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Dabarties sankryžoj Savaitės įvykiai
Kryžiuojasi gyvenime daug kas —• ir idėjos, ir būdai, ir pa

stangos, ir pianai, ir patys žmonės, ir valstyoes nei jų junginiai, 
šiandieną tenka žmogui stovėti didesnėj sankryžoj nei oetkada, ir 
todėl jo pasirinkimas vienos ar kitos gyvenimo linkmės darosi 
sunkesnis. Greitu tempu besikeičiantis mūsų pasaulis bei žmonijos 
gyvenimas reikalauja ir pagreitintos orientacijos. Krikščionis ir 
nekrikščionis, tikintis ir netikintis — visi yra pastatomi sankryzon, 
kurioje reikia rinktis gyvenimo kelią.

Seniau krikščioniškos tradicijos kraštuose pasirinkimas buvo 
labai paprastas — žmogus buvo savaime Įjungiamas tikinčiųjų 
bendrijon. Dabargi jau ir tokiuose kraštuose sunku žmogui išveng
ti Įvairių sistemų bei idėjų sankryžos. Šiandieną kiekvienas sąmo
ningas krikščionis, ypač sii kuria nors atsakomybe už kitus, turi 
pats pereiti tą sankryžą ir kitiems parodyti kelius Kristaus vieš
patijom Atėjimas pastarojon nebėra vien Krikšto reikalas, o sąmo
ningo apsisprendimo, kuris paties gyvenimo yra pastatomas tarp 
nevieno fronto. Jei tebūtų, kaip populiarioj kalboj sakoma, du 
frontai — Dievo ir šėtono — su aiškia riba, pasirinkimas nebūtų 
sudėtingas. Deja, tos ribos aiškiai nematyti. Daugeliui žmonių 
kyla klausimas, kur prasideda Kristaus karalystė ir kur antikristi- 
nė. Geografiškai imant, atrodo, Vakarai atstovauja Dievo karalystę, 
Rytai — šėtono. Bet tai klaidinga linija. Viena, Dievo karalystė 
nesiduoda aprėžiama jokia geografine linija, nes ji yra visai kitos 
prigimties; antra, Dievo karalystė apima ir Rytus ir Vakarus, ir 
Pietus ir Šiaurę. Ji negali būti padalinama nei i geografinius, nei 
politinius frontus. Ji yra dvasinė tikrovė, auganti kaip garstyčių 
grūdas visoj žmonijoj. Jos pradų yra ir šiapus ir anapus geležinės 
uždangos. Ji yra gyva ir demokratinėse valstybėse ir diktatūriniuo
se kraštuose, neišskiriant nė Sov. Sąjungos. Skirtumas tiktai tas, 
kad laisvės kraštuose Kristaus viešpatija gali skleistis viešumoje, 
o priespaudos kraštuose — slaptumoje. Vienur Kristus yra dau
gelio teigiamas viešumoje ir neigiamas slaptumoje, kitur — at
virkščiai. Ir kurioj pusėj Kristaus karalystės šaknys yra giliau bei 
plačiau išsiskleidusios niekas negali išmatuoti. Lygiai kaip negali 
išmatuoti ir antikristinės karalystės ribų, nei jos apimties. Po jos 
gąsdinančia uždanga slepiasi daug dalykų, kurie nepriklauso anti- 
kristinei karalystei. Iš kitos gi pusės matyti, kad kraštuose šiapus 
geležinės uždangos daug kas priklauso antikristinei karalystei, 
nors iš paviršiaus atrodo visai nekaltai; jų skraistė nėra gąsdinanti, 
bet slepiamas turinys — baisus.

Nežiūrint tokio kryžiavimosi, Kristaus karalystės pėdsakai bei 
ženklai yra aiškiai matomi bei atpažįstami. Jie Įgalina Jo pusėn 

; .-. .į^sispręsti bei Į^ssigti Jo viešpatijon nepaisant nei. geografiniu 
nei politinių ribų: Įsijungimas gi Kristaus karalystėn reiškia tapi
mą nariu gyvo organizmo, kuris auga, šakoja, apimdamas visą žmo
niją — kovojančią, kenčiančią ir triumfuojančią. Mat, Kristaus ka
ralystė prasideda žemėje, joje bręsta ir galutinę savo atbaigą randa 
laikų pabaigoje su Kristaus triumfu.

Įsijungimas Kristaus karalystėn bei dalyvavimas jos augime 
yra kiekvieno žmogaus netik gyvenimo prasmė, bet ir uždavinys. 
Būti krikščioniu ir nedalyvauti Kristaus viešpatijos kėlime, reiškia 
paženklinti save išdavimu. Dabartis yra ypatingo budėjimo metas. 
Sargai su vėzdais ir žibintais tebeslankioja po žemę. Kristaus balso 
reiškėjai šaukia visus karalystės dalyvius su justi, nes tai jų valan
da. Jie primena, kad Kristaus karalystė ateina jos dalyvių ranko
mis. protais, širdimis, krauju bei pasiaukojimu, kad dabarties san
kryžoj reikia veikti, žiūrovų čia negali būti — tai ne teatras, d 
gyvenimas visų atsakomybe gyvenamas. Pr. G.

Sovietinė valdžia pagaliau suskato gerinti savo piliečių pragyve
nimo lyg. Naujuoju potvarkiu ji Įsake visos b o v. sąjungos pramo
nei tuojau prąuei gaminti namų apyvokos reikmenis, kurių ypač 
vOlimose vietovėse labai esą stinga arba visai nėra. Sis potvarkis 
ako paskelbtas grįžus Chruščiovui iš kelionių po JAV, Kiniją ir 
šiaunnes-rytines Sov. Sąjungos sritis. Pagaliau ir jis pamatė, kad 
taip garsiai skelbiama sovietų pažangą yra toli atsilikusi nuo V. 
nuropos, ir Amerikos gyvenimo lygio. Dėl atsilikimo potvarkis kal
tina ne valdžią, o pramonės trūkumus, kurie esą matomi yisose ša
kose. Lankydamasis Sibiro vietovėse Chruščiovas apibarė kompar- 
ajos vadus už butu trūkumą, •

KAS NAUJO
KLB Krašto Valdyba

1 ši atnradieni pasiuntė telegramą 
premjerui Diefenbakeriui, pro
testuodama, kam Kanada JT Sau
gumo Tarybos naujo nario rin
kimuose prisijungė prie sovieti- 

. nio bloko.

Federacinių - provincinių vy
riausybių finansų ministerial bu
vo susirinkę Otavoj posėdžio, ku
riame svarstė naujo mokesčių pa
skirstymo būdus tarp feder. ir 
provincinių vyriausybių. Pastaro
sios norėjo gauti didesni nuošim
ti prov. reikalams, bet feder. vy
riausybės min. Fleming pareiškė, 
kad kol kas tai neįmanoma.

Imigracijos ministerija, norė
dama paskatinti JAV piliečių 
imigraciją Kanadon, Įsteigė nau
jas informacijos Įstaigas Los An
geles ir Minneapolis miestuose. 
Tokios Įstaigos jau nuo seniau 
veikia Čikagoj ir Niujorke. Ka
dangi britai nelabai gausiai kelia
si Kanadon ir juos nukonkuruoja 
italai, norima patraukti daugiau 
amerikiečių. Pernai jų persikėlė 
Kanadon 10.846. Daugumas jų 
betgi nori pasilaikyti JAV pilie
tybę. Pernai tik 1.356 panoro tap
ti Kanados piliečiais.

Sov. Sąjunga grąžino vienam 
Kanados studentui atimtus fil
mus grįžtant iš Maskvos. Filmai 
buvo atsiųsti sovietų ambasadon 
Otavoje. Apie kitų penkių studen
tų atimtus filmus nieko negirdė
ti. Ambasados sekret. Selivanov 
pareiškė nežinąs ar jie atgausią 
juos. I

Žydų bendruomenė Kanadoj 
mini 200 metų sukaktį nuo įsikū
rimo šiame krašte. Jų organizaci
jos tai progai rengia dideles iškil
mes. Prancūzų k. leidžiamas “Bul 
letin du Cercle Juif” primena, 
kad žydai Kanadai yra daug davę 
ūkinėje ir kultūrinėje srityse.

KANADOJE?
Antisemitizmas esąs išnykęs, ta
čiau jo šaknys tebesančios ir to
dėl žydams tenką būti ir toliau 
budriems. Pasilikdami žydais jie 
nemaną gyventi izoliuoto ghetto 
gyvenimą ir esą pasiruošę daly
vauti bendrame Kanados gyve
nime.

JAV konsulatas Niagaroj už
daromas nuo lapkričio 27 d. Jis 
buvo Įsteigtas 1864 m. spalio 14 
d. ši žinia atėjo netikėtai, nes dar 
pernai konsulatas sudarė naujų 
rūmų statybos planą už $500.00(1 
Vašingtonas nusperndė, kad Nia
garos konsulato darbą gali atlik
ti Toronto konsulatas su žymiai 
mažesnėm išlaidom. Niagaros 
konsulate dirba konsulas V. B. 
Zirkle, 4 amerikiečiai tarnauto
jai ir 11 kanadiečių. Daromi žy
giai sulaikyti jo uždarymą.

Socialistai įieško nauju kelių
Socialistų internacionalas Lon

done nutarė sušaukti specialų ži
novų posėdi pasvarstyti savo pra
laimėjimų Europoj ir paieškoti 
naujų kelių savo Įtakai atstatyti, 
šis nutarimas padarytas po dar
biečių pralaimėjimo, ir tai jau 
trečio iš eilės, rinkimuose į par
lamentą. Jei tai būtų vietinio po
būdžio reiškinys, socialistų inter
nacionalas nelabai tesidomėtų, 
bet kai jis apima beveik visą V. 
Europą, kyla reikalas peržvelgti 
savo pozicijas iš esmės. Antai 
Prancūzijoj, kur socialistų galy
bė buvo gana Įsišaknijusi, šiuo 
metu teturi 47 atstovus parla
mente iš 579. Italijos socialistai 
suskilę —- dešinysis sparnas ne
gausus, o kairysis labai palinkęs 
į komunizmą. V. Vokietijoj so
cialistai nepajėgė paveržti val
džios iš krikščionių demokratų 
unijos. Belgijos ir Olandijos so^ 
cialistai taipgi išskirti iš valdžios. 
Jie tebesilaiko dar Skandinavi-

Kristus Karalius, kurio viešpatavimo pasaulyje siekia visa krikščionija

LENKIJOS VYSKUPU KO^ SU VALBžl
Kaip praneša Osservatore Ro

mano, jau nuo vasaros pradžios 
Lenkijoje vyksta vyskupų kon
fliktas su vyriausybe. Birželio 6 
d. tikybų ministeris J. Sztachels
ki pasiuntė vyskupų kolegijai laiš
ką, kuriuo praneša, kad pasirem
dama dekreto apie dvasinių vietų 
skirstymą § 7, vyriausybė nuta
rusi uždrausti toliau eiti savo pa
reigas Kielce vyskupui Kaczma
rek. Jis esąs pasidaręs nebetin
kamas dėl savo elgesio. Taip jis 
1957. VIII. 14. savo pamoksle 
Skalmierze pasakęs, jog valstie
čiams gresiąs pavojus netekti že
mės nuosavybės. 1958. IX. 22. pa
moksle Dabrowoje jis apšmeižęs 
netikinčiuosius, pavadindamas 
juos “gyvais lavonais”, o vertin
damas dabartini Lenkijos gyve
nimą, pasakęs, kad joje Įsigalis 
girtuokliavimas ir ištvirkimas. 
1959. II. 10. pamoksle savo ka
tedroje jis šmeižęs Kinijos liau
dies respubliką, o be to, jis “kurs
tęs fanatizmą” prieš kitas religi
jas, dėl ko kilę sumišimų tarpe 
katalikų ir “tautinės bažnyčios” 
tikinčiųjų. Jis kunigus perspėjęs 
dėl galimų persekiojimų, sakęs, 
kad kompromisų negali būti, kad 
tenką pasirinkti tarp Kristaus ir 
mirties. Pagaliau vysk. Kaczma
rek persekiojąs kunigus lojalius

joj, bet ir ten jų žydėjimo metas 
bei užsidegimas yra praėjęs. Ka
nadoj ligšioliniai bandymai plėsti 
socialistų partiją — CCF irgi ne
buvo sėkmingi, šiuo metu ban
doma eiti prie naujos socialisti
nės partijos drauge su darbinin
kų unijomis, bet kol kas perspek
tyvos menkos. Britų darbiečių 
pralaimėjimas neigiamai veikia ir 
kanadiečius.

Dar nežinia kokias išvadas pa
darys iš viso to tarpt, internacio
nalo žinovai. V. Vokietijos socia
listai jau aiškiai pasuko tolyn nuo 
Markso. Jie savo atsišaukimuose 
bei programose nebevartoja mark 
sistmio Žodyno — proletariatas, 
socializacija, liaudies partija ir 
pan. Ūkinėj srity skelbia laisvą 
lenktyniavimą, nebepabrėžia pra
monės suvalstybinimo ir palan
kiau ima žiūrėti Į religijos vaid
menį. Tai bandymas ieškoti nau
jų kelių, kai senieji masėms ne- 
beimponuoja. \

valstybei. Jis tris tokius kunigus. tetas yra popiežius, tad vyskupai 
pašalinęs ir siūlęs i tas parapijas; negali sutikti, kad dabar būtų pa- 
paskirti “politiškai kenksmingus” i naudojamas 1956 m. gruodžio 31 
kunigus. Be to, jis esą bendradar- d. dekretas. Vyskupai tikį, kad 
biaves su vokiečiais karo metu, vyriausybė savo nusistatymą dėl

Vyskupo atsikirtimas Kaczmareko nušalinimo pa-
Vysk Kaczmarek tuojaus atsa- Į Risianti, nes priešingam atvejy 

kė i kaltinimus laišku kardinolui tai labai sunkiai paveiktų abipu- 
• - - -j sius asntykius ir iššauktų masių

ir dvasiškijos pasipiktinimą.
ves jam primetamas bendradar- Jau sekančią dieną min. Szta- 
biavimas su vokiečiais, bet 1956 chelskis atsake vysk. Choromans- 
m. teismas, o 1957 m. ir proku- kiui, pranešdamas, jog vyriausy- 
ratūra nusprendę, kad kaltinimai bė nesutinkanti, kad vyskupai ne-

primui viską paneigdamas. Esą, 
anksčiau jau — 1953 m. — bu- 

neturėjo jokio pagrindo. Dėl to 
.iškėlimas senųjų kaltinimų iš vad.
prieš spalio mėn. (iš prieš Gomul- 
kos atėjimą i valdžią), esąs nesu
prantamas. Apie pavojus ūkinin
kams netekti nuosavybės teisių i 
žemę jis negalėjęs kalbėti ir dėl 
to, kad kaip tik tuo metu buvo 
naikinami kolchozai. Pamoksle 
Dabrawoj jis kalbėjęs apie tuos, 
kurie žudo dar negimusius kūdi
kius ir juos palyginęs su “gyvais 
lavonais“. Kalbėdamas apie gir
tuokliavimą jis rėmęsis oficialiais 
statistikos duomenimis. Apie Ki
niją kalbėjęs, bet jos vyriausybės 
visai nepuldamas. Jis tik pacita
vęs duomenis iš Osservatore Ro
mano, o tą laikrašti jis laikąs pa
tikimu šaltiniu. Kilnodamas kuni
gus jis nesiekiąs politinių tikslų, 
bet žiūrįs tik religinių bei mora
linių kandidatų savybių. Ministe- 
rio laiške paminėti kunigai buvę 
perkelti jiems patiems sutikus su 
tuo. Jis niekad nekurstęs katalikų 
prieš kitų tikybų tikinčiuosius, 
bet tik pareiškęs, kad Boleslavvse 
iš katalikų bažnyčia buvusi atim-
ta neteisėtai ir pareiškęs vilties, nutarimą atšaukti.
kad teismas tą atitaisys. Tai bu- į Kardinolas Wyszynski pasiuntė 
vę tik pareiškimas pasitikėjimo į fUO reikalu laišką Gomulkai. Jo 
kepkijos teismais. Ir ištiknijų turinys betgi tebėra nepaskelbtas. 
1959. III. 23 d. augščiausioji in- tu0 tarpu Vatikanas rugpiūčio 
stanena Varšuvoje tą bažnyčią 19 d. paskelbė popiežiaus laišką 

Kaczmarek j0 kunigyStės 
37 m. ir vyskupystės 21 m. proga, 
kuriame pastebi, kad popiežiui 
esą žinomos jo kančios, kai buvęs 
nušalintas nuo vyskupystės. Po
piežius sužinojęs, kad jam gresią 
nauji pavojai ,kurie nerimu pri
pildę jo kunigus ir tikinčiuosius. 
Popiežius turis vilčių, kad visa 
tai pasibaigs gerai. Jis meldžiąsis, 
kad “nerimą nešą priežastys grei
tai išnyktų”.

Kaip šis konfliktas pasibaigs, 
sunku dabar pasakyti, bet jis ne
blogai parodo kokioj padėty yra 
Lenkijos bažnyčia.

1959. III. 23 d. augščiausioji in- 

oripažinusi katalikams.
Negali nušalinti vyskupo

Vyskupų kolegijos sekretorius 
vysk. Choromanski tuojaus po to, 
birželio 19 d., paruošė ministeriui 
atsakymą visų vyskupų vardu. Ja
me rašoma, kad vyskupai negali 
priimti dėmesin pageidavimo nu
šalinti vysk. Kaczmareką, nes nei 
primas, nei vyskupai neturi tei
sės nei vyskupus skirti, nei juos 
aUQMti ar juos teisti. Ta teisė pri
klausanti tik popiežiui. 1950 m. 
vyriausybės ir vyskupų susitari
me esą aiškiai nustatyta, kad 
augščiausias jurisdikcinis autori- 

U

gali Įvykdyti vyriausybės nutari
mo. Vyriausybė taip pat nepri
imanti 1956 m. akto vyskupų in
terpretacijos ir pilnai palaikanti 
savo birželio 5 d. pranešimą.

Birželio 29 d. vysk. Choromans- 
ki nauju laišku pranešė, kad vys
kupai negali pakeisti savo nusista
tymo, o min. Sztachelski į tai at
sakė, kad vyriausybė šio rašto vi
siškai nepriimanti dėmesin.

Apeliacija V. Tarybai
Taip santykiams Įsitempus, lie

pos 10 d. vyskupai pasiuntė skun
dą Valstybės Tarybai. Jame, pa
siremiant 1950 m. susitarimu, 
kuriame įsakmiai pabrėžta, kad 
augšč. jurisdikcinė valdžia pri
klauso popiežiui, tad ir reikalavi
mas pakeisti vyskupą turis būti 
ten nukreiptas. Kartu primena
ma, kad vysk. Kaczmareko kal
tinimai esą nepagristi, o primeta
mas bendradarbiavimas su vokie
čiais, kai ji nekaltu pripažino ka
rinis teismas, esąs Įžeidimas teis
mo ir paneigimas baudžiamojo 
kodekso. Vyskupai prašą V. Ta
rybą. kad paveiktų vyriausybę 

miestų puošimą jo vizito proga ir 
pažadėjo imtis priemonių namų 
statyoai padidinti.

Ta pačia linkme padarytas ir' 
kitas sovietų posūkis — leidimas 
gyventojams pirkti namų apyvo
kos reikmenis skolon. Anksčiau 
sovietuose tai buvo laikoma ka
pitalistinio išnaudojimo priemo
ne. Neseniai buvo paskelbtas pra
nešimas, kviečiąs pirkti skolon 
įvairius gaminius Įmokant 20-25 
% pirkinio vertės. Kol kas tai dar 
nesukėlė didelio sujudimo gyven
tojuose, juoba, kad gaminių sąra
še nėra daugelio dalykų, kaip au
tomobilių, šaldytuvų, ielevizijos 
aparatų. Dėl automobilių Chruš
čiovas pareiškė, esą sovietai ne
ketina šioj srity vytis amerikie
čių, kurie laužo galvas, kur juos 
pastatyti. Sovietai, girdi, organi
zuosią automobilių-taxi koopera
tyvus, kur piliečiai galėsią jais 
racionaliau naudotis.

Siekdama pakelti krašto pragy
venimo lygi, sovietinė valdžia 
Kreipėsi i itaiiją, prašydama eks
portuoti-Rusijon Įvairių gaminių 
už $100 mil, Apie tai pra
nešė Italijos ■ premjeras Sėgni", 
kalbėdamas parlamente apie savo 
pasitarimus su prez. Eisenhowe- 
riu (numatytas Segni vizitas Ota- 
von liko atidėtas). Tai nustebino 
netik italus, bet ir visus vakarie
čius, juoba, kad toks sovietų pa
siūlymas esąs pasiųstas ir kt. 
kraštams. Italijos prekybos min. 
Dino del Bo išskrido Maskvon 
pradėti derybų, kurios kraštui ga
lėtų būti naudingos. Italų komu
nistai betgi jaučiasi sugėdinti, 
kad komnuistiniam rojui prirei
kė kaiptailstinės paskolos. Jų 
spauda apie tai neužsiminė.

Chruščiovo nusiginklavimas
Ne be ryšio su nauju Krem

liaus posūkiu pragyvenimo lygio 
kėlime kilo ir sovietų pasiūlymas 
JT nusiginkluoti. Pasak prez. Ei- 
senhowerio, Chruščiovas noris 
sumažinti išlaidas ginklavimui, 
kad tuo būdu išlaikytų pažadą 
pakelti sovietų pragyvenimo lygį. 
JAV atstovas JT C. Lodge pa
reiškė, kad JAV pritariančios nu
siginklavimui bei sovietų planui, 
tačiau reikalaujančios tarptauti
nės kontrolės, kuri turėtų būti 
vykdoma atitinkamos kariuome
nės pagal tarpt, teisės dėsnius. 
Esą totaliniam nusiginklavimui 
reikia totalinės kontrolės. Tai rei

Išvijo amerikiečių diplomatą
Besitardami su JAV viršūnė

mis dėl politinio atolydžio sovie
tai iškrėtė nelauktą staigmeną. 
Maskvoje sovietų slaptosios poli
cijos penki vyrai užklupo gatvėje 
JAV ambasados Maskvoje narį 
Russel A. Langelle, ambasados 
apsaugos viršininką, ir automo
biliu nusivežė Į savo būstine. Ten 
jis buvo išlaikytas 1 vai. 45 min. 
Grįžęs ambasadon pranešė savo 
viršininkams. Charge d’affaires 
E. L. Freers, nuvykęs užsienio r. 
ministerijon, pareiškė protestą. 
Jam buvo pareikšta, kad R. A.

Nužudytas ukrainiečiu Bandera
Iš Vokietijos gautomis žinio

mis, spalio 15 d. Muenchene bu
vo nužudytas ukrainiečių nacio
nalistų OUN sąjūdžio vadas Ste
fan Bandera. Jis yra gimęs 1909 
m. Ukrainoj ir savo politinę veik
lą pradėjo savo jaunystėje vakar. 
Ukrainoj, tada Lenkijos valdo
moj. 1940 m. jis buvo išrinktas 
nacionalistų vadu ir visas sąjū
dis buvo pradėtas vadinti “Ban- 
derivei”. Bandera buvo didelis 
nepriklausomybės šalininkas ir 
vokiečių okupacijos metu 1941 
m. kaip nacionalistų vadas pa
skelbė Ukrainos nepriklausomy
bę. Už tai buvo vokiečių suimtas 

kalavimas, kuriam sovietai la
biausiai priešinasi. Abiejų pusių 
pasiūlymai bus svarstomi spe
cialaus komiteto, kurin Įeina pen
ki vakariečių ir penki sovietų 
atstovai. Savo posėdžius jis pra
dės 1960 m. pradžioj.

Balsuoja ir nenubalsuoja
JT Saugumo Tarybos nario Ja

ponijos kadencija baigiasi šiais 
metais, ir reikia išrinkti naują. 
Sovietinis blokas tai vietai pa
siūlė Lenkiją, o JAV ir Britanija 
— Turkiją. Po keliolikos balsavi
mų nė vienas negavo dviejų treč
dalių balsų. Paskutiniame balsa
vime Lenkija gavo 43, Turkija 
36, o reikia 54, nes išrenkama 
dviem trečdaliais balsų. Toks kry
pimas Lenkijos naudai buvo ne
lauktas. Tikėtasi, kad už Turkiją 
balsuos š. Atlanto S-gos nariai ir 
P. Amerikos kraštai. Pasirodė, 
kad « P. Amerikos kraštai visą 
laiką balsavo už Lenkiją, taipgi 
skandinavų kraštai, sovietų blo
kas, arabų valstybės,, Indija ir 
Azijos neuiralistai. Kaikas siūlo 
atsisakyti Lenkijos su Turkija ir 
pereiti prie J^ps^iv'jęs. .

Slapti pasitarimai
Alžerijos problema prez. De 

Gaulle iniciatyva artėja prie ato
mazgos. Jo planas buvo pateiktas 
Prancūzijos parlamentui, kurio 
didelė dauguma pasisakė už ji ir 
tuo pavedė pjremjero Debre vy
riausybei vykdyti. Opozicija eina 
iš dešiniojo sparno ir prikiša, kad 
De Gaulle planas einąs pertoli. 
Devyni gaullistų grupės atstovai 
išėjo iš partijos ir grasina tero
rizmu iš dešinės. Alžerijos sukilė
lių vyriausybė yra pasiruošusi de
ryboms. Neoficialiomis žiniomis, 
jų atstovai yra Madride ir jau ta
riasi su prez. De Gaulle pasiunti
niais. Sukilėlių atstovai netgi ne
sibaido atvykti Paryžiun tartis su 
vyriausybe. Pastaroji pareiškė ga
linti tartis su jais tik kariniais 
klausimais, nes politiniai priklau
są būsimai Alžerijos išrinktai at
stovybei.

George Marshall, žymusis JAV 
generolas ir politikas, mirė Va
šingtone po ilgos ligos, sulaukęs 
78 m. Jis buvo pokarinio Euro
pos atkutinimo plano autorius, 
Valstybės sekretorius, armijos 
štabo viršininkas, krašto apsau
gos ministeris, Nobelio premijos 
laureatas.

Langelle užsiėmęs šnipinėjimu ir 
turįs grįžti Amerikon. Pats Lan- 
gelie betgi pasakojo, kad sovie
tai elgęsi su juo žiauriai, grąsinę 
ir siūlę šnipinėti Sov. Sąjungos 
naudai. JAV ambasada savo pro
teste pažymėjo, kad toks elgesys 
yra priešingas diplomatinei ne
liečiamybei. Sov. Sąjunga esą bū
tų galėjusi paprašyti tą asmenį 
išvykti kaip nepageidaujamą be 
policinio žiaurumo. JAV Valst. 
departamentas svarsto vieno so
vietų diplomatų išvijimo iš Va
šingtono klausimą.

ir išsiųstas į Sachsenhausen kone, 
stovyklą. Po II D. karo jis atga
vo laisvę ir vėl ėmė vadovauti na
cionalistų sąjūdžiui. Gyvendamas 
V. Vokietijoj jis turėjo ryšių su 
Ukrainos pogrindžiu, veikė ty
liai, evngdamas viešumos. Sovie
tams jis buvo pavojingas asmuo, 
ir, tur būt, jų agentų ranka pa
siekė jį kaip ir nevieną sovietų 
priešą.

