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Leidžia 
Kanados Lietuviu Katalikų 

Kultūrai Draugija

941 Dundas St. Toronto

Svetimi puslapiai
Savo laikraščio spausdinto žodžia svarbą esame įsisavinę. 

Ilga kova už savąją spaudą, išjudino ir plačiąsias Lietuvos mases. 
O tremtyje spausdintas žodis,pajėgė nugalėti medžiaignes, tech
nines, teisines kliūtis ir ‘■prasiveržė entuziastingu gajumu. Dar 
ir dabar spausdintas žodis eina tvirtu žingsniu, nors įvairūs 
sunkumai šaldo jo etuziazmą. Rašantieji nepaleidžia plunksnos 
iš rankų ir gana plačiai reiškišsi savos spaudos puslapiuose. 
Kiekvienas jautresnis klausimas dilgina juos ir akina atsiliepti 
kartais net labai garsiai. Sukeltas triukšmas savoj spaudoj dau
geliui rėžia ausis ir sudaro įspūdį, kad savas kiemas persiauras, 
nors tikrumoj greičiau ne kiemas, o mintijimas yra persiauras.

Pagaliau kaip ten bebūtų, tuo tarpu lietuviškai rašančių ba
do nėra. Jų turime tiek, kad dalis jų galėtų savo plunksną nu
kreipti ir f svetimos spaudos puslapius, žinoma, neapleisdami ir 
savosios. Toks posūkis šiuo metu yra ir reikalingas ir galimas. 
Juk jau nuo seno dejuojame, kad Lietuva su visais savo lobiais 
pasaulio spaudoj yra užmirštama, kad jos problemos nepasiekia 
pasaulinės viešumos arba labai retai. Kai Lietuva buvo nepri
klausoma, aštriosios politinės problemos iškildavo pasaulio spau
doj bent informacijų pavidalu. Pvz. bibliografo K. Baltramaičio 
duomenimis, New York Times dienraštis 1914-1944 m. laikotar
pyje yra paskelbęs 1.990 rašinių apie Lietuvą, kurių tarpe 63 ve
damieji, liečią politines jos problemas. Palyginti tai nėra daug, . 
juoba, kad į tą skaičių įeina ir smulkios informacijos. Netenka 
abejoti, kad kiti laikraščiai, nesirūpiną pilnesne informacija, 
bus žymiai mažiau rašę apie Lietuvą, ypač kraštuose, kur lietu
vių nėra arba tik maža saujelė. Patekus Lietuvai bolševikinėn 
okupacijon pasaulinė spauda beveik nutilo, nes nebuvo kam 
rėkti, o kelių pasiryžėlių balsas nevisada pasiekdavo viešumą. 
Be to, pralaužti tylos sąmokslą daug kur kliudė ir prosovietinės 
simpatijos bei savanaudiškas nesidomėjimas. Dar ir dabar, ne- 

-> žiūrint savų informacinių įstaigų, teikiančių informacijas sve
timom kalbom, Lietuvos kova retokai teiškya didžiojoj spau
doj. Dėl to neretai kaltinamos yra mūsų įstaigos. Galimas daik
tas, kad jos galėtų būti tobulesnės, veiklesnės. Bet ir tuo atveju 
pasaulinė viešuma toli gražu nebūtų palenkta Lietuvos bylai. 
Viena, tokių įstaigų raštų didžioji spauda nelabai paiso kaip 
tam tikros “kazionščinos”, suplaukiančios iš ilgos eilės organiza- 
cjų, antra, kiekvienai įstaigai iš prigimties trūksta asmeninių 
ryšių bei lankstumo. Todėl palikti vien oficialioms įstaigoms 
opiuosius tautos reikalus, reiškia juos išjungti iš gyvenimo, tėk
mės ir perkelti lyg j sandėlį. Juk įstaigos visada reiškiasi jstai-

.dirbantieji to nenori, tačiiu tikrovė ^nueina savo keliu. Čia būti
na ir individuali iniciatyva, kuri, nebūdama surišta su, jokiu 
oficialumu bei" biurokratizmu, gali netgi sėkmingiau rastįvkelius 
didžiojon spaudon. Tai rodo pvz. kaikurių mūsų žurnalistų lai
mėjimai — K. Čibiro-Verax P. Amerikoj, Ig. Šeiniaus Švedijoj, 
kun. V. Mincevičiaus Italijoj. Eidami į svetimus puslapius kaip 
rašytojai bei. žurnalistai, jie rado būdus pralaužti redakcijų 
užtvaras. Šiuo keliu, atrodo, galėtų pasukti visa eilė mūsų rašto 
žmonių. Antrą dešimtmetį gyvendami užsieniuose jie iį kalbų 
pramoko, ir savo žiniją pagilino, ir pažinčių užmezgė —- belieka 
visa tai panaudoti keliui į svetimus puslapius, kurių tiek daug 
ir kuriu reikšmė mūsų bylai tebėra neginčijama. -Pr. G.

MontreCalio lietuvių kolonijos jaunimas spalio 25 d. priėmęs tikybinės brandos Sakramentą 
Sutvirtinimą. Priešaky J.E. vyskupas Vincentas 'Brizgys.

"ESU VISU BROLIS”
Naujojo popiežiaus Jono 

XXIII karūnacija įvyko lapkri
čio 4. d. ryšium su šv. Karolio 
baromėjiečio švente. Mat, šis 
popiežius yraparašęs 5 tomų 
studiją apie šį italų šventąjį. 
Iškilmėse, perduotose per tele
vizija ir radiją, dalyvavo virš 

minia. Ta progąpopiežius, pra
silenkdamas' su tradicija, pasa
kė lotynų kalba pamokslą, ku
riame priminė, kad svarbiausias 
popiežiaus uždavinys — būti ge
ruoju Ganytoju. Kurie mano, 
kad jis turįs būti\ diplomatu, 
mokslininku, organizatorių, pra
silenkia su popiežiaus idealu,: 
paminėtu šv. Jono Evangelijoj: 
“Bus viena kaimenė ir vienas 
gayntojas”. Kaip jis vėliau pa
reiškė, tai nulėmė ir naujo var-

KAS NAUJO KANADOJE7" z - - « , • w
Valstybinis ligoninės draudi-' Negrų kilmės angliakasys M. įkeliamas palaipsniui ir pasieks 

mas Ontario provincijoje pradės! Ruddick, kuris buvo išgelbėtas ; valandinį atlyginimą $1.95,5 et., 
veikti nuo sausio 1 d. Iki šiol I iš užgriuvusios kasyklos Spring- mašinistams — $2.85,5 et. Strei- 
90% Ontario gyventojų į šį pla-ifielde drauge su kitais 18, laiko-'ko metu 8.077 Stelco darbinin- 
rią yra jau įsirašę. 10% tebėra i mas didvyriu, nes jo drąsos ir i kai neteko po $1.126, o b-vė — 
neįsirašę ir jiems duodama pas-1 humoro dėka užgriūti anglia- gamybos už $90 mil. Plieno kai- 
kutinė proga tai padaryti iki ! kasiai galėjo ištverti mirties i na pastatams pakeliama $4 už 
lapkričio 29 d. Kas iki tos dienosj baimę bei kančias. Kai-JAV Ge-i toną, 
nebus įsirašęs, praras teisę nau
dotis draudimu nuo sausio 1 d., 
nes turės išlaukti 3 mėnesius 
nuo įsirašymo dienos, be to, tu
rės draudos mokestį mokėti vi
sus tuos 3 mėn., kai dabar įsi
rašantieji už tuos tris mėnesius 
temoka vos vieno mėnesio mo-

Spėjama, kad neužsiregistra
vusių dauguma yra iš tų, kurie 
dirba mažose įmonėse arba sa
varankiškai verčiasi ir grupėmis 
užsirašyti negali. Tokie. turėtų gelbėtojų tarpo. Jis su šeima 
pasiskubinti—nepavėluoti. Kaip 
įsiregistruoti žiūr. skelbimą šio 
numerio 7 psl.

Gali Jauti kaikieno neįregist
ruotų vaikų. Nors Jėvas ar mo
tina dirbdanii yra įregistravę 
draudimui visą šeimą, tai vis- 
tiek negalioja vaikams, kurie 
jau turi >9 metų — vistiek ar 
jie dirba ar nedirba, pav., mo
kosi. Vaikai, kurie jau turi 19 
metų, turi būti atskirai įregist
ruoti iki tos pačios datos — lap
kričio 29 d., jei norima pasinau
doti visais šio draudimo pliu
sais. Atskirai nereikia registruo
ti tik tokių vaikų, kurie yra in
validai.

orgia valstijos gubernatorius! **
pakvietė šgelbėtuosius anglia-1 Kanados kariai, kurie buvo 
kasius su šeimomis į- svečius, įjungti Jungt. Tautų kariuome- 
išgelbėtieji pareikalavo, kad nėn Libane kaip stebėtojai, yra 
Ruddick, kaip negras su 12 vai- atšaukiami ir grįš Kanadon 
kų šeima, nebūtų niekur išskir- gruodžio mėn. Kanados vyriau- 
tas. Gubernatorius betgi atsakė 
to negalįs padaryti, nes drau
džia valstijos įstatymai. Būtų 
kilęs nemalonus konfliktas tarp 
JAV ir Kanados vyriausybių, 
jei ne Ruddick nuolankus suti
kimas būti išskirtam iš kitų iš-

sybė mano, kad JT stebėtojų 
grupė Libane atliko savo užda
vinį ir gali palaipsniui pasi
traukti. Grupę sudaro 500 įvai
rių tautybių kariai, kurių 77 ka
nadiečiai.

praleis vienos dienos viešnagę 
atskirose patalpose.

Premjeras J. Diefenbaker, lan
kąs įvairius pasaulio kraštus, 
buvo vškilmingai priimtas V. 
Vokietijoje, kur aplankė ir ka- i 
nadiečių dalinius. Rorhoje buvo j 
priimtas popiežiaus Jono XXIII. i

Buvęs ministeris B. Kolumbi
jos vyriausybėje E. Sommers- 
po 76 djienas trukusio teismo 
rastas kaltas už ,kyšių ėmimą. 
Dėl to jis 1956 m. turėjo pasi
traukti iš 'miškų ministerio vie
tos ir dabar atsisakyti iš pro
vincijos parlamento atstovo pa
reigų.

įSavailės įvykiai
JAV-bių demokratų partija didele persvara laimėjo dalinius 

rinkimus .į Kongresą ir dabar turi daugumą ir senate ir atstovų 
rūmuose. Prieš tai demokratai senate turėjo 49, respublikonai — 
47 narius, o dabar: demokratai 62, respublikonai 34. Atstovų rū
muose demokratai turėjo 235, resp. 200 atstovų; dabar: dem. 281, 
resp. 153. Taip pat buvo renkami 33 valstijų gubernatoriai, kurių 
25 išrinkti demokratai, 8 respublikonai. Krito visa eilė vadovau
jančių ręspublikonų, jų tarpe smarkusis Knowland, atsisakęs res
publikonų vado pareigų senate ir norėjęs tapti Kalifornijos gu
bernatorių. Tai būtų atidarę jam vartus į JAV prezidento rinki
mus 1960 m. Deja, išėjo kitaip. Pabaltiečių bylai jis buvo palan
kus, ir todėl jo nesėkmė apgailėtina. Žinoma, ji daug labiau ap
gailėtina. prez. Eisenhoweriui ir*-—- ----- ---- ------------------------ -
vicepreą, Nixonui, .kurie kovo-i visų reikalavimų ir pažadėjo tai 
jo už - laimėjimą ir atsidūrė ne- sutvarkyti. Pirmą kartą jis vie- 
lauktai dideliame pralaimėjime, šai pareiškė, kad pernykštės 
Aiškintojų nuomone, tam esą ’ grūdų pyliavos nepasiekusios 
daug priežasčių. Pirmiausia, normos net 35 mil. tonų, t.y. tik 
amerikiečiai esą nusivylę Eisen-; 60% šiemetinio derliaus, kuris 
howerio Vadovybe; esą'jis nepa- - ■■ ■ 
rodęs*vadovaujančios rankos nei 
vidaus#,.nei užsienio politikoj ir 
leidęs sovietams pralenkti JAV 
net. ' kairinėje srityje.^ Taipgi 
žmonės" nepatenkinti užtrukusiu 
nedarbu, respublikonų partijos

prieglaudos savininkė 
B. Whyte buvo teismo 
už nesilaikymą Onta- 
jstatymo, reikalaujan-

Užgriūti angliakasiai Spring- 
fielde, N.S., visi atkasti. Galu
tiniais duomenimis, iš 174 ne
laimės ištiktų angliakasių 100 iš
sigelbėjo, o 74 žuvo. Fed. vy
riausybė paskyrė specialią ko
misiją rielaimės priežasčiai iš
tirti. Kasyklos savininkas Do
minion Steel and Coal Co. pa
reiškė neatidarysianti užgriuvu
sios kasyklos. Nelaimės ištik
tiesiems remti fondas jau turi 
$800.000. Popiežius Jonas XXIII 
paaukojo $5.000.

Plieno darbininkų streikas, 
užtrukęs 83 dienas, pasibaigė 
streikininkų laimėjimu. Pir
miausia susitarimas buvo pa
siektas su Algoma b-ve, kuri 
pagaliau sutiko pakelti valan
dinį atlyginimą 24 et, po to su
tiko ir didžiausia plieno gamy- 
bos b-vė Steko Hamiltone pa
kelti valandinį atlyginimą 26 et 
ir duoti visą eilę kitų pagerini
mų. Sutartis pasirašyta 3 me
tams. Pagal ją atlyginimas bus

įgalinsiąs aprūpinti ir kitus 
kraštus. Prekybiniai ir kultūri
niai santykiai su užsieniu esą 
palaikytini, nes užsieniečiai lan
kytojai Sov. Sąjungoje pamatą, 
kad propaganda prieš sovietus 
esąs, melas. Taipgi jis pasisakė 
prieš rusų perdidelį girtavimą, 
kenksmingą komunistinei vi- 
šuomeneu

Rinkimai Kuboje
Nežiūrint sukilėlių vado Fi- 

dej Castro grasinimų nužudyti 
kandidatus į -prezidentus bei 
trukdyti susisiekimą, rinkimai 
praėjo tvarkingai. Išrinktas bu--- 

: vusio prezidento Batista drau- 
gas dr. Rivero — teisininkjJSfža 
m., buvęs min. pirm. Tai 

tataisisiejanu ir 1960 m. prezi- kad Batista politika, pri 
dento rinkimai. Įkišiol buvo ma- nųo41956 m.-kovoja Fidtf

------------- — _ r - x c- * 
Nuotrauka B. Kerbelienės. ' pasidavimų didžiojo kapitalo at- 

{stovams.5Q&rbininkai 5 valstijo
se .balsavo prieš respublikonų įs
tatymą, draudžiantį priverstinį 
priklausymą unijoms. Tik Kan
sas valstija, kur nedaug tėra 
pramonės, pasisakė už. Šis įsta
tymas veikia 18 valstijų. .Unijos 
dabar spaudžia feder. vyriausy
bę panaikinti tą Įstatymą visoj 
Amerikoj.

Su šių. dalinių rinkimų rezul-

do Jono XXIII pasirinkimą. Esą 
šv. Jonas Evangelistas ragino: 
“... mylėkite vienas kitą, nes tai 
didysis Kristaus įsakymas”. Be 
to, šv. Jonas Kr. buvęs Kristaus

‘ kelių, paruošė jas. Jono vardą tu
rinti" Romos vysfripo bažnyčia, 
jo tėviškės. bažE^fa ir jo tėvas

Po karūnacijcKl iškilmių Jo
nas XXIII priėmė$500 žurnalistų 
audiencijai. Čia jis kukliai pa
reiškė: “Esu jūsų brolis. Esu vi
sų brolis, susijęs su visais mei
lės jausmu”. Žurnalistams pa
kartojo, kad popiežius nesąs nei 
politikas, nei diplomatas, o gera-' 
sis ganytojas, bandąs pasiekti 
visų žmonių sielas, skleisti ir 
ginti tiesą bei gėrį. Kartu jis 
parodė ir savo įgimtą humorą, 
sakydamas, kad iš laikraščių su- 
žinąs konkliavos paslaptis. Pas
kui pridūrė: “Galite sakyti pa

lodyti "ar tai teisybė ar melas, Spalio 23 d. PLB Italijos Kr. i gyvenimo kėlimo šūkiu. Buvo ir 
nes visi konkliavos aktai sude- valdybos rūpesčiu buvo atlai- i įprastinis karinis paradas, bet 
ginti”. kytos TT Marijonų koplyčioje į žymiai mažesnio masto ir be

Popiežius kalbėjęs praneuziš- iškilmingos gedulingos pamal-1 sunkiųjų ginklų demonstrayi- 
kai gana sklandžiai, nors su ita- dos už.Pijaus XII sielą. Pamal-:mo. Kalbą pasakė vicepremje- 
lišku akcentu. Be prancūzu kai- dose dalyvavo Lietuvos ministe-'ras A. Mikojanas sporto rūmuo- 

ris prie Šv. Sosto p. Girdvainis, ‘ se, kur dalyvavo 10.000_ klausy- 
min. St. Lozoraitis ir visa Ro-“ 
mos lietuvių kolonija.

Visi didieji Romos dienraščiai 
plačiai paminėjo lietuvių suruoš 
tas pamaldas už Pijų XII. 

* ' ~~
Otava. — Kanada Indijai šie

met suteikė dvi paskolas kvie
čiams pirkti — pirmą kartą 25, 
antrą — 8.8 mil. dol. Jie turės 
būti grąžinti iki 1961 m. galo.

LIETUVIAI POPIEŽIAUS 
LAIDOTUVĖSE

‘ (E) Mirus popiežiui Pijui XII, 
J.E. vysk. Padolskis ir PLB Ita
lijos Krašto valdybos ‘ pirm, 
kun. V.- Mincevičius apsilankė 
tą pat įniirties dienos rytą Cas^

nolui Tisserant visų ] 
vardu užuojautą ir pasirašyda
mi augštųjų lankytojų knygoje.

Vaikų 
ir vedėja 
nubausta 
rio prov. 
čio tokias įstaigas registruoti. 
Nubaustoji pareiškė, kad ji ir 
toliau laikysianti prieglaudą 
Bowmanville,' nepaisydama įsta
tymo, nes registravimo atveju ji 
esą turėtų gerokai padidinti pa
talpas; to ji neišgalinti padaryti. 
Bausmės vykdymas buvo su
spenduotas. Jos advokatas A. 
Bazos pareiškė apeliuosiąs į 
ąugštesnį teismą, o Toronto 
verslininkų grupė pasiryžo su
organizuoti Whyte 
$50.000.

prieglaudai

Krikščionių-žydų 
kė pasižymėjimo 
min. pirmininkui ___
rent, kuris esą daug pasidarba
vęs abiejų grupių geriems san
tykiams. Ženklą įteikė S. Stein
berg, tarybos pirm., Montrealy.

taryba 
ženklą buv.

Lau-

Banko tarnautojas Otavoje B. 
Jonston pabėgo iš tarnybos ir 
yra ieškomas. Jis įtariamas išsi
nešęs $260.000 grynais pinigais. 
Jo atvaizdas su aprašymu pa
skelbtas 60 kraštų. Už jo suėmi
mą — $10.000 premija.

š kurią 
Castro, 
m nau

jai išrinktasis5 prezidentas pa
žadėjo atstatyti krašte taiką. Jis 
perims pareigas vasario 24 d., 
kai baigsis Batista prezidenta
vimas. Jo du priešininkai, pra
laimėję rinkimus, apkaltino, esą 
rinkimai buvę neteisingi — su 
suktybėmis.

Karaliaus atotogos
Jordanijos karalius Hussein, • 

sergąs vidurių žaizdomis, ban
dė išvykti atostogų į Šveicariją, 
kur atostogauja jo motina ir bro 
lis. Jo lėktuvas buvo norėta nu
tupdyti Jungt. Arabų Respub- 
lik. naikintuvų Damasko aerod
rome, bet suskubo pasprukti ir 
grįžti į sostinę Ammaną, kur 
sušaukė vyriausybės ir parla
mento posėdi.

23 metų karalius buvo bandy
tas nuversti jau du kartu, ir jo 
priešininkai laukia naujos pro
gos. ■. '

JAR kaltina Izraelį planuo
jant užimti Jordanijos dalį ir 
ten yra sutraukusi dalį savo ka
riuomenės. Tarp JAR ir Izrae
lio pasienio dalinių įvyko susi
šaudymas. Įtampa Vid. Rytuose 
gali staiga vėl pakilti. Ji tebė- 

simams. Jis apgailestavo, kad i ra neatslūgusi Irake, į kurį tie- 
statyba, nors ir padariusi dide- šia .ranką Nasseris per savo šali- 
lę pažangą, dar nepatenkinanti' ninkus.

lietuviu batais busiu Nixon art>a"Know-
land. Dabargi paaiškėjo, kad ir 
Nixono kandidatūra nėra tikra,

Kun. Mincevičius perdavė kar nes netikėtai išrinktas Niujorko 
dinolui kamerlengui Aloisi Ma-; gubernatorių N. Rockefeller ga- 
sella PLB valdybos pirm. j. h būti konkurentu, nors pasta- 
Matulionio užuo'juatos telegra- i rasis pareiškė netuųs pretenzijų 
mą, kartu su Italijos Lietuvių į. ^singtoną. Demokratai tikisi 
Bendruomenės užuojauta. J.E.! ^60 m. prezidentu bus iš
kąra. A- Masella išreiškė visos i finktas jų kandidatas.. Jie mano. 
Kardinolu Kolegijos vardu nuo-i *r Praeįtyie amerikiečiai 
širdžia padėka ; balsavo ne uz respublikonus, o

Kun. V. Mincevičius buvo taip i ?ž gen. D. Eisenhowerj.
Revoliucijos sukaktis

Tradicinė spalio 6 sukaktis 
Maskvoje šiemet praėjo ūkinio

pat VLIKo pirm. dr. Trimako 
įgaliotas atstovauti VLIKą po-

galiau ką norite, niekas negalės piežiaus laidotuvėse.

ginti’ - |i . . .
Popiežius kalbėjęs praneuziš- iškilmingos gedulingos pamal-i

lišku akcentu. Be prancūzų kal
bos jis kalba: itališkai, lotyniš
kai, graikiškai ir bulgariškai, 
naudojasi — ispanų, turkų ir ru
munų kalbomis, skaito — anglų, 
vokiečių ir rusų k. Audiencijos 
pabaigoj popiežius suteikė pa
laiminimą žurnalistams, kurių 
dauguma atsiklaupė.

Jonas XXIII visiems atrodė 
pilnas kuklumo ir savo kalboje, 
užuot sakęs “mes”, vartojo “aš”, 
sakydamas: “jaučiuosi naujo
kas”.

tojų. Be toK jo kalba, trukusi 1 
vai., buvo perduota per televizi
ją. Jis pareiškė, kad karas nėra 
neišvengiamas, sugyvenimas su 
Vakarais įmanomas. Kaip pa
prastai, pavanojo vakariečius, 
ypač JAV, bet didžiąją kalbos 
dali skyfė vidaus gerovės klau-

PRIVERSTINĖ PASTERNAKO ATGAILA
Komunistų partijos sukelto įvo atimti pilietybę ir ištremti, 

triukšmo ir grąsinimų paveiktas Maskvos radijas išvadino Pas- 
Boris Pasternak, laimėjęs 1958, ternaką išdaviku, spjovusiu sa- 
m. Nobelio literatūros premiją, į vo šaliai į veidą. Tan balsan at- 
“Pravdoje” paskelbė viešą laiš- siliepė Čekoslovakijos, Bulgari- 
ką, apgailestaujantį savo “klai- jos, Rumunijos kompartijos, 
das”. Esą jis klydęs priimda- smerkiančios Pasternaką (tik 
mas premiją, klydęs savo romą- Lenkijos rašytojai jį pasveiki
nę vaizduodamas bolševikinį: no). Ar reikia dar didesnio per
gyvenimą. Jis neturėjęs inten-1 sekiojimo ir žiauresnio grasini- 
cijos pakenkti savo tautai, ku- i mo 68 metų rašytojui? Net Šve- 
riai priklausąs gimimu, gyveni-i dijos komunistų laikraštis “Ny 
mu ir darbu. “Novy Mir” žurna- i Dag” tai pripažino sakydamas, 
lo Redakcija jį perspėjusi,' kad i kad reiktų leisti jam atsiimti 
“Daktaras Živago” galįs būti su
prastas kaip spalio revoliucijos 
kritika, paneigianti ją kaip ir 
kitas revoliucijas. Ta prasme 
išeitų esą, kad spalio revoliuci
ja padariusi Rusiją ir jos inteli
gentiją nelaiminga. Tokių tvir
tinimų jis anaipt«J neremiąs. mą rusų kalbon. Kaip įmanyda- 
Knyga buvusi paskelbta be jo i mas jis ginasi ir nuo užsienio 
žinios net neturint progos įneš-«žurnalistų ir nuo komunistų 
ti kaikurių pataisų. Šiuos pa- i spaudimo. Jau prieš tai buvo 
reiškimus jis esą daro “savo va- i laikomas nepatikimu, gyveno 
lia”, jo laisvė nesanti suvaržy- kaip tremtinys, užsiimadmas 
ta nei grasinama. Pastarieji žo- kurį laiką Šekspyro, Goethes ir 
džiai, žinant sovietų stilių, iš- kt. veikalų vertimais. Nors jis 
duoda visą rašytojo dramą. Juk;yra žydų kilmės, tačiau jaučiasi 
kompartijos vadovai išvadino su rusų tauta suaugęs. Prieš ke- 
Pasternaką paršu, teršiančiu sa- lėtą metų jis tapo uoliu ortodok-

Nobelio premiją, jau nekalbant 
apie Europos ir Amerikos di
džiuosius rašytojus, reikalavu
sius nepersekioti B. Pasternako. 
Pastarasis kol kas tebegyvena 
viloj, kurią dovanojo jam Sta
linas už gruzinų poemų išverti-

liucijos, buvo ir jis kartu su 
jais. Išbuvęs Berlyne tremtiniu 
dvejus metus, 1923 m. vienas 
grįžo Rusijon, pareikšdamas sa
vo draugams: “Svetur negaliu 
rašyti”. Ir dabar Pasternakas 
spiriasi prieš ištrėmimą, nors 
prez. Eisenhoweris pareiškė — 
JAV mielai priimtų, jei rašyto
jas prašytų. Būdinga taipgi pa
žymėti,. kad Pasternakas savo 
laiške “Pravdai” apgailestauda- 
mas savo klaidas — premijos 
priėmimą, politinę romano in
terpretaciją. savo veikalo iš es
mės nepasmerkia ir primena sa
vo kūryba nepadaręs žalos tau
tai, įęūryba, kuri buvusi norėta 
premijuoti jau prieš 5 metus.

lia”,

Pasaulio ieties metimo meisterė 
(57,49 m.) Birutė Zalagaitytė - 
Kalėdienė, kuri Tbilisi (Tiflise) ‘------------ r--------- , ---------------- ---- , ,----- r--------------------
9 cm. pataisė buv. pasaulio re- vo migį ir tautą, o rašvtojų są- su Bažnyčios nariu, su kuria da- 

. kordą, priklausantį Australijos j jungos susirinkimas Maskvoje, linasi rusų tautos kančiomis, 
įlenkei A. Wojtaszek • Pažėra, i kur dalyvavo 800 narių, reikalą-‘ Kai jo tėvai išbėgo nuo revo-

RYGOS ARKIVYSKUPU 
vieton mirusio arkiv. Springo- 
vieš dar popiežiaus Pijaus XII 
buvo paskirtas vyskupas Strods. 
Jis buvo Liepojos apašt. admi
nistratorių ir Rygos arkiv. pa
galbininku. Arkiv. Strods yra 
66 m. amž. Vyskupu įšventin
tas arkiv. Springovics. Pastara
jam nebegalint valdyti Rygos 
arkivyskupijos dėl sumenkusios 
sveikatos, vyskupui pagaĮb. 
Strod steko tvarkyti arkivysku
pijos reikalus.

t
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RELIGINIAME PASAULYJE
* Oberammergau ruošiasi naujam Kristaus kančios yąidi- 

‘ i repetici-* Oberammergaunimui i960 m. Pirmojojjoj dalyvavo 550 asmenų. Režisūra ir šį kartą patikėta J. G. Lang, skulptoriui. Organizacinį komitetą sudaro 18 asmneų su klebonu priešaky. Miestelyje •gyvena 3.200 žmonių. Pirmasis Kristaus kančios vaidinimas įvy ko' 1634 m. po maro metų, per kuriuos mirė 84 asmenys iš 300. Pagal seną kroniką, miestelio gyventojai padarę įžadą ruošti kas 10 metų Kristaus kančios vaidinimus, ir maras išnykęs. Dabar Oberammergau miestely veikia teatras, muzikos mokykla, choras, orkestras, kurie paruošia vaidilas Kristaus kančios vaidinimams. Juose dalyvaujančios moterys turi būti ne vyresnės kaip 35 metų ir netekėjusios. Vaidinimai vyksta po atviru dangumi specialiame teatre, kur. yra 5.200 vietų po sto-
* Tarptautinė katalikų filmų premija, kurios sprendėjų komisija posėdžiavo Briusely, Belgijoj, šiemet buvo paskirta amerikiečiui Ernest Hemingway už filmą “Senis ir jūra”. Premija yra auksinis katakombų žibintas. Filmą režisavo John Stur- dess pagal Nobelio laureato Hemingway to paties vardo romaną. Pagrindinis vaidila—Spencer Tracy.
* Seniausią rankraštį — 10 rado Jordanijos beduinai oloje prie Mirties jūros, pardavė jie JAV Harvardo un-to pirkėjams už $5.000. Suvyniojamas rankraštis yra gerai išsilaikęs ir da-. bar padėtas Jeruzalės muzėju- je, nes Jordanijos įstatymai draudžia tokius dalykus išvežti.

- - * Komunistų parinkti kandi- tai į vyskupus Kinijoj šventi- ’ nalrrt^pagal katalikų ritualą pa- kaikurias vietas. Pvz. andidatas klausiamas:dimą?5 E „ . ~pakeitė: ^Ar esate liaudies išrinktas?” Asistentas turi atsakyti “taip”, o konsekratorius — “Dėkui Dievui”. Toliau komunistinis ritualas klausia: “Ar esate pasiryžęs sekti geru Jėzaus pavyzdžiu ir, laikantis kompartijos ir liaudies vyriausybės nurodymų, skatinti kunigus bei tikinčiuosius aktyviai bendradarbiauti socialistinės ( santvarkos kūrime?” Kandidatas: “Taip”. Tai, žinoma, pasityčiojimas iš vyskupo šventinimo apeigų ir bandymas palenkti krikščionybę kompartijai.
* 400 moterų kunigų yra JAV. tų išvengta išorinių įtakų ir būtų lengviau kardinolams Susitarti. Griežtas uždarumas įvestas pranciškono šv. Bonaventūros pasiūlymu po Klemenso IV mirties 1268 m., kai labai sunkiai vyko naujo popiežiaus rinkimai. 8 kardinolai susirinko konkliavon Viterbe vietovėje. Per ištisus mėnesius negalėjo išrinkti popiežiaus. Tada šv. Bonaventūra paskatino tikinčiuosius uždaryti kardinolus rūmuose ir maistą perduoti per langelį. Kai ir tas nepadėjo, buvo nuimtas rūmų stogas ir kardinolai maitinami duona ir vandenių. Pagaliau buvo išrinktas vienuolis Ph. Benzi, bet tas atsisakė. Tada liko (išrinktas Theobaldi Visconti, popiežiaus nuncijus Syrijoj ir pasirinko Gregoriaus X vardą. Tai buvo ilgiausia konkliava istorijoj, užtrukusi beveik 3 metus.lai ir tapo Gregoriu VII.
* I popiežių rinkimus praeity-

Dėmesio Namų 
Savininkams!

