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Tauta ar valstybė?
Kai žmogui ką skauda, kaip tik tas visur ir užkliūva. Saky

sim, ranka šiaip, atrodo, niekur neužkliūva. Bet tegul tik bus ji 
sužeista, visur klius. Ten net, kur, atrodo, nei negalėtų užkliūti. 
Tas pats yra visuomenės bei tautos gyvenime. Skauduliai visa
da visur užkliūva, nuolat dėl jų daug kas jaudinasi, skundžiasi, 
priekaištauja vieni kitiems, nors labai retai tegali pasiūlyti pa
tikimų sprendimo būdų. ’ •

Didysis mūsų skaudulys yra Lietuvos pavergimas ir vis ne- 
ryškėjančios tautos išsilaisvinimo perspektyvos. Visi mes dėl to 
sielojamės, visi ilgimės saulėtekio žarų, o kai jų vis dar nepaste
bime, daromės irzlūs, priekabūs ir dažnai lengviname savą širdį 
priekaištais bei kitų puldinėjimais. Visi to paties siekiame, bet 
besginšydami neretai vieni kitus padarome tikrais nevidonais ar 
pusgalviais. Ar nebūtų tad verta vieną kartą nuoširdžiai ir atvirai 
panagrinėti, padiskutuoti tuos pagrindus, kuriais yra paremta 
mūsų išeiviškoji veikla?

Gal būt, daug kam atrodo, kad čia jokių neaiškumų jau nėra 
— principai per kelioliką metų yra sutvirtėję, įleidę giliai šaknis 
į visos lietuviškosios visuomenės sąmonę, iš esmės neabejotini, 
tad ką čia besiaiškinsi? Betgi yra taip pat žmonių, kuriems atrodo, 
kad užsitęsusi krašto okupacija ir pasaulinių pajėgų konsteliacijos 
kryptys reikalautų mūsąją veiklą laisvajame pasaulyje paremti 
jau kiek kitokiais principais. Čia gal mums tektų išrišti vieną labai 
drastišką klausimą, būtent, kas yra augštesnė vertybė — tauta 
ar valstybė? Kaikam atrodo, kad mūsų visa veikla iki šiol pirmon 
vieton iškelia valstybės atkūrimo būtinybę, jai subordinuojant 
ir tautos išlikimo bei tautinio sąmoningumo reikalą^ nors mes 
valstybę suprantame kaip tautos gyvenimo formą, kaip priemonę 
laisvai reikštis jos galioms bei siekimams. Tautą gi mes supranta
me kaip etninį vienetą, ne kaip tam tikros teritorijos gyventojų 
visumą, kaip linkstama suprasti šiame etninių kongliomeratų 
kontinente.

Ar tik ne dėl valstybinio prado primato mūsoje sąmonėje 
taip labai griežtų formų buvo įgijęs ir ginčas tarpe pirmon vieton 
stačiusių valstybinio tęstinumo principo išlaikymą, bei tų, kurie 
daugiau" vertino tautos valią, pareikštą per rezistenciją bei jos 
organus. Gal būt dabar dėl' tos pačios priežasties tokių griežtų 
formų yra įgijęs ginčas dėl vadinamojo santykiavimo su kraštu 
galimybių. Dėl jo per toli nueinama, nors iš esmės visi vienodai 
galvojame. Visi juk žinome, kad bendravimas tautiniu požiūriu 
būtų sveikintinas, taip pat visi žinome, kad jis neįmanomas ne 
dėl "pačios tautos ar išeivių visuomenės nusistatymo, bet tik dėl 
visą Lietuvos gyvenimą sukausčiusio okupanto, o būkštaudami, 

čiuojamės tarytum nežinotume padėties, priekabiaudami prie kaž
kurio kieno nors neaiškaus posakio ar prąsitarimo. Prieiname 
prie to, kad nusikaltimu pradedame skelbti net pasirūpinimą li
kimu savo artimųjų, likusių anapus geležinės uždangos. O-daug 
kam juk atrodo, kad nebūtų .jokio nusikaltimo, jei tik būtų įma
noma, pasirūpinti ir visos pavergtos tautos gyvenimo palengvini
mu. Ir būtų nusikaltimas to nedaryti, jei tai būtų įmanoma. Mes 
juk visi tą ir darome jau eilę metų atkreipdami pasaulio dėmesį į 
sovietinę genocidinę politiką Lietuvoje, siųsdami siuntinius ir 
kitais būdais.

Šiame atvejy kaikas kelia dar ir kitą klausimą, būtent, ar mū
sosios politinės veiklos pagrinde turi dominuoti riteriškasis tie
sumas ar nūdienei politikai būdingas lankstumas, kuris principų 
taip pat nepaneigia? Ar nevertėtų mums tuos principinius klausi
mus kartą visiškai šaltai padiskutuoti? Galime juk kalbėtis be 
priekaištavimosi ir be pasmerkimų, grynai teoretiškai. “TŽ” mie
lai tokius pasisakymus išspausdintų, o jie gal padėtų išvengti 
kaikurių klajojimų ir dėl sąvokų susimaišymo iškylančiu ginču 
bei barniu.

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS

KAS NAUJO
Sovietų Inturisto tarnautojai 

V. I. Babkin ir N. Bondarev lan
kėsi Toronte ir kt. vietovėse. Jų 
kelionės tikslas esąs sudominti 
Kanados ir JAV turistus Sov. Są
jungos gyvenimu, kad kuo dau
giau jų vyktų ten. Vizų reikalai 
esą suprastinti ir sovietinė viza 
kanadiečiams ir amerikiečiams 
išduodama per 7 dienas. Esą žy
miai sunkiau sovietų piliečiams 
gauti Kanados ar JAV vizą: tai 
užtrunką virš mėnesio. Kanados 
laikraštininkai betgi pastebi, kad 
praktikoje yra atvirkščiai.

Darbininku unijas Sov. Sąjun
goj pripažinti buvo pasiūliusi 
Windsoro auto darbininkų unija 
Ontario Darbo Federacijos suva
žiavime, bet pasiūlymas buvo at
mestas motyvuojant, kad sovieti
nės unijos yra valdžios paverg
tos. šis pasiūlymas yra naujas 
ženklas komunistų pastangų, sie
kiančių išgauti sovietinių unijų 
pripažinimą š. Amerikoj jau nuo 
seniau.

Geležinkeliečių unijos, apiman
čios ne traukos tarnybas, parei
kalavo pakelti atlyginimą 25 c. 
valandai. Tokių tarnautojų yra 
135.000 ir geležinkeliams tai at
sieitų $67.000.000. šiuo metu jie 
gauna $1.77 už valandą. Dabarti
nė sutartis baigiasi gruodžio 31 
d. B-vės pasiūlė pradėti derybas 
gruodžio 2 d.

Kanada nukentėtų pirmoji, jei 
Sov. Sąjunga taptų pasaulinio 
masto prekybine šalimi, pareiškė 
ūkinių reikalų žinovas Franklin 
A. Lindsay, buvęs JAV vyriausy- 

ly. Esą Sov. Sąjunga eksportuotų

KANADOJE?
tuos pačius gaminius kaip ir Ka
nada ir užkariautų pasaulio rin
kas žymiai pigesnėm kainom, šis 
pavojus kol kas dar nėra arti, nes 
Sov. Sąjunga pati stokoja daugy
bės gaminių ir iki 1965 m. nepa
jėgsianti daug ko eksportuoti.

Parduotuvių ženklai, duodami 
kaikurių firmų savo pirkėjams 
norint patraukti daugiau klijen- 
tų, susilaukė aštrios kritikos iš 
įvairių organizacijų. Esą šitoks 
pirkėjų viliojimas iš didžiųjų par
duotuvių pusės, kenkia mažes
niems pardavėjams, kurie neišsi
gali duoti viliojamųjų ženklų bei 
kuponų, pagal kuriuos vėliau da
linamos atitinkamos vertės pre
kės. Teisingumo min. Fulton pa
reiškė, tai esąs provincijų reika
las. Albertos prov. jau uždrau
dė. B. Kolumbijoj tai uždrausta 
savivaldybių įstatymais; leidžia
ma tiktai naujoms parduotuvėms, 
atidariusioms savo verslą, dalinti 
prekes vienu ar kitu būdu tik per 
7 dienas. Ontario vyriausybė ža
da į tą reikalą nesikišti.

Imigracija iš Britanijos per 
pirmuosius š.m. 8 mėn. gerokai 
sumažėjo. Pernai tuo pačiu metu 
Kanadon atvyko 20.000 britų, šie
met — 14.000. Tuo susirūpino 
Kanados vyriausybė. Esą, britų 
ateivių mažėjimas esąs žalingas 
krašto augimui. Praėjusią vasarą 
Britanijoj buvo suorganizuota 
Kanados savaitė; kuri paskatino 
daugiau britų persikelti Kana
don. Ir apskritai Kanados imigra
cinės Įstaigos varo intensyvią pro
pagandą apie puikias įsikūrimo 
galimybes Kanadoj. Britų spau- 

kutintas sulaiko žmones nuo emi
gracijos.

Naujai įsteigto statybininkų ordino nariai darbo metu. Jų paslaug a yra pasinaudoję ir įvairių kraš
tų pabėgėliai. sį

A. A. vysk. Ramanausko mirtis ir laidotuvės
A.A. vysk. Pr. Ramanauskas 

šią vasarą liepos mėnesį buvo iš
vykęs gydytis t Druskininkus ir 
sugrįžęs jautėsi gerai. Bet ne
žinojo, kad pradėjo vystytis cuk
rinė liga. Rugsėjo mėnesį pasi
juto blogiau. Manė, kad tai inks
tai ar šiaip kas, ruošėsi važiuoti 
tikrinti sveikatą. Bet mažai jis 
savimi rūpinosi ir tik artimieji 
vos priversdavo važiuoti gydytis. 
Rugsėjo vidury turėjo priepuolį, 
bet; nežinojo nuo ko ir dar daly- 
vavo a.ar? kun. iAnt'. Viskanto lai-TPaežėrio klė
dptuvėse. ’

Pabaigoj rugsėjo vyko gydytis. 
Sustojo laikinai Telšiuose, bet to
liau; važiuoti nebegalėjo ir rugsė
jo 28 d. atsigulė ligoninėn. Ana- 
lizas-. parodė stiprų kraujo cuk- 
ringumą. Su vaistais cukringumą 
numušė, jautėsi geriau, savo var
do dienos proga priėmė’sveikin
tojus. Bet spalio 7 d. pasijuto blo
giau, analizė rodė, kad kepenys 
paliesti, inkstai netvarkoje. Gy
dytojų konsiliumas nutarė ope
ruoti. Operaciją darė gyd. Jan
kauskas ir Blatienė. Bet opera
cija nieko negelbėjo ir velionis 
spalio 15 d., prie jo budint kancl. 
kun. dr. Br. Barauskui, ištaręs 
paskutinius žodžius — omnia 
prospero (visa gera pasiekiau, vis
ką laimiu)—14 vai. 25 min. mirė. 
Ligos diagnozė: kasos takų užde
gimas.

Spalio 16 d. vysk. P. Maželis, 
lydimąs 20 kunigų nuėjo į ligoni
nę ir su procesija atlydėjo ka
tedrom čia atidaram karste iš
buvo iki spalio 19 d., laidotuvių.

