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Skautijos sukaktis
1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje v.s. Petras Jurgėla — Lie

tuvių Skautų Sąjungos įkūrėjas — sušaukė pirmąją skautų su
eigą. Tai buvo lietuviškosios skautybės gimimo diena, šiais me
tais jau švenčiama 40-tą kartą. Tiesa, jau I Pasaulinio Karo metu 
Voroneže buvo pradėti organizuoti lietuvių skautų vienetai, 
kurie kilus Rusijoj revoliucijai savo veiklą buvo priversti nu
traukti. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje skautų vienetams 
augti ir bręsti nebebuvo sunku, nors iš pradžių trūko ir literatū
ros, ir tam darbui pasiruošusių vadovų, ir pagaliau platesnio 
susidomėjimo visuomenėje. Konservatyvus lietuvis “atsargiai” 
žiūrėjo į keistomis uniformomis apsivilkusius berniukus ir jų 
vadovus? noriai einančius į miškus iškylauti ar stovyklauti, besi- 
nešiojančius ilgas lazdas ir besiskelbiančius, kad, girdi, stengia
mės tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. Jei ne vieną žavėjo pa
sirinktas idealas, tai dėl veiklos, metodų ir savitumo abejonių 
nestigo. Ne paslaptis, kad jų yra dar ir šiandien. Tačiau skautų 
ir skaučių gretos nepriklausomoj Lietuvoj kasmet didėjo ir tan- 
kėjo. Beveik nebuvo nei vienos vidurinės mokyklos, kurioje ne
būtų veikę didesni ar mažesni vienetai. Skautų Sąjunga tapo 
populiari mokslus einančio jaunimo organizacija. Ji buvo ir likot 
didžioji talkininkė lietuviško jaunimo auklėjimo darbe. Nesi
domėdama kaikuriais politiniais momentais, ji išliko savita ir 
neprklausoma.

Po II Pasaulinio Karo pirmoji atsikūrė Vokietijoje. 1945 m. 
vasarą Detmolde dr. v.s. V. Čepas — dabartinis Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmijos Pirmininkas — sušaukė pirmąjį po
karinį vadovų sąskrydį — ir skautų vienetai vėl kūrėsi beveik 
visose tremtinių - pabėgėlių stovykolse.

Tremtiniams pradėjus emigruoti į užjūrio kraštus, skautų 
vienetai iš naujo organizavosi JAV, Kanadoje, Anglijoje, Aust
ralijoje, Venezueloje, Argentinoje. Šiandien Lietuvių Skautų 
Sąjunga turi apie 4.000 narių. 1008 šiais metais stovyklavo IV-oje 
Tautinėje Stovykloje Milforde, Mich., kur buvo apvaikščiota 
šiųmetinė sukaktis.

Skautybė — jaunimo auklėjimo mokykla. Skirtingas meto
das skautus išskiria' iš kitų jaunimo organizacijų, turinčių labai 
panašius tikslus bei gyvenančius tais pačiais idealais. Išorė ir 
metodas patraukia vaiką ,dažnai net nenuvokiantį gilumos. Vė
liau berniukas ar mergaitė kiek pamokomi ideologinių pradme
nų, kas betgi yra tik gairės, ne studijos, nes skautybė daugiau 
yra gyvenimo būdas, ne pasaulėžiūra.

Išeivijoje Liętūyįų 8kautu Sąjunga^padeda lietuvybęi.išlai% 
Ryti iaunimąf^Šuei^s^'Iškylo^' tarpusavio škautiškt/ jS&iimo 
bendravimas, sąskrydžiai, minėjimai, kasmet ruošiamos vasaros 
stovyklos — visa tai yra geros ir tinkamos priemonės laikyti 
lietuvius vaikus draugėje, visa tai sukuria savąją aplinką, kiek 
atitveria, atitolina nuo svetimųjų įtakų. Tačiau matome dar daug 
ir neorganizuoto jaunimo. Tėvų pareiga būtų vieną kartą su
prasti jaunimo organizacijų reikšmę ir pasidaryti atitinkamas iš
vadas. ' Č. Senkevičius.

Popiežius Jonas
Dvyliktuoju kardinolų baisa-; po Roncalli, tarė; poaudros atė- 

vimu popiežių, spalio 28 d., 11 ’ " v—
vai. ryto, buvo išrinktas kardi
nolas, Venecijos arkivyskupas - 
patriarchas Angelas Juozapas 
Roncalli. Pijus XII buvo išrink
tas antruoju balsavimu ir konk- 
liava truko tik 36 vai. Dabartinė 
konkliava pareikalavo net trijų 
dienų. Išrinkimas nebuvo leng
vas, nes nebuvo asmens, ku
riam galėtų atitekti rinkėjų bal
sai be ilgesnių ar trumpesnių 
svarstymų. Kaip matyti iš spau
dos praneišmų, kardinolų tarpe 
buvo įvairių nuomonių. Vieni 
norėjo tęsti Pijaus XII nustaty
tą liniją, kiti pageidavo lanks- 
iesnio pobūdžio santvarkos, ku
rios šalininkas esąs arkiv. Mon- 
.tini. Kard. Roncalli asmenyje 
rastas vidurio asmuo, kuriam ir 
buvo išreikštas daugumos pasi
tikėjimas.

Iš proletarų šeimos
Popiežius Jonas XXIII yra gi

męs 1881 m. lapkričio 25 d. Sotto 
ii Monte bažnytkaimyje iš ne
pasiturinčių tėvų, kurių šeimą 
sudarė 10 vaikų: 5 broliai ir 5 
seserys. Kai pasklido žinia apie 
jo išrinkimą popiežių, gimtaja
me miestelyje kilo sujudimas — 
visur pasiplyė fejerverkai, o fab

i jo ramybė! Mat, buvęs arkivys
kupas C. Agostiftf buvo katėto, 
smarkaus būdo, o Roncalli—ra
maus, tėviško, bet kartu ir va
lingo būdo. Jis mėgo plaukioti 
gondolomis Venecijos kanalais. 
Darbe — nepralenkiamas. Jis 
gali išsėdėti prie darbo stalo va
landų valandas. Poilsiui papras
tai jis skiria 6 val.j^einą gulti 
10 vai., keliasi — 4 vai. ryto. Vi
sada gerai nusiteikęs, pilnas hu
moro. Net viešai kalbėdamas jis 
mėgdavo pokštus krėsti. Pvz. 
kalbėdamas apie viešąjį padoru
mą, apie turistų lankymąsi diev- 
hamiuose^be atitinkamo apdaro 
jis tarė: “Italiją- neriekvato
rius, o pagaliau.ir ekvatoriuje 
liūtai nemeta savo kailio, o kro
kodilai—brangiosios savo odos”.

Taika ir klusnumas
Kardinolo Roncalli šūkis bu

vo — “Taika ir klusnumas”. Dar 
nepaaiškėjo kokį šūkį jis pasi
rinks savo pontifikatui. Labai 
galimas dalykas, jis rienutols 
nuo minėtojo šūkio, kuris iš
reiškia jo pagrindinę laikyseną. 
Tai matyti ir iš jo pirmosios 
kalbos po išrinkimo, kuria jis 
kreipėsi į pasaulio vadus ska
tindamas atsisakyti baisiųjų 
gnklų ir visus išteklius panau-rikėlyje kur dirba du popie-

Trane hrnhai men qItatc QiiTilirn t . & . ’ .v- . * .J* °vei. Kad tai nereiškia taikos bet 
kokia kaina, matyti iš jo primi
nimo persekiojamos Bažnyčios 
už geležinės uždangos. ; Kaip 
praeityje, taip ir * dabar Jonui

žiaus broliai, visų akys sužiuro 1 
į juos. Atsilankiusiems žurna
listams iš Milano jauniausias po
piežiaus brolis Juozas, turįs 10 
vaikų, pasakojo, kad tėvai nebu
vę turtingi ir kad nevisada galė- 
davę spčiai pąyalgyiiv-nors buyę 
Sveiki. Esą jaųbrolis, dabartinis 
popiežius, ėjęs gimnazijon pės
čias kasdien sukardamas ten ir 
atgal po 2 vai. Būdamas Vene
cijos patriarchu Roncalli dažnai 
praleisdavęs atostogas tėviškėje.

Ramybė po audros
Venecijos arkivyskupijos ku

nigai, sulaukę naujo arkivysku-

masto politinėmis problemomis 
bei žmonėmis. II D. karo metu 
jis buvo Paryžiuje diplomatinio 
korpuso dekanu, o dar prieš tai 
nuncijumi Balkanuose ir V. Ry-
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LSS LSS įkūrėjas v.s. P. Jurgėla sveikina IV tautinę stovyklą.
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Užgriuvusioj anglių kasykloj 

Springfielde. N.S., rasti gyvi 12 
, angliakasių, išlaikę be maisto 

ir vandens 6 dienas. Dar labiau 
nustebo visa Kanada, kai gelbė
tojai rado dar 7 gyvus po beveik 
9 dienų.' Gelbėjimo darbai tęsia
mi toliau, nors rasti daugiau gy
vų angliakasių nebesitikima. 
Nelaimės metu kasykloje dirbo 
174 angliakasiai; 81 išsigelbėjo, 
49-nių rasti lavonai, likusių te-49-nių rasti 
Neieškoma.

★ ★

J. Diefenbakcr iš- 
kelionėn — lankyti

Premjeres 
skrido ilgon 
visos eilės kraštų Europoj ir ki
tuose žemynuose. Jis jau aplan
kė JAV ir Britaniją. Su jo ke
lione beveik sutapo britų parla
mento sesijos atidarymas, kurio 
iškilmių metu karalienė per
skaitė sosto kalbą, pareikšdama, 
'■>e kitko, kad ryšiai su Kanada 
būsią sustiprinti.

Princas Pilypas, britų karalie
nės vyras, atvyko į Kanadą da
lyvauti angliškai kalbančių tau
tų sąjungos konferencijoj. Jis 
yra jos pirmininkas, ir savo kal
imoje pareiškė, kad angliškai kal
bančios tautos šiuo mėtų sudaro 
pagrindinę vakariečių saugumo 
atrama. ★ *

Žiemos nedarbui mažinti fed. 
vyriausybė planuoja naujus

NAUJO KANADOJE7
darbus. Viešųjų darbų ministe
rija jau paskelbė pradėsianti 
statyti 60 naujų pašto įstaigų. 
Tam numatyta $1,5 mil. Vienai 
įstaigai skiriama iki $25.000. 
Premjeras Diefenbaker paskel
bė fed. vyriausybės nutarimą 
prisidėti prie savivaldybių vyk
domų viešųjų darbų nuo gruo
džio 1 iki gegužės 1 d. sumo
kant 50% išlaidų.

gurno ir atsiėjo $19 mil. Dides
nė jo dalis pastatyta virš sausu
mos kaip iškeltas kelias ir tik 
1.062 pėdų dalis pastatyta virš 
vandens. Šiuo tiltu gali naudo
tis tik automobilistai, sumokėję 
$1 už 15 bilietėlių, sunkvežimiai 
— $4 už 24 bil., autobusai ir di
dieji sunkvežimiai — $6 už 20 
bilietėlių.

Ontario sveikatos apdraudon 
įsirašė virš 90% prov. gyvento
jų. Tai prašoko visus pramaty- 
mus. Rūpinamasi padidinti lo
vų skaičių ligoninėse, nes nuo 
sausio 1 d., kai įsigalios apdrau- 
da, numatoma daugiau pacijen- 
ių.

Inžinieriai, elektronikos ir ra
ketų specialistai, iš Kanados iš
tisomis grupėmis persikelia į 
JAV. Sustabdžius Kanados vy
riausybei kaikuriuos gynybos 
projektus, visa eilė firmų nete
ko darbo elektronikos ir raketų 
srityje. Jų turėti specialistai yra 
samdomi specialios amerikie
čių komisijos, atvykusios į Ka
nadą. JAV įmonių skyriai Ka
nadoje jau pradėjo perkelti sa
vo inžinierius į JAV.

Ilgiausias tiltas Kanadoj baig
tas statyti Burlington Bay prie 
Hamiltono. Jis yra 3 mylių il-

Girti vairuotojai esą didžiau
sias vieškelių pavojus — pareiš
kė policijos pareigūnas A. Bar
re saugaus vairavimo konferen
cijoj Montrealy. Jie ir ant kelių 
primėtą bonkų ir pan. dalykų, 
kurie irgi esą pavojingi.

Nerūpestingi rūkantieji yra 
dažniausia gaisrų priežastis. To
kia išvada buvo padaryta Kana
dos tyrimų komisijos, kuri iš
nagrinėjo 698 gaisrų priežastis 
1954-1957 m. Ontario ir Quebeco 
prov. Antroj studijoj komisija 
rado, kad gaisro atveju antro 
augštb namų gyventojui išsigel
bėti lieka tik 2 minutės. Kitos 
gana dažnos gaisrų priežastys— 
netinkamas naudojimas neelekt- 
riniu virimo įthisų ir neelektri- 
nių šildymo įrengimų.

Vatikanas. — Popiežiui mirus 
išleisti pašto ženklai “sede va- 
cante”.

1

Montrealio kardi-

Savaitės įvykiai
Naujasis popiežius Jonas 
nolo P. E. Leger tuoj p,o

HL.......

tuose. Išrinkimo proga naujasis 
popiežius gavo sveikinimus iš 
pačių didžiųjų pasaulio vadų: 
Eisenhowerio, Elzbietos . II, De 
Gaulle, Heusso ir kt.

. Jonas XXIII
Kodėl naujasis popiežius pasi

rinko šį vardą, tebėra neaišku. 
Manoma, kad jis susijęs su jo 
tėviške, jos bažnyčia. Šiaipjau 
to vardo popiežių eilėje buvo ir 
nesėkmingų asmenų. Kaip tik 
Jono XXIII vardą buvo pasirin
kęs vad. antipopiežius Baldas- 
sare Cossa 1410-1415 m., kurį 
Konstancos santaryba privertė 
pasitraukti. Ištisus 624 m. popie
žiai nebesįrinko Jono vardo. Da
bar, pakitėjus laikams, šis var
das galės būti rehabilituotas.

Po karūnacijos lapkričio 4 d. 
Jono XXIII laukia eilė darbų. 
Vienas jų — naujų kardinolų 
paskyrimas. Šiuo metu trūksta 
17 iki pilno 70 skaičiaus. Mano
ma, kad tai bus padaryta už ke
lių savaičių. Į naujų kardinolų 
skaičių neabejotinai įeis: Monti- 
ni, Tardini, anksčiau atsisakę 
tos garbės; du nauji iš JAV, du 
iš P. Amerikos, bent vienas iš 
Afrikos, iš Azijos ir kt. Tardini 
yra numatytas Vatikano vals
tybės sekretorių. Nors Jonas 
XXIII yra jau beveik 77 metų, 
tačiau geroj sveikatoj ir gali pa
sekti Klemenso XII pėdomis. 
Pastarasis buvo išrinktas popie
žių 78 metu ir valdė ištisą de
šimtmetį. Tarp Klemenso XII 
ir Jono XXIII buvo 14 popiežių, 
kurių 3 buvo išrinkti savo am- 

šimty. Kaip ten bebūtų, visų 
yra nukrypusios akys į naująjį 
apaštalo Petro įpėdinį, kuriam 
patikėtas šiuo metu visos K. 
Bažnyčios vairas.

Ženevoj prasidėjo pasitarimai dėl atominių bombų sprogdini
mo sustabdymo. Juose dalyvauja trys didžiosios atominės galybės: 
JAV, Britaniją ir Sov. Sąjunga. Pastaroji kovo 31 d. paskelbė su-

Inspiracijos vadamsL / ! starasis jau is pirmos dienos pa-
. . ’ 'siūlė nedelsiant sustabdyti ato-

ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke .

Modernioji istorija yra kuria-į kaip Sveikata” nemirtingų ža
rna dinamiško mišinio tarp vie-: džių jautrumu, kreipėsi į dabar- 
šosios opinijos ir vadovaujan- i tini Kremliaus carą: “Juk aš 
čių asmneybių, kurie išreiškia ’ priklausau Rusijai, joj gimęs, 
pirmosios norus —- ir dažnai su- ’ joj gyvenas, visą amžių jai dir- 
teikia jai inspiracijų. Tik ką pa-: bęs. Pasitraukimas iš motinos 
libaigusioj amerikoniškoj rinki-1 žemės man prilygtų mirčiai, 
minėj kampanijoj matėme daž- į dėlto, prašau, neleiskite manęs

ką ir sovietų pasiūlymu nepasekė. Jų pasiūlymu Ženevoje buvo 
sukviesta atominės energijos žinovų konferencija, kurioje da
lyvavo ir sovietų astovai. Sutarus, kad yra būdų susekti atominius 
sprogimus, vakariečiai pasiūlė sekantį žingsnį — kviesti politi
nę konferenciją, kuri apsvarstytų pirmosios konferencijos išdirb
tą kontrolės sistemą ir eventualiai ją įgyvendinti’. Sovietai sutiko

i ir su šia konferencija ir pasiuntė savo delegaciją, vadovaujamą 
Skieto derybininko Carapkin. Pa-®----- ---- ------------ -------—----- -—

nai doleriais paremtas inspira
cijas siekiant įgyvendinti savą
sias politines ambicijas, pasida
vus tos opinijos norams.

Inspiracijomis turtingų inte
lektualų bandymas išstoti prieš 
jų gyvenamų valstybių oficialią 
politinę filosofiją, tiek Rytuose, 
tiek Vakaruose, siekiant to pa
čio — asmens laisvės ir gerbū
vio visiems—darė praėjusią sa
vaitę reikšmingą. Anot “News- 
day”, žydų kilmės Pasternako 
drąsa savuoju “Daktaru Živa- 
go”, “pačiu elegantiškiausių bū
du” tarp kita ko reikšti ir krikš
čionybės filosofiją ateistinio ko
munizmo tvirtovėje buvo tie
siog jaudinanti. “Tik po Kris
taus atėjimo — rašo Pasternak, 
—žmogus pradėjo kvėpuoti lais
viau. Tik po Jo atėjimo žmogus 
išdrįso galvoti apie ateitį»..” 
Kas atskyrė žmogų nuo žvėries 
juk nebuvo policininko lazda, 
bet atsiekta vidujine harmoni
ja; tai nesirodė besanti nenuga
lima jėga niekam negrasinan
čios teisybės, kuri viliojo savo 
pavyzdžiu... Man reikšmingiau 
šia yra tai, kad Kristus kalbėjo 
gyvenimiškai; Jis mokėjo iš
reikšti Tiesą kasdieninio gyve
nimo realybėje. Jo idėja yra pa
remta ryšiu tarp to kas miršta 
ir to kas lieka. Juom tikinčio, ti
kinčio simboliniu gyvenimu, 
pačio žmogaus gyvenimas tam
pa dėlto prasmnigas”.

“Rusija, Tu man 
kaip Sveikata” 
Kai mūsuose dažna niekinti .

savąją tautą, jos kalbą ir litera-1 kas kreipėsi į Chruščiovą, pra- 
tūrą, negali negerbti Pasterna-;’ ’ —•»—»
ko. Kremliaus niekingiems agi
tatoriams, paklusniai šokus jį 
niekinti, šantažuoti, siekiant jį 
išvyti kaip “išdaviką” iš savo
sios žemės, šis, Adomo Micke
vičiaus — kito prieš šimtmetį 
drįsusio išeiti prieš despotus in
telektualo — "Lietuva, Tu man

ištremti. Ranką ant širdies pa
dėjęs Jums sakau — visą amžių 
nuoišrdžiai dirbau sovietų lite
ratūrai ir mano darbo vaisiai 
pasiliks ateity...”

Kremlius bijo! Kaip carai, 
taip ir šiandieniniai “proletari- 
jato vadai”, per ’’kraują, aša
ras ir prakaitą” iškilę bijo ta
lentu ir protu apdovanotų va
dų. Nemėgsta jų dažnai ir Va
karuos. To pačio Pasternako žo
džiais, “Blankūs ašmenys visad 
buriasi į klikas, grupes, nežiū
rint kuom jie prisidengtų — 

Marksu, 
ieškoti

Solovjievu, Kantu ar 
Tik asmenybės drįsta 
tiesos”.

Jonas XXIII 
visiems imponuoja
Kada “darbininkų rojuje” tie

są ir krikščionybę skelbęs Pas
ternakas buvo persekiojamas, iš 
varguolių kilęs naujasis Katali
kų Bažnyčios Valdovas Jonas 
XXIII kiekvieną dieną susilau- 

vis didesnės visų pagarbos.
(Nukelta į 7 psl.)

kė

minius sprogdinimus visam lai
kui. Vakariečiai gi. siūlo sustab
dyti juos bandomajam laikui — 
vieniems metams ir spaudžia 
sovietus įsileisti kontrolę. Šios 
gi sovietai labiausiai vengia. 
Prieš prasidedant dabartinei Že
nevos konferencijai amerikie
čiai su britais paskelbė sustabdą 
sprogdinimus vieniems metams 
su sąlyga, 'jei ir sovietai to lai
kysis. JT politinis komitetas pri
ėmė rezoliuciją, raginančią ato
mines galybes sustabdyti sprog
dinimus Ženevos pasitarimų 
metu. Sovietai gi šaukia, kad. tai 
kliudymas atominių pasitarimų, 
lygiai kaip jie priešinasi ir ame
rikiečių - britų bandomajam su
stabdymui.

Kieti sukilėliai
Prancūzijos premjeras, nepa

kviestas dalyvauti atominiuose 
pasitarimuose, paskelbė, kad 
prancūzai išsprogdins pirmąją 
atominę bombą Š. Afrikoj - Sa- 
haroj. Kada tai įvyks, kol kas 
nežinia. Tuo tarpu De Gaulle 
rūpi labiau Alžerijos sukilėliai, 
kuriems malšinti reikia pusmili- 
jonio karių. Į jo pasiūlymą pra
dėti derybas Paryžiuje, kur su
kilėlių atstovams būtų laiduotas 
saugumas, sukilėlių vyriausybė 
Kaire atsakė neigiamai. Esą De 
Gaulle pasiūlymas lygus reika
lavimui pasiduoti. Ji betgi esan
ti pasiruošusi tartis neutralia-

me krašte ir tai Alžerijos nepri
klausomybės pagrindu.

Nepriklausoma Nigerija
Britanijos kolonijų ministeris 

Lennox-Boyd paskelbė, kad vie
na didžiausių jos kolonijų Nige
rija nuo 1960 m. spalio 1 d. taps 
nepriklausoma valstybe su 36 
mil. gyventojų. Ją sudarys 250 
įvairių genčių, daugiausia ma
hometonų tikybos. Tik kažkurio
se pietinėse ir vakarinėse srity
se gyvena didesnis skaičius 
krikščionių. Tapusi nepriklau
soma, Nigerija pasiliks Common 
wealth nare kaip ir Kanada. Ni
gerijos vadai buvo atvykę į Lon 
doną, kur ištisą mėn. derėjosi. 
Jie grįžo namo džiūgaudami dėl 
pasiektų rezultatų. *

Pasitraukė iš Libano
Paskutinieji amerikiečių kari

niai daliniai — 15.000 — pasi
traukė iš Libano, kur buvo išsi
kėlę liepos mėn., kai Irake įvy
ko revoliucija ir Libano prez. 
pajuto grėsmę krašto nepriklau
somybei. Taipgi pasitraukė iš 
Jordanijos britų kariniai dali
niai — apie 3.000. Juos buvo pa
sikvietęs Jordanijos karalius 
Hussein. Ar britams pasitrau
kus pastarasis išsilaikys soste, 
nežinia. Jau buvo pasklidę gan
dų, kad jis galįs būti priverstas 
atsistatydinti, nes neturįs pa
kankamai atramos krašte.