: * f • »

Šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

Atlieku visus ougŠČiou įvardintus 
darbus, taip pat atlieku {vairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda- 
rau alyvos futartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo >Wfy- 
pmo — valymas patartino* aiiksti 
pavasarj.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE.6-5113

17 DELAWARE AVE.

Šv. Malajhijus, nevienodai vertinamas, aptarė kiekvieną būsimą popiežių. Dabartiniam Jonui XXIII išpuola aptartis pastor eį nauta — ganytojas ir jūreivis.' Šiame tarpsnyje, kuris pažymėtas visuotine, pasauline įtampa, kai vyksta milžiniškos grumtynės tarp dviejų pasaulių, dviejų kultūrų, skirtingų filosofijų ir nesuderinamų gyvenimo sanpratų neabejotinai paliečiamas ir Bažnyčios laivas. Popiežiui Jonui XXIII — Angelo Giuseppe Roncalli išpuola sunki laivo vairuotojo pareiga..
Jonas XXIIIKodėl Rdncalli pasirinko Jono vardą? . 'Pirmiausia jis norėjo pagerbti savo tėvą, kuris turėjo Jono Krikštytojo vardą. Jis krikštytas Sotto ii Monte bažnytkaimyje. Tenykštės bažnyčios globėjas šv. Jonas. Pagaliau jis norėjo priminti šv. Jono katedrą La- terane, kuri laikoma viena pirmųjų Romoje.Kardinolams pasakytoje kalboje nurodė, kad šv. Jonas Krikštytojas buvęs kelio ruošėjas krikščionybei, šviesa ir šviesos liudytojas. Taip pat jis buvo nepalaužiamas skelbėjas tiesos, teisingumo ir laisvės. Jonas Evangelistas buvęs Kristaus ypač mėgiamas dėl-jo tvirto tikėjimo.

Paklusnumas ir taikaRoncalli kilęs iš pat apačios, mažo miestelio Bergamo srityje. Jaunystėje patyrė nemažai vargo. Nereikia stebėtis, kad savo kalboje urbi et orbi — miestui ir pasauliui nurodo: “Mes meldžiame Dievo už visus Kristaus sūnus, bet ypatingai už neturtingus ir kenčiančius, prašydami jiems suteikti ištekliaus ir dagiškojo suraminimo”.1957 m. Pietro Nenni socialistai, kurių tarpe nemažai komunistų talkininkų, padarė suvažiavimą Venecijoje, kurtos patriarchu buvo Roncalli. Komunistų bendrininkai paprašė patriarcho Roncalli žodžio. Jis neatsisakė ir pasiuntė linkėjimus, kad “visi visuomeniški sluogs- niai rastų tarpusavį sutarimą”, bet popiežystės kratėsi. Sutikot Patriarchas Roncalli netrukus tik tada, kai jį išrinko kardino-’griežtai įspėjo kairiuosius krikš-

kišdavos! valstybių valdovai. Paskutinį kartą tai įvyko 1903 m. po Leono XIII mirties. Tada visi manė, kad nauju popiežių bus Išrinktas kard. Rampolla, Leono XIII valstybės sekretorius. Netikėtai betgi kardinolas Puszyna pareiškė, kad jo valdovas Pranciškus - Juozapas Austro - Vengrijos imperatorius, panaudosiąs savo veto teisę prieš kard. Rampolla, jei jis būtų išrinktas. (Veto tiesę be Austro - Vengrijos turėjo Prancūzija ir Ispanija). Konkliavo-. je kilo sumišimas. Kard. Puszyna tvirta laikysena nulėmė, ir buvo išrinktas Venecijos patriarchas Juozapas de Sarto — Pijus X. Po to- veto teisė buvo panaikinta naujaja konstitucija, paskelbta Pijaus XII 1945 m. Dabar tokie veto išsišokimai baudžiami ekskomunika.
★ Uždaros konkliavos popiežiui rinkti buvo įvestos, kad bujos priklauso specialiai sąjungai ir aptarnauja įvairias metodistų’ kongrėgacininkų ir kt. grupių benariiomenes. Jų suvažiavimas įvyko Billings, Montanoje.
* Popiežiai pradžioje nebuvo renkami konkliavose. . Pirmaisiais amžiais Romos vyskupai, kupė yra kartu ir popiežiai, patys pasirinkdavo įpėdinius. 341 jn.' Antipęhijos santąryba nusprendė,.'kad popiežiai turi būti renkami dyasininkų ir pasauliečių. Popiežius Nikalojus II, 1059-61 m., bandė šią sistemą pakęjsti, tačiau tradiciją pralaužti nebuvo lengva: dvasininkai ir pasauliečiai' vistiek reiškė savo nuomonę. Pvz. kai mirė Aleksandras II 1073 m., laidotuvių metu žmonės, nepaisydami naujo potvarkio, ėmė šaukti: “Hildebrandas į vyskupus!” Hil- debrąndas buvo garsus vyras, Į

Pastor et nautatuose ir Šiaurės Afrikoje.Ir jis pats dėl ankteshių dip- ’lomatinių pareigų nurodė: “Mane vadina diplomatu, tačiau aš tebuvau katalikų tikėjimo atstovas ir juo esu šiandien”.
KąlbaUrbi et orbi paskelbtoji kalba verta ypatingo dėmesio. Joję paliesta daugelis ‘ klausimų, tačiau ypatingai įsidėmėtinas pasisakymas dėl pavergtųjų ir taikos.Dėl persekiojamos Bažnyčios taria: “Mes ypafingu būdu prisimename vyskupus, kunigus, vienuolius ir tikinčiuosius tautų, kurios visai laisvės neteko ar ja tik dalimi tesinaudoja. Mes žvelgiame ten, kur šventosios teisės Bažnyčios yra pažeistos, teisėti dvasiškiai ištremiami, atleidžiami ar trukdomi pareigas eiti. Mes pranešame jiems, kad jų skausmu, kartėliu ir vargu dalomės, ■ prašydami Dievo, visad gero Kūrėjo, kad jis užbaigtų nežmoniškus persekiojimus, kurie ne tik drumsčia ramybę ir leidžia skurdui įsigalėti, bet jie taip pat nesuderinami su pastarosios kultūros laimėjimais ir jau seniai iškovotomis žmogaus .teisėmis”.

Taika ir laisvėJono XXIII kreipinyje į pasaulio valdovus dėl taikos įgyvendinimo klausiama: kadėl pasaulyj e vyrauj a . nesutarimas, kam valstybės tarpusavy lenktyniauja • apsiginkluoti, kodėl > sumos nepa- skirstomos visiems, o ypač varguomenės skurdui sumažinti?Ir jis atsako žinąs, kurios kliūtys užtinkamos minėtiems pagirtiniems siūlymams įgyvendinti. Tautos, kurios patikėjo

(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti) 

įvairūs siuntiniai 
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:

1. 2 mot. poltoms viln. mėdž. 6 yrd.
2 vy. košt. viln. mediagos 7 yrd.
Pamušalo 10 yrd.
Šerinės (klijonkės) 5 yrd.(klijonkės) 5 yrd

paltams vilo, 
suknelei viln

II. 3 mot.
1 mot. 
Pamušalo 
Šerinės (klijonkės)

$96.50

medž. 9 yrd.
medž. 3 yrd.

9 yrd.
414 yrd.

III. 1 vyr. paltui viln. medž. 3 yrd.
1 mot. paltui viln. medž. 3 yrd. 
1 vyr. košt. viln. medž. 3VŽ yrd. 
1 mot. šukn. 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.

$82.95

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

tamsiai rudo, tamsiai pilka ir 
šviesesnė pilka. Vyriškiems paltarps — tamsiai mėlyna, tampiai pilka ir švieses- 
i 1 ________
pilka ir juoda; bliuskutėms

gavus užsakymą, rnes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų, •i* • * • • R •• t • » •
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir

ČHel sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei

$73.80

perloidę atitinkamai sumai
Medžiagų spalvos: Moterišk. paltamsJ- • • -*•“ -

nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms — 
pilka ir juodo; bliuskutėms —’ balta.

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

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

I^než sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei 
susipažinti su kainomis ir JĮūs tikrai būsite patenkinti.

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

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukafns 
kirpfi mašinėlės, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJIbU MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir 
kojosF įskaitant visus mokesčius — į Europą...................................... $175.00

j Aziją........................................ $182.00

ir t.t. v

M A 1 S TAS:
10 kg. cukraus .......... ®... $12.30 20 kg. cukraus ........... .... $20.95
10 kg. taukų .... ........... $21.70 20 kg. taukų ........ .... $38.80
10 kg. ryžių ... $14.45 20 kg. ryžių .................. • $24.65
10 kg. sviesto .................. $30.90 20 kg. sviesto ........... .... $52.45

ir t.t.
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

(į Sibirą iki 10 kg.

Gyveną ne Toronte, 
siuntinius, bei užsakymus 
or ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BĄLTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Homiltonx Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraiti*.
M Oooglai St’., Sudbary/ Ont. Tol.' OS. 3-5315. Ponia M. Ventkeviėieni.

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

SBav, A. Kalūza

čionis demokratus, kai jie panūdo bendrauti su socialistais, belinkstančiais į komųųizmą. pvasiškijai ir tikintie$ę$§" jis paskelbė: oboedientia ęt pąx — paklusnumas ik taika pramerkdamas bendradarbiavimą su Nenni socialistais. Ir įspėtieji jo pakluso.
Skirtingos nuomonėsItalijos krikščionys demokratai nėra vieningi. Nežvelgiu giliau į ryškius tarpusavio nesutarimus, kurie žinomi tarp kairiojo ir dešiniojo krikščionių de- mokrątų sparno. Nevienos nuomonės būta ir dėl kard. Roncalli išrinkimo popiežių. Dabartinis ministeris pirmininkas Fan- fari ir kairieji krikščionys demokratai lauke ir sveikino Venecijos patriarcho išrinkimą. Jis aiškus kovotojas prieš komunistus, tačiau visuomet siekė išspręsti visuomeninius klausimus, padėti varguomenei.Dešinysis krikščionių demokratų sparnas, mažiau linkęs į reformas, prikaišiojo Roncalli, kad jis pernelyg didelis diplomatas, kad būtų geru ganytoju. Jie nepagiria jo ir už susidraugavimą su prancūzų radikal socialistų žinomuoju vadu Eduard Herriot, kuris buvo atokiai krikščioniškojo nusiteikimo.

DiplomatasAngelas Juozas Roncalli, vienas vyresniųjų iš gausiosios italų šeimos, netrukus tampa savojo vyskupo sekretoriumi. Pirmojo karo metu buvo karo ka- apsiginklavimo pelionu, vėliau dirba seminarijoje iki Benediktas XV jį pakvietė vadovauti tikėjimo skelbimo kongregacijai. Netrukus jis gauna diplomatinius paskyrimus Europoje, Artimuose Ry-
Atominė ateitis

Energijos sunaudojimasKodėl šiandien keliame klausimą ar ir kiek atominė energija gali būti panaudota ateities pramonėje, taikos reikalams? Kodėl didžiosios atominės pajėgos, kaip JAV, D. Britanija ir Sovietų S-ga koncentruoja vP sas jėgas šios problemos sprendimui? iKaip žmogls yra reikalingas maisto, kad gilėtų gyventi ir dirbti, ■ taip moderniaj ame gyvenime esame reikalingi energijos elektros srovės ir šilimos formoje. Modernioje, organizuotoje, pramoninėje bendruomenėje, šviesa ir šilima, susisiekimo ir darbo energija yra gaunama iš tokių degamųjų medžiagų, kaip anglis, alyva, natūralios dujos arba vandens jėgainės. Mes naudojame energiją mūsų gyvenviečių, darboviečių, fabrikų apšildymui ir apšvietimui, pramonės reikalams, elektros jėgos gamybai, radijui ir televizijai, elektrinėms skutimosi mašinėlėms, automobiliams, laivams, lėktuvams ir geležinkeliams, — trumpai tariant, veik visiems kasdienio gyvenimo įrengimams. Juo plačiau yra išvystyta krašto pramonė, tuo didesnis yra energijos pareikalavimas. Kiekvienos tautos ūkis taip pat pirmoje eilėje priklauso nuo apsirūpinimo energija. Žmogus yra reikalingas nuo 2.500 iki 3.000 kalorijų, kad atliktų savo kasdininį darbą. Bet išvystytos pramonės krašte kalorijų pareikalavimas yra žymiai augštesnis. JAV, pavyzdžiui, vieno žmogaus gyvenimui kasdien reikalinga 172. 000 kalorijų. Tai yra maždaug 60 kartų daugiau, negu žmogaus kūnas pagaminą. Vadinasi, techniški energijos šaltiniai atlieka žmogui 60-ties darbininkų darbą. z
Energijos ištekliaiNeišvystytuose ir tuo pat metu per tankiai apgyventuose kraštuose santykis.yra be abejo skirtingas. Čia mažai didžiosios pramonės, ir energijos pareikalavimas yra mažas. Indijoje anglies sunaudojama per metus vienam gyventojui 0,47 tonos, kai JAV nuo 8 iki 9 tonų. Jeigu būtų norima Indijoje pasiekti to paties lygio, t.y. pakelti Indijos pramonę, kad ji galėtų suteikti kiekvienam gy-

ČESNAKAS - SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Ad<uns, . Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. šioje sukoncentruotoje formoje jūs ■ 
gausite viską ką šfs augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinus skausmų,, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dor šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai po 
dores. *

ventoj ui augščiausią JAV gyvenimo standartą, tektų 400 milijonų gyventojų sunaudoti 3,6 milijardus tonų anglies kasmet. Tuo būdu Indijos anglies klodų rezervai būtų išnaudoti per vieną dešimtmetį! Išvada aiški — Indijos energijos rezervai yra nepakankami pasiekti augštam krašto gyvenimo lygiui. Indija, tarp kitko, čia yra tik pavyzdys. Padėtis, kituose neišvystytuose kraštuose yra panaši. Dėl to tai naujų energijos šaltinių ieškojimas yra skubiausias mūsų laikotarpio reikalas.i Mūsų civilizacija savo esmėje yra pagrįsta techniškais energijos šaltiniais. To pasėkoje gyvenimo standarto pagerinimas gali būti atsiektas tik pakeliant vartojamos energijos kiekį. Bet pasaulio energijos gamybos plėtimui jau šiandieną yra užbrėžtos aiškios ribos,. To priežastis yra vis didėjantis sumažėjimas ūkiškai naudingų vandens jėgos šaltinių ir degamųjų medžiagų, kaip anglys, alyva, dujos ir medis. Visi tie energijos šaltiniai yra, kaip žinome, riboti — jie taps išnaudoti ir vieną dieną užsibaigs. Bet pasaulis be energijos šaltinių yra neįsivaizduojamas ir taip tenka ieškoti naujų kelių energijos gamybai.Paaiškėjo, kad neapsakomi energijos kiekiai, kurie atsipalaiduoja skaldant atomo branduolį, gali būti pažabo’ti, kontroliuojami ir sukraunami į atsargas. Jie tai sudaro naujus šaltinius energijos gamybai.Atominė energijaYra tikra, kad atominė jėga greitu laiku pajėgs gaminti ener giją prieinama kaina, t.y. tą pačia, o gal dar žemesne, negu iki šiolinės degamosios medžiagos. Tuo būdu tai yra energijos šaltinis žymiai didesnis, negu bet- koks kitas iki šiol buvęs prieinamas.Šiandien pusė kilogramo gryno urano pagamina 3.000.000 kartų daugiau energijos, negu toks pat kiekis anglies! Modernioje jėgainėje pagaminimui 100 milijonų kilovatyalandų elektros energijos yra sunaudojama 35.000 tonų arba 1.750 vagonų anglies. Tam pačiam kiekiui pagaminti atominiame reaktoriuje reikalinga 35 kilogramų gryno urano.Jungtinių Tautų yra apskaičiuota, kad žemės rutulio gyventojų skaičius 1950 m. siekęs 2,3 milijardus, 2000 metais pasieks 3,9 milijardo. Jau 1957 m. esamieji energijos šaltiniai nebepajėgtų padengti pareikalavimo. 2050 metais jie tepajėgtų padengti vieną trečdalį pareikalavimo. Elektros šiluminės ir transporto energijos pareikalavimas 2000 metais pasaulyje padidės 8 kartus palyginti su 1952 m. Jau 1957 m. tas pareikalavimas padidės 3 kartus. Energijos pareikalavimas 2000 metais prilygs 7% milijardams tonų anglies į metus. Kiek Šiuo metu yra

žudynėmis, bet trokšta ‘taikos. Tačiau Jonas XXIII nesitenkina betkuria taika ir jo tolimesnis aptarimas įsidėmėtinas: “Tai kos, kurios pavėsyje visa žmonija naudotųsi laisve ir gerbū-. viu, žmogaus teisėmis ir teisingumu, uždedančiu visiems visuomenės sluogsniams teisingas pareigas, ramybe ir sutarimu, kurie tegali tarpimą išugdyti”.Tačiau jis, panaudojęs ištrauką, nurodo, kad didelio skirtu
mo esama tarp taikos ir vergi
jos, nes tikroji taika glūdi ra- 
mybėje ir laisvėje.Taika turi tarnauti laisvei. Nūdienė taika panaudota vergijos grandims sutvirtinti. Visa tai Jonas XXIII išreiškė Pilypo žodžiais, kad didelio skirtumo esama tarp taikos ir vergijos.

IEŠKAI DARBO?

Tarnoiiių (duodamos butęsl, virėjų, 
padavėjų, valytojų, pogelbrninkių 
motinoms, kelnerių, vyr. virėjų, tar
nų, vedusių poroms namų ruoięs 

darbai ir t.t.

Sekretorių, stenogrąfi^, IBM Opęrą- 
torių, buhalterių ir kitų prityrusių 
įstaigos tarnautojų. ?

' ' Taip pat - * 
Patyrusių pardavėjų (vyrų ir rpotęių) 
agentu gaminiams, braižytojų, tech
nikų tr t.t. ‘

žinojimas. ’
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Kanadą ruošią vokięčiy ląkųnųsBritanijoje. Be to, pačipję Vokietijoje daugiau 100 britų karininkų dirba tą patį vokiečių pilotų apmokymo darbą.' Na j zi- ' nomą, kai ką daro ir patys yp- kięčįai. Juk dar ne visi pereito karo lakūnai šusępo.' Ir {ŠąiĮa*. do j e besimokančių grupės' viršininkas yra pereito karo tx>jn- bonėšio pilotas majoras Įi. cotti, itališkos pavardės' pavaras.

Galinga Vokietijos aviacija po karo buvo visiškai sunaikinta ir dabar ją reikia kurti iš' nąujo. Kęlioliką metų juk nebuvo nei savos aviacijos pramonės, nei buvo ruošiama lakūnų. Vokietijai įstojus į $. Atlapto Sąjungą su įvairiais tos sąjungos kraštais buvo sudarytos sutartys dėl paruošimo lakūnų, kurie sudarytų busimosios Vokietijos avia ei jos branduolį. Ir Kanada apsiėmė paruošti 350 lakūnų.Pirmoji tokia grupė vokiečių kadetų atvyko prieš 13 mėnesių ir prieš dvi savaites 17 iš jų oro stovykloje MacDonald netoli Portage la Prairie vicemaršalas J. G. Bryan prisegė lakūnų ženklelius. Grįžę į Vokietiją jie skraidys kanadiškais sprausmi- niais Sabre lėktuvais.Pastebėtina, kad bombonešių pilotai yra ruošiami JAV, o laivyno ir helikopterių pilotai D.
žinoma, esamosios kietos, skystos ir dujinės žemės rutulio atsargos siekia 3.500 milijardų tonų.10 kilogramų urano gali pagaminti 52 milijonus kilovatvalan- dų elektros energijos — pakankamai, kad aprūpinti vidutinio dydžio miestą. Esamais apskaičiavimais esamos žemėj urano atsargos yra pakankamos gamybai 25-50 kartų daugiau-energijos negu visų žinomų anglies at-

Mirė bųv. Lietuyos gejį. 
konsulasBuvęs Lietuvos genęrąlinis konsulas Viepoję, Auątnjoį, lix Kraus mirė š.ni. rugsėjo ‘ 13 d., jo gimtoje Vieęcje, hęsifląū- kęs 60 metų nuo širdies smūgio. Tai didelis Lietuvos draugas, kuris dirbo jos naudai'‘ne'tik kaip Lietuvos gen. konsulas, ir kaip žmogus ąugstoš kultūros ir plačių ryšių.Lietuvos gen. konsulu mas F. Kraus ypatingai pagyvino prekybinius Lietuvos - Austrijos santykius. Po Austrijos prijungimo prie Reicho F. Kraus apsigyveno Rio de Janeire^ .palaikydamas glaudžius ryšius su Lietuvos pasiuntinybe. Prieš porą metų išvyko į Vieną sutvarkyti gauto palikimo, siekiančio kelių milijonų kruzeifų ir staigiai susirgęs buvo patalpintas sanatorijoh. Mirė visai netikėtai grįžimo į. Rįb dę Janeiro išva- kai^S" buvo 'paminė^ta sostinės lietuvių pamaldomis šv. Genovaitės bažnyčioje. ' '

* . < ar\*. * X. ’
energija.

Atominės jėgainėsViena iš svarbiausių atominės eros dovanų bus atominės energijos panaudojimas pakėlimui atsilikusių ir dažniausiai per tankiai apgyventų kraštų. Tokie kraštai teturi labai menką pramonę ar net visai jos neturi; jiems bendra yra labai menka energijos gamyba ir tuomi pat visiškai nepakankamas aprūpinimas energija. Tuo būdu gausios svarbių žaliavų atsargos tebėra neišnaudotos ir didžiuliai žemės plotai, kurie galėtų būti kultivuojami ir naudojami visos žmonijos mitybai, yra nedirbami ir nenaudojami. Su toliau pažengusių ir išvystytų kraštų pagalba šių kraštų gyvenimo standartas bei gerbūvis gali bū- ' ti žymiai pakeltas.Atominės energijos vartojimas ypatingai svarbus ten, kur energija pramonei turi būti tiekiama gerokam nuotoly nuo esančių jėgainių, taip pat ir ten,______ _________ ___ _kur energijos gamyba priklauso statyti. °' ’ °nuo didžiai nutolusių degamųjų ( Įsivąizduokime didžiulius dy- žaliavų šaltinių. Ąbiejais atve- kūmų plotus, kurife' galėtų feūti jais elektros energijos kainą aprūpinti vandeniu ir kul|iyub- yra augšta. Kraštuose, kuriuos- jami, jeigu tik būtų pakankamai na degamosios medžiagos turi srovės reikalingam vandens būti įgabenamos iš svetur, arba į kiekiui pumpuoti, — arba ne- kuriuose išvystymas savųjų ’—=- —1-’c-energijos šaltinių yra reikalingas užsieninių kapitalų investavimo, atominės energijos įvedimas gali labai padėti savosios valiutos taupymui. Šiuo atveju yra svarbu, kad pradžioje būtų statomos palyginamai mažos atominės jėgainės ir prie energijos naudojimo vietų. Atominės energijos naudojimas menkai išvystytuose kraštuose gali paskubinti gyvenimo lygio pakėlimą lygiagrečiai visose krašto dalyse; gali padėti toms tautoms plėsti jų krašto ūkį, taip kad jos statytų ir plėstų gausią energiją naudojančias pramonės šakas, tuo būdu išnaudodamos savąsias žaliavas; gali parūpinti žemės ūkio sritims reikiamą elektrą. Tuo būdu galėtų būti sudarytos darbo sąlygos milijonams žmonių, kurie ligi šiol dažnai tebėra priversti gyventi neįsivaizduojamame varge.

Mes jau esame pabrėžę, kad mūsų visas gyvenimas priklauso nuo energijos gamybos. Gyvąiaį- mo sąlygų pagerinimas tėra galimas pakeliant elektros srovės naudojimą. Netolimoje ateityje atominė energija parūpins šią elektros srovę prieinama kainą. Joje glūdinčios jėgos ir galimybės bus žymiai didesnės negu šiandieną žmonijos turimos. Ato minės energijos aušra yra naujo laikotarpio ženklas.Labai mažų atominės medžiagos kiekių pakanka, kad pagaminus didžiulius energijos kiekius. Tos medžiagos transportui tereikia juokingai mažų 'pastangų. Tokius kiekius lengva pristatyti. į betkurią žemyno vietą: į ąrktiką, į dykumas, į tolimiausias salas, ten, kur anglys 'ar alyva yra labai sunkiai transportuojamos arba, kur dabar net neįmanoma šių elektrifikacijai reikalingų medžiągų' pri-Įsivąizduokime didžiulius dy- imu plotus, kurife' galėtų būti
reikalingam vandens vaisingą pajūrį, kuris galėtų būti apgyvendintas, jeigu t|k būtų pakankamai srovęs jūrdš vandeniui nuo druskos apvalyti. Kokios perspektyvos atsiveria visam pasauliniam ukidi, kada jis bus atpalaiduotas nuo nenaudingos milžiniškų' kiiro transportavimo išlaidų naštos! Senas didžiųjų pramones šakų galvosūkis bus išspręstas:' daugis pramonės įmonių buvo įrengtą greta anglies ar alyvos šaltinių, apdirbtinos žaliavos būdavo labai tnuo jų nutolę. Ateityje be jokių transporto išlaidų naštos bus galimą šias gamybos įmones koncentruoti prie žaliavų centrų. Tai reiškia, kad daugelyje žemės rutulio kraštų, kūne yra turtingi žaliavom, bet ligi šiol labai menkai buvo aprūpinti energijos jėgainėmis, Žaliavos galės būti' apdirbamos vietoje. 1 ’(Bus daugiau)
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Plunksna vietq ginklonovMeie iehku 
a'SSg'H'ffiįi“ ĮS S.SS, Šį*:!

ląidos iš Europos, bet taipgi už--re), kuri buvo įregistruota Pranląidos iš Europos, bet taipgi už- re), kuri buvo įregistruota Pran Po'Vęngrijos įvykių žymiai pa
darytas Laisvosios Europos Uni-’cūzijoje su būstine Paryžiuje didėjo vengrų tautybės studėn- 

i- Į (1957 m. rudenį perkelta Straą- tų, bet netrūko ir visų kitų taų- 
burgan) ir bendrabučiu Stras- įybių kąndidatų. Ir kitu požiū- 

gija. Q tai buvp latyd syarbi įjburgė - Rpįertšąn Fąrfalės pi- riu negalima tvirtinti,’ kąd Šios 
reikšminga Jnstitucįją Sovietų ly j e. instfturi oą misija bū(ų jau at-

Šios akademines institucijos, likta. Juk pats reikalas laisvojo 
cųrią savo mptu sovietinis “Kr£ pasaulio universitetuose parųos- 
codiląs” ąošaulte šnipų mokyk- ii pavergtiesiems kraštams iųte- 
a, tiksląš buvq (rėjoįąs: 1. įga-flektųalinių pajėgų yra tapęs 

išįcimu ųždąry- |inti pabėgėlius ąiufi^tps tgstf Šiuo metu kaip tik dąr ą^tųąlęs: 
taip: “LE yni- aūgštąjj mokslą lais’yojo pašau- nįs akivaizdoje naujausiųjų so- 
i^ję įr jam pri- Up umvereitefų$?e,' 2. . padėti yiptinįo režimo pastangų per- 

"1 tau- tvąrkyti visą švietimo darbą ry- 
__ _ H„., _____ . .... šium su planuojamomis refbr- 

ngos Įipijaą, ' ^. paruošti Vid- Epro- - - ’ 
Ilfjį pps pavergtiesiems kraštams in- 

. ,'.kuris, jiems 
lisyųjų tautų ____ __ _ „ ,,

’:U tarnauti ’ ęsą tikslas pasiektas, neįtikina, 
tarptautinio ir tar-1 jš tikrųjų, jo atsisakyta siekti. 
irąŪmo dvasią. Su Iš arčiau stebėjusiųjų LE Kole- 

“ gi:ą šis faktas nestebina, hęs le
miamą lūžį galima buvo įžyelgti 
1|55 — “Ženevos dvasios“^- 
metais, kai buvo atleisti tautinių 
grupių vadovai ir palaipsniškai 
pradėta siaurinti institucijos 
veikla, pirmiausia atsisakant 
konkrečiai spręsti paruoštųjų 
jėgų atęįties klausimą. Vis dėl
to ir tokia LE Kolesiia, kaip jį 
pastaruoju metu reiškėsi, buvo 
Vakarų suinteresuotumo paverg 
taisiais simbolis ir konkreti 
priemonė jiems padėti.

Reakcijos ir atgarsiai 
Nėra abejonės, kad šiuo po- 

žiūriu likvidavimas prilygsta 
t kapituliavimui, pa-

tei jpj

iri -

ą-j Šios a

iįUis
mą? pateigiu 
versitetas Tf 
klausanti L^. _ _
įsteigti’ 1SĮ5Į m. tuo tikslu, kad 
iš anapus ’ geležines ūžBar" ~ 
kjaštų Ifudęniėij'kūpe per 
pašaūliįiį 'kšrą-? ir kojhurtistImj tęiiąįLiugiirų £ptą, ku 
užgrobus vdfdžią? turėjo palikti ątgavuš’ vietą. Tą’ 
savo tėvynę, galėtų tę^ti savą ■ bęndr^omėnėję, gąlė'|i 
studiias laisvajame pasaulyje. į savo kraštui tarptaųti 
Ši iniciatyvą Wjo būti gryMiipuąayio šus^mftno i 
ląjkįhio pobūdžio, nęs kaip Tik ’ tikslais buvo siejamas ir 
tada rhąfąi organizacijų rųpiųpt; vieningus ’ stipęndiifinkų jsipa- 
sf'jparima pabėgėliaijs. >rinįpjbnas: gr|žti į sąvo kilmes
tąuįs. Nįip to laiko praėjo ą^pty-1 kraštą, kai susidarys tokia galį- 
nefi’ mėtai. Daugumašių jaunų! mybę. gtipepdijąs, kurios kas- 
pąbėgėlųi ąrba pabaigė ’savo •; met buvo iš naujo skirstomos, 
studijas arba sukūrė savarankią galėjo gauti studentai iš pavėrg- 
egzistehciią.. Un-tas ^Tręmtė- į tų kraštų: Albanijos, Bulgarijos,
įe tūo’budų sayo tikslą pąšiėke”.

' lįfup siu inėffų nętepnimąmi 
nauji' : pfąšvmąi stįpėhdijoms 
gauti. 'lik i|ąbąrtįnįąmš stip«i- 
dinĮnkapis pagal susitarimą gali 
būti įprąilgintos stipendiibs iki 
s|ųdįjif ^baigės. Be toj f^Q-čiąi 
vėngriį‘Studentų,’ 'atbėgusių į 
Vakarus po' Vengrijos laisvės 
suki^mo m. ir turėjusių 

, specialias sfioendiiaš, terminas 
prailgintas iki 1959 iri. birželio 
mėn. “su viltimi, kad šie jauni 
žmonės iki to laiko kokių nors 
būdu užsitikrins savt> atei-

momis, kurios praktiškai reiš
kia dvasinių varžtų sustiprini
mą.

