
Mirusius prisimenant
Visose tautose yra gyvas ir šventas mirusiųjų atsiminimas. 

Kokia tik filosofija bemėgintų vesti prie “nebūties ribų”, visada 
atsitrenkia į tikrovę — žmonijos mirusieji nedingsta, o tik pasi
traukia iš gyvųjų tarpo, gyvena mums miglotai suprantamą gy
venimą.

Kiek senajam pasauliui pomirtinis gyvenimas buvo neaiškus 
ir brangus, tiek, krikščionybė jį padarė mums artimu, išganytųjų 
vėles įjungdama į gyvosios Bažnyčios vienybę, į jos šventųjų 
bendravimą, išpažįstamą credo — pagrindinių tikėjimo tiesų rin
kinyje.

Šią tiesą priėmus, o jos nepriėmimas reikštų hereziją, savai
me išplaukia reikalas su mirusiaisias bendrauti taip ir tokiu būdu, 
kokį pažįstame iš apreiškimo ir kokį yra nustačiusi Bažnyčia.

' Kadangi mūsų mirusieji yra jau pasitraukę iš medžiaginio 
pasaulio ir atsidūrę dvasinėj buity, tai ir betkoks kelias į juos 
tegali būti dvasinis, atmetant apčiuopiamas priemones. Jei nau
dinga ir išganinga su mirusiais laikyti kontaktą maldoje ko daž
niausiai, tai Bažnyčia vieną dieną metuose — Vėlines paskiria 
ypatingai jų reikalams. Kai rudens dangus niūresnis, kai krinta 
lapai, kai- mirštanti gamta verčia žmogų labiau išgyventi kasdie
nos prabėgamybę, Bažnyčia tyčia savo liūdnai įspūdinga liturgija 
primena: “Debemur morti nos nostraque” — turime mirti mes 

‘ ir mūsų visa.
Sukrėtus žmogiškąją prigimtį, gyviesiems atsistojus mirties 

šešėly, lengviau įsijausti į reikalą padėti saviesiems mirusiesiems, 
aplankant juos tyriausiomis maldomis, gerais darbais ir šv. Mišių 
aukomis. Per Vėlines melskimės už mirusiuosius tėvus ir moti
nas, brolius ir seseris, draugus ir prietelius. Pabuvokime bent 
mintimis prie brangių kapų mūsų tėvynės žemelėj, Sibiro snie
gynuose, svetingų kraštų kapinynuose.

Mirusiesiems pagarba kartais pavirsta į pigią ironiją. Mylėję 
juos ligi karsto, dargi karstą apvertę gėlėmis, pasitraukiame ra
mūs, tartum jau savo pareigą būtumėm atlikę. Tokia meilė tėra 
tų, kurie netiki į pomirtinį gyvenimą. Jie Kristaus paskelbtąją 
visuotinę meilę tesupranta tik dalinai, valandėlei. Tiek visuome
nės, tiek pavienių asmenų sąžinė tuo reikalu turėtų būti jautresnė. 
Turbūt, nėra gražesnio pavyzdžio už šv. Augustino.

Šv. Monika, Augustino motina, prieš mirtį prašė sūnų neuž
miršti jos šv. Mišių aukoje. Vos jai užgesus, šv. Augustinas atlai
kė Mišias už jos vėlę ir meldėsi šitaip:

— Išgirsk, Augščiausiasis Viešpatie! Išklausyk manęs dėl 
— -Jėzaus Kristaifš^Siūsū žaizdų geriausiojo gydytojo, kabėjusio'už 

mus ant kryžiaus ir dabar Tavo-dešinėje tarpininkaujančio. Aš 
žinau, kad manoji motina buvo vargšams gailestinga ir atleidinė- 
davo kaltes savo nusikaltėliams. Dabar, Viešpatie, atleisk jai jos 
nusikaltimus. Palengvink tų kalčių naštą, kurią po šv. Krikšto 
per savo ilgą gyvenimą užsitraukė.'Dovanok jai, o Viešpatie, do
vanok! Tavęs maldauju, nešauk jos į savo teismą.

Tai sūnaus malda už motiną, tai šv. Augustino teologiškas 
supratimas apie pagalbą mirusiesiems. Nėra ir negali būti nieko 
geresnio, nieko šventesnio, kaip šv. Mišių auka, palydėta nuo
širdžia asmenine malda.

Tokia yra ir teisinga bei krikščioniškai suprasta Vėlinių 
prasmė. Bažnyčia kiekvienam kunigui tą dieną leidžia laikyti 
trejas šv. Mišias, kad Atpirkimo auka ir tikinčiųjų maldos miru
siesiems padėtų atsilyginti už savo nusikaltimus ir amžinai pri
glaustų į Tėvo namus. T. Modestas, OFM.

KAUNO KAPINĖSE
Paminklas Lietuvos didvyriams, žuvusiems 1917-20 m.: “žuvom dėl Tėvynės’

A. A. VYSKUPAS RAMANAUSKAS IR DR. BISTRAS

Savaitės įvykiai
Viršūnių konferencijos data tebėra neaiški, nors buvo kalbama 

apie lapkričio ar gruodžio mėnesius. Britai norėtų konferencijos 
galimai greičiau, amerikiečiai ir sovietai yra linkę pritarti gruodžio 
datai, o prancūzai siūlo nukelti ją iki pavasario. Prez. De Gaulle 
pareškė, kad reikią palaukti didesnės tarptautinių santykių ato- 
tampos Vid. ir Tolimuose Rytuose ir gerai pasiruošti, nes kitaip 
ji nebūsianti sėkminga. Jis išviso tokiai konferencijai yra abejin
gas ir mano, kad ji nieko neduosianti, nebent vakariečiai atsisaky
sią savo pozicijų Berlyne ir V. Europoje. Jo nuomonei artimas ir 
kancleris K. Adenaueris, kuris mano, kad viršūnių konferencija 
galinti būti naudinga tik tiek, kad galbūt paruošianti kelią visai eilei 
oūsimų viršįinių konferencijų. •------------------------ ---------------
Lapkričio 17 d. jis vyksta Brita- 
nijon tartis su premjeru Macmil
lan, kurį jis bandys įtikinti ne
skubėti su viršūnių konferenci
ja ir nedaryti toli einančių nuo
laidų. Be to, prez. De Gaulle nori 
sustiprinti savo poziciją ir sėsti 
prie stalo kaip lygus su lygiais. 
Kadangi tik jis vienas dar nesi
matė su N. Chruščiovu, pasirūpi
no išgauti susitikimą ir paskelbė, 
kad jis įvyks Paryžiuje. Taipgi 
jam rūpi išsprogdinti pirmąją 
atominę bombą ir tapti atominės 
galybės atstovu kaip ir kiti didie
ji. Belaukiant arčiau pasistūmėtų 
prie sprendimo ir Alžerijos klau
simas. Britai tokia prez. De Gau
lle laikysena nepatenkinti ir sa
ko, esą belaukiant išnyksianti 
draugiška atmosfera, sudaryta 
Eisenhowerio - Chruščiovo susiti
kimu. Tuo reikalu derybos tebei
na ir nė vienas didžiųjų dar ne
žino, kuriai datai bus sutarta 
konferencija.

Kovos Indijos pasieny

dijai, suversdama jai atsakomy
bę. Indijos vyriausybė, nustebusi 
tokia elgsena, pareiškė, kad pro
teste suminėti įvykiai yra iškreip
ti bei prieštarauja Indijos vyriau
sybės turimiems faktams. . -

Tyla Budapešte
Trečiosios metinės vengrų re

voliucijos Budapešte ir Vengri
joj buvo sutiktos tyla. Nepasiro
dė nei milicinių sustiprinimų, 
nei prisiminimo spaudoj. Laisva
jame pasaulyje vengrai tą sukak
tį atžymėjo atitinkamom iškil
mėm. JAV V. Departamentas ta 
proga paskelbė pareiškimą, ragi
nantį savo krašto piliečius prisi
minti Vengrijos patrijotus, kurie 
žuvo kovoje už laisvę. Jų sukili
mas esą įeisiąs istorijon kaip tau
tos paisaukojimas laisvei bei ne
priklausomybei, kurią palaidojęs 
žiaurus sovietų kariuomenės įsi
kišimas. JAV astovų rūmų anti- 
amerikinės veiklos komitetas pa
skelbė buvusio Budapešto bur
mistro J. Kovago ir buv. vengrų

KAS NAUJO
Užsienio r. ministeris H. Green 

išskrido Paryžiun, kur turės pa
sitarimą su prez. De Gaulle ir jo 
vyriausybės nariais. Taipgi jis ap
lankys Londoną, kur matysis su 
britų premjeru. Pagrindinis bet
gi jo uždavinys — dalyvauti Ka
nados diplomatinių atstovų Eu
ropoj ir Vid. Rytuose konferen
cijoj.

KANADOJE?
būtų Kanadai naudingas.

Prekybos derybos su sovietais 
dar nepasibaigė, nors buvo pra
dėtos prieš kelis mėnesius. Sovie
tai reikalauja, kad Kanada dau
giau pirktų sovietinių gaminių 
bent santykiu 2:1. Ikišiol Sov. Są
junga pirko daug daugiau Ka
nados gaminių nei pastaroji so
vietinių. Pvz. 1958 m. sovietai 
pirko Kanadoj už $18.900.000, o 
Kanada pirko Sov. Sąjungoj už 
$3.200.000 tiesioginiu keliu ir per 
britų ar amerikiečių agentūras už 
pusę tos sumos.

Darbo reikalai pagerėjo rugsė
jo mėn. Pagal dominijos statisti
kos biuro duomenis, rugsėjo 19 
d. buvo 213.000 bedarbių, o rug
pjūčio mėn. — 239.000. Praėju
sių metų rugsėjo mėn. buvo 271. 
000 bedarbių. Pagal centrinės 
darbo įstaigos duomenis, rugsėjo 
17 d. buvo 258.591 bedarbis, bet 
tame skaičiuje yra ir tokių, kurie 
ieško naujo darbo neatsisakę dar 
senojo. Manoma, kad šią žiemą 
bus mažiau bedarbių nei pernai 
ir kad jų skaičius nesieksiąs per
nykščio 538.000.

Valstybės tarnautojų unijos bu
vo prašiusios feder. vyriausybę 
padidinti algas. Finansų min. Fle
ming, pasitaręs su jų vadais pra
nešė, kad šiais biudžetiniais me
tais neįmanoma pakelti algas. 
Prašomas pakėlimas sudarytu 
$242.000.000.

Tūkstančiai Lietuvos laisvinimui

Iš Lietuvos atėjo trumpa žinia, 
pranešanti vyskupo Pranciškaus 
Ramanausko mirtį spalio 15 d. 
Telšiuose, kur jis ir palaidotas 
spalio 19 d. Kol kas nėra tiksles
nių žinių apie mirties aplinky
bes. Buvo žinoma, kad jis gyve
no Švėkšnoje, nes sovietinė val
džia neleido eiti netik vyskupo 
paerigų, bet ir apsigyventi vysku
pijos centre Telšiuose. Retkar
čiais jis susirašinėdavo su savo 
vyskupijos kunigais ir kąikuriom 
užuominom pavaizduodavo savo 
vargingą gyvenimą. Didieji jo 
vargai prasidėjo 1946 m. po Tel
šių vyskupo V. Borisevičiaus su
ėmimo. Likęs vienas tvarkyti Tel
šių vyskupiją susidūrė su kieta 
bolševikų ranka, kuriai jis per
daug nesilenkė ir dargi rūpinosi 
suimto savo ordinaro vysk. V. 
Borisevičiaus likimu. Nepatiko 
bolševikams vysk. Ramanausko 
sumanus uolumas ir jis tapo su
imtas 1946 m. gruodžio mėn. 
Grįžtančiam po Mišių iš katedros 
pastojo milicininkai kelią ir nu
gabeno kalėjiman neleisdami pa
siimti nė reikalingiausių daiktų. 
Iš Telšių jis buvo išgabentas Si
biran, kur išbuvo iki Stalino mir- 

I ties. Kai sušvelnėjo deportacijos

ir kaliniai ėmė gauti leidimus 
grįžti Lietuvon, buvo leista grįžti 
ir vysk. Ramanauskui.

Nepriklausomos- Lietuvos lai
kais vysk. Ramanauskas reiškėsi 
kaip gabus teologijos profesorius 
Telšių kunigų seminarijoj ir klie
rikų buvo labai mėgiamas, šalia 
tiesioginio darbo seminarijoje jis 
rūpinosi visuomeniniu gyvenimu 
ir spauda. Jis matė religinės spau
dos stoką, nemažai rašė tomis te
momis ir kurį laiką redagavo apo
logetinį laikraštį “Religija ir gy
venimas”. Kai prireikė Telšių 
vyskupui pagalbininko, liko pa
skirtas prof. Pr. Ramanauskas ir 
vyskupu įšventintas 1944 m. va
sario 28 d. Deja, neilgai teko eiti 
jam tas pareigas ir baigti gyveni
mą persekiojime, šis jo gyveni
mo tarpsnis lieka mums nepriei
namas ir tik ateitis' gal atskleis jį 
kaip kankinio tarpsnį.

Vysk. Pr. Ramanauskas yra gi
męs 1893 m. lapkričio 21 d. Be
tygaloje. Kunigu įšventintas 1917 
m. Kaune. Teologijos daktaro

Sovietų ambasadorius Arutu- 
nian, lankydamasis McMaster 
universitete Hamiltone, pareiškė 
norą matyti Kanados studentų 
Maskvos un-te. Esą ten studijuo
ja daug Vid. Rytų, Kinijos, Indi
jos, R. Europos ir JAV studentų, 
bet kanadiečių nesą. Jis pats bu
vęs Maskvos un-to dėstytoju ir 
tai žinąs. Reikėtų, girdi, abiem 
kraštam — Kanadai ir Sov. Są
jungai — pasikeisti studentais. 
Sov. Sąjungoj esąs įvestas priva
lomas mokslas asmenims iki 16 
metų. Dėl premjero Diefenbake- 
rio pasiūlymo padaryti arktikos 
sritį abiem pusėm prieinamą Aru- 
tunian pasisakė esąs priešingos 
nuomonės, nes Kanada esanti S. 
Atlanto S-gos narys.

Pasikeisti su Rusija arktikos 
žinovais pasiūlė min. pirm. J. Die- 
fenbaker ir laukia teigiamo atsa
kymo, juoba, kad N. Chruščiovas, 
lankydamasis JAV, tai pažadėjo. 
Sov. Sąjunga arktikos tyrinėjime

VLIKo posėdyje spalio 17-18 d. 
Tautos Fondo valdytojas prel. J. 
Balkūnas darė pranešimą apier 
aukų plaukimą į Tautos Fondą. 
1958 m. antrąjį ir 1959 m. pirmą
jį pusmetį i TF iplaukė viso $26. 
0007. Iš ALTo gauta $16.000, iš 
Kanados lietuvių $5.436 ir kitkas 
gauta iš TF būrelių JAV ir iš įvai
rių kitų lietuviškų kolonijų pa
saulyje, šitame laikotarpyje turė
ta išlaidų $25.539. Visi VLIKo 
piniginiai įsipareigojimai ligi šių 
metų pabaigos bus įvykdyti.

Norint išlaikyti VLIKo laisvini
mo įstaigas užsienyje (Vykdomąją 
Tarybą, monitoringą, ELTĄ ir 3 
radijo stotis), išlaidos naujais me
tais negali būti žymiai mažesnės.

Prel. Balkūnas todėl kreipiasi

giau naujų Tautos Fondo būre
lių, kurių nariai laisvu noru at
sidėtu kasmetiniu mokesčiu. Jo 

^člpasikefumaTi^ormacijomis nuomone, jeigu susidarytų apie

100 būrelių, kiekviename po 20 
narių mokančių $5 metams, susi
darytų nuolatinių pajamų $10. 
000. Ši suma, kartu su kitomis au
komis, padėtų VLIKui tęsti savo 
laisvinimo darbą tokiu pat mas
tu kaip ligi šiol.

Prel. Balkūnas pažymėjo, kad 
kiekvieno lietuvio emigracijoje 
pareiga yra palaikyti Lietuvos 
laisvinimo darbą, tuo labiau, kad 
lietuvių tauta dabartiniu laiku 
kenčia okupanto jungą, kaip nie
kuomet savo istorijoje. Nei vie
nas lietuvis neturi teisės nuo šito 
darbo atsitraukti.

Pabaigoje prelatas pažymėjo,) 
kad aukojime yra pavyzdingi Ka
nados lietuviai, kurie jau eilę me
tų netik išpildo savo aukų normą, 
bet ją kartais net viršija.

Baigdamas jis pareiškė Kana
dos lietuviams savo didžiausią pa
garbą ir jiems už jų nenuilstan-

laipsni gavo Romoje.
APIE DR. BISTRO MIRTĮ 

taipgi gauta žinia, nors datos ne
mini. Jis buvo grįžęs iš Sibiro jau 
suvargęs ir pažįstamų asmenų 
siuntiniai iš Amerikos jam buvo 
didelė parama. Sibiran jis buvo 
išvežtas 1940 m. liepos mėn. kaip 
vienas vadovaujančių Lietuvos 
politikų. Paskutinis dr. L. Bistro 
politinis pasireiškimas buvo jo 
dalyvavimas sudėtinėje Černiaus 
vyriausybėje. Savo politinius su
gebėjimus jis parodė ypač Lie
tuvai besikuriant. Pradžioje — 
1919 m. — jis buvo spaudos biu
ro ir oficiozo “Lietuva” redakto
rius, vėliau, baigęs 1921 m. Fri
burgo un-tą filosofijos daktaro 
laipsniu, įkopė į politines viršū
nes. 1922-26 m. buvo švietimo 
min. ir protarpiais seimo pirm., 
1925-6 m. premjeru, krašto ap
saugos ir užsienio r. ministeriu. 
Po 1926 m. sukilimo kuri laiką 
buvo švietimo min., vėliau ilgą 
laiką “Ryto” dienraščio redakto
rių. Didelį Įnašą dr. Bistras davė 
krikščionių demokratų sąjūdžiui 
Lietuvoje. Jis jam priklausė nuo 
1910 m. ir už jo idėjas nekartą 
kentėjo.

Šalia politinės veiklos dr. Bist
ras dirbo ir mokslinį darbą —bu
vo Teol.-Filosofijos fakulteto do
centas ir dėstė eilę filosofijos ša
kų. Jaunystėje jis ruošėsi tapti 
gydytoju, paskui kunigu, bet I D. 
karas jo planus pasuko kita 
linkme.

mą, Kinija nerodo taikingo sam
būvio ženklų. Indijos premjeras 
Nehru pareiškė, esą sovietai nori 
taikos, bet Kinija ne. Jo pareiški
mą patvirtino nauji susikirtimai 
su Kinijos kariniais daliniais. Pa
gal Indjos pranešimą, susikirti
mas Įvykęs 40 mylių Indijos te
ritorijoj prie šiaur. Kašmiro ir 
jame žuvę 17 indiečių policinin
kų. Indijos vyriausybė renka fak
tus protestui. Kinijos gi vyriau
sybė pirmoji Įteikė protestą In-

kyta, kad Chruščiovas esąs ge
riausias Machiavelio mokinys — 
jei jo interesas reikalauja, jis žu
do; jei mato, kad šypsena naudin
ga, jis rodo linksmą veidą, bu
čiuoja vaikus ir sveikina. Dabar- . 
tinė Vengrija esanti Chruščiovo 
kalėjimas, kuriame žmonės gyve
na apatiška neviltimi. Komunisti
nė vengrų vyriausybė buvo pasiū
liusi JAV sutvarkyti abipusius 
santykius, bet JAV atsakė, esą 
tam dar neatėjęs alikas.

Gėdinga diplomatu laikysena
JT pilnaties posėdyje Airijos ir 

Malajos iniciatyva buvo iškeltas 
Tibeto klausimas. Diskusijų me
tu sovietinio bloko atstovai kietai 
puolė kad ir labai švelnią pasiū
lytą rezoliuciją respektuoti Ti
beto tikybines ir civilines teises. 
Pasak jų, tai esąs Kinijos vidaus 
reikalas ir jokio ten persekioji
mo nesą. Girdi, antikomunistai 
tik norį atgaivinti šaltąjį karą. Į 
tai stipriai atkirto JAV atstovas 
C. Lodge, pareikšdamas: “Esame 
prašomi sutikti, kad Kinijos ko
munistams galima žudyti tibetie
čius, bet kalbėti apie tai esanti 
provokacija”. Jis priminė, kad 
Dalai Lamos duomenimis, Tibete 
nuo 1956 m. Kinijos komunistai 
nužudę 65.000 asmenų, sunaiki
nę 1.000 vienuolynu ir dabar sie
kią visiško tibetiečių sunaikini
mo. Kinijos kaimynai betgi pasi
rodė tokie bailūs, kad Tibeto nė- 
kiek neužtarė ir nuo balsavimo 
susilaikė. Indija ir kitos Azijos - 
Afrikos valstybės teisinosi, esą 
JT rezoliucija nieko Tibetui ne- 
padėsianti, o tik pabloginsianti 
padėtį. Airijos - Malajos rezoliu
cija visdėlto buvo priimta 45 bal
sais prieš 9, susilaikius 25. Susi
laikiusių tarpe buvo D. Britanija 
ir Prancūzija. Tai gėdos rezoliuci

ja, kuri parodė, kad tiek daug

kraštų nepanoro netgi morališkai 
užtarti žudomo krašto, o norėju
sieji nedrįso aiškiai pasmerkti Ki
nijos.

Tibetui, kurio valdovas Dalai 
Lama tebėra Indijoje, kaip nebu
siant JT nariu, bylą iškelti nebu
vo lengva. Ji buvo iškelta tik dė
ka Airijos ir Malajų vyriausybių. 
Joms ir jų delegacijoms yra dė
kingos visos pavergtosios tautos 
ir jų nariai išblaškyti po visą pa
sauli.

PLB Valdyba ir KLB Krašto 
valdyba Airijos ir Malajų delega
cijų pirmininkams jau pasiuntė 
padėkas. Būtų gražu, kad ir dau
giau lietuvių organizacijų bei pa
vienių asmenų taip pat pasiųstų 
padėkos laiškus Airijos bei Mala
jos delegacijoms, o taip pat JAV 
atstovui JT ambasadoriui C. 
Lodge, griežčiausiai pasmerku
siam pavergėjų nežmoniškumus.

Laiškus siųsti: Hon C. Lodge, 
USA Ambasador, United Nations 
Headquarters, New York, N.Y.

Chief Delegate of Republic of 
Ireland to United Nations, Hon. 
Frank Aiken, Minister for Exter
nal Affaires, ir

Chief Delegate of Malaya to 
United Nations, Hon. Dr. Ismail 
Ben Dito Abdul Raman, Minister 
for External Affaires.

VISUR KELTI IR GARSINTI LIETUVOS BYLĄ
šiemetinė VLIKo sesija spalio 

17-18 d.d. Niujorke, pasižymėjo 
išsamiomis studijomis apie padėtį 
okupuotajame krašte ir apie be
sikeičiančias tarptautines politi-

aiškų vaizdą apie mūsų žmonių 
dabartines gyvenimo sąlygas .ir 
apie jų galvoseną. Prekių atsiran
da kiek daugiau, bet jos yra men-

i nes sąlygas, kiek jos paliečia Lie
tuvos laisvinimo reikalus. Pagrin
dinius pranešimus padarė VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas, Vykd. Ta- 

irybos pirm. J. Glemža, Užsienių 
i R. T. valdytojas dr. P. Karvelis, 
PET vicepirm. V. Sidzikauskas, 
A. J. Kasulaitis ir M. Brakas.

Verčia dirbti svetimiesiems
Nemažai tautiečių iš pavergto-

A. a. vyskupas Pranciškus Rama- jo krašto, kurie lankėsi vasarą 
nauskas grįžęs iš Sibiro, civili- Europoje, suteikė, kaip sesijai 

niais drabužiais. f " — ‘ “

limi iŠ kitų sovietinių respublikų. 
Lietuvoje gaminami produktai 
yra geresni, bet jų didžioji dalis 
yra išvežama į Sov. Sąjungą ar 
kitus Arijos bei Afrikos kraštus. 
Į ten. kaip dr. Trimakas savo 
pranešime pažymėjo, yra kreipia
ma visa Maskvos ūkinė ofenzyva. 
Jos tikslas — išstumti Vakarus iš 
turėtų tuose kontinentuose rinkų, 
palaužti ten Vakarų į

I oulciac, dCZoljAi uiuriici

I pranešė VT pirm. Glemža, gana rinkas ir suduoti

Siam reikalui Maskva negaili nie- 
ko ir įtempia visas savo jėgas so
vietinei pramonei išplėsti, kad tu-. 
retų ką eksportuoti. Dėl šių pat 
priežasčių mūsų žmonės okupuo
tajame krašte turi gaminti ne 
sau, bet svetimiesiems.

Visur mato nukrypimus
Mūsų tautiečiai jaustųsi lai

mingi, jei pasiektų savo kraštui 
didesnio savarankiškumo, šios 
nuotaikos erzina rusus komunis
tus, kurie visur įžiūri lietuvių na
cionalistines tendencijas ir nu
krypimus. Tokie dalykai, kaip 
gamybos planų neįvykdymas, ga-
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RELIGINIAME PASAULYJE
Katalikų Švedijoj yra tik 20 Į kai. Taipgi katalikai turi mokėti 
tančių. Maždaug pusę jų su-1 mokesčius valstybinei bažnyčiai;

daro ateiviai iš Lenkijos, Pabalti
jo, Vengrijos, Italijos. Juos ap-

su savo pagalbininku, 28 kunigai, 
29 vienuoliai ir 150 seserų. Dau
gumą kunigų sudaro užsieniečiai 
ir tik 8 jų yra švedai, kurių vie
nas dominikonas ir vienas jėzui
tas. Vyskupo žinioje yra 18 baž
nyčių, 14 koplyčių ir 12 maldos 
namų, neturinčių pastovaus kuni
go. Katalikų santuokos dažniau
siai būna mišrios ir tai tiktai ci
vilinės arba protestantinės. Taip
gi dažni atvejai, kad katalikai tė
vai, susituokę katalikų bažnyčioj, 
vaikus krikštija pas protestantus. 
Daugeliui savos bažnyčios yra la
bai toli ir po ilgesnio laiko jie su- 
protestantėja.

• Iširusių santuokų skaičius 
Švedijoj nepaprastai didelis. 1851 
m. jis tesiekė 4%, 1900 m. — 14 
%, 1958 m. — 50%. Pvz. Stock- 
holme pastaraisiais 4 metais 48 
% santuokų iširo arba baigia irti; 
dalis jų sudarė naujas santuokas. 
Valstybinė bažnyčia — protestan- 
tinė — praktiškai tai toleruoja.

• Religinio ieškojimo dvasia 
jaunojoj Švedijos kartoj yra ga
na gyva, nežiūrint siaučiančio 
abejingumo. Tai gana ryškiai ma
tyti literatūroj. Pvz. rašytojas 
Peer Lagerkvist savo raštuose ke
lia gyvenimo tuštybę, prasmės ne
buvimą ir baimę: “Baime, tu ma
no paveldėjime, mano širdies 
šauksme, išsiveržk į pasaulį”. Eric 
Lindegren 1941 m* paskelbė kny
gą “Žmogus be kelio”, kurioje 
parodo nusivylimą, kilusį iš bai
mės ir kankinančio nerimo. Stig 
Dagermann gyveno tuo pačiu nu
sivylimu ir 1954 m. baigė dienas 
savižudybe. Jaunoji Švedijos kar
ta žiūri su nepasitikėjimu į vals
tybinę protestantų bažnyčią, sa
kydami: ‘Kaip galime tikėti 
krikščioniškąsias tiesas, į kurias 
netiki nė patys pastoriai!”. Tuo 
jie parodo-įsigalėjusį protestan
tuose liberalizmą, kuris gerokai 
atmiešė tradicinį tikėjimą. Tokioj 
nuotaikoj randa šalininkų ir sek
tos, ir katalikybė. Paštarojon 
linksta daugiau inteligentai. Kon
vertitų tarpe yra pvz. rašytojai: 
Sven Stolpe, Anna Lenah Elg- 
stroem, Olaf Molander.

• Religinė laisvė Švedijoj dar 
nėra pilnai įgyvendinta. 1951 m. 
tikybų įstatymas daug ką paleng
vino, bet dalis suvaržymų pasili
ko. Pvz. tuo įstatymu grąžinta 
laisvė katalikams steigti vienuo
lynus, bet kiekvienu atveju rei
kia gauti valdžios leidimą, kuris 
duodamas su tam tikrom sąly
gom. Išstojimas iš valstybinės 
protestantų bažnyčios turi būti 
asmeniškai praneštas atitinka
mam pastoriui. Santuokos atve
ju užsakai turi būti skelbiami tris 
kartus protestantų bažnyčioje, 
nors abu sutuoktiniai yra katali-

IŠ VAKARŲ
Pasak minėtojo “Tiesos” raši

nio autorių, pirmoji grupė — Juo
zas Lukša — Skirmantas (tas pats 
Daumantas ir Skrajūnas iki 1947 
m.) su Klemensu širviu — Saka
lu ir Benediktu Trumpiu — Ry
čiu — iš lėktuvo per klaidą nusi- 
leię 1950 m. spalio 3 d. paliai 
Tauragę — Žygaičių miško pa
krašty, kai jų uždavinys buvęs nu
sileisti į Kazlų Rūdos girią. Pa
stebėję, kad yra ne ten, kur rei
kia, jie pėsti ten traukę ir savo 
tikslą pasiekę. Nusileidimas bu
vęs ne visai sėkmingas, nes jie 
negalėję surasti vienos dėžės, ku
ri vėliau patekusi į MGB čėkistų 
rankas. Pakeliui į Kazlų Rūdą jie 
susitikę Saidoko vadovaujamą 
partizanų grupę (“Tiesa”, žinoma, 
visada partizanus vadina bandi
tais). Lukša su savo grupe susi
tikimo džiaugsmo pagauti leidęsi 
Saidoko nufotografuojami. Ka
dangi Saidoko grupė netrukus bu
vusi sunaikinta, tai fotografija 
patekusi į čekistų rankas. Kaip 
tik iš tos fotografijos čekistai nu-

(Tęsinys iš praeito nr.)

jais katalikai nepasinaudoja ir sa
vąsias bažnyčias turi išlaikyti at
skirai.

• Pirmoji katalikų vyskupija Š. 
Amerikos žemyne buvo Įsteigta 
1659 m. Quebece. Pirmuoju vys
kupu buvo Lavai. Spalio mėn. 
Quebeco mieste įvyko didėlio 
masto 300 metų sukakties pami
nėjimas. Jame dalyvavo 65 vys
kupai su popiežiaus legatu kar
dinolu Ottaviani ir abiem Kana
dos kardinolais, Kanados gen. gu
bernatorius gen. G. Vanier ir di
delės minios žmonių. Ta proga 
buvo pastatyta misterija, vaizduo
janti garbingą Kapados Bažny
čios praeitį. Jos žiūrėjo 12.000 
žmonių.

• Vyskupų konferencija, ap
imanti visus Kanados katalikų 
vyskupus, šiemet posėdžiavo Que
bece. Vienas svarbiausių jos nu
tarimų — įsteigti specialų orga
ną padėti Pietų Amerikos katali
kams. Tuo reikalu buvo gautas 
P. Amerikos vyskupų prašymas, 
nusiskundžiąs ypač kunigų trūku
mu. Lapkričio mėn. Vašingtone 
Įvyks jungtinės JAV-Kanados-P. 
Amerikos vyskupų atstovų posė
dis, kuriame bus apsvarstyti ben
dros organizacijos apmatai.

• Anglikonų pastorių grupė su 
Frederic O. Davis priešaky buvo 
įteikusi Vatikanui planą steigtijzuoja ir patys nesusigaudo. Pa-

tė sutinka kitą dieną, atvažiuoda
ma pasiimti likusių malkų, atvež
ti savo pažįstamą gydytoją.

Kitą rytą ji ištikro atvažiuoja 
su gydytoju, kuris vadinamas 
Kaupu. Jis vaizduojamas kaip pa
gyvenęs, kiek aptukęs, neaugšto 
ūgio, žilas vyras, našlys, gyvenąs 
Kaune dviejų kambarių ir virtu
vės bute, kurio sūnus esąs kariuo
menėje, o duktė gydytoja kažkur 
dirbanti provincijoje. Jis save 
laikąs “senosios inteligentijos at
stovu” ir išlaikąs tokią išvaizdą— 
švariai išsiprausęs, apsiskutęs ir

gyvenęs, kiek apti 
ūgio, žilas vyras, r

Skrajūnas, kuris 1947 m. prasi
veržė į Vakarus, be to, juos per
sekiojant įvariems tardomie
siems ta fotografija buvusi nuo
lat parodoma, norint nustatyti ar 
jie dalyvavo kur nors, kur parti
zanai pasirodydavo. Pas Saidoką 
radę taip pat rašteli, pasirašytą 
V. Karijoto, kuriuo įsakoma su
rasti nesurastą dėžę ir kitus daik
tus. Raštelis rašytas spalio 22 d., 
t.y. jau tada, kai Lukša su drau
gais buvo Kazlų Rūdos girioje. 
Tai rodo, be to, kad Saidoko gru
pė buvo likviduota po tos datos.

Nupasakodami trijų vyrų ke
lionę nuo Tauragės į Kazlų Rū
dą, propagandistai aiškiai fanta-

Gydytojo prie malkų jau laukė 
Spyglys ir Beržas su vežimu, ku
ris vaizdavęs ligonio tėvą. Variuo
jant per girią buvęs suvaidintas 
partizanų užpuolimas, kurie nusi
vedę gydytoją į slėptuvę pas Luk
šą (užrišę jo akis), o “tėvas” su 
vežimu dingęs ir gydytojas, kada 
grįžo ligonį aptvarstęs, jo daugiau 
nebematęs. . _

ĮSIMAIŠO MGB AGENTAI
Kai Beržas nusivežė gydytoją, 

Spyglys Marytę pasivedęs kiek į 
mišką, pasisakęs kas esąs ir gra
sinimais privertęs pasižadėti Kau-

žinias ir su pranešimu atvykti pas 
Maščinską,- kai būsianti iškvies
ta. O jei ji kam išplepėtu, grasi
nęs sunaikinti.

Grįžusi į Kauną ji betgi nuėju-

pereinamą bažnyčią, kurios kuni
gams būtų leista vesti, apeigose 
vartoti vietinę kalbą ir pasilaikyti 
anglikoniškus papročius. Esą tai 
palengvintų anglikonams grįžimą 
katalikybėm šv. Oficijos kongre
gacija, svarsčiusi planą 8 mėn., 
davė neigiamą atsakymą. Tada 
anglikonų grupės vadovas pasto
rius Davis pareiškė, kad kito kelio 
nėra kaip tiesiai pereiti katali- 
kybėn ir pats nuvyko Romon, kur 
įstojo vėlyvųjų pašaukimų semi- 
narijon — Beda kolegijom Jo re
daguotas laikraštis “The Dome” 
sustojo. Past. Qaxįs yra kilęs iš 
Bostono, studijavęs Kanadoj ir 
Britanijoj, kur Oksfordo un-te 
gavo daktaro laipsnį, o 1950 m. 
buvo įšventintas anglikonų pasto
rių. Dirbo jis Oxhey parapijoj, 
Hertfordshire. Taipgi perėjo ka- 
talikybėn anglikonų pastorius 
Henry King, dirbęs Arundel; Su- 
sex, parapijoj 34 metus.

