išsitiesti. 
Ir kol laukėme, jis pradėjo pasa
kotis Mip {jžtm nutiko jšis nfpa- 
sisekes žygis:
’ ^Palikęs iRarartiapdvo namus, 

— pradėjo pasakoti jis, — lei
dausi eiti tiesiai link Livadijos 
rūmų’ Laimingai praėjau visuš 
kontrolės postus, kurių buvo 
veik kiekviename žingsnyje ar
tėjant prie rūmų. Mano komisa- 
riška uniforma ir pasas visiškai

J jna 
^ą^is^ ? ; _
griežtai'puolė pilietybės įstaty
mą, kuris naujai pilietybę pri
ėmusius asmenis laiko visdėlto 
nepilnateisiais, bet antros eilės 
piliečiais, kurių pilietybė gali 
būti įr atimta. Pilietybė pagal įs
tatymą (Citizenship Act) gali 
būti atimta net dėl šešių priežas
čių ir ne teismo, bet generalgu
bernatoriaus aktu ir net nepasa
kant tikrosios priežasties. Minė
tasis olandų laikraštis pasisako 
griežtai prieš tris pagrindus.

Pirmiausia pilietybė gali būti 
atimta, jei natūralizuotas pilie
tis 6 metus be pertraukos gyve
na užsieny nepalaikydamas su 
Kanada “esminio ryšio”. Ką reiš
kią “esminis ryšys”, įstatymas 
neąptaria, vadinasi, pilietis net 
nežino, ko iš jo reikalaujama. 
Jei kas grįžta į savo kilmės kraš
tą, pilietybę praranda jau po 2 
metų, jei to “ 
.Kanada nepafc 
ralizųotam pil _ _ kušiam 
į užsienį, gen. c gubernatoriaus 
aktu gali būti nelęidžiąma grįžti, 
jei jis ten kokiais veiksmais ar 
žodžiais puldamas Jo Karališką
ją Didybę pasirodytų nevertas 
vadintis kanadiečiu.

^ana

nipio ryšio” su

Laikraštis yra gavęs ttio rei
kalu ministerio pirmininko Di'e- 
fenbakerio laišką, kuris sutinka, 
kad tame yra tam tikros netvar
kos ir praneša, kad jis į tai at
kreipęs dėmesį atitinkamus mi
nisterijos.

Olandų laikraštis primena, 
kad dabar vyriausybė galinti 
daugelį savo piliečių padaryti 
žmonėmis be tėvynės. O vienas 
olandas laiške nurodo šitokį ne
normalų pavyzdį. Jis turis 4 sū
nus, kurių 3 esą gimę Olandijo
je, o vienas jau Kanadoje. Vadi
nasi jų teisės nelygios. Esą, “mes 
5 pilnateisiai olandai atsisakėme 
savo pilietybės, kad pasidarytu
me antros eilės kanadiečiais’*. < , 

Užklaustas tuo reikalu piliety? 
bės ministeris Fulton atsakęs, 
kad dabartinė vyriausybė ruo
šianti įstatymo pakeitimą, kuris 
diskriminaciją panaikinsiąs ir 
visus piliečius sulyginsiąs. Jis 
greičiausiai būsiąs parlamente 
svarstomas jau ateinantį pava
sarį. jgF

Otava — Pereitieji Heder ali
niai rinkimai iždui buvo bran? 
giausi. Jie kainavo $6991.822. O 
kiek dar išleido partijos bei at- 
skiri kandidatai?
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“TtVISKtS ŽIBURIŲ” prenumeratorių 
vajus vyks Iki sausio 31 dienos.

MFT KAM TO VAJAUS REIKIA?
Ogi padidinti “TŽ” skaitytojų šeimą. Mm jkaugp kiekvie
nais metais, bet 1958 metams PADID1NK1M DVIGUBAI! 
Ąffi tąs. galimą? *
0 taW>! Visjškąi lengvą. Kiekvienas dabar|į>*s skaitytojas

iŪ.Otatu laukimo mano sva- kia. Aš turiu seną prietarą, kad} pabar dėl jaučio. K.S. rašo, St. Daunys prieš kiek laiko 
išsipildė. Gavau progą ap- duok girtam kelią, nes jisai ne- kad as sakęs, jog jautis yra tin- viename ląikrasty išdėstė sayo 

lankyti sąvo gimtąjį kraštą. S.m. žino ką daro. į karnas Lietuvoj tik keturis me- pastabas apie “Amerikos Balso”
rugsėjo 14 d. apleidom Kanadą jęaj ^ėl Vilniaus viešbučio, taijtus. Aš sakiau, kad jaučio sėkla lietuviškąsias programas. Didelė 
lankvž Lietuva” ios dabartį * 2^*“’ užpeniečiams. I d^is visiškaijrie-
padėtį bei žmonių gyvenimą sa
vo akimis pamatyti. Paskutinį 
kąrtą Lietuvoj buvau prieš 30 
tadtū-

Aš nesu propagandistas
* _____  _ •_ • ta * » » •

b#| dėl fĮi^eiio malonumo. Tik paskaitykit juos keletą kar- ■ nės įspūdžių į laikraščius, nes 
tų, tai jąu tikrą! be “T^” nebeapsįeisit. , maniau, kad atsiras daug gabes-
AME KĄ GI BAS0 “T4", į« jw PWW KUM M-
bepaleiazia. įspūdžius. Bet vienas mano prie-
T ė v i Š Įs ė s į i b u r i a i. duoda naująsias. «ntas į visą ĮeHų atn#^ vįsą p^dą ląikraše 

čjų mąn ir sako: “Skaityk, ką 
apie tavo įspūdžius pp Lietuvą, 
kuriais pasidalinai su winipegie- 
čiąis per mitingą Lietuvių klube, 
rašo. Persiskąičiau tuos straips
nius nųą pradžios iki galo — ra
šytus winipegiecip Kosto Stri- 
tąičip. Malppu matyti, kad Jisai 
netingi rašyti, ir kad pagyrė ma
ne, tačiau pastebėjau, kad kai 
kuriose vietose jisai mano pra
nešimą iškraipė. Nežinau kodėl 
iškraipė —■ iš blogos valios ar iš 
neatidumo, TodėL nutariau pa
rašyti šitą straipsnį, kad skaity
tojai nebūtų suklaidinti.

Per buvusį susirinkimą Lifr? 
tuvių klube aš nesistengiau nei 
girti, nei peikti, bet stengiausi 
paduoti faktus bei perduoti ką 
žmonės Lietuvoj man sakė ir ką 
mačiau.

Kostas Strikaitis rašo, kad aš 
negeriu. Tiesa, aš negeriu svai
ginamųjų gėrimų ir nemėgstu 
turėti nieko bendro su pasigėrų- 
šiais, nes jie mane nekaip nutei-

St. Daunys prieš kiek laiko

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS-
AR TAIP JAU BŪTINAS REIKALAS SKAITYTI ‘TŽ”?
Tėviškės ^ihpriai skMtntni ne būtinam reikalui verčiant, Į įr »nemaniaų rašinėti savo keljo- 

įmaniau, kad atsiras daug gąbes-

pasaulio. O ir vietos reikaliuką nieįkądą^ nepandfštą. Jie 
* prąsislįĮYęrbią net pro Geležinę Uždanga ir visąją parašo, 

kaip. broliai gyvena dabar Lietuvoje į? nęt į 
Sibirą išgrūsti.

Tai jau tikrai reikia skaityti Tėviškės Žiburius! 
Tik kažin ar ne per brangūs?
PIGESNIO SAVAITRAŠČIO UŽ “TŽ” neberasite. Jie ne
kainuoja nė 1% cento dienai. O visiems, metams Ka
nadoje ir JAV-se — tik- 5. doleriai. Visuose kituose 
kraštuose metams 5.50 doL Pusei m®Ūl visur 3 dėlerįst 
Bet kurie užsimokės 1958 metams pilną prenumeratą ligi 
1957 m®tū gruodžio 31 dienos, tiems kainuos Kanadoje ir 
JĄV-sę. tik 4 dol. už visus 1958 metus, d visur kitur 
tik 4.50 dol.
Todėl nė vienas nepraleiskite šitos progos ir siųskite pre- 
nųmerątps mokestį (kas dar nebuvo spėję) uą šiuos ir atei- 
ųągČųjS (1958) metus kartu.
NEBARA JAU KO LAUKTI! Tenka .tik į^ėti 4 dolerius 
grynais kaaadiškais pinigais ir siųsti “TŽ”
O TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ adresąs aiškus:

941 Dundas Str. W., Toronto 3, Ont., *Canada. - 
(Siunčiant čelį, jis gali būti išrašytas angliškai arba lie- 
tuviškaį), JĮeĮ kam patogiau PRENUMERATOS MOKESTI 
GALIMĄ SUMOKĖTI iy per spaudąs platintojus

“TŽ” Administracija

lipistracijąL

VISI ŽMONĖS YRA LYGOS
Kąsdięninį monotonišką gyve

nimą sujudina įvairūs reiškiniai, 
kuriuos laikraščių koresponden
tai stengiasi objektyviai inter
pretuoti. Taigi ir “Tėviškės Ži- 

r būriuose” tilpo 2 labai aktualūs 
straipsniai: Al. Gimanto “Lietu
viai ir įvykiai Arkansase” ir VI. 
Vesęlausko “Argentinos pero- 
nįstų atrama.”

Pilnai sutinku su Al. Gimanto 
mintimis, kad mūsiškių tarpe 
esamą savotiškai prieš negrus 
nusistačiusių asmenų, ‘kai pa
tiems sudarant mažumų -grupę 
reikėtų visados jau principiniai 
stoti prieš visus pasikėsinimus į 
•atskirų mąžumų teises. •

Strp. “Argentinos peronistų 
atrama” skaitytojui tenka nusi
vilti stoka objektyvumo apra
šant Argentinos socialines ir po
litines negeroves. Mums pasauli
nių įvykių išstumtiems iš* savo 
krašto, išblaškytiems po visą 
pasaulį, turbūt, yra paaiškėję, 
kiek įvairūs diktatoriai yra nu
skriaudę savas ir svetimas tau
tas. Rusijoj — Leninas metęs 
šūkį “Žemė ūkininkams, fabri-

tyviai mter- 
“Tėviškės Ži-

L

Būnąnt tenai teko sutikti daug būtį pavartota išlaikant keturis o-e ir gan taiklios. Tuo būtų
lietuvių. Aš sakiau, kad Vilniaus 
viešbutis yra pakeleiviams. Dėl 
J. Paleckio aš nesakiau, kad jisai 
buvp susikūprinęs, nes aš jo nie
kuomet pirmiau savo gyvenime 
lemačiau. Ąš galiu tįk tiek pa-

gus jo ąmžiuję atrodo labai ge
rai ir yra labai rpalonųs žmogus. 
Dėl plaukų, tai kaip kirpėjas, 
galiu pasakyti, kad vyrai nešioja 
plaukus daug ilgesnius negu Ka
nadoj, o kąi kuri® M net peril- 
gus. Dėl J- Paleckio sargybos, 
tai K. S. padarė iš vienp milici- 
pinku net visą būrį- Tįi negražu. 
Nes po mūsų priėmimo J. Palec
kis išėjo su mum.i§ į gatvę ir ėjo 
drauge sų mumis kokius. tris 
ky-artalus, visišką! be jokio pąly- 
4«vp ar sargybos. Kostas Stri- 
kąjtis rašo, kad aš sakęs, jog vy
rą! šokę su vyrate. Netiesa. Man 
tako daug kur tapąi šokti su lie- 
luyaitėmis įr šokiai Lietuvoj yra 
maždaug tokie patys kaip ii- Ka
nadoj ir nąųzjka šokių yra labai 
panaši į mūsų mu?įką ir niekur 
neteko rnatyti vyrą šokant su 
vyru. (Kąžįn. ar p. R. pažįsta 
naujuosius Kanados jaunime šo
kamus šokius? Jups visa sovieti
nė spauda yra pasmerkusi, jei 
kur pabandomą juos šokti, tuo- 
jaus baisus triukšmas pakyla. 
Tad. sunku įtikėti, kad šokiai 
“maždaug tie patys’’. Red.).

Pęr susirinkimą dar nebaigęs 
kalbėti iš publikos buvau už
klaustas ar žmonės patenkinti 
gyvenimu Lietuvoj. Ąš galiu pa
sakyti (ik tiek, kad žmonių yra 
patenkint^ įr nepatenkintų, taip 
kaip ir čia Kanądoj rasime tam- 
tikrą skaičių žmonių, kurie nėra 
patenkinti. K- S- rašo, kad pija- 
no mokytoja nebuvus patenkin
ta esamu gyvenimu. Nętięsa. Ji
nai buvo patenkinta esamų gy
venimų, net pažymėjo, kad pir
miau atvažiuodavę tik apie 300

metus ir savo apvaisinimo po- ųptąip jau sunku įsitikinti pasi- 
tenciaįo neprarasti. Kiek pats Į kąįbė'us sų tais, kurie dažniau 
gyvas jautis yrą tinkamas, aš:“VoA” lietuviškąją laidą klauso, 
nežinau ir nesakiau. Apie jaučio Dar svaresnė būtų nuomonė pa 
sėklas mums pasakė ir parodėlių lietuvių, kurie visiškai nese 
veterinarijos daktarai, kada mes! nai gyveno Lietuvoje, 
lankėme Veterinarijos mokyklą. Panašias mintis, kokias dėstė

•^5/°’ n2rf^^a.u Papenėti vai- gk Daunys, neperseniausiai tekc
di n inkus. Teko kalbėti su daug 
vąldinjnkų. Vieni yra patenkinti 
gyvenimų, o kiti nėra patenkin-

viename laiške priminti ir dr. A 
Trimakui, VLIKo pirmininkui.

ti Tie kurieT nėra patenkinti nors’ Haip visį žinomesne nu< U. ne kurtę nėra patęnkinu, VLIKo u priięiausyti vienok: 
daugumo] prie senos santvarkos . • K . JĮ ? translia-
turėjo geresnius darbus ar koki a.r. Knpks lietuviškųjųs tiansiia. j , . • . ciju pobūdis. Jei jau būti visisr»nvQ turtu n duhsr tn notiiri •» vnors turtą, o dabar to neturi. 
(Kažin ar p. R. tokią išvadą pa
sidarė, ar taip jam išaiškino va
dovai., Kas buvo Lietuvoje 1941
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viams rūpi kaip JAV sąmonin
giems piliečiams, kurie turi do
mėtis to krašto vidaus ir užsie
nio politikos reiškiniais, kaip 
nuolatiniams mokesčių mokėto
jams, ir kaip lietuviams, gyvai 
besisielojantiems visais lietuviš
kais ir Lietuvos reikalais. Taigi, 
mes negalime būti abejingi ir 
“Amerikos Balso” darbui.

Šio rašinio autoriaus nuomo
ne, didesnių pasikeitimų teigia- 
mon pusėn “VoA” darbe, var
giai reikėtų laukti. Nebent iš pa
grindų būtų pakeistas tarnauto
jų priėmimo būdas. Be abejo, 
tai grynai amerikinė institucija, 
bet taip pat gerai žinoma, kad 
be atitinkamų lietuviškų įstaigų 
pritarimo ten vargiai bus- priim
tas koks kandidatas. Tad, dalina 
atsakomybė krenta ir ant mūsų 
pačių. Gi laukti, kad štai, saky
kime, vieną gražią diepą koks X. 
ar Y., pajutę ir supratę kad Z. 
arW. jų vietoje žymiai daugiau 
būtų naudingas, ims ’ ir rezig
nuos, būtu arti stebuklo. Paga
liau, nei vienas mūsų juk Lietu
vos nemylime tiek, jog jos rei
kalų labui . galėtume paaukoti 
savo asmeninio gerbūvio intere
sus. Šį teigimą galima būtų iš
plėsti kur kas plačiau, toli gražu 
ne vien tik “Amerikos Balsui” 
laikant...

Šio Jūsų bepdradarbio infor
matorius iš Washington© pertei
kė kai kurias nuotaikas, po ano 
St. Daunio rašinio išspausdini
mo. Jos yra liūdnos ir rodo, kaip 
kai kuriuose klausimuose mes 
dar esame nesubrendę ir nerim
ti. Kai kas anos kritikos žodžius 
priėmė, kaip grynai asmeniškai 
taikomus, kai kas nusprendė, 
kad “dar vienas nepatekęs, tulžį 
lieja” ir t.t. Žodžiu, visi apie 
save galvoja nepaprastai gerai 
ir net ir nenori pagalvoti, kad 
jų darbas, kaip ir bet kuris kitas 
visados gali susilaukti sveikos ir 
pozitįvios kritikos, kuri atskirtų

kąi atyįrąm, rašančiajam atrodo 
kad lietuviškasis “Balso? perso
nalas dirba tikrai daug ir nuo 

i širdžiai, tik visa nelaimė, kad. jų 
jų tarpe tiek yra maža informa 
cijns srities žinovų, laikraštinin
kų, ar bent išvis šiai sričiai arti
mesnių asmenybių. “Vieša pas
laptis” yra, kad lietuviškajame 
“VoA” skyriuje rasime visokiau
sių profesijų asmenų, bet ma
žiausiai — laikraštininkų, ku- 

x •. — ■ .v iriems juk ir būtu toks darbas
bąį gražiai ir atsisveikinome is- Į ts artimiausias. Negeresnė pa- 
tikrųjų giminiškai. 'dėtis, atrodo. vra ir kituose sky-

Apie tą civilinį karą Lietuvoj riuose. Turbūt visi nesenai skai
tai tiek galiu p.asąkyti. Vienas iš 
mano bičiulių Lietuvoj pasako
jo, kad Jisai yra skaitęs ir stu
dijavęs Lietuvos istoriją ir kad 
Lietuvos istorija praeityje nieko 
tokio baisaus ir panašių žudynių 
nėra turėjusi, kaip kąd per tą 
civilini karą paskutinį kartą. 
Kas gi tam kaltas buvo? Tenai 
visi pasakojo, kad Amerikos 
Balsas visus tuos neramumus 
skleidė, agitaivo žmones neklau
syti naujos valdžios ir prieš ją 
kovoti ir kad net skelbdavo lai
ką. kada Amerika stos kovoji 
prieš bolševikus ir kąd išlais
vinimo valandą jau ant slenks
čio. ' _ ; y. < ? .

(Gaila, kad šitų pasakojimų 
klausydamas p. R. nežinojo, jog 

miau atvąziųoaąvę uk apie «ivu aršiausios partizaninės kovos šų 
vasarotoju, dabar prie naujos rusajs okupantais bei naikinimas 
santvarkos atvažiuoją apie 3000. iiems tarnaujančiųjų prasidėjo 
Tenai Nidoj teko kąlbetis su vie- fr vyko dar 1944.48 m. kai Ąme- 
ną vasarotoją; kuri buvo nepa- rikos Baiso dar visai nebuvo 
tenkintą. Bet jmąi;-mat, prie se- - - - ’ ' - - —
nos santvąr.kos^kad-1’ atvažiuoda
vo vasaroti, atveždavo tarnai
tę, o dabar jįiiąi tarnaitės tenai 
nėtųri, tftdėl įr nėra patenkinta 
santvarka, fiš- to • pasikalbėjimo 
Ągt Kad žmonės
nebijo viešai’išreikšt! savo nuo- • ’ ** ■ ' i ’ « . " * - 4 v . i

kokius tris! m., žino, jog sukilime prieš bol- 
’ ševįkus daugiausiai pasireiškė 

ne. buvę “buržujai”, bet fabrikų 
darbininkai. Red.j.

K- S. rašė, kad susibariau su 
savo giminėmis, tai netiesa. Jie 
buvo labai laimingi matydami 
mane, priėrpė mane labai gra
žią! praleidom laiką drauge la-

kąi darbininkams”, padėjo paktus, ieškodami darbo ir buto, 
grindys žiauriai Šcįvįetų impbrį- j Reikią pripažinti, kad šitią žmo- 
jai; Hitleris, pasirėmęs vokiečių įnės turėjo pąkąnkamąi ambici- 
troskimu • “Lebensrąum’o”, su-įjos pakeisti savo gyvenimą ge- 
grįpvė pąsitikėj^ą vokiečių resne ekonomine linkme. Tuo 
tauta ir jų pačių' štrppiąi kurtą tarpu daug Kanados indėnų gy- 
vąlstylį. Pęronaš Argentinoj vena rezervatuose ir nenori dirb 
pateko į valdžią irgi tik išnau- ■ ti nė 2-jų dienų... Dar neseniai 
dodąmas plačių masių socialinių! ir mes patys (DP) plaukėme 
teformų troškimą. .Gal būt, čia laivais, skridome lėktuvais ir 
ir glūdi 20-to amžiaus tragįz- pėsti būtume ėję. kad pakeisti 
mąs, kąd įvairūs demagogai ir ■ savo vargingą buitį Vokietijos 
savanaudžiai, pasinaudodami į - arakuose.
plačių masių troškimais, pagrie- Vakarų valstybių galvoms 
bią .valstybės yaiįąbį savo go-į ieškant būdų užgirsti kelią ko-; 
džiąs rankas. į munizmo plitimui, įvairių valsr

Nesinorint kelti ginčų, visdėl- tvbių visuomenės, o. taipgi ir 
to. sįraipsnio - autorius tegu leį- į Argentinos tegu perpranta, kad 
džia suabejoti katalikų politinės į yra pavojinga šiandien žaisti sų 
krypties tėišingilmū ArgeiitĮnOj, [ ugnimi.—Vietoje.ban^ras- letett^^^^ ViCJjai IXW_
padedant iškelti Peroną į virsū-, negrams ramiai integruotis yra ^o<s, kas yra labai geras ženk- 
nes, ir paskui su juo susipyks-, keliamas triukšmas. ^Agitatorių las (Bfiįų buvę gera^ kad p R 
tąnt. Analogiškai prisimena Lie- užteko ir šitame konflikte. kiausimą. panagrinėjęs
tuvos įvykiai 1927 im, kuomet Pietų Amerikoj — -vietoj ban-' *- 5
mūsų diktątorėliai perėmė gar- džius “bemarškinius’.’ aprengti, 
' ■ '■■■■•’ kalbėti tau- leisti jiems užsidirbti pragyve-

_____  nimą ir sutaupyti puse šimto pe-
Kiekviena diktatūra, norėda- !zų apsimokėti už vestuves, yra 

i- 'bandoma pasenusiais, metodais

nes,

tuvos įvykiai Į927 m. kuomet Pietų Amerikoj — vietoj ban

bingą vaidmenį 
tos vardu.

ma išsilaikytų suranda egzistuo
jančių ir pramanytų priešų. Taip 
bolševikams atsirado buožės, na
ciams — žydai, lietuviškiems 
gudragalviams — darbininkų 
profesinės sąjungos ir kt. jungi
niai. Peronui — vidurinė Argen
tinos klasė, o ilgainiui ir pati 
Katalikų Bažnyčia.

Visoj Pietų Amerikoj, neiš
skiriant Argentinos, yra pri
brendęs socialinių reformų rei
kalas. Vietoj to, kad palaikyti 
diktatorius arba juos nuvertus, 
tais pačiais metodais pulti jų 
šąlipinkus, reikia suprasti, kad 
ir tie “bemarškinįai” yra žmo
nės ir nori gyventi kaip žmonės, 
o ne kur nors patvoriuose...

Autorius nurodo, kad prasidė
jus Argentinos industrializaci
jai,- apie milijono provinci
jos gyventojų suplaukė į mies-

juos laikyti tamsume ir skurde 
Kaip ilgai?... V. Šimkus

i
tę kai kurių JAV Kongreso na
rių pasipiktinimą faktų, kad už 
tekstų rašymą “Amerikos Bal
sui” visai pašaliniams asmenims 
buvo išmokėti tūkstančiai dole
rių. Atseit, “Amerikos Balsas” 
pats išsiduoda, jog samdo infor
maciniam darbui takius tarnau
tojus, kurie net neįstengia ar 
negeba paruošti reikiamų teks
tų. Tiesa, sakoma, kad programų 
nustatymas turi būti taikomas 
prie bendrosios nustatytosios li
nijos ir tam tikrų reikalavimų. 
Aiškų, tai gali būti tiesa, bet tie
sa ir tai, jog pats personalas vis 
dėlto turėtų išdrįsti parodyti ir į- ... . .
daugiau savo iniciatyvos, dau- < stebėtojų gali. būti įteikiama 
giau individualių pastangų, ypačine t!’ ų-♦ nt°T
žinant, kad programos kuo to- ru’ kritika butų išgirsta, 
liau, tuo dažniau susilaukia įvai- ^svarstyta. jei galima, pasta
lių priekaištų. Tegu tie priekaiš- bos butų priimtos dėmesin. Įgy
tai ir ne visi būna pamatuoti, j yendmąmos. Kai asmenys ar 
bet vis jau ju dalis tikrai verta; lsf-alSos žinos, kad jų dalbas j ra 
dėmesio ir atitinkamu išvadų, i sekamas ir atitinkamai vertina-' 
Jei Lietuvoie galima ‘ sulaukti ; mas- Piketu gaJvoti, nebus noro

;ž ‘ Amerikos Balso"; sustoti vietoję, bet rasis panildo- 
galima drąsiai tarti.!mo n«rou ir svarbiuo-

[bendrųjų reikalų labui.
Al. Gimantąs

Tenai Nidoj tėko kąlbėtis su vie- < v ko dar 1944.48 -m. kai Ame-
A“*, *__  ' ___ _? ’ = * _ K ** z

Juk lietuviškos Ąm. Balso trans- 
lisc.’jcs pradėtos tik 1951 m. va
sario 16 d. Be to. Am. Balsas to-j klausimą. , . - . _ .
kįųo kurstymu niekad nesivertė, j kad tų programų tam tikra da- į^us', us .,at, ,l uc^r »erlSu’ 
Jei p. R. turį gerą trumpų -'ban- lis. tikrai nebūtų verta panašios: -e" ....
gų radijo aparatą, j fe patsgali rizikos.
pąkl^asyti-4<ą-’-AdH;-.-Bi sako. Juk Žinoma, šios pastabos kaj kam 
ji girdi ir tūkstančiai kanadie- gali atrodyti, kaip kišimasis ne i) 
- - - ■ - - Ame-!

lietu- j
čių. Red.).

(Nukelta į 9 psl.)
savo 
rikos

seikalus. Tačiau gi 
Balsas” Amerikos

smulkiaų. Iš Lietuvos gaunamu 
laiškų dauguma rodo, kad žmo
nės kai tik visko bijo. Red.).

Dabar dėl- tų trijų kiaušinių. 
J/etuvpj dabartiniu metu yra 
turgai, taip pat kaip ir kadaise 
buvo. Tik man nepatiko, kad 
perdaug jaunų vyrų dykaduo
niauja turguje. Bet tai jų reika
las. Iš smalsumo priėjau' prie 
vieno vežimo ir paklausiau, kie
no yra tas vežimas ir arklys? 
Moteris, kuri sėdėjo vežime, at
sakė: “Vežimas ir arklys pri
klauso kolūkiui'’. “Tai kaip jūs 
naudojate tą vežimą ir arklį, jei
gu priklauso kolūkiui?” Jinai 
man atsakė: “Nuėjau pas kol
ūkio pirmininką, paprašiau ir 
jisai man davė nuvažiuoti į tur
gų”. Jinai vežime turėjo avelę, 
tris žąsis ir kasę su kiaušiniais. 
Aš neskaičiau, kiek tu kiaušinių 
kašėj buvo. Būnant Lietuvoj ne
teko niekur matyti, kad kas nors

Nuoširdus ačiū! . f laledines

NELEIDO MAO PABĄLTIJIN?
Po spalio revoliucijos šventės 

Maskvoje raudonosios Kinijos 
diktatorius Maotsetung buvo pa
norėjęs aplankyti sovietų sateli
tinius kraštus R. Europoj. Žinio
mis iš Vienos, Chruščiovas betgi 
neleidęs, nes bijąs konkurenci
jos. Dabar, po Žukovo nusodini
mo, Chruščiovo vardas esąs ver
tinamas netik R. Europoj, bet ir 
kituose- komunistiniuose kraš
tuose. Jau per priėmimą Krem
liuje, Mao pasirodė beveik kaip i -------- J -------- _
nr. 1 ir apskritai jo figūra tarp-J vežtų tris kiaušinius į turgų, 
tautinio komunizmo plotmėj la-; kaip kad Kostas Strikaitis pa- 
bai svari. i rašė.