Todėl oficialus tvirtinimas

sausu paręiškimu už- 
i dąiig žadėjusi ir sep

tynerius metus trūkusi veikla.
LE; ’Ųn-tas ' Tremtyje ’ (Free 

Europe'Uniyėrsi’ty in Exile) bu

nustatinėjo’gairės bęi tvarkė yį- 
sn savo vgiįilar Pagrindiniai ųž- 
dąyin$i, ypač ųz Amerikos ri-

tų kraštų: Ąlbanijos, Bulgarijos, 
; Čekoslovakijos,”' Eštij oš, Jugosla
vijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
voj, Rumunijos ’ if Vengrijos. 
Kiekvienais mętais Kolegijos 
paialppse Strasburge, kur galė
jo sutilpti apie 200 studentų, 
vykdavo kelių savaičių vasaros 
kursai • ideologiniais klausimais, 
išryškinant laisvojo pasaulio ir 
komunistinio režimo skirtumus, Vakarų 
didžiųjų vaistytų politiką ir vergtųjų išdavimui ’ ir“ nuolaida 
Europos susivienijimo reikalą sovietams. Viso to tikriausia ne- 
Studentai galėjo naudotis 10.00Q į troško ir netrokšta “naujo” po- 
tomu Kolegijos biblioteka, kur litinio kurso autoriai patys. To- 
sutelktą daug vertingos medžią-j dėl suprantamos karčios nuo
gos Rvfų ir Vid. Europos klarn tąikos, kurios pirmiausia ir la

biausiai reiškiasi tiesioginiai 
paliestųjų studentų tarpe. Jie 
sudarė veiklos komitetą Kole
gijai ginti su būstine Berne. Se
kretoriumi sutiko būti paverg
tųjų bičiulis šveicaras dr. P. Są- 
gęr, Ost-Eųropa bibliotekos ve
dėjas. Komiteto adresas: ' Ak-

Įųmgstr. 41, Bern, Šveicarija. 
Kėmitętas kreipėsi į buvusius 
stipendininkus ir viešojo gyve
nimo įtakingus asmenis su pra
šymu paremti jo veiklą, sie
kiant išgęlbėti instituciją.

Galima su šypsena vertinti 
jaunų -užsidegėlių pastangas ko
voti už savo teises ir gelbėti 
‘taugštosios .politikos?- pasmerk-

simais (ten yra ir buv. Lietuvos 
min' Prancūzijoje P. Klimo as
meninis rinkinys). Per septyne- 
ris metus 1951-58 m. iš viso bu
vo paskirta 1.464 stipendijos, iš 
jų 60 .‘lietuviams ‘(stipendininkų, 
žinoma, buvo mažiau, nes jų 
dąugĮiiųą gąųdavp 'stipąndijas ucjaa 
keletą metų is eiles). Kandidatų tionskomitee der FEU, Jubilae- 
stipęndijoms gauti ne tik nęma- j

r—- -

Brtiu. KalumbįiįfĮs šimtmetis

Šis sidabrinis Kanados 
doleris specialiai skir
tas paminėti Britų Ko
lumbijos šimtmečiui, 
yra vienas iš gražiau- 

' siu Ęlanados monetų.

Dolerio antroje pusėje menininko yra pa
vaizduotas senovės Šiaurės Amerikos indėnų 
totemo stulpas, sirhbplizųojąs pirmuosius šios 
istorinės provincijos gyventojus. Britų Ko
lumbijoje dar galima matyti.daug origina- 
lių pavyzdžių šio vietinių meno, primenančių 
jų spalvingą praeitį ir turtingas tradicijas.

Totemo stulpas indėnų buvo laikomas šven
tu, kaip ypatingas ženklas ar simbolis jų gen
ties ar šeimos, kąip tai praktikuojamą dau
gelio tautų.

Totemų stulpas turi ypatingą reikšmę Britų 
Kolumbijoje. Nes šioje provincijoje šių įspū
dingų meniškų . skulptūrų kūryba šiaurės 
Amerikoje buvo aukščiausiai išsivysčiusi.

CM fjpųsę of Seagram
s Į^mfį««1857
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W|i melo ir tieste pamoku
Ątorpinės ero< išradimai mus į ę. Verax nuolatinis beldimas 

stebina. Hirosimos vaizdas ne-j į iąpanšiko pasaulio laisvą są- laikraštis 
saldomu siaubu liko atminty- žipę per Argentines, Urugva- .......... .
jė. yięnok, žmogus nuo seno jau jaus, eilės ir Venecuelos spaudą 
urėjo savo rankoj kitą gink- nelieką be ątgarsio.’ i“
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Stebėtinu uolumu sovietina- 
mo;e Lietuvoje pradėti sekti iš- 

Šimtuose eivijos lietuvių laikraščiai. Ypač
• i « • « * • ____ 1 _  

Vilniuje, nepasitikės Al. Gimati- 
;u ir eile kitų spaudos talkinin- 
<ų, todėl tepakviečia tokius lalk 
raštininkus, kurie jau seniai yra 
išvykę iš Lietuvos ir niekados

|ą, štipręsnį už atominės energi- straipsnių laikraščiuose jis de- didelio dėmesio susilaukia mū-1 nepatyrę sovietinės santvarkos.
jos sprogimą, kuris gali nuvai
nikuoti galingiausius valdovus, 
jugriąuti stipriausias santvar
kas, gali iškelti švieson tamsiau
sius užkampius. Tai paprasta 
plunksną, pradedant žąsies ir 
baigiant galingu spaudos me- 
phanizmu. Spaudos mechaniz
mo neątskiriama dalis yra žur
nalistai ir rašytojai.

fįrie tų plunksnos - spaudos 
herojų priklauso lietuviams ge
rai pažįstamas žurnalistas Ka
zimieras £ibiras-Verax, spaudos 
attache prie Lietuvos pasiunti
nybės Montevideo, Urugvajuje. 
Urugvajaus lietuvių kolonija 
šiais metais iškilmingai atšven
tė jo 10-ties metų diplomatinės 
tarnybos jubiliejų, iškeldama jo 
asmenybės taurius privalumus. 
Kadangi apie Kazimiero Čibiro 
nuopelnus plačiai jau buvo ra
šyta 1956 m. šio savaitraščio 
skiltyse, tebūnie man leista šį 
kartą pabrėžti ypatingą jubilia
to reikšmę nūdienėje. spaudoje.

Casimiro Verax Lotynų Ame
rikoje yra pasireiškęs, kaip ne
palaužiamai aiškios 'krikščioniš
kos pasaulėžiūros rašytojas ko
votojas prieš vis labiau besi
driekiančius raudonuosius vora
tinklius, kuriais Maskva sten
giasi apipinti šio kontinento de
mokratines santvarkas.

maskuoją komunistinę santvar- šieji “Tėv. Žib 
ką, pavyzdžiu visur imdamas' 
pavergtą Lietuvą. Kaip ištiki
mas. sūnus, jis šaukia ir pirštu 
rodo į savo motinos Tėvynės ne
užtarnautą kančią ir tuo pačiu 
neleidžia laisvajai sąžinei už
snūsti savo patogumų pataluose 
Jo straipspiąi, kaip vįšanaiki- 
nanti rūgštis pagraužia komu
nistinio koloso pjedestalą. Gal 
dėl to ir Paleckis iš Brazilijos 
nebeišdrįso pasiekti Urugva
jaus, kur jo laukė išsiilgę ben- 
raminčiai, nes numatė, kad ten 
gali sutikti “Genocido imperi
jos” (Ė1 imperio del genocidio, 
1954 m.) autorius Cąsimiro Ve
rax, ir nebus patogu šypsotis ir 
vaidinti “gerąjį tėvą”.

K. Čibiro pateiktą medžiagą 
apie Lietuvą panaudoja garsūs 
Pietų Amerikos politikai, kaip 
Čilės parlamntaeras Sergio Fer
nandes Larrain, urugvajietis 
politikas Victor Dotti ir kt.

K. Čibiras žino kokią reikš
mę turi plunksna, ypatingai 
kai ji mirkoma savo tautos 
krąųjuje. Jo talentingos rankos 
valdoma, ji kalba kiekvieno są
žiningo lietuvio, neišsakytą by
lą, ji kalba už mus visus lau
kiančius geresnio ir laisvės ry
tojaus mūsų Tėvynei. H.D.

CCF už Kinijos pripažinimą
CCF etninė taryba išsiuntinė

jo' laikraščiams savo lyderio 
Coldwell pasisakymus kaiku- 
riais aktualiais politikos klausi
mais. Ten užakcentuojama, kad 
CČF visada buvusi už imigrantų 
įsileidimą, kad ji esanti antibol- 
ševikinė, nes priešinga betko- 
kiąi diktatūrai, o pagaliau pasi
sakoma už Kinijos pripažinimą. 
Kom. Kinijos nepripažinimas 
verčias ją kuo labiau glaustis 
prie Sovietų Sąjungos. Gi pri
pažinimas nereiškiąs pritarimo 
režimui ar jo politikai. Tai esąs 
tik pripažinimas fakto, kad toji 
valdžia valdo kraštą. Daug kraš
tų esą valdomi vyriausybių, ku
rios valdžios pasiekę jėga. Dar 
neseniai Irako karalius buvęs 
nužudytas, jo.. lavonas

tą^reikalą.'-Betgi negalima abe- valkiojamas po Bagdado gatves, 
jotį jų gera valią ar nejausti tačiau po 2-3 savaičių visa eilė 
simpatijos jų kovos dvasiai, nes valstybių naująją vyriausybę 
jie gina savo interesus, kaip nu- pripažino, tai kodėl esą atsisa- 
skriaustųjų tautų atstovai. Ir jie ’—- - 
nėra tokie naivūs, kaip kas ga
lėtų įsivaizduoti. Štai Vieno jų 
pasisakymas. Pacitavęs ameri
kiečio A. Berle jr.’ žodžius, kad 
“dėl karo tėvynės netekęs jau
nimas is anapus geležinės už
dangos kraštų turi neabejotiną 
teisę būti remiamas laisvosios 
žmonijos”, tas jaunuolis rašo: 
“Ta prasme buvo įsteigtas mū
sų universitetas. Kodėl taip stai
ga mums atimta mūsų teisė? Ar 
mūsų kraštai tapo laisvi? Ar jau

i nebėra pabėgėlių? Ir 800 pra- 
;šymų stipendijoms gauti, iš kur 
į gi jie? Tiesa, liūdnoji tiesa, kad 
! pabėgėliai turi tik tas teises, ku- 
Įrįos jiems duodamos ir kurias 
jiems kiekvienu metu galima at
imti be jokio pateisinimo..., Iš 
tiknyų, un-tas tik tada pasieks 
tikslą, kai mūsų kraštai taps 
laisvi. Q net ir tada dar ši insti
tuciją bus verta išlaikyti, sie
kiant tarpusavio europinio su
sipratimo ...”

Gal kietokai skamba jauno 
žmogaus lūpose sprendimas, bet 
taįp daug kas Europoje galvoja! ____ o _r________ r_____ t
“Amerika Europoje per mažaf Amerikos politiką ir perdidelį 
vadovaujasi savo protu, per ma
žai diskutuoja savo idėjas, net 
nesirūpina, kad jos iš viso būtų 
žinojnos. Perdaug rūpinasi me
džiaginiais reikalais ir užmirš
ta, jog kiekvienam pasaulin pa
leistam doleriui reikia smegenų, 
kad jis būtų protingai panaudo
tus”’. '

Vakarai reikalingi 
mūsų talkos 
Mūšų spaudoje kiek dėmesio 

susilaukė Amerikos Balso laidų 
iš Europos likvidavimas, tačiau 
tuo pačiu metu įvykdytas LE 
un-to Tremtyje panaikinimas 
praėjo beveik tylomis.

Pirmu žvilgsniu gali atrodyti, 
jog tai du sąryšio neturį daly 
kai, kurių chronologija tik atsi
tiktinai sutapo. Juk Amerikos 
Balsas priklauso to krašto In
formacijos žinybai, jo vienoki ar 
kitoki patvarkymai tiesiogiai at
spindi atitinkamą Amerikos vy
riausybės nusistatymą. Tuo tar-

koma pripažinti Kiniją?
Pagaliau pareiškime sakoma, 

kad CCF darysianti viską, kad 
padėtų Rytų Europos tautoms 
atgauti laisvę. Ji pasisakanti už 
tai, nors rinkimuose tai ir ken
kia. /' ..

O visdėlto komplikuoti ir sun-

kiai suderinami CCF šūkiai — 
pripažinti bolševikų valdžią ir 
kartu remti tautų išsivadavimą 
sunkiai suderinami dalykai. Tai 
greičiau atskiri saldainiukai at
skiroms gyventojų grupėms, bet 
ne partijos nusistatymas.

MONTGOMERY TAPS 
KATALIKU?

Vatikano aplinkoje jau prieš 
metus pasklido gandai, kad į ka
talikų tikėjimą pereisianti kaž
kurį Anglijoje augštai stovinti 
asmenybė, turinti didelės įtakos 
visai anglų tautai. Tuo tarpu 
anglų savaitraštis ’’Sunday Dis- 
pach” paskelbė, kad maršalas 
Montgomery rupšiąsis ♦ vykti į 
Romą, kur aplankysiąs šv. Tėvą 
n-pi iilrtsiQo AateRkybę^-Esą^jau 
seniai žinoma, kad Pijus XII 
maršalą Montgomery laikęs sa
vo asmenišku bičiuliu bei pata
rėju politiniuose reikaluose. Net 
14 metų jie pasikeisdavę slaptais 
laiškais.

Bernas. — Šveicarijos gyven
tojai nubalsavo, kad darbo sa
vaitė turi likti 48 vai. Buvo 
siūloma sutrumpinti iki 45 vai.

pu LE un-tas Tremtyje ir jam 
priklausanti LE Kolegija buvo 
išlaikomi ir tvarkomi privataus 
pobūdžio amerikiečių visuome
ninės organizacijos su būstine 
Niujorke. Atseit, galima guostis, 
jog šie pavergtąsias Europos 
tautas liečią du nemalonūs 
sprendimai padaryti ne vienoje 
ir toje pačioje plotmėje. Tačiau 
pats faktas, kad Ameirkos val
diniai ir visuomeniniai sluogs- 
niai tuo pačiu metu atsisakė lig 
šiolinių savo įsipareigojimų ir 
pastangų Rytų ir Vid. Europos 
pavergtųjų tautų atžvilgiu, kaip, 
tik turėtų sukelti ypatingo neri
mo, nes tai tiesiog paneigia mū 
sų <1___*_ „J ... .... .
perdaug optimistines pažiūras į' nu šautas Lesser Slave apy-

ja pasitikėjimą. Valdinių ir vi
suomeninių nuotaikų sutapimas 
nėra .atsitiktinis dalykas, bet 
aiškus ženklas, kaip giliai nuo
vargis įsiskverbė į tą kraštą, ku
rį iš įsibėsėjimo tebelaikome 
nesvyruojančia laisvės tvirtove- 
Ne kartiems priekaištavimams 
ar beprasmiškam tulžies lieji
mui konstatuojame tai, bet tam, 
kad pagaliau įsisąmonintumėm 
paskirtį, kuri šiuo gyvenamuo
ju metu atitenka pavergtųjų 
tautų tremtiniams laisvajame 
pasaulyje.

Silpsta Vakarų žmogus kovoj 
su komunizmu, todėl mūsų pa
reiga ateiti jam talkon, jį sustip
rinti, išeiti iš ligšiolinės izolia
cijos bei rezervų vėl į šios kovos 
sūkurį. Kol tokį reikalą kėlė tik 
filosofai — ačiū Dievui, dar jų 
turime, — galima buvo jais neti
kėti, bet dabar faktai'turi įtikin
ti ir skeptikus.

J. Vidzgiris (ELI).

GRĄŽINKITE į MIESTO REIKALŲ TVARKYMĄ |

Jie bene daž- [ 
niausią! cituojami.

Štai rugsėjo 18 d. nr. “TŽ” 
buvo išspausdintas straipsnelis 
“Spaudos žinias iš Lietuvos ver
tinant”, o jau spalio 10 d. nu
mery (tikrai, beveik rekordiniu 
laikų) “Tiesoje” pasirodė lyg ir 
atsakymas. Ir kasgi nepatinka 
‘ Tiesos” straipsnio “Melo pamo
kos” autoriui Stasiui Laurinai
čiui? Jam labai ne prie širdies 
Al. Gimanto rašiny kelta mintis, 
jog būtų prasminga išeivijos 
lietuvių spaudoje teikti žinias 
iš Lietuvos gyvenimo tik pirma 
jas, esamų galimybių ribose, 
patikrinus. Niekur nei vienu žo
džiu tame straipsnelyje nebuvo 
užsiminta apie kokį melą, prie
šingai, keletoje vietų buvo pa
brėžta, jog mūsų spauda pir
moje eilėje turėtų rūpėti tik tie
sa ir galimai tikslesnis visų rū
šių žinių perdavimas.

Gyvenimas ir 
tikrovė
Nuolat sekant sovietinamos 

Lietuvos periodinę spaudą, vis 
dėto galima rasti ir tikros tiesos 
žodžių apie dabartinį gyvenimą 

FLietųvQje. Skaitytojų laiškai, 
įvairių pareigūnų ar įstaigų nu
siskundimai, aiškiai rodo, kad 
ne tai retai sovietiniai planai 
rieda sau, o praktiškasis gyve
nimas vėl sau. Naivu būtų 
džiaugtis iš pasitaikančių nepa
sisekimų ar trūkumų, nes, pa
rastai, tuos visus nesklandumus 
jaučia ne kas kiti, bet eiliniai 
Lietuvos žmonės. Taip pat, ka
žin ar pagirtinas elgesys tų, ku
rie be jokios kritikos, be jokio 
objektyvumo bando peikti vis
ką, kas tik šiandieninėje Lietu
voje vyksta. Tiesa, užsienio lie- 
uviams yra sunku atskirti, kur 

tėra tik paprastas sovietinis są
jūdis, o kur grynai lietuviška 
iniciatyva, nešanti naudą lietu
viams, pačiam kraštui. Bet dėl 
to kalti dabartiniai Lietuvos 
tvarkytojai, kurie neatidaro du
rų į kraštą, kad išeivijos lietu
viai gautų tikrą ir nesudarkytą 
vaizdą apie padėtį jame.

Kodėl neįsįleidžiami 
spaudos atstovai?
Vilniškėje spaudoje dažnai

jog užjūrio lietu- 
viškoje skaudoje dergiamas. L1. Ol. m.
Lietuvos gyvenimas, bet nieko I Gimantą mokant išeivių spaudą 
nebandoma daryti, kad tie už-! gudriau, klastingiau meluoti, 
sienio lietuviai galėtų geriau ir Ir tai yra netiesa. Jei jis būtų 
plačiau, orientuotis apie dabar-; aįVdžiau įsiskaitęs aną mūsų ra
tines sąlygas ir gyvenimą. Ko- šinį, net‘ keletoje vietų būtų 
del nepagalvojus apie lietuvių rad‘ęs pabrėžta, kad tik visa- 
laikraštininkų (pirmai pra- pusiška ir tiksli žinia tegali būr 
džiai) laisvą įsileidimą Lietu- ti geros informacijos pagrindu, 
von? Žinoma, sakysime, St- toli gražu nėra St. Lauri- 
Laurinaitis ar kiti jo draugai j naičio “melo pamoka”. Bet jis

tikrai galėtų prisidėti. prie tie
kos pamokos, jei išeivijos spau
dos atstovai galėtų pačioje Lie
tuvoje susipažinti su visokerio
pu sesių ir brolių gyvenimu.

Al. Gimantas.

Bonna. — Schleswig-Holstein 
provincinio seimelio rinkimuose 
iš 69 vietų 33 gavo Adenauerio 
partija. Ji gavo 8 naujas vietas. 
Socialdemokratai taip pat lai
mėjo 1 vietą ir išviso dabar turi 
26. Pralaimėjo laisvųjų demok
ratų ir Pabėgėlių partiios.

Otava.:— Kanada į JT komisi
ją Libane paskyrė dar 51 kari
ninką. Iki šiol ten buvo 25.

Pilkieji lokiai globojami
(CSc) 

mėsėdis 
lokys. Po jo seka Albertos pil
kasis lokys, nedaug ką mažesnis.

Nežiūrint savo didumo ir ėd
rumo, pilkasis lokys palengva 
nyksta. Atsižvelgiant į tai Al
bertos vyriausybė jau išskyrė 
šiaurės - centrinėje., provincijos 
dalyje 8.000 ky. mylių plotą, 
kaip tų lokių rezervatą.

Pilkieji lokiai yra labai dide
li. Nieko nėra nepaprasta sutik
ti loki iki 800 svarų svorio su iki 
penkių colių ilgumo priekiniais

Didžiausiąs pasaulyje 
gyvulys yra Aliaskos

miško darbininkų stovyklų. Ten 
jie dažnaiusiai visai be reikalo 
nušaunami. Tuo jau susirūpino 
Albertos valdžia, išleisdama lo
kių apsaugos taisykles. Pagal tas 
taisykles atmatų krūvos privalo 
būti verčiamos tpli nuo stovyk
lų. Toliau — eiliniai gyventojai, 
pamatę pilkąjį lokį, neprivalo jo 
nei erzinti nei šauti. Jei toks lo
kys pradeda darytis pavojingas, 
reikia šauktis atitinkamo parei
gūno.

■ ’ " ' m- nagais. Iki šiol žinomas didžiau-
visuomenėje įsivyravusias Į šias pilkasis lokys yra 900 sva-

linkėse 1953 metais. Tos pačios 
giminės lokių yra ir (kitur, bet 
jie mažesni. '

Visados alkanas ir stiprus, pil
kasis lokys yra nemaža augštu- 
mų pabaisa.' Būdamas mėsėdis, 
jis taip pat gali maitintis augalų 
metūgėmis, vabzdžiais ir šakni
mis. Trumpą distanciją jis gali 
prabėgti arklio greičiu. Senovė
je tai duodavo jam progos pasi- 
gųldyti stumbrą. Dabar, stumb
rams išrėtėjus, lokys pasigauna 
betkurį gyvį.

Pilkųjų lokių amžius kiek pa
našus į žmogaus. Prieauglius pa- 
siekiasubrendimo tarp 12 ir 18 
metų. Išgaišta apie 50-tuosius 
metus, nors yra užsiliekanČių ir 
senesnių.

Pastarųjų metų pilkųjų lokių 
sumažėjimas nemaža dalimi pri
skiriamas nereikalingam šaudy
mui. Sumažėjus augštumų gy
vūnijai, pilkieji lokiai neretai 
ateina ieškoti maisto į atmatų 
krūvas šalia naftos ieškotojų ar
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Suprantama, čia nekalbam apie 
laikraštininkus artimai stovin
čius prie “Liaudies • Balso”, 
‘Laisvėą” ir “Vilnies”, nes ir 
pačiame Vilniuje labai gerai ži
noma, kad tie trys laikraščiai 
Neatstovauja tik labaį mažą iš
eivių lietuvių dalelę. Norint, 
kad išeivių žurnalistų delegaci
ja ar ekskursija būtų tikrai ob
jektyvi irplati, tektų ją sudary
ti iš galimai daugiau laikraščių 
atstovų. Sutikime, kad pasitai
ko nesąžiningų spaudos žmonių, 
kurie piktnaudoja savo padėtį 
ir nepasitarnauja nei informa
cijai, nei tiesai. Bet tai išimtys. 
Priima Kremliuje šiandien net 
ir sau nepatikimus užsienįo 
spaudos korespondentus, tad, 
kodėl Vilniuje- niekam neateina 
į galvą mintis, kad jau laikas 
pasikviesti užsienio lietuvių 
spaudos atstovus? Juk nebūtų 
jokio reikalo bijotis tiesos žo
džio. Jei galėtų iš Vilniaus šian
dien atvykti šion Atlanto pu
sėn spaudos darbuotojų grupė, 
jiems tikriausiai būtų smulkiau
siai, aprodytas visas išeivijos lie
tuvių gyvenimas, mūsų draugi
jos, sporto klubai, bažnyčios, 
mokyklos, laikraščiai, jaunimo 
ir senimo organizacijos ir visa 
tai, ką ilgų metų bėgyje sukū
rė, išlaikė ir tebeišlaiko išeiviai 
lietuviai. Grįžę įspūdžius galė
tų pateikti taip, kaip kuriam 
viskas atrodė, kokį vaizdą spėjo 
susidaryti.

Užsklęsti skląstai
St. Laurinaitis cituoja Mary

tę ŽiČkutę, kuri sako, kad “tik 
‘as, kuriam visiškai neberūpi 
savoji žemė, savas kraštas, sa
voji tauta, yra linkęs užsisklęs
ti nuo jos didžiausiais sklastais, 
kad nieko nebegirdėtų, kas ten 
gera ar bloga dedasi”. Kyla tik 
vienas klausimas — kasgi užsi
sklendė didžiausiais sklastais ir 
kas neleidžia girdėti apie gerą 
r blogą Lieutvoje? Jei ‘-‘Tiesa” 
galvoja, kad išeivijos lietuvių 
spaudoje neteisingai, tendencin
gai ir. iškreiptai piešiamas da
bartinis Lietuvos gyvenimas, 
Nepasirūpina, kad tie visi skląs- 
tai būtų nuimti ir kiekvienas, 
kurioje pasaulio vietoje gyve- 
iąš'lfė'tttviš. galėtų~pats'' įsitikin
ti. St. Laurinaitis kaltina Al.

APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nes tai laikys daugiau 
metų, augščiausios rū
šies apatiniai baltiniai, 

išausti iš geriausių 
merino siūlų, garantuoja 
jums apsaugą ir šilumą. 
Beveik 90 metų patyri

mo šiame darbe 
garantuoja jums, kad 
tai puikūs gaminiai.

Išausti, kad laikytų, ne
svarbu, kiek kartų 

prosysite. Vyrams ir 
berniukams pagamintų 
unijos kostiumų, marš

kinių ir kelnių.

NARSOS 
nuo 1868 metų 

95-FO-6



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
po poros mėnesių krautuvėse jie 
darosi retenybe!’’. ’

(“Tiesa” Nr. 242).
(E) 90 milijonų.rublių staty

binių medžiagų įmonių steigi
mui paskyrusi vyriausybė pra
neša Vilniaus radijas. Lėšos bus 
panaudotos naujoms įmonėms 
steigti ir esamoms plėsti- Klai
pėdoje pradedamas statyti stam
bus silikatinių dirbinių kombi
natas, kuris kasmet gaminsiąs 45 
milijonus plytų ir kitų statybi
nių medžiagų. Naujos įmonės 
plytoms ir drenažo vamzdžiams 
gaminti statomos Kuršėnuose 
iv Tauragėje. Naujos statybinių 
medžiagų įmonės numatytos, be 
to, Švenčionėliuose, Kalvarijoje, 
Vilniaus, Klaipėdos ir Panevė
žio apylinkėse, Varėnos, Jona
vos ir kitupse rajonuose. Nuo 
1959-1965 metų Lietuvos staty- 
binių medžiagų .pramonei išvys
tyti būsią sunaudota 580 mili
jonų rublių.

(E) Statomas Panevėžio linų 
kombinatas šiemet išleisiąs apie 
1 milijoną metrų lininių audi
nių. Dabar audykloje veikia 68 
automatinės audimo staklės. 
Automatizuotas bus tap pat ir 
audinių matavimas. Numato
ma, kad ši įmonė bus viena la- ■ 

- . x blausiai automatizuotų tekstilės
iš Vak. Vokietijos; iš Urugva-> įmOnių Lietuvoje. . ■

Pakeitimai LTSR vyriausybė
je paskelbti spalio 17 d.: Valsty-

> binės plano komisijos pirm. Jo
nas Laurinaitis, kartu nrin. pir
mininko pavaduotojas, pakeis
tas Aleksandru Drobniu, buvu: 
siu finansų ministerįu, o pasta
ruoju metu min. pirm, pavaduo
toju. Iš šių.pareigų jis atleistas. 
L. ūkio tarybos pirm, pavaduo
toju paskirtas Aleksiejus Čistia- 
Kovas, buvęs min. pirm, pava
duotojas. Jis betgi paliktas ka
binete nariu “be portfelio”. 
Ūkio tarybos pirm. Ožarskis 
jau seniau pakeistas Ksaveru 
Kairiu. Ožarskis tuo tarpu ne
minimas jokiose pareigose. Mi- 
nist. pirm, pavaduotojai Juozas 
Grigalavičius ir Petras Levic
kis iš tų pareigų atleisti, nes per 
ėję į “kitą darbą”.

Stasys Audėjus^ buvęs Lietu
vos operos solistas (bosas) iki 
1927 m., o vėliau gyvenęs savo 
gimtajame Vilniaus krašte, mi
rė spalio 16 d. Vilniuje, sulau
kęs 70 metų amžiaus.

Į Lietuvą sugrįžę rašo “Tiesa” 
spalio 17 d.: Juozas Morkūnas 
iš Argentinos, išvykęs iš Vabal
ninko 1929 m.; iš JAV grįžusi 
Emilija Berenienė, kur pateku
si po karo; Romualdas Macko
nis iš Kolumbijos, ten patekęs Į 
i_ .— --- v
jaus grįžę trys senesnieji- emi- į 
grantai: Adolfas Monkevičius, | 
Motiejus Zabarauskas ir Pran-! 
ciškus Kviesulaitis; iš Kanados; 
grįžę Aleksandras Karpavičius ’ 
ir Jonas Pūras. i

“Sodų vaisius respublikoje! 
perdirba penki vaisių - daržovių 
kombinatai — Vilniuje, Kaune, 
Telšiuose, Kėdainiuose ir Pane
vėžyje. Anykščių vyno darykla 
taip pat sunaudoja daug vaisių. 
Bet šie kombinatai pasirodė esą 
nepajėgūs skubiai apdoroti gau
sų obuolių derlių. Antai, Pane
vėžio vaisių - daržovių kombina
tas nepradėjo laiku supirkinėti, 
obuolių, nes jau gamybos sezo
no pradžioje neturi kur jų dė
ti .. . Pusė pernai kombinato pa
gaminto obuolių marmelado ir 
džemo tebeguli sandėliuose ne
realizuota, nes jų kainos gana 
augštos. O kodėl kombinatai ne
galėtų imtis žygių gaminių kai
noms sumažinti, mažinant ga
mybos išlaidas, savikainą? Tai 
ypač patogu šiemet, kai taip 
gausiai galima gauti /žaliavos 
— vaisių ...

Dembavos medelynas
sutartį su Panevėžio vaisių-dar- niai pasibaigus

konservų kombinatu au- nimas. Rengia Niagaros pusiasa
lio “Ramovė” visam pusiasaliui. 
Minėjimą remia abiejų bend
ruomenių valdybos.

40 metų nuo Lietuvos kariuo
menės įsikūrimo yra jubiliejinė 
sukaktis ir ji bus atžymėta vi
soje Amerikoje vadovaujant 
“Ramovei”, kurios pirmininkas 
yra gen. Plechavičius, labai iš
kilmingai. Į Clevelando iškilmes 
vyksta ir mūsų ramovėnų dele
gacija su savo vėliava.

Baltimorėje įvyks pačios di
džiosios iškilmės,' kurios tarp 
kitko bus dar transliuojamos ir 
į Lietuvą. Čikagoje bus atidary
tas Laisvės Kovu Muziejus, ku
rio organizavimas dabar yra pa
grindinis “Ramovės” uždavinys. 
Tam savo aukas atiduoda net 
Lietuvos karo invalidai Vokie
tijoje.

HAMILTON, Ont
Etabulis ir Dundulis atvažiuo- 
į Hamiltoną! šį gražų links- 

į vaidinimą pamatysime šį 
cmadienį, lapkričio 16 d., 5 v. 
parapijos salėje, 58 Dundurn 
N. Jį stato Rochesterio Dra-

•s Mėgėjų Būrelis, režisuoja- 
is Andriaus Ciemirjio. Deko-

Bubulis ir 
ja į Hamiltc 
mą

riui, įteikė gražią simbolinę do
vaną — lietuvišką albumą.