• Suimtas vysk. Maklos Dudas, 
Hajdudorog vyskupas Vengrijoj. 
Tai paskutinis rytų apeigų vysku
pas dar buvęs laisvas Vengrijoj. 
Iš jo buvo reikalauta atsisakyti 
nuo Romos ir paklusti Maskvos 
ortodoksų patriarchui Aleksiui. 
Įsakymo neišpildė ir atsidūrė ka
lėjime.

Londonas. — Karalienė moti
na sutiko 1960 m. gegužės mėn. 
nuvykti i Rodezijos federaciją ati
daryti jėgainę, pastatytą ant Zam
bezi upės.

Lietuviai angliakasiai Belgijojex 
pabėgėliams pastoviai apsigyve
nusiems užtenka leikinio paso, 
vadinamo “Titre de voyage”.

Tebeina seniau buvęs populia
rus mimeografuotas dvisavaitinis 
laikraštis “Gimtoji šalis”, red. E. 
Cinzo. Anksčiau jį leido “Sėjos” 
draugija, dabar — bendruomenė. 
Išeina jis kada galėdamas. Šalia 
jo kun. dr. J. Dėdinas buvo pra
dėjęs leisti daugiau religinio po-

Po II D. Karo į Belgijos anglių 
kasyklas iš Vokietijos stovyklų 
buvo prigužėję daugybė lietuvių. 
Vieni apsidairę grįžo tuoj pat Vo
kietijon, kiti sudarė sutartis ir jas 
išpildė su kaupu. Kadangi įsikū
rimas eBlgijoje, išskyrus anglių 
kasyklas ir metalurgiją, yra gana 
sunkus, daugumas buvusių ang
liakasių išsikėlė Kanadon, JAV ir 
P. Amerikon, šiuo metu Belgijoj 
ir Olandijoj tebėra apie 300 lietu
vių, kurie yra išsiblaškę mažomis 
grupėmis. Daugiausia jų tebėra 
Charleroi, Liežo ir Limburgo 
apylinkėse. Jie tebedirba anglių 
kasyklose ir sunkiojoj metalo 
pramonėj. Kitose srityse sunku 
rasti darbo, be to, kasyklose ge
resni atlyginimai, specialūs prie
dai, tam tikras skaičius nemoka
mų kelionės bilietų geležinkeliais, 
anglių priedas ir pan.

Kad ir mažom grupelėm, Belgi
jos lietuviai susirenka tautinių 
švenčių minėti, pasivaišinti, var
gais pasidalinti. Organizaciniais 
reikalais daugiausia rūpinasi p. 
Stasė Baltus. Retkarčiais daromos 
ekskursijos autobusais ar priva
čiais automobiliais į žymesnes 
eBlgijos, Prancūzijos, V. Vokie
tijos, Olandijos ir Liuksemburgo 
vietoves. Vizų nebereikia, nes pa
gal specialią tarpt, sutartį karo

vę, bet jie pametę siųstuvą. Tuo 
būdu viltys susisiekti su pasauliu 
radijo bangomis visai dingę. Ka
dangi Beržas su Trumpiu atbėgę 
stačiai Į slėptuvę, tai Lukša, bi
jodamas, kad čekistai su šunimis 
atseks pėdomis, Įsakęs visiems 
slėptuvę apleisti. Pats jis persi
kėlęs i Gojaus mišką, Širvys nu
ėjęs pas Beržą jo slėptuvėm bet 
Trumpy s su Žilvyčiu pasilikę vie
toje.

Po kurio laiko Trumpys su Žil
vyčiu ir kitais draugais nutarę ei
ti nubausti kolūkio pirmininko ir 
dar kažkokių veikėjų. Nei kokis 
tai kolūkis, koks jo pirmininkas, 
nei kokie anų dvejų partizanų 
draugai, rašiny nesakoma. Grei
čiausia tai kalbama apie Altoniš
kių km. kolūkį, prie kurio buvo 
slėptuvė. Prieš visiems išeinant 
Žilvytis buvęs pasiųstas pasižval
gyti ar saugu. Jis užėjęs ant pasa
lose stovėjusių stribų ir jų buvęs 
sučiuptas taip', kad nespėjęs nei 
surikti. Kai jį nuvedę pas maj. 
Drąseiką, jis prisipažinęs, kad 
esąs Petras Vengraitis, partiza
naudamas vadinęšis Žilvyčiu, pa
sakęs taip pat, kad slėptuvėje esą 
dar 4 vyrai ir kad jie ruošiąsi iš
eiti. Drąseika su savo stribais tuo- 
jaus apsupę slėptuvės išėjimą. 
Kai tie, negirdėdami jokio pavo
jaus ženklo iš Žilvyčio, išlindę, 
jie išgirdę: “Rankas augštyn! Jūs 
esate apsupti!”. Du iš jų tuojaus 
iškėlę rankas augštyn, vienas me
tęsis į slėptuvę atgal, o Trumpys, 
paleidęs iš automato seriją į stri
bus ir šokęs i šalį, bet bebėgda
mas buvęs nukautas. Po kurio lai
ko, matyt, pagrasinus susprogdin
ti granatomis, išėjęs iš slėptuvės 
ir tas, kuris buvo atgal Įšokęs.

Šitaip Lukša neteko vieno savo 
draugų, su kuriais atvyko iš Va
karų. Tuo pat metu į čekistų ran
kas pateko Žilvytis — Petras Ven
graitis ir dar trys neišvardinti 
partizanai. Propagandistai tvirti
na, kad Trumpio dirže buvęs ras
tas adresas vienos lietuvaitės ra
šytojos JAV, per kurią jie turėję 
susižinoti su pasauliu.

Po šių Įvykių Lukša gyvenęs 
kažkurioje slėptuvėje, kurią žino
jęs tik Beržas ir Spyglys. Lukša 
nebebuvęs susitikęs nei su Šir
viu, kuris gyvenęs Beržo slėptu
vėje. Spyglys gyvenęs vėl savoje 
slėptuvėje. Taip atėjęs pavasaris.

laikraštį “Ramybė tau”. Girdėti,

vęs Baelen parapijoj netoli Eu
pen prie Vokietijos sienos, persi
kėlė į Vasario 16 gimnaziją. Tuo

liau rūpintis Belgijos lietuviais. 
Kun. J. Danauskas, dirbąs vienoj 
Briuselio gimnazijoj, kiek galė
damas lanko didesnes tautiečių 
grupes įvairių švenčių progmis.

Anksčiau Lieže labai gražiai 
veikė vargo mokykla, vadovauja
ma seselės benediktinės Agnie
tės. Dėl kažkokių nesklandumų ji 
berods prieš metus užsidarė. No
rima tą mokyklą vėl atgaivinti.

Sesuo Marija Bernadeta Barz
daitė, vienuolė benediktinė, vie
nuolyne išbuvusi 33 metus, mirė 
rugsėjo 16 d., Liege, sulaukusi 69 
m. amžiaus.

Kor.

Ruošiamasi partizaniniam karui
kami vyrai tam tikromis sąlygo
mis gauna JAV pilietybę. Dalinių 
apmokymas labai kietas. Karo at
veju jie parašiutais nusileistų į 
priešo užfrontę ir ten išvystytų 
partizaninę veiklą. Kaip atmena
me, pereitame kare ypač sovietai 
plačiai pasinaudojo partizaniniais 
veikimo būdais, sprogdindami už- 
frontyje geležinkelio linijas, trau
kinius, pastatus ir 1.1. Moderninia
me kare partizaninė veikla, rei
kia manyti, bus dar intensyvesnė.

Nepaisant visų pastangų siekti 
nusiginklavimo ir taikos, abi pu
sės, ir Rytai ir Vakarai tebesiruo- 
šia karui. Niekas nenori būti karo 
užkluptas nepasiruošęs. Nors ato
minių ginklų išradimas kariaujan
čioms šalims ir visam pasauliui 
gresia milžiniškais sunaikinimas, 
visvien niekas netiki, kad karų 
jau nebus, ypač kai dažnai girdi
mi valstybės vyrų grasinimai 
karu.

(E) Savaitraštis “Vorwaerts” 
(Bonn), remdamasis žurnalais 
“US News & World Report”, 
“Newsweek”, “Stars and Stripes” 
ir kitais šaltiniais, š.m. 40 Nr. pla
čiai aprašo amerikiečių kariuo
menės specialių dalinių, skirtų 
partizaniniam karui, apmokymą. 
Tie daliniai pradėtų veikti tada, 
jei kiltų trečiasis karas. Pereitas 
karas parodė, kad partizaninis ka
ras gali būti labai reikšmingas.

Jau kuris laikas vienas toks 
specialus dalinys yra ir Bavari
joje. Gera dalis to dalinio vyrų 
yra Rytų Europos tautų kilmės, 
jų tarpe yra ir lietuvių, latvių, es
tų. Vieno tokio dalinio vadas 
esąs Rytų Europos kilmės pulki
ninkas Michael Paulick. Saugu
mo sumetimais'kiekvienas vyras, 
pireš priimant į tą dalinį, esąs 
labai kruopščiai ištiriamas. Ap
mokymas vyksta ir Vokietijoje ir 
Jungt. Amerikos Valstybėse. Tin-

ko jusi partizanų naikinimui vado
vavusiam majorui Orlovui bei jo 
viršininkui pulk. Simonaičiui. Šis 
įsakęs jai vykdyti Spyglio nurody
mus ir vis jiems pranešinėti. Grį
žęs gydytojas Kaupas irgi užėjęs 
į MGB ir taip pat papasakojęs, 
kas su juo buvę atsilikę. Jam bu
vusi parodyta pas Saidoką rasta 
fotografija ir jis atpažinęs, kad 
slėptuvėje buvę kaip tik tie patys 
trys vyrai ir nurodęs, kuris yra 
sužeistas, čekistai jau buvę visai 
tikri, kad čia netoli Elzbecinkos 
kaimo yra Lukša su draugais ir 
pradėję vykdyti planą, kaip juos 
sučiupti. Marytei čia buvęs duo
tas didelis uždavinys iš susitiki
mų su Spygliu, o vėliau vien su 
Masčinsku, parnešti žinių apie jų 
judėjimą ir padėtį.

Kaip Kauno MGB ar partizanų 
naikinimo skyriaus viršininkas 
minimas pulk.’Simonaitis, jo pa
vaduotojas majoras Orlovas, to
liau neaiškios tarnybinės padėties 
maj. Drąseika, kap. Stoškus ir lei
tenantai Borisenko bei Karaliū
nas. Pastarasis suvaidinęs svarbų 
vaidmenį pačioje pabaigoje.

TRUMPIO MIRTIS
Pasak propagandistų Lukša, 

kuris vaizduojamas kaip viso po
grindžio stambiausia figūra, 
Spyglio slėptuvėje besigydyda
mas buvęs stačiai desperacijoje. 
Jis matęs, kad judėjimas jau nebe 
toks, koks buvo 1947 m. jam iš
vykstant į Vakarus, o ryšio su 
Vakarais, kaip jie sako, su ame
rikiečių špijonažu, negalėjęs pa
laikyti.* Jam iš pat pradžios pasi
sekę tik vieną kartą susirišti per 
radiją, bet ten pat — Lekėčių 
miške — buvęs nužkluptas stri
bų, kaip jie vadina, “liaudies gy
nėjų”. Jam bėgant siųstuvas bu
vęs peršautas ir toliau nebevei
kęs. z

Žiemos metu, pakeitęs jau ke
lintą kartą slėptuvę, kad nebūtų 
susektas. Būdamas “žilvyčio” 
slėptuvėje netoli Altoniškių kai
mo, visai prie eigulio Kazlausko 
sodybos, Lukša pavedęs Beržui 
surasti, kas pataisytų siųstuvą. 
Su Beržu kartu išėjęs ir Trum- 
pys. Nors tai buvę labai didelio 
speigo, metas, bet čekistai, suži
noję iš Marytės, kuriai prasitarė 
Maščinskas, kad partizanai gyve
ną Altoniškėse, turėję išstatę pa
salas. Beržas su Trumpiu ir už
ėję ant dviejų stribų — Albino

sak jų, tie trys vyrai paklydę, bet 
pagaliau pasiekę Nemuną ir per
sikėlę per jį nežinodami, kurioje 
vietoje esą. Draugų klausiamas, 
Lukša nusprendęs, kad jie esą, 
turbūt, Prienų apylinkėse. Čia 
jau aiški fantazija. Kaip gi jie ga
lėjo persikelti per Dubysą, Ne
vėžį, Nerį, praeiti pro Kauną, per
kirsti geležinkelį ir nesusigaudyti, 
kur esą, kai toliau pasakoja, kad 
ieškomą vienišą “miško darbinin
ko” Maščinsko sodybą pajėgia su- 
rssti

IEŠKO GYDYTOJO
Prieš tai Lukša buvęs sužaistas. 

Rašinio autoriai sužeidimo^ aplin
kybes aprašo taip keistai, Lukšą, 
kurį vėliau vaizduoja labai suma
nų ir atsargų, pavaizduodami to- 
kiuo karštakošiu žiopliu, kad ap
rašymas išeina visai neįtikimas. 
Esą jis lindęs per langa i trobą, 
kur šeimininkas neįsileido, ir bu- 
vęs sužeistas kirviu į petį. Drau
gai jo žaizdą aptvarstę ir jie nu
ėję ieškoti to “miško darbininko” 
Maščinsko, gyvenusio Elzbecin
kos kaime, keli kilometrai nuo 
Šilavoto, apie 12 klm. nuo Prienų.

Per Maščinskus jie užmezgę 
pirmus ryšius su šioje srityje vei
kiančiais partizanais. Maščinskie- 
nė juos nuvedusi į mišką pas 
Spyglį, į jo slėptuvę. (Tenka pa
stebėti, kad visame pasakojime 
partizanų vardų yra minima ne
daug ir visi jie turi atskiras slėp
tuves, lyg jos būtų taip lengvai 
padaromos. Greičiausiai minimie
ji yra vadai, o jų vyrai lieka ne
paminėti, norint sudaryti įspūdį, 
kad jų pavienių ir tebūta). Lukša 
su abiem draugais ten kuriam lai
kui apsistoję, o Spyglys ir kitas 
partizanas Beržas, kurie, visame 
rašinyje vaizduojami, kaip žy
miausi iš miško brolių, išeina ieš
koti Lukšai gydytojo. Beje, vi
sam rašiny šių dviejų partizanų 
tikrieji vardai nepaminimi. Ma
tyt, čekistai jų neišaiškino iki pat 
jų žuvimo.

Jiedu ateina pas Maščinską. 
Beržas lieka sargyboje, o Spyglys 
įeina į vidų, kur besikalbant su 
šeimininkais atvažiuoja iš Kauno 
su sunkvežimiu malkų parsivežti 
Maščinskų pažįstama “jauna mo
teris” Marytė, kurios pavardė ir 
vėliau niekur nepaaiškinama, tik 
paaiški .kad ji nevedusi ir kad 
Kaune dirbanti “vienoje įmonė
je”. Ji, matyt, kilusi iš tos apylin
kės, nes Maščinskas Spyglį jai 
pirstatydina, kaip savo pusbrolį 
iš toliau atvykusį. Esą, dėl to jo 
ji nei nepažįsta.

Kai Maščinskas išeina darbi
ninkams parodyti malkų, Spyglys 
pradeda aiškinti Marytei, kad jo 
giminaitis susižeidęs ir būtinai

atėjęs Spyglys su Beržu ir prane
šę, kad esą atskridę du vyrai iš 
Vakarų, apie kurių atvykimą Luk
šai buvę jau pranešta dar rude
nį, kai jis tebeturėjo radijo siųs
tuvą ir vieną kartą buvo susirišęs 
su atitinkamom įstaigom Vaka
ruose. Jis žinojo, kad tai turi bū
ti Stevė, t.y. Julius Butėnas ir 
Gardenis, t. y. Jonas Kukaus- 
kas. Betgi Lukša labai atsargus. 
Jis niekur neskuba, kad neįpultų 
į pinkles. Jis Beržui įsako atvesti 
iš savo slėptuvės širvį. Abu jie 
išsiaiškinsią kas tie vyrai yra iš- 
tikrųjų. Beržas betgi nebegrįžta 
niekad. Lukšai ryšio su atvyku
siais tenka ieškoti tik per Spyg
lį ir viską spręsti vienam, nes tuo 
pat metu į čekistų rankas paten
ka ir Širvys. (Apie'tai žr. toliau).

(Bus daugiau)

Svetimų kraštų žurnalistai Vilniuje
mininkąs J. Karosas, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos pirm. 
P. Rotomskis, ir kaikurių laikraš
čių redakcijų atstovai.

Atvykimo dieną užsienio žur
nalistus pakvietė į valst. operos 
ir baleto teatrą, kur buvo stato
mas J. Juzeliūno baletas “Ant 
marių kranto”. Kitomis dienomis 
užsienio žurnalistai susipažinę su 
Vilniaus miesto architektūriniais 
paminklais, apžiūrėjo “Elfos” 
fabriką, lankėsi liaudies ūkio ta
ryboje, Vilniaus gelžbetoninių 
konstrukcijų gamykloje, Lietu
vos sveikatos apsaugos ministeri
joje, Vilniaus universitete ir ki
tur. Žurnalistams buvę progos 
kalbėtis ir su “atskirais miesto 
gyventojais ,darbininkais”, bet 
šiaip jau aišku, kad užsieniečiams 
buvo rodoma tik tai, ką jiems 
“galima” rodyti. Visur eita gru
pėmis, visur ėjo palydovai.

Spalio 2 d. užsienio žurnalistai 
buvo pakviesti į Vilniaus “Tie
sos” redakciją, kur susirinko ir 
keletas Lietuvos žurnalistų. Į už
sieniečių paklausimus atsakinėjo 
maskvinis ruporas Lietuvoje, 
“Tiesos” vyr. red. G. Zimanas, 
tas pats, kuris, neseniai grįžęs iš 
Amerikos, tokį kreivą ir tenden
cingą vaizdą pateikė savo skaity
tojams apie Amerikos gyvenimą. 
Žurnalistų grupė spalio 3 d. iš 
Vilniaus išvyko į Rygą.

(E) Spalio pirmomis dienomis 
Vilniuje lankėsi pirmoji užsienio 
spaudos atstovų ekskursija. Iki 
šiol čia lankydavosi tik sateliti
nių kraštų turistai ir žurhalistai. 
Ir šioje žurnalistų grupėje buvo 
spaudos atstovų iš anapus gele
žinės uždangos, bet buvo ir iš ne
komunistinių valstybių. Buvo 
laikraščių korespondentų iš Če
koslovakijos, Jugoslavijos, D. Bri
tanijos, Kanados, Italijos, Alba
nijos, Fed. Vokietijos (“Frankfur
ter Allgemeine” kor. Herman 
Poerzgen), Lenkijos (jų tarpe len
kų radijo atstovas Mecž. Sawicki), 
Bulgarijos, Korėjos, Olandijos.

Atvykusiuosius Vilniaus gele
žinkelio stoty pasitiko Lietuvos 
žurnalistų sąjungos valdybos pir-

Norvegija susitarė su Maskva 
dėl Pabaltijo kraštų

įvairus siuntiniai

DĖMESIO!

mio sūnus.

859 COLLEGE ST. LE. 2-5481

DIAMOND TEXTILES, 790 Dundas W

Angliška vfaonė medžiaga eilutėms ir apsiaustams, 
, rayon. Įvairiausios me- 

jėMĮ siuntiniams.

įg earopietiško skonio.
L VNi maloniai kviečiami atsilankyti

■ Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
. TORONTO. • Telefonas LE. 6-4393 
Savininkė Gigą Compagnin.

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės

Į LIETUVĄ,
I.ATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R

Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 
nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą vaistu katalogą Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame PA ČTII sudarytus ir apdraustus Įvai-
paprastu ir Vl\v r I v rius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

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, siųst* 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1*309
SKYRIAI: *

1$5 Cannon St. En Hamilton, Ont Tel. f A. 84686. Ponia V. JaraMs 
94 Dengias St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VenskeriHenė 
1702 Whitehall Drive, London, Ont. Tel. GL. 1-0821. Ponas K.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—mio 9 vai. ryto iki S vai. vak

Savininkai S. ir A. KalGza

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside

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

— $3.80.
Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai 
imame pamokai iš namų, 
liausies laidas autom©

jaunystėje piemenavęs pas Ketu- 
raki, buvęs vokiečio Reimaoto 
dvaro kumetis, Kievalo ir Kleizo

(E) Visą pokarinį laiką Maskva 
stengėsi iš Vakarų ir šiaurės vals
tybių išgauti Pabaltijo kraštų so
vietinės okupacijos ir aneksijos 
pripažinimą. Kai tai nepavykda
vo tiesioginiu būdu, stengtasi tą 
patį pasiekti netiesioginiu būdu. 
Vienas tų būdų: tartis ir susitarti 
dėl užsieniečių pretenzijų į prieš
karinę Lietuvą, Latviją,' Estiją. 
Kai staiga kilo karas ir vėliau Pa
baltijo kraštai buvo sovietų oku
puoti, liko nesureguliuotos ir 
pretenzijos, išplaukusios iš regu- 
liarinių prekybinių santykių. Ne 
paslaptis, kad užsienio biznieriai 
per savo vyriausybes siekė išgau
ti savo “Įšalusias” vertybes.

Išnaudodama šitą užsieniečių 
interesą, Maskva sutiko derėtis 
dėl tų prieškarinių pretenzijų, ti
kėdamasi tuo susidaryti sau poli
tinį kapitalą: priversti užsienio 
valstybes pripažinti, kad Sov. Są
jungos vyriausybė yra teisėta tar
tis ir susitarti Lietuvos, Latvijos

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS!
Viskas turi būti išparduota, '

ir Estijos atžvilgiu.
Tos rūšies derybas anksčiau ve

dė Anglija ir Danija. Abiem at
vejais Pabaltijo politiniai veiks
niai ne kartą darė intervencijas 
pas minėtas vyriausybes ir tie
sioginiai, ir per tarptautines in
stitucijas (kaip štai Europos Ta
rybą). Buvo žinoma, kad tokios 
derybos yra vedamos ir su kaž
kuriomis kitomis valstybėmis.

Dabar paaiškėjo, kad susitari
mas tarp Maskvos ir Norvegijos 
dėl prieškarinių pretenzijų Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra 
jau įvykęs faktas. Vilniaus radi
jas spalio 1 d. perdavė, matomai 
gautą iš Maskvos, tokią žinią:

“Rugsėjo 30 d. Maskvoje, po 
TS ir Norvegijos delegacijų dery
bų, vykusių savitarpio supratimo 
ir geros kaimynystės dvasia, su
darytas TS vyriausybės ir Norve
gijos vyriausybės susitarimas, ku
ris reguliuoja savitarpio finansi
nes, pirklines ir kitas pretenzi
jas, liečiančias Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos TSR-kas ir Karelijos 
autonominę TSR-ką, o taip pat 
reguliuoja pretenzijas dėl žvejy
bos laivų, kuriais Norvegijos pi
liečiai pabėgo į TS-gą II-jo pasau
linio karo metu”.

Norvegijos - Sovietų Sąjungos 
susitarimo pilnas tekstas nėra pa
skelbtas. Būtų sveikintina, jei 
norvegų vyriausybė iš savo pusės 
paskelbtų, kuriais motyvais ir ku
riomis sąlygomis prieita prie to 
susitarimo. Būtų Įdomu išgirsti, 
koks yra norvegų vyriausybės da
bartinis nusistatymas Pabaltijo 
valstybių klausimu.

KANADA PABĖGĖLIŲ 
PAGALBAI
Kanada yra pasižadėjusi išleis

ti $2.350.000 pinigais ir prekėmis 
sušelpti pabėgėlius pasauliniu 
mastu. Tai yra tik šiems metams. 
Dalis tų pinigų jau išmokėta. J 
minimą sumą neįeina pinigai, ku
riuos surenka ir paskirsto įvairios 
privatinės kanadiečių organizaci
jos, besirūpinančios pabėgėliais. 
Iš minimosios sumos, skirtos iš 
valdžios kreditų, du milijonai do
lerių eina Palestinos pabėgėliams 
arabams, esantiems Artimųjų Ry
tų stovyklose.

Toliau $290.000 skirta pabėgė
liams iš Europoje tebesančių sto
vyklų įkurdinti. Kaikurie iš tų 
pabėgėlių tebėra stovyklose išti
sus keturiolika metų. Pagaliau

Važiavimo mokykla 
WALDI
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■ Senatorius įžeidė naujuosius ateivius
: Kanados teisininkų suvažiavi
me Vancouvery senato konserva
torių frakcijos vadas sen. W. M. 
Aseltine, Rosetown, Sask., savo 
kalboje išsireiškė, kad mirties 
bausmė Kanadoje būsianti tol rei
kalinga, kol “gausios etninės gru- 

v pės susilies Į vieną Kanados tau
tą ir supras mūsų įstatymus”. At
seit naujieji kanadiečiai senato-

Prieš porą metų vienas augš- 
tas teismų pareigūnas taip pat 
viešoje kalboje prasitarė, kad esą 
daugumą nusikaltimų padarą nau 
jieji ateiviai. Bet kai jam buvo 
nurodyti priešingi statistiniai duo 
menys, jis aiškinosi nieko nenorė
jęs Įžeisti ir neturėjęs jokių sta- 
astinių duomenų, o pasakęs šiaip 
visuomenėje kursuojančią nuo-

Ryti Vokietijos žemės ūkis
Lietuvoje ūkininkams, matyt, daugeliu tų kolūkių pirmininkų, 

arteina į galvą, nejaugi visur, kur kurių nuomonė esanti tokia, kad 
tik įvedama komunistinė san- kol nesą pakankamai kadrųC), ko- 
tvarka, taip, kaip Lietuvoje, su- tperatyvus stambinti esą netikslu.

tos mirties bausmės. Beabejonės 
tai yra nesąmonė. Seni kanadie
čiai tai žino įstatymus ir nusikal
timų nedaro, o naujieji kanadie
čiai, matyt, atvyksta iš tokių 
kraštų, kur žmogžudystės, plėši
kavimai ir prievartavimai įstaty
mų nedraudžiami. Kurgi tas gud
rusis senatorius tokį kraštą rado?

įrodančius, kad imant ir nusikal-

čių kaip tik naujųjų ateivių nusi
kaltėlių procentas yra ūmesnis 
palyginus su jų skaičiumi.

Įdoinu, ką dabar pasakys ponia 
Fairclough? Ar jos vadovaujamo
ji ministerija importuoja nusikal
tėlius? Ar ras reikalo pasiaiškin
ti sen. Aseltine?

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MIN1STERĖS LAIŠKAS
Gerb. p. Redaktoriau,
Mano dėmesys buvo atkreiptas 

Į kaikurių etninių laikraščių 
straipsnius, kuriuose diskutuoja
mas senatoriaus Walter M. Asel- 
tine pareiškimas Vancouveryje, 
kad esą mirties bausmė Kanado
je turėtų būti palaikyta iki visos 
imigrantų grupes bus integruotos 
į kanadiškąji gyvenimą.
f Jei senatorius buvo teisingai 
pacituotas, aš nesutinku su teigi
mu, kad imigrantų tarpe yra 
augštesnis nusikaltimų laipsnis, 
nei kad šiame krašte gimusių ka
nadiečių tarpe. Tai nėra teisybė. 
Aš taip pat nesutinku su jo sam
protavimu, kad esą reikalingi 
Varžomieji Įstatymai, kurie apsau
gotų kanadiečių bendruomenę 
nuo ateivių. Kriminalinė Kanados 
statistika rodo visai priešingai.

Statistinė nusikaltimų studija 
Kaandoje 1951-54 m. laikotarpyje 
rodo, kad nusikaltimų skaičius 
tarp gimusių svetur yra perpus 
žemesnis, nei čia gimusių; kiek
vienam 10.000 vyrų skaičiui tarp 
15 ir 45 m.-amž., vidutiniškai ati
tenka 42.8 nuteisimai svetur gi-

.musių ir 86.6 nuteisimai čia gi
musių.

JAV ir Australijos patyrimas 
imigrantų nusikaltimų srityje yra 
panašus i mūsiškį. Abu šie kraš
tai skelbia, kad nusikaltimų skai
čius svetur gimusių yra žymiai že
mesnis, nei vietoje gimusių gy
ventojų.

Būtų ypatingai nelemtas reiš
kinys, jei kanadiečiams būtų su
daromas įspūdis, kad imigrantai 
pasižymi nusikaltimais, todėl aš 
džiaugiuosi proga pabrėžti tik
ruosius faktus. Tačiau, Įdomu pa
žymėti, kad kanadiškoji spauda 
neteikė reikšmės kalbamąja! se
natoriaus pastabai.

Imigrantai iš daugelio šalių 
yra padarę ir darys ateityje di
džiausios vertės Įnašą Kanados 
vystymuisi. Jų elgesys, kaip ir jų 
darbštumas ir ryžtingumas yra 
žymiai augščiau vidutinio.

Jausdama, kad šis klausimas 
yra ypatingai svarbus etninei 
spaudai, aš siunčiu ši laišką vi
siems redaktoriams.

Ellen L. Fairclough. 
Otava, 1959 m. spalio 9 d.

naikinamas žemės ūkis? Nejaugi 
taip suubaginti ir gražieji Vokie
tijos ūkiai. A. Mikaila iš Jiezno 
rajono, “Pakrovų” kolūkio, ir pa
prašė 'Tiesos” redakciją parašy
ti, kaip gi gyvena dabar Rytų Vo
kietijos ūkininkai. ‘Tiesos” Nr. 
188 aiškina tai žemės ūkio moks
lų kandidatas P. Paura, lankęsis 
Rytų Vokietijoje.

Pasak jo ten esą 9.500 “gamy
binių žemės ūkio koperatyvų”. 
Tai sudarą 38% žemės ūkiui 
naudojamo ploto. 8% užimą 
“liaudies ir kiti ūkiai”. Tuo būdu 
“socialistiniam sektoriui” pri
klausą 46% žemės. Vadinasi, pri
vačių ūkininkų rankose dar tebė
ra 54% žemės^

Vad. gamybiniai kooperatyvai 
ten esą trijų tipų: 1) kur bendrai 
naudojama tik ariama žemė, o už 
ūkininkų darbui naudojamus dar
bo gyvulius ir padargus jiems ap
mokama; 2) kur kooperatyvui pri
klauso ir darbiniai gyvuliai bei 
inventorius, bet kooperatyvas ne
turi “produktyviųjų gyvulių”, 
pvz. kiaulių, melžiamų karvių ir 
pan.; 3) kur viskas yra koopera
tyvo, taip, kaip ir Lietuvoje bei 
Sovietų Sąj. Pirmojo ir antrojo ti
po kooperatyvai esą laikomi per
einamaisiais ir juos sudarą vidu- 
tinieji ūkininkai. Trečiojo tipo, t. 
y. tikrų kolūkių tipo, kooperaty
vus, sudarę bežemiai ir mažaže
miai. Į šitokį tipą turėsią paga
liau ir anie du tipai pereiti. Dau
gelis jau perėję, t.y. buvo suva
ryti, jau 1958 m. Tada buvę suda
ryta 3.100 naujų kooperatyvų su 
86.000 narių.

“Gamybiniai kooperatyvai” — 
kolūkiai R. Vokietijoje esą smul
kūs. Vidutiniškai teturi 200-300 
ha žemės. Ateityje esą numatoma 
juos sustambinti iki 800-1.500 ha. 
Rostoko žemės ūkio ir pramonės 
parodoje jam tekę susitikti su i

Kadrai esą ruošiami specialio
se mokyklose ir kursuose, o iš 
pirmininkų esą reikalaujama ne 
tik būti gerais organizatoriais, 
bet ir gerais žemės ūkio specia- 
Ustais-praktikais.

Už darbą kolūkiečiai galį gauti

MITYBOS KLAUSIMU

darbadienį vidutiniškai moką po 
8-12 R. markių (apie 15-20 rub
lių) ir apie 2-3 klg. grūdų ir kt. 
produktų. Kolūkiečiams esąs ga
rantuotas 6-7 Rm. (10-12 rb.) dar
badienio uždarbis. Vadinasi, ma
žiau negali mokėti.

Vienam ž. ūkio koperatyvo na-, 
riui tenką vidutiniškai 10 ha že
mės. Ten taip pat veikią MTS — 
mašinų - traktrių stotys. Daugiau
sia esą verčiamasi gyvulininkyste. 
Iš jos gauną 70% visos ž. ūkio 
produkcijos. 100 ha žemės tenką 
90-180 gyvulių. Tame skaičiuje 
40-50 karvių su 3.200-4.000 klg. 
pieno metine produkcija. Mėsos 
100 ha pagaminą apie 260 cent
nerių, tame tarpe apie 200 c. 
kiaulienos. Apie 5% žemės užimą 
kukurūzai, naudojami silosui. 
Bulvėm skirią apie 17% žemės, 
nes jos reikalingos kiaulių šėri
mui. Tam jos esą silosuojainos ir 
t4. ir t.t.

Iš 1 ha gauną: ankštinių ir grū
dinių apie 26 centn., bulvių 200 - 
210, pašarinių šakniavaisių apie 
500 cntn., cukrinių runkelių apie 
300 centn.

Ūki “pertvarkyti socialistiniais 
pagrindais”, t.y. sukolūkinti R. 
Vokietijoje esą numatoma per ši 
septynmeti, t.y. iki 1965 m.

Taigi, pasirodo, kad vokietis 
ūkininkas komunistinei santvar
kai tebesipriešina. Kažin kas lai
mės—ūkininkas ar doktrinierius 
komunistas? Tokioj Lenkijoj ko
munistas prakišo. Ūkininkai grįžo 
i privatų ūkininkavimą. Taip pat 
Jugoslavijoj. O kaip pasibaigs R. 
Vokietijoj?