Tuo tarpu dar neturima tikslių 
žinių apie nužudymo aplinkybes. 
Ukrainiečių atstovai yra išvykę į 
Miuncheną ir netrukus žadėjo 
perduoti smulkesnių informacijų.
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KARALIUS
Kiek daug žemėje karalių bu

vo. Kiek daug vainikuotų valdo
vų, kurie savo didžiais turtais po 
platųjį pasaulį garsėjo, kurie sa
vo išmintimi arba savo žiauru
mais sau lygių neturėjo. Jie bu
vo ...

Jie švystelėjo, kaip giedrią 
naktį dangumi nuriedėjusios, nu
klydusios žvaigždės. Jie savo ka
rališkąjį gyvenimo kelią nuėję 
grįžo Į tą pačią žemę, iš kurios 
ir buvo atėję. Jie grįžo palikdami 
paskui savęs gedulingai nusitei
kusias tautas arba palengvėjimo, 
vilties atodūsius, ašaras ir skur
dą. Kokie buvo karaliai, toks ir 
palikimas liko jų valdiniams.

Ach, kaip sunku šiandien gud
riam žmogui nusakyti, kokie tie 
karaliai buvo, ką jie galvojo, 
kaip jautė ir ką kalbėjo ... Ta
čiau kad jie sėdėjo aukso sostuo
se, kad jie turėjo tūkstančius ver
gų, kad jie puošėsi visos žemės 
tūriais, atspėti nesunku! Tam jie 
ir buvo karaliai! Milijonai žmo
nių vargo ir kentė, kad jiems 
(karaliams) nieko netrūktų, kad 
jų visi troškimai pildytųsi, kad 
jie laimingi karaliautų ir džiaug
tųsi savo gyvenimu.

Į juos žiūrėjo ,apie juos kal
bėjo, dainas kūrė ir mažiems 
valkeliams auksines pasakas se
kė: “Buvo kartą karalius ...”

Bet štai beveik prieš 2000 me
tų, toli nuo karališkųjų rūmų, 
toli nuo visokio pasaulinio bliz
gesio ir triukšmo, tyliame tvar
telyje gimsta kūdikis.

Nebėginėja apie sergančią mo
tiną šilkais šnarančios ponios. 
Niekas neguldo naujagimio į auk
sinį lopšį. Jokia tauta, joks kraš
tas nevadina kūdikio savo kara
liškojo sosto Įpėdiniu. Neruošia
mos iškilmės ir vaišės naujagi
mio garbei.

Tik padangėje sklaidosi ange
lų giesmių aidai, tik piemenys 
nustebę seka nematytus, ne-i 
Įprastus reiškinius. Tik jie, an
gelo paskatinti, eina, i danguje 
spindinčios žvaigždės ^apšviestą 
tvartelį, čia jie susikaupę klau
pia prieš mažyti, ką tik gimusį... 
Klaupia, lenkia kelius ir pieme
nis atsekę gyvuliai...

Už šimtų mylių gyvenantieji 
mokslininkai pastebi danguje 
naująją žvaigždę. Gi senos, se
nos, pageltusiais lapais knygos 
iš klaikios praeities, tyliai byloja, 
kad tai ženklas ateinančio Atpir
kėjo ... Ir žilagalviai mokslinin
kai keliauja pasveikinti Jo.

Sužno Erodas, galingas ir didis 
Naujagimio šalies valdovas, apie 
Kūdikį, kurio gimimą paženklino 
Dangus. Jis suraukia antakius, o 
po brangiais šilkais ima smar
kiau plakti širdis: “O kas, jei tas 
kūdikis užims mano sostą? ...”. 
Bet Erodas juk karalius! šiandien 
jo valia krašte viešpatauja ir gė
da garbingam Erodui bijoti kū
dikio, kurį jis vienu rankos mos
telėjimu sutrins į dulkes!...

Tačiau naujagimi apsaugo 
Dangus, ir žiaurios Erodo rankos 
nepaliestas Jis auga ir išeina į 
žmones.

BOLŠEVlKlNĖ PROPfiGAMM IŠMIEKINA PARTIZANUS
i k
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i Jau, daugiau kaip prieš metus 
viename “T2b vedamajame buvo 
atžymėtas naujas sovietinės pro
pagandos Lietuvoje posūkis, ku
ris pastaraisiais mėnesiais dar la
biau išryškėjo ir šiandien domi
nuoja visą jos spaudą. Naudoja
ma tam ne tik partijos organas 
“Tiesa” — vienintelis lietuivškas 
dienraštis dabartinėje Lietuvoje 
(dar yra rusiškas “Sovietskaja 
Litva” ir lenkiškas “Czerwony 
Standar”), bet taip pat ir rašytojų 
organas savaitraštis “Literatūra ir 
menas”, na, žinoma, ir visi smul
kesnieji laikraščiai, leidžiami 
miestuose ir kiekviename rajone. 
Jau tada “Tž” buvo nurodyta, 
kad bolševikiniai Lietuvos pro
pagandistai pasimokė iš lietuvių 
tremtinių.

Jau nuo į 
pradžios buvo

Būdamas minioje Jis pasako
ja jai, ko čia i šią pilką žemę at
ėjęs. Jis, vargingas dailidė, savo 
mokslu, savo išmintimi, savo ste
buklais, kaip saulė išplaukia virš 
anų dienų fariziejiško gyvenimo, 
ir minios, sužavėtos, apsvaigintos 
ta nauja Dangaus šviesa, palieka 
ir užmiršta viską ir eina paskui 
Jį. Pažinusios, įtikėjusios eina 
jos paskui Kristų. Eina iš lūšne
lių, eina iš mokslo šventovių, ei
na nuo žagrės ir iš karališkųjų 
rūmų. Eina iš visų pasaulio krašv 
tų..

Toje minioje užaugome tu. ir 
aš. Ir mus mažus vedė į Kristų 
ir parodė visus kelius į Jį.

Nežinau, kuriuo keliu nuėjai 
tu, bet aš, rodos, tikrai gerą gy
venimo kelią pasirinkau. Man se
kėsi. Mane gyvenimas priartino 
prie mūsų karaliaus sosto ir aš 
nesvyruodamas prisiglaudžiau 
prie jo. O, tu niekada nesuprasi, į žmoniški trėmimai, žuvusiu parti- 
kokia laime būti prie karaliaus1 zanu lavonu išniekinimai ir t.t. ir 
arčiau uz kitus! Is džiaugsmo as t t prieš porą metu visas propa. 
istisas naktis praleidau be mie- gandinis bolševikų aparatas Lie- 
go, kad tik atspeciau jo mintis, tuvoj e buvo Įkinkytas įrodyti, kad 
jo norus, kad jam įtikčiau. Man Lietuvos liaudį kankinę buržua- 
1*1 4 1" — 1^1 į žiniai nacionalistai - fašistai, o so
tink mane toliau uz valdovo ru- vietinė valdžia ja išvadavusi ir 
mų sienų. Tačiau as nesvyruoda- ginanti nu0 naujlį pasikesinimų. 
ma& trypiau kiekvieną norintį sa- Norėdami nuplauti čekistu kru-
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kovotojų —- miško brolių, apie jų 
supuvimą ir niekšybes. Į jauni
mo sielas stengiamasi pilti nuo
dų, kurie jį atskirtų nuo tų, kurie 
kovojo ir daugumoje žuvo dėl sa
vojo krašto laisvės,' dėl lietuvio

okupa 
kęs j

d enį i 
men 
slap

visi trys buvę išmesti iš lėktuvo 
ne i Kazlų Rūdos girią, kaip bu
vo norėta, bet prie Tauragės, — 
žygaičių miško pakraštyje. Savov uju iviridiu Icusvcd, uci lietuviu . 

teisės gyventi savarankiškai, be paskirties vietą ir tuos miško bro- 
svetimųjų priespaudos.

Šito partizanų biaurojimo pa
stangų kulminacija be abejonės 
buvo ‘‘Tiesoje” daugybe tęsinių— 
nuo Nr. 139 iki 177 — skelbtas 
lašinys “Vanagai iš anapus. Doku- 
'mentinė apybraiža”, kurio auto
riais pasirašo visa trijulė — M. 
Chienas, K. Šmigelskis ir E: Ul- 
dukis. Tą rašinį kiek sutrumpin
tai persispausdina (pardedant Nr.į 
60) užsienio lietuviams veltai 
siuntinėjamas “Tėvynės balsas” 

‘ (ir ištisai torontiškis “Liaudies bal- 
pat tremties spaudos įsas”. Rašinys yra sukurtas, pagal 

t_____ vo iškeliama ir išrys- j sovietinio saugumo — MGB —
kinama bolševikinė genocidinė organų, kurie užsiiminėjo partiza-. 
politika ir sadistiškas čekistų te- nų naikinimu, protokolus, visur TT-X ■ • » • • V • _ _ -* _1 • A • _ • . :: _roras. Buvo iškeliami žmonių žu
dymai, kankinimai kalėjimuose 
bei tardymų metu, žiaurūs ne

link mane toliau už valdovo rū- vietinė valdžia ją išvadavusi ir

vo asmeninius sielvartus atskleis
ti karaliui, niaukti jo veidą ir 
raukšlėti jo kaktą.

Ach, juk jūs visi negalite su
prasti, kiek daug reikia aukoti, 
kiek daug reikia kombinuoti, kad 
greta sosto išsilaikyti! Mano gi 
karalius vertino tik tuos, kurie 
mokėjo jam Įtikti... Man sekė
si, aš mokėjau, aš buvau greta 
karaliaus ir galėjau, kaip ir jis, __ ____ _ ______ _ ___ ______
su panieka žvelgti Į visus kitus. vo surūoštos didžiulės išldlmės 
Man sekesi. Mane lydėjo laime, pįrčupio kaime, kurio beveik vi- 
diai spinduliuojanti laime. Man sus gyventojus vokiečiai esesinin- 
pavydėjo, man statė pinkles, bet j sucįegino kartu su trobomis, 
as nebijojau nieko, nes arčiau i buvo paruoštas projektas didingo 
manęs greta karaliaus nestovėjo j paminklo tų nežmoniškų žudynių 
R ' s’ a t. aukoms atminti, išleista net atski

ra knygutė, laikraščiai užpilti 
straipsniais, vis kaltinančiais iš
sigimėlius, pasak jų,’buržuazinius 
nacionalistus. Paminklas iki šiol 
taip ir nepastatytas, bet ir dabar 
ten ruošiamos metinės iškilmės, 
ten gabenamos ekskursijos ir t.t. 
Ten šią vasarą buvo nuvežti ir lie
tuviai amerikiečiai ekskursantai. 
Nacių žiaurumai bei jų vykdytos 
Lietuvos piliečių — nelietuvių ir 
lietuvių — žudynės vis priskiria
mos lietuviams, daugumoje as
menims, kurie vokiečių okupaci
jos metu tarnavo policijoje, skel

vinas rankas, propagandistai ėmė 
Įrodinėtų, kad karo metu, ypač 
vokiečių okupacijos metu, bur
žuaziniai nacionalistai kankinę 
liaudį ir žudę Lietuvos žmones. 
Tam pirmiausia buvo atkasami 
arba nors sutvarkomi vokiečių 
nacių masiškai išžudytų žydų ka
pai, jų vietoje pastatant pamink
lus, vis skelbiant, jog tai tų bur- 

■žuazinių nacionalistų darbas. Bu-

Kartą . . . O, kaip baisu man 
tą;dieną atminti ... ^ieną kartą 
mane kaip žaibas trenkė- žinia: 
“Karalius miršta!”.

Kaip? Kodėl? Mano karalius 
miršta! ?

Baimė? Ne! Siaubas, kokio ap
sakyti negalima, sukaustė mano 
dvasią ir aš, kaip pamišęs bėgau 
i karaliaus miegamąjį.

— Mano viešpatie! Mano gy
venime! — šaukiau puldamas ant 
kelių ir ašaromis vilgydamas jo 
ranką.

Karalius negirdėjo. Jis klaikiu

sus gyventojus vokiečiai esesinin-

stengiantis partizanus pavaizduo
ti didžiausiais niekšais ir parsida
vėliais, o juos naikinančius čekis
tus tauriausiais liaudies gynėjais.

TALKININKAI IŠ
VAKARŲ
Vanagais" iš anapus tame rašiny 

vadinami tie partriotai jaunuoliai, 
kurie ryžosi iš Vakarų ateiti pa
galbon Lietuvos giriose dėl lais
vės kovojantiems miško bro
liams. Jų yra minimi išviso pen
ki. Labiausiai nekenčiamas ir vi
sų vyriausiu vadu laikomas Juo
zas Lukša, kuris partizanų tarpe 
veikęs Skirmanto slapyvarde, o 
susirašinėjimui su Vakarais nau
dojęs Stenė slapyvardę. Tai tas 
pats didvyris, tada Lietuvos miš
ko brolių žinomas Skrajūno sla
pyvardžiu, kuris 1947 m. prasi
mušė pro visus frontus i Vakarus 
ir čia gyvendamas trejetą metų 
Daumanto slapyvardžiu paraše 
Liet, partizanų žygius nupasako- 
jančią knygą “Partizanai už gele
žinės uždangos”. Bolševikinio sau
gumo teigimu tai buvęs Kazlų Rū
dos rajono Juodbudžių kaimo ūki
ninko Simano Lukšos jaunėlis sū
nus Juozas, turėjęs dar 4 brolius 
ir seserį, 1940 m, baigęs gimnazi
ją ir kaip studentas pirmosios

liūs, su kuriais norėjo susirišti, 
jie pasiekę pėsčiomis. Tuo būdu 
autorių minimi Įvykiai vyko Kaz
lų Rūdos girioje ir iš dalies Prie
nų kaimynystėje.

Antrąją grupę, kuri Lietuvą 
pasiekė 1951 m. balandžio 19 d. 
rytą, nusileidę, kaip norėta, Kaz
lų Rūdos girion, sudarė tik du as
menys — žinomas žurnalistas Ju
lius Butėnas, turėjęs Stevės sla- 
pyvardę, ir Jonas Kukauskas, vil
nietis, turėjęs slapyyardę Garde- 
nio. Šis pastarasis, daugelio vil
niečių pažįstamas kaip didelio už
sidegimo patrijotas jaunuolis dar 
lenkų okupacijos metu, pirmosios 
bolševikų okupacijos metu Įstojęs 
į komjaunuolius, bet daugelio 
nuomone nebuvęs jiems nuošir
dus, vokiečių okupacijos metu vėl 
reiškęsis lietuviškoje veikloje ir 
dirbęs Gardino lietuvių komitete, 
kalbamajame rašinyje vaizduoja
mas palankiausiai, kaip per nesu
sipratimą ar lengvabūdiškumą 
Įtrauktas, nes vėliau jis — matyt, 
neatlaikęs kankinimių — tapo sa
vo draugų išdaviku.

“Vanagų iš anapus” autoriai la
bai plačiai vaizduoja šių vyrų pa
ruošimą, Įpindami amerikiečių 
bei prancūzų saugumo organus ir 
visą eilę lietuvių tremties veikė
jų, daugiausia VLIKo narių, pa
vaizduodami visa tai kaip biaurią 
parsidavėlių intrigą. Žinoma, jie 
tuo norėjo sudaryti kuo biaures- 
nĮ Įspūdi tiems, kurie Lietuvoje 
tą skaitys, bet neapsižiūrėjo, kad, 
be abejonės, tuo pačiu galvojan
čius žmones painformavo, kad 
tremtiniai lietuviai užsieniuose 
turi savo kovos dėl laisvės apara
tą ir kad tas aparatas plačiai išsi
šakojęs. Jie net pateikė visą eilę 
adresų JAV ir Kanados lietuvių, 
esą pasakytų suimtųjų arba ras
tų pas nukankintuosius. Tie ame
rikiečiai bei kanadiečiai lietuviai 
turėję būti ryšininkai jti su cent-

Mirties salos
(Pabaiga)

.T«?S'ška dviejų .....
s lietuvių mirtis

t Į V. Jusaitis ir B. Juozaitis, kar
tu su keturiais kitais darbininkais

Jusaitis ir Bernardas Ju 
nebeatsiskyrė amžinai. Jie kartu 
sulaukė karo pabaigos, kartu per
gyveno belaisvio kančias, kartu 
rūpinosi rytojumi tremtinių sto
vyklose Italijoje, kartu atkeliavo 
į Argentiną, čia kartu dirbo, kar
tu gyveno, kartu mirė ir kartu ta
po palaidoti.

ši skaudi tragedija ivyko rugsė
jo 22 d. jiems dirbant prie laivų 
dažymo ir remonto. Darbas sekė
si gerai ir uždirbdavo dar ge
riau. Tačiau tą dieną, vos 10 min. 
prieš darbo pabaigą, įvyko trage
dija, kuri iki šiol pareikalavo tri
jų darbininkų gyvybių ir trijų 
darbininkų sunkaus sužeidimo.

rais, matyt, snsirašinėjant laiš
kais. Ar tie adresai tikrai buvo 
rasti, ar tai tik prasimanymas, ar 
tie žmonės ką nors apie tai žino
jo, be abejonės, galėtų pasakyti 
tik jie patys.

Visų tų šlykščių pasakų apie 
pasiruošimus atpasakoti nėra jo
kios prasmės. Tai tik juodinimo 
pastangos. Bendrai tik pasakyti
na, kad viskas vaizduojama kaip 
degeneratų parsidavimas už ame
rikonišką dolerį. Net savo tarpe 
tie vyrai pavaizduojami niekad 
nekalbą apie tėvynės laisvę (juk 
būtų baisus kurstymas pavergtų
jų, kurie tai skaitys!), bet tik, kad 
reikią įvykdyti tai, už ką užmo
kėta. Esą, juk ne veltui siautė
jom ir girtuokliavom su Paryžiaus 
mergom... Be abejonės, tom 
šlykštynėm ir Lietuvoje vargu ar 
kas tikėjo. Nėra taip jau pras
mės atpasakoti ir partizanams 
Lietuvoje primetamus sadistiškus 
nusikaltimus, nekaltų senelių, 
moterų bei kūdikių žudymus, ku
riais mirga visas pasakojimas. 
Bolševikinių propagandistų fan
tazijos kūriniai čia nedomina nie
ko. Bet pasakojimo eiga mums vis 
dėlto atskleidžia ne tik kokiose 
aplinkybėse bei kokiose vietose 
buvo veikiama, bet ir kaip jie pa
galiau žuvo. Įvykių schema, vei
kiantieji asmenys ir jų likimas 
tegali būti įdomūs. Kaip jie vei
kė, iš propagandistų pasakojimo 
nesužinosime, bet sužinosime, kur 
veikė, kur slapstėsi ir kokiomis 
aplinkybėmis žuvo.

(Bus daugiau)

S. PIDHAINY
Išvertė Pr. Alšėnas

z,YP^sniu kažko ieškojo savo di-1 bįarnį straipsniai su suimtųjų tik- 
dziuliame miegamajame. Irais ar pagražintais parodymais, 
. ~, 1 maiĮęs, manęs, valdove, j kuriuose vis įpinami asmenys pa
ieškai. — atsistojau ir pasilen- j įtraukę iš Lietuvos, kartais net 
kiau ties juo. Kambary buvo ty-! nurodant jų tikrus ar tariamus 
lu, tylu, tik mano širdies smū-. adresus šiapus Atlanto, šitos ak-

Aš išmokau visą laiką būti la
bai tylus. Beveik su niekui nekal
bėdavau, buvau užsidaręs ir gy
venau vienas su didele savo šir
dies gėla ir ilgesiu laisvės. Visi, 
kurie turėjo kokių nors ryšių su 
manimi, ypač prižiūrėtojai, gali-

giai dusliai ardė tylą.
Karaliaus ir mano žvilgsniai 

susitiko ir... jo veidas apsiniau
kė . ..

Norėjau šypsotis — nebega
lėjau. Norėjau kaž ką pasakyti 
— nebeturėjau balso ...

Mano karalius pakilo nuo savo 
šilkinių pagalvių ir sunkiai iš- 

(Nukelta į 5 psl.)

Visu rūšių stalių darbai
K-

Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos 
Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai.

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside

Tel. RO. 6-6611 — CH. 4-1285
Pradedantiems pirmos 2 vai. 

— $3.00.
Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai pa
imame pamokai iš namų. Vė
liausios laidos automobiliai — 
standartiniai ir automatiniai.

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemolonius slogu ir NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums išsilaikyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąja ir sustiprinančia ga
lia. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vestas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinanti artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams P ear les Garlic (česnakas) turi 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
šis. veismingas augalas teikia. Adam Garlic 
Pearles (česnakas) yra be kvapo ir be sko
nio — lengvai priimamoje kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite pokeli iš savo 
vaistinės ;r pamatysite, kaip jie ir"jums ga
lės padėti. Jūs ištikrųįų būsite patenkinti 
taip padarę.

n ECTrt D Aki AC Naujai dekoruotos patalpos, valgiai gami* l\EJ I VZfv/KPlZAj narni prityrusiu virėju iš šviežių produktų
•į m B~. np a į/ europietiško skonio. *j- • ?K U I A VISI maloniai kviečiami atsilankyti

z Atidaryta nuo 7 Vai.'ryto iki 9 vai. vakaro.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO • Telefonas LE. 6-4393

* Savininkė Olga Compagnin. .... , ■
i y .v.%' a" j'*'" ‘.f ‘ V \

y aistai Lietuvon.

mas daiktas, galvojo, jog: “Šis 
žmogus tai tikrai jau išmokintas 
ir, ko gero, pasiekęs socialistinio 
galvojimo viršūnę” ... Toks žmo
gus, jų akimis, nieko nėra reika
lingas, nieku nesirūpinąs ir jokių 
reikalavimų nebestatąs... Jų 
akyse, galimas daiktas, buvau jau 
užskaitytas žmogum, pripratusiu 
prie vergijos ir susigyvenusiu su 
likimu.

Šitoks mano elgesys išgelbėjo 
mane nuo mirties. Aš nebuvau su
šaudytas, taip pat negavau pridė
tinių kalėjimo metų. Pasibaigus 
aštuoneriems kalinimo metams, 
iš Solovku buvau paleistas i vadi
namąją laisvę. /?¥

— Pagaliau, jau laisvėje! — 
galvojau džiaugdamasis. —’Deja, 
neilgai.

Pasidaręs “laisvu”, tuojau, ga
vau patirti, jog man atimtos Visos 
pilietinės teisės. Žmogus netgi už 
manęs nužudymą nebūtų daug 
baudžiamas, gal nedaugiau, kaip 
už šunies nušovimą ...

Pirmiausia jie liepė man nusi
skusti barzdą ir atrodyti “kaip 
žmogui”. Buvo įsakyta apsigy
venti mažam miesteliuke Yzijum. 
Kaip buvęs politinis kalinys, ne
turėjau teisės su niekuo susiraši
nėti, niekur išeiti, niekur išva- 

propagandos Lietuvoje uždavinys žiuoti, išskyrus tik vienaą “lais- 
yra visuomenės, o ypač to paties vę” — kas savaitę po kartą lanky- 
jaunimo, akyse diskredituoti pir- ” .............
mųjų okupacijos kelerių metų 
laisvės kovotojus-partizanus, pri- 
statydinant juos žiauriais bandi
tais, moraliniais iškrypėliais ir 
parsidavėliais užisenio kapitalis
tams. Tam skelbiamos istorijos 
apie'didvyriškus kovotojus bolše- 
vikinius partizanus, apie jų Žy
gius “tėvynės karo” metu ir isto- 
rijos; bei beletristikos kūriniai 
apie! banditiškus žygius laisvė$

cijos kulminacija buvo ši pavasa
ri Įvykusios kankinių muzėjaus 
Kauno IX forte atidarymo iškil
mės. Ta proga buvo paskelbta Ig
no Velavičiaus - Viliaus, Juozo 
Slesoraičio ir kitų suimtųjų paro
dymai. Skelbiami tame forte ir 
kitur buvusių kalinių atsiminimai* 
ir 1.1. Viskas suredaguojama taip, 
kad suisdarytų Įspūdis, jog visas 
tas žudynes (propagandos reikalui 
nepaminint net, kad žydų, bet au
kas vadinant tik Lietuvos pilie
čiais) vykdę lietuviai ir daugiau
sia tie. kurie dabar bolševikinio 
saugumo organams yra nepasie
kiami.

Viso to tikslas aiškus — įtikin
ti Lietuvos visuomenę, kokie 
biaurūs išgamos buvo tie “buržua
ziniai nacionalistai’’. Propagandis
tai, be abejonės žino, kad suau
gusiųjų, kurie patys atsimena 

j tuos Įvykius ir žino, kas vykdė 
,žudymus, neįtikins, bet tikslas 
i bus pasiektas jau, jei pasiseks 
.Įtikinti jaunimą, paauglius, ku- 
1 riuos visi tie pasakojimai žinoma, 
'šiurpu nukrečia.
Į Antras nūdienės bolševikinės

*

Važiavimo mokykla
> WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $L50 
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

grupė”, kurios uždavinys “skleisti 
kultūrą”. Ji buvo sudaryta iš ... 
buv. barzdaskučių, šepečių dirbė
jų, šukų ir muilo gamintojų...

Sekmadienį, 1941 m. birželio 
22 d., nuėjau gulti gana vėlai. At
sikėliau labai geroj nuotaikoj, nes 
sapnavau begaliniai gražų sapną. 
Už valandos mano sapnas išsipil
dė. Draugas Molotovas, labai is
terišku balsu, visomis radijo sto
timis pranešė apie “barbariškąjį 
ir amžiną Rusijos priešą vokie
čius, kurie vėl užpuolė mūsų tė
vynę ...”

Mano žmona, kuri tada buvo 
atvykusi manęs aplankyti, buvo 
labai geroj nuotaikoj. Aš pats 
taip pat. Jai parodžiau pirštu į 
kompartijos sekretoriaus raštinę 
ir pasakiau:

— Po poros mėnesių aš ten sė
dėsiu ir dirbsiu ...

Žmona gi, parodžiusi pirštu į 
NKVD kalėjimą, mane pataisė:

— Žiūrėk, kad ten vėl nedirb
tum ...

Mūsų “kultūrinė grupė” ir to
liau dirbo. Ką? — valymo darbus 
atlikom. Aš gi savo naujų draugų 
akivaizdoj netgi kaltinau Hitlerį 
už “tokį pasalūnišką užpuolimą 
Sovietų Sąjungos”.

Nežiūrint mano rodomo “ištiki
mumo” Sovietų Sąjungai, visvien 
tą vakarą vėl buvau suimtas ir 
patalpintas NKVD kalėjimam 
Žmonos žodžiai išsipildė ...

Ir vėl mus vežiojo iš vietos į 
vietą, iš kalėjimo į kalėjimą, pa
kol vieną tamsią rugsėjo mėn. 
naktį, laike vokiečių bombonešių 
puolimo, didelei grupei kalinių, 
jų tarpe ir man, pavyko pabėgti 
iš kalėjimo ir pasiekti vokiečių 
linijas. Taigi, atsidūrėm Vaka
ruose. Kur viltyje ir sapnuose vi
suomet stengdavomės pakliūti...

Deja, neradom laisvės ir laimės 
ir ten. Buvom pristatyti prie labai 
sunkių darbų, buvom laikomi 
pusnuogiai ir pusbadžiai, pakol 
pasibaigė karas ir mes patekom 
■Vakarų sąjungininkų žinion.