Atitaisymas. “TŽ” 45 nr. š.m. 
žinutėje apie LN narius turėjo 
būtį ne “10% visų parduotų ak
cijų”, bet 5% ir ne “55 akcijų at
stovavimo”, bet 27. Šk. St

pasaulyje

rnos 
mas 
racijos dail. 

'Ilgūno, šviesų 
kevičiaus,

Lietuviškų vaidinimų jau se
nokai neturėjome, tad ši proga, 
beabejo,. daugelio mūsų bus su
tikta su didesniu dėmesiu. Spėk 
taklį ruošia skautų rėmėjų ko
mitetas. Pelnas eis mūsų skau
tiško jaunimo veiklai pagyvin
ti. Vaidinimas prasidės 5 v. v. 
punktualiai.

Šalpos Fondo rinkliavos pra
džia- rodo gerų ženklų. Doleri
nių aukotojų beveik nėra. Ir 
tikrai, jei rimtai pagalvosim, at
silankiusiam ‘į namus rinkėjui, 
prašančiam šalpai aukos, retas 
drįsime pasiūlyti dolerį. Tai nė
ra jokia auka, o tik renkančio 
aukas uždarbis, jei paskaičiuo
tume jo sugaištą laiką. Geros 
valios ir stipriau gyvenančio 
lietuvio šio vajaus atžvilgiu nu- 
sitatyhias turėtų būti aukoti ne
mažiau penkinės.

Ir dar vienas priminimas. Ra
šančiajam šiuo reikalu teko už
sukti į vieną šeimą, kurią suda
ro tik vyras su žmona ir abu 
jau eilę metų dirba be pertrau
kos.-Ir koks nesuprantamas jų

Bubulis ir Dundulis St. Catharinėje!
Ročesteris St. Catharinėje!

Kariuomenės šventės 
jubiliejiniame paminėjime!

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖN. 15 DIENĄ, 5 V AL. P. P. 
jaukioje Slovakų salėje, Page-Welland kampas.

PROGRAMOJE: paskata, Ročesterio Bubulis ir Dundulis, 
šokiai ir visi kiti priedai.

Visas-pelnas — Lietuvos karo invalidams.
Prašoma visų Niagraos pusiasalio bei kitų vietovių lietuvių at
silankymo • “Ramovės”- valdyba.

ST. CATHARINES, Ont
Jubiliejinis Lietuvos 

kariuomenės paminėjimas 
įvyks St. Catharinėje lapkričio 
15 d. Slovakų salėje lygiai 5 vai. 
po pietų.

Paskaitą skaitys turis nors 
mūsų visuomenininkų. Dar nėra 
gautas atsakymas. Po paskaitos 

I įvyks Ročesteriečių vaidinimas 
pagal “Bubul’S ir Dundulis”. Progra- 

- pasilinksmi-
ždvių 
gino gana . didelius plotus prie
skoninių daržovių. Tačiau sutar
tu laiku kombinatas daržovių 
priimti negalėjo, ir medelynui 
10 tonų retų daržovių — moliū
gų tenka... susilosuoti. Tai 
rimtas signalas, kad kombinatą 
nedelsiant reikia išplėsti.

Pagaliau, kada gi bent prie di
desniųjų miestų bus pastatyti 
erdvūs, moderniški, su reguliuo
jama temperatūra ir oro drėg
mę vaisiams laikyti sandėliai? 
Tipiniai sandėliai vaisiams bū
tini ir prie didesniųjų sodų. Tik 
tokiuose sandėliuose galima iš
saugoti vaisių derlių ir ilgą lai
ką pastoviai aprūpinti šviežiais 
vaisiais gyventojus. Reikia kuo 
skubiausiai baigti su ta nenor
malia padėtimi, kai vaisių no- 
kimo metu jų nėra kur dėti, o

Minėjimas St. Catharinėje, 
talkininkaujant stipriai Ročes
terio bendruomenei, aišku turės 
didžiausią pasisekimą ir jo vi
sas pelnas eis paminėtiems tiks
lams: karo invalidams iž — jų 
valia — Laisvės Kovų Muzie
jui. Čikagoje.

“Pabaigtuvių” nuotaikos
“Pabaigtuvės” paliko šiame 

krašte didžiai malonias nuotai
kas. Jų niekas' nenori pamiršti. 
Jos čia laikysis ilgai. Norint, 
kad ir mažomis jėgomis atlie
kami dideli dalykai. Aišku, ne 
stebuklai. Aišku, ne cirkai. At
liekami dalykai, kurie lietuvio 
sielai kalba.

Juk susitelkus, pataupius sa
vo energiją, galima tokių “Pa-

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

Augšti procento! už indėlius. Sumožinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

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

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

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 siusti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muilo mo
kestis yra Ukramskos Knyhos nustatytas.

.Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip*pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

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

)  
REtt.

Yorko valstijoje ir atidarė savo 
kabinetą Bfooklyne. Odontolo- . 
gijos mokslus ji baigė Lietuvo
je 1942 m., 1947-9 m. buvo Pa
baltijo universiteto Hamburge - 
Pinneberge instruktore, 1950 m. 
atvyko į JAV ir iki 1952 m. dir
bo Guggenheim dantų kliniko
je, 1955 m. įstojo į College of 
Dentistry, kur šiemet gavo dan
tų chirurges diplomą.

A. A. Pijus Bradūnas, detroi- 
tietės Onos Bradūnaitės brolis, 
viengungis, mirė spalio 16 d. po 
trumpos ligos. Palaidotas Grand 
Rapids, Mich., RK kapinėse.
BRAZILIJA

Lietuviškos parapijos V. Žo
linoje klebonas ir dekanas kun. 
Pijus Ragažinskas po dviejų 
mėnesių kelionės Š. Amerikoje, 
grįžo į S. Paulį spalio 3 d. Kun. 
Juozo -Šeškevičiaus iniciatyva 
spalio 5 d. popietį buvo sureng
tas klebonijos patalpose pobū
vis, kurio metu kun. klebonas . 
papasakojo bendrais bruožais 
savo kelionės įspūdžius, nu
šviesdamas ir darbo padėtį JA 
V-bėse. Svečiams įdomu buvo 
išgirsti šį bei tą iš tikrovės tos 
“išsvajotos šalies” į kurią taip 
veržiasi lietuviai Brazilijoje. Ir 
gal būt ne vienas pagalvojo, kad 
“ten gera, kur mūsų nėra”, o 
šiuo metu—geriau turėti žvirblį 
rankoj, negu balandį ant stogo.

JA VAUOTBBS 
PREZIDENTAS DĖKOJA 

LIETUVIAMS
BALFo pirm. kan. J. Končius, 

padovanojęs prezidentui Eisen- 
hoveriui Kasiulio paveikslą yra 
gavęs šitokį padėkos laišką;

“Dear Revęrend Končius:
I am grateful to you and to 

the Lithuanians in America for 
your tl į'ughtfulness in want
ing to give me, op behalf of the 
American People, a painting by 
fylr. Kasiulis. The theme of the 
painting, of course, has a poig
nant appeal t om ,eas I am sure 
it does to all Americans.

Eventually I shall send the 
painting to a Museum where 
the American people, to whom 
you and the Lithuanians now 
in our midst are grateful, can 
see this tribute of your appre
ciation.

With many thanks and best 
wishes,

Sincerely,
(s.) Dweight D. Eisenhower”.

Lietuvos Vyčių suvažiavimui 
pateiktoje apyskaitoje C. Valdy
ba praneša, kad per 12 metų vei
kiančios Lietuvių Reikalų Ko
misijos nariai yra parašę įvai
rioms įstaigoms, redakcijoms ir 
įtakingiems asmenims per 240 
tūkstančių laiškų. Vien 1958 m. 
parašyta 13.288 laiškai ir gau
ta 2.075 atsakymai. Biuletenių 
išsiuntinėta 2.724. Laiškų dau
giausia parašė New York - New 
Jersey apskrities vyčiai — 6.993. 
Iš pavienių narių daugiausia 
laiškų parašė: Mildred Činikie- 
nė iš Pittsburg — 305, Rita Bin
kienė iš Worcesterio — 236 ir 
Kazimieras Strolis iš Newarko 
— 176.

“Dirva” jau persikėlė į nau
jai pirktus namus — 6907 Su
perior Ave., Cleveland 3, Ohio.

Dr. A. Garūnas, Lietuvoje bu
vęs vaikų ligų klinikos asisten
tu, įsigijo vaikų ligų špecialy-

Liet Katalikių Moterų D-jos 
narių susirinkimas numatytas 
lapkričio 16 d., dėl statomo Ha
miltone vaidinimo “Bubulis ir 
Dundulis”, atidėtas vėlesniam 
laikui.

LKaL Moterys Suvalkų tri
kampio lietuviams yra pasiuntę 
27 siuntinius iš tų rūbų kurie 
buvo surinkti šį pavasarį. Siun
timo išlaidoms apmokėti yra pa
imta iš skyriaus kasos $50. Iš
siųsta 12 siuntimų po 20 svarų 
ir gauta tam'tikslui iš Hamilto
no Šalpos Fondo $60. Už juos 
pasiųsta 15 pakietų.

Iš gavėjų jau gauta padėkos 
laiškų, ir visi rašo, kad rūbai 
tinkami ir džiaugiasi gavę. Taip' 
pat skyrius dar gavo daug laiš
kų, kuriuose prašo pašalpos: rū
bų. vaistų, liet, knygų, ypač 
maldaknygių. .

Todėl valdyba dar paskyrė iš 
skyriaus kasos $50 pasiuntimui 
ir vėl renka rūbus. Labai pra
šome mielus hamiltoniečius ne
delsiant atiduoti ką turėte paąu- 
kotino, pristatant Į 308 Queen 
St. S., arba -pranešti telefonu 
JA. 9-2307, bus paimta iš namų.

Liet. Kat. Mot. D-jos Hamil
tono skyrius praneša visuome
nei, kad ruošia didžiulį rudens 
ir paskutinį prieš žiemą šokių 
vakarą - balių lapkričio 29 d. 
jaukioje Roberts’ restorano sa- 

x........ X. ... ____ iėje, su puikia muzika. Valdyba
prie McMaster universiteto sta- ^eda visas pastangas, kad šis va-- j , i ' Irnrnc Rntii iiL-T’o-i ToVtoi linlrcmac

1 apsižiūrėjimą darbininkai, ku-
rie statė pastolius, pamiršo vie- 

'noje vietoje juos sujungti varž
tais. Kada Vladas priartėjo prie 
šios vietos, lentos ir jis pats 
staiga krito. Rezultate šios ne
laimės VI. Ružinskui lūžo ke
liose vietose galvos kaulai ir jų 
atplaišos sulindo Į smegenis. 
Pirmos dvi savaitės buvo gyvy
bės ir mirties" kovos savaitės. 
Šiuo metu ligonis taisosi, bet li
goninėje teks pagulėti dar il
gesnį laiką. Linkime mielajam 
mūsų tautiečiui greitos sveika
tos.- . . .. : ■
Nauja graži lietuviška šeima 
Retas hamiltoniečių nepažįs

tame nuoširdaus jaunimo veikė
jo, nepailstančio skautų vadoyo 
ir didelio lįetu^įo patrijąto Juo
zo Trečioko. Jau eilę metų Juo
zas savo laisvalankį skirdavo 
šiam dideliam lietuviškam dar
bui. Jis buvo tiek mūsų jauni
mui atsidavęs, kad žmonės sa- 

; kydavo: “Turbūt, Juozas ir ap
sivesti neturės laiko!” Ir tikrai 
taip atsidavusio, sistematingo, 
pozityvaus ir nepavargstančio 
veikėjo sunku rasti. Kada da-j 
bar jau matome J. Trečioką ve
dusį, kartais,-atėina mintis ar ir 
jo šeima neatims Lietuvai taip 
brangaus asmens, kaip jau yra

Bet, Dievui dėkui, 'vedybinis 
gyvenimas Juozo (ačiū p. Danu- ■ 
tei, jo žmonai) nepakeitė. j Popiežių, rašo:’ 
/ J. Trečiokas, kaip tikras skau-J 
tas, atmetęs daugumos mūsų 
silpnybes — rūkymą ir gėrimą, 
pasidarė gamtos ir kelionių 
mėgėjas, kas išugdė jame daug 
ir brangių dvasinių vertybių.

Spalio 4 d. Aušros Vartų baž
nyčioj kun. dr. J. Tadarauskas 
palaimino moterystės ryšį jo ir 
Danutės Saldytės, atvykusios 
net iš tolimosios Brazilijos Sao 
Paulo. Nenorėdama ištekėti už 
kitataučio, ji nepabūgo vienui 
viena, palikusi tėvus, seserį ir
2 brolius, vykti tūkstančius my
lių pas nepažįstamą vyrą, kad 
sukūrus lietuvišką šeimą.

Danutė Saldytė Lietuvą'.pali
ko 1944 m. būdama dar vaikas. 
1947 m. iš Vokietijos. su .tėvais 
išvyko Į Braziliją. Jos tėvai Sao 

ĮPaulo turi krautuvę. Sao Pau
lo mieste, p. Danutės žodžiais, 
lietuvių yra-’didokas būrys, bet 
naujųjų ateivių nedaug. Lietu
viai turi dvi £avas parapijas. 
Darbininkai gyvena labai blo
gai, teuždirbdami vidutiniai 
3.500 kruzeirų savaitei (160 kru- 
zeirų lygūs 1 dol.). Lengva 
mašina kainuoja apie 800.000 
kruzeirų. Apie tokias sąlygas, 
kokias darbininkas čia turi, Bra
zilijoje net nesvajojama. Vidu
rinį luomą sudaro miesčionys, 
turi smulkaus pobūdžio biznius. 

Brazilija —' didžiaus;ų kont- 
?astų šalis: šalia didžiausios 
prabangos matosi sunkiai apra
šomas skurdas. D. Saldytei .ke
lionė iš Sao Paulo iki'< Hamil
tono lėktuvu kainavo $498. ;

J. ir D. Trečiokai vestuvines 
vaišes surengė parapijos'salėje 
Tu vestuvinę palyda- sudarė 3 
pabroliu pony:-E. Apanavičius 
su M. Keženaityte, Z. Vieraitis 
su V. Alrrioriytę ir A. K pakai
tis su G. *Vieraityte. Prie gra
žaus vestuvinio s'airi jaunie
siems buvo pareikšta daug gra
žiu Enkėjimu ir įteikta dovanų. 
Oficialią dalį, gražiai pravedė 
nirmasis oabrolis E. Apanavi-. 
čius. HLN v-ba. kaip savo na

mas asmenų
tam 

ta ne- 
arti-

_____
Šį vajų padarykime rekordi

niu — aukokįjrne visi nemažiau 
penkinės!

Saleziečių gimnazijai lapkri
čio 4 d. pasiųsta JAV doleriais 
125,50. Juos suaukojo 3-jų rė
mėjų būrelių nariai: Z. Orvido 
vad. būrelis’ $52,''Kat. Moterų 
D-jos, vad. D. Jonikienės $49,50 
ir R. Rimkevičienės vad. būr. 
$24.

LN kine šią"v!są savaitę eina 
“High School Confidential” su 
Russ Tamblyn ir Mamie Van 
Doren. Priede “Hired Gun” su 
Rory Calhoun ir Anne Francis.

Nuo ateinančio pirmadienio, 
lapkričio 17 d.,-visą savaitę eis 
spalvotas “The Reluctant De
butante” su Rex Harrison ir 
Kay Kendall.. Priede “Handle 
with Care” su -Dean Jones ir 
Joan O’Brien. 1 "

O paskutinę šio mėnesio sa
vaitę turėsime: “The Great 
Waltz” ir grandiozinį 1812 m. 
Napoleono žygio į Rusiją ir jo 
bėgimą iš jos vaizduojantį fil
mą “War and Peace”. Kviečia
me visus atsilankyti. . -

Skaudi nelaimė ištiko Ružins-! 
ką Praną. Spalio 14 d. jis dirbo

tybos 30 pėdu augstyje. Per ne- karas būtų tikrai la?ai linksmas
' -.................. ’ir smagus tiek jauniems, tiek ir

vyresniems.
Raginame iš anksto ruoštis ir 

kviečiame visus dalyvauti.
Padėka

Rengdami š.m. spalio 26 d. Kristaus 
Karaliaus akademija, susilaukėme nuo
širdžios paramos, už kurią norime pa
dėkoti.

Didžiausią padėką reiškiame didžiai 
gerbiamam klebonui kun. dr. J. Tada- 
rauskui už didelę paramą ruošiant šią 
akademiją ir už nuolatinę pagalbą tei
kiamą at-kų kuopai.

Nuoširdžiai dėkojame akademijos , '
prelegentui kun. B. Pacevičiui iš Toron-‘ be ir atidarė kabinetu ClkagO- 
to už toip gražią, turiningą paskaito. Ten dirba ir jo ZIHOna dantų 

Gilią padėką reiškiame išpildžiusiems! gydytoja Ona Prunskytė - Ga- 
akademijos meninę dalį, būtent: Hamil- ! rūnienė Į JAV jis atvyko 1950 
tono ch°r<> vadovui muzikui kun. Br. I dirbd ligonine-
Jurksut ir visiems choristams. Tautinių .
šokių grupės vadovei p. G. Breichma- se, 1955 m. išlaikė valstybinius 
nienei ir šokėjams, Silvijai Martinkutei egzaminus ir nuo 1954 m. dirba 
už deklamacijos. . . .

Taipypat dėkojarpe K. Mikšiui už see 
nos papuošimą ir visiems atsilenkiu 
'.iems į šią šventę.

Hamiltono at-kų kuopos valdyba.

v-bos asmeniui duodame, 
laimėje ir varge esančias

kaip .vyr. gydytojas miesto Tbc 
sanatorijųje. < £

Stasė Bintakienė. įsigijo danių
gydytojos praktikos teises New

WINDSOR, Ont.
Romualdas ir Marija Dumčiai 

lapkričio 1 d. pakrikštijo pirmą
ją naujagimę dukrelę Liną Ma
riją. Krikštijo kun. V. Rudzins- 
kas šv. Pranciškaus bažnyčioje. 
Krikšto tėvdis buvo Vytautas 
Dumčius ir Eleonora Čiuprins- 
kaitė, kuri lanko gailestingųjų 
seserų mokyklą čia Windsore.

Vaišėse dalyvavo per 30 žmo
nių. Nusifotografuota, padai
nuota, pabendrauta. Vietos ku
nigas pasakė jautrų žodį sve
čiams, linkėdamas tėveliams 
naujagimę Liną išauklėti gera 
katalike ir stipria patriote.

Vaišės praėjo labai gražiai. 
Daug triūsė, dirbo virtuvėje ir 
prie svečių: < ponios šeimininkės 
M. Dumčiuvienė, A Čiuprins— 
kienė, * Ona Bradūnaitė. Joms 
tenka didelė padėka.

Vysk. A. Carter laiškas sud bu riečiams

baigtuvių” surengti ne vieną. O buvę su šimtais mūsų tautiečių.
tuo jau galima pastatyti tvirtą 
platformą po kojomis chorams, 
tautiniams šokiams, teatrui. Ga
lima duoti medžiagos rašyto
jams, poetams, ir kitiems kultū
rininkams, kurie dabar neturė
dami galimybių ir paramos gęs
ta užsidarę savo asmeniškuose 
reikaluose.

Ko tokiems parengimams rei
kia, tai tik mūsų visuomenės dė
mesio, atsilankymo, kaip tai 
gražiai buvo . padenmonstruota 

(“Pabaigtuvių” atžvilgiu. Aišku, 
į dešimtmečio šventės ruošėjai ir 
j “Pabaigtuvių” kvietėjai žino 
! puikiai, kad visa ta šventė, nors 
i labai gražiai praėjo, nebuvo ir 
be visokių, kad ir nežymių, ne- 
užbaigimų, tiksliau atliktų pa
reigų ir įal net dėmesio gaū- 
siems svečiams. Bet tai neleng
va, kai dar daugelis į visą rei
kalą tebežiūri kaip Į grynai val
dybos pareigas. Daug žmonių 
prisidėjo savo kietu darbu, bet 
galėjo daugiau prisidėti. Dabar 
būtų dar visiems maloniau.

Bet prie to einama, kad ir pa
lengva. Gal neužilgo lietuvybės 
darbas pavirs kiekvieno parei
ga. Dabar džiaugiamės ir tuo, 
<ą pasisekė atlikti, pajudėti, su
artėti, o galų gale pasiekti ir, 
kad ir neperdidžiausio, pelno to
limesniems reikalams, tolimes
nio darbo tikslams, ko ir linkė
tina gražiai veikiančiam Niaga
ros pusiasaliui. Berželis.

Kadangi šio laiško ištraukos, 
liečiančios streiką, buvo ne sy
kį net Toronto dienraščio “The 
Globe and Mail” cituojamos ir 
komentuojamos, manau bus Įdo
mu ir lietuviškajai visuomenei 
su juo susipažinti.

Vyskupas, padėkojęs savo 
vyskupijos tikintiesiems už gau
sų dalyvavimą pamaldose už

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros jrenęimoi ir potoisymoi 
othekrTH areifoi ir garantuotai. 

Voirmu vasarnamius.
Tel. LL 3-1080 

44 Gwynae Ava., Toronto 
■■■■ ■ ....M ..■■■! r..........««—■...... a ....... .

, STANLEY SHOE STORE 
AugWiowm -Ciie* moterų, vaikų » 
vyrų botai norma'flus dvHfi'' fintu

Onndsi St W. Toronto

“Dabar atkreipkime akis Į 
Sudburio apylinkę. INCO dar
bininkų streiko pasekmės jau 
pradeda rodytis. Vienas kitas 
jau yra patekęs i skurdą. Mes 
laikėmės ir laikomės bešališkai 
šiahae ginče. Klaus mas yra pai
nus ir mums neprieinami visi 
duomenys, ku *ie būtų reikalin
gi rimtam moraliniam sprendi
mui. Nėra mums reikalo pa
reikšti savo nusistatymą dėl or
ganizuoto darbo teisių ir parei
gų. Nuo Leono XIII iki Pijaus 
XII, laimingo atminimo, Bažny
čios nusistatymas yra labai aiš
kus. Darbininkų teisė organi
zuotis ir bendrai tartis yra neiš
dildomai įrašyta Bažnyčios vi
suomeniniame moksle.

Tuo tarpu mums tiesiogiai 
rūpi Sudburio, didžiosios mūsų 
vyskupijos dalies, reikalai, kur 
ilgesnis streikas, visų nuomone, 
būtų katastrof.škas. Tenka ap
gailestauti, kad jau pavienių ir 
šeimų kraustymasis yra prasi
dėjęs. Baisi atsakomybė krinta 
ant kompanijos ir unijos vado
vu pečių daryti viską, kas žmo
giškai įmanoma, kad streikas 
greitai pasibaigtų. Ištikrųjų 
kompanija dabartiniais šviesiais 
laikais negali žiūrėti į darbo jė
gą lygiai taip, kaip žiūri į iška
samus iš žemės mineralus. Iš- 
t’kro, ji turi suprasti, kad žmo
nės uer keletą ar kelioliką me
tu ištikimai ir sąžiningai jiems, 
dirbę, dabar mato nykstančias 
menkas savo sutaupąs, o kiti, 
jaunesni su šeimomis, negalėję 
sutaupyti, yra atsidūrę žiauria
me skurde. Būtų tiesiog nepa- 
'kenčiama, jei pelnas jiems būtų 
oats svarbiausias reikalas ir 
streikas būtų bereikalingai vil
kinamas, kad iš to kompanijai 
išeitų geresnis biznis. Būtų nu
sižengimas teisingumui, jei kom 
paniios ir unnos vadovai užsi
spirtų dėl tu-čios pergalės, ne
atsižvelgdami, jog dėl to šei
mos ir pavieniai darbininkai pa-

tenka į neapsakomą skurdą.
Dabar mums labiausia rūpi tie, 

kurie lieka be pastogės, ir, kai- 
xuriais atvejais, be pakankamo 
maisto vaikučiams. Su ateinan
čia šalta šiaurės žiema mūsų 
širdys krypsta į jaunų šeimų 
tėvus ir motinas. Mes nuošir
džiai tikimės, kad namų savi
ninkai savo nuomininkams pa
rodys krikščionišką meilę, ir pa
laikys juos šiuo sunkiu laiku. 
Maisto-ir alyvos pardavėjai ga
lėtų duoti į skolą padoriems 
darbininkams, su kuriais jau 
nuo seniau prekiavo, nors tektų 
ir kiek palaukti užmokesčio. 
Prašant. paramos nė vienas ne
turėtų atsisakyti, nes Kristus 
yra aiškiai įsakęs padėti vargs
tantiems.

Aišku, kad unija turi didžiau
sią atsakomybę ir pareigą rū
pintis streikuojančiais darbinin
kais. Nebūtų galima prileisti, 
jog unijos vadovybe būtų leidu- 
sis į streiką iš anksto rūpes
tingai neapsvarsčiusi visų gali
mų .pasekmių, ir nesiėmusi rei
kalingų priemonių vargui pa
lengvinti. Mes turime teisę lai
kyti tikru dalyku, kad didžiau
sia dalis tų milijonų dolerių, ku
riuos unija išrinko iš darbinin
kų kaipo mokestį per pastarąją 
metų eilę bus panaudota strei
kuojančių darbininkų šalpai. 
Mes manome, kad visi unijos 
nariai gauna metinę apyskaitą, 
kaip yra sunaudojami unijos 
fondai. Tai yra pats paprasčiau
sias veiksmas, kurį padiktuoja 
sveikas protas ir pagrindinis 
demokratinės organizacijos prin 
cipas.

Ir vis dėlto neišaiškintos di
džiausio skurdo pasėkos pasiekė 
mūsų ausis. Bažnyčia negali at
siskirti nuo savo žmonių, kurie 
iau yra patekę į skurdą. Nerei
kia sakvti, kaip kas kad sako, 
kad darbininkai būtų turėję su
sitaupyti. Daugelis iš jų yra au
gančių vaikų tėvai, papuolę į vis 
kylančių ir kylančių kainų sū
kurį. savininkai kuklių, dar ne
išmokėtų namų su aukštais nuo
šimčiais. Prie geriausių norų jie 
negalėjo sutaupyti tiek, kiek 
yra reikalinga' vaikų drabu
žiams, maistui ir butui. Argi 
juos turėtume pasmerkti, jei , 
kartais šiek tiek vra išleidę per
daug lengvapėdiškai? i

Skurdo akivaizdoje rėra vie- I 
tos kaltinimams, nežiūrint kaip 1 
tie kaltinimai, paviršutiniškai 1

'žvelgiant, atrodytų logiški. Mes 
galime matyti tik alkanus vy
rus, moteris, vaikus, mūsų bro
lius ir seseris Kristuje. Šitos 
vyskupijos Bažnyčia nėra tur
tinga. Visi pinigai, kuriuos ad
ministravo mano pirmtakas ir 
aš per kunigus buvo panaudoti 
šios vyskupijos naujoms bažny
čioms, mokykloms ir labdaros 
Įstaigoms statyti. Bet, nežiūrint 
menkų mūsų išteklių, mes turi
me daryti viską, ką galime, kad 
padėtume nors tiems, kurie yra 
labiausiai' reikalingi pagalbos. 
Dėl to mės paskiriame Msgr. 
Humphrey, Msgr. Cotė ir kun. 
Deleany, kad suorganizuotų vi
sus Sudburio ir. apylinkės kuni
gus. Parapinės organizacijos tu
ri pasirūpinti surinkti maisto ir 
drabužių, ir tam visose parapi
jose turi Įsisteigti bažnytiniai 
komitetai. Ten, kur yra gyvas 
reikalas, ir parama neateina iš 
ten, iš kur turėtų ateiti, mes Įga- 
liojame mūsų kunigus daryti 
viską, kad būtų parūpinta mais
to ir drabužių. Mes kreipiamės į 
laimingesniuosius mūsų vysku
pijos gyventojus, - kurie nėra 
streiko paliesti, kad atsisakytų 
nereikalingos prabangos ir au
kotų šalpos komitetams. Mes 
laukiame, kad kiekvienas šios 
vyskupijos kunigas atiduotų sa
vo duoklę, kuri geriau, kad ne
būtų viešai paskelbta. Mes pa
tys davėme pavyzdi skirdami 
savo asmeninę auką”.

Vyskupas baigia laišką ragin
damas žmones daugiau melstis, 
kad visko Davėjas - Dievas pa
dėtų surasti patenkinamą grei
tą išeitį. Kun. Antanas Sabas.

Pas dr. Oskarą Joną ir Eleną 
Pudymaičius, neseniai apsigy
venusius Sudbury, apsilankė iš 
Toronto sūnus Jurgis su žmona 
Danute ir sūnus Vytautas. J. 
Pudymaitis dirba Toronte kaip 
odontologijos tyrimų technikos 
skyriaus vedėjas, o Vytautas 
baigia istorijos studijas. Svečių 
garbei surupštose jaukiose pa- 
gerbtuvėse dalyvavo kun. A. 
Sabas ir gražus būrelis sudbu- 
riškių.

Kr&štynis. Cynthios Jūratės 
Angelės, Nijolės Indrulytės ir 
Jono Bawks dukters, krikštynos 
praėjo gražioj nuotaikoj arti
mųjų rately. Krikštijo kun. Sa
bas. kuolais buvo Vytautas O. 
Pudyriiaitis' ir Angelina’ Zaridėl- 
1L Sudburiškis.
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Antibolševikinio bloko 15 me
tų sukaktis Toronte atšvęsta 
plačia programa, dalyvaujant 
pačiam Centro Kom- pirm. I. 
Stetzko. Be aname “T2” nr. jau 
minėtos spaudos konferencijos, 
pereitą šeštadienį įvyko banke
tas, kuriame dalyvavo apie 600 
asmenų. Stetzko 45 minučių 
kalboje išdėstė dabartinę ABN 
programą laisvam pasauliui pa
rodyti bolševizmo tikrąjį veidą 
ir sujungti visą antikomunistinį 
judėjimą vienoj vadovybėj. “Vi
sos tautos, pradedant Pabaltijo 
valstybėmis ir baigiant Sibiru, 
turi būti laisvos. Šiai idėjai mes 
privalome veikti, kol ateis lais
vės valanda”.

Po jo kalbėjo miesto burmist
ras Phillips, Ontario seimo at
stovas ir min. be portfelio J. Ya- 
rėmko, min. pirm. Frost pave
dimu, fed. parlamento atstovas 
Kutcherepa Kanados min. pirm, 
pavedimu, Lietuvos gen. konsu
las Vytautas Gylys, fed. parla
mento atstovas Maloney ir To
ronto miesto tarybos atstovas 
Grossman.

Kalbėtojų eilę baigė ilgesniu 
pranešimu' amerikoniškų ABN 
draugų pirmininkas dr. N. Pro- 
cysko, išdėstydamas organizaci
jos laikyseną komunizmo atžvil
giu. Dėl laiko stokos nekalbėju
sios ' organizacijos pateikė savo 
pareiškimus raštu. _ ,

Sekmadienio vakare Massey 
Hall koncerte susirinko apie 
1.500 asmenų. Kalbėjo ukrainie
čių kilmės darbo min. Starr apie 
Kanadoje įgyvendintus laisvės 
principus. Jo kalba nevisai ri
šosi su ABN uždaviniais. I. Stetz 
ko pasakė šitai naujai publikai 

• maždaug tą patį kaip banketo 
metu. Trumpai kalbėjo į Massey 
Hall atvykęs burmistras N. Phi
llips ir j. Yaremko.