NORI PASILIKTI RUSIJOJ 1
leista “Daktaro Živago” laida 
rusiškai. Apie 1.200 egz. tos lai
dos buvo išdalinta Briuselio pa
sauk parodos metu rusų turis
tams, užklydusiems į Vatikano 
paviljoną. Taigi, Rusijoj ta kny
ga slaptai eina iš rankų į ran
kas

Nobelio premiją fizikos srity 
už atominius išradimus gavo ru
sai: P. A. Cerenkov, I. M. Frank 
ir I. E. Tamm — Maskvos un-to 
profesoriai. Chemijos premija 
paskirta britui dr. Fr. Sanger 
už insulino patobulinimą. Me
dicinos premija atiteko ameri
kiečiams: G. W. Beadle, E. L. 
Tatum ir Josua Lederberg už

Gavęs Nobelio premiją už 
“Daktarą Zįvago” Pasternakas 
viena telegrama padėkojo, antra 
gi atsisakė nuo premijos. Kilo 
toks spaudimas, kad vargšas’ra
šytojas buvo išmestas iš rašyto
jų sąjungos ir dargi pasipylė 
kompartijos reikalavimai atimti 
pilietybę bei ištremit. Pastema-

i šydamas netaikyti reikalauja
mų bausmių, nes jam tai reikštų 
mirtį. Kremlius, spaudžiamas 
viešosios vakariečių opinijos, 
paskelbė, kad Pasternakas esąs 
laisvas išvykti iš Sov. Sąjun
gos, Vakaruose sovietų elgesys 
sukėlė pasipiktinimą. Prie to; tyrimus paveldėjimo ir vėžio 
triukšmo prisidėjo ir Hagoje iš-‘srityje. _ •srityje.

B. ZALAGAITYTĖ — 
PASAULIO MEISTERI!

Reuteris spalio 30 d. paskelbė 
TASS agentūros žinią, kad B. 
Zalagaitytė ieties metime atsie
kė naują pasaulio rekordą, nu
mesdama 57,49* m. (188 pėdos 
7% col.) ir tuo pačiu pataisyda
ma Australijos lenkės A. Pažė
ros senąjį rekordą 9 cm. Prane
šime sakoma, kad “Birutė Zala- 
gaitite of Lithuania” pasiekė 
naują rekordą (ne Sov. Sąjun
gos!!), tačiau nieko nesakoma, 
kur jis buvo atsiektas: Lietuvo
je ar kuriame nors Sov. Sąjun
gos mieste.

Po profesionalo sunkaus svo
rio meisterio. J. Šarkio - Žukaus
ko, mūsų Birutė yra pirmoji 
lietuvaitė pasaulio meisterė.

Sveikiname ir linkime meiste- 
rės vardą išlaikyti dar ilgus me
tus. K. Baronas.
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Sielos gilybių balsas
Kai žvelgi į žmogaus sielos stalgi ją grįžti į visokios būties

paviršių, ji atrodo tokia pa
prasta, tarsi magnetofoninė 
juostelė, į kurią daug ką galima 
įregistruoti, ir, progai pasitai
kius, pagal norą atgaminti. Bet 
kiekvieno žmogaus gyvenimas 
visai kitaip kalba: žmogaus sie
la yra gili kaip jūra, plati kaip 
mėlyna žydri padangė, įvairi 
kaip Alpių pavasarį žydinti pie
va, jautri kaip žypiaus kanklių 
stygos. Reikia atitinkamų prie
monių, kad suvirpinus sielos 
stygas, kad išgirdus jos akordus, 
kad išgirdus jos gilybių balsą, 
kad pasiekus jos gelmes. Tada 
sakome, kad žmogus atvėrė sa
vo sielos vidų, kad jis pasisakė, 
kad jis' išsiliejo. Išsiliejanti ir 
susiliejanti su sau panašiais sie
la yra sociali, mylinti, supran
tanti ir atjaučianti kitus.

Išskyrus nuoširdų ir gilų nu
sidėjėlio gailestį, niekas, tur 
būt, negali taip giliai paveikti 
sielos, kaip klasikinė muzika ir 
darnus, gražus varpų gaudimas. 
Kad gailestis galingai veikia sie
los vidų, galima įsitikinti atsi
dėjus skaitant šv. Augustino 50 
psalmės “Miserere - Pasigailėk” 
komentarą ir jo “Išpažintis”, o. 
pirmoje vietoje pačia psalmę 
“Pasigailėk”.

Klasikinė muzika niekad ne
pasotina klausytojo sielos ir 
kiekvieną kartą naujai girdima 
nusileidžia iki pat sielos gelmių. 
Iš klasikinės muzikos ypač iš
skiriame religinę klasikinę mu
ziką, kuri ir savo turiniu, savo 
apimtimi ir savo formos grožiu 

■ yra pasiekusi tobulybę. Religi
nė klasikinė muzika tuo išsiski
ria iš profaninės muzikos, kad 
ji apima žemę ir dangų, laiką ir 
amžinybę, gamtybę ir antgam- 
tybę. Po Eucharistinės Aukos, 
sakramentų ii' Dievo žodžio 
klausymo ji yra tinkamiausias 

“ sielos maistas. Ji nuramina, pa- 
tenjdna, sužavi siei& .ir. j< per
kelia į antgamtines augštumas. 
Ji sujungia žemę su dangumi, 
laiką su amžinybe. Ji sužadina 
sieloje .amžinųjų kalvų troški
mą, žadina Dievo ir žmonių 
meilę.

Darnus varpų gaudimas vei
kia sielą, išjudina ją, pažadina, 
jei tik neužtrenkiamas į ją įėji
mas, jei tik leidžiama būti pa
veikiamam. Bažnyčios varpų 
gaudenimas sužadina ‘sieloje no-

Pradžią, grįžti į Tėvo namus.
Varpų gaudenimas skatina 

sielą šlovinti Viešpatį, lenktis 
Jam, išpažinti Jį, skelbti Jo gar
bę. “Giedokite Viešpačiui nau
ją giesmę, nes Jis sukūrė nuo
stabių dalykų... Visa, ką tik 
Jis panorėjo, sukūrė danguje ir 
žemėje”.

Bažnyčios varpai mus pasitin
ka žengiant mums pirmą žings
nį į antgamtinį gyvenimą, at
gimstant iš vandens ir šv. Dva
sios. Bažnyčios varpai paskelbs 
apylinkei mūsų persikėlimą į 
amžinąjį gyvenimą; savo ge
dulingu gaudenimu palydės mū
sų bedvasį kūną į amžinojo poil-. 
šio vietą.

Bažnyčios varpai mus lydi vi
są šios žemės gyvenimą. Jie 
gaudė per Pirmąją mūsų Komu
niją. Kiekvieno šeštadienio va
karą jie mums skelbia, kad se
kanti diena yra Viešpaties die
na. Kiekvieną šventadienį jie 
gaudžia prieš pamaldas, kvies
dami tikinčiuosius pagarbinti 
Viešpatį Jo šventykloje. Varpai 
palydi savo gaudenimu naujai 
įšventintą levitą, žengiantį pir
mą kartą prie Kristaus aukuro. 
Varpai skelbia dangui ir žemei 
vyro ir moters širdžių susivieni
jimą didžiojo sakramento pa
slaptyje. Bažnyčios varpai žadi
na keltis iš nuodėmės mirties į 
naują gyvenimą su Kristumi ir 
Kristuje.

Oi, skambėkit ir aidėkit, var
pai, mūsų sielose, kad visada iš
liktume' jautrūs Dievo žodžio 
priėmimui, jo vykdymui ir Jo 
Dvasios šventiems įkvėpimams. 
Skambėkite ir aidėkite didinda
mi mūsų , sielose amžinojo gyve
nimo troškimą, vis labiau plėš
iami joje amžinosios meilės 
ugnį. Kun. J. Navickas.

Komunistinė Kinija, neaiškiai 
laimėjusi Korėjoje, ' sulaukusi 
dalinės pergalės Indokinijoje 
ėmė visu svoriu veržtis tarp
tautinės politikos bare. JAV dė
jo pastangų jai užkirsti kelią į 
Jungtines Tautas, aiškindamos, 
kad kinai komunistai nėra įro
dę, jog jie gerbs tarptautinius 
įsipareigojimus. Esmėje gi yra 
kita priežastis: baimė nepapras
to sustiprėjimo komunistinės 
įtakos, kinų komunistų svorio 
padidėjimo Azijos pietryčiuose.

Derybos
1955 m. balandžio 23 d. Čuen- 

laj pasisako, kad komunistinė 
Kinija siekianti tiesioginių de
rybų su JAV pagerinti santy
kius Taivano srityje. Pradžioje 
Vašingtonas susvyravo ir sąly
gojo, kad tokiose derybose tu
rinti dalyvauti ir nacionalistinė 
Kinija, bet sutiko tartis su Pei-; 
pingu, jei pastarasis pasižadės 
Taivano nepulti ir iš anksto su
tiks priimti viešą tokio puolimo 
pasmerkimu ir jo galimas pasė
kas. Peipingas šį klausimą pali
ko atviru. Pasitarimai pradėti 
1955 m. rugpiūčio mėn. ir tęsė
si iki 1957 m. gruodžio mėn. Tik 
ką deryboms prasidėjus J. F. 
Dulles paskelbė, kad jis iš dery
bų tikisi nors pakenčiamo dvie
jų valstybių sugyvenimo. Ta
čiau per 73 posėdžius ir mažiau
sios amerikiečių viltys nepasi
tvirtino, kad komunistinė Kini
ja išsižadės Taivano ir Pengu. 
JAV derybas nutraukė nesiti- 
kėdamos iš Kinijos betkurių įsi
pareigojimų. Derybų metu bu
vo tik protarpiais salelės apšau
domos.

Priešpuolis
Nevaisingų pasitarimų metu 

Taivanas ėmė įsitvirtinti pa- 
krančio salelėse. Ten perkelta 
apie 100.000 karių, t.y. trečdalį 
Taivano kariuomenės.
Š.m. rugpiūčio 23 d. komunis

tai atidarė nepaprastą ugnį 
prieš Quemoy ir gretimas dar 
mažesnes saleles. Peipingas pa
reiškė pakartotinai, kad jo tiks
las “išlaisvinti” kinų salas: Tai- 
vaną ir Pengu. Quemoj ir Ma
cu Įguloms paskelbtas ultima
tumas pasiduoti. Apie s pasitrau
kimą kinai nacionalistai tene-

galvoją, nes jo metu jų len
kianti mirtis. ,;

pareiškė: “Esamos jėgos>panau
dojimas sudaro pavojų ne tik 
pakrančio salelėms, bet ir Tai- 
vanui. Jis sudaro grėsmę ne tik 
pasaulinei taikai, bet mm JAV 
saugumui”. JAV esą nusista- 
čiusios talkininkauti kinams na
cionalistams ginti pakrančio sa
leles. Savaitei praslinkus prez. 
D. Eisenhoweris pasakė žinomą
ją kalbą, kurioje tarpkitko nu
rodė, kad atėjęs metas imtis 
griežtų priemonių komunizmą 
sulaikyti. Ir tai būsią daroma 
pakrančio salelėse.

Muenchenas ,
JAV prezidentas per radiją 

pasakytoje kalboje nurodė, kad 
JAV nedarysiančios istorinės 
klados ir nepakartosiančios 
Muencheno istorijos. jĄjįjatlai- 

: kiusios spaudimą neginamame 
Berlyne, sulaikysiančios komu
nizmo spaudimą prie Quemoy 
siekiant jiems" įsigalėti Toli
muose Rytuose, kas sudaro 
grėsmę JAV ir tarptautinei tai
kai. • K <

JAV, tuojau po šios kalbos, 
užvirė nepaprasta vidinė kova. 
Septintojo karo laivyno teikia
ma parama Taiyanui ginti su
kėlė baimę. Nei politika nesido
mintis amerikietis ėmė nuogąs
tauti dėl galimo karo, kuris pa
reikalaus nemažų aukų. Tūks
tančiai laiškų pasipylė Vašing
tone. Apie 80% jų ašikiai pasi
sako prieš JAV vyriausybės po
litiką. Virš 100 laikraščių ėmė 
kalti skaitytojams, jog ateina 
grėsmė vien dėl to, kad JAV 
vyriausybė stvėrėsi ginti ne
svarbias ir neapginamas saleles. 
Vyriausybė buvo išvesta iš pu
siausvyros. Prezidento pava
duotojas R. Nixon ėmė pulti net 
State Departmento pareigūnus, 
kad jie kenkia J. F. Dulles va
dovaujamai politikai. šis rugsė
jo 27 d. pareiškimas laikomas 
labiausiai nevykusiu.

Apgailėtina, kad vyriausybė 
susvyravo. Tas pats J. F. Dulles, 
kuris *pakartotinais atvejais 
skelbė pasienio salelių būtiną 
gynimą, rugsėjo 30 d. nurodo, 
kad esanti kvailybė pakrančio 
salelėse laikyti tiek kariuome
nės. Kitą dieną prez. D. Eisen- 
howeris aplinkomis užgyrė Dul
les išsireiškimą, kuris pasižymi 
ne tik* nenuoseklumu, bet ne
įprastu grubumu, šiuo keliu ei
ta į “naująjį” Muencheną, ku
rio nelemta nuotaika pasireiškė 
Vašingtone. Tokių vaizdų esa
ma ir susikirtime tarp senato 
užsienio politikos komisijos pir
mininko Theodore F. Greene, 
kuris aiškiai siūlo neginti pa
krančio salelių, ir prez. Dwight 
D. Eisenhower, kuris spalio 2 d. 
viešame rašte apgaili amerikie
čių suskilimą ir nurodo, kad ir 
pakrančio salelės įeinančios į 
Taivano srities gynybą.

Posūkiai
Peipingas spalio 4 d. paskel

bia savaitės paliaubas “žmoniš
kumo” sumetimais. Paskelbime 
taikliai norima paveikti kinus 
nacionalistus, nurodant, kad 
amerikiečiai juos galį apleisti. 
Todėl siūloma pradėti tiesiogi
nes derybas. JAV puolamos ašt
riausiais žodžiais. Tuo pat metu 
Peipingas veda derybas su JAV 
Varšuvoje. Jose negalima tikė
tis susitarimo, nes abiejų pusių 
nusistatymas nepalenkiamas. 
Peipingas griežtai nusistatęs 
atgauti Taivaną, o Vašingtonas 
jį išlaikyti.

Spalio 11 d. Peipingas pratę
sė paliaubas dviems savaitėms. 
Galimas dalykas, kad jos ir dar 
bus pratęstos. Tačiau jos nesa
ko, kad kova dėl Taivano yra 
baigta. Ji tik atidėta, kad nau
jomis karinėmis jėgomis pradė- 
jus-didesnio masto puolimą va
kariečiuose įgyvendinti nesuta
rimą, o amerikiečiuose dar di
desnį sustingimą ,vedant vadi
namą slenksčio politiką.

Mielam kasyklų draugui, dabar Algom Uranium Elliot
Lake kasyklų Ontario laborantui, x

(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti)

įvairus siuntiniai

ROMANUI RONDEVITLIUI,
jo brangiai mamytei Rouyn - Norandoje mirus, giliausią 
užuojautą^teSkia-- ' < <

! Jurgis Petraškevičius
“Tėv. Žiburių” koresp. Montreąlyje.

“Talkos” Kredito Komiteto Pirmininką 
JONĄ MIKŠĮ, 

mirus Lietuvoje žmonai, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Hamiltono Lietuvių Kredito Draugijos 
“Talka” Valdyba, Kredito Komitetas ir 

Revizijos Komisija.

Hamiltono šeštadieninės Mokyklos Vedėjui

Jo mylimai žmonai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Hamiltono šeštadieninės Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

JONĄ MIKŠĮ
jo žmonai Pranciškai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame

Katalikių Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius.

v • ■ v

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus Pirmininkui 
JONUI MlftŠIUI,

jo mylimai žmonai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Tautos Fondo Hamiltono skyriaus 

valdybos nariai.

šeštadieninės mokyklos vedėjui
■ . . • , z

JONUI MIKŠIŪI,

Jo mylimai žmonai mirus Lietuvoje, reiškiame gilią

užuojautą.

Hamiltono At-kų Kuopa.

Mielą Bičiulį
■■ J O N Ą MIKŠĮ, < ’ 

liūdintį žmonai Lietuvoje mirus, giliai užjaučia
Grigaičiai ir MatulioniaL

, z-y ė ?. t K.r -

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas Česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinus skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garite Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA 

l 

Domą Hairstyling I 
r

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas)

Telefonas LE. 3*2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumeriai turė- į 
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį j metus.

Atlieku visus augščiou išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
iimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S.Ignotas 
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

II

į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų 

krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:
III. 1 vyr. paltui viln. medž. 3 yrd.

1 mot. paltui viln. medž. 3 yrd. 
1 vyr. košt. viln. medž. 31/2 yrd. 
1 mot. sukn. viln. medž. 3 yrd. 
1 mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd. 
Pamušalo 8 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4 yrd.

$89.75

IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
dos ir 6-7 porom batukų visi prie
dai.

2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
2 vy. košt., viln. mediagos 7 yrd.
Pamušalo 10 yrd.
Šerinės (klijonkės) 5 yrd.

$96.50

3 mot. paltams viln. medž. 9 yrd. 
1 mot. suknelei viln. medž. 3 yrd. 
Pamušalo 9 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4^2 yrd.

$73.80$82.95

Siunčiant į Sibirą reikia pridėti $2.00.
Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą, siuntinio Nr. ir pridėti pašto 

perlaidą atitinkamai sumai
Medžiagų spalvosr Moterišk. paltams — tamsiai ruda, tamsiai pilka ir 

šviesesnė pilka. Vyriškiems paltams — tamsiai mėlyna, tamsiai pilka ir švieses
nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms — 
pilka ir juoda; bliuskutėms — balta. _

Siuntėjui pageidaujant siunčiame medžiagų ir odos pavyzdžius TIKTAI 
gavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų.

Taip pat siunčiame Jūsų , sudarytus ir apdrauštus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir 
suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei 
susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Iš Europos valstybių:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir 
kojos) įskaitant visus mokesčius

kg. cukraus .......... ..
kg. taukų .... ..
kg. ryžių .... .... ....
kg. sviesto .... .... ..

(I Sibirą iki 10 kg.

Gyveną ne Toronte, 
siuntinius, bei užsakymus 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

10
10
10
10

Europą $175.00
i Aziją...... ........ ....... . ............... $182.00

MAISTAS:
$12.30 20 kg. cukraus .. .. .... .... $20.95
$21.70 20 kg. taukų .... ........... $38.80
$14.45 20 kg. ryžių . .... .... $24.65
$30.90 20 kg. sviesto ...

ir t.t. ir t.t
.............. $52.45

reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
CENTRING ĮSTAIGA:

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

10$ Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponio V. Jurortis.
94 Douglas St., Sudbary, Ont. Tel. OS. 3-S315. Ponia M. VenskevKienė.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

Brangiam Tėvui ir Uošviui mirus
p. p. P. ir F. GURKLIUS

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Adelė ir Balys Arūnai, 
Antanina ir Benas Stonkąi.

... Mielam Prieteliui
JONUI MIKŠIUI,

jo brangiai žmonai mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
x raiškia

A. B. Sapijoniai ir

PRANCIŠKAI MIKŠIENEI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtą p. Joną Mikšį, netekusį myli
mos žmonos, nuoširdžiai užjaučia

Zita ir Pranas Sakalai.

BUŠINSKIENEI Lietuvoje mirus, 

sūnui Mečiui ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškiame 

ir kartu liūdime.

V. A. B. Petkevičiai.

mylimai mamytei mitus š.m. spalio mėn. Lietuvoje, gilią 
užuojautą reiškia —

V. Paulionis,
V. Pilėnas, 
St. Pranekevičius, 
E. ir I. Juzukoniai, 
A. ir J. Vaškevičiai, 
St M. Bašinskai.

Jų mamytei
A. t A. PRANCKEVICIENEI mirus,

Bušinskų, Černiauskų ir Pranckevičių šeimoms gilią užuo
jautą reiškia

Juzukonių šeima.

LEIS VOKIEČIUS Į 
KARALIAUČIAUS SRITĮ 

Vokiečių tremtinių žinių agen
tūra iš Varšuvos šaltiniu paskel
bė, kad sovietai leisią ^^Kara
liaučiaus sritį atvykti itrfcttrtis 
vokiečiams, sovietų piliečiams, 
dabar gyvenantiems Pabaltijo 
kraštuose. Tačiau tai būsią lei-

džiama visdėlto ne visiems, bet 
tik tiems iš jų, kurie Vakarų 
Vokietijoje neturi giminių, ku
riems negali būti taikomas So
vietų Sąjungos ir Vak. Vokie
tijos susitarimas dėl suskaldytų 
šeimų suvedimo, atseit, kurie 
paskiau iš ten neišvyktų į Vak. 
Vokeitiją.

RESTORANAS “RŪTA”
Nav|»i atidaryta* ir, noajpi įrengta*. Valgiai gaminami prityrviių virijg. 

Atidarytas nua 6 vai. ryta iki 9 vai. vok. Visi maleniai kviažiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

p. JONUI MIKŠIUI, 
liūdinčiam savo mirusios žmonos Lietuvoje, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Buvusiam mūsų mokytojui 
jo žmonai

A. t A. MIKŠIENEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Anelė ir Tomas Žiliai.

Gerb. p. J. MIKŠIUI,

Lietuvoje mirus,

Milda Pusdešrytė, 
Nijolė Ryckytė.

Mokytojui

. Jo mylimai žmonai Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia

E. V. Sakas - Sakevičiai.

Hamiltono Vysk. Valančiaus šeštadieninės Mokyk
los vedėją

JONĄ MIKŠĮ,
jo mylimai žmonai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame

Genovaitė ir Petras Breichmanai.

PRANCIŠKAI MIKŠIENEI
tolimoje Tėvynėje mirus, velionės vyrą Joną Mikšį ir ar
timuosius, didžios nelaimės ištiktus, gilaus skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

O. J. Stonkai ir Kesiunienė.

Buenos Aires. — Čia pripuo
lamai užtikta komunistų agentų 
mokyklą, ruošusi juos visai Pie
tų Amerikai.

yra 75.000

ų ištekėję. Mokytojų 
urkis: vidur, mok 
ižios mok. $2.613.

e



TĖVIŠKES ŽIBURIAI 3 PU8L.
BCaBnaWMM>aa,SaBa-aaaaSS—BBKMBMBPMWWWp^CCaMW^^ i1 n-r.ry.-.,

OPUS JUSTITIAE - PAX
Eugenio Pacelli 1939. 3. 2 iš

rinktas popiežiumi pasirinko

Prieš pat didžiausią audrą, viso 
pasaulio sukrėtimą, neregėtus 
žiaurumus bei nekalto kraujo 
upelius pasirinktas šūkis, ku
riame teisingumas ir taika su- 

t gretinami.
Kova už taiką

1956 m. prieškalėdinėje kal
boje, kurią kiek plačiau kita 
proga aptariau, Pijus XII ne
paprastai aiškiai pasisako: “Tik
roje taikoje neturi dvelkti mir
ties ramybė, bet joje privalo 
vyrauti gyvenimiškas veiksmin
gumas”. •

Ne laukimas ir gerų vilčių 
puoselėjimas gali atnešti taiką, 
bet nuolatinė kova. Tik kovo
jant už taiką galima ją išlaikyti.

Taika turi būti teisinga. Galy
bių primestoji, neteisinga taika, 
nešanti tautoms vergovę, perse
kiojanti pavienius asmenis ir 
žudanti tautas nėra teisinga tai7 
ką. Taika tarnaujanti žmogaus 
tikėjimui užgniaužti ir visas jo 
teises bei laisves pažeisti yra pa- 

„ vergėjo talkininkė. Minėtoje 
kalboje Pijus XII griežtas ir ne
paprastai aiškus: “Karas, pa
naudojantis visas reikalingas 
priemones, pateisinamas save 
ginant”.