Bet..ar jau radome tenai 
laisvę? Toli gražu, ne! Mat, pagal 
Stalino ir Vakarų valdovų susi

turėjome būti 
t į tėvyne. Tai 

r . ---------O iš tikrųjų
vėl i tas’pačias Solovkas ar į kitus 
kalėjimus...

pradėsiu] Vakariečių laisvės saulė apte- 
gyvėMb* mo mūsų akyse. Laukiniškai mes

pergalėdavo amerikiečių baltieji 
ir juodieji kareiviai. Mūsų pusėj 
kovojo moterys ir vaikai. Visi gy
dėmės nuo pareigingųjų kareivių, 
kaip Įmanydami. Vienok buvom 
suimti ir uždaryti už mūro sienų. 
Esą, reikia gi mus parvežti Į tė
vynę. Tačiau tarytum stebukle, 
atvyko i mūsų perėjimo punktą 
amerikiečių pulkininkas Duncan, 
kariškai pasisveikino su mumis ir 
pranešė, jog gautas iš Vašingto
no Įsakymas mūsų išvežimą su
stabdyti. Ach, kiek buvo džiaugs
mo! Pagaliau, susiprato ir sąjun
gininkai ... (O jie buvo visdėlto 
išvežta i “tėvynę”, kur jų laukė 
mirtis arba ilgametis kalinimas)...

tis NKVD būstinėj — registruo
tis ... .

Ir darbo negalėjau gauti. Ma
nęs nepriėmė netgi miško kirsti, 
kitaip sakant, dirbti “naujoj pro
fesijoj”, kurios buvau išmokęs 
Solovku salose. Mat, buvau “liau
dies priešas” ... a ...

Vieną kartą, labai desperatiš
kai nusiteikęs, nuėjau į komparti
jos punktąir pareiškiau:

— Esu buvęs kontrrevoljųti 
nierius, apkaltiptas planuot , 
ginkluotu sukilimu prieš dabartį-, nę'iSffią; Jeigu'^4 
maū kokio nors (fa 
mane atgal i kalėjimą arba sušau- 
dvkite. Kitaip — aš į 
plėšti ramius miestelio gyv< 
jus...

Rytojaus dieną, visdėlto, bu- jome dantimis ir nagais, konser- 
vau pasiustas į darbovietę, keis- vų dėžutėmis, lazdomis ir kitais 
ta vardu: “Kultūrinė kolektyvinė primityviais ginklais. Deja, mus

TMi

kovojome prieš grąžinimą. Kovo-

du dažė ir valė vieno tanklaivio cis
terną. Darbą baigiant sprogo 

ir elektros lemputė, kuri uždegė 
tanke-cisternoje esančias, dažų, 
alkoholio ir naftos dujas ir šeši 
vyrai paskendo liepsnų jūroje. 
Neapsakomos panikos pagauti, 
nelaimingieji darbininkai ieškojo 
išsigelbėjimo. Pirmasis per lieps
nas išsiveržė ant laivo denio Ju
saitis, o paskui jį Juozaitis. Juos 
pasekė vienas argentinietis, kuris 
taip pat mirtinai apdegė. Kiti, ku
rie sukrito ant tanko-cisternos 
grindų, mažiau apdegė, bet jų gy
vybė pavojuje. Nuvežus visus Į li
goninę, Jusaitis ir Juozaitis mi
rė. Artimieji jų draugai pradėjo 
rūpintis palaidojimu. Daugiausia 
rūpesčio ir vargo turėjo Pijus Sa
kalauskas, kuris netik daug vargo 
juos iš ligoninės išgaunant, bet ir 
užleido savo namus jų pašarvavi- 
mui. Argentinoje gyvenantieji 
tremtiniai jam liks amžinai dė
kingi už toki geraširdiškumą 
tremtinių atžvilgiu.

šie du tremtiniai rugsėjo 27 d., 
gausaus būrio lietuvių buvo pa
lydėti i amžiną poilsio vietą — 
Sarandi kapines, čia atsisveikini
mo kalbas pasakė parapijos kle
bonas kun. J. Duoba ir liet, radijo 
valandėlės vedėjas Z. Juknevi
čius. Riedėjo gailios ašaros per 
visų veidus ir tikriausiai visi gy
veno su linkėjimais šiems tremti
niams ilsėtis amžinoje ramybėje 
svetimoje Argentinos žemėje.

Vytautas Jusaitis, gimęs 1925 
m. sausio 12 d. Obeliuose, Rokiš
kio apskr., buvo baigęs Tauragės 
mokytojų seminariją. Lietuvą ir 
artimuosius apleido 1944 m., išei
damas į nežinią tremtinių keliais. 
Tais keliais per Italiją nuėjo i 
Argentiną, čia negalėjo pamiršti 
savo tėvynės ir ten vargstančių 
senų tėvelių, brolių ir artimųjų. 
Kentė baisų nuliūdimą ir blaškė
si ieškodamas nusiraminimo lie
tuvių tarpe, ką dalinai ir rado. Jis 
buvo' nuolatinis svečias daugelio 
lietuvių namuose, nuolatinis dai
nininkas choruose ir nuolatinis 
visų pagerbėjas. Buvo pasiruošęs 
skristi į JAV pas ten laukiančius 
gimines, bet svajonės ir planai 
sudegė ugnyje kartu su juo.

Bernardas Juozaitis, gim. 1910 
m. Smilgiuose, Panevėžio apskr., 
buvo “Maisto” tarnautojas ne- 
prikl. Lietuvoje. Buvo vedęs ir- 
turėjo šeimą, bet karo audra ji 
nuo šeimos atskyrė. Išėjo vienas 
tremties keliais ir apsistojo ilges
niam laikui tik Argentinoje, čia 
skaudžiai pergyveno savo likimą 
ir norėjo surasti nusiraminimą 
ten, kur jo ieškantieji randa dar 
didesnį skausmą. Nesant artimų
jų ir jo palaidojimu rūpinosi visi 
draugai, kuriuos jis įsigijo trem
ties vieškeliuose.

Lai būna lengva jiems Argen
tinos žemelė! L. Kančauskas.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Are., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SW\NKAS

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

nuo 10% iki 40%.
Prašome reikalauti misą naujai atspausdintą vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame P A ČTI I Jūsl? įdarytus ir apdraustas Įvai-
paprastu ir UKv r I v rius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagą, priedą ir įvairią kitą prekią.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų.gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINE IŠTAIGA:

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

1®5 Cannon St. IL, Hamilton, Out. TeL JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis. 
94 Doudas SU Sndbnry, Ont Tel. OS. 8-5315. Ponia M. Venskeričienė. 
1702 Whitehall Drive, London, Ont TeL GL. 1-0821. Ponas K. Kndnkis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.

Sovininkoi S. ir A. Kaluza
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LIETUVIŠKI APMASTYMAI TORONTOJi dainuos “Tž” dešimtmečio koncerte
LIONĖ JUODYTĖ

yra kilusi iš dainininkų šeimos. 
Gimė ir užaugo Jasonių kaime, 
3 klm. nuo Utenos. Dar pradžios 
mokykloje pradėjo reikštis kaip 
dainininkė-artistė. Anksti tapu
si našlaite — tėvas mirė dar prieš 
jos gimimą, o motina jai esant 
vos 7 metų — turėjo išeiti sunkų 
gyvenimo kelią. Jos svajonė buvo 
patekti Amerikon, kur galėtų iš
lavinti savo balsą.

1939 m. ją pas save atsiima 
brolis ir brolienė, gyvenę Mont- 
realy. Ten ji Įsijungia i Lietuvių 
Klubo chorą, su kuriuo dalyvau
ja jo parengimuose, kaip vaidin
toja ir solistė.

Vėliau susiriša su dėde, gyve
nančiu Amerikoje, kuris ją Įduk
rina ir 1944 m. atsiima i Niujor
ką. Čia ji Įstoja Į muz. Jono Jan
kaus vadovaujamą Apsireiškimo 
parapijos chorą, tuo metu buvusi 
vieną didžiausių lietuvių chorų 
Amerikoje. Čia ji pradeda lankyti 
gimnaziją ir stuuijuoti muziką bei 
lavinti savo balsą. Kaip solistė į 
koncertuoja Įvairiose New York > 
bei New Jersey lietuvių koloni-! 
jose.

1947 m. išteka už Aleksandro 
Matieciaus-Mathews, kuris ją pri
spirta rimtai imtis darbo. Be savo 
vyro moralinės ir materialinės pa
ramos niekados, ji sako, nebūtų 
pasiekusi savo užsibrėžto tikslo.' 

Pati pirmoji jos balso mokyto
ja buvo Madam Paola Novikova, 
pas kurią mokėsi ir Metropolitan 
operos žvaigždė Paulina Stoškutė 
- Stoska. Jos nurodymu ji mokosi 
vokiečių, prancūzų, ispanų bei ita
lų kalbų, studijuoja dramą, bale
tą, skambinimą pianinu bei lai
kysenos. Tai tęsiasi apie 6 metus.

Tame laikotarpyje dainuoja 
Niujorko “Roxy” teatre, vaidina 
viename auklėjamame filme, dai
nuoja operose, Niujorko miesto 
orkestro festivaliuose, per radiją 
bei televiziją. Už pasirodymą vie
name festivalyje, kur dalyvavo 
kartu su pasaulinio masto artis
tais, kaip L. Melchior ir kt, Niu
jorko burmistras R. Waglmr jai 
pasiunčia asmenišką padėkos laiš
ką. Dalyvaujant koncerte Balti- 
morėje, kurio pelnas buvo skiria
mas JAV olimpiados fondui, Įver- politikas, kuris kartu su liberalų 
tinant jos pasiekimus, ji buvo pa- vadu prof. Ohlinu ir eile kitų žy- 
skirta užbaigti programą. mių asmenų vykdė smarkią akci-

Lionei, tačiau, lietuvybės rei- ją prieš Chruščiovo pakvietimą i 
kalai arčiauisai prie širdies. Ji < Skandinaviją. Hjalmarsson buvo 
nuoširdžiai talkina “Rūtos” an- vienas iš vadovų vadinamo Stock- 
sambliui, vadovaujamam ■ muz. holmo komiteto, kuris Chruščio- 
Kačanausko. Kartu su šiuo an- "—' ~ _ —
sambliu ji išpildo programas ra
dijo ir televizijos valandėlėse. Si 
savo darbą ji apvainikavo Įdai
nuodama lietuviams jau plačiai 
žinomą ir didelio pasisekimo tu
rinti lietuviškų dainų albumą 
“Dainos iš'Lietuvos”, kuri išleido 
Request Records kompanija. Tik 
viena solistė ir jos vyras žino ko
kias kliūtis teko nugalėti, kol pa
siekė tokių rezultatų. Juk tai pir
mas atsitikimas muzikos istorijo
je, kad lietuviškos dainos būtų 
išleistos pasaulinio masto bendro
vės ir Įrašytos muzikos katalo
guose. Jų pasisekimą ir populia
rumą rodo jų didelis pareikalavi
mas. Trys šio albumo dainos iš-

ŠALČIUS

leistos mažomis plokštelėmis (45 
rpm) Įdainuotos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Šalia šio Hi-Fi albumo 
dar bus leidžiamas ir stereo albu
mas .

Savo nemažą repertuarą solistė 
dar vis gilina ir platina. Prieš 3 
metus ji yra gavusi stipendiją iš 
pasaulinio masto muzikės Estel
le Liebling, pas kurią galutinai 
apšlifuoja savo repertuarą. Spe
cialią savo retam balsui tobulinti 
yra gavusi stipendiją iš Lydia 
Lyndgren, kuri sol. Lionę rengia

(E) Švedijos užsienio reikalų 
ministeris Undenas atšaukė kon
servatorių vadą Hjalmarsson iŠ 
švedų delegacijos JT. Tai tas pats

išsiųsti gastrolėms po Europą. 
Repertuarus rengiant jau 5 me
tai su ja kartu dirba pianistas 
Aleksas Mrozinskas ir Vienos 
konservatorijos profesorius Fritz 
Kramer, kuriam tenka didelis 
nuopelnas, kad pasirodė “Dainos 
iš Lietuvos”.

Torontiečiai solistę Lionę Juo
dytę pirmą kartą išgirs “Tėviš
kės Žiburių” dešimtmečio kon
certe - baliuje.lapkričio 14 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje.

Kaltina pavaldinius Lietuvoje. 
Iš Lietuvos rašo: “M. Sakosi Ti
nimo knygos “Sužadėtinė" nėra 
gavęs (išsiųsta prieš 4 mėnesius) 
ir nemano, kad gautų. Tai esąs, 
anot jo, neretas reiškinys. Taigi 
siūlau asmeniškai “kultūriniai pa
bendrauti” ir pasiųsti kokią ne
utralią knygą išbandymui. Atme
ni, kad rašiau, jog mūsų draugų 
kiek siuntė grožines knygas Lie
tuvon — jų niekad negavo”. Dė
mesio ateities istorikai, kurie 
svarstys dėl kieno kaltės “kultū
rinis santykiavimas” tarp pasau
lio lietuvių nesiriša.

Maišalynė su vardais. Kas nors 
turėtų rūpintis, kad lietuviški var
čiai butų tiksliau ir respektuoja
mi naudojant svetimtaučių spau
doje. Normaliai tai būtų “Ame
rican Lithuanian Information 
Center” funkcija.. Štai vienos sa
vaitės bėgyje šios maišalynės pa
vyzdžiai — Lis, prie Čikagos, 
laikraštis plačiai aprašo lietuvį 
dr. Rimą Sidrį, kuris atidaręs ten 
akių specialisto-chirurgo kabine
tą. Jis studijas pradėjęs “Kansas, 
Lithuania”. Scrantono srities dien 
raštis aprašo dr. Claude Girtau
tas, kuris dėstąs kolegijoje rusų 
kalbą. Jis esąs lietuvis studijas' 
baigęs Muencheno universitete. 
The New York Times pateikė re
portažą apie Pabaltijo valstybes 
ir trumpą raportą apie . Vilną. 
Kodėl Vilna, bet ne Vilnius ar 
bent Wilno, kada Tallinas neva
dinamas Rėvai? Laikraštis į šito
kius privačių asmenų klausimus 
paprastai neatsako. Associated 
Press gi painformavo, jau seniau, 
kad ateityje ji naudosianti “Vil
nyus”. . -
Šalpa tai ne politika

Vienas svetimtautis pokalbyje 
aptarė mus lietuvius esant “ark
liais su akių uždangalais”, kurie 
tematą kelią, ant kurio buvome

užvesti ir einame juo nors tas 
kelias niekur neveda. Kai šis ko
respondentas BALFo konferenci
joj Brooklyne užklausė ar bandė 
“Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas Šalpai” rasti būdų šelpti 
vargstančius tėvynėje, klausimą 
palydėjo kaikurių korespondentų 
patyčios ir pašaipos pastabos.

Fondo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus atsakė, kad nieko tuo rei
kalu nebuvo daryta. (BALFas yra 
paskelbęs, kokiuos siuntinius jis 
siunčia už geležinės uždangos. Se
niau buvo skelbta, apie kaikurias 
uždangos pralaužimo pastangas, 
tai kaip galėjo būti šitaip atsaky
ta? Red.).

Sumaniai sušauktoj išeivijos 
spaudos konferencijoj kun. L. 
Jankus išsamiai pateikė vadovau
jamosios įstaigos apžvalgą. Duo
menys jau buvo skelbti šiame ir 
Kituose laikraščiuose. Apsvars
čius visa tai kas buvo pasakyta, 
apgailėtina, kad netikęs lietuvių 
“politikos” supratimas ardo ir 
žlugdo veiklą institucijos, kuri 
stebino savo idėja ir savo darbu 
visus. Su pagarba tegali būti mi
nimi lietuviai veikėjai prisidėję 
prie šios įstaigos Įkūrimo, ener
gingasis valdybos pirmininkas 
kan. J. Končius, mokėjęs savo or
ganizaciją vertai Įvesti Į Ameri
kos šalpos organizacij'ų tarpą. Su 
rūpesčiu klausėsi susirinkę spau
dos bendradarbiai r. vedėjo kun. 
L. Jankaus nusiskundimo, kad 
bendrasis šalpos darbas trukdo
mas politikierių, kurie nesąmo
ningai ir šalpos darbą bando ego
istiškai suskirstyti i šelpimą savo 
profesijos žmonių, kilusių iš to 
pačio miestelio, ar artimų kito-

I kiais požiūriais.
šitie žmonės skelbė, kad tvar

koj, jie saviškiai remia saviškius 
privačiais siuntiniais, bet girdi, 
rėmimas per taip vadinamą “LT 
SR Raudonąjį Kryžių” tai jau bū
tų kolaboravimas su okupanto 
pavaldiniais. Susidariusi padėtis, 
kad išbėgusiųj’ų giminės iš savų
jų gauna gausius pakietus, o naš
lės ir našlaičiai žmonių, kurie ti
kėjo privalą krūtine ginti Įtikėtus 
patriotinius idealus, dažnai grįžę 
be nieko iš Sibiro tremties, net 

! nacių “valdančiųjų” iš Lietuvos

Jaunesniųjų ateitininkų 
berniukų ir mergaičių agape bus

Operos spektakliai 
Canadian Opera Co. šių metų

šį sekmadienį 3.30 vai. Prisikėli- savąjį XI festivalį pradėjo spalio 
mo parap. muzikos studijoje. Ar- 12 d. ir pabaigs šį šeštaaienį, 
batėlės metu patys vaikai atliks spalio 24 u. Šiemet Royal Alex-

Įdomus ginčas Skandinavuose

vo atvykimo i Švediją metu plana
vo didžiules demonstracijas už 
Pabaltijo tautų laisvę, prieš so
vietinę priespaudą. Chruščiovas 
akivaizdoje pasireiškiančio “ne
draugiškumo” nuo vizito i Skandi
naviją susilaikė. Švedų vyriausy
bė, bijodama, kad Hjalmarssono 
dalyvavimas švedų delegacijoje 
Jungtinėse Tautose —- ypač da
bartinėje sesijoje, kurioje dalyva
vo pats Chruščiovas, gali prives
ti prie kokių nors netikėtumų 
diskusijose, atšaukė Hjalmarsso- 
ną dar prieš sesijos pradžią.

Kaip pranešama iš Skandinavi
jos, tasai švedų vyriausybės žy
gis plačioje visuomenėje laiko
mas nepopuliariu. Jei iš vienos

pusės , ir suprantamas susirūpini
mas išlaikyti “neutralumo lini
ją”, tai iš kitos pusės stebimasi, 
kad Stockholmo vyriausybė paro
dė toki dideli jautrumą.

Kaip vyriausybė aiškinasi
Švedų min. pirm. Erlander 

masiniame socialdemokratų mi
tinge Stockholme gynė švedų ne
utralumo politiką. Esą, konserva
toriai, Hjalmarssono vadovauja
mi, nori priversti švedų vyriausy
bę keisti užsienio politikos kursą. 
Hjalmarssonas metai iš metų vei
kiąs tokia kryptimi, kuri nėra su
taikoma su nepriklausoma užsie
nio politika. Konfliktas liečiąs ne 
tik Chruščiovo vizitą, bet ir pa
čius švedų užsienio politikos pa
grindus. Hjalmarssonas, be to, 
pavasari švedų parlamentui pa
siūlęs, kad Švedija pirktų iš už
sienio lėktuvus ir raketas su ato
minių sprogmenų Įrengimais. Tai 
būtų reiškę, kad Švedija dedasi i 
vieną iš stambiausių karįnių blo- 
kų.. Konservatorių priekaištai

prieš užsienio reikalų ministerį 
Undėną — kad jis perdaug patai
kaująs Sovietų Sąjungai — esą be 
pagrindo. Kaip tik Undėnas griež
tai esąs pasisakęs už Baltijos jū
ros erdvės laisvę ir už tai buvęs 
net opozicijos pagirtas. __ __________ _____ ________

Aštri reakcija Danijoje žodžiais, labai vargsta. (Bet ar ši-
Hjalmarssono atšaukimas iš JT tie vargšai galėtu būti šelpiami 

delegacijos iššaukė reakciją ir per LTSR Raud. Kryžių? Red.). 
Danijoje. “Dagens;Nyheter” pra-1 - . ' ■
neša iš Kopenhagos, kad Danijos;,
delegacijos JT narys Gotschalck-i daug nuolaidžios ir svyruojan- 
Hansen užtarė Hjalmarssoną ir; čios politikos.
paskelbė nebendradarbiausiąs su Į Kaip praneša “NZZ” iš Stock

holmo, švedų užsienio politikos j 
klausimai suvaidins svarbų vaid
menį ir būsimuose švedų parla
mento rinkimuose 1960 m. Ir 
mums pabaltiečiams Įdomu, kaip 
ateityje rutuliosis švedų užsienio 
politika — ar ikišiolinio neutra
lumo stiprinimo, ar didesnio pri-

“vienpusiškai” sudaryta Švedų 
delegacija. Tam nusistatymui pri
tarė ir kiti danų delegacijos na
riai, taip, kad Danijos delegacija 
to konflikto pasėkoje nuo šiol ne- 
bedalyvaus nė bendruose “šiau
rės kraštų komiteto” Niujorke po 
sėdžiuose. Danų nuomone, esą pa
grindo susirūpinimui, kad naujos artėjimo’ prie Vakarų linkme, 
sudėties švedų delegacija Jung- švedų visuomenėje abi srovės yra 
tinėse Tautose Rytų-Vakarų san- stiprios. Ateitis parodys, kuri iš 
tykių klausimuose laikysis per- jų paims viršų.

meninę programėlę. Kviečiame 
visus jaun. at-kus gausiai daly
vauti.

Moksleivių at-kų susirinkime 
pereitą sekmadienį išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Romas Burdu- 
lis, vicepirm. Violeta Simanavi
čiūtė, iždin. Virginija Sakalaus
kaitė, sekr. Dalia Daugvainytė. 
Senajai valdybai dėkojame už 
darbą vystant at-kų veiklą per 
pereitus metus ir tikimės- kad 
naujoji valdyba toliau tęs gražų 
darbą. D. D.

Liet. Vaikų Namų statybai 
paremti vyksta fantų vajus. Dau
gelis į šį reikalą jau palankiai at
siliepė. Yra gauta visa eilė ver
tingų fantų, kuriuos bus galima 
laimėti lapkričio gale.

Kviečiami visi, kas fantais, kas 
auka, paremti šį gražų darbą. Vi
sokia parama priimama betkuriuo 
metu pas seseles — 46 Delaware 
Ave., arba Prisikėlimo par.

Visiems mieliems geradariams 
betkuriuo būdu parėmusiems L V 
Namų statybos vajų nuoširdžiai 
dėkojame. Lauksime ir toliau vi
su darnaus bendravimo.

KAUKIŲ BALIUS
Lapkričio 28 d. Aušros klubas 

ir tėvų-rėmėjų būrelis ruošia di
džiulį priešadventini kaukių ba
lių. Geriausios kaukės bus premi
juojamos. Ruoškimės visi!

Toronto liet. Caritas 
savo posėdyje, praėjusį sekma
dieni šv. Jono Kr. par. kleboni
joje, nutarė lapkričio 28 d. at
švęsti Caritas Toronte Įsisteigimo 
dešimtmetį. Programoje numaty
ta: trumpai supažindinti su Ca
ritas šalpa, nuotaikinga meninė 
aalis, vaišės. Posėdyje patvirtin
tos vasaros metu išdalintos pašal
pos ir poros šimtų dol. paskolos. 
Nutarta dažniau lankyti Ontario 
psichiatrinėje ligoninėje esan
čius lietuvius, su jais pasikalbant, 
sušelpiant ir, juos sukvietus Į vie
ną kambarį, padaryti kuklius po
būvėlius. Po posėdžio aplankyta 
šiuo metu serganti ir esanti Oak
villes ligoninėje lievą Mankuvie- 
nė. Jai Įteikta Caritas piniginė 
auka :

IŠ TORONTO STUDENTU 
VEIKLOS
Initium semestri su naujųjų 

studentų Įrašymu ir kartu praves
tu K. Liet. Studentų Sąjungos 
Toronto skyriaus, metiniu susirin-

ander teatre statomos trys ope
ros: G. Verdi “La Forza del Des- 
tino”, S. Prokotevo “Trijų apel
sinų meilė” ir G. Rosini “Sevili
jos kirpėjas”. Pirmoji statoma 
originaio kalba, o abi kitos ang
lų vertime. Spektakliai vyksta 
kasdien 8.15 v.v., o trečiadieniais 
ir šeštadieniais dar ir popietėm. 
Šią savaitę dar eis: trečiadienį va
kare “Sevilijos kirpėjas”, ketvir- 
tad. — “Trijų apelsinų meilė”, 
penktad. — “La Forza ael Desti
ne”, šeštad. — popiet “Trijų apel
sinų meilė”, o vakare “S. kirpė
jas’’.

Kaip žinia, Can. Opera Co. yra 
išaugusi čionykštės konservatori
jos operos klasės pastangomis, 
tad ir dauguma pajėgų yra iš tos 
pat aplinkos, betgi pagrindinėm 
partijom solistai yra pakviesti iš 
kitur. Pajėgos tuo būdu yra ne 
menkos ir pastatymai imponuoja.

Nuostabu. Milijoninis miestas 
palyginus nedidelio teatro užpil
dyti nepajėgia. Kiekvieną vakarą 
vis nemažai būna tuščių vietų. 
Nejaugi beatgimstančią operą 
šiame kontinente galutinai nu
stelbs filmai bei televizija su ra
diju? Būtų gaila. Operos meno 
anieji visdėlto negali atstoti. A.

Muzikos aparatų prekybos 
bendrovė

Hi-Tone Ltd., kurios pirmininkas 
yra J. Preikšaitis, turėjusi savo 
krautuvę “Electro - Radio” 355 
Roncesvalles Ave., perėmė taip 
pat “Transocean Radio” krautu
vės patalpas 380 College St., pri
klausiusias p. Motušio vadovauja
mai “Atlantis Export-Import 
Co., kuri perėjo tik i urmo preky
bą. Naujoji krautuvė vadinsis Hi- 
Tone Radio 
las.

Serga 
Oakvilles

Jos vedėjas p. Oža-

I. Mankuvienė 
ligoninėje jau virš 

savaitės gydosi žinoma visuome
nininke Ieva Mankuvienė. Ligo
nė yra varginama kojų nusilpi
mo ir negalėjimo vaikščioti. Sek
madienio popietę ligoninėje ją 
aplankė visos trys jos seserys, 
gyvenančios Toronte.

Padėka
Mielam vilniečiu bičiuliui p. L. Vyš

niauskui, jau už nepirmus paaukotus 
5 dol., Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gai nuoširdų taria ačiū

VKLS Toronto skyr. valdyba.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos
— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbi?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. AUGUSTINAVIČIUS — RO. 2-9153, 
J. VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas 
ir diskusijas ekonominiais klausimais.

KURO ALYVA - ANGLYS

THE

Paskambinkite dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ

ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

VISIEMS KANADIEČIAMS!
Nelaimėje 
socialinė globa yra 
prieinama kiekvienam 
Ontario gyventojui

Hon. Louis P. Cecile, Q.C., LL.D.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

perkėlė 
savo kabinėta j naujas patal
pas 1796 BLOOR ST. W., į va
karus nuo Keele prie Oak- 

mount Rd.
Darbo valandos: 1 val.-3.30 v. 
p.p. ir 6-8 vai. y., ir susitarus. 
Šeštadieniais: 11-3.30 vai. p.p. 