Laidotuvių iškilmėse dalyva
vo 5.vyskupai ir virš 150 kunigų. 
Dalyvavo Vyskupai: Rygos vysk. 
Strods, Matulionis, gyv. Šeduvoj, 
Steponavičius iš Vilniaus, Slat
kevičius gyv. Nemunėlio Radvi
lišky, ir Telšių P. Maželis. Vys
kupijų valdytojai buvo: Stankevi
čius iš Kauno, kurį atlydėjo ku-

Pasitrauks sovietai iš Vengrijos?
Britų spaudoj pasklido žinios 

apie sovietų kariuomenės rengi
mąsi pasitraukti iš Vengrijos, 
kurion Įžygiavo karo metu ir ant
rą kartą — su papildomom ar
mijom 1956 m. sukilimo malšin
ti. Esą tam yra gan aiškių ženklų. 
N. Chruščiovas, vos grįžęs iš JA 
V-bių, apsilankė Rumunijoj, kur 
susitiko su Vengrijos komunistų 
vadu Janos Kadar. Su juo Chruš
čiovas aptaręs sovietų kariuome
nės pasitraukimą, kuris būsiąs pa
skelbtas paties Chruščiovo Buda
pešte lapkričio 30 d. per septin
tąjį Vengrijos komunistų partijos 
kongresą. Prieš 3 metus J. Ka
dar vienoj savo radijo kalbų 
skelbė, kad sovietų armija pasi
trauksianti iš Vengrijos, kai tik 
imsianti veikti pačių vengrų 
darbininkų ginkluotosios pajė1 
gos”, žiniomis iš Budapešto ir 
Vienos, dalis sovietų armijos jau 
pasitraukusi po rudens manev
rų; iš 100.000 karių belikę 50.000 
ar 60.000. Kariuomenės vadovy
bė parduodanti atliekamus sunk

ius, vežimus ir kt. daiktus.vežimu.,________ _________t.
Taipgi parduodami automobiliai, 
priklausą sovietų civiliniams ir

nigų seminarijos rektorius kun.! kevičiuš. Nulydėjus į požemį, at- 
Alf. Lapė, ir Meldus, Kaišiadorių I giedota Viešpaties Angelas ir Ma- 
vyskupijos valdytojas, gyvenąs j rija Marija. Karstas padėtas šalia 
Vievyje, kurį atlydėjo kancleris 
P. Bakšys. Panevėžį atstovavo 
prel. A. Kripaitis, kan. Grigaliū
nas, šv. Petro ir Povilo par. kle
bonas, ir Kl. Gutauskas, katedros 
klebonas. Dalyvavo visa Telšių 
kapitula: prel. J. Galdikas, prel. 
Kuodis, kan. Juodaitis iš Šiau- 
lių.JKanauninkų buvo: J. Gašlū
nas, Tauragės altarista; A. Kiela,

a.a. vysk. J. Staugaičio karsto.
Laidotuvių dieną katedra bu

vo pilna tikinčiųjų, pamokslus 
pasakė prel. R. Kuodis ir Taura
gės kleb. kun. J. Beinorius. Pa
šarvotas atviram ąžuoliniam kars
te" išbuvo nuo penktadienio vaka
ro iki pirmadienio. Visas dienas 
buvo gausiai žmonių lankomas, 
vakarais gedulingi mišparai, o po

lių altarista; M. Vėlutis, Juoza- 
pavo klebonas; Misevičius, Šedu
vos klebonas; Želvys, Šiluvos al
tarista; St. Būdvytis, Vėžaičių 
klebonas; J. Valaitis, Mažeikių 
altarista.

Iškilmingas laidotuvių Mišias 
laikė vysk. P. Maželis, choras gie
dojo Hallerio Missa Quinta, po to 
Castrum doloris, kur dalyvavo 
vyskupai: Maželis, Steponavičius, 
Strocs, Slatkevičius ir kan. Stan-

Norvegijos parlamento penkių 
narių komisija 1959 m. Nobelio 
premiją paskyrė Philipp J. Noel 
-Baker už pastangas taikai. Esą 
jis paskyręs savo gyvenimą skleis
ti tautų brolybei, armijų suma
žinimui ir taikos kongresų orga
nizavimui. J. N. Baker yra Bri
tanijos darbiečių partijos narys, 
bendradarbiavęs su F. Nansenu 
ir C. Chelwood, laimėjusiais No
belio taikos premiją 1922 m. ir 
1837 m. Studijavo kvakerių 
sektos kolegijoj Haferforde ir pa
sižymėjo atletikoj. I D. karo me
tu buvo jis sanitarinių dalinių 
viršininku. Vėliau jis ėmė rašyti 
spaudoj taikos reikalais. 1919 m. 
jis dalyvavo britų delegacijos su
dėty Paryžiaus taikos konferen
cijoj. Organizuojant Jungt Tau
tas jis dalyvavo jos konstitucijos 

ka-
kariniams pareigūnams.

Neabejotina, kad sovietų 
riuomenės atitraukimas iš Veng
rijos, kaip tai įvyko prieš metus 
Rumunijoj, Chruščiovo politikai 
bei propagandai būtų labai nau
dingas. Visam pasauliui galėtų 
šaukti: žiūrėkite, kokie geri so
vietai — tikri taikos nešėjai! Va
kariečiams tai būtų įrodymas tai
kingų sovietų intencijų. O rizi
ka Maskvai šiuo atveju nedidelė. 
Komunistinė valdžia vėl pasta
tyta ant savo kojų, jos priešai 
ištremti Sibiran, nužudyti arba 
atsidūrę Vakaruose, o jei vėl su
liepsnotų sukilimas — nesunku 
raudonajai armijai grįžti iš Veng
rijos - Sov. Sąjungos pasienio.

Jei Maskva nori parodyti tai
kias intencijas, turėtų pasitrauk
ti iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų, kuriuos raudonoji armi
ja okupavo 1940 m. kaip pirmą
sias komunistinio imperializmo 
aukas. Deja, ten kol kas jokių so
vietų armijos pasitraukimo ženk
lu nematyti. Bijoma įsileisti net 
užsienio lankytojus, išskyrus sos
tinės, kur patenka tik komunis-

Kryžiaus Kelius.
A.A. vysk. P. Ramanauskas iš

buvo Telšiuose per dešimtį me
tų. Būdamas kunigų seminarijos 
profesorium, vyskupu pagalbi
ninku, savo maloniu ir kiekvie
nam prieinamu charakteriu įsi
gijo daug prietelių, tad iš ten 
apie jo mirtį ir laidotuves rašan
tis išsitaria: “Visi liūdime, bet 
taip Tėvui patiko”. K.V.M.

Premija taikos skleidėjui
sudaryme ir buvo pirmosios bri
tų delegacijos narys J. Tautų pil
naties posėdy 1946 m. Britų par
lamente kaip darbiečių atstovas 
jis dalyvavo 30 metų, eidamas 
pareigas įvairiose ministerijose. 
Paskutinis jo veikalas “Ginklų 
lenktynės — programa pasaulio 
nusiginklavimui”, išelistas 1958 
metais.

PASKIRTOS “T. ŽIBURIŲ” 
KONKURSO PREMIJOS 
Praėjusį sekmadienį posėdžia

vo jaunimo rašinių konkurso ko
misija, susidedanti iš kun. Pr. 
Gaidos, Ant. Gurevičiaus ir dr. A. 
Šapokos. Ji apsvarstė visus septy
nis gautus rašinius ir iš jų atrin
ko tris geriausius. Atidarius vo
kus paaiškėjo ir laimėtojų pa
vardės, kurios bus paskelbtos per 
“TŽ” dešimtmečio minėjimą lap
kričio 14 d. Laimėtojams apie 
tai pranešta laiškais. Jie pakvies
ti į iškilmes, bet nežinia ar galės 
dalyvauti. Jei galės .atvykti, pre
mijos bus iškilmingai įteiktos. 
Premijuoti rašiniai bus netrukus 
paskelbti “T. žiburiuose”. Pre
mijų mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis, paskyręs $100. Pirma
jai premijai paskirta $50, antra
jai — $30, trečiajai — $20. če
kis jau gautas ir laukia laimėtojų 
atsiimant.

Suėmė 95 
"bytnikus"
Brooklyn©, JAV, policija pa

darė masines kratas pas miesto 
padaužas-bytnikus ir rado didelį 
kiekį narkotikų — marijuanos. 
Kratose dalyvavo 140 policinin
kų, priklausančių narkotikų kont
rolės skyriui, ir konfiskavo už 
$1.000.000 narkotikų. Visa eilė 
policininkų buvo užsiauginę barz
deles ir dalyvavo tų padaužų pa
rengimuose. Kai viską išaiškino, 
vieną dieną susėmė žymią dalį to 
“sąjūdžio” dalyvių. Kažkurie jų 
yra vedę, turi šeimas ir liko pa
leisti už užstatą. Suimtieji ne
liūdėjo — šoko ir dainavo polici
jos nuovadoje.

“Žiburių” spaustuvės naujojo 
linotipo skoloms apmokėti dar 
prisiuntė aukų bei parėmė pirk- 
•ami ‘ Žiburių” bendrovės šėrų 

šie lietuviškos spaudos rėmėjai:
AUKOJO: po $5 Henrikas 

Chvedukas iš (Toronto, Ant. Sta- 
lionis iš Port Coquitlan, B.C., L. 
M. iš Woodstock, Ont.;, po S2 J. 
Petravičius, Pr. Balsevičius, S. 
Čeponienė, visi iš Toronto; J. 
Tinginis iš Coun, Ont. ir Z. Pu- 
danauskas iš Hamilton, Ont.; po Į Visiems rėmėjams nuoširdžiai? 
$1 P. Balčiūnas iš Clevelando,1 dėkojame. Vajaus komisija.

Savaitės įvykiai
Atšylant iš naujo vakariečių - sovietų santykiams prasidėjo vals

tybės galvų vizitai. Judriojo Chruščiovo" apsilankymas JAV ir kitur 
paskatino ir prez. Eisenhowerį pajudėti. Mat, pasirodė, kad Chruš
čiovas savo vizitais palenkia Sov. Sąjungai daug simpatijų. Net to
kioj Amerikoj sugebėjo jis pralaužti gyventojų abejingumą. Jo vi
zitai jau suplanuoti Afrikon ir Prancūzijon, "kur numatyta ištisa 
eilė viešų pasirodymų. Amerikiečiai ikišiol' tuo mažai tesirūpino 
manydam", kad jų įtaka pasaulyje ir šiaip jžu yra pakankamai stipri. 
Patirtis betgi parodė, ypač balsavimai dabartinėj JT sesijoj, kad 
JAV įtaka jau nebėra tokia stipri kaip prieš keletą metų. Užtat
amerikiečių politikams parūpo, 
šioje srityje pajudėti, kad sovie
tų moralinė įtaka neišsiplėstų. 
Pats prez. Eisenhoweris sutiko 
aplankyti visą eilę kraštų. Savo 
19 dienų kelionę jis pradės lėk
tuvu gruodžio 4 d. nuo Italijos ir 
Vatikano, laivu nuplauks Turki- 
jon, iš ten vyks į Afganistaną, Pa
kistaną, Indiją, Iraną, Graikiją 
ir sustos Prancūzijoj, kur gruo
džio 19 d. numatytas vakariečių 
viršūnių pasitarimas. Daugiausia 
dėmesio atkreips prez. Eisenho- 
-werir vizitai Vatikanuiį Italiją 
ir Indijai. Vizitas Vatikane bus 
istorinis ta prasme, kad tai bus 
retas JAV prezidento paisrody- 
mas Vatikane. Italijai vis daugiau 
dėmesio rodo Sov. Sąjunga, be 
to, Italija jaučiasi pažeminta ne- 
pakvietimu į vakariečių viršūnių 
konferenciją Paryžiuje ir taipgi 
išskyrimu iš didžiųjų pasitari
mų. Prez. Eisenhoweris ten turės 
išklausyti nusiskundimus ir ban
dys apraminti vadovus. Indijoj 
jis galės pabrėžti JAV draugystę 
Indijai, kuri šiuo metu savo gin
če su Kinija yra tokios draugys-. 
tės reikalinga. Ir visur kitur 
prez. Eisenhoweris galės atnau
jinti simpatijas Amerikai.

Taikos arklys
Kremlius pastaruoju laiku ėmė 

jodinėti taikos arkliu. Žvangini- 
mas ginklais nieko nenugąsdino, 
ir Chruščiovas persėdo ant kito 
žirgo —r taikos. 42-jų revoliucijos 
metinių proga visas propagandos 
aparatas šaukė: taika! Krašto ap
saugos min. marš. Malinovskis 
tradicinėj iškilmių kalboj karto
jo tą patį. Toną gi davė Chruščio
vas, grįžęs iš JAV. Augšč. sovie
to posėdyje Maskvoj jis pareiš
kė, kad pasitarimai su Eisenho- 
weriu ir Macmilanu pratirpdė 
šaltojo karo ledus ir kad jau 
esanti padaryta pažanga pasitari
muose dėl atominių bandymų, 
viršūnių konferencijos ir kt. Jo 
kalbos tonas buvo švelnus ir nie
ko nepuolantis. Apgailestavo jis 
Indijos- Kinijos ginčą, pasisakė 
remiąs Formozos grįžimą raud. 
Kinijai ir pagyrė prez. De Gaul
le už Alžerijos planą. Garsus 
Maskvos kalbėjimas apie taiką 
yra betgi ne pirmiena ir todėl 
vakariečiai laukia jos darbų.

Sukilimas prieš milžiną 
Panamos mieste įvyko masinis

Lenkams Rytprūsiuose nesiseka
Lenkijos dabar valdomose Ryt

prūsių srityse jau dominuoja len
kai. Vokiečių dauguma yra iš
tremti arba patys išvyko į vaka
rus. Nors ten atvyko nemažai 
lenkų iš Sov. Sąjungos perimtų 
sričių, tačiau gyventojų trūksta, 
o ir atsikrausčiusieji kažkodėl iš
sikrausto. Taip Allenstein-Olsztyn 
vaivadijoje 1958 m. dirvonų plo
tai padidėjo 21.000 ha. Varvi
niai organai tuo reiškiniu yra su
sirūpinę ir yra išleidę net propa
gandinę brošiūrą “Olsztyno vai
vadija laukia naujų gyventoju”. 
Allensteino vaivadijos vadovybė 
buvo net pakvietusi į specialią 
konferenciją Liublino, Varšuvos, 
Lodzės ir Kielcų vaivadijų atsto
vus, kurie po pasitarimų buvo pa
vežioti po kraštą.