Koncerte, kuriame, dalyvavo 
ukrainiečiai, slovakai, bulgarai, 
lietuviai ir latviai, geriausiai 

. pasirodė lietuviai ir ukrainiečių 
vyrų choras su savo dainomis. 
Soi. V. Verikaitis savo Verdi 
dainoje pasirodė pilnoje augš- 
tumoje, už ką jis susilaukė dide
lį pritarimą. Taip pat gerai at
liko savo uždavinį lietuviškasis 
vyrų kvartetas ir šokėjų grupė 
“Gintaras”. Už tai jiems širdin
gas ačiū. N.

SLA ir Vyčio kaukių balius

Gydytojų būrelis Vasario 16 
’ gimnazijai remti

Jau antri metai Toronte vei
kia gydytojų būrelis Vasario '6 
gimnazijai remti. 1957 m. buvo 
persiųsta gimnazijai $136, o 
šiais metais $168. .Šiais metais 
aukojo gydytojai: M. Arštikai- 
tytė $50, V. Sadauskienė $25, A. 
Valadka $25, J. Yčas $15, E. 
Norvaišienė $15, A. Barkauskas 
$12, J. Urbaitis $10, J. Sungaila 
$10, A. Pacevičius $6.

Gautas padėkos laiškas iš gim 
nazijos vadovybės su prašymu, 
kad Toronto gydytojų būrelis 
pasiimtų išlaikyti vieną gimna
zijos mokinį. Tam reikalinga $20 
mėnesiui. Dar trūksta $72, kad 
susidarytų $240. Norėdama pa
talkininkauti Vasario 16 gimna
zijai, kreipiuosi į visus med. ir 
praktikuojančius dantų gydyto
jus, kurie dar nėra įsijungę į šį 
kilnų šalpos darbą.

Keletas iš išvardintų gydyto
jų yra nuolatiniais šelpėjais ir 
Saleziečių gimnazijos. Pav. dr. 
M. Arštikaitytė nepagailėjo pa
aukoti šimtinės abiems gimna
zijoms.

Dr. E. Norvaišienė 
84 būrelio vadovė, 

41 Kennedy Pk. Rd.
« •

T. Meno Galerijoje lapkričio 
12-23 d. vyksta dabartinių Ka
nados dailininkų darbų parda
vimo paroda; lapkričio 29-gruo- 
džio 21 vyks L. L. Fitzgerald 
darbų paroda; lapkričio 29 - 
sausio 4 d. Kanados dail. Sąjun
gos akvarelių paroda.

Kiekvieną trečiadienį nuo 
7.15 vai. vak. būna kultūrinės 
programos su paskaitomis, fil
mais, parodų apžiūrėjimu ir 
pan. Sekmadieniais 3 vai. p.p. 
būna koks nors koncertas. Sek
madieniais, šeštadieniais ir šven 
temis įėjimas nemokamas. Ki
tom dienom — 25wctr Galerija 
atidara 10.30-5.30 vai., o šven
tadieniais 1.30-5.30 vai. p.p.

Trinity' rink, apylinkės libera
lų susirinkimas kandidatui į 
parlamentą nominuoti įvyks šį 
trečiadienį, lapkričio 12 d. Vete
ranų salėje. College St. ir Craw
ford St. kampas. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus partijos lyderis 
Hon. L. B. Pearson.

Paul. T. Hellyer, pereituose 
rinkimuose pralaimėjęs libera
lų kandidatas Davenport apyl.,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI ‘
■5

Van Dyck (1599-1641) paveikslas ’‘Kristus laimina vaikus". Tai vienas iš rinkinio 
16, 17 ir 18 amž. didžiųjų dailininkų paveikslų dabar vykstančioje parodoje Ha
miltono meno galerijoje. į

. . į.

Atvažiavusieji pasakoja
■leidimo laikas. Kai ji dar pasi- Jaunų vyrų labai mažai, visi 
įklausė, ar tikrai iietos nėra, tai kitose valstybėse, ypač Kazachs 
[rusiškai buvo paklausta ar dar tane, iš kurio ne visi sugrįžta.
pinigų turinti. Po šimtą sumo- " 
kėjo ir vietos atsirado. Iš tiesų 
vietos buvo daug!-

Kelionėje labai kontroliuoja, 
net iš miego vidurnaktį prikelia. 
Slaptai pasprukti jokios galimy
bės nėra. Sako, "jog Jurbarke ir 
kitose vietose yra agentų, kurie 
reikalauja po tūkstantį rublių 
nuo asmens, tada jie važiuoja į 
Maskvą ir viską sutvarko. Gir
di, jeigu kas pinigų turi, tai vi
siems galima išvažiuoti!

Gyvenimas kolchozuose labai 
sunkus, bet palengvėjęs bent 
tuo, kad prievolės nereikia at
likti, tik už 60 arų sklypą, po 
tokį sklypą visi turi, metams 
reikia mokėti 180 rublių*. Kol
chozo darbu mažai kas domisi, 
o trąšas dažnai į griovius supi
la, todėl labai blogas būna der
lius. Praeitais metais net ir bul
vių sunku buvo gauti. Už cent
nerį reikėjo mokėti 70-140 rub
lių. Duonos niekur ruginės ne
surasi: ji yra iš visokių mišinių. 
Net piūvenų pasitaiko!

Susisiekimas irgi blogas. Tie
sa, kelius tiesia/ bet saulei ke-

Pas savo vyrą ir tėvą į Ober- 
vetz, prie” Wetzlav (Vokietija) 
iš Sibiro lagerio atvažiavo šei
ma. Tai Marta Gavėnas ir jos 
du vaikai: Jonas ir Nelė. Abu 
vaikai su savo motina 1945 m. 
buvo sugauti ir nublokšti už
marštin. Anuo metu rusų armi
ja Ruegeno saloje surinko-visus 
žmones ir išvežė į Rusijos gilu
mą. Marta, dešimties metų sū
nus Jonas ir šešių metų duktė 
Nelė buvo vėliau atgabenti į 
Leituvą. Juozas Gavėnas, jų 
vyras ir tėvas, sėdėjo viename 
daugybės belaisvių lagerių. Po 
metų buvo atleistas ir pateko į 
Oberwetz. Ten jis įsijungė į dar
bą. Tik 1956 m. jis sužinojo, kad 
šeima gyvena Raseinių apskr. ir 
dirba jakubiškių Lenino vardo 
kolchoze. Pastaruoju metu sū
nus trejis metus tarnavo rusų 
armijoje prie Japonijos. Grįžęs 
pas motiną septynis mėn. jokio 
darbo ir dokumentų neturėjo. 
Motina Marta visiems duoną tu
rėjo uždirbti. Kolchozas buvo 
nuskuręs: niekas- už darbą ne
mokėjo. Tai 60 arų sklype ji- 
augino viščiukus. O pinigų rei
kėjo ne tik išgyventi, bet ir ke
lionei. Kelionėje, reikia ne tik

Jaunų vyrų labai mažai, visi

Partizanų kovos buvo didelės 
ir žiaurios. Dabar niekas į miš
kus neina, nes ir miškai labai 
sumažėjo. Kaikur iš 20.000 ha 
tik parkai liko.

Visi laukia amerikiečių ir ti
kisi, jog tokia diena ateis. Patys 
lietuviai labai meilūs su geros 
valios žmonėmis, ypač vokie
čiais. Bet pradžioje ir pajuok
davo.

Buvę atsitikimų, kad Lietuvo
je pakliuvo į rusų rankas ame
rikiečių. Kurie nenorėjo bolše
vikams dirbti, tie ištremti ar su
šaudyti. Sutikusieji sėdi augšto- 
se vietose ir dirba rusams.

Žuvininkystė ir medžioklė vi
siems prieinama, bet žuvų ir 
žvėrių beveik nėra.

Ten jaunimas nenuobodžiauja, 
nes yra galimybė susirinkti ir 
padūkti, todėl Jonas ir Nelė j 
Gavėnai nusivylė Vakaruose. 
Ypač jiem sunku, nes vokiškai 
nemoka. Nelė Lietuvoje yra bai
gusi 7 klases ir labai norėtų pa
tekti į lietuvių gimnaziją, bet! 
bijo ten rašyti, nes jau yra 19 
metų. Ignas Šmigelskis.

par. salėje sutraukė tiek ‘svečių, \gy^s vicemmisteras,^pareis- pvz > bilietai i§ Vilniaus į Kartą G 
kad dalis negavę sėdimų vietų, JIS kandidatuosiąs Trim- Berlyną kainuoja 140 rub. as- teitą kolc
turėjo grižti namo. Geriausia apylinkėje vietoje atsisakiu- menįuj ftet tarnautojas tol ne- po prie (
kauke vertinimo komisija pripa-!S10 dr. Haidasz.
žino rudens lapus, po kuriais Į Joseph Cornish į burmistrus 
slypėjo p. Andriulienė. Antroji' Gruodžio 1 d. rinkimuose į

leidžia į peroną, kol negauna 
kyšio.. 1958 m. rugpjūčio 14 d. 
norėjo važiuoti, bet atėjus trau-

Kartą Gavėnienė ėjo duonos į 
teitą kolchozą parsinešti ir prili
po prie dervos. Nenorėjo klum
pių palikti, tai ilgai užtruko; 
besitampydama suvalgė visą 
duoną, tai vėl reikėjo jos ieško
ti ir dar brangiau mokėti, bet ipremija atiteko Kasperavičiūtei • miesto burmistro (mayor) vietą [kiniui rusai valdininkai pasakė, __ o .

- Urbonaitei, vaizdavusioms ūki-[ kandidatuoja miesto controliė-j jog vietos nėra, o 16 d. baigėsi I klumpių vistiek neišgelbėjo... 
ninku porą. Balta meška pasi-įrius advokatas J. Cornish. !
vertęs p. Merskis liko trečiuoju, i Jis yra gimęs 1911 m. Toron- 
o sėkmingai pavaizdavęs valka-[te, nuo 1936 m. advokatauja, iš

skyrus karo metą, kada 5% me
tų praleido kariuomenėje. 1950- 
1952 m. buvo išrinktas miesto 
tarėju (aiderman), nuo 1955 m. 
miesto kontrolierius. Be to, yra 
daugelio socialinių organizacijų 
vadovybėse, narys daugelio 
miesto savivaldybių komitetų, 
tad miesto reikalus gerai pažįs
ta ir išrinktas žada visą savo 
energiją paskirti miesto admi
nistravimui.

tą Vincas Baliūnas — ketvirtuo
ju. Penktoji dovana atiteko p. 
Žėkaitei — tigrei.

Laimingieji Įėjimo bilietai 
ititeko p. Jakubauskui, kuris 
laimėjo Nordmende radijo apa
ratą ir p. Bernataičiui, kuris 
laimėjo Rose Heating Co. šildy
mo aparatą.

Sekantis Vyčio parengimas 
įvyks Royal York viešbutyje 
lapkričio 29 d. Dar yra likusių 
stalų. Savo pareiškime spaudos at- 

•jstovams ypač užakcentavo rei- 
Toronto apyl. valdyba lapkri-jkalą rūpintis miesto ūkiniais 

čio’7 d. iš solidarumo mokesčio į>ei socialiniais reikalais ir pri- 
priklausomos dalies Kultūros i minė savo ryšius-su naujaisiais 
Fondui jteikė $160 ir Krašto! kanadiečiais.
Valdybai taip pat $100. jis yra” vedęs, turi 5 vaikus,

,, . . kurie visi mokosi kataliku mo-
Savivaldybių rinkimai tykiose, nes Cornish yraprak- 

jau cia pat - gruodžio 1 d. Bus tikuoįantis kataIikas į 
renkamas miesto burmistras —:
mayor, keturi kontrolieriai, po Kontrolierė Mrs. Jean Newman 
du miesto tarybos ir po du švie-: sakosi pasitikinti, kad jos gau- 
timo vadybos nariu iš kiekvie- sūs bičiuliai naujųjų kanadiečių 
nos miesto apylinkės, kurių yra tarpe gruodžio 1 d. už ją balsuo- 
devynios. Balsuoti gali kiekvie- šią ir padėsią jai išlaikyti savo 
nas miesto gyventojas, jei jis turimas pozicijas — kontrolie- 
yra pilietis (arba britų valdi- rių tarybos vicepirmininkės ir 
nys), turi mieste nekilnojamo;miesto tarybos pirmininkės. ' 
turto arba nors nuomoja butą— į 
bent du kambarius. Balsuoja I 
taip pat tokių asmenų žmonos.

Šiemet kandidatai kampaniją 
pradėjo gana anksti, o kandida
tų ypač nemažai į kontrolierius: 
dabartipiai kontrolieriai Mrs. J. 
Newman ir W. Allan, anksčiau 
buvę kontrolieriai L. Saunders 
ir R. Belyea, miesto tarybos na
riai D. Summerville, R. Parry, 
W. Dennison ir Ph. Givens, be 
to makedoniečių kilmės biznie
rius J. Karfilis.

Du dabartiniai kontrolieriai
— J. Cornish ir F. G. Brand — 
kand'datuoja į burmistro vietą. 
Kandidatuoja taip pat dabarti
nis burmistras N. Phillips. 
Brand ir pereituose rinkimuose 
kandidatavo.

Visi pareigūnai renkami 2 
metams. Pereituose rinkimuose 
dalyvavo tik 28% torontiečių, o 
iš naujųjų ateivių vos 16%. Jei 
mes norime, kad su mumis būtų 
daugiau skaitomasi, gausiau da
lyvaukime rinkimuose. Kai mū
sų balsuotojų bus didesnis pro
centas. mūsų vertė ir įstaigų 
akyse pakils.

Nauja plokštelė “Iš Rūtų šalelės”
ĮDAINAVO ALICE STEPHENS ANSAMBLIS.

Plokštelėje yra Įdainuota 17 kalėdiniu giesmių ir liaudies dainų, akompanuo
jant orkestrui ir vargonais. Plokštelė yra Hi-Fi ij 'I90 grojimo. Ji pasirodė rin
koje 1958 m. lapkričio 1 d. Užsakymus siųskite jau dabar. Visi užsakymai 
turi būti siunčiami su pinigais. Kaina $4.50. Pridėkite 50 c. persiuntimui. 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: ALICE STEPHENS, Chicago Conservatory of 

Music, 64 E. Von Buren St., Chicago 4, III., USA.
Štai sųrašas giesmių ir dainų: Sveiko Marija, J. Gaubo; Šventoje tyloje, B. Mar- 
koičio, SJ; Į Betliejų bėkit, L. Šimučio; Piemenėliams, B. Markoičio, SJ; Sku- 

.binkit piemenys, M. Petrausko; Betliejaus prakortėlėj, J. Švedo; Eisit kentėt, 
B. Markoičio, SJ; Kur bakūžė samanoto, St. Šimkaus; Karvelėli, Č. Sasnausko; 
Dul dul dūdelė, A. Vanagaičio; Nemorgi sakalėliai, J. Tallot-Kelpšos; Pas mo
čiutę augau, P. Sarpoliaus; Sakė mane šiokių, J. Tallat-Kelpšos; Mergužėle le
lijėle, A. Račiūno; Apynėlis, V. Misevich; Sėjau rūtų, V. Žilevičiaus; Išouš pa
vasaris, B. Budriūno

Įžymų pedagogą, kultūrininką ir bendruomeninką
JONĄ MIKŠĮ —

numirus'Lietuvoje žmonai
A. t A. PRANCIŠKAI MIKŠIENEI — 

.. nuoširdžiai užjausdami liūdime
KLB KULTŪROS FONDAS.

Mielą bičiulį
JONĄ MIKŠĮ — ’

žmonai
A. t A. PRANCIŠKAI MIKŠIENEI
iš Sibiro į Panevėžį numirti tesugrįžus —

, giliai užjaučiame
V. ir J. Kralikauskai.

Mielą varpietį
JUOZĄ ŠARŪNĄ,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame

Toronto Lietuvių Choras Varpas.

Mielą

JUOZĄ ŠARŪNĄ

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

SOFIJAI LITVINIENEI mirus,

valandoje nuoširdžiai užjaučiu brolį kun. J. Lia-

į, seseris K. Šukienę, P. Pranskienę ir vyrą su

J. Narakienė.

SE2Z

JUOZUI ČERNIAUSKUI mirus,
gilaus skausmo prislėgtą žmoną Efroziną, sūnų ir gimines 
nuoširdžiai užjaučia

Juzefą ir Feliksas Jonynai.

Pekingas.—Kom. Kinijos sko
la Sovietų Sąjungai siekia 2 bi
lijonu sdolerių. Jei daugiau ne
būtų prasiskolinta, ji būtų -'iš
mokėta per 7 metus.

Kairas. — Didžiajam Nilo į 
tvenkiniui paskolos be Sovietų 
Rusijos dar yra pažadėjusi Vak. 
Vokietija ir Italija.

KALĖDINĖS

AUGUSTINUI PRANCKEVIČIUI,

jo mylimai mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

C.E.B.S. Presų skyriaus bendradarbiai 
ir vedėjas.

Padėka #
Nuoširdžiai dėkojame Atlantis Ex- 

• port-Import Ltd. už per p. Motušį goutq 
. radijo aparatę, Baby Point dažų krau
tuvės savininkams pp. Galdikams už 
laikrodį, J. Beržinskui už meškerę 
Courtland Packers firmai už dešros, A. 
Dūdai už šampano bonkę, High Park 
Food Market sav. p. Demikiui už šoko
lado dėžę, p. Kutkoi už obuolių bušelį, 
J .Margiui už foto aparatų ir kitos dova
nas, Mohawk Furniture Ltd. už. dvi 
lempos, Nordmende Radio Import Ltd. 
atstovui D. Tumosoi už radijo oporato 
North Sylva Co. Ltd. pirm. p. Korbūnui 
už meškerę, Porkside Meot Market sovi- 
rwnkoms p. Punkriui ir p. Krasauskui 
už kalakutų, Roncesvalles Meot ond 
Groceries sov. p. Motiekonioms už par
šiukų ir Rose Heating Co. sav. pp. Za
leckiams už Šildytuvų.

Šios lietuviškos firmos savo dovano
mis daug prisidėjo prie mūsų kaukių ba
liaus posisek'imo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopo it $K ,rVytis".

Bankokas. — Tailando valdžia 
sovietų telegrafo agentūros at
stovą Tratiną suėmė ir ištrėmė 
iš krašto. Jis kaltinamas veikęs 
su vietos komunistais.

Berlynas. — Spalio mėn. iš 
Rytų į Vakarų Vokietiją atbėgo 
per 20.000 žmonių.

Į LIETUVĄ ir SIBIRĄ SIUNČIAME 
medžiagas, maistą, vaistus, elastines kojines, dirbtinius dan
tis, siuvamas mašinas (rankines ir kojines), dviračius ir t.t. 
20 sv. cukraus $11.80. 20 sv. ryžių $13.45. 20 sv. taukų $25.25. 
ir kt. Į šią kainą įeina muitas ir persiuntimas, nueina per 

4-6 savaites. Didelis pasirinkimas kalėdinių siuntinių.
Į LENKIJĄ TAIP PAT 

siunčiame pinigus, vaistus, naudotus rūbus, rankines mez
gimo mašinas, "šviežius vaisius — bananus, apelsinus, cit

rinas ir kt., visą tai galite užsakyti ar pasiųsti pei'

MAZAR TRADING CO.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. Tel. EM. 3-5520.

Per mus galite siųsti neriboto dydžio siuntinius ir įvairių 
kiekių dalykus (ar tik ir vienos rūšies).

DĖMESIO MOTORISTAMS!

RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų‘auto- 
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521

(Islington, vaiivojont ii mietto Dundės St. W., pinu gatvė kairėn už (tippling). 
Scv. V. ir J. DUNDŽIAI.

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto. Tel. EM. 3*0984

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

tinka pasiųsti sveiki
nimams ne tik šiame

, kontinente savo 
pažįstamiems, bet ir 
Lietuvą ir į Sibirą.

Kaina: 10 et. ir 25 et. 
įskaitant ir voką.

1

Užsakymus su pinigų 
perlaida siųsti adresu 
Spaudos B-vė 
“ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St 
Toronto 3, Ont.
★
TORONTE 
atvirutės gaunamos: 
Js feeržinsko prekybo
je, 1212 Dundas St. W. 
Margis Drugs, 
408 Roncesvalles 
ir 
abiejų parapijų 
knygynuose.

w.

Avė.

LENKAI NEPERIMA RUSU 
TVARKOS

Kaip pasakoja į Berlyną at
vykstą iš Dancigo asmenys, Ryt
prūsiuose tarp rusų ir lenkų 
dažnai kylą nesusipratimų. Ru-

■ sai kaltiną lenkus, kad šie ne-' 
suorganizuoją pakankamai sau
gios sienos apsaugos ir kad len
kų pasienio sargybos nesą pa
kankamai budrios. Lenkai atsi-

■ kertą, kad jie prie sovietiškų 
apsaugos metodų negalį prisi
taikyti, nes negalį nesiskaityti 
su vietos gyventojų interesais.

‘ Dancigo įlankoj bei Aistmarė
se taip pat esanti išvesta Rusijos 
- Lenkijos siena. Prieš keletą sa
vaičių čia sovietų patruliniai 
lavai surinkę lenkų žvejų laivus 
ir nusivarę į Karaliaučių išlai- j 
kę ten visą dieną,* kaltindami i 
sienos pažeidimu.

DARBO STOVYKLOS 
PABALTIEČIAMS

US News & World Report 
lapkričio 7 d. laidoje rašo, kad 
Sovietų Rusijoje Uralo, kalnuo
se esą įkurtos specialios darbo 

[stovyklos tremtiniams iš Pabal
tijo. Tokio nauja stovykla mo
terims esanti įkurta Spaske, o 

! vyrams Dalinkoje ir Karabaše.
Iki šiol, mūsų turimomis ži

niomis, tautinių stovyklų bolše
vikai nerengė. Vsokių tautybių 
žmonės būdavo kalinami kartu. 
Tai būtų naujas reiškinys sovie
tinėje santvarkoje..

11 policininkų Toronte* suim-l 
ta už nesąžiningą elgesį einant 
pareigas: vagystes, įsilaužimus 
ir pan. Jie perduoti teismui.

Taipei. — Spalio 31 d. Čiang- 
Kai-Šekas atšventė savo 72 me
tų sukaktį.

5
5

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE
* • >

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL: OX. 9*4414, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

♦

*
KROSNYS ** 
LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

{VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

SPECIALIAI 
Kalėdoms

LIETUVON ir SSSR./
SIUNTINYS H — $28.40

sv. kumpio be kaulų, 5 sv. sviesto, 
sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.
SPECIALIAI No. 3 — $32.83

1000 g. puikiausias braziliškos kavos, 
1000 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 

314 jardo 100% vilnonės 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 vasarihėms suknelėms ir 
bliuskutėms.

ŠIS SKELBIMAS VERTAS JUMS 
50 CENTŲ !

Tik iškirpkite jj ir pridėkite prie Jūsų 
užsakymo mums ir Jus galite atskai

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

Mes esame vadovaujanti firma per*

Prožome teirautis. Mes turime leidi
mu ir esame apdrausti.

GRAMERCY — Dept. TZ 
744 Broad Street, 

Newark 2, NJ^ USA.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ŠILUVA AMERIKOS SPAUDOJ
Colorados un-to leidžiamame 

“Journal of Central European 
Affairs” lenkas prof. Gąsiorows- 
kis nagrinėja vokiėčių politiko 
Stresemanno politiką Lenkijos 
atžvilgiu. Jo straipsnyje nema
ža įdomių vietų.

Pirmojo pasaulino karo pasė
koje sugriuvo dvi didelės ir ga
na smarkios valstybės. Bet su
griuvimas, matyti, jų smarku
mo neišsklaidė. Rusai netrukus 
prasiveržė apsiginklavusiu ko
munizmu, o vokiečiai nacizmu. 
Abiejoms, tačiau, po senovei 
kaulu gerklėje stojo tas pats, 
kas stovėjo Prūsų karaliui Frid
rikui ir rusų cąrienei Katerinai 
II — Lenkija. Slaptai vokiečius 
ginkluoti (su bolševikų pagal
ba) pradėjęs gen. Seekt memo- 

. randume (1922 m. rugs.) Vokie- 
- tijos prezidentą Ebertą ir kanc

lerį Wirthą tikino: “Lenkijos 
buvimas nepakenčiamas daly
kas ir nesiderina su gyvybiniais 
Vokietijos reikalais. Ji turi pra
nykti ir pranyks dėl savo silp
nybių ir rusų žygių — mums pa
dedant”.

Vokietijos ambasadorius Var
šuvai, Ulrich Raųscher, memo
randume Stresemannui (1924 m. 
liepos 25 d.) pasakojo: “Lenkija 
pasidarė valstybe ne savo pačios 
pastangomis, bet dėl to, kad tai 
atitiko pergalėtojos Prancūzijos 
politikos planams. Tokiu būdu 
Lenkija, dėl Dancigo koridoriaus 
ir Silezijos, amžinai bus priešu 
vokiečių, o dėl rytinių sričių 
priešu rusų”.

1924 m. Prancūzija pripažino 
Sovietų Sąjungą ir vokiečiams 
parūpo ar čia nebus pirmi žings
niai vėl atgaivinti buvusią Ru
sijos - Prancūzijos “antantę”. 
Vokiečių atstovas Maskvai Rant 
zau todėl pradėjo spausti Berly
ną slaptai susitarti su Maskva 
Lenkijos klausimu, nepripažinti 
jos sienų ir siekti ją “nustumti 
į grynai etnografines ribas’’. 
Lenkijos pražudymas, sako, ge
ra “ašis” amžinam rusų-vokiečių 
draugiškumui.

Rusams netrukus parūpo Vo
kietijos įstojimas T. S-gon ir pa
sirašymas Lokarno sutarčių apie 
“amžiną taiką” ir “klausimų 
sprendimą “taikos būdais”. No^ 
rint pabaidyti vokiečius galimu 

• ’ susitarimu su lenkais, čičerinas
atlikęs “juodarankišką” kelionę 

, Varšuvon ir čia lenkams pasiūlė 
- nepuolimo sutartį (1925 m. rug

sėjo mėn.). Lenkų užsienio rei
kalų min. Skrzynskis betgi pa
reiškė, kad lenkai pasiūlymą tik 
tada priimsią, jei į sutartį bus 
įjungti Pabaltijo kraštai ir Ru
munija. *

Čičerino kelionė vokiečių, ma- 
' tyt, nesujaudino. Todėl jis atsi

lankė ir Berlyne (rugsėjo 30 d.), 
kur turėjo 4 vai. pasikalbėjimą 
su Stresemannu. Šis jam tikri
no, kad Vokietija niekados ne
pripažins Lenkijos sienų, nes lai
ko jas neteisingomis. Vokietijos

įstojimas Tautų Sąjungon nebū
siąs Sovietų Sąjungai žalingas, 
nes Vokietija galės ją šioje or-

išsįuhtinėjo visiems vokiečių pa
siuntiniams užsienyje memoran
dumą, kuriame sakė, Vokietija 
mainais už Dancigo koridorių, 
lenkams duotų laisvą uostą Dan
cige, net Štetine ar Karaliaučiu
je, bet idėją koridorių Lietuva 
apmainyti reikią “imti dideliau- 
siu atsargumu”. Girdi, Lenkija 
tokį mainą sutiktų priimti, tik 
labai kietai visų pusių spaudžia
ma, ypač Maskvos.

Prof. Gąsiorowskis yra narys 
rusiškų studijų centro Harwar- 
do un-te. JAV Kongreso knygy
no darbuotojas lenkas Kaz. Grzy, 
bowski straipsnyje apie lenkų - 
rusų santykius pirmojo pasauli
nio karo pradžioje, cituoja įdo
mų slaptosios rusų policijos 
(ochrankos) viršininko Varšu
voje pranešimą Peterburgui: :

“Kuo giliau lenkui paakinsi
me atsiimti sritis iš Austrijos ir 
Vokietijos, tuo gilesnę prarają 
iškasime tarp tų valstybių ir 
lenkų. Jei karą laimėsime, klau
simą, kurias sritis pavesti ap
jungtai Lenkijai, reiktų spręsti 
pagal principą — imti tik gry
nai lenkų apgyventas žemes. Ta
čiau, ir čia reiktų Vėl laikytis 
nusistatymo, kuo giliau į vaka
rus lenkų sienas nustumsime, 
tuo lengviau bus su lenkais susi
tarti dėl mums tinkamesinų sie
nų rytuose”.

Kaip žinome, Stalinas meist
riškai šį slaptosios policijos vir
šininko patarimą ir įvykdė: len
kus taip toli į vakarus nustūmė, 
kad šie ir nesitikėjo ir nežino, 
ką daryti. Vyt. Sirvydas.

Visados malonu' svetimojoje 
spaudoje skaityti palankius at
siliepimus ar ištisus rašinius 
apie Lietuvą ar lietuvius. Džiu
gu, kai tokių balsų autoriai yra 
nelietuviai, bet nemažiau tenka 
džiaugtis ir tokiais autoriais, ku
rie gimę ir augę toli nuo Lietu
vos, šioje Atlanto pusėje, neretai 
savo tėvų gimtinės net ir visai 
nematę, laiko save lietuviais ir 
stengiasi tokiais reikštis kasdie
ninėje aplinkoje. ' Toks yra ir 
nuoširdusis Lietuvos Vyčių vei
kėjas kun. John C. Jutt (Jut- 
kevičius), kuris savo kiekvieną 
atliekamą minutę skiria vien tik 
Lietuvos reikalams. Jis sėkmin
gai darbuojasi Vyčių tarpe ir 
randa laiko kartkartėmis pateik
ti vieną kitą rašinį amerikinėn 
spaudon.

Ar tik ne vienas paskiausiųjų 
jo straipsnių, buvo išspausdin
tas amerikiečių savaitraštyje 
“The Catholic Free Press” nr. 
32, vardu “Lithuania’s Lourdes”, 
kuriame labai vaizdžiai ir gi
liu nuoširdumu supažindina 
amerikiečių katalikiškąją visuo
menę su lietuviškąja šventove 
Šiluvoje ir įvykiais ten buvu
siais prieš 350 m. Straipsnis ne
tik, kad paruoštas istoriniais duo 
menimis, bet ir gausiai iliust
ruotas visa, eile nuotraukų k.a. 
bendras Šiluvos miestelio vaiz
das, Šiluvos koplyčia, parapijos 
bažnyčia, stebukl. Dievo Moti
nos ‘paveikslu, Marijos apsireiš
kimu Šiluvoje, kaip jį vaizduoja 
dail. A. Varnas ir dėžės, kurioje 
buvo rasti žemėje užkasti baž-' 
nytiniai daiktai ir stebukl. pa
veikslas, nuotrauka. Redaktoriai 
parodė didelį dėmesį lietuvio 
autoriaus rašiniui, nes jį išspaus
dino pačioje svarbiausioje laik
raščio vietoje, atiduodami abu 
viduriniuosius leidinio pusla-

Prisiųsta paminėti
“Lituanus”, Lithuanian Col

legiate Quarterly, September, 
1958, Vol. 4, No. 3, 65-96 psl.

Turinys: V. Sidzikauskas — 
Aspects of Soviet Colonialism; 
dr. A. Klimas — Lithuanian 
and Latin; A. Mažiulis — Lithu
anian Etnographical Studies; A. 
Rannit -— V. K. Jonynas a 
Master of Wood Engraving; J. 
Kaupas — Our Literature in 
Exile; K. Skrupskęlis — Two 
Fliers — Darius and Girėėnas.

ACEN News, Nos. 40-41, July- 
August, 1958, 36 psi.