Trečiadienį uždaryta.
Telefonas: RO. 6-6791.

i kimu Įvyko pereitą penktadieni 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Buvo apie 60 dalyvių. 
Šiems mokslo metams i KLSS To
ronto skyriaus valdybą išrinkti: 
Genė Norkutė, Gražina Skirgai- 
laitė, Aldona šapokaitė, Vaidotas 
Kvedaras ir Vytautas Mikėnas. 
Pareigomis jie dar nepasiskirstė.

Akad. skautų metinis susirin
kimas sekmadieni prieš initium 
semestri taip pat išsirinko savo 
naują valdybą: pirm. Arūnas Dai
lidė, sekr. D. Galiauskaitė, ižd. 
K. Dainora, ASD pirm. Nijolė 
Bersėnaitė, progr. vedėja S. Skir- 
gailaitė, filisterių atst. Algiman
tas Banelis.

Stud, ateitininkų metinis susi
rinkimas įvyko pereitą sekmadie
ni, kuriame taip pat išrinkta nau
ja valdyba: Neris Karosaitė, Do
natas Stonkus ir Raimundas Stir- 
bys. Tarp kitko susirinkimas nu
tarė už poros savaičių padaryti 
ekskursiją i Otavą. Valdyba pa
reigomis dar nepasiskirstė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visokieriopai 

prisidėjusiems prie Vilniaus Dienos 
minėjimo parengimo sekantiems asme
nims ir įstaigoms:

Parapijų klebonams ir kunigams, 
ypatingai Prisikėlimo parapijos kuni
gams, “Tėviškės Žiburiams”, “Tėvynės 
Prisiminimų” radijo valandėlės vedė
jui p. J. R. Simanavičiui, pp. Augai- 
čiams, p. Keršienei ir jos vadovauja
moms skautėms, p. muz. St.. Gailevi- 
čiui ir jo vadovaujamam kvartetui, 
sol. Sriubiškienei, sol. Bigauskui ir vi
sai atsilankiusiai visuomenei.

Vilniaus Dienos minėjimo k-tas.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaino per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS 
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. LE. 7-3782.

Mūsų didžioji provincija 
džiaugiasi didžiuliais žmo

nių ir gamtos turtų ištekliais ir augštu 
gyvenimo lygiu. Keičiantis aplinky
bėms, tačiau, kartais socialinė žmogaus 
gerovė gali būti pažeista — vistiek ar 
tai būtume gimę kanadiečiais ar tapę 
jais. Tiems atvejams Ontario valdžia 
per Department of Public Welfare pa
rūpina fondus pagelbėti nelaimėn pa
tekusiems ir pasirūpina pagalbos rei
kalingais vaikais ir seneliais. Tuo būdu 
bendras provincijos klestėjimas panau
dojamas užtikrinti, kad dėl nelaimingų 
atsitikimų nei vienas neliktų be to, kas 
gyvenimui būtina. Departamento kont
rolėje esančių svarbiausių socialinės pa-

ramos programų tarpe yra:
• Senatvės pašalpa,
• Vaikų globa,
• Senelių namai,
• Vaikų darželiai,
• Speciali priežiūra namuose,
• Pašalpa akliesiems,
• Pašalpa motinoms,
• Pašalpa padegusiems,
• Nedarbo pašalpa,
• įsikūrimo parama, *
• Namų ruošos ir gail. seserų 

tarnybos.
Apmokytas provincijos socialinės globos 
darbuotojų personalas kiekvienoje Onta
rio dalyje yra pasiruošęs suteikti asme
niškų patarnavimų ir patarimų.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard9s Cleaners

MIMSm

'SUPTO

TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.

Smulkesnių informacijų kiekvienu socia
linės globos klausimu galima gauti vietos 
Welfare įstaigoje arba parašant j Welfare 
Department, Parliament Buildings, To
ronto.

COMPANY LIMITED

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

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsuki!

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių {dėjimas tik

onfinenta/ontineafa/ »r

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite CNH DABAR 
Sumokėsite vėliau

Prodedont $100.00. Įmokėti 10%, poliekant iki 24 
menesių i šs i mokė  j imu i — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pot gali būti finonsuojomos.
• Visokie potogurnai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI 1 RYTUS 

IR VAKARUS.

985 College St Tel. LE. 1-5166
Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.

PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vaL vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

Informocijų ir užsakymų reikalais kreipkitės 
i Canadian National bilietų agentūras.

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

ONTARIO DEPARTMENT 01 PUBLIC WELFARE
Hon. Leslie M. Brest. Q.Cw LUO.
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Pavergtoje tėvynėje
Lyg naują vienuoliją Panevėžy, 

atrodo, buvo įkūrusi Paulina Rai
tytė, gyv. Gogolio Nr. 26a.

“Tiesa” rašo, kad “prieš dau- 
: gelį metų”, kunigams Budrikiu!, 
; Kartočiui ir kitiems vadovaujant,
- Raižytė savo namuose subūrusi 

grupę merginų atskiram gyveni
mui. Jos visos dirbą ir savo už
darbius suneša vadovei, gyveną 
pagai nustatytas namo taisykles, 
kurios, pasak “Tiesos”, labai atsi
duodu viduramžiais. “Tiesoje” 
St. Šarūnas ir Rudolfas Juras ra
šo: “Atėjusi i Raižytės namus, 
mergina privalo prisiekti, kad 
nuo tos dienos ji atsisako “žemiš
kos laimės ’, kad jos “vienintelis 
sužadėtinis — Kristus”. Dar dau
giau, taisyklės reikalauja atverti 
širdį ne tik Kristui, bet visų pir
ma šeimininkei ir “dvasiškam ga
nytojui”. Kai gretimuose namuo
se žmonės vakarais klausosi radi
jo, eina i teatrus, skaito knygas, 
šio namo gyventojos prie šventų
jų paveikslų kryžium puola. Vis
kas daroma pagal Raižytės nuro
dymus. Dvasiškai pastiprinti kai- 
kada atvyksta kunigas. O atlaidų 
dienomis šio namo vienas kam
barys, lyg viešbutis, išskiriamas 
kunigams”.

Korespondentai sumini ir ke
letą pas Raižytę gyvenusių mer- 
gačių, tačiau tik vardais, be pa
vardžių.

Iš korespondencijos nematyti, 
kad šioji mergaičių įstaiga būtų 

jau sunaikinta, betgi korespon- 
' dentai ją baigia šitaip: “Kartu ky
la klausimas, kur buvo visuome
nės organizacijos, kai šiuos žmo- į

- nes į klaikias pinkles traukė baž
nytininkai”.

“Bažnyčios tebėra tos pačios. 
Tik visos klebonijos pakeistos i 
liaudies valdiškas Įstaigas. Kaž
kurios klebonijos buvo labai pui
kiai Įrengtos, tai dabar vartoja 
naudingiesiems dalykams. Kuni- 
giokai apsigyvenę prastesniuose 
namuose. Taipgi jų laukų plotai 
prijungti prie kolektyvų”. Taip 

*rašo “Laisvės” spalio 6 d. laido
je šią vasarą Lietuvoje su eks
kursija lankęsis R. Merkis.. Jis 
rašo važiavęs iš Anykščių į Svė
dasus, Vyžonas, Užpalius, Jūžin
tus ir Dusetas.

Miestukai jam atrodę sumažė
ję, palyginus su tuo, kaip jis pali

nkęs prieš 50 metų. Ešą žydai iš
nykę, o miesteliuose anais laikais 
gyvenę ūkininkai išsiskristę i vien 
kiemius (žinoma, dar nepriklau
somos Lietuvos laikais).

“Man buvo nuostabu, kad ke
liai tarp tų miestukų prastesni, 
kaip kad aš juos palikau. Kuomet 
taip didesnių miestų keliai visai 
Euikūs, cementuoti^ asfaltuoti, 

•ėl to jų viršininkai visaip teisi
nosi”.

Jokių vaistų siųsti Lietuvon

nereikia. Jais tik spekuliuoja ne
sąžiningi elementai’*, — rašo 
“Laisvės” Nr. 80 Lietuvon nuvy
kęs raudonasis, buvęs gydytojas, 
Jonas Kaškaitis-Kaškiaučius. Se
nukas arba nebegali galvoti, arba 
pamiršo, kad atrodys juokingas 
teigimas, jog vaistų pakanka ir 
visdėlto jais spekuliuojama. Juk 
niekad niekur pasauly niekas ne
galėjo spekuliuoti tokiais daly
kais, kurių galima gauti normalia 
tvarka. Kodėl gi čia niekas vais
tais nespekuliuoja?

Jurbarko hMro statybai ruo
šiamasi. Antram kilometre prieš 
Jurbarką jau vyksta Nemuno pa
krančių paviršiaus geodeziniai 
tyrinėjimai. A. Stakio “švyturio” 
korespondento žiniomis, netrukus 
ten plačiu tempu bus statoma di
džiausia Pabaltijy ir-moderniš
kiausia visoj TSRS hidroelektri
nė. Dabartiniams darbams vado
vauja vyr. geologas A. Breivė.

Vilniaus arkivyskupo rūmuose 
“dabar yra Lietuvos prezidento 
raštinė”, rašo “Laisvėje” iš eks
kursijos i Lietuvą grįžęs S. Pen- 
kauskas iš Lawrence, Mass. Išei
tų, kad juose yra vad. augšč. ta
rybos prezidiumo kanceliarija.

KRISTAUS KARALIAUS
ŠVENTES MINĖJIMAS ruošia

mas Hamiltono at-kų įvyks spalio 
25 d., 5 vai. vak., Lietuvių Namų 
salėje, 1292 King St. E., Paskai
tą šios šventės proga skaitys “T. 
2.” redaktorius iš Toronto. Me
ninę dalį išpildys Hamiltono lie
tuvių tautinių šokių grupė ved. G. 
Breiehmanienės, solistas Vaclo
vas Verikaitis ir moksl. at-kės. 
Maloniai kviečiame visus hamilto- 
niečius ir apylinkių lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame mi
nėjime. Kuopos valdyba.

SPAUDOS BALIUS, ruoštas 
at-kų, praėjo puikioje nuotaiko
je, nors atsilankė apie 80 svečių. 
Gauta pelno virš $100, kuris bus 
paskirstytas jaunimo spaudos 
reikalams. Taip pat at-kai pra
neša, kad šiais metais jie ruošia 
didelį šokių vakarą, savo dešimt
mečio proga, kuris įvyks lapkri
čio 21 d. Todėl at-kai kviečia vi
sus iš anksto ruoštis šiam baliui 
ir jame skaitlingai dalyavuti.

STASIO ŠALKAUSKIO VAR
DO VYR. AT-KŲ KUOPA šiemet 
švenčia savo veikios dešimtmetį. 
Šventė įvyks lapkričio 21 ir 22 
d.d. Ta pačia proga jie įsigyja sa
vo vėliavą, kuri bus pašventinta 
per iškilmingas pamaldas lapkri
čio 22 d.

Šioje' šventėje laukiama daug

HAMILTON, Ont
terio, Toronto ir kitų vietovių.

VIENINTELIS IR DIDELIS
LONDONE

šokių vakaras
ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 24 d., 

puikiojij O.F.T. salėj, — 555 Dundas St., prie William St.
(plento Nr. 2 tęsinys). Pradžia 7.30 v.v. ĖST.

Pelnas skiriamas kuriamam liet, jaunimo fondui.
Trumpa ir linksma programa. Bufetas su visų rūšių gėrimais! 
Savo atsilankymu ir loterijai atneštais fantais kartu Jūs prisidė
site ir prie lietuvybės išlaikymo. Vienintelis šokių vakaras aštuo- 
nių mėnesių laikotarpy! Plačiau žiūr. “TŽ” praeitam numery ir 
šio pusi. Londono korespondencijoje.

LAUKSIME
KLB Londono apyl. valdyba.

Mažosios kreipimasis į didžiąsias
Aš žinau, kad esu aš mažytė, o 

jūs — didelės. Ir iš to darau iš
vadą: jūs galite daug nuveikti, 
galite imponuoti mases, kurios, 
vos žodelį paminėjus, pas jus su
plaukia iš visų, kad ir tolimiausių 
Kanados ir net Amerikos kam
pų... O aš ... aš negalvoju apie 
didelius, šviečiančius ir toli nu
skambančius dalykus... Aš tik 
rūpinuos, kad išsilaikyčiau ir iš
saugočiau 200 lietuvių! žinau, 
kad man, kaip organizuotai lietu
vių apylinkei žlugus, jie visi būtų

AGENTŪRA “Q I N T A R A S”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus, čia gauna
mos visokias lietuviškos knygos, vadovėliai ir atvirutės. Parduo
dami Įvairūs vokiški radio aparatai ir patefonai. Phileo firmos 
televizijos aparatai.

Žymiai žemesnės kainos kaip kitur.
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po 

pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

REIKALAUKITE!

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

darbo kojiniu
jos ilgiau laiko už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 

GARSŪS NUO 1868 METŲ

nublokšti į svetimųjų masę, kuri 
imponuoja jau vien ir tuo, kad ji 
yra didelė, o lietuvių čia tik sau
jelė. Tokiu atveju šios srities lie
tuviškas jaunimas ištirptų toje 
masėje be ženklo, kad jų tėvai 
yra kada lietuviai buvę. Ar kas 
suabejos, kad liet, jaunimas yra 
vienintelė mūsų tautos išsilaiky
mo viltis?!

Mes, tos mažos, kol kas dar or
ganizuotos, lietuvių apylinkės na
riai, džiaugiamės jūsų laimėji
mais ir jus remiame savo gausiu 
atsilankymu į jūsų parengimus. 
Pvz., kad ir paskutinėje Liet. Die
noje Hamiltone dalyvavo labai 
didelis nuošimtis (nedaug sukly
siu pasakęs — 40%) tų Londono 
lietuvių, kurie dar yra pajėgūs va
žinėti ir kurie dar domisi betko- 
kia lietuviška veikla. Džiaugia
mės jumis, bet kartu norime iš 
jūsų kaiko paprašyti. Prašome tik 
vieno dalyko — retkarčiais pa
remkite ir mus mažus: atskiri 
asmenys — savo atsilankymu, o 
meno vienetai darydami nuolaidų 
už savo pasirodymus mažose ko
lonijose. Mes nieko ypatingo ar 
viliojančio čia jums negalime pa
siūlyti, bet tikime, kad jūs po 
šitokio atsilankymo pasijusite 
smagiau, nes jausitės atlikę pi
lietinę gero kaimyno ir ištikimos 
sesers pareigą. Mūsiškių, tiek 
rengėjų, tiek dalyvių, ūpas pa
kils ir tas prisidės prie veiklos 
pagyvėjimo. Pagaliau ir patiems 
gal bus įdomu retkarčiais pakeis
ti aplinką ir pasižiūrėti naujų vei
dų ir nuotaikų ... Po spalio 18 d. 
kūn. J. Danieliaus auksinio jubi- 
lėjaus iškilmių, spalio 24 d. bus 
vienintelis laike 8 mėnesių šo
kiu vakaras.

Be to, aplinkines apylinkes (šis 
prašymas netaikomas Toronto ir 
Hamiltono apyl.) • prašytume 
stengtis nerengti parengimų ta 
pačia data, žinoma, kiek tai yra 
įmanoma išvengti. Mūsų bėda — 
mes turime užsisakyti salę vie
nus, o svarbesnėms datoms net 
dvejis metus lĮprieki ir todėl ne
galime nė prie geriausių norų 
prie kitų prisiderinti. Mūsų pa
rengimų datos ateinantiems me
tams bus praneštos artimiausioje 
ateityje “TŽ” Londono žinių sky- • •

Liet. Namų narių dėmesiui! Di
džioji dalis narių jau grąžino 
jiems pasiųstų pranešimų, kiek 
kiekvienas turi pinigų, atkarpas, 
bet iš kitos dalies narių dar jų 
negavome. Maloniai prašome ga
limai greičiau atkarpas su parašu 
mums prisiųsti. Nariams, kurie 
iki lapkr. 1 d. to nepadarys, mes 
turėsime siųsti naujus praneši
mus registruotais laiškais, kas 
sudarytų bereikalingas išlaidas ir 
darbo.

Šis pranešimas liečia tik tuos 
narius, kurie į LN įstojo prieš 
š.m. gegužės 1 d. LN v-ba.

LN v-bos posėdis kartu su kont
rolės k-ja, spalio 11 d., padarė ei
lę sprendimų, kurie bus įdomūs 
nariams ir visai visuomenei. ~

Posėdį pradėjo LN v-bos pirm. 
St. Bakšys, pažymėdamas jo svar
bą ir prašė narių daryti sprendi
mus šaltu protu ir vadovautis sa
vo lietuviška sąžine.

Tvirtinant LN narių pasitrau
kimus ir naujų įstojimus, paaiš
kėjo, kad nuo liepos 15 d. iki 
spalio 11 d. š.m. gauti 3-jų narių 
pareiškimai atsiimti po $100 ir 
vieno $500 — viso 4 nariai sumo
je $800. Per tą patį laiką gauta 
2 nauji nariai po $500, 38 po 
$100, viso $4.800, papildomai įne
šė 1 narys $200 ir 4 nariai po 
$100; paskolos lakštų pirko 2 po 
$1.000, 1 už $300, 1 už $200 ir 1 
už $100. Išviso bendroje sumo
je LN gavo 40 nauju narių ir 
$8.000.

V-ba patvirtino kino pelną už 
rugpiūčio mėn., kurio buvo 
$1.036,56.

Posėdžio dienai visose einamo
se s-tose LN turėjo apie $12.000 
laisvų pinigų. V-ba, svarstydama 
jų panaudojimą (už pinigus, lai
komus ein. s-tose, jokio nuošim
čio nemoka), padarė šį pinigų pa
skirstymą: lapkr. 1 d. atmokėti 
$5.000 morgičių, kurių dar liks 
$90.000, $7.000 palikti, kaip 
stambesnę pinigų atsargą, nes 
šiuo metu labai suvaržytas kredi
tų gavimas. Iš jų $2.000 įnešti į 
liet, bankelį “Talką” šėrų s-tą, 
kuris, kaip žinome, pernai mo
kėjo 41/2%. Už $5.000 iki lapkr. 
1 d. nupirkti Canada Permanent 
paskolos lakštų (debentures) vie
nų metų terminu, ųįį kuriuos gau
namas 6%.

Kalbėdamas apie naują LN na
rių gavimą St. Bakšys prašė visų 
v-bos narių dėti pastangų galimai 
daugiau tautiečių įtraukti į šį di
delį lietuvišką darbą.

V-bos sutikimu posėdyje, jam 
pačiam paprašius, dalyvavo LN 
narys K. Lukoševičius. Jis iškė
lė mintį, kad LN įsteigtų biblio
teką ir tam darbui pats mielai su
tiko vadovauti. V-ba nutarė kita
me posėdyje tą reikalą išsamiau 
apsvarstyti.

Apie centrinį dienotvarkės 
punktą, kurio svarstymas truko 
apie 2 vai., manau supažindinsiu 
skaitytojus vėliau. Jis lietė VI K. 
LD Org. K-to kaltinimus St. Bak
šiui, Bendr. v-bos pirm. J. Vara
navičiaus oficialų siūlymą raštu 
St. Bakšiui iš LN v-bos pirm, pa
reigų pasitraukti ir atsakymo K. 
Baronui reikalus.

LN v-bos posėdis praėjo reto 
vieningumo dvasioje, visus St. 
Bakšiui kaltinimus atmetė ir pa
reiškė jam pilną pasitikėjimą.

Naujų LN narių telkimas pra
ėjusią savaitę ėjo didelio prieš 
LN nukreipto spaudimo ženkle. 
Visuomenė ir LN nariai atsakė 
kontra-smūgiu ir savaitės bėgy- 
jelsudėjo LN $2.000. Iki spalio 
15 d. gautas tik vienas nario pa
reiškimas grąžinti jo $100.

Nuoširdžiausiai dėkojame že
miau išvardintiems tautiečiams 
taip galingai remiantiems savąjį 
sunkiai kuriamą tautinį židinį.

Šeduikis Balys pats pasikvietė 
LN atstovą ir nariais Įrašė visus 
4 šeimos narius, įteikdamas $400. 
Jis pats nariu įstojęs jau žymiai 
anksčiau. LN nariais gavo jo mie
lą žmoną p. Olgą, sūnų Edmun
dą, dukreles Rūtą ir Ireną.

Jonikai, 11 Stirton St., antru 
savo šeimos nariu su $100 įrašė 
vienturtį savo sūnų Arūną. Gera
širdė Danutė, nors ir turinti šei
mą, sutiko dar vienus metus, be-

rods trečius iš eilės, vadovauti 
L. Kat. Moterų D-jos būreliui, re
miančiam Saleziečių liet, gimna
ziją.

Neseniai į Hamiltoną atvykęs 
Ciparis Pranas pats pasiūlė šimti
nę LN. Pripuolamai sutiktas 2a- 
deikis Antanas, turįs LN jau 
$200, pridėjo dar $300. Prancke- 
vičius Stasys, 19 Fairhold Rd: N., 
taip pat įnešė antrą šimtinę. LN 
v-bos pirm. St. Bakšys, įnešęs 
$1.000 prieš LN užpirkimą, at
sakydamas konkrečiu darbu jį 
puolantiems ir tiems, kurie spau
doje didžiuojasi pinigų iš LN at
siėmimu, įnešė dar $1.000 pa
skolos lakštams pirkti.

Visiems geriesiems tautiečiams 
LN v-bos vardu siunčiame gra
žiausią padėką!

Rūtą Kflmonytę Hamiltone 
matysime nuo ateinančio pirma
dienio spalio 26 d. iki šeštadie
nio, t.y. visą savaitę LN kine Del
ta, kur ji vaidins labai gražiame 
filme “Seven Brides for Seven 
Brothers”. Antras irgi labai gra
žus filmas “Ask Any Girl”, kuria
me vaidina David Niven ir Shir
ley Mac Laine. Nematėme Rūtos 
Lietuvių Dienoje, dabar yra ge
riausia proga pasigėrėti ja sa
vuose L. Namuose.

Užsisakė alyvą per LN Fondą 
du nauji tautiečiai — Breichma- 
nas Petras ir J. Grantas. Už juos 
NF gavo po $15, iš kurių pasiun
tė jiems dovanėles — po $5. Su
tartis atnaujino J. Adomaitis, A. 
Kamaitis, J. Kaminskas, 86 
Myrtle Ave. ir J. Arštikaitis, Ai
dershot, Ont. Už juos gauta po 
$5. Viso gauta $50. Visi užsisa
kykime savo krosnims alyvą per 
LNF, tuo būdu paremsime lietu
viškus reikalus ir gausime penki
nę kišenpinigių. Skambinti St. 
Bakšiui, JA. 9-4662.

Susilaukė dvynukų rugsėjo 29 
d. jaunoji Milės ir Alfonso Ky
bartų šeima. Tai pirmieji šios 
gražios šeimos vaikai. Alfonsas 
turi 142 James St. N. gerai ei
nančią mėsos gaminių prekybą, 
kurio pirkėjų tarpe yra nemažas 
skaičius lietuvių, šiuo metu Ky
bartai pasistatė vakarų Hamilto
ne naują namą, į kuri neseniai 
persikėlė gyventi. Motina ir nau
jagimiai jaučiasi gerai ir džiau
giasi didele šeimos laime. Linki
me mieliesiems Kybartams gra
žiausios ateities.

Zigmas ir Julija Didžbaliai spa
lio 11 d. savo gražiuose namuose 
artimųjų draugų tarpe atšventė 
10 m. vedybinę sukakti. Zigmas 
ir A. Pranckevičius -turi puikiai 
einančią namų pirkimo, ir parda
vimo įstaigą “Tri-Realty”, per 
kurią ir LN nupirkti. Linkime 
mielajai Didžbalių šeimai ilgiau
sių ir laimingiausių metų!

Atitaisymas. Praėjusiame “TŽ” 
Nr. 42 Hamiltono žiniose, apra
šant Oakville LN narius, pastebė
tos 2 klaidos: išspausdinta “p. 
Kyzejevienė”, o turėjo būti p. Ky- 
rejevienė ir vietoje “Joną Jurė
ną”, turėjo būti Joną Juzėną.

Už klaidas atsiprašome.Sk. St.

Atsakymas VI KID On. Komitetui
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A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

nuje.
Dėkojame už kantrybę ir už jū

sų gerus norus mūsų šauksmą iš
girsti ir jį išklausyti.

Londono lietuvių vardu
KLB Londono apyl. valdyba.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
hteigok JA. 7-5575

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka”

DARBO DIENOS: ontrodtehtofc fr pedtttriientols 5 - 8 vei vokoro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. LMtiaut t»Wgoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susiradimu odre»s: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont

SUDBURY, Ont.
Pavykusi konferencija. Sudbu

ry yra konferencijų ir suvažiavi
mų ženkle. Ir pasauliečiai ir dva
siškiai iš visos Kanados šįmet 
pasirinko Sudburio miestą įvai
rių pasitarimų ir suvažiavimų 
centru. Spalio 9-11 d.d. buvo pats 
didžiausias suvažiavimas — 7-oji 
Kanados katalikų visuomeninio 
gyvenimo konferencija. Spalio 9 
d., 8 v. v. iškilmingas atidarymas 
įvyko Sudburio arenoje, kur da
lyvavo apie 8.000 tikinčiųjų, taip, 
kad pritrūko net sėdimų vietų. 
Sveikinimo žodi tarė miesto bur
mistras J. Fabbo miestiečių var
du, o Sault Ste. Marie vyskupas 
J. E. A. Carter sveikino visos vys
kupijos vardu. Toronto kardino
las J. Em. C. J. McGuigan per
skaitė popiežiaus sveikinimą ir 
atlaikė šv. Mišias, o Halifaxo ar
kivyskupas pasakė progai pritai
kytą pamokslą. Be pasauliečių 
atstovų, kurių dalyvavo apie
I. 500 iš Įvairių Kanados vietovių, 
buvo 19 vyskupų, jų tarpe keturi 
arkivyskupai, šv. Tėvo atstovas 
ir apie 200 kunigų. Konferenci
jos centras buvo Christ the King 
parapija. Posėdžiai vyko katali
kų mergaičių Marymount gimna
zijos patalpose. Buvo svarstomi 
aktualūs šeimos, jaunuomenės ir 
pašaukimų klausimai.

J. Em. kardinolas C. J. McGui
gan konferencijos proga gavo 
Sudburio universiteto teisių gar
bės daktaro laipsnį. Iškilmingas 
diplomo įteikimas įvyko didžio
joj un-to salėj, spalio 9 d., 5 vai: 
p.p. Tokį pat garbės daktaro 
laipsnį š.m. rugpiūčio mėn. yra 
gavęs ir Montrealio kardinolas
J. Em. P. M. Leger, tada vyku
sios prancūzų katalikų mokytojų 
konferencijos proga.

J., Morkūnas susituokė su B. 
Zufelt. Sudburiškis.