Ohio, Ant. Tamulionis iš Cleve
land, Ohio ir Vyt. Baltutis iš 
New Market, Ont.

ŠĖRŲ pirko: po du Šerus, už 
$20, Toronto ateitininkai sen
draugiai ir hamiltonietis A. Tė
velis; po vieną šėrą, už $10, to- 
rontiečiai B. Sakalas, anksčiau 
turėjęs du šėrjąs; Ad. šmigelskis, ’ 
anksčiau turėjęs vieną, šėrą; E. 
A. Bubelis, S. D. ir A. Pauliuko- 
nis iš Los Angeles, Calif.

dėkojame. Vajaus komisija.

JAV ambasados užpuolimas; Di
doka minia nuplėšė jos vėliavą ir 
sudraskė, o su pasirodžiusia poli
cija kovojo kumščiais. Sekančią 
dieną minia vėl susirinko ir už
puolė amerikiečių elektros jėgai- - 
nę akmenimis bei padegė auto
mobilį. Policija išvaikė juos gu
minėmis lazdomis ir vandens 
čiurkšlėmis. Pagaliau tvarkai pa
laikyti buvo iššaukta ir kariuome
nė. JAV pareiškė protestą, o Pa
nama iš savo pusės apkaltino JĄ 

draskymą kanalo zonoje. Dėl šio 
kanalo jau nepirmą kartą kilo 
riaušės. Mat, panamiečiai gavę 
nepriklausomybę prieš 56 m. ka
nalo sritį išnuomoja JAV visam 
laikui. Dabar gi tautinio sąjū
džio nariai dėl to reiškia nepasi
tenkinimą ir nori ją atsimt.Vy- 
rausybė tariasi su JAV dėl kaiku
rių teisių grąžinimo Panamai.

Ben-Gurion — laimėtojas.
Izraelio valstybėje įvyko nau

jo seimo rinkimai, baugiausia 
balsų surinko Ben-Gurion parti
ja Mapai - darbiečiai: iš 120 at
stovų ji gavo 47, t.y. 7 atstovais 
daugiau. Daugumos, tiesa, ji ne
gavo, tačiau su padidėjusiu atsto
vų skaičiumi galės lengviau su
daryti sudėtinę vyriausybę. Ant
rą vietą užėmė kraštutinių deši
niųjų partija Herut su 17 atsto
vų." Komunistai, turėję 6 atstovus, 
gavo tik 3, nors Jungt. Arabų 
Respubl. prez. Nasser per radi
ją ragino Izraelio arabus balsuo
ti už komunistus. Rinkimuose da
lyvavo 11 partijų.

JT komisija savo oficialiame 
pranešime Saugumo Tarybai pa
reiškė neradusi Laos krašte ko
munistų užpuolimo iš kaimyninių 
šalių. Esą rasta tiktai įrodymų, 
kad Laos komunistai gauna iš 
užsienio karinių reikmenų ir po
litinių patarėjų" Yra žinių, kad į 
Laos "vyksiąs pats JT gen' sekre
torius Hammarskjold.

JAV plieno darbininkų strei
kas, užtrukęs 16 dienų, augšč. 
teismo sprendimu baigtas 80-čiai 
dienų. Streikininkai grįžo į dar
bą, bet grasina po 80 d. vėl strei
kuoti, jei b-vės nepakels atlygini
mo. Kongreso nariai planuoja 
per tą laiką išleisti įstatymą, ap
ribojantį streikus.

Oficialiais duomenimis Allen
steino vaivadijoje dirvonuoja 60. 
000 ha žemės. Per visus 1958 m. 
Allensteino vaivadijoje valdžiai 
buvo įteikta prašymų nupirkti 
10.000 ha žemės, betgi nupirkta 
tebuvę vos 1.000 ha. šiemet iki 
balandžio mėn. buvę įteikta pra
šymų dėl 1.000 ha žemės, betgi 
nupirkta tebuvo vos 235 ha.

Lenkas ūkininkas, matyt, dar 
vis nesijaučia tikras dėl ateities. 
Jis netikras ar tos sritys amžinai 
liks lenkų valdžioje, taip pat ne
tikras ar "nupirktoji jo žemė po 
keleto metų nebus prijungta prie 
kolūkio.

Briuselis. — Belgijos prekybi
nė delegacija yra nuvykusi į 
Maskvą derėtis dėl prekybinės 
sutarties.
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Rytų apeigų vyskupija įsteig

ta V. Vokietijoj salia jaū esamų 
20 lotynų apeigų vyskupijų. Jos 
vyskupu paskirtas ukraihietis dr. 
Platon Kornyljak, gimęs 1920 m. 
Stebni, Bukovinoj, studijavęs

• Černovicuose ir Blaj, Rumunijoj, 
vėliau Romoj. Jam pavesta sielo
vada 18.000 ukrainiečių, rusų ir 
kt., gyevnančių V. Vokietijoj. 
Nuo 1948 m. dr. Kornyljak gyve
no JAV, kur dirbo ukrainiečių 
parapijose, o nuo 1952 m. kaip 
Philadelphijos Rytų apeigų vys-

, kupijos kancleris.
• Lenkų studentų grupė rug

sėjo mėn. lankėsi V. Europoje ir 
dalyvavo visoj eilėj katalikų stu
dentų suvažiavimų. Šveicarijoj ji 
buvo priimta Pąx Romana vado
vybės ir šveicarų stud, organiza-

’ cijų. Anksčiau Lenkijoj lankėsi
• Pax Romana stud, grupė iš įvai

rių kraštų.
• Katalikiškų apeigų vartoji

mas anglikonų tebėra karštai dis
kutuojamas. Anglikonų pastorius 
Hordern Londone savo bendruo
menės žiniose aštriai pasisakė 
prieš anglikonų vyskupą Stock
wood, kuris privertė atsistatydin
ti 72 metų pastorių Harris už 
laikymąsi katalikiškų apiegų bei 
šventimą Dangun Paėmimo šven
tės. Tai esąs ‘persekiojimas” 
anglo-katalikų anglikonų bend
ruomenėj. Jaū 20 metų jis — pa
storius — vartojąs katalikų mi- 
šięlą anglų kalba ir tai darysiąs 
toliau kaip ir daugelis kitų ne
žiūrint vyskupo potvarkio.

• Tikybos mokymas vėl įveda
mas Turkijos valstyb. mokyklo
se. Jis buvo išgyvendintas refor
matoriaus Ataturko. Pradėjus di
dėti spaudimui iš visuomenės 
valdžia vėl leido Islamo tikybą 
mokyklose. Vadovėliuose leista 
atspausti: “Vardan gailestingojo 
ir maloningojo Dievo”. Koranui 
teikiama derama pagarba, taiko-

.. masi prie atitinkamų švenčių. 
Jaunimas šia naujove domisi, ta- 

.. čiau oficialieji politikai nekrei
pia įtai dėmesio. . < J -

• Gyvenimo palaužtiems padė
ti Berlyne yra suorganizuota spe-

; ■ ciali tarnyba. Per pastaruosius 
.. tris metus ja pasinaudojo 4.100 

asmenų, kurių 1.600 buvo bandę 
. nusižudyti ir dėlto patekę ligoni

nėn. Apie 2.100 pasinaudojo tei
kiama moraline parama bei pata
rimais; 750 jų stovėjo savižudy
bės pavojuje. Palūžimo priežas
tys daugiausia dvasinio pobūdžio: 
vienatvė 29%, meilė bei santuo
ka 21%, šeimos bei auklėjimo 
nesutikimai 11%, alkoholizmas ir 
pan. 8%, teisiniai sunkumai 10 
%, profesiniai, buto ir lėšų sun
kumai 21%.

• Lavonų deginimo Įstaigų 
skaičius Britanijoje auga* Pries 
10 metų jų buvo apie 90.000, o 
1958 m* jau 18.000. Jos yra iš
taigingai Įrengtos bei pritaikytos 
laidotuvių iškilmėms. A. E. Munn

von Kettering, laidotuvių įstaigų 
sąjungos pirm, viename suvažia
vime kritikavo šias įstaigas, ku
rios esą panašios į modernius ki
no teatrus ir neteikiančios rim
ties nuotaikos, ypač tiems, kurie 
esą įpratę prie tikybinių apeigų.

• Komunistinei valdžiai rūpi 
Bažnyčia, pareiškė naujasis baž
nytinių reikalų komisaras Veng
rijoje karoly Olt. Anot jo, “Baž
nyčios turi remti socializmo įgy
vendinimą”; valdžia iš savo pu
sės remsianti “pažangiąsias jėgas 
Bažnyčioje, kovojančias su reak
cija”, juo labiau, kad šiai kovai 
pritarianti “tikinčiųjų daugu
ma“. Tai atviras komunizmo da
bartinės laikysenos pareiškimas, 
kuris vykdomas ir Lietuvoj. Kru
vino persekiojimo nusilpninta 
Bažnyčia yra verčiama tarnauti 
komunizmui.

• Socialistų partija V. Vokieti
joj savo deklaracijoj pareiškė, 
kad Europos socializmas turįs sa
vo šaknis krikščioniškoj etikoj, 
humanizme ir klasikinėj filosofi
joj, tačiau neskelbiąs religinių 
tiesų ir jas paliekąs paskiriems 
asmenims. Socializmas pripažįs
tąs moralines vertybes, kurias 
siekiąs išsaugoti iškovota laisve 
ir teisingumu. Tai jau nepirmas 
kartas, kad V. Vokietijos socia
listai pareiškia atsisaką antireli
ginės kovos ir Markso.

• Filmų premija tarpt, katali
kų organizacijos OCIC paskirta 
amerikiečių gamybos filmui 
“Onos Frank dienoraštis”, kuria
me pavaizduoti nacionalsocialis
tų persekiojamos žydaitės per
gyvenimai belaukiant mirties. 
Filmas pagamintas pagal O. 
Frank dienoraštį. Vertingo fil
mo vardas teko prancūzų gamy
bos filmui “Tu esi Petras”, ku
riame pavaizduota popiežių insti
tucija iki Šių dienų, taipgi vokie
čių filmams “Madschuba” ir 
“Magiko sūnus”.

• “Dievas ir sovietai” — tokio 
vardo knygą parašė dr. Marcus 
Bach, Iowa un-to prof.'JAV. Tai 
jo Įspūdžiai ir samprotavimai 
apie religinį gyvenimą Sov. Są
jungoj. šia tema jis kalbėjo To
ronte ir pareiškė, kad tuo tarpu 
žymesnio religinio atgimimo Ru
sijoj nesą, nors jau yra atidaryta 
apie 25.000 dievnamių. 90% - jau
nimo, su kuriuo jam tekę susi
durti, nebuvę dievnamyje ir ne
linkę jin eiti. Visdėlto, pasak 
Bacho, komunistų vadai nuo pat 
pradžios suprato, kad žmogus yra 
dvasinė būtybė, reikalinga reli
gijos. Todėl jie sukūrę religijos 
pakaitalą — komunizmą, turintį 
savo šv. Raštą — komunistini 
manifestą, savo šventoves — Le
nino - Stalino mauzolėjų, savo 
dievnamius — mokslo ištaigas. 
Esą ateisiąs laikas, kad Rusijoj 
padidėsianti laisvė, o su ja grį
šianti ir tikroji religija krikščio
nybė.

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R

DJMESIO !
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

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

MAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame AD f> A ČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvai-
paprastu ir V IV. 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 sudalytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

kaustą kamavusias abejones ir 
kaip gudriai atvėrinėjęs jam akis, 
žadindamas jo tėvynės ir savų 
žmonių meilę, girdi, jis apkrovęs 
Kukausko celės stalą lietuviška li
teratūra. Grįžęs iš “pasišnekėji
mo” — atitinkamo paruošimo žo
džiu, Kukauskas celėje radęs Vaiž 
ganto, Žemaitės, Maironio, Va
lančiaus, Biliūno, Salomėjos Nė
ries, Donelaičio raštus ir pluoštą 
laikraščių — vienus tėvynės mei
lei žadinti, o antrus pasisemti in
formacijų apie “šviesų” dabartinį 
gyvenimą. Visa tai Kukauską la
bai paveikę. Jis pagaliau pasakęs 
atgailos kąlbą ir pasižadėjęs ben
dradarbiauti.