Garsiosios Mayo klinikos Ame- dangi šiame krašte labai plačiu 
rikoje konsultantas žymus med. mastu maistas konservuojamas ir 
gydytojas prof. dr. Walter C. Al- naudojamas, kuris, kaipo toks, 
varez kartą yra pasakęs, kad apie yra pusiau miręs, maistingumo 
mb am 1 * 2 *   » • V • "V • t ’ j • m • . m m •• ♦ •75% visų ligų mumyse atsiran
da dėl neteisingo maitinimosi (jo 
labai dažni straipsniai dienrašty- 

- — je “The Hamilton Spectator”).
Maistas-mityba užima labai svar
bią vietą žmogaus gyvenime. 
Kiekviena tauta turi savo atskirą 
virtuvę, atskirą maisto gamybos 
būdą bei receptą. Taigi ir mes, 
lietuviai, turime savo gamybos 
būdą, receptą, bei skoni. Valgo
me Įvairiai: vieni daugiau naudo
jame mėsą bei jos gaminių, kiti 
linkstame arčiau vegetarų — dar
žovinio bei pieniško maisto ir dar 
kiti prie rūgštaus ar saldaus, žo
džiu, valgome taip, kaip kam pa
tinka, kaip kam kas skanu. Kitaip 
pasakius, tenkinam savo gomurio 
reikalavimus. Bet ar dažnas iš 
mūsų pagalvojame ir paklausia
me savęs: “Taip, tai skanu, bet 
ar gera ir naudinga mano sveika
tai?”. Va čia ir yra tas klaus
tukas.

Gyvendami Lietuvoje, daugu
moje maitinomės šviežiais maisto 
gaminiais. Konservuotas buvo 
“nemadoje”, gal ir iš viso nebu
vo reikalo tokio naudoti. Nes gy
venome kitokiose sąlygose, negu 
čia. Maistas buvo šviežias ir tuo 
pačiu maistingas.

Tada dar mažai girdėjom ir iš 
viso gal nesidomėjom taip vad. 
vitaminais ir panašiais dalykais. 
Kai tuo tarpu šiame kontinente 
mažiausioj maisto krautuvėlėj 
ar vaistinėlėj tuoj “po kojom pi
nas” vitaminai. Net ir ant duonos 
kepalėlio mes skaitome užrašą: 
“Vitamin enriched bread”. Ka-

atžvilgiu, todėl ir dedami Įvairūs 
“prieskoniai” jo pagerinimui bei 
pagražinimui ir skonio pataisy
mui, Įvairių chemikalų formoje.

Lietuvos oras ir tas buvo daug 
švaresnis, negu kad čia turime. 
Nesvarbu, kur gyventum: farmo- 
je ar mieste. Juk Lietuvoje netu
rėjom netik ūkiuose, bet ir mies
tuose tokios didelės mechaniza
cijos, tiek automobilių ir jiems 
kuro stočių, kad kiekvienam 
žingsny jauti.benzino “aromatą”.

Tikiu, kad dar niekas nepa
miršo mūsų didmiesčio mielojo 
Kauno, kas jame gyveno, su jo 
Mickevičiaus slėniu, Ąžuolynu, A. 
Panemune! Palyginus su šio kraš
to kuriuo nors didmiesčiu, tai bu
vo švarus, ramus ir gražus kam
pelis. Kad ir užklysdavo kada 
koks dulkių debesėlis, tai ir tas 
buvo švarus ir grynas kaip kris
talas. Rodos, i skrandi ir akme
nėlių galėtum prisidėti, tai ir tuos 
“sumaltų” be jokių vitaminų ir 
kitų priedų, ir tai, rodos, būtum 
“sveik’s ir drūt’s kaip ąžuol’s prie 
Nemunėlio”.

Šiame kontinente turime aps
čiai literatūros sveikatos ir mity
bos klausimais. Bet tai nevisiems 
dar prieinama dėl kalbos nepa
kankamo mokėjimo. Lietuvių 
kalboje tokie dalykai labai retas 
svečias. Todėl, gal būt, ir nenuo
stabu, jei mums kartais kyla klau
simas, kiek gi vitaminų turi kiau
liniai riebalai, lašiniai ir pan.?

O, visdėlto pažvelgus i mūsų 
spaudos skelbimų skyrių, ačiū

Dievui, turime nemažai medici
nos žinovų - gydytojų, o kita da
lis dar “pasislėpusi”'. Tad, jeigu 
nėra savanorių, tai gal galėtų pp. 
redaktoriai “mobilizuoti”, gražiai 
paprašydami vieną bei kitą iš pa
minėtų žinovų, kurie galėtų pa
rašyti vieną kitą, rašinėli spaudo
je, kaip turėtume teisingiau mai
tintis, ką geriau valgyti, ką mums 
duoda vitaminai ir pan. Kad pa
rašytų be “augštosios matemati
kos”, taip, kad skaitydami savąja 
kalba galėtume išsiversti be žody
nėlių. 0, mes, skaitytojai, jų pa
tarimais pasinaudotume ir būtu
me jiems už tai labai dėkingi.

Z. Pulianauskas.

ATOMINĖS JAV BAZĖS 
TURKIJOJE
Kaip pranešama iš Vašingtono, 

Turkija sutiko leisti JAV jos teri
torijoje Įrengti atominių raketų 
bazes. Tai būsią Thor ir Jupiter 
raketos, lekiančios J..700 mylių. 
Pačios bazės" šlraityšis Turkijos, 
bet raketas tieks ir jų panaudoji
mo kontrolę savo rankose laikvs 
JAV.

Tas bazes Įrengus visa europi
nė Rusija ir didelės sritys Azijos 
atsidurs atominių sviedinių grės
mėje. Pasiruošimai jas Įrengti 
rodo, kad vykstančių pasitarimų 
dėl nusiginklavimo sėkmingumu 
Vašingtone netikima.

Neapsėjo ir be - 
mūsiškės įtakos
Tautiečius sudomino pirmojo 

amerikiečio korespondento — 
‘The New York Times” bendra
darbio, apsilankymas Vilniuje. 
Tiesa, pirmojo Vakarų spaudos 
atstovo Įsileidimas sovietinamos 
Lietuvos teritorijon buvo ribotas 
tik sostine, kuri pagal sovietinį 
išmanymą yra “pribrendusi” už
sieniečio akiai. Bet reporterio ap
silankymas turi ir kaikurių užku
lisių. Jau eilę metų keletas Niu
jorko lietuvių laiškais bombarda
vo “NYT” redakciją, ris šaukda
mi, primindami, kodėl taip ilgai 
po karo pabaigos, sovietai ris lai
ko uždarę Lietuvą geležine už
danga, kodėl neįsileidžia Vaka
rų spaudos reporterių. Dienraš
čio redakcija vis atsakydavo, kad 
ji mielai siųstų savąjį žmogų tuo
jau, bet dėl nė nuo jos priklau
sančių kliūčių tai vis dar neįvyk
doma. Labai galimas dalykas, kad 
Maskvoje to laikraščio atstovai, 
raginami iš Niujorko, vis spaudė 
ar bent pakartotinai klausė so
vietu, kada gi galima bus nuvyk
ti Lietuvon. Gal tas ir priartino 
Vilniaus atidarymą užsieniui, ži
noma, čia tik spėjimas. Labai pa
našus spaudimas pradėtas jau 
kiek seniau, dabar dar suinten
syvintas ir “Life” žurnalui. Ir 
jam rašomi priminimai, pageida
vimai ir prašymai, galimai grei
čiau siųsti Lietuvon — pradžiai, 
bent jau į Vilnių, savo fotokores
pondentą. Galima dalykas, kad 
greitu laiku sulauksime ir tame 
žurnale iliustruoto reportažo iš 
Vilniaus. Ir tai tam tikra dalimi 
bus nuopelnas vis nerimstančių 
keleto niujorkiečių lietuvių.

Reikalavimai ar \ 
prašymai?
Jei Chruščiovas tikrai išpildys 

savo pažadus ir leis išvykti ji pra
šiusių mūsų tautiečių giminėms 
iš Lietuvos, iškils nauja proble
ma, kuri ne vienam statys lem
tingąjį klausimą: kaip daugiau iš 
sovietų gali pasiekti — reikalau
damas ar prašydamas? žinoma, 
tai labai opus reikalas, kaip lygiai 
opiai tautiečiai reagavo ir i ži
nias, kaip mūsų tautiečiai lankstė
si, dėkojo ar ranką spaudė Chruš
čiovui ar jo žmonai. Vieniems tai 
atrodė visiškai suprantama ir 
žmoniškumo vardan verta, kiti 
kratėsi minties, kad bent vienas 
lietuvis drįso, kad ir reikalo ver
čiamas, spausti Nikitos dešinę. 
Aišku, pastarųjų tarpe, tikriau
siai nebuvo nei vieno, kurie turė
tų gimines Lietuvoje ar vienu ar 
kitų būdu būtų bandę juos pasi
kviesti. Nuomonės buvo aiškiai 
suskilę. Net ir kaikurie mūsų 
laikraščiai ar jų bendradarbiai^ 
kurie patys kvietė amerikinę vi
suomenę ir spaudą ignoruoti 
Chruščiovo viešnagę ir nieko apie 
tai neminėti, patys, mažiau ar

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
I AL. GIMANTAS

daugiau, visvien aprašinėjo jo vi
zitą. Praktiškai, rodos, nebuvo 
nei vieno lietuviško laikraščio, 
visu 100% ignoravusio Chruščio
vo viešėjimą JAV-bėse. Ir tuo 
pat metu, kai yra daug pagrindo

tas, taikaus sugyvenimo vardu,

vos reikalų ateitis gali būti ne 
tik tamsesnė, bet ir ilgiau, žy
miai ilgiau trunkanti. Lieka vie
nintelis klausimas — ar mes tik
rai esame pasiruošę tokiai ir la
bai galimai Įvykių raidai? Ar tik
rai visu išmaningumu ieškome 
kelio, įgalinančio galimai geres
nę mūsų tautos padėtį sovietina- 
mame krašte? Ir ar mūsų visų 
mintyse esamas, bet niekur nera
šomas šūkis “Viskas, arba nie
ko!”, santykiuose su sovietais, 
tikrai atliepia pačius geriausius 
mūsų tautos interesus?

Neturtingiausieji
rodo pavyzdį
JAV LB visuotinio suvažiavimo 

metu prie spaudos stalo teko sė
dėti greta “Ateities” žurnalo ko
respondento. Pertraukų metu, pa
sikeičiant nuomonėmis lietuviš
kosios spaudos reikalais, itin ma
lonu buvo išgirsti, jog to žurnalo 
redakcija, įgaliodama savąjį ben
dradarbi atstovauti leidinį, jam 
pridėjo dešimkę, padengti susi
dariusioms išlaidoms. Stebėtinai 
gražus ir sektinas mostas, iš vieno 
mūsų pačių neturtingiausiųjų lei
dinių, turinčio ribotą tiražą ir be
siverčiančio tik iš prenumeratų 
ar atsitiktinių aukų. Stebėtis ten
ka “Ateities” leidėjų Įžvalgumu 
ir spaudos žmogaus pareigų su
pratimu. Juk sekant kuri nors lie
tuviškąjį seimą, suvažiavimą, va
karą, spaudos žmogui susidaro vi
sa eilė išlaidų, gerai, kad, kart
kartėmis, jis atleidžiamas nuo 
įėjimo mokesčio (labai retai), bet 
kas padengs susisiekimo, dienos 
maisto ir visas kitas smulkesnes 
išlaidas? Kadangi lietuviškieji 
suvažiavimai dažniausiai vyksta 
savaitgaliais, kada didmiesčių vie
šasis susisiekimas yra žymiai ap
karpytas, kada taip atskirų susi
rinkimų vietų (bažnyčia, viešbu
čiai, salės) yra gan žymūs atstu
mai, jog nenorom reikia naudotis 
taxi arba, turint savą mašiną, 
miesto centre ir už jos pastaty
mą tenka netaip jau mažai sumo
kėti, susidaro ris papildomų iš
laidų, apie kurias tik retas nori 
pagalvoti ar prisiminti. Pasibai
gus posėdžiams, dauguma atsto
vų gali atsipūsti, bent kiek pail
sėti, gi spaudos žmogus turi dar 
didžiuli darbą — rūšiuoti skubo
tus užrašus, gilintis Į gautą infor
maciją, spausdinius, refertus, kal
bų tekstus ir dirbti, gal net ir iki 
vidurnakčio ar rytmečio, kad tik

greičiau viską persiųsti redakci
jai. Tikriausiai nei vienas mūsiš
kis spaudos talkininkas nenorės 
iš mūsų spaudos uždarbiauti, bet 
jis turi pagrįstą teisę reikalauti 
bent faktinių išlaidų padengimo.- 
Tai turėtų būti visiškai aišku tiek 
laikraščių leidėjams, tiek ir pre
numeratoriams.

Gražiausia darbas
Dvi pažįstamų šeimos 

dienomis įvaikino keletą

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI!
Įsigvkite antruosius aliumininius langus ir sutaupykite iki 30% 
kuro. Geriausio aliuminiaus langai — sąžiningas patarnavimas.
Dėl informacijų skambinkite JONAS KILOTAITIS—HO. 3-9904.

Neleiskite

pinigams

pro pirštus

PIRKITE NAUJUS

šiomis 
našlai

čių. Rodos, kas čia tokio? Bet, kai 
giliau pagalvoji, nesunkiai su
pranti, kiek tokiame žingsnyje 
slepiasi taurumo, žmogiškumo, 
artimo meilės! Viena pora, gana 
jauna, neturėdama savo prieaug
lio, paėmė iš prieglaudos kūdiki 
— mergytę, ir auklėja ją lietuviš
koje ir religinėje dvasioje. Sau
go, rūpinasi ir myli ją, tikrai ne
mažiau, jei tas mėlynakis padarė
lis būtų jų pačių kraujo. Kita 
pora, jau pagyvenusi, paėmė net 
tris mokyklinio amžiaus našiai-. 
čius. Visi patenkinti ir laimingi: 
tapę tėvais ir jų naujieji vakai.

Nesunkiai pastebi, kiek čia mei
lės, šilumos jaučiama. Pagalvoji, 
kaip gražu ir prasminga, ištrauk
ti vargšus našlaičius iš nežinios, 
duoti jiems tėvišką meilę, supra
timą, auklėjimą ir išgelbėti juos 
lietuvybei, išauklėti ne tik gerais 
žmonėmis, bet ir gerais lietuviais. 
Kilnu ir prasminga.

Mūsų tarpe rasime visą eilę be
vaikių porų, kurių materialinės 
galimybės tikrai leis ų išauginti 
mažesnę ar didesnę šeimą. Ir, jei 
dėl vienų ar kitų priežasčių ne
turima savojo priėaugliaus ar ne
būtų verta pagalvoti apie Įsūni
jimą ar idukrinima tų nelaimin
gųjų, kurie taip trokštą turėti sa
vo šeimas, tėvus, sesutes ar bro
liukus, bet nuo kuri.;, tas Įgimtas 
džiaugsmas yra atimtas ir kurie 
gyvenimo priversti kantriai nešti 
našlaičio dalią... N-ršlaičių lie
tuvių vaikų turime šiame konti
nente, yra jų dar daugiau ir Eu
ropos stovyklose. Imigraciniu po
žiūriu tokie atvejai labai nesun
kiai sutvarkomi. Ir jei būtų no
rinčių ir pajėgių nušluostyti lie
tuvio našlaičio ašarą, ištiesti to
kiam ranką ir -pakviesti žengti 
naujan gyveniman, tikriausiai ras 
labai gerų patarimų pas savo pa
rapijos klebonus ir kunigus.

Per didelio kuklumo
skraistė
Netiek gausi „savo .skaičiumi, 

bet pasižyminti tikrai nemažais 
darbais Italijos Lietuvių Bend
ruomenė. Ir jei apie jos konkre
čius ir svarbius Lietuvai ir lietu
vybei darbus netaip jau daug su
žinome, yra kaltas pats Italijos 
lietuvių kuklumas. Neseniai teko 
trumpai tais klausimais kalbėti 
su Italijos LB pirm. kun. V. Min
cevičium, kuris, ir primygtinai šio 
bendradarbio klausinėjamas, ne
labai noriai atsakinėjo į kaiku- 
riuos klausimus. Bet jei jųjų Ben
druomenės veikimas ir rezultatai 
būtų plačiau ir nuolat aprašomi, 
pamatytume, kad jie darbais toli 
lenkia žymiai gausingesnes kitų 
kraštų Liet. Bendruomenes. Lie
tuviams juk labai Įdomu patirti 
Romos, Vatikano gyvenimo Įvai
renybes, ypač, kiek jos liečia lie
tuviškuosius reikalus. Trūkstant 
informacijų pradeda sklisti Įvai
rios kalbos, gandai, priekaištai, 
dviprasmiškumai ir net kaltini
mai. Tuo tarpu, galima drąsiai 
tvirtinti, kad Italijos lietuviai, 
kiekvieną dieną, kiekvieną valan
dą, labai budriai stovi lietuviškų
jų reikalų sargyboje ir nepralei
džia nei vienos, kad ir pačios ma
žiausios progos intervenuoti, rea
guoti, jei tik kur to prireikia. Jie 
labai daug, savųjų galimybių ri
bose, tai išnaudodami iki pačių 
kraštutinumų, padarė Lietuvos 
pasiuntinybės Vatikane krizės 
metu, jie dabar labai stengiasi 
su šv. Kazimiero pašto ženklų iš
leidimu, dirba uoliai ir kitose sri
tyse. Ir jei juos galima pakaltin
ti, tai tik vienoje srityje — duo
kite daugiau žinių, nuimkite pa
slapties skraistes nuo ten, kur tų 
paslapčių nėra ir negali būti, žo
džiu, daugiau informacijos!

Jūsų bendardarbis yra didžiai 
dėkingas kun. V. Mincevičiui, už 
padovanotą, jo paties išleistą ir 
šv. Tėvo palaimintą šv. Kazimie
ro paveikslo spalvotą reproduk
ciją.

Atitaisymas. Straipsnyje “Kova 
už lietuvišką parapiją” per klai
dą išspausdinta, kad parapijos 
nuosavybė vertinama $40.000, o 
turėjo būti $400.000.

išslysti

CANADA SAVINGS BONDS

duodu
(iškertant fr banko

Kas keliatės Į kitą
su

Virš milijono kanadiečių kas met petitą Kanados taupymo lakštus (Bondus) S-j.

PER PUSE 
MĖNESIO

Tiems, kuriems sunku išlaikyti pinigus, tai 
yra patogus ir praktiškas taupymo būdas. 
CANADA SAVINGS. BONDS (Kanados Tau< 
pymo Lakštai) yra saugus investavimas ir dau
geliu atžvilgių naudingas. Reikalui iškilus,

mv» baldot, kralpkMt telefono

LE. 3-1435

PER SAVAITE 
$2.05

Mokėjimai, palyginus ___ ,__________ ___, __ _
priklausomai nuo kiekvienas įmonės mokėjimo tvarkos, (mokėji
mus už kitokios vertės lakštus galima apskaičiuoti ii šios lentelės.

PER MtNESf 
$8.55

viršuje poduota lentele, gok svyruoti

$100.00 lukštas (Bond) per vienus metus gali būti jūsų temo
kant apie 29c į dieno.

PAVYZDŽIUI darbovietėį atskaitant iš algos, 12 mėnesių laiko
tarpy nuperkamas $100.00 lakštas (Bond) C“ 
mokesčius) otskoitont

tuifiuMfal

*

disŠA -

Sutaupysit važiuodami CNR!
Keliaujant 2-iems ar daugiau žmonių kortu Į abu galu.

PAPIGINTOS GRUPINĖS KELIONIŲ KAINOS

"VISKĄ APIMANTIS" KELIONĖS PLANAS 
Bilietas, lova, maistas, arbatpinigiai toj pačioj papi
gintoj kainoj! Tarp nustatytų stočių rytų ir vakarų 
Kanadoj, taip pat tarp nustatytų stočių vak. Kanadoj.

’ontfnenfa/ ir
Be to, galite važiuoti CNR dabar, mokėti vėliau

Informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės 
į Canadian National bilietu agentūros.

C A N A D 1 A N N A T I O N A L RA I L W A Y S

jie gali būti betkada iškeičiami kiekviename 
banke, gaunant pilną vertę ir dar palūkanas. 
Jie yra lyg doleriai su priklijuotais kuponais, 
šiais metais jie yra dar geresni negu anks
čiau buvo.

ŽIŪRĖKITE, KAIP JŪSŲ SANTAUPOS AUGA
LokStų vertė Lokštų vertė jskoitont polūkonos

Po 1 metų Po 5 metų Goltojrtno poboigoje 
po 9 metų

$100.00 $104.00 $122.75 $145.75

$500.00 $520.00 $<513.75 $720.75

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS 
Atlieku visus pianinų remon

to darbus. Perku ir i ___
naudotus pianinus. LE. 7-3782.



■
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Pavergtoje tėvynėje
rė Vilniuje spalio 9 d., eidamas 
63 metus.

(E) Jurbarku! suėjo 700 metų 
nuo įsikūrimo. Tąja proga Vil
niaus “Tiesa” 229 nr. paskyrė 
Jurbarko reikalams nušviesti be
maž visą puslapį. Naujus pasta
tus statą ir komunalinės įstaigos 
ir privatūs asmenys. Pastarieji 
per kelerius metus pasistatę dau
giau kaip 100 individualių namų. 
Atsiradusios naujos gatvės: Tai
kos, Tulpės, Lelijos. Mieste esą 
vienas kino teatras, dvi viešos 
bibliotekos, 100 lovų ligoninė, 
vaikų darželis ir lopšelis, gimdy
mo namai. Baigiama statyti (ša
lia parko) ir sekančių metų pra
džioje bus perduota naudotis nau
ja 880 vietų vidurinė mokykla. Iš 
nuotraukos matyti, kad tai pen
kių augštų pastatas. Dabar Jur
barke esą 52 mokytojai, 22 gydy
tojai. Jurbarke veikia linų apdir
bimo fabrikas, laivu remonto 
dirbtuvė ir kelios dešimtys kitų 
įvairių įmonių buitiniams reika
lams, t Artimiausiu metu turgavie
tė iš miesto centro būsianti iškel
ta į užmiestį. Būsiąs plečiamas 
ir užimsiąs kelias dešimtis hek
tarų kultūros ir poilsio parkas. 
Skelbiama, kad Černiachovskio, 
Revoliucijos, Donelaičio ir kitos 
gatvės būsiančios asfaltuojamos. 
Centrinės gatvės būsiančios išti
sai užstatytos komunaliniais gy
venamais dviaugščiais namais, 
kuriuose jau dabar numatyta bu
tai 200 šeimų. Statysią naują ra
joninę ligoninę, 600 vietų kino 
teatrą, viešbutį su restoranu.

Kostui Korsakui, dabar jau 
akademikui, spalio 5 d. suėjo 50 
m. amžiaus. Tą dieną apie jį pla
čius straipsnius spausdino visi 
laikraščiai, o be to, sukaktis buvo 
paminėta Vilniaus televizijos ir 
radijo programose.

Derliaus šventės, kaip kasmet, 
taip ir šiemet buvo organizuoja
mos visuose rajonuose. Jų metu 
organizuojamos žemės ūkio pa
rodos, eisenos su vežamais rajo
ne įprastais gyvaisiais paveikslais, 
kaip “Palangos Juzė”, “žemai
tis”, “Kultuvė”, “Derlius” ir pan. 
Į šventes paprastai atvyksta kat
ras nors iš ministerių arba šiaip 
augštų partijos ir valdžios parei
gūnų kalboms pasakyti, šventės 
uždavinys leisti pasirodyti kol
ūkiams su savo laimėjimais bei 
vad. saviveiklininkais.

Pranas Ulevičius, kadaise emi
grantas Argentinoje, vėliau Ispa
nijos pilietinio karo dalyvis, da
bar yra sovietinės lietuviškosios 
enciklopedijos vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas.

Iš Argentinos šią vasarą į Lie
tuvą buvo atvykę trys lietuviai — 
Tadas Adamonis, Balys Šnioka ir 
Julijonas Ilgūnas. Pabuvę Lietu
voje arti mėnesio, jie spalio 13 
d. išvyko į Maskvą, iš kur jau 
vyks atgal į Argentiną.

“Lietuvos žmonių gyvenimo ly
gis dabartiniu metu kur kas augš- 
tesnis, negu buvo prieš keliolika 
metų” — rašo savo įspūdžiuose 
iš lankymosi Lietuvoje S. J. Jo- 
kubka “Vilnies” Nr.- 205. Betgi 
toliau jis prideda: “Žinoma, tokio 
gyvenimo, kokį turėjo buržuazi
jos valdymo metais pasiturį ūki
ninkaičiai, dabar nėra. Jeigu no
ri sočiai gyventi, turi dirbti...” 
Geruosiuose kolūkiuose uždirbą 
daugiau, o prastesniuosiuose ma
žiau. Marijampolės raj. “Šešupės”

kolūkis pernai už darbadięnį mo
kėjęs po 10 rb, ir 2.5 klg. grūdų, 
2»!) klg. cukraus, 2 klg. stambių
jų ir sultingųjų pašarų, bet esą 
kplūkių, kurie temoką po 3 rb. 
ir 1.5 klg .grūdų. Kas uždirbąs 
800 rb. mėnesiui, galį gerai gy
venti, bet esą ir tokių, kurie už
dirbą tik 300 rb.

Apie tuos, kurie ir tiek neuž
dirba, Jokubka nešneka.

Kom. partijos narių Lietuvoje 
dabar esą apie 49.000, betgi par
tijos organo “Komunistas” spaus- 
dinąma tik 6.600.

Iš Urugvajaus ir Argentinos 
rugsėjo 19 d. grįžo į Lietuvą 13 
lietuvių t- Staškauskų, Mažeikų, 
Sinušų ir čereškų šeimos. Vil- 
naus gelež. stotyje juos pasitiko 
K. Redeckas, esą, ministrų tary
bas įgaliotinis.

Jūžintų progimnazija buvo įkur
ta Skeirių vienkienfy, “pabėgusio 
buožės dviaugščiame name”.

Jūžintų progimnazijos patalpo
se vienų vakaruškų metu, kai bu
vo vykdoma kolektyvizacija, par
tizanai nušovę: valsčiaus komsor- 
gą Joną Vaikutį, 16 m. gimnazis
tą įstojusį į stribus Vytautą Pu- 
teikį, mokyklos pionierių vadovą 
Praną Vanagą, Mažionių apylin
kės komjaunuolius Petrą Maci
jauską bei Vytautą Gališauską ir 
jauną vaikiną Petrą Repšį, kuris 
nebuvęs komjaunuoliu. Vaikutis 
buvęs nušautas, kai metęs grana
tą į partizanų būrį lauke, o kiti 
buvę sušaudyti tiesiog mokyklo
je (“Tiesa”, Nr. 224). Kuriais me
tais tai vyko, nepasakyta.

Taupyti spalvotuosius metalus! 
Tokį šūkį paskelbė Sovietų Sąj. 
kompartijos centro komitetas. Jį 
ėmėsi vykdyti ir Lietuvos ūkinės 
organizacijos bei įmonės tuo bū
du, kad mašinų bei kitokių įren
gimų dalis pradėjo gaminti iš kitų 
metalų. Ypač taupomas varis bei 
žalvaris ir švinas.

Auto mašiną įsigyti Lietuvoje 
nesą taip lengva, rašo “Vilnies” 
spalio 14 d. Nr. S. J. Jokubka. 
Sovietinės gamybos mašinos dar 
esą “pusėtinai brangios”. Bet at
sirandą vis daugiau Čekoslovaki
jos Škodos automobilių, panašių 
į amerikoniškus Willis, kurios 
kainuoją 6.000 rublių, pasak Jo- 
kubkos $600. Bet toks kursas tu
ristams, o šiaip juk už $1 skaito
ma tik 4 rubliai, tad prekybiniu 
kursu tu automobiliu kaina yra 
$1.500. *

Automobiliams padangų trūks
tą, bet šiaip dalių “yra kiek tik 
reikia. Žinoma, nėra jų nedide
liuose ir net vidutiniškuose mies
teliuose, tačiau Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoj nėr jokio sunkumo 
gauti...”

Šoferiai esą kartu ir mechani
kai, kurie savo mašinas ir pasitai
są, vadinasi, kaip buvo prieš 20 
metų nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Iš Kanados grįžęs į Lietuvą Pr. 
Tumėnas, kilęs nuo Dūkšto, “Tie
sos” Nr. 199 rašo apie savo var
gus Kanadoje, kur jis atvykęs 
1928 m., iš pradžių gyvenęs To
ronte, o paskiau dirbęs prie Trans 
Canada kelio statybos ir pagaliau 
miškuose. Pasak jo, buvęs vienas 
vargas, o Lietuvoje radęs gerą 
gyvenimą.

Įdomu, kam jam, ar jo vardu 
kam, reikėjo tokius dalykus ra
šyti. Jei jau ten visi taip gerai 
gyvena, tai jie ir patys žino. Kam 
dar reikia priminti Kanados “var
gus”?

apatiniai baltiniai

HAMILTON, Ont
LN v-bos ir kontrolės k-jos po

sėdis spalio 11 d. ilgiausiai užtru-

K-to viešus kaltinimus v-bos pir-

pareiškimu nieko bendro neturiu.
A. Pilipavičius

KLB Hamiltono apylinkės valdy
bos ir VI Kanados Lietuvių Die

nos Org. K-to kasininkas.
Atsakymas VI Kanados LD 
Organizaciniam Komitetui

Hamiltono Liet. Namų v-ba ir 
Kontrolės Komisija š.m. spalio 
mėn. 11 d. posėdyje nutarė pain
formuoti visuomenę dėl VI Ka
nados LD Org. Komiteto viešo 
pareiškimo, tilpusio “Tėviškės Ži
burių” Nr. 41(509) ir “Neprikl. 
Lietuvos” Nr. 41(655), straipsniu 
“Lietuvių Dienos reikalu”.

VI Kanados LD Org. Komite
tas, kaltindamas Liet. Namų pir
mininką St. Bakšį, nepatiekia jo
kių įrodymų, todėl Liet. Namų 
v-ba laiko juos nerimtais ir at
meta.

St. Bakšys, polemizuodamas 
spaudoje, mūsų nuomone, norėjo 
įtikinti šios šventės rengėjus, kad 
L. Dienos sekmadienio koncertui 
būtų panaudota Liet. Namų kino 
salė ir kad narių ir v-bos didžiau
sias noras buvo, parodyti Liet. 
Namus iš kitur atvažiavusiems 
tautiečiams.

VI Kanados LD Org. Komite
tas, kaltindamas St. Bakšį, jog 
“... .Komitetas buvo trukdomas, 
pašiepiamas ir šmeižiamas, o jo 
atskiri nariai terorizuojami žodžiu 
ir anoniminiais laiškais” Liet. Na
mų v-bai ir spaudai nepatiekia jo
kių faktų. Namų v-ba juos laiko 
nepagrįstais ir atmeta.

Netiesa, kaip tvirtina LD Org. 
Komitetas, kad Liet. Namų idea
las turi paklusti St. Bakšio už
gaidoms, nes L. Namų v-ba vado
vaujasi demokratiniais principais 
ir visus reikalus sprendžia balsų 
dauguma.

VI Kanados LD Org. Komiteto 
patarimas St. Bakšiui pasitraukti 
iš LN v-bos pirm, pareigų yra už 
jo kompetencijos ribų. L. Namų 
v-ba St. Bakšiui reiškia pilną pa
sitikėjimą.

Iš savo pusės L. Namų v-ba 
siūlo visiems VI LD Org. Komi
teto nariams įstoti L. Namų na
riais (kurie jais dar nėra) ir se
kančių metų visuotiniame narių 
susirinkime * išrinkti pirmininku 
tokį asmenį, koks patiks.

Baigdami, mes konstatuojame 
faktą, kad Liet. Namai nuo pat 
jų kūrimosi pradžios turėjo prie
šiškai nusistačiusių tautiečių, ku
rie jų kūrimąsi stengėsi stabdyti, 
bet didžioji dalis kolonijos ir apy
linkių lietuvių šiai idėjai nuošir
džiai pritaria, ką gera įrodo skait
lingas naujų narių įstojimas, ypač 
paskutiniaisiais mėnesiais.

Šia proga v-ba kreipiasi į visą 
lietuvišką visuomenę su prašymu 
stoti nariais ir paskubinti įsigiji
mą tokių namų, kurie patenkin
tų visus mūsų tautinius reikala
vimus.

LN valdyba.
(Originale visų v-bos narių 

parašai).
LN Kontrolės K-ja.

(Originale visų K-jos narių 
parašai).

Nuorašas tikras: St. Bakšys.

pasaulyjeLietuviaipobūdžio žiniomis duoti apytikrį 
vaizdą apie dirbamą lietuvišką 
darbą atskirose vietovėse, Ir VI 
KLD proga buvo išleistas met
raštis 164 psl., talpinąs 78 nuo
traukas bei aprašymus iš 19 lie
tuvių kolonijų. Elgiantis labai 
taupiai ir didžiąją išlaidų dalį 
padengus iš skelbimų, išleidimas 
pareikalavo ne taip jau didelės 
sumos, nors anglams svečiams 
buvo išleista specialus leidinėlis 
“Soviet-German Pact of 1939 and 
Lithuania”, parašytas dr. D. Kri
vicko.

Už skelbimus gauta $1.108 ir 
tiktai vienas skelbimas $10 atsi
sakius liko neapmokėtas. Be to, 
šventės metraštis buvo pardavi
nėjamas po $1. Atskiros lietuvių 
kolonijos išplatino: Sudbury 10 
egz.; Fort William 5, Vancouver 
15, Winnipeg 30 (papildomai dar 
išsiųsta 20), Edmonton 10, Calga
ry 15; atskirais egz. parduota 6. 
Už juos gauta $96. Tad sudėjus 
skelbimų ir pardavimo pajamas 
gaunasi $1.204. Išlaidų padalyta: 
atspausdinimas metraščio 1.400 
egz., brošiūros anglų kalba 1.000 
egz. ir iškilmingo akto-koncerto 
programų $1.662,32, komisas 
skelbimų rinkėjams $171,50, met
raščio redagavimo,, raštinės bei 
skelbimų pinigų surinkimo išlai
dos $132,28. Viso išlaidų $1.966, 
10. Tad metraščio su visais prie
dais išspausdinimas faktiškai kai
navo $762,10. Suma ne tokia jau 
didelė ir metraštis pateisina įdė
tas išlaidas. VI KLD metraštis 
yra išsibaigęs ir pardavimui dau
giau nebėra. Kas pavėlavo, dabar 
išsibaigus atsargai nebegalės jo 
nusipirkti. Tarp kitko metraštis 
buvo nusiųstas Acadia Universi
ty, kurio prezidentas Watson 
Kirkconnell kiekvienais metais 
paruošia bibliografiją svetimomis 
kalbomis išleistų leidinių Kana
doje. Išsiųstas taipgi Tautinei 
bibliotekai Otavoje, o Pilietybės 
ir Imigracijos Ministerija pati pa
prašė prisiųsti metraštį savo do- 
Kumeniacijos sekcijai.

Spaudoje kartojama neteisinga 
St. Bakšio žinutė, tilpusi straips
nyje “VI LD Hamiltone praėjus” 
bei kitose jo korespondencijose, 
kad I KLD Hamiltone 1953 m. iš
kilmingam akte-koncerte parduo
ta 1.023 programos. Tai yra pra
silenkimas su tiesa, nes buvo 
parduota 1.203 programos (be 
garbės svečių). Tai visai lengva 
patikrinti apyl. valdybos iždinin
ko bylose.