Kalėdų švenčių proga sutei
kite džiaugsmo savo artimie
siems Lietuvoje. Siųsdami 
dovanas sutaupysite pinigus 
ir laiką tik per Lietuvių Pre
kybos B-vės Anglijoje atsto
vą A. Kusinskk Naujas ad
resas: 369 McLeod St., tele* 
fonas 4-1665.

.. Jei viens statys, 
tai kitas griaus .. •” 

A. Gustaitis.
Gyvenime žmogus visko gali ti

kėtis, bet to, ką paskaičiau apie 
save “TŽ” nr. 41 po antrašte “Lie
tuvių Dienos reikalu” tikrai nė 
sapnuate nesapnavau. Po tokio 
“smūgio”, kurį spaudoje man 
trenkė VI KLD Org. K-tas, eilinis 
tautietis tikrai gali pagalvoti: 
“Ko tas Bakšys į Lietuvą neva
žiuoją. Juk ar berasi didesni tau
tinių reikalų ardytoją, kaip jis?”.

Ne, Gerbiamieji, mane pasmer
kusieji! Džiaugiuosi šio krašto 
spaudos laisve ir Tamstoms kon
densuotai atsakysiu.

Visas reikalas prasidėjo nuo to, 
kada St. Bakšys norėjo K-tui įro
dyti, jog Liet. Namų salė LD kon
certui yra pakankamai didelė, o 
daugumas šio K-to narių jau savo 
pirmajame posėdyje nubalsavo 
LN salės neimti. LD praėjus pa
sirodė, jog LN koncerto svečius 
būtų pilnai sutalpinę, nes prie 
įėjimo parduota suaugusiems ir 
moksleiviams 880 programų, o 
LN salėje galima buvo priimti, 
pristačius apie 150 kėdžių (kas 
buvo savo laiku ir spaudoje siūly
ta), iki 1.200 asmenų. Ką K-tas 
kalba apie vaikų ir kviestų svečių 
išpūstus skaičius — tam jis neturi 
jokio pagrindo, 6 juo labiau rim
tose diskusijose, — jokio doku
mentinio įrodymo. Aišku, kad LD 
K-tas moraliai prieš lietuvišką vi
suomenę, o ypač prieš LN na
rius, kurių šiuo metu turime jau 
beveik 500, yra visiškai pralai
mėjęs, nes pats skelbdamas lie
tuviško solidarumo reikalą (jis 
yra B-nės V-bos sudarytas), pats 
pirmas išėjo prieš tautinį solida
rumą, nusamdydamas LD koncer
tui beveik tokio pat dydžio West
dale salę, o savo tautiečių sun
kiai uždirbtais pinigais sukurtus 
pradinius LN paliko tuščius! Fak
tas lieka faktu, ir jo, kad ir di
džiausiu šauksmu spaudoje, neiš- 
dildysi. Bet dar maža to. Žmogus, 
kada Įpyksta (o pyksta labiausiai 
už tiesą), kartais net ir prieš Die
vą burnoja. Čia kalbamu atveju 
Org. K-tas pasirinko auka St. 
Bakšį ir jį taip išvanojo, kad jau, 
rodos, ir jam ir L. Namams atėjo 
paskutinis galas. Ir dar kaip rafi
nuotai: padarė St. Bakšį didžiau
siu L. Dienos “ardytoju” ir “kurs
tytoju” prieš ją. Visiems, tačiau, 
kas skaitė mano pasisakymus 
spaudoje, buvo, berods, labai aiš
ku, jog St. Bakšys norėjo K-tui 
Įrodyti, kad LN koncertui tinka
mi, bet nieku būdu aš niekados 
nėjau prieš Lietuvių Dieną ar ku
rį kitą lietuvišką reikalą. Duokite, 
Gerbiamieji, faktus!! Jų neturė
dami Tamstos juos fabrikuojate 
ir pilate ant manęs įvairiausių 
biaurių prasimanymų!! Kaip kad 
ir šiuo atveju: kada St. Bakšys 
norėjo tik dalį VI LD programos 
perkelti į LN, Jūs jį apšaukėte 
LD ardytoju!

Dabar noriu į Org. K-to man 
mestus kaltinimus atsakyti paei
liui.

1. “Kurstomąją akciją prieš 
Org. K-tą nuo pirmos jo veiklos 
dienos pradėjo St. Bakšys, atme-

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) -— Pirmą 
kartę mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
oriemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsai 
mokslinio instituto.

Dabar Ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

tus pirmame posėdyje jo ultima
tumą dėl LN kino salės. Dėl šios 
priežasties St. Bakšys pasibrau
kė iš Komiteto”.

Kalbant apie kurstymą, prašau 
nurodyti bent vieną mano ar Sk. 
St. ta prasme viešą pasisakymą 
ar duoti kuri kitą dokumentinį 
įrodymą. Mestas Tamstų man vie
šas kaltinimas, jo niekuo nepare- 
miant, yra paprastas šmeižtas ir 
daugiau niekas. Kas liečia mano 
pasitraukimą iš Org. K-to, turiu 
pareikšti, kad atvykdamas į pir
mą posėdį niekam nebuvau davęs 
pažado, kad jame pasiliksiu. Jau 
pirmajame posėdyje pajutau dau
gumos K-to narių nuotaikas nu
kreiptas prieš LN, tad argi galė
jau padėti kirsti šaką, ant kurios 
pats sėdžiu. Būtų gražiausia, kad 
Bakšys, kaip Org. K-to narys, bū
tų pats sau nėręs kilpą ant kaklo!

2. “St. Bakšio kurstomoji ak
cija reiškėsi tendencingais strai
psniais spaudoje, kurioje jis pa
sirašinėjo netik savo pavarde, bet 
ir slapyvardžiais ir vietos kolo
nijoje vedė destruktyvią agitaciją 
prieš K-tą ir jo atskirus narius, 
tikslu išardyti ir sustabdyti pasi
rengimus šiai didžiai šventei. Šios 
akcijos pasėkoje K-tas buvo’ truk
domas, pašiepiamas ir šmeižia
mas, o jo atskiri nariai terorizuo
jami žodžiu ir anoniminiais laiš
kais”.

Ir vėl ta pati daina!! Kaltini
mai didžiausi, o Įrodymo jokio. 
Jau dešimt metų spaudoje pasi- 
rašinėju tuo pačiu Sk. St. slapy
vardžiu (kurį K. Baronas prasi
lenkdamas su betkokia žurnalisti
ne etika, “TŽ” Nr. 40 š.m. išda
vė), o ne slapyvardžiais. Aš pra
šau Gerb. “TŽ” Redaktorių vie
šai pareikšti ar Tamsta esate ka
da nors gavęs mano aprašymų; 
pasirašytų kitais negu Sk. St; sla
pyvardžiais? (Berods, tokių nebu
vo. Red ). Kas liečia anoniminius 
laiškus, Tamstos, šį atsišaukimą 

(Nukelta į 7 psl.)

WINNIPEG, Man.
Rudens sezono atidarymo para

pijos banketas spalio 10 d. su
traukė daug svečių, šalia geros 
muzikos, nuoatiką dar pakėlė po
nių ir panelių paruoštos vakarie
nės, supokuotos į dėžutes, varžy
tynės. Niekas nežinojo, kieno pa
darytą pokelį varžo, tik atidaręs 
jį rasdavo aukotojos pavardę ir 
valgomas gėrybes, kurios irgi bu
vo labai Įvairios. Šias varžybas 
pravedė. Ėv. Kalasauskas. šeimi
ninkavo Ona Jančiukienė su sa
vo dukromis Birute ir Aldona ir 
Myk. Januška. Prie įėjimo sėdė
jo A. Genys. Rūbinę tvarkė Alg. 
Januška ir A. Radzevičius.

Parapijos mugė - bazaras įvyks 
gruodžio 3, 4 ir 5 d.d., pirmą ad
vento savaitę.

Liet, šeštadieninės mokyklos 
tėvų susirinkimas įvyko spalio 11 
d., kurio metu be įvairių aptartų 
klausimų buvo išrinktas ir naujas 
tėvų komitetas. Į jį iėjo: pirm. 
Teklė Timermanienė, ižd. Valen
tinas Rutkauskas ,sekr. Petras 
Žiminskas. Dabartiniu metu šešt. 
mokyklą lanko 31 mokinys, ku
rie yra suskirstyti į keturias gru
pes.

NAUJI WINNIPEGIECIAI
Kazys, Ona Šilininkai ir du 

vaikučiai Žibutė Zita ir Vidman
tas atvyko iš Anglijos, šilininkas 
gavo darbo grąžtų dirbtuvėje.

Antanas, Elena Kvietinskai ir 
du vaikai Petras ir Valė atvyko iš 
Australijos ir jau nusipirko na
mus. Kvietinskas dirba kaip sta
lius namų statybos kompanijoje.

Bernadeta Arminienė atvyko iš 
Anglijos pas savo dukterį Slavą, 
kuri yra ištekėjusi už dantų gy
dytojo dr. P. Vytės.

J. Balalis atvyko iš Kanados 
šiaurės kasyklų, apsigyveno prie 
pat šv. Kazimiero bažnyčios — 
kitoje gatvės pusėje.

šv. Mišių tarnautojų — berniu
kų susidarė gana gražus skaičius, 
kurie kiekvieną rytą pakaitomis 
atvyksta i šv. Mišias. Dauguma iš 
jų kasdien priima šv. Komuniją. 
Šv. Mišios dabar laikomos: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
7.30 vai., šeštadieniais 8 vai. rytą, 
sekmadieniais 9 ir 11 vai. Vaka
rinės pamaldos 7.30 vai. „

Slavai ir Povilui Vytėms susi
laukus pirmos dukrytės, rugsėjo 
20 jų namuose įvyko jaunos mo
tinos ir vaiko pagerbimas, kurį 
suruošė Marija ir Elena Januš
kienės, J. Kriščiūnienė ir Saul. 
Daubarienė. Ta proga įteikta do
vana — vaiko kėdė.

Modamūs kambariai ta vairiom!*, datų ir telefonu kiekviename 
kamboryja. OLYMPIAN ir CONTINENTAL valgomieji kamba
riai M oro ventiliacija (air condition).

NEW ONTARIO HOTEL LTD.

Jei atvyksite į Sudbury, apsistokite 
NEW ONTARIO KOTELYJE.

t

206 Elgin St. S.
Sudbury, Ont. Tel. OS. 4-5215

atsipra%25c5%25a1ome.Sk


1959. X. 22. — Nr. 43 (511) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
==========

KARALIUS 1W

spaustuvėms pristatyti visus

at-

•dos B-vė, 89 Napier St., Ha: 
;ton, Ont.

; 2-
LIETUVIŠKOS KNYGOS 
DABARTINĖ PADĖTIS
a) Knygos tikslas
Dabartinės lietuvių tautos

skalos nuo krašto svarbiausias už
davinys yra išlikti lietuviais. Sve
timųjų jūroje nutautėjimo spau
dimas yra didelis, todėl reikia 
visų jėgų, kad atsilaikyti, šioje 
kovoje didelė paspirtis yra lietu
viškoji knyga, Jei ji yra tinka
ma ir šio tikslo siekia. .

(P. Enskaitis).
Knygos tikslas turi būti ne pel

nas, o švietimas.
(Anis Rūkas).

Apie knygos tikslą, ypač mums, 
lietuviams, kurie dar materialiai 

> neužlipdė akių, nereikėtų daug 
aiškinti. Lietuviškosios knygos 
tikslą, o tuo pačiu ir reikšmę lie
tuvis privalėtų puikiausiai žino
ti. Apie tai labai gerai žino ir ki
tų tautų žmonės, sakyčiau netgi 
ir tie, kurie užsikrėtę visišku sno
bizmu. Skaičiau, jog Amerikoje, 
kažkoks milijonierius, nors pats 
niekad neskaitęs knygų, visvien 
jų reikšmę suprato. Jis knygų ne- 
pirkęs, bet pasidirbdinęs labai 
puikias knygų lentynas ir jas už
pildęs medinėmis knygomis. Esą, 
tos medinės knygos — taipogi bu
vusios užsakytos pas garsų stalių, 
jos gražiai išdrožtos, nudažytos, 
nugarėlėse išrašyta garsių autorių 
vardai ir 1.1.
» Mums, lietuviams, manau, ne
reikėtų “medinės bibliotekos” 
siekti, nes mes visi gal pakanka
mai gerai suprantam knygos 
reikšmę. Plunksna ir knyga buvo 
mūsų nepriklausomybė atkovo
ta, jąja palaikom nūdien paverg
toj tėvynėj, o taip pat ir išeivi
joj lietuvišką dvasią.

(P. Alšėnas).
b) Kiekybė ir kokybė
Per paskutinį Lietuvos gyve

nimo dešimtmeti buvo išleista 
apie 10.500 leidinių. Buvo užre
gistruota visi leidiniai, nes veikė

1932'm. buvo išleista 969, o 1938 
m. jau 1.426 leidiniai.

Tremtyje lietuviškų leidinių re
gistracija pradėta 1950 m. Už
registruota per dešimtmetį 1.369 
leidiniai. Registracija nėra pilna, 
nes nebeveikia spaudos įstaty
mas, o leidėjai labai nenoriai at
siliepia į privačios Bibliografinės 
Tarnybos raginimus. Visai nėra 
liet, parapijų metinių apskaitų, 
įvairių orgamzacijų statutų, me
no parodų programų ir kt.

Pamečiui laisvajame pasaulyje 
lietuviškų leidinių pasirodė:

— * 1955—158;
1956— 136;
1957— 148;
1958— 125;
1959— 72.

1950— 110
1951— 137
1952— 158;
1953— 160:
1954— 165;

(Liet. Bibliografinė Tarnyba).
Lietuviškų leidinių skaičius 

tremtyje yra žymiai augštesnis. 
Per šį dešimtmetį (1959 m. tik už 
8 mėnesius) išviso yra užregist
ruoti 1.369 leidiniai. Dar bus iš
leista keletas dešimtų šiais metais 
ir pridėjus neužregistruotus leidi
nius susidarys tikrai nemažiau 
per 2.000 lietuviškų leidinių. Jei 
skaitytume, kad kiekvieno leidi
nio yra išleista po 1.000 egzemp
liorių, o laisvajame pasaulyje yra 
arti vieno milijono lietuviškos kil
mės žmonių, tai kiekvienam lie
tuviui tektų po du leidiniu per 
dešimtį metų. Neprikl. Lietuvo
je dešimtmečio išleistąją spaudą 
padalinus tarp tuometinių 3 mi
lijonų lietuvių išeitų kiekvienam 
gyventojui po keturis leidinius. 
Atsimenant, kad Lietuvoje buvo 
bibliotekos, mokslo įstaigos ir k., 
šis skirtumas nėra jau taip dide
lis. Svarbiausia, kad tremtyje tik 
tam tikra lietuvių dalis perka 
veik visas išeinančias knygas; o 
kita dalis visai neiko neperka. Ir 
dėmesio vertas reiškinys, kad iš
leidžiamų leidinių skaičius kas
met mažėa skaičiumi ir tiražu.

(Rūta, Spaudos B-vė).
Šiuo pirmuoju klausimu (Liet.

(Atkelta iš 2 psL) 
košė pro dantis:

— Prakeiktas niekše ,tiek me- 
tų šliaužojęs apie mano sostą ...

Mano akys aptemo ir žemė ėmė 
slysti iš po kojų. Mano karalius, 
karalius, kuriam aš aukojau sa
ve ir visą savo gyvenimą, mirė 
mane paniekinęs ir atstūmęs ... 
Jo įpėdinis kvatodamasis mane 
išvarė...

Visų atstumtas ir pažemintas 
bijojau pasirodyti žmonėms ir tik 
naktimis išdrįsdavau išeiti iš sa
vo tuščių, tylių ir apleistų rūmų.

Eidavau į tolimiausius mietso 
pakraščius, kad niekas manęs ne
pažintų, kad niekas man mano 
sudužusios laimės neprimintų. Ir, 
rodos, daug kartų tomis pačiomis 
gatvėmis eidavau, bet tik aną 
kartą išvydau nepaprastus rū
mus, kurių dideliuose languose 
žibėjo šviesos. Pro atvirus langus 
sklido žavinga muzika ir dainos. 
Ach, ta muzika! Ji buvo kažkaip 
maloni...

Nedrįsau įeiti: juk ir čia koks 
valdovas gyvena ...

Nežinau pats, kodėl sustojau 
ir klausiausi. Pagaliau viskas nu
tilo ir iš didžiųjų rūmų ėmė eiti 
žmonės.

Viešpatie, kur gi jie buvo ir 
ką jie matė? Jų veidai buvo tokie 
giedri. Tokių veidų aš dar nie
kad nebuvau matęs. Taip širdin
gai ir maloniai jie tarp savęs 
kalbėjosi. Užkalbinti? Paklaus
ti? — Nedrąsu ...

Vienas senelis, sakyčiau lyg 
būtų mano tėvas, pažvelgė savo 
šiltom akim i mane ir tarė: ”Gar-

bė Jėzui Kirstai”.
Dar gyvenime nepatirtas žai

bas persmelkė mane visą. Kris
tui... Tą vardą aš buvau girdė
jęs, tačiau mano miręs karalius 
niekada jo neminėdavo.

Nežinau, nesupratau, kas su 
manimi darėsi, tik pajutau beko
piąs laipteliais augštyn. Pasiju
tau beeinąs į rūmus, iš kurių ką 
tik išėjo minios. Tyliai, tyliai pra
vėriau sunkias duris ir atėjau iki 
pat rausvo žiburėlio, kabančio 
prieš didelį paveikslą.

Taip, dabar jau aš atmenu.
Motin mano, Tu pirmoji bu

vai mane čia atvedusi... Tu man 
šį kelią rodei, bet aš nuklydau... 
Nuklydau toli ir mano padubu
siame gyvenime net Tau vietos 
nebebuvo likę! Tavo šventą atmi
nimą savo nuodėmingomis užuo
maršties dulkėmis buvau užžars-

ratau, kas su

SibijO.ųmldaknygė 
angliškai n. ?

Sibiro kalihių-mėrgbičių ra^ya 
parašytoji maldaknygė "Marija, 
gelbėk mus” visiems padarė la
bai gilų įspūdį. Tuoj pasigirdo 
reikalavimai išleisti ją svetimo
mis kalbomis. Dabar galiu jau 
pranešti, kad yra sudaryta sutar
tis su Paulist Prtešs (401 West 
59th Street, New York 19, N.Y.) 
atspausdinti pirmuosius 10.000 
egz. originalia lietuvių ir anglų

dailininkų parodas. Jiems pagei
daujant spalio mėnesį suruošta J.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

knygos dabartinė padėtis) pasisa
kymai dar bus tęsiami. Dar yra 
keletas pasisakymų, kuriuos pa
skelbsime vėliau, o ir . tuos, kurie 
nesuspėjo pasisakyti ar norėtų 
pasisakyti prieš, prašome rašyti 
laike dviejų savaičių. Tada pada
rysime šio klausimo išvadas. 
Kartu skelbiame antrą klausimą, 
kuri norime svarstyti, tai būtų: 
Lietuviškosios knygos tremtyje 
sumenkėjimas, a. sumenkėjimo 
priežastys, b. turinys, c. apipavi
dalinimas ir kaina.

MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

LENGVOS 
IŠS1MOKLHMO 

SĄLYGOS

rytiniu nugaros skausmą

Linksta mano keliai, svyra gal
va, kažkas gniaužia gerklę. Slen
ka akimirksniai, minutės, valan
dos ...

— Džiaugiuos, kad pagaliau 
suradai kelią į mane, — kažkoks 
malonus balsas kalba man. — 
Džiaugiuos, kad pagaliau išgir
dai mano balsą ...

Pakeliu savo žvilgsnį. Iš didžio
jo paveikslo žiūri į mane akys ... 
Karaliaus akys. Ne to, kuris mi
rė, bet To, Kuris mirusius pri
kelia.

— Mano Viešpats ir mano Die
vas ... —šnibžda mano virpan
čios lūpos, o akyse mirga tūkstan
čiai rausvų žiburėlių ir karštos 
ašaros krinta ant sunertų rankų.

Aš suradau Karalių. Žmonės! 
Pasauli! Štai Karalius, Kiurio šau
kiasi paskutinę gyvenimo valan
dą iš auksinių sostų žemės val
dovai. Štai Karalius, Kuris nepra
šo tavo gyvybės Savo sostui ap
saugoti. štai Karalius, Kuris be 
klastos ir be apgaulių veda tave 
prie savo širdies. Štai Karalius, 
Kuriam lenkiasi pasaulio tautos, 
Kuriam tarnauja Dangaus ange
lai. Ir Jis nusižeminęs nuplauna 
tavo kojas, tik būk laimingas, tik 
neklaidžiok tamsybėse, tik girdėk 
Jo dangiškąjį balsą ir eik paskui 
Jį. Atnešk Jam savo nuoskaudas, 
atnešk Jam savo sukruvintą šir
dį — Jis tave pagydys, Jis tave 
paguos!

Ir dabar, kada aš atradau tik
rąjį Tiesos Karalystės Karalių, 
manęs nebebaugina niekas. Aš 
netekau visų artimųjų. Netekau 
žemės, kurioje gimiau, kurioje 
augau. Savo Tėvynės netekau... 
Kaip tremtinys einu erškėčiuotais 
keliais ir nešu savo kryžių į neži
nomą ateiti. Į ateitį, kuri šaltom 
plieno akim pasityčiodama žiūri į 
mano šeimą, bet aš einu šypsoda
mas. Mano Dangiškasis Valdovas, 
Kristus Karalius lydės mane!

Eikš, stok ir tu po Kristaus 
Karaliaus vėliaya, ir eikime ke
liu, kuris nei vieno dar nepaklai
dino. Žemiškieji sostai svyruoja 
ir virsta pelenais, o Kristaus Ka
raliaus Sostas bus per amžius.

V. Šmaižienė.
(Parašytas Kristaus Kara
liaus akademijai, kun. V. 
Šarkai prašant, paskutinė
je stovykloje, Bremen - 
Grohn, Vokietija, 1948 
m.). __

Otava. — Kanados šimtmečiui 
paminėti vyriausybė sudaro spe
cialią komisiją iš visų provinci
jų atstovų.

katalikams. Vienam puslapy ori
ginalios maldaknygės keturių 
puslapių fotografijos, kitam ang
liškas vertimas, kurį padarė K. 
Trimakas, SJ.

Lietuvių visuomenei šios mal
daknygės spausdinimas bus kiek 
paspartintas ir ją bus galima gau
ti 1960 m. vasario 16 d

Ryšium su šios maldaknygės 
išleidimu jau rengiami straips
niai amerikiečių katalikiškiems 
laikraščiams, be to, bus išsiunti
nėta 54.000 reklaminių prospek
tų įvairioms katalikiškoms para
pijoms bei organizacijų vadovy
bėms.

Kadangi šią maldaknygę nori
ma kuo plačiau paskleisti, tai jos 
išleidimu anglų kalba nesiekia
ma jokio pelno. Maldaknygės kai
na bus 50 et. Ji bus gausiai iliust
ruota, apie 64 psl.

Jei kas turėtų kokių sugestijų 
ar patarimų, ar norėtų skubiau 
tą maldaknygę anglų kalboje 
gauti, turėtų rašyti tėvams pau- 
listams arba man.

Dar galima gauti ir vien lietu
vių kalba ateitininkų išleistąją 
“Marija, gelbėk mus”. Kreiptis: 
“Ateitis”, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

“Marija, gelbėk mus” malda
knygės atsiradimas nuskambėjo 
italų, ispanų, vokiečių spaudoj, 
visur iškeliant lietuvio kankinio 
sielos virpėsi ir prisirišimą prie 
tėvų tikėjimo ir savo žemės. Rė
kia džiaugtis jos pasirodymu 
anglų ir lietuvių kalba (origina
liomis nuotraukomis). Nors ame
rikiečiams atrodys ir keistoka ta 
kalinių* maldaknygė, bet mums 
bus brangus ir originalus Sibiro 
kankinių sielos dokumentas, ku
rį galėsime parodyti ar sveikini
mų vietoj padovanoti vien ang
liškai kalbantiems draugams.

.... . Kun. L. Jurkus. -

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 Toronto 
Tel. ERL 4-4025

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

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTURĘPEŪICbyj;w/<z
matraco malonumas! Be poilsio ir miego naktys su 
skausmais atsikėlus, yra ženklas, kad jūsų matracas 
perminkštas. Jums reikalinga ekstra kieta POSTURE- 
PEMC nugaros atrama. Įrodymas — virš 1.000.000 
patenkintų vartotojų. POSTUREPEDIC padeda svei
kai miegotu Niekada neįdubsite, neįsmuksite; pailsės z 
jūsų raumenys ir nugarkaulis, kaip ortopediniai spe
cialistai rekomenduoja. Pasinaudokite šiuo moksliniu

išradimu, teikiančiu nepalyginamą patogumą. Užeiki
te ir pamėginkite šį matracą; būsite visiškai paten
kinti.

Pilno ar dvigubo dydžio, 
pritaikinta apačia $79.50. 
Minkštos (foam) gumos 

2 gabalu komplektas 
$179.50.

Visuomet

v i k i s k. u ik cnivatac
MOTERIŠKŲ RŪBŲ □IUYvĮUO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

• Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Telefonas LE. 1-1432, buto LE. 14704.

..... dviems asmenims
NEMOKAMAI VIEANT°<^T“

pnikrame FONTAINEBLEAU viešbutyje.

Skriskite DELTA oro linija DC-8 
Roval Jet Service į Miami vasar
vietes.

I $400.000 VERTĖS IŠLOŠIMŲ

J Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
I bus įteikta šios krautuvės.
I NIEKO NEREIKIA PIRKTI LENGVA LAIMĖTI UŽSIRAŠYKITE ČIA

Pasidžiaukite savo namuose tuo pačiu liuksusiniu matracu, kurį puikusis Fontainebleau
viešbutis Miami Beach yra parinkęs savo naujoms 400 kambarin lovoms.

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE. Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
KEIČIAME SENOS MATRACUS NAUJAIS, ĮMONTUOJAME VISŲ ROMŲ SALDUS.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei {vairioms kitoms progoms — 

eirrapietiškame ir kanadSkcme stiliuje.
* {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai rr rusiškai.

SSžinS

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS
KLK Moterų D-jos skyrių at- 

tovių suvažiaivmas, įvykęs 1959 
m. spalio 10 d. Toronte, priėmė 
sekančias rezoliucijas:

1. Kreiptis į lietuviškus veiks
nius, kad darytų žygius sujungti 
karo ir tremties metu išdraskytas 
šeimas, kiek politinės aplinky
bės leidžia, ir įgalintų atsikvies
ti atskirtus vyrus, žmonas, tėvus 
bei vaikus likusius už geležinės 
uždangos.

2. Stengtis atkreipti visų lietu
vių katalikių motinų dėmesį į:

a. vaikų paruošimą pirmajai šv. 
Komunijai lietuviškai,

b. maldų mokymą lietuviškai,
c. religinio pašaukimo vaikuo

se skiepijimą bei ugdymą.
3. Remti lietuviškas vasaros 

stovyklas.
4. Kelti lietuvių senelių prie

glaudos idėją Kanadoje.
5. Platinti bei remti katalikiš

kąją spaudą, ypatingai vaikų laik
raštį “Eglutę” ir visomis išgalė
mis stengtis paremti “Moters” 
žurnalą.