Sakoma, kad bolševikai propa
gandistai esą labai gudrūs ir sa
vo melams sugalvoju labai pati
kimų versijų. Bet tik jau ne šį 
.kartą. Juk Kukauskas iš pradžių 
jų vaizduojamas priklausęs mo
ralinių iškrypėlių ir parsidavėlių 
grupei, kurie veikę tik dėl dole
rio, kuris juos įgalinęs lėbauti. 
Ir štai šitokio žmogaus “akis at
verti” čekistas ateina su Vaižgan
tu, Maironiu, Donelaičiu ranko
se!... Tiesa, prie šitokios pabai
gos skaitytoją propagandistai ruo
šė nuo pat pradžių, į Kukausko 
lūpas įterpdami abejonių bei dve
jonių. Betgi jis visdėlto buvo Vi
są laiką kartu, taigi tokis pat, 
kaip ir visi. Be to, jeigu jau pri
teisime, kad šitokiu keliu galima 
kam nors “atverti akis”, tai Vis- 
dėto tam reikėtų laiko, o tolimes
nio pasakojimo įvykių raida ro
do, kad Kukausko “patarnavi
mai” čekistams prasidėjo labai 
greitai.

SKIRMANTO - LUKŠOS
MIRTIS
Iš propagandistų pasakojimo 

.išeina, kad Lukša apie Butėno 
mirtį ir Kukausko suėmimą ne
sužinojęs. Kodėl jis nepasiuntė į 
Beržo slėptuvę Spyglio sužinoti, 
kas atsitiko.su Beržu ir ar tebė
ra jo slėptuvėje aniedu, propa
gandistai nepaaiškina. Jie tik sa
ko, kad nesulaukdamas grįžtančio 
Beržo su širviu, jis įsakęs Spyg
liui surasti Beržą arba Butėną su 
Kukausku pavestų Maščinskui, o 
toliau pasakoja, kad Lukša būti
nai norėjęs susitikti su Kukaus
ku, visiškai niekur neprisiminda
mas Butėno, nors jų ankstyyes- 
niame pasakojime is tjų dviejų 
visur pirmauja Butėnas. Kodėl 
taip? Juk Lukša pažinojo juos 
abu. Butėnas, esą, net palydėjęs 
jį su draugais iki Lietuvos, buvęs 
lėktuve, kai jie ties Taurage iššo
ko. Tai rodo, kad pasakojimas yra 
sukonstruotas tesiekiant skaityto
jams padaryti įspūdi, bet įvykiai 
nupasakojami toli gražu ne taip, 
kaip jie vyko. Kiekvienu atveju 
viskas vyko trumpam laikotarpy. 
Jei Lukšai neužteko laiko sužino
ti apie draugų tragediją, tai juo 
labiau negalėjo užtekti laiko Ku- 
kauskui “atsiversti” skaitant Mai
ronį ar Donelaitį. Aišku, kad to 
pasiekė čekistai savais įprasti
niais metodais — bauginimais, 
kankinimais ir malonių pažadais, 
kurie, matysime toliau, iš dalies 
buvo Įvykdyti. Matyt, jo patar
navimai buvo laikomi labai ver
tingais. .

Visi propagandistų pasakoji
mai yra pilni neaiškumų ir tikro 
įvykių vaizdo neteikia. Daugybė 
nelogiškumų yra ir jų pavadin
tame epiloge, kur pasakojama 
apie Lukšos mirtį. Patikrinti bet
gi dabar neįmanoma, tad tenka 
pasekti jų versiją, kuri gal ir nė
ra visai tik?a, bet be abejonės 
joje yra nemažai tikrų faktų, o be 
to, ji rodo kokių metodų čekistai 
griebiasi ir kaip labai svarbu 
jiems buvo sugauti Lukšą, to me
to tikrai cenrinę Lietuvos pogrin
džio asmenybę, pagaliau vieninte-1 
IĮ dar likusį gyvą ir laisvą iš at-1 
vykusių iš Vakarų.

Lukšos pavestas. Spyglys į Ber
žo slėptuvę pasiunčia Maščinską. 
Nupasakoja jam, kaip atrasti Ber
žo slėptuvę ir pasako Beržo nau
dotą slaptažodį. Ateivis turi pa
sakyti: “Girdėjau, turi gerų kai
liukų ... Kepurę noriu pasiūti”, 
o atsakymas turi būti: “Vakar 
paskutinius pardaviau kaimy
nui ...” Maščinskas eina į nuro
dytą vietą ir susitinka nepažįsta
mą žmogų, kuris į pasakytą slap- 
tažodinį sakinį atsako teisingai ir 
pasisako esąs “Aitvaras”, nors iš-

ten neateis, Aitvaru pasivėdinęs, 
kaip jau minėta, dėl to, kad tąjį 
mažai kas iš tenykščiu partizanų 
tepažino. Iš vėlesnio pasakojimo 
pasirodo, kad jo nepažino net 
Spyglys, Beržo draugas. Maščins
kas vienu metu lyg ir suabejojęs, 
kada žiebtuvėlio šviesoje pamatęs 
partizanams neįprastą gerai nu
skustą jo veidą. Tai taip pat rodo, 
kad visa tai vyko vos tesuėmus 
Rakauską. Riek vėliau “Aitva
ras” - Karaliūnas turėjo jau par
tizanams įprastą neskustą veidą.

šis čekistas Maščinskui užtikri
nęs, kad Beržas yra žuvęs, b Butė
no su KukauškU slėptuvėje nesą. 
Jis pasižada padėti ieškoti Ku- 
kauško. Maščinskas, kurtam Luk-

Riąmąttauskais, L, 
partizaninių kovų

Gavęs Kuknttski
tį susitikti, Lukša tuojauš pat ne
puola. Jis nėra tikras dėl Aitva
ro, apie kurį anksčiau nieko ne-

pareikalauja atsakyti keletą klau
sinių, kuriuos tik jis afba kartu 
su juo buvę Vakaruose tegalėtų 
atsakyti. Kai po kurio laiko ta
riamasis Aitvaras atneša teisingus 
atsakymus, Lukša sutinka eiti su
sitikti. Apie tai Prienuose turgaus 
dieną Maščinskas praneša Mary
tei, o ji čekistams, kurių verčia
mas Rakauskas rašinėjo Lukšai 
iš kalėjimo. Maščinskas Marytei 
tą pranešė penktadienį, o ji pa
žadėjo sekmadienį tarp 10 ir 12 
vėl, Mauručių stotelėje vėl su juo 
susitikti ir atnešti per “Aitvarą” 
gautą Kukausko atsakymą.

kyti ryšį su gyvenitau ir buvę įsa
kyta niekur šiaip nesikišti, kad 
neįkliūtų, pasiūlęs taną tariama- 
jam Aitvarui vietoj saVęs prisiųs
ti moterį, t.y. mutes jau pažįsta
mą Marytę, Tas, nenorėdamas iš- 
siduoti, kad džiaugiasi gavęs par- 
tizanų ryšininke čekistų agėhtę, 
iš-įtarto atsisakęs su moterite su
sitikinėti, bėt pagaliau šūtikęs.

Maščinskas . iškvietęs- Matytę 
“ilgesniam laikui” paatostogauti, 
pas jį ir ji pradėjusi vaikščioti į- 
mišką sūsitikmėti su Aitvaru -i 
Karaliūtei. Jau iš pitūro pasima-

nęs slėptuvėje su Vyru Ir žmona

kištai norėjo pfrma tą vietovę ap- 
rtatyti Stribais. Kitą dieną tai bu- 
yę jau padaryta ir prasideda tik 
klastos tėžišayimas.- ... „

Kai pfrmadtenį 4-2 vai. r‘Ait- 
Varas” atvyksta, Maščinskas pa- 
¥eŠtaUū$Ū tuojau pat atvesti Gar- 
iteto-kuitaūską, o jis jau huVe- 
šįąs pas Skirmantą- “Aitvaras” 
iš ptadžiu nenorėjo fte kalbėti 
apie 'tai, fcįtd susitikimas tuojau 
įvyktų. Prispirtas jis pagaliau 
“sutiko” ?r mtejo tariamai pas 
Gardenį. iš pasakojimo neaišku

dulkinas bei pavargęs. Matyt, bus 
buvęs nulėkęs į Kauną ar dar 
kur. Maščinskui jis praneša, kad 
Gartteftfe - Kukauskas į stotelę at
vykti negalįs. Jis lauksiąs ten pa
miškėje. Tada Maščinskas paga- 
Itau Vėda Aitvarą pas Skirmantą 
pamlškėn ir sustabdęs palieka jį 
prie nedidelės pirkelės laukti, o 
pats dingsta miške. Po pusvąlan- 
džio grįžęs, Maščinskas pranešęs, 
kad Skirmantas ateisiąs iš miško 
sutemus. Jis ir vėl dingęs. Po ku
rio laiko Karaliūnas - “Aitvaras” 
išgirdęs kad kažkas eina. Vos spė
jęs atsistoti, kai kažkas suspau
dęs jų ranką ir čia pat pamatęs 
antrą partizaną atokiau stovintį 
su automatu. Jiedu “Aitvarą” nu- 
sievedę prie tos trobelės, kurios 
kieme ir sutikę Skirmantą ir dar 
vieną partizaną. Skirmantas dar 
patardęs “Aitvarą”, patikrinęs ar 
jo šoviniai užsieniniai ir pagaliau 
liepęs vesti pas Gardenį. Prieky 
ėjęs “Aitvaras” ir vienas partiza
nas, paskui juos Skirmantas, 
Spyglys, Klajūnas ir vėl atsiradęs 
Maščinskas. Atsargusis Skirman- 
tas-Lukša ir vėl griebiasi saugu
mo priemonių. Jis liepia “Aitva
rui” vesti aplinkiniu keliu, kad 
kartais neužkluptų ant pasalos. 
Tas iš karto ginasi nesąs tikras ar 
aplinkiniu kebu atrastų, bet pri
verstas veda. Pagaliau jis visus 
sustabdo, pranešdamas, jog iki 
Gardenio buvimo vietos belikę 
vos 70 metrų ir kad reikią jį per
spėti. Skirmantas parašo trum
pą raštelį, pranešdamas, kaip jį 
pašauks ir kaip turi atsakyti. 
“Aitvaras” nueina ir po kurio lai
ko grįžta su Kukaūsko rašteliu,

pranešančiu, kad gali eiti. (Ma
tyt, čekistai jį buvo taip pat atsi- ' 
vežę į mišką, kad taip greit pri
statė jo raštelį).

Skirmantas savo draugams pa
sako, kad jis eisiąs vienas, o jie 
turį atbėgti pagalbon, jei jis švilp
telėtų arba jei pasigirstų šūvis. 
Jis užsitaisęs automatą, paruošęs 
granatą ir liepęs “Aitvarui” eiti 
pirma rodyti kelią. Staiga iš tam
sos pasigirdo: “Kas eina?” “Tavo 
draugas Juozas!” — atsakė Skir
mantas, kaip buvo rašęs paskuti
niame savo raštely, bet reikiamo 
atsakymo “Čia tavo 'draugės Jo
nas!” neparigirdo. Po kelių se
kundžių “Aitvaras” jau žinojo, 
kad Skirmantas suprato esąs pa
tekęs į pinkles. Dėl to jis kritęs 
ant žemės. Skirmanto paleista se
rija kulkų prazvimbusi virš jo 
galvos. Skirmantas šokęs atgal, 
bet “Aitvaro” - Karaliūno auto
mato serijos buvęs pakirstas. Jis 
kritęs negyvas. Jo draugai, kurie 
buvo palikti atokiau, šokę atgal 
į mišką, bet iš visų pusių atkišti 
automatų vamzdžiai, girdi, privi
rinę juos prie žemės. Kas Su jais 
ištikrųjų atsitiko, taip ir lieka 
neaišku. Gal jie visi žuvo, gal bu
vo suimti. Tik Maščinskas, pasi
girdus šūviams, niekur nebėgęs, 
bet kritęs į griovį ten pat, kur 
stovėjęs ir ištūnojęs ten iki ryto. 
Ryto metą jis .atsikėlę?,, nuėjęs 
prie stoteles, radęs ten tebesto
vintį savo arkliuką su vežimu ir 
važiavęs namo. Pakeliui jį pasi
vijusi čekistų mašina, kurioje bu
vęs ne tik visą tą klastos opera
ciją pravedęs maj. Orlovas bei 
kap. Stoškus, bet Maščinsko nu
stebimui ir “Aitvaras” ir Marytė. 
Jis buvęs suimtas ir kartu nusi
vežtas į Kauną.