Hamiltonas yra jau paliečia
mas besitęsiančio Amerikoje plie
no darbininkų streiko. Praeitą 
savaitę viena įmonė atleido iš 
darbo 200 darbininkų, šiais me
tais bedarbių yra žymiai mažiau, 
negu pernai. Darbo ieškančių da
bar yra vyrų 3.935, moterų 3.683, 
viso 7.618. Pernai metais tuo pa
čiu laiku darbo ieškojo 8.447 vy
rai ir 4.530 moterų, viso buvo be
darbių 12.977. * J. D.

National Ballet of Canada 
kviečia Hamiltono lietuvius at
vykti į baleto sezono atidarymą 
lapkričio 2-4 d.d. Palace kino - te
atro salėje.

Pirmadienį, lapkričio 2d., sta
toma čaichovskio “Casse Noi- 
sett”, kuriame dalyvaus žymūs 
kanadiečiai šokėjai ir visas baleto 
kolektyvas iš 80 žmonių.

Antradienį, laukričio 3 d.. — 
“The" Mermaid”, “Pineapple 
Poll” ir “Le Carnaval”.

Trečiadienį, lapkričio 4 d., 
“Death and the Maiden” ir išpil
doma keletas ištraukų iš kitų ba
letų.

Seansų pradžia 8.30 vai .vak. 
Bilietų kainos $3, $2.50 ir $2.

Pareiškimas
Liečia: VI Kanados Lietuvių 

Dienos Org. Komiteto pareiškimą 
“Lietuvių Dienos reikalu” tilpusį 
“Tėviškės Žiburių” š.m. spalio 
mėn. 8 d. Nr. 41(509).

VI Kanados Lietuvių Dienos 
Org. Komiteto vardu paskelbtą 
pareiškimo tekstą aš sužinojau ta
da, kai jau buvo išsiųstas redak
cijai.

Minėtom mintim k-to pareiški
me spaudoje aš nepritariu ir ma
no nuomone turėjo būti pareiški
mas pasirašytas ne viso K-to var
du, bet atskirų K-to narių, kurie 
išdėstytoms pareiškime mintims 
pritarė.

Tuo pranešu, kad su minėtu

JA Valstybės
BALFas praneša, kad jo dra

bužių sandėliai jau ištuštinti — 
išsiųsta į Vokietiją ir Lenkiją. 
Laukiama, kad aukotojai vėl gau
siai siųstų, bet gerai atrinktų dra
bužių, nes pakrovimo bei per
siuntimo išlaidos didelės. Men
kos vertės drabužius siųsti neap
simoka.

“BALFo rėmėjas”. Tokio var
do metalinius ženkleius tuojau iš
leidžia BALFas. Tautinių spalvų 
apvaliame ženkle Vytis, o aplink 
įrašas “BALFo rėmėjas”, po ku
rio apačioje specialioje užsklan
doje Gedimino stulpai.

Tautybių mugėje Detroite, ku
ri ruošiama kasmet, ir šiemet lie
tuviai turės savo paviljoną su lie
tuviškais tautiniais dirbiniais, 
rankdarbiais ir pan. Mugė vyks 
Tarptautiniame institute lapkri
čio 19-22 d.d. Lietuviškam sky
riui vadovaus Bareišis.

Šv. Kazimiero parapijos Los 
Angeles byloje, pasak Vienybės 
korespondento, esą, laukiama 
kompromisinio sprendimo iš Va
tikano, kur ta byla rūpintis per 
JAV Kunigų Vienybės suvažiavi
mą pasiėmė vienas augštai stovįs 
dvasininkas. Liet, parapijai ginti 
komiteto nuomone, jei ji būtų 
oficialiai paskelbta lietuvių tau
tine parapija, esą, galėtų* likti 
kartu ir teritorine.

M. ir J. Bačiūnai lapkričio 26 
d. išvyksta ilgesnėn kelionėn į 
Pietų Ameriką — Braziliją, Ar
gentiną, Čilę, Kolumbiją, Vene
zuela ir kt. kraštus. Kelionėje ža
da užtrukti iki kovo 31 d.

Kun. dr. K. Širvaitis užėmė ka
peliono vietą. seserų kazimierie- 
čių gimnazijoje ir seselių prie
glaudoje Newton, Pa. Anksčiau 
ten kapelionavo kun. dr. M. Ra
žaitis, miręs pereitą mėn.

Dr. P. J. Bagdanavičius-Bagdas, 
gyvenąs Brooklyne, N.Y., 185 
Clinton Ave., nuo spalio 1 d. už
darė savo kabinetą ir toliau dirbs 
tik Mary Immaculate ligoninėje 
kaip anestezijos specialistas.

Alina Skrupskelienė, iki šiol 
gyvenusi Hartforde, Conn., persi
kėlė Čikagon pas savo gimines.

Dr. Algirdas Margeris, dalyva
vęs pastarojoje ekskursijoj į Lie
tuvą, “Vilnyje” spausdina savo 
rašinį “Lietuva šiandien”. Deja, 
tai nėra įspūdžiai, bet kartojimas 
jam ten duotos medžiagos pride
dant savų komentarų. Margeris 
čia be rezervų įsijungia į komu
nistinės propagandos toną. Jis pa
rašė net skyrelį “Ar Lietuva pa
vergta?”. Esą, prisiklausęs Ame
rikos reakcininkų šauksmų, jis to 
klausęs valdžios pareigūnų, pro
fesorių, mokytojų, gydytojų, ra
šytojų, amatininkų, darbininkų ir 
90 iš 100 pasisakę, kad jokio pa
vergimo nejaučią, nes visur vis
kas esą lietuviška ir lietuvių da
roma, lietuviškos kultūros puo
selėjimas esąs laisvas ir gyvas. 
Nuostabu, kad 10% visdėlto iš
drįso pasakyti, kad jaučiasi pa
vergti. Tikėkime, kad Margeris 
saugumiečiams jų pavardžių ne
nurodė.

Pasak jo, pavergimas būtų atė
jęs iš-vokiečių, o Sovietų Rusija 
— “gerasis mūsų kaimynas” — 
išvadavus ir to pavojaus. Čia gi 
Margeris Amerikos neatrado. Vi
si žinom, kad vokiečių okupaciją 
pakeitė rusų okupacija. Bet do
ras lietuvis svetimos okupacijos 
dar nevadino išvadavimu niekad.

ba kas sekmadienį po 6 pensus. 
Klebonas nurodo, kad naujųjų at
eivių tik maža dalis temoka para
pijos mokestį, o senųjų skaičius 
labai mažėja, tad lietuviškos pa
rapijos išlaikymui kyla pavojus.

Eccles, Mancbesterio priemies
ty, kur gyvena apie 100 lietuvių, 
nuo rugsėjo 6 d. St. Mary bažny
čios anglų mokyklos patalpose 
pradėjo veikti savaitgalio lietuvių 
mokykla. Mokyklon užsirašė 22 
mokiniai. Mokytojauja J. Šable
vičius, o vėliau prisidės dar du 
mokytojai. Pamokos vyks sekma
dieniais 2-4 vai. p.p. Į mokyklos 
tėvų komitetą išrinkti pirm. A. 
Vigelskas, sekr. D. Sveikinas, iž- 
din. B. Kuras. Darbas mokykloje, 
be abejonės nebus lengvas, nes iš 
22 mokinių vos tik keli tekalba 
lietuviškai.
Vokietija

Į naują PLB Vok. Krašto val
dybą išrinkti: L. Prosinskis, J. Ba- 
taitis, dr. J. Grinius, J. Stankai
tis, kun. M. Liubinas. Iš jų tik 
vienas J. Stankaitis buvo senoje 
valdyboje. Į Kontrolės komisiją 
išrinkti: J. Kriščiūnas, Kęst. Miš
kinis, V. Šukys. Naujoji garbės 
teismo sudėtis: pirm. dr. J. De- 
veikė, dr. V. Raišys, S. Antanaitis.

Australija
Adelaidėje pradėjus žygius or

ganizuoti lietuviškąją parapiją ir 
net užpirkus tam reikalui namus, 
Australijos lietuvių tarpe atsira
do net prieštaraujančių. “Mūsų 
pastogėje” pasipylė eilė straips
nių, įrodinėjančių, jog nesą ga
rantijos. kad pamaldoms leidimas 
būsiąs gautas, o svarbiausia, kad 
pamaldas reikėję organizuoti jau 
esamuose Lietuvių Namuose ar 
jų sklype pastatant bažnyčią, kad 
lietuviai neišsiblaškytų. Esą, na
mus ruošiamasi pirkti lietuvių Ca
ritas vardu, kuris pagal statutą 
priklausąs kurijai ir nuo kurijos 
priklausysiąs taip įsigyto lietuvių 
centro liikmas. Jei nebeliksią lie- 
tuivo kunigo, turtas būsiąs admi
nistruojamas vyskupo paskirto 
nelietuvio kunigo. Organizatoriai 
gi, be abejonės, numato, kad lie
tuvišką parapiją sukurti be vys-. 
kupijos prieglobsčio išviso neima-' 
noma ir nelaukia, kad galėtų ne
belikti kunigo lietuvio, kol ten 
bus lietuvių. Negi kapelionas 
Kungys galėtų bandyti organizuo
ti neprildausomą katalikų parapi
ją? Ginčas, be abejonės, tik ap
sunkina darba. Reikia manyti, 
kad sąmišis atslūgs, o parapija, 
be abejonės, bus arba kurijos ži
nioje, arba jos visai nebus.

Bankstowne, Sydnejaus prie
miesty, sekmadieniais veikia litu
anistiniai kursai studentams. Dės
toma lietuvių kalba, literatūra, is
torija. Lankytojų skaičius pra
džioje buvo nemažas, bet paskiau 
tolydžia mažėjo ir pagaliau pri
ėjęs prie dviejų. Kokios to prie
žastys, “Mūsų Pastogės” kores
pondentas nenagrinėja.

(E) Sydnejaus lietuviai perka 
kapines. Susidaręs “Kapinių ko
mitetas” nusprendė pirkti sklypą 
kapinėms Rookwoodo kapinyno 
ribose. Vietos būsią 276 kapams. 
Kaina už vieną vietą £8-12. Vi
so kapinių žemė kaštuos £2.696.

N. Zelandija
(E) Visų NZ LB narių suvažia

vimas organizuojamas Aucklande 
gruodžio 29 d. Dienotvarkėje: 
paskaitos, pranešimai, Krašto 
Valdybos rinkimai ir kiti reika
lai. Suvažiavimo proga bus lie
tuviškos spaudos ir liaudies me
no paroda, įvairūs subuvimai ir 
susitikmai. NZ LB Krašto Valdy
bos, bibliotekos ir informacinio 
biuletenio adresas pasikeitė. Da
bartinis adresas toks: C. Liuti
kas, 4 Herbert Rd.. Mt. Eden, • 
Auckland, New Zealnd. a

tant šį dienotvarkės punktą pir
mininkavęs posėdžiui St. Bakšys 
paprašė vicep. A. Jankūną jer- 
imti iš jo vadovavimą posėdžiui, o 
pats pasisiūlė iš jo laikinai išeiti, 
nes svarstomas punktas lietė jo 
asmenį. V-ba vienbalsiai šį St. 
Bakšio siūlymą atmetė ir pavedė 
jam, šį klausimą svarstant, to
liau pirmininkauti.

V-ba nuodugniai išdiskutavusi 
pareikštus St. Bakšiui kaltinimus, 
visus juos atmetė ir nutarė pa
skelbti spaudoje savo atsakymą.

Sekanti šio dienotvarkės punk
to pastraipa lietė KLB Hamiltono 
apyl. v-bos pirm. J. Varanavi
čiaus rašto nagrinėjimą.

Dėl Bendr. v-bos pirm. J. Va
ranavičiaus siūlymų LN v-ba 
vienbalsiai priėmė šį nutarimą: 
“Pranešti Bendr. v-bos pirm. J. 
Varanavičiui, kad jis savo rašte 
minimus klausimus gali iškelti ar
timiausiame LN narių visuotinia
me susirinkime”.

LN v-ba, svarstydama K. Baro
no viešus kaltinimus St. Bakšiui, 
nutarė į juos neatsakyti.

Nauji LN nariai. Sveikiname 
du naujus LN narius iš St. Ca
tharines — Stundžią Kazį ir Jo
nušą Kostą. Ta proga reiškiame 
giliausią LN v-bos padėką tautie
čiui Ignui Šajaukai, vežiojusiam 
su savo mašina LN atstovą po lie
tuviškas sodybas ir nepaėmusiam 
atlyginimo net už sunaudotą ma
šinai kurą.

Dėkojame nuoširdžiausiai ha- 
miltoniečiams Rusinavičiui Vla
dui ir Giriūnui Albinui, įnešu
sioms į LN po $100 ir mielajai 
Kazei Gelžinienei, įrašiusiai LN 
nariu savo dvi dukreles — Dalią 
ir Giną ir įnešusiai už jas $100.

Hamiltonietis X, jau anksčiau 
įnešęs LN $100, dabar pats pasiū
lė ir įteikė dar $200. Gražiausias 
ačiū!

Praėjusią savaitę LN nariais 
įstojo 5 tautiečiai ir iš viso gau
ta $700.

Kuria lietuviškas šeimas. Spa
lio 10 d. nemažas būrys hamilto- 
niečių buvo liudininkais gražių 
lietuviškų vestuvių, kurias puikiai 
surengė, išleisdami už vyro savo 
jauniausią dukterį Janiną, pp. 
Eidukaičiai.

Jaunuosius — Janiną Eidukai- 
tytę ir Vladą Bernotą prie alto
riaus palydėjo keturios pabrolių 
poros: A. Dransutavičius, R, Kon- 
tenis, V. Kvedaras ir P. Gečas su 
L Jokubyniene, L. šukyte, R. 
Petrušaiyte ir M. Staltmanaite. 
Moterystės sakramentą suteikė 
kun. dr. J. Tadarauskas.

Gražios vaišės įvyko parapijos 
salėje. Linkėjimus jauniesiems 
savo ilgesnėje kalboje puotos 
metu išreiškė kun. dr. J. Tada
rauskas. Vaišėse dalyvavo per 80 
svečių, kurie jaunajai Bernotų 
porai įteikė daug gražių ir bran
gių dovanų.

Malonu šia proga konstatuoti, 
kad jaunoji J. Bernotienė savo 
trumpą jaunystės laiką žengė 
nuoširdžiu lietuvišku keliu. Kele
tą metų buvusi skautė ir energin
ga vadė*, Jane sesėms skelbtas idė
jas pritaikė ir pati sau: per šį 
gyvenimą ji žengia tvirtai apsi
sprendusi už Dievą ir Tėvynę!

Priimkite, jaunieji Bernotai, 
Jūsų naujaj'ame gyvenimo kely
je, gražiausius linkėjimus!

Antanaitis Vladas, su pasiseki
mu dirbąs namų pirkimo - parda
vimo lietuviškoje Kronas - Va
levičius įstaigoje, rugsėjo mėne
sį pardavė nekiln turto už $155. 
900 ir iš šios b-vės 50 tarnauto
jų išėjo pirmuoju. Prieš šitą, pas
kutinis jo pirmumo mėnuo buvo 
š.m. birželis.

VI. Antanaitis pasižymi dideliu 
taktu, sąžiningumu ir beabejo, 
dideliu darbu, užtat yra mena
mas netik lietuvių, bet ir kitatau
čių. šia proga malonu pabrėžti, 
kad Vladas visada labai jautrus 
lietuviškiems reikalams ir juos 
visokeriopai remia. Jo mieloji 
žmona dainuoja chore ir mokyto
jauja liet, šeštadienio mokykloje.

Sėkmės ir ateityje! Sk. St.
Prieš VI K. Lietuvių Dieną 

spaudoje buvo gerokai pasisaky
mų ir raštų, kuriais norėta at
kreipti šventės rengėjų dėmesį į 
kaikuriuos dalykus. Taip Stp. 
šetkus “Neprikl. Liet.” Nr. 26, 
1959. VII. 18., sugestijonavo, kad 
reiktų ieškoti kelių pakeisti met
raščio pobūdį, kuris paimąs di
džiausią dalį šventės pajamų. 
Esą po V LD Niagaroje 1957 m. 
likę neišparduota metraščio apie 
800 egz., o jo išleidimas kaštavęs 
arti $2.500. Tačiau švenčių ren
gėjai metai iš metų, nežiūrint ne
mažų išlaidų, metraštį leidžia tu
rėdami tikslo, kad ir kronikinio

St. Catharines, Ont.
Lietuvių parapija Niagaros pu

siasalyje, kuriai vadovauja tėvai 
pranciškonai, spalio 17 d. iškil
mingu aktu ir banketu paminėjo 
dešimties metu sukaktį.

Minėjimas buvo pradėtas Ka
nados ir Lietuvos himnais, po ku
rių įvedamąjį žodį tarė Steponas 
šetkus, parapijos komiteto pirmi
ninkas. Labai gražią ir turinin
gą paskaitą “Lietuviška parapija 
tremtyje” pasakė mokytojas A. 
Rinkūnas. Toliau sekė sveikini
mai. Buvo perskaitytas popiežiaus 
-Jono XXIII palaiminimas klebo
nui T. Barnabui Mikalauskui, OF 
M, ir parapijiečiams. Linkėjimai 
nuo provincijolo T. Jurgio Gailiu- 
šio, OFM, nuo buvusių klebonų 
T. Juvenalio Liaubos ir T. Petro 
Baniu no. žodžiu pasveikino Ha
miltono lietuvių klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas*, Toronto Prisikė
limo parapijos atstovas V. Regi
na, kuris prie sveikinimo įteikė ir 
$100. čekį. Wellando kolonijos 
vardu sveikino Kazys Stankevi
čius, Port Colborno — Bronius 
Simonaitis, Niagara Falls— Sta
sys Janušonis ir Rochesterio — 
P. Regina.

Meninę dalį išpildė Rocheste
rio lietuvių choras, vadovauja
mas komp. Juozo Strolios, ir so
listas Vaclovas Verikaitis. Ir cho
ras ir solistas labai gražiai sudai
navo rinktines dainas, susilaukda
mi galingo rankų plojimo. Po me
ninės programos sekė vaišės ir 
oasilinksminimas. Abi salės buvo 
perpildytos žmonių.

Sekmadienį, spalio 18 d., buvo 
iškilmingos padėkos pamaldos, 
kuriose dalyvavo St. Catharines 
vyskupas Thomas McArthy ir pa
sakė pamokslą. Lietuviškai pa
mokslą pasakė T. Modestas Sto
naitis, OFM. Pamaldose dalyvavo 
ir generalinis vyskupijos vikaras 
monsinjoras A. McQuillen ir kanc 
leris Rev. V. O’Donohue. Vysku- 
nas po šv. Mišių susipažino su 
lietuviais išsinešdamas labai < 
žų įspūdį.

D. Britanija
Londono šv. Kazimiero parapi

jos klebonas paskelbė atsišauki
mą i naujuosius ateivius, prašy
damas įsirašyti parapijos nariais, 
mokėti nario mokestį po 1 svarą 
per metus, sumokant iš karto ar
ba kas mėnesi po du šilingus, ar-

AGENTŪRA “GINTARAS” 
(K. KUDUKIS) 

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

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
Hdvodemot paskolos iki $3.000, morgižiy paskolos H 7% iki 50% turto vortka. 

InMiai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: ontrodieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte. 

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys. 

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
berniukams.

Garsūs nuo 
1868 metu, 

27-FG8

A. LIODŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonui: 
ItfoiflM JA. 7-557S 
Namų FU. 3-8928
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TORONTO
KLB TORONTO APYLINKES, Iš “Dainos1
TARYBA
Pereitą sekmadierų vykusiuose 

Toronto apylinkės tarybos rinki
muose kandidatai gavo balsų:

1. Kun. Ažubalis Petras
2. Simanavičius Algis
3. Dr. Anysas Martynas
4. -Matusevičiūtė Iz.

? 5. Inž. Babelis Eugen.
6. Vaštokas Romas
7. Inž. Šalkauskas St.

‘ 8. Gustainis Jonas
9. Tamošauskas Liudas

10. Inž. čuplinskas Eug.
11. Dūda AL .
12. Butkevičienė Sofija
13. Manglicas Kazys

-327 
-278 
— 260 
-257 
-245 
-238 
-234

uskienė Tat- 
raja talka!

Lapkričio 14 d., Prisikėlimo parapijos salėje 
1021 College St.

"Tėviškės Žiburių? dešimtmečio.

227 
226 
193
188 

—187
14. Vaidotas Vaclovas —177
15. Inž. Krivickas Jonas — 176

— 176
— 175
— 170
— 164
— 160

16. Saplys Bronius
17. Inž. Buntinas Bern.
18. Sonda Vladas
19. Bačėnas Vincas
20. Sendžikas Vytautas
21. Adomavičius Leonas —153
22. Lukošius Kostas —151
23. Mažeika Juozas —149
24. Petrulis Mikas — 146
25. Imbrasas Petras —141
26. Kazlauskas Vladas —132
27. Baltušis Antanas —130
28. Masionis Jonas — 126 

- 29. Novogrodskis Jonas —122
30. Baziliauskas Leonas —114
31. Ožalas Kazys —113 
32.. Urbonas Giliaras — 82 
33. Jackus Benediktas — 68
Pirmieji 25, gavusieji daugiau

sia balsų, yra išrinkti į KLB To
ronto Apylinkės Tarybą, likusie
ji lieka kandidatais.

Rinkiminė komisija.
Toronte, tarp Yonge - Rich

mond - Victoria ir Queen gatvių 
užsimota už $40.000.000 pastaty
ti į Niujorko Rockefellerio cent
rą panašią didžiulių namų gru
pę, skirtą pramogoms, kultūri
niams parengimams ir bizniui. 
Statyba, kaip pranešė miesto bur
mistras N. Phillips, prasidėsianti 
dar šiemet. Projektas finansuoja
mas Niujorko ir Toronto kapi
talo.

Laiškų, keletas padėkos ir du 
prašymai, abu patenkinti — vie
nas drabužių siuntiniu, kitas $15 
dovana sergančiai šeimai.

Plačiai išdiskutuotas rengiamas 
Vėdarų balius, kuris įvyks lap
kričio 7 d. 7.30 v. v. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Dainietės stro
piai ruošiasi mielus svetelius su
tikt ir smagių šokių protarpiais 
pavaišint pačių gamintais skanės
tais. Laukiame visų, kas tik nori 
ištiesti pagalbos ranką nelaimin
giems ir kartu praleisti laiką 
linksmoj nuotaikoj.

Išrinkta komisija bazarui ruoš
ti, kad papildžius iždą Kalėdų 
dovanoms. Įpareigotos: J. Vyš
niauskaitė, E. Normantienė ir L 
Stravinskienė. Kas norėtų asme
niškai fantus perduoti, prašoma 
paskambinti ‘Dainos” pirm. La- 
paitienei — RO. 2-5246, 278 El
lis Ave.

Koncertas - Balius
Laikraščio leidėjai, rengdami šį minėjimą nori kartu pasidžiaugti su gerbia
mais “Tž”- skaitytojais, rėmėjais, bendradarbiais ir mielais talkininkais. 
Todėl maloniai kviečia atsilankyti ir išklausyti trumpo, ofcialaus minėjimo, 
koncerto, kuri išpildys pirmą kartą Torontan atvykstanti solistė LION £ 
JUODYTĖ ir solistas VACLOVAS, VERIKAITIS

Po to maloniai praleisti^vakarą seniai matytų bičiulių tarpe prie 
skanių užkandžių, gaivinančių gėrimų ir populiarios Hj U B A N A ” orkest
ro muzikos. ' - • •
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Kadangi stalai numeruoti ir svečių bus įleidžiama tik tiek, kiek yra vietų, 
maloniai prašome įsigyti vietas iš anksto. Geriausiai visą stalą su savo arti
mais bičiuliais, kad atėjus nesitrukdytų koncerto klausymas.

Oficialios dalius ir koncerto metu visiems svečiams rezervuotos vietos salėje. 
Stalai po 12 asmenų, o kavinėje po 10 asmenų.

Bilietai jau gaunami “TŽ” administracijoje, p. Beržinsko krautuvėje — 1212 
Dundas St. W. ir sekmadieniais abiejų parapijų kioskuose.
Bilietų kaina $3, studentams — $1.50 ir jie gaunami tik “TŽ” administra
cijoje.

29 d. 3 vai. pp. pas narę W. Kund- 
rotienę, 226 Shaw St. Narės ir 
prijaučiančios prašomos gausiai 
atsilankyti.

Už šio susirinkimo malonų pri
ėmimą Leokadijai Pocienei šir
dingai dėkojame? M. F. Y.

T. apylinkės tarybos rinkimuo
se balsavo 432 torontiečiai.

T. Meno Galerijoje iki lapkri
čio 8 d., 10.30 -5.30 vai. p.p., o 
sekmadieniais 1.30 - 5.30 vai. p.p., 
vykdomas tapybos, skulptūrų ir 
grafikos darbų išpardavimas. Kai
nos nuo $25.

Saugaus vairavimo savaitė bus 
gruodžio 1-7 d. Ją organizuoja 
Kanados kelių saugumo konfe
rencija, kviesdama visus vairuo
tojus ir pėsčiuosius laikytis sau
gumo'taisyklių gatvėse ir vieš
keliuose.

2.000 KALĖDINIU SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO!!

Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia progą padė
koti įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietuviams už 
tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę- per šiuos 

v metus. Reikšdami savų nuoširdžią padėką,. kartu mes~ VĖL 
GRĮŽTAME prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lie
tuviams pasiūlyti kaip dovana be uždarbio 2.000 SPECIALIŲ 
KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duome
nis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 2 skir
tingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS!
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 Vi jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam 

kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.

To kalėdinio siun- zrta a f \
tinio Nr. 1 kairia /L| I | |fl 1 įskaitant visus

' TIKTAI tĮĮjTIvJevJ mokesčius.
Svoris 11 svarų.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriš

kiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, '
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo,
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiš

koms suknelėms, i
To kalėdinio siun- ztta
tinio Nr. 2 kaina /AJ I II 1 įskaitant visus 

yraTIKTAl 9\J\J mokesčius.
Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekspor
tinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasirenkamos ši
taip: •

1) kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tam
siai mėlyna, ruda arba pilkšva,

2) paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, ža
lia arba kupranugario spalvos,

3) suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba 
gelsvame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos 
mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisąkyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų 
klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS DUOTI JPROGOS 
PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS ASMUO 
IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TO
KIUS SIUNTINIUS (kiekvienos rūšies po vieną). Taip pat pri
imsime po 1 dol. iš tų, kurie nori užsisakyti sau KALĖDINĮ 
BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, bet galutinio užsakymo lauksime 
ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME:
* 1) Kiekvienas siuntinys pasiekia gavėją. .

2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemoka
mai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.

3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius,
kad gavėjai Lietuvoje ,sulaukę siuntimo, nebeturėtų 
jau nieko primokėti. ' /

4) Siusime tik tokias ^prekes, kurios bus užsakytos pagal 
jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

Lithuanian Trading Company •
1A, Hunt Street, London, W. 11

Gt. Britain

Hart House teatre nuo pereito 
šeštadienio iki šio šeštadienio 
statoma Lillian Hellman drama 
“The Little Foxes”. Pastatyme 
dalyvauja ir lietuvaitė stud. Živi
lė Nalivaikaitė. Vaidinimo pra
džia 8.30 vai. vak.

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas, rengtas KLK Federa
cijos Toronto skyriaus, praėjo 
pakitusioj nuotaikoj bei susikau
pime. Paskaitininkas prof. Stp. 
Kairys iškėlė Kristaus asmenį 
kaip žmogaus gyvenimo centrą, 
kuriam prieštarauja minios žmo
gus ir kurin linksta charakterio 
žmogus. Esą lietuviai, ugdydami 
vertingą charakterį pasitarnaus 
Lietuvai ir prisidės prie Kristaus 
Karalystės. Kristaus asmuo esą 
turėtų jungti visus nežiūrint poli
tinės priklausomybės. Meninėj 
daly pasirodė solistė V. žemelytė, 
pagiedojusi P. Budriūno “Maldą” 
ir “Šauksmą”, Haendelio oratori
ją iš “Mesijo” ir Beethoveno 
“Garbė Augščiausiam”. Solistė 
yra padariusi savo mene didelę 
pažangą ir religinių kūrinių iš
pildymu dvasingai nuteikė klau
sytojus. Solistas V. Bigauskas pa
giedojo Naujalio “Kad širdį tau 
skausmas” ir Stradella “Viešpatie 
pasigailėk”. Solistams akompana
vo muz. St. Gailevičius. Laimutė 
švėgždaitė padeklamavo B. Braz
džionio “Garbės Himnas”. Minė
jimo programai vadovavo VI. Son
da, kurio kvietimu ji buvo baig
ta Tautos himnu. Dalyvavo visa 
eilė žymių visuomenės veikėjų 
gerokas būrys torontiečių .

Prisikėlimo parapijos 
Katalikų Vyru Draugija 

praėjusį sekmadienį atševntė sa
vo globėjo Kristaus ^Karaliaus 
šventę. 11 vai. parnaidu-metuvy- 
rai priėmė bendrą šv. Komuniją, 
o po pamaldų muzikos tsudijoj tu
rėjo bendrus pusryčius. Pasistip
rinus prie gausiai apkrautų stalų, 
kuriuos parengė vyrai be moterų 
pagalbos, draugijos pirm. V. Son
etą pakvietė šv„ Jono parapijos 
komiteto pirm. J. Matulionį tarti 
žodį, kuris, pasidžiaugė draugijos 
veikla, linkėjo draugijai sustiprė
ti viduje ir apaštalauti savo drau
gų tarpe. Prisikėlimo parap. ko
miteto pirm. V. Skrinskas kvietė 
dr-jos narius aktyviai prisidėti 
prie laikinosios bažnyčios ir mu
zikos studijos papuošimo darbų. 
Parapijos klebonas T. Placidas, 
OFM, sveikindamas vyrus, džiau
gėsi gausiu ir organizuotu ėjimu 
prie šv. Komunijos ir pasiūlė se
kančiais metais šios šventės iš
vakarėse suorganizuoti susikaupi
mo valandą, o šventės dieną pa
ruošti agapę didžiojoje salėje. T. 
Barnabas, OFM, pasveikino drau
giją St. Catharines parapijos var
du. Šv. Jono Kr. parapijos katali
kų vyrų sambūrio pirmininkas V. 
Montvila sveikindamas pakvietė 
visus dalyvauti sambūrio rengia
mame arkiv. J. Skvirecko minėji
me. Draugijos dvasios vadas T. 
Modestas, OFM, padėkojo vi
siems kalbėtojams, svečiams ir 
draugijos nariams už dalyvavimą 
ir gražų šventės pravedimą. Pa
dainavus keletą dainelių ir kurį 
laiką pašnekučiavus svečiai išsi
skirstė. Pusryčiuose dalyvavo 
apie 110-120 vyrų. J. G.

Apie viršūnių konferencijos 
karštligę

Toronte “The Telegram” spalio 
15 d. išspausdino Pr. Alšėno laiš
ką, pavadintą “Summit Fever”, 
kuriame autorius " stebisi, kad 
“kaikuriems žmonėms viršūnių 
konferencija atrodo tarytum bū
tų kažkas magiško. Jiems atrodo, 
jei tik keturi didieji susitiks, vis
kas jau ir pasidarys OK”. Betgi, 
esą, “Vakarų pasaulyje turėtų 
būti tokių žmonių, valstybių va
dovų tarpe, kurie privalėtų su
prasti, jog, mažiausia šiuo metu, 
tokia viršūnių konferencija tik 
pralaimėjimą atneštų Vaka
rams ...” Galimas dalykas, kad 
konferencija neišvengiama, ta
čiau tokiai konferencijai turįs bū
ti iš anksto paruoštas realus pla
nas. Esą, “Mes turime gana liūd
nų prisiminimų iš 1939 m. kitų 
labai staigiai ruoštų konferencijų 
su kitu diktatorium — Hitleriu. 
Ir, žiūrėkime, kur tos konferen
cijos nuvedė pasaulį”.

ir

Otava. — Po pereito karo Ka
nadoje investuota 10 bilijonų dol. 
svetimo kapitalo, tame tarpe 8 
bil. dol. amerikoniškojo.

KLB Krašto Tarybos Suvažiavimas
Kanados Lietuvių Bendruome

nės IV-sios Krašto Tarybos I-sios 
sesijos, suvažiavimas šaukiamas 
š.m. lapkričio 28-29 d.d. Monrea
lyje, Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Tarybos nariai registruojasi 
9 vai. ryto; posėdžių pradžia 9.3Q 
vai. ryto. Suvažiavimui bus 
teikta sekanti

DARBŲ TVARKA

Pa-

1. Atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Komisijų sudarymas,
5. Pereito suvažiavimo proto

kolo skaitymas,
.6. Pranešimai:

a. Valdybos,
b. Kitų centro organų,

c. Apylinkių, ?
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Sąmatos prėmimas,
9. KLB -statuto keitimas,

10. Valdybos ir kitų organų 
rinkimai,

11. Sumanymai ir pastabos.
Sekmadienį:

12. Naujos Krašto Valdybos pri
statymas,

13. Sveikinimai,
14. PLB V-bos pirmininko J.

Matulionio paskaita “Lietu
vis, emigracija ir politika”,

15. Rezoliucijų priėmimas,
16. Suvažiavimo uždarymas.
Posėdžiai bus vieši, visuomenė 

kviečiama gausiai juose dalyvau
ti, ypatingai sekmadienio posėdy
je, kuris įvyks 12 valandą.

KLB Krašto Valdyba.

Kanados mokytojai už 
šeštadienines mokyklas

Net lietuvių tėvų tarpe pasi
taiko tokių, kurie savos lietuviš
kos mokyklos lankymą laiko savo 
vaikms apsunkinimu. Esą, tai 
varginą vaikus, išblašką jų dėme
sį ir trukdą mokytis angliškoje 
mokykloje. Kaikurie mano, kad 
mokyklų vadovybės ir mokytojai 
į lietuviškas šeštadienines mokyk
las lankančius vaikus žiūrį nepa
lankiai ir t.t

Šitokius samprotavimus ar sa
vo nerangumui pateisinti išranda
mus pasiaiškinimus gražiai su
griauna štai tokie faktai.

štai viešojoje moky'' 
čioje Toronto Indian
aną savaitę viena mokytoja klasė
je paprašė visus vaikučius neang-

ie, esan 
l. Cres.

KLB Toronto apylinkės Šalpos Fondo 
1958-59 m. rinkliavos apyskaita

Prieš pradedant 1959-60 m. rinklia
vą, manom, yra tikslu paskelbti 1958-9 
m. rinkliavos eigą ir rezultatus.

Buvo išsiuntinėta 2.000 vokelių, pra
šant-aukoti nurodant, kuriam tikslui. 