Taipgi nutarta pasveikinti lie
tuvius vyskupus, Lietuvos laisvi
nimo veiksnius ir visą eilę žymių
jų veikėjų. Rezoliucija dėl išar
dytų šeinių sujungimo nutarta 
persiųsti ir tarptautiniam katali
kių moterų sąjūdžiui, kurio cent
ras yra Paryžiuje.

Suvažiavimo prezidiumas.
Čiurlionio ansamblio dirigento 

muz. Alfonso Mikulskio 50 m. 
amžiaus ir 30 m. muzikinės dar
buotės sukakčiai paminėti Cle- 
velande suorganizuotas specialus 
komitetas, kuris ruošia sukaktu
vininko pagerbimą spalio 24 d. 
Čiurlionio Namuose, 10908 Mag
nolia Dr., Clevelande. Ta proga 
numatoma lietuvių visuomenės 
vardu sukaktuvininkui Įteikti do
vaną, prie kurios prisidėti pagal 
išgalę kviečiami visi lietuviai ir 
visos organizacijos. Pinigus do
vana su sveikinimais prašome 
siųsti komiteto iždininko vardu: 
Mr. Justin Mischik, 9804 Empire 
Ave., Cleveland ^8, Ohio.

Kipro Bielinio atsiminimų II 
tomas jau išspausdintas ir per
duotas rišyklai.

Vlado Šlaito eilėraščių rinkini 
“Ant saulėgrąžos vamzdžio” išlei
do DBLS.

Komp. K. V. Banaičio operai 
“Jūratė ir Kastytis” paremti Či
kagoje organizuojamas specialus 
fondas.

Dirva paskelbė nuo 1960 m. 
sausio 1 d. eisianti tris kartus 
per savaitę. Taip buvę nutarta 
spalio 2-3 d. Dirvos leidėjo Vilties 
draugijos posėdy Čikagoje. Dabar 
Dirva leidžiama du kartus per sa
vaitę, prenumerata $8 metams. 
Pradėjus leisti tris kartus pre
numerata bus padidinta iki $10.

Dail. P. Augiui rugsėjo 2 d. su
ėjo 50 m. Jis gyvena Čikagoje.

Čikagos liet, choras “Pirmyn” 
švenčia 50 metų jubilėjų. Ta pro
ga spalio 25 dl ruošia koncertą 
Marijos augšt. mokykloje, kuria
me dalyvaus ir Polyna Stoška.

Pirmyn choro dirigentas K. 
Steponavičius - Stephens chorui 
vadovauja jau 30 metų. Jis be to, 
vadovauja kroatų chorui Harmo
ny, bei Sloga ir serbų chorui 
Brank Radicevič.

Pirmyn choras 1938 m. lankėsi 
Lietuvoje, kur suruošė 20 koncer
tų. Jis yra pastatęs tris operas ir 
eilę operečių, su jomis bei kon
certais yra apvažiavęs daugelį lie
tuvių kolonijų JAV ir Kanadoje.

Almus Art Gallery, Great Ne- 
cke lankytojai, daugiausia žydų 
kilmės profesionalai, patys pra-

R. Viesulo, A. Elskaus ir A. Gal
diko parodos. Rugsėjo mėnesio 
galerijos dailininkas Burt Was
serman labai išgarsėjo, kai pra
dėjo per Niujorko valstijos Švie
timo Regentų televizijos progra
mą (kanalas 11, penktadieniais), 
savo programą “Pathways to 
Art”. Galerija bando susitarti su 
Vilniaus Dailės Muzėjumi dėl pa
rodomis apsikeitimo. (aim)

JAUNIMO CENTRAS 
ČIKAGOJE

pašventintas spalio 4 d. Iškilmė
se dalyvavo šimtai lietuviško aka
deminio jaunimo su korporacijų 
vėliavomis, įvairių lietuviškų or
ganizacijų atstovai ir didžiulė mi
nia, kuri ne tik netilpo laike pa
maldų naujai pastatytoje ir lie
tuviškais ornamentais dekoruoto
je koplyčioje, bet ir didžiojoje sa
lėje. Vysk. V. Brizgui atlikus 
šventinimo apeigas, salėje įvyko ” 
iškilmingas posėdis. Kryžiaus ve
dini, vėliavninkai su vėliavomis 
ir asistom sugužėjo ir išsirikiavo 
salės scenoje, kurioje pasirodė su 
asista pilnoje vyskupiškoje uni
formoje — su mitra ir lazda — 
vysk. V. Brizgys. Savo žody J. E. 
konstatovo, kad šie namai, yra 
jau tapę netik lietuviško jauni
mo, bet ir lietuviškos kultūros 
centru. Juose buriasi netik lietu
viškos mokslo įstaigos, bet juose 
verda įvairus organizacinis gyve
nimas. Toliau, taip pat dėkoda
mas Tėvams Jėzuitams už dideli 
įnašą lietuviškajam gyvenimui, 
kalbėjo Lietuvos konsulas dr. 
Daužvardis, LB Čikagos apyg.. 
pirm. J. Jasaitis, augšt. lituanis
tinės mokyklos direktorė Rūgytė 
ir pagaliau Tėvų Jėzuitų namų 
viršininkas T. Krištanavičius, pa
sidžiaugęs darbo vaisiais, to dar
bo įvertinimu, didele parama iš 
visuomenės ir dėkojo visiems pri- 
sidėjusiems prie tos aukos tėvy
nei sukūrimo. Posėdis buvo baig
tas JAV ir Leituvos himnais, ku
riuos giedojo sol. Motiekaitienė.

Iškilmės buvo labai plačiai ap
rašytos viename didžiausių Čika
gos dienraščių “Tribune”. Auto
rius to straipsnio siūlo įsitikini
mui apie lietuvių Čikagoje gyve
nančių kultūrinį judėjimą, nuvyk
ti į įkurtą Jaunimo centrą, kuria
me savaitgaliais praeina tūkstan
čiai lietuvių ir kurie atlieka mil
žiniškus darbus savajai tautai, 
kad tauta išliktų gyva ir jos kul
tūra amžiais klestėtų.

P. Dirkis.

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1959 m .rugsėjis, Nr. 7, 

169-192 psl.
Turinys: K. Skrupskelis—Atei

tininkai ir ideologija; Studento 
techniko malda; Pamatė “Ateitį” 
po 18 m.; Alfa Sušinskas — Sve
timiesiems — angelas, saviesiems 
— žvėris; Alma mater baigusieji 
ateitininkai; Į. Stasaitė — “Atos
togos Lietuvoje” jauniesiems; Gr. 
Norvilaitė — Moksleivių ateiti
ninkų jubilėjinė stovykla; D. Ma- 
sionytė — Ateitininkų 50 m. ju
bilėjų pradedant; Dairios ir J. Sa
kalo eilė r.; Kronikos skyriai; Kr. 
Šypsenos.

Jaunimo žygiai, 1959 m. Nr. 
Nr. 2-3 (19-20), 76 psl.

Turinys: A. J. K. — Išeivijos 
kryžkelėje ;P. Maldeikis — De
mokratija ir asmenybė; LKDSK 
Studijų programos gairės; Julius 
Gravrogkas — KD ir LF ginčo 
klausimu; A. Liulevičius — Žvel
kime gyvenimui tiesiai į akis; A. 
Gražiūnas — Demokratijos sam
prata; J. Aras — Apaštalavimas 
politikoje; P. Str. — Timeo Da- 
naos; A. E. — Koegzistencija — 
laimėjimas ar grėsmė? Spaudos 
apžvalga; Iš jaunimo veiklos; Mū
sų draugų eilėse.

šono atloto maišelius su trigubu 
prilaikymu. Elastiškos juosmuo

W1-8

BALTIC STORES LTD. 
(Z. JURAS

421 HACKNEY RO, LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS {ŲIETUVĄ!

Atletiškos 
sporto kelnaitės

SIUNTINYS UŽ PUSą KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūiies prekes už žemiausią 
kainą* bet dabar siūlo siuntinį, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

314 yd. vHnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina {skaičius muitų ir visas persiuntimo išlaidas, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klientui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausio vokiško įpyfatns medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistą komos pus mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvx. 
250 fob. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tub. Rhnifon 
jau tė muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 tv. cukraus $13.00. 
16 tv. sviesto $27.00. 16 tv. tauką $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjos nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES.

* Visais reikatats oreiome rašyti:

«■
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SPORTASMANN &-MARTEL Ltd.
.m ..-i _ _ . U - • - •

S PUSL.

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

Moor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder* 
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bioor g-ves, tuojau ga
lima užimti.

Bioor • Dufferin
$3.000 Įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniško virtuvė, aly
va apšildomas.

St. Ctoir - Oakwood
$3.500 Įmokėti, 6 kambarių mūri
nis nomos, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Park Ave.
$5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva opšidomas, 
gražus dideli kambariai. Tuojau ga
limo užimti.

Bloor - Quebec
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu Įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst • Davenport Rd.
$6.000 Įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Cloir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Bloor - Gladstone 
1 atvira skola 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba 
riai, 3 virtuvės, garažas, įvažiavimas 
iš kiemo, 2 vonios, alyva šildomas, 
didelis kiemas 19% iš 159, pusė mi
nutės iki Bloor. Labai arti prie 
Dufferin apsipirkimo centro, parko, 
bažnyčios. Kaina $17.900.

Bloor - Pacific 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai per 2 augštus, vieta garažui, 
geras kiemas 24’8 iš 130. Kaina 
$16.900.

Jane - Bioor
1 atvira skola 10 metų 

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 virtuvės, garažas, šo
ninis įvažiavimas.

Savininkas išvažiuoja į Ameriką 
8 kambariai — 2 augštai 

Annette - Quebec
$4.000' Įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, garažas, privatus įvažia
vimas. Gražus kiemas 35 iš 160.

Swansea - Bloor - Windermere 
Savininkas pirko

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kamb. per 2 augštus, mod. virtuvė, 
garažas, platus įvažiavimas. Labai 
švarus viduje. Nauja šildymo krosn.

Bloor - Roncesvalles - Boustead 
1 atvira skola 10 metų 
3 virtuvės — 2 vonios

S8.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 11 
didelių kamb., 2 atskiri įėjimai, at
skiras 4 kamb. butas apačioje savi
ninkui priedo pajamų $2.200 per 
metus. Savininkas išvažiuoja iš To
ronto.

Roncesvalles
$8.000 Įmokėti, 10 kamb., 3 virt., 
alyva vand. apšild., atskiras, 2 ga
ražai, atsk. Įvažiavimas.

Roncesvalles
$5.000 įmkoėti, 7 kamb., 2 augšt., 
atsk. mūro namas, alyva vand., 2 
vietų garažas.

Indian Rd.
$6.000 įmokėti, 12 kamb., atskiras 
gerų plytų, 3 virtuvės, švariai už
laikytas, 2 garažai. Kaina $22.000.

High Park Blvd.
$8.000 įmokėti, 8 kambarių, atsk., 
2 augštų, gerų plytų, 2 virtuvės, ga
ražas, atkir. įvažiav., alyva vand. 
apšildomas.

High Pąrk - Annette
$3.000 įmokėti, 7 kamb. atsk., vand. 
alyva šild., garažas. Kaina $16.000.

Vaughan Rd. - St. Clair
$6.000 Įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
gražaus mūro, vand. alyva apšild., 2 
virtuvės, garažas, atskiras įvažiavi
mas. Kaina $18.000.

I
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Marion - Roncesvalles
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /ondeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva Šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos tripleksas.

College - Rusholme Park Cres.
Keli žingsniai iki parapijos 

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 virtuvės, garažas, šoni
nis įvažiavimas.

Eglinton • Dufferin
$3.000 Įmokėti, 6 kamb .bangaliu- 
kas, 10 metų senumo, alyva vand. 
apšild., 2 garažai, gražiai atrodo, 
prie gero susisiekimo ir ramioj gat
vėj. Kaina $15.000.

ru-
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soi gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima /už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

St. Clair - Oakwood
3 atskiri butai — 3 vonios

1 atvira skola 10 metų 
S8.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
10 didelių kambarių padalyti į du 
keturių kambarių butus ir vieną 
dviejų kambarių, 3 mod. virtuvės, 3 
mod. vonios. Taip pat baldai 2 ir 
3 augšto įskaitomi į kainą. Puikus 
pirkinys. Garažas, platus Įvažiavi
mas.

Bioor - Rusholme Rd .
Pats gražiausias šioj gatvėj 

510.000 įmokėti, atskiras, mūrinis. 
11 kambarių, milžiniškas kiemas 45 
š 200 galima pastatyti 20 mašinų.

St. Clair - Lauder
$10.000 Įmokėti, 12 kamb., 3 augšt., 
gražaus mūro, 3 virtuvės ir vonios, 
2 garažai, geras išnuomavimui. Kai
na $22.000.

St. Clair - Ossington
8 kambarių, gražių plytų per 2 augš
tus, atskiri kambariai dideli ir grą
žus, atskiras garažas, atsk. įvažiavi
mas, parduodama kaina $25.000, už 
grynus $20.000. Namas be skolų.

Bathurst - Lawrence
S2.000 įmokėti, 5 kamb. bangaliu- 
kas, garažas, gražus kiemas. Kaina 
$12.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

T. STANULIS J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

Įstaigos tel. LE. 7-2611 
Namų RO. 6-0105 iki 12 v. nakties.

1195 ST. CLAIR AVE. WEST
1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105
ar biznio, tuojau skambinkiteP.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 

mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Palmerston Ave. arti Bloor
atskiras, 11 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, garažas, imo- 
kėjimas $5.000 Skambinti J. Beržinskas, tel. LE. 4-9211, namu 
tel. RO. 2-3940.
MĖSOS KRAUTUVĘ ir dešrų fabriką galima nupirkti už labai že
ma kaina, proga isigvti pelninga bizni su mažu imokėjimu. Skam
binti B. SERGAUT1Š LE. 4-9211.

Beresford Avė. arti Bloor
High Park rajonas, atskiras, 7 kambarių namas, gražus kiemas, 
6 garažai, Įmokėti $6.000. Skambinti J. Beržinskas.

Žemės, investacijų ir biznio reikalais skambinti

B. Sergančiu! LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus h* sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Indian Rd. • Annette 

$2.500 įmokėti, 8 gražūs kamb., 2 
mod. virt., garažas, arti mokyklos ir 
kraut. Prašo $15.900.

King - James 
$3.000 įmok., 10 kamb., mūr.. 3 vir- 
tuv., garažas. Namas be skolų. Ver
tas dėmesio, nes šiame rajone sta
tomi nauji apart. Puikus investav.

Queensway - Royal York Rd. „ 
$3.000 Įmok., 5 kamb. bungalow su 
pilnai Įrengtu 3 kamb. butu rūsyje.

a- Indian Rd.
$3.000 įmok., mūr. 15 kamb. atski
ras namas. 3 virt., 3 vonios, vand. 
alyva §8d.. geros pajamos, 9 mt. at
viras morgičius.

•

fcį St Clair ■ Atlas I

High Park Ave.
$5.000 Įmok.. 8 kamb. per du augš
tus, atsk., spec, statybos, vand. aly
va šild., dvig. gar., vienas morgič.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 imok., 10 kamb., atsk., 3 vir
tuvės, 2 vonios, did. kiemas, vand. 
alyva šild., vieta garaž., sav. išvyks
ta. Pasiteiraukit!

Roncesvalles - Grenadier Rd. 
$6.000 įmok., mūr., atsk., 9 kamb., 
3 virt., alyva vand. šild., 2 gar., pri
vati įvaž., Skubus pardavimas.

Indian Rd. • Westminster 
$8.000 įmok., 11 kamb. jnūr., atsk., 
3 virt., alyva vand. šild., garažas, 
įrengtas rūsys.

* ‘ Bloor • Indian Grove 
$10.000 įmok., 17 kamb., 5 butų, ne
paprastai gražus namas. Visas iš
nuomotas. pajamos virš .$400 'me
nesiui, priy. įvaž. garaž. 4rti Bioor.

“ Viėhas morgičius. - * . ?
Paiki investacija ■ Hotelis 

60 kamb. su visais baldais ir kitais 
praagimais. Randasi rytinėj.Toronto 
daly. Mūrinis pastatas, did. skly
pas, imok. prašo $30.000 ir balan
sui vienas atviras morgičius. Retai 
pasitaikantis pardavimas.

Bloor • Indian Rd.
$5.000 Įmok., mūr. atsk., 6 kamb., 
gražus sklypas, dvig. gar., ideali vie
ta. Namas be skolų.

S. JOKŪBAITIS
Parapina morgičins.,

WWWeWAIrlstaigus LE. 7-3173 • namų LE. 4-4773-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

VYČIO ŽINIOS
‘ Visuotinis klubo susirinkimas 

įvyks šį sekmadienį 2 vai. p.p. To
ronto Lietuvių Namuose. Numa
tyta ši dienotvarkė: valdybos pra
nešimai, sportininkų suvažiavimo 
reikalai, statuto svarstymas, žai
dynių klausimas ir einamieji rei
kalai. Visų narių dalyvavimas bū
tinas.

Stalo tenisininkai P. Gvildys ir 
S. Kasperavičiūtė dalyvavo Cent
rinės Kanados stalo teniso pir
menybėse. Gvildys ketvirčio fina
le pralaimėjo amerikiečiui, o 
Kasperavičiūtė, įveikusi vėl visas 
kanadietes, finale pralaimėjo 
amerikietei Nurenberger.

Dar kartą primenam, kad stalo 
teniso treniruotės vyksta antra
dienio ir ketvirtadienio vakarais 
šv. Jono Kr. parapijos salėje. Ten 
pat vyksta ir vaikų treniruotės, 
kurios pradedamos 6 vai. v. Taip 
pat čia dažnai pasirodo ir šachma-

Krepšinio treniruotės palieka
mos nusistovėjusia tvarka: 12-3 v. 
vaikams ir mergaitėms, 3-5 vai. 
jauniams ir vyrams šeštadieniais 
St. Christopher salėje. Toje pat 
salėj sekmadieniais 1-3 vai. vyks
ta moterų treniruotės.

Jauniausios krepšininkės pra
laimėjo pirmas CYO lygos mid
get klasės pirmenybių rungtynes 
prieš St. Helens 22:8. Žaidė: I. 
Renkauskaitė 2, R. Gvildytė, K. 
Gvildytė, T. Supronaitė 6, D. Žė
kaitė, B. Bilkštytė, J. Jonynaitė.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo visuotiniame susirinki

me praėjusį sekmadienį, klubo 
pirm. K. Batūra ir globėjas Tėv. 
Paulius padarė pranešimus, bu
vo išrinkta nauja valdyba ir at
stovai i ŠALFASS-gos visuotinį 
suvažiavimą.

Pirm. K. Batura savo praneši
me peržvelgė klubo sportinę ir 
kultūrinę - visuomeninę veiklą. 
Šiame (1958. X. 18 - 1959. X. 18) 
laikotarpyje Aušros krepšinin- 
kai-kės sužaidė 154 rugtynes ir 
išsikovojo 15 I-jų vietų bei čem- 
pijonatų; stalo tenisininkės — 2 
čempijonatus; lengvatletai-tės ir 
plaukikai — 44 1-mąsias vietas 
bei -pastatė 6 naujus rekordus. 
Kaip charakteringą kultūrinės- 
visuomeninės veiklos aspektą pir
mininkas iškėlė Aušros organi
zuojamus sekmadienio popiečius, 
skaityklą ir vasaros stovyklą, ku
rioje šiemet stovyklavo 137 Ka
nados ir Amerikos lietuviukai.

Šiuo metu klubas turi 207 na
rius, kurių 120 yra žemiau 20 m. 
amžiaus.

Šiame laikotarpyje klubas tu
rėjo $2.073,65 pajamų ir $2.095, 
99 išlaidų.

Klubo globėjas T. Paulius pa
rapijos vardu padėkojo valdybai 
už pasišventimą ir darbą, rėmė
jams už visokeriopą finansinę ir 
moralinę paramą, o sportinin
kams už taip gražų Toronto lie
tuvių, Prisikėlimo* parapijos ir

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių ir kito nekiln. turto pirkimo-pardavimo rei
kaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. 

Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
GEO. HUNT REAL ESTATE

128 Hurontorio Str.
Collingwood, Ont.

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
TVarkome visus morgičių reikalus.

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Broker

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferin St., Toronto.
LE. 4-8459 LE. 4-8450 BE. 3-5996 (namų)

RUSHOLME RD. $4.000 įmokėti, visai prie Bloor St., 9 kamb.,' 
plytų dupleksas, pusiau atskiras. Alyva šild., didelis sklypas su 
vaismedžiais, dvigubas garažas. 10 metų morgičiai. Prašo $19.500.

BLOOR - RUNNYMEDE. $5.000 įmok., atskiras, 7 did. kamba
riai per 2 augštus, vandeniu alyva šild., 2 virtuvės, garažas, be 
morgičių.

BROCK - BLOOR. $2.500 įmok., 8 kamb., 2 modern, virtuvės, 
alyva šild., be morgičių.

400 AKRŲ, 70 MYL. NUO TORONTO. $1.800 įmok., 2 gyv. blo
kų namai 7 ir 6 kambarių, su rūsiu, elektra, telef., didelis tvar
tas ir kiti 4 pastatai. 120 akrų dirbamos, 100 akrų ganyklos, 180 
aktu miško. Prie miestelio, 2 mylios nuo Simcoe ežero. Be mor
gičių. Prašo $15.000.

“CIGAR” KRAUTUVE SU NAMU. $5.000 įmok., didžiulė krau- 
tūVė, geras biznis, viršuj 4 dideli švarūs irtūVė, geras biznis, viršuj 4 dideli švarūs ir šviesūs kambariai su 
atskiru įėjimu. Moderni virtuvė ir vonia. Alyva šild-, didelis kie
mas ir garažas. Vienas 6% 8 metams morgičius.

SKLYPAI PRIE EŽERO. Dar yra apie 40 sklypų Kaškelio - Preik- 
šaičio subdivizijoj prie Simcoe ežero. Proga įsigyti arčiausiai prie 
Toronto (42 mylios) vasarvietę. Lietuviams ši rudenį didelės nuo
laidos. Kodėl neinvestuoti mažas sutaupąs į nuolat augančią 
vertybę?

Aušros reprezentavimą lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe.

Toliau globėjas pasiūlė įgyven
dinti praėjusių metų visuotinio 
susirinkimo nutarimą paskirti sti
pendijas universitetą bei kitas 
augštąsias mokyklas lankantiems 
klubo nariams. Šiuo metu jų 
yra devyni.

Į naująją klubo valdybą išrink
ti: D. Laurinavičius, R. Strimai
tis, V. Stuikys, K. Sapočkinas, A. 
Rekštytė, E. Šlekys, P. Žulys, P. 
Vyskupaitis ir J. Ruseckas.

Globėjas ir naujoji valdyba dė
koja buvusiems valdybos na
riams, pirm. K. Batūrai, merg. 
sekc. vadovei B. Sapijonienei, 
ūkio vedėjui J. Geniui ir V. Pe- 
teraičiui už jų pasišventimą šiam 
darbui.

Pirmosiose CYO lygos rungty
nėse praėjusį sekmadienį Aušra 
.nergaičių Sr. nugalėjo praėjusio 
sezono CYO vicemesteres Cor
pus Christi Sr. 46:39, o Aušra 
Midget - Corpus Christi M. 15:13. 
Aušra Sa. komandoje žaidė: A. 
Sapokaitė 7, B. Sirijnaitė 9, A. 
Gataveckaitė 11, D. Simonaitytė, 
A. Astrauskaitė 4 ir S. Uogin- 
taitė 15. Aušra M. komandoje: 
Barauskaitė, Juozaitytė 8, L Ro- 
monovaitė 7, M. Romonovaitė, 
Greičiūnaitė ir Gampaitė.

Sekančios CYO lygos rungty
nės mūsų salėje Įvyks ši sekma
dienį 12.30 vai. Žais: Aušra St. 
su St. Helens Sr. Po mergaičių 
rungtynių bus vyrų draugiškos: 
Aušra - Tridents. .

Krepšinio ir stalo teniso treni
ruotės vyksta Įprasta tvarka. Mer
gaites treniruoja D. Laurinavi
čius, berniukus B. Mišenko, pra
dedančius T. Paulius ir stalo te
niso pradedančius T. Rafaelis.

KOVO ŽINIOS
Visuotinis HLSK Kovas narių 

susirinkimas šaukiamas sekma
dieni, spalio 25 d., tuoj po pa
maldų parap. salėje. Visų spor
tininkų dalyvavimas būtinas. 
Kviečiami ir prijaučiantieji.

Pradėtos krepšinio treniruotės 
kiekvieną šeštadieni Central mo
kyklos salėje (Wentworth St. N.) 
šia tvarka: 2-4 vai. moterys ir jau
nės, 4-6 vai. vyrai ir jauniai. Sta
lo tenisas vykdomas kiekvieną 
ketvirtadieni parapijos salėje.

Draugiškoms rungtynėms spa
lio 24 d. pakviesta Toronto Vyčio 
moterų krepšinio komanda.

Artimiausias klubo parengimas 
Įvyks lapkričio 28 d. Royal Con
naught viešbutyje. Sportininkai 
kviečiami pasirūpinti fantais lo
terijai.

Katedros gimnazijos futbolo 
komandoje žaidžia du lietuviai: 
Stankevičius ir Dirvaitis, abu Ko
vo nariai. K. B.

SPORTAS LIETUVOJ
Lietuvos rutulio stūmimo re

kordas, atsiektas A. Varanausko, 
laike rungtynių SS su D. Britani
ja Maskvoje, geriausių Europos 
metikų lentelėje šitaip atrodo:
1. A. Row — Anglija — 18,59 m.
2. S. Meconi — Ital. — 18,48 m.
3. Z. Nadi — Vengr. — 18.16 m,

R.CnOLKAN
X REAL „ESTATE-- ->■ : -Z

REALTORS

527 Bloor St W.
Parkdale rajone

$800 Įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
virtuvės, alyva šildomas, ilgos ir 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Jane - Baby Point 
8 kamb. per 2 augštus 

$1.000 įmokėti, mūrinis atskiras na
mas, kvadratinis planas, vand. alyva 
šildomas, 2 vonios, gražus poilsio 
kambarys rūsyje, privatus įvažiavi
mas.

Pacific Avė. • Bioor 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių ir 2 
saulės kambarių, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, aly
va šildomas, didžiulis gražus kie
mas.

Jane - Annette 
Bungalow

$2.000 Įmokėti, 5 kamb. ir 2 kamb. 
rūsyje, alyva šildomas, didelis kie
mas, garažas, žema kaina.

Parkdale 
Dupleksas

$2.300 Įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, garažas, 10 metų skola, pui
kus nuomavimo distriktas. Turi bū
ti parduotas.

Bloor - High Park 
Dupleksas

$4.000 Įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis, vand. alyva šildomas, 2 
virtuvės, 2 vonios, namas be skolų.

Bioor - Jane
$4.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
didelis kiemas, namas be skolų.

Telef. LE. 2-4404
Delaware Ave. - College 
Viena skola 10-čiai metų 

$4.400 įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, didelis kiemas, ga
ražas.

Indian Rd. - Bloor 
Dupleksas

$5.000 įmokėti, 12 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, garažas su 
privačiu Įvažiavimu.