Ir šiemet Jakobsbade, Šveica
rijoje,'* buvo suorganizuota Vo
kietijoje gyvenančiam jaunimui 
stovykla. Jos tikslas buvo tauti
nis ir religinis auklėjimas. Sto
vykla pavyko labai gerai. Kad 
mes Vokietijoje gyveną lietuviai 
galime suorganizuoti panašias 
stovyklas, kuriose virš 100 lietu-

Černienė ir p. Motuzienė; $1—1 
p. Rimkevičienė ir per p.p. Že
maičius atsiųstas $7.50 čekis.

Visus geradarius kasdien sto-’ 
vykioje prisiminėme maldoje, o ■ 
prie partizano kapo pasižadėjo-u 
me lietuvišką tremties vėliavą! 
parnešti į Lietuvos sostinę Vii-i

- niU- ■:
visko jaunimo yra rengiami Lie- Nuoširdus ačiū! Į
tuvai ir auklėjami kovai prieš Jūsų

$1

nUtautėjimą. esame nuoširdžiai; " . Kun. Ant. Btuiga
dėkingi ir Kanadoje gyvenan-• Memmingen, Revaiweg 5. 
tiems lietuviams. ,___ _____ _ ____

atvirutes
Tinka 

netik pasveikinti 
savo prietelius ir draugus 

šiame kontinete, bet jos tinka siųski 
ir į Lietuvę pasveikinant 

švenčių proga. 
Kaina 10 et.

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

Toronto 3. Ont.. Canada.

Į mūsų prašymus aukų sto- į" " R "* ""J3 —*" ""
vykiai ir šiemet atsiliepė labai | - «?-- — -
nuoširdžiai. Šita proga ir noriu i | 
savo ir yisų stovyklavusių var- j | 
du pareikšti gilią padėką vi-' | 
siems aukojusiems. |

Aukojo po $75 — Toronto ir | 
Montrealio Šalpos Fondai, $25 — | 
J. Bakšys; $20 — inž. P. A. Po- | 
vilaičiai ir p. Alfredas; $15 — p. 

i-Prišas: po $5 — p. Bilevičius, p.
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I Pavergtoje tėvynėje
'Kompoz. Ant. Račiūnas, kuris 

parašė pirmąją sovietišką operą 
Marytė, dabar instrumentuojąs 
simfoninę , poemą “Sakalas ir 
Danutė**x ir rašąs operą “Skir-

f Sovietinę enciklopediją lietu
viškai, kaip praneša EZD nuta
rė išleisti Vilniuje kompartijos 
CK ir okupuotos Liėtuvos minis- 
terių taryba. Pirmasis tomas tu
rįs pasirodyti 1958 m.

Mokslų akademijos zoologijos 
stotis prieš 10 metų įsteigta prie
šais Nevėžio žiotis, kairiajanfa 
Nemuno krante. Čia yra kailinių 
žvėrelių, juodsidabrinių lapių ir 
audinių ferma, karvių ir ožkų 
banda, paukščių ferma ir daug 
laboratorinių gyvuliukų. Tai ba
zė moksliniams tyrimams. Vytau 
tas Kuodis, Leonas Literskis ir 
kiti. mokslininkai gretimame 
miške stebi paukščių gyvenimą: 
Biologijos > mokslų' kandidatas 
Valius-Mečys tiria paukščių ir 
žvėrelių .'vystymosi, kintamumą 
Žmogaus įtakoje. Tie tyrimai tu
ri prisidėti prie naminių paukš
čių ir gyvulių evoliucijos teori
jos vystymo pranešė . Vilniaus 
radijas rugsėjo 244 d. Zoologijos 
stoties moksliniai bendradar
biai palaiko ryšius su Maskvos ir 
Leningrado un-tų mokslininkais 
ir susirašinėja su Vengrijos, Bul 
garijos, Kanados, Naujosios Ze
landijos ir kitų kraštų biologais.

(E) Skuodo rajone pradėję 
veikti 3 naujos elektrinės, ku
rios aptarnaus “Pabaltijo”, “Nau 
iojo gyvenimo” ir kitus kolcho
zus bei tarybinius ūkius. Baigia
ma statyti elektrinė ir Aleksand
rijos kolchoze.

Specialioms mokykloms trūks-* 
tą vadovėlių “Tiesoje” skundžia- 

. si inž. K. Kalvaitis, “statybos 
mokyklos Nr. 3 vyr. meistras”. 
Taip pat nesą būtiniausių vaiz
dinių priemonių, be kurių mo
kiniams, ypač tebaigusiems tik 
4 klases, negalima esą išaiškinti 
dalykų.

1950 m. buvęs išleistas verti
mas Kulikovo vadovėlio “Brai
žyba”, kuris skirtas amatų ir ge
ležinkelių mokykloms. Iš bėdos 
iį galį naudoti ir statybos moki
niai. 1954 m. buvęs išleistas ver- 
tiAas Galkino - Čepyženkos va
dovėlio “Mūro darbai”. Tačiau ir 
šių vadovėlių jau seniai nebesą 
galima gauti. _

(E) Netoli Tauragės, prie pat 
plento, neseniai buvo rastas 29 
kv. km. ploto durpynas. Durpių 
sluogsnis siekia iki 4 metrų. Dur

pių čia tikimasi gauti 775.000 
kbm. Vasarą čia dirbo kasdien 
100-200 darbininkų. Durpės nau
dojamos kraikui. Už durpių kasi
mą vyrams moka po 2,5 rb. už 1, 
kbm. Moterys gauna už iškastų’ 
durpių nuvežimą po 80 kapeikų 
už 1 kbm.

Didesnio formato vokų, “tin
kančių pasiusti dokumentams 
bei kitiems didesnės apimties po
pieriams”, jau apie metus nesą 
galima gauti nei Vilniaus, nei 
rajonų miestų knygynuose, kul
tūrinių prekių parduotuvėse bei 
kioskuose.

(E) A. Venclova parašęs nau
ją romaną apie 1940 metus, kai 
Lietuvoje buvo įkurta bolševiki
nė santvarka.

Dusetų rajono “Tautų vieny
bės” kolūkio pirmininkas Juozas 
Dayalis; Įpirštas rajono vadovų, 
po dviejų pirmininkavimo metų 
nuteistas už suktybes ir kolūkio 
gyvulių išpardavimą. Pirmus 
metus pravargus, antrai žiemai 
nepasirūpino pašaro ir tvartų jis 
ūkinės valdybos posėdy prave
dęs nutarimą parduoti 3-4 kar
ves • netinkamas veislei, o parda
vęs 17 melžiamųjų, 9 telyčias, 
daug paršelių, žąsų ir 8 išbro
kuotas karves. Viskas buvę par
duota Utenos kooperatyvo supir
kėjui Jankevičiui po 1.00-1.500 
rublių už karvę. J6 dokumentuo
se pasirašant kiek jis nurodyda- 
vęs. Vėliau Davalis iš valstybės 
paėmęs paskolą gyvuliams pirkti 
ir mokėięs 3:500-4.000 rublių.

Gyvulių pardavimo komisijo
je buvę: fermos vedėja Lingytė, 
valdybos narys Galvydis ir Šu
tas. Jie ir kolūkio buhalteris 
Kuzma Jonas teisme Davalį la
bai gynę.

Kiėk Davalis gavo “Tiesos” 
korespondentas nemini. Pastebi 
tik, kad nubaustas.

Kaikas statosi namus Vilniuje, 
architektūros reikalų valdyba 
duodanti visiems vienodus pro
jektus su vandentiekio ir kana
lizacijos schemomis, nežiūrėda
ma ar planas tinka vietai. Dzer
žinskio rajone esą gatvių, kur 
nėra ne tik vandentiekio, bet ir 
šulinių, o jų niekas nepadedąs 
įsirengti. Niekas nesirūpinąs ir 
dėl elektros. Jo naman Kerna
vės g. Nr. 45 pernai leidę elekt
rą atsivesti iš Utenos gatvės. Bet 
joje ir dabar nesą nei stulpų, nei 
elektros. Prašęs leisti atsivesti 
elektrą iš kaimyno toj e pat gat
vėje, bet neleidę. Taip ir gyve
nąs sostinėje su žibaline lempa.

SUDBURY Ont
Gertrūda ir Vytautas Lumbiai 

labai iškilmingai ,pagal gražiau
sius katalikiškus papročius, at
šventė savo vedybinio gyvenimo 
25 m. sukaktį. Gražiai išpuoštoje 
bažnyčioje, tarp įvairiaspalvių 
gėlių ir daugybės šviesų, buvo 
atgiedotos šv. Mišios sukaktuvi
ninkų intencija, kurie atnaujino 
moterystės įžadus prieš Dievo al
torių. Iškilmėse lydėjo juos ke
turios šaunio sporos palydovų, 
jų vaikai ir būrelis artimesniųjų 
draugų. Per Mišias giedojo ge
riausia Sudburio solistė C. Ne- 
mis. Sekmadienį, prieš pat lie
tuviškas pamaldas, padėjo prie 
abiejų Marijos ‘statulų gyvų gė
lių puokštes ir lietuviškos kop
lyčios altorius pasipuošė šviežio
mis gėlėmis. Šias sidabrines ves
tuves sumaniai suorganizavo Ire
na Račinskienė ir jos namuose 
per dvi dienas buvo vestuvės. Iš
kilmingų pietų proga sukaktuvi-

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Devonų siuntiniai į Vakarų Vokietijų 

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

100 sv. kvietinių miltų .... 12.70*
20 sv. ryžių ....................... 5.85
14 sv. taukų .................. 5.50
.3 sv. kavos /dėžutė/ ..' 9.80

Prisiųskite pinigus ir adresą ir gavėjas 
per 2-3 savaites visus maisto siunti

nius gaus.
Siuntiniai į Rusijos teritorijų:

Odos 2 poroms aulinių botų 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 lobai geros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sorkomycin 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 medžiaaa 
su pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export 
359 NOTRE DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Mon. 
Sov. S. BUJOKAS.

ninku .adresu buvo pasakyta 
daug gražių ir nuoširdžių sveiki
nimo kalbų, sugiedota Ilgiausių 
metų' ir Įteikta gražių dovanų. 
Paminėtinas ypač Lietuvos vaiz
dų albumas su visų dalyvių pa
rašais ir specialus sidabro jubi
liejaus paveikslas. Ta proga šių 
vestuvių organizatorė užsisakė 
“Draugą”, o kaikurie palydovai 
užsisakė pas spaudos platintoją 
lietuviškų knygų. Reikia paste
bėti, kad V. Lumbis yra kuklus 
ir yra surežisavusi keletą gra- 
kad nepriklausomybės laikais jis 
Kaune užėmė gana svarbią vietą, 
o ponia Gertrūda mokytojavo 
Lietuvoje ir porą metų gražiai 
dirbo šeštadieninėje mokykloje 
ir yrą surežisavusi keeletą gra
žių vaidinimų, kuriuos sudburiš-. 
kiai dar ir šiandien su malonu
mu prisimena.

Šeimyniškas vakaras, kurį su
rengė liet, bažnytinis komitetas 
šeštadieninės mokyklos patalpo
se prie Kristaus Karaliaus para
pijos, praėjo su dideliu pasiseki
mu. Žmonių priėjo daugiau negu 
buvo tikėtasi. Šokiams groįo 
nauja gera lietuviškų plokštelių 
muzika ir visą laiką vyravo šei
myniška nuotaika. Toks uždaras 
parengimas buvo suruoštas kaip 
bandomasis, kad ypačiai jauni
mas turėtų progos savo tarpe pa
bendrauti. Kadangi mūsų lietu
viškajai visuomenei, o ypač vai
ku tėvams tai patiko, tai bus pa
sistengta ir daugiau tokių vaka
rų suruošti. Prie parengimo, be 
bažnytinio komiteto, daugiausia 
prisidėjo M. Kriaučeliūnienė, A. 
Mazaitienė ir L. Remeikienė.

Regina Jakubonytė labai gra
žiai pasirodė per vietinę televizi
ją paskambindama keletą lietu
viškų dainelių kanklėmis ir pa
grodama akordeonu. Džiugu, kad 
dar yra tokiu lietuvaičių, kurios 
gražiai garsina lietuvių vardą.. 
Ji vra televizijos vadovvbės pa
kviesta ir ateity dalyvauti orog- 
ramose. Sudburiš^is.

Namų savininkų dėmesiui!
Kūrenimo sezonąs 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. JAi 7-6281

HAMILTON, Ont
Pranešimas

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba šaukia Hamiltono Lietuvių 
Bendruomenės visuotinį susirin
kimą 1957 m. gruodžio mėn. 8 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Aušros 
Vartų parapijos salėje (58 Dun- 
durn St. N.) šiai dienotvarkei 
svarstyti:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo’ pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai,
3. Apylinkės v-bos pranešimas,
4. Tautos Fondo Ats. Kanado

je Hamiltono sk. pranešimas,
5 Šalpos F. Komit. pranešimas,
6. Vasaria 16 gimnazijai Remti 

Komisijos pranešimas,
7. Rev. Komisijos pranešimas,
8. Diskusijos dėl pranešimų,
9. Apylinkės valdybos ir Rev.

komisijos rinkimai,
10. Klausimai ir sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimas (remiantis KLB 

statuto § 10) įvyksta dalyvau
jant ne mažiau .kaip pusei įsire
gistravusių pilnateisių narių. 
Kviečiamu laiku, t.y. 4 vai. p.p., 
reikalingam skaičiui nesusirin
kus, pp valandos, t.y. 5 vai. p.p., 
susirinkimas įvyks nežiūrint, pil
nateisių dalyvių kiekio. Po su
sirinkimo bus nemokamai rodo
mi įdomūs filmai. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

Apylinkės valdyba.
Kariuomenės šventės minėji

mas. Kai vis mažiau besusiren- 
kam į minėjimus ir susirinki
mus, lakričio 24 d. Kariuomenės 
šventės minėjime dalyvių skai
čius buvo beveik pakankamas. 
Jau iš pat ryto gražiai, nuteikė 
iškilmingos pamaldos bažnyčio
je, kurioje stovėjo-dvi tautinės 
vėliavos, bei jautrus ir tikrai pa
triotinės dvasios kun. dr .J. Ta- 
darausko pamokslas. Taipgi baž
nyčioje gražiai skambėjo naujos 
giesmės vargonuojant muz. kun. 
Jurkšui, ypač Kritusiems ka
riams. Jaudinantį įspūdį paliko 
ir vainiko uždėjimas Liberos 
metu, kurį atnešė keturios tau
tiniais rūbais pasipuošusios 
mergaitės. Vainiką paruošė ir ki
tus su tuo susijusius darbus at
liko nepailstantis Kazys Mikšys. 
Tikrai reikia stebėtis jo pasi
šventimu ir rūpestingumu kiek
vienam darbui. Visur jis daly
vauja ir visiems padeda, nes dir
ba keliose organizacijose. Pa
maldos baigtos Tautos himnu.

Pats minėjimas prasidėjo 5 v. 
p.p. parapijos salėje, kuri dabar 
žymiai gražiau atrodo, nors dar 
ir nebaigta, remontuoti. Minėji
mą pradėjo apyl. pirm. inž. A. 
Jazbutis, kuris po trumpos įžan
gos pakvietė susikaupimu pa
gerbti žuvusius karius ir sava
norius už Lietuvos laisvu. Vi
siems atsistojus praskambėjo ty^ 
Ii melodija Kritusiems kariams. 
Po to pirmininkas pakvietė visus 
Hamiltone gyvenančius savano
rius - kūrėjus į garbės prezidiu
mą"?Nevisi iššauktieji sėdo į gar
bės vietą, nes vieni sirgo, kiti jau 
atgulė amžinam poilsiui, kaip P. 
Jogminas tik- ką neseniai miręs. 
Jis buvo atskirai prisimintas ir 
pagerbtas.

Prezidiumui užėmus vietas 
kviečiamas kalbėti pulk. J. Gied
raitis. Beveik valandą užtruku
sioje kalboje gerb. prelegentas 
palietė daugelį klausimų išryš
kindamas mintį, kad taika dabar 
yra profanuojama, teisė pamina
ma jėgos ir mūsų lietuvių tau
tos prisikėlimo laisvam__gyveni- 
mui ugnelė, kaip senais laikais 
degė paniekintų lietuvių bau
džiauninkų lūšnelėse, taip dabar 
dega XX amžiaus baudžiaunin
kų - kolchozininkų pastogėse ir 
tik jų atsparumo ir pasiryžimo 
dėka bus įmanoma ta ugnelė iš
saugoti. Prelegentas toliau gana 
griežtai pasmerkė mūsų išeiviš- 
ko gyvenimo negeroves.

. Po trumpos pertraukos prasi
dėjo meninė dalis, kurią pradė
jo solistė A. Ščepavičienė pa
dainuodama Haizel — Kampelis 
mielas ir Šimkaus—Oi, greičiau, 
greičiau. Akomponavo solistės 
dukrelė D. Ščepavičiūtė. Aktorė 
E. Dauguvietytė - Kudabienė la
bai gražiai įsijausdama padekla
mavo Putino Tautos sapnų kūrė
ją ir Aisčio — Lopšinę. Būtų tik
rai džiugu, jei atitrūkdama nuo 
šeimyninių rūpesčių (augina tris 
vaikučius) aktorė galėtų daž
niau sužibėti scenoje. Antrą kar
tą pasirodžiusi solistė Ščepavi
čienė padainavo Šopeno — Ru
duo ir Puccini — ariją iš Toscos. 
Bisui turėjo dar sudainuoti pa
pildomai. Pabaigai visus malo
niai nuteikė jaunieji kolonijos 
^♦.stovai Vvtautas . Beniušis ir 
Gintautas Prunskus pagrodami 
akordeonais du dalykus. Jie yra 
muz. Vvtauto Babecko Akordeo
no studijos mokiniai. Šio tylaus

t

kad muz. V. Babeckaf kuria nors 
proga pasirodys su visu akordeo
nų orkestro šąstatu. .,. . ' '

Minėjimo programa buvo 
trumpa, bet maloni ir nauja, tad 
susirinkusiems paliko gražų įs
pūdį. Ji susirinkusių neišvąrgi- 
no, nes pradėta punktualiai ir 
užtruko ,nepilnai dvi. valandas. 
Prje įėjimo, buvo renkamos au
kos. Surinkta $69.80. Atskaičius 
išlaidas, pinigai bus panaudoti 
Liet, nepriklausomybės kovų in
validams sušelpti.

Bendruomenės visuotinis susi
rinkimas šaukiamas šį sekmadie
nį, gruodžio 8 d., parapijos salė
je. Visi žinome, kaip sunku dirbti 
bendruomeninį darbą, kai savo 
poilsio valandas tenka aukoti 
bendriesiems kolonijos reika
lams. Apylinkės valdybos nariai 
dirbo visus metus nelaukdami 
padėkos ar užmokesčio, tačiau jų 
darbo apyskaitai, kuri bus atlik
ta ‘susirinkime laukia tautie
čių atsilankymo. .Koks Būtų įspū
dis dirbusiems ir vįlkusiems ko
lonijos reprezentacinę naštą, kai 
susirinkime atsilaVikytų tik ke
lios dešimtys, žmonių. Ateikime 
kuo daugiau parodydami, kad 
mums visiems rūpi bendruome
nės reikalai. Atneškime naujų 
sumanymų ir konkrečių pasiūly
mų. Be to, dabartinė apylinkės 
valdyba baigia savo kadenciją 
reikia išrinkti kitą, kuri ir toliau 
atstovautų mūsų koloniją.

Jei susirinkime nebus išrinkta 
valdyba, tai greičiausiai bus nu
spręsta pavesti tą darbą atlikti 
Rinkiminei komisijai, kuri pra
ves rinkiminę procedūrą vėliau 
rinkiminiais lapeliais, kaip jau 
anksčiau buvo daroma. Po susi
rinkimo bus parodytu spalvoti 
įdomūs filmai iš Afrikos džiung
lių, medžioklių ir kelionių. Tad 
paškirkime šio sekmadienio po
pietę bendruomenės reikalų ap
svarstymui.

Latvių kolonija lapkričio 16 d. 
minėjo savo Nepriklausomybės 
šventę, kurį pravedė Royal Con
naught Hotel. Apylinkės pirm.

lietuviai pasaulyje
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kui sukalbėjus maldą prasidėjo 
vaišės. LKM D-jos skyr. pirm. 
M. Vaitonienė pasveikino įteik
dama dovaną. Be to, svęikino pa
rapijos klebonas, parapijos ko
miteto vardu inž. J/ Kšivickis, 
Bendruomenės vardu inž. Ą. Jaz
butis. Į svejkįpimus atsakę kun, 
Jurkšas dėkodamas 'už pagerbi
mą ir kartu pasižadėdamas kiek 
jėgos leis dirbti Hamiltono lie
tuvių ir parapijos gerovei. Po to 
svečius palinksmino dalyvavę 
pagerbime sol. A. Ščepavičienė, 
sol. V. Žemelytė ir Vyt. Bigaus- 
kas. Vakarienė tikrai gražiai ir 
kultūringai buvo pravesta.

Liet, bankelis Talka gražiai 
augdamas nebepatenkina norin
čių skolintis didesnes sumas ar
ba reikalingiems morgičių. Po 
Naujų Metų numatoma skolini
mosi lubas pakelti ir duoti mor- 
gičius mažesniu nuošimčiu. Da
bar vienam asmeniui leidžiamą 
skolintis $1.000. Bankelio šėri- 
ninkų visuotinis susirinkimas, 
numatomas sausio mėn., turės 
padaryti ir patvirtinti numato
mus pakeitimus. • x ’

Aušros Vartų’ parapijos salė

vokietua
' Vokietijos liet, studentų šuva' 

ži&vimas įvyko Spalio 31 - lapkri
čio 2 d. Schloss Annaberg, netoli 
Bonnos, kur yra pabaltiečių stu
dentų bendrabutis. Čia buvo net 
keletas paskaitų: prof, šilkarskio 
(jis profesoriauja Bonnos uni
versitete) apie Solovjovo ir Dos
tojevskio savitarpio įtakas, inž. 
Zundės apie tautinės bendruo
menės esmę ir dr. Deveikės - Na- 
vakienės apie Lietuvos statutą.

Į Centro Valdybą išrinkti: 
pirm. K. Narščius, sekr. A. Ka
valiauskaitė, ižd. K. Ašoklis, kan- 
did. M. Hermanas ir Bylaitis. 
Garbės teisman išrinkti J. Ųlec- 
kas ir P. Šlioka, o pirmininku 
bus pakviestas kuris liet, profe
sorius. .

Vokietijoje dabar yra apie 50 
liet, studentų,- nors sąjungai te
priklauso 32; Daugelis studentų 
yrą atvykę iš JAV ir Kanados,nusius vartų paiapyvs baiv ; 7. ;.’

pradėta remontuoti išmušant iki net iš Australijos yra, o'vietinių 
pusei sienas faniera ir įdedant daugumą sudaro Vasario 16 gim- 
parketo grindis. Po remonto ir nazijos abiturientai. >' 
naujai. išdekoruota salė bus žy- J Vok. Liet. Studentų^ Šąj., val
iniai pakeitusi • savo išvaizdą ir 
pagražėjusi. •

Hamiltono miestas jau oficia
liai pradėjo prieškalėdinį sezo
ną. Miesto centre pastatytas 
augštas elektrinis kryžius su 
dviem didžiulėm angelų statu-. kriįį0 mėn. paminėjo savo 4 mė
tom bei atskirų tautų paveiks- tu sukaktį suruošdamas įspūdin- 
lais vaizduojančiais jų papročių gą koncertą pabaltiečių koloni-

dybos adresas: Bad Godesberg, 
Schloss Annaberg, West Ger
many.

Memmingeno liet choras “Dar
na”, sukurtas ir', vadovaujamas 
muz. Motiejaus Budriūno, lap-

Kalėdas. Šį atidarymą atliko 
miesto burmistras Lloyd D.Jack- 
son, pakviesdamas visus gyven
tojus pamatyti šiuos papuoši
mus, kurie neturi jokio komer
cinio atspalvio.

Hamiltone tebevyksta iš fabri
kų atleidimo banga, paliesdama 
vis daugiau ir lietuvių. J. D,.

Arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
30 m. mirties ir Marijos Apsi
reiškimo Fatimoje 40 m. sukak
ties minėjimas, numatytas reng
ti gruodžio 8 d. Katal. Moterų 

inž. A. Jazbutis pasveikino lie- Į D-jos ir Vyr. Ateitininkų v-bų, Į • . ■ . ...
nukeliami vėlesniam laikui, nes Į Namų Fondo nariais, paskiraa- 
tą pačią dieną apyl. v-ba šaukia iP° $100, įsirašė: Turnevičius 
metinį visuotinį lietuviu susirin- Haris, Stoney . Creek, Ont.,. Pa- 
kimą. (Žinutė apie šios šventės kalniškis -Balys, Juškevičius Pra- 
rengimą “TŽ” 48 nr. buvo pa- nas, Barkauskas Algis ir K. A. Iš 
siųsta Jaikraščiui ne Jūsų korės- i anksčiau pasižadėjusiu $100 įne- 
pondento Sk. St., bet pačių ini-lšė inž. Kšivickas Jonas. Siems ir 

- visiems geriesiem? tautiečiams, 
remiantiems didelę Lietuvių Na
mų įsigijimo idėją, reiškiame gi
liausią pagarbą ir gražiausią pa- 
dėką!. '

Prašome visus lietuvius stoti į 
NF nariais. Mes kiekvienas są
moningas tautietis, turįs galirny- 

j bę išskirti laikina minveštavi- 
mui į Liet. Namus šimtinę ar 
daugiau, turime taip samprotau
ti: tie pinigai, manęs, nei pratur
tins nei neturtingesnių padarys, 
o jei aš nuo jų paskolinimd1 susi
laikysiu — Tautos Namų įsigiji
mas gali nepasisekti. Pagalvoki
me kiekvienas, kad mario $200 
pastato reprezentacinius liet, rū
mus už ketvirtį milijono dolerių! 
Tas tikrai padės visas kitas abe
jones nustumti į šalį.

Metinis NF narių susirinkimas 
įvyks kitą sekmadienį, gruodžio 
15 d. 4 vai. p.p. 213 James St. N. 
Nariai ir visi lietuviai prašomi 
būtinai dalyvauti. Jame tarp ki
ta ko bus svarstomas ir Delta 
kino salės pirkimas. Ši nuosavy
bė yra priešais Gage parką ir su
sideda iš 900 vietų kino salės, 21 
apartmento ir 8 krautuvių. Pra
šoma $175.000. Prieinamos sąly
gos. Metinių pajamų, ši nuosa
vybė dabar duoda apie $33.000.

Darbovietėje sunkiai susižei
dė ir apie porą mėnesių negalės 
dibti Liskauskas Broriiūs. Gydo
si namuose, 206 Ewen Rd.

Linkime gerajain mūsų kolo
nijos tautiečiui greitos sveika
tos, Sk. St.

tuvių bendruomenės varddu.
Council of Friendship gruodžio 

11 d., trečiadienį, rengia Kalė
dų eglutę su programa. Šią pro
gramą išpildys įvairių tąutybių 
vaikai, kurie po tos bus apdova
noti dovanėlėmis. Pakviesti da
lyvauti ir lietuviai. Programą 
atlikti sutiko šeštadieninė mo
kykla. Eglutė vyks YMCA Au
ditorium, 52 Ottawa St. N. Visi 
kviečiami su vaikais atsilankyti. 
Vasario mėn. ten pat vyks tau
tinių šokių pasirodymas, kur 
lietuviai taip pat dalyvaus.

Naujų Metų sutikimą Royal 
Connaught Hotel rengia apylin
kės valdyba. Registruotis telefo- 
nu’betkuriuo laiku pas pirm. A. 
Jazbutį JA. 8-2795. \

Solidarumo mokesčio rinkimas 
eina visai prie pabaigos. Norima 
prieš visuotinį susirinkimą tą ak
ciją užbaigti. Šiais metais šis 
mokesčio rinkimas pasirodė ga
ną sėkmingas paskiriems rinkė
jams įdedant daugiau pastangų 
ir gero noro, gavosi gražūs rezul
tatai. Tautiečiai gana noriai savo 
prievolę atlieka, kai atsilanko
ma į namus. Tiktai labai retas 
kuris atsisakė tą padaryti. Bend
rai paėmus Hamiltone kas metai 
vis didesnės sumos solidarumo 
mokesčio surenkamos: 1950 m. 
surinkta $37, 1951 m. — $5, 1952 
m. — $38, 1953 — $484, (nuo tų 
metų pradėta sistematingai rink
ti vaikščiojant po namus), 1954 
m. — $260, 1955 m. $353, 1956 
m. — $388 ir 1957 m. iki lapkri
čio-20 d. surinkta .$511. Paskiri 
rinkėjai iki šiol surinko:. M.. Jaz- 
butienė $103, inž. A. Jazbutis $96, 
St. Dalius $70, St. Juozapavičius 
$40, VL Stabingis $38, P. Kaže- 
mėkas $32, P. Lesevičius $28, Alt 
Juozapavičius $25. K. Žukauskas 
$24, V. Leparskis 81$, K. Mikšys 
ir P. Galinis po $14, S. Lukoševi- 
čiūtė $9. , •

Lietuvių Eenciklopedijos XII 
tomas jau išspausdintas ir netru
kus jį gausime į rankas. Atsilikę 
mokėjime prašomi paskubinti 
atsilyginti, kad netrugdyti sun
kaus leidimo darbo. Prenumera
tą galima apmokėti pas LE at
stovą St. Dalių, 506 Sherman 
Ave. So., tel. FU. 5-8602.