■Apie 200 vokelių grįžo nepasiekę ad
resatų. 130.grįžo su aukomis. Aukojo:

$100 Parama;
Po $30 dr. Yčas, J. Aukštaitis;
$20 dr. A. Valadka; ‘
$15 P. Sidaras;
Po $12 K. Lelešiūtė, dr. M .Anysas, 

S. ir A. Kalūzai;
Po $10 dr. Sungaila. B. Augustas, A. 

Urbonavičius, A. V. Brėda - Šimonytė, 
A. Diržys, VI. šutmaras, S. Čepas, K. 
Meiliūnas, J. Petravičius, dr. V. Sa
dauskas, L. Karbūnas, E. Katche, V. 
Bričkus;

$8 Al. Dūda;
Po $6 R. Z., V. W .Kowalewski, K. 

Daulenskis, P. Kazlauskas, J. Kirvaitis;
Po $5 E. A. Bubeliai, X, Tamulionis, 

Al. Avižius, P. ir Z. Morkūnai, V; Sut
kus, B. Jonynas, J. Puteris, S. Dargis, 
K. Vaiciekauskas, J. Dragašius, Rut- 
kevičius, V. Sendžikas, VI. Sonda, X, 
J. B. Mackinis, V. Dargis, J. Girdzijaus
kas, Jefremovas, J. žadeikis, A. P., P. 
Aušrotas, S. Ruibys, V. Užupis, S. Če
pas, J. Mikula, S. Treigys, X, M. Kru
šas, 61 Pine Crest, V. A. Bigauskas, V. 
Prūsaitis, J. Šarūnas, A. Kantvydas, P. 
Kudreikis, A. ir F. Galdikai, P. Kirstu
kas. G. Smolskis, A. Saulis, S. Dabkus, 
V. Bačėnas; ' •

Po $4 3£1. Baliūnas, B. Naujelis, Kz. 
Gaputis, J. Kybartas;

Po $3 P. Lelis, J. Pikelis, F. Gikis, J. 
Tumosas, O. Venskaitienė, B. Pranys, 
J. Dičba&s, J, Bakšys ,A. ir R. šimkai, 
A. Bruškevičius, K. činčius, V. Marcin
kevičius, E. Spilcak, V. Vaidotas, L. 
Medelis. A. Bumbulis, Navogrockiai;

Po $2 Al. Kuolas, V. Urbonas, J. 
Bukšaitis, J. Peseckas, Ig. ir B. Jony
nai, Br; Girdys. P. Skablauskas, J. Pra
kasas, O. Dabkus, A. Maurušaitis, V. 
Urbonas, F. Kasperavičius, P. Sadaus
kas, B. Simkevičius, J. Pilipavičius, 
Alb. Lang, A. šeškus, V. Dailydė, P. 
Jurkšaitis, X, B. Arūnas, J. Dambaras, 
J. Sičiūnas. P. Kašoonas. M. Dikčius, 
V. Tamulaitis, V. Enskis;

Po $1 Petravičius, P. Alšėnas, A. Ra
manauskas, V. M., E. J., R. Benotas, 
Pr. Ledas, X, Br. Rickevičius, J. Mazi
liauskas, X, J. Linkūnaitis, G. Staus
kas. X.

Minėti, aukoto jai aukas paskirstė 
šitaip: •

Lietuviams šelpti Vokietijoje 
Liet šelpti Suvalkų trikampy 
Liet šelpti Toronte 
Liet šelpti Sibire 
Vasario 16 gimnazijai 
Vargo mokykloms Vokietijoje 
Komiteto nuožiūrai 
Už užpildymą Income tax 
Return surinkta

Viso surinkta $753,00
Per Centr .šalpos Fondą persiųsta:

lūs, kurie nelanko savų tautinių 
mokyklų, atsistoti. Kai atsistojo 
nemažas būrelis, mokytoja nusi
stebėjo, kodėl jie nelanko ir pa
sakė, kad jie turėtų savas šešta
dienines mokyklas lankyti, o jei 
kas neturį tokių mokyklų adresų, 
tai jie, mokytojai, juos duosią. 
Rezultate, kaip pasakoja vienas 
lietuvis, jo kaimynystėj gyvenan
ti vokiečių šeima, kuri savo vaikų 
į vokiečių mokyklą neleisdavusi, 
pereitą šeštadienį juos jau pra
dėjo leisti ir pats tėvas nuvežė.

Arba štai kitas atsitikimas.
Vienas lietuviukas gydytojo 

sprendimu yra pasiųstas į silpnes
nės sveikatos vaikų mokyklą 
esančią High. Parke. Ten pamo
kos^ bei užsiėmimai vyksta ir šeš
tadieniais. -Kai to mokinio moti
na paskambino mokyklos vedė
jui, kad jie savo sūnų norėtų šeš- 
tadieinais leisti į lietuvišką mo
kyklą, vedėjas tuo jaus pat su di
džiausiu palankumu su tuo sutiko.

Porting! mokytojai žino, kad 
tautinės mokyklos vaikų negadi
na, bet padeda jų brendimui. Mo
kytojai pastebi, kad tie mokiniai, 
kurie gerai mokosi tautinėje mo
kykloje, yra ir. jų mokykloje pa
vyzdingiausi.

Visur kelti ir garsinti Lietuvos bylą
(Atkelta iš 1 pust) 

lams, nepaslankumas propagan
doje už darbo jėgos išvežimą į 
Kazachstaną, savų specialistų pa
laikymas prieš rusus, nesuradi- 
mąs atėjūnams butų ir reikalavi
mas, kad jie išmoktų lietuvių kal
bą, laikomi nacionalistine tenden
cija, dėl kurios ne vienas mūsiš
kių yra nukentėję. Iš tikrųjų tai 
yra vien gynimasis nuo rusų ant
plūdžio ir jų vyravimo, stengian
tis- visais būdais pagerinti savo 
žmonių būklę ir išlikti savajame 
krašte. s.

Kultūriniai mainai
Kultūriniai mainai su užsie

niais ,kaip pabrėžė V. Sidzikaus
kas ir A. Trimakas, yra antra so
vietinė priemonė plėstis. Pačiuo
se sovietų okupuotuose kraštuose 
tie mainai pasireiškė rusų kultū
ros brukimu, o užsieny jais siekia
ma patraukti žmonių simpatijas 
sovietinei sistemai ir sudaryti 
pranašumd įspūdį prieš laisvąjį 
demokratinį pasaulį. Kultūrinių 
mainų tikslus ir kenksmingumą 
labai taikliai pavaizdavo A. J. Ka- 
šulaitis savo referatu. Tie mainai, 
jo supratimu, yra vienos krypties 
ir tarnauja tik sovietų ekspansi
jos tikslams. Kremlius turi daug

galimumų beveik nevaržomai sa
vo tendencingais kūriniais verž
tis į Vakarus. Tuo pat laiku sovie
tai neįsileidžia nieko iš Vakarų 
laisvosios kūrybos, kurie paliestų 
sovietinę sistemą ar dialektinį 
materializmą. Iš to tenka daryti 
išvadą ir vengti sovietų propagan
dos pinklių. “Tiesos” red. Zima
nas, lankydamasis Niujorke, ne
dviprasmiškai pareiškė, kad jie— 
komunistai — įsileisią į pavergtą
ją Lietuvą tik tokius veikalus, ku
rie jų supratimu nebus jiems 
prieštaraują. Iš savo pusės Zima
nas siūlė mainais grynai komunis
tinius veikalus.

Priimtomis rezoliucijomis, ku
rios bus paskelbtos vėliau, VLIKo 
sesija pabrėžė reikalą skubinti 
Lietuvos bylos sprendimą, ragino 
prezidiumą ją visur kelti ir gar
sinti Lietuvą.

Sesija užtruko dvi dienas ir 
praėjo darbingoj nuotaikoj. Joje 
dalyvavo visų vilkinių grupių at
stovai iš Čikagos, Cleveland©, To
ronto, Hamiltoon, Philadelphijos, 
Bostono ir kitur. Sesiją sveikino 
Lietuvos atstovas Vašingtone p. 
Kajeckas, ALT vardu dr. Grigai
tis, Lituanus redaktorius dr. Vy
gantas, J. Graurogkas ir kt.

Paskirtos Nobelio premijos
Nobelio literatūros premija pa

skirta italui Salvatar Quasimodo 
už jo lyrinę kūrybą, “kuri klasi
ne ugnimi išreiškia mūsų gyveni
mo tragišką patirtį”. S. Quasimo
do yra 58 m. amžiaus ir yra išlei
dęs penkis tomus savo raštų. Pir
masis tomas- pasirodė 1942 m.r 
“Ed e Subito Sera” — Ir staiga 
vakaras; 1947 m. išėjo “Giorno 
Dopo Giorno” — Diena po die
nos, o už dviejų metų pasirodė 
“La Vita Non ę Sognb” — Gy
venimas nėra sapnas; “H Falšo e 
Vero Verde” — Netikras ir tikras 
žalumas išėjo 1956 m., o “Terra 
Impareggiabile” — Neuždegama 
žemė— 1958 m. Fašistinio valdy-' 
mo laikais jis gyveno uždarą gy
venimą siaurame vienminčių ma
tely, kuriam priklausė socialist!-

WINDSOR, Ont.
Mūsų kolonija skaičiais. Vis 

mažiau ir mažiau spaudoje begir
dėti apie mūsų buvusios veiklios 
kolonijos visuomeninius pasireiš
kimus. Daugumas galvojome, kad 
suruoštoji Liet. Diena Windsore 
mus dar daugiau sucementuos ir 
išjudins tuos, kurie dar nuošalyje 
stovėjo, o įvyko atvirkščiai—nuo 
to laiko mūsų veikla pradėjo silp
nėti ir vis dar silpnėja. Nebegir
dėti chorų dainų (nesusipratimas 
— buvo net du!), fetai besuruošia- 
mi vakarai (nepakankama lanky
tojų) .apmirė liet, šeštadieninė 
mokykla ir Vasario 16 gimnazijos 
būrelis... O skaičiai lietuviškų 
širdžių beveik tie patys. Jei kas 
išvyko į Ameriką ar kitur, tai ne
mažiau priaugo savojo gražaus at
žalyno. Niekas nesiima iniciaty
vos jo suorganizuoti ir taip pa
lengva blėsta ir gęsta iš jų šridžių 
lietuviškumo kibirkštėlės. Ar pa
vyktų suorganizuoti, sunku pasa-

kyti. Suaugusiųjų kreivi keliai 
(vis ta, kaip Hamiltone, kalta L. 
Diena) per toli išsiskyrė. Tą aiš
kiai kiekivenas mato.

Grįžtant prie skaičių matysime, 
kad Windsore, įskaitant mišrias 
šeimas, kur vienas iš tėvų ne lie
tuviškos kilmės ir vaikus, šiuo 
metu gyevna 220 lietuviu, būtent 
63 senesnės kartas Ateiviai ir 157 
naujųjų.

Naujų ateivių yra 39 šeimos, iš 
jų trys persiskyrusios, viso 139 
asmenys. Jų tarpe vaikų iki 15 
metų 53 ir aštuoni vyresnio am
žiaus. Skaičius pakyla iki 157-nių, 
kai prie to pridėsime savistoviai 
gyvenančius viengungius — vyrų 
14 ir merginų 4. Mišrių šeimų 
tarpe nemokančių lietuviškai yra 
suaugusių 7 ir vaikų 17.

Lankykime liet, pamaldas, nes 
iš 200 liet, katalikų pamaldose, 
įskaitant vaikus, tedalyvauja apie 
50, paprastai tos pačios šeimos ir

nės linkmės rašytojai Alberto 
Moravia ir Ignazio Silone. Griu
vus fašizmui Quasimodo vėl išėjo 
viešumon. Kurį laiką — apie 3 
meri. — po II D. karo jis priklau
sė komnuistų partijai, bet pasi
traukė norėdamas būti laisvas 
ir, neapsiriboti politine veiklą. 
Jo šeimą sudaro: sūnūs/ duktė Ir 
sekretorė, kuri gyvena jo bute.- 
Su žmona jis yra persiskyręs.

Tai jau ketvirta Nobelio pre
mija italui. Anksčiau ją gavo: G. 
Carducci 1906 m., G. Deledda 
1926 m. ir L. Pirandello 1934 m.

Už išradimus medicinos srityje 
šiemet premija paskirta dviems 
amerikiečiams: dr. S. Ochao ir dr. 
Arthur Kornberg. Pirmasis dirba 
Niujorko universitete, antrasis— 
Stąnfordo, Calif. Jiedviem teko 
$42.606. Dr. Ochoa yra gimęs Lu- 
arca, Ispanijoj, imigravęs Ame
rikon, kur gavo JAV pilietybę. 
Nepriklausomai vienas nuo kito - 
jie surado gyvo organizmo ląste
lės branduolines rūgštis, kurias 
galima pagaminti laboratorijoje. 
Jos reikšmingos gyvio paveldėji
mui, rasei, -ūgiui, akių spalvai. 
Manoma> kad tai turės reikšmės 
ir vėžio gydymui.

bent pora viengungių. Gi bažny
čios lankymo pareiga visiems vie
noda.

Į “Tėviškės Žiburių” dešimt
mečio koncertą - balių*Torontan, 
lapkričio 14 d., važiuoja keletas 
windsoriečių. Kelionė bus piges
nė, jei susiorganizuosime po 5 
ar 6 į mašiną. Bilietus užsisakyki
me iš anksto “Tž” administraci
joje, 941 Dundas St. W., Toron
to, Ont. Koresp.

Vancouver. — Peace River jė
gainė šiaurinėje Br. Kolumbijo
je būsianti pastatyta 1955. Ji kai
nuosianti 611 mil. dol.

$76,50 
70,00 
48,00 

295,00 
88,75 
68,75 
91,00

15,00

81,75
Varjo mokykloms 62,75
Sibire lietuviams sušelpti - 184,00
Suvaiką trikampyje lietuviams
šelpti per VKLS ir skautus - 90.00 
Toronte lietuviams šelpti išleista 25,00 
Spausdinimui, vokams ir ženk
lams iSleista 50,90

Viso išleista $534,40
Kasoje pinigais ir ženklais 272.74

Jei kieno būtų neteisingai paskelb
ta pavardė ar pirmoji vardo raidė, la
bai atsiprašome už Haidas, nes kartais



Mr. 44
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Ar viskas, kas amerikoniška gera?
Yra asmenų, kurie džiaugiasi I Jei atsiras dauguma mūsų tau- 

bandymais išleisti kišeninio tor- (iečių, kurie tas kišeninio forma- 
mato lietuviškas knygeles. Esą, tn Unvotes nirks ir nmidai vipn 
bus pjgu ir patogu. Dėl pigunm 
tenka sutikti, neš svetur nepajė-

liais tiražais ir todėl jos yra bran
gios.

Dėl patogumo? Gal būt, kai- 
kam, Brazilijoj, autobuso kasdien 
tekdavo laukti apie 45 minutes ir 
daugiau. Pietų buvo dvi valandos 
laiko; čia tik pusvalandis ar va
landa. , Kanadoje autobuso ar 
tramvajaus laukimas — tik vie
nas juokas, nespėjai žmogus ap
sižvalgyti, žiūrėk ir atvažiuoja. 
Tad ar verta dėl tų kelių minu
čių varginti save po dienos Įtemp
to darbo ir tempo? Ar verta sa
ve statyti vieton amerikiečio - ka
nadiečio vaikezo, kuris įsisiurbęs 
į fantastiškas, sensacingas, daž
niausiai menko turinio “pocket 
book”, ar komikus — naudojasi 
laiko nuotrupomis net gatvėse 
keičiantis šviesoms? Vien toks 
panašumas atrodo atstumiantis. 
Tiems, kurie mėgsta laiką išnau
doti net pietų pertraukose, plia
žuose, autobuso eilėse, kodėl ne- 
sinešioti knygos odiniuose virše
liuose, kuri netik tiktų abiejoms 
lytims, betkuriam amžiui, be to, 
atrodytų gražiai ir estetiškai!

Sakoma, kad privalome būti 
savo tautos ambasadoriais visur 
ir visada, nesvarbu, kur begyven- 
tumėm, nes vietiniai laukia^mūsų 
Įnašo jųjų kultūrom Kodėl tad 
bijome būti kitokiais ir išsiskirti 
iš masės laikydamiesi savų pa
pročių ir skonio, mandagumo tai
syklių ir estetiškumo laikysenoj 
ir apsirengime? Ar gumos kram
tymas viešose vietose labai pa
traukliai atrodo? Berniukų dra
bužiai ar negalėtų panašėti į eu- 
ropietiškus? Mes* kurie esame 
gyvenimo audrų vėtyti ir mėty
ti, kurie matėme gera ir bloga, 
privalome turėti daugiau patyri
mo; privalome netiktai duoti, bet 
ir semtis viską, ką tik rasime ge
ro, gražaus ir naudingo, kad galė
tumėm perduoti saviesiems ar 
parsivežti Lietuvon. Kam taip 
plaktis prie visko kas tik ameri
koniška?

to knygeles pirks ir naudos vien 
laiko nuotrupoms, tai galima drą
siai pranašauti, jog jos neturės 
tinkamo pasisekimo. Jei asme
niui yra maloniau spoksoti į tele
viziją valandų valandas, jei jis

minau, kad visgi tos knygutės, 
kad ir plonytės, bet lietuviškas 
žodis ir tiek! Todėl kad jis lietu
viškas. jis geras, gražus ir bran- 

‘ įmenu lietuvių kalboj « w mm veši blogą knygą. Tačiau

vien dėl jos puslapių gausumo, 
nedaugiau jis skaitys ir mažąsias, 
nes laiko nuotrupų šiame moder
niško ir tempo krašte tikrai nėra 
daug. Tačiau, jei jas pirks dėl jų 
pigumo, tai jau visai kitas -da
lykas.

Kuo kultūringas asmuo gali pa
sidžiaugti, jei ne nuosava bįblio- 
teka? Biblioteka tikrąja prasme, 
mažai kam prieinama — kainuo
ja, ir labai daug? Bet graži knygų 
lentyna, galima šakyti, yra netik 
Įgyvendinamas dalykas veik kiek
vienam, bet ir būtinybė žmogui, 
kuris save laiko apsišvietusiu ir 
kultūringu! Kaip liūdna būtų, kai 
kartais atsilankai pas savo tautie
čius, kurie po truputi įsikuria net 
labai padoriai, ir tai£ žinoma; pa
rodo naujus namus, baldus, maši
ną bei visus patogumus, o neuž
tinki, nematai, tenai nė vienos 
knygos, ką ir kalbėt apie knygų 
lentyną. Kaip tušti ir neturtingi 
lieka tokie namai. O visgi užtinki 
tokių, kurie tikrai turi ką paro
dyt — ne, jie nerodo, pati knygų 
lentyna šaukia, atkreipia tavo dė
mesį! Tai gyvas papuošalas. Tuo
met ir tie namai ir ju šeiminin
kai atrodo daug mielesni, arti
mesni, turtingi ir didūs.

Kaipo lietuviškos knygos mylė
toja, svajoju apie savąją knygų 
lentyną, kuri, deja, auga nežy
miai. nės mūsų šeima pergyvena 
sakyčiau biblinių? septynių liesiu 
karvių metus: baigiame išvargti 
jau penktąjį meteli ir dar nesi
mato giedros ... Užpernai pasi
naudojau “Terros”, pernai “Gabi
jos” knygų išpardavimais. Džiau
giausi isigysianti tiek ir tiek kny
gų, už tiek ir tiek dolerių. Gavusi 
knygas, žiūrėjau į jas didžiai nu
sivylusi: pinigas Įdėtas, o nėra Į 
ką žiūrėt — plonytės tokios! Nors 
ir nusivylusi buvau, bet save ra

puslapių, nes mano nuomone — 
geriau įsigyti kelias storas ir 
brangias, negu desėtką pigiųjų 
plonų, ir mažų. Išimtį darau tik 
vaikiškoms knygelėms, na ir ži
noma, jei tokias rašys, N. Maza-

džiai įsimylėjusi!
Yra teigiančių, jog 'mūsų ra

šytojai perdaug jau pamėgę rašy
ti apie kaimo buitį, apie seniai 
praėjusius laikus ir įvykius, būk 
tai dėlto esame literatūroje atsi
likę ir mūsų knygos nuobodokos 
ir pan. Greičiausiai tokie teigimai 
nėra pagrįsti ir vien skonio daly
kas. Pavyzdžiui meš, kurie nesa
me matę Lietuvos, kaip tik tokias 
knygas daugiausia mėgstame. Ro
dos nevertėtų dėl to skųstis, nes 
knygų tikrai galima pasirinkti, be 
to, pagelbsti ir mūšų laikraščiuo
se talpinamos naujai išleistų kny
gų kronikos. Bet kąs tikrai norė
tų ką nors aktualesnio 'drįsčiau 
pasiūlyti N. Mazalaitės “Neges- 
tis” ir “Pjudės metas”; bei Pau
liaus Jurkaus “Smilgaičių akva
relė”. Tai yra knygos, kurias ne
perseniausiai skaičiau~ir kurios 
tikrai buvo puikios, taip nuosta
biai sugebančios prirakinti skaity
toją prie jų. •

Man, kaipo .lietuviškos knygos 
mylėtojai, būtų labai malonu ir 
Įdomu išgirsti kitų “Tėviškės ži
burių” skaitytojų pasisakymus ir 
nuomones apie mūsąsias knygas.

R. K.

27 stori tomai iškarpų apie 
Lietuvą

(E) “Hufvudstatsbladet” (žy
mus suomių dienraštis švedų kal
ba) praneša, kad žurnalistas Rag- 
nar Nupnau jau nuo pat'1930 m. 
renkąs spaudos iškarpas apie Lie
tuvą ir iškarpas apie pasaulio 
Įvykius Lietuvos spaudoje. Jau 
turis surinkęs iškarpų 27 storus 
tomus.

MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

rytiniu nugaros skausmą

LENGVOS 
1ŠSIMOKĖJ1MO 

SĄLYGOS

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTUREPEPIC liyi»
matraco malonumas! Be poilsio ir miego naktys su 
skausmais atsikėlus, yra ženklas, kad jūsų matracas 
perminkštas. Jums reikalinga ekstra kieta POSTURE
PEDIC nugaros atrama. Įrodymas — virš 1.000.000 
patenkintų vartotojų. POSTUREPEDIC padeda svei
kai miegoti. Niekada neidubsite, neįtrauksite; pailsės 
jūsų raumenys ir nugarkaulis, kaip ortopediniai spe
cialistai rekomenduoja. Pasinaudokite šiuo moksliniu

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

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

2 gabalų komplektas 
$179.50.

TtVIŠKtS ŽIBURIAI

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE u

ELI dešimtmetis. Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulių _____
informacijos tarnyba ELI (Euro
pos Lietuvių Informacijos) įsteig
ta 1949 m. V. Vokietijoje atgai
vintos “J Laisvę” redakcijos ini
ciatyva. Jos paskirtis — organi
zuoti raštais paramą laisvajai lie
tuvių spaudai pasaulyje. Straips
nių temos liečia visuomeninius, 
kultūrnius, politinius klausimus, 
žinias iš lietuviškojo gyvenimo ir 
V. Europos spaudos. 1951 m. dėl 
emigracijos -veiklą sustabdžius, 
ELI iš naujo buvo atgaivinta 1954 
mf Europos LFB konferencijoje

ema

Skriskite DELTA oro linrjo DC-8 
Rovol Jet Service į Miotni vasar
vietes.

DVIEMS ASMENIMS

NEMOKAMAI
puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje.

$400.000 VERTĖS IŠLOŠIMŲ . »

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta šios krautuvės.

NIEKO NEREIKIA PIRKTI LENGVA LAIMĖTI UŽSIRAŠYKITE ČIA

, ~ vienbutis Miami Beach yra parinkęs savo naujoms 400 katnbarig lovoms.

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

mf Europos LFB konferencijoje 
Ludwigsnafene (Vokietijoje) ir 
iki šiol veikia be pertraukos. Iki 
1951 m. tarnybai vadovavo V. 
Vaitiekūnas, nuo 1954 m. —? M. 
Musteikis. 1’954-59 metų laikotar
pyje Šiaurės ir Pietų Amerikos, 
Australijos ir Europos liet, spau
doje buvo paskelbta arti 500 ELI 
straipsnių. Yra bendradarbiavę: 
V. Brazaftienė, prof. J. Brazaitis, 
muz. M. Būdriūnas,.kun. A. Bun- 
ga, J. Būtėnas, dr. K. Čeginskas, 
kun. J. Dėdinas, A. Grinienė, dr. 
J. Grinius, prof. Z. Ivinskis, kun. 
St. Yla, kun. D. Kenstavičius,. 
kun. Br. Liubinas, J. Medušaus- 
kąs, M. Musteikis, P. Narutis, V. 
Natkevičius, K. Obolėnas, L. Pra
puolenis, kun. A,/Šidlauskas, J. 
Uleckas, V. Vaitiekūnas ir kiti.

Dąil. Juozas Pautienius po pa
rodos Great Necke yra pakviestas 
parodoms Baltimorėje, kuri pra
sidės spal. 31, ir Filadelfijoj. Dai
lininko pažanga tapyboj susilaukė 
pripažinimo Niujorko lietuvių 
menininkų sluogsniuose.

“Draugo” romano konkurso 
laikas rankraščiams Įteikti baigia
si gruodžio 1 d.

žurn. “Lituanųs” remti studen
tų komitetas sudarytas ir' šiemet 
Clevelande.'

Am. Liet. Mokytojų Sąj. lapkr j 
čio 21 d. švenčia savo veiklos de
šimtmeti. Sąj. valdyba prieš tai 
buvo išsiuntinėjusi nariams anke
tas su klausimais apie jų visuo
meninę ir kultūrinę veiklą. Pasi
rodo, kad jų 20% dirba liet, mo
kyklose, o 10% aųgštesn. lituanis
tiniuose 'kursuose air panašiose 
mokyklose bei jauriimo organiza
cijose.’

Detroito dramos mėgėjų būre
lis, vadovaujamas Z. Arlauskai- 
tės-Mikšienės spalio 24 d. pasta
tė naują veikalą — Fuldos 3 v. 
komediją “Stebuklingi vaistai”.

A. L. Montessori D-ja Įsikūru
si Čikagoje 1958 m. lapkričio 
mėn., daugumos narių nutarimu 
rugsėjo 11 d. susirinkime pakeitė 
savo vardą — pasivadino “Ame
rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija”. Ji tęsia savo veiklą or
ganizuodama atitinkamas paskai
tas jaunoms motinoms ir rūpin
damasi lietuvių kolonijose kurti 
vaikų namelius-darželius.

Sol. Anna Kaskas, buvusi Met
ropolitan operos solistė, persikė
lė gyventi Į Rochester!, kur mo
kys dainavimo Eastman muzikos 
mokykloje.

Aldona Miškinytė, baigusi mo
kytojų kolegiją Buffalo, šiemet 
pradėjo mokytojauti Benjamin 
Franklin augėlesniojoje mokyk
loje Rochestery.

Albertas N. Tarutis parašė ang
liškai veikalą apie sovietų politi
ką Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
nuo pat tų valstybių susikūrimo 
iki okupacijos 1940 m. Veikalas 
pavadintas “Soviet Policy Toward 
the Baltic States,-1918-1940”, 275 
psl. Kaina $5.50. Knygą išleido 
University of Notre Dame Press 
serijoje International Studies. 
Įvadą knygai parašė žinomas len
kų istorikas, daug rašęs apie Lie
tuvos - Lenkijos valstybių santy
kius Gediminaičių laikais, dabar 
Fordham un-to prof. Oscar Halec- 
ki. Tai pirmas šiais klausimais 
veikalas, kuris turėtų rasti dėme
sio visų pabaltiečių ir ypač lietu
viu tarpe.

- Jonas Mekas, “Semeniškių Idi
lių” autorius, Niujorko Grenwich 
Village filmo kritikas hf neperio
diškai išeinančio žurnalo “Film 
Culture” redaktorius, rugsėjo 27 
d., sekmadienį, buvo pakviestas 
Niujorko radijo WBAI programai 
“Filmo menas”. Radijo kultūrinis 
reporteris G. Bachman klausinė
jo Meką šiomis pagrindinėmis te
momis apie Ingmar Bergan, The 
New french Wave, The Beat ^Ge
neration. Tai pirmasis lietuvis ra-

V. K. Jonynas, kaip ir kiekvie- 
riais metais, amerikiečių “Book of 
the Month” klubui paruošė kalė
dinį sveikinimą, kuris šiais me
tais jau yra “best seller” iš visų 
šio garsaus knygų klubo platina
mų sveikinimų. Pasveikinimas 
vaizduoja šv. šeimyną bėgančią iš 
Egipto. Norintiems gauti šių pa
sveikinimų didesnius kiekius j>4- 
sitarnaus Almus Gallery, 77 
Steamboat Rd., Gerat Neck, N.Y.
, Stockholm© Modernaus Meno 
Mužėjaus direktorius, lydimas ra
šyt. Jono Meko, lankėsi Albino 
Elskaus studijoj Lėxington Ave.,- 
New York. A. Elskus baigia pa
siruošti savo parodai, kuri vykę 
nuo lapkričio pinuos iki vidurio 
Almaus Galerijoje, Great Neck.

Galerija paaiškina. Al. Giman
tas neseniai viename savo rašinių 
iškėlė reikalą sudaryti galimybes 
platesnėms masėms Įsigyti, lietu
viškų dailės kūrinių. Girdi, reikia 
“reprodukcijų”, taip kaip jau bu
vo bandyta padaryti. Galerija 
šiuo metu turi jau visą eilė pačių 
pajėgiausių grafikų medžio rai
žinių taip vadinamų “printų”, li
tografijų, kurių kainos $10-$100. 
Kiekvienas suinteresuotas kvie
čiamas kreiptis galerijon (Almus 
Art Gallery, 77 Steamboat Rd., 
Great Neck, N.Y.\ kuri prisius 
pavyzdžių arba katalogą išsirink
ti. Rašant nurodyti, kokio daili
ninko pageidautų, už kokią sumą, 
kokia tema. Galerija yra pasiruo
šusi kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
Amerikoj ar Kanadoj suruošti lie
tuvių dailininkų kūrinių parodas, 
suteikiant kiekvienam progą pa
puošti savo butą pirmaklasiais, 
vertingais meno kūriniais.

> (aim)
(E) Prof. Stepas Kairys, buv. 

VLIKo pirmininkas, baigia ruoš
ti ir nertrukus atiduos spaudai ant
rąjį savo atsiminimų tomą.

Australijos Lietuvių Archyvas 
yra suorganizuotas jau 1945 m. 
Austr. Liet. Katalikų D-jos. Jo 
vedėjas Br. Žalys—9 Lloyd Ave., 
Yagoona, NSW :— tvarko ji savo 
namuose. Renkama visa Australi
joj išėjusi spauda, perijodiniai ir 
neperi j odiniai leidiniai, net pa
rengimų, programos, bilietai, Įmo
nių kainoraščiai, fotografinė, bei 
organizuoto gyvenimo medžiaga, 
priimami apsaugai organizacijų 
archyvai. Archyvas tvarkomas 
pagal draugijos paruoštą specialų 
statutą. Visos medžiagos renkama 
po tris komplektus, kurių du bus 
persiųsti į Lietuvą, kai tik ji at
gaus nepriklausomybę, o vienas 
liks Australijoje, kol tęh reikšis 
organizuotas lietuviu gyvenimas. 
Jau surinkti “Tėviškės Aidų”, 
“Mūsų Pastogės”, “Užuovėjos”, 
“Švyturio”, “Pėdsekio” ir kt. 
komplektai. Dar trūksta dalies 
nr. “Sekmadienio”, “Varpo”, 
“Rykštės” ir kt. Melbourne liet, 
leidinių. Renkamos ir iškarpos iš 
australų spaudos apie Lietuvą ir 
lietuvius, bet tam sunku sudary
ti rinkėjų tinklą, tad jos nėra 
gausios.

Archyvo veiklai paremti rug
pjūčio pradžioje Bankstowne bu
vo suruoštas vakaras-koncertas. 
Pinigai daugiausia reikalingi laik
raščių komplektams įrišti.

(E) Melburniečiai lietuviškus 
namus įsirengsią savom jėgom. 
Talkos būdu vykdomi namų re
monto ir gražinimo darbai.

Lenkijos valstybinių brangeny
bių, kurios saugomos Quebeco 
muzėjuje, grąžinimo klausimas 
mirus Quebeco premjerui Dup
lessis vėl iškilo. Iškėlė ji London, 
Ont., vysk. Cody, kuris vasaros 
metu su lenkų maldininkų eks
kursija buvo nuvykęs i Čenstaka
vą ir ta proga, matyt, tuo reika
lu buvo kalbėjęsis su primų Wy- 
szynskiu ir gal su kitais Lenkijos 
vyskupais. Kitaip būtu sunku su
prasti, kodėl jis tą klausimą iš
kėlė savo televizinėje kalboje. Į 
tai tuojaus atsiliepė Quebec nau
jasis premjeras Sauve, pareiškęs, 
kad bet koks protingas pasiūly
mas- tuo reikalu galėsiąs būti 
svarstomas.

Už brangenybių grąžinimą Į 
Lenkiją stovinčių lenkų tarpe tuo- 
iaus pasireiškė sujudimas tą 
klausimą formaliai pajudinti. Jie 
tikisi, kad naujasis premjeras, ku
ris neturi asmeniškų Įsipareigoji
mų, kaip turėio Duplessis, sutiks 
brangenybes išduoti. -

Quebeco prem jeras Sauve Len
kijos brangenybių klausimą pa
lietė spalio 15 d. spaudos konfe
rencijoje Otavoje. Esą, jis mielai 
grąžinsiąs tas brahgenybes Len
kijai. jei tik kas nurodysiąs le
galų kelią, kaip tai padarvti. Bet
gi tuo tarpu jis su tuo klausimu 
tebesąs nesusipažinęs ir net ne

Paramą kolegijoms nutarė pra- 
oji Quebeco prov. ry 

ta sąrašan 20 
naujų kolegijų, kurios anksčiau 
nebuvo remiamos. Pagal provinci
jos vyt. nuostatus, pilnos apim
ties kolegijai skiriama $25.000 
metinė parama. Mirus M. Duples
sis tikimasi, kad Quebeco prov. 
vyriausybė priims federacinės 
vyriausybės paramą universite
tams, kurių sąskaiton atidėta $26 
milijonai ir laukia gavėjų atsi
imant. Tuo reikalu eina pasitari
mai. Quebeco prov. vyrįausybė 
tebesilaiko nuomonės, kad toks 
feder. vyriausybės paramos davi
mas un-tam reiškia kišimąsi Į 
provincijos autonomiją.
\ (E) Prof. dr. H. Naujoks, Frank
furto universiteto moterų klini
kos direktorius, mirė eidamas 67 
metus. Vienas jo sūnų taip pat 
yra gydytojas, kitas dipl. inžinie
rius. Velionis buvo vienas žy
miausių moterų ligų gydytojas 
Vokietijoje. Už nuopelnus kovoje 
su vėžiu buvo apdovanotas Fed. 
Vokietijos garbės kryžiumi.