Niekas taip, karštai nesiekia 
teisingos taikos, kaip pavergtos 

. tautos, kurios prarado viską. 
Jos ir šiandieną deda viltis, kad 
išmuš valanda, kai galės pilno
mis teisėmis ir laisvėmis nau
dotis.

t

Politinis nusistatymas
Eugenio Pacelli, kildamas 

bažnytinės hierarchijos pakopo
mis, įsigijo didelę patirtį ir tarp 
tautinėje politikoje. 1917 m. bū
damas popiežiaus Benedikto 
XV nuncijumi tarėsi su kaize
riu Wilhelmu II dėl taikos su
darymo. Bandymai nepavyko, 
kaizeris tapo amžinu tremtiniu. 
Muenchene jis turėjo progos 
stebėti komunistų siautėjimą 
bei Hitlerio iškilimo pradžią. 
1923 m. jis, kaip ir kiti, netikė
jo Hitlerį atsidursiant valdžio
je. Ir kai Hitleris jau buvo nu
vainikuotas vienas jo anuometi
nis bendrakalbis — ypatingas 
amb. Robert Murphy, atlankęs 
popiežių priminė anuometinę 

sSbiejų paklaidą, Pijus XII nusi
šypsojo ir tarė: “Matyti ‘taikote 
į popiežiaus neklystamumą. 
Anuomet aš tebuvau prelatu”. 
Šia pašaipa Pijus XII netiesiog 
taikė visiems bandantiems poli
tikoje pranašauti.

1930 m. E. Pacelli paskiriamas 
Vatikano valstybės sekretoriu
mi. Anuomet jis labai buvo at
sargus tvarkydamas santykius 
su nacionalistine Vokietija. Pra 
dėjus Vokietijoje katalikus per
sekioti nacionalsocializmas bu-

vo pasmerktas jam esant popie
žiaus soste. Kietai laikėsi ir 
prieš Mussolini' Vėliau sudarė 
konkordatą su Italija tikybi
niams reikalams tvarkyti.

Prieš pat antrąjį pasaulinį ka
rą dėjo didelių pastangų iš
vengti karo. Pijaus XII tarpi
ninkavimas nebuvo vaisingas, 
nes Hitlerio net savieji gene
rolai nesugebėjo sulaikyti pra
dėti per anksti karą.

Po karo
• Pastarasis karas nusiaubė 
daugelį kraštų. Galybės griuvo. 
Pereinamajame tarpsnyje Mas
kva dėjo didžiausių pastangų li
kusioje Europoje įsigalėti. Prieš 
Pijaus XII akis atsistojo suža
lotą Italija. Vargu ar ji būtų 
buvusi išgelbėta iš komunizmo 
nagų, nei ne popiežiaus drąsus 
žygis uždrausti katalikams bal
suoti už komunistus 1948 m. rin
kimuose. . '

Nėra abejonės, kad Pijus XII 
užgyrė krikščioniškuosius sąjū
džius pokario Europoje. Juk ne 
kas kitas, bet jie užsimojo siek
ti Europos apjungimo.

Juan D. Peron pradėjus kata
likus persekioti buvo popiežiaus 
ekskomunikuotas. Pijus XII au
toritetas buvo pripažintas ir Li
bano maronitų. Vatikanas pa
skyrė jų Bažnyčios vyresnybę.

Pijus XII didžiausią kovą ve
dė prieš komunizmą. Tuo me
tu, kai pasaulinės galybės svy
ravo ir taikstėsi Maskvai, Pi
jus XII paskelbė aiškų kryžiaus 
karą prieš komunizmą ir tęsėjo 
iki mirties. Jis buvo ištikimas ir 
pilnutiniam tautų apsisprendi
mo pradui. Jo žodžiais: mažos 
tautos turi tą pačią teisę gyven
ti, kaip ir didžiosios.

Gediminas Galva.

Vargo brolio šauksmas
Esu alkanas, ištroškęs ir ap

nuogintas. Pasigalėkite!
Tai vargšo šauksmas, tai de

jonė paliegusio brolio, tai aima
na apleisto senelio. Šios gūdžios 
raudos mes negirdime, bet ji 
yra. Ji yra tikra, kaip artėjanti 
naktis, ji šlama tarpe mūsų, 
kaip mirties sparnai.

Tiesa, jie nevisi yra vieno
dai nuskurę, o mes nevienodai 
pertekę^ Jų nevisų ištiesta ran
ka yra reikalinga pagalbos, o 
mūsų nevisų prarastas pasigai
lėjimo jausmas. Bet vargo sūnų 
tarpe apgavikų nedaug. Jie tie
sia rankas ir prašo neveltui, nes 
“kas neserga, tas ir- nedejuo
ja”. Taigi skurdo mūsų tautos 
ir tremties gyvenime yra bega
lės. Apie tai ir kalbėti netenka, 
nes visi tai žinome.

Tačiau žinojimas alkano ne-'turinčio penkinė ar šimtinė.
pasotina. Net ir užjautimas j Taigi ir krikščioniška meilė 
reiškia' tik troškulio pažadini-. yra ne kas kita, kaip širdies ir 
mą. Nes ar daug pasitarnautu- rankų sutartinė: širdis įsako, a 
me bado iškankintam žmogui, jo rankos duoda.
nedalią apraudodami, bet ant jo! Šias kelias mintis mes rašo- 
tuščio stalo nepadedami nė duo- me artėjančių Šv. Kalėdų pro

ga, primindami, kad mūsų tau
tiečių tarpe yra tokių, kurių 
Kūčių ir švenčių stalai bus pri
pildyti liūdesio ir nevilties nuo
taikomis, o ne puošniais sidab
ro indais.

Šiuo metu vyksta visose kolo
nijose Šalpos Fondo naudai 
prieškalėdinis vajus. Jis yra ty
lus, be triukšmo ir reklamos, 
tačiau reikalas aiškus, todėl, ku- 
rifr> iki šiol nespėjome, atlikime 
tuojau savo pareigą.

KLB Šalpos Fondas.

nos plutelės ir nepasiūlydami nė 
vandens lašelio.

Nedidesnės reikšmės yra ir 
taip vadinamas “geros valios” 
turėjimas, bet neprisirengimas 
jos išreikšti konkrečia forma. 
Mūsų valia bus tik tuomet gera, 
kada į vargšo saują įsprausime 
grašį. Ir tuojau pat: nedelsda
mi, nelaukdami paraginimo ir 
neklausdami kada, kiek ir kam 
aukoti. Kiekvienas šelpia pagal 
savo išgales. Atsimintina, kad 
vargšės našlės skatikas čia ne
mažiau reikalingas, kaip pasi-

Iš okupuotų Pabaltijo valsty- j 
bių visuomet mus pasiekia liūd
nos žinios. Neseniai apgailėjo
me a.a. vyskupą Kazimierą Pal
taroką, štai, trumpa telegrama 
pasiekė vyskupą Juozapą Ran- 
cans, gyvenantį išeivijoje, kad ■ 
spalio 1 d. mirė Rygos arkivys
kupas Metropolitas Antanas 
Springovics. Jis, kaip arkivys
kupas, buvo likęs vienintelis tri
jose Pabaltijo valstybėse.

Ark. Antanas’ Springovocs gi
mė 1876 m. spalio 31 d. Rezeknė- 
je, Latvijoje. Studijavo Kuni
gų Seminarijoje Petrapilyje ir, 
apvainikavęs savo teologines 
studijas Magistro laipsniu Pet
rapilio Dvasinėje Akademijoje, 
kunigu buvo įšventintas 1901 m. 
Mohilevo arkivyskupo Edvardo

A. A. arkivyskupas Antanas Springovics

TORONTO
Dar apie ABN sukakties 

minėjimą
Lapkričio 8 d., 10 vai. ryto, 

įvyks ABN politinė konferenci
ja, 140 Barthurst St. Joje prašo
mi dalyvauti politiniai ir anti
komunistiniai veikėjai.

Tą pačią dieną, 7.30 vaL vak. 
Ukrainiečių kultūros centre, 83- 
85. Christie St., — susipažinimo 
banketas. Jame kalbės Y. S. 
Stetzko, ABN Centro komiteto 
pirmininkas, J. P. Laurens, AB 
N generalinis sekret. Centrinei 
Amerikai; dr. N. Procyk, Ame
rikos ABN bičiulių pirmininkas; 
Lietuvos gen. kons. min. V. Gy
lys ir PLB v-bos pirm. J. Matu
lionis.

Bilietų banketui galima užsi
sakyti dienos metu pas p. Boy
ko, tel. EM. 6-4797 ir vakarais 
pas dr. M.Anysą, tel. WA.2-8980.

Lapkričio 9 d., 7.30 v.v. Mas
sey Hall įvyks tarptautinis kon
certas, kuriame be kitų daly- 

jvaus ir lietuviškos meno pajė

gtas, muz. Gailevičius ir taut, 
šokių grupė “Gintaras”.

Garbės -kalbėtojais bus fed., 
vyriausybės min. M. Starr, Y. S. 
Stetzko ir E. M. O’Connor, po
litinio tyrimo centro direkto
rius, Buffalo, N..Y.

Būtų labąi malonu, kad ir lie
tuviškoji visuomenė skaitlin
gai atsilankytų šitame įdomia
me koncerte ir .turėdama malo
numo kartu moraliai paremtų 
antikomunistinio bloko veiki
mą. A.

ABN spaudos konferencija 
įvyko penktadienį 140 Bathurst. 
Št. Buvo susirinkę 30 asmenų 
us viršum. Dalyvavo Toronto 
didžiųjų laikraščių ir mažumų 
atstovai. Konferencijoje dalyva
vo. ir ABN centrinio komiteto 
pirmininkas Stetzko.

P. Stetcko vystė nuomonę 
apie sudarymą laisvės gynimui 
ir idėjinei kovai su komunizmu 
pasaulinės antikomunistinės ly
gos, paaiškino apie paruošiamus 
darbus pirmojo pasaulinio anti
komunistinio kongreso, kaip š. 
m. kovo mėn. suvažiavime Mek
sikoje nutarta. • \

Pabaigoje buvo aptarti šuva- į 
žiavime Meksikoje priimtieji 7 
punktai dėl išlaisvinimo paverg-

Paremkime seselių loteriją
Nekalto Prasid. seserys To

ronte netik veda vaikų darželį, 
bet taip pat mergaičių rankdar
bių kursus, veda religijos pamo-' 
kas ir dirba šeštadieninėje mo
kykloje. Ateityje bandys orga
nizuoti ir vasaros stovyklas. Be 
abejonės jų auklėjimo darbas 
yra reikalingas paramos. Gruo
džio 20 d. prisikėlimo par. salė
je ruošiama tam tikslui didelė 
loterija. Visuomenė prašoma 
aukoti fantus.

Fantus pristatyti NP sese
lėms 46 Delaware Ave.

Šiluvos Marijos minėjimas
Dievo Motinos Šiluvoje 350 

metų apsireiškimo sukakčiai pa
minėti gruodžio 7 d., sekmadie
nį, Toronto šv. Mykolo katedro
je įvyks religinės muzikos ir 
giesmių koncertas. Programai 
vargonais išpildyti sutiko at
vykti vargonų virtuozas muz. 
Zenonas Nomeika iš Detroito. 
Bus išsiuntinėti lapeliai anglų 
kalba supažindinant kanadie
čius su Šiluvos apsireiškimu.

Minėjimą rengia Kanados L. 
Kat. Federacijos Toronto skyr.

apaštališku uolumu ir pasišven- gos: sol. Verikaitis ir jo kvar- 
timu sielų išganymui. Antrosios ................................
okupacijos metu jis konsekravo 
du vyskupu: vyskupą Petrą 
Strods, kuris perėmė ganytojo 
naštą ant savo pečių, ir vysku
pą Kazimierą Dulbinskis, kurį 
sovietai praėjusiais metais ant
rą kartą deportavo į Sibirą.

Vyskupas J. Rancans, Rygos 
arkivyskupo pagelbininkas, at
našavo pontifįkalinės gedulo šv. 
Mišias už a.a. arkivyskupo Met
ropolito Antano Springovics vė
lę šių metų spalio 18 d. Čika
goje, šv. Sopulingosios Dievo 
Motinos bazilikoje, kur dalyva
vo vysk. V.Brizgys ir gana daug 
latvių ir lietuvių katalikų.

Mes prašome Tave, Dieve, su
teik amžinąjį atilsį garbingos 
atminties arkivyskupui Metro
politui Antanui Springovics.

K. A. T.

LIETUVIAI KATALIKAI 
Bedieviškojo bolševizmo siau
tėjimas nebus amžinas. Grįš 
tautoms laisvė ir jose Dievo 
garbė. Iškankinta Lietuva bus 
reikalinga ne tik medžiaginės, 
o ir dvasinės pagalbos. Lais
vėje gyveną lietuviai turime 
būti pasiruošę tą pagalbą su
teikti. Laisvei sugrįžus gal ne
galėsi to reikalo paremti. Pa
daryki tai dabar. Laisvame pa
saulyje gyvenančius visus lie
tuvius kviečiame dabar didin
ti Fondą paremti Lietuvoje 
katalikybės atsikėlimą.

Už stambesnę auką asmenų, - 
šeimų ar organizacijų vardai 
bus įamžinti kurioje nors Lie
tuvos bažnyčioje. Aukas siųsti 
ar palikimus rašyti šiuo adre
su: Most. Rev. V. Brizgys, 6727 
S. California Ave., Chicago, 
Ill., USA.

Solidarumo mokesčio 
praeitą sekmadienį prie bažnyr 
čiu surinko: A. Kantvvdas $14, 
V. Kolyčius $24, Al. Kuolas $22, 
Aug. Kuolas $24. Kitur surinko 
A. Bumbulis $22. Išviso $106. 
Nuo vajaus pradžios surinkta 
$648. ' Šį sekmadienį numatyti 
rinkėjai: J. Mockūs, V. Meilus, 
A. Betkauskas, V. Petraitis.

Visi tautiečiai prašomi savo

Kinijos karinės pajėgos
tingo ūkininko sūnus, baigęs ir 
universitetines studijas. Taip 
pat išsimokslinęs yra Ču En Lai, 
sūnus mandarino, kuris ne tik 
baigė universitetą, bet yra ir 
daug keliavęs. Anksčiau jis bu
vo karo mokyklos Vantšune lek
torius bei politinio 'skyriaus va
dovas. Iš dabartinių karinių va
dų keturi yra baigę karo mo
kyklas Kinijoje ir'Japonijoje, o 
7 yra mokęsi sovietų kąro,aka
demijose.
r Kinija dabar turi 200 divizijų, 
teoretiškai po 10.000 kiekviena, 
kurios praktiškai visdėlto yra 
toli nepilnos. Trys divizijos su
daro korpusus, kurie retai te
turi daugiau 20.000 karių. Gink
luotė tebėra mišri. Greta sovie
tinių, dar yra nemažai japonų ir 
amerikoniškų ginklų. Žinoma, 
tai didelė yda.

Laivynas Kinijos tuo tarpu te
bėra nežymus. Jis sudarytas tik 
iš sovietų perleistų laivų: 9.500 
tonų talpos su 180mm kalibro 
patrankomis kreiserio Kagano- 
vič, statyto 1941 m., 5 naikin
tuvai, statyti 1936-8 m., po 2.1400 
tonų talpos, tipo Gromkij, 10 
fregatų, statytų 1953-6 m. po 
1.000 tonų, 27 mazgų greičio, ti
po “Riga”. Spėjama, kad šių pa
starųjų statyboje yra kokių trū
kumų, kad sovietai taip duos- 
niai juos dar naujus išdalino 
savo sąjungininkams. Be Kini
jos, jų 5 buvo perleisti ir Ru
munijai kartu su kreiseriu 
“Stalingrad”, 1934 m. statytu 
italų pavadintu tada “Filiberto” 
(10.500 tonų, su 8 patrąnkom 
180 mm.).

Raudonosios Kinijos troškimo 
įsigyti atominių ginklų Sovietų 
Sąjunga nepatenkina, nes neno
ri, kad Kinijos karinės pajėgos 
perdaug sustiprėtų. Dėl tos pa
čios priežasties Sovietų Sąjun
ga ir ginklus kinams tesiunčia 
tik pasenusius, kurie sovietų 
armijos busimajame kare jau 
nebus naudojami.

Kinų armijų didelė yda yra 
menkas pasiruošimas ir karei
vių tamsumas. Nors kom. Kini
ja turi jau daugybę kėro mo
kyklų, tačiau jos armijoje yra 
net 40.000 sovietų instruktorių.. 
Jų karo mokykloje laikomasi 
sovietinės sistemos. Ypatingai 
armijai trūksta sanitarinės tar
nybos — neužtenka paruoštų 
žmonių. Armijoje daugumą su
daro analfabetai. Ir kovoti su 
tuo yra labai sunku. Kol abėcė
lėje dar tebėra 40.000 ženklų, 
greit rašto neišmokysi.

Komunistų partijos vadai yra 
išmokslinti vyrai. Mao yra tur-

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773 •
L.- Rickevičienė — RO. 9-7668 A. Paulauskas — LE. 6*3545
H. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4612 V. S. Mastis

O. Indrelienė — LE. 1-8522
— LE. 2-6513

$ 2.00
$ 3.50 .
$ 8.00
$14.00
$25.00

Sustiprinkit blogą sveikatą.
Sveikatos apsidraudimas bonkutėje.

Jūsų šeimoje kas nors turi 
sekančius simptomus:

• Blogą apetitą
• Pavargusį, išsekusį jausmą
• Vidurių užkietėjimą
• Nušalimą

• Nervų sukrikimą
• Nemigą
• Blogus vidurius
• Praradimą energijos

Darykite ką nors dabar

paimkite kasdien po vieną tabletę...
9 vitaminų, 11 mineralų. Galite pasitikėti jūs ir jūsų šeima. 
Maža šokolado spalvos tabletė, kad net ir vaikai gali leng
vai sučiulpti. Iš karto pasijusite geriau.

UŽSISAKYKITE DABAR — NEDELSDAMI!
6 savaitėms ...............................................
3 mėnesiams ............................ •......:......v-

250 tablečių .................................... ... ...........
500 tablečių ....................................... ............ .

1000 tablečių .............................................—
Pasiųskite pinigus, čekį ar pašto perlaidą:

H. I. C. LTD., 1255 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 
Mes siunčiame į jūsų tėviškę, primokant $2.00 padengti 
pen fantimo išlaidoms. Pristatymas garantuotas. Prašome 
užmšyti “ " ’ aiškiai.

DeRopp paskyrimu sėkmingai 
dirbo pastoracinį darbą Liksna, 
Latvijoj, kur pastatė vieną iš 
gražiausių bažnyčių visoje pro
vincijoje. Pakeltas kanauninku, 
pirmoje Didžiojo Karo metu 
Mohilevo arkivyskupo buvo pa
skirtas generaliniu vikaru Lat
vijai. Karo pabaigoje, įsigalėjus 
komunizmui Rusijoje, Latvija ir 
kitos Pabaltijo valstybės sukūrė 
savo nepriklausomas respubli
kas. Apaštalų Sostas buvo pir
masis, pripažinęs»naujai atsikū
rusių volstybių nepriklausomy
bę. Šventojo Sosto vizitatoriui 
Msgr. Achilles Ratti aplankius 
Latviją ir Lietuvą, kan. Antanas 
Springovics 1920 m. balandžio 
14 d. buvo nominuotas vyskupu, 
o konsekruotas, dalyvaujant 
vysk. J. Skvireckui, tik tų pačių 
metų rugpiūčio 22 dieną Aglo- 
na garsioje šv. Mergelės Mari
jos šventovėje. Tuo pačiu jam 
buvo pavesta atstatyti Rygos 
vyskupiją, kuri jau buvo Įkurta 
vyskupo Alberto 1201 m. 1923 
m. Šv. Sostas įkūrė Latvijos baž 
nytinę provinciją, susidedančią 
iš Rygos arkivyskupijos, kurios 
valdytoju buvo paskirtas jis 
pats, ir kitų vyskupijų. Jam pa- 
gelbininku buvo duotas vysku
pas Juozapas Rancans, dabar 
gyvenąs Grand Rapids, Mich.

A.- a. arkivyskupas Mjetroli- 
tas Antanas. Springovics sėk
mingai ir išmintingai kaip rū
pestingas tėvas valdė savo kai
menę 38 metus,' neišleisdamas 
pastorale iš savo rankų net sun
kiuose okupacijų metuose. Jis 
pergyveno tris okupacijas, kant
riai pakeldamas ganytojo naštą

Šalpos Fondo vajus
Nevisų žmonių gyvenimo ke

lias yra vienodas ir nevisiems li
kimas yra palankus. Vienus lydi 
Į gyvenimą laimė, turtai ir ger
būvis, o antrus persekioja visą 
gyvenimą vargas ir nedatekliai. 
Daugelis ir laimingųjų žmonijos 
nelaimės pasėkoje praranda tu-

Laiko ilgiau negu kitos!

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės
Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO
JINIŲ yra įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin
giausias pirkinys už šią kainą.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS10-4

retą gerą gyvenimą ir patenka į i tųjų tautų bei dėl kovos prieš 
vargą. Nei viena valstybinė san-! komunizmą, rusišką imperializ- 
tvąrką nepa^gj^monių. gyve- mą bei Ji^lgjĮį^lizmą. , A.

Papildomi rinkimai į federali- 
nį parlamentą įvyks gruodžio 15 
d. Išviso turės būti išrinkti du .
atstovai — Toronto Trinity apy- pareigą bendruomenei atlikti, 
linkės vietoj mirusio R. Lockyer Apylinkės v-ba.
ir Springfield (paliai Winnipe-į . ....
gą). Tr .:ty apylinkėje, mano-: SLA ir Vyčio kaukių baliui 
ma, konservatoriai statys sporto PP- Zaleckių Rose Heating Co. 
radio pranešėja Foster. Hewitt, i paskyrė $120 vertes dovaną, o 
liberalai gal norės statyti buv. iNprdmende firma per p..Tumo- .
imigracijos ir finansų ministerį js3 ~ radijo aparatą $110 vertes. 
Walter Harris, o CČF, turbūt, Šias dovanas laimes laimingieji 
jau dviejuose rinkimuose čia įėjimo bilietai. Baliaus progra- 
kandidatavusi dr. Pr. Ancevičiu. mOs pravedimu rūpinasi p. Jo- 

‘ į kubaitis. Vietos rezervuojamos
Dr. St. Haidasz, kuris pasta

rajam parlamente atstovavo 
Trinity apylinkę, bet paskuti
niuose rinkimuose pralaimėjo, 
išsiuntinėjo spaudai pareiškimą, 
kad šiuose rinkimuose nekandi- 
dotuosiąs, nes negalįs palikti gy
dytojo praktikos. Jis bet^i pra
šąs visus balsuoti už liberalų 
kandidatą. 

•I z

Donald D. Summerville 
kandidatuoja į kontrolierių ta
rybą. Jis yra nusipelnęs miesto 
tarybos narys (aiderman), pri
sidėjęs prie visos eilės miestui 
naudingų potvarkių, pav. prie 
sumažinimo judėjimo greičio 
mieste, krautuvių uždarymo lai
ko suvienodinimo, prie potvar
kių triukšmui sumažinti ir t.t. 
Kaip kontrolierius jis skelbia 
šią programą: pagerinimas tran
sporto sistemos, įrengimas dau
giau maudymosi baseinų bei te
niso aikščių, sekmadieninių kon 
certų parkuose bei kitokių pra
mogų suorganizavimas. Kam 
kie dalykai rūpi, jis kviečia 
jį balsuoti.

Miesto kontrolierė Mrs. J. 
Newman tarp kitko yra ir mė
gėja tapytoja. Jos darbų paroda 
lapkričio 1-30 d. vyksta viešo
sios bibliotekos Beach skyriuje 
— 2161 Queen St. E.