Brolių Žukauskų .pagamintais 
filmais susidomėjimas buvo ga
na didelis. Lapkričio 3 d. per du 
seansus stebėjo per 300 asmenų.

Katalikių Moterų D-’os sky
rius lapkričio 23 d. narapiios’sa- 
lėje surengė naserbimo vakarie
ne* kun. Jurkšui, kuris neseniai 
pradėjo eiti vikaro pareigas mū
sų parapijoje ir kartu vr” choro 
vadovas. Dalyvavo anie šimtinė 
svečių. Buvo atvykusių svečių ir 
iš Toronto. Prie puikiai naruoš-

ciatorių, tik laikraštyje ji įdėta 
kartu su jo rašytomis žiniomis).

Vasario 16 gimn. rėmėjų būre
lio 178 nr. ilgametis vadovas J. 
Trečiokas iš šių pareigų dėl su
sidėjusių asmeniškų aplinkybių 
nuo rugsėjo 1 d. pasitraukė. Jis 
šį būrelį pats vienas suorgani
zavo 1953 m. ir per 4 metus.išti
sai jam vadovavo. Jo vadovautas 
būrelis yra vienintelis Hamilto
ne, kuris per praėjusius 4-ris 
metus kiekvieną mėnesį suauko
davo po $20,'t.y. pilną būreliui 
nustatytą sumą. Energingajam ir 
didėlio pareigingumo tautiečiui 
Trečiokui Vasario 16 gimn. it vi
sų lietuvių vardu tariame gra
žiausią ačiū'

J. Trečiokas planuoja susitvar
kęs savo reikalus suorganizuoti 
dar vieną šiai gimnazijai remti 
būrelį ir vėl su tuo pačiu parei
gingumu jam vadovauti.

Šio būrelio naujo vadovo pa
reigas sutiko pasiimti Bajoriū- 
nas Jonas, 63 Stanley Avė., tel. 
JA. 8-8162. Linkime jam su tuo 
pačiu užsidegimu toliau tęsti bū
relio tradiciją — ne mažiau $20 
kas mėnesį.

J. Bajoriūnas, perimdmaas bū
relio vadovavimą, nuoširdžiai nu 
sistebėjo: “Kaip čia dabar yra — 
aš nei mokiausi, nei kas mane 
rėmė, -o. dabar turiu pagelbėti ki
tus išmokyti. Kur tie, kur Lietu
voje mokslus baigė ir pašalpas 
gavo? Bet jeigu- jau neatsiranda 
ką darysi — bandysiu aš“. •

Laisvalaikio; pasiskaitymui jau 
galima gauti kiekvieną sekma
dienį tuojau po pamaldų iš Atei
tininkų knygyno įdomių lietuviš
kų knygų. Tėvų pareiga atkreipti 
daugiau dėmesio 4 savo jaunimą 
ir paraginti savo vaikus, kad jie 
šia biblioteka skaitlingai naudo
tųsi. Bus tik pradžia sunkesnė. 
Kada jie perskaitys keletą įdo
mių liet, knygų, vėliau jau patys 
jų ieškos, kalkime geležį kol 
karšta — įkvėpkime lietuvišku
mą savo vaikams, kol jie jauni!

Kariuomenės šventės minėji
mas lapkričio 24 d. surengtas 
B-nės v-bos praėjo tikrai gra
žiai. Reikėtų, kad panašiuose 
minėjimuose kuo daugiausia 
mūsų mokykliniė amžiaus jauni
mas dalyvautų. Kar. šventės mi-

darbininko vedama studija turi tu ir parengtų stalu susėdus ir 
apie 15 mokinių. Reikia tikėtis, I klebonui kun. dr. J. Tadaraus-

Hamiltono ir anvlinkė* lietuviai
TAUPYKITE IR SKOLINKITE PAS SAVUS — TALKOJE.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Tolkos kaso atidaryto sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.o. Parapijos knvavne, 
58 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 

15 Homewood Ave., Hamilton,

jos Kultūros namų salėje.
“Darnos” choras yra aplankęs 

eilę Vokietijos miestų su koncer
tais, du kartu buvo Šveicarijoj, 
dažnai gieda bažnyčioje ir “Ame
rikos Balsui”. Pernai nutilus ke
letą metų gražiai veikusiam liet, 
darbo kuopų vyrų chorui ir dvi-

nėjime jo beveik nebuvo. Gal 
būtų tikslu į panašias šventes 
šešt. mokyklos makytojams jau
nimą organizuotai atvesti. Juk ir 
Lietuvoje panašiai buvo1 daroma.

■gubam vyrų kvartetui, kai jų, va
dovas muz. F. Strolia emigrą- 
vo į JAV, dabar tik “Darnos” 
choras ir beliko pajėgus meninis 
liet, kolektyvas Europos laisva
jame kontinente.
ARGENTINA

Df. Jonas Kunca yra Rodeo 
miesto ligoninės direktorius San 
Juan provincijoje Argentinoje.

Buv. Lietuvos atstovo Rygoje 
Aukštuolio žmonos motina Berta 
Bįalninš iš' Rygos atskrido pas 
savo dukterį Birutę į. Buenos 
Aires. Tai esąs pirmas atsitiki
mas, kad iš Pabaltijo žmogus 
legaliai atvyksta į Argentiną.
AUSTRALIJA

Dr. Vladas Ivinskis jau, keli 
metai dirba tropinėje Naujosios 
Gvinėjos saloje kaip apskrities 
gydytojas.' Šiuo metu jis ilges- 
nėrų.atostogom sugrįžo pas Sy.d- 
nejuje -gyvenančią' šeimą:-/Atos
togų metu jis lankys specialų 
kursą prie Sydnejaus universi
teto veikiančiame tropinių ligų 
institute. '■ *•'

Žurnalistas J. Veteikis- Cabra- 
mattoje atidarė savo naują pre
kybą, Duvet Trading Co. Firma 
versis lietuviškos ir kitomis kal
bomis spaudos, plokštelių, įvai
rių išdirbinių prekyba. Taip pat 
tarpininkaus persiunčiant davo- 
nų pakietėlius į anapus. >

Meninio drožinėjimo kursai ne 
trukus pradės veikti Adelaidė
je. Kursams vadovaus dail. S. 
Neliubšys. Kursams patalpas ne
mokamai perleido pp. Straukai. 
J naująsias patalpas jau perga
bentos medžio staklės ir kitos 
mašinos. Kursus organizuoja 
Kultūros Fondas.

Dail. S.- Nėliubšys šiuo metu 
uoliai ruošiasi pirmajai indivi
dualinei savo darbų parodai, 
naujai įsigytuose Adelaidės Lie
tuvių Namuose.

Adėlaidiškė Ei. Matiukienė su 
dukrele keletai mėnesių išplau
kė į JAV, kur viešės pas savo se
seris. Pr. Matiukas kartu ,ąu šei
ma vykti negalėjo dėl įsipareigo
jimų Adelaidėje, kur kaip smui
kininkas dalyvauja simfoninia
me orkestre. . ■

Melboumo parapijos savaitga
lio mokyklos vaikai suvaidino 
Balio Sruogos veikalą “Gedimi
no sapnas”. Veikalą scenai pri
taikė K. Bradūnienė, režisavo 
kun. Pr. Vaseris. : Plastinius šo
kius paruošė H. Statkuvienė; De- 

•koracijas piešė S.‘Statkus.
Newcastle Kalėdų festivalio 

metu eglutę papuošti pakviesta 
M. Rimgaudienė.- Pereitaisiais 
metais M. Rimgaūdienės lietu
višku stiliumi' papuošta ■ Kalėdų . - 
eglutė, miešto aikštėje susilaukė 
didelio susidomėjimo. M. - Rim- 
gaudiėnė ir eglutė’ -keliais' 'atve
jais buvo nufotografuota ir įdė
ta vietinėje spaudoje. 'M. Rim
gaudienė vfsūš eglutės papuoša
lus pagamino iš šiaudų. '

Jonas SimbOras ir Albinas Ko- 
vačikas Bankstowne nusipirko 
baldų dirbtuvę ir ją pavadinę 
“Siko” vardu; pradėjo standar
tinių ir specialiai užsakytų bal
dų gamybą. Šiuo metu naujieji \
verslininkai samdo 5 žmones. Ar
timiausiu laiku įmonė bus iš
plėsta. ?:

Dainininkė' A. Binkevičiūtė - 
Gučienė šiais metais švenčia 25 
metų profesinio dainavimo su
kaktį. Ją dainininkė atšvęs Ade
laidėje, ruošiamame koncerte 
gruodžio 1 d. Koncerte be sukak
tuvininkės dalyvaus ir jos'mo
kinė dainininkė A. Uknevfčiūtė, 
smuikininkas Pr. Matiukas ir 
pianistė Dorothy Oldham, -rem.

N. Zelandijoje mirė--Algirdas 
Skridulaitis, 21 m., širdies liga.

•Apylinkės valdybos ruoštasis Kariuo
menės šventes minėjimas lapkričio 24 
d. praėjo gražiai ir įspūdingai dėka tų 
asmenų, kurie nepagailėjo savo vargo ir 
pagalbos. Šiuo norime išreikšti mūsų gi
lių padėkų Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. dr. J. Tadorauskui už pamal
das atlaikytas žuvusių karių intencija su 
įspūdingu pamokslu ir leidimų pasinaudo
ti minėjimui parapijos sale; minėjime 
skaičiusiam paskaitų savanoriui - kūrėįui;\ 
Vyčio Kryžiaus kavalieriui pulk. J. Gied
raičiui; meninę programos dalį atliku- 
siems: solistei A. Sčepavičienei ir akom- 
ponavusiai p-lei Sčepovičiūtei, aktorei E. 
Dauguvietytei • Kudabienei, muz. Vy
tauto Bobecko Akordeono studijos mo
kiniams V. Beniušiui ir G. Prunskui. Taip 
gi nuoširdi padėka visiems tautiečiams, 
atsilankiusiems į minėįim ir suaukoju
siems $69,80, kurie atskaičius išlaidos 
bus panaudoti karo invalidais sušelpti.
Ači ūvisiems! Apylinkės valdyba.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

-» Draudimas
RA. 2-6152

HE. 6719
HA. 8864

Naniai — Apartmentai — Žemė
D. N. Baltrukanis
A. Markavičius
F. Yasutis

P. A Samanis

/ Darbo laikas nuo 9 vai.

CR. 6-5075 
OR. 1-8051 
LA. 2-7879

RO. 6-7594

Paskolos
rj. Skužos

V. Liesėnaifit
S. Rudnik

A. Budriūnas RA. 7*2690

ryto iki 9 vol. vokoro.

St. Catharines, Ont.
Visuotinis susirinkimas >

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba praneša, savo apylinkės 
žiniai, kad gruodžio 8 d. Pran
ciškonų vienuolyno salėje, tuo
jau po pamaldų, apie 11 vai. prieš 
piet, šaukiamas metinis visuoti
nis susirinkimas pagal šią die
notvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas ir 
jo pirmininko rinkimas,

2. Dienotvarkės priėmimas,
3. Praėjusio susirinkimo proto

kolo skaitymas, valdybos 
pranešimas ir jos atsistaty
dinimas,

4. Rev. komisijos pranešimas,
5. Naujos valdybos ir revizijos 

komisijos rinkimas, .. ...
6. Klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas.
Visuomenę prašome kuo skait

lingiausiai atsilankyti ir paremti 
savo bendruomeninį lietuvišką 
darbą. Tikimės šį kartą nereiks 
susirinkimą atidėtu .. ..

Valdyba.
KLB St. Catharines apylinkėj 

sumokėjo solidan’mo m^estį 
už 1957 m.: Stasys Kukta, Juozas 
Kazragys, Juozas Mackevičius. 
Steponas šetkus, Pranas Daugi*

i nas, Juozas Grigas. Vaidyba.
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Kiek lietuvių galės atvykti į JAV?
Šitaip paklausiau nuolat be

skubantį BALF pirmininką kan. 
J. Končių.

— Neseniai Amerikos Kongre
sas priėmė naują imigracijos įs
tatymą, kuris yra labai svarbus 
lietuviams. Visų pirma, jis atsta
tė seniau skirtą lietuviams kvo
tą, nes pokario metais pusė jos 

r- buvo DP sunaudota net iki 2099 
metų. Be to, — pastebėjo — pir
mininkas, — naujasis įstatymas 
suteikė daug svarbių lengvatų 
imigrantams. Pagal šį įstatymą, 
Amerikos konsulatai galės teik
ti vizas ir ne tautinės kvotos 
skaičiun tiems asmenims, kurie 
pabėgo nuo komunistinės grės
mės ir atitinka kvalifikacijas 
imigruoti į JAV. Tokių galės įva
žiuoti per keturiolika tūkstančių. 
Be kvotos, specialiais Attorney 
General leidimais galės į Ameri
ką atvykti įvairūs specialistai, 
kurie bus reikalingi pramonei 
bei prekybai. Pagal atstatytą 
kvotą, kasmet į JAV galės at
vykti 384 lietuviai.

— Ar imigracijos tvarka ir for
malumai bus tie patys, kaip ilgi 
šiol? — paklausiau pirmininką.

— Šis įstatymas suprastino for 
malumus. Imigraciją vykdys kon 
sulai, bet ne speciali valdinė or
ganizacija, kaip prieš tai. Iki šiol 

. emigrantas prašymo lakštuose 
turėdavo atsakyti į 68 klausimus, 
o dabar — tik į 20. Dėl šių leng
vatų žvmiai pagreitės emigraci
ja, galimas dalykas tiek, kad 
emigrantas per du-tris mėnesius 
jau galės atvykti į JAV.

— Ar yra kurios lengvatos naš
laičiams atvykti Amerikon?

— JAV piliečiai, įsūnijimo 
tvarka galės atsikviesti iš Euro
pos našlaičių iki 14 metų. Bet 
skaičius ir laikas atsikviesti ne
aprėžtas.

— Ką turėtų daryti norįs į 
Ameriką atvykti lietuvis?

— Laisvajame pasaulyje gyve
ną lietuviai, kurie norėtų persi
kelti į JAV, turėtų tuojau užsi
registruoti Amerikos konsula- 
tuose.

— Ar BALFas teiks kurią pa
galba norintiems į Ameriką at
vykti?

— Kaip iki šiol, taip ir. dabar 
BALFas rūpinosi, dėjo pastan
gas, stengėsi ir toliau stengsis, 
kad juo daugiau lietuvių atvyk
tų į JAV. Tuo tikslu BALFas per 
savo padalinius Amerikoje ir Eu
ropoje teikė ir teikia lietuviams 

' informacijas ir įvairią' pagalbą. 
BALFo skyrius Muenchene pa
deda sutvarkyti emigruojančių 
lietuvių reikalus.

— Ar* negalintieji už kelionę

jsgau
ti paskolų?

— Pagal minėtą įstatymą imi
grantai galės gauti paskolas 
dviem trečdaliam kelionės išlai
dų padengti, o trečdalį turės pa
tys imigrantai ar jų sponsoriai 
sumokėti. Paskola duodama il
galaikė ir be nuošimčių. Kelio
nės išlaidoms dengti paskolas pa
rūpins BALFo skyrius Europoje. 
Jo adresas: United Lithuanian 
Relif Fund of America, Inc., Au- 
gūstenstrasse 46, Mūnchen 2, 
Germany.

— Ar pagal naująjį įstatymą 
bus reikalingos buto ir darbo ga
rantijos?

— Taip. Bus reikalingos garan
tijos ir Affidavits of Support. 
Tokias garantijas galės duoti tik 
Amerikos piliečiai, turį ųekilno- 
jamo turto ar pinigų bankuose. 
BALFas išsirūpino valdžios lei
dimą išdavinėti Corporate Affi
davits, kuriais pasiremdami kon
sulai galės duoti vizas lietuviams 
laisvojo pasaulio kraštuose. Įtei
kiant prašymą šiems affidavi- 
tams gauti, prašytojai turės pa
sirašyti pasižadėjimą, kad sutin
ka atvykusioms imigrantams pa
rūpinti pragyvenimo šaltinį, bu
tą ir užtikrinti, jog atvykęs as
muo nebus visuomenei našta. 
Prašymų formas šiam reikalui 
galima gauti BALFo centro raš
tinėje.

— Kas dabar Europoje prižiūri 
BALFo emigracijos ir šalpos rei
kalus?

— Emigracijos reikalus, mais
to ir kitų gerybių išdalinimą pri
žiūri ir administruoja JAV pilie
tė p. Gražina Grinienė, pulk. Ka
zio Griniaus žmona. Ponia malo
niai sutiko ir dirba šį darbą be 
jokio atlyginimo, už ką mes esa
me jai labai dėkingi. Techninį 
emigracijos darbą atlieka paty
ręs advokatas p. Izidorius Ru
gienius ir emigracijos skyriaus 
vedėja p. Benevičienė, kuri per
eito įstatymo vykdymo metu, ve
dė mūsų emigracijos skyrių 
Hamburge, — paaiškino kan. dr. 
J. B. Končius. K. Obuolėnas.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
SS

Neseniai į Kanadą iš Vokietijos atvykusi Ona Spurgaitienė su šeima ir Toronto apyl. valdybos 
pirm. J. R. Simanavičius. Šiai šeimai-dokumenntus sudarė KLB Toronto apylinkės valdyba, o 
kelionę apmokėjo O’Keefe alaus bendrovė. Jauniausieji šeimos nariai Danutė ir Onutė lanko St. 
Patricks katalikų mokyklą. Vyresnieji: Marytė, Liudvikas, Vytautas, Albinas ir Birutė yra jau 
galinčių dirbti amžiaus. i -

KLB Krašto Tarybos sesija

SOVIETIJAI 40 M. SULAUKUS
Baimingai-• sekdami arterio- 

sklerotiko prezidento “sveikatą”, 
po “švelnaus paralyžiaus” užpra- 
ėjūsį pirmadienį, kada jis, laisvo
jo pasaulio lyderis, prarado su
gebėjimą išsireikšti (aphasia), 
svarstėm kiek Amerikos prezi
dentų ligos prisidėjo prie Sovie
tuos 40 metų gyvavimo sukak
ties?

Sovietijai gimus, o Amerikai 
tik tapus galybe, prezidentas W. 
Wilsonas buvo suparalyžuotas. 
Žmonai perėmus šalies vadovy
bę, nerasta kompromiso .su se
natoriais dėl “Tautų Sąjungos”. 
Nebuvo apsispręsta dėl bolševiz
mo Rusijoj, ir JAV užsidarė pa
likdama pasaulį oportunistų va-

’’ATOSTOGINIS PUNČAS”
Atskirai suplakite 6-šių kiau

šinių trynius ir baltymus. Pla
kant trynius pridėkite % puo
delio cukraus. Į gerai išplaktus 
baltymus pridėkite % puodelio 
cukraus. Tada sumaišykite bal
tymus su tryniais, pridėkit vie
ną paintą grietinės ir vieną 
paintą pieno. Gerai išmaišykite.

Pridėkite 25 unc. Sea- 
grams V.O. Canadian 
Whisky ir vieną unciją 
Captain Morgan gold 

i_V label romo. Gerai išpla 
kite ir pateikite labai 
šaltą su tarkuotu muš- 

kato riešutu kokteilio stiklinė
se. Susidaro viso penki paintai.

Kanados valstybinis
t

herbas
Kiekvienos Kanados 50 

< centų monetos antrojoje 
pusėje iškaltas Kanados 
valstybinis herbas.

ALMAUS, 
mūsų bendradarbio Niujorke.

Frankfurtas. — Fr. Illustrierte 
praneša, kad Rytų Institutas 
Maskvoje išleido Hitlerio “Mein 
Kampf” ir platina jį Egipte tar
pe ten prisiglaudusių buvusių 
SS-mannų.

Varšuva. — Lenkijoje yra 
28.234.000 gyv. Moterų yra 1.074. 
000 daugiau kaip vyrų.

Bonna. — Alexander Hum
boldt fondas 1957-59 mokslo me
tams duoda 192 stipendijas sve
timšaliams jauniems mokslinin
kams norintiems tyrimo darbus 
tęsti Vokietijoje.

Tuoj po Ontario, Quebe- 
" t* co, Nova Scotia ir New

Brunswick konfederacijos, 1867 m. karališku 
dekretu buvo patvirtintas didžiojo antspaudo 
piešinys, kuris buvo priimtas valstybiniu Ka
nados herbu.

Kai kitos provincijos prisidėjo prie Konfede
racijos, jų herbai buvo įjungti į oficialų her
bą. Šito buvo vaisius, kad herbe buvo vaiz
duojami devynių provincijų herbai. Tai buvo 
nepraktiška. Todėl 1921 metais lapkričio 
mėnesį buvo patvirtintas naujas herbas.

PIGIAUSI

siuntiniai

Kadangi Kanadą sukūrė keturių tautų žmo
nės — prancūzai, anglai, škotai ir airiai, — 
todėl į naują herbą įkomponuoti trys Ang
lijos liūtai, vienas Škotijos liūtas, Airiją sim- 
bolizuojačios kanklės ir Prancūzijos Fleur- 
de-lis. Iš Kanados pusės pridėta klevo lapų 
šakelė

į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

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.

■■■■■■■■■■■■■■■■Ml

Šiandien į valstybinį herbą žiūrime kaip į 
tradicinį simbolį, kuris mus įkvepia didžiuo
tis Kanada ir viskuo kas kanadiška.

$14.75
$23.20

CRAFTSMANSHIP
& TRADITION

S-JlOOnARS
A #OF INTEGRITY

rhe JHouse of Seagram
Distillers since 1857

(Atkelta iš 1 psL) 
kės valdyba. Kaip ir minint bir
želio įvykius, Vasąrio 16 d. pro
ga, apyl. valdyba tikintis suor- 
ganijuoti radijo programą, kuri 
vėl bus pertransliuota per CBC 
visos Kanados tinklą. Pirminin
kas ta proga prašė kitas apylinn- 
kes jų pastangas paremti laiškais 
radiofonui.

Londono apylinkės pirm. Ku- 
dukis pranešė, kad apylinkėje 
žmonių esą apie 300, bet aktyvių 
vos apie 70. Veikianti mokykla 
su. 14 mokinių, paskirstytų į 3 
grupes — 9, 4 ir 1. Esą 8 vaikai, 
kurie mokyklos nelanko. Kolo
nijos kultūriniam gyvenimui pa
gyvinti gruodžio 28 d. tėvų ko
mitetas yra pakviestęs atvykti 
Detroito dramos grupę su “Mo
kyklos draugais”. Jų šalpos fon
do įgaliotinis jau pasiuntęs du 
siuntinius Sibiro lietuviams. 
Esą ruošiamasi ir daugiau pa
siųsti. Vasario 16 d. numatyta 
suorganizuoti specialią progra
mą televizijoj ir per radiją.

Oakvilles apyl. pirm. Rama
nauskas iš savo mažos kolonijos 
galis pasidžiaugti tik naujai pra
dėjusia veikti mokykla, turinčia 
17 vaikų, jos nelanką vos 2. Mo
kytoją teturį vieną p. Ancevičie- 
nę, kuri dirbanti po 2 vai. per 
tris šeštadienius, o ketvirtą at
važiuojąs tikybos dėstyti kun. 
dr. Tadarauskas. Solidarumo mo 
kestį esą sumokėję % lietuvių.

Toronto apyl valdybos vardu 
pranešimą padarė vicepirm. J. 
Strazdas. Priminęs ryšius su ki
tų tautybių bendruomenėmis bei 
miesto kultūrinėmis bei visuo
meninėmis sferomis, pranešėjas 
suminėjo apylinkės ribose vyks
tančią kultūrinę veiklą—mokyk
lą su 257 mokiniais, lit. kursus 
su 9 mokiniais, chorą Varpas, tau 
tinių šokių grupę, du sporto klu
bus, laikraščius, radijo valandė
lę, biblioteką su apie 100 skai
tytojų, priminė taip pat ūkinius 
vienetus—T. Liet. Namus ir kre
dito kooper. Paramą, turinčią 
jau apie $400.000 indėlių. Valdy
bos kasininko p. Lėlio pastangos 
pagyvinti solidarumo mokesčio 
išrinkimą yra davę gerų vaisių. 
Kai pirmam pusmety solid, mo
kesčio buvo tesurinkta $6, p. Lė
lio pastangomis per 4 mėn. su
rinkta apie $1.200. Apylinkėje 
veikia 8 būreliai Vasario 16 gim-

Diskusijos del visų pranešimų 
buvo labai gyvos. Vėl gano gy
vai diskutuoti solid, mokesčio 
išrinkimo metodai, kartu iške
liant reikalą surasti ir kitų šalti
nių didesniems 'Užsimojimams 
paremti, vpač kreipiantis i kiek 

gos. paskui save traukdamas ir gėliau įsikūrusius tautiečius. 
Dauguma KT nariu reiškė nuo
monę, kad nurodžius konkretų 
reikalą nesunkiai galima sukel
ti ir kiek didesnę sumą.

PLB seimo klausimą 
referavo Kr. Valdybos pirm. V. 
Meilus, kuris neseniai dalyvavo 
to seimo organizacinio komiteto 
posėdy Niujorke. Seimo paskir
tis — atšvęsti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 40 metų 
jubiliejų ir atbaigti PLB organi
zavimą. Ilgo pasiruošimo kon
krečios išvados dar ne visos yra 
aiškios. Pačiame seime visoje ei
lėje paskaitų numatyta išnagri
nėti PLB vaidmenį ir jos organų 
uždavinį ir išspręsti organizaci
nius bei struktūros klausimus. 
Daugiau neaiškumų yra su meni
niais parengimais. Projektuoto
ji misterija yra atpuolusi, apsi
stota ties didžiuliu koncertu 
Carnegie Hall. Bet koks jis bus, 
dar neaišku. Išsiaiškinimo lau
kiama iki gruodžio 15 d. Parodos 
reikalą yra sukomplikavęs dai
lininkų nesutarimas. Be to, paro
dai patalpos gautos moderniojo 
meno muziejuje, į kurį realisti
nių paveikslų paprastai nevalia 
net įnešti. Mūsų gi ir realistai 
nori parodoj dalyvauti.

Vistiek, kaip tie klausimai bus 
išspręsti, seimas įvyks Darbo 
šventėje. Kanadai paskirta 14 
atstovų ir KT tenka išspręsti jų 
parinkimo klausimą.

Šiuo klausimu diskusijos dau
giausia sukėsi apie atstovų į PLB 
seimą rinkimo būdus .Buvo siū
lyta pakeisti KLB statuto ati
tinkamą nuostatą ir rinkti visuo-

įmanoma, iki Pabaltijo' kraštai, 
tarytum Maskvai su Vakarais su 
sitarus, tebėra izoliuoti nuo pa
saulio. Kas, kad Maskva karts 
nuo karto ten įgalina apsilankyti 
azijatų nereikšmingus parlamen- 

.tarus ar įleidžia “New York 
Times” korespondentą pasižiūrė
ti kas beliko iš Rygos ghetto. Pa- 
baltiečiai tebėra izoliuoti. Ar ne 
dėl to, kad tiek Vakarų, tiek Ry
tų sąžinė nėra gryna?

Iki Pabaltijo kraštai nebus ati
daryti visiems, iki įvykiai juose 
nebus nutylimi tiek Maskvos, 
tiek Vakarų “laisvosios spaudos” 
agentūrų “cenzūrų”, tol vargu 
lauktina Lietuvoj ir kitur “go- 
mulkų”. Ištisus 6 metus patys 
vieni ginklu kovoję prieš “galy-* 
bę”, iš baimės, kad ji siekia nu
tautinti ir sunaikinti juos kaip 
tautą, lietuviai šią klaidą (“prieš 
vėją nepapūsi”) brangiai' apmo
kėjo. Likimo ironija, kad šią ko
vą Pasauliui plačiau apskelbė 
rusas, sovietų NKVDistas Bur- 
lickijr -

O kas, jei Sovietija. /- 
taps “Rusija”? ’’ 
Sovietų žinovas Crankshaw, 

“Life”, praėjusią savaitę, išvedė, 
kad Chruščiovas gabiai plūdu- 

iriuoja ant pabundančios “Rusi- 
,r-” zr’.>'yietiios) iššauktos ban-

liai. (Tada po 20 metų ir Lietu
va tapo Hitlerio - Stalino auka).