(E) Bernardas Barensonas, iš 
Lietuvos kilęs tarptautinio garso 
meno ekspertas, mirė Florencijo
je eidamas 94 metus. Jis buvo 
ypatingai italų dailės kūrinių ži
novas.

Rykščių bausmė Ontario mo
kyklose tebėra nepanaikinta. Au
gant mokinių nusikaltimų bei 
vandališkų pasireiškimų skaičiui 
Ontario Public School Trustees 
Association Įkūrė specialią komi
siją išdirbti kovos su ta blogybe 
metodams, ši komisija nuspren
dė, kad mokiniams bausti tėra 
du būdai — nubaudimas tėvų, 
kad neprižiūri vaikų ir vaikų pa
vedimas bandomajam laikotar
piui specialioms institucijoms. 
Tokiais atvejais vaikai turį būti 
nuo mėnesio iki 6 mėnesių pa
siunčiami į specialius hostehus, 
kur griežtai drausminami. Rykš
čių bausmės galį būti taikomos 
tik ypatingai blogiems vaikams, 
jas vykdant tik prie liudininkų. 
OPS Trustees Association šį pa
starąjį siūlymą betgi atmetė, pa
sisakydama išviso prieš rykščių 
bausmes.

Ukrainiečių kalba, kaip nepri
valomas dalykas, įvesta apie 30 
viduriniųjų Albertos provincijos 
mokyklų. Winnipego universite
tas betgi tuo tarpu ukrainiečių 
kalbos nėra pripažinęs tokiuo 
mokslu, kuris įskaitomas į reika
laujamų skaičių dalykų, nors ja
me ukrainiečių kalba ir dėstoma. 
Šiemet ukrainiečių kalba dėsto
ma 11 klasėje, kitais mokslo me
tais bus dėstoma ir 12-oje klasėje.

“Pergalė”, Vilniuje leidžiamas 
literatūros, meno ir kritikos žur
nalas, rugsėjo numeryje persi
spausdino 11 Antano Gustaičio 
eilėraščių iš jo satyrinio rinkinio 
“Anapus teisybės”. Įvade sako
ma, kad tie eilėraščiai “parodą 
miesčioniškumo balą ir visišką 
nacionalistų supuvimą”. Pirmuo
ju spausdinamas eilėraštis “Kas 
būtų, jei manęs nebūtų”.

Knyga apie gruodžio 17 d. 
perversmą

(E) Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla Vilniu
je neseniai išleido 178 puslapių 
knygą (E. Jacovskis: “Uždangą 
nuplėšus”. Vilnius 1959), kurioje 
užsimota “demaskuoti” 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmą, jo prie
žastis, partijų vaidmenį ir kt. 
Knygos recenzentas Vilniaus 
“Tiesoje”, B. Baranauskas, auto
riui prikiša kaikuriuos tos kny
gos trūkumus. Tarp kitko, nesą 
pakankamai išryškintas sodalde- 
dėmokratų ir liaudininkų vaid
muo. Socialdemokratams prikiša
ma, kad jie per kietai atsiriboję 
nuo komunistų ir nesutikę su šių
jų pasiūlymų sudaryti su komu
nistais bendrą frontą. Liaudinin- 
kų lyderiai perdaug bendradar
biavę su buržuazinių nacionalistų 
srovėmis. Trūkumas esąs ir tas, 
kad knygoje esą prigrūsta per- 
daūg citatų.

V. VOKiETWOS LR 
SSSR KULTŪRINIAI 
MAINAI
Remiantis š.m. gegužės 30 d. 

sutartim kultūriniams santyiakms 
taip Fed. Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos tvarkyti spalio pradžio
je į Sovietų Sąj. išvyko Stuttgar- 
to kamerinis orkestras, kuris kon
certuos Maskvoje, Leningarde, 
Kiive ir Tiblise. Viso duos 10 kon
certų. Kitas — Koelno — orkest
ras koncertuos Sov. Sąjungoje 
lapkričio mėnesi. Gruodžio mėn. 
su gastrolėmis vyks į Sovietų Są
jungą Hamburgo dramos teatras. 
Turėsiąs 20 vaidinimų Maskvoje 
ir Leningrade. Vaidinsią “Faus
to” I ir II dalį, dalyvaujant žino
mam aktoriui Gruendgen. Numa
tyti dar Jr kiti vokiečių parengi
mai Sovietų Sąjungoje. Iš kitos 
pusės numatytos ukrainiečių 
liaudies meno grupės ir choro 
gastrolės ir kiti sovietinių meni
ninkų koncertai. Ir radijofonai 
pasikeisią koncertinėmis progra
momis. Vokiečiai Maskvoje nu
mato surengti architektūros pa
rodą, o sovietai Fed. Vokietijoje 
liaudies meno parodą. Ir viena
me ir antrame krašte numatytos 
knygų parodos. Būsią pasikeista 
ir kultūros darbuotojais. Bonna 
jau parinko 10 studentų, kurie 
bus siunčiami i Sovietų Sąjungą 
studijuoti, bet Maskovs sutikimas 
dar negautas. Bonna taip pat jau 
numatė 13 vokiečių mokslininkų, 
kurie vienus metus dirbs sovietų 
iųs t i tu tuose. Sovietai iš savo pu- 
sęs iki šiol pranešė dar tik dalies 
savo siunčiamų mokslininkų pa
vardes. Technikos mokslų srityje 
numatyta pasikeisti 25-iais eks
pertais, tačiau derybos su Mask
va esančios labai nesklandžios, 
kadangi specialistų parinkimas ir 
tikrinimas turis pereiti daugeli 
institucijų. (E) r

(E) Paryžiaus liedykla R. Laf- 
font (30, ruė de l’Univeriste) iš
leido romaną, kuriame svarbiau
sias veikėjas yra lietuvis Kazi
mieras Pantalaskas. Figūruoja ir 
kiti lietuviai. Romano autorius 
Rene Masson. Veikalo siužetas 
panaudotas jau ir filmui, kuri 
statė Paul Paviot šią vasarą. Pan- 
talasko vaidmenį čia vaidino 
amerikietis C. Studer. Statant fil
mą, buvo Įkalbėta i magnetofoni
nę juostą ir apie 20 sakinių lie
tuviškai. Jie bus panaudoti fil
mo sinchronizacijai.

I Kanados universitetus atvyks 
apie 60 Arabų Jungtinių Respub
likų studentų. Jie priklauso tai 
200 arabų studentų grupei, kuri 
pereitais mokslo metais buvo pa
siųsta studijuoti i Rusiją, bet, pa
sipiktinę ten universitetuose vi
sur peršama komunistine ideolo
gija. šiemet jau nebenorėjo ten 

i vykti. Daugumas ju, taip pat sa
vos valstybės lėšomis, siunčiami į 
kitus kraštus. Į Kanadą atvyks
tančiųjų dauguma studijuos inži
nerija ir kitus tiksliuosius moks
lus.

Otava. — Kanada Į JT fondą 
atsilikusioms tautoms remti vėl 
Įmokėjo $4.000.000.

Redakcijai prisiųsta
Lietuviu Dienos, 1959 m. spa

lio mėn., Nr. 8(97), vol. 10, 28 psl.
Turinys: Šeima — lietuvybės 

tvirtovė; A. K. — Nepageidauto 
vizito proga; L. Kančiauskas — 
Gen. T. Daukanto 75 m. sukak
čiai; Al. Gimantas — Visiems 
esant drauge; A. š. — Lietuvaitės- 
pirmauja; P. Rimkūnas — Pir
moji diena; D. Sadūnaitės poezi
ja; Lietuvybės išlaikymo šeimose 
problema;’Alg. Gustaitis — Auga 
jaunas talentas; Stp. Kolupaila— 
Apie Nemuno hidroelektrinę sto
ti: J. B. — Čiurlionio kalnai ir 
“Ramybės” paveikslo istorija; V. 
Pakalnis — Didvyriai ir išdavi
kai; Knygos ir autoriai; Veidai ir 
vaizdai; Ką veikia skaitytojai; 
English section.

Skautu Aidas, 1959 m. spalio 
mėn., Nr. 10, 24 psl.

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui,

BALTIC STORES visada pasiunta geria a sies rūšies prekes už žemiausią 
kėiną, bet dabar siūlo siuntinį, kurio vertė normaliai būtą dviguba.

3!4 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medi togos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. Šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplinp medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina jskai&us muitą ir visos persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos. A ’

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

Geriausia vokiška įpytams medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
mėdžioge Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyn&ri pus- 
bdžiai ox&rd $6.30; Veistu dcuinos pus mus yra mažesnės taip vaistinėse. Pvz.

sikal
ja* m muitu ir visomis persfaittimo ižlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00.
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. te«k< $21.00. , t -

Siunčiant per BALTIC‘STORES siuntėjas nieko neritikdoja, f»es už kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES; 'v-

Visais reikalais pralome rafyti: 1

BRLTfC STORES LTD.
5 (Z. JURAS) '

421 HACKNEY RB., LONDON, E. 2, ENGLAND.

KEIČIAME SENUS MATRACUS NAUJAIS.



MMN> UHA HUIOOJBS
JUOZAS KAtaBUTA* f

' nimnkas, filmų aktorius pačiame 
amžiaus gražume —- vos 38 metų.

Keisti šie metai. Sakytume, kad 
labai nelaimingi, nes jie iš Hol- 
ylwoodo išrovė nemažą skaičių 
paitių didžiųjų menininkų. Gali
ma; būtų suminėti garsųjį režise- 
rių ir filmų pionierių Cecil B. De 
Mille’s, Tyrone Power, eilę kitų 
ir štai dabar viso krašto mylimą 
garsųjį solistą Mario Lanzą... 
Vfciis juos teko pažinti, per juos 
populiarinti Lietuvą, o su Lanza 
net ir pažintį užvesti. Viši jie do
mėjosi mūsų spauda, o ypatingai 
Lituanus žurnalu.

Menu šiandien, kai pirmą kar
tą Lanzą sutikau. Tai buvo nepa
prastai šiltas ir malonus pasikal
bėjimas. Jis man gyvai su jau
natviška nuotaika pasakojo, kad 
lietuvius jįs labai gerai žinąs.

>. —" Augau su lietuvių vaikais, 
— sakė jis.

Tada paminėjo ir tos jo kaimy
nų lietuvių šeimos pavardę — ne^ 
beprisimenu dabar gerai, bet ro
dos'Lustilęaičiai ar kas tai pana
šaus. Kitą kartą pakviestas į jo 
rezidenciją, praleidau porą valan
dų’jo šeimoje ir buvau labai ma
loniai vaišintas. Menu, kaip toji 
mario dovanota medinė koplytėlė 

' kabojo ties prieangiu, kuris vedė 
į miegamąjį. Tada jis man paaiš
kino dėl ko ją ten laikąs.

— Zinai, — kalbėjo jis, — ją 
pašventinau (Mario buvo labai re
ligingas), kad man ji ne tik me
nas, bet ir paguoda būtų. Kada aš 
einu į miegamąjį, minutėlei stab
teliu ties ja ... Taip pat ir rytą 
išeidamas į naujos dienas darbus 
aš ją prašau sėkmės ...

Tada mane tas jo pasakojimas, 
nemeluotas, širdingas, labai su
jaudino. Žmogus, kuris iškilo į 
pačias viršūnes, religijos nepa
miršo. Ją turėjo gyvenimo pa
grinde.

Iš jo gyvenimo istorijos
Lanza gimė Philadelphijoję 

1921 m. sausio 31 d. mažame ita
lų sektoriuje. Tėvai buvo atvykę 
iš Italijos ir vadinosi Antonio ir 
Maria' Lanza Cocozza. Sūnų tėvai 
pakrikštijo Alfredo ir Arnoldo 
vardais, bet Alfredas darydamas 
filmuose karjerą pasisavino mo- 

( tinos vardus — Mario Lanza.
z Jau mokyklos suole mokytojai 
pastebėjo ,kad yra vokaliai apdo-

Grant Garnell ir Emjco Rosatti.
1942 m. Lanza buvo pakviestas 

į muzikos festivalį Tanglewood, 
Mass. 1945 m. vedė ir išviso tu
rėjo tris dukreles' 1952 m. buvo 
pakviestas į MGM studiją ir pa
sirašė sutartį filmui “The Great 
Carųso”. Už tą, filmą jis gavo 
$1.100.000. Tais pačiais metais 
kitą tokią sumą gavo už jo ga
mintas plokšteles.

Paskutiniojo karo metu, Lan
za tarnavo “Special Services 
Branch”, kaip solistas. Po karo 
persikėlė gyventi į Hollywoodą, 
kur dirbo eilę metų. Jo filmai, 
kuriuos - publika labai mėgsta 
yrą: “That Midnight Kiss”, 
“Toast of New Orleans”, “The 
Great Caruso”, “Because You’re 
Mine”, “Serenada” ir prie jų ski
riamas dar ‘Student Prince”.

Būdamas karšto temperamen
to, Lanza daug nustojo, nes virš 
pusantro milijono dolerių pasira
šytą sutartį su MGM studija, su
laužė. Taip pat atsitiko ir garsia
me mieste Las Vegas, kur Lanza 
pasirašęs buvo sutartį vienos va
landos koncertui už $100.000. Dėl 
jo karšto būdo nutiko taip, kad 
pasakė jog nedainuosiąs ir par
važiavo į Hollywoodą. Geriausiu 
jo filmu laikomas “The Great 
Caruso”-ir už tai be filmo jis dar 
gavo1 pusantro milijono dolerių 
už plokšteles/RCA Victor studi-. 
ja jam sumokėjo, milijoną dolerių 
už “Loveliest Night of the Year” 
įrekorduotą dainą.

Turėjo bėdų su “teksininkais”, 
dėl to buvo labai užsirūstinęs ant 
Dėdės Šamo. Gal dėLto savo ant
rąją tėvynę Italiją sakėsi labiau 
mylįs, kaip šį kraštą.

z Be visų tų trumpai suminėtų 
jo darbų, jis dainavo dar įvairia^ 
se operose {Niujorke ir Italijoje, 
vaidino televizijoje ir šukė filmus 
su italų filmų bedrove. Paskuti
niu laiku jis ten ir gyveno su vi
sa šeima.

Avė Maria
Jį laidojant, kaip rašė vietos 

laikraščiai, buvo grojama jo įgie- 
dota giesmė — Avė Marija. Jo 
mylėtąjį Caruso ir jį meno isto
rija minės. Jie patys save įamži
no. Patys įsirašė į meno istorijos 
lapus savo talentu ir darbu. Mi
rė, bet gyvens amžinai... Tik 
gaila, kad mirtis nuskynė pačia
me žydėjime. Tylomis, nelauktai

Kanados karo mokyklos x
(CSc) — Kanados ginkluotosios 

pajėgos nuolat papildo savo kari
ninkų atsargas iš kelių šaltinių: 
iš Khro Mokyklų bei karinių sky
rių prie universitetų ir pakeliant į 
laipsni žemesnio rango karius, 
šalia to, čia veikia prie augštes- 
niųjų mokyklų savotiški aspiran
tų kursai, kuriuos baigę ir atlikę 
stažą pulkuose abiturientai g««- 
na atsargos karininko laipsnį, šį 
pastarąjį kelią ypač naudoja ka
ro aviacija. Pasižymėję aspiran
tai, baigę reikalaujamą stažą, gali 
būti perkelti į aktyvią tarnybą.

Kanadoje yra trys Karo Mo
kyklos: the Royal Military Col
lege Kingstone, Ont, the Cana
dian Service College “Royal 
Roads” prie Viktorijos, Br. Ko
lumbijoje ir the College Militaire 
Royal prie St. John, Que. Visose 
karo mokyklose programa yra iš 
trijų dalių: bendrojo lavinimo da
lykai, išlaikomi tame pačiame ly
gyje kaip ir betkuriame Kanados 
universitete, karo mokslas ir pa
galiau karini? asmens ir vado grū
dinimas, taip reikalingas karo va
dams.

Jaunas vyras, primtas į karo 
mokyklą, yra tikrai gana laimin
gas žmogus, nes jis gauna nemo
kamą akademinį išsilavinimą, vi
są išlaikymą ir dar $63 į mėne

sį. Tuo būdu karo mokykloj jau
nuolis be jokios finansinės para
mos iš Šalies gali gauti universi
teto išsilavinimą.

Parinkimas į karo mokyklas 
yra gana kietas, čia tinka tik jau
nuoliai su augštais pažymiais iš 
augštesniųjų mokyklų, turį geras 
atestacijas apie moralinį lygį, o 
taip pat tinkami fiziniai. Pirmąjį 
parinkimą atlieka Interview 
Board, sudėtas iš aktyvios tarny
bos karininkų ir karo mokyklų 
atstovų. Parinktuosius kandida
tus dar kartą peržiūri ir į karo 
mokyklas paskirsto the Final 
Board of Selection. Parinkimui 
jokios reikšmės neturi: socialinė 
kilmė, šeimos ryšiai, rasė ir re
ligija.

Į karo mokyklą įstoti reikia šių 
kvalifikacijų: Kanados pilietybė* 
16-21 metų amžiaus, sveikata, ge
ri augštesniosios mokyklos pa
žymiai.

•
Haaga. — Lankydamasis Ka

nadoje Olandijos premjeras J. E. 
de Quay pareiškė pageidavimą, 
kad Kanada įsileistų daugiau imi
grantų olandų. Po karo emigravę 
250.000 olandų. Iš jų 130.000 įsi
kūrę Kanadoje. Atsiradus čia su
varžymams jie pakrypę į N. Ze
landiją ir Australiją.

Kodėl Kanadoje radijas ir 
televizija valdžios prižiūrimi 

tymas kaštuoja daug pinigų, o 
tie pinigai negausiai teatplaukia 
iš privatinių sponsorių, nes inte- 
ligentiniai bei kultūriniai dalykai 
nesusilaukia tokios žiūrovų ma- 
sėą,: kaip lengvas, beprasmis 
šlamštas.

Tai yra pagrindinė priežastis, 
kodėl Broadcasting įstatymas rei
kalauja, kad “programos iš prin
cipo turi būti su kanadišku cha
rakteriu”. Pagal tą įstatymo pa
ragrafą Board of Directors išlei
do potvarkį, kad televizijų pro
gramose 55% laiko turi būti ski
riama kanadiškiesiems reikalams 
Tas potvarkis ypač svarbus dabar, 
kai ruošiamasi panaikinti CBC te
levizijos monopolį, ir nuo sekan
čių metų bus duoti leidimai pri
vačioms TV stotims. Toliau tame

'.W
w

Juozas Kaributas įteikia dainininkui Mario Lanza Vilniaus Auš- 
' ros Vartų Marijos koplytėlę. ", ,

atėjo ir pasibeldė į duris. Taip 
kiekvienam. Kas gi žino Jo pla
nus? Kas suskaičiuos metus?

Ilgai dar skambės jo giesmės, 
dainos, kurios bylos kartų kar
toms, kad kadaise gyveno didis

talentingas solistas, lygus aniems 
nemirštantiems.

Kiek girdėti, Mario pageidavęs 
palaidoti jį šalia didžiojo Caruso. 
Tad, atrodo, iš laikinojo kapo jis 
bus perkeltas ten, amžinam poil
siui.

Seniai įsteigtos firmos GALAS
M
CADILLAC CLOTHING
MANUFACTURING COMPANY LIMITED

fe#

YOUNG MEN’S CLOTHES
•yv*‘f."7 < • • . •• *• % • .

-L/ ____ - ...................

ĮSTEIGTA
1902 METAIS

IŠPARDAVIMAS jau 
vyksta! Viskas turi 
būti parduota.

\v hmokuc qj

Tais pačiais metais, 
kada pirma Cadillac 
auto mašina buvo 

pagaminta.

Parduodama 50% 
pigiau negu urmo 
kaina!

BANKROTAS!

(CSc) — Tie iš mūsų, kurie ka
da nors yra pergyvenę vienokią 
ar kitokią nuolatinę valdžios pro
pagandinę kontrolę, tie, kurie tu
rėjo nelaimės gyventi kokioj nors 
diktatūroj ir nuo jos nukentėti — 
yra labai su įtarimu, kai tik pra
dedama kalbėti apie kokią norą 
viešosios nuomonės reiškimo 
kontrolę iš valdžias pusės. Prie 
jų prisideda dalis ir tų, kurie jo
kios diktatūros nėra pergyvenę. 
Ir taip didelė mūsų'dalis, sąmo
ningai ar nesąmoningai, priešina
mės, kai tik iškyla klausimas, kad 
kaikada ribota viešosios nuomo
nės formavimo ir viešojo skonio 
nustatymo kontrolė iš valdžios 
pusės galėtų būti ir naudinga.

Šiuo metu Kanadoje dalinė val
džios kontrolė viešosios nuomo
nės formavimo srityje yra. Tai 
vykdoma per keletą pusiau val
diškų ir valdiškų institucijų, prie 
kurių priklauso: The Broadcast
ing Act įstatymas, reguliuojąs 
radijo ir televizijos perdavimus, 
the Board of Broadcasting Go-, 
vernors, aukščiausia institucija, 
I ‘ J ' .... ‘ *
nadian Broadcasting Company, 
kuri turi daug radijo bei televizi
jos stočių, bet yra valdiška įstai
ga ir kaip,tokia yra visiškoje val
džios kontrolėje. Ar nėra visa tai 
pavojinga? Ar valdžia, turėdama 
tiek daug šio tikslo įstaigų, neuž
dės per didelę kontrolės leteną?

Atsakymas yra: “Ne”. To ne
įvyks tol, kol kanadietis bran
gins savo laisves ir už jas kovos. 
O kad kanadietis yra kietas lais
vių atžvilgiu — parodo nesena 
krizė toje pačioje radijo srityje. 
Kaip žinome, neperseniai ištisa 
eilė vadovaujančių asmenų buvo 
pasitraukę iš CBC vadovybės dėl 
to, kad kaikurių vyriausybės 
sluogsnių pageidavimu buvo iš
imta iš programos viena dalis, 
pavadinta “Preview Commenta
ry”. Minėtų asmenų pasitraukimą 
lydėjo tokia didelė audra iš vi
suomenės pusės, kad teko minimą 
programą grąžinti atgal, nors su
darytoji bešališka komisija netgi 
neįrodė, kad čia iš viso buvo ofi
cialus vyriausybės įsikišimas.

Mažas pavojus, kad vyriausybė 
gali per daug kontroliuoti viešą
ją nuomonę, kad ir yra, bet, tu
rint galvoje visuomenės jautru
mą, sumažėja iki beveik nulio. 
Už tat iš antros pusės turime la
bai didelių tokios valdiškos prie- 
čiūros pliusų, nes radijas ir tele
vizija dabar* jau pasidarė labai 
efektyvios viešosios nuomonės 
formavimo" priemonės. "Blogose 
rankose radijas m televizija gali 
padaryti tautai neįkainojamos 
žalos, tuo tarpu gerai vadovau
jant tai gali būti milžiniška prie
monė, kelianti tautos kultūrą, 
švietimą, prieinanti prie asmenų, 
prie kurių kitu būdu sunku priei
ti, sudaranti sąlygas iškilti tauti
niam menui ir pasireikšti genia
liai minčiai.

Jeigu televizijos ir radijo prog
ramų parinkime vienintelis fak
torius būtų tik pelnas, tai mes 
tikriausiai z būtumėme užversti 
vien rock’n roll muzika, senomis 
Hollywoodo filmomis, pigiai nu
perkamomis, ir pigiais amerikie
tiškais vaidinimais. Kanadiečiai 
rašytojai, aktoriai, režisoriai ir 
įvairūs menininkai mažai tepasi- 
rodytų. Kanadiečių gyvenimu 
mažai kas rūpintųsi, mūsų prob
lemos mažai kam iūpėtų. Visa tai 
įvyktų dėl suprantamos priežas
ties, ries originalių dalykų pasta-

nusakančių, kokia tvarka kana- 
diškosios stotys galės pertrans
liuoti kitų kraštų, daugumoje 
amerikeitiškas, programas. Tos ir 
panašios taisyklės laiduoja tą ge
tą darbą, kurį jau pradėjo kana- 

_ __ __ __ diŠkosios stotys — ypač CBC — 
kuri vykdo ridinėtąjį aktą, the Ča-j padrąsinant kanadiečius mėni- 

«________ninkus pasirodyti su savo menu,
nors tas augšteąnio lygio menas ir 
nesusilaukia tiek daug žiūrovų 
bei klausytojų, šitokiai krypčiai 
susidaryti daug prisidėjo vyriau
sybės kontrolė. Nemaname, kad 
kas ginčytų tokios kontrolės 
vertę.

Komunistai 
pasidarė ponais
’ Kraštuose už geležinės uždan

gos būti komunistu reiškia turėti 
gerą vietą, medalius, privilegijas. 
Nevienas tuo susivilioja. Kitokia 
nuotaika yra dabartinėje Lenkijo
je. čia komunistų vadai susirūpi
no partijos nykimu, ypač mažuo
se miesteliuose. Vienas vakarie
tis keliautojas pastebėjo, kad vi
soj eilėj miestelių komunistų 
partijos būstinės yra uždarytos, 
nes nebesą narių. Ir tai todėl, kad 
partija visai neteko pasitikėjimo. 
Kaip vienas ūkininkas sakęs: “Ne
gali būti partijos nariu ir turėti 
kaimynų pasitikėjimą”. Partijos 
gen. sekretorius Gomulka ivedė 
naujovę, įsakydamas padidinti 
partijos narių skaičių kaimuose 
perkeliant pramonės centruose 
dirbančiųjų narių pavardes į kai
mo partijos sąrašą, iš kur jie yra 
atsikėlę. Bet ir pramonės cent
ruose darbininkai komunizmui 
gerokai atšalę. Pvz. Lodzėje ne
įstojo kom. partijon nė vienas 
naujas narys jau dveji metai. Zie- 
bice iš 300 partijos narių į susi
rinkimą atėjo 30 ir tai į susirin
kimą, kur turėjo būti išrinktas 
naujas sekretorius. Provincijos 
laikraštis “Gazeta Robotnicza”. iš
barė Ziebice komunistus už neno
rą dirbti komunistinėj veikloj ir 
nurodė to priežastį: “Daugelis 
mūsų veikėjų pamėgo buržuazinį 
gyvenimą. Jie vieno dalyko teno
ri — gyventi ramybėje’.

Lenkii dovana kraštui
Po pusantrų metų klabenimo sumą. Senatorius Humphrey pra- 

Varšuvoj ir Vašingtone Wladys-............ ...
law O. Biernacki-Oray iš Mont
clair, N.J., įtikino kongresmenus
ir Valstybės Departamentą, kadlbai galėtų būti pradėti ateinantį 
nebu^ nusidėta principams, jei 1 
amerikiečiai lenkai Lenkijai — 
Krokuvos universitetui — pado
vanos modernišką vaikų ligoni
nę. Norima ,kad tai būtų Ameri
kos lenkų dovana Krokuvos mies
tui minint 600 metų universiteto 
sukaktį. Pagrindą sudarys 1 mili
jonas dolerių suaukotų Amerikos 
lenkų ir 3 mil. dol. Lenkijos pi
nigų.* JAV-bės yra paskolinusios 
Lenkijai virš $177.000.000 vertės

ėjusio j Kongreso sesijoj pravedė 
įstatymą, kuriuo Amerika pasky
rė papildomai $50.000,' kad dar-

(alm)pavasari.

Varšuva. — Lenkijos kaimų 46 
% nėra nei vieno komunisto. Vi
soje Lenkijoje 100 ūkininkų šei
mų tenka 4 partijos nariai.

Varšuva. — Čia sklinda gan
du, kad tarp Lenkijos ir Sov. Ru
sijos i'ykstą derybos dėl sienų 
pakeitimo. Esą kalbamasi dėl per
davimo 7 dabar Lenkijai priklau
sančių povietų.

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS ŽIEMAI, 
todėl nedelsiant užsukite j

WALLY'S GARAGE
5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College) 

Sav. VL. TARVYDAS
k . . . . v. Sąžiningai atliks visus mašinos
InGUJU StQtXjZIU pataisymo darbus.Garantuotas 
įdėjimas tik $18.00 darbas- UeJŠ.|,igiau 
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

— 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
Paskambinkite dėl: x

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

JAU PATS LAIKAS PAGALVOTI APIE GIMINES IR DRAUGUS EUROPOJE.
PIRKITE DABAR IR SUTAUPYKITE

Eilutės (įį? 1 Ą 
Paltai 
Žiem. paltai 

. Pardavėjų pavyzdžiai — įvairių 
rūšių. Grynas vilnos, yra ir iš 
Anglijos importuotų. Puikiau
sia kokybė. .

Eilutės C? 1 Q 
Paltai
Žiem. paltai
Cadillac’s reguliariai $50 iki 
$W vertės. Puikios importuo
tas vilnos, rūpestingai pasiūti, 
pnikans stiliaus.

Eilutes (Bį Ą 
Paltai
Žiem. paltai
Jei paprastai mokate $65 iki 
$75, šie puikūs rūbai patrauks 
jus. Didžiausias pasirinkimas.

Eilutės 4^00 
Paltai 
Žiem. paltai 
Geriausios kokybės, puikios 
importuotos Britų vilnos, mo
demiško pasiuvimo. Nepalygi
namos kokybės.

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

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

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinantį artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pearles 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 pokelį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums ga
lės padėti. Jūs ištikrųjų būsite patenkinti 
taip padarę.

PIGIAUSI

THE

COMPANY LIMITO *

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

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tek LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai vak.
šeštadieniais — 8 vai ryto — 6 vaL vak.

Savininkas L. LEVECKIS

Taip pat ir berniukų rubai bankroto išpardavimo kainomis

Importuotos anglų vilnos: 
Kelnėms medžiaga nuo $3.50 
Eilutei medžiaga nuo $7.50

“Jei nebūsite patenkinti, pinigai gražinami”.

SVARBOS DALYKAI JŪSŲ /
SIUNTINIAMS Į EUROPA •

TURTAS NUPIRKTAS JS TORONTO-DOMINION BANKO.

ATIDARYTA nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. šeštadieniais iki 6 vai. vak.

510 KING ST.W.
Must Naif Block West of Spadina FREE PARKING

siuntiniai
{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.

Janlque Trading

Skyriai Hamiltone,

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
973 Bloor St. West., Tel. LE. 6-5037
(prieš Ukrarnska Knyhe siuntinių b*vę). , /*
Dideli* padriekime* medžiaįį vyr, met. ir veikižkiem* rūbemt, siuntiniam* j 

tėvyM, ŽKMIAOStOMIS KAINOMIS.
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SPORTAS
1199 Bloor St. W. REALTORS 1159 St. Clair Ave. W. 
Tel. LE. 4-8481 Tel. IE. 7-2611
Perkant ar parduodant nekilnojamą'turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biurų Įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant Įmokėjimo. Čia rasite visHą kas Jus interesuoja
nekilnojamo turto reikaluose.
, Bloor - Lamdowoe

$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis narnos su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor f Dufferin / 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele modemiška virtuvė, aly
va apšildomos.

St. Cloir • Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly- 
vo šildomos, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Pork Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara- 
žams7 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti. y

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 42 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
demiškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

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

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
mo 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. 
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

ru-

18 
Vi-

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

P.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, įmo- 
kėjimas S5.000 Skambinti J. Beržinskas, tel. LE. 4-9211, namų 
tel. RO. 2-3940.
MĖSOS KRAUTUVŲ ir dešrų fabriką galima nupirkti už labai že
ma kaina, proga įsigyti pelninga bizni su mažu imokėjimu. Skam
binti B. SERGANTIS LE. 4-9211.

Beresford Ave. 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. Sergaučiui LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited 
X.

Ken WILES
.. REALTOR LTD.

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

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus tr-sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

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)

Sunnyside
$2.500 Įmok., 6 kamb., mūr.. 2 virt, 
alyva šild., garažui vieta. Arti krau
tuvių, mokyklos ir susisiekimo.

Rusholme Prk. Cres.
$3.000 Įmok., 9 kamb., atsk., geras 
mūras, 2 virt., 2 vonios, naujas šild., 
dvig. garažas. Kas nori pigaus ir 
gero namo — štai jis. 10-čiai metų . 
atviras vienas morgičius.
x Radford • Indian Rd.

$3.000 įmok., mūr., 9 kamb., 3 virt.,
2 vonios, naujas gazo šild.*, visas iš
nuomotas, ideali vieta — arti Bloor.

Beresford Ave.
$4.000 įmok., 6 kamb.. rupių pi., at
skiras, vand. alyva šild., mod. virt. 
Šoninis Įvaž. Skubus pardavimas.

Jane • Annette
$4.500 įmok., 6 did. kamb., 2 mod. 
virt., garažas, sav. pirko kitų na
mą. Vienas morg. 10-čiai metų.

High Park Ave.
$4300 įmok., 6 kamb., atsk.. mod. 
įrengtas, naujas šild., geros išmok, 
sąlygos. Namas arti Bloor.

Annette - High Prk. Ave.
$5.000 įmok., 10 kamb., atsk.. mūr.,
3 mod. virt., 2 vonios, perdirbtas 
dupleksas. Prašo tik $18.000.

Annette • Clendenan - Dundas
1 atvira* skola 10 metų - 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambar.,
2 virtuvės, vieta pastatyti 2 maši
noms, alyva šild. Kaina $12.900. 
Kam mokėti nuomą? Namo išsa
kymas tik $90 mėnesiui. Arti prie 
susisiekimo ir apsipirkimo. Kiemas 
22 iš 152.

. - Bloor • Gladstone
1 atvira skola 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba 
riai, 3 virtuvės, garažas, įvažiavimas 
iš kiėmo, 2 vonios, alyva šildomas, 
didelis kiemas 19% iš 159, pusė mi
nutės iki Bloor. Labai arti prie 
Dufferin apsipirkimo centro, parko, 
bažnyčios. Kaina $16.900.

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

Swansea
1 atvira skola 10 metų 

$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, garažas, privatus įvažia
vimas. Arti Bįoori x

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.

Jane - Bloor
1 atvira skola 10 metų 

S4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 virtuvės, garažas, šo- 

. ninis įvažiavimas.
Bloor * Jane
1 atvira skola

8 kamb. - 2 augštai
$4.900 įmokėti, atskiras, didelė 
mod. virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Kaina $19.900.

Rusholme Rd. - College 
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 mod. virtuvės, šoninis 
įvažiavimas. Kaina $17.900.

St. Clair - Oakwood
3 atskiri butai — 3 vonios

1 atvira skola 10 metų 
$8.000 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.

Bloor - Rusholme Rd .
Pats gražiausias šioj gatvėj 

>10.000 įmokėti, atskiras, mūrinis,
11 kambarių, milžiniškas kiemas 45 
š 200 galima pastatyti 20 mašinų.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

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

Bloor • Prince Edward Dr.
$4.000 Įmok., 6 did. kamb., moder
nus ir gražus bungalow. Did. kie
mas, rami aplinka, priv. Įvaž. ir ga
ražas. Įsidėmėkit — vienas morgi
čius balansui ,10-čiai metų atviras.