Am. Liet Bendruomenė. Cen
tro Valdybos Biuletenis, Nr. 14, 
1958 m. spalio 31 d., 6 psLz-

Šiame Nr. daugiausia vietos 
skirta Centro Valdybos žodžiui, 
PLB Seimui ir pateikiama žinių 
iš Am. LB gyvenimo.

Laiškai lietuviams, 1958 m. 
lapkričio men., vol. IX, No. 10, 
289-320 psi.

Skautų Aidas, 1958 m. spalio 
mėn., Nr. 10, 28 psl. ' ' ,

KUKO ALYVA - ANGLYS

THE

Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

COMPANY

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metų.

{dus, tuo būdu straipsnis savo 
zisas 7 ‘skiltis tęsia nepetrau- 
riamas, ’šalia pridėtomis nuo- 
raukomis vaizdingai papildo

mas. (
Teko girdėti jau ir atsiliepi

mų. Sakoma, kad amerikiečiai 
itin susidomėję Šiluvos švento
ve, patyrę, kad įvykiai Lietuvos 
Šiluvoje buvo gerokai anksčiau 
už Šv. Mergelės pasirodymus 
Liurde ar Fatimoje, Kun. J. C. 
Jutt būtinai tenka pagirti ir už 
tai, kad savo straipsnyje visur 
aiškiai ir taisyklingai rašė lie
tuviškus vardus, visiškai neban
dydamas jų anglinti, k k. Min
daugas, Vytautas, Petras Gied- 
gaudas, Jonas Zaviša ir t.t. Au
torius tinkamoje vietoje gebėjo 
priminti, jog 1918 m. Lietuva 
buvo atkūrusi savą nepriklau
somą valstybę, kurią 1940 m. 
okupavo sovietinė Rusija.*

Kalbant apie Šiluvą, derėtų 
bent trumpai paminėti ir kito 
lietuvio kunigo pastangas lietu
viškąją šventovę propaguoti 
amerikiečių tarpe. Tai šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios Elizabeth, 
N.J., klebonas, kun. Mykolas G. 
Kemežis, šią vasarą šventęs si
dabrinę savo kunigystės sukak
tį. Ta proga, jis išleido labai dai
lų, kelių spalvų paveiksliuką, 
skirtą Šiluvos Dievo Motinos 
garbei. Tekstai anglų kalba. 
Paminimas 1608 m. Šiluvoje įvy
kęs Marijos pasirodymas. Čia 
pat pridėtas ir Lietuvos žemėla
pis, su Baltijos jūra, kaimynys
tėmis Latvijos, Estijos, Lenkjios 
valstybėmis ir Lietuvos plote at
žymėta Šiluva. Tas pats lietuvis 
kunigas (gimęs Amerikoje, tik 
vieną kartą lankęsis Lietuvoje) 
išleido ir kitą panašų paveiks
liuką, kurio vienoje pusėje dai
lininko vaizduojamas Marijos 
pasirodymas Šiluvoje, o kitoje 
pusėje speciali malda į Šiluvos 
Motiną, kuriai gauti reikalinga 
bažnytinė aprobata.

Abu minėtieji dvasiškiai, tik
rai verti lietuvių katalikų pa
garbos ir padėkos už toki ver
tingą lietuviškųjų ir religinių 
reikalų populiarinimą svetimų
jų tarpe. Būtų gera, kad tinka
ma proga amerikiečiams (ir ka
nadiečiams) būtų pristatyta ir 
kita didi bei nuostabios reikš
mės Marijos šventovė — Vil
niaus Aušros Vartai. Labai liūd
na, kad nepaliaujamų lenkiškų
jų “patronų” pastangų dėka, 
dar daug kur pasaulyje lietuviš
kieji Aušros Vartai žinomi tik, 
kaip “Ostra Brama” “kažkur 
Lenkijoje”. Demaskuojant len
kiškųjų sluogsnių absurdiškąjį 
teigimą, iš mūsų pusės jau kai- 
kas padaryta, bet šioje srityje 
turėtume dar žymiai daugiau 
pasidarbuoti. Tai labai svarbi 
lietuvių pasauliečių ir dvasiškių 
pareiga. , Al. Gimantas.

A. TYRUOLIS
MIRŠTANTI R
Stebėk, kaip blanksta vasaros

Kaip miršta rožė raudona, 
Kada pakanda ją šalna. 
Ir savo buitį tu suprasi.

Į

Kaip plaustas, išmestas bangos, 
Kovojęs vis, be atvangos, 
Bet nepraradęs dar jėgos 
išlikt gal saugų uostą rasi.

Į tylų liūdesį eini 
(Kiek ėjo juo jau nešini !), 
Bet nusiplovęs vandeny 
Kančios, atgimsi vėl palaimai.

Vėl tau pavasaris žydės 
Žiedų žiedais ir saulė švies, 
jei tik suprasi tu išties 
Tą tamsą, kur tau šviesą paima.

(Iš spaudai paruošto rinki
nio “Paukščių Takas”).

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos.«

-------
.svitom and crru

--

Sėkmingai išlaikę pagrindinius anglų kalbos 
ir pilietybės egzaminus kursantai 

gauna šį pažymėjimų.
Per bendruomenės programų skyrių 
Ontario švietimo departamentas yra at
sakingas dėl naujųjų kanadiečių anglų 
kalbos pagrindų mokymo ir pilietybei 
paruošimo.
Departamentas pagelbsti vietinėms 
švietimo taryboms įsteigti kalbos ir pi
lietybės paruošimo kursus. Taip pat pa
deda ir savanoriškoms grupėms įsteigti 
tokius kursus.

Z

Bendruomeninių programų skyrius pa
sireiškia teikdamas patarimus mokyto
jams, taip pat mokslo priemones ir pa
rūpina mokslo vadovėlius veltui moki
niams. Vietinių švietimo tarybų bend- 
dardarbiavimo su departamentu rezul
tate ir pats mokestis už kursus yra mi- 
nimalinis.
Departamentas paskiria metinius egza
minus. Sėkmingi kandidatai gauna 
pažymėjimus pasirašytus ministerio,

kuriuose sakoma, kad jie yra išėję ang
lų kalbos pagrindų ir pilietybės paruo
šimą. Šis pažymėjimas yra reikšmingas 
prašant pilietybės. Jis gali būti teismo 
pripažintas pakankamu įrodymu anglų 
kalbos žinojimo ir Kanados pažinimo. 
Iki šiol yra išduota virš 13.000 tokių pa
žymėjimų.
Anglų kalbos pagrindų ir pilietybės 
kursai trunka tris metus. Mokslas pra- . 
sideda spalio ir baigiasi balandžio mė
nesį, du kartus per savaitę po dvi vai. 
vakare. Dauguma mokinių šiuos kursus 
užbaigia ir per trumpesnį laiką.

Kursai yra daugiau kaip 200 vietovių. 
1957-8 m. buvo virš 26.000 mokinių, 
įsirašę 1050 klasėse Ontario prov. Dėl 
šių klasių jūsų vietovėse informacijų 
galite gauti pas vietos švietimo tarybos 
sekretorių arba tieisog iš Community 
Programmes Branch.

ONTARIO DEPARTMENT OF EDUCATION
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PERRINKITE
KONTROLIERE
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(Mrs.) Jean

NEWMAN
Kontrolės Tarybos

vice-pirmininkę

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

OILS LTD. 
Afetovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymas ir 

pato movimos.
Telefonas LL 3-4908.

Kultūros ir knygy pasauly
rašyti vargonų akompanimentą. 
Naująjį kūrinį pirmą, kartą iš
pildys sausio 11 d. Dainavos an
samblis Čikagoje Marijos augš- 
tesniosios mokyklos salėje.

Algimantas Bortkevičius, Bra
zilijoje baigęs mažąją kunigų 
seminariją, išvyko į Romą, į šv. 
Kazimiero kolegiją, kur gyven
damas studijuos teologiją. Jo 
tėvai su dviem sesutėm iš Bra
zilijos atsikėlė į JAV ir apsigy
veno Woodhaven, N.Y. Abi se
sutės — Nijolė ir Danutė — tuo
jau įsijungė į Niujorko studen
tų ateitininkų veiklą. Jų tėvelis 
Lietuvoje buvo mokytojas.

Liet. Vyčių išleistos anglų 
kalba kun. Al. Kontauto knygu
tės apie šv. Kazimierą per ke
letą savaičių jau išplatinta 8.000: 
egz. ir spausdinama antra laida.

Komp. J. Kačinskas jau grįžo 
pastoviai gyventi Bostonan, jčia 
jis yra didelės nelietuvių Dan
gaus Vartų parapijos vargoni
ninkas ir chorvedys. Jis esąs 
patenkintas, kad turėsiąs pakan
kamai laiko komponavimui.

Vaikų knygos savaitė 
Kanadoje organizuojama biblio
tekų sąjungos specialaus komi
teto lapkričio 15-22 d. Jos užda
vinys išpopuliarinti knygą vai
kų tarpe. Tą savaitę visoje Ka
nadoje per' spaudą, televiziją, 
radiją ir kitokiomis priemonė
mis bus vykdomas vaikų knygų 
bei skaitymo populiarinimas. 
Tėvai kviečiami į talką, kvie
čiami siųsti savo vaikus į viešą
sias bibliotekas, kur nieko ne
kainuoja.

Ta proga lietuviams tėvams 
tektų nepamiršti ir lietuviškų 
vąikų knygučių bei vaikų žur
nalo “Eglutės”. Pratinkim vai
kus prie knygos! Tai įves juos į 
naujus pasaulius, duos jų galvo
senai turinį, o lietuviškosios 
knygos suriš juos su tuo pasau
liu,- kuris tėvams brangus.

Brlynas. — Bad Koesen kata
likų kunigą H. Hermes teismas

Liet Katalikų Spaudos Biurą 
nutarė suorganizuoti JAV Ku
nigų Vienybės suvažiavimas. 
Seimas tam reikalui išrinko ir 
komisiją: kan. J. B. Končių, 
kun. J. A. Karalių, kun. V. Da- 
bušį, kun. dr. V. Cukurą ir T. 
Andriekų, OFM. Centro Valdy
ba svarstė tą reikalą kartu su 
komisija ir pavedė jai paruošti 
darbo statutą bei ieškoti asmens 
vedėjo pareigoms. Lėšomis pa
sirūpins K V C Valdyba.

KSB vedėjas turės būti kariu 
ir Lux Christi redaktorius. Biu
ras perijodiniais leidiniais ir at
skirais straipshiais teiks infor
maciją lietuvių ir amerikiečių 
spaudai iš lietuvių katalikų gy
venimo. Be to, jis per savo ko
respondentus rinks žinias apie 
viso pasaulio lietuvių katalikų 
gyvenimą bei padėtį pavergtoje 
tėvynėje.

Kompoz. VI. Jakūbėnas savo 
kūriniu “Mano pasaulis” baigia

Mokyklų programų reikalu
KLB Kultūros Fondo Mokyklų Programų Ruošimo Komisijos 

raštas KLB Krašto Valdybos Pirmininkui
Liečia: per Tamstą gautą p.‘centrinis- organas. Tos-studijos, 
Kardelio laišką, kurio pagrin-. kaip tai rodo rašybos reikalas, 
dinės mintys buvo paskelbtos ‘ 
“Nepriklausomoje Lietuvoje”.

Gerb. p. Pirmininke!
Į p. Kardelio priekaištus ir 

mintis naujosios geografijos 
programos reikalu turime pasa
kyti,- kad į šį reikalą galima pa
žiūrėti iš trijų pusių: formalios, 
praktiškos ir principinės.

1. Formalioji pusė verčia pri
siminti naujųjų programų kūri
mo eigą. Kanados Lietuvių Mo
kytojų Konferencija 1958 m. ba
landžio mėn. išrinko progra
moms pertvarkyti komisiją, ku
ri tuoj pat ėmėsi darbo ir pro
gramas pertvarkė ligi š.m. ge
gužės mėn. pabaigos. Po to pro
gramos buvo išsiųstos Toronto, 
Montrealio ir Hamiltono ''mo
kykloms pasisakyti. Kadangi 
Montrealyje yra kelios mokyk
los, tai ten buvo nusiųsta Kul
tūros Fpndo įgaliotinei p. Rin- 
kevičienei, prašant aptarti pro
gramas su mokytojais ir grą
žinti su pastabomis ligi rugpjū
čio mėn. 1 d. Programos grįžo 
iš Montrealio rugpiūčio 18 d. su 
p. Rinkevičienės raštu, kuria
me sakoma, kad Montrealio mo
kytojai programoms pritaria. 
Pateikiama dvi pastabos, bet n e 
geografijos programos reikalu. 
Ponas Kardelis, būdamas Mont
realio Augšt. Lit. Kursų moky
toju, turėjo savo laiku progra
mas matyti, kai jos tam reikalui 
buvo nusiųstos, į MontrealĮ. Ko
dėl jis tada jų nematė, o dabar 
priekaištauja — sunku pasakyti.

2. * Praktiškai programos yra
bazuojamos nepriklausomos Lie 
tuvos programomis. Tėvynės’^ ______ __ _____________
pažinimo programoje^ kalbama 1959“m“vasarto&*15"d""gaus pil- 
ir apie Vilniaus kraštą visais Iia y Krėvės raštu komplektą, 
laikais, įskaitant Seinus, Gar- - -
dina, Suvalkus, ir apie Klaipė
dos kraštą, ir Mažąją Lietuvą 
platesne prasme. Yra net saki
nys: “Mažosios Lietuvos gyven
tojai — Prūsai” (19 psl.). Paga
liau, programų įžangoje pasaky
ta, kad mokytojui paliekama 
teisė tas programas keisti pagal 
vietos sąlygas. Taigi, pagal šias 
programas mokytojas praktiškai 
gali kalbėti apie Lietuvos sie
nas pagal savo pasirinkimą — 
siauriau ar plačiau.

3. Principiniai p. Kardelis, 
berods, pasigenda aiškaus įsaky
mo mokytojams nukelti Lietu
vos sienas į rytus ir į vakarus. 
Bet kas gi gali tokį principinį 
įsakymą duoti? Tik jau ne vie
na krašto programų komisija.

Principinis Lietuvos, sienų, 
mūsų rašybos ir keletas kitų di
delių klausimų turi būti išspręs
ta mūsų vyriausiųjų organų. Iš
spręsti ir paskelbti. Atskirų 
mokslininkų studijos dar nėra 
galutinis klausimo sprendimas, 
kol jo’ nepatvirtino koks nors

gali viena nuo kitos skirtis.
Mūsų nuomonė šiuo reikalu 

aiški. Nesikarščiuokime pagal 
šūkius ir palaukime. Štai, ką tik 
išrinkome PLB Vyriausią Val
dybą, prie kurios veiks Vyriau
sia Kultūros Taryba, kuriai ir 
priderės tarti aiškų žodį. Tuo 
tarpu, kol nieko galutinio nėra 
paskelbta, laikykimės nepriklau 
somos Lietuvos mokyklinių tra
dicijų tiek sienų, tiek rašybos, 
tiek kitais esminiais klausimais. 
Ėmęsi spręsti didelius klausi
mus parapijiniais mastais, mes 
tik reikalus dar daugiau supai
niosime ir įvesime į chaosą, kas 
jau nemaža dalimi yra atsitikę 
su rašyba.

Mokyklų Programų Ruošimo
Komisija. inųbaudė 5 mėn. kalėjimo už tai,

(Laišką spausdiname komisi- kad pas jį rasta Vak. Vokieti
jai prašant. Red.). joje išleistų knygų.

v ■■ ■■ . •• ... ■

Lietuvi!! Enciklopedijos talka
Lietuvių Eenciklopedijos Ad- l riuo būdu prie šio darbo prisidė- 

miništracija skelbia paskutinę da. Darbas kilnus, nes lietuvių 
Lietuvių Enciklopedijos talką 
nuo š.rri. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d. • Talkos mėtų 
anų j ai LE užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.^ 

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Raštus — pil
ną komplektą (komplektą suda
ro 6 tomai, kurių trys tomai jau 
išleisti, o ketvirtasis spausdina
mas); 2) Lietuvos žemėlapį ir 
3) Jono Balio “Lietuvių Dainos 
Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d., gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
‘‘Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Jau išėjusius LE tomus nau
jieji prennmeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išteisimus to
mus mokama normalia tvarka. Į

Lietuvių Eenciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lietu
vių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasauly
je gyvenančiu lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklau
so visiems tiems, kurie bet ku-

tautos ir valstybės kančios ir 
vergijos metais, jis skiriamas 
jos garbei ir pasididžiavimui. ' 
Darbas prasmingas, nes skirtas 
ne tik mokytis ir praturtinti 
kiekvieno mūsų žinyną, bet yra 
būdas ir priemonė išlaikyti lie
tuvių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LE, esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir vi
siems bendradarbiams ir talki
ninkams, priklausys busimųjų 
mūsų tautos kartų padėka ir tin
kamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

265 C St., So. Boston, 27, 
Mass., USA.

(skelb.)

Oslo. — Norvegai išradę nau
ją ginklą prieš povandeninius 
laivus. Jis buvęs išbandytas JA 
V-bėse Kay West kovos su po
vandeniniais laivais mokykloje. 
Jis veikiąs labai tobulai ir esąs 
lengvas, tad tinkąs ir į mažuo
sius laivus.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ ,

Pramonės gaminiai 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Tinkamiausias

j

visai seimai
gėrimas..

.... &...
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

5.300 000 ONTARIECIŲ, KURIE YRA JAU

ONTARIO
. «

U U II ESATE VIENAS IS

UŽSIREGISTRAVĘ ONTARIO LIGONINES

DRAUDIMUI
Ontario ligoninės draudimo registracija turėjo nepaprastą 
pasisekimą. Iki šiol daugiau kaip 5.300.000 Ontario gyventojų 
(virš 90%») yra jau užsiregistravę ir turės teisę pasinaudoti 
drauudimu nuo 1959 m. sausio I d., kai šis planas įsigalios. 
Tačiau, dar yra provincijoje gyventojų, kurie dar nėra užsire
gistravę, todėl šiems žmonėms šis pranešimas yra taikomas.

Turi būti gerai suprantama ir prisimenama, kad tik ap 
sidraudę gyventojai galės pasinaudoti šiuo planu.

1959 m. sausio 1 d. ir vėliau, asmenys, kurie nebus apsidraudė 
pagal Ontario ligoninės planą, turės patys apmokėti ligoninės 
sąskaitas, jei jiems reiktų pasinaudoti ligoninės patarnavimu.

Lapkričio 29 d. turite paskutine^ galimybe^ užsiregistruoti ir gauti teise 
pasinaudoli šiuo planu nuo l959 m. sausio 1 d.

& ■■

PASTABA DARBDAVIAMSJei pas jus dirba 15 ar daugiau asmenų, jums yra prievolė užregistruoti kiekvieną dirbantį Ontario gyventoją, kuriam mokate už darbą. Jei dar yra darbdavių, kurie nėra to po- darę pagal Ontario Hospital Services Commission Ąct nuostatus, turi tuoj- pat užregistruoti.
< DARBDAVIAI TURĮ MAŽIAU 

15 DARBININKŲTūkstančiai firmų, turį mažiau 15 darbininkų, yra pasirinkę užregistruoti savo darbininkus kaip grupes. Jei ir pas jus dirbtų mažiau 15 darbininkų, jūs taip pat galite tą padaryti ir įgalinti savo darbininkus pasinaudoti grupės narių patogumais.
Grupių registracijos 'formos yra 

gaunamos iš komisijos pagal parei- 
kalaviųią.

Kad užtikrinus kiekvienam gyventojui dar paskutinę galimybę, jei dar 
nėra užsiregistravęs, gauti veltui dviejų mėnesių draudimą ir būti ap
sisaugojusiam-nuo sausio 1 d., registracijos perijodas dar yra pratęstas iki 
1958 m. lapkričio 29 dienos. Gyventojai, kurie paduos prašymus PO lap
kričio 29 dienos, praras dviejų mėnesių apdraudą veltui ir dar TRIS MĖ
NESIUS turės laukti, kol jų draudimas. įsigalios. TAI REIŠKIA, JEI 
PRIREIKTŲ PASINAUDOTI LIGONINE PER ŠĮ LAUKIMO PERIJODĄ, 
REIKĖTŲ PATIEMS APMOKĖTI LIGONINĖS BEI “VISO PATARNA
VIMO” (“all-inclusive) NUSTATYTAS SĄSKAITAS. Užsiregistruokite 
DABAR, kad nereiktų vėliau gailėtis.

Ar turite sūnų ar dukrą virš 19 metų amžiaus, kurie turėtų užsiregistruoti kaipo pavieniai?• Ar turite giminių ar draugų, kurie yra seni ar nepajėgūs, kuriuos turėtumėte paskatinti užsiregistruoti?

PASTABA APIE “SU VISU 
PATARNAVIMU” (“all-inclusive” 

LIGONINĖS MOKESTĮNuo 1959 m. sausio 1 d. Ontario ligoninės reikalaus “su visu patarnavimu” (“all-inclusive”), vietoje iki šiol imamo pagrindinio (basic) dienos mokesčio bei primokė j imu už atskirus patarnavimus.Standartinės palatos (ward) “su visu patarnavimu” mokestis, į kurį įeis ekstra patarnavimas (kaip pasinaudojimas operacijos stalu, vaistais ir 1.1.), manoma, Ontario viešosiose ligoninėse kainuos $17 dienai. Tačiau šie mokesčiai bus nevienodi atskirose ligoninėse. Tai priklausys nuo to, kokį patarnavimą kuri ligoninė galės suteikti. Kaikuriose ligoninėse mokestis už dieną bus $20 ar net daugiau. ,
' “Su visu patarnavimu” mokestis 

bus toks pat visiems ar ligoninės są
skaita bus apmokama draudimo ar 
paties paciento.

VIENINTELIS galimas pagrindinis ligoninės draudimas. Ontario ligoninės draudimo planas teikia aiškiausius ligoninių draudimo pliusus, kokie dar niekada nebuvo prieinami šios provincijos gyventojams. Tai padengs visus pripažintoje ligoninėje standartinėje patalpoje teikiamus patarnavimus, kurie tik yra reikalingi gydymui kikevienam ligoninės pacientui. Taip pat suteiks galimybę ir nelaimės atvejais pasinaudoti ligoninės pagalba “pereinantiems” laike 24 vai. po nelaimingo atsitikimo.
Remiant federacinei ir provincinei valdžiai mokestis imamas į mėnesį yra labai žemas: pavieniam asmeniui $2.10 ir šeimai $4.20. “Šeimos” mokestis padengia vyrą, žmoną ir nevedusius vaikus iki 19 metų ir vyresnius, jei jie finansiškai priklauso prie šeimos, dėl fizinio ar protinio nepajėgumo.
NUO SAUSIO 1 D. TAI BUS VIENINTELIS STANDARTINĖS PALATOS (WARD) 

LIGONINĖS DRAUDIMAS ĮMANOMAS ONTARIO GYVENTOJAMS. JEI DAR NESI 

UŽSIREGISTRAVĘS DAR NESI APDRAUSTAS.

■ ' ' ' ■‘i*

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION^

- HOSPITAL INSURANCE DIVISION — TORONTO 7, ONTARIO

Telefonas: WAlnnt 4*3301

Jei dar nesi užsiregistravęs ir negali užsiregistruoti grupėje, gali užsiregistruoti per komisiją (Commission) “tiesioginio mokėjimo” pagrindu. Užpildykite prašymo formą esančią šio skelbimo apačioje.ir iškirpę pasiųskite į komisiją pridėdami čekį ar pašto perlaidą su vieno mėnesio “pavienio” ar “šeimos” mokesčiu, kuris jums tinka. NESIŲSKITE PINIGŲ LAIŠKEJei jūsų prašymas su vieno mėnesio mokesčiu pasieks komisiją prieš 1958 m. lapkričio 29 dieną, jūs būsite apdrausti 1959 m.sausio, vasario ir kovo mėnesiams. Vėlesni mokesčiai bus imami kas metų ketvirtį, pradedant nuo 1959 m. sausio mėnesio.
JEI DAR NESI UŽSIREGISTRAVĘS, mm 

PASINAUDOK ŠIA PRAŠYMO FORMA

1 ONTARIO HOSPITAL INSURANCE - PAY-DIRECT APPLICATION J
I SURNAME (FAMILY NAME) * I

12
DO NOT USE THIS 
APPLICATION IF YOU ARE

□ Mr.TWO INITIALS

ALREADY REGISTERED __ 1 ’
NUMBER ond STREET (Ptoatt Print) 1

PROVINCENAME Of CITY OR TOWN (Ftaa«« Print)

MONTHLY PREMIUMS
MorrM parwm wHfc om er more dependent*

□ SINQU MtMIUM: | am vnmorrM, 
Mporatad, dhroreid ar wWo«m4.
out oligibla dapandant(»)..........................

□ FAMILY niMIUM: I hav* Migibl.

ENCLOSE ONE MONTH'S PREMIUM į 
WITH THIS APPLICATION — 1
PAYABLE TO: I

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION | 
TORONTO 7. ONTARIO
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Mann & M ar tek.
REALTORS

US9 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 - Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iŠ- 

* vyksta į Angliją. Gert morgičiai.
Geležies dirbtuvė

$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai- 

.na $20.000. Viena skola balansui.
Stz Clair - Oakwood 

$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augŠtus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuves. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kalną.

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

Jone - Annette 
$12.000 pilno kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
dū augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
las 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. Člair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

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

Egfinton - 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. 
Pilno kaina $56.000.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8431
Namų te!. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais iierastuinėte 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’
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE.

St. Ciair - Ockwood 
$6.000 įmokėti, 10 gražių 
rių per 2 augštus. 2 vonios, 
vės, 
dymas. 1 atviras mr jičius.

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

St.. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviros morgi
čius 1 0 metų. #

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor 

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

Dovcrcourt - College 
$4.000 įmokėti, i 1 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsipirkimo.

St. Clair - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai mctų<

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėįimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų 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. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namų tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641

-------------  . ir EM. 6-0091

Baby Feint Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popieris, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

X» HI VS. ▼ »^» .»nTOvmOC»|O» vCTTWI. y ■■■■

Patikima Vaistinė

Jane • Annette 
$1.500 įmokėti, 3 metų senumo, 
moderniška virtuvė, privatus įvažia
vimas. Skola 23 metams 5)4%. 
Kaina $15.900.

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

Bloor • Havelock
$5.0Q0 įmokėti, 9 dideli, gražūs 
kambariai, garažas, gražus kiemas. 
Arti prie susisiekimo, krautuvių, mo
kyklų.

Jone - Bloor 
1 atvira skola 

$6.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiros, 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. Geros pirkinys.

Roncesvaiies - Galley 
Atskiras - 9 kambariai - 3 virtuvės 
$6.000 įmokėti, mūrinis garažas. Pa
jamos mėnesiui $182. Savininkas 
pirko. Turi būti parduotas šią sa
vaitę.

Jane Bloor 
7 kambariai - 2 augštai 

$5.900 įmokėti, 7 dideli kambariai, 
atskiras, garažas, alyva Šildomas, 
savininkas išvyksta iš Toronto ir no
ri greitai parduoti.

Jone - Bloor 
1 atvira skola 10 metų 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, moderni virtuvė, garažas. Sa
vininkas pirko naują namą.

Runnymede - Annette 
3-jų butų

$8.000 įmokėti, atskiras, 13 kam
barių, 3 virtuvės, 3 vonios, gražus, 
didelis kiemas. Savininkas išvažiuoja 
į Amerika. Prašoma kaina tik 
$26.900. /

High Park
1 atvira skola - 10 metų 

$2.500 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuves, 2 vonios, garažas, gražus kie
mas. Pirma karta paduotas parda
vimui. Skambinkit tuoj pat, kitaip 
bus per vėlu.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

2-3321

kamba-
2 virtu-

2 garažai. Vandens alyvos šil-

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. LE. 5-4229 

V. MORKIS

SPORTAS
ŠALFA S-GOS RYTŲ SPORTO 

APYG.’H SUVAŽIAVIMAS 
įvyko spalio 18-19 d.d. Hotėl 
Manhattan, Niujorke. Dalyvayo 
atstovai iš visų apygardos klu
bų: Apygardos Komitetas, SK 
“Gintaras”, Waterbury, Conn., 
Lietuvių Sporto Klubas, N.Y., 
SK “Grandis”, Hartford, Conn., 
Šachmatų SK, Boston^ Mass., S 
K “Dainava”, Baston, Mass., Lie 
tuvių Atletų Klubas, Brooklyn, 
SK “Vytis”, Worcester, Mass.

Apygardos pirmenybes nutar
ta pravesti: I ratą dviejuose 
miestuose, II ratą 2 dienų sa
vaitgalyje.'

Dvi dienas užtrukusiame su
važiavime vienbalsiai prįimtos 
sekančios rezoliucijos:

1. Visomis išgalėmis stiprinti
lietuvių sportinę veiklą,, įtrau
kiant liet, jaunimą į sportinį 
darbą. -

2. Skatinti naujų sporto klubų 
steigimą • tose vietovėse, kur jų 
nėra.

3. Klubams susirūpinti sporti
niu prieaugliu (9-18 m.), bu
riant mokyklinio amžiaus ber
niukus ir mergaites, sudarant 
jiems sąlygas sportuoti.

4. Rūpintis sportininkų svei
katingumu.

5. Reikiamą dėmesį atkreipti 
į klubų finansinę padėtį ir ad
ministracinį susitvarkymą.

6. Kreipti dėmesį į sportines 
dvasines savybes: džentelmeniš
kumą, sportinės etikos, nuosta
tų laikymąsi, jų elgesį.

7. Reikalauti iš sportininkų ir 
vadovų sportinėje veikloje var
toti lietuvių kalbą.

8. Smerkti klubus, kurie savo 
komandose LFAS S-gos sporti
nės veiklos ribose naudotų ne
lietuviškos kilmės sportininkus.

9. Bendradarbiauti su kitomis 
jaunimo organizacijomis, lygy-- 
bės principu stengiantis remti 
jų veiklą.

10. Remti lietuvių sportinę 
spaudą, tačiau reikalauti, kad 
sporto laikraštis (FASK-to lei
džiamas), kuris ateityje numa
tomas privalomai siuntinėti 
kiekvienam registruotam FAS 
K-te nariui, būtų savo turiniu 
ir dedama medžiaga daug stip
resnis, aktualesnis ir jo redaga
vime dalyvautų ne vienas as
muo, bet sporto žurnalistų ko
lektyvas, kad FASK-tas kviestų 
tos srities specialistą jo prie
žiūrai, o nepaliktų vieno asmens 
absoliutinei atsakomybei.

11. Talkininkauti Liet. Bend
ruomenės darbuose ir ją remti.

12. Visuose reikaluose vado
vautis Š. Am. Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto S-gos statutu 
bei Sporto Apygardos nuosta
tais.

— Burdami ir lavindami lie
tuvių jaunimą, dirbame Lietu
vai. Nei viena auka mūsų tėvy
nei vaduoti nėra per didelė, to
dėl aukokimės ir aukokime mū

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,

z 3) be nuošimčių paskolins pinigų nusipirkti kitą nuosavybę,
4) duos patarimus dėl investacijų, '
5) 10% -20% garantuotos investacijos.

Ken WILES Ltd.
REALTOR 

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

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere TEL. RO. 6-3241 
Štai nauji šios savaitės pardąvimai:

Glendenon - Indian Rd. 
$4.000 įmok., atsk. 8 komb. mūr. 
namas, alyva šild., mod. virt., did. 
komb., garažas, galima tuoj užimti. 
Pilna kaina tik $16.5000. Skubus 
pardavimas.