Anglosaksams 1945 m. atgaivi
nus TSRS, kad “įgalinus per 
“Jungtines Tautas” visuotinę tai
ką”, prez. F. D. Rooseveltą, lais
vojo pasaulio lyderį, taipgi išti
ko smūgis ir mirtis. (Išdavoje, 
“užsimiršus” ir Lietuva pasiliko 
okupuota). ■

1957 metų padėtį galima ly
ginti su — dviem mašinom, ku
rios, varomos rakietų ir prikrau
tos hydro-atominių sprogmenų, 
visu greičiu lekia akligatviu. Vie 
noj jų, prie vairo, rungiasi polit- 
rukai, antros vairas rankose sun
kaus ligonio. Užpakalinėj sėdy
nėj jį panikoj seka Nixonas, Ste
venson, Dulles. Bet prie vairuo
tojo JAV konstitucinis 170 m. se
numo nuostatas: “Vairas pri
klauso prezidentui iki gyvos gal
vos!”.

Kur suks vairą JAV?
JAV šiuo metu vyksta gyva 

dileminė polemika: pasukti vai
rą dešinėn susidursi su sovietais: 
šio įvykio apimties ir aukų nieks ! 
neturėtų drįsti spėti. Pasuksi; 
kairėn — išlėksi iš galybių pa- ' 
šaulio ir vadovybės. Treti ieško 
kaltininkų. Ieško jų ir JAV se- kompartija”, kuri kiekviena die 
natas. Prisimena, kaip prieš 10 na vis toliau atitolsta nuo ‘avo 
metų perspėję Sovietuos tikslus ■ icjeo}oginių įžodžių, tapdama ti-

C-piška “valdančiąja klase”. P.
• i Crankshaw nepaaiškina ar 

l': Chruščiov bei jo įpėdiniai, iš 
raudonų tapę baltais carais ims

buvo tiesiai apšaukiami “kare 
kurstytojais”, “ekstremistais”, 
Ketvirti mano, jog dėlto geriau
siai laukti dar didesnių pasikei-J 
timų Sovietijoje. Esą ‘‘pasitikę- gr^mT^karie-

čiams konkurentams visas jų pra 
■ rastas kolonijas, monopolius ir 
sutiks susitraukti “Matuškos 

Į Rosi jos” sienose. Už tai gal be rei

kim Likimo gerąja Žvaigžde
Nepripažįsta jokių 
permainų
“Dešinieji” tebeatsisako pri- • R°sl.ios _ sienose. Uz tai gal be rei 

pažinti betkokias permainas So-! kalo kaikurie mūsų taipgriežtai 
vietijoj. Jiems joks kompromisas i P^0 a C- F*- Sulzberger
negalimas. Arba jie arba mes! u? . Kas bloga su musų
Jie atmeta tariamą religijos j užsienių. politika ? Paskutiniam 
praktikos laisvę Lietuvoj ir visoj : fa.s/nY ras^ m}1™51 
Sovietijoj, nųrodvdami, kad ate-^a^as apsvarstyti būdus iauks- 
izmas juk pasiliko valstybine So- ’čiau PrJeiti Prie Pasaulio proble- 
vietijos dogma. Nepripažįsta ir : JP}!- Žinoma, nereikia skubėti. 
Sovietijojo esamos pažangos tau- i Pirmiausia grįžkime į apsvarsty- 
tinių kultūrų puoselėjime, lai- i (pondered) realizmą: po revo- 
kydami tai tik priemone apgauti j bucinių uraganų leiskime nusi- 
mases. Prisimindama kokiomis ! sesti dulkėms. . Bet saugokime, 
priemonėmis Sovietija tapo, i ^ad dulkes neįkristų mums j 
kuom yra, ši grupė ir visą politi- ir tohau nematYsl-
ką reikalauja tuo pagrįsti.

Lietuviškoji ši grupė net ne
svarsto geopolitinių išvedžioji
mų, kad Rytų - Vakarų susiba- 
lansavimas gal būtų laimingiau
sia išeitis Pabaltijui, pateiktų 
kur kas didesnes ir platesnes eg
zistencijos galimybes kaip vien- 
sumetimas visų kortų į lietu
viams nedraugišku Vakarų kap
šiuką. (80^ visų TSRS skalbimo 
mašinų. 50% šaldytuvų motorų, 
yra gaminama Lietuvoje. A).

Jau daug metų meldžiamės pra 
švdami Viešpaties malonės Ru
sijai. betgi atmetame galimybę, 
jog dabartinis vyksmas Sovieti
joj ir yra šids didžios vilties ma
loni pradžia. Su džiaugsmu ci
tuojant komunistus Djilą, žydą 
Kantorovičių, paskelbusias, kad 
jie praradę betkokias iliuzijas 
komunizmui.

Bet ar kaikurių iliuzijų pra
radimas pakeis gyvenimo tėk
mę? Ginklų baisumas (Allen Dul 
les, JAV žvalgybos šefas, pareiš
kę. jog sovietai jau turi povande
ninius - rakietlaivius, kurie nie
kaip nesustabdomi, išrūkytų 
kiekvieną JAV ar Kanados ryti- 
"i ar vakarinį didmiestį), atrodo, 
laiduoja, jog trokštamas “išlais- 

I vijimas” jėga tėra “baisi svajo
nė”.

plaisvininio (išsilaisvinimo) 
diplomatija

1 Diplomatija betgi yra išvis ne-

me faktu!“I £

Tebekalba apie
1 “išlaisvinimą”

Amerikiečiams nutilus apie 
laisvinimus, temą tebevysto mas 
kviniai. Prieš porą dienų “Kras- 
naja Zvezda” nusikundė, kad 
vakariečiai vokiečiai labai uoliai 
vedą derybas su Danija ir Nor
vegija, siekdami sudaryti Skan
dinavijos karinę sąjungą. “Ne
nugalimosios” žurnalui vaidena
si, jog tai esanti dalis plano, kurį 
vokiečiai suplanavę ir kurio pa
grindinis tikslas esąs nukreiptas 
prieš Sovietų valdomas Pabalti
jo valstybes.

Teisybė, kad 'be vokiečių var
giai būtų atsispyrusi prieš bol
ševikus Lietuvos respublika 1918 
m. Bet vokiečiai naciai pavergė 
lietuvius 1941 m. Naivu būtų 
tikėti, kad ir ateityje Pabaltijo 
įvykiuos vokiečiai nevaidintų 
pagrindinės rolės.

Nauju Ontario prov. guberna
torium paskirtas John Keller 
Mac Kav nuo gruodžio 30 d. vie
ton ikišiol tas pareigas ėjusio 
nuo 1952 m. Breithaupt. Mac 
Kay ikišiol buvo Ontario Augš- 
čiausiojo teismo teisėm.

Berchtesgaden. — Hitlerio re- j 
zidencijos apylinkėje buvę na-: 
cių hoteliai iki šiol buvo išnuo- Į 
moti amerikiečių karių poilsiui, j 
dabar Bavarijos valdžia juos ruo Į 
šiasi parduoti.

tinių balsavimų būdu, montre- 
aliečiai siūlė nustatyti apylin
kėm arba regijonams kontingen
tus ir pavesti jiems patiems iš
rinkti, tačiau daugumai atrodė, 
kad statutui keisti nėra pagrin
do, kad naujieji siūlymai nėra 
geresnės išeitys. Balsuojant už 
laikymąsi statuto pasisakė 15, už 
visuotinius rinkimus 12 (kaikas 
juos siūlė daryti kartu su Vasa
rio 16 minėjimais), o 2 susilaikė. 
Taip nutarta, kad iki sausio 1 d. 
visų apylinkių valdybos ir KT 
nariai bando surasti kandidatų, 
kurie sutiktų vykti į PLB sei
mą Niujorkan, turint galvoje, 
kad ten teks išbūti apie savaitę 
ir visas išlaidas pačiam padengti. 
Gavusi arba pati suradusi to
kiuos kandidatus Kr. Valdyba 
pateiks Kr. Tarybos nariams bal
suoti korespondenciniu būdu.

Geležinio Fondo steigimo 
klausimas buvo paskutinis, spręs 
tas šeštadienio popiečio posėdy. 
Jį referavo K. Grigaitis. Fondo 
paskirtis paremti atsikuriančią 
Lietuvos valstybę. Būtų gražu, 
kad Kanados lietuviai būtų pasi
ruošę tam iš anksto. Fondo su
organizavimas esą įmanomas ir 
reikšmingas taip pat jaunuome
nės auklėjamuoju požiūriu, nes 
numatoma įjungti ir jaunuome
nę su taupymo dėžutėmis.

Diskusijos šiuo klausimu bu
vo labai gyvos. Buvo svarstomas 
GF ir reikalingumas, ir jo santy
kiai su jau veikiančiais fondais 
ir įvykdymo galimybės. Paga
liau visdėlto 18 balsų nutarta jį 
kurti, prieš pasisakius 7, susilai
kius 4. GF statuto projektas pri
imtas su kažkuriom pataisom.

Sekmadienio ryto posėdis 
pradėtas 1958 m. Kr. Valdybos 
sąmatos svarstymu. Ji pagaliau 
priimta $1.200 sumoje.

Po to buvo priimtos rezoliuci
jos adresuotos: Kanados ministė- 
riui pirmininkui, Kanados 4 par
tijų vadovybėms, Toronto mies
to burmistrui, žodis Broliams lie
tuviams priespaudoje ir žodis 
pasaulio lietuviams. (Rezoliuci
jas išspausdinsime kitame “TŽ” 
nr. Red.).

Kadangi Kr .Valdybos 4 nariai 
dėl įvairių priežasčių jau nebe
sutiko toliau likti valdyboje, tai 
dėl formalumo valdyba pareiškė 
atsistatydinanti ir prašė perrink
ti, kartu pasiūlydama jos skaičių 
•dviem nariais sumažinti. Taip

5 buvusios valdybos nariai, kurie 
sutiko joje toliau dirbti—V. Mei
lus, dr. J. Sungaila, St. Juozapa
vičius, J. Mikšys ir V. Vaido
tas — ir dar du nauji — kun. dr. 
J. Gutauskas ir B. Sakalas - Sa- 
:-pl<uskas. Kandidatais liko: J. 
Cicėnas. Kvedaras, Vaškelis, Ste 
paltis, Verikaitis ir Žilys.

Kultūros Fondo pirm. Matuse
vičiūtė atsistatydino savo vieton 
siūlydama J. Kralikauską. Tary
ba naująjį KF pirmininką pa
sveikino plojimu. Šalpos Fondo 
pirm. V. Sonda ir Kontrolės Ko
misija sutiko tęsti darbą iki ka
dencijos pabaigos, t.y. dar metus.

Klausimuose ir sumanymuose 
ilgėliau sustota ties Kanados 
Liet. Dienų klausimu, kai Darbo 
šventės metu vyks PLB seimas. 
Galutinai pasisakyta už KLD ruo 
Šimą, sugestijonųojant ruošti 
Otavoje ir per Padėkos dieną, ta
čiau palikta visas galimybes iš
aiškinti Kr. Valdybai.

Į pabaigą posėdžio Banelis per
davė Lituanus redakcijos sveiki
nimus ir' padėką KLB už žymią 
paramą, sukauptą tam žurnalui 
KL Stud. S-gos vykdyto vajaus 
metu. Kaip tik tą pačią dieną 
Niujorke vykusiame JAV Liet.. 
Studentų S-gos suvažiavime bu
vo įteikta ir KLB parama — 
$1.000.

Sesija buvo baigta Tautos 
Himnu.

Bendrai tenka pasakyti, kad 
ši antroji III Tarybos sesiia pra
ėjo labai darniai ir darbingoje 
nuotaikoje. Visa tai rodo, kad 
KLB yra jau pakankamai su- 
sikonsolidavusi. Jos organai ži
no savo paskirtį bei uždavinius, 
o* kiti vienetai taip pat vertina 
jos vaidmenį, senieji įtarinėjimai 
baigia nykti. Tai geri ženklai, le- 
mią dar gražesnę ateitį ir vaisin
gesnę bendruomeninių organų 
veiklą.

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVICIUS 386 Durie St.

Canada’s Finest Stiirts

Jou dougiou koip 50 m. John Forsyth 
Ltd. spec io ho i dirbo ougščiousios rushes 
išeiginius morškinius. Pirkdomi šios fir
mos gomintus boltinius juose rosite ro- 
šytg gorontijq opie jų kokybę ir rūšį, bu
site potenkinti kiekvienois Forsyth morš- 
kiniois, kuriuos tik pirksite.
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— Tokių progų netrūkdavo: 
dainuodavau Anglijoje, Vokieti
jos įvairiuose miestuose ir Itali
joje.

TĖVIŠKĖS

Ar grįžo Salomėja Nėris prie 
lietuvių tautos ar liko okupantų 
rusų tarnyboje, yra dar neatsa
kyta? klausimas. Kad ji susvyra
vo ar pasidarė visai nebeištiki- 
mą, atėjo į laisvąjį pasaulį žinių 
netrukus po karo. Buvo nuomo
nių kilusių ten pat Lietuvoje, 
kad ir jos mirtis buvusi pasku
binta. Dabar oficialiai ji garbi
nama kaip komunistė poetė, ta- 
čiąu krašte ir dabar žmonėse yra 
plačiai pasklidusių nespausdin
tų eilėraščių laikomų jos kūri
niais, rodančiais atitokimą ir 
grįžimą atgal. Toks yra< plačiai 
pasklidęs eilėraštis, išsakąs jaus
mus moters savo gimtosios para
pijos bažnytėlėje prisiglaudusios 
prie pilioriaus ir savęs klausian
čios ar ištikrųjų jau grįžtanti 
jaunystė. Eilėraštis neseniai yra 
prisiųstas iš Lietuvos:

. Tarp žydinčių kaštonų 
Raudona bažnytėlė. 
7*enąi jaunystė mano. 
Nejau ji grįžta vėliai?!
Manęs čia nepažįsta,

• „ Pro juodą ploną šydą, 
Bet kojos žengt nedrįsta — 
Taip daug, taip daugel klydau.
Aš neramiai stovėjau 
Pilioriaus prisiglaudus, 
O žmonės trankiai ėjo 
Ir prie altoriaus glaudės.
Sakykloj kalba keista: 
“Jisai iš Galilėjos...” 
Tebūnie jai atleista, 
Nes ji taip daug kentėjo.
Ir sieloj griaudė, griaudė, 
Malda širdy netilpo.

Vargonaį gaudė, gaudė,
O žvakės tilpo, tirpo...

. Lietuyiškoji visuomenė Salo
mėją Nėrį laiko sugrįžusią, o oku 
pantams pasirodė pavojingi net 
kaikurie spausdintieji jos eilė
raščiai.

S. Nėries eilėraščiui “Sesuo 
žydrioji — Vilija” Dvarionas pa
rašė muziką ir jį buvo įtraukta į 
vad. tautinio ansamblio repertu
arą. Jos pasisekimas buvo nepa
prastas. Žodžiai “Laisvę mylime 
labiau mes už gyvenimą”, klau
sytojų tarpe sukeldavo tokią pri
tarimo audrą, kad kažkieno 
sprendimu ta daina buvo išimta 
iš repertuaro ir daugiau nebe
dainuojama taip pat ir mažes
niųjų provincijos chorų.

Sesuo Žydrioji — Vilija
Vilnele, bėk į Viliją, 
O Vilija — į Nemuną, — 
Sakyk: tėvynę mylime 
Labiau mes už gyvenimą. 
Kovas kovoję — kruvini 
Sugrįžtame, sugrįžtame. 
Žaizdas nuplausim vandeny, 
Žaliais šilkais aprišime.
Kiekviens akmuo prakalbin

tas, 
Kokį mes vyrai, pasakys, — 
Kaip priešo šalmus skaldėme, 
Mirtis kąip merkė jų akis.
Sesuo žydrioji — Vilija, 
Skubėk, skubėk į Nemuną, — 
Sakyk, kad laisvę mylime 
Labiau mes už gyvenimą.

S. NERIS, Baltais takeliais bėga 
saulytė, Valstybinės Grožinės Li
teratūros Leidykla, Vilnius, 1956 
m., 43 psl.

KORESPONDENTO PASIKARSIMAS

Solistė iš Europos į Kanadą 
atvyko š.m. lapkričio 27 d. ir su
tiko pasidalyti- mintimis su “Tė
viškės Žiburių” korespondentu.

— Jūsų pašaukimas, panele, 
neabejotinai dainai Kada pradė
jote domėtis dainos menu?

— Daina — jau mano vaikys
tės dienų svajonė. Dainuoti pra
dėjau būdama dar pradžios mo
kykloje Papilėje ir vėliau Viekš
nių gimnazijos mokinių paren
gimuose.

-—Kada ir kur. studijay.ote mu
ziką?

—1942 metai? įstojau į Šiaulių 
muzikos' mokyklą, Dievaitytės 
vedamą dainavimo klasę. 1944 m. 
studijas nutraukiau išvykdama 
iŠ Lietuvos ir tik po metų jas 
pradėjau tęsti Muensterio kon
servatorijoje, pro£ Taichmąnno 
vedamoj operos klasėje. Po trijų 
metų studijų išvykau į Angliją 
ir dirbdama Cardiffo sanatorijo
je privačiai lankiau dainavimo 
pamokas. Paskutiniuosius du- me 
tus praleidau Romoje intensy
viai studijuodama pamėgtąjį 
dainos meną.

— Kuri iš šių. mokyklų paliko 
Jums geriąusį įspūdį?

— Visas lygiai vertinų, nes 
kiekviena jų man padėjo. Su
prantama, paskutinieji įspūdžiai 
visada artimesni.

— Kaip Jūs pavadintumėt sa
vąjį balsą?

— Mano balsas — lyrinis sop
ranas.

— Kokius dalykus labiausiai 
mėgstate?

— Mėgstu klasinę muziką,, ope 
rinius dalykus, lietuvių kompo
zitorių dainas bei liaudies melo
dijas.

— Ar dažnai tekdavo koncer
tuoti?

— Sunku būti teisėju savo by
loj. Šiuo atveju solistą įvertina 
auditorija, Todėl ir šį įvertini
mą palieku Toronto visuomenei 
gruodžio 7 dieną,

-=-Ąr domisi, koncertais li^u- 
viai Europoje

— Europos lietuvių susidomė
jimą? koncertais tikrai girtinas. 
Miela dainuoti jų tarpe, nes iš
gyveni dar gyvą Lietuvą.

-rKą galvojate, apie torontie- 
čiųs? , ' ■■

— Būsiu, atvira. Vykdama Ka- i 
nadon galvojau, jog Kanados lie
tuviai, ypač Toronto gausi kolo
nija, mąne supras ir teisingai 
įvertins. ’

IŠ savo pusės norėčiau patiks
linti, jog mes torontieeiai Jūsų 
pastangų neąpvilsim, tuo labiau, 
kad Jūs grįžusi į Romą drąuge 
parsivežtumėt šiltas Kanados 
lietuvių nuotaikas. Iki pasimaty
mo gruodžio 7 d. Prisikėlimo sa
lėje. Sėkmės Jums. •

KAINOS KKYGOS

Nauja M. Katiliškio knyga 
“Miškais ateina ruduo” — dide
lės apimties romanas, nukelian- 
,tis skaitytoją į tolimą Šiaurės 
Aukštaitijos užkampį, uždarą 
tarp raistų ir girių. Knygos fo
nas — tarp girių sodybos ir baž
nytkaimiai, o personažai — sam
diniai ir. ūkininkai, miškakirčiai 
ir grioviakasiai, bažnytkaimio 
valdininkija ir “miesčionija”, 
paskendę kasdienybėje, kietame 
ir. sunkiame gyvenime su maža 
laimės prošvaisčių ir su maža 
vilčių į šviesesnę rytdieną. Šia
me pilkame kaimo gyvenimo 
fone iŠKyįa ir susmunką. Dovei- 
.ka, ąpsukrus samdinys/ per/toli

Kultūros ir knygų pasauly

darbštumą tapęs turtingiausiu 
apylinkėje ūkininku, vystosi pa
vojinga ir nuodėminga Tiliaus ir 
Doveikienės meilė, tose sąlygose 
palūžta Petras ir vilčių netenka 
šlubasis Doveikos piemuo.

Tai ištisa Šiaurės Aukštaitijos 
kaimo tipų galerija, puiki gilai 
suprastu gyvenimu, gyvais ne
meluotais personažais, sodriu, 
kraštovaizdžiu ir sultingu, tik. 
veinam Katiliškiui charakterin
gu stiliumi. Knygos negalima 
skirti prie taip vadinamų mūsų 
kaimo būtovinių veikalų, nes iš 
esmės tai veikalas, skirtas giles
nėms kaimo problemoms, negu 
tik jo gyvenamosios kasdieny
bės oa vaizdavimui.
; “Miškais ateina ruduo” yra 
gal pats geriausias Katiliškio 
veikalas, taip pat vienas geriau
sių veikalų mūsų literatūroje 
įtiek čia, tiek dabar leidžiamoje 
Lietuvoje.

Iš buv. Dainų, šventės pelno 
paliktus $4.500, skirtųs būsimai 
Dainų šventei — $2.500, pensi
joms — $1000 ir dainų rinkiniui 
išleisti — $1000, speciali kmisi- 
ja, sudaryta iš Dainų šventės

ni £

Tiems, kurie negalės būti kartu su jumis . 
Kalėdų Dienę paskambinimas telefonų 

suves jus Kalėdoms
Kalėdų šventės yra šeimos susiartinimo laikas. Jau išsiun
čiami pakvietimai giminėms kartu praleisti šventes, at
naujinti giminystės ryšių, bičiulystę ir meilę. O tie, kurie 
negalės būti kartu su jumis šiose brangiose šventėse, 
paskambinimas telefonu suteiks daug malonumo — dau
giau negu betkokia dovana.
Apačioje spausdiname informacijas, kurios padės jums 
išvengti nereikalingų sugaišimų ar nemalonumų norint 
skambinti telefonu. Tačiau atsiminkite, kad tuo metu te
lefonas yra labai ižimtas, tad prašome turėti kantrybes.

komiteto ir LB Čikagos apyl. 
valdybos, lapkričio 2 d. nutarė 
pavesti valdyti JAV LB Kultū
ros Fondui,

Prof. Vaclovo Biržiškos Alek- 
sandryno I t. jau spausdinamas 
Morkūno spaustuvėje. Leidžia 
JAV LB Kultūros Fondas. Nu
matyta išleisti 3 t. po 500 psl.

(E) Lietuvių, latvių ir estų 
knygų paroda, kuri neseniai bu
vo surengta Frankfurte (knygų 
mugės metu), perkelta Į Berlyną, 
kur nuo lapkričio 8-4 d. vyksta 
Tarptautinė knygų paroda, re
ngiama federalinės Vokietijos vy
riausybės, ir Berlyno senato.

(E) Sustojo “Žinios”, eis “Gin
taras”. Apie 10 metų Sao Paulo 
ėjęs savaitraštis, vėliau dvisavai
tinis laikraštis ‘‘Žinios” š.m. spa
lio 6 d. sustojo. Jo vieton lapkri
čio mėn. pradeda eiti naujas mė
nesinis, iliustruotas žurnalas 
“Gintaras”. Adresas. Av. Tira- 
dentes, 1030 Sao Paulo, Brasil.

Leidžia lietuviškus skaitymus. 
Liet. Kultūros Fondo Adelaidės 
skyrius ruošiasi išleisti skaity
mų knygą mokyklinio amžiaus 
vaikams. Knygoje tilps įvairūs 
lietuvių autorių kūriniai arba jų 
ištraukos. Skaitymus redaguoja 
A. Krausas.

Australijos liet, studentų su
važiavimas įvyks Melbourne 
gruodžio 28-30 d.d.

Dail. Mstislavas Dobužinskis, 
pagarsėjęs operų, baletų ir dra- 

jmų teatro dekoratorius, mirė su
jaukęs 82 metų, sūnaus Vsevolo- 
do namuose Massapequa, N.Y.

Dobužinskis buvo gimęs Nau
garduke. Jo tėvas, kilęs iš Lie
tuvos bajorų, buvo rusų armijos 

e generolas. Tapybos studijas bai- 
* gė Muenchene, Vokietijoje. Nuo 

1929 m. gyveno Kaune ir piešė 
dekoracijas teatrui. 1929-30 m. 
dėstė tapybą meno mokykloje, 
paskiau buvo atidaręs savo pri
vačią studiją. 1939 m. išvyko į 
Londoną, o iš ten persikėlė į JA 
V-bes, kur piešė keletą dekora
cijų Metropolitan operai, 1952 
m. buvo apsigyvenęs Italijoje ir. 
piešė dekoracijas Neapolio ope-i

na. jį atliekamo laiko vaisiu, į 
mūsąjį parnasą įžengė stipriu 
žingsniu, tikrai su daugeliu mie
lų žodžių. Jų, galbūt, nemažai li
ko dar viešai netartų. Gal būtų 
buvę geriau, juos išvesti vietoje 
kaikurių šalto protavimo, ar kam 
nors skiriamų praktinių duoklių. 
Bet negi tai paskutinis žodis...

Stasė PrapuoLenytė, M1EŲ ŽO
DŽIAI. Lyrika. Dail Tel. Valius. 
Išleido Venta 1956 m. Tiražas 
500 egz. Spaudė Buchdruckerei 
Kori Motz & Čo., Schongau. 86 
psl. Kieti kalenkoro viršeliai ir 
aplankas. Kaina nepažymėto. 
Parduodama-po $2.

Išleidimo technikos bei sko
ningumo atžvilgiu šis pirmasis 
autorės eilėraščių rinkinys ne tik 
be priekaištų, bet stačiai pasigė
rėtinas. Miela tokį leidinį imti į 
rankas.

Aplanko paraštėje autorė tre
jetą sakinių pasisako, .kaip ji pati 
žiūri į savo poeziją. Esą, tai 
“laisvalaikio refleksijų išdava: 
be jokios iš anksto nustatytos 
krypties; laisvų valandų eikvo
jimas”. Neatrodo, kad tai būtų 
visi “laisvų valandų” vaisiai. Be 
abejonės, čia jų atranka, padary
ta pagal autorės nusistatymą 
pabarstyti rudenį žemei pavasa- 

i rio dai^u. žžęmą žmogaus būstą 
papuošti vasaros Jaukų ramunė
mis (5 psl.).-

Autorė čia pateikia visokių 
nuotaikų ir visokio eiliavimo ei
lėraščių. Vienur ji eiliuoja pagal 
tradicinę eilėdarą, kitur, visai 
moderniškai, be rimo ir painia 
ritmika. Ji komplikuota asme- . . ...
nybė. Daugely eilėraščių ji min- Dievo Motinos pasirodymais, ki- 
tytoja, poetė filosofė, kaikur net tos 4 liečia gyvius ir nękrikščio- 
nušlubuoianti į publicistiką, kai-į nišką dievą Perkūną. Pirmojoje 
kur gili lyrikė, mergaitė su sa- ■ grupėje visos pasakos liečia gy
vosiomis godomis, o kitur žiūrėk ; vulius —- katinuką, vilką, ožky- 
epinės stygos nuaidi. Pasitaiko i tę, zuikį ir 1.1 
net liaudies dainų stiliaus seki- Metrikos puslapio viršuje au- 
mo (Debesėlis). torės užrašyta: “Šios knygos pa-

Sonė Tomarienė, SAULĖS VES
TUVĖS. Pasakos. Iliustravo Vla
da-Stančikaitė. Išleido Harry To- 
mąras, 128 psl. Knyga galima 
įsigyti pasiuntus $2 autorės var
du: 5126 S. Aberdeen Ave., 
Chicago 9, III., USA.

Nedažnas, svečias mūsų gyve
nime vaikams skirtos knygutės. 
Jau vien dėl to taip miela imti į 
rankas šią naują S. Tomarienės 
knygą. O ji dar taip patraukliai; 
išleista ir gražiai dąįĮįnipkės 
Stančikaitės iliustruotą — įskai
tant viršelį bei titulinį lapą, 15 
iliustracijų, vis užimančių visą.; 
puslapį.