- Bloor • Indian Rd.
$5.000 įmok., 10 kamb., atsk., mūr., 
3 mod. virt., vonia ant pirmo augš- 
to, vand. alyva šild., did. gražus kie
mas. Arti kraut, ir susiekimo.

Durie St.
$0.000 jmok., 11 kamb., origin, du
pleksas. Vand alyva šild. Puiki vie
ta — geras pirkinys.

Bloor - Jane , 
$7.000 jmok., 8 did. kamb. per du 
augštus, nepapr. gražus rupių pi., 
2 vonios, vand .aylva šild.', priv. 
įvaž., garažas. Retai pasitaikantis 
pardavimas.

Westminster Ave.
$8.000 įmok., 11 did kamb., atsk., 
geras mūr., vand. jalyva šild., Įreng
tas rūsys. Namas gerame stovyje.
PrUo įmok. $20.000430.000. 60 
kamb. su-visais baldau ir Įrengi- 
paais, randasi netoli miesto centro 
Toronte. Vienas morgičius išmokė

jimui.

Bathurst • Glencairn
v $2.000 įmokėti, 5 kambarių banga- 
liukas, vandeniu alyva šildomas, di- 

. delis kiemas, 2 gar. Kaina^$12.000.
Bloor - Jane

$4.000 Įmokėti, 7'kambarių, atski
ras mūro , alyva vandeniu šildom., 
garažas, geras Įvažiavimas, gerai at
rodąs, geras susisiekimas ir apsipir
kimas! Kaina $18.000.

Eglinton - Avenue
$5.000 įmokėti, 8 kambarių, atski
ras, alyva vandeniu šildomas, gra
žioj vietoj, prie gero susisiekimo, 
garažas, namas išmokėtas. Kaina 
$18.000.

Bathurst • Laurene
$5.000 Įmokėti, 5 kambarių banga- 
liukas, alyva vandeniu šildomas. 
Kambariai dideli, sausas rūsys, di
delis kiemas, daug Įvairių vaisme
džių. . Namas išmokėtas. Kaina 
$17.500.

Bloor - Runnymede
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
alyva vandeniu šildomas, 2 virtu
vės, 2 vonios, gražiai atrodąs, re
monto nereikia. Garažas. Prie gero 
susisiekimo. Kaina $19.000.

Bloor • Spadina
$6.000 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, vandeniu alyva šildomas, 2 mū
ro garažai, 3 virtuvės, 3 vonios, nuo 
Bloor į šiaurę 3 namas, geras nuo- 
mąvimui. Kaina $18.000.

' St. Clair - Alberta
$8.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių, 
atskiras, gražios plytos, 2 augštų, 
vandeniu alyva šildomas, geras kie
mas, gąražas, atskiras Įvažiavimas, 
viduje reikalingas remontas, kas 
nusimano pats karpenterio darbą, 
pirkimas labai geras. Namas išmo
kėtas. Namo vertė $24.000 atremon
tavus. Kaina $18.000.

Bathurst - St. Ciair - Austin Cr.
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kamba
rių, rusvos rauplėtos plytos, atski
ras, 16 metų senumo, 2 augštų, vi
duje labai gerai atrodo, jokio re- 

' monto nereikalinga, grindys ir ki
tos medžio dalys ąžuolinės. Namas 
labai gražus ir gražioj vietoj, gara
žas. Namas išmok. Kaina $27.000.

Bloor - Jane
$12.000 įmokėti, 9 kambarių šviesių 
plytų, atskiras, didelis ‘kiemas, 3 
garažai, vienas apšildomas, atskiras 
įvažiavimas. Vidaus Įrengimai labai 
gražūs, vandens alyv šildymas, 3 
vonios, rūsys baigtas, modemiškas 
baras, kietos grindys, tamsiai mėly
nais kilimais išmuštas, moderniškos 
virtuvės. Kambariai 18 iš 15. Namas 
15 metų senumo, statytas savininko. 
Savininkai yra JAV piliečiai ir iš
vyksta j savo gimtine. Kaina 
$32.000.

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

1st. LE. 7-2611. Namu RU. 3-2105 
ar biznio, tuojau skambinkite

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIRIUS kilimus.

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

P. KARALIŪNAS

Collingwood, Wasagos ir Stay nėr
apylinkėse ūkių-fanrių, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agento y. (vjc) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE
* * ' 128 Hurontario Str.

• Collingwood, Ont.

$700 Įmokėti, mūrinis narnas^ reikalingas mažo remonto, oro-ang- 
lim apšild., 6 dideli kambariai, 3 virtuvės, pilnas rūsys, garažui 
vieta. Kaina $5.500, jeigu grynais.
LAKE SHORE RD. $9.500 įmokėti, rauplėtų plytų aristokratiš
kas, geroj vietoj, prie ežero, 60 pėdų ežero frontas, nuo balkono 
galima meškerioti. Per 2 augštus 10 šviesūs ir dideli kambariai, 
vandeniu - alyva apšild.; 2 garažai. Reikia tik pamatyti. Tikrai ža
vėtina nuosavybė. Tik $28.000.,

t

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 
akrų miško. Prie miestelio, 2 mylios nuo Simcoe ežero. Be mor
gičių. Prašo. $15.000. > > • •
“CTGAR” KRAUTUVE SU NAMU. $5.000 įmok., didžiulė krau
tuvė, 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 šį rudenį didelės nuo
laidos. Kodėl neinvestuoti mažas sutaupąs į nuolat augaVičią 
vertybę? • ■

JOINT REALTY LTD;
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

AUŠROS ŽINIOS
Pereitą sekmadienį, spalio 25 

d., prieš pradedant krepšinio se
zoną Aušros vyrų krepšinio pen
ketukas pralaimėjo Tridents ko
mandai 97:57. Aušros penketuke 
nesimatė centro puolėjo A. Bun- 
tino ir dešinio krašto J. Laurina
vičiaus. Po vasaros pertraukos 
trūko susižaidimo ir taiklaus me
timo. Už Aušrą žaidė ir taškų pel
nė: Jankauskas 19, Rigby 15, Gu
das 6, Turak 6, Juozaitis 5, Stri
maitis 4, Grigaitis 2. Sentinš, Kli
mas, Juodikis, Mickevičius, Bur- 
dulis.

Sekančios vyrų krepšinio rung-' 
tynės Aušra - Andys įvyks ket-l 
virtadienį, spalio 29 d., 8.45 vai. 
vak. Parkdale Collegiate salėje.

Aušros SR mergaitės, taip pat! 
pereitą sekmadienį krepšinio CY j 
O lygos pirmenybių rungtynėse 
Įveikė St. Theresa penketuką re
zultatu 100:13. Už Aušrą žaidė ir 
tašų pelnė: Uogintaitė 41, Gata- 
veckaitė 22, Astrauskaitė 15, Si- 
rūnaitė 13, šapokaitė 7, Simonai
tytė 2.

Sekančios Aušros Sr .mergai
čių rungtynės įvyks šį sekmadie
nį 1.45 vai. su Vyčio Sr. K. Š.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės CYO lygos se

nior pirmenybių pirmose rungty
nėse įveikė St. Helen’s 78:32. 
žaidė: Kasperavičiūtė 6, Baraus
kaitė 2, Rutkauskaitei, Kriaučiū- 
naitė 35, O. Žėkaitė 29, E. Žėkai
tė 5, Dargytė, Anskytė. Praėjusį 
sekamdienį draugiškose rungty
nėse nugalėjo latves 47:19. Žai
dė: Dargytė 4, Rutkauskaitė 2, EI. 
Žėkaitė 4, O. Žėkaitė 14, Kriau- 
čiūnaitė 23, Kromaitė, Pacevičiū- 
tė, Barauskaitė, Anskytė.

Šios savaitės rungtynės: trečia
dienį 7 vai. Parkdale school jau
nės žaidžia pirmas Playground ly
gos pirmenybių rungtynes; ket
virtadienį 7 vai. Bloor Col. jau
niausios žaidžia su St. Thomas 
A ir 8 vai. ten pat senior žaidžia 
su Corpus Christi; sekmadienį 
1.4’5 vai. Prisikėlimo par. salėje 
CYO pirmenybių rungtynės Vy
tis - Aušra ir 3.45 vai. Loretto 
CoL jauniausios žaidžia su St. Ba
sils A.

Visuotiniame klubo susirinki
me praeitą sekmadienį išrinkti at
stovai sportininkų suvažiavimui, 
aptarti einamieji reikalai ir iš
klausyti pranešimai.

Jauniausios krepšininkės nuo
širdžiai dėkoja L. Radzevičiui už 
paramą naujoms uniformoms.

A. Š.
Šachmatai. Lapkričio 1 d. 2.30 

vai. p.p. Lietuvių Namuose šau
kiamas “Vyčio” šachmatininkų 
susirinkimas. Susirinkimui pasi
baigus, maždaug 3.30 vai., įvyks 
žaibo turnyras. Žaibo turnyre 
kviečiami dalyvauti ir sevčiai.

a. s.
SPORTAS LIETUVOJ
Šiaurės Vietnamo futbolo rink

tinė viešėjo Lietuvoje, sužaisda- 
raa draugiškas rungtynes su Vil

niaus Spartaku. Svečiai apvylė 
savo žaidimu beveik 10 tūkst. žiū
rovų mūsų sostinėje, pralaimėda
mi 7:0. Vietnamiečiai spaudoje 
pareiškė, kad jie yra dėkingi už 
viešangę, paaiškindami, kad fut
bolas pas juos nėra labai popu
liarus.

Knygynuose pasirodė “Sporti
ninko žinynas”, kuris yra lyg ir 
tęsinys, anksčiau ėjusio “Fizkul- 
tūrininko kalendoriaus”. Jame 
paduodamos žinios visų sporto ša
kų iš Lietuvos, SS, Europos ir pa
saulio gyvenimo 1958 m.

Gardine viešėjo Kauno J .Jano
nio vardo popieriaus fabriko krep 
šininkąi, tinklininkai, šauliai ir 
stalo tenisininkai. Lietuviai pra
laimėjo tik tinklinį. Gardiniečiai 
lietuvius apdovanojo suvenyrais 
ir gėlių puokštėm.

Lietuvos TSR Sporto draugijų 
ir organizacijų sąjungos moksli
nės - metodinės tarybos komisija, 
išleido pirmą respublikos augštų- 
jų mokyklų fizinio auklėjimo dės
tytojų moksliniu-metodiniu darbų 
rinkinį. Jame išspausidnti penki 
darbai: Vilniaus un-to fizinio la
vinimo katedros vedėjas V. Ost
rauskas rašo apie katedros de
šimtmetį, buv. dėstytojas V. Ma- 
saitis — tinklinio kamuolio per
davimo technikos mokymą, Kau
no medicinos instituto fizinio la
vinimo dėstytoja A. Dambraus
kienė, gyd. Z. Vegertas nagrinė
ja moterų fizinio auklėjimo klau
simą, o Vilniaus Pedagoginio In
stituto fizinio lavinimo dėstytoja 
M. Navaitienė, rašo apie trenira- 
vimose metodiką mažoje salėje. 
Rinkinys turi nemažai brėžinių, 
lentelių diagramą. K.B.

SUDBURY Ont.
Gillis prieš Thibout. “Paskuti

nių apkasų kova tarp krikščiony
bės ir komunizmo” — Sudburio 
universiteto profesorius dr. A. J. 
Boudreau pavadino vietinės Mine 
Mill 598 unijos darbininkų tarpe 
vykstančią priešrinkiminę propa
gandą, nes rinkimai bus š.m. lap
kričio mėnesį. “Kova, kuri vyksta 
unijos darbininkų tarpe nėra tik 
vietinis darbininkų ginčas”, — 
tęsė profesorius savo kalboj į Š. 
Ontario hydro suvažiavimo atsto
vus. — Tautinė Mine Mill unija, 
— tęsė toliau dr. B., — yra ko
munistų kontroliuojama ir vado
vaujama. Jos eilėse yra “šnipinė
jimo specialistas” Harvey Mur
phy, iš Britų Kolumbijos, tarp
tautinės Mine Mill and Smelter 
Workers unijos pirmininko pa
vaduotojas”. Dr. Boudreau sakė, 

....
DRAYTEN MOTORS

VARTOTŲ MAŠINŲ PARDAVIMAS 
LIETUVIAI SAVININKAI

1660 QUEEN ST. WEST. Telefonas LE. 5-2969
Jei jums reikalinga gera vartota auto mašina, užeikite ir Įsitikin
site. Mes sąžiningai patarnausime. Pas mus žemiausios kainos 
visame Toronte.

Kreipkitės: H. O. GROVAS, garažo vedėjas.

{sįįo^Lį^...
P ZzJ—--------- - ______

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

BLOOR 6 POINS. $4.000 įmokėję galėsite užimti šį 6 kambarių, naują — 
modemų, bungalow; 3 dideli miegami, šviesi - modemiška virtuvė, alyva 
apšildomas. Privatus įvažiavimas ir vienam automobiliui garažas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Išsimokėjimui geros, 10-čiai arba 20-čiai metų są
lygos. ‘ *

BLOOR - PRINCE EDWARD DRIVE. $5.000 įmokėti, 6 kambariai per 
du augštus, šiurkščių plytų, statytas prieš 12 metų ir labai gerai užlaiky
tas. 50 pėdų pločio sklypas, šoninis privatus įvažiavimas ir garažas, karš
to vandens alyva šildymas. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklos. Ne
turi skolų.

GLADSTONE AVE. • BLOOR. $6.500 ar mažiau įmokėti. Atskiras gerų ply
tų, 8 nepereinami kambariai, karšto vandens alyvos šildymas, 2 virtuvas, 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. PE1ERS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie • St. ^lair

$2.000 Įmokėti, gero muro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

1162 ST. CIAIR AVE. WEST
Bloor • Jane

$5.000 Įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-Čiai metų. Labai arti 
Bloor. .

Bloor • Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

St. Clair • Oakwood
$2.500 Įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

A L T O R S

ILCHOLKAN

527 Bloor St W.
DĖMESIO! 16 naujų dupleksų 

$4.500 įmokėti, kiekvienas 2-jų at
skiru butų po 6 kambarius, karsto 
vandens šildymas, privatus įvažia
vimas, nauji šaldytuvai ir plytos įei
na į kainą. 25 metų NHA skola mo
kama $98 mėnesiui. Perkantysis tu
ri uždirbti metams $4.500. Nuomos 
gauna $265 mėnesiui, puikus pirki
nys, paskubėkite.

VIENĄ DOLERI ĮMOKĖTI! 
Jane • Baby Point

8 kambarių per du augštus, atski
ras, puikus mūrinis namas, vande
niu alyva šildomas, 2 vonios, poilsio 
kambarys rūsyje, privatus^ įvažiavi
mas, turi būti parduotas.

Parkdale rajone
$700 įmokėti, 7 kamb. per du augš
tus, atskiras mūrinis namas, alyva 
šildomas, ilgos ir lengvos išsimokė
jimo sąlygos.

Pacific Ave. - Bloor 
$1.600 įmokėti, 6 kamb. ir dviejų 
saulės kamb. puikus mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, gražus didžiulis kie
mas, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Bungalow 
Jane - Annette

$1.900 įmokėti, 5 kamb. ir dviejų 
kamb. rūsyje, alyva šildomas, mū
rinis, didelis kiemas, garažas, že
ma kaina.

Dupleksas
Bloor - High Park • 

$3.500 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo-L 
mas, gražus viduje, arti Bloor.

TEL. DARBO LE. 2-4404

kad Murphy, kurio tikra pavardė 
būdavo dažnai skelbiama kaip 
Abe Tchernakovsky, yra baigęs 
Maskvos Lenino universite
tą. Kalbėtojas sakė, kad Neis 
Thibault, kuris taip pat savo sla
višką pavardę pakeitė i prancū
zišką, unijos tautinis prezidentas 
per eilę metųgavo Įsakymą iš ko
munistų centro atsisakyti augštes- 
nių pareigų, nusileisti žemyn, ir 
mėginti atgauti komnuistų pra
rastą kontrolę Sudburio Mine 
Mill unijoj, paveržiant valdžią iš 
Don Gillis vadovybės. Kalbėto
jas nepranašavo, kas laimės lap
kričio rinkimus Sudburio unijoj, 
bet pažadėjo, kad Sudburio un-tas 
ir toliau skelbs tiesą taip, kaip 
profesoriai ją mato “... ir nieko 
daugiau kaip tik tiesą, tiesą su 
didžiąja T”. _

“Jei šiame krašte akademinė 
laisvė dar ši tą reiškia, universi
teto profesoriai turi būti be bai
mės ir be priekaišto. Tokiais mes

•> Bloor • High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
Įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas 

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Jane - Bloor 
$4.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

Delaware Ave. - College 
Viena skola 10-čiai metų 

$4.500 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, didelis gražus kie
mas, garažas.

Dupleksas 
Indian Rd. - Bloor 

$5.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, didžiulis kiemas, garažas, vie
na skola likučiui 10-čiai metų, pui-* 
kus nuomavimo distriktas.

Windermere Ave.
8 kamb. per 2 augštus 

$5.600 įmokėti, šiurkščių plytų, pui-' 
kus atskiras namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyva šildomas, garažas 
su plačiu įvažiavimu.

High Park • Roncesvalles 
$6.900 įmokėti, 11 kamb .atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas,x 
vand. alyva šildomas, 3 virtuvės, 
didelis kiemas, privatus įvažiavi
mas, lengvos ir ilgos išsimokėjimo 
sąlygos.

Pomirtinis pardavimas 
Dupleksas - Glenlake - Bloor 

$7-8.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, šiurkščių plytų atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, dvigubas garažas, namas be 
skolų, turi būti parduotas.

NAMŲ LE. 5-1584

ir manome būti, nežiūrint kaip į 
tai žiūrės p. Thibault”.

Tiestinas tiltas. “Kalbant apie 
vakarinius universiteto kursus su
augusiems”, — tęsė dr. B., — jų 
mokymas nereiškia tik pradinio 
ar viduriniojo mokslo plėtimą ir 
pagilinimą. Tų kursų tikslas yrą 
nutiesti tiltą tarp intelektualų, 
mokslininkų ir masių.' Tai yra 
mėginimas pateikti tolimesnį iš
mokslinimą eiliniam žmogui ir 
taip padėti jam išspręsti jo klau
simus. Universitetas turi kiek ga
lima arčiau eiti su kasdienio gy
venimo tikrove toje apylinkėje, 
kurioje jis tarnauja. Universite- - 
tas turi nusileisti žemyn iki liau
dies ir dirbti su liaudimi, su pa
galba šimtmečiais įgytos žinijos 
ir patirties lobyno”.

Įvairūs kaltinimai. “Grįžtant 
prie komunizmo, Sudburio un-to 
profesoriams nėra lengva skelbti 
tiesą. Jie yra kaltinami lyg būtų 
kontroliuojami INCO kompanijos 
ar R. K. Bažnyčios, jei kada inte
resuojasi unijos reikalais”. ;

“Kai mes stengiamės pasiekti' 
galvoseną darbininkų, kuriuos 
komunistai laiko savo įrankiais ir 
tik jų vienų nuosavybe, jie — ko- ' 
munistai — laiko mus įsibrovė
liais, kurie kišasi ne į savo reika-’ 
lūs. Tačiau darbininkai yra pa-: 
likti patys vieni. Jie daug yra riii-- 
kentėję, nes visos visuomenės kla
sės yra jiems priešingai nusista- 
čiusios (išnaudoja darbininkus 
kapitalistai, bet dar šlykščiau iš
naudoja komunistai ir jų unijos). 
Dėl to mes mokome kasyklų dar
bininkus pagrindinių ekonominių 
pradų, pagrįstų krikščionybės 
idealais, taip, kad patys darbinin
kai galėtų atpažinti subversyvinio 
sąmokslo veiklą, kurią komunis
tai stengiasi skleisti darbininkų 
unijose”.

Po šios kalbos suvažiavimo da
lyviai sukėlė truikšmingas nuošir-. 
džias ovacijas prof. dr. Boudreau;

(“The Sudbury Daily Star”, ’ 
Oct. 23, 1959).
V. ir M. Kapočiai, kurie Sudbu

ry turėjo maisto krautuvę ir ge
rai vertėsi, persikėlė gyventi Į 
Bostoną, JAV.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju B. Jakubonienei 

ir visoms prisidėjusioms už suruoštą 
man pobūvį “gandro” laukiant.

Ačiū B. Jakubonienei, A. Baltutie-; 
nei, V. Jasiūnienei, M. Kriaučeliūnie-! 
nei, S. Kačinskienei ir S. Poderienei,

Jūsų linkėjimai ir gražios dovanos 
ilgai man primins lietuvišką draugiš
kumą. Aldona Kručienė. -

Kalėdų švenčių proga sutek-, 
kite džiaugsmo savo artimie- • 
siems Lietuvoje. Siųsdami ; 
dovanas sutaupysite pinigus * 
ir laiką tik per Lietuvių Pre- ■ 
kybos B-vės Anglijoje atsto
vą A. Kusinskį. Naujas ad- * 
resas: 369 McLeod St, tele- 
fonas 4-1605. t
Parduodame namą 66 Whitta

ker St. — netoli Spruce St, 4 šei
mų 2 po 3 kambarius ir 2 po 2, 
kambarius. Pajamų $3.000 į me
tus. Prašome $19.000. Grynais 
$6.500.

- W., Montreal, P. Que. Telef.’ 
VI. 2-8501.

Norėdama

S. JOKŪBAITIS
Parlipiau marginius.

TELEFONAI: įstaigos LE. 7-3173 • namą LE. 4-0773



T8VHKĖS ŽIBURIAI 3 ft«t.
=

■ H ■MII! Ar š. Amerika pasiruošusi varžyboms? -%

V^VASI-S žytų j šipulius (tai — komuniz
mas). tik užsnūskite ir nustokite 
būti budrūs...

Anot Bruce Hutchison, kas ma-

Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.-

Y Jūsų patarnavimui skambinti: •'
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109

—

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
966 Dundas St. W.

Valome, dažome, įaūdžiame 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

Tel. LE. I -5688

CONSUMER' GAS CO.

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

_KROSNYS-GAZA!-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.

ibnodama iki 5 metų išsimokėjimui. • - Visų rūšių remonto darbai.

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

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

41

ŽUKLAVIMOM

Ir įvairius kitus SPORTO REIKME- 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 

‘gausite tik:

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
<£io.j?at galite. ujsispkyti Jąivą#is. motorus bei Įvairius medžioklinius šautuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso
15 w _

TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
- J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
;Qaugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą. 
'-r Darome visų rūšių'automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patai* ymus, su- 
Jonkstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimą 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).

Baby Point Paint & Wallpaper
JC.LL., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popietis, įvairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

• Kviečiame atsilonkyti orho skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI . 351 JANE ST. (prie AnneHe).

Dar yra Įmonių, laikraštininkų 
*arpe, tebesvarstančių Chruščio
vo vizitą ir darančių logiškų iš
vadų. štai. Victoria, B.C., gyve
nas laikraštininkas Bruce Hut
chinson pabrėžia, jog Chruščiovo 
vizitas šiaurės amerikiečiams bu
vęs visdėlto apynaudingis. Esą, 
jis leidęsis šio žemyno žmonėms 
Visiškai realiomis akimis pažvelg
ti i save ir kartu geriau patiems 
Save pažinti. Gyvenime dažniau
siai taip yra — labai atydžiai ste
bėdamas kitą žmogų, prisiverti 
žvilgterėti ir pats į save ...

šiame atvejuje, esą, išėjo taip, 
kad jau nebeužtenka pasakyti, jog 
Sovietų Sąjungą yra blogas kraš
tas, Amerika — geras, jog Chruš
čiovas blogas, o Eisenhoweris — 
geras. Esą, dabar tokie klausimai 
visiškai nebestatytini, nes prieš 
yra daug aktualesnis klausimas: 
ar šiaurės Amerika ir jos visuo
menė bei vadai yra pasiruošę sto
ti ir ar yra pajėgūs laimėti visas 
raudonųjų iššauktas rungtynes, 
ar ne? ?..'

Koks atsakymas į tai?
O gi, esą, šios dienos akimis 

žiūrint, nelabai palankus ameri
kiečiams. Dauguma šio krašto re
aliai galvojančių žmonių sampro
tauja, jog Amerika dar nėra pasi
ruošusi visokeriopoms varžyboms 
su raudonaisiais.

Taigi, ir šiame atvejuje, esą, 
reikia būti dėkingiems Chruščio
vui. kad jis, atsilankydamas čia. 
tą faktą (deja-, labai nemalonų) 
tarytum iškėlė prieš amerikięčių 
akis ir tarytum privertė ypatin
gai susirūpinti, kad varžybų kon- 
teste nebūtume tų pusėj, kurie 
pasirenka iš dviejų išeičių — žū
ti ar būti — pirmąja ...

Amerikos ekonomika, esą, gana 
augštam stovy. Tačiau Sovietų 
Sąjungos ekonomika, ypač pasku
tiniaisiais metais. įžymiai smar
kiau auga.:negu Amerikos. Žino
ma, esą. jie dar toli nuo mūsų, 
bet laikas dirba jų naudai. Taigi 
ypač-šioj srity, Amerikai jau rei
kalingas ypatingas susirūpinimas 
‘r pasitempimas.

Ligi šiol Š. Amerika, esą, di
džiavosi, kad čia progresas ir ger
būvis yra augščiausias visame pa
saulyje. Taip lygiai buvo galvo
jama, kadz Sovietų Sąjungos sis
tema grius ir subyrės i šipulius. 
Deja, to nebuvo, o nūdien — tas 
primityvas netgi daro iššaukimus 
rungtyniauti su Amerika kaiku-, 
riosė srityse ... . '

Kitas autorius, taipogi kana
dietis, Norman Smith, Ottawa 
Journal skiltyse labai rimtai Įspė
ja šiaurės Amerikos vyriausybes 
ir gyventojus jokiu būdu nežiūrė
ti kritiškomis akimis ir su panie
kos žvilgsniu Į Sovietų Sąjungos 
mokslininkų pasiekimus raketų, 
sputnikų, o taip pat diplomatijos 
ir net hockey srityse kaip i tam 
tikras šteaiges. kurios, vos nukri
tusios ant žemės, dažniausiai grei
tai sutarnsta. Iš to, esą. gali su
sidaryti labai rimta sniego dan
ga ...

Chruščiovo žodžių propaganda 
ir tikrovė
Ir dar kartą grįžkime prie Bru

ce Hutchinson samprotavimų. Jis 
rašo: “Kai Chruščiovas mums ta
rė. iog vienoj ar kitoj srity, mes 
netikusiai veikiame ar dirbame 
(jo akyse, žinoma, tai buvo pro
paganda), bet mums — reikėjo 
rimtai susirūpinti ir pastatyti sau 
klausimą: “Ar tikrai taip?” Ir

jeigu mes negalėsime sau teigia
mai atsakyti, tuomet pasaulio 
akyse Chruščiovas bus teisus. Va
dinasi^ bus kas nors netvarkoj 
pas j

Žipoma, esą, šitoks klausimas, 
amerikiečiams labai sunkus ir ne
įprastas. Nes jie — visuomet gla- 
vojojįr gal tebegalvoja) besą ne
klaidingi ...

Netgi garsus amerikiečių laik
raštininkas, Walter Lippmann, iš 
mažystės galvojęs apie gerą, są
žiningą ir net neklaidingą Ameri
kos visuomenę'. Deja, spėjęs su
laukti 17 metų, jis kapituliavęs, 
matydamas, kad jo svajonės ne-’ 
išsipidė...
-— Didžiulė nelaimė su Ameri
kos visuomene yra toji, — teigia 
Lippmann, — kad ji niekad ne
turi ir nenori turėti prieš akis 
“rimtų tikslu” .... Amerikiečiai, 
dar ir šiandien tebėra pripratę

nuošė, pasakys, kad Amerikos gy
ventojai — tikrai jaučiasi laimin
gais žmonėmis, todėl jie ir gali
nius ištikti pavojus užmiršta- Dėl 
to tad labai teisus yra Walter 
Liopmann, rašydamas, kad ame
rikiečiai negalės, visdėlto. būti 
tikrai laimingi, pakol neišmoks 
turėti prieš akis ir “rimtų tikslu” 
nevien tik “good time” proble
mas.

Ypač šių dienų grasios atmos
feros akivaizdoj, pakol amerikie
čiai “nesurimtės” — jie nebūsią 
pilAai laimingi, net jei i jų šeimų 
garažus pastatytumei ir po tre
čią automobilį, o į kiekvieną kam
barį — po televizijos aparatą, 
šiandien reikią susirūpinti daug 
rimtesniais dalykais, kurie iš tik-

gyventi pagal nusistovėjusią dok- rujų graso Šiaurės Amerikos že- 
triną: laisvė, gerbūvis ir gėris. 
Deja, yra gyvenime veiksnių, ku-

mynui ir. bendrai, visai-laisvojo 
pasaulio daliai. Pr. Alšėnas.

LONDON, Ont
Brizgiui už dalyvavimą šiose iš
kilmėse. Be to, abu organai yra 
dėkingi muz. J. Petrauskui, vi
sam LL chorui, Ratkevičių šei
mai, Andriušaitienei, Mačienei, 
Eimantu šeimai, Narakienei, A. 
Petrauskienei. Gr. Petrauskienei, 
Petrašiūnienei. Ed. K. Petraus
kui. A. E. Pociui ir kitiems savo 
darbu prisidėjusiems, o yoač vi
siems aukotojams ir šventės da
lyviams, kurių dėka mes galėjo
me pagerbti mūsų mylima klebo
ną ir patys tikrai šventiškai nu
siteikti šioje mažoje mūsų kolo
nijoje. Valdyba ypatingą dėkin
gumą jaučia jubilėjaus komiteto 
pirmininkui A. Petrašiūnui, ku
riam atiteko sunkiausioji šių iš
kilmių darbo dalis, ir buv. londo- 
niečiui ,dabar gyvenančiam To
ronte, Vyt. Pačkauskui — už do
vanos vyskupui paruošima.

Linkime mūsų gerb. klebonui 
sulaukti deimantinio kunigystės 
jubilėjaus! D .E.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
. Telefonas LE. 3-2904

. » I?

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

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SW4NKAS

Sav. D. KAUNAITĖ 
.  ..i., .i, .tirri.

OfLS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas ktiro-alyvos* pristatymas 

patarnavfrnas.
Telefonas LE. 3-4908.

1,

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Potkolo 1 o$m iki»$3.dOO. Paskola*, indėliai ir gyvybė apdrausto.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Tefef. HI. 7-1601
Toronto

DARBO VALANDOS:
'V

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. .ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 včrl. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dan<fas St. Taranto, Ont.

< ' Telefonas LE. 2-8723

*

A. P. GARAŽAS
1S39 OWMOAS ST. W. 

Dufferm/

Vmj rSIrą mediėnhth ovtčfmbilią 
r«moftfos. Spec. Fordomatie - Hyd-

DĖMESIO!
A

DĖMESIO!
r Taisau visų rūšių

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

• • 18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas Ra 6-4063
III Oi Iifti

So v. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

Telefonas U. 5-9130

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompą

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPOHtS

Visi elektros įrengimai fr pataisymai 
OTUCKOfTH yrCITOl IF yOtOntUOTO*.

Tel. LE. 3-1080

iškilmingai pagerbtas 
kliu. J. Danielius

Lodonne pirmą sykį turėjome 
šitokios rūšies ir masto iškilmes. 
Mūsų gerb. klebono-kąpeliono J. 
Danieliaus, šiais metais švenčian
čio kunigystės auksini jubilėjų, 
pagerbimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis, kurių metu gie
dojo muz. J. Petrausko vadovau
jamas ir gerai tai Progai paruoš
tas Londono lietuvių choras. Da
nutė šviloaitė solo įspūdingai pa
giedojo Bach-Gounod Ave Maria 
ir Mozarto Aleliuja. Choro atlik
ta Dambrausko malda “O Dieve”, 
oriminė Įgulos bažnyčią ir tuos 
laiminguosius laikus, kada nepri
klausomoje tėvynėje per radiją 
kiekvieną rytą ją išklausydavome 
vis su nauju žavėsiu ir religiniu 
susikaupimu. Iškilmingas Mišias 
laikė pats jubiliatas .asistuojamas 
trijų kunigų. Turiningą pamokslą 
pasakė J.E. vysk. V. Brizgys. Jis 
pažymėjo jubiliato didelį atsida
vimą Bažnyčiai ir iškėlė jo nuo
pelnus organizuojant lietuviškas 
parapijas beatsikuriančioje tėvy
nėje. Dėl kunigų trūkumo ir jo 
jaunatviškos energijos, kun. J. 
Danieliui, vos tik vieną parapiją 
sutvarkiusiam, tekdavo keltis vėl 
kiton karo nuniokoton vieton ir 
ten pradėti organizuoti kitą nau
ją parapiją. Taip jis visą savo 
amžių ir praleido darbe, sau as
meniškai nieko nepasiekdamas ir 
nieko neįsigydamas. Vyskupas 
prisiminė tas dienas, kada jis 
kun. Danieliui tarnaudavo Mi
šioms, taip pat išryškino skirtu
mą tarp tos aplinkos, kurioje yra 
kunigas ir kurioje jo nėra. Mišių 
pabaigoje prabilo Londono vysk. 
J.E. J. C. Cody. Baigus jam kal
bėti. apyl. valdybos pirm. E. Da- 
niliūnas ir tautiniais drabužiais 
apsirengusi v-bos narė B. Ratke
vičiūtė įteikė jam medžio droži
nį — lietuvišką kryžių ir atitinka
mą meniška adrešą/tuo jam padė
kodami už jo palankumą lietuviš
koms pamaldoms Londone, kurių 
dešimtmetis išpuola kaip tik šiais 
metais. Pamaldose dalyvavo ir 
lietuvių prietelius kataliku mo
kyklų vadovas ir šv. Petro kated
ros klebonas monsinjoras Feeney 
ir kiti.