Lois Marshal, torontietė dai
nininkė, gastroliuodama po So
vietų Sąjungą dainavo ir Rygo
je. Visi jos koncertai turėjo di
delį pasisekimą.

nimo Suvienodinti, vargo paša
linti ir padaryti visus laimin
gais. Taip sistema, kuri preten
duoja žemėje padaryti rojų, dar 
labiau riesugeba vargo pašalinti 
ir ten kaip tik daugiau skurdo 
ir nelygybės. ^Gėrybėmis per
tekusių kraštų vyriausybės, 
kaip Kanados, be pagalbinių 
šalpos organizacijų, taip pat ne
pajėgia savo vargšų problemos 
išspręsti. Ir čia veikia tokia di
delė šalpos organizacija kaip 
United Appeal.

Lietuviai Kanadoje turi savo
šalpos organizaciją — Šalpos 
Fondą, kuriame dirba žmonės 
su pasišventimu, kad padėti 
varge atsidūrusiems savo tau
tiečiams,' palengvinant jų gyve
nimą ir palaikant tautinį solida
rumą.

Mes skaitomės laimingesni 
karo išdavoje patekę į turtingus 
kraštus, negu mūsų tautiečiai 
likę okupanto kankinamoje tė
vynėje, Lenkijoje ar Vokietijo
je, bet mes negalime pilnai 
džiaugtis savo laime, kai žino
me, kad kiti mūsų broliai lie- 
tviai gyvena skurde ir varge.

Lietuviškos vargo mokyklos 
Vokietijoje auklėja mūsų trem
ties jaunimą lietuviškoj dvasioj 
ir grūdina jį kovai už tautinės 
sąmonės išlaikymą išeivijoje. 
Tos mokyklos ir Vasario 16 gim
nazija laukia mūsų pagalbos( be 
kurios jos negalėtų egzistuoti.
. Šalpos Fondo rudens vajus 

suteikia progą kiekvienam iš 
mūsų pagalvoti apie lietuvių 
tautos likiminę kovą ir gyvą rei
kalą paremti vargan patekusius 

j lietuvius. Vajaus metu surink- 
: tos šalpai aukos paskirstomos 
pagal aukotojų norą.

Galim pasidžiaugti savo duos- 
' niais tautiečiais, kurie kiekvie- 
! nu vajaus metu stambesnę su- 
mą šalpos reikalams paskiria, 

i bet tenka ir nusivilti, kai dides
nė dauguma mūsų tautiečių ne
atkreipia reikiamo dėmesio į 
šalpos būtinumą ir savo aukos 
neprideda prie bendrų pastan
gų.

Šalpos Fondo Centrinis Komi
tetas prašo visus geros valios 
tautiečius, kurie vajaus metu 
neturėjo progos paaukoti šal-

nebus, tačiau ir bilietų nebus 
parduota daugiau nei sėdimų 
vietų prie stalų. J. Budrys.

T. Meno Galerijoje lapkričio 
12-23 d. galerijos moterų komi
tetas ruošia dabartinių Kanados 
menininkų paveikslų parodą - 
pardavimą. Bus parduota 180 
paveikslų bei skulptūrų. Kaina 
nuo $25 iki $400. Šis išpardavi
mas vadinamas “Kanadiškas 
menas į Toronto namus”.

Lapkričio 12-20 d.d. vyks par
duodamųjų-kūrinių paroda. Lan 
kytojai, norį pirkti kurį paveiks
lą, į specialią dėžę turės įmesti > 
savo kortelę. Sekančiomis die
nomis bus traukimas, kas ku
rio paveikslo yra pirkėjas. Pa
veikslai, kurių pirkėjai nebus 
ištraukti, galės būti šiaip nu
pirkti. Be to, vienas Marthe Ra
kinę paveikslas bus leidžiamas 
loterijoje. Bilietai po 25 et.

to- 
už

D.

pai, atsiųsti savo auką betar
piai Šalpos Fondui adresu: O. 
Indrelienė,. 202 St. Clarens St., 
Toronto. ' - ŠFondas.

Importo b-vė “Liton of Canada’’ 
pradėjo savo prekybos sezoną. 
Pirmos didesnės siuntos “Tape 
recorderių”, stalo radijo apara
tu bei muzikos kabinetų iš Vo
kietijos jau gautos ir sukrautos 
bendrovės patalpose. Visais rei
kalais prašoma kreiptis 2223 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont., 
arba telefonais LE. 1-4881 (Gri- 
gatis. Matulionis), ir LE. 1-8321 
(Preikšaitis, Senkus, Škėma). ,

(skelb.)

Toronto miestui gresia defici
tas. nes išlaidos yra padidėję, o 
pajamos neauga. Jas ypač sulai
kė statybos darbininkų streikas 
— nepabaigus statybų nepradės 
plaukti numatytieji namų mo
kesčiai.

J GRĄŽINKITE Į MIESTO REIKALŲ TVARKYMĄ |
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Pavergtoje tėvynėje
bė “piniginės - daiktinės loteri
jos” lentelę. Joje nurodomą, 
kiek kokių daiktų leidžiama lo
terijoje ir kiek kuris daiktas kai
nuoja. Aišku, kad tai yra oficia
lios kainos rubliais:

Automobilis “Volgą” — 40.000. 
Automob. “Moskvič” — 25.000. 
Motociklas IŽ-56 — 5.500.
Motociklas M-I-M — 3.000. 
Motoroleris T-200 — 5.000.
Motoroleris VP-150 — 3.900. 
Kojinė siuv. mašina — 875. 
Rankinė siuv. mašina — 
Šaldytuvas “KIL” 
Šaldytuvas “Saratov 
Dulkių siurblys 
I rūš. kilimas Lentvario 

gamybos —

— 2.000.
”— 1.500.
— 425.

560- 
Miegam, baldų kompl.—8.060. 
Auksinis vyr. laikrod.— 1.300. 
Ąuks. mot. laikrodis — 850. 
Mot. rank. laik. “Zaria”—500. 
Sieninis laikrod. — 500 ir 215. 
Radiola “Estonia” 
Radiola “Rękord” 
Telęvizor. “Rekord” / 
Radio imt. “Rekord” — 
Akordeonas —
Foto ap. “Zorkij 2-S”— 
Foto ap. “Smena 2” — 
Patefonas —r
Vyr. dviratis — 
Moter. dviratis ■— 
Rank, laikr. “Pabieda” 

arba “Zviezda” — 
Elektrinis patefonas — 
Foto aparat. “Smena — 
Mažas žadintuvas — 
Moter. odin. pirštin. — 
Vyr. odin. pirštinės —
Apie Ukmergę rašo “Tėvynės 

Balso” Nr. 74. Esą, iš Deveikio 
lentpiūvės išaugęs dabartinis 
Baldų kombinatas, kuris turįs 
500 darbininkų. Buvusi vokiečio 
Korpuso “Vienybė” išaugusi ir 
gaminanti ne tik ketaus lieji
nius, bet ir kuliamųjų ir kt. ma
šinų dalis. Prie Kauno plento 
esąs statomas naujas liejinių 
fabrikas, į kurį įsiliesianti ir 
“Vienybės” gamykla. Šventosios 
krante, kur baigiasi Bugenių 
g-vė, prie miško esąs statomas 
Pabaltijy didžiausias linų fab
rikas. Jo pradinis pajėgumas 
8.000 tonų linų per metus.

Buvusioje turgavietėje dabar 
esąs parkas. Miesto sode Kęstu
čio aikštėje pastatytas pamink
las (koks?), fontanas.

Agr. Juozas Meilus yra Deltu
vos kolūkio “Lenino keliu” ag
ronomas.

(E) Praplėstas Šiaulių “Elnio” 
fabrikas per parą pagaminsiąs 
apie 20.000 porų batų. Baigus 
statybos darbus, Šiaulių fabri
kas prilygsiąs stambiausiems ša
lies (suprask Sovietų Sąjungos) 

Kažkokį Baltaduonį puola už 
girtuokliavimą, tarnautojų iš
naudojimą bei pasipelnymus 
“Tiesos” Nr. 214 korespondentas

— 2.200.
495.

1.750.
• 321.
1.580.

700.
180.
200.
654.

180.
140.
75.
45.
41.

į ir atsi- 
skyriaus

duvos atvykęą į Rokiškį 
sėdęs į rajono kultūros s 
vedėjo kėdę. Esą, matyt, pats ju
to, kad Ilgai nepabus “ir kultū
ros skyriaus motociklą daužys”, 
tad ir šeimos neperkėlęs. Vie
nam iš pirmųjų “kultūros dar
buotojų seminarų” jis įsakęs 
kiekvienam prištatyti po 30 tuš
čių bonkų. Ilgai spiriami, tie pri
statę — jiems kolūkių vadovai 
pariiikę, o Baltaduonis iš to už
dirbęs keletą tūkstančių rublių. 
Jis už pinigus leidęs tūlam ro
kiškėnui Mikalkevičiui “Kultū
ros ir. poilsio parke” pasikirsti 
medžių. “Nupjovė jis šimtame
čius papuošalus ir į namus par
sigabeno”. Tik vietos “miškų 
ūkis” iškvietęs prokurorą ir kir
timą tolimesnį sutrukdęs. Bal
taduonis nuvykęs į “Socializmo 
keliu” kolūkį ir išsireikalavęs 
užmokestį savo skyriaus tarnau
tojams už kasimą pernai bulvių. 
Gavęs 500 rublių, o tarnautojus 
privertęs pasirašyti, kad atlygi
nimą gavę, nors nei kapeikos ne 
davęs. Sulaukęs jis bylos už par
ką iškirtimą, o kiek vėliau ir 
dėl neapmokėtos sąskaitos resto
rane. Atvykus keliems latvių 
“saviveklininkams” jis iškėlęs 
tokį priėmimą, į kurį prikvietęs 
savo draugų, kad sąskaita išau
gusi beveik iki 3.0OO rublių. Res
toranui jis pareiškęs, kad sąskai
tą apmokėsią profsąjungogs, bet 
tos atsisakę.

Pajutęs, kad iš tų bylų leng
vai nesiseksią išeiti, jis įteikęs 
pareiškimą, kad “jam asmeniš
kai prašant būtų atleistas iš kul
tūros skyriaus vedėjo pareigų2’. 
Korespondentas klausia, kur jis 
dabar nutūpsiąs...

Katalikių Moterų D-jos Ha
miltono skyriaus vaidyba pra
neša, kad lapkričio 16 d. 5 vaL 
po pietų pas p. Tumaitienę, 164 
Stanley Avė., šaukiamas visuo
tinis narių ir prijaučiančių su
sirinkimas.

Narėms dalyvavimas būtinas.
Valdyba.

Pagelbėkime Punsko lietu
viams. Hamiltono Katalikių Mo
terų D-jos skyriaus valdyba 
prašo Suvalkų trikampio lietu
viams sušelpti vartotų drabužių 
ir avalynės.

Rūbus ir avalynę prašome 
pristatyti pas p. Ka^nskienę, 
308 Queen St. S. Valdyba.

Kristaus Karaliaus šventės 
gražų minėjimą spalio 26 d. su^ 
rengė ateitininkų kuopa. Prog
ramą išpildė kun. B. Jurkšo ve
damas mišrus choras, G. Breich- 
manienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė, puikiai padeklama
vo Silvija Martinkutė.

Minėjimo oficialią dalį atida
rė kuopos pirm. J. Pleinys, pa
kviesdamas paskaitai kun. B. 
Pacevičių iš Toronto.

Į minėjimą atsilankė apie 200 
žmonių. Prie įėjimo buvo ren
kamos aukos. Visa ši šventė 
baigta Tautos himnu, kurį su
giedojo choras. Minėjimas pra
vestas tikrai puikiai. Garbė ir 
padėka mūsų ateitininkams, ku
rie savo energinga veikla užpil
do spragas, susidariusias mūsų 
kolonijoje dėl kaikurių kitų or- 
jų pasyvumo.

LN visuotinis narių susirinki
mas jau čia pat. Šį sekmadienį, 
lapkr. 9 d., 3 vai. p.p. visi at
vykime į Delta kino salę, nes šis 
pirmasis susirinkimas savojoje

pastogėj ypatingai svarbus: rei
kės priimti įstatus, išrinkti val
dybos pirmininką, kontrolės ko
misiją ir valdybą; patikrinti 
įvairias apyskaitas, sąmatą-ir iš
spręsi visą eilę kitų reikalų, 

::xl f/.
Nauji LN nariai. Dėkojame 

prisidėjusiems prie LN su šim
tine: Bosui Povilui, Vygantui 
Petrui ir mielajam Gudinskui 
Jurgiui iš Simcoe, Ont. Laukia
me nariais visų tautiečių iš arti 
ir toli, kad pagreitinus LN iš
mokėjimą ir jų pritaikymą lie
tuviškiems reikalams.

“Bubulis ir Dundulis” lapkri
čio 16 d., sekmadienį, atvažiuo
ja į Hamiltoną. Juos kviečia 
skautų Rėmėjų k-tas. Kviečia
me visus tautiečius šią linksmą 
A. Rūko 3 veiksmų pjesę pama
tyti. Ją suvaidins Ročesterio 
LB Dramos Mėgėjų Būrelis, re
žisuojamas Andriaus Cieminio. 
Dekoracijos dail. Alfonso Dar- 
gio, grimas Ilgūno ir šviesų efek 
tai V. Staškevičiaus. Hamiltonas 
jau seniai lietuviško vaidinimo- 
neturėjo, todėl ši proga, mano
me, sutrauks pilną parapijos sa
lę žiūrovų. Vaidinimo pradžia 
5 vai. vak.

Didžiausias šio sezono kon
certas - literatūros vakaras, ruo
šiamas lapkr. 22 d., šeštadienį, 
mūsų kolonijos ateitininkų, bus 
vienas gražiausių kultūrinių 
įvykių. Humoristas rašytojas A. 
Gustaitis duos naujausios savo 
kūrybos, kuri žiūrovo mintis 
taip vikriai pagauna ir jau ne
paleidžia, iki uždanga jų neper- 
skiria. Jau eilė metų nuo pas
kutinio jo pasirodymo Hamilto
ne, bet jo taiklus “Absoliučiai

WINDSOR, Ont
Spalio 
namai

Gražios įkurtuvės.
buvo pašventinti

26
d
įvyko įkurtuvės pas Emiliją ir 
Vytautą Barisus. Jie labai gra
žiai įsikūrė savo rankomis sta
tytuose mūro namuose — 336 
Clinton gatvėje. Svečių dalyva
vo per 30: iš Detroito draugai 
daktarai Majauskas, Žemaitis, 
Pragulbickas, Buitkiai, inž. ar- 
čhit. Arbačiauskas; vietiniai: V. 
A. Tautkevičiai, J. Ražauskai, S. 
Rakauskai, Urbonai, Br. Barisai, 
Zatorskiai ir kt. Gražius, malo
nius ir šviesius vienos šeimos 
namus pašventino kun. V. Ru- 
dzinskas. Vaišių metu daug 
kalbų pasakyta. Kalbėjo dr. V. 
Majauskas, inž. Arbačiauskas, 
Zatorskis, Urbonas ir vietos ku
nigas. Pavyzdingai lietuviškai 
šeimai - linkime sveikatos, lai
mės, daugiau vaikučių ir rūsio 
patalpas perleisti reikalui esant 
susirinkimams. Pobūvyje pa
dainuota, pasijuokta, pabend
rauta. Dalyvis.

Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir uošviui

A. f A- JUOZUI KANEVA! mirus,

susilaukėme nuoširdžios užuoj’autos ir didelės moralinės paramos iš dau
gelio mūsų giminių, draugų ir pažįstamų. Mes gražiausiai dėkojame vi
siems prisiųntusiems prie karsto gėlių, palydėjusiems velionį į bažnyčią 
ir kapines, atlaikiusiems už jo vėlę pamaldas kun. dr. J. Tadarauskui ir 
kun. Br. Jurkšui, nešusiems jo karstą ir visiems kitiems betkuo prisidėju
siems prie’0.0. Juozo Kanevos paskutinės pagarbos pareiškimo.

\
Negalėdami visų išvardinti asmeniškai, mes prašome Tamstas 

priimti šią nuoširdžiausią mūsų visų viešą padėką!

Giliai nuliūdę
Žmona, dukterys, sūnus, marčios ir žentai.

ST. CATHARINES, Ont.

crissYcross 
(Potented* %1945)

Prancūziškos kelnaitės

555
Speciolus kirpimas su švelniais apsiu- 
vimais — patogus elastinis juosmuo, 
patentuota pati užsidaranti "Criss X 
Cross" anga suteikia patogią aptemp
tą išvaizdą. Pagamintos iš puikios ko-- 
kybės šukuotos medvilnės. Lengvai 
skalbiasi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojosi. Tinka prie Jerseys.
• W2-8

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! Įsigykite antruosius

aliumininius langus ir duris
ir sutaupysite 30% ant kuro. Dėl informacijų skambinkite — 
John Kilotaitis, HO. 3-9904, po 5 vai. v. o savaitgaly visą dieną.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St E., Hamilton, Ont 

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite-siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odiniu švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir Šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai 
Darbo vai 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

Visuotinis susirinkimas
Šiuo skelbiamas mūsų b-nės 

visuotinis narių susirinkimas š. 
m. lapkričio 9 d. 11 vai. parapi
jos salėje. Dienotvarkėje nau
jos valdybos rinkimai.

Valandą išlaukus s-mas skai
tysis galiojantis, betkuriam na
rių skaičiui susirinkus.

Visų prašoma ateiti į šį svar
bų susirinkimą ir atlikti savo, 
kaip lietuvio, pareigą. V-ba.

Artėja kariuomenės šventė— 
šiemet jubiliejinė 40 metų su
kaktis. Lietuvos kariuomenės 
nebėra, bet kariai tebėra. Retas 
jų nebesitiki Lietuvą matyti 
laisvą ,o kartu ir jos atgaivintą 
kariuomenę.

Dauguma mūsų vyrų yra čia 
susispietę į LV Sąjungą “Ra
movę”, kuri kasmet šį paminė
jimą rengia. Šiemet tas paminė
jimas abiem b-nių valdybom 
susitarus bus vienas St. Catha- 
rinėje lapkričio 15 d. slovakų 
salėje.

Programą išpildys Ročesterio 
dramos grupė atvažiuodama su 
“Bubuliu ir Dunduliu” labai po
puliariu dalyku Amerikoje.

Pelnas paprastai visas skiria
mas Lietuvos karo invalidams 
Vokietijoje. Paskaitininkas dar 
nežinomas. Gen. St. Raštikis pa
rašė laišką, apgailestaudamas, 
kad dėl tarnybos atvykti nega
lės. Iš kitų pakviestųjų atsa
kymas dar negautas.

Paprastai po minėjimo įvyks
ta ir pasilinksminimas. Pradžia 
bus 5 vai. pp. ir šį kartą vėl tvir
tai punktualiai, nes “Bubulis ir 
Dundulis” užima porą valandų. 
Šį veikalą nesigailės niekas pa
matęs.

Būtų gerai, kad visi ramovė-

nai jau dabar sub rustų dėl to 
minėjimo, nes jis jau labai arti 
ir turi praeiti vėl taip gražiai ir 
gyvai, kaip ir visais kitais me- 
tias. J. Eilinukas.

Pasisekusi šventė. Niagaros 
pusiasalio b-nių dešimtmečio 
šventė praėjo gražiai ir sėkmin
gai. Suvažiavo daug iš visų 
kraštų -r- iš artimų ir tolimų, 
buvo .net tokių, kurie atvyko 
šimtus mylių. Tai rodo širdingą 
pritarimą visuomeninio darbo 
pastangoms. Parengimų daug, 
visi, kviečia, ir nežiūrint to, lie
tuviai mielai tuos parengimus 
palaiko, jei tik jie ko nors nau
dingo duoda mūsų tėvynės rei
kalams.

Šventę pagerbė savo atsilan
kymu taip pat ir Lietuvos Gen. 
konsulas Kanadoje min. V. Gy
lys su ponia, PLB pirm. J. Ma
tulionis ir KLB pirm. V. Mei
lus. Visi pasakė trumpas, bet 
aktualias kalbas,- pasigėrėjo gra
žiai dirbamu darbu šiame kraš
te ir paliknėjo sėkmės ateičiai.

Hamiltono lietuvių choras, 
vadovaujamas kun. B. Jurkšo, 
pasirodė stipriai išaugęs, sustip
rėjęs ir kartu su tautinių šokių 
šokėjais bei “Aukuro” vaidin
tojais užpildė nemažą sceną ir 
gražiai atliko “Pabaigtuves”.

Pasilinksmininme dalyvavo 
daug jaunimo, todėl buvo labai 
jaukus ir nuotaikingas iki pas
kutinės minutės.

Liko patenkinti ir paguosti, 
nors ir gerokai pavargę, šventės 
rengėjai'— abi pusiasalio b-nių 
valdybos ir daugelis šį kartą 
jiems padėjusių tautiečių. Daug 
darbo buvo įdėta, bet tikrai ma
lonu, kad šventė pasisekė tikrai 
puikiai. Tai reiškia, kad einama 
geru keliu. Buvęs.

Paulius Jurkus savo vienoje apy 
sakų taip vaizdžiai pastatęs 
Dievo didžiausią- bausmę tiems, 
kurie aukas, kilniems tikslams 
skirtas, pasisavina. Arba kam 
dar mūsų neskamba ausyse iš 
Henriko Kačinsko lūpų girdė
tas “Anykščių šilelis”. Operos 
solistė 'Frudencij a Bičkienė su
teiks mums progą išgirsti dainų 
iš gražiausiai skambančių lietu- 
vaitėš lūpų. Tad nė vienas neli
kime namuose lapkirčio 22 d. 
Geriausiai padarysime, jei bi
lietus įsigysime iš anksto pas J. 
Pleinį, 87 Sanford Ave. S. arba 
sekmadieniais po pamaldų kny
gų kioske. Sk. St

Hamiltono ateitininkų susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 9 
d., 5 vai. p.p. parapijos salėje. 
Paskait ąskaitys kun. dr. J. Gu
tauskas iš Toronto. Visiems na
riams dalyvavimas būtinas. Ma
loniai kviečiame visus prijau
čiančius pasiklausyti paskaitos.

Kuopos valdyba.
LN nariai. Ryšium su artėjan

čiu LN narių susirinkimu patei
kiame žinias apie LN akcinin
kus: įnešusių po $1.000 yra 11, 
po $700 — 1, po $500 — 9, po 
$300 — .4, po $200 — 36, po $100 
— 304. Išviso pilnateisių narių 
yra 365. Jų įnešta $55.000.

Dalinai įnešė: po $50 — 3, po 
$25 — 1, po $5 — 1. Išviso akci
nio kapitalo 1958 m. lapkričio 1 
d. $55.190. Viso parduota 550 ak
cijų. Pagal įstatų projektą, ku
ris visiems nariams išsiuntinė
tas, vienas asmuo negali atsto
vauti su įgaliojimais kitų narių 
daugiau, kaip 10% visų parduo
tų akcijų arba šiuo atveju į atei
nantį visuotinį susirinkimą vie
nas asmuo negali atsinešti dau
giau kaip 55 akcijų atstovavi
mo.

Netekome tauraus tautiečio. 
Spalio 22 d. mirtis pakirto se
nesnės imigracijos lietuvį Kane- 
vą Juozą. Velionis Lietuvą pali
ko 1913 m. Kilęs iš Plungės pa
rapijos, vedė dar Lietuvoj 1907 
m. irgi žemaitę Domarkaitę Mo
niką. Vykdamas į Kanadą, žmo
ną su 4 vaikais paliko tėvynėje, 
kuriuos atsiėmė 1923 m. Greitą 
šeimos atsiėmimą sutrukdė iški
lęs karas.