(Bus daugiau)

Ot, tau ir spaudos balius
Kai tik gavome kvietimą į tą 

jubilėjini “T> Žiburių” balių, 
ramybė namuose dingo. Ką čia 
dingo, stačiai išgaravo!... Ma
no Barborytė .pasidarė nervuota 
ir nesukalbama nuo ankstyvaus 
ryto iki vėlyyaus vakaro. Jau pa
čią pirmą dieną, kai tas pakvie
timas buvo gautas, ji man sako:

— Prarijai, balandėl, mano 
jaunystę, kaip tas rudis varškė
tį! ,..

Ir žinote, gerbiamieji imperi
jos piliečiai, jinai su paskutiniais 
žodžiais net ašarėlę nubraukė!

— Ką, — sakau aš, — tu Bar
boryt, kliedi- Dievo bijok, tiek 
metų išgyvenome galvų nepersi- 
skėlę ir akių neišsidraskę, o tu 
čia dabar tokius niekus sapalio
ji, mane prie šunų veislės skiri 
ir dar ašarą brauki!... Ko tau 
trūksta, ar nesi pavalgius, apsi
vilkusi ir ar stogo virš galvos 
neturi?! žiūrėk, dar ir televiže- 
ną turime, visokius svieto prajo
vus kone rankomis pačiupinėti 
galime ir elektra varomas gra- 
mafonas kampe tupi, kurio pati 
Elzbieta galėtų pavydėti! Rūsti
ni Dievą tokiomis kalbomis, dau
giau nieko!...

Bet Barborytė tampo apatinę 
lūpą ir anaiptol nenori sutikti su 
mano ružavais samprotavimais:

— Je, — kukčioja jinai, — tau 
visa laimė, kad tiktai pilvas pri
kimštas ir gramafonas groja!... 
Ką, tu nori, kad aš dirbdama 
nuo ryto iki vakaro basa vaikš
čiočiau ir po kiauru stogu mie
gočiau?! ...

Aš, žinoma, iš prigimties žiop- 
lokas ir negaliu sulaužyti tų gas- 
padoriškų Barboros išvedžiojimų.

— Va,—tęsia toliau mano ger
biamoji gyvenimo draugė, — 
reikia eiti į spaudos balių, o už
sivilkti nėra kuo. Negi eisi ten 
juokinti svieto su kokia kartūni
ne suknele. Nori, kad save ir ta
ve prieš visą rinktinę rašto pub
liką apjuokinčiau. Ana, Juodie- 
bė jau seniai suknią užsisakė.

į Ekstra modelį, o ne kokį ten stan- 
Įdartinį skarmalą, kokį kiekvie-

Važiavimo YnokykTa
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.
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LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS!
Viskas turi būti išparduota,

BALYS-JONAS ARŪNAS

noje- krautuvėje'‘gali nusipirk
ti • • • .

— Palauk, — tokia tūžmastis 
paširdžiuose pašoko, — tu nesi- 
lygink su Juodiene! Jos vyras 
vyriausias buhalteris, per penkis 
šimtus mėnesiui gauna ir tau nė
ra ko taip augštai nori riesti. 
Dar sumanysi su gubernatoriaus 
žmona lygintis!. ..

Va, vyručiai mieli, pataikiau! 
Barborytė valandėlei nutilo ir vė
liau jau ėmė nuolankiau kalbėti:

— Taigi, Anuprai, aš galvoju,
kad suknelę reikėtų užsisakyti, o 
gatavos nepirkti. Lengviau bus 
išsiskirti iš visos pilkos masės ... _. .

Aš, parapijiečiai mieli, lengvos kiu visais šventaisiais, jos moti-

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Dnt. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Joraitis.
94 Donths St, SOdbury. Ont. Tel. OS. 8-5315. Ponta M. Venskevičienė. 
Itte Whitehall Drive, London, Ont. Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kudukis.

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

Savininkai S. ir A. Kalūza

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside 

TĖL. RO. 64611 ‘
Pradedantiems pirmos 2 vai. 

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

šauktis taksiuką': kur žmogus su 

sirodyti." Taigi, vė,' taksiukas at
rieda prie pat salės durų, 6 Bar
borytė kaip, sakysime kokia tai 
Margareta, šlamėdama šilkais, iš
rieda ant šaligatvio. Kaip tyčia, 
prie pat durų susiduriam akis 
akin su šernų familija, atvykusia 
iš tolimos provincijos spaudos 
galia pasidžiaugti ir ant parkie- 
tinių grindų strausinį valsiuką 
suraityti. y

Na, tai tasai šernas ir sako 
man:- .." ■ / *' ; ’ \ G

— Mamą į šilkus suvyniojai, 
o vis po taksiukus bei tramvajus^- - - 
triniesi?! Laikas būtų jau ir savą 
mašinėlę turėti... .

Piktoji dvasia manė/ turbūt, 
pakusė ir aš, nė nėnrirktetėjęs, 
sakau: ' :.

— Turime ir savo mašinėlę, 
bet į balių nedrąsu važinėti. .. 
žinai, kai čerkelę išmėtf kelias 
siaurokas darosi ir tos šviesos 
maišosi ant kiekvieno kampo. Su 
taksiuku ramiau ir ant dūšios ir 
prieš valdžią drąsiau

— A, tai sveikinu, sveikinu ... 
Tiek mėtų atsilaikei prieš tą mo
torinę pagundą! . . . Gerai, susi
tiksime vėliau .. ? Pasikatbėsi- 
me... .’

Taip mes ir išsiskyrėm ’... Aš, 
brač, Barborytės suknios uodegą 
prilaikydamas, nuslinkau į rūbi
nę, o paskui į salę ... Žmonių, 
kaip per šv. Onos kermošių Kur
šėnuose. Visur tiktai maniškos, 
šilkai, batai girgžda, įvairiausios 
veislės kvapai ore maišosi. Ir taip 
mums beieškant savo stalo prišo
ka Janulėnas:

— O, — sako, — sveiki, sveiki, 
kaimynėliai... Barboryt, atro
dai, kaip viršaičio žmona!... Va, 
buvau Šerną sutikęs, žmogus iš 
provincijos, o visas mūsų naujie
nas žino. Sako, mašiną pirkote.

į (Nukelta f'7 psl.)
_■_______ _ ■ •.......................................: -....................................... .....

katinui ant uodegos! šauktis taksiuką: kur žmogus su
Paskutinė savaitė prieš tą ju- tokiais parėdais pėsčias gali pa- 

bitejinį spaudos balių praėjo ko
ne įprasta gyvenimo vaga, tiktai 
aš, Barboros patariamas, kas va
karą mirkiau kojas šaltame van
denyje ... Barbora tvirtino, kad 
kartais, esą, koksai tai aromatas 
iš mano locnų puspadžių (ir per 
geriausius chromo batus, kad jį 
paibeliai!) prasilaužiąs. O tasai 
aromatas esą padorioje kompani
joje galįs padaryti daug bėdos, 
girdi, augštos sosaitės .ponios 
nuo jo apalpti gali!...

Pagaliau atėjo šeštaidenio va
karas ir ėmėm ruoštis į tą ilgai 
lauktą balių- Barbora užsidėjo 
naują suknią ir, brolyčiai, prisie-

širdies žmogus ir tuojau atsilei- 
džiu: .

— Jo, dušyt, būtinai užsisa
kyk pas geriausią kriaučką ir te
gu nesigaili šilko?. tam- juk ir 
Amerikoje gyvename! Pagaliau 
ir tokie jubilėjiniai spaudos ba
liai nekasdieni Vieną kartą ke
letą desėtkų galima išleisti...

Taigi Barbora ir užsisakė suk
nią pas madam Bažel, garsiausią 
prancuskos veislės svočką. Su
derėjo kainą, kad Kuršėnuose ge
riausias rimorius už tuos pinigus 
klebono juodbėriams šorus pa
siūdavo! Ale, pasakojo Barbory
tė, ir suknelė būsianti! Iškirpi
mas priekyje ir užpakalyje, juos
ta ant kairės šlaunies ir kokarda 
prie dešinio peties, šleifas per 
kaklą ir kokia tai meniška uode
ga prie .padalkų ... žodžiu, pas
kutinis mados aiktelėjimas ... 
Taip dangui prableivėjus, aš dar 
Pumpėnuose siūdinto kostiumą 
nuvilkau į valyklą. Tegu, sakau, 
visą prakaitą išgarina ir ant kel
nių siūieš peilio aštrumo’ suplo
ja. Kad jau blizgėsime tai jau 
blizgėsime abu su Barboryte!

Po antros primierkos mano 
Barboryte pareina iš tos pran
cūzės kaip primušta.

— Nu, — sakau, — kas dabar 
per negandas ištiko?!

— žinai, — imą pasakoti Bar
bora, — prie pat Bažel namo su
tikau Račienę. Prabėgo, kaip uo
degon. įkirpta, nei labas nei su
diev. Vadinasi, irgi suknią siū
dinasi ...

— Na, — sakau, — ko čia tu, 
Barbor, tokius niekus į širdį imi. 
Tegu siūdinasi! Už tavąją vistiek 
nebus prašmatnesnė ...

— O jeigu toki pat modelį už
sisakė? Tada mano originalumas

na -nebūtų pažinusi savo kūdi
kio!... Pečiai nuogi, nugara 
.nuoga, rankos nuogos, juosmuo 
persmaugtas, visokios uodegos 
tabaluoja.ir iš pryšakio ir iš abie
jų šonų!... Man net burna iš
džiūvo bežiūrint i tą prancuską 
rūbą. Blaiviam, pamįslinau šir
dies gilumoje, jau sunku bus ba
liuje išbūti prie taip apsirėdžiu- 
sios Barborytės. O Barbora tik
tai kraipo šlaūnikes ir vis klau
sia:

— Nu kaip, Anuprėli, ar graži 
suknelė? .,. Ar nestorina jinai 
manęs?... Kaip tau patinka ta
sai pečių iškirpimas?-... Užberk 
truputį pudros ant kairiojo pe
ties.,.*. Man rodosi tasai šleifas 
priduoda daug gracijos... Tie
sa? ... O toji kokarda įneša ko
kio tai jaunatviško vėją vaikišku
mo ...

Aš, mieli piliečiai, viskam pri
tariau, nes tiktai pamėgink pa
reikšti tikrus sayo jausmus! Juk 
niekas nenori likti namuose su 
praskelta plike, kai jau maniš- 
kon įlindęs ir dūšia bei kūnu 
baliun pasinešęs...

Dėl Barboros suknios tenka
■ r.......... .■!■■■■ ..r

torinę pagundą!.

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti

sviezaus
Uh* gryno skonio

Angliška vilnonė medžiaga eilutėms ir apsiaustams, 
šilkas, nytonas, medvilnė, rayen. įvairiausios me
džiagos raikaliūgOs jūsų siuntiniams.

DIAMOND TEXTILES, 7W Dunddš W

S E VE N- UP

EUROPIAM TEXTILES
481 QUEEN ST. W^ TORONTO. TEL. EM. 6-3332

*

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, vitrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... prie valgio ar vie?v a 

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų , 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up
MA MbmMAi

atsitiko.su
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UETUVIšKI APMĄSTYMAI
A. ŠALČIUS

taupytus pinigus” nusipirko vie-1 reiškinius susijusius su partiza
ną paskutiniųjų dailininko ab- i veikla Kaip;žinoma, į ši rei- kont -Izinlz cinacftc hmm ina_

- O kur taip skubat, ar dangus griūva? — Marso gyventojai teiraujasi erdvėse štftiktu saturtiiečiu
- Niekas begriūva. Skubam į Žemę — j-“Tėviškės Žiburiu’’ dešimtmečio koncertą ’ - baHų!..

Kodėl S. Rusijai reikalinga taika
Tokia antrašte Toronto “The 

Globe and Mail”, išspausdino ži
nomo ukrainiečio žurnalisto strai
psnį. Jo nuomone, dabartinės so
vietų pastangos pasiekti sugyve
nimo su Vakarais bei pagyvinti 
ūkinius santykius nėra propagan
dinės priemonės, kaip daug kas 
išaiškina. Yra geležiniai veiksniai, 
kurie valdo lygiai.. kapitalistines, 
lygiai komunistines valstybes. Jie 
lemia ir Chruščiovo politiką, rašo 
Rachmanny, kadaise Vokietijoje 
redagavęs “Čas”, Toronte keletą 
metų redagavęs "Homin Ukrai- 
ny”, o dabar reguliariai rašąs ka
talikų savaitrašty “Naša Meta”,? 
pats perėjęs į valdinę tarnybą.