Knygoje yra išviso 14: pasakų, 
suskirstytų į du skyrius. — Gam
tos vaikai ir Dangaus svečiai. 
Prie pastarojo skyriaus prislčir^ 
tos trys liečiančios žmogaus gy
venimą ir susietos.su Dievo ar

tos 4 liečia gyvius ir nekrikščio

mo (Debesėlis).
Autorė nemažai filosofuoja sakos yra išaugintos iš lietuvių 

apie žmogų ir jo likimą (Jūra ir tautosakos grūdų”. Ir ištikrųjų 
žmogus, Audroj, Naktis prie ži-'tai yra autorės literatūriškai ap- 
dinio, Laivui išplaukiantį Mano dirbtos Lietuvoje plačiai, žino- 
draugams, Sl’binų vieškelis, Še- mos pasakos. Trys iš jų yra net 
šėlių žmonės, Žmonių keliai), eiliuotos. Eiliavimas autorės 
Čia neretai nebe vaizdai pinasi, lengvas ir vaizdus, tad vaikams 
bet logika — premisos ir išvados. į bus artimas.
IČaikurios problemos nuaidi net 
publicist’ka"(Laukų daina, D.P. 
ant Ilkley Moor). Verčia šlubčio- 
ti kartais ir patriotinės duoklės 
(Lietuva). Poetei nesiseka kurti 
proginius, sakytume reikalo ar 
užplanuotus eilėraščius, pąv.Mo- 
tinąi. Nesiseka ir religiniai — 
Pažaislio Marijai, Himnas Ma
rijai, Lietuvos jaunimo globėjui^ __
kur maldoje pereinama prie pa- žimą jas pateikti literatūrine for 
giežos ir pamokslininkavimo. ma tenka sveikinti. Nelengva, ži- 
Betgi tos pačios arba artimos te- !noma, autorei apsispręst’ dėl pa
mos, kai ne iš reikalo, bet- iš šir- ! sirinkimo. Dauguma lietuviškų- 
.dięs išplaukia, virsta deimančiu-; 
kais, pav. Tyla, Vyšnioms žy- 

Mint, Žemė ir mergaitė (mergai- 
rai. Jo sūnus Vsevolodas taip pat tiško entuziazmo išraišką), Va- 
dailininkas, taip pat piešęs de-’karo giesme* Sidabrinis pamuša-

Džkunborės Fondas dėkoja
utų Brolijos Užsienio Jerenciia buvo surinkta 233.40 DM. Sou- 

Skyriąus Džiamborės Fondas I nieTs Schwetzingen© Kuopos vyromS/ 
išreikšti savo ffilia nadėka 9erbiomi«<ns seniūnų ir mokytojų kon- sre Ksu savo gii ą paaeną ferencijos dolyvioms ir mielom DF jgo- 

broliams ir sesems lietuviams, lininiui LSB Vokietijos rojone, Ps t. 
padėjusioms auka ar talka, tel- Seiliui df loboi, loboi nuoširdžiai dė- 

koja.
Cio reikia pažymėti/ kad DF įgalioti* 

nis LSB Vokietijos rajone tiesioginiai iŠ 
"Ventos'' V-įos, Ashgrove-Brisbane, LSB 
Australijos rajono per s.v.v.sL P. Stel
moką gavo sv. st. 12-0-0, australiškų, 
kas yra lygu 110.17 DM.

DF GERADARIAI
Dr. B. Gaižiūnas, Čikaga, dr. A. Polai- 
tis, Racine, s. X. Heningos, Detroit, J. 
Uvick, Detroit, Lietuvių Kūrėjų Savano
rių Sąj. Toronto skyr. ir Niujorko sk. vy
čių oktetas po $10; J. Ginkus, Brooklyn 
$15y A. Bakaitis, ir J. Vizbaras, Victo
ria, Australija, ir V. Tamošauskas, Bir
mingham, Anglijo po sv. st. 2-0-0, LRS 
Nottinghamo skyrius, K. Plukes, Lon
don, Anglijo, kun. J. Gutauskas, Glas
gow, Škotija, V. Akelaitis, London, J. 
Laucius, Heeckneywyke, V. Ribokas, 
London, K. Kraučūnas, Kent prie Cor
by, P. Ivanauskas, J. Krivickas, Notting
ham, A. Gorbauskas, Nottingham ir K. 
Bivpįnis, Nottingham, E. DiČpetrienė, 
Bradford, Liudvikas, Ketteringe, S. če- 
reškevičius, Birmingham, S. Karolevičius, 
High Wycombe ir B. Kmieliauskas, Pyr- 
ton, Anglija po sv. st. 1-0-0; DBLS Not- 
tinghamo skyrius, Anglija 2-0-0; dr. 
K. J. Čeginskas, Muenchen, Vokietija, 
įl -15-0; Lietuvai Remti D-ja, Worces
ter, s. Tissot Arden, Šveicarija, Adol
fas Klemas, Boston, "Simono Daukanto" 
d-vė London, Ont., "Puik. J. šarausko" 
s.v. būrelis, Toronto, Ont. ir "Siaiano 
Daukanto" d-vės Londone, Ont. rėmėjų 
ir bičiulių, būrelis po $10.

DF RĖMĖJAI:
Bostono liet. sk. tėvų komitetas $60; L. 
Tautinė Sąjunga ir Čikagos I. sk. rem
ti draugija po $50; dr. S. Biežis, Čika
ga ir Čikagos vyrų choras po $25; Ignas 
Juška, Nottingham, P. Varkala, London 
ir min. B. K. Balutis, London, Anglija, 
po svs. st. 5-0-0; Liet. Socialinis Klu
bas, Manchester, Anglija ir v.s. A. Krau
sas, Victoria, Australija po sv. st. 3-0-0. 
Worcesterio "Dr. V. Kudirkos" s.v. bū
relis $40; "Baltijos Jūros" tuntas, dr. S. 
Biežis, Čikaga, Čikagos vyrų choras, v.s. 
A. Matonis, Waterbury ir s. M. Mano- 
maitis, Boston, po $25.-

DF GABĖS RĖMĖJAI:
ALIA Sąjungos Čikagos skyrius ir Bos
tono "Žalgirio" tuntas po $80; Bostono 
ASS skyrius $75; Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje $300; Liet. Socialinis Klu
bas Bradforde. ir DBLS Centras^ London, 
Anglija po sv. st. 10-10-0; "Ventos" 
V-ja, Brisbano, Australija 12-0-0; "Wor- 
cesterio Tėvų komitetas, Toronto Liet. 
Kredito D-ja "Parama", Liet. Neprikl. 
Talka, s. Adolfas Venclauskas, Worces
ter, ir s. Mykolas Manomaitis, Boston, 
po $100.

Visiems DF Aukotojams, Ge
radariams. Rėmėjams ir Garbės 
Rėmėjams Lietuviškasis Džiam- 

90.00 borės Fondas labai, labai nuošir- 
džiai -dėkoja. Labai dėkingas D F 
yra DF Talkininkams už lėšų tel
kimą ar kitokią pagalbą. Ačiū 
lietuviškajai spaudai, kuri be
veik be išimčių spausdino straips 
nius DF vajaus reikalu. Jūsų au
kos, Jūsų talka įgalino LSB re
prezentacinius vienetus dalyvau
ti Pasaulinėje Skautų Jamborė- 
je, Rovermoote, Įndaboie bei iš
leisti anglų kalba leidinį apie 
lietuviškąją skautybę — uWhite 
Badge’’. Jūs įgalinote lietuvius 
skautus viso laisvojo jaunimo 
tarpe iškelti trispalvę ir tarti: 
‘‘Mes esame ir kovojame už Kan
kinės Lietuvos laisvę!”, 
ps. O. Gešventas, DF sekret.

s.v.v.sl. A. E. Porius, DF ižd.

Miela, kad autorė savo dėmesį, 
atrodo, yra galutinai sukoncent
ravusi į vaikų literatūrą ir jau 
dabar turi paruošusi net dvi kny 
gas — KLB Kultūros Fondo kon
kurse atžymėtą “Devyngalvį” ir 
“Senolės pasakas”.

Vaikai pasakų alksta ir jomis 
visada džiaugiasi. Mūsų tautosa
koje jų daugybė. Autorės pasiry-

pat

jus

pa-

i KALĖDŲ METU SKAMBINANT | UŽMIESČIUS
L Pasitikrinkite gerai/ norimą skambinti numerį, kad išvengtumėt ne
reikalingų sugavimų.
2. Jei nežinote numerio, bukite tikri, kad adresas yra tikras, taip 

h Saukiamojo žmogaus pavardė ir vardas.
3. Nusiųstas laiškas, pranešęs, kad žadate paskanpbinti, neapvils 
skambinimo dieną
4. Užsirašykite iš anksto pasikalbėjimo turini ir laikykite užrašus

: rankioję vietoje, kai skambinsite
5. Kiek tai kainuos? Dėl tarifo pasiteiraukite vietos telefono įstaigoje.

į SKAMBINANT GIMINĖMS AR DRAUGAMSJ UŽJŪRIUS
Telefono tarnyba gali nepriimti užsakymų užjūrio pasikalbėjimams nuo 
gruodžio 20 d. iki gruodžio 31 d. Tačiau dar laikas užsakyti pasikol* 

k bėjimą prieš tą laiko ir po to. Paskambinkite tolimų distancijų užjūrio 
[ operatoriui ir paprašykite nurodymų. Užsakydami pasikalbėjimą, prisi

minkite laiko skirtumą, t.y. Britanijoje 5 vai. priekyje nei Ontario, Va
karų Europoje (Paryžius, Berlynas, Vieno, Roma) 6 vai. priekyje, Izrae
lis ir Vidurinieji Rytai — 7 vai. priekyje. Užjūriams operatorius pasa
kys laiko skirtumą ir kitiems pasaulio kraštams.

LABATT’S

5OALE
BREWERY LIMITED

VISUOMENĖS ŽINIAI SPAUSDINA JOHN LABATT LIMITED

koracijas Kauno, teatrui, dabar 
gyvena JAV.

Sob VI; Baltrušaitis mini savo 
veiklos sidabrinę sukaktį. Jis yra 
jurbarkietis. Dainavimo ir chor
vedybos klases baigė Kauno 
konservatorijoje. Lietuvoje ku
rį laiką yra gimnazijose dėstęs 
muzikos dalykus. Vėliau buvo 
Kauno ir Vilniaus operos solis
tas. Lietuvoje ir išeivijoje yra 
vedęs visą eilę choru. Vokieti
joje dalyvavo Detmolde Sevili
jos kirpėjo operos pastatymuo
se, kurių buvo net 12. Atvykęs į 
JAV iš pradžių vadovavo Šim
kaus vardo chorui Los Angeles 
mieste. Čikagoje jau keli metai 
vargonauja šv. Jurgio parapi
joje. Savo veiklos kulminacinį 
tašką čia jis pasiekė su Čikagos 
Lietuvių Vyrų Choru, išvesda
mas jį į menines aųgštumas.

Gruodžio 8 d. vėl statomoj “Jli- 
goletto“ operoj Čikagoje, VI. 
Baltrušaitis dainuos tituliarinę 
partija. Po spektaklio įvyks jo 
garbei skiriamas banketas. No
rintieji ji ta proga pasveikinti, 
gali sveikinimus siųsti šiuo ad
resu: Čikagos ’Lietuvių Vyrų 
Choras, 7224 So. Rockwell St, 
Chicago 29, Ill.

las, Prie piliakalnių. Laiškas iš 
namų, Virtuozas, Pirmas snie
gas ir visa eilė kitų, beveik visa 
rinkinio pabaigą.

Autorė nenaujokė, skaitančios 
publikos jau senokai pastebėta. 
Šiuo savo rinkiniu, nors ir vadi-

Austrai. LieL Studentų S-gos 
Melbourne skyrius Melbourne 
universiteto bibliotekai įteikė 
eilę lituanistinių knygų. Knygų 
įsigijimą parėmė vietinis Kultū
ros Fondo skyrius ir Bendruo
menės valdyba. Šioje biblioteko
je anksčiau beveik jokių litua-Į 
nistinių knygų.nebuvo.

jų pasakų yra susietos suųvai- 
riais gamtiniais prajovais, gam-. 
toje girdimais garsai? bei gy
viais. Ne Lietuvoje augę vaikai 
viso jų grožio negali pajusti,, nes 
nemato ir negirdi tos lietuviško
sios gamtos simfonijos. Pav. var
lių kvarkimas, paukščių čiulbė
jimas miesčioniuku* yra nežino
mi, eilė lietuviškoje tautosako
je figūruojančių paukščių yra 
nematyti. Tokie yra pav. vyturė
liai, pempės, gandrai; lakštinga
los ir kt. Turbūt, nelengvai vai
kas juos perpras ir pasakose. Ką 
<š lietuviškos tautosakos pirmiau 
šiai reikėtų pateikti lietuviškam 
vaikui svetimoje aplinkoje, yra. 
platesnė ir ne taip lengvai iš
sprendžiama problema, kurią 
tiktų auklėtojams, tautosakinin
kams 'r literatams nuodugniai 

' pasvarstyti.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Pookatt nuotakom* bei įvairiom* kitom* progom* — 

europietiikome Ir konadŪkome stiliuje.
♦ fvairiautiii rūfiy skinto* gilė* Vei voxonoi su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokid iUirbiniiį dovanom*.

Kalbame taip pat vokiSkoi ir rusiškai.

I

♦

kiant L.S.S. reprezentaciniams 
reikalams lėšas. Tik Jūsų, miel; 
Tautiečiai, dėka D.F. vajus ga
lėjo taip pavykti kaip pavyko. 
Jūs mums padėjote* o kartu ir 
įpareigojote mus būti tos para
mos vertais. Lietuviai skautai 
stengiasi ir stengsis ir toliau sa
vo veiklą, darbu bei ištikima tar
nyba Dięvui, Tėvynei ir Artimui 
užsitarnauti pilną Jūsų pasitikė
jimą, bei Jūsų paramą, siekiant 
vieno, didelio, švento tikslo — 
Laisvos Nepriklausomos Lietu
vos! Vajaus tikslas buvo sutelkti 
pakankamai lėšų tam, kad gali
mą. bįtų paremti LSB reprezen
tacinių vienetų žygius, visur ke
liaut, skelbiant didžiąją Lietuvos 
nelaime* šis tikslas, mieli Tau
tiečiai, yra atsiektas!

Norėtųsi padėkoti, atskirai lie
tuviškosioms organizacijoms, są
jungoms, draugijoms ar kju- 
bąms, kurie prie DĘ vajaus nuo
širdžiai prisidėjo. Didelė padėka 
atitenka lietuvių skautų Tėvų 
Komitetams, DF Remti Komite
tams ir visiems lietuvių skautų 
bičiuliams.

Jaut ris kartus DF skelbė au
kotojų vardus spaudoje, norėda
mas juos tuo atžymėti bei duoti 
mieliems skaitytojams pilną DF 
vajaus eigos vaizdą. Šiandien 
duodame vėliau aukojusių, orga
nizacijų ar paskirų asmenų var
dus, už jų duosnumą nuoširdžiai 
dėkodami:

LIEPOS: 3 - SPALlp.18 D. AUKOJO: 
Dr, B. Gaižiūnas, Čikaga, per L.

Sabaliūną 
Dr. A. Palaitis, Racine ___
Susivienijimas liet. Amerikoje 300.00 
s. Adolfas Venclauckas, Worcest. 100.00 
Iš Čikagos gauta per dr. S. Biežj 75.00 
"White Badge" leidiniui p. Im-

brasas, Toronto

Pabaltijo Moterų Sąj. Waterbury 
Sk. vyčių "Rainių", prie Wood- 

stock, stovyklos DF mokestis 
per ps. V. Pileika

Toronto Skautų-čių Židinys per 
ps. VL Rušą

Skautų-Čių sąskrydis p. Linkaus 
. vasarvietėje, per DF įgaliotinį 

Čikagoje, psl. K. Dirkį
Iš'. Australijos per v.s. A. Krausa 
Iš Niujorko pagal aukų lapus Nr. 
‘ 19a ir 106, per ps. R. Kezj 
ps. Br. Juodelis, Čikaga 
Pr. Stgpųžis Cleveland© per j.s.

Vk Pfetukouską
London, Ont., "Simąno Daukan

to'* d-vės rėmėjų ir bičiulių 
būrelis per K. Kųdukį

M. K. Babickas, Čikaga
Worcesterio "Nevėžio" V-jos su

rinktos aukos per ps. P. Molį 150.00 
Worcesterio "Nęvėžio" V-jos DF 
4 paremti vakaro pelnos, per ps.

P. Molį 130.55
Bostono liet. sk. tėvų komiteto

surinkta, per ps. A. Treinį 252.31 
London, Ont., "Simono Daukan

to" d-vės "White Badge" lei
diniui auka, per s.v.v.sl. A. 
Švilpą

DF įgal. Čikagoje psl. K. Dirkio 
surinkta

Toronto "Pulk. J. Šarausko" sk. 
būrelio auka per s.v.v.sl. J, 
Korašiejų 10.00

ASS studijų dienų - stovyklos DF 
mokestis, per s.v.v.sl. G. Šeri 
ną, Toronto 10.00

Čikagos "Baltijos Jūros" tunto .
auka, per v.vąlt. J.Macijausko 

Niujorko sk. "Vidūno" vardo sto
vyklos DF mokestis, per ps. K. 
Kezį

Worcesterio "Nevėžio" V-jos 
"Žalgirio" stovyklos DF mo
kestis, per ps. P. Molį

Bostoną. "Žolgięio" tunto auka 
Bostono- tėvų komiteto auka 
v.s. A. Matonio auka 
s. M. Manomaičio auka, per A.

A* C. Sinkį
Viso buvo surinkta $5.042,28

Anglijos rajone:
Pirmosios įplaukos iš 1956 m. sv. 
1957 m. vajaus metu gauta: 
Aukų lopas Nr. 10a Londone per 

s.vv.sl. M. Koulėną
Aukų lapos Nr. 1 1 a Londone per 

s. Kasparą
Aukų lopas Nr. 12o Corby, per 

F. čerbauską
Aukų lapos Nr. 13a, Stoke-on- 

Trent, per s.v. J. Rentelį
Aukų lopas Nr. 51a Nottingha- 

me per s.v.v.sl. V. Fidlerj
Aukų lapas Nr. 52a Bradforde

per ps. J. Bružinską 4-3-0
L. Socialinis Klubas, Manchester 3-0-0 
DBLS Centras Londone ir Liet.

Soc. klubas Bradforde po sv. 10-0-0 
Rinkliava dėžutėm DBLS sąskry

džio metu 7-8-716
V. Tamašauskas, Birmingham ir

DBLS Nottingham skyrius po 
LRS Nottingham© skyr., K. Plu

kes,, London, S. Čereškevičius, 
Birmingham, kun. J. Gutaus
kas, Glasgow, Škotija, V. Ake
laitis, London, B. Kmieliaus
kas, Pyrtone, J.Laucius, Heck- 
neywyke, S. KoraleVičius, High 
Wycombe, J. Krivickas, Not- 
tinghame, Liudvikas, Ketterin
ge, A. Gorbauskas, Notting ho
me, DiČpetrienė, Bradforde, K. 
Bivąinis, Nottinghame ir DBLS 
Prestono skyr. noriai, po sv.

Dr. K. J. Čeginskas, Muenchen, 
Vincukas, Londone 
B. Ciganskas, Nottingham 
J. Jonkaitis, Selkirk, Škotija 
Min. B. K. Balutis, Londone 
P. Kaminskas, Škotija 
P. Senvaitis, Southampton ir J.

Žemaitis, Londone, po
Viso LSB Anglijos rajone surinkto 

sv. st. 98-19-9Vi. Daug darbo ir triūso 
DF vaju pravedant podėįo OF įgaliotinis 
ps. J. Bružinskas — jom atitenka DF 
ypatinga padėka.

LSB Vokietijos rajone buvo viso su
rinkto 462.06 OM. Per dvi rinkliavos 
Schwetzmgeno Lietuvių Darbo Kuopos 
vyroi sudėjo 228.66 DM, o per PLB Vo
kietijos Krašto seniūnų ir mokytojų kon-

$10.00
10.00

brasas/ Toronto 3.00
Čikagos Lituanicos tunto surinkta 123.00 

5.00

3.16

46.50

26.10
4.20

5.00

10.00
5.00

10.00

80.40

25.00

5.00

4.10
80.00
60.00
25.00

25.00

2-8-5

1-5-3

1-10-0

3-3'6

1-13-0

27-0-6

2-0-0

1-0-0 
1-15-0 
0-10-0 
0-12-0 

0-2-6 
5-0-0 
0-8-0

0-10-0

APIE DOVANAS
Besiartinant Kalėdoms daugu

ma iš mūsų pasijus begalvoja, 
ką pirkt dovanų, kiek išleist ir 
t.p. Be abejonės, dauguma taip 
pat esam gavę tokių dovanų, ku
rios buvo ar nenaudingos, ar ne
atitiko mūsų skoniui.

Kad išvengus panašios proble
mos, kodėl nenupirkti kiekvie
nam kuriam tik žadam pirkti — 
lietuvišką knygą? Vaikučiams 
kokią vaikišką arba užprenu
meruoti “Eglutę”. Suaugusiems 
gi didžiausias pasirinkimas! Jei
gu ir išleisime šiek tiek daugiau, 
negu bus numatytą, tai bent 
jausim moralinį pasitenkinimą, 
kad netik pataikėme, bet dargi 
praturtinom gavėjo knygų len
tyną, o gal ir dvasią, o be to, pri
sidėjome prie lietuvybės ir kul
tūros. išlaikymo!

Tad lai būnie šių Kalėdų, visų 
be išimties dovana — lietuviška 
knyga! R. K.

MARIENBURGO PILIS 
GRIŪVA

Buvusi kryžiuočių ordino sos
tinė Marienburgas dabar yra 
valdomas lenkų. Didingoji jos 
pilis, kurios vardas taip glaudžiai 
susijęs su kelių šimtmečių rytų 
Europos istorija, karo metu bu
vo apgriauta ir tebenyksta ne
restauruojama.

Nesęniąi apie jos stovį per Var 
šuvos radiją informavo pilies 
komendantas Leon Kempinski, 
atvirai nusiskundęs, kad pilies 
apsaugai iki šiol nieko nepadary
ta. Pilis esanti be stogo. Ypatin
gai esą gaila vidurinio kelio ry
tinio sparno, kuris jau po karo 
buvęs atstatytas, bet esąs palik
tas vėl nykti. Audros sužalotas 
stogas esąs visas skylėtas. Pilį 
apianka kasmet apie 150.000 tu
ristų. Tai esąs vertingas archi
tektūrinis paminklas, kokio jau 
niekas niekad nebepastatys. Dėl 
to turistai, o jų tarpe būną ne
mažai. svetimšalių, tik stebįsi, 
kad pilis taip apleista.

susietos.su
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Dėl menininkę vertinimo
“T. Žiburių” 46 nr. — Studen

tiškuoju Keliu — tilpo p. Albos 
straipsnelis: “Prabėgomis apie 
lietuviškąjį meną”. Kodėl prabė
gomis? Kas p. Albą veja, kur jis 
skuba? Meno klausimai yra rim
ti, painūs ir komplikuoti; — apie 
juos ne prabėgomis, bet susikau- 
pūs ir nesidengiant slapyvardė- 
m is derėtų kalbėti. ’

Koncentruotą ugnį “prabėgo
mis” p. Alba atidarė prieš nese
niai įsteigtą Čikagoje Čiurlionio 
vardo meno galeriją ir ją įstei
gusių menininkų būrį. Jis siūlo 
jiems raudonuoti dėl jų suorga
nizuotos galerijos, dėl organi
zuojamų meno parodų ir t.t. Gi 
patiems M. K. Čiurlionio kau
lams siūlo grabe apsiversti. Ir 
visa tai todėl, kad Čiurlionio var 
do galeriją įsteigė “Lietuvių 
Amerikiečių Menininkų Klu
bas”, o ne “Lietuvių Dailės Insti
tuto” nariai.

Dėl šių pasiūlymų turėtų pats 
p. Alba iki kulnių paraudonuoti, 
jei jo nedengtų slapyvardinė 
kaukė. Bepigu nežinomybėj!

Ir kam tos prabėgomis lieja
mos ašaros, kad tuos meninin
kus ir tą galeriją, kurioje repre- 
zentuojasi ir kaikurie LDI na
riai. kaikas iš visuomenės palai
ko ir paremia. Dėl to ir visa tra
gedija, kad paremia kitus, o ne 
draugus. Laikraščių redaktoriai, 
anot jo, nieko apie meną neišma
no, jei apie anuos irgi palankiai 
parašo. Esą “LD Instituto žmo- 

' nės, neranda reikalo, nei laiko sa
vęs garsinimui”. Tai kodėl Tams
ta patsai juos garsini, jei jie ne
randa reikalo? Ir kodėl jie savo 
eilėse turi kritiką - koresponden
tą (ne menininką)? O šis pasta
rasis neperseniai “Aiduose” 
apie savo garbinamąjį taip pylė, 
taip atskiedė, kad sugadino vaiz
dą apie gana padorų menininką. 
Aiškiai persistengė. Aišku, kas 
perdėta, kur kai ko perdaug pri

menu, o neprietelių tik aklomis 
ar saldžiomis kopijomis? Kaip 
pas vienus, taip ir pas kitus yra 
saldesnių ir rūgštesnių, skanes
nių ir aitresnių dailininkų. Dėl 
to nėra ko ugnies liežuviais spiau 
dytis. Gal būt p. Alba nori, kad 
jo draugai būtų vadinami kūrė
jais, o kiti tik kopijuotojais; bet 
tai ne nuo norų priklauso. Meni
ninkai, kurie nekuria, o tik di
džiuojasi, kad. jie iešką naujų 
formų, tuomi savo darbo dar 
neįprasmina. Reikšmės turi ne 
ieškojimas, o suradimas. Ne me
džiojimas (tai tik sportas), o su
medžiotas laimikis yra vertybė. 
Juk šimtai galvų norėjo išrasti 
perpetum mobile, bet neišrado, 
todėl ir jų pastangų šiandien nie
kas nemini.

Jei visi menininkai negali su
tilpti vienoje grupėje, tai natū
ralu, bet nėra ko bartis, jei vie
ni iš jų pasivadina Čiurlionio 
vardu. Juk ir patsai M. K. Čiur
lionis, kaip genijus, nestovėjo 
vienas nusisukęs nuo kitų, o da
lyvavo meno parodose drauge su 
saldžiu A. Žmuidzinavičiumi, p. 
Kalpoku, p. Rimša ir kitais to 
laiko menininkais. Tai kodėl da
bar jo vardas negali tikti tos pa
čios tautos menininkams?

Į pabaigą savo straipsnelio p. 
Alba gąsdinasi, o kas gi atsitiks, 
jei Lietuvių Seimo Niujorke pro
ga meno parodai organizuoti 
bus pakviestas LAMK, o ne LDI. 
Kas gi davė, teisės LDI monopo
lizuoti lietuviškojo meno repre- 
zentavimą šiame kontinente? In
stitutui? Kokiomis svarstyklė
mis p. Alba atsvėrė, kad tik in
stitute susibūrę asmenys tetinka 
lietuviškojo meno reprezentaci
jai, Ko gąsdintis, kam kitus nie
kinti?

LS šaukiamas lietuviškos vie
nybės vardan. Taigi tenka ma
nyti, kad šio seimo organizato
riai pakvies visas esamas ir žino-

krauta, ten negerai ar tai būtų I mas lietuvių menininkų grupes, 
kalbama apie vienus, ar kitus j kurios dėl to turės susitarti. Tą 
neva genijus. i tinkamai tegali

Iš kur p. Albo drąsa s.avo gi-; administratoriai 
namųjų darbus vadinti tikruoju tuviia.
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Švelnios ir tylios muzikos vie
tos, iš vienos pusės, ir triukšmin-
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“RADIJAS PLERPIA”
• Šiuo posakiu lietuvis dažnai 

nusako aplinkybes, jei kas per 
garsiai*''užsistato radiją. Galėtu
me pasakyti, posakis paimtas 
iš gyvos žmonių kalbos ir reikia 
stebėtis tokiu žmonių pastabu
mu, kad radijo muzika yra toli 
nuo originalo. Reikia manyti, 
kad šis posakis atsirado jau tais 
laikais kada radijo garsai plito 
iš skardinės dūdos išmargintos 
visokiais rinteliais pagal tų lai
kų skonį. Dūdos gale buvo skar
dinis dugnelis virpinamas už jo 
pritaisyto magneto. Kas žino pa
grindinį traukos dėsnį, kad trau
kimo jėga yra atvirkščiai pro
porcinga atstumo kvadratui, tam 
lengva suprasti, kad iš tokios 
sistemos daugiau ir negalima ti
kėtis, kaip čirškiančio garso.