J. Kaneva paliko žmoną, 2 sū
nus, 2 dukteris, 6 anūkus ir 1 
proanūką.' Mirė sulaukęs 79 me
tų. Palaidotas spalio 25 d. iš AV 
lietuvių bažnyčios. Pamaldas 
atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė kun. dr. J. Tadarauskas. Ve
lionio palydėtti susirinko apy
pilnė bažnyčia žmonių. Daugiau 
kaip pusė jų buvo senieji lietu
viai ateiviai? Tiek daug jų susi
rinkusių-- mūsų graži bažnytėlė 
turbūt nebuvo mačiusi. Į kapi
nes palydėjo apie 100 mašinų. 
A.A. Juozo giminės ir pažįstami 
prie jo karsto prisiuntė net 51 
vainiką bei gėlių.

Velionis buvo retai tauraus 
būdo. Gyvendamas iš pensijos, 
niekad nebuvo atsakęs paramos 
nė vienam aukų rinkėjui. Ku
riantis Liet. Namams, jis nors ir 
senyvo amžiaus, vienas iš pir
mųjų įstojo nariu.

Dėl savo gražaus gyvenimo ir 
nuoširdaus būdo jis jo mirties 
susilaukė gražiausio atsisveiki
nimo ir didžiausios pagarbos.

Velionio artimiesiems — jo 
žmonai Monikai, dukterims Pet- 
rutei Gurklienei iš Tillsonbur- 
go, Ont. ir Monikai Stukienei, 
sūnums Juozui Kanevai ir Ka
ziui Kanevai iš Stevenson, B.C. 
—netekusiems brangaus vyro ir 
mylimo tėvelio reiškiame gilią 
užuojautą! - Sk. St.

šokių vakaras
įvyks ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 15 d., 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos salėje, 1910 E. Falls St, 
NIAGARA FALLS, N.Y.

Pradžia 8 vai. vak. 
Veiks baras ir užkandinė.

Goutos pelnos skiriamos lietuvių šalpos bei kultūriniams reikalams. 

Maloniai kviečiame visus Niagaros pusiasalio lietuvius.
Buffalo Lietuvių Klubo Valdyba.

LJU. - •, ........ -------------- • • • ■ • ■
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Lietuviai pasaulyje

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augftt procento! už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liu- 
džiaus įstaigoje (II ougštas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

789 DUNDAS ST., LONDON, ONT. Tel. GE. 4-0514.
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
lišku vilnoniu medžiagų, odinių švarkų ir kt. dalykų pigiau

siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

IA VALSTYBĖS
Tautos Fondo valdyba perei

tame VLlKo posėdy spalio 11-12 
4. pasitraukė ir buvo perrinkta 
nauja: pręL J- Balkūnas, K. Bie
linis, P. Minkūnas, A Ošlapas, 
A. Skėrys.

Dr. Pr. Padalis, dirbęs “Ąm. 
Balso” Muencheno skyriuje, 
spalio 23 d. atvyko į Niujorką ir 
laikinai apsistojo Brpoklynę.

Pulk. K. Grinius, dirbęs “Am. 
Balso” Mųęnciiėhb rusų skyriu
je, atvyko į Vašingtoną.

Piniginės perlaidos į 
Lietuvą

Jau kuris laikas sėkmingai į 
Lietuvą pinigus persiunčia Gra- 
mercy, kurios adresas yra 744 
Brad St., Newark, N.J.

Siunčiamų pinigų kursas. da
bar yra 10 rublių už vieną do
lerį. Siuntėjas gauna gavėjo pa
kvitavimą. Kaip iš firmos suži
nome, vis didesnis skaičius lie
tuvių pinigus siunčia per Gra- 
inercy į Lietuvą. Tokios pini
ginės dovanos, siunčiamos pa
kartotinai.

Firmos savininkas europietis, 
gerai supranta mūsų reikalus ir 
stengiasi kuo geriausiai patar
nauti kiekvienam lietuviui.

Gramercy taip pat persiunčia 
siuntinius į Lietuvą ir kitus 
kraštus. Iš privačių firmų, be
rods Gramercy yra vienintelė 
firma, pinigus persiuhčianti į 
Lietuvą ir SSSR. B.
VOKIETIJA

Vok. Kr.Valdybos įstaiga per
keliama į Huettenfeldą, į Vasa
rio 16 gimnaziją. >

Uždaryto “Am. Balso” Muen
cheno skyriaus tarnautojai at
leisti be jokios kompensacijos. 
Dr. K. J. Čeginskui net nepa
dengtos išlaidos sugrįžti pas 
šeimą į Švediją. Esą, dėl to, kad 
jis buvęs tarnybon priimtas ne 
iš ten, bet iš Stuttgarto.

Atvykęs likvidacijos pravesti 
tūlas John Albert, pats pabėgė
lis nuo Hitlerio, ten elgėsi be jo
kio respekto buvusiems bendra
darbiams bei jų darbui. Jis leido 
į įstaigą ateiti patyrusių bend
radarbių verbuoti kažkokiam 
rangovui, o visą archyvą sunai
kino. Makulatūron atiduota visa 
surinkta sovietinė spauda, laik
raščių iškarpos, rankraščiai, už
rašytos kalbos ir tt. ’Albert elg
sena buvusių tarnautojų laiko
ma nesuprantama ir daugelis jų 
sako, jog būtų gera, kad visu 
tuo reikalu susidomėtų kongre
so komisija,
ŠVEICARIJA

Dr. A. Geručiui, gyv. Šveica
rijoje, spalio 16 d. padaryta sun
ki vidurių operacija.
BRAZILIJA

Už Šv. Tėvą Pijų XII V. Zeli-

DELHI - TILLSQNBURG, Ont
Šios apylinkės'katalikių mo

terų skyrius spalio 18 d. turėjo 
savo pirmąjį pasirodymą — šo
kius su menine programa ir vai
šėmis.

Programą išpildė jaunimas: 
jaunos mergytės inscenizavo ir 
padainavo keturias liaudies dai
neles, vyresnieji gi pagrojo įvai
riais muzikos instrumentais, 
deklamavo ir pašoko tautinius 
šokius. Programą paruošė D. 
Norkienė ir Z. Augaitienė. '

Po programos prie gero or
kestro buvo smagiai pašokta ir 
pasivaišinta pačių skyriaus na
rių suneštom vaišėm. Veikė ir 
loterija kaip niekad iki šiol, su 
daugybe įvairiausių' fantų. O 
svečių gausybė! Kaip niekada 
eiliniame parengime. Jauki šei
myniška nuotaika ir tik mote
rims įmanomas paslaugumas ir 
sugebėjimas viską pravesti, kiek 
vienam šio. parengimo dalyviui 
paliko kuo geriausius įspūdžius.

Šis pobūvis tarp kitko KLK 
Moterų D-jos skyriui davė virš 
$200 pelno, kuris bus sunaudo
tas kultūriniams bei šalpos rei
kalams.

Tikimės ir ateity iš mūsų 
veikliųjų moterų daugiau tokių 
šviesiu savaitgalių. Dalyvis.

KLK Moterų D-jos skyriaus 
valdyba praneša, kad ateinan
čių metų sausio 31 d. numato 
rengti kaukių balių. Ypatingai

kviečia jaunimą jame dalyvauti 
ir jau dabar pradėti jam ruoš
tis. Tuo pačiu prašę kitų organi
zacijų bei klubų tą dieną'nuo 
betkokių parengimų susilaikyti. 
Smulkesnis pranešimas apie nu
matomą parengimą bus vėliau.

Skyriaus valdyba.
Padėką

Nuoširdžiai dėkojame KLK Moterų 
D-jos Delbi skyriaus vardu visoms po
nioms padėjusioms suruošti musų sky
riaus pirmąjį pobūvį. Ypač dėkojome 
už paaukotus loterijai fantus, tortus, 
įvairiausius pyragus bei pyragaičius ir 
kitus maisto produktus.

Ačiū tautinių šokių šokėjoms ir musų 
mažiesiems programos išpildytojams bei 
jų vadovams. Nuoširdus ačiū visoms ir 
visiems talkininkavusiems įvairiuose 
darbuose, ir visiems svečiams dalyvavu
siems ir visokeriopai rėmusiems pobū
vio metu musų skyrių.

Skyriaus valdyba.

Padėka
Visiems nuoširdi padėka, kurie prisi- 

dėjot ir surengėt mums 25 m. vedybi
nio gyvenimo proga pobūvį. Ačiū p. J. 
Stradomskiui už pasakytus kelis žo
džius, sveikinimus ir linkėjimus, ačiū 
klebonui kun. Riek u i už taip įspūdingą 
kalbą vaišių metu, šeimininkėms rengė
joms ir rengėjoms, didžiausias ačiū p. 
Strodomskienei, p. Bortulioms, p. Dum- 
Šams, iš Toronto p. Mačiulienei ir ma
no dukrelei Albinutei ir iš tolimesnių 
apyltnk.: windsoriečiams, detroitiečtoms,, 
sbdburiečiorns, torontiečiams, wellan- 
diečioms, hamiltoniečiams ir visiems 
šios apylinkės dalyviams. Taip pat už 
brangios dovanos visiems nuoširdus 
ačiū.

nos lietuvių parapijos bažnyčioj 
šv. Mišios buvo spalio 12 d. va
kare. Mišias- celebravc kun. P. 
Ragažinskas, asistav kun. J. 
Šeškevičius ir tėvas J. Bruži- 
kas, SJ. LKBendruom'. aės cho
ras giedojo “Requiem” ir “Libe
ra”, vadovaujant F. Gudauskui. 
Kukli bažnytėlė buvo pilnutėlė 
žmonių, atėjusių atiduoti pasku
tinę j>agarbą savo gerajam Tė-r 
vui, Didžiajam Taikos Popie
žiui. H. D.
AUSTRALIJA

Apie Melbourne žymesnius 
lietuvius “Mūsų 'Pastogėje” rašo 
A. Krausas — pamini jų darbus 
ir gyvenimą. Štai jų eilė: 
Teisutis Zikaras yra pasižymė
jęs skulptorius. Prie Laisvės 
Paminklo įrengtoje ‘Nežinomo 
Karevio aikštėje pačiame vidu
ry stovįs paminklas yra jo kū
rinys. Melbourno .universiteto 
studentų^ rūmų fasado reliefi- 
nės skultptūros taip pat jo kū
rinys. Pereitasi metais jis buvo 
pakviestas lektoriauti į Mel
bourno Karai. Technikos kole
džą, kur dėstė skulptūrą. Be to, 
jis turi privačią studiją ir turi 
mokinių. Jis priklauso Victori- 
jos Skulptorių Sąjungai ir yra 
jos valdybos vicepirmininkas. 
Yra dalyvavęs visoje eilėje pa
rodų, turįs daug užsakymų baž
nyčioms. Religinio meno paro
doje gavęs premiją už šv. Pran
ciškaus skulptūrą. Jo darbų 
esanti įsigijusi Ballarato Meno 
Galerija ir eilė privačių asme
nų-

Algirdas Kabaila, prieš keletą 
mėtų baigęs ‘ Karšt' Technikos 
Kaledžą, dabar ten lektoriau- 
ja. Jis yra baigęs Šiaulių gim
naziją, studijavo Vyt. D. Uni
versitete Kaune, Stuttgarto 
Augšt. Technikos Mokykloje, o 
diplomą gavo Melbourne. Jis 
dalyvaująs taip pat mokslinėje 
spaudoje. Yra vedęs dailininkę 
Vidą Mikailaitę.

Minėtame technikos koledže 
vakarais po darbo studijuoja 
įvairias mpkslo šakas eilė lietu
vių: E. Pankevičius, J. Rimas, 
K. Lymantas, V. Andriukonis, 
V. Žižys, A. Balnionis, Kunčiū- 
nas, J. Kirša, J. Juška, S. Tamo
šauskas, V. Tamošaitis, P. Bal
tutis ir daug kitų.

Skulptorius V. Jomantas turi 
įrengęs- studiją Geštautų name. 
Jo kūrinys “Mėlynoji Paukštė” 
yra nupirktas ir išstatytais Mel
bourno Meno Galerijoje.

Inžinieriai Andrius Gasiūnas 
ir Vyt. Vaikius bei iš Geelongo 
neseniai atsikėlęs braižytojas 
V. Rekešius dirba Kelly-Lewis 
firmoje. Šios stambios firmos 
vandens siurblius gaminančio 
skyriaus vyr. inžinierių yra Ga
siūnas, sūnus Lietuvoje garsė
jusio gydytojo Aleksandro ir 
Ninos Gasiūnienės, buvusios 
Šiaulių Muzikos Mokyklos mo
kytojos. Abu tėvai dabar yra iš 
JAV atsikėlę pas sūnų į Austra
liją. Audrius Gasiūnas gimna
ziją baigė Šiauliuose, technikos 
mokslus Šveicarijoje. Jis yra 
vedęs Šiaulių Teatro aktorę G. 
Klupšaitę, kuri Melbourne porą 
metų vadovavo vaidybos gru
pei. '

Archit. Jurgis Zaikauskas 
dirba Leiton Irvin firmoje. Jis 
yra baigęs Kauno A Technikos 
Mokyklą, studijavęs MuencKe- • 
ne, architekto vardą įgijęs Mel
bourne.

E- žižienė prie Sarbonos uni
versiteto buvo baigusi prancū
zų kalbos kursus, atvykusi Aus
tralijon mokytojavo Sales gim
nazijoje ir tuo pačiu metu stu
dijavo Melbourne universitete 
filologiją, gavo BA laipsnį. Da
bar ji mokytojauja Heidelbergo 
gimnazijoje Melbourno prie
miestyje. Jos vyras Vytautas 
žižys, dirbdamas, vakarais stu
dijuoja ir šiemet baigs Melbour 
no Technikos Koledže susisieki
mo inžineriją. Abu jie taip pat 
neapleidžia visuomeninio darbo.

Liaudies meno atstojai Nikas 
Cininas ir V. Baltokas nusipirkę

jus. Cininas buvo suruošęs sa
vo darbų parodą. Be jų Mel
bourne liaudies meną populia-
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J. Gimbutas savo straipsnyje 
’’Lietuvių sodžiaus architektū
ra Mažojoje Lietuvoje” apžvel
gia visa to klausimo literatūrą 
šif bendrom visų išvadom, kad 
Mažosios Lietuvos sodžiaus sta
tyba bei sodybų išplanavimas 
yra labai giminingas sū Didžio
sios Lietuvos sodybų išplanavi
mu bei statyba, bet labai skiria
si nuo vokiškų sodybų bei namų 
statybos. Dėstymas yra paryš
kintas gausiomis iliustracijomis, 

. gale knygos net duodant kruopš
čią jų metriką.

Autorius savo straipsnį prade
da, kaip jau prisiminta, visiškai 
nevykusia vokiečių kolonizaci
jos istorine apžvalga. Pasirėmęs 
menka literatūra, jis pats, ma
tyt, nesusidarė pakankamo vaiz
do, o tuo labiau nepajėgė jo 
skaitytojui perteikti. Pagaliau 
tai yra visiškai' nereikalingas 
priedas, kurio nelaimingi išsi
reiškimai tik supainioja reikalą. 
Kąikurie posakiai kertasi jau ir 
su šio rinkinio kitomis vietomis, 
o juo labiau susikirs su vėlyveš- 
niais leidiniais, kai bus nagrinė
jamos kitos Maž. Lietuvos prob
lemos. Ką pav. reiškia tokie po
sakiai: “Galindai ir Sūduva vir
stą Mozūrų žeme” (154 psl.); “15 
g, ordinui žlugus, lietuviai atku- 
tp ir tankiau apgyvendino Maž. 
fSėtuvą, sudarydami jos gyven
tojų masę” (T. p.). Iš kur gi tie 
^ątkutę” lietuviai atsirado? Ar, 
kaip Mortėnsenas sako, iš Di
džiosios Lietuvos atėjo? Ką reiš
kia “atkuto”? Argi neatkutę ne
gyveno? Argi 15 a. žuvo ordi- 
jias? Esą, 1890 m. vokiečių ofi
ciali statįstika priskaitė Rytprū- 
sįuose vos apie 9% lietuvių. Ma
nojoje Lietuvoje lietuvių pro
centas buvęs daug didesnis, bet 
tikslios statistikos, girdi, neturi
me (155 psl.). Kam toks posakis, 
kai juk žinomi duomenys aps
kritimis ir dar smulkesniais vie
netais. Ištiktųjų pagal oficialią 
.Vokišką statistiką 1890 m. viso
je Maž. Lietuvoje lietuvių buvo 

jos šiaurinėse apskrityse 
4S.6%, o be Tilžės ir Klaipėdos 
miestų net 56%. Be to, juk yra 
visokių kitokių statistikų duo
menų, pav. bažnytinių, valsčių, 
mokyklų ir pan. Štai šitokiems 
liapsusams išvengti ir reikėjo 
leidiniui nusimanančio redakto
riaus, apie kurį jau pradžioje 
prisiminėme.

■“’Visai natūralu, kad lietuviš
kos architektūros, sieną nusta
čius į pietus nuo Prėgliaus tu
rėjo kilti klausimas, o koks gi 
jos santykis su kalbine siena ir

STUDIJOS ANE MAŽĄJA LIETUVĄ
(Pabaigą).

\ '

kurgi yra Mažosios Lietuvos sie
na? Autorius šitą klausimą pa
baigoje savų straipsnio lyg ir ke
lia, bet neaiškiai ir atsakymą pa
lieką susirasti jo perspausdina
muose trijuose kalbinių sienų 
žemėlapiuose, kurių jis nei apta
ria, nei vertina, nei suriša su sa
vo dėstymu. Esą jie pridedami 
palyginimui Ištiktųjų anie klau 
Simai lieka neatsakyti Gaunasi 
Įspūdis, kad tie žemėlapiai pri
dėti tik dėl to, kad po ranka pa
kliuvo (203-205 psl.).

Po nevykusio įvedamojo sky
relio, kuris problemas toli gra
žu nepastato tinkamon plokstu- 
mon nei istoriškai, nei sociališ- 
kai, nei kultūriškai, autorius ga
na sklandžiai apžvelgia sodžiaus 
statybos lietusią se
nąją literatūrą ir gražiai pertei
kia duomenis apie Mažosios Lie
tuvos lietuviškųjų sodybų išpla
navimą, trobesių tipus, jų archi
tektūrines savybes ir architek
toniką bei puošmenis, šiais klau 
simais autorius rašo jau ne pir
mą kartą .ir čia jąučiasi namie. 
Bet kai tik pasukama į plates
nius laukus, tuojau atsiduriama 
ant slidaus tako.

Štai skyr. “Nelietuvių sody
bos Prūsų žemėje”. Jau pirmoji 
eilutę yra nelaiminga, matyt, 
paimta iš kokios vokiškos kny
gos visiškai nesigilinus į pras
mę. Mozūrai, esą “vakariniai 
slavai”, apgyvenę “buvusius 
baltų pietinius plotus: Sūduvą ir 
Galindą”... (198 psl.). Įdomu, 
ką pasakytų lenkas tokį mozūrų 
aptarimą paskaitęs?

Sekančiame puslapy sakoma: 
“Varma yra germanų kolonizuo
tą sritis tarp Karaliaučiaus ir 
Elbingo”. Jei jau neaišku buvo, 
kur yra Varma, juk galima buvo 
žvilgtelėti į paties autoriaus per
spausdintą kilčių žemėlapį (154 
psl.) ir būtų pamatęs, kad ne 
tarp Karaliaučiaus ir Elbingo. 
Be to, autoriaus naudotoje lite
ratūroje šioje vietoje greičiausia 
buvo kalbama apie naujųjų lai
kų Varmą, vokiečių vad. Erm- 
land, administracinį vienetą, 
plotą, kuris nuo 1466 m. priklah- 
sė Lenkijai iki pat 1772 metų. 
Lenkai šiam kraštui yra padarę 
per tuos 300 metų gana didelės 
įtakos. Ir šiandien tai tebėra ka
talikiška sala Rytprūsiuose. Ar 
neturėjo jie įtakos ir kaimo for
moms bei architektūrai? Auto
rius sako: “Netoliese slavų ap
gyventoje Allensteino apylinkė
je vyrauja medinė statyba ...”

Bet juk ištikro Allenstein (lenk. 
Qlsztyn) ’yra ne netoli, bet pa
čioje Varmoje — Ermlande.

Leidėjai apgailestauja, kad jie _ _____________ ... .
nepajėgę šio rinkinio išleisti ir1 imties kūriniui parašyti šiomis 
svetimomis kalbomis. Turint 
galvoje tokiuos nelaimingus pa- 
klaidžiojimus, tenka džiaugtis, 
kad taip išėjo.

J. Balys, stropusis mūsų tau
tosakos tyrinėtojas pateikia čia 
gražų straipsnelį apie Maž. Liet, 
tautosaką, ištiktųjų apie jos dai
nas. Išnagrinėjęs 40 dainų, jis 
randa, kad iš jų 24 yra žinomos 
tik Maž. Lietuvoje, 12 šiek tiek 
žinomos ir kitose srityse, o 4 vi
soje Lietuvoje. Jis taip pat kon
statuoja, kad vokiečių įtaka į M. 
Liet, lietuviškąsias dainas yra 
buvusi labai menka. Gale strai
psnio bando aptarti mažalietu- 
vių būdą, daugiausia parinkda
mas įvairių autorių nuomonių, o 
pagaliau ir pats bandydamas 
įvertinti mūsų laikų mazalietu- 
vį. Bandymas įdomus, bet nepil
nuose dviejuose puslapiuose 
daug ko pasiekti negalima, tad 
ir autoriaus teigimams gal dar 
reikėtų daugiau įrodymų. Jo 
nuomonė apie mūsų laikų maža- 
lietuvį, slegiamą “mažavertišku- 
mo komplekso” yra nekokia, 
stačiai neigiama. Bet tai jau ne
įrodoma tautosakine medžiaga, 
tad vargu ar tinka spręsti kartu 
su tautosakinėmis problemomis.

Šiaip tenka tik apgailestau
ti, kad autorius savo straipsnį 
perdaug susiaurino. Neviskas 
pasakyta apie dainas, o kitos 
tautosakos sritys liko visiškai 
nepaliestos.

J. Žilevičius pasirodo ne tik 
puikus liaudies muzikos žinovas, 
bet gerai nusivokiąs ir kultūros 
istorijoje. Aiškindamas muziki
nius reiškinius jis paliečia ir 
platesnes problemas padaryda
mas visai tikslių pastabų, ro
dančių plačią kultūrininko eru
diciją. _

Žilevičiaus išvada yra, kad 
apie 70% melodijų Mažojoj Lie
tuvoj yra bendros su Didžiąją 
Lietuva, bet ten jos archaiškes
nės, daugiau dvelkiančios seno
ve ir turi šiek tiek vokiškų prie
maišų. Žemaičių melodijų įtaka 
esanti nedidelė. Daug didesnė 
suvalkiečių bei dzūkų įtaka. M. 
Lietuvos melodij ų archaiškumą 
autorius aiškina dviem priežas
tim. Pirmiausia, kad dainai vys
tytis • mąžai tikęs gyvenimas 
vienkiemiuose, o svarbiausia, 
kad protestantizmas dainą pa
smerkė, laikė ją nuodėme. Dėl 
to daina nuėjo lyg į pogrindį, kai

Konkursas kantatai parašyti
Lietuvių Muzikos Komisija ’ pristatomas ligi 1959. Xn. 31 

susitarė su I Dainų Šventės Ko
mitetu ir skelbia konkursą kan
tatai ar kitokiam tokios pat ap-

sąlygomis:
1. Muzikos kūrinys rašomas 

kompozitoriaus pasirinktam 
tekstui (pageidaujama patrioti
nio turinio) mišriam chorui su 
solistais ir akompaniamentu, 
išpildant trankąs 10-15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kviė- 
čiami lietuviai kompozitoriai. 
Kiekvieno komp. prašoma kon
kurse dalyvauti tik su vienu kū
riniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis - klayy- 
ras, pasirašytas slapyvardžiu,

Didžiojoje Lietuvoje nuo sutar
tinių laukai ir girios plyšo. Ne
buvo čia nei piemenėlių, nei jų 
raliavimo. Čia vystėsi giedoji
mas, kuriam lietuviškos dainos 
padarė įtakos. Taip susikūrė at
skiras lietuviškas Mažosios Lie
tuvos giesmynas. Jų melodijose 
esą daug priemaišų, skolintų iš 
dainų. Vysk. Hoffheinz tas lie-, 
tuviškas giesmes surinko ir 1894 
m. paskelbė atskirame gies
myne.
'Muzikos instrumentai Maž. L. 

tie patys kaip ir Didžiojoje L- 
Lietuviai čia skambina kanklė
mis, o vokiečiai citra. Buvo pu
čiamųjų instrumentų iš medžio. 
Bet reformacija smerkė ir mu
ziką, dėl to neturėjo laisvės nei 
kanklės, nei trimitai, nei birby
nės ar būgnai, kuriais būdavo 
pritariama grojant vestuvėse. 
Dėl to jų daug išnyko.