Windermere Ave.
8 kamb. per 2 augštus 

$5.900 įmokėti, šiurkščių plytų, pui
kus atskiras namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyva šildomas, garažas 

High Park • Roncesvalles 
$7.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, 3 virtuvės, di
delis kiemas su privačiu įvažiavi
mu, lengvos ir ilgos išsimokėjimo 
sąlygos, puikus pirkinys.

Westmount Ave. - St. Clair 
$9.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
puikus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas.

Glenlake - Bioor 
Palikimas - dupleksas 

$10.000 - $12.000 įmokėti, 10 kam
barių per 2 augštus, šiurkščių ply
tų atskiras mūrinis namas, vande
niu alyva šildomas, platus įvažiavi
mas, garažas. Namas be skolų, tu
ri būti parduotas, kad padaryti pa
likimą.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

4.1. Skobia — čekosl. — 18,05 m.
5. V. Varju — Vengr. — 18,04 m.
6. A. Varanauskas — Lietuva —- 

17.99 m.
Geriausių pasaulio metikų ofi

cialiame sąraše, lietuvio pavardė 
yra penkioliktoje vietoje, o ši se
zoną — dešimtoje, kai Europoje, 
lietuvis šiemet yra penktas, nes 
čekas Skobia yra atsiekęs bloges
nes pasekmes.

Pabaltijo jaunių futbolo pirme
nybėse lietuviai Įveikė estus pa
sekme 3:0.

Draugiškos futbolo rungtynės 
tarp dviejų Kretingos komandų 
— Melioratoriaus ir Laisvės — 
baigėsi pirmųjų laimėjimu, pa
sekme 2:1.

Mažeikių Nemuno futbolo’ko
manda viėšėjo Kuldigoje, Latvijo
je, pralaimėdama vietos klubui 
3:1. Atsigriebimo rungtynės Kre
tingoje taip pat nepavyko — lat
viai laimėjo 6:2. K. B.

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

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

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

VELTUI.

LIMITED

3269 BLOOR ST. W., TORONTO BE. 3-3263

DĖMESIO! KINGSWAY RAJONE
$5.000 įmokėti, 6 kambarių namas statytas 1946 m., šiurkščių plytų .su pri
statytu garažu, 50 pėdų iš 130 pėdų sklypas, gražiai išauginta gyvatvorė, 
gėlės ir keletas vaism., puošia šį puikų namą. Karšto vandens alyva šildy
mas. Neturi skolų. Arti susisiekimo, kraut., mokyklos. Savininkas nusipirko 
bungalow, todėl per kietas nebus siūlymui. Apžiūrėti galima betkada.

NEPRALEISKITE PROGOS !
Pamatyti šį 6 kambarių bungalow, Bloor vakarų rajone. $4.500 įmokėti ir 
balansui geros sąlygos. Statytas prieš 4 metus ir labai gerai užlaikytas. 
3 dideli miegmi, sėdimąjame yra gražus fairplace. Didelė moderni ir 
šviesi virtuvė. Pristatytas 1 automobiliui garažas. 50 pėdų pločio sklypas. 
Arti susisiekimui autobusas, krautuvės ir mokyklos.
GLADSTONE AVE. - BLOOR. $6.500 ar mažiau įmokėti. Atskiras gerų ply
tų, 8 nepereinami kambariai, karšto vandens alyvos šildymas, 2 virtuvės, 2 
garažai, arti katalikiška mokykla ir Bloor susisiekimas.

SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

Joseph A. PE/IJLRS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair • Oakwood

Tik $2.500 įmokėti, atskiras, 7 di
delių kambarių namas. Alyvos šil
dymas, vieta garažui.

St. Clair • Oakwood 
$4.000 Įmokėti ir tik $18.000 pilna 
kaina! Atskiras 7 erdvių ir gražių 
kambarių namas. Vandens ir aly
vos šildymas, platus Įvažiavimas.

St. Clair - Oakwood
Siame gražiame rajone, arti mo
kyklų, susisiekimo ir apsipirkimo, 
parduodamas 11 kambarių atskiras 
namas. 3 virtuvės, 2 vonios, atskiri 
Įėjimai, platus Įvažiavimas ir garaž.

1162 ST. CI AIR AVE. WEST
Bloor - High Park

$6.000 Įmokėti, atskiras gražių ply
tų, 11 kambarių namas, 2 virtuvės, 
2 vonios kambariai, atskiri Įėjimai 
butuosna. Platus Įvažiavimas ir ga
ražas.

College • Dovercourt 
$4.000 Įmokėti, atskiras 10-ties kam
barių namas. 3 virtuvės. Alyvos šil
dymas. Garažas. ,

Bloor • High Park 
$3.000 įmokėtu atskiras 8 kamba
rių namas, 2 virtuvės, vandens ir 
alyvos šildymas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

LE. 2-3321
Namų tel

WELLAND, Onf.
Jau seniai bebuvo matyti kores

pondencijų iš Wellando lietuvių 
apylinkės veiklos, lyg Wellande ~- 
jau jokio veikimo nebėra. Taip 
nėra. Wellando lietuviai kruta, 
daroma kas turimomis sąlygomis 
Įmanomai

Rugsėjo 23 d. buvo gražiai pa- , . 
minėta bažnyčioje Tautos šventė . ; 
— rugsėjo 8-toji. Pamaldas laikė 
ir dienai pritaikytą labai gražų ir • 
išsamų pamokslą pasakė Tėvas . 
Tercizijus. Minėjimas praėjo la
bai pakilioje nuotaikoje. Bend- : 
ruornenės valdyba T. Terčizijui 
už taip puikų pamokslą nuošir
džiai dėkoja. - *■.

Spalio i0 d. 10 vai. pradėjo ‘ 
veikti pp. Žinaičių bute šeštadie- ■« 
ninė mokykla. Pp. žinaičiai jau 
kelinti metai duoda patalpas mo
kyklai, už ką bendruomenės val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Dėl šeštadieninės mokyklos vi- 
sieros tėvams buvo išsiuntinėti 
pranešimai kviečiant spalio 4 d., L 
tuoj po pamaldų, pasitarimui. Iš 
Niagara Falls neatvyko nei vie
nas tėvas.

Bendrai paėmus su Niagara 
Falls yra neaišku, nors pagal se
nąjį Krašto Valdybos apylinkių 
ribų nustatymą Niagara Falls Įei
na i Wellando apylinkės ribas, bet 
niagarafalliečiai, jau kuris laikas 
savęs nelaiko Wellando apylinkės 
nariais.

Gal būtų tiksliau, kad Krašto 
Valdyba ši reikalą persvarstytų ir 
niagarafalliečių atsiklaustų, gal 
jiems patogesnė St. Catharines ~ 
apylinkė, o gal jie patys sudarys 
apylinkę.

Iš Welando i minėtą tėvų pa- ' 
sitarimą atsilankė irgi neperdau- 
siai. Pasitarime valdyba susidarė : 
nuomonę, jog tėvai laiko didele - 
aukaztėvynei, kad jie sutinka leis- - 
ti savo vaikus į mokyklą. Išsirink
ti mokyklos tėvų komitetą, kuris, 
bendradarbiaudamas su apylin
kės valdyba, padarytų mokyklą 
Įdomesne ar pasirūpintų kiekvie
nas vieną kartą per mokyklos se
zoną atvežti mokytoją, tėvams at
rodė nepriimtina.

Suprantama, jei tėvai yra nusi
statę vaikus mokyti namuose, gal- • 
voja, kad jie gali duoti daugiau, 
kaip minima mokykla, priešingu ;
atveju toks tėvų pasyvumas šiuo ;
reikalu valdybai nesuprantamas.

Pirmąją mokyklos dieną susi
rinko 14 vaikučių. Toks skaičius 
tokiai mažai apylinkei yra gražus. ■ 
Šiais metais mokytojauti sutiko 
Tėvas Tercizijus. Tikybos pamo
kas dėstys Tėvas Barnabas, OFM. :

Spalio 24 d. 7 vai. vak. Crow- 
lando (pp. Sinkų) hotelio salėje •
ruošiamas bendniomenės šokių •
vakaras. Būtu labai malonu ma
tyti st. cathariniečius ir kitų arti- 
mesnių apylinkių lietuvius.

Antras bendruomenės šokių va
karas toj pačioj salėj ir tuo pačiu ; 
laiku ivyks lapkričio 28 d.

Bendruomenės valdyba taip 
pat yra numačiusi suruošti Nau- • ; 
jų Metų sutikimą. Kol kas dar ne
gaunama tam reikalui salės, jei 
bus gauta salė ir sutikimas bus 
ruošiamas, painformuosime vė
liau. Apyl. valdyba.

Belgradas. — Augštas Jugosla
vu valdžios pareigūnas pareiškęs 
NYT atstovui, kad kardinolui 
Stepinac būsią leista valdyti Za- 
grebo vyskupija, kai pasibaigsiąs
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DUelis paMdi4frxias gyveninių mMfcVhnių, žemės staty

J. GUB4SXX^.1-46O5, namų LĘ. 6-H69.

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
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

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

arba RO. 6-0832
49 Cameo Ores., Toronto 9, Ont.

CONSUMERS' GAS CO.

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” —• gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

(Atkelta iš 4 pšl.) 
redagavusieji, norite nustumti 
mane į padugnės žmonių katego
riją. Anonimus rašo lik patys ai- 
aziausi bailiai ir žemiausiai dva
siniai puolę žmonės. Ar žinote, 
ponai, kad už tokius biaurius vie
šus kaltinimus, jeigu jie nėra įro
domi, baudžia teismas? LN yra 
Ontario valdžios įstaigose regist
ruota b-vė, ir kaipo tokia yra sau
goma valdžios įstatymų. Taip že
mu būdu ir neturėdami jokių įro
dymų apšmeižę mano asmenį, ku
ris šiuo metu atstovauja, kaip tei
sėtai narių išrinktas, ir LN p-ką, 
Jūs pačiu įžūliausiu būdu norite 
išardyti šią taip sunkiai kuriamą 
tautinę instituciją.

3. “... Visa akcija reiškėsi tik 
iš St. Bakšio, kaip privataus as
mens, kuris savo asmeniškoms 
ambicijoms ginti neteisėtai nau
doja LN vardą. Ši ambicija taip 
pat sumenkino ir nuvertino patį 
LN idealą, kuris priverstas lenk
tis ir paklusti St. Bakšio užgai
doms”.

Aš visą laiką kartoju, įrodinė
jo, kad LN yra tinkami LD kon
certui. Tai ne mano privatus rei
kalas, bet LN v-bos p-ko pareiga. 
Koks aš būčiau LN v-bos p-kas, 
jei savus namus laikyčiau tuščius, 
o padėčiau tiems, kurie nuomoja 
svetimas sales! Kur gi čia mano 
ambicija ir kur Tamstos įžiūrite 
mano "privatų asmenį”? Pagaliau 
juokingiausia: Bakšys savo už
gaidoms palenkė LN idealą. Di
desnės asmeniškos užgaidos, kaip 
išjungimas LN iš taip gražios 
šventės, kaip Lietuvių Diena, 
vargu ar begalima surasti.

Atsakant į 4-tą pastraipą, pa
kartotinai pabrėžiu, kad jos tik
ri skaičiai yra tik tie, kurie figū
ruos LD apyskaitoje. Apie kvie
timus ir vaikus, kurių iš viso mo-.

Atsakymas VI KLD
certui pa,imti LN ir viso to būtų 
nebuvf.,'

Jeigu Org. K-to daugumos na
rių sprendimas buvo nelogiškas ir 
prasilenkiąs su tautiniu solida
rumu ir jeigu aš tai drįsau viešai 
konstatuoti, tai dar nieko nesako, 
kad aš ardau vienybę. Du mėne
sius prieš LD nutraukiau betko- 
kias diskusijas spaudoje (net K. 
Baronui neatsakiau), eilė LN na
rių patarė ruošti 4-tą vai. koncer
tą L. Namuose — tą mintį radi
kaliai atmečiau. Bet vistiek iš
ėjau LD “ardytoju”’ Dabar pa
žiūrėkime, kokie “neardytojai” 

į lietuviškų reikalų kaikurios Org. 
K-to vadovaujamos galvos! K. Ba
ronas “TŽ” Nr. 40 š.m. “didvy
riškai” giriasi: “buvau priverstas 
atsiimti savo šėrus...” (ne šėrus, 
bet vieną šėrą $100. S. B.). Kas 
gi Tamstą privertė? Juk Jūs pats 
pareiškimą atsiėmimui pinigų pa
rašėte ir pats pasirašėte. Čia yra 
demokratinė santvarka! Geriau, 
p.K.Barone, reikėjo paminėti atsi
ėmimo tikrąją priežastį, tada būtų 
man buvusi proga plačiau visuo
menei ta reikalą paaiškinti.

“TŽ” "Nr. 41 š.m. K. B. rašo: 
“Liet. Dienos Org. K-to p-kas V. 
Kazlauskas padavė pareiškimą 
Ham. Liet. Namų Akc. B-vės val
dybai atsiimti savo akcijas” (ne 
akcijas ,bet akciją. S. B.). Tai tik 
du gryni faktai, kuriuos patys 
“nearaytojai” viešai pripažino 
(dabar, manau, jiems lietuviška 
sąžinė bus ramesnė!). Ir Jūs LN 
neardote!? Duokite bent vieną to
kį tvirtą faktą, kad St. Bakšys 
griovė ir ardė Vl-ją LD!

Viena didžiausių Org. K-to pa
reiškime nesąmonių skamba ši
taip: “Jo veikla, mūsų nuomone, 
yra pakenkus LN egzistencijai ir,

okupacijos metu Vilniaus radijofono 
bendradarbis. Kaip buvęs Vilniaus ra
dijofono literatūros redaktorius, turiu f Didysis i!

—

i jei jis (St. Bakšys) turi pakanka- 
kyklinio amžiaus iki 12 m. Hamil-; mai tautinės lietuviškos sąmonės,

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei Įvairins medžioklinius šautuvus.

tone tiek nėra (185), vargu ar kas 
patikės. Z. Pulianauskas “TŽ” 
Nr. 40 š.m. dar daugiau persisten- 

Igia, rašydamas, kad salėje buvo 
.. ir apie 500 jaunų žiūrovų 

įleistų veltui”. (Iš jaunimo virš 
i 12 m. už įėjimą buvo imama pu
sė kainos. S. B.). Toliau Org. K-to 
pareiškime rašoma: “Todėl St. 
Bakšio pateikti duomenys apie 
koncerto dalyvių skaičių yra ten
dencingi ir sąmoningai iškreipti”. 
Kaip tat? Aš teminėjau 880 kon
certo dalyvių skaičių, ką ir Tams
tos dabar patvirtinote, b oponuo-

kaip visiškai susikompromitavęs, 
turėtų pasitraukti iš LN v-bos 
p-ko pareigų”. Įdomu, kuo palai
kytų mane LN nariai, jei aš šio 
patarimo paklausyčiau ir arti
miausiame LN v-bos posėdyje at
sistatydinčiau! Jūs, pareiškimą 
redagavusieji, neturite elementa- 
riškiausio šiame reikale suprati
mo. Ką Tamstos tuo pareiškimu 
norite vaizduoti? Aš esu teisėtai 
LN narių šioms pareigoms išrink
tas ir tik nariai arba du trečda
liai LN visų v-bos narių gali ma
ne nušalinti. Ateis visuotinis LN

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. STANIO N IS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

■_i abstrakcijomis, -kaip Jūs'šiuo-I narių susirinkimasLHaš pats at- 
atveju pasigavote vaikus ir pa-, sistaiyuinsiir. Nariai vėl galės vi- 
kviatirnus — ne mano būdui. Lis- į sįškai slaptu balsavimu išsirinkti 
kutuodamas viešai visada naudo-1 kokio daugumas norės. Jei 
ju tik faktus; to paties tunu teisę i jau‘taip St. Bakšio nenorite aš 
reikalauti ir iš savo oponentų. nurodysiu pati tikriausia būda,

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pato if y mus, su
lankstymų ištaisymus/ dažymų, priekinių ratų sureguliavimo ir balarsavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

.. o St. Bakšiui pačiam de
monstratyviai paneikinus didžią
ją Kanados lietuvių šventę ir ne
dalyvaujant svečių masėje,...”

Ir vėl naujas prasimanymas!! 
Argi tie šimtai ir tūkstančiai Ha
miltono ir Toronto bei apylinkių 
lietuvių, kurie šventėje nedaly
vavo, jau tuo ją išniekino? Ko-

kaip jį nušalinti. Iki sekančio me
timo narių susirinkimo dar yra 
8 mėnesiai laiko. Hamiltone yra 
apie 400 dirbančių tautiečių, ku
rie dar nenariai. Tuojau pradėki
te organizuoti jų įstojimą į LN, 
aiškindami St. Bakšio blogas pu
ses. Suorganizavę 3 ar 4 šimtus 
balsų. Tamstos tikrai sekančiuo-

kią teisę ir iš ko gavo Org. K-tas se rinkimuose pravesite Jūsų no- 
iš visų nedalyvavusių Liet. Die-! rima asmeni p-ku. Dėl to aš visiš
koje tautiečių išskirti tik mane j kai nepyksiu, šios eventualios ak- 
vieną ir viešai mane niekinti. Ar;cįjcs pasekmėje LN bus bebaigią 
aš apie savo nedalyvavimą ką Į greįtu laiku išmokėti skolas ir

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

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

nors pareiškiau? Turėdamas trisį 
dienas laisvas (dirbu pamainose 
ir retai turiu laisvus savaitgalius), 
išvykau i tolimesnes apylinkes 
LN narių ieškoti. Ir už tai esu va
nodamas!

5. “St. Bakšio išvystyta negaty
vi agitacija pakenkė Hamiltono 
lietuvių vienybei bei solidaru
mui .. ?’

. Aš esu įsitikinęs ir daugelis 
tautiečių tą pati man tvirtina, kad

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUKAITE

f OILS LTD. 
Atstovas

H.ROŽAITIS
Greitas kuro-olyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

A. P. GARAŽAS
IS39 DUNDAS ST. W, 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 osm. iii 53.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė oodrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Pcnktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9
Trečiodreniois ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vai. ryto

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dunda* St. W., Toronto,

Telefono* LE. 2-8723

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros jrengimoi Ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne Ave., Toronto

vai. vak. 
vai. vok. 
uždaryta.

Ont.

v-ba galės pradėti tikrųjų LN Įsi
gijimą! Tokia akcija būtų pati po
zityviausia, bet vargu ar nors vie
nas iš Tamstų ją pradėsite, nes 
jos vykdymas reikalauja milžiniš
ko savęs atsižadėjimo!

Įdomu, kuo aš pakenkiau LN ir 
susikompromitavau? Ar tuo, kad 
didžiąja dalimi per metų su 
didžiausia kantrybe prašiau narį 
po nario ir dabar LN jų turi 470 
su apie $80.000 kapitalu? Ar tuo, 
kad norėjau, jog LD Org. K-tas 
nepaliktų nuošaliai nuo šios di
džiosios mūsų šventės L. Namų?

LN suorganizavimas visą laiką 
turi didžiausią kontrakciją. Jiems 
augant ir stiprėjant, tolygiai di
dėja ir priešveikimas. VI LD 
Org. K-to viešas pareiškimas yra 
vienas didžiųjų bandymų LN su
triuškinti. Iš savo pusės aš, kaip 
LN v-bos p-kas, šio mano išnieki
nimo proga viešai visiems LN na
riams ir geros valios tautiečiams 
pareiškiu: iš savo darbo L. Na
muose jokios asmeniškos sau 
naudos neieškau ir neplanuoju 
ios ateityje turėti. Lietuvių Na
mų žiūriu ir juos ugdau, kiek man 
žmogiškos jėgos leidžia. Man, įdė
jusiam i LN tiek idėjinio darbo, 
būtu begaliniai skaudu, jei vienas 
antras LN narys suabejotų mano

niaus radijofonui nieko-nič-nieko ne
rašė! J. Cicėnas, Omaha, JAV.

APIE HAMILTONO DŪMUS
VI Kanados Lietuviu Dienos Org. 

Komiteto pareiškimas Liet. Dienos rei
kalu (“TŽ5’ Nr. 41\ yra nevykęs ban
dymas sukompromituoti daugiausia 
Hamiltone pasidarbavusį lietuvių rei
kalams asmenį p. St. Bakšj. Ruošiant 
didesnį parengimą, pasitaiko įvairių 
nesklandumų bei kontraversijų. Jų ne
išvengė ir Hamiltonas.

Bet, kaip ten bebuvę, LD praėjo sėk
mingai ir viskas turėjo būti užmiršta 
ir gražiai užbaigta. Dabar, kai Komite
tas vėl tuos nesklandumus kelia viešu
mon, iš šalies žiūrint atrodo, kad komi
tetas ar jo atskiri nariai turi tikslą ki
lusį nesutarimą ne apraminti, bet pa
gilinti. Visi lietuviai, kurie domisi ir 
seka Kanados lietuvių viešąjį gyveni
mą, žino, kas yra St. Bakšys ir ką jis 
reiškia Hamiltono lietuvių kolonijai.

Tautos Fondas, Vasario 16 gimnazi
ja ir HLN yra svarbūs lietuvybės iš
laikymo židiniai, dėl kurių Bakšys tiek 
daug darbo ir energijos yra įdėjęs. 
Ypatingai bendruomeninių namų įsi
gijimo akcijoj Bakšio veikla ir inicia
tyva nepamainoma. Kaip Toronte J. 
Strazdas taip Hamiltone St. Bakšys 
yra Lietuvių Namų^ tėvai.

Daugelis dar nesupranta LN, kaip 
lietuvių ekonominio įsitvirtinimo ir sa
vo tautybės išlaikymo svarbiausio fak
toriaus. Labai nemalonu buvo skaity
ti komiteto nario K. Barono pareiški
mą “TŽ”, kad jis neskaitysiąs HLN 
Lietuvių Namais, bet Akc. kino “Del
ta” Bendrove ir kad dėlto jis savo šėrą 
atsiėmęs. Toks pasigyrimas yra per 
žemas.

Iš VI LD ruošti Org. Komiteto, ku
riame, atrodo, pirmuoju smuiku groja 
tas pats Baronas, negalima buvo laukti 
kitokio sprendimo HLN atžvilgiu. Dar 
gerokai prieš Lietuvių Dieną buvo 
spaudoje užtenkamai balsų iš visuome
nės: vieni rašė, kad jei minėjimas bus 
ne LN, tai nedalyvausią, kiti rašė: 
‘‘Geriau stovėsiu Lietuvių Namų kam
pelyje, negu sėdėsiu minkštam fote
lyje svetimoje salėje”. Komitetas ne
kreipė dėmesio į tą visuomenės balsą, 
padarė savo ir tuo suardė lietuvių vie
ningumą Hamiltone. Dalyvių skaičiui 
įrodyti savo pareiškime komitetas grie
biasi čigoniškos matematikos. Esą, 
sporto šventėje dalyvavo 315, šeštadie
nio vakare pobūvyje 1.554, tai išviso 
1.869. Išeina, kad tie, kurie dalyvavo 
sporto šventėje, negalėjo dalyvauti 
šeštadienio šokiuose.

Dėl sėdimų vietų minėjimo ir kon
certo salėje komitetas nurodo: HLN 
turi 987 sėdimas vietas, gi nuomota 
salė turėjo 1.086, taigi tik 99 vietomis 
daugiau. Kadangi dalyvių koncerte bu
vo 1.365, tai komitetas vistiek negalėjo 
visų susodinti ir 279 turėjo stovėti.

Dalyvių, kurie mokėjo už įėjimą bu
vo tik 880 ir jie būtų pilnai sutilpę 
HLN su 987 sėdimom vietom, 108 vie
tos būtų likę garbės svečiams. Prog
ramos dalyviai, vykdo programą, bet 
ne sėdi-salėje ir jiems nereikėjo sėdi
mų vietų. Gi vaikų galima buvo leisti 
tiek, kiek yra vietos stovėti. Įdomu, iš 
kur komitetas pririnko 150 garbės 
svečių? Viso pasyvių dalyvių koncer- 

f te buvę 486, t.y. daugiau negu 50% 
aktyvių dalyvių. Kodėl taip blogai ko
mitetas organizavo? Iš visų paties ko
miteto pateiktų duomenų matyti, kad 
minėjimas ir koncertas galėjo būti at
liktas HLN neblogiau, kaip svetimoje 
salėje. Reikėjo turėti tik noro ir su
tarimo su LN. .

Komitetas savo pareiškime rašo: 
Organizacinis Komitetas ir KLB Ha
miltono Valdyba pareiškia ir t.t. Apy
linkės Valdyba nėra po pareiškimu pa
sirašiusi. tai kaip Komitetas gali kal
bėti Bendruomenės vardu ir reikalauti, 
kad Bakšys kaip “visiškai susikompro
mitavęs pasitrauktų iš LN pirmininko 
pareigų”. Kur komiteto logika? LN 
pirmininką gali nušalinti tik šėrinin- 
kai, o svarbiausias akcijos prieš LN 
veikėjas nėra šėrininkas, tai ir komite
tui priderėjo geriau nutylėti negu 
kompromituoti save. Mano manymu, 
komitetas nėra išsilaikęs tinkamoje 
aukštumoje ir jis turėtų kuo greičiau 
išsiskirstyti. Daug komitetų su iškil
mėm ir garbės svečiais ateina ir praei
na nepalikdami pėdsako, gi St. Bakšys 
ir Hamiltono Lietuvių Namai pasiliks 
kaip lietuviška tvirtovė.

šias savo pastabas norėčiau baigti 
“Neprikl. Lietuvos” žodžiais. LN Ha
miltone įsigijimo proga 1958. IV. 30. 
“NL” J. Kardelis rašė:

“Broliai ir Sesės, jūs verti tikrų lie
tuvių vardo! Gražios Jūsų pastangos 
ir puikus Jūsų darbas. Jūs esate gra
žiausias pavyzdys kitų kolonijų lietu
viams. Lietuvių Namai bus didelis lie
tuvybės ramstis. Jie švies netiktai Ha
miltonui savo lietuviška iškaba, bet 
bus ypač brangūs lietuviškam jauni
mui, kuriam priklauso ateitis. Bet gre
ta kolektyviojo darbo jra ir indivi
dualus, asmenų pasireiškimas, šiuo at
veju bus teisinga suminėti kuklaus 
asmens — Stasio Bakšio — asmeninę 
iniciatyvą, pasiryžimą ir tiesiog pasiau
kojantį veikimą. Kad gi daugiau kolo
nijų turėtų tokių iniciatyvingų ir tokių 
veiklių tautiečių! Garbė jam, SL Bak
šiui!”. P. Lelis.

čių valdžios pareigūnų bei biz
nierių vienodo turinio laiškus:

“Greitai išnykit, ųes viskas iš
aiškinta!”.

Sako, po 2 valandų mieste 12 
įžymybių jau nebebuvę.

Patarimas
Draugės susitinka po vienos 

vestuvių.
— Žinai, Elyte, išploviau vyro 

apatinius marškinius ir jie taip 
susitraukė, kad jis nebeįlenda. 
Ką daryti? — klausia vedusioj!.