šios politikos priežasčių reikią 
ieškoti pirmiausia Sovietų Sąjun
gos vidaus santykiuose, štai, esą, 
paskutinio gyventojų surašymo 
duomenys rodo, kad karo meto 
sovietų nuostoliai buvo tokie di
deli, kad ir dabar jaučiama darbo 
rankų stoka. Dėl to, esą, į darbus 
genami visi moksleiviai bei vidu- 
riniųjų mokyklų abiturientai, 

v dėl to paleidžiami’ kaliniai iš dar
bo stovyklų. Vyrų trūkumas pa
staraisiais dviem .metais jaučia
mas ir kariuomenėje. Jos suma
žinimas betgi padėties neišgelbė
jo ir dėl to kaikuriuose miestuo- schmitt įmonėms, kurios gamino 
se kariniuomenės daliniai įjung
ti į statybas..

O kariuomenės amžiaus vyrų i 
skaičiaus sumažėjimas bus dar la
biau pajustas, kai teks pašaukti 
gimusius karo metu ir pirmaisiais 
pokario metais, kada gimimų 
skaičius buvo labai sumažėjęs.

Antrasis veiksnys lemiąs da
bartinę užsienio politikos liniją, 
esąs tautinės sąmonės pasireiški
mas nerusiškose srityse. Pvz. Uk
raina, kuri pereitame kare dau
giausia nukentėjusi, neturinti jo
kio entuziazmo naujam karui. 
Kremlius tą žinąs’ ir puikiai at-

įmenąs katastrofišką 1941 m.,ka
ro pradžią, kad daugiau kaip mi
lijonas karių, daugumoje ne rusų, 
pasidavė vokiečių nelaisvėn. *

Esą, soivetai gyyai Verbuoja 
“savanorius” ivąd. plėšinines že
mes pirmiausia iš Ukrainos, Gu
dijos, Pabaltijo valstybių ir Gru
zijos, t.y. iš tų kraštų, kur neiš
tikimybės gali anksčiausiai .su
laukti. Jais norima padidinti Ka
zachstano ir kitų Kinijos pasienio
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Apie partizaninio sąjūdžio

sričių, gyventojų skaičių, tuo pat 
metu susilpninant ahas nepatiki
mas tautas- “Laikas ir taika yra 
būtini, kad galima būtų privesti 
prie tvarkos tą didžiulį ūkį, kuris 
vadinasi Sovietų Sąjunga — ra
šo Rachmanny. — Sovietų Sąjun
gos. vadai stengiasi to pasiekti 
takliausiu būdu: prie sugyvenimo 
šaukia ne dėlfo, kad tai išplauk
tų iš komunistinio tikėjimo, bet 
kad patys galėtų išlikti”..

Vokietijos karo pramone auga
Vakarų Vokietija-yrą. nuspren

dusi sukurti galingą karo pramo- gamina ir automobiliuš. _ • • ’v • -n • « ■ « t tnę ir pasidaryti-Europos ginklų 
arsenalu. Apie tai buvo. kalba- 
j
bai pagyvėjo po V. Vokietijos gy
nybos ministerio Fr. Strauss ke
lionės į JAV ir Kanadą. Sąlygos 
tai pramonei kurti yra labai pa
lankios ir pasipirešihimo nema
tyti. Iki šiol Europą ginklavo 
JAV. Bet ji juk yra už 6.000 my
lių nuo centro Europos. Dėl to 
tai jau prieš metus buvo paskelb
ta, kad V. Vokietija pradės pati 
gamintis amerikoniškus F-104 
lėktuvus, jų gamyba pavesta gar
siosioms Henkel ir Messer-

“Bayrische Motorwerke” taip pat

Amerikoniškoji “The Vertai 
Aircraft Co.” įsijungė į garsiąją 

ma jau prieš metus, bet viskas'la- lėktuvų firmą “Dornier”. “A. G.

lėktuvus ir . Hitlerio aviacijai, o 
ookariniais metais gamino auto
mobilius bei motociklus.

Ginklų pramonėn V. Vokietija 
dabar užsimojusi investuoti 1 bi
lijoną dol. Kapitalų patraukiama 
iš JAV. Į minėtas Henkęl ir Mes
serschmitt firmas įneša savo ka
pitalus amerikiečių “Lockheed”. 
Be F-104 jos gamins dar trans
portinius milžinus. General Elec
tric Co. pasidaro dalininke “Bay
rische Motorwerke”, kuri gamins 
garvežius J-57. Taip pat daug ak
cijų šios kompanijos nupirko 
American Motors Corporation.

Weser”'pradėjo derybas dėl ga
mybos pagarsėjusių Sikorskio he
likopterių. Visa eilė kitų vokiškų 
firmų veda derybas dėl ameriko
niškojo kapitalo investavimo ar
ba dėl teisės gaminti amerikoniš
ko tipogaminius.

V. Vokietijos gynybos ministe- 
riš pastangas ypatingai pakelti 
karo pramonę' paneigė: Esą, tai 
bendros pastangos kelti visų kraš
to pramonę. Ir amerikietiški ka
pitalai esą investuojami ne vien 
į karo pramonę. '

Nugriebta tiesa
Įdomu sekti kaip vystosi so

vietinė lietuvių žurnalistika—ti
kėtasi, jog ji toli pažengė nuo sta- 
liniškų laikų. Gąi net artėja prie 
Rytų Europos spaudos standarto. 
Informuojama betgi kas tinka lei
dėjui, partijai ir Kremliui, štai 
Tiesus redaktorius važinėjo po 
Ameriką, o jo įspūdžiai standar
tiniai — taip, kaip jie aprašomi 
“Pravdos” ir Izvestijų” korepon- 
dentų. Jis matėsi su amerikie
čiais ir kitokiais žurnalistais, ma
tė Ameriką ir tokią ir kitokią, o 
rašo taip kaip maskviniai.

“The New York Times” nese-
j niai pasiuntė gabų koresponden- 
Į tą pasivažinėti po Pabaltijo kraš
tus. Šis parašė taip, kaip galima. 
Akylesni skaitytojai betgi daug 
ką galėjo įskaityti tarp eilučių.

NYT tikisi netrukus iš TSRS 
valdžios gauti kitą “propuską” 
aplankyti “rezervatą” — Lietu
vą. Ištikro, kokios tos “tarybinės 
tautos” mielaširdingos!

Grybų konferencija
Brooklyn© ‘Laisvėje” -Lietuvoj 

tebeviešįs Rojus Mizara, šio laik
raščio vienas redaktorių, aprašo 
savo viešnagę Druskininkų ku
rorte. Girdi, ten jis nuvažiavęs 
su tik ką iš Amerikos parskridu
siu G. Zimanu, jo žmona Frida, 
prie jų netrukus prisijungę A. 
Sniečkūs su M. šumausku. Ketu
riese jie grybavę. Grybų, betgi* 
mažai radę. Žinant kaip entu
ziastiškai Rojus Mizara pasisako 
už viso pasaulio lietuvių kultūri
nį santykiavimą, galima buvo 
spėlioti ar ‘grybų konferencija” 
neatneš ko naujo. Betgi nepasi
girdo nieko, o visų “grybų pul
kininkas” pats Georgijus A. Žu
kovas, sovietinių kultūrinių san
tykių su užsieniu ministeris, spa
lio 28 d. kaltino vakariečius, ypa
tingai JAV,'kad šie, esą, pasinau
dodami “kultūriniu santykiavi
mu”, į kitus kraštus šmugeliuo- 
ją ‘svetimą ideologiją”. Tašo pa
skleistam pranešime spaudai mi
nisteris nesiteikė pateikti speci
finių atvejų ir baigdamas net pa
sidžiaugė, kad bendrai imant, 
TSRS - JAV santykių mezgimas 
vystosi patenkinamai. Ir lietuvių 
santykiavimas vistiek kartą ateis 
— lietuvių tauta gyvens. Tik ‘gry
bautojai’ keičiasi.

Simfonija
“Griuvėsių miestas”
Lietuvos jaunas kompozito

rius Juozas- Indra-šiuo metu ra-- 
šo simfoniją S. Neries “Griuvė
sių miestas” tema. Kompozito
rius, kuris yra Kauno Operos, 
(Muzikinio teatro etatais) dirigen
tas, šiuo metu stato “Cio-čio-San”

(Madame Butterfly) Kaune. Svei
ka konkurencija Vilniaus operai. 
. Domisi lietuvišku modernistu

Pastangos sudaryti lietuviams 
dailininkams išeiviams galinjybę 
reguliariai visuomenei pateikti 
savo pažangos laisvėje ataskaitą 
susilaukia gražių vaisių. Praėju
sį šeštadienį, spalio 31, Niujor
ke - Great Neck, ‘Almus Art Gal
lery” įvykusiam Albino Elskaus 
tapybos parodos atidaryme atsi
lankė reikšmingas lietuviškos vi
suomenės būrys, kurį papildė 
amerikiečiai meno kritikai gale
rijos rėmėjai. Įdomu, kad pirmą
ja parodos pirkėja buvo studen
tė J. škėmaitė, kuri, “už paltui

žlugimą Lietuvoje
AL. GIMANTAS

Dėl suprantamų priežasčių iki 
šiol Vakaruose buvo labai; mažai 
kalbama apie Lietuvos partizanų 
veiklą. Tikriausiai, toji tyla būtų 
ir toliau palaikoma, jei jos ne
būtų pertraukę patys bolševikai 
Lietuvoje. Šią vasarą “Tiesoje” 
jie paskelbė seriją rašinių, kal
bančių kaip tik apie lietuvių par
tizanų veiklą, šie sovietiniai pa
sisakymai jau susilaukė komenta
rų “Tėviškės Žiburiuose”, “Lie. 
Dienose” ir kituose laikraščiuose.

šiuo metu jau yra daug kas pa
aiškėję iš Lietuvos partizanų veik
los ir tai suteikia progą bent kiek 
plačiau panagrinėti kaikuriuos

Australijos ateiviai reikšminga jėga
P II D. karo Australijoje įsi- da gi tapsiu senu australu?” Ne-i^. 

kūrė 1.400.000 europiečių, kurie žiūrint tokio jausmo, naujieji 6 1 
vis tebėra vadinami “naujaisiais ateivjai 14 metu jau išeina ,

Ateiviai nelabai!australais” ^.. . ______
mėgsta šį pavadinimą, nes jis 
skamba panašiai kaip ir paniekos 
terminai “dago” — svetimšalis, 
“hunky” — pinigo gaudytojas. 
■Vienas graikas skundėsi laikraš
tininkui: “Jau aštūoni metai kaip 
čia gyvenu ir vis esu vadinamas 
prakeiktu naujuoju australu. Ka<
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viešąjį gyvenimą kaip nauja jėga. 
Australijoj jie sudaro 20% dir
bančiųjų, ir su jais ima skaitytis 
visos institucijos. Politinės parti
jos rungiasi dėl jų balsų. Per pra
ėjusius rinkimus daugumas n. 
ateivių balsavo už konservato
rius, kuriems vadovauja premje
ras R. Menzies. Kaikurie jo ben
dradarbiai būkštavo, kad n. atei
viai katalikai nebalsuotų drauge 
su airiais — senais autralais, ku
rie paprastai balsuoja už darbie- 
čius. Ūkiniame krašto gyvenime 
n. ateiviai iškopia jau į pakilesnes 
vietas. Pasak vieno laikraštinin
ko, lietuvė moteris tarnaujanti 
Melbourne Flinders g. stotyje 
kaip bilietų priėmėja, nors nė 
kiek nemokanti angliškai. Resto
ranuose, kur gausiai lankosi se
nieji australai, patarnautojai yra 
italai, vengrai, čekai, jugoslavai, 
bulgarai, o virėjas — prancūzas. 
Melbourne kepykla, anksčiau ga
minusi tik dviejų rūšių duoną, 
dabaf.pardavinėja 97 rūšis įvairių 
gabumų. Sidnėjaus autobusuose 
ir Brisbane tramvajuose vyrauja 
italų ir vokiečių akcentas. Anot 
General Motors vedėjo Holdens, 
Australijos gamyba padidėjusi 3 
kartus; “ji nebūtų galima be atei
vių, kurie sudaro pusę mūsų 
T9*000 tarnautojų”. GM Austra
lijoje yra JAV b-vės skyrius ir 
gamina 50% visų krašto automo
bilių. Senieji australai buvo įpra
tę neskubėti darbe. N. ateiviai, 
būdami pilni ryžto, privertė pasi
tempti ir anuos. Jų vaikai augš- 
tesn- mokyklose nuneša pirmą
sias 'Sietas. Garsieji Australijos 
plaukikai yra jaunieji latviai 
John dr lisa Konrads, gimę Lat- 
•vijpje, • , ■

Australai kad ir pamurma kar
tais prieš naujuosius ateivius, vis 
dėlto ’apskritai' reiškia pasitenki
nimą jų buvimu, nes tuo būdu su
stiprino savo poziciją Azijos kraš
tų akivaizdoje ūkiškai ir kariš
ka}, Jie taipgi didžiuojasi, kad pa
jėgė naujuosius įjungti savo kraš
to gyvenimam apvesdinti apie 
80.000 n. ateivių su savo dukro
mis ir išugdyti naują toleranciją.

strakto “Maine serijos” darbų. 
Dalyvavę “Dirvos”, “Vienybės”, 
“Lietuvių Dienų” korespondentai 
pasižadėjo savo leidiniam parū
pinti parodos recenzijas. Long 
Island spaudos koncerno “Gris- 
holm Publications” meno kriti
kas Saul Levine viešai reiškė sa
vo nusistebėjimą dabartinių lie
tuvių dailininkų kūrybingumu 
bei intelektu. Sekmadienį, New 
York Times meno skyriaus re
daktoriai A. Elskaus parodą 
įtraukė į savo rekomenduojamų 
savaitės meno parodų Niujorke 
sąrašą. Paroda tęsis iki lapkričio 
18 d. Po jos seks Long Island 
Piešimo Mokytojų Draugijos na
rių grupinė paroda.