Penki , straipsniai yra rinkiny. 
Kad ir trumpai sustojant ties 
kiekvienu, recenzija išėjo ne 
trumpa. Bet juk tai ne eilinė kny 
ga. Tai planuoto ir organizuoto 
darbo vaisius. Trūkumų joje 
yra, bet koks gi darbas be trū
kumų? Kai bus leidžiamas ant
ras tomas, gal bus pasimokyta iš 
šito klaidų ir nuo kaikurių jų 
apsisaugota. Dauguma rinkinio 
medžiagos yra ne originalinės 
studijos, bet kitų tyrinėjimų 
santrauka, kartais ne be nukry
pimų. Jei būtų tokis leidinys lei
džiamas kuria svetima kalba, 
reikėtų nuo tokių nukrypimų 
apsivalytu Komisijai reikėtų tu
rėti savo leidinių redaktorių. 
Tokį, kuris nesivaržytų kai ką ir 
nubraukti. Tenka budėti, kad di
delės pastangos duotų vertų 
vaisių. A. Šapoka.

šiuo adresu: Mrs- Alice Ste
phens, 64 East Van Buron, 
Room 514, Chicago 4, I1L Atski
rame užlipintam voke prideda
mas kompozitoriaus adresas ir 
pavardė.

4. Gautus rankraščius apsvars 
tys jury komisija, kuri pirmoj 
eilėj įvertins kūrinių meninį ly
gį, antroj eilėj 
mūsų sąlygoms, 
rinį, kuris galės būti išpildomas 
1961 m. n Dainų Šventėj Čika
goje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad at
rinktas kūrinys galės būti išpil
domas Dainų Šventės progra
moj, pageidaujama akompania- 
mento, kuris, reikalui esant, ga
lėtų būti atliktas vargonų ir for
tepijono arba ir orkestruotas; 

tokios, kad būtų pajėgiamą pa
ruošti vidutinio pajėgumo cho-

tinkamumą

vokalinės dalies pageidaujama

rams.
6. Jury komisija gali- nutar

ti, kad iš atsiųstųjų neatsiranda 
atrinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kompo
zitoriui įteikiama $1.000 premi
ja. Premiją skiria I Dainų Šven
tės Komitetas ir ji įteikiama II 
Dainų Šventės metu.

8. Lietuvių Muzikos Komisi
jos tęisės premijuoto kūrinio at
žvilgiu:

a. leidžia pirmąją laidą,
b. spausdiną ar kitaip multi

plikuoja premijuoto kūrinio bal 
sus, tą kūrinį rengiant II Dai
nų Šventei,

c. premijuotas kūrinys niekur 
negali būti išpildytas viešai 
anksčiau negu jis bus išpildytas 
II Dainų Šventės programoj.

9. Su riępręmijuoĄ kūrinių 
autoriais jų kūrinių išleidimo ar 
panaudojimo reikalu galės būti 
tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

KF Lietuvių Muzikos
Komisija:

VL Jakubėnas, A. Aleksis, 
Br. Budriūnas, A. Dzirvo- 
nas, J. Gaidelis, J. Kreivė
nas, J. Kudirka, B. Mar- 
kaitis, SJ, A. Mikulskis, A. 
Stephens, J. Zdanius, J. 
Žilevičius.

Kultūros ir knygy pasauly
Landsbergio premijuotoji dra

ma “Penki stulpai turgaus aikš
tėje” pirmą kartą statoma Cle- 
velande lapkričio 15 d. Režisuo
ja P. Maželis.

“Nida” išleidžia 1959 m. kas
dien nuplėšiamą sieninį kalen
dorių. Kiekvieno dienos lapelio 
kitoje pusėje bus koks juokas, 
minėtina data ar eilėraščio pos
melis. Kalendoriaus kaina $1, 
Anglijoje 5 šilingai.

“Nida” jau baigia spausdinti 
Balio Gražulio apysakų rinkinį 
‘Sudužęs vazidas”. Kartu išeis 
r “Rinktinės” Nr. 2, išspausdin
tas jau geresniam popiery negu 
pirmasis numeris.

Dail. Miko Šileikio jo 65 metų 
amžiaus ir 35 m. kūrybinės su
kakties proga ruošiamoji paro- 
ia atidaroma lapkričio 1 d. Čiur 
lionio galerijoje Čikagoje, ku
rios jis yra direktorius. Parodą 
ruošia Menininkų Klubas. Išsta
tyti 52 darbai — 40 aliejinės ta
pybos, 6 akvarelės ir 6 anglies 
piešiniai.

Dail. M. Šileikis yra zarasiš- 
kis, į JAV atvykęs 1913 m. Dai
lės mokėsi Bostone ir 1923 m. 
baigęs Čikagos Meno Institutą. 
Dabar jis dirba “Naujienų” 
spaustuvėje ir redaguoja “Meno 
Žinias” jau 30 metų. Be to, jis 
yra išvertęs keletą knygų — 
Ąrcibaševo “Sanin”, Doyles 
“Kruvina studija” — kurios bu
vo spausdinamos periodikoje.

Liet. Enciklopedija prieš sa
vaitę paskelbė paskutinę prenu- 
ratoš talką. Kaip džiugu ir ma
lonu, kai patyrėme tiek daug 
pritarimo sulaukdami gausiai 
naujų talkininkų.

Mūsų pirmosios šios talkos 
kregždės: kun. P. Jakulevičius, 
Julius Norkus, Paul P. Jančaus- 
kas, S. Iljesevičius, Juozas Ged
minas, A. Kairys, J. Jaks-Tyris, 
Joseph Paškevičius, J. Brazys, 
A. Petkus, P. Milius ir K. Jaz- 
dauskas.

Nuoširdi mūsų jiems padėka, 
mūsų lietuviškas ačiū talkos 
kregždėms!

Mūsų darbas bendras, ir gau
sia talka norime drauge ’pasida
linti. Tačiau kartu apgailėdami 
turime pasakyti, kad vien dėl 
techniškų priežasčių mes naujų

jau skelbti neįstengiame. Tene- 
būnie tas piktu palaikyta. Kuo
met pasibaigs talka, LE leidykla 
atskiru leidinėliu išleis visus 
talkos duomenis, kur bus pa
skelbti talkininkai ir jų pasisa
kymai. Tą leidinėlį gaus visi LE 
prenumeratoriai. LE Leidykla.

Visų rūšiy stalių darbai 
yjrtuyįr .spintelės (kąbitąi), nauji baldai, įvairiu spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS. 

V. L1UBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

gos tradicinė meno paroda ren- 
?iama gruodžio mėn. Čikagoje, 

iurlionio galerijoje. Rengimo 
komitetą sudaro dail.: A. Rakš
telė, VI. Vaitekūnas 
Tričys.

Benys Babrauskas, 
metus išbuvęs Liet. 
Draugijos pirmininku, perduo
damas, pareigas, LRD praneši
mų Nr. 26 išspausdino gražų at
sisveikinimo laįšką, kuriame ap
žvelgia ir per tuos septyneris 
metus draugijos nuveiktus dar
bus bei rūpesčius lietuviškąja 
knyga. Kartu pirmininkas dėko
ja savo buvusiems bendradar
biams, mecenatams, padėju
sioms sukaupti lėšas ir visiems 
padėjusioms darbe.

Liet. Rašytojų D-jos naujoji 
valdyba pirmajame posėdy pa
reigas pasiskirstė šitaip: pirm. 
J. Tysliava, vicepirm. P. Naujo
kaitis ir A. Landsbergis, sekr. P. 
Jurkus, ižd. Stp. Zobarskas, L. 
Žitkevičius ir K. Grigaitytė — 
valdybos nariai. Pirmininko ad
resas: 192 Highland Blvd., 
Brooklyn 7, N.Y. Sekret. adr.: 
910 Willoughby Ave., Brooklyn 
21, N.Y.

Stepo Zobarsko Lithuanian 
Folk Tales knygynuose jau iš
parduota. Beliko dar nedidelis 
kiekiu pas knygos autorių. Zo
barskas šiuo metų ruošia rink
tinių lietuvių novelių antologi
ją angliškai: Outstanding Lithu
anian Short Stories. Jau išvertė 
J. Savickio, J. Grušo ir kt. no
veles. Knyga pasirodys 1959 m.

“Lietuvių Rašytojų” leidinio 
sudarymo ir tvarkymo darbai 
dar nebaigti. Leidinio redakto
rius, perdavęs LRD vadovavi
mą, turės daugiau laiko prisėsti 
ir- tikisi nugalėti žymiąją kliū
tį, Ly. šiaip ar taip užpildyti 
trūkstamas 29-nių kolegų spra
gas. Dar kartą raginami visi, 
kurie atsiliko, paskubėti atsiųs
ti nuotrauką ir žinias, kad ne
reikėtų jų rankioti iš spaudos.

ir Jonas

septynis
Rašytojų

(Pirmoji Lietuviška)

automobilius
Mount Royal Motors

(Savininkai V. Dundžiai) 1

3 Aukland Road
Važiuojant Dundqs St. W., pirma gatvė už KippĮįng j kairę

MOUNT ROYAL MOTORS

automobilių prekyba Toronte
PARDUODA naujus

Kas sekate kanadiečių spaudę pastebėjote, kad

paskutiniu laiku vis daugiau ir daugiau parduo

dama RAMBLER automobilių. Priežastis - kuro

taupumas, mašinos patvarumas ir idealus dydis

- nei per maža, nei per didelė; nėra vargo su 

parkinimu, telpa į visus garažus ir patogiai tai-

pina Šešis suaugusius asmenis.

Atšilankykit, patys ppm^tykit ir jsitikinkit

mašinos kokybe ir viskę išsiaiškinsit lietuviškai
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Mann & Martel ™
REALTORS

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Morgueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pama$, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, ♦ nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras narnos su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų;pastotas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.

St. Cloir - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro narnos su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo- 

»mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jane - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5< kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniško virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiros, alyva Šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su~2 garažais/ 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksos, 1 mėtų senumo, viso- 

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

Egiinton - Keele
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

SAKALAS
- SAKALAUSKAS ,

Darbo telef. LE. 4-8481
Namu tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

Jane - Annette
$1.500 įmokėti, 3 metų senumo^ 
moderniška virtuvė, privatus įvažia
vimas. Skola 23 metams 5Y2%. 
Kaina $15.900.

Bloor - Delaware 
1 atvira skola

$3.000 įmokėti, 6 kambariai, 4 ga
ražai, alyva šildomas. Savininkas gy
veno. 30 metų. Naudokitės proga 
pirkti iš pirmų rankų. Arti prie Bloor. 
Savininkas pirko. Prašoma kaina 
$16.900.

Bloor - Do vercourt
$3.000 įmokėti, 9 kambariai, 3 vir
tuvės, 2 vonios. Geras pajamų na
mas. Geri morgičiai. Su įmokėjimu 
$5.000 duoda 1 atvira skolą. Kai
na $17.900.

Indian Rd. -Humberside
$3.500 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildomas. Geras, švarus 
namas, ramiame High Park rajone.

. Bloor - Havelock
$5.000 įmokėti, 9 dideli, gražūs 
kambariai, garažas, gražus kiemas. 
Arti prie susisiekimo, krautuvių, mo
kyklų.

Jane - Bloor 
1 atvira skola

$6.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, 6 naujai atremontuoti 
kambariai, -šoninis įvažiavimas.

Bloor - Windermere 
$18.000 pilna kaina, 7 kambariai, 
atskiras, 2 moderniškos virtuvės, ga
ražas. Arti Bloor, 2 vonios, naujas 
šildymo pečius. Geras pirkinys.

St. Clair - Oakwood 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, 7 dideli 
kambariai, 2 virtuvės, garažas. La
bai arti prie krautuvių, susisiekimo.

Parkdale
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
dideli kambariai, 2 moderniškos vir
tuvės, 3 garažai, vandeniu alyva šil
domas. Prašoma kaina $19.500.

Parkdale
11 kambarių — 1 skola 

$5.000 įmokėti, atskiras, garažas, 
vandeniu alyva šildomas. Reikalin
gas vidtij remonto. Savininkas labai 
nori parduoti.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na- 
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
K E A L T O R S 

Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor 

$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

Dovercourt - College 
$4.000 įmokėti, tl labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsipirkimo.

St. Clair - Bethurst 
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuošė. 2 vonios, 2 virtuves.' 
Vandens ir alyvos šildymas, privo-

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba-
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mr jičius.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiros namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi- 
čius 10 metų. ?

tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. M ARI JOŠIUS
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. MUKIAIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. •> - - Telef. LE. 4-8459
jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namu tel.WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namu tel. LE. 5-4229 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmy dažai, sienoms 
papieris, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15 %— 25%. 

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

IR ŠACHMATUOSE LAIMI 
PROFESIONALAI

XIII-toji Šachmatų Qlimpija 
Miunchene pasibaigė spalio 23 
d. 212 geriausių pasaulio šach
matininkų iš 36-šių kraštų pa- 
demnostravo savo pajėgumą 
“karališkajame” žaidime. Per
einamąją Hamilton-Russel tau
rę laimėjo Tar. Sąjungos šach
matų komanda, surinkusi baig
minėje grupėje 34% iš 44 gali
mų taškų. Antrą vietą išsikovo
jo jugoslavai — 29 t., trečią — 
argentiniečiai — 25% t. Toliau 
seka: JAV 24 t-, Čekoslovakija 
22 t., Rytų Vokietija 22 t., Vak. 
Vokietija 22 t., Ispanija 17% t., 
Bulgarija 17 t., Anglija 16 t. ir 
12-toje vietoje Austrija su 15% 
taškų.

Kanados šachmatų komandai, 
kurioje žaidė Povilas Vaitonis, 
nepavyko tapti B grupės nuga
lėtoju. Nors, komandą ir sustip
rino baigmėn atvykęs Yanofsky, 
bet ji tesurinko 24% t. ir atsidū
rė III-oj. vietoj’. Narsiau už ka
nadiečius kovojo vengrai — 31 t. 
ir olandai — 28% t.; lygiai stip
rūs pasirodė kolumbiečiai, silp
niau žaidė izraelitai, danai, len
kai, švedai, suomiai, islandie- 
čiai, prancūzai ir belgai. Tuo 
būdu Kanados komanda, susi
dedanti iš Vaitonio, Anderson, 
Yanofsky, Fuester, .Joynes ir 
Siemms, bendrame vertinime 
užėmė 15-tą vietą.

Tokiu laimėjimu gali būti pa
tenkintas tiek Kanados šachma
tų meisteris Vaitonis, tiek jojo 
kolegos, nors nieks nedrįs tvir
tinti, kad jiems nebuvo šansų 
pasistūmėti tabelėje į priekį. 
Bet nugalėtojo savybėms pri
klauso ir sugebėjimas išnaudoti 
šansus...

Turnyrą sekusi publika nesi
stebėjo Tar. Sąjungos koman
dos pergale. Ji jau 1952 m. Hel
sinkyje, 1954 m. Amsterdame 
ir 1956 m. Maskvoje paveržė tą 
pačią Hamilton - Russel taurę. 
Tik kad Tar. Sąjungos šachma
tininkai tokiu augštu. santykiu 
—iš 76 partijų jie pralaimėjo tik 
vieną — pralenks savo konku
rentus, buvo visiems staigmena. 
Kovingos nuotaikos, rodos, ne
stigo nei angliškai, nei vokiškai 
kalbantiems žaidėjams. Bet jie 
turėjo nusileisti profesionalams.

Vargas dabar sporto mėgė
jams: profesionalai be vargo 
nuskina lauro šakeles. Nebe 
fantazija ir rizika, kaip anais 
Morphy ir Anderssen laikais, 
būdingos šiandien šachmatų žai
dimui. Ir prigimtų gabumų per 
maža didmeisterio titului. Siste- 

vyksta mergaičių krepšinio ko- jma ** metodas Jma vis labiau 
mandos treniruotės. [nustelbti kitus šio seno, is tol.

Hamiltono Kovo krepšininkės Rytų atkeliavusio, zadimo e e- 
- mentus. Uz tų sausų žodžių sle-

. piasi įtempta ir nuolatinė dar- 
’ buotė prie Šachmatų lentelės, 

sužaisdamos draugiškas Tar. Sąjungos, Jugoslavijos, Ar- 
- : ♦*— šachmatu meisteriai

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS Į Hospital.'Šioms pratyboms jau 

Ši sekmadienį 1 vaL p.p. Pri-|yra įrengti specialūs krepšiai ir 
•• ----------- -------- *—- I įsigyti pritaikyti kamuoliai. Pla

tesnių informacijų galima suži
noti pas vytiečius ar mokykloje.

Pirmosios krepšinio pirmeny
bių rungtynės vyrams nebuvo 
sėkmingos. Vytis I pralaimėjo 
Kingsway 44:38 ir Vytis II su
klupo prieš Št. Hellens 41:15. 
Daug sėkmingiau pasirodė mo
terys. Po atkaklios kovos jos 
įveikė geriau žaidžiusias Cor
pus Christi krepšininkes 23:22. 
Žaidė: O.. Žėkaitė 7, Kasperavi- 
čiūtė 2, Rutkauskaitė 4, Dargy
tė 2, E. Žėkaitė, Kriaučiūnaitė 
8, Vėlyvytė, Barauskaitė. Jau
nutės nugalėjo St. Basils 15:6. 
Žaidė: Pacevičiūtė Kilotaity- 
tė 4, Lorencaitė 4, Brynaitė, Kin 
čiūtė, Renkauskaitė.

Vyčio dešimtmečio žaidynių 
metu nežinomas torontietis pa
ėmė iš Ročesterio krepšininkų 
geltoną Vyčio krepšinio unifor
mą. Maloniai prašome šią uni
formą grąžinti vytiečiams.

Tinklinio pirmenybėms Vytis 
užregistravo vyrų ir moterų ko
mandas Intermediate klasėse. 
Pirmosios vyrų rungtynės įvyks 
už 2 savaičių ir moterų už 3.

KOVO ŽINIOS
Visuotinis HLSK Kovas na

rių susirinkimas šaukiamas lap
kričio 9 d. tuoj po pamaldų AV 
parapijos salėje šia dienotvar
ke: 1. susirinkimo atidarymas, 2. 
susir. pirm, ir sekr. rinkimas, 
3. pereito susirinkimo prokolo 
skaitymas, 4. valdybos praneši
mas, 5. rev. kom. pranešimas, 6. 
ŠA žaidynių pavasario rato ren
gimas, 7. valdybos rinkimai, 8. 
revizijos kom. rinkimai, 9. klau
simai ir sumanymai, 10. susirin
kimo uždarymas. Visų narių da
lyvavimas būtinas. Laukiami ir 
sporto mėgėjai.

Klubo valdyba paskutiniame 
posėdyje atsistatydino.

ŠA žaidynių pavasario rato 
pravedimas pavestas Hamiltono 
Kovui. Keista,- kad FASKas, 
nežinodamas vietos sąlygų, nu-’ 
statė žaidynių datą.

Loretta ’-gimnazijos koplyčios 
įrengimui Kovo valdyba pasky
rė $20 auką. Šiose patalpose

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 ;

sikėlimo salėje B-C rungtynės. 
Žais: Tridents - Latviai. Ųžpra- 
ėjusio sekmadienio B-B rungty
nes laimėjo Tridents^nugalėjęs 
Aušrą rezultatu 75:69 05:32). 
Draugiškose rungtynėse Aušros 
vyrai nugalėjo Andys Jr. rezul
tatu 71:50 ir Latvius (CYMCA) 
80:33. Žaidė: J. Laurinavičius 
21, 22, 21, O. Kulys —, —, 12, A. 
Jankauskas, 
kus —, —.

14, —, D. Venc- 
—o —, —, 3, A. Šiurna 2, 2, 3, 
K. Grigaitis 7, 11, —, D. Turk 4, 
12, —, R. Juozaitis 8, 6, 15, R. 
Gudas 2, 2, 13, R. Strikaitis, 2, 
3, 8, V. Butkevičius —, —, 5.

Aušros jauniai draugiškose 
rungtynėse pralaimėjo latviams 
64:33. Žaidė: R. Burdulis 16, A. 
Laurinavičius 4, K. Batura, R. 
Karka 2, O. Kaizeris 2, G. Beres
nevičius 8 ir V. Rickevičius .

CYO lygos rungtynėse Aušra 
Juvenille nugalėjo St. Helens 
40:22 ir pralaimėjo St. Cecilias 
17<:33. Žaidė: A.. Gataveckaitė 
20, 10, J. Gataveckaitė 6, 3, A. 
Grigaitė 12, 2, A. Sapijonytė 2, 
2, E. Juozaitytė, B. Leskevičiutė 
ir T. Supronaitė. Aušra Junior 
nugalėjo St. Thomas 26:17. Žai
dė: G. Uogintaitė 5, D. Simonai
tytė 3, A. Gataveckaitė 3, A. 
Grigaitė 5, B. Mantvilaitė 10.

Šį sekmadienį 7 v.v. Bloor 
Collegiate CYO rungtynės: Auš 
ra JuvĮ - O. L. Sorrows ir 8.15 
v.v. Aušra Jr. - St. Peters. Ket- 
virtadeinį 7 v.v. Prisikėlimo sa
lėje draugiškos rungtynės: Auš
ra Juv. - St. Helens.

Metro Junior lygos (iki 21 m.) 
pirmąsias rungtynes Aušra žais 
su Toronto. Township lapkričio 
15 d. 7.30 v.v. O’Gordon Grade, 
Port Credit, Ont. Antrąsias, —- 
lapkr. 18 d. Prisikėlimo salėje 
8 vak v. su YHMA.

Naujoji klubo valdyba pasi
skirstė pareigomis: K. Batura 
— pirm., J. Uuogintas — vicep. 
ir sekr., D. Laurinavičius — ižd., 
K. Šapočkinas ir V. Pėteraitis— 
sporto vadovai, B. Sapijonienė 
ir A. Rekštytė — mergaičių va
dovės, P. Žulys. — parengimų 
vadovas ir J. Genys — ūkio ve
dėjas.

Nuoširdus ačiū p. Liormanie- 
nei už pasiuvimą mergaitėms 12 
uniformų; pp. Šapijonienei, A. 
Sakaitei, A. Sapijonytei, A. Gri
gaitei ir G. Uogintaitei, už su
tvarkymą salės užuolaidų; J. Ge 
niui, P. Kevalaičiui, K. Žebraus
kui, O. Kuliui ir D. Venckui už 
padėjimą sutvarkyti salės grin
dų. T. P.