Bloor - Windermere 
$6.000 įmok., arti Bloor, 7 kamb. 
per du ougŠtus, vand. alyva Šild., 
2 mod. virt., šoninis jvaž., garažas, 
did. kiemas, lobai švarus oon^as iš 
lauko ir vidaus. Namas be skolų. 
Puikus pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 4-0773

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

sų tėvynės Lietuvos ateičiai — 
mūsų jaunimui, — užbaigė su
važiavimą suvažiavimo pirmi
ninkas.

Rytų Sporto Apygarda.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybės praėju
sioje savaitėje buvo žymiai sėk
mingesnės. Vytis I įveikė Ali 
Nations 42:29. Žaidė: Duliūnas 
10, Žukas 15, Gvildys 14, Barš- 
kėtis 2, Supronas 1. Vytis II 
pralaimėjo Kingsway 41:20, bet 
įveikė Farmer M. 44:25. Žaidė: 
Kriščiūnas, Treigys 2, 0, Stuo- 
pys, A. Kasperavičius 0, 15, Ba- 
liūnas 1, 4, Ąžuolas 5,' 6, Poš
kus 10, 0, Budreckas 2, 12, Ma
žonai, V. Kasperavičius, Ginei
tis 0, 5, Jonaitis 0, 2,

Moterys nugalėjo St. Teresas 
21:10. Žaidė: E. Žėkaite 2, Bis- 
kevičięnė 5, Kriaučiūnaitė 14, 
Barauskaitė, O. Žėkaitė, Rut
kauskaitė, Urbonaitė.

Jaunutės paskutinėse minutė
se pralaimėjo prieš St. John 16: 
12. Žaidė: Kilotaitytė 7, Loren- 
caitė 3, Kromaitė 2, Pacevičiū- 
tė, Renkauskaitė, Kinčiūtė.

Į pirmąsias mokyklinio am
žiaus jaunimo pratybas atsilan
kė praėjusį šeštadienį nemažas 
būrys vaikų. Šį šeštadienį lau
kiama dar "daugiau atsilankant.

' Loterija, kurioje galima bus 
laimėti televizijos aparatą, nu
kelta į sausio 3 d. Kas turi pa
ėmęs platinti bilietų, prašomi 
atsiskaityti su klubu 2 savaičių 
laikotarpyje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį antradienį 8.15 vai. vak. 

Prisikėlimo salėje draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp Auš
ros ir Andys Metro Jr. koman
dų. Šeštadienį 7.30 v.v. O’Gor- 
den Grade High School, Port 
Credit, patalpose Metro Junior 
lygos rungtynės: Aušra - To
ronto Township. Sekmadienį, 
lapkričio 16 d. UNFF salėje B-C 
rungtynės: 1.30 vai. p.p. žais 
Tridents su Andys, o 3 vaL p.p. 
Aušra su Mustangs. Kitą antra
dienį, lapkričio 18 d. 8.15 vai. v. 
Prisikėlimo salėję Metro Jr. 
rungtynės: Aušra - YHMA.

Praėjusios savaitės CYO rung 
tynėse Aušra Jr. nugalėjo St. 
Peters rezultatu 25:12 ir Aušra 
Juvl. įpralaimjėo OL Sorrows 
31:19. Žaidė Aušra Jr.: G.Uogin- 
taitė 14, D. Simonaitytė 7, A. 
Sapijonytė, A. Gataveckaitė, A. 
Grigaitė, B. Mantvilaitė 4; Auš
ra Juvl.: A. Gataveckaitė 11, A. 
Sapijonytė, A.‘Grigaitė 8, T. Su- 
pronaitė, M. Dunderaitė, J. Ga
taveckaitė ir E. Juozaitytė.

Parapijos vadovybei sutikus, 
Aušra kavinėje įsirengė laimė
toms taurėms išstatyti stiklinę 
spintą. Visiems talkininkams, 
ypač P. Kevelaičiui ir J. Žada- 
vičiui, nuoširdžiai dėkojame.

Parapijos penkmečio šventės

High Pork Ave. g h 
$7.000 įmok:, ont High Pork Ave., 
gražus 10 komb., atsk. namas, ^and. 
alyva šild., 2 vonios, mod. virt? ga
ražas, priv. jvaž. Puikus nuomdvim. 
Vieno atvirę skola 10-č»oi metų. 

Indian Rd. - Humberside 
$13-15.000 įmok., 2 metų senumo 
14 komb. tripleksas, modern. įreng
tos namas. Mėn. pajamos $360. 3 
mod. virt., 3 vonios, 3 garažai, priv. 
jvaž., didžiulis kiemas, puikus nuo- 
mov., viena skola balansui. 

metu bus rodomas filmas iš Auš 
ros stovyklos ir sportinės veik
los.

Lapkričio 29 d. Aušra rengia 
didžiulį priešadventinį kaukių 
balių. Bilietų bus galima įsigy
ti iš anksto pas klubo narius.

J. Giedraitis Hamiltono 
rinktinėje

Vienu populiariausiu Kanados 
sportu yra football, kurio sezo
nas prasideda rugpiūčio mėn. ir 
baigiasi «. gruodžio pradžioje. 
Vyksta įvairių komandų pirme
nybės, kurių viršūnė yra vaka
rų ir rytii Kanados profesionalų 
lygos, šie profesionalai klubai, 
savo “akį” meta į žemesnius klu 
bus, ieškodami “naujo kraujo” 
savo komandai, ypač jaunių 
gimnazistų tarpe, pasikviesdami 
geresnius žaidėjus į savo ko
mandą, mokėdami nemažą pi
nigų sumą. Reikia džiaugtis, kad 
Hamiltono augštesnių mokyklų 
pirmenybėse išsiskiria du lietu
viai: j. Giedratis ir B. Kronas. 
Jų pavardes dažnai tenka sutik
ti vietos dienraštyje. Neseniai, 
Hamilton Spectator paskelbė 
augštesnių mokyklų geriausių 
žaidėjų sąrašą. Jis buvo suda
rytas visų Hamiltono trenerių 
ir pavadintas “HIAC All Stars”. 
Į jį pateko ir lietuvis J. Gied
raitis. Kartu įdėta nuotrauka ir 
aprašymas, kad jis yra 20 m. 185 
svarų ir į Kanadą atvyko iš Ky
bartų — Lietuvos 1949 m.

Reikia tikėtis, kad po kelių 
metų Juozą matysime Kanados 
meisterio Hamiltono Tiger Cats 
komandoje. J. Giedraitis be fut
bolo žaidimo dar yra geru plau
kiku, ne kartą ŠA lietuvių žai
dynėse užėmęs, pirmą vietą, 
1954 • m. gavęs Kanados Sporto 
Apygardos taurę, kaip geriau
sias jaunis — lietuvis sporti
ninkas, o taip pat buvęs Kana
dos jaunių komandos plaukimo 
estafetės narys vietos AC ko
mandoje. Jis yra ir 
Kovo narys, žinomo 
veikėjo J. Giedraičio

Hamiltono 
Hamiltone 
sūnus.

K. B.

T1LLSONBURG, Ont
Lietuvių Namams Statyti val

dyba kviečia visus apylinkės 
tautiečius į ŠOKIŲ VAKARĄ 
rengiamą šį šeštadienį, lapkričio 
15 d. Columbus salėje, Tillson- 
burg, Ont'.

Parengimo pradžia 7 vai. vak. 
Prašom punktualiai atvykti, nes 
lygiai septintą valandą prasidės 
svarbioji dalis — LN valdybos 
pranešimas namų statybos ir 
organizavimo formos klausi
mais. Po to seks šokiai, veiks 
cocktail baras ir turtinga loteri
ja. .Bendruomenė, KLK Moterų 
D-ja ir Ūkininkų klubas entu
ziastiškai prisidėjo aukodami 
gausių fantų. C. P.

Delhi - Tillsonbūrg LB apy
linkės valdyba lapkričio 22 d., 
šeštadienį, Delhi Hungarian 
Hall, rengia koncertą - kariuo
menės šventės minėjimą ir kar
tu paskutinį šiais metais pasišo
kimą. Programoje sutiko daly
vauti Kanadoje bei JAV gra
žiai įvertinta, jaunosios kartos 
solistė J. Liustikaitė.

Ši gražiabalsė solistė mokėsi 
dainavimo meno saulėtojoj Ita
lijoj, o dabar, atostogų metu, 
lanko savo gimines ir prieteliūs 
Kanadoje. Ji maloniai sutiko at
vykti į Delhi - Tillsonbūrg ren
giamą minėjimą ir atlikti meni
nę dalį.

Delhi - Tillsonbūrg apylinkės 
valdyba labai prašo visus tau
tiečius iš Woodstock, Ingersol, 
Mount Bridge, Rodney ir kitų 
apylinkių, o taip pat ir Delhi, 
Tillsonburgo ir Simcoe lietuvių 
visuomenę gausiai atsilankyti į 
šį koncertą - minėjimą, o taip 
pat prie gero bufeto ir links
mos europietiškos muzikos pra
leisti paskutinį šiais metais šo
kių vakarą ir susitikti su pažįs
tamais bei draugais.

Vakaro pradžia 7 vai. vak. 
Delhi Hungarian Hall. Gros ži
noma vokiečių kapela. Veiks 
bufetas. Koncerto pradžia 8 vai. 
vak. Visus tautiečius prašome 
nevėluoti.

Delhi-Tillsonburg apyl. v-ba.
Padėka

KLK Moterų Draugijos sky
riui nuoširdžiai dėkojame už su
teiktą auką “TŽ” $20 vertės.

“TŽ” leidėjai.

Otava. — Nuo sekančios vasa
ros Kanada pati perims visą ap
rūpinimą DEW linijos — 70 ra
daro stočių nuo Aliaskos iki 
Baffin salos. Per metus joms 
reikia visokių prekių už 25 mil. 
dol. Kanada vis dar nepajėgian
ti tam paskirti reikiamo skai
čiaus laivų bei lėktuvų.

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČICNAS

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

College - Dufferin 
$2.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis 
narnos, 2 virtuves, gorožos, vieno 
skola 10-čiai metų.

Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
mas, 3 rrtetų senumo, modernus vi
duje, žaidimų komb. rūsyje, gorožos 
su privačiu įvažiavimu, 22 metų 
skola.

Swansea
$3.500 įmokėti, 6 komb. 4 metų se
numo bungalow, centrinis planas, 
žaidimų komb. rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Bloor West
$3.900 įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
komb. apart rūsyje, modernus viduje, 
gražus kiemqs, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

Windermere - Annette 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, alyva šildomas, di
delis kiemas, viena skola 10-čiai m. 

Indian Rd. - Bloor 
$4.500 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis naftias, 3 vonios, 3 virtu
vės, vand. alyva šildomos, garažas.

Dundos - Roncesvaiies 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas, dide
lis kiemas, 10 metų skola.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-15S4

Krepšinis tremtiniu stovyklose Vokietijoj
Praūžus ■karo bangai, vakarie- tene lietuvių kolonijos sporto 

čių sąjungininkų valdomose Vo
kietijos srityse lietuviai pasiju
to laisvesni. Jie susitelkė dides
niais vienetais stovyklose, kur 
jaunimas laisvalaikiais vėl pra
dėjo sportuoti. Čia neatsiliko ir 
krepšininkai. Beveik kiekvieno
je stovykloje buvo įrengtos krep 
šinio aikštelės ir pradėtos treni
ruotės bei rungtyniavimas tarp- 
pusavyje ar su kitataučiais.'

1945 m. rugpiūčio antroje pu
sėje, iš pajėgiausių' krepšininkų, 
gyvenančių Vokietijoje, Kemp
teno stovykloje buvo sudaryta 
lietuvių krepšininkų rinktinė. Ji 
tų pačių metų rugsėjo 19-21 d.d. 
per I-ją Pabaltijo tautų olimpia
dą Augsburge, sėkmingai laimė
jo Pabaltijo meisterio vardą, 
įveikdama latvius 33-18 ir estus 
44-15. Tuometinę lietuvių krep
šinio rinktinę atstovavo: Norkus 
I, Norkus II, Duliūnas, Sventic- 
kas, Andrulis II ir Andrulis III.

Po pabaltiečių olimpiados, 
rinktinės dalyviai įsijungia į 
Kempteno lietuvių sporto klubo 
Šarūno eiles ir turi nemaža susi
tikimų su saviškių, kitataučių ir 
amerikiečių karių krepšinio ko-

skyrius surengė pirmąsias dide
les krepšinio žaidynes, kuriose 
dalyvavo virš 10 stipriausių lie
tuvių, latvių ir estų komandų. _ 
Baigminiame šių žaidynių susi
tikime Šarūnas nugalėjo Muen- 
cheno lietuvių Gintarą 63-26.

Nepavykus lietuviams stoti į 
kovą dėl Europos meisterio 
vardo, 1946 m. balandžio mėn. 
pradžioje Dillingene surengia
mas didelio masto turnyras, ku
riame Šarūnas antrą kartą laimi 
pirmąją vietą, pademonstruoda
mas augšto lygio krepšinio 
žaidimą.

1946 rii. birželio pradžioje, 
Šarūnas su savo krepšininkais 
Mackevičium, Duliūnu, Sventic- 
ku, Norkum I, Norkum II, And
ruliu II, Andruliu III, Varkala 
ir Bagdonu — išvyksta gastro
lėms po žymesnes lietuvių kolo
nijas anglų zonoje. Aplankomos 
Hamburgo, Luebecko, Spaken- 
bergo, Seedorfo, Detmoldo ir 
Blombergo stovyklos, kuriose 
sužaidžiama keliolika rungtynių 
ir visose pasiekiamos pergalės.

Ypač verti dėmesio susitiki
mai su Luebecko latvių Ryga, 

mandomis, kurios jam pasiduo-; kuri įveikiama 30-24 ir latvių 
da be didesnio pasipriešinimo, i rinktine,' prieš kurią laimima 
Iš šio laikotarpio yra paminėti-. 41-27.
nas susitikimas su stipria 71-mos į 1946 m. rugsėjo mėnuo Šarū- 
amerikiečių karių divizijos rink- jnui vėl atneša nemaža pergalių, 
tine, kurią lietuviai parklupdė i Per II-ją pabaltiečių olimpiadą 
31-26. • . Augsburge Šarūnas, kuris at-

Europos valstybės tada pra- istovavo lietuvius, nugali latvių 
dėjo rengtis 1946 m. Europos -
krepšinio pirmenybėms, kurios 
turėjo įvykti tų metų balandžio 
mėn. Šveicarijoje. Tuo susirū
pino ir tremtyje gyvenantieji 
lietuviai krepšininkai bei sporto 
darbuotojai, kurie prie VLIKo 
sudarė IV-sioms Europos krepši
nio pirmenybėms pasiruošti ko
mitetą.

Rinktinės parengimas. Euro
pos pirmenybėms pavedamas 
buvusiam 1937-1939 metų Lie
tuvos rinktinės žaidėjui Z. Puzi- 
nauskui. Kempteno lietuvių pa
stangomis įrengiama puiki krep
šinio halė ir čia rinktinės daly
viai: Z. Puzinauskas, Norkus I, 
Norkus II, Andrulis II, Andru
lis III, Mackevičius, Varkala, 
Bagdonas ir Duliūnas, pradeda 
treniruotes.

Lietuvių krepšinio rinktinė, 
nesirengdama Europos pirmeny
bėms, Kempteno Šarūno, vardu, 
rungtyniavo su kitų stovyklų 
lietuvių komandomis, amerikie
čių karių bei kitataučių viene
tais. Taip pat dalyvavo ir Bava
rijos vokiečių krepšinio pirme
nybėse, kuriose mūsiškiai nuga
lėjo visas vokiečių komandas. 
Po 4 Šarūno susitikimų su vo
kiečių krepšininkais, esant krep
šių santykiui 351-60 lietuvių 
naudai, Bavarijos vokiečių spor
to vadovybė šias pirmenybes dėl 
neaiškių priežasčių nutraukė. 
Spėjama dėl to, kad vokiečiai 
nenorėjo Bavarijos sporto istori
jon įrašyti lietuvių kaip Bava
rijos krepšinio meisterių.,

1946 m. vasario 2-3 d.d. Kemp-

Swansea - Bloor
$5.000 įmokėti, 7* kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomos, garažas.

Bloor - Clendenan
$6.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas su 
plačiu įvažiavimū.

St. Clair - Bat hurst
$8.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 ougš- 
tus, atskiras mūrinis namas, 3-jų me
tų senumo, 2 vonios, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, moder
nus viduje,’ ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Geoffrey Ave. - High Park
$8.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas.

"Supermarket"
$10.000 pilna kaina, $2.000 savai
tinė apyvarta, 15 metų nuomos su
tartis.

St. Clair - Bathurst
13.000 įmokėti, 2-jų metų senumo 
tripleksas, modernus viduje, 3 mūri
niai garažai.

8-pleksas
$20.000 įmokėti, 8 apartamentų at
skiras mūrinis pastatas, viena skola 
likučiui.

rinktinę 27-20 i estų 47-11. Be 
to, Šarūnas tampa Scheinfeldo 
žaidynių nugalėtoju, trečią kar
tą iš eilės laimėdamas pereina
mąją taurę. Rudenį sužaidžia
ma visa eilė rungtynių su ame
rikiečių karių stipriomis ko
mandomis, kurios irgi nugink
luojamos.

1946 metų rudenį iškyla kita 
stipri lietuvių krepšinio koman- 
da — Scheinfeldo Kovas, kuris 
vėliau ne kartą privertė ir Ša
rūną gerai susiimti. Kovo kapi
tonas ir vadovas nuo pat jo įsi- 
steigimo dienos buvo Vyt. Gry
bauskas, be kurio komandos są- 
statan įėjo: Gružauskas, Gai
lius, Birutis, Lauraitis, Gin- 
čiauskas ir Kikilas. 1947 m. ant
roje pusėje į koviečių eiles įsi
jungė Art. Andrulis, buvęs Lie
tuvos krepšinio rinktinės žai
dėjas.

Koyui kelią pastojo tik Ša
rūnas! o šiaip jis rimtesnio pasi
priešinimo niekur nesutikdavo.

1947 m. kovo 29-30 d.d. Kemp— 
tene įvyko tarptautinės krepši
nio varžybds, kuriose dalyvavo 
geriausios lietuvių, latvių ir. es
tų komandos. Šių žaidynių nu
galėtoju liko Šarūnas, įveikęs 
Kovą 27-26. Tų pačių metų ba
landžio jnėn. Šarūnas du kartu 
nugali stiprią Kaufbeureno ame
rikiečių kariu rinktinę: 56-33 ir 
54-38.

Lietuviams krepšininkams pa
sirodyti už Vokietijos ribų at
siranda proga 1947 m. gegužės 
24-25 d.d. per krepšinio žaidynes 
Monace. Čia dalyvauja: šveica
rų AS Lugano, Paryžiaus Stade 
Francais, viena iš paties Mona
co — AS Monaco ir Prancūzijos ' 
karių dalinio komanda, kurią at
stovavo mūsų krepšininkai: An
drulis II, Andrulis III, Bagdo-

(Nukelta j 9 psl.)
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V. VA SI S
REAL ESTATE

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4605

BĖGLIŲ TURTĄ PERIMA 
VALDŽIA

Kadangi Rytų Vokietijoje at-1 
siranda vis daugiau ir daugiau 

'turto, kurio savininkai pabėga

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.

Sav. V. BLOCKIS

c U. 4-3608

AUTOMOBILIU NAMU
LILNOvAMO TURTO 

mAIMllfcl ATSir.KIMU,
PRANAS BARAUSKAS

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI KEIKTAI MALONIAI KVIEČIA 

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

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

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — - nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9- vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. WToronto, Ont.

. Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery ršbą
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 
Čio pa* galim, užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

/ori. Spodina-Colleae '
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Nauiu stabdžiu įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

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

Tp.irL k&d Žinotai. •.i Vakarus tai imta jį tvarkyti paryči£ pastebi
Įstatymu Pagal 1953 m. birže- §en jr ten vaikštantį vy-
ho 10 d. įstatymą tokio turto ® jjį pagaliau prieina ir klau- 
savinmkai galėjo Ji valdyti per sia. •
įgaliotinius. Dabar paskelbtas ( _ Ar negįlėtum man paaiš- 
naujas potvarkis pagal kurį kodėl tamsta čia taip vė_ 
kiekvieno pabėgėlio turtas per-. lai vaikštinėji? Kodėl neini na- 
imamas specialios įstaigos. Tai 
reiškia, kad jis faktiškai yra 

I konfiskuojamas.

Abejojimas
— Mama, — klausia vaikutis, 

— jei mūsų baltųjų žmonių še
šėlis yra juodas, tai koks yra 
Afrikos juodukų?

Massachusetts policijos virši
ninkų organizacijos patarimas

Otava. — NORAD — Šiaurės 
Amerikos Gynybos — vado pa
vaduotojas oro maršalas C. R. 
Slemon pareiškė, kad kovai su 
tarpkontir.entinėmis raketomis

mo?
— Ech, žmogau! Jei aš žino

čiau, kaip pasiaiškinti, jau se
niai būčiau namie...

Aiški žymė
Medaus mėnesiai yra pasibai

gę, kai jis jau nepadeda žmone-
tarpkontir.entinėmis raketomis j lei lėkštes plauti, -bet plauna 
ecą gauta atominių sviedinių, i vienas... ' "

Palaidos mintys
“Jokia pasaulio bendruomenė, 

jokia organizacija ir pavienis 
’incivicas šiais laikais nieko ne
galės padaryti bei nuveikti, jei
gu neperneš kritikos ir neieškos 
naujų, te singų kelių savo idė
joms įgyvendinti”, sako žymus 
rašytojas, kritikas ir karys JAV 
pulk. E. C. Peck. Paklaustas, 
koks jo nuomone yra geriausias 
karys, jis nė kiek negalvodamas 
atsakė, kad tasai, kuris nurodo 
jo klaidas, iš kurių jis gali pa
simokyti.

“Pasaulis traukiasi iš kelio 
tam, kuris žino, kur eina”. Tai 
šventi filosofo žodžiai, pasakyti 
vienaskaitoje, bet tinka ir dau
giskaitai. Mums lietuviams šie 
žodžiai labai įsidėmėtini ir la
bai tinka. Mes žinome, kur eina
me. Mūsų visų tikslas laisva ne
priklausoma demokratinė Lie
tuva. Mržai vengrų tautai visi 
nulenkė galvas, net ir komunis
tiškas, kaip pav.: Jugoslavija, 
Lenkija, Kinila ir net čia Kana
doje mums žinomos raudonosios 
partijos bei unijos pasiuntė pro-

■ testo notas. Vengrai žinojo kur 
eina, bet per. daug didelė buvo 
neteisybė ir Juos šį kartą Ne- 
t esą nugalėjo.

Vadai -su blogomis idėjomis 
žūra arba tampa minios sunai
kinti. Žuvo Atila, vėliau Napo
leonas, Musolinį, Hitleris ir kiti. 
Ateis eilė visiems vadams su 
blogomis idėjomis.

Dažnai spaudoje tenka skaity
ti, kad mes pradėję garbinti 
dolerį ir niekuo, daugiau nesi
rūpiname kaip namais, mašino
mis. Kaip ten bebūtų, bet aš ati
duodu pagarbą tam doleriui, nes 
be jo joks veikimas ir gyveni
mas šiame tempo kontinente ne
įmanomas. Švietimas ir joks kul 
tūrinis veikimes be jo negali
mas. Spauskime kuo daugiau 
dolerių teisingu keliu, teisin
giems tikslams, niekas dėlto 

; mūsų nepasmerks.
■ Tėvas sūnų patraukė į teismą. 
Teismai yra visame pasaulyje ir 

• kol kas be jų- negalima apsieiti, 
bet reikėtų to vengti. Tai daro- 

' ma kartais ir saviems kapri
zams patenkinti. Reikėtų ištiesti
vieri kitiems ranką ir pasakyti: 
‘ Mano kaltybė ...” Iš tokių teis
mų niekam naudos nebus ir nie
kas nenukentės, nukentės ben-

■ dras lietuvybės reikalas ir mūsų 
priešams bus daug skanaus 
juoko.
'“Sklypai gražioje vietoje ir 

prie gražaus ežero. . .” Tokių 
skelbimų pilna spauda' įvairio
mis kalbomis. Skelbiasi įvairūs 
biznieriai ir agentai norėdami 
parduoti sklypus ir namus ir 
daro iš to pragyvenimą. Labai 
gerai ir natūralu, nes žmogus 
ar šeima, norėdami pirkti namą 
ar sklypą gali kreiptis į agentą, 
kuris maloniai patarnauja. Bet 
kiekvienas biznis turi būti šva
rus ir teisingu keliu atliktas, 
kad paskiau žmonės nekeiktų ir 
nešauktų Dievo keršto, girdi, 
lietuviui pasitikėjau, o jis pas
kutines sutaupąs ištraukė. Da
bar pilna spauda įvairių patari
mų kaip elgtis ir kur kreiptis 
nerkant namą ar sklypą, negai
lėkime keleto dolerių advokatui 
:r neleiskime savęs apgauti, pas
kiau verkti nereikės, nes tokių 
ašarų niekam negaila. Dar gra-

jžtau, kai atsiranda organizaci
jos ar klubai ir ske’biasi, daro 
i parengimus, kad nusipirktų skly 
pą prie ežero, kur galės klubo 
šeimos pasistatyti vasarnamius 
ir gražiai praleisti laiką. Gerb
tinas- toks klubas už atvirumą, 
bet atrodo, nereikėtų iš visuo
menės rinkti pinigus tokiu ar 
kitokiu būdu tik tam, kad galėtų 
klubo nariai pasistatyti vasarna
mius.

Laivai džiūsta kanadiškos 
saulės kaitroje. Girdisi, kad kai- 
kurie jūrų skautai parduoda sa
vo. .laivus, nes girdi nėra kam 
prižiūrėti ir jau baigia sudžiūti 
paežerėje. Atseit jau viskas nu
sibodo ir vadai užsiima me
džioklė, o dar tik prieš keletą 
metų šaukė ir kalė dolerius tam 
laivui ir motorui pirkti. Jau vis
kas nusibodo, gana. Nebūkime 
vienos dienos patrijotai, bet gal
vokime kur stojame, kokia or
ganizacija prie širdies ir baiki
me pradėtą darbą...

Pavienis žmogus šiandien nie- 
ko negali nuveikti, visur vyksta 
organizuotas gyvenimas ir dar
bas. Vienas žmogus yra aklas 
savo mintyse, savo galvojime. 
“Aklas aklą, netoli tenuves”, sa
ko sena patarlė. Šiandien pasau
lyje vyksta didelis pergyveni
mas, nesupratimas, chaosas žen
giant į naujus atominius laikus. 
Aplink žemę skrieją mėnuliai 
suka v:siems galvas ir žmogus 
pats savęs klausia, kas išves 
žmoniją iš šio susidariusio cha
oso. JMk Apuokas.

“Jeigu negali atsisakyti nuo 
gėrimo, kodėl neatidaryti nuosa
vą karčiamą ir savo name? Būsi
te vienintelis klijentas ir nerei
kės pirkti leidimo - patento.

Duok žmonai $55 nupirkti dė
žei degtinės. Ten bus 240 mažų' 
stikliukų. Pirk iš žmonos po 60 
centų už stikliuką.

Po 12 dienų, kada dėžė bus 
tuščia, jūsų žmona turės sutau
piusi $89 padėti į banką ir $55 
nupirkimui kitos dėžės degtinės. 
Jeigu gyvensi dar 10 metų ir tę
si degtinės pirkimą iš žmonos, 
jūsų našlė turės $27.125. To pa
kaks užauginti vaikus, išmokėti 
morglčhis, apsivesti tvarkingą 
vyrą ir užmiršti kada nors pa
žinta tokį girtuoklį, koks pats 
buvai”.

Naudingas patarimas
— Norėčiau tamstą painfor

muoti, — perspėja kolega naujai 
atėjusi raštinėn tarnautoją, — 
kad mūsų šefas mėgsta pasako
ti anekdotus. Jei kas juokiasi 
garsiai—laiko išsiauklėjimo trū
kumu, jei poūsiais tyliai — kan
dančiu sarkazmu, jei visai nesi
juokia — vulgarišku įžeidimu. 
Vadinasi, tamsta reguliuokis 
pats.

Paieškojimai
Andriaus Laukaičio, tarnavu

sio Lietuvos geležinkeliuose, 
Kauno apygardos butų'skyriuje, 
ieško iš Lietuvos. Jis pats arba 
žiną jo adresą prašomi rašyti: 
Stasys Švilpa, 98 St'nley 
London, Ont., Canada.

Maigys Alfonsas, Adomo 
nūs, gimęs 1903 m. Utenos 
Molėtų valse., Antamalkesčio 
vienkiemy, išvykęs į Kanadą 
1930 m., eilę metų gyvenęs 
■ftinnipege, ilgai dirbęs prie 
mišį’:o darbų, broli© prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: Adolfas; 
Maigys, Utenos g-vė Nr. 11-2, f 
Kaunąs,. Lietuva.

St.

sū- 
ap.,

Krepšinis tremtiniu stovyklose Vokietijoj
(Atkelta iš 8 psl.)

nas, Duliūnas ir Varkala. Karių 
dalinio kdmanda, už kurią žaidė 
visas lietuvių penketukas, tapo 
žaidynių nugalėtoju. Lietuviai 
įveikė Štade Francais 38-29 ir 
AS Monaco 41-39. Nugalėję to
kias stiprias Europos krepšinio 
komandas, lietuviai dar kartą 
įrodė, kad jie tikrai buvo verti 
Europos krepšinio meisterio var
do, kurį buvo išsikovoję 1937 
ir 1939 metais.

Kai penki mūsų krepšininkai 
skynę pergales Monace prieš 
šaunias užsienio komandą, tuo 
■jačiu metu Vokietijoje, Schein- 
elde, vyko taip pat didelis krep

šinio turnyras, kur Kovas be pa
sigailėjimo lupo visus priešinin
kus. Kovas, du kartus nugalė
jęs 1947 m. latvių krepšinio meis 
erį — Darmstadto Cursą, tapo 

šių žaidynių nugalėtoju.
1947 m. liepos pradžioje vyr. 

krepšinio komitetas, į kurį įėjo: 
Z. Puzinauskas, E. Vengianskas, 
kun. J. Panavas ir dr. Mikelio- 
nis, pagal tremtyje vykusių lie
tuvių krepšinio varžybų davi
nius, sudaro krepšinio lygą, ku
rion įtraukiamos: Scheinfeldo 
Kovo, Hanau Perkūno, Kasselio 
Lituanicos, Wuerzburgo Vyčio, 
Tuebingeno Vyčio, Goettingeno 
YMCA ir Kempteno GSK ko
mandos. Pirmenybės buvo vyk
domos dviem ratais ir čia ko
mandos 
tvarka:
Wuerzbergo Vytis, Hanau Per
kūnas, Tuebingeno Vytis, Kąs
nelio Lituanica ir Goettingeno 
YMCA.

išsirikiavo sekančia
Scheinfeldo Kovas,

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

, High Park rajone
2T02 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DtMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ »

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir ĄUTO RADIJAS
Darbas sąžinin. ir garantuotas.

18 SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6*4063

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

J. SIANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.

1948 m. vasario mėn. gautas 
oficialus lietuvių tremtinių krep 
šinio rinktinės pakvietimas ga-1 
strolėms Prancūzijon. Skubiai i 
sukviečiami žaidėjai, pradeda- Į 
mos treniruotės ir vykdomi pa- 
siruošiamieji darbai. Birželio 17 
d. lietuviai krepšininkai: Gry
bauskas, Andrulis II, Ginčiaus- 
kas, Lauraitis, Andrulis III, Bi
rutis, Gailius, vadovaujami An
drulio I ir Katiliaus, peržengia 
prie Strasbourgo Vokietijos - 
Prancūzijos sieną, išsiruošdami
i ilgesnę kelionę.