Nors anie laikai ir neseni, čia 
paminėtoji garsiakalbio sistema 
jau seniai yra muziejuje. Dabar
tinis dažniausiai vartojamas gar
siakalbis susidaro iš kūginio pa
vidalo apystorio popierio mem
branos, kurios smaigalyje yra 
pritvirtintas plonas, taisyklingas 
žiedelis su viena eilute izoliuotos 
vielos apvijų; Žiedelis pritaisy
tas taip, kad jis su visa membra
na gali laisvai judėti tarp stip
raus magneto polių. Membranos 
virpėjimus sukelia elektros sro
vė išeinanti iš radijo aparato, 
kuri turi tekėti per žiedelio ap
vijas. Tas pakeitimas įnešė tokį 
pagerinimą, kurį ir mažas vaikas 
galėtų pastebėti, tačiau plerpian
čių radijų netrūksta ir dabar.

Ar nereikia stebėtis, kad taip 
įvairūs muzikos garsai nuo plo
nutės fleitos švilpimo ligi storo 
būgno dundėjimo išeina iš to pa
ties mažučio popierio gabalėlio? 
Jei tai būtų normalu, tai galė
tume smuiko' garsus išgauti užsi
tempę stygas ant būgno. Nesun
ku suprasti, kad tai neįmanoma. 
Todėl negalima laukti, kad ir iš 
mažučio garsiakalbėlio galėtume 
išgauti visus orkestro garsus. 
Šių laikų moderniškieji radio 
aparatai turi ne vieną, ne du, bet 
pustuzinį atskirų garsiakalbių. 
Jie yra taip suderinti, kad vieni 
jų gali gerai perduoti tik augš- 
tus smuiko ar fleitos tonus, kiti 
tik žemus būgno ar kitų panašių 
instrumentų garsus, o tretieji —

Hi-Fi! FM!
Af JuiTlS ŠIOS r^irlAo •Tai au št dCS n,e^° nesa^a? Nieko neprimena? 
KABINOM ^yi’,ės..RAD!,° APARATAI ir MUZIKOS 
tik Hi-Fi ir FM Šiandien niekas nenori, pirkti, nes
Jie gali išgauU 1?” 1?erduoti.Ser? mu.^ ir **

. s « is Plokštelių visą muzikos grožį.

perduota ar pakartota iš plokšte
lės, reikia radijo studijoje, ar 
plokštelių įrašymo studijoje tuos 
oro virpesius tiksliai paversti 
elektriniais virpesiais, reikia 
tuos elektrinius virpesius įre
gistruoti į radijo siųstuvo bangą 
arba įrėžti į plokštelę. Radio pri
imtuvas turi garso dažnumo 
elektrinius virpesius atskirti 
nuo pagrindinės siųstuvo ban
gos, juos tūkstančius kartų pa
stiprinti ir vėl paversti garsu 
per jau paminėtus garsiakalbius. 
Galutinis rezultatas priklauso 
nuo to, kaip tiksliai paminėtieji 
perdirbimai ir pastiprinimai at- 
lekam. Grojant plokštelę adatė
lės virpesiai sukelia elektros vir
pesius, o šie jau pastiprinami ir 
paverčiami garsu.

Kalbant apie radijo siųstuvą 
reikia- atminti, kad turime dvi 
garso perdavimo ar;taip vadina
mo bangos moduliavimo siste
mas. Pirmoji, nuo seno vartoja
ma, yra amplitudės moduliavi
mo sistema (trumpai pažymima 
A.M.). Ji'vartoja palyginti ilgas 
bangas ir pasižymi tuo, kad dėl 
aprėžto kiekvienai stočiai bangų 
diapozono negali gerai perduoti 
augštų tonų. Yra apskaičiuota ir 
tarptautinių specifikacijų nusta
tyta, kad garso dažnumo riba, 
kuria A.M. siųstuvas gali per
duoti yra nuo 5 000 ligi 10 000 
virpėsiu per sekundę. Praktikoje 
ji bus apie 5000. Žinant tai ne
sunku suprasti, kad A.M. radi
jas negali perduoti garsų, kurie 
turi virš 5 000 virpėsiu per se
kundę. Jei tokiu radiju lig šiol 
pasitenkinome, tai tik todėl, kad 
nestatėme didesniu reikalavimu.

Augštos kokybės (High fide
lity) muzikos perdavimui A.M. 
radijas netinka ir yra atgyvenęs.

Antroji sistema, kuri dar ne 
taip senai buvo pradėta vartoti, 
yra dažnumo moduliacijos siste
ma (Frequancy modulation, ar
ba F.M.). Pagal tą sistemą mu
zikos garsai į siųstuvo bangą 
įregistruojami, ne keičiant ban
gos stiprumą, kaip tai daro A.M., 
radijas, bet keičiant jos dažnu
mą. Pagrindinė savybė tos siste
mos yra ta, kad pašaliniai elekt
riniai trukdymai jos neveikia ir 
todėl jokie braškėjimai nepersi-

tip0 (loi,ina 
ausi®

ATLANTIS bendrovės prekės 
galima gautlr

626, Bloor Street West 
(netoli Euclid Street) pas p* PREIKŠAITĮ 

ir
380, College Street

(netoli Vokiečių kino) pas p. ŠKĖMĄ.
lygos! Neatidėliokhe rvtnianl ^-tlk 10^ 3ų kamos- Lengvos ir patogios issimokėjimo są- 
SAKOME: NAUJAUSIU nes veliau šixl naujausių modelių gali pritrūkti,
balso perdavimu, vadinamu 'bynanf- s pato^ulintu ir naujai patentuotu natūralaus

Reikalaukite High - Fidelity su Dynamic Expancferl

dinamikos suspaudimas. Tas su
spaudimas pasireiškia tuo, kad 
labai tylios (pianissimo) vietos 
yra daugiau pastiprinamos' o 
labai triukšmingos (fortissimo) 
vietos mažiau pastiprinamos. 
Jei, pavyzdžiui, koncerto metu 

, , - „ . ^igarsostiprumofortissimovieto-buau; duoda. Be to, ji gali perduoti : je santykis su garso stiprumu 
ad visi tonai gali . garso dažnumus ligi 35 603 per . pianissimo vietoje būtų 80 dB *

Bing Crosby vedybos
į nuotrauka. Apačioje nuotraukos , ., . . _

■ Įrašas su geriausiais linkėjimais ; kiautinius tonus Jo^tu
—— į ir padėka už katalikišką filmą, j • Pasiekiamą. vO, yis’ toi _ ----- - ----

Š.m. spalio 24 d. visų netikė- ; Kaip žinoma, Bing yra tikras J £erai perduoti. _ sekundę^ taigi net daugiau negu vienetų, tai per F.M. radija jo
tam nustebimui vedė garsusis • nemeluotas praktikuojantis ka-j J^ors garsiakalbiai būtų ir la- vidutiniška žmogaus ausis .gali vietoje gautume tik 35 dB. Gera 
dainininkas ir filmų aktorius talikaę. Be to, jis yra gavęs veik į kaj tobuli, dar nereiškia, kad ra- pagauti. Taigi, tik F.M. radijas ; plokštelė gali perduoti tik 30 dB, 
Bing Crosby. Gal nebūtų nuste- iš visų , augštųjų valstybės vyrų garsas bus tobulas. Garso gali perduoti pilnutini (high fi- p A.M. radijas vos 15 dB.

darbavimV scenoje. dijo priimtuvo elektrinių Įren-
Kada teko matytis su Bing jo ir nuo Paties radijo siųs- 

viloje, jo pirmas pasididžiavimas tuvo. Kad galėtume lengviau su

J. Kaributas, 
Los Angeles

busiu veidų, jei ne toks didelis 
amžiaus skirtumas tarpe jauna
vedžių -—jam 53 metai ,o jai 23... 
Juo labiau, kad tas gasusis Bing 
turi vyriausiąjį, sūnų 24 metų 
amžiaus, kuris yra kariuomenėje 
Vokietijoje. Kiti trys^taip pat 
suaugę ir pretenduoja i filmų 
aktorius.

Jaunavedė filmų akt. Kathy 
Grant, kad taptų šio garsaus vy
ro žmona, sutiko pereiti ir i ka
talikų tikėjimą. Tad jie vedė Los 

’ Vegas katalikų bažnyčioje. Kai 
po šliūbo Bing susirūpino’ pa
skambinti ir pranešti savo moti
nai, jaunoji priminė ir sūnus, 
esą lai ir jie tą džiaugsmingą 
žinią apturi.

Vietos spauda labai plačiai pa
minėjo šias vedybas ir Įdėjo visą 
seriją nuotraukų: Bing su velio
ne žmona, su sūnumis, ir žinoma 
abu jaunavedžiai. Gal iš visų il
gų puslapinių aprašymų labiau
siai krito Į akį, kad jaunavedžiai 
po vestuvių pasiėmė Sands Ho- 
telyie du kambarius. Jaunosios 
motina sužinojusi apie dukters 
vedybas prasitarė: “Jei duktė 
bus laiminga su iuo, mes būsime 
patenkinti. Mes žinojom, kad jie 
yra pažįstami, bet nežinojom 
apie ju vedybų planus”.

Bing Crosby ir filmai
Be televizijos ir daugybės įdai

nuotų plokštelių, Bing dalyvavo 
taip pat nemažai ir filmų. Jis 
daugiausiai vaidino dramatinius 
Girl”, “Little Bov Lost”. “Man 
veidmenis. Tai “The Country 
of Fire”. Be to, Bing vaidino 
dar ir lengvesnio žanro filmuo
se. kaio “White Christmas”, 
“High Society” ir kit. Visose JA 
V-bėse. o taip pat ir kitur, Bing 
tano labai oopuliarus, dėl savo 
būdingo dainų išpildymo, o ne
mažiau ir dėl didelių vaidybinių 
gabumų.

Šiuo metu jis ir labai, turtin
gas. Patekus i jo vilą, jautiesi 
kaip didiko pilyje. Sienos nuka
binėtos įvairiais sveikinimais ir 
tai iš įvairiausių kraštų. Labiau
siai j akis man krito Šv. Tėvo Pi
jaus XII sveikinimai ir jo paties

padėkų bei pagyrimų už pasi- perdavimas priklauso ir nuo ra- • delity) muzkios garsą. Dabar vi- 
_ __—‘ ruin nriimtiivn iron, sos didesnės radijo stotys svar

besnius koncertus siunčia šalia gos, galingos vietos,**iš 'kitos pu- 
A.M. ir F.M. bangomis. F.M. Į sės, yra muzikos kūrinio dalis 
bangas galima priimti tik spe-;jų pakeitimas yra muzikos su- 
cialiu F.M. priimtuvu. Dabar i žalojimas.
geresni radijo aparatai sukombi- __
huoja A.M. priimtuvą su F.M. galima atitaisyti radija'klausant 
priimtuvu į vieną vietą. ar plokštelę grojant garso dina-

Kita labai svarbi radijo apa- mikos praplėtimo (Dynamic ex-

buvo padėkos lakštai ir nuotrau
kos iš Pijaus XII. Jis kelius kar
tus apsuko ore ratą ir rodė gana 
didoka sienos dali, kur veik vis- 
kas dailiai ir meniškai sukabinta

prasti, ko turime reikalauti iš 
gero radijo arba- patefono, turi
me pažiūrėti, iš kokių virpėsiu 
susidaro muzikos garsai. Žmo
gaus ausis gali pagauti oro vir-

Garso dinamikos suspaudimą

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
trauka

ir bene pačioje garbingiausioje pėsius kaipo garsą maždaug nuo 
vietojb. Tarp kitko jis tada man i 20 ligi 20 000 virpėsiu • per se- 
priminė, kad jo įspūdingiausias j kundę. Jei mes patikrintume 
iš visų vizitų buvo pas Šv. Tėvą. Į orkestrinės muzikos garsą, ten 
Kažin kaip jis ilgėliau stabtelė- rastume visus tuos virpesius bė
jo ties ta vieta, lyg norėdamas sikaitaliuojančius pagal tai kaip 
grąžinti tas,valandas — susisva- kompozitoriaus ir dirigento nu
jojo.

Medaus mėnesiui į 
savo ūkį

Jaunavedžiai po gana kuklios 
vakarienės iš L. Vegas patraukė 
i savo ūkį medaus mėnesiui. Jis 
be kitko turi savo Silver Spur 
ūkį vertės $250.000. Ten jie žada 
būti tik keletą dienų, o po to 
grįžti į Hdlywoodą, kur turi pra
dėtą darbą filmuose.
' Juos visur pasitinka būriai ko
respondentų gaudydami sensaci
jas ir perduodami spaudai vis šį 
tą dar negirdėto iš jų gyvenimo.

Šis tas apie jaunąją
Jos svajonė buvo būti kores

pondente - žurnaliste. Ji studi
javo žurnalistiką University of 
Texas. Po poros metų įdomumui 
^atvažiavo į Holywooda ir iš čia 
ėmė rašinėti į spaudą. Po keleto 
apsilankymų įvairiose studijose, 
buvo pastebėta turinti akrobatiš
kų gabumų ir užangažuota fil
mui. Po pasisekimo pasirašė su
tarti su Paramount studija, kur 
vaidino daugiausia mažus vaid
menis: “Rear Window”, “Living 
it Up”, “Arrowhead”, “Unchain
ed” ir kt. filmouse. Vietos spau
da ją mini, kaip vieną pavyzdin
giausiu ir gero išsilavinimo as
menybių Holywoodo filmu pa
saulyje ir linki* jaunavedžiams 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

statyta. Jei norime, kad ta or
kestrinė^ muzika būtu tiksliai

Praha. — Vietoje mirusio A. 
Zapotockio, Čekoslovakijos pre
zidentu išrinktas partijos sekre
torius Antonin Novotny.
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priimtuvu į vieną vietą.
Kita labai svarbi radijo apa- _____ _____

rato ar patefono dalis yra žemo pansion) prietaisu. Moderniškie- 
dažnumo stiprintuvas. Jis turi ji radijo aparatai bei patefonai 
visus nuo garso priklausančius tokius prietaisus turi. Jie gali 
dažnumus pastiprinti vienodai ir Į ' * ** ’
turi būti pakankamo galingumo, 
kad didesni garsai neiššauktų 
iškraipymų. Eilinių radijo apa
ratų stiprintuvo galingumas yra 
vos 2 vatai, o grynam žemų to
nų perdavimui reikalinga ma
žiausiai 10 vatų. Iš čia vėl mato
me, į ką reikia kreipti dėmesį, 
jei norime turėti radiją ar pate-

būti įjungiami ar išjungiami pa
gal reikalą, kai norima išgauti 
natūralus orkestrinės garso di
namikos'įspūdis.

Iš viso to matome, kad jau il
gas kelias yra nueitas nuo čerš- 
kiančios radijo ir plokštelių mu
zikos iki tobulos arba “high fi
delity” muzikos.

Jei blogai perduota muzika
taną, kuris galėtų perduoti šva- veikia į žmogų erzinančiai ir jis 
rią muziką. jos geru žodžiu nevadina, tai to-

Kad būtų išvengta aparatūros bulai perduota muzika sukelia 
trukdymų bei rimtų garso iš- pasitenkinimą ir didesnio galin- 
kraipymų radijo -siuntimo ar gurno garsas yra įdomus ir ne- 
plokštelių įrašymo studijoje yra varginantis.
daromas taip vadinamos garso S. Šalkauskas. A. Inst. P.

E D WAR IMG, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdą ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgą

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM< 8-7851

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ- ir t.t 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

■
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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.4-6843

S. Šalkauskas. A. Inst. P.

Jau pats laikas išsiųsti giminėms į tė
vynę maisto siuntinius, kad pasiektų 

iki švenčių.

Mazur Trading Co.
863 Queen St. W.F Toronto, Ont. 

Telefonas EM, 3-5520

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dabor 1958 m. 

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

O; K. JOHNSON & CO. LTD. 
. / Travel & Insurance Agencies

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

Nauja lietuviška racffo ir laikrodžiu 
pardavimo ir taisymo krautuvė 
1328 DUNDAS STREET WEST

(prie Atlantic restorano)' Telefonas LE. 2-8374
Loikrodžių tikrinimos WATCH MASTERIU. Loikrodžioi su netrūkstončiotnls 
spyruoklėmis tinko siuntimui į Lietuvą; Įvairūs gintaro išdirbiniai — karoHaL 
liet, albumai, piniginės, parkeriai ir kt. prekės. Europ. radio ir TV aparatai.

(E) Lietuvos universalinės 
prekybos traukinys iš 18 vagonų 
išvyko vienam mėnesiui Kali
ningrado (Karaliaučiaus) kryp
timi ir 50 stočių pardavinės įvai
rias Lietuvos gamybos prekes.

(E) “Lietuvių tarybinės lite
ratūros sektorius”. Tai nauja in
stitucija. sudaryta prie Mokslų 
akademijos. Vadovu paskirtas J. 
Lankutis. Bendradarbių tarpe 
V. Galinis. V, Kubilius. J. Ka- 
čiulis ir kt.

Pasiūlo jums pigiausiomis kainomis pasiųsti maisto siun
tinius negu kitur. Štai vienas iš kainų pvz. kur įeina mui
tas pašto išlaidos ir leidimas:

20 svarų cukraus 11.30
20 svarų taukų ......... $18.85
20 svarų ryžių ........... $12.55
20 svarų kv. miltų ..... $10.60

Maisto siuntiniai pristatomi gavėjui per 3-4 savaites ir 
gavėjas nemoka nieko už siuntinį.

PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES TĖVYNĖJE, pa
siųsdami NAUDINGĄ DOVANĄ—SIUVAMĄ MAŠINĄ. 
Geriausios* ŠVEDŲ gamybos kojinė siuvama mašina spe
cialiai nupiginta kaina iki Kalėdų TIK $190, kur įeina 

muitas ir visos persiuntimo išlaidos.
SIUNČIAME IR JŪSŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS, tu
rime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, odos, ske

petaičių ir Įvairių reikmenų tinkančių siuntiniams.
DABAR GALIMA SIŲSTI maisto siuntinius iki 40 svarų 
į Lietuvą ir Į Sibirą. SIUNČIAME ir vaistus oro paštu. 
Mes suteikiame prityrusi, sąžiningą ir patikimą patar
navimą. Siuntinių pristatymas 100% garantuojamas. Vi

sos pažymėtos kainos yra kanadiškais doleriais.

P

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

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

(prieš -šv. Jono Kr. bažnyčių)

mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų w 
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios m 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų nž

B ERŽINSKAS

ŽUKLAVIMG
ir įvairius kitus SPORTO R1
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik
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J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

SICLTAS

Bundas - Ro neės va lies
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
getas šildymas, kietmedžio grindys, 
garažas, turi būti parduotos.

Parkdole rajooee
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
vandeniu alyva Šildomas, geros nuo
mavimui.

Dovercourt - College
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
olyvo šildomas, geros viduje. .

Windermere - Bloor
$4.000 įmokėti, 5 kambarių atskiras 
mūrinis namas, moderni virtuvė, aly
va Šildomas, garažas.

' Quebec - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, alyva šiIda
rnas, gražus viduje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, didelis kiemas.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil- 

<domas> garažas, pilna kaina $ 14.100.
Avenue Rd. - Eglinton

$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
rauplėtų plytų mūrinis namas, kvad
ratinis planas, gražus viduje, naujas 
vandens šilddymas, naujas stogas, ga
ražas, aru susisiekimo bei apsipirki
mo, puikus pirkinys.

Indian Rd. • Bloor
$6.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, 2 vonios, vandeniu aly
va šildomas, didelis gražus kiemas, 

mamas be skolų.
Runnymede - Bloor

7x000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, alyva šildomas, garažas.

High Pork - Ronceesvolles
$7.000 įmokėti, 12 kambarių, atski
ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, gara
žas, didelis kiemas, pajamingas — 
geras nuomavimui*

Ossington - College
$7.500 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis namas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, gražus kiemas.

Runnymede - Bloor
$9.000 įmokėti, 13 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, vandeniu alyva šildomas.

High Park - Bloor
$10.000 Įmokėti, 17 kambarių atski
ras mūrinis namas, 4 vrituvės, 4 vo
nios, garažas su privačiu įvažiavimu, 
didžiulis kiemas.

Bloor Street
Maisto produktų krautuvė, savaitinė 
apyvarta $2.000 - $2.500, nuoma su 
butu $180 men. Geras pirkinys.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų 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 namas su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Alyva 
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.

Baby 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
nos 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
jamos. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Viena skola balansui 10 metų.

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Aušra naujasis krepšinio 
meisteris

Praėjusį savaitgalį Montrealy 
įvykęs Kanados lietuvių vyrų, 
moterų ir jaunių krepšinio tur
nyras teišaiškino moterų grupės 
meisterį, kuriuo tapo Aušros 
mergaičių komanda, finale po 
dviejų pratęsimų nugalėjusi vy- 
tietes 28:26. Prieš patenkant į 
finalą Aušra nugalėjo Montrea- 
lio Taurą 45:27, o Vytis Hamilto
no Kovą 36:15.

Vyrų ir jaunių, varžybos, ra
dus, kad kaikurios komandos ne
atitinka turnyro taisyklėms, ne- 
užskaitytos ir meisteriai neišaiš
kinti. Nežiūrint to, šių grupių 
varžybos buvo pilnai pravestos. 
Jaunių grupėje varžėsi tik dvi 
komandos — Montrealio Tauras 
nugalėjo Toronto Aušrą 94:69. 
Vyrų grupėje Aušra nugalėjo 
Taurą 75:63 ir Vytis nugalėjo 
Taurą 63:43. Lemiamose rungty
nėse Aušra nugalėjo Vytį 69:54.

Labai gaila, kad taisyklių iš
kraipymas sudrumstė sėkmingą 
turnyro pravedimą, tačiau tai 
bus gera pamoka ateičiai.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Sveikiname naująsias Kanados 
lietuvių krepšinio čempij.ones 
šauniąsias aušrietes, nugalėju
sias buvusias meisteres Montre
alio Taurą 45:27, o Š. Amerikos 
čempijones Toronto vytietes re
zultatu 26:24. Aušros komandoj 
žaidė: B. Siriūnaitė 8,10, G. Uo- 
gintaitė 9,6, R. Žymantaitė 20,5, 
E. Yaraitė b,3, R. Gataveckaitė 
2,2, J. Juozaitytė 0,2, A. Rekš- 
tytė 2,0.

Montrealio Taurui įstačius ke
letą žaidėjų į jaunių komandą 
vyrų klasės amžiaus ginčų komi
sijos buvo nuspręsta sužaistas 
rungtynes anuliuoti ir sprendi
mą perduoti FASK-tui. Aušros 
komandoj žaidė: R. Gudas 21, R. 
Juodikis 18. R. Juozaitis 16, V. 
Ubeika 10, R. Burdulis 2, A. Be
resnevičius 2, J. Kanopka 0.

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi ctidorytos ir naujoj įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryti) iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

Dėmesio! !
$11.800 pilna kaina, Bloor - Crawford, mūrinis atskiras namas, 

moderniška virtuvė, vandens alyvos šildymas, garažas.
Teirautis:

B. SERGAUT1S Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Dar tebėra laikas siųsti pini
gus — labiausiai norimą do
vaną Kalėdoms j 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.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųskite 
dabar, kad išvengus Kalėdų skuba. 
Prašome reikalauti mūsų 16 pusi, 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.

Aušros vadovybei nesutikus 
pripažinti Tauro “jauniams” lai
mėjimo, Tauro vadovybė savo 
ruožtu iškėlė A. Buntirio “profe
sionalizmo” klausimą, reikalau
dama'anuliuoti Aušros - Tauro 
sužaistas rungtynes. Kanados lie
tuvių sporto apygardos vadovo J. 
Gustainio pateiktas Kanados 
Krepšinio mėgėjų sąjungos ofi
cialus raštas tvirtinąs, kad A. 
Buntinas yra priskiriamas mė
gėjų klasei ir gali žaisti visose 
krepšinio pirmenybėse, nei FAS 
K-to sekretoriaus telefonu per
duotas pritarimas, Tauro vado
vybės nebuvo priimtas. Nega
lint šio klausimo išspręsti vieto
je buvo nutartai vyrų pirmeny
bes nutraukti ir likusias finali- 
pobūdžio rungtynėmis. Finaluo- 
nes rungtynes laikyti draugiško 
se susitiko Toronto Vytis ir Auš
ra. Laimėjo Aušra rezultatu 69: 
54. Aušros komandoj, žaidė: A. 
Vaičiulis 21,27, A. Buntinas 34,18, 
B. Misčenko 7,11, J. Laurinavi
čius 13,11, D. Venckus 0,2, K. Gri 
gaitis 0,0.

Visoms komandoms vadovavo 
D. Laurinavičius.

— CYO lygoj Aušros j. nuga- 
lėjo*Vyčio j. rezultatu 52:16, Auš
ros s. pralaimėjo Vyčio s. rezul
tatu 20:24.

— Stalo teniso lygoj Aušros 
A. nugalėjo Ryerson II rezulta
tu 16:5. ,

— Su nepaprastu pasisekimu 
praėjo Aušros priešadventinis 
kaukių balius, sutraukęs virš 600 
sporto mėgėjų ir bičiulių. Vi
siems talkininkams ir dalyviams 
nuoširdus ačiū.

— Šį sekmadienį, mūsų salėje 
12.45 vai. B-C rungtynės. Žais 
Aušra - Andys. T. P.

Vyčio šachmatininkai pereitą 
šeštadienį sėkmingai pradėjo A 
klasės tarpkomandines Toronto 
miesto' varžybas žiauriau supliek
dami vengrų komandą 5%:%. 
Nors vengrų komanda šiemet iš
stojo sustiprinta naujais atei
viais ir kovojo nepaprastai at
kakliai, tačiau nieko ir tas nepa
dėjo. Vytiečiai žaidė ir taškus 
laimėjo: Vaitonis 1, Matusevičius 
L/i Stepaitis 1, Paškauskas 1, Si
rutis 1 ir Tarvydas 1. Pažymėti
na Vaitonio puiki pergalė prieš 
savo buvusį stipriausi konkuren
tą Vancouverio pirmenybėse 
Gezg. Fusterį. Tas įrodo, kad 
Vaitonis šiuo metu yra neginči
jamas Kanados čempionas, nes 
savo konkurentus net pakartoti
nai sutvarko.

Toronto miesto pirmenybėse 
šiemet rungiasi net 7 komandos: 
estų, lietuvių, vengrų, vokiečių, 
ukrainiečiu, Toronto Chess Club 
ir YMCA.

Taip pat neblogą pradžią turė
jo ir B grupės šachmatininkai

nugalėję estų konmandą 4:2. Iš 
vytiečių taškus‘laimėjo: Tarvy
das %, Ramanauskas Šaltmi- 
ras 0, Sinika 1, Ciplijausckas 1 ir 
Kuzmarskis 1. a. s.

Vyčio susirinkimas
Gruodžio 8 d. 4 vai. p.p. Lie

tuvių Namuose, statuto pakeiti
mui nagrinėti, šaukiamas visuo
tinis klubo narių susirinkimas. 
Bus ir svarbių pranešimų. Narių 
dalyvavimas būtinas. Valdyba.

MIRĖ GARSUSIS GIGLI
Garsiausias pasaulio tenoras 

Beniamino Gigli mirė eidamas 
67 metus; mirė staiga, ir kunigas 
su paskutiniais sakramentais at
vyko pavėluotai. Savo karjerą 
Gigli pradėjo parapiniame cho
re ir pasaulinio garso pasiekė 
Niujorke Metropolitam operoj, 
kur užėmė Caruso vietą ir dai
navo 12 metų. 1953 m. Italijos 
krikšč. demokratų partija buvo 
išstačiusi jį kandidatu į seimą, 
bet Gigli savo rinkiminėse kal
bose sakė: “Nebalsuokit už ma
ne, man geriau dainuoti nei po
litikuoti.” Taip ir išėjo — Gigli 
nebuvo išrinktas. Paskutinis vie
šas Gigli pasirodymas buvo 
Amerikoj ir Europoj 1955 m. 
Pastaruoju laiku jis gyveno Ita
lijoj savo dvare.

JAV politikos blaškymasis
Vargu ar Ameriką buvo kada 

politiškai taip pasimetusi, kaip 
šiuo metu. Dulles straipsnyje 
(Foreign Affairs, spalio mėn.) 
gana logiškai samprotauja, jog, 
jo manymu, naujieji Maskvos 
oolitikos vairuotojai esminiai nė 
kiek nepasikeitę, visdėlto JAV- 
bių politikos lauke veikiama, 
taip, tarytum amerikonai ma
žiausio supratimo neturėtų, kas 
vra komunizmas ir ko jis siekia.