VYČIO ŽINIOS
Mokyklinio amžiaus vaikams 

krepšinio pratybos pradedamos 
ši šeštadiennj tuoj po šeštadie
ninės mokyklos nuo 12 iki 2 vai. 
p.p.š St. Christopher solėje. Sa
lė randasi prie Dundas ir Bath
urst gatvių tuoj už Western

Nebe

rrientūs. Už tu sausu žodžiu sle-buvo pažįstamos tik lietuviš
kiems klubams. Spalio 28 d. jos 
gavo pirma “tarptautinį krikš
tą”, 
rungtynes prieš pereitų metų genimos ,
Hamiltono Prekybos ir Pramo- SYvena tik šachmatams, ir sąch- 
nės Ivgos meisterį Steel Co. Lo- ™atai yra tapę jų pragyvenimo 
cal 1005 komandą, laimedamos 
rungtynes pasekme 20:13. Ko- 
vietės tą dieną sužaidė vienas 
geriausių rungtynių. Žaidė ir 
taškų pelnė: L. Bakaitytė 8, N. 
Stanaitytė 4, A. Meškauskaitė, 
D. Prunskytė 8, V. Miniotaitė, 
A. Žemaitytė. K. B.

šaltiniu. Bet jei kas šiais laikais
netrokšta žaidimo paversti pro
fesija, turi pasitenknti žemesniu 
pasekmių lygiu.

P. Medaitis (ELI).

Elektros - Electronic

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, . 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki- , 
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito- ’ 
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Gladstone Ave. - College 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas ,dvi virtuvės, dvigubas gara
žas, reikalingas mažo remonto vidu
je, viena skola balansui 10-čiai metų, 
turi būti parduotas.

Roncesvalles - Dundas 
$2.500 įmokėti, 8 kambar. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva Šildomas, 
garažas, didelis gražus kiemas, 10 
metų skola.

Windermere - Annette 
$3.500 įmokėti, 6 kamb., atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
alyvos šildymas, didelis kiemas, na
mas maždaug 20 m. senumo, iš pir
mų rankų, viena skola balansui 10- 
čiai metų.

Rusholjne Rd. - Bloor 
$4.500 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, dvi vonios, 2 virtuvės, vand. 
alyva šildomas, dvigubos garažas, 
didelis kiemas.

Indian Rd. - Bloor
$ 5.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas, 10 
metų skola.

Swansea 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. bungalow, 
modernus viduje, žaidimų kamb. rū
syje, garažas su privačiu įvažiavimu.

TEL: DARBO LE. 2-4404

Indian Rd. Cres.
$5-6.000 įmokėti, 10 kamb. atski
ras mūrinis namas, vand, alyva šil-. 
domas, /didelis kiemas, gražus, geras 
viduje, narnos be skolų. *

Swansea • Bloor
$5-6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras, 
mūrinis, mod. virtuvė, vand. alyvar 
šildomas, garažas, apie 20 m. senu-i 
mo, 10 metų skola.

Baby Point - Jane
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas,5 
mod. virtuvė, alyva šildomos, naujose 
plasteris, gražiai dekoruotas, naujas' 
garažas, didelis kiemas. »

Bloor - High Park -
$6.500 įmokėti, 7 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės,J 
vand. alyva šildomas, garažas su pla-» 
čiu įvažiavimu. *

Parkdale rajone ;
$7.000 įmokėti, 15 kamb. atskirai 
mūr inis namas, 3 vonios, 4 virtuvės^ 
3 atskiri butai, vand. šildymas, dvi-* 
gubas garažas, teras nuomavimui’ 
apie $300 nuomos mėn.

Geoffrey Ave. - Roncesvalles • 
$8.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras^ 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuvės,’ 
vand. alyva šildomas, garažas, geras* 
nuomavimui.

IS
NAMŲ LE. 5-1584

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI: :
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, ‘

ŽEMĘ STATYBAI, I N V EST A V I M U I , •
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, *

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, J
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

K RE 1 P K I T Ė S : 1 !

DISTRICT ESTATE BROKERS ; •
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS ’

Pirmoji Montreoly Lietuviu Reul Estate Įstaiga ‘
Nariai Montreal Real Estate Board •

177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas VI. 2-8501 *
Mūsų tikslas — Jums padėti: 6-ji metai. Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000.. 
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075 J. SKUČAS RA. 2-6152^
F. YASUTIS LA. 2-7879 ' ‘
A. MARKEVIČIUS RA. 7-4097 E. YAFFE — Sekretorė. 

1 ' 1 ■ — "r

I. MAWRODIN Realtor ^^S21ST w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

NAMU SAVININKAI!
Buv. B. SERGAUTIS - REALTOR

DABAR

EXTRA
REALTY LIMITED

Didžiausia lietuviška firma
989 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

LE. 4-9211 HO. 1-7515
Garantuoja greitą ir gerą jūsų nuosavybės pardavimą.

B. SERGAUTIS asmeniškai ir veltui:
1) įvertins jūsų nuosavybę,
2) duos raštišką garantiją, kad jūs gausit nustatytą kainą,
3) be nuošimčių paskolins pinigų nusipirkti kitą nuosavybę,
4) duos patarimus dėl investacijų,
5) 10% *20% garantuotos investocijos.

Ken WILES Ltd.
REALTOR

PERSIKĖLE į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną.

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241
Štai nauji šios savaitės pardavimai: t

Bloor - Ossington 
$3-4.000 įmokėti, 10 kamborių, du
pleksas, 2 virt., 2 vonios, vand. alyva 
Šildomos, didelis kiemas, garažas, ar
ti krautuvių ir susisiekimo.

Annette - Runnymede 
$5.000 įmokėti, 7 did. kamb. per 2 
augštus, 2 virtuvės, vand. alyva šil
domas, 2 vonios, gražus kiemas, ga
ražas, greitas užėmr mos. Savininkas 
išvyksta.

S. JOK 
Įstaigos telef. RO. 6-9241.

High Pork Blvd. - Roncotvolles 
$4.500 įmokėti, atskiras 7 gražių 
kambarių, alyva šildomas, labai šva
rus iš lauko ir vidaus, dvigubas gara
žas. Namas be skolų. Vertas dėmesio.

College - Dufferin 
$19.500 pilno koine už 11 kambo
rių dupleksą. 2 virtuvės, 2 vonios, 2 
garažai, vand. alyva šildomas. Šią 
savaitę turi būti parduotos, nes savi
ninkas išvyksta. Galimo tuojau užim
ti, geras nuomavimui.

BAITIS
Namų telef. LE. 4-0773

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Voirinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

44 Gwyn ne Ave., Toronto

Parduodamos 
nuosavybes.

$500—pilna kaina, Lake Sim
coe sklypai arti ežero.

$950—pilna kaina, 10 akrų 
mišku apaugęs sklypas 
arti Lakė Simcoe.

200 akrų ūkis Lake Simcoe 
apylinkėje.

Market Garden Lands, Lake 
Simcoe apylinkėje. 40 
mylių nuo miesto, $50 
už akrą; nuo 10 iki 300 
akrų sklypai.

10 akrų sklypai: pasirinkimas 
iŠ šimto, tarn New Mar- 
ket - Lake Simcoe. Kai
nos nuo $500.

TEIRAUTIS:
WA. 3-8416

Taip pat mums reikia įvairių 
tautybių pardavėjų.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaino per

vežti savo baldot, kreipkitės telefanu

LE. 3-1435 
BR. STONčIUS

STANLEY SHOE STORE
Aua&iousios ružies moterų, voikų ir 
vyrų botoi, normorous dydžio ir plotus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

/ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE J
. • . .. *

Mohawk Furniture :
LIMITED I

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
a

RADIJO KROSNYS
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS j

SIUVIMO MAŠINOS * I * VAIKŲ BALDAI

SKALBIMO MAŠINOS * I ★ ĮVAIRŪS KILIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI ★ | ★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Western Textiles
t

766 DUNDAS ST. WEST. Toronto. ’ Tel. EM. 3-0984;
i ■ < 

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę ; 
žemiausiomis kainomis. •

KUKO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl: •
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ J
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ j
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kiijentams.

Bsa! 1 compamy limitco e

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 :
Patikimas žildymo patarnavimas par 90 metų. x.*

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ r; 
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiikome Ir kanodiikome'stiliuje.
* Įvairiausių rūfių skintos gėlės bei votonoi su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI
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Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE 2-4108

2259 BLOOR ST. WEST 
Toronto, Ontario.

—i I"" U....... . .......  m. ....... . !■■■

V. VA SI S
REAL ESTATE 

872 Bloor St W< . Telefonas LEi 1-4603
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemes statyboms.

Dr. Julius Kelertas
Chirurgas

f
T ■*

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
'Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. ,

BLOCKIS

I

LE.4-3608

AUTOM08IUU 
. JULNOJAXip TURTO PRANAS BARAUSKAS

—— ■ ■■— uni

"ATLANTIC" RESTORANO
, NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

i

I

I

fr

M1... ■'..........................  ' ■ 1 ............ .............................................................,i —

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVtJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

Politiškas sąmoningumas
Rytų Berlyno gatve eina mo- j — Joneli, — išmetinėja žino

tina su savo mažuoju Fricu. Štai na — nevadink daugiau 
ga išgirsta jie patrankos šūvį. manęs pačia didžiausia brange- 
Tada mažasis Fricas klausia nybe. /
motiną, kas čia dabar atsitiko. —'

— Atvažiuoja žymus rusų ko
munistų vadas Nikita Chruščio
vas, tai ir šaudo, — sako motina.

Staiga trinkteli antrą kartą.
— Matyt, iš pirmo karto nepa

taikė, — pastebėjo Fricas.
Egzamenai

Mokytojas klausia:
1 — Prašau pasakyti, susiekimo 
priemonę, kurią dažniausia 
naudojame?

f — Kojos, pone mokytojau, — 
atsako mokinys.

, — O dabar pasakykit keletą' r>"s jo “pažangiosios” 
pavyzdžių kūnų, kurie netirpsta 
žande ny.

— Žuvys, pone mokytojau .
Laisvė

— Ei, čia ne sriuba, o pliur
palas. Tokios aš negaliu valgyti, 
— skundžiasi restorano padavė
jui.

— O kas tamstai liepia valgy
ti? Pas mus laisvė. Su šaukštu 
neužgriebi, gerte išgerk!

Palinkimas geron pusėn
Du gerai įkaušę draugai kal

basi:
•— Mano palinkimas ir silpny

bė yra muzika. Jei manieji būtų 
leidę studijuoti, šiandien aš bū
čiau pasaulinė garsenybė, di
džiausias pianistas.

— Kodėl tik pianistas?
— Durnas klausimas! Ar tu 

matei kur, kad kas stiklą laiky
tų pasidėjęs ant smuiko?!

— Kodėl tau nepatinka?
— Matai... Jei aš tokia bran

gi, tai tau gali neateiti į galvą 
mintis’ mane dar pabranginti 
kailiais, apiranke, karoliais...

TeL RO. 7-C962

Priėmimo valandos 2-4 p p. 
ir susitarus.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja .

129 GRENADIER RD. 
(2-ras naipas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 

šeštadieniais pagal susitarimą

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

1 oęm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė a^draa^a.

DARBO VALANDOS:

" Pirmodieniois'ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok. 
Antradieniais—- • nuo 10-12 vol. ryto ir 7 9 vol. vok.

Trečiadieniais ir Ketvirtadient^Sjnuo TG-12 vai. ryto ’ " iftdtffyta. '•

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

IEŠKAI DARBO?
MES TURIME, BE JOKIO 

ATLYGINIMO MUMS. 
Nuolatinį ar Part-Time.

-Tarnaičių (duodamas butas), virėjų, 
padavėjų, valytojų, pogebininkių 
motinoms, kelnerių, vyr. virėjų, tar
nų, vedusių poroms namų ruošos 

darbai ir t.t.
Rė kia šiek riek mokėti angliškai.

Taip pat
Sekretorių,- stenografių, IBM opera
te; ių, buhalterių ir kitų prityrusių 
įsta gos tarnautojų.

Taip pat
Patyrusių pardavėjų (vyrų ir moterų} 
agjraų gaminiams, oiaižytOjų, tech
nikų ir t.t.
Yra reikalingas pakankamas anglų 

kalbos žinojimas.

EMPLOYEES 
UNLIMITED

76 CHURCH STREET, TORONTO 1. 
EM. 6-3571

INSPIRACIJOS VADAMS
(Atkelta iš 1 pusL) Į Lenkija), pasaulio intelektualai 

Korespondentai Niujorke tvirti-' perspėjo žmoniją nepasikliauti 
no popiežių Joną atkreipsiant. “didižausiais.vadais”, kurių, daž- 
/Datingą dėmesį pasaulio ma- • nas nepajėgią suprasti laiko es- 

sė’,"s, kurias neva užtardami vi- mės ir pavojų. Jie prašė veikti 
liojo Kremliaus despotai. Po- tuos vadus primenant, jog tai-- 
piežiavs kuklumas ir ryžtingu- ka tikrumoj priklauso nuo dau-

"r-- “ idėjos gelio veiksnių: neteisingumo,
teikė Jam vis daugiau pagyrų ir | bado, vergijos, agresijos, ambi- 
vilčių. Buvo spėjama, kad jis ei jos. Tik per JT tikroji taika 
kovoj- su bedieviškuoju komu- tegalės būtį atsiekta. Jie ban- 
nizmū, imsiąsis--naujų metodų, dys.ą paleisti šią proklamaciją 
kurie įgal ns skleisti “didžiąją Sovjeti o e. Pasternakiška tra- 
tie'-ą kasdieninio gyvenimo rea- ‘ gėdija Maskvoj yra kur kas arti- 
lybė ”, vpač atkreipiant dėmesį, mesnė, nei daugelis manėme.
i katalikus despotijose. Niuior-Į 
ke buvo spėjama, kad popiežius. 
Jonas pritars;ąs lenkų kardino-į 
lo politikai ir kaikurie net lau- I 
kė. kad tai įnešta permainų net 
ir Lietuvos katalikų santykiuose 
su ten esama valdžia. Būdinga, 
kad išrinkimo išvakarėse Mask
vos radi'.as. jairi charakteringu 
lankstumu, jau nekaltai aiškino, 
;og “nežiūrint, visų ideologinių 
skirtingumų Vatikanui rasti 
kontaktą su TSRS bendradar- 
b;au'ant už p-saulio taiką, žmo
nijos vilčių įgyvendinimą yra 
rea1 i galimybė”.

Už taiką
Jei Vašingtono remiami “lais

vinimo veiksniai” dar ir dabar 
t'kino “Vakarų ir Rytų” kon
flikto, o kiti reikalavo iš <n-iū- 
vančio NATO “laisvinti” Balti
jos iūra, tai grupė Vakarų in
telektualu — Schweitzer, Mau- 
riac, Romulos, Russell, Roose
velt — plač:ai visose JAV pa- 
skle’sta proklamacja pritarė 
popiežiui Jonui inspiruodami 
oasaulio vadus uždrausti ne tik 
baisuorius atominius ginklus, 
bet ir betkokias žudynes. Tuo 
metu ka1’ PJTaūtose Niujorke 
A'ulooroi ?u rumunais atsisakė 
bendradarbiauti :i su ' naujuoju 
pirmininku Korbonski (lenkai 
bendradarbiaują'^su! Gomųlkos

VAK. VOKIETIJOS 
LAIVYNAS

Kaip praneša vokiečių spau
dos agentūra, dabartinis V. Vo
kietijos laivynas turi 15.600 ka
rių, 48 lėktuvus, 93 karo ir 10 
pagelH>ių laivų. Laivų tarpe 
yra: 1 naikintojas, viena eskad
ra lydinčiųjų laivų, 4 minų ieš
kotojų eskadros, 3 greitlaivių 
eskadros, 2 uostų sargybų es
kadros, 1 mokomoji eskadra ir 
du povandeniniai laivai.

Iki 1959 m. kovo mėn. į laivy
ną bus įjungta 7 fregatai, nupirk 
‘i Anglijoje, šeši išsikėlimo lai
vai ir 5 lengvi naikintojai, ku
riuos perleis JAV. Be to, yra su
darytos sutartys dėl pastatymo 
4 naikintojų, 6 lydinčiųjų laivų, 
kuriuos stato Hamburgo -Stuel- 
?kenwerft, taip pat dėl pastaty
mo 18 pakrančių minų ieškotojų 
;r 20 greitųjų minų ieškotojų. 
Dar yra deramasi dėl pastaty
mo 12 povandeninių laivų, 1; 
naikintojo, 8 uostų apsaugos t 
laivų, 10 minu ieškotojų bei tor
pedų gaudytojų.

Čikaga. — Čia naujuoju šv. 
Lauryno upės “Jūros keliu” at
plaukė pirmasis okeaninis vo
kiečių laivas Leanna 3.200 tonų' 
talpos. J. ‘ .

WINNIPEG Man.

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery r ii by 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
£ia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius (autuvus.

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

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

— Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

SPECIALIAI 
Kalėdoms

LIETUVON ir SSSR.
SIUNTINYS H — $28.40

5 sv. kumpio be kaulų, 5 sv. sviesto, 
5 sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.

SPECIAUAI No. 3 — $32.83 
1000 g. puikiausios braziliškos kavos, 
1 000 g. olandiško kakao, 
1000 g. grynų taukų, 
1000 g. sviesto, 3000 g. cukraus, 
250 g. Ceilono arbatos, 
500 g. olandiško šokolado, 
500 g. sūrio 45% riebumo,

1000 g. ryžių, 500 g. džiov. persikų, 
200 amerikoniškų cigarečių.
SPECIALIAI MOTERIMS—$76.20 

3/2 jardo 100% viInbnės medžiagos 
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės 
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardai 
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jar
dai 100% vilnonės medžiagos suk
nelei, 8 jardai Rayon suknelėms ir 
bliuskutėms, 8 jardai bovelninės me
džiagos vasarinėms suknelėms ir 
bliuskutėms.

ŠIS SKELBIMAS VERTAS JUMS 
50 CENTŲ !

Tik iškirpkite jį ir pridėkite prie Jūsų 
užsakymo mums ir Jūs galite atskai

čiuoti 50 centų nuo kainos.
Prašome reikalauti mūsų pilno kata
logo dovanų siuntiniams ir vaistams.

Mes esame vadovaujanti firma per
siųsti pinigus j Lietuvą ir SSSR spe- 
C'olhi kursu — 10 rublių už dolerį. 
Prašome teirautis. Mes turime leidi

mą ir esame apdrausti.
GRAMERCY — Dept TZ 

744 Broad Street, 
Newark 2, N.J., USA.

Kanados liberalų partijos va
das Mr. Pearson buvo užsukęs į 
Winnipega. Spalio 7 d. Fort 
Garry viešbutyje jis sušaukė 
tautinių grupių ir laikraščių at
stovus trumpam pasikalbėjimui. 
Lietuvių grupę atstovavo Kul
tūros Fondo įgaliotinis Winni
pege Everestas Fedaras.

Pusryčių metu Mr. Pearson 
savo kalboje labiausiai paminė
jo etnines grupes, plačiau palies 
damas jų veikimą, reikalus ir 
visą jų bendrą darbą, kuris at
neštų Kanados stiprinimui ir 
vieningumui. Jis pabrėžė, kad 
etninių grupių aptarimas nesąs 
tikslus, nes taip nusakoma mi
nint naujus imigrantus, nors et
nines grupes, ištikrųjų, sudaro 
ir senieji kanadiečiai.

Be ko kito, jis>paminėjo, kad 
čia susirinkusiųjų svarbiausias 
klausimas yra, kokiu būdu, kaip 
ir kada, Vakarų- valstybės, su
ras progą padėti atgauti .laisvę 
Sovietų Rusijos okupuotiems 
kraštams. Šis klausimas esąs 
labai svarbus ir valdžios shiogs- 
niuose dažnai minimas. Mr. 
Pearson pabrėžė, kad Kanada, 
kaip ir kitos Vakarų valstybės, 
visuomet padėtų, jeigu kada 
nors tokia pagalba atsirastų rei
kalinga. Dabartinė, kaip ir per
eitais pokariniais metais, pasau
linė politikos padėtis esanti la
bai įtenjinta- ir reikią būti atsar
giems, kad ji dar daugiau nepa- 
blogėtų. Šiuo laiku, stengiamasi 
daryti kuo mažiausiai pažadų, 
kuriuos dažniausiai sunku ište
sėti. Dabartiniu laiku, reikią 
siekti darnaus sugyvenimo pa-

čioje Kanadoje, kad daugiausiai 
dėmesio būtų galima skirti už
sienio politikai.

Po ilgos kalbos buvo keletas 
klausimų — dėl Kinijos pakran
tėse vykstančių veiksmų, senat
vės pensijų ir kt. Į visus klausi
mus atsakinėjo trumpai ir lako
niškai, be jokių galvojimų. Tau
tinėms grupėms jis pasakė, kad 
liberalų partija vis daugiau ir 
daugiau ima rūpintis ir stengiasi 
padėti kuo gali.

Pusryčiai ir visa programa ’
praėjo sklandžiai ir puikioje 
nuotaikoje. Kstr.

Winnipege atidaryta vokiečių 
grafikų paroda, kuri globojama 
Otavos Tautinės galerijos ir bus 
taip pat rodoma visuose dides
niuosiuose Kanados centruose. 
Tąi išviso pirma vokiečių meno 
paroda po karo Kanadoje. Ją 
atidarė Vokietijos konsulas 
Winnipege dr. Lanwer. Kalbą 
.pasakė taip pat Meno Galerijos 
Winnipege direktorius dr. F. 
Eckhard. Parodoje išstatyta tik 
naujųjų laikų grafika, kuri bet
gi nesanti labai moderni.

Paieškojimai
Oną ir Basę Tubelytes prašau 

atsiliepti arba žinantieji apie 
jas pranešti J. Stalioraičiui šiuo 
adresu: 41 Van Stassen Blvd., 
Toronto 9, Ont.

Antanas Sakevičius, gimęs 
1914 m., kilimu linkuviškis, ieš
komas giminių iš Lietuvos. At
siliepti “TŽ” administracijoje.

L

PIGIAUSI

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College StM Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

- - - - - _ _ __________________ ĮL------------------------- -

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAViČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
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Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav. VL. TARVYDAS 
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Natriu stabdžiu ’dėjimas tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

UŽMĘSIO!DĖMESIO! ’ '
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garhntaotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto. v TeL RO. 6-4063

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

televizijos ir r?dio aparatus
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi. PATEFONUS.

J. SIANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7851.

I
$14.75
$23.20

siuntiniai
J 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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

TeL WA. 3-2003

Raštinė: 4-4451

Dr. P. MORKIS
©aktų gydytojas

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 8LOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j na* 
mus veltui. Darbas ir aalys garan- 
ruatos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek-
• * akių iiervus, kuh* daž

nai sukelia galvos skaudėjimą Ir ner
vingumą. Kalba slavų kalb
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0R1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLFS 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.

W. A LENCKI, B.A., LJLB.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

i

I

100 A^plaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 5-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Viši notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

95 Roncesvalles Ave., Toronto
Telef. LE. 6-5613 >

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paini & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715
&

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

P S A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubęžių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir 1.1.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill
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ICRCNTO.Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios I Prisikėlimo parapijos žinios 
Skautų jubiliejinės pamaldos: j — Praėjusį sekmadienį po s. po su

mos naujo popiežiaus išrinkimo 
džiaugsmo ženklam buvo atlai
kytos specialios padėkos pamal
dos.

7 vai. vak. buvo iškilmingos- 
Vėlinių pamaldos, kuriose daly
vavo pilna bažnyčia tikinčiųjų. 
Pamokslą sakė T. Modestas ir 
ypačiai gražiai giedojo parapi
jos choras, visus susirinkusius 
pavergdamas šventės nuotaikai.

— Su Vėlinių diena pradėta 
Mišių novena už mirusius, ku
rioje prisiųstomis intencijomis 
visą lapkričio mėnesį kasdien 8 
vai. ryto bus laikomos šv. Mi
šios. Kurie arčiau bažnyčios gy
vena ir kurių sąlygos leidžia, 
raginami šiose Mišiose skaitlin
gai dalyvauti.