Pradedama krepšinio rungty
nių Prancūzijoje serija, kurios 
metu sužaidžiama 16 susitikimų 
vairiuose miestuose, bendru 

788-283 krepšių santykiu. Čia 
buvo žaista: prieš Strasbourgo 
Sporting Club 52-22, Mulhouse 
L’Esperance Club 63-29, Lyono 
miesto rinktinę 22-23, Montbri 
zono AS Roane 44-23, Charlieu 
miesto rinktinę 77-29, FC Mont- 
brizon 43-36, Belegarde EV 41- 
20, Grenoble - Domėn miestų 
rinktinę 100-32, Menton ROS 
72-23, Autribes miesto rinktinę 
50-12, Tarascou - Aries miestų 
rinktinę 99-4, Montpelier CRE 
PS 61-13 ir Paryžiaus Azur-COB 
klubų rinktinę 64-17.

Grįžus iš Prancūzijos, rugsė
jo 10 d., mūsų rinktinė stoja ko
von prieš V.. Vokietijos rinktinę 
Augsburge. Kaip ir buvo tikėta
si, lietuvių rinktinė, atstovauja
ma; Puzinausko, Grybausko, 
Norkaus I, Norkaus II, Andrulio 
III, Lauraičio, Gailiaus ir Gin- 
čiausko, be ypatingų pastangų, 
rungtynes laimėjo 44-25.

Tais pačiais metais rugsėjo 17 
-19 d.d. Čiurlionio ansamblio 
krepšinio komanda, sustiprinta 
Norkum I, Sventicku ir Norkum 
II, dalyvauja tarptautiniame 
krepšinio turnvre Offenburge. 
Šiame turnyre čiurlioniečiai, lai
mėję prieš Prancūzijos karių 
rinktinę 34-16, Offenburggo 
miesto rinktinę 31-22 ir Pary
žiaus miesto rinktinę 24-16, tam
pa nugalėtoju.

1949 metais prasidėjusi ma
sinė emigracija išardė tremties 
sporto klubus ir juose veikusias 
krepšinio komandas. Lietuviai 
krepšininkai, turėdami viltį vėl 
grįžti į savo tėvynę Lietuvą, pa
sklido po platųjį pasaulį, kur jie 
dabar kartu su lietuviškuoju at- 
žalynu gražiai reprezentuoja lie
tuviškąjį krepšinį.

. (Sutruminta iš Edv. Šu- 
laičio red. leidinio “Lie

tuviškasis krepšinis”).

Dantų gydytoja 
129 GRENADIER RD. 

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

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

AKlty SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.
Dr. N. Novošickis

Dantų gydytojas
459 BLOOR ST. W., 

Toronto, Ont.
(Starkman vaistinės 

s namuose) 
Darbo valados susitarus 

telefonu
Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadienkm 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W.( TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin StJ

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & 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
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

VALAU FOTELIUS
ir jvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. .

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordlmatic - 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

■Pritaiko akinius visiems akių defek* 
da akių nervus, Kurie daž

nai sukelia gaivos skaudeiimę ir nėr* 
vingumg. Kalba slavu kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA 1-3924

OKULISTĖS
* »

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTOR1A 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVR 
(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.

Advokatas —- Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
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.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tdefonuokite ar atvykite 
asmeniškai i

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

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAKĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

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

Richmond Hill
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ŠV. Jono Kr. parapijos žinios
— Gražiai ir' įspūdingai pra

ėjo par. bažnyčioje ir salėje 
praėjusio savaitgalio iškilmės — 
liet, skautų 40 metų įsikūrimo 
sukakties paminėjimas ir teiki
mas Sutvirtinimo sakramento, 
kurį priėmė 46. Dėkojame J.E. 
vysk. V. Brizgiui už malonų at
silankymą Toronte. Dėkojame 
gerb. poniorris, daugumoje su
tvirtinamųjų motinoms, kurios 
uoliai prisidėjo su namuose pa
ruoštu maistu prie iškilmingos 
vakarienės, suruoštos sutvirtin
tųjų ir skautų garbei.

— Parapijos 30 metų sukak
ties proga nutarta išleisti kul
tūrinį veikalą. Knygą apie 
krikščioniškąją egzistenciją ra
šo prof. dr. Antanas Maceina. 
Ji jau baigiama rašyti. Rank
raštis šių metų gale bus įteiktas 
parapijos komitetui.

—Šį sekmadienį daroma rink
liava bažnyčios remonto sko
loms dengti. Pamokslai kun. dr. 
J. Gutausko.

—i Šią savaitę kun. kapelio- 
nsa B.' Pacevičius • Hamiltono 
liet, bažnyčioje praveda savai
tės susikaupimą. Šv. Juozapo li
goninėje kapeliono pareigose 
kun. Ažubalis (teL LE. 4-9531, 
local 435.).

— Šią savaitę lankomi lietu
viai gyveną Brock ir Margue- 
retta gatvėse.

— Pakrikštytas Edvardas Jo
nas Rimas.

Šeštadieninė mokykla 
dirbs ir šį šeštadienį, nežiūrint 
St. Claus parado. Mokytojai ma
no, kad nutraukti šiam šeštadie
niui pamokas, kai mokslo metai 

* taip pavėluotai pradėti būtų ža
linga, juo labiau, kad lietuviai 
vaikai Kalėdų proga turi dar 
gražesnes eglutės iškilmes savo 
tarpe. Mokyklos tėvų komite
tas nutarė tėvų visuotinį susi
rinkimą šaukti sekmadienį, lap- 

' kričio 23 d. 12 vai, tuoj po pa-- 
maldų, Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Tėvai maloniai prašo
mi minėtu laiku pasilikti laiko 
svarbiam mokyklos reikalų ap
tarimui.

Pamaldos liet, evangelikams 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
16 d., 1 vai. p.p. Malonės Liute- 
ronių bažnyčioje, 1424 Daven
port Rd. Pamaldas laikys kun. 
P. Dagys iš Niujorko.

----  Parapijos valdyba.
M. Liet. Bičiulių D-jos

— Šį šeštadienį ir Sekmadieni 
Prisikėlimo parapija mini savo 
gyvavimo penkmetį. Į sukakties 
paminėjimą kviečiami visi — 
parapijiečiai ir ne parapijiečiai. 
Programa atspausdinta šiame 
puslapyje atskirame skelbime.

— Išdažius ir sutvarkius sa
lę, aukos laikinosios bažnyčios 
dažymui auga. Tikime, kad ne
reikės labai ilgai jaukti, kol ga
lėsime pradėti ir bažnyčios'puo
šimo darbus. Gražiu pavyzdžiu 
šviečia mūsų jaunimas, kuris, 
pats neturėdamas pinigų, ruo
šiasi jų sukelti koncertu. Tai bus 
ne pradžiamokslių pasirodymas, 
bet augštos kokybės koncertas, 
kurio programą išpildys Jonės 
Kvietytės - Urbonienės išraiš
kos šokio studijos šokėjos ir D. 
Rautinš muzikos klasės auklėti
nės. Koncertas bus lapkričio 30 
d., sekmadienį. Iš anksto visus 
kviečiame.

— Visos parapijos ir jos vado
vybės vardu komitetas reiškia 
nuoširdžią užuojautą par. komi
teto nariams M. Bušinskui ir J. 
Šarūnui, gavusiems iš Lietuvos 
žinių, kad mirusios jų motinos. 
Už abiejų aia. motinas užprašy
tos šv. Mišios.

— Vėlinių Mišių novena tę
siama visą lapkričio mėnesį. No- 
venos Mišios laikomos kiekvie
ną dieną 8 vai. ryto. Kol nove7 
na tęsiama, šeštadienių rytais 
rožančius nebus kalbamas.

— Kitą savaitę parapijos cho
ras renkasi repeticijai šia tvar
ka: pirmadienį — vyrai, trečia
dienį — moterys. Kviečiami ir 
nauji choristai. Choras pradeda 
ruoštis Advento ir Kalėdų lai
kui.

— Visuomenės žiniai dar kar
tą norime pranešti, kad parapi
jos salė, kavinė ir muzikos stu
dija tiek šeštadieniais, tiek sek
madieniais yra visiškai užimta. 
Be to, jau užimti visi pavasa
rio, rudens ir žiemos šeštadie
niai >959 metais. ;

— Prašome atkreipti dėmesį, 
kad neužilgo prasidės mūsų 
parapijos skyriaus L. Kat. Mo
terų Draugijos rengiami kursai 
mergaitėms ir neseniai ištekėju
sioms ponioms. Bus aiškinami 

, šeimyninio gyvenimo pradžiai 
žinotini klausimai namų ruošos, 
kulinarijos, grožio, higienos ir 
kt. srityse.

— Raginame ir prašome savo
Toronto skyr. narių susirinki-: parapijiečius prisidėti fantais 
mas Šaukiamas lapkričio 16 d. 4 j Pr^e kolonijos ponių rengiamos 
vai. p.p. Lietuviu Namuose. ' loterijos Marijos Nek. Pr. sese-

Prašome visus narius ir besi- naudai. Fantus galima nesti 
dominčius Lietuves vakarais bei-tiesiai pas seseles, 46 Delaware 
pajūriu į susirinkimą atsilanky- j Avė. arba į Prisikėlimo parap.

Skyr. valdyba, 'kleboniją. Loterija bus netoli- 
į moje ateityje.
i — Kitą savaitę bus kalėdoja- 
imi parapijiečiai sekančiose gat- 

Geoffrey, Westminster,

Sunnv-

Toronto ir apylinkių lietuviai kviečiami į

Prisikėlimo PfirapijoshPenkmečio

šeimyniška^ paminėjimu
kuris bus parapijos pastatuose

šį šeštadienį ir sekmadienį, lapkričio 15-16 d

f rogramoje:
Šeštadienį, lapkričio 15 d., 7.30 vai. vak.

VIEŠAS PASILINKSMINIMAS
Didelis orkestras — Pilnas bufetas — Loterija — Kepuraitės — Balionai.

Sekmadienį, lapkričio 16 d.:
11 vai. Iškilmingos Padėkos Mišios.

4.30 vai. p.p. Penkmečio paminėjimas salėje: 
Parapijos komiteto pirmininke žodis.

Didžiai Gerbiamo Tėvo Provincijolo sveikinimas.
Statybos ir parapijos veiklos filmas.

Meninė dalis, išpildoma stipriausių parapijos meninių pajėgų. 
Grojant pilnam orkestrui šokiai iki 10 vai. vak.

MONTREAL, Oue

S
'h

si

Inžinierių ir Archit. Sąj. Mont 
realio skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričid 14 d., šį penkta
dienį, inž. V). Stankevičiaus bu
te — 4900 Grand Blvd., NDG. 
Inž. VL Stankevičius skaitys pa
skaitą apie automobilizmą.

Šalpos komitetui sudaryti šau
kiamas visų Montrealy veikian
čių liet organizacijų susirinki
mas lapkričio 1 d. po 11 vai. pa
maldų AV parapijos klebonijos 
salėje.

V. Kudirkos gimimo lOO^metų 
sukakties paminėjimas ruošia
mas gruodižo 21 d. AV parapijos 
salėje.

Spo-to klubo “Tauras” narių 
ir bičiulių susirinkime praeitą 
sekmadienį Aušros Vartų para
pijos salėje parapijos klebonas' 
Tėvas J. Borevičius, SJ, pain
formavo susirinkusius apie sa
vo sutikimą priimti “Tauro” 
klubą į. parapijos globą. Dėl 
naujos valdybos sudarymo buvo 
sutarta šaukti oficialų narių su
sirinkimą, kuris remdamasis 
klubo Įstatais ,tą valdybą išrink-

s_
Nei šeštadienį,, nei sekmadienį įėjimp. bilietų nebus.

Įėjimas visiems laisvas.

TORONTE
Š.m. lapkričio 13 d., KETVIRTADIENĮ, lenkų salėje, 62 Clare
mont St., bus rodomas LIETUVIŲ KALBOJE FILMAS - ko-

pajūrio žvejų gyvenimo
< 

mediją iš

Literatu.os vakaras - koncertas Detroite. 
, Lapkričio 22 d., šeštadienį, 
Hamiltone rengiamas didžiulis į 
literatūros vakaras - koncertas, 
kurio programą išpildys solistė 

j Prudencija Bičkienė, dramos ( 
i aktorius Henrikas Kačinskas, 
i poetas Antaųas Gustaitis ir ra 
! šytojas Paulius Jurkus.

tų. Tėvas Borevičius. be to, pa
informavo narius apie sėkmin
gas “Tauro” komandų gastroles 
Toronte. Susirinkime dalyvavo 
dabartinis prez. seimelio pirm. 
J. Malaiška ir didelis sportinin
kų draugas, anksčiau buvęs sei
melio pirm. L. Balzaras.

Sužeistas Juozas Lukoševičius, 
buvęs “Tauro”' klubo vicepirm. 
Važiuojont taksi į jų automobilį 
iš šono įvažiavo kita mašina. , 
Lukoševičiui įlaužtas peties 
kaulas. Nukentėjęs paguldytas 
ligoninėn. J. P.

“Milžino Paunksmė”, Balio 
Sruogos 3 veiksmų, 9 paveikslų 
drama, kurią Montrealio Dra
mos Kolektyvas jau devyni mė
nesiai ruošia, žada teatrą mylin
čiai publikai tikrą .staigmeną. 
Tai bus pastatymo atžvilgiu tur
tingiausias ir prašmatniausias 
scenos veikalas, kokį Montrealis 
yra kada matęs. Vaidins 14 ar
tistų, kurie atliks ne tiktai tie
sioginių dramos artistų vaidme
nį, bet kartu dainuos ir skam
bins senoviškais muzikos instru
mentais, k.a. cytra, cimbolais, 
kurių dabar ima specialias mu
zikos pamokas. Puošnios deko
racijos ir kostiumai gaminami 
pagal Kazio Veselkos eskizus iš 
istorinio prof. Sokolovskio vei
kalo, kurį paskolino prof. Tamo
šaitis iš Kingstono. Šio veikalo 
pastatymo technika labai sudė
tinga, dėl to pasitelkta apie 15 
žmonių technikinio personalo. 
Sakysim dekoracijos, keičiantis 
paveikslams, judės elektros pa
galba. Įmantrius elektros įren
gimus gamina Vyt. Valka. Ne
ous apsieita ir be baleto. Tam 
yra ruošiama ištisa mergaičių 
studija, kuri šokėjos B. Vaitkū- 
naitės vadovaujma- šoks įdomius 
orientalinius čigonų šokius. So
lo ir choro dainoms muziką ku
ria Z. Lapinas. Charakateringa, 
kad nežiūrint labai sunkaus-to
kio gigantiško veikalo pastaty
mo, Montrealio Dramos trupė 
nežada kviesti jokių artistų iš 
kitur, žada apsieiti grynai mont- 
reališkių pajėgomis, šios trupės 
pagrindą sudaro tie patys' pio
nieriai, kurie kadaise šią studi
ją įsteigė: Akstinas, Barauskas, 
Dikinis (vienintelis išvykęs į 
Čikagą), Nagys, Pūkelevičiūtė, 

t Veselka. Tačiau pastatyme bus 
Toronto. — Ontario provinci- i ’r naujų ir jau yžsirek;oinenda-

j.Qje daugiausia žmonių miršta: vuS1ų studijos išaugintų teatn- : 
nuo širdies ligų ir nuo vėžio. ;niU talentų. Iki veikalo pastaty- 
Rugsėjo mėn. iš 3.972 mirusių i mo, rengėjai apskaičiuoja, stu- v.- 

<_L. . T2- I rir-v ,^-+4 ' dija bus padariusi daugiau negu
Stantey Knowe s, CC P ': 120 repeticijų, o pats pastaty- 

jos veikėjas, yra United Church mas • $1 2Q0 PaSta_
pastorius, _ bet nuo 1940 m šių } ks g £ gruodžio 7 d„ 
pareigų nėjo. Nuo spalio 2o d. jis vsJ -į Gs3U s^Hje Į prem_ 
vcl eis_ pastoriaus pareigas O 2* !jera kviečiamas visas suaugęs 
voje. čia Jis.sutuokė socialistu^ įlontrealis. (Pjesė skirta su- 
veikejo A■ Brewin sūnų . John ugusiems).
Francis su Gretchen Mann. į 

Trijų valdybų posėdis
Kitą šeštadienį, lapkričio 22 

jd-, Clevelande įvyks JAV ir Ka
nados Kraštų Valdybų ir PLB 
jValdvbos bendras posėdis veik
lios klausimams aptarti.
PLB Vrld. pirm. J. Matubonls 

i lapkričio 29 d. vyks į JAV Liet. 
Studentų Sąjungos suvažiavimą

Išplėšė “Liton” sandėlį
Pereitą ketvirtadienį tarp 7-8 

vaf. vak. nežinomi piktadariai 
išplėšė lietuviu importo bendro
vę “Liton” sandėlį. Pavogti 76 

‘radijo aparatai, kurių vertė 
' ($3.059. 1 Visos bendrovės prekė* 

. , .. . „ , 'yra apdraustos nuo ugnies ir
i Koncertas įvyks gražioje Del- a i1ėšjmv taip, kad bendrovė 
ta auditonjo- u-netu&.

!je, Main Si. E. (tarp Ottaw’a ir ‘ . . . .
■ Kennilworth gatvių). Koncerto 
■pradžia 7.30 vai. vak.
i Norintieji įsigyti geresnius 
(bilietus galės sekmadienį, lap- 
i kričio 16 d., prie abiejų parapi- 
; jų jų gauti pas platintojus po 
(pamaldų. Bilietų kainos: $2, 
($1.50, $1, o studentams bei moks 
jleiviams pusė kainos.
į Malonius Toronto lietuvius 
; kviečiame skaitlingai dalyvauti 
• šiame- koncerte. Rengėjai.

Aną savaitę buvo kesintasi 
apinlėšti ir bankelį “Parama”, 
tačiau piktadariai nepajėgė įsi
laužti į kasos spintą.

“Pirmyn jaunime”, Toronto 
moksleivių at-kų laikraštėlio 
antras numeris. Jame rašo A 
Ankudavičius, A. Bušinskaitė ir 
A. Kuoląitė.< Yra trumpas kro
nikos ir humoro kampelis. Laik
raštėlis atspausdintas rotato
rium

LIET. SKAUTU 40 METŲ 
JUBILIEJUS

Toronte atšvęstas iškilmingomis 
pamaldomis šeštadienio ' vakare 

iir sekmadienio rytą šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Pradėta religiniu 

i koncertu, kurį išpildė solistės 
A. Ščepavičienė ir V. Žemelytė 

į bei smuiku St. Kairys. Po Su
tvirtinimo sakramento J.E. vys
kupas V. Brizgys nuoširdžiu žo- 

, jdžiu kreipėsi į skautus, linkėda-
_ _ ~j___ 'šaukiama gruodžio 6-7 d. Toron- Imas ir toliau tęsti tą gražų dar- 

ivyks lapkričio 22 d., šeštadienį, te. Tai bus III Krašto Tarybos bą. Uždegus 40 žvakių, prie pa- 
DmeiVAiimn noMwiine calpip III sesija. Posėdžiai vyks'Prisi-; tinklo žuvusiems ivyko trum- Pnsjkehmo parapijos saleje. . parapijoS Muzikos studi-J pas SUSikaupiinas.
Pradžia 7 vai. vak. Dienos pro- • ■ - A-r, . .. __ . . _ .
gramoje numatoma: iškilmingas po'sėdžių ^pradžia 10 jai. 
posėdis, kurio metu sveikinimo 
žodžius pasakys gen. kons. min. riams jau išsiuntinėjo kvieti- manavičius ir M. Vilčiauskaitė. 

a?’į V. Gylys ir PLB atstovas. Pa- mu^* "
skaitą skaitys KLB Toronto apy ,

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

Pradžia 7.30 vai. vakaro. .
ti

Jaunesniųjų mergaičių 
ateitininkių

susirinkimas įvyks lapkričio 16 Vese:
d. 3 vaL p.p. Prisikėlimo parap. High Park Blvd., Fermanagh 
muzikos studijoje. Narių daly- Wright, Fern, Garden

j ravimas būtinas. (side, Roncesvalles, Sorauren ir
Mergaičių popietės ;Deforst Rd-

ši sekmadieni, lapkričio 16 d.,(- Lapkričio 16 d. po visų sv.
— - r Mišių įvyks motinų, kurių vai

kai lanko katekizmo pamokas, Į 
susirinkimas. Bus aptariami vai
kučiu pusryčiu klausimas. Visu ..- , . - ,, . T ova.' kūčių motinos prašomos hnkes valdybos pirm. J. Senkus 
skaitlingai dalyvauti.

— Naujų Metų sutikimą Pri
sikėlimo par. salėje ir šiais me
tais ruoš parapijos komitetas. 
Sutikimas bus panašaus pobū
džio kaip praėjusiais — sumokė
tas bilietas duos teisę naudotis 
baru ir bufetu nemokamai. Nu
matoma kavinėje bilietus pada
lyti šiek tiek pigesnius, negu

Lietuvos Laisvės Kovų ir Į KLB KRAŠŠTO TARYBOS 
Karių Diena — Kąriuomenės 

šventės minėjimas
SESIJA

nebus. Kviečiamos visos mer
gaitės. 6-10 m. amžiaus, ateiti 
lapkričio 23 d. 3 vai. p.p. Į Pri
sikėlimo par. muzikos studiją.

Toronto jūrų skautai-ės 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti į jų buriavimo sezono už
darymo iškilmes lapkričio 16 d., 
sekmadienį, 6.30 vai. vak. šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. Po 
trumpos sueigos seks arbatėlė 
su programa ir šokiais.

JūriĮ skautai-ės.
Siuvinio kursai

Šv. Jono Kr. par. KLK Mote
rų skyriaus iniciatyva šią žie
mą rengiami siuvimo kursai, ku
riuose bus gera proga ponioms, 
o taip pat ir mergaitėms, pra
mokti savarankiškai namuose 
pasisiūti drabužius. Registraci-1 
ja iki lapkričio 18 d. Skambinti 
O. Jonaitienei — LE. 5-0527 ar
ba J. Kaknevičienei—RO.6-4492.

Canadian All programoj

salėje. Visos vietos bus rezer
vuotos. Bilietai bus pradėti par
davinėti gruodžio mėnesio pra
džioje. Tuščių rezervacijų šiais 
metais nebus; kas norės sau iš 
anksto rezervuotis vietas, tas tu
rės jas tuoj ir apmokėti. Par
duoti bilietai atgal nebebus pri
imami ir pinigai už juos nebus 
grąžinami.

t —Pakrikštyta Prano ir Aldo- 
jnos Skilandžiūnų dukrelė Lore- 

šį sekmadienį, lapkričio 16 d., I ta Irena bei Frank ir Genės Ber- 
3 vai. p.p. iš stoties CFRB banga nardų sūnus Jurgis Vincentas. 
1010 bus duodama speciali lie
tuvių programa angliškai. Pasi
kalbėjimą padarys stoties ko-

Dr. Pr. Ancevičhis, gyvenan
tis Oakvillėje, Toronto univer
siteto menų fakulteto slavisti-

mentatorius John Collingwood į_Os skyrįuje pradėjo ruoštis ma- 
-7-----  ~ ,---------- gistro laipsniui. Jo disertacija
ninę dalį atliks Toronto lietu- |jes p0karjo meto sovietu lite-
Readc su J. R. Simanavičių. Me- gistro laipsniui. Jo disertacija
viai dainininkai.

J. R. Simanavičius pradėjo j Je darbovietėje, tik išsjrūpino 
dirbti kaip Goodcrham & Worts I ten porą laisvų dienų per sa- 
Ltd. atstovas. 1 vaitę.

ratūrą. Jis tebedirba toje pačio-

Koncertinėje dalyje dainuos sol.

FOR

MAYOR

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rusiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5 0527

Pekin gas. — Kom Kinijos vy
riausybė paskelbė, kad iš šiau
rės Korėjos pasitraukę pasku- j 
tiniai kinų kariuomenės daliniai, i 
1.460 (36.8SV) mirė širdies ligo-; 
mis, 689 (17.3^< ) nuo vėžio. i

III sesija. Posėdžiai vyks'Prisi- į minklo žuvusiems įvyko trum- 

joje. Registracija 9 vai. ryto, p Sekmadienį J.E. vysk.' Briz
gys atnašavo Mišias už Skautų 

Krašto Valdyba Tarybos na- S-gos narius. Giedojo sol. A. Si

ti vai. p.p. Prisikėlimo salėje įvy- 
Pasikeitė liet, radijo i ko Šatrijos ir Rambyno tuntų 

programos laikas ! sueigos. Čia buvo perskaitytas
Jau nuo praėjusio šeštadienio LSB Pirmijos įsakymas, kuriuo 

...... —- __ i. „ i ilgametis tunto dvasios vadas 
raina pradėta puse valandos’vė-; kun. P. Ažubalis ir ps. Vyt. Ab- 
liau, t.y. kiekviena šeštadienį romaitis apdovanojami Ordenu 
8.30 vai. ryto iki 9 vai. Šiuo lai- už Nuopelnus. Kun. Petras 
ku pusės valandos programa bus Ažubalis pasižymėjo kaip nuo- 
tol, kol bus gautas ilgesnis lai- širdus skautų globėjas nuolatos 
kas ir kai jau bus daugiau isto- i siekiąs išlyginti visus nesklan- 
jusių radijo klubo narių.. ‘ (durnus, be kurių neapsieina nei

Programos vedėjas, j viena organizacija. Sueiga baig-
Solidarumo mokesčio pereitą i krejpimusi j skautu tėvus ir vi- 

^suomenę. Aktas buvo pradėtas 
gen. kons. min. V. Gylio ir PLB 
Valdybos pirm. J. Matulionio 
sveikinimais; pagrindinis kalbė
tojas v.s. Pr. Karalius iš Cleve- 
lando kalbėjo apie skautiją kaip 
aukleiimo sistemą ir Lietuvos 
skautijos vaidmenį nepriklauso
moje Lietuvoje bei dabar išeivi
joje keliant Lietuvos vardą.

Po trumpos skautiškos prog
ramėlės, kurio;e pasirodė Jonės 
Kvietytės - Urbonienės išraiš
kos šokėjų grupė, įvyko kavutė, 
kurios me'u svečiai dosniai pa
rėmė skautus.

Prie šio minėjimo ypač daug 
prisidėjo Toronto Skautų-čių 
Židinys. A.

programos laikas
V. Bigauskas ir “Varpo” chorasJ«Tėv. Prisirninimų” radijo prog

Minėjimui pasibaigus, apie 8 
vai. vak. toje pat salėje įvyks 
susipažinimo . vakaras, kurio 
metu šokiams gros orkestras, 
vadovaujamas A. Ripkevičiaus.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
abiejose lietuvių bažnyčiose 
įvyks pamaldos, kurių metų bus 
prisiminti visi žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės kovotojai: savano
riai, kariai, partizanai, šauliai ir 
visi kiti, kurie tėvynės laisvei 
atidavė pačią didžiausią — gy
vybės auką.

Lietuvos laisvės kovų ir ka
riu diena -- kariuomenės šven
tės minėjimą šiemet ruošia KLB 
Toronto apylinkė kartu su kari
nėmis organizacijomis: savano
riais - kūrėjais, kariais ir šau
liais. Iš visų šių organizacijų 
atstovų yra sudaryta komisija, 
kuriai pirmininkauja savanorių- 
kūrėjų atstovas V. Kazlauskas.

Toronto lietuviškoji visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti 
šiame minėjime ir tuo pagerbti 
visus dėl Lietuvos laisvės žuvu
sius, mirusius ir gyvuosius jos 
kovų dalyvius. <

V. Vcrikaitis ir jo vaaovauja- 
■mas vyrų kvartetas lapkričio 29 
d. vyksta koncertuoti į Detroitą, 
kur studentų suvažiavimo proga 
išpildys jiems specialiai paruoš
tą programą.

sekmadienį prie bažnyčių ne-; 
daug tesurinkta, nes du .rinkė
jai neatvyko ir nieko neprane
šė, kad jų vieton būtų paskirti 
kiti rinkėjai. A. Petrauskas su
rinko $24, J. Mockus $4 . ir V. 
Vaitonis (kitur) $8. Viso $36. Šį 
sekmadienį numatyti rinkėjai: 
B. Petrui y ttė, St Prapuoleny tė. 
J. Simanavičius ir J. Senkus.

Apyl. valdyba.
Serga. Šv. Juozapo ligoninėje 

padaryta sunki operacija Agnie
tei Balsienei. Švs Mykolo ligo
ninėje sveiksta pi Jonynas.

Jc-n.-»s Žiūraitis, gvvenantis 
Bronte, Ont., spalio 25 d: gavo 
Bachelor of Arts lairsm Mc
Master universitete Hamilton' 
Jis studijavo dirbdamas, nes re 
kėjo išlaikyti ir šeinus

Torontiečiai koncertuos 
I Čikago’e i f 

Gruodžio 6 d. Marijos *Ah'’š‘

Petras

siekiąs išlyginti visus nesklan-

nuomojamos f rentinis kambarys vyrui 
t maistu. R’oor - Symington rajone 

Tol. LE. 2-6922. Yra garažas.

VYRAS 
BENDRUOMENIŠKUMO ir 

NUMATYMO. įrodęs SUGEBĖJIMĄ 
»r PATYRIMĄ.

Jei norėtumėt pog«lt>ėt«, paskambinkit EM.3-6403
F. JOSEPH CORNISH, Q.G 

BALTIC MOVERS 
BciWv parvežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamos tartos op- 
droustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real*, Londono, Windsor,, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

i JO DEWSON ST. TIL. LE.4-1403 
I TORONTO

Išnuomojami 2 švarūs, šviesūs kembo- 
_______ „ -------- 4__ ____ __ įriai ir moderni virtuvė su šaldytuvu, 

mokyklos salėje Čikagos BALFo ; 15 indion Rd. Cres. Tol. LE. 2-0795. 
koncerto programą išpildys TLZ 
Choras “Varpas” ir torontięčiai 
solistai —» V. Žerrtelytė ir V. Ve- 
rikaitis. , i
K»r. žciiiės ū’<k> žiemos Inūgė 

Coliseum patalpose prasideda šį ( 
penktadieni, lankrič’o 14 d. ir ( 
tęsis iki lapkričio 22 d. Viena i 
iš mugės įdomybių ir šiemet bus 
arklių sportas. Programoje da- 1 
lyvaus visa eilė pasaulinio garso 1 
jojikų.

Isnuo moja ma* 1 kambarys ir virtuvė la 
bei prieinama kaina. Lapp»’n • Lans
downe rajone. Tel. LE. 1-1498, skam
binti po 6 vai. vak., pralyti Antonietta

Išnuomojamas kambarys su baldais ar 
be baldy, II eugšte; galimo naudotis vir
tuve. Tel. LE. 2-2765, skambinti tik

Išnuomojamas butas 3 arba 2 kamba
riai ir virtuvė/ be baldg. 62 Kenneth 
Ave. Tel. RO. 9-5866.

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

Užsakvmai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

• “LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
. parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkclinnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

“Hardware” krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.000 visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras morgičrus.

♦

T ri niekšą s su balkonais
$36.000, įmokėti $10.000. Modemiškas pastatas, šiaurės rajone, 
tarp gerų rezidenc. namų. Modemiškas, privatus įvažiavimas.

v Dunleksas High Park rajone.
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