Po pamaldų Įvyko pietūs, ku
rių metu jubiliatą sveikino J.E. 
vysk. V. Brizgys, įteikdamas jam 
nepaprasta dovaną — žiupsnelį 
žemės iš Lietuvos. Visų lietuvių 
vardu tarė žodi L. Eimantas. Be 
to, dar ji sveikino Delhi klebo
ną s-kanėlionas kun. Riekus, ju
biliato kanadietis klebonas White, 
skautų atstovas ir LL choro at
stovai* įteikę jam Kristaus pa
veikslą ir kryžių. Visu Londono 
lietuviu vardu jubiliatui įteikta 
komunijos taurė. Iškilmes filma
vo Ed. K. Petrauskas. Iš kana
diečiu didelį palankumą mums 
parodė J.E. vysk. Cody. suradęs 
galimybės pas mus atvykti tufė- 
damaą šalia to dar d ve i as iškil
mes. kurių vienas Windsore; 
monsinioras Feencv ir St. Jo
seph’s bažnyčios klebonas kun. 
White. Jei dar ko buvo galima 
nageidauti, tai tik daugiau žmo
nių. Tenka apgailestauti, kad iš 
^idžiujli lietuviu kolonijų ir ši 
karta, kaip ir paprastai, beveik 
niekas nepasirodė. Londono lie
tuviai dažnai būna Hamiltone ir 
Toronte, o kiek sykiu anų kolo
nijų tautiečiai atsilankė pas mus?! 
Ir didžiosios kolonijos retai kada 
turi tokiu iškilmių, kuriose da
lyvautu net du vyskupai. Pačių 
londoniečiu prisirinko maždaug 
nenkis sykius daugiau, negu ei
lini sekmadieni. Iškilmės buvo 
baigtos Marija Marija ir Tautos 
himnu.

Bendr. valdyba ir iubilėjaus pelnas skiriamas Nepriklausdmy- 
komitetas nori išreikšti nuošir- bės Mnzėjaus įrengimui Čikagoje 
džiausią padėką J.E. vysk. V. J. V.

Niagara pusiasalis
Ramovėnų veikla

Liepos 25 <d. įvyko V. Bieliūno 
ūkyje — R.R. 1 Welland, Ont., — 
šeimyninė gegužinė su varžybiniū 
šaudymu, kurio tikslas buvo at
kreipti- mėgėjų dėmesį i šaudy
mo Sportą. Dalyvavo Toronto VI. 
Putvio kuopos šauliai, Wellando 
Medžiotojų ir žuklautojų klubas, 
skautai vyčiai ir Niagaros pusias. 
ramovėnų skyrius. Rochesterio 
ramovėnų skyrius buvo pasižadė
jęs dalyvauti, bet neatvyko.

Šaudymo varžybose dalyvavu
sių grupių teisėjais buvo: Toronto 
VI. Putvio šaulių kuopos V. Ba- 
čėnas, Wellando Medžiotojų ir 
žuklautojų klubo J. Baliukas ir 
Niagaros p. ramovėnų P. Balsas.

Grupinėse varžybose I vietą 
laimėjo skautai vyčiai — 317 t., 
II — ramovėnai 263 t., III — 
Toronto šauliai — 245 t. ir IV — 
Wellando M. ž. kl. — 204 t.

Įteiktų prizų piniginės vertės 
nebuvo vien tik moraliniai “Ge-i 
rajam šauliui” pažymėjimai. Pa
žymėjimai buvo meniškai gražiai 
lietuviškais raštais išpiešti B. Si
monaičio iš Port Colborrie, Ont.

Organizacijos sustiprinimui pi
nigais prisidėjo po $2: Ą. Vicko- 
sas ir J. Girevičius, po $1: vienas 
neišskaitomas, K. Jasevičius, P. 
Balsas. Kavaliauskas, J. Kavolė- 
lis, I. Šajauka, V. Skrebutėnas, V.- 
Žemaitis. S. Gudaitis, Š. Vaitkus, 
K. Skrebutėnas, J. Dilys ir 50 čt. 
J. Baliukas. Viso $16,75.

Ramovėnų skyriaus vardu,.pri- 
sidėjūsiems pire šio parengimo 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja. Taip pat reiškia padėką gar
siakalbio operuotojui K. Butkui, 
kuris taip maloniai linksmino ten 
buvusius lietuviškų plokštėlių 
muzika, taip dailiai skambėjusia 
Po plačiuosius apylinkės laukus, 
ir pp. Galdikams už bufeto tvar-‘ 
kymą. j

Rugsėjo 19 d. Keswick, Ont., 
įvykusiose šaudymo' rungtynėse 
tamovėnai pralaimėjo prieš To
ronto šaulius varžybas dėl Sylva 
b-vės taurės, bet antra kartą ap
gynė prieš Toronto lauiius — 
398 taškais su 471 tašku savo 
skyriaus taurę.

Lapkričio 14 d. Niagaros pusia
salio skyrius ruošia Kariuomenės 
šventės minėjimą su paskaita, 
menine dalimi ir subuvimu. Me
nine dali sutiko išpildyti mūsų 
gerbiamas TL Choras “Varpas”.

Lapkričio 15 čt. pamaldos žuvu
siųjų karių intencija 10 vai. ryto 
75* Rolls Avė. koplyčioje St. Ca
tharinas.

Kariuomenės šventės minėjimo

ANT. JUOZAPAITfS

Tėfsomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki II vai. vak.

V. Semaška

Tokia tiktu
— Kodėl tamstą atleido iš pas

kutinės vietos? — ponia klausia 
merginą, atėjusią pasisiūlyti tar
naite.

— Už tai, kad neišmaudžiau 
vaikų.

— Mamyte, paimk ją, paimk, 
— staiga pradėjo šaukti mažasis 
Jonelis. '
, - Amžinas škotas

— Tu gi galėjai duoti tam 
bent penny, — pastebi žmona vy
rui, kai jie praeina pro ištiestą se
nelio elgetosranką.

— Aš sušelpiu tik tuos, kurie 
tikrai pagalbos yra reikalingi.

— Bet kaip tu pažįsti, kurie ta
vo pagalbos tikrai reikalingi?
' — Ogi tokie yra perdaug išdi
dūs, kad ką nors priimtų ...

Išsiskyrė amžius ,
— Pasakykite man, pone Ku- 

lieša, ar tamsta ir jūsų sesuo esa
te dvynukai?

— Buvome vaikystėje. Dabar 
ji yra penkiais metais jaunesnė 
iž mane ...

Geriausias kasininkas
— Iš buvusių mano kasininkų 

Gabrielius buvo visdėlto pats ge
riausias.

— O man atrodo, kad jis toks 
išsiblaškęs buvo ir užuomarša.

— Teisingai. Bet tai gera sa
vybė. štai jis jau atsidūrė Austra
lijoje, o kasą pasiimti ir pamir
šo...

Čigoniškos vedybos
Mokytojas pasakoja vaikams 

apie čigonų vedybas. Tarp kitko 
primena, kad čigonai, apisvesda- 
mi, sudaužo puodynę. Mažas Jo
nukas klausosi, o paskiau surinka.'

— Mano tėvelis ir mamytė va
kar turėjo čigoniškas vedybas!

— Kaip tai galėjo atsitikti? — 
paklausė mokytojas.

— Mano mama sudaužė ant te- 
tytės galvos puodynę...

Abu nepėsti
Prie durų po koncerto Įvyksta 

toks pasikalbėjimas:
— Ką tamsta manai apie mano 

skambinimą?
— Tamsta skambini kaip Ku- 

čiūnas, bet ne taip gražiai.
— O jūs kalbate kaip Saliamo

nas, tik ne-taip išmintingai.

Moteris
Chemikai po eilės metų tyri

nėjimų nustatė tokias moters sa
vybes:

Cheminis ženklas 110.
Atominis svoris — 120.
Randama — visur, kur yra 

vyrų. ;
Reakcijos — verda betkada ir 

užšąlą kiekvieną minutę.
Nepaprastos savybės — turi la

bai didelę trauką auksui, sidab
rui ir brangakmeniams.

Bendros žymės — tirpsta pa
tyrusiose rankose.

A

Or. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

šeštadieniais pagal susitarimą

Dr, V. Sadauski~»ė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER KO 
(2-ras namas nuo Rowcesval

- les), Toronto.

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

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

■■■iii' " u • - n':

W.A.,LĖNČKI,
B.A., L.L.B.

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

, • I . ■ - 7 ■ - 1 i- ... ................  •

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

TWef. ištaigos: , Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-6978

Dažai ir sienoms 
popierfe!

Vaikei, iepeėiai, terpentnm.
Šky’s Paint & Wallpaper 

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

Kabinetas: LE. 4-4451 •
Dr. P. NIORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(j rytus nuo Dufferįn St.)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., z 
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. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

PADAROMI
minkšti baldai

pageri ttžsatymtrs ir erpfraaktami seni 
labai pigia kaina. Darbas garantuotas.

Telefonas WA. 2-7981

a

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE

AL DUDA



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI =

MONTREAL, Cue

25-kiy METŲ SUKAKTUVINIS

PROGRAMĄ ATLIKS 
SOL. A. PAULIONIS IR MUZ. A. PRIALGAUSKAS. 

AKOMP. MUZ. S. GAILEVICIUS.
t ŠOKIAMS GROS “OLYMPIA” ORKESTRAS. 

PRADŽIA 7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI. .
5 7.« -

Svečius atgaivins turtingas bufetas, o turintiems laimės pasitar
naus PUIKI LOTERIJA. Vienas iš pirmojo šimto atvykusių svečių 

LAIMĖS RADIJO APARATĄ. 
Bus ir kitų vertingų įėjimo dovanų.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

TORONTO. Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Iškilmingas mirusiųjų prisi- 

minimas parapijos bažnyčioje šį 
sekmadienį: 7.30 vai. vak. įvyks 
visuotinis mirusiųjų pagerbimas, 
egzekvijos, pamokslas ir procesija 
per bažnyčią su specialiomis mal
domis už vėles. Pirmadienį šv. 
Mišios pradedamos 6 vai. rytą, o 
paskutiniosios 10 vai. dieną. Pir
madienį vakare 7.30 vai. gedulin
gos šv. Mišios su pamokslu.

Už vėles užsakomų šv. Mišių 
intencijos surenkamos sekmadie
nio vakare.

— Vėlinių proga už vėles lai
mima visuotini atlaidai. Sąlygos 
— priimti šv. Komuniją ir sukal
bėti atitinkamas maldas.

— Šį sekmadienį per Mišias 
solo giedos sol. A. ščepavičienė. 
Pamokslai kun. P. Ažubalio.

— Kalėdojama šiose gatvėse: 
Lisgar, McKenzie Cres., Niagara, 
Stanley, Adelaide, Givens, Queen, 
St. Clarens, Lansdowne, Margua- 
retta ir Lindsey.

— Sąrašai dėl darbų pašte 
prieš Kalėdas išsiunčiami šį tre
čiadienį. Prašą darbų pakvieti
mus darbui gaus jau asmeniškai 
tiesiog iš pašto įstaigos.

— šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. oJno 
Kazlausko vėlę jo mirties dienai 
prisiminti. Už šv. Jono Kr. Pašai
pūnės Draugijos mirusius narius 
pamaldos pirmadienį 10 vai. ryto.

— Dėl tragiškai automobilio 
nelaimėje žuvusios a.a. Mikolajū- 
nienės, gyvenančios Westone,-gi
li užuojauta velionės vyrui ir vai? 
kams.

— Pakrikštyti: Albertas Ra
nier šiaudinis ir Viktoras Paulius 
Žioba.

Pedagoginių paskaitų ciklas
šeštadieninės mokyklos moky

tojai ir besidomi pedagoginiais 
klausimais tėvai yra kviečiami į 
pedagoginių paskaitų ciklą. Pa
skaitas skaitys A. Rinkūnas. Pir
moji paskaita bus ši sekmadienį 
lapkričio 1 d. 4 vai. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo seselių darželio pa
talpose — 46 Delaware Ave.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
narių susirinkimas šį sekmadienį, 
lapkričio 1 d., 3 vai. p.p. virš ‘TŽ’ 
redakcijos — salėje.

Toronto liet. Caritas 
trumpas posėdis įvyks šį sekma
dieni, lapkr. 1 d., tuoj po 11 vai. 
pamaldų šv. Jono Kr. par. klebo
nijoje. Visi Caritas nariai malo
niai prašomi posėdyje dalyvauti.

Kariuomenės šventėje, 
kuri įvyks lapkričio 22 d., pa-, 
skaitą sutiko skaityti Herbertas 
Stepaitis. Meninėje dalyje daly
vaus TLCh. “Varpas”, sol. V. Že- 
melytė ir sol. B. Marijošius.

Skiepijimas nuo polio vėl vyk
domas anksčiau skelbtose vietose 
darbo dienomis vakarais 7-10 vai., 
o šeštadieniais 9-12 vai. Dabar 

, skiepijama jau antrą kartą. Kas 
dar nėra visai skiepytas, gali atei
ti ir pirmo skiepo gauti. Antrą 
kartą einantieji turi atsinešti pir
mo skiepijimo pažymėjimą.

Kraujo davėjų Raud. Kryžiui 
vis dar stokoja. Rugsėjo mėn. 
gauta 5.660 pintai kraujo, kai 
rugpiūčio mėn. tebuvo gauta 
5.064. Bet ir rugsėjo mėn. gautų
jų dar neužtenka. Kad patenkintų 
mėnesinį pareikalavimą visų 22 
Toronto* ligoninių, reikią dar 
1.840 pintų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Kris

taus Karaliaus šventė buvo pami
nėta ypatingu būdu — be įprasto 
tokiomis progomis parapijos cho
ro pasirodymo ir iškilmėms pri
taikyto pamokslo, kurį sakė Tė
vas Modestas, parapiją maloniai 
nustebino Prisikėlimo parapijos 
Vyrų Draugijos suorganizuota vy
rų bendra Komunija, kurią pri
ėmė apie 400 vyrų. Po Mišių bu
vo vyru agapė, kurią skoningai 
pasiruošė patys vyrai ir kuri pra
ėjo trumpų nuotaikingų kalbų, 
juokų ir pakilių dainų nuotaiko
je. Dalyvavo ir šv. Jono Kr. pa
rapijos komiteto bei vyrų d-jos 
pirmininkai. Sveikiname savo pa
rapijos vyrus ir linkime tolimes
nės gražios veiklos.

Kristaus Karaliaus šventei at
žymėti buvo dar kita graži agapė, 
kurią rengė mūsų jaunimas ir 
kurioje dalyvavo apie 120 jaunų- 
jų,ateitininkų, mergaičių popietės 
dalyvių ir šiaip jaunimo. Sveiki
name savo jaunuosius veikėjus ir 
jiems taip gražiai vadovaujančias 
Marijos Nek. Prasidėjimo seseles. 
z — Nuoširdžiai dėkojame Nia
garos pusiasalio liet, parapijos 
klebonui T. Barnabui už pagalbą 
klausyti išpažinčių Kristaus Ka
raliaus šventėje.

— Parapijos choras repetuoja 
Vėlinių programą, bet jau atei
nančią savaitę jis pradės ruoštis 
Kalėdoms. Kviečiame visus cho
ristus gausiai lankytis repetici
jose. Be |o, kviečiame Į chorą 
naujų narių. Netoliinpje ateityje 
parapijos choras planuoja iškylą.

— Ši savaitė yra spalio mėne
sį paskutinė, todėl visus dar kar
tą kviečiame stropiai kalbėti ro
žančių. Bažnyčioje jis kalbamas 
po 8 vai. Mišių.

— Pirmos Komunijos, nekata
likiškas pradžios mokyklas ir ne
katalikiškas gimnazijas lankan
tiems mokiniams religijos pamo
kos vyksta kiekvieną sekmadienį 
po 10 vai. Mišių. Gimnazistai ren
kasi Į'kleboniją, kiti — Į aktorių 
kambarius ir kitas patalpas, ku
rios tą dieną tanu tikslui paskir
tos.

— Mergaičių popietės daromos 
kiekvieną savaitę sekmadieniais, 
3 vai. p.p. muzikos studijoje. Vi
sos mergaitės į šias įdomias ir 
naudingas popietes labai kviečia
mos. Šiuo laiku mergaitės ruošia
si kalėdinio pasirodymo progra
mai.

— Šį sekmadienį Prisikėlimo 
parapijos III-jo Ordino nariai 
rengia kongregacijos agapę, kuri 
bus muzikos studijoje apie 1 vai. 
p.p. Prieš agapę nariai bažnyčioje 
turės mėnesinį susirinkimą ir 
konferenciją. Be vietinės kongre
gacijos narių, į agapę nuoširdžiai 
kviečiami ir šv. Jono Kr. kongre
gacijos nariai, Prisikėlimo para
pijos draugijų valdybos ar jų at
stovai, parapijos komitetas ir ki
ti visi, kurie II-jo Ordino veiklai 
ir idealams yra palankūs.

— Kitą savaitę bus lankomi pa
rapijiečiai šiose gatvėse: Beres
ford Ave., Kennedy Pk. Rd., Ke
nnedy Ave., Runnymede Rd., El
lis Park Rd., Ellis Ave., Mapple- 
view Ave., Fisken Ave., Lincoln 
Ave., Gilmour Ave.,, Jennings 
Ave., Glendonwynne Rd., Evelyn 
Ave., Idyllwood Cr., Evelyn Cr., 
Rowland St.

— Vėlinių išvakarėse, šį sek
madienį, 7 vai. vak. daromas tra
dicinis mirusių minėjimas. Bus

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

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

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

Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.50.
T. L. Ch. “Varpas”.

ANTANO PABEDINSKO
dviejų metų metinėse šv. Mišios bus laikomos spalio 28 ir 
31 d.d., trečiadienį ir šeštadienį, 8 vai. ryto Prisikėlimo pa* 
rapijos bažnyčioje. ■.

Bronė Pabedinskienė.

PETRU) PADOLSK1UI mirus,
reiškia užuojautą jo žmonai Elzbietai, sūnui Algimantui, 
dukteriai Bertai ir jų Šeimoms. '

Vėlinlų išvakarėse, šį sekma
dienį, visi dalyvaukime iškilmin
gose pa 
sius. Pamaldos įvyks 
ĄV bažnyčioje. Vėlinių diena — 
<ai didžioji šventė, skirta prisi-

mirų

Ar jau ruošiatės 
tradiciniam 
metiniam "Vyčio" 
baliui?

šauniausias klubo parengimas 
įvyks š.m. lapkričio 7 d. Royal York 
viešbutyje Ontario salėje.

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

progai pritaikytas pamokslas, o 
choras giedos parinktas giesmes. 
Kiekvienais metais šios pamaldos 
yra labai gausiai lankomos, todėl 
ir šiemet visus prašome gausiai 
dalyvauti.

— Kviečiame visus iki lapkri
čio 1 d. prisiųsti savo Vėlinių no- 
venos intencijas. Kurie iki to lai
kė jų dar nebūtų atsiuntę, jas dar 
galės Įteikti specialios rinldiavos 
metu Vėlinių išvakarėse prieš 
mirusių paminėjimo pamaldas.

— Vėlinių novenos Mišios bus 
laikomos visą lapkričio mėnesi, 8 
vai. ryto. Tik pačią Vėlinių die-! 
na, pirmadieni, jos bus laikomos' 
9 vai. ryto. Šios Mišios bus egzek- 
vijinės ir iškilmingos. Šalia no
venos intencijų, jose bus prisi
minti visi mūsų parapijos ir To
ronto kolonijos* mirusieji bei jų 
artimieji, ypačiai nukankinti ir 
žuvę okupaejų metu.

— Vėlinių proga kviečiame vi
sus melstis už mirusius ir gausiai 
pasinaudoti atlaidų malonėmis. 
Visuotinius atlaidus galima pel
nyti tiek kartų, kiek kartų aplan
koma bažnyčia ir sukalbama 6 Tė
ve mūsų, 6 Sveika Marija ir 6 
Garbė Dievui Tėvui. Supranta
ma, atlaidams pelnyti sąžinė turi 
būti be sunkios nuodėmės. Išpa
žinčių bus klausoma sekmadienį 
per visas Mišias ir vakare per mi
rusių prisiminimo pamaldas. At
laidų pelnymo pradžia v— sekma
dienį 12 vai. dieną, o pabaiga — 
pirmadieni, 12 vai. naktį.

— Tėveliai, kurių vaikučiai 
ruošiasi Pirmai Komunijai ir ku
rie lanko katechetines pamokas, 
kviečiami i susirinkimą lapkričio 
8 d., sekmadienį, po 11 vai. Mi
šių muzikos studijoje. Laukiame 
gausaus dalyvavimo, nes reika
linga apspręsti svarbių dalykų.

— Kviečiame visus atkreipti 
dėmesį, kad lapkričio 8 d., sek
madienį, 6 vai. vak. mūsų jauni
mas Prisikėlimo parapijos salėje 
ruošia dideli jaunųjų talentų pa
sirodymą, kuriame dalyvaus įvai
rių rūšių pavieniai ir grupiniai so
listai, imtininkai, atletai, šokėjai, 
Lt. Programa dus baigta bendrais 
svečių ir jaunimo šokiais. Prašo
me visus, ypačiai tėvelius ir jau
nimą į šį jaunimo pasirodymą at
kreipti reikiamą'dėmesį. čia tu
rės reikšriiės gal ne tiek materia
linis, kiek moralinis ir dvasinis 
paskatinimas, ką mes kaip sykis 
galėsime parodyti gausiu dalyva
vimu.

— Anketa senelių namų steigi
mo reikalu susilaukė gražaus at
garsio ir atsakymai į ją gausiai 
plaukia. Kurie iki šiol tuo reikalu 
dar nesuspėjo pasisakyti, prašo
me tai padaryti kiek galima grei
čiau, nes Prisik. par komiteto in
formacinė komisija nori pradėti 
atsakymu klasifikavimo darbą, 
kuris vėliau bus paskelbtas. Atsi
liepimai į anketą yra labai įvai
rūs ir įdomūs, vieni kitus papildą 
ir paremią, bet taip pat ir vieni 
kitiems prieštaraują. Norime dar 
kartą pastebėti, kad pasisaką sa
vo nuomones, savęs nieku neįpa-

Paremkime vaikų darželio 
bazarą

Lapkričio 21 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje vaikų darželio rė
mėjos rengia bazarą. Pelnas ski
riamas vaikų darželio namų sta
tybai. Maloniai prašoma sunešti 
bazarui fantus i darželi — 46 De
laware Ave. arba į Prisikėlimo 
parapiją iki lapkričio 15 d.

Rėmėjos.
KLK Moterų D-jos C. Valdyba, 

išrinkta pereito suvažiavimo, pa
siskirstė pareigomis: pirm. A. 
Sungailienė, vicep. D. Bražienė, 
sekr. S. Petraitienė, iždin. D. 
Keršienė, social, reik, vadovė S. 
Butkevičienė.

- ’ ’ -IT \ ’ - -a. - * .

Toronto stud, ateitininkų 
valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. Romas Stirbys, vicep. 
D. Stonkus, sekr. N. Karosaitė.

Šv. Juozapo gimnazijoje 
tarp 70 mergaičių, gavusių junior 
imatriculation; 'pažymėjimus gavo 
ir dvi lietuvaites: Lilija Vasytė ir 
Vida Anskytė.

Pirma kartų 
Kanadoje
naujausias linksmos komedijos 

lenkiškas filmas

"Kapelusz 
Pana Anatola"

Lapkr. 9,10 ir 11 d.d. ASTOR 
kino teatre, 653 Yonge St.

Toje pačioje programoje ant
ras spalvotas filmas Warner 

Bros, gamybos
_ “GYVULIŲ PASAULIS”. .. 
Atidaryta nuo 5.30 v. p.p. Se
ansas prasideda 6 v. pp. ir trun

ka iki vidurnakčio.
Pasakykite ir draugams apie 
šią tikrai puikią programą.

minti mūsų mielus mirusius, nuo 
kurių mus skiria dar amžinybė. 
Jie laukia mūsų ir mūsų Motinos 
Bažnyčios maldos — šv. Mišių, 
nes tai pati galingiausia malda.

Nekalto Prasidėjimo seselių 
namuose, 1450 Rue de Seve, lap
kričio 15 d. 9 v. r. iki 11 vai. 
įvyks seselėms paremti bazaras 
— labdarybinis išpardavimas. 
Montrealio lietuviškoji visuome
nė kviečiama/atsilankyti. Išparda
vimui fantai priimami seselių 
namuose.

Šv. Kazimiero bažnyčios varpų 
šventinimas įvyks lapkričio 23 d.

Kariuomenės šventės minėji
mas ruošiamas lapkr. 29 d., sek
madienį, D’Arcy McGee mokyk
los salėje, šventę ruošia Liet. Sa- 
vanorių-Kūrėjų Sąjunga, Liet. 
Karių-Veteranų S-ga ir Montre
alio šaulių kuopa.

Kaz. Žižiūno 35 m. vargoninin
kavimo šv. Kazimiero parapijoje 
sukakčiai paminėti lapkričio 7 d. 
rengiamos specialios iškilmės. 
Jas rengia atskiras komitetas.

Pradėtas kalėdojimas. Pagal 
gražią lietuvišką ir krikščionišką 
tradiciją, parapijų kunigai pradė
jo lankyti savo parapijiečius. A'. 
Vartų parapiją sudaro visi lietu
viai katalikai gyvena i vakarus 
nuo St. Laurent gatvės- Taip su
darkė Jo Em. Montrealio arki
vyskupas Kardinolas Leger. Pa
gal pageidavimą Jo Eksc. St. Jean 
vyskupo, jnūsų parapijos globai 
priklauso ir lietuviai katalikai 
gyveną St. Jean diecezijoje. Jūsų 
aukos kalėdojantiems kunigams

doją kunigai mielai priims ir pa
rapijos nario mokestį bei a u kak 
A V bažnyčios statybos fondui.

Marijos sambūris* Aušros Vartų 
parapijoje. Siekiant padėti inūstt 
lietuviškajam jaunimui ugdyti 
gilų bei jautrų lietuviškumą ir 
krikščioniškumą, AV parapijoje 
kuriamas Marijos Sambūris. Jam 
vadovaus Tėv. J. Borevičius. Or
ganizaciniu darbu rūpinsis seselė 
Celina.

AV parapijoj pereitą sekmadie- x 
ni po Sumos įvyko misijonieriaūs 
T. Pauliaus, OFM, pagerbimas> 
vaišės. Parapijos patyrusios šei
mininkės paruošė visiems labai 
skanius, šiltus pietus. Parengimo 
pelnas paskirtas AV parapijos 
statybos fondui. Suaugusieji au
kojo $1,50 ir vaikučiai 50 centi|.

AV parapijos vadovybė dėkoja 
T. Pauliui, OFM, už jo apsilan
kymą mūsų tarpe ir labai nuošir
džiai pravestus atlaidus. Tėvas 
Paulius yra žinomas, kaip didiS 
sportuojančio jaunimo globėjas 
Toronte. Jis grįžo i Torontą šį piĘ- 
nac’ieni. Esame taip pat labai dė
kingi už dalyvavimą mūsų para
pijos atlaiduose kun. klebonui X 
Bobinui, kun. Stankūnui ir kuii 
Jucevičiui. *

Skelbiami užsakai AV parapi
joje: Stasys Kalikauskas, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Čikagoje, 
su Ona Savickaite^ AV parapijoj 
Juozas Kačinskas su Gerardina 
Bongers, abu Aušros Vartų para
pijos. ‘ ;

Labai maloni žinia. Po ilgų if 
didelių pastangų AV parapijos 
komiteto bei lietuvių statybiniri- 
kų-ekspertų, AV bažnyčios staty
bos bendrovė Fortin Ltd. galuti
nai sutiko pataisyti visas šios baž
nyčios statyboje padarytas klai-

yra skiriamos parapijos kunigų das. Svarbiausias darbas bus baž- 
-išlaikymui. Savaime aišku, kalė-jnyčios namatu izoliavimas iš lau;-

Vėdaru Balius!
KUR?

Ogi lapkričio 7 d. šv. Jono Kr. para
pijos salėje. Vėdarus jau kepa- dai- 
nietės. Bus ir kitų skanumynų.

DR. M. ARŠTIKAITYTĖ 
suaugusių akių ligonių nebepri- 
iminėja. Jos kabinetas'perkeltas 
i Hospital for Sick Children — 
555 University Ave., kambarys 
119. Priima tik vaikus iki 14 me
tų amžiaus.

Dėl susitarimo galima rašyti 
laišku arba skambinti EM. 6-7242, 
local 351.

Serga
Women’s College ligoninėje ser

ga Nijolė Baziliauskienė.
Iš Springhursto i Collingwood 

ligoninę po širdies priepuolio 
pergabentas Vilius Puodžiūnas.

žuvo lietuvė
Pereitą penktadieni Weston 

Main St., prie Cardėll Ave., mai
šyto betono išvežiojimo sunkveži
mis užmušė lietuvę Mariją Miko- 
lajūnienę, 67 m., gyvenusią -19 
Maple Bush Ave. Kaip praneša 
policija, ji buvusi sustojusi prie 
gatvės ir žengdama i gatvę prisi
dengusi lietsargiu. Matyt, lietsar
gis ir sukliudė jai pastebėti atle
kianti sunkvežimi. . \

r*

Arturo Scotti,
Toronte plačiai žinomas italų vi
suomenininkas, publicistas ir re
daktorius, C. Ethnic Press klubo 
aktyvus narys, mirė spalio 16 d. 
Toronto itališkajai bendruomenei 
šio šakoto visuomenininko mirtis 
yra didelis smūgis.

Arturo Scotti mirė Mount Si
nai ligoninėje, tesulaukęs 48 m. 
Į Kanadą jis atvyko 1951 m. iš 
Neapolio, kur buvo vienos preky
binės firmos vedėjas, o paskiau 
dirbo socialinės pagalbos organi
zacijoje. Toronte savo karjerą 
pradėjo kaip lėkščių plovėjas 
Royal York viešbuty. Mirė kaip 
du kart per savaitę einančio Cor- 
riere Canadese vyr. redaktorius.

Toronto vokiečiai ir Šiemet 
rengia Kanados vokiečių mugę 
Casa Loma. Ji vyks lapkričio 15 
- 20 dienomis.

Toronto 125 m. jubilėjaus pro
ga Toronto Hydro-Electric Sys
tem savo rūmu — ’

Toronto

St.

įjšnuomojamas vienas kambarys su 
baldais I-me augšte, vyrui arba mote
riai. Tel. LE. 4-9371, skambinti po 
4 vai. p.p.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
II augšte High Park rajone, be bal
dų. Duodama naudoti šaldytuvas ir 
elektrinė plyta. Tel. RO. 94291. Skam
binti iš ryto iki 3.30 vai. p.p. ir va
karais po 7 vai.

Lietuvių Vaikų Namų Statybos 
Fondui aukojo:

81.000 Prisikėlimo parapija;
Po $10 J. Baltakys, St. Juodikaitis, 

A. B. Jurėnas;
Po $5 B. Putna, V. žemaitis, K. 

Strianpis, D. Tarvydas, Vadauskienė 
L, N. N., V. Urbonas, S. Jurevičius, J. 
Rupkalvis, V. S. Liuimai, V. Dalindie- 
nė, Bernard, P. Kušlikis, J. Bedarfas, 
J. Yčas, E. K. Šlekys, J. Stalioraitis, A. 
Ciplijauskas, K. L. Dargis, V. E. Gra
bauskas, E. Kondratas, J. Matijošaitis;

$4 S. Berneckienė;
Po SŠ A. Laugalienė, S. Jonynienė, 

X. Y., Z. J. Mažonai, Z. Pranaitis, Ma
tusevičius, J. E. Stankevičius, A. S. 
Vinskas:

Po $2 Roževičiai, P .Kondratas, V. 
Baltrušiūnas, Grinsky, V. Gvaldo, J. 
Zabulionis, A. Bemotaitis, K. činči- 
kas, P. Steponauskas, J. Randze, A. 
Margevičienė, St. Petrulienė, J. Uogin
tas, M. Petronis, P. A. Ščepavičiai, A: 
E. Lapinskai, P. Vinskas, žarmatė, 
Karolis V., A. Starkus, G. Butkys, Ga- 
putis, J. F. Mačiulis. J. Jotautas, J. 
Duobaitis, V. Jurevičius, L. Goceitas, 
P. Naudžiuvienė, V. Stulgys, J. Mardo- 
sas, K. Žulys:

Po 81 J. Sukauskas, V. Kulys, V. Ro
ževičiai, V. Dailydė, J. Jakelaitis, J. 
Zlotkus, J. Graibus, Matulevičius, Bud- 
revičienė, Krysevičius, L. Ciplijaus
kas, M. Gvildys, S. L Varanka, V. T. 
Kobelskis, I. Morkūnas.

Prisikėlimo parapijai ir visiems au
kojusiems gili padėka. Teatlygina 
Jums Augšciausias!

Nek. Pr. Marijos seserys.

ko pusės. Darbą žada pradėti jau 
sekanti mėnesi. •

Polio susirgimų Montrealy, ne
skaitant pereitos savaitės, šiemet 
yra buvę 977. Iš jų 53 užsibaigė 
mirtimi. ’ ;

DISTRICT ESTATE
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
Vi. 2-8501

D. N. Soltrukončs CR. 6-5075
F. Ycisutis LA. 2-7879
A. Merkevičius CR. 9-9793 .
A. Budnūnas RA. 2-8035
P. Adomonis RA. 2-2472
P. Boltuonis LA. 6-2084
Pr. Rudinskas HU. 1-2957

Sekite mūsų skelbimus opie paskirus
objektus 'NL', 'TŽ'f 'Star', 'La Press'. ’

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tetefonuokite ar atvykite 
asmeniškai J

VEDYBŲ BIURĄ "WALCl" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. - 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nud 6-9 vel. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omz., tarpininkavimas

VELTUI. U

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ir 
vienas kambarys viengungiui. Galima 
virti. Tel. LE. 4-8056.

PARDUODAMA pigiai Singer siuvama 
mašina. Tel. WA. 1-6605.

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. 7-428flį
PARDUODAMAS ūkis 100 akerių prie i 
400 Highway, 50 mylių nuo Toronto, Į 
2 gyvenami namai ir kiti ūkio trobe
siai. Tel. LE. 2-1679.

Sutaupysite I 
pinigus

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimai Toronte ir tolimomH 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont 
reali, Londonu, Windsor^, Hamiltonų 
North Bey, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO.
OtftOVOS

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

rifelių anglių pristatymui. 
Skambinkite: IX 5-0527

PARDUODAMA 
skaidriai švari obuolių sunka, 

įvairaus dydžio stiklinėse bonkose. '
Labai tinka pasigaminti vyną namuose.

Skambinti tel. RO. 9-8801

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

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1611 Bloor St W Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

DUNDAS - GLADSTONE. $6.500 viso kaina. 6 kambarių sujungtas namas, 
reikalingas dekoruoti, oru alyva šildomas. Garažui vieta.
PACIFIC PRIE BLOOR GATVES. $18.000 viso kaina. 8 nepereinami kam
bariai, 3 virtuvės, vandeniu alyva šildomas, platus įvažiavimas, 2 garažai, 
gražios plytos. < . . ’
PEARSON - RONCESV ALLES. $13.000 viso kaina. įmokėti $2.000. 6 kam
bariai, vandeniu apšildomas, naujas furnace, gartžas.
HAVELOCK - BLOOR. $22.000 viso kaina .{mokėti $5.000. Balansui 10 
metų morgičius, 9 kambariai, vandeniu alyva šildomas. 3 mūriniai gara
žai, privatus įvažiavimas, didelis sklypas.
EGLINTON • OAKWOOD. $42.500. Nauias triploksas, 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su pečiais ir šaldytuvais. $15.000 įmokėti.

ALINGI NAMAI PARDAVIMUI