— šis penktadienis yra pir-‘ 
mas šį mėnesį. Mišios vakare 
7.30 vai. j

— Praėjusį sekmadienį, po il
gos ir sunkios, ligos mirė para
pijietė a.a. Magdalena Prancke- 
vičienė. Velionės vyrui, sūnums, 
dukroms ir artimiesiems parapi-, 
jos vardu reiškiame gilią užuo-; 
jautą. Sūnui Stasiui ir žentui M. Į 
Bušinskui esant par. komiteto Į 
nariams, Prisik. par. komitetas j 
užuojautos ir gėlių vietoje- už-

šį šeštadienį, lapkričio 8 d., 6 
vai. vak. religinis koncertas, 
.45 vai. Sutvirtinimo sakramen
tas, 7 vai. J.E. vysk. Vincento 
Brįzgio šv. Mišios su pamokslu 
už žuvusius liet, skautus. Po pa
maldų einama prie žuvusiems 
paminklo, kur uždedama gėlių 
ir uždegama 40 žvakių, simbo
lizuojančių 40 metų skautų įsi
kūrimo sukaktį.

Pobūvis par. salėje. Po šešta
dienio vakaro pamaldų par. sa
lėje įvyks vakarienė, kurioje da
lyvauja J.E. Vyskupas. Paren
gimą ruošia par. komitetas, 
SKautai, sutvirtinamųjų tėvai ir 
parap. moterys. Vakarienė yra 
vieša. Visi dalyvavę šeštadienio 
pamaldose kviečiami atsilanky
ti. Priėmusiems Sutvirtinimo 
sakramentą ir skautams rezer
vuotos vietos. Įėjimas — laisva 
auka.

Sekmadienį, lapkričio 9 d. J.E. 
vysk. V. Brizgys par. bažnyčio
je skautų jubiliejaus proga lai
kys ankstyvąsias 9.30 vai. pa
maldas: * Tikintieji kviečiami 
gausiai atsilankyti, tuo pačiu’pri 
simenant ir . pagerbiant mūsų 
lietuviškąjį jaunimą — skautus, 
švenčiančius 40 metų skautybės 
įsikūrimo Lietuvoje sukaktį. prašo iškilmingas gedulo Mišias.

Sutvirtinimo sakramentą pri- Velionė palaidota trečiadienį šv. 
imantieji šį trečiadienį 6 vai. v. Kryžiaus kapinėse.
renkasi į bažnyčią pasirengimo: — Parapijos salės gražinimo 
pamokai. Šį šeštadienį tuoj po darbai baigti ir parapijiečiai ga- 
šeštadieninės liet, mokyklos pa-i Ii pasidžiaugti savo aukų vai- 

• mokų, sutvirtinamieji renkasi į i siais. Prieš keliolika dienų 
- bažnyčią, kur po trumpo paren

gimo bus klausoma išpažinčių. 
Šv. Komuniją sutvirtinamieji 
priima šeštadienio vakare per 
Jo Ekscelencijos šv. Mišias. Ne
valgoma nuo 4.30 šeštadienio po
piečio.

— Ši penktadienį, pirmąjį lap-

baigtas dažymas, o šį savaitgalį 
atliktas grindų perlakavimas 
patalpas padarė beveik nebepa
žįstamas. Pradėjo įplaukti au
kos ir laik. bažnyčios perdažy- 
mui. Kviečiame ir raginame pri
sidėti. Kiek teko nugirsti, kolo
nijos jaunieji menininkai arti-

Bi šeštadienį, lapkričio 8 d. * R.U(1&I1S
Prisikėlimo parap. salėje įvyks didžiulis * <1 Kaukių
Gros “Olympia” orkestras, šokiams daina pritars p, Ebeųhardt, Balius 
veiks turtingas bufetas, bus pilna vertingų fantų loterija ir 
dvi 230 del. vertės įėjimo dovanos. Geriausios kaukės bus: pre
mijuojamos. Šiam baliui dovanas paskyrė:

Atlantis Export-Import Ltd., Baby Point dažų krautuve, J. Beržinsko prekyba, Courtland Packers firma, A. Dūdos drau
dimo agentūra, High Park Food Market, p. Kutkos maisto krautuve, J. Margio vaistinė, Mohawk Furniture Ltd.„ 
Nordmende Radio Import Ltd., North Sylva Co. Ltd., Park side Meat Market, Ronccsvallcs Meat ard Groceries ir Rose 
Heating Co.

Bilietai gaunami Margio vaistinėje, “Rūtos” valgykloje ir J. 
. Beržinsko prekyboje.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI! » z
SusivienijimO>IjieUi^4u Amerikoje 236 kuopa ir SK “Vytis”.

Didelė staigmena HAMILTON EI 1
Š.m. lapkričio 22 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak.

ĮVYKS NEPAPRASTAI DIDELIS

Literatūros vakaras-koncertas
* * *. ■ ' * ■

kurio programa išpildys:
solistė P. BIČKIENĖ, .

dramos aktorius H. KAČINSKAS, 
poetas A. GUSTAITIS ir 
rašytojas P. JURKUS.

Delta Secondary School Auditorijoje
Main St. E. Bilietai gaunami kiekvieną sekmadienį po pamaldų parapijos salėje ir pas atskirus 

platintojus. Bilietų kaina: $2.00, $1.50, $1.00.
Maloniai kviečiame Hamiltono, Toronto, Wellando, St Catharines. Niagara Falls, Delhi ir kitų 

vietovių lietuvius skaitlingai atsilankyti. i šį koncertą.
. Hamiltono At-kų Kuopa.

LSS 40 metų sukakties 
minėjimas 

pradedamas lapkr. 8 d.’, šeštadie
nį (apie 18.30 vai.) šv. Mišiomis, 
kurias atnašaus J.E. vysk. V.J 
Brizgys šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
Mišių metu giedos solistės A. 
Ščepavičienė ir -V. Žemelytė, 
smuiku gros Stp. Kairys.

Sekmadienį, lapkr. 9 d-, 9.30 
vai. ryto toje pat bažnyčioje Jo ■ 
Eksc^lenciija laikys šv. Mišias i 
už Lietuvos Skautų S-gą ir jos i 
narius.

Tą pat dieną A vai. p.p. Prisi
kėlimo par. salėje bus Skautų 
S-gos minėjimo aktas. Pagrin
dinis kalbėtojas bus vyr. sktn. 
Pranas Karalius iš Cleveland©. 
Po akto trumpa linksmoji dalis.

Po akto ‘ ir meninės dalies 
įvyks arbatėlė, kurioje kviečia
mi dalyvauti: skautų tėveliai ar 

būtu “tikrai ‘šeimyniški gobėjai visi. skautininkai-ės 
- šventė šeštadieni lao ilieK aktyvus, tiek pasyvus, iro džiaugtis, kad ju parapi- Paia.P1J°f S'enie aesiaaieių iap . nroani7aciiu atstovai& - - - . kričio 15 d., vakare bus didelis organizacijų aisiovai.........

- ■ - i. I akta ir linksmąja dali leii-giedojusiems bažnyčioje. Džiau-1 pasauliečiai vadovai deda visas i P^sn.nKS ų ni^.g su pilnu bufe-!ir auku nebus ren
giamės par. choro sustiprėjimu ! pastangas neišleisti mūsų jauni-i1’-s loterija m snumis Įuumyut: ;^ama
ir į jo eiles Įsijungusiom nau-Įmo į gatves, bet jį suinteresuoti i | Rengėjai tikisi, kad tiek pa

lų prilaikyti religines aplinkos, lapkričio J6 d bus iškilmin- ; gaidose tiek akte dalyvaus visi
■ gos padėkos Mišios, kurias jai- :skautĮl^UV?..S^Uta^S 
kvs D.G. Pranciškonu Provin-

1 • • e 'V- .-

cijolas ir pamokslą sakys sve
čias iš JAV. Po pietų bus labai 
plati meninė programa, kurią 
išpildys parapijos meninės jė
gos: solistai, instrumentalistai, 
kvartetas ir parapijos vyrų bei 
mišrus choras. Taip pat bus ro
domas parapijos pradinės staty
bos filmas. Sekmadienį šventė 
užsibaigs šokiais, kuriuose suk
sis-seni ir jauni. Abu vakarus 
gros didelis ir geras orkestras. 
Sekmadienį, kaip ir šeštadienį, 
už įėjimą niekam nieko nerei
kės mokėti. Visa parapija ir vi
sa kolonija iš anksto kviečiama.

M. Liet. Bičiulių D-jos

kričio mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. moję ateityje ruošia koncertą ir 
Mišios. Ligoniai, kurie pirmojo visą pelną nori skirti Dievo na- 
penktadienio proga pageidautų mų pagražinimui.
priimti šv. Komuniją namuose, — Baigus darbus, šį sekma- 
prašomi pranešti klebonijoje.

— Baigus darbus, šį sekma- 
prašomi pranešti klebonijoje. dieni, salėj 11.30 vai. Mišios bus

— Šią savaitę vizituojami laikomos ir visos patalpos bus 
lietuviai šiose gatvėse: Glad- atviros įprastam sekmadienio 
stone, Beaconsfield, Dufferin, judėjimui.
St. Clarens, Lansdowne. i — Vaikučių ir gimnazistų re-

— Parapijos komiteto posėdy- i ligijos pamokos lankomos gau- 
je nutarta parapijos jubiliejaus į siau. Tačiau tiek vaikučių tėve-

lietuviškų organizacijų ir savos 
parapijos patalpų ribose.

Šį sekmadienį nekatalikiškas 
gimnazijas lanką mokiniai ren
kasi į religijos pamokas po 10 
vai. Mišių ne muzikos studijon, 
bet klebonijon.

— ■ Kitą savaitę parapijos cho
ro repeticija bus tik pirmadienį, 
7.30 vai. vak. Renkasi visi bal
sai.

— Kitą savaitę bus lankomi 
parapijiečiai sekančiose gatvė
se: Alpine, Perth, Symington, 
Bradford, Ridout, Boustead, He
witt, Howard Park, Marmadu
ke, Neepawa, Constance, Grena- 
cicr Rd., Ritchie ir Golden.

metuose išleisti kultūrinę kny
gą. Jau yra susirišta su autoriu
mi. Knyga išeis pradžioje sekan
čių metų.

— Berniukai, šiais metais be
baigia aštuntąjį mokyklos sky
rių ir sekančiais metais norį lan
kyti šv. Mykolo'gimnaziją, turi 
•paduoti prašymus dar prieš Ka- ---------—-j- , - .. -. . . . ....
ledas. Prašymams formuliarų mas,. ko, girdi, kitose parapijose iįaj,ar puosirdziausiai kviečiami, 
galima gauti par. klebonijoje, j nesą. Parapijos vadovybės nuo- Į Dedamos pastangos, kad tas mi- j

— Dėkojame sol. V, Žemely- mone, tėvai turėtų no nusiskųs- i nejimas 
tei ir sol. Vyt. Bigauskui pra-lti 
ėjusių švenčių proga gražiai pa- Į jos kunigai, seselės ir jaunimo

liai, tiek jaunimas galėtų paro
dyti gerokai didesnio susisieloji
mo ir gausiau leisti bei- daly
vauti jiems skirtose pamokose. 
Parapijos vadovybė jau nuste
binta nekuriu tėvų(!) nusiskun
dimu, kad mūsų paranijoje jau- 
nimas per plačiai organizuoja- Artinasi parapijos penkme- 
mas ir per stipriai kontroliuoja- i .paminėjimas. į kurį visi jau

choro sustiprėjimu i pastangas neišleisti mūsų jauni-

jom pajėgom.

Torontiečiai,

KONTROLIERIUMI 
rinkite

Aldermana Donald D.

SOMMERVILLE
Jis savo sugebėjimus jau Įrodė.

AtsKrido iš BrazilijosAtskrido iš Brazilijos ' Toronto jūrų skautai-ės 
senesnės kartos imigrantė Sta- maloniai kviečia visus atsilan- 
sė Gisienė iš Sao Paulo į To- kyti į jų buriavimo sezono už- 
rontą aplankyti dukterį Valen- darymo iškilmes lapkričio 16 d., 
tina Buntnikienį. \ . Sekmadienį, 5.30 vai. vak. šv.

7 Jim Karfilis
kandidatas į 1
yra gimęs 1928 m. Makedoni ( .

. joje, mažas berniukas atvyko į Į
Kanadą ir išaugo Toronto prie-' Kas ieško darbo?
miesty. Yra buvęs 5 metus mo- ' 1
Kytoju, o dabar yra biznierius. Ltd.—
Jo programos pagrindinis punk- side — Picture Tube Depart- 
las — leidimas sekmadieniais ment priima darbininkus. Dar- 
kultūrinių pramogų, kaip teat- bas pamainomis. 3 pamainos kas 
ras, koncertai, kinas ir pan. I dvi savaitės.

i Karfiiis j Jono Kr. parap. salėje. Po trum- Tor0nto skyr. valdyba paskuti-
kontrolieriu tarvba 1 pos sue’So$ se!<s arbatėlė su pro-' niame savo posėdyje nutarė E. 
Q9R m Mak^doni- Srama šokiais. ? Simonaičio 70 m. sukaktuvių

Jūrų skautai-ės. proga ji pasveikinti ir pasiųsti 
$25, be to, lapkričio 16 d., 4 vai.

ir visi tautiečiai-ės, kurie įverti
na skautų organizaciją.

Rengimo Komitetas.
Skautų-čių žiniai

Lapkr. 8 d., šeštad., 5,30 skau- 
tai-ės renkasi šv. Jono Kr. pa- 
rap. salėje uniformuoti (taip pat 
uniformuoti ateina ir tie. Kurie 
pasiruošę Sutvirtinimo sakra
mentui).

Lapkr. 9 d. 9.15 vai. renkasi 
šv. Jono Kr. par. salėje pamal
doms už Skautų S-gą. 3.30 vai. 
p.p. renkasi Prisikėlimo parapi
jos salėje. Po trumpos tuntų su
eigos, vilkiukai ir paukštytės eis 
į muzikos studiją kur jiems bus 
atskira programėlė.

Tuntininkai.

BURMISTRU^
Philips Electronics Industries i P. P; šaukti skyriaus narių susi-; 

Ltd.—116 Vanderhoff Ave., Lea- nnkimą.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phni.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m. •

KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus

■ visuotinis metinis narių susirih- 
j kimas įvyko lapkričio 2 d. Prisi
kėlimo parapijos patalpose.

Valdybos pirm. Karkienė pa
darė praėjusių metų veiklos 
pranešimą pastebėdama, kad 
praėjusiais metais ypatingas dė
mesys buvo sikrtas šalpai. Ligo
nių lankymui ir kitai šalpai bu
vo išleista $922,23. Be to, sky
rius daug dirbo organizuodamas 
įvairius kursus ir padėdamas 
Prisikėlimo parapijos parengi
muose darbu bei patarimais.

Ateinantiems metams išrink
ta valdyba, pasiskirstė pareigo
mis: Kuolienė Aldona — pirm., 
Bražienė Danutė — vicepirm., 
Reginienė Danutė — sekr., Mu
rauskienė Loreta — kasininkė, 
Čeponienė Stefanija ir Pranai
tienė Marija — socialiniams rei
kalams. Dervinienė Stefanija ir 
Balseviči^nė Sofija — parengi
mams, Stauskienė Gražina — 
kursams.

Dvasios vadas Tėvas Placidas 
padėkojo senajai valdvbai už at
liktą darbą ir naujajai palinkėjo 
sėkmės ateities veikloje. A.K.

CCKNISttJX

MONTKEAl. Cue
Į Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyie kreipiasi į vi
suomenę prašydamas pa r am t ’ 
.Stipendijų Fondą. Šiuo metu 
Fondo kasa yra ištuštėjusi, gi 
išduotos stipendijos dar’nėra vi
sos grąžintos. Gyvenamasis mo
mentas stato Sambūriui naujus 
reikalavimus, kurių įgyvendini
mas tyra gyvybinės reikšmės. 
Kadangi lietuviai visada buvo 
labai jautrūs savo jaunimo išlei
dimui į augštuosius mokslus ir 
pasižymėjo organizuotumu šioje 
tautai svarbioje mokslinimo sri
tyje, Sambūris tikisi, kad mont 
realiečiai jų pastangų neapvils 
ir atsilieps į mūšų prašymą. No
rintieji šį darbą paremti malo
niai prašortii oaskambinti tele
fonu PO. 7-8374.

Sambūrio valdyba.
Bankelis “Litas” netrukus iš

siuntinės nariams naujus drau
dimo pažymėjimus - polisus. 
Pagal jucs už laikomus indėlius 
bus išmokama dvigubai didesnė 
suma mirties atveju'— $2.000 
(jei kas mirties atveju turės 
bsn e’yje $2.000, jo įpėd. bus 
išmokėta $4.000). Nauji polisai 
bus šviesiai raudonos spalvos.

i Nariai, gavę naujus polisus, pra- 
: šoini senuosius, žalios spalvos, 
Į sunaikinti. ,
I “Lifo” valdybos mėnesinis po
sėdis įvyks banko patalpose lap
kričio^ d. 9 30 vai. ryto. V-ba.

Jonas Vasiliauskas, ilgą laiką 
dirbęs kaip prosytojas Crown 
Laundry, iš* kito lietuvio perėmė 
iv atidarė1 savo nuosavą valyk- 

; lą, kurioje dabar dirba su žmona 
; ;r samdytu speeiaTstu - siuvėju 
i čckoslovaku. Linkime sėkmės!

Liluanistinių mokyklų tėvų 
komitetas šį šeštadienį, lapkri

čio 8 d , 7.30 vai. v. ruošia įdo-
Š.m. lapkričio 13 d., KETVIRTADIENĮ, lenkų salėje, 62 Clare- 

ko-ment St., bus rodomas LIETUVIŲ KALBOJE FILMAS - 
mediją iš pajūrio žvejų gyvenimo

Filmo autorius — "E. Rudys.. Režisorius —: V. Zalenkevičius. 
Muzika —B. Dvariono. Vyr. rolėse vaidina: Jurgis Petrauskas, 
V. Lictuvaitytė, E. Leonavičiūtė, K. Genys, N. Bernotas ir kiti.

Pradžia 7 vai. vakaro.

John Ross Robertson Gallery, 
viešosios billiotckos centriniuo
se rūmuose. 20 St. George St., 
lapkričio 7-19 d. vyks vokiečio 
K Kollvvitz paroda.

Nuo lapkričio 22 iki gruodžio 
5 d. ten pat- bus latvio Dainis 
Miėzajs akvarelių paroda. Ga
lerija lankoma šiokiadieniais 
9-6 vai. vak.
Išnuomojamas frontinis kambarys vyrui 
su maistu. BJoor - Symington rajone. 
Tel. LE. 2-6922. Yra garažas.

Išnuomcjami 2 kambariai ir virtuvė su 
gazo plytele, II ouašte. 72 Beaconsfield 
Ave. Tel. LE. 3-6362.

išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldy. Parkdale rajone. Tel. 
LE. 3-0381, skambinti po S vai., vak.

Išnuomojamas kambarys su baldais, ga
limybė virti. Yra garažas. RO. 9-5828.

MILNES FUEL OIL CO. 
otstovos 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visu 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Šeštadicninė mokykla 
•:as. šeštadienis dirba šv. Pran- i 
eiškaus mokyklos patalpose. Jau I 
yra užsiregistravę 360 mokinių, i ’ 
Veikia 8 skyriai, vienuolika ,kla-į 
šių — trys pirmieji skyriai turi 
po dvi klases. Praėjusį šeštadie
nį pradėjo mokytojauti inž. Al
gimantas Ankudavičius. Arti
moje ateityje numatoma šaukti r 
mokyklos tėvų komiteto posėrlįdistancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
O po to — mokvklos tėvu draustas. Važiuojam kas savaite j Mont- 
rinkimą. Mokyklai uoMai * talki- ?ndc"^ 
nmkauja ilgametis tos«<wxyK- :30 DEWSOn $t. tel. LE.4-1403 
los sargas Povilas Jaraš^nąs. Į TORONTO

BALTIC MOVERS 
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomr

draustas. Važiuojam kas savaite į Mont-

Lietuviška siuntinių įstaiga “TAURAS” Gift Parcel Service 
— 88 Goldsmith Ave., London W. 3, England, 

IEŠKO ATSTOVŲ VISOJE KANADOJE.
----------------------

“TAURAS” GIFT PARCEL SERVICE atstovas Prakapas To
ronte mielai patarnauja norintiems užsakyti siuntinius. Norė
dami, kad pigiau ir greičiau siuntiniai pasiektų gimines,

PASKAMBINKITE RO. 7-0350,
ir jums didžiausias pasirinkimas pavyzdžių (medžiagų ir bate
lių) bus pristatyti net į namus, kur galėsite viską atlikti nei 
daug brangaus laiko nesugaišdami.

Lapkr. 9 d., SEKMADIENĮ, 
3 JO vai p.D. Aušros Var*=ų pa
rapijos salėje KLK Moterų 

D-jos Montrealio skyrius
ruošia

Vaikų 
Kaukių Balių.

Visi tėvai nuoširdžiai kviečia
mi atsivesti vaikučius pažaisti 
ir pasilinksminti. Geriausios 
kaukės bus premijuojamos.

Įėjimas: suaugusiems 50 et., 
vaikams 25 centai.

Bus kavutė ir užkandžiai. 
Skyriaus valdyba.

mų ir jaukų balių Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Jonas ir Ona Deksniai, Kana
doje išgyvenę 31 metus, perei
tą savaitę “Batory” laivu išvy
ko Lietuvon. Anksčiau jie gy
veno ir Toronte, o vėliau buvo 
neblogai įsikūrę Ville Lasalle 
prie Montrealio. Buvo jau nebe
jauni žmonės, kilimo kupiškė
nai. Kalbama būk jie turį 3 mėn. 
vizą ir, jei nepatiksią, galėsią 
grįžti atgal.

Vad. L. Literatrūos draugija 
jiems surengė išleistuves. Ta 
proga buvo padaryta rinkliava 
"‘Liaudies Balsui”. Deksniai pa
aukoję $100.

Pasikeitimai turto draudimuose 
nuo sausio 1 d. įvedami naujose 
sutartyse. Kilnojamo turto su-, 
tartys nebedengs sekančių nuo
stolių: televizijos ar radio ante
nos nu virtimo, vandens išsiver
žimo iš radijatorių ar vandens 
nubėgimo vamzdžių. Taip pat 
nuostoliai padaryti vandens, iš
siveržusio įš kanalizacijos vamz
džių, nebus dengiami.

Į pastatų draudimų sutartis 
irgi įvedami suminėti nepaden
gimai. Be to, pastatui padaryti 
nuostoliai nebus padengiami, jei 
jų suma bus žemiau $59. Pirmų 
$50 nereikės prisimokėti tik ta
da. kai pastato suardymo ar ap
gadinamo ‘priežastis yra gaisras, 
dūmai ir žaibo įtrenkirr. as. Pa
stato sugriuvimas (collapse), 

| stiklų išdužimas nebus apmoka- 
mi. Minėtus pakeitimus įveda 

| i visos turto draudimų bendrovės.
DĖMESIO! Parduodami nupigintomis 
kainomis Philips radijo aparatai ir TV. 
Taisomi radijai, plytos ir skalbimo ma
šinos .dienomis namuose, o vakarais 
dirbtuvėje. P. Riekus, 921 Dūndas St. 
W. Tel. EM. 8-2C39.

OiLS LTD. 
Atstovas

Greitas kuro-alyvcš pristatymas ir 
patarnavimas. 

Telefonas LE. 3-4908.

I4K

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

’ FTžsakvmai nriimami ir Daštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve ML JT A S ”

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

”’.!TAS" veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapi jos salėje. Banko kambaryje.

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: IX 6*2733, LE. 6-2GS4 
Vakarais HU. 9-1543

“Hardware" krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. 550.000 visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras morgičius.

Trioleksas su balkonais
$36.000, įmokėti $10.000. Moderniškas pastatas, šiaurės rajone, 
tarp gerų rezidenc. namų. Moderniškas, privatus įvažiavimas.

Panieks®*: High Park raionc.
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas. *

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
I .........— .J...LW.T— ~ -■ —........    —