Tas amerikoniškasis blašky
masis politikoj gfažiai įžvelg
tas spalio 1. d. “Darbininke”. 
“Amerikos politikos žingsniai se
kami atsidėjus, o kaikada ir susi
rūpinus. Susirūpinimo sukėlė 
keli ypač paskutinieji žingsniai: 
didelis ' Amerikos atsargumas 
Vengrijos byloje, vienašališkas 
karinių jėgų mažinimas, moksli
nių tyrinėjimų ginklavimosi sri
ty susiaurinimas, įsakymas Am. 
Balsui duoti tik informacijas ir 
vengti “propagandos”. O tas pa
lietė ir lietuviškus reikalus. AB 
lietuviška programa sumenkinta 
iki bespalvių žinelių ,tiek Va
šingtone, tiek Miunchene”.

Pąsak amerikonų, tas. viskas 
daroma “didesnio taupumo” su
metimais. Tačiau mums, gerai 
žinantiems ir pažįstantiems bol
ševizmą, atrodo, jog JAV-bių ši-

Rūsy sportininkai Kanadoje

Žemiau išvardintų kompanijų vardu 
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo •kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas 
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes 
tvarkome su bet kuria kompaniją turinčia leidimą operuoti 
draudimą Ontario Provincijoje.

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 
darbai — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00

Canadian Fire Insurance Co. 
Canada Security Assurance Co< 
Eagle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co.
Canadian Indemnity Ins. Co. 
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. J 
Unity Fire & General Ins. Co. 
Provincial Ins. Co.
Cornhill Ins. Co.
Monument Ins. Co.

Co.

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America 
Philadelphia Fire & Marine Ins. Co. 
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co.
Ins. Co. of. North America

GARANTUOTAS DARBAS 
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.

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

Mūsų agentūra atstovaujama
“Dūda General Insurance” vardu ir privati raštinė yra

42 Evelyn Aye., telefonas RO. 9-4612,

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilno pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant or parduodant nomus ir biznius.

A.
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. - • - Telef. LE. 4-8459

Su pagarba AL. DUDA.

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!Jums patarnaus:
P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS

Namu td. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 
ir EM. 6-0091 V. MORKIS

ICS
>n a S ‘ W . 6-2139

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. N co iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

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

Sovietų Sąjunga Vakarų pa
sauliui yra nežinomas kraštas. Ją 
ne kiekvienas gali aplankyti, ne 
kiekvienas iš jos atvykti vizitui, 
kaip turistas, nekalbant jau apie 
išemigravimą. Todėl su didžiau
siu susidomėjimu yra skaitomi 
reportažai “laimingų” žurnalis
tų, kuriems savo akimis teko ma
tyti Sov. Sąjungos kraštą. Dar 
su didesniu susidomėjimu yra 
sekamas rusų mokslininkų ar 
sportininkų atvykimas į Vakarų 
pasaulį.

Kanados Ledo Rutulio S-gos 
pastangomis, į Kanadą buvo pa
kviesta Maskvos Dinamo koman
da, kuri .savo eiles sustiprino dar 
kitais klubais (tikrumoje sudarė 
Sov. Sąjungos rinktinę) ir iš 
Maskvos per Stockholmą nusi
leido Malton aerodrome. Nors su 
savimi vežėsi kažkokį specialų 
pieną, tačiau atrodo, kad Kana
dos maistas svečiams geriau pa
tiko, nes pusryčiams “sutvarky
davo kiekveinas po 3-4 kiauši-’ 
nius, keturis puodukus kavos, 
8-10 riekių toast”, pietums net 
po du steikus ir t.t. Taigi, apeti
tą parodė neblogą, nors žaidimą 
nekokį. Tiesą sakant, apvylė Ka
nados ledo rutulio mėgėjus, nes 
šis kraštas, kaip šios žiemos spor
to šakos tėvynė, yra matęs ge
resniu komandų.

Bet . . . atominio amžiaus ga
dynėje (atsiprašau, gal jau pa
vadinti sputnikinėj) viskas, kas 
made in USSR, yra įdomu ir pa
slaptinga. Todėl ir susidomėji
mas rungtynėmis buvo labai di
delis. Tačiau, žinant naujųjų at
eivių nusistatymą prieš komu
nizmą, imtasi Visų atsargumo 
priemonių. Viešbutyje, kuriame 
rusai apsistodavo, būdavo daug 
persirengusios civiliais policijos, 
d Kitchener mieste, kuriame ru
sai žaidė, policija dieną prieš 
rungtynes konfiskavo privačia
me name antikomunistinių atsi
šaukimų, kurie kaip atsimename, 
pereitais metais buvo platinami 
laike futbolo rungtynių tarp 
Maskovs Lokomotyvo ir Kana
dos -rinktinės Toronte Varsity 
stadione. Po metų, kaip matome, 
laikai pasikeitę.

Nors, kaip rusai žurnalistams 
pareiškė, savo eilėse turi kari
ninkų ir studentų, tačiau ne vie
nas iš jų nekalba jokia svetima 
kalba, tad ir turėjo vertėją, gan 
gražų blondiną, KisielioVą. Ir 
kada, pirmose rungtynėse Toron
te, buvo numatytas pasikalbėji
mas pertraukos metu per televi
ziją, Kisieliovas pareiškė, kad 
klausimai iš anksto raštu turi bū
ti paduoti rusams! Nusistebėta, 
nes Vakarų pasaulis tokių daly
kų nepažįsta. Net ir JAV prezi
dentas yra dažnai klausiamas 
ekspromtu ir žurnalistams atsa
ko, nekalbant jau apie eilinius 
sportininkus. Pradžioje, jie buvo 
sutikę pravesti pasikalbėjimą su 
žaidėjais, vėliau atšaukė, vėl su
tiko ir paskutinę minutę vėl at
šaukė. Galų gale, pasikalbėji
mas buvo pravestas su jų vado
vu pulk. Korotkovu, kuris papy
lė pagyrų apie Sov. Sąjungą ir 
jos sportinį gyvenimą, išreiškia
mą trumpai rusiškai “u nas vsio 
jest”.

Rašant šias eilutes, rusai jau 
yra pralaimėję Toronte .7:2, Kit
chener 4:2 ir sužaidę lygiomis 
Windsore 5:5. Nors ir gerokai 
treniruojasi, tačiau nematomai 
jie stebi vietos gyvenimą. Kas 
jaae geriausiai patinka?

Pirmoje eilėje puikūs kamba
riai viešbučiuose ir maistas. To
liau. savo laisvalaikiu mėgsta 
stebėti televiziją. Jos programo
je geriausiai patinka.... Mickey 
Mouse ir imtynės. Sako, kad te
levizija turi labai daug reklamų.

(Sov. Sąjungoje reklamų bend
rai nėra).

Kaip rusai aiškina savo pralai
mėjimus? Jų vadovas pareiškė, 
kad jie į Kanadą atvažiavę pasi
mokyti žaisti ledo rutulį (nors 
jie laimėjo Cortinoje, žiemos 
olimpiadoje pirmą vietą, lygiai 
kaip Krefelde, Vokietijoje, pa
saulio pirmenybes), kadangi le
do rutulys Sov. Sąjungoje gy
vuojąs tik 10 metų.

Pabaigai, vienas faktas, iš ofi
cialaus Kanados sportinio gyve
nimo asmens, žmogaus mačiusio 
Vakarų Europą, su išsilavinimu, 
tačiau visiškai nepažįstančio S. 
Sąjungos. Jis gali būti atstovu 
80% Kanados gyventojų. Per ra
diją, po pirmo puslaikio rungty
nių tarp Whitby ir Maskvos, jis 
pasikalbėjime su radio reporte
riu prisiminė rusus iš Krefeld ir 
Cortinos, kurie ant savo mėgsti-1 
nių ture j oraides CCCP. Jas jis 
išaiškino: Central Communist
Party... K. Baronas.

Otava. — Kanada kitais me
tais išleis net 8 įvairių jubiliejų 
pašto ženklus.

tokie politiniai zigzagai — yra 
nei daugiau, nei mažiau, kaip 
švelnios formos evoliucinė kapi
tuliacija prieš raudonuosius...

Toronto “The Globe and Mail” 
spalio 3 d. laidoj teigia, jog pas
kutiniuoju laiku Amerika visišj 
kai nebesupratusi, kas vyksta už 
Kremliaus mūrų. Esą, neseniai 
Dulles davęs įsakymą Vašingto
no rusiškiesiems ekspertams tuč 
tuojau ištirti ir išaiškinti, kas 
šiuo metu veda Sovietų Sąjun
gos užsienio politiką. Vadinasi, 
Amerikos užs. politikos vairuo
tojui Dulles kilo abejonių dėl 
pasitikėjimo Gromyko galia. O 
visdėlto Dulles esąs pasiryžęs ge
rai išsikalbėti su Gromyko atski
ruose pasitarimuose, anajam 
būnant Amerikoj kaip Sovietų 
delegacijos Jungtinėse Tautose 
pirmininkui. (Lyg būtų dar ma
ža kalbėtasi ir išsikalbėta su rau
donaisiais įvairiose konferenci
jose ir pasitarimuose...).
- Žinoma, kiekvienam gali kilti 
klausimas: “O ką gi tuose “išsi
kalbėjimuose” norima aptarti?”. 
Pirmiausia, esą, norima surasti 
priežastį, kodėl negalima su so
vietais susitarti dėl nusiginkla
vimo (ir vis jiems dar neaišku 
“kodėl?”. ..), antra norima 
išsiaiškinti Vid. Rytų politikos 
klausimais .. . Taigi, ir Vid. Ry
tų reikalu, matyt, bus aiškina
masi ligi tol, kol bolševikai visiš
kai tenai įsitvirtins. Dabar jau 
turi jie įstatę tenai savo vieną 
koją, bet ruošiasi įkelti tenai abi 
kojas. Todėl ir reikia “derėtis”, 
nes be derybų — kaip gi kitaip. 

Informaciniai sluogsniai, anot 
“The Globe and Mail”, visdėlto 
teigią, jog bent šiuo metu nenu
matoma galimybės su sovietais 
susitarti Vid. Rytų politikos 
klausimu. Norima betgi tuo rei
kalu nors kiek išsiaiškinti...

JAV oficialūs asmenys, esą, 
vra girdėję, jog sovietai sutiktų 
nebesikišti į Vid. Rytus tik tuo 
atveju, jeigu Amerika tame re- 
gijone panaikintų visas savo ka
rines bazes... Kad jiems užleis
tų vietą... 7

Nusiginklavimo konferencija 
Londone buvo išardyta, tačiau 
kokių koncesijų bus pareikalau
ta norint tokią konferenciją at
gaivinti — Valstybės Departa
mentas nėra tikras... Dulles 
galvojąs, jog, laikui bėgant, tuos 
Maskvos manevrus būsią galima 
išaiškinti. Bet dabar jiems tai 
visiškai neaišku. Kai neaišku, 
tenka neišvengiamai pasimesti...

Pr. Alšėnas.

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI— gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnvs “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

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo v a 1 a n d o s:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

‘Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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V. VASIS
REAL ESTATE

87^ Blaor SL W. Telefonas LE; ž-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų nąmų, biznių, žemės statyboms. 

Jųsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
X GUDAS V. VASILIAUSKAS

i   —w —hii.į ~ jji. ■ f ■ ■ j i nm i i ii»

, Pašalpa sergant
. ar susižeidus - 
iki per mėnesį; 

išmokama nuo

susirgimo dienos 
Į, 3 ar 5metus

/ paėjai susitarimą-

Dėl informacijų kreipkitės šiandien

Ligonių, daktarų ir operacijų 
ištO'dų pianai.

Member of the Life Underwriters 
Associotion.

usitikįte Lenkijoj

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced- master electrician.

251, LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

i. iiifi

Seniausia sovietų valdžia
J vieno Lietuvos rajono cent

rą pas partijos sekretorių atvyks- vis patarnautojui duoda vieną 
ta gausi vieno kolūkio delegaci
ja pasiskųsti, kad vietos koope- 

-iratvve niekad negalima gauti
medžiagų.

— Jau nebeturime nei kuo su
lopyti kelnių. Gėda gi kiauromis 
kelnėmis ir gatvėje pasirodyti.— 
dėsto delegacija.

I Partijos sekretorius, nesugal
vodamas kaip aiškinti, bando vis
ką nuversti juokais.

— Kokia čia gėda. Žiūrėkit Af- 
į rikoje žmonės visai be kelnių 
{vaikšto ir tai nesigėdi,—sako jis. 
| — Matyt, ten sovietų valdžia 
jau bus kokį 50 metų, — pastebi 
vienas iš delegatų.

To tai nežino
Nervinga poniutė po pusiau

nakčio telefonu Išsišaukė gydy-
• tooją.

— Na, kas ponią vargina? —- 
paklausė gydytojas.

— Pone daktare, aš turiu šaltą 
nosį. Ką tai reiškia?

— Šunelio šalta nosis reiškia 
sveikatą, bet ką reiškia vištos 
nežinau, — atrėžė supykęs gydy
tojas ir padėjo rageli.

Išvykdamas iŠ viešbučio kelei

dolerį ir sako:
— Išgerk į mano sveikatą!
— Pernai tamsta man davėt du 

; doleriu išgerti tamstos sveika- 
jton, — pastebėjo patarnautojas. 
! —Teisybė! Bet, matai, šiemet 
{mano sveikata gerokai pagerė
jusi... .
i

Aiškus, ženklas
Šeimininkė kalbasi su dukra 

dėl nuomininko.
— Žinai, su juo neprasidėk. Jis 

turi kur nors žmoną.
— Bet, mama, jis prisiekė, kad 

nevedęs. .
— Tai nieko, kad prisiekia. Bet 

jis turi aiškių vedusio įpročių. 
Visada, kai moka nuomą, išsi
ėmęs iš kišenės, piniginę, jis nu
sigręžia.

Laikos signalas
Sovietų sputniko nr 2 įnamis 

šunelis Laika, sako, prisiuntęs 
tokį pranešimą: “Aš pasirinkau! 
laisvę!”

Db A.. Už«ipi«n6
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
'41 HEWITT AVt,b/prie Roncesval- 

ie - Dundot St./. Tei. LE. 5-1941.
Kabineto telefonas LE. 5-1551 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad. 2-4 vai. P4>., ant- 
rod., ketvirtod... penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vaL

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

val. p.p. ir 6-8 vai. vak.

»

i 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 

i susitarimą). Kabinetas užda-
■ rytas trečiadieniais.

Elektros 
mechanikas

Taisau vėsu ryčiu elektros motorus 
bei elektros įrankius. Toip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo, 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE> 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vok 

vak., kitomis dienomis betkado.
V. NORUS

KANADOS KARIAI 
GERIAUSIAI ATLYGINAMI 
(CSc) Neseniai paskelbtas ka

nadiečių kareivių naujas atlygi-i 
nimų pakėlimas. Bet ir be to jie! 
iau buvo brangiausiai apmokami į 
kaijai pasaulyje. Tik jaunesnių-! 
jų karininku laipsniuose kana- 
"dieėrus karius pralenkia atlygi
nimo atžvilgiu amerikiečiai. Pa
lyginus su Jungtinės Karalijos 
kariais, kanadiečiai gauna dau
giau kaip dvigubai.

Pąprasts eilinis, praėjęs ap
mokymą, pagal naująją atlygini
mų lentelę gaus $110 i mėnesį

Paieškojimai
, Antano Ivaškos ieško Liudvi

ka Ivaškaitė — Jose Hermandez 
Nr. 273, Wilde Avellanneda, Bu-

, enos Aires, Argentina.
Nicajus Jonas, sūnus Jono, ir 

. Kniukšta Juozas, sūnus Igno, iš
vykę 1914 m. iš Plungės valse., 
Telšių apskr., ieškomi giminių iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu:

. V. Jasinevičienė. 65 Pine Crest
ą Rdb Toronto, Ont. . - .

Aldona Aleliūųienė, Box 133 (pakėlimas $4), tuo tarpu kai 
Forget, Sask.. Canada, ieško p. j amerikietis- eilinis gauna $83.20, 
Kirstuko, kurio žmona, yra kilu- o Britanijos — $46.

tsi iš Obelių valse, ir neseniai at-j Pagrindinis kanadiečio puska- 
Įvyko iš Lietuvos. jrininkio atlyginimas yra $194 į
į Zakšauskas Justinas ieškomas 
į Vinco Zakšausko Kriukų kai- 
jmas, Šakiu rajonas, Lietuva.

mėn., tuo tarpu kai amerikietis 
gauna $145,24. o britas — $92. 
Kanadiečio atlvginimo naujasis

........  .................... ijyi u ...... ■■■■■■" . . i j wiMiuie I- .................

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms popreris, grindims toiles ir kiti reikmenys.

Lietuviems, perkanrięras. dožus 20% nuolaida.
Kviečiame ats.lai^vti arba skambinti tek- RO. 2‘4931i t

bav. A. F. GALDIKAI |
351 J ANĘ ST. /prie Annette/ I

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

- Į Kas žino apie gyvenimą ir pakėlimas yra $22.
j mirties aplinkybes Vytauto My- T’
; kolaičio, gimusio 1925 m. Kaune. Į nantas gauna $210.
iprašemi pranešti: M. Arštikaitv- i amerikiečio
• tė. 215 College St.. Apt. 217, To-į ^222.30. o brito — $88.

omo. Ont.. Canada. į Kanadietis majoras dabar
Teirautasi giminės iš Lietuvos., gaus pagrindinio atlyginimo 

4 Joseph Neukamm. 1949 m. at- $455. amerikiečio atlvginimas —- 
. j vykęs iš B.C. į pietinę Ontario ,$400. o britų —$243.60.

■prašomas atsiliepti šiuo adresu: i Kanadietis pulkininkas gaus 
i Adolf Straume, 601 Crawford’mėnesiui: $730, amerikietis gau- 
' St.. Toronto, Ont. ; na $593, o britas — $420.
J Eimutis Antanas ir Brazauskas J — -----
į Edvardas prašomi atsiliepti šiuo į Toronto — Per pirmuosius 9 

Juozas Dziminskas, 264 šių metų mėnesius Ontario pro- 
St,, Toronto 3, Ont., Ca-■ vincijoje ant kelių žuvo 902 as- 

m'envs.

Kanadietis jaunesnvsis leite- 
‘ . Tuo tarpu

atlyginimas yra

adresu 
Lisqar 
nada.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje 
Trumpiausias pristatymo laikas.

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kos yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS Č4A PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pen. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, Įvairias kruopas, miltus, riebalus, 

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

$21.90 
$12.95 
$24.40

S 1.50 
SL90 
$0.80 
$0.80 
$2.75 

kainoraščių.

vaisius džiovintus ir šviežius,

22 sv tauku ' kiauliniu 
7" 22 sv. CUKRAUS

22 sv. lašinių /storų Z

į • • ' • Vi kg kavos
Yi kg kakavos 

kg. šokolado 
kg sviesto 
kg taukų 
kg bekono

Yz
1
1
1

$15.60 -r persiuntimas 
S 6.45 -r persiuntimas 
$17.95 r persiuntimas

$1.80 1 1
$1.95 i 1
$1.78 !’/4
$2.65 ! U
$1.80* 1 
$2.60

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 viso

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kiti

citrinų 
džiov. 
figų 
datulių 
riešutų mišinio 
produktai iŠ mūių

aprikosų

i
‘TEKSTILĖS MEDŽIAGOS: 

... $9.25 ir 
$9.45 ir

$4.45 . _
Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.

.....$18.30 

..... $ 3.95

daugiau /uį 3Y2 yardo/ 
daugiau /už 3Yi yard©/ 
/2]/2 yardo dvigubo pi./.

Vyriški kostiumai nuo
Medžiaga paltams nuo
Medžiagos suknelėms nuo

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D.. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

m Ii

Dr. Aleksas Vaiadka
IMI. BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 

. nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 11 vaL iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

iI

Dr. A. .BOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. A. Pacevičiua
Gydytojas ir chirurgas

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

Advokatas. — Notaras

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6r8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

Dr, WILLIAM J. Z1NCHESIK 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 va! , 2 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

ir

100 Adelaide-SL Mk
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgą^ 
1390 DUNDAS ST. W. 

(tarp Gladstone ir Rushdme Rd J

Dr. U SIMON
Odos ir veaeros ligų specudfetai. 

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

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

pagal susitarimq.
Tel. WA. 1-6^14 arba WA. 2-80J5

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto,

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme^

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

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

Telefonas LE. 4-6851

345^ BLOOR ST. WEST
<kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vdl. vok. (pagal susitarimą).

Dr. Paul RE KAI
Vidaus, ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas

• -j' ir
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
W 7-9 po pietų
11 Gore Vale Ave. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

RoŽtinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

šakalais ir Šestodteniois 
pagal susitarimą

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

J. Radzevičius anie kelionę į Lietuvą
(Atkelta iš 3 psl.) į (Gaila, kad. p. R. nepaklausė, l

K. Strikaitis rašo, kad mūsų ■ kokias pareigas tas jaunuolis ei- 
neprileidę aplankyti lietuvių • na komjaunime. Ir kiek tūkstan- 
studentų Maskvos Universitete, cių tokių jaunuolių basi, šlapi ir 
Tas irgi netiesa. Mums lankant sustyrę negalį pajudėti iš kol- 
uhiversitetą vyko paskaitos ir ūkio ir ten uždirba per dieną ko
munas buvo pasakyta, kad truk- kius 3 klg. grūdu ir dar 2 ar 3 
dyti paskaitas, nėra gera. Užtat į rublius. O kiek< už tą galimą nu- 
po paskaitų visas būrys lietuvių įpirkti p. R. ten-būdamas juk isi- 
studentų. kurie lanko Maskvos i tikino. Ar jie taip pat džiaugiasi 
universitetą, atėjo mūsų aplan-' nauios santvarkos dovanomis? 
kyti. Vienas iš jų net pasakė, j Red.)
Kad jo motina sakiusi jam, jog į Su kolūkiais- nevisai gerai ei- 
prie senos valdžios jinai būtų j nasj .Turėdamas galimybėsuž- 
paiėgus tik bernus ir mergas po-1 : valdininku-
nams išauginti.' Mat. iu buvę!klauslau vieno yiainlnK1l- 
penki vaikai, o ūkio tik 7 ha.i“KodėI taiP skųbėjėt suva- 

’ ................ ‘ ryti žmones į kolūkius?” Jisai
man atsakė: “Matai, partizanai 
ir banditai taip alino > viską 
naikino, kad mes išnaikinti juos 
buvom priversti suorganizuoti 

' kolūkius daug greičiau, negu no- 
i rėjom, kad tik Įvesti tvarką ir 
: sustabdyti terorą banditų. Gal 
j būt, mes ir padarėm klaidą su 
' kolūkiais, bet išnaikinom parti
zanus ir dabar Lietuvoj ramu.” 
į (Ne kolūkiai išnaikino partiza- 
į nūs, kovojusius su atėjūnais ir 
' ių bendrais bei ginusiais savo 
žmones, bet sovietinė armija. Jei i 
tas “valdininkas” būtų buvęs* 

„ atviras, būtų paprasčiausiais pa- 
i sakęs, kad patys lietuviai kol- 

* ūkių niekad nebūtų įvedę, bet 
kad taip Įsakė Maskva. Red.)

Tai tiek pastabų- dėl K. Stri- 
j kaičia mano pranešimo iškraipy- 
’ rnų. (Bus daugiau)

“Dabar .— jisai sakė — vienas 
mano brolis inžinierius, antras 
agronomas, sesuo mokytojauja, 
o aš tęsiu mokslus ir tais viskas 
dėka naujos santvarkos”.

■ R ■■ ■ ■ ■ i

East Upholstering
Do rome minkštus bojdus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptrauktam 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel EM. 4,2715

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

AKIU SPECIALISTAS

L LDHSKY. R.O

: A. Pt GARAŽAS i
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

- Visų, rūšių mechaninis automobilių 
; remontas. Spec. Fordomatic - 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
'Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

iiĮĮ.ii - Rw»,rwi- ■■■gn. i.

Pntoiko akinius visiems akių defek* 
akių nervus, kurt* daž

nai sukelia g a1 vos skaudėjimą ir ntr- 
»vingumą. Kalba slavų kalbamu. 
- 470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A

• BUKOWSKA, R.Q.
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.

Pr. Čeponis, P»Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Are. Tek RO. 6-7151

, VEDYBOS
'Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
-lenku, k./, teiefonuokite ar. atvykite 
.asmeniškai j

VEDYBŲ MŪRĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Taronto, Ont.- 

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

v e. l t u i.. ,

;r;g"77 < ų;,,
Savi pas savus!

Autą, mąšiąų mechanirųaL darbui, 
sulankstymai ir dažymas atiteka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

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

//važiavimas iš Gaarry Avė./
SavT V. DUNDYS

į DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4412

Veikia 24 valandas.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Streptomycino 10 gr. $2.60'Vit. 8-12 6 amp.
Isoniazid /rimifon/ 1000 tabl. .Cortisone 50 t. 

50 mgm 
PAS 500 tabl.
Isopos /Rim. Pas/ 1000 tabl. Glucose 100 cc

$8.25 ir daugelis kitų vaistų.
Vit. 8-1 10 mgm 100 tabl. $0.80

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

Akordeonus 120 bosų 5^ 4 registrų /su apritii/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Jvarius papuošalus. Taboka bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persterrimui j Lietuva pridėti dar $6.5O> i Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas jskaitytas-

SĄŽIN1NGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

$4 60 j Largactil 
$3.50 Hydrocortisone 3x10

$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

kirpti mašinė

ŠILDYMO KOKTRAKTORIUS

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. III.

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

PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 
burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų, metų

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų 
tiumams ir paltams. Augščiaustos klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
delioi. žemiausios kainos

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

kos- 
mo-

5
: Garantuoti siuntfc 
niajį Sovietu Rusiją 

ir užimtus kraštus
/

Me< «>unč»ome r tu šiol iš mū^ų sandė
lių Konodoje orbo Anglijoje. Nauji 
dolvkci: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j musu san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

. Busite patenkinti mūsų tarnyba 
,100%

. YANA FABRICS
’’ 698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

’Vienintelė firma. stunČtenti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pusi- 

v rinkimas.

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

TELEVIZIJOS
IR 

RADIO APARATUS 
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mui veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANI.EY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų w 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Giodrtone

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto,

. (arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

.  ......    mini! IĮ........ M ■ ■ II «*!■! IIRĮ

A. LiŪDŽIUS, B.L. 
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos, j

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613
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Jono Kr. parapijos žinios
Šį sekmadienį, Nekalto Pra

sidėjimo šventėje, Marijos var
do mergaičių sodalicija iškilmin
gai švenčia savo Dangiškos glo
bėjos šventę, mergaitės 11 vai. 
pamaldoms renkasi 15 minučių 
anksčiau į parapijos salę, iš kur 

einama į bažnyčią. 
Ate Aušros -Vartų Marijos alto- 

iaus sodalietės padeda gėlių 
puokštę ir bendrai sukalba spe
cialią maldą, po to užima rezer
vuotas joms vietas. Šv. Mišių 
metu sodalietės kviečiamos pri- 
ipiti šv. Komuniją. Visos narės, 
O. taip pat prijaučiančios, kvie
čiamos iškilmėse gausiai daly
vauti. Choras giedos mišias, 
-į—Po 11 vai. pamaldų parapi
jas salėje įvyksta visos parapi- 
'£ bendri pusryčiai - agapė. Vai

šėmis rūpinasi par. moterys. 
Marijos vardo, sodalietės kvie- 
čiamos agapėje dalyvauti garbės 
svečiu tarpe. 
*— Šį penktadienį, pirmąjį 
gruodžio mėnesį, 7.30 vai. vak. 

Išy. Mišios, kurios aukojamos už 
ana. Kazimiero čečėko vėlę. 
•— Savaitės bėgyje vizituoja- 

njds šios gatvės: Sunnyside, 
CJIenlake, Roncesvalles, Ridley 
(Jąrdens, Marrion, Algonquin, 
parson, Fuller, Parkdale. 
j— Kun. dr. J. Gutauskas šiam: ^ 

savaitgaliui išvyksta į Detroitą J organiz^ij7s“7pdraudą * -
bet. parapijoje pravesti susikau- ligose ir pOmirtinei pašalpai 
P*”10-. v , ,. . A , gauti.•— Šį šeštadieni, 9 vai. ryto ge- ;
didingos pamaldos už Jurgio Ra- 
čib motiną a.a. Mariją Račienę, 
qbseniai mirusią Lietuvoje.
t—Pakrikštyta: Gailė Ona Mi

siūnaitė, Marija Kristina La
pinskaitė ir Joana Debora Ra
moškaitė.
-- Po kiekvienų pamaldų par. 

salėje šeštadieninės mokyklos '• j 
tėvu komiteto atstovai registruos Pasir°d°- 
Mokyklinio ir prieš mokyklinio 
amžiaus vaikus Kalėdų eglutei.
^ Prisikėlimo parapijos žinios .........