— Išplauk dabar ir vyrą...
Vistiek neprimato

— Duokite man kepaliuką duo
nos. < , :

— Juodos ar baltos?
— Skirtumo nėra, nes tai ma

no bobutei, kuri neprimato.
Pasienis ir vidurys

Vienoje sueigoje lenkas varšu
vietis, norėdamas pasityčioti iš 
Pilsudskio, pastebėjo:

— Matote, pone maršalka, jūs 
esate kilęs iš Lenkijos pakraščio, 
o mes iš pat vidurio.

Pilsudskis, kuris buvo gimęs 
Lietuvoje, paėmė nuo stalo ries
tainį, pavartė ir sako:

— Bet štai, ponai, riestainis: 
jo pakraščiai yra pilni, o vidurys 
— tuščias.

Tai jie paskleidė gandą
— Sako, Jurgi, kad tu turįs 

daug skolų?
— Eik jau, eik! Tai tik mano 

skolintojų paleistas toks gandas.

LAIMĖJO RAGANOSIS
Sao Paulo miesto rinkimuose 

didžiausias balsų skaičius buvo 
paduotas už... raganosę • pate
lę Cacareco, pasiūlytą nesamos ________ - - - * _

siūlyti net 12 partijų, bet nei vie
nas nesurinko tiek balsų, kiek su
rinko raganose.

Matyt, dešimtys tūkstančių bal
suotojų tuo būdu norėjo pareikšti 
protestą bei nepasitenkinimą esa
mųjų partijų valdymo rezulta
tais — ūkiniais, visuomeniniais ir 
politiniais. Sao Paulo tai jau ne 
pirmas toks atsitikimas. 1954 m. 
rinkimuose į miesto tarybą dau
giausia balsų gavo ... ožys Jabo- 
atavo.

Paieškojimai
Ketvirtis Adolfas, sūn. Prano, 

apie 50 m. amž., senas imigran
tas. kilęs iš Raikėnų kaimo, Pan
dėlio valse., Rokiškio ap., gyve
nęs Winnipege, ieškomas Povilo 
iš Lietuvos, prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: R. Benotas, 202 St. 
Clarens Avė., Toronto 4, Ont.

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai vak.

, DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas, AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD„ Toronto. Telefonas RO. 6-4063

DĖMESIO! RO. 6-9367 :V. Semaška
- t I

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos. 
$99 College St*. Toronto. Telef. LE. 4-6123 

ANT. JUOZAPAITIS

973 Bloor St. West. < l Tel. LE. 6-3037
(prkš Ukraimka Knyha tiuntiniiį b-vf).

DWdi* pasirinkimo* medžią,y vyr., mot. ir voikHkiem* rūbam*, sioetMom* | 
Hryw*. ŪMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vaL v. 
šeštadieniais pagal susitarimą

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE..4-8431.

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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. 3-6978

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

' 129 GRENADIER R B 
(2-ras namas nuo Roucesval- 

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko okinius visiems akių defek
tams. Hfrria okių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

sąžiningumu ir prisidėtų prie LN 
ardytojų. Jei kas nemėgsta ma
nęs, man nušalinti yra legalus 
demokratinis kelias, kurį augš- 
čiau pats nurodžiau. Vieno tik la
biausiai prašau — neatsiimkime 
iš LN savo įdėtų pinigų ir ne
griaukime jų. Tuo St. Bakšiui as
meniškai niekuo nepakenksime, 
o LN tikrai sunaikinsime. Aš nė 
kiek nesu gudresnis šioje srityje 
už daugumą mūsų tautiečių. Aš 
pasitikėjau lietuvių tautos tauru
mu it visą laiką kovoju ir kovosiu 
už nario pinigų LN jo paties dis
ponavimą. Ha dabar tuo neapsi- 
vyliau. Narių pasitraukimai, pa
lyginus su naujų atėjimu, tokie' 
nežymūs, kad iki šiol LN augimui 
nesudarė jokio pavojaus. Tikiu, 
kad ir šį smūgi LN nariai atlai
kys. Kova ir audros suteikia žmo
nėms ir gamtai naujos stiprybės

stos stiprūs, kaip “AŽuols drūts

Dažai Ir sienoms 
popieris!

Vaikas, fepetiei, Mrpaatinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel EM. 4-2715, Toronto, Ont

PADAROMI 
minkšti baldai 

pegs! vžtokymus ir optraokienri tewi 
lobet pigm kaino* Darbas garantuotos.

Telefonas WA. 2-7981

GENERAL INSURANCE

p*.) vboj Ontario provtaetyol

AL DŪDĄ

Įstaiga veikia
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. MONTREAL, Cue.

kare 8 vai. bus iškilmingas palai- m^dTeni įasHnko Urto t 
minimas ir pamokslas. Sekmadie- Fr chi P kMnjus PasirinkI. 
Sa^niPnta^bi^Rstatvt^rv^P r mas tu0 būdingas S. Amerikos 
$a.kUrentas bus išstatytas ryte 8 stjĮįuj kad jįs priminė dabar pla- 
val Mišru metu. 11 vai. įskilmin-

TORONTO, Ont Spalio 31 d. Prisikėlimo par. salėje įvyks Susivienijimo Lie

Pianistas virtuozas A. Kupre
vičius savo koncertui pereitą sek-

"Tėviškės Žiburių" dešimtmečio minėjimo KONCERTAS - BALIUS lapkričio 14 dienų.
Koncerto programų išpildys pirmąi.kdrtąr-'Toronton atvykstanti solistė LIONĖ JUODYTĖ ir sol. VACLOVAS VERIKAITIS 

'.i1 '■ 1,1 1 ir’"" ; ■ ■ ;■ ■ ■ "■ ,7." ' J|.

Didieji atlaidai AV-parapijoje šai kandidatų turi būti pasira* 
vyks šį penktadienį ir baigsis sek-! šyti 10 asmenų.
madienį Kristaus Karaliaus šven- J Kun. Jankauskas iš Worcester, 
te. Penktadienį ir šeštadienį švč. Mass., su jaunimo ekskursija lan- 
Sakramentas bus išstatytas ryte kėši Montrealyje.
per 9 vai. Mišias. Adoracija švč.
Sakramento vyks visą dieną. Va-

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ
šį sekmadienį, spalio 25 d., 

4.30 vai. p.p. Prisikėlimo parap. 
salėje įvyksta iškilmingas Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mas. Paskaitą skaitys prof. Ste
pas Kairys. Meninėje programo
je dalyvauja sol. V. žemelytė, sol. 
Vytautas Bigauskas ir kt. Šventę 
ruošia Kanados Liet. Kat. Federa
cijos Toronto skyrius. Prie įėji
mo laisva auka Midlando lietu
vių kankinių kryžiaus restauravi
mo išlaidoms padengti. Visi To- 

. ronto ir apylinkės lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti į minė
jimą. KLK Fed. Toronto sk.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kristaus Karaliaus minėji

mo iškilmingos pamaldos šį sek
madienį 11 vai. Pamokslai kuri, 
dr. J. Gutausko. Pamaldos vyks 
jau pagal atsuktą laikrodį.

— Toronto paštuose prieš Ka
lėdų šventes yra pareikalavimas 
didelio skaičiaus padėjėjų. Pir
menybė bedarbiams, studentams 
ir moksleiviams. Asmenys, suin
teresuoti minėtu darbu, prašomi 
užsiregistruoti klebonijoje ne vė
liau spalio 26 d. Registruojantis 
pranešama vardas, pavardė, ad
resas ir telefonas. Gauti sąrašai 
tą dieną bus išsiųsti į Otavą.

— Neperseniausiai įsisteigęs 
parapijos Vyrų Sambūris praėju
sį šeštadienį turėjo jaukų pobū
vį: prie skoningai ir dailiai pa
puoštų staliukų arti šimto sve
čių turėjo progos išgirsti gražų 
sveikinimą par. komiteto pirm*. 
J. Matulionio. Linksmieji broliai 
— K. Kaknevičius ir J. Šulcas — 
smagiai nuteikė svečius savo hu- 
moristika iš parap. ir kolonijos 
aktualijų. D. Stirbytei vadovau
jant plokštelių muzikai, nuotai
kingai praėjo vakaras. Už puikiai 
paruoštą vakarienę padėka tenka 
parapijos kat. moterų skyriui.

— Parapijos kunigų praveda
mos vaikučių popietės Toronto 
jaunimo tarpe susilaukia vis di
desnio susidomėjimo. Su dinami
ka pravedami jaunimo pobūviai 
mūsų jauniesiems patinka. Atei
tyje, po Kristaus Karaliaus šven
tės, šie jaunimui skirti pobūviai 
vyks kas sekmadienį.

— Kas sekmadienį po 11 vai. 
pamaldų tikybos pamokos vai
kams vyksta muzikos studijoje. 
Pamokas praveda kun. dr. J. Gu
tauskas. Jau yra užregistruota 
pei' 40 vaikučių.

— Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Gladstone, Dufferin, Ha
velock, Brock Ave., Brock Cres., 
Sheridan ir St. Ann's Rd.

— Iškilmingas mirusiųjų mi
nėjimas įvyks spalio 31 d., sek
madienį, vakarinių pamaldų me
tu.

— šį sekmadienį Toronte vyk
domi rinkimai į KLB Toronto 
apyl. Tarybą. Visi lietuviai pri
valome palaikyti bendruomeninę 
idėją.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Pagal naują potvarkį į Lietuvą 

ir į visą Sovietų Sąj. leidžiama 
siųsti didesni medžiagų kiekiai, 
būtent: vilnonės ir pusvilnoriės 
medžiagos kostiumams bei pal
tams — 11 jardų, vilnonės ir pus- 
vilnonės medžiagos suknelėms 
ll/2 j., rayon, nylon, perlon ar 
betkokios sintetinės medžiagos — 
I6V2 j., medvilninės medžiagos 
visokių rūšių — 30 j., mezgimui 
vilnonių siūlų — nedaugiau 3Mi 
svaro, skarelių vilnonių, rayon ar 
kitokių — 10, kojinių visokių rū
šių —12 porų, odos — 3 poroms 
ilgų batų ar 5* poroms trumpų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį antradienį šv. Kryžiaus 

kapinėse palaidotas sen. kartos 
ateivis Petras Padolskis, staiga 
nuo širdies smūgio miręs šešta
dienį. Velionis šv. šeimynos pa
rapijoje per 40 metų buvo zakris
tijonu ir parapijos pastatų prižiū
rėtoju. Laidotuvių iškilmėse taip 
pat dalyvavo dabartinis tos para
pijos klebonas ir Toronto arki
vyskupijos generalinis vikaras 
Rt. Rev. E. M. Brennan.

Liūdesio valandoje našlei E. 
Padolskienei, dukrai, sūnui ir jų 
šeimoms bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

— Šį sekmadeinį Mišios laiko
mos prisitaikant prie naujo lai
ko — laikrodį atsukus.

— Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį kaimyninei Niagaros pu
siasalio' lietuvių parapijai šven
čiant 10 metų sukaktį, Prisikėli
mo parapijos vardu ją sveikino 
par. komiteto narys P. Regina ir 
įteikė Prisikėlimo parapijos do
vaną $100. Iškilmių pamokslą sa
kė pirmasis tos parapijos klebo
nas, dabar Prisikėlimo parapijoje 
dirbąs T. Modestas, OFM. Niaga
ros pusiasalio lietuviams, klebo
nui T. Barnabui ir visiems ten, 
dirbantiems pranciškonams linki
me ilgiausių metų ir Dievo pa
laimos religinėje ir tautinėje 
darbuotėje.

— Vaikučių ruošimas Pirmai 
Komunijai, kuri bus gegužės 
mėn., jau pradėtas. Pamokos bus 
kiekvieną sekmadienį po 10 vai. 
Mišių. Kviečiame tėvelius, kurie 
pavasarį savo vaikučius nori pri
leisti prie Pirmos Komunijos, 
tuoj užregistruoti pamokoms.

— Religijos pamokos nekatali
kiškas pradžios mokyklas ir gim
nazijas lankančiam jaunimui 
vyksta kiekvieną sekmadienį po i
10 vai. Mišių. Gimnazistai renka
si į kleboniją, o kiti — į aktorių 
kambarius parapijos salėje.

— Nuo praėjusio sekmadienio 
vėl pradėtos mergaičių 6-11 m. 
amž., popietės. Jos daromos kiek
vieną sekmadienį 3 vai. p.p. mu
zikos studijoje. Veda Marijos N. 
Pr. seselės. Visos mergaitės kvie
čiamos dalyvauti. Šių popiečių 
metu, tarp kitų įdomių dalykų* 
bus taip pat ruošiamasi Kalėdų 
eglutės programai. Šį sekmadie
nį mergaitės bus kviečiamos į 
vaišes, kurias Kristaus Karaliaus 
šventės proga ruoš jaunesnieji 
ateitininkai.

— Kviečiame Toronto lietuviš
ką jaunimą dalyvauti savo pasi
linksminimuose, kurie daromi 
kiekvieną sekmadienį 7.30 vai. 
vak. Prisikėlimo par.* salėje.

— Savo draugijos metinės 
šventės proga, Prisikėlimo Para
pijos Vyrų Draugija Kristaus Ka
raliaus šventėje, šį sekmadienį,
11 vai. Mišių metu turės bendrą 
draugijos ir parapijos vyrų Ko
muniją, o po Mišių muzikos stu
dijoje — agapę. Visi parapijos 
vyrai, draugijos nariai ir nena- 
riai, maloniai kviečiami. Per 10 
ir 11 vai. Mišias išpažinčių klau
sys svečias kunigas, kurio klau
sykla bus bažnyčios dešinėje pu
sėje.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Ardagh St., Armadale Ave., 
Colbeck St., Deforest Rd., Durie 
St.. Evans St., Lavinia Ave., May- 
field Ave., Morningside Ave., 
Willard Ave. ir Windermere Ave.

Westone gyveną parapijiečiai 
bus lankomi tuoj po Naujų Metų.

— Parapijiečius ir kolonij'os 
lietuvius maloniai kviečiame at
silankyti į Prisikėlimo par. Kata-,

širdžiausią užuojautą reiškiame
D. K. Bubeliai,
E. P. Juodvalkiui,

PETRUI PA DOLSKI UI mirus;

G. B. Romanovs,

\E. V. Ulbikai.

tuvių Amerikoje - SLA 236 kuopos ruošiamas 
25-kių metų sukaktuvinis KONCERTAS - BALIUS

Programą atliks sol. A. PAULIONIŠ ir muz. A. PRIALGAUSKAS. Akomp. 
muz. S. GAILEVICIUS. šokiams gros “OLYMPIA” orkestras. Svečius atgai
vins turtingas bufetas, o turintiems laimės pasitarnaus puiki loterija. Vienas 
iš pirmojo šimto atvykusių svečių laimės radijo aparatą. Bus ir kitų vertin
gų įėjimo dovanų. Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. ,

Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

Š.m. lapkričio mėn. 7 d. Toronto choras "Varpas" savo 
septynmečiai atžymėti ruošia

RUDENS BALIU
kuris įvyks Prisikėlimo parapijos salėje.
PROGRAMĄ IŠPILDYS TORONTO VYRŲ KVARTETAS, KURIS 

PASIRODYS SU VISIŠKAI NAUJU REPERTUARU.
GERAS ORKESTRAS. — BUFETAS. — LOTERIJA.

Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.50.

vai Mišių metu. 11 vai. iškilmin
gos Mišios, bendra parapijos Ko
munija, kurią aukosime Kristaus 
Karaliaus garbei, pasiaukojimas 
Dieviškajai Kristaus širdžiai, pro
cesija ir atlaidų užbaigimas. Visi 
parapijiečiai labai prašomi skait
lingai dalyvauti atlaiduose. Ka
dangi atlaidų dienomis Švč. Sak
ramentas bus išstatytas visą die
ną, laisvi nuo darbo prašomi da
lyvauti adoracijoje.

Tėv. Paulius, pranciškonas, iš 
Toronto vadovaus mūsų atlai
dams ir sakys pamokslus/

Atlaidų metu išpažinčių bus 
dausoma rytais ir vakarais, prieš 
pamaldas ir po pamaldų. Kadan- 
Ti atlaidų metu bus kunigų sve

čių, parapijiečiai prašomi pasi
naudoti proga ir atlikti šv. Išpa- 
rintį besiruošiant didžiajai Kris
taus Karaliaus šventei ir bendrai 
parapijos šv. Komunijai.

Puikią vakarienę ruošia šv. 
Onos Moterų Pašalpinė Draugija 
spalio 24 d.šv. Kazimiero para 
pijos svetainėje 7 vai. vak. Bus 
gausi loterija. Kviečiame visus 
atsilankyti. Bilietas $1.50.

M. apyl. seimelio rinkiminė ko
misija paskelbė, kad kandidatai 
i seimelį turi būti pasiūlyti iki 
lapkričio 8 d. Sąrašai įteikiami 
r. kom. pirm. J. Ladygai — 100 
Rawson St., Dorval, P.Q. Sąra-

čiai paplitusį “package deal” ar
ba darbinį panaudojimą kūrinių 
jų sukoniponavimo eilės tvarka. 
Tokiu būdu klausytojui pristato
mi etiudai, kurie jam daugumo^- 
je nepažįstami, surikiuoti su pub
likoje populiariais, neklasifikuo- • 
jant jų pasirinkimo tvarka. Mūsų 
visuomenei tai naujas dalykas.

Šitoks stiliaus pasirinkimas at
rodė ne atsitiktinis. Tai Įtaiga 
amerikoniškos pragmatinės sąmo
nės ir didaktinio autoriteto. Ki
taip sakant pasigedome A. Kup
revičiaus kaip žmogaus. Koncer
tas betgi buvo augšto lygio, keli 
dalykėliai buvo visiškai spdinčiai 
atlikti ir vietomis technika buvo 
perdėm virtuozinė. Vienoje kito
je vietoje išsikišo ir ilgesingas 
lyrinis charakteris, kuris labiau
siai suprantamas lietuviui, tačiau 
daugumoje pianistas buvo santū
rus ir užsidarys. Vis dėlto publi
ka, kurios buvo per 250, šitokiu 
retu augšto lygio muzikiniu past 
rodymu buvo nudžiuginta, reči- 
alį priėmė šiltai ir su dėkingu

mu. J. P. *
KlijentTtrci reiškiame dėkingu- 

ną, o visiems kiliems siūlome pa- 
inaudoli įstaigos 6 melų darbo 
'atyrimu rirkirio-^ardavimo, pa
skolų, draudimo ir investavimo 
Tityse.

Dis*riet Estate Brokers, 
P. Adomonis, VI. 2-8501.

T. L. Ch. “Varpas

likių Moterų D-jos balių, kuris 
bus šį šeštadienį mūsų parapijos 
salėje. Paremkime mūsų ponių 
platų ir gražų darbą.

— Šį ketvirtadienį1 T. Paulius 
išvyksta į Montrealį į Aušros Var
tų parapijos 40 vai. atlaidus. To- 
rontan sugrįš pirmadienį.

— Šį šeštadienį T. Rafaėlis su 
šeštadieninės mokyklos IX-j o sky
riaus mokiniais išvyksta Otavon 
paiškilauti. Visi į Torontą sugrįš 
sekmadienio vakare.
— Kviečiame visus parapijie

čius ir kolonijos lietuvius akty
viai dalyvauti KLB Toronto apy
linkės IlI-čios Tarybos rinkimuo
se, kurie bus šį sekmadienį, spa
lio 25 d. Rinkimų būstinė bus ir 
Prisikėlimo parapijos salėje. Be 
to, raginame visus susimokėti so
lidarumo įnašą. Jei mes solida
riai neremsime Bendruomenės 
veiklos ir jei jai neaukosime, iš 
kur ji ims jėgų ir gaus pajamų 
savo veiklai?

— Laikinosios bažnyčios per
tvarkymo darbai numatomi pra
dėti lapkričio 9 d. Planus ruošia 
arch. dr. A. Kulpavičius. Darbų 
vedėju maloniai sutiko būti par. 
komiteto narys statybininkas P. 
Regina.

— Visų dėmesiui maloniai pra
nešame, kad Prisikėlimo parapi
jos salėje parengimų metu baras 
uždaromas 11.15 vai., o himnas 
grojamas 11.45 vai. Po himno vi
si svečiai nedelsdami apleidžia sa
lę. Ontario provincijos įstatymais 
visi svečiai turi būti išėję ir salė 
turi būti uždaryta jau 12 vai. 
Kviečiame visus prisidėti prie 
tvarkos palaikymo.

— Kviečiame savaitgaliais sa
vanorių pagelbėti vaikučių sto
vyklavietėje. Šiuo laiku pastatai 
dažomi ir paruošiami žiemai. Dė
kojame už praėjusio savaitgalio 
pagalbą sekantiems asmenims:
K. Abromaičiui, J. Geniui, J. Ja- 
cikui, V. Kobelskiui, A. Rama
nauskui, V. Urbonui ir R. Vysku- 
paičiui.

“Dainos” grupės 
susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
spalio 25 d., 3 vai. p.p. pas narę
L. Pocienę — 830 Windermere 
Ave., tel. RO .2-7459. V-ba.

Ar jau ruošiatės 
tradiciniam 
metiniam "Vyčio" 
baliui? 

i f “ ■

Šauniausias Klubo parengimas 
įvyks š.m. lapkričio 7 d. Royal York 
viešbutyje Ontario salėje.

Stalus galima užsisakyti pas V. 
Butki — telefonas RO. 7-2895.

VISI BALSUOKIM!
Šį sekmadienį yra Toronto apy

linkės Tarybos rinkimai. Balsuo
ti galima Liet. Namuose nuo 9 - 9 
vai. vak., prie Prisikėlimo ir šv. 
Jono parap. bažnyčių nuo 9-1 
vai. p.p.

Šį kartą kandidatuoja daug 
naujų, jaunesnės kartos, gal dau
geliui mažai žinomų, bet gerų vei
kėjų. Paremkime juos, išeinan
čius į darbą. Atlikime savo lietu
višką pareigą. Atminkim, tik lau
kiniams nerūpėjo organizaciniai 
ir visuomeniniai reikalai. Kultū
ringas pasaulis be to nebeap- 
seina. Pasirodykim kultūringi. 
Lietuvių Bendruomenės kaip tau
tinės mažumos reprezentantės 
reikšmė bendrai ir čia Toronte, 
rodos, kiekvienam jau aiški. Tad 
visi prie urnų!

Sutaupysite 
pinigus

ir laiką siųsdami siuntinius į LIE
TUVA ir kitus kraštus tiesiai iš 
Anglijos. Sąžiningas ir greitas pa
tarnavimas. " Kreiptis i firmos at
stovą J. JANULAITĮ, 277 Runny- 
medė Rd., Toronto 9, Ont. Telefonas 
RO. 6-5738.

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realj, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI!
Isigvkite antruosius aliumininius langus ir sutaupykite iki 30%- 
kuro. Geriausio aliuminiaus langai — sąžiningas patarnavimas.
Dėl informacijų skambinkite JONAS KILOTAITIS—HO. 3-9904.4^--- L—. .. --------

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMASri,c 
.Viskas turi būti išparduota, . ~ 
tu u py kite .ida ba r! - - -

Angliška vilnonė medžiaga eilutėms ir apsiaustams, 
šilkas, nylonas. medvilnė, rayon, {vairiausios me
džiagos reikalingos jūsų siuntiniams.

DIAMOND TEXTILES, 790 Dundas W

Atsuksime laikrodžius
Dienos taupymo laikas baigiasi 

naktį iš šio šeštadienio į sekma
dienį — laikrodžiai atsukami ve
ną valandą atgal šį sekmadienį, 
spalio 25 d., 2 vai. rytą.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
DEŠIMTMEČIO

minėjimo koncertui-baliuį bilie
tai jau gaunami “TŽ” administra
cijoj, p. Beržinsko krautuvėje — 
1212 Dundas St. W., ir sekmadie
niais abiejų parapijų spaudos 
kioskuose.

Hamiltone — parapijos kioske 
pas J. Pleinį.

Studentams bilietai pusė kai
nos. Juos galima gauti tik “TŽ” 
administracijoje.

Baliui stalai po 12 asmenų, o 
kavinėje po 10 asmenų — nume
ruoti. Bilietų bus parduodama tik 
tiek, kiek yra vietų.

Geriausiai užsisakyti visą stalą 
su savo artimaisiais bičiuliais iš 
anksto.

Bilietai galioja ir į koncertą ir 
i balių. Ju kaina $3, o studentams 
$1.50*
Išnuomojami du kambariai ir virtuvė į 
II augšte High Park rajone, be bal-1 
du. Duodama naudoti šaldytuvas ir • 
elektrinė plyta. Tel. RO. 94291. Skam- j 
binti iš ryto iki 3.30 vai. p.p. ir va- i 
karais po 7 vai. į

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui, susitarus duodamas maistas. Tel. 
CL. 9-6716.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II • 
augšte ir 2 kambariai III augšte. Yra 
garažas. Galima pasaugoti vaikus. 381} 
St. CIarens Avė.
Dovercourt Rd. prie College išnuomo
jami du kambariai ir virtuvė arba vie-, 
nas kambarys ir virtuvė I augšte su vo
nios kambariu. Tel. LE. 4-5358.
Išnuomojamas kambarys vienam as
meniui 303 Dovercourt Rd. LE. 2-5813. ’
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte be baldų su atskiru tualetu. 
30 Hapbourne St. Tel. LE. 3-6930.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. Bloor-High Park rajone. Telef. 
RO. 7-6135.
PARDUODAMAS ūkis 100 akerių prie 
400 Highway, 50 mylių nuo Toronto.
2 gyvenami namai ir kiti ūkio trobe
siai. Tel. LE. 2-1679.
DIDELIS PASIRINKIMAS naujų ir 
vartotu mašinų, prieinamomis kaino
mis. H. E. SIMPSON MOTORS LTD 
Ford • Edsel • Monarch • Fordo sunkv 
969 Lakeshore Rd. Tel. CL. 94671. 
Klauskite Eric Albin, jis mielai lietu
viams patarnaus visuose mašinų pir
kimo reikaluose.

JAU DABAR
užsakykite šv. Kalėdų dovanų siun
tinius i Lietuva ir kt. PASKAMBIN
KITE ST. PRAKAPUI RO. 7-9988 ir 
Jurts bns pavyzdžiai pristatyti | n>- 
mus išsirinkimui. . »
Siuvamos kojinės mašinos geriausios 
Švedu gamvbos tik $16®. Vaistai, 

kitur.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus Į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

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

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St W Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1343

DUNDAS • GLADSTONE. $6.500 viso kaina, 6 kambarių sujungtas namas, 
reikalingas dekoruoti, oru alyva šildomas. Garažui vieta.
PACIFIC RME BLOQR GATVĖS. S184W0 viso kaina. 8 nepereinami kam
bariai, 3 vlrfuvts, vandenų alyvk šildomas, platus įvažiavimas, 2 garažai, 
gražios plytos.

MILNES FUEL OIL CO. 
ofstovos 

VYTAUTAS AUŠROTAS

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

PEARSON - RONCISVALLES. $13.00® viso kaina. įmokėti $2.00®. 6 kam- 
3*r£i, vandęnkr juujas furnace, garažas.
HAVELOCK - BLOOR. $22.000 viso kaina Jmokėti $5.000. Balansui loj 
metų morgičius, 9 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 3 mūriniai gara
žai, privatus įvažiavimas, didelis sklypas. ;
EGLINTON - OAKWOOD. $42400. Naujas trinl^sas, 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su pečiais ir šaldytuvais. $15.000 įmokėti.

L