Asmeninis santykiavimas
Kultūrinio santykiavimo tarp 

lietuvių šalininkų originalų norą 
Chruščiovo apsilankymo Ameri
koje proga, vietos aplinkybių 
rėmuose pradėjo privatūs asme
nys, jam ir pasauliui primindami 
gėdingą mažųjų Pabaltijo tautų 
bylą. Rūpindamiesi šeimos rei
kalais, kontraversiniu būdu at
siekė tą pati tikslą. Niujorke dar 
ir šiandien ginčijamasi ar derė
jo tiek nusižeminti ir maldauti 
viešumoj pasigailėjimo. Kaip ten 
bebūtų, tai buvo vistiek nemalo
nus dalykas Kremliui. Faktas 
buvo paryškintas, jog “išlaisvin
tos ir pačios įsijungusios” Pa
baltijo tautos tebėra uždarytos. 
Tokių dalykų nebuvę net aršiau
siais carizmo siautėjimo laikais! 
Vilniaus radijas jau paskelbė, 
kad skubos keliu TSRS užs. rei
kalų ministerija paprašiusi 200 
vizų visiems tiems visagaliui val
dovui suminėtiems giminėms. 
Bet jie tėra tik maža dalelė tų 
išsklaidytų šeimų žmonių. Kiti ir 
mirė nebesulaukę tos didžiosios 
didžiojo malonės mažiesiems. 
Kaip toj pasakėčioj apie vilką ir 
ėriuką.

Ginčija “TŽ” birželinį 
vedamąjį
Stasys Šarūnas, “TB” ir “Tie- 

2? 3” valdžios nuomonės autori
tetingas reiškėjas, straipsny ‘Ne
išdegs” įtikinėja išeivius, kad be 
reikalo “TŽ” redakcija “bandan
ti užtarti” Lietuvos komunistus. 
Girdi, nuo kada kitos lietuviškos 
partijos tapo tokiomis rūpestin
gomis. Argi ne jos “žvėriškiausiai 
susidorodavo su komunistais ben
dradarbiaudamos su Rusijos ca
rais, kaizerio ir nacių budeliais”. 
Nesiskaitydamas su faktais ir tei
singumu, kaip ir dera propagan
distui, Šarūnas kaltina už tai 
“Škirpas, ambrazevičius, kubiliū- 
nus, ramanauskus, matulionius, 
pyragius”. Užtenką tik pasiskai
tyti išeivių spaudą kad pamaty
ti, kokius baisiausius linkėjimus 
jau ne nuo šiandien komunistams 
skelbia partinė išeivių spauda. 
Girdi, tie patys “TŽ” dabar jau 
pripažįsta pasiekimus Lietuvoj, 
tačiau visą kaltę vistiek verčia 
“tarybinėms tautoms” — suprask 
— rusams. Tai esanti demago
gija.

Gal ir teisybė. Sakysim ims 
tautiniai komunistai ir pritars, 
kad rusai yra padarę lietuvių 
tautai baisią neteisybę, kad ja 
prekiavo su .... naciais. Kas 
jiems atsitiks? Ar nuo to bus ge
riau išeiviams? Argi ’’Šarūnas” 
ims ir pradės kolioti globėjus, 
kuriu dėka jis tapo ir yra ‘vis
kuo”?

Pasitikslino
Prieš kurį laiką siūlėme, kad 

Lietuvoj skelbiami konkursai — 
literatūriniai, muzikos, dailės — 
bent formaliai būtų atviri visiems 
lietuviams, kur jie begyventų. Iki 
tada nebūdavo specifiškai nuro
doma, kas juose gali dalyvauti. 
Dabar jau patikslino — “visi pi
liečiai”. Bet kadangi pagal kai- 
kuriuos įstatymus išeiviai tebelai
komi TSRS piliečiais, tai dar pa
brėžė “gyvenantys LTSR terito
rijoje”. /

Paiki pergalė
Džiugi buvo žinia, kad Vilniaus 

styginis kvartetas — viena iš to
buliausiu muzikinės kultūros iš
raiškos formų — Budapešto pa
sauliniam kvartetų konkurse lai
mėjo antrą vietą. Vienas šio vals
tybinio kvarteto pagrindinių šu
lų yra J. Fledžinskas su žmona. 
Lauktina, kad netolimoj ateity 
kvartetas lankysis (reprezentuo
damas, aišku, TSRS, ne Lietuvą) 
Amerikos kontinente.

kalą bent kiek šviesos buvo įne
šęs dar 1947 m. į Vakarus prasi
veržęs J. Daumantas, kurio pa
ruošta knyga “Partizanai už ge
ležinės uždangos”, buvo bema
tant išgrobstyta.* Iš tos knygos ir 
kitų šaltinių Tiumanu, kad dar 
194*7 m. partizaninė veikla buvo 
itin gyva ir nepaprastai stipri. 
Kaikurios Lietuvos apylinkės bu
vo beveik išimtinai partizanų 
kontrolėje, bet sovietinis milži
nas, turėdamas neišsenkamus 
žmonių ir medžiagų resursus, 
bandė susidoroti su tūkstančiais 
Lietuvos “miško brolių”. Betgi 
karinės persvaros sovietams ne
pakako. Kad užgniaužti Lietuvos 
partizanų galutinį pasipriešinimą, 
teko griebtis klastos ir apgaulės, 
o kitais atvejais prisidėjo ir so
vietams itin palankios aplinky
bės. ; .

Šnipai ir išdavikai
Dabar jau galima drąsiai nu

statyti, kas arba kokie reiškiniai 
privedė prie to, kad 1950 ir ypač 
1951 m. sovietams pasisekė visiš
kai nuslopinti partizaninį pasi
priešinimą. šnipai, išdavikai, pro
vokacijos ir eilė visų tautų tarpe 
randamų žmonių, kurie tik nori 
gyventi ir niekur nesikišti, lyg ir 
■ neutralieji”, lėmė partizanų su
naikinimą. Pakalbėkime, apie 
kiekvieną šių grupių atskirai.

Sovietinis špionažo aparatas 
yra neįsivaizduojamai platus ir gi
lus, pajėgiąs įsiskverbti į pačias 
slapčiausias vietas, į pačias sun
kiausiai saugomas paslaptis, bet- 
kurioje pasaulio vietoje, štai, te
legramų agentūra X AN A paskel
bė iš Bbnnos pranešimą, kuriame 
pasakojama apie beveik fantastiš
ką sovietinio špionažo pavyzdį, 
kurį tik dabar, po visos eilės me
tų, drįso viešumai paskelbti ame
rikiniai autoritetai Vokietijoje. 
Štai pas amerikiečius atbėga so
vietinės kariuomenės dezertyras 
kapitonas Chorunži, kuris vaiz
duoja nepaprastai uolų antikomu- 
nistą, tenorintį tik vieno, būtent, 
visais galimais būdais pasitarnau
ti laisvės reikalui, kovoti prieš so
vietinį tautų pavergėją. Ameri
kiečių centrinei žvalgybos agentū
rai — ČIA (Central Intelligence 
Agency) pabėgėlį iškvotus, jis pri
imamas labai svarbiu agentu ir 
gauna George Mueller pavardę. 
Tuo pat metu, jis lieka ištikimu 
sovietiniu valdininku ir apgaudi
nėja amerikiečius. Dar blogiau, 
kad tas pats šnipas ir išdavikas, 
prileidžiamas prie pačių inty
miausiu ČIA veiklos barų ir pa
slapčių, įskaitant parašiutininkų 
ruošimą ir nuleidimą Ukrainoje. 
Toks yra oficialus minėtos tele
gramų agent, tekstas. Bet jame 
nebuvo paminėta tai, kas liečia

mus, lietuvius. Kadangi dabar so
vietai patys yra paskelbę visą tą 
medžiagą (žinoma, neprisipažįs- 
tant, kad George Mueller arba 
Chorunži, buvo jų agentas), jau 
nėra jokia paslaptis, kad ir Lie
tuvoje nuleisti parašiutininkai 
buvo išduoti to paties asmens. 
Taipgi, būtina pažymėti ir sovie
tinį sugebėjimą, į parašiutininkų 
eiles įstatyti ir savųjų šnipų. Taip 
buvo ir hetuvišKuojū atveju, ka
da iš penkių iš Vžkarų grįžusių į 
kraštą asmenų tarpe, vienas buvo 
sovietinis agentas, beje, kiek vė
liau tas George Aiuelter buvo iš
aiškintas, 195o m. buvo byl.:, tapo 
nuteistas 20 m. ir šiuo metu sėdi 
kalėjime Vokietijoje.

Čia yra labai luomu ir tai, kad 
sovietai nekartą šaukė, protesto 
notas įteikinėjo ar bent suglaus
tai pranešdavo apie teismo nuo
sprendžius sugautiems desanti
ninkams Ukrainoje, Armėnijoje, 
bet nei karto neužsiminė ir visiš
kai tylėjo apie Lietuvą. Mat, ne
norėta pasauliui ir savo pačių 
namuose prisipažinti, kad Lietu
voje vykstanti nemažo masto po
grindinė prieš sovietus nukreipta 
kova.

Sovietinės provokacijos 
ir “neutralieji”
Kalbant apie kitus sovietų 

vartotus parimami veiklos nai
kinimo metouus, reikia pabrėžti 
ir provokacijas, prie kurių prisi
pažino patys sovietai savo pa
skelbtoje medžiagoje. Kaip žinia, 
ypač praretėjus partizanų eilėms, 
buvo imtasi labai didelių atsar
gumo priemonių. Vienos partiza
nų grandys, visiškai nepažinojo 
kitų grandžių narių. Visi turėjo 
savo pasirmkms slapyvardžius ir 
tik jais tarpusavy buvo operuo
jama. Ir štai, jei sovietams pa
vykdavo sūgauiį gyvą ar negyvą 
partižaiią ir jo vardą iššifruoti, 
ar sugauti kokį susirašinėjimą, 
jau netaip sunkiai galėjo į vieno 
ar kito vietą įstatyti savąjį agen
tą, kuris jau toliau vaidintų par
tizaną. Atpažfnti vargiai ar kas 
galėjo, jei jo grupės nariai buvo 
sunaikinti, o kitų apylinkių par
tizanai tokio nepažino, bet tik ži
nojo jo vardą. Tokiu būdu buvo 
sprogdinama partizanų organiza
cija iš vidaus. Be to, sovietams 
pavyko užverbuoti ar priversti 
jiems dirbti ir partizanų ryšinin
kus. Ir tai prisidėjo -prie greites
nio partizanų likvidavimo. —

Taipgi, daug prisidėjo ir žmo
nės, kuriuos būtų galima apibu
dinti “Gyvenk ir netrukdyk man 
gyventi!”. Tai tokie, kuriems ne
svarbūs betkurie idealai, bet ku
rie nori tik gyventi, nenori būti 
trukdomi. Jiems visiškai vistiek, 
kokia valdžia bus, kurie tik visą 
laiką žiūri, kad neįkištų kur savo 
pirštų, žodžiu, kad visiems būtų 
geri, štai, važiuoja vienas, ar du 
tokie kolėhozininkai rytmetį miš
ko keliuku ir pastebi numestą ko
kią nematytą dėžę, gal ryšulį ar 
šiaip kokius nepažįstamus įrengi
mus. Kągi, reikia skubiai pranešti - 
vietinei emgebe įstaigai apie 
radinį. Pagaliau, jei pats nepra- 
neši, gal kitas praneš ir dar pats 
nukentėsi, nes matei ir pirmas ne 
pranešei. Tokiu būdu sovietinės 
įstaigos buvo užvedamos ant par
tizanų pėdsakų.