_ l ~ Gruodžio 9 -^13 d.d. savaitę ; saiėje kviečia tėvus į susiarti- 
nimo arbatėlę. kurioje be kita 
ko bus nušviesti organizacijos 
keliai išeivijoje, plačiau susipa
žinta su pačia darbo sistema. Va
dovai tikisi gausaus tėvelių atsi
lankymo, kas įrodys, kad tėvų 
ir vadovu problema nėra iau to
kia sunki. Č. S

Tautinių šokių grupė 
už pasirodymą televizijoje per
eito mėn. 1 d. C B C Country 
Hoedawn programoje, kuri buvo 

_  „ x „ išrūpinta apylinkės valdybos 
d,., tuoj po paskutiniu Mišių mu- | rūpesčiu, gavo $476. Pinigai bus 
zikos stdii.oje LKat. ‘Mot. D-jos ’sunaudoti grupes reikalams. B. 
pąrap. skyrius rengia agapę, ku- i P. Ccnservatorių kalėdinis pri- 
rios metu bus ir skyriaus susi-! ėmimas, Parkdale Men’s, Wo- 
Finkimas. Bus trumputė meninė ' men’s, and Young People’s Prog- 
programėlė. Beto kalbės parapi- Į ressive Conservative Association 
jos administratorius T. Placidas ruošiamas pagerbti parlamento 
tema “Kodėl mes bijomės, kad nariams Arthur Maloney ir Wil- 
kartais mūsų vaikai nepasirink- liam J. Stewart bei jų ponioms 

įvyks gruodžio 14 d„ šeštadienį, 
Št. John’s Church Hall. 186 Co
wan Ave., 6 vai. vak. Svečiu kal
bėtoju bus darbo ministeris M. 
Star. ' ■'

Dalyvauti kviečiami visi. Bi
lietų skaičius ribotas. Rengėjai 
kviečia juos įsigyti iš anksto. 
Prie įėjimo jie nebus platinami. 
Jų kaina $2.50. Kreiptis į Mr. S. 
Steban, LE. 3-1450, o vakarais 
LE. 6-1886.

CCF švenčia 25 metų sukaktį

CCF šiemet švenčia 25 metų su- save. Tačiau ir mėgėjų charakte- naujųjų ateivių įsikūrimo Kana- 
kaktį kaip politinė partija Kana- riuose išieškota tai, ką buvo ga- doje vargus ir džiaugsmus. Toks 
doje. Ta proga Ontario provin- iima išieškot. Budrio‘žmona — 
cijos atstovų suvažiavimas ir Į p Racevičiūtė net prašoka mė- 
banketas įvyks Toronte gruo- gėjų ribą ir savo sudėtingam 
džio 7 d. 8 vai. vak. Parodos aikš- personaže sukūrė pilnutinį žmo- 
čiu Queen Elijabeth pastate. nos ir motinos vaizda, kuris vi- 

Pagrindiniais kalbėtojais bus 
laikomo partijos įsteigėju J. S. 
Woodsworth našlė ir A. R. Mo
sher, vienas iš CCF steigėjų, da
bartinis Canadian Labour Con
gress prezidentas.

Panašūs suvažiavimai ir minė
jimai bus kiekviename didesnia
me Kanados mieste. J-tas.

lankysime parapijiečius gyve
nančius sekančiose gatvėse: Bea
trice St., Grace St., Stafford St., 
Dundas St. W., Montrose Ave., 
Shaw St. ir Roxton Rd.

— Gruodžio’6 d., pirmą mėne
sio penktadienį, vakarinės Mi
šios laikomos 7.30 vai. prie išsta
tyto Švč. Sakramento. Kitom 
šios savaitės dienom .taip pat 7.30 
v.v. ir 9 vai. rytais kun. J. Ma- 
čiulionis MIC sako adventinio 
susikaupimo pamokslus.

— Sekmadienį, gruodžio 8

tų dvasinio luomo?” 
y — Kat. Moterų Dr-jos vedami 
virimo-kepimo kursai dėl nove- 
nos pamaldų ir besiartinančių 

- švenčių tuo tarpu pertraukiami. 
Jie vėl bus tęsiami po N. Metų. 
Data bus pranešta iš anksto. Dėl 
didelio kursančių skaičiaus nau
jos klausytojos ir po N. Metų 
dar nebus priimamos.

— Šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., 6.30 v.v. nesenai atvykusi iš 
Australijos išraiškos šokiu šokė- 
»a Elena Kepalaitė Prisikėlimo 
salėj duos išraiškos šokių kon
certą.

— Liet. Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos vaikų eglutė 
šiais metais bus gruodžio 29 d. 
mūsų salėj. Tėvai, norintieji 
(pisti savo vaikučius į tą eglutę, 
juos registruoja kavinėj po pa
maldų pas tėvų komiteto narius 
dr. S. Čepą arba J. Petrauską. 
Mokestis už vieną vaiką $1, o už 
du ar daugiau tos pačios šeimos 
Vaikus $2. Gruodžio 22-ji pasku
tinė registracijos diena.
” — Sutuoktas Bruno Laučys su 
£ilia Auslaender.

L.K.M. D-jos Prisikėlimo parap. 
Skyriaus nauja valdyba lapkričio 
27 d. pirmajam posėdy, kuriame 
dalyvavo ir senoji valdyba, nu
statė veikimo gaires ir pasiskirs
tė pareigomis: M. Katkienė — 
pirminmkė, G. Barcevičienė — 
vice-pirm., A. Kuolienė — sekre
torė, L. Murauskienė — kasinin
kė, A. Petrauskienė ir A. Klup- 
šienė — parengimų, D. Bražie- 
nė — kursų, I. Vadauskienė ir 
V. Misevičienė — socialinių rei
kalų sekcijos vadovės.

Skyriaus Dvasios vadas Tėvas 
Placidas padėkojo senajai valdy
bai už nuoširdžiai atliktą darbą, 
o naująjai palinkėjo sėkmės 
ateities veikloje.

Šią savaitę prasideda rimties 
ir susikaupimo prieškalėdinis 
metas. Gruodžio 8 d. Nekalto 
Prasidėjimo šventėje visos sky
riaus narės prašomos priimto Šv. 
Komuniją. Po 11 vai. Šv. Mišių 
parap. muzikos studijoje įvyks 
bendri pusryčiai-agapė. Kviečia
me visas nares ir prijaučiančias 
dalyvaūit. Al. K.

SLA 236 kuopos narių visuoti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., sekmadienį, 2 vai. p.p., To- ! 
ronto Liet. Namuose. Narių da- I 
lyvavimas privalomas. Taip pat 
kviečiami atsilankyti ir tie, ku
rie yra suinteresuoti įsirašyti į

Valdyba.
Skautų tėvų ir vadovų 

arbatėlė
Tėvai visada vertino jaunimo 

organizacijų reikšmę, tačiau jų 
bendradarbiavimas su jaunimo 
org. vadovais nėra per glaudus. 
Organizacijų vadovai laukia tė
vų vaikų sueigose bei šventėse. 
Deja, iš tėvų tik vienas kitas te-

vimą pagyvinti skautų-čių vado
vai gruodžio 8 d., sekmadienį, po 
piet šv. Jono Krikštytojo parapi

ĮVERTINKIME IR PAREMKIME KYLANTI TALENTĄ!

ŠI ŠEŠTADIENI, gruodžio 7 d., 8 vai. vak., Prisikėlimo parapijos 
salėje įvyks iš Europos atvykusios sol. JANINOS LIUSTIKAITĖS 
dainų ir op. arijų

KONCERTAS
• • ‘

talkininkaujant sol. VACLOVUI VERIKAIČIUI ir smuikininkei 
virtuozei CAROLYN GANDY. Akomponuoja muz. St. Gailevičius.

Koncertą globoja KLB Toronto apylinkės valdyba. -$1.50 ir $1.00.

TŽ spaudos balius
įvyks sausio 11 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Toronto Vyrų 
Kvartetas jam ruošia naują pro
gramą. Ruošiama daug visokių 
jrašmatnybių.
Išėjo “Moters” jubiliejinis nr.

skirtas Liet. Kat. Moterų Dr-jos 
50-ties metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti, jubiliejinis nr. išjo 
žymiai padidintas, gausiai iliust
ruotas ir nauju viršeliu. Numeris 
bus išsiuntinėtas prenumerato
riams šią savaitę. Jį galima gau
ti parapijų knygynuose ir pas 
platintojus. Administracija.

Antruosius metus pirmauja
Lapkričio 25 d. Specialaus 

Elektros Mechanikos Inžinerijos 
pulko NCO B. Žolpys buvo apdo
vanotas pirmuoju prizu ir premi
ja už 600 jardų taikliųjų kovoto
jų šaudymą. Prizą ir premiją 
i teikė pats brigadyrius Houser. 
Laimėjus du metus iš eilės lin
kėtina ir laikyti kuo ilgiausiai.

Pp. Janulevičiai. turėję savo 
dovanų krautuvę 827 College St. 
prieš kelius mėnesius ją parda
vė, o nuo gruodžio 1 d. nusipirko 
daug didesnę ir su namu tokią 
oat krautuve 1184 Weston Rd., 
telef. RO. 7-0911.

Solidbrumo mokesčio vajus
Sekmadieni prie Prisikėlimo 

bažnyčios rinkėjai Pr. Razgaitis, 
V’ ,SenSiAkaVr J’ Stanaitis su- Tokie parengimai rengiami or- 
rinko $40. Kuur surinkta ,$8. j ganjzacįjUi kurios išeivijoje at- 
Bendrai siais metais surinkta! 
$1 250.00.

Ateinanti sekmadieni numaty
ti rinkėjai prie Prisikėlimo baž
nyčios V. Simanavičienė, J. 
Smolskis ir V. Sonda: prie Šv; 
Jono bažnyčios —- L. Šalna ir J. 
širka. . '

Šeštadienį ir sekmadieni posė- 
i džiavusi KLB Krašto Taryba pa-

ŠĮ SEKMADIENI, GRUODŽIO 8 d. 6.30 vai. vak 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 

(1021 College St. W.)

ELENOS KEPALAITĖS
IŠRAIŠKOS ŠOKIO KONCERTAS
PROGRAMOJE: Debussy, Chopin, Jokubėnas ir t.t.

MONTREAL, Cue.
t

LK Moterų D-jos . tradicinė J bučio, kažkokie vagys, išdaužę 
šventė Įvyks gruodžio 8 d. Ne- mašinos langą, išvogė lagaminą 
kalto Prasidėjimo Marijos šven- ’su vyriškais taut, kostiumais, kū
tėje. Tą dieną Draugijos intenci- iriu ten buvo už $250. Keisčiausia, 
ia bus atlaikytos šventos Mišios, ’-ad ši vagystė įvykdyta apie 8 
Po sumos iškilmineas aktas ir vai. vak. ir tai dar pačiame mies- 
kun. klebono J. Bo-ev'čiaus pa- ■ centre Policija paktadarių ieš 
skaita. Visa lietuviško’i visuome- ko. J. P.
nė nuoširdžiai kviečiama šventė- .
je dalyvauti. Į “Tauro” klubas praneša, kad

Didžioji advento susikaupimo po jšokių vakaro liko neatsiimtų 
diena—religinis koncertas įvyks loterijos fantų: Nr. 294433, ...585, 
AV parapijos bažnyčioje gruo-1 ...372 ir 294482. Prašom skambin- 
džio 1 5d.

Šv. Jono liut. bažnčyioje, 359- 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, gruodžio 8 d., 12.30 
vai. p.p., lietuvių pamaldos su iš
pažintimi ir šv. komuniia. Vieną 
valandą prieš pamaldoms prasi- 

i dedant susirenkama pasitarti dėl 
parapiiinio darbo, nuolatiniam 
kunigui išvykus.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pavogė tautinius drabužius. 

; Tautinių šokių grupės vadovui, 
grįžtant su žmona po kariuome
nės šventės minėiimo ir pasista-

“Tauro” klubas praneša, kad 

diena—religinis koncertas įvyks loterijos fantų: Nr. 294433, ...585,

i UN. 1-1176 arba kitais keliais 
reiptis į “Tauro” valdybą.
— Rungtynių metu rasti aki

niai.

L. Kankinių Kryžiaus Midlan- čius automašiną Purnside g-yėj 
de pastatymo išlaidoms paderig- ..prie Sheraton - Mt. Royal vieš- 
ti $5 paaukojo Windsoro apylin
kės valdyba. Nuoširdžiai dėkoja
me. KLK Fed. valdyba.

Liut. kunigų sueiga įvyks gruo 
džio 4 d. Betezdos bažnyčioj 
Unionville vietovėje. Čia dr. Ka
volis pateiks atgimimo sąvokos 

. .. .. . . r i - v. aiškinima Naujojo Testamentovykusiai pritaikinta kauke. Po . pO>įQrįu

“Naša Meta , Toronto ukrai-

Pavykęs kaukių balius
Praėjusį šeštadienį surengtas 

sporto klubo “Aušra” kaukių ba
lius praėjo su dideliu pasiseki
mu. Tiesa, kaukių matėsi neper- 
daugiausiai, bet jos buvo gana 
būdingos. Ypatingą svečių dė
mesį atkreipė pirmos vietos lai- 
nėtoia, kuri vaizdavo daržoves, 
tai originali ir laiko atžvilgiu

šia kauke buvo pasislėpusi A. 
Totoraitienė. Antrą vietą laimė-

' Kariuomenės Šventei minėti komite
tas dėkoja: abiejų liet. par. klebonams, 
už šventei taikomas pamaldas ir leidimę 
pravesti rinkliavas savanorių invalidų 
šalpai; už tarto žodį gen. konsului min. 
V. Gyliui, KLB Vald. pirm. V. Meilui, 
prelegentui ats. pulk. J. Šlepečiui; už 
meninę programą T.L. Chorui’"Varpas" 
su jo dir. muz. S. Gailevičiu; visiems ma
loniems talkininkams, prisidejusiems 
prie minėjimo iškilmingumo bei talki-e y T w • • a TA ĮF * 1 • 4 7 J • I • 9^1^ I • 111 * < V4» • IvJ L/CZ • I w I f** I

‘O beždžione — A. Mirskis; tre- niečių kataliku savaitraštis, savo ninkovusiems darbe: O. indrelienei, l. 
cią žemės palydovas, kurio lapkričio 30 d. Nr. 46 išspausdino Ka'ri.enei< D- Meiluteii, T. Valiui, M. 

Liūdžiuvienei, E. Šelmienei, E. Stepoitie- 
nei, A. Jokimavičiūtei, J. Širkai, J. Ažu- 

........ baliui ir V. Paškevičiui, visiems miė-
giausiai prisiminimai is bendro diems Toronto lietuviams, nuoširdžia ou-

oavardės neteko sužinoti; ket-; s. Fodčūk straipsnį “Mano pa
virtą — G. Dubinskaitė — gra- žintis su lietuviais”. Tai dau- 
šuolė iš Paryžiaus ir penktą —

. ~ e X . V ♦ “ ”” I------------------ • -\------------------ ------------------ —.-------------------- ----- • vzi KZ« v* ▼ Į 1 IUVOII WU"

A. Totoraitis vaizdavęs čigoną, ovvenimo stovykloje Bavarijoie. : ko ir gausiu atsilankymu dalyvavusiems
Kaukių įvertinimo komisiją su- : Autorius su ypatinga pagarba koriuomenės šventėje,
darė: B. Sapijonienė, B. Tarnu- ' prisimena muziką Bertulį ir 
lionienė. K. Batūra, P. Vysku- j spOrto mokytoją Petrą Ausma-
paitis ir p. Uogintas. ; ną(?), kurie padėję lavinti ir ■ Nuoširdžiai dėkojome padėjusioms ir

auklėti tautybių stovyklos ■ jau- prisidėjusiems surengti lapkričio 17 d.
• " ; 39 m. Lietuvos Sk. S-gos ir Kariuome-

“ j nės Šventes minėjimę-arbatėlę: kun.
Pabrangs ir vanduo. Toronto k,eb- p- Ažubaliui uz veltui duota salę, 

rn.lr.pol. savivaldybė planuoja gSXX.’tT
miesto vandens įmonių pajamas letenyje, p. J. Matulioniui, ps. A. Banio- 
padidinti taip, kad iš jų būtų pa- iniui ir dr. M. Anysui už vaizdžius ir 
dengtos visos tu įmonių išlaidos. I gyvus pašnekesius, p. A. Simanavičiui 
Tam reikėtų dabartini' namų isol° dainos' sesei_ s^n!kT‘ei. 
mokesti uz vandeni beveik pa-; dek|omavimq< ponioms Empokerienei, 
dvigubinti. Prie to ruošiamasi ; Skrinskiehei, Abromaitienei, Kuprevičie- 
eiti laipsniškai. Pirmas toks mo- nei, Gvildienei, Eižinienei ir Keršienei už 

Sg_ į skanius tortus ir arbatėlės tvarkymo, p.
į Dabkui už gera muzikę.

Toronto Skaučių-tų Židinys -"i
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė l-me ; P o d ė k a

KLB Toronto apyl. Šalpos Fondas nuo 
širdžiai dėkoja mieliems talkininkams 
pagelbėjusiems vakaro "Sąmokslas prieš 
savuosius" rengime: O. Indrelienei, Jurk- 
šeitytei, Markelytei, Lingytei, Kundro
taite:, Strazdui, Novogrockiui, J. R. Si-

lieka kultūrinius ar fizinio lavi
nimo uždavinius, norint papil
dyti tuščias kasas, ar net turimo 
deficito išlyginimui, tai reikia 
tik džiaugtis tokiu skaitlingu at
silankymu ir didžiuotis Toronto 
lietuvių susipratimu. Šis “Auš
ros” parengimas sutraukė apie 
600 svečių, o tą dieną buvo net 
trys lietuviški parengimai ir vi-gyre Toronto apylinkėj orgam- si dauf?iau ar mažiau pavykękescio pakėlimas. įvyks jau i 

zuotu. sond. mokesčio rinkimo Aušriečiai nuoširdžiai dėkoja už kančiais metais.
ir rekomendavo ji kitoms : taįp gausu dalvvavima ir pare- ——— ~ .

KLB apylinkėms. Apyl. V-ba T* Sr^rfnAi«nČm ‘iannimn Išnuomo.amcs kambarys .r virtuve I-

Šventei rengti komitetas

Padėka

Krepšinio pirmenybės praėio 
iirbščioje ir blaivioje nuotaiko
je. Dalyvavo 5 krepš. vienetai iš 
Toronto, 3 iš Montrealio ir 1 iš 
Hamiltono (jų vyrų vienetas j 
rungtynes neatvyko). Rungty
nės vyko ir publikai patogioje 
Richard High School salėje, Ver 
lune. (Apie žaidynių rezultatus 
r. Sporto skyr. Red.).
' šeštadienį įvyko ir iškilmingas 

•ungtynių atidarymas. Čia spor
tininkus pasveikino šeimininkų 
vardu Tauro klubo pirm. A. My- 
lė, M-lio seimelio prezid. vardu 
J. Lukoševičius ir žodį’tarė Ka
nados Sporto Apygardos pirmi
ninkas J. Gustainis. Po kalbų, 
kurių metu visos pirmenybėse 
dalyvavusios komandos stovėjo 
išsirikiavusios salėje, buvo su
giedotas Tautos himnas. Publi
kos atsilankė apie 150.

Po visų rungtynių taurė tebu
vo įteikta tik Aušros mergai
tėms, kurios ją šįkart išsivežė iš 
Montrealio, taurietėms praran
dant meisterystę. Nei vyrams, 
nei jauniams dėl techniškų pra
silenkimų su taisyklėmis, taurės 
neįteiktos. Jų klausimą spręs 
FASK-tas.

M. Scenos Mylėtojų Būrelis, 
;ad. B. Kleizaitės - Kerbelienės, 
pradeda ruošti P. Vaičiūno “Tuš
čias pastangas”, populiarią 4 v. 
komediją.

I Ts»»»ro šokių vakarą susirinko 
apie 200 žmonių, beveik vien jau 
nimo. Vaškaras praėjo gana šau
nioje ir pakilioje nuotaikoje. Va
karo metu, ligoninėje besigydan
čiai. Clevelando Žaibo atletei E. 
Šikšniūtei paremti surinkta 
$48,67.

"Grušo “Tėvas” .sPortuo)™c1I? k Jaunimo,, s'u Td lE 2.0417.
uruso ievas jKuris gina ne tik klubo, bet ir i - - - —- ■

Pilkų dienų rutinoj pragied- < lietuviu garbę kitataučiu Išnuomojamos frontinis kambarys su bal- 
ruliai labai laukiami. Tokį pra- į tarpe s Aušrietis ' J v-- ——
giedruli Toronto visuomenei: 
pereita; sekmadieni davė Hamil-! Canadian Scene yra special 
tono ‘‘Aukuras” su Grušo “Tė-; kanadiečių organizacija, išlai-

Sambūri pasikvietė ir glo- kanti biurą, kuris visiems Kana- 
bojo Toronto Caritas. Tenka dos mažumų laikraščiams (jų <r uh ...... _____ _ ...
džiaugtis, kad Į sceną šalia mė- esama bene 73) kas savaitę patei-j rq. 2-7001; po 6 vai. vak. LE. 5-7907 
gėjų išėjo ir aktoriai, žinomi dai- i kia pluoštą medžiagos apie Ka-1 ———- - komborjai ir virtuvė „ nQitems> p A Lemežytei, PP. P. 
taus lietuviško žodžio puoseleto- nadą bei ■ is Kanados gyvenimo.; te ’Yro viet0 mošinoi. le. 4-8154. goičioms, PP. L. O. Rimkevičioms ir PP. 
jai — Henrikas Kačinskas ir E. j Si organizacija, sukurta vad. Im- ’----------------♦------- -----------  a. B. Sapijoniams už gražia dovana ir su-‘ ’ ... . . . .. su

dais ll-me augšte. Yra garažas. Telef. 
RO. 2-6220.

VU

Dauguvietytė. Suprantama, ak
toriaus vaidmuo mėgėjų tarpe 
tam tikra prasme net rizikingas 
— yra pavojų išeiti su solo par
titūra, gi vyksmas scenoje rei
kalauja organinio ryšio. Jei pa
vojaus išvengta, dramos pastaty
mas pilnai pasisekęs. Netenka 
kalbėti apie tikruosius aktorius, 
nes jų kiekvienas žodis, gestas.

Socialistinė Kanados partija ; ekspresija bei žingsnis kalba už

Didžiai gerbiamai ponų ŠERNŲ šeimai, ponams MEIKLE-

JOHN ir ponams ŠVARCAMS, mirus jų brangiai bobutei

poniai TRUMPJONIENEI

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Osvaldas ir Danutė 
Rautmšai.

Mielą prietelių

jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, nuoširdžiausiai

užjaučiame ir kartu liūdime

ją. ir Z. Ščėponavičiai 
G. Saimininkaitc.
J. ir A. Lukošiūnai.

Išnuom. didėlis kambarys ir virtuvė su '------ ■ — - - ■ v
atskiru iėjimu. Tel. LE. 1-7146 Jmanoviau., Jogelo> .r AL KuJui, oloip

• *’ ’ •• :____ J pot visai gausiai ir kultūringai audito-
išnuomojami du butai 4. ir 5 kambariu • rijai.
ir du garažai High Park rajone. Te!

i Išnuomojami 2 kambariai

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame pp. D. J Kou- 

Raz-

perijos Dukrų organizacijos, gy- Išnuomojamas kambarys II augšte s 
vuoja jau nuo 1950 m. Dabartiniu ' 
jos pirmininku yra čekų kilmės 
W/Cmdr. John Gellner, D.F.C.

baldais. LE.5-1010.

DĖMESIO! Radio, plytą ir skalbimo 
mašiną taisymas. Su didele nuolaida

ruoštos išleistuves išvykstont mums i JA 
Volstybes.

Dar kartę nuoširdus ačiū.
E. P. SniėgaiČiai.

Prekybinė sovietų delegacija, 
susidedanti iš 9 narių ir vado
vaujama T. T. Ivanov, atvyko į 
Montrealį. Jos uždavinys —- pa
gyvinti prekybinius mainus su 
Kanada. Sov. Sąjunga esą galėtų 
eksportuoti įvairių gaminių — 
pradedant trąšomis ir baigiant 
kupranugario karčiais. Kanado
je jiems rūpi gauti ypač sunkių
jų’ mašinų įvairioms pramonės 
šakoms: medžio, maisto, spaus
tuvių, žibalo, anglių kasyklų, jė
gainių. Sovietų delegacija išbus 
'ris savaites gvvendama dau
giausia Montrealy ir Toronte.

Pereita ketvirtadienį įvykusia-i noujM pordovimas._921 DyndavSt. W., i 
„„ ____ .. P. Riekus — Te!. EM. 8-2039.me šios organizacijos ir Toronte j 
išeinančių mažumų laikraščių 
redaktorių posėdy buvo atsiklaus 
ta redaktorių nuomonės ar orga
nizacijai vertėtų paruošti filmą, 
pavaizduojantį įvairių tautybių

filmas būtų rodomas įvairių tau
tybių ateivių bendruomenėse. 
Daguma redaktorių sumanymą 
užgyrė ir jis, greičiausiai, bus 
vykdomas, ne; lėšų klausimas 
jau esąs išspręstas.

Long Branch 'avivaldybė nu
sistačiusi neleisti pusrūsiuose 
įrengti gyvenamųjų butų. Iš se
no ten veikia toks vietinis nuo
statas, bet namų statytojai kar
tais vistiek įrengia tokių butų.; 
Net astuoni iš jų /apskųsti teis
mui. Tokie pusrūsių butai galė
sią likti, jei jie pastatyti prieš

suose dramatinių išgyvenimų 
posūkiuose buvo charakteringas 
ir patrauklus.

Karolis. Budriu sūnus, vienas 
iš ryškiausių autoriaus persona
žų, kuris mėgėjui pernelyg sun
kus, tačiau A. Juozapavičius su
gebėjo įtikinti auditoriją ir vie
tomis nedrąsia laikysena, paryš
kinti susidariusią situaciją tėvo . _ _
ir sūnaus santykiuose. Sodinin- į nuostato paskelbimą ir jei jie 
kas Janulis kiek pasyvus pir- bus pripažinti tinkamais sveika- 
rnuose aiduose, teisme savo pa- ' 
budimą stiprokai užakcentuoda
mas, pereina į realesnę formą. 
Ko ir reikėjo laukti. Jo duktė 
Genutė, dėkingas personažas 
scenoje, ne dramatika, bet lietu
vaitės kuklumu save įprasmino. 
Budrio kaimynas Kybartas re
žisūrai pasiduodąs ir laisvai įsi- 
jaučiąs ūkininko rolėje. Teisėjas 
truputį per kuklus. Teisėjo per
sonažą sukurti tokį, koks buvo 
Lietuvoj, mėgėjui nelengva tuo. i 

Į kad teismas mūsų samnnėie j 
daugiau uždara ištaiga. Advoka- j 
tai proceso metu gana natūra- į 
lūs. Galbūt, tai autoriaus savitas Į 
bruožas, visdėlto, scenoje nela-

I bai suorantama advokato inkri- 
jminaciia Karolio adresu. Juk 
I Karolis ne kaltinamasis o tik 
t liudininkas ir io personažas ne
tiri net sugestijų inkriminacijai, j 

! Linkėtina p. Dauguvietytei, 
i “Aukuro” sambūri išvedusiai i 
į pastovu ir st’prėjantj vienetą, j 
nenuleisti rankų, nes tik tuo ■'

1 profesionalai ir pateisino savo I 
’ tremtį. L

ios ministerijos.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, arte- 
įant žiemai, darbus 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.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
realį, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, j 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

UŽSISAKYKITE

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

Anglys if vežioja mos ir iežtadieniois.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiane ORO PAŠTU vaistus į 
L I C V U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
k ai n treios devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VE» TUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

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

Fem • Roncesvalles, $15.600, 6 kambarių plytų namas, pusiau 
atskiras, 2 virtuvės, oru - alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie 
$6.00C \

Beresford - Bloor. $17.500. o kambarių atskiras namas, 2 vir
tuvės. oru-alyva apšildomas, garažas. Įmokėti apie $4.000.

Fourplcx, $30 500. 4 atskiri butai po 4 kambarius, vandeniu 
apšildomas. 2 garažai, visi butai išnuomoti, pastatas apie 20 me
tų senumo. Įmokėt $15.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