Dar kitos priežastys
Didi tragedija partizanus išti

ko ir su maisto apsirūpinimu. Lie-
(Nukelta į 9 psl.)

T I i J11 
a<jer bee;

Po trijų metu intensyvių tyrimų atrasti, kiek galima visiems 
patinkantį išsistovėjusio alaus skonį, Monson’s alaus varyk* 
los (Ontario) b-vė išleido naują alaus rūšį, Molson’s Cana
dian Lager Beer. Paveiksle matome patrauklią padidintą ga
minio etiketę, kurią laiko lygiai patraukli Toronttetė mode
lis Carole Tanner.
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TEVISKRS ŽIBURIAI

Pavetg toje tėvynėje
Gyvenamųjų namų surašymas 

bus pravestas visoje Sovietų Są
jungoje 1960 m. sausio 1 d. Tie 
duomenys padėsią nustatyti, kaip 
vykdytinas visuotinis gyventojų 
aprūpinimas butais bei kaip pa- 
ruoštinas naujų butų statybos 
planas. Esą nusistatyta visus gy
ventojus aprūpinti butais 10-12 
metų laikotarpyje. Butų - gyvena
mųjų namų surašymą praves visų 
respublikų statistikos biurai, ži
noma, vadovaujant Maskvos cent
rinę! statistikos valdybai.

Iš Urugvajaus grįžusi čereškų 
šeima laikinai buvusi apgyven
dinta Vilniaus senamiesčio “Na
ručio” viešbutyje.

Čęreška senasis, 70 m., iš Lie
tuvos išvykęs su žmona, 14 m. sū
num Pranu ir trim dukrom 1926 
m. pirma į Braziliją, vėliau į Uru- 
guajų. Žmona ten mirusi. Jau
nėlė dukra esanti ištekėjusi už 
Vaivutsko, kuris seniau grįžęs iš 
to pat Urugvajaus dabar spaudo
je vis minimas kaip žurnalistas 
ir grįžtančiųjų vadovas. Matyt, 
jis parsikvietė ir Čereškas. Sū
nus parsivežęs žmoną urugvajie- 
tę ir 4 vaikus. Jie grįžo rugsėjo 
20 d. Urugvajuje tėvas ir sūnus 
vertęsi kaip batsiuviai.

Kartu grįžę Stašauskai — Jo
nas ir Barbora Kiršinaitė — pie
tų Amerikoje tarnavę didžturčių 
namuose arba restoranuose kaip 
tarnai, virėjai, liokajai. Stašaus- 
kas gimęs Tryškiuose bežemių 
šeimoje. Jo žmona B. Kiršinaitė 
— šiaulietė. Ji 1928 m. išemigra
vo į Urugvajų, o 1936 m. pateko 
Argentinon.

Žurnalistų dabar Lietuvoje 
esą arti 500. Tai “redaktoriai, ko
respondentai ir reporteriai, apy- 
braižininkai ir reporteriai, radi
jo bei “Eltos” bendradarbiai, 
laikraščių ir knygų leidyklų dar
buotojai bei kiti spaudos darbuo
tojai”. ■ .

Matui Grigoniui, buvusiam 
Panevėžio valstybinės gimnazi
jos mokytojui bei inspektoriui, 
spalio mėn. sukako 70 metų. Jis 
jau nuo 1934 m. yra pensinin
kas dėl ligos ir gyvena savo ūke
lyje užsiimdamas sodininkyste. 
Dabar tai esąs Vaivadų kolūkis, 
Panevėžio rajone.

Prano Eidukevičiaus biustas 
pastatytas Vilniuje jo vardo odos 
ir avalynės kombinato sodelyje jo 
90 metų gimimo sukakties proga.

Panevėžio mokytojų seminari
jos rūmuose dabar Įkurdintas že
mės ūkio, technikumas.

Kaune Vienybės aikštė, dabar 
vadinama Juliaus Janonio aikšte. 
Buv. Putvinskio gatvė dabar Sal. 
Nėries. Prie Janonio aikštės, nuo 
jos į šiaurę, projektuojama pa
statyti didelius pramoninio pro
jektavimo instituto rūmus. Ryšy 
su tuo yra paruošti bent keli 
aikštės pertvarkymo projektai. 
Toje aikštėje Daukanto gatvės 
ašyje numatomas pastatyti Leni
no paminklas.

Kauno senamiestyje projektuo
jamas tiltas per Nemuną ties 
Birštono gatve, o nuo Viliampo- 
lės tilto į šį tiltą būsiąs iškastas 
tunelis. Tuo būdu iš žemaičių 
plento nesunku būtų patekti į Su
valkijos pusę. Nuo Žemaičių 
plento projektuojamas taip pat 
kelias i Vilniaus plentą aplen
kiant Kauno miestą šiaurine 
puse.

Česlovas Žebrauskas, buvęs 
Kauno baleto šokėjas, vėliau per
sikėlęs Į Vilniaus teatrą, 1951 - 
1953 m. šokęs Sverdlovsko teat
re, paskiau tobulinęsis baleto stu
dijoje Maskvoje, 1958 m. gavęs 
Rusijos nusipelniusio artisto var
dą, šiemet grįžo dirbti į Vilniaus 
teatrą.

Tauragnuose, esą, T. Tilvyčio 
rūpesčiu pastatyti kultūros rū
mai su 200 vietų sale, scena ir 
kambariais “saviveiklininkams”. 
Jų direktorius Jonas Girdziušas.

Kryžių kalne ties Meškuičiais 
ir dabar esą statomi nauji kry- 

y žiai. piktinasi “Tiesos” Nr. 242 
J. Varanauskienė, Šiaulių preky
bos tinklo darbuotoja. Esą, tūlas 
Alfonsas Brašiškis, Šiaulių I ug
niagesių komandos tarnautojas, 
verčiąsis kryžių statyba ir įkal
binėjęs ją pastatyti kryžių ser
gančios dukters pasveikimo in
tencija. Betgi tame pat Kryžių 
kalne sutiktas nepažįstamas ku
nigas pataręs geriau pasitikėti 
vaistais ir gydytojais, o ne ste
buklo laukti.

(E) “Kolūkinę pensiją” Sedos 
rajono “Raudonosios žvaigždės” 
kolchozas paskyrė kolchozinin- 
kui Petrui Brazdeikiui, baigian
čiam septintą dešimtį — po 10 
darbadienių kas mėnuo. Turint 
galvoje, kad už darbadienį mo
kama kaikur 3-5. rb., išeitų, kad 
“pensininkas” gaus į mėnesį 30 
iki 50 rublių. Vilniaus ‘Tiesa” 
pastebi, kad Brazdeikis ir dabar 
dar tebedirba kolchoze. Kaip ne
dirbs, tokią “pensiją” gaudamas.

Degtinė yra prekybinių orga
nizacijų pajamų pagrindas. Esą, 
Ukmergėje “prieš kurį laiką už
kandinėse, valgyklose ir net mais
to produktų parduotuvėse buvo 
nustota prekiauti degtine. Ją par
davinėjo specializuota parduotu
vė”. Bet kai sušlubavę “prekybi
nių organizacijų” pajamos, staiga 
“vėl visos “koldūninės” ir “šaš
lykinės” ėmė degtine aprūpinti”. 
Tad dabar degtinė parduodama 
maisto krautuvėse, valgyklose ir 
dar specialioje krautuvėje.

(E) Sniečkus ir vėl prieš “bur
žuazinius nacionalistus”. Medici
nos darbuotojų suvažiavime Vil
niuje spalio 16 d. Lietuvos ko
munistų partijos vadas A. Snieč
kus ir vėl piktai pasisakė prieš 
“buržuazinius nacionalistus”, 
kartodamas savo jau visai Lietu
vai seniai įgrisusi siūlymą “stip
rinti lietuvių tautos draugystę su 
rusų tauta”? Būdingas buvo A. 
Sniečkaus pasisakymas: “Jūs, 
draugai, žinote geriau už mane, 
jog kartais šie santykiai pagen
da... kartais išnyksta savitar
pio pasitikėjimas ... nesantaika 
gali įgyti ir nacionalistinį atspal
vį’. Girdi, su tais “nacionalisti- 
nais pasireiškimais” reiką būti
nai kovoti. ‘Vakarų imperialis
tai ir lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai siekia išardyti ta
rybinių tautų draugystę, susilp
ninti Tarybų Sąjungą”. Dar dau
giau, jie kurstą ir gaiviną “nacio
nalistinius prietarus, kurie yra 
gajausi iš visų kapitalizmo atgy
venų žmonių sąmonėje”. Vis dar 
pasireiškianti tendencija išpūš-> 
ti nacionalinių ypatumų reikš
mę, “o tai savo ruožtu skatina 
nacionalistinio atsiribojimo reiš
kinius, pasireiškia dar ir atviros 
nacionalistinės tendencijos”. To
liau Sniečkus puolė ir dvasinin- 
“kažkokius lietuvių tautos lais
vinto jus”, kuriems, girdi, “viskas 
mūsų šalyje bloga, viskas nege
rai”/

Šį sekmadienį, lapkričio 15 d. 
. ., 5-tą ,xpl. vakaru , 
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATVYKTI

JAUNIMO 
KONCERTĄ,

KURIS ĮVYKS LIETUVIŲ NAMUOSE.
J

. Programą atliks mūsų kolonijos jaunieji menininkai. 
Pusė pelno skiriama Lietuvių Namams.

Įėjimas suaugusiems 75 c., vaikams ir mokiniams 25 c. 
Koncertą ruošia Vytauto Babecko muzikos studija.

HAMILTON, Ont
VAV PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Rekolekcijos, kurias vedė 
Tėvas marijonas kun. P. Garšva, 
tikinčiųjų gausiai lankomos. Tė
vas misijonierius nepaprastai gra
žiai jas pravedė, o šv. Komunijų 
skaičius pasiekė net 1.100. Ha- 
miltoniečiai yra labai dėkingi 
tėvų marijonų Provincijolui, ku
ris mums atsiuntė tokį gerą pa
mokslininką. Taip pat esame dė
kingi kun. P. Garšvai už jo dide
lį pasiaukojimą ir uolumą šias 
rekolekcijas pravedant. •;

šeštadieninėje lietuvių mokyk
loje darbas vyksta pilnu tempu. 
Mokyklos vedėjo J. Mikšio pa
stangomis sudarytas visas moky
tojų personalas, šiuo metu vei
kia 8 klasės, kurias veda astuoni 
mokytojai.

Hamiltono lietuvių choras pra
dėjo naujo giesmių ir dainų re
pertuaro paruošimą. Repeticijos 
vyksta ketvirtadieniais ir penk
tadieniais vakarais, sekmadienį 
tuoj po Sumos. Choristų lanky
mas yra tikrai pavyzdingas. Lap
kričio 14 d. įvyks choristų, jų 
namiškių ir svečių susibūrimas 
parapijos salėje.

Iki Advento parapijos salė yra 
užimta įvairių organizacijų pa
rengimams bei posėdžiams. Para
pijos salė lietuviškiems,- reika
lams yra duodama veltui.

Spalio mėn. buvo palaidoti šie 
asmenys: Salomėja Riškutė, Ado-

Dau-mas Sabockis ir Antanas 
baras. , .

Moterystės Sakramentą pri
ėmė: Richardas Zilgme su 
Kundert, Vladas Bernotas su Ja
nina Eidukaityte ir Klemensas 
Sinkevičius su Olga Lukat.

Pakrikštyta: Edvardas Petras 
Zubas, Vanda Emilija Peikūnas, 
Virginija Marija Liškąuskaitė.

Inga

WINNIPEG, Man.
Kariuomenės Šventės minėji

mą lapkričio mėn. 21 d., šešta
dienį, ruošia K LB apyl. valdyba. 
Tai dienai pritaikintą paskaitą 
skaitys Krašto Tarybos narys Pr. 
Matulionis. Solo dainuos jau 
winnipegieciams gerai žinomas ir 
mėgstamas dr. Povilas Vite. Be 
tor numatoma ir kita gausi minė
jimo programa.

Po minėjimo šokiai ir gausus 
su Įvairiais gėrimais bufetas. 
Gros gausus ukrainiečių orkest
ras. Nepraleiskime progos. Pra
džia 6 vai. vak. punktualiai.

Valdyba.
Tautybių susirinkimas. Rugsė

jo 20 d. įvairių tautybių Manito- 
bos antibolševikinio bloko pirm. 
S. Isyk sušaukė įvairių tautybių 
susirinkimą ABN MAS Rally — 
Institute Prosvita salėje. Iš lietu
vių pusės dalyvavo: KLB - Pa- 
baltiečių Federacijos pirm. My
kolas Januška, Krašto Tarybos 
narys Pr. Matulionis, apyl. v-bos 
nariai Mečys Šarauskas, J. Deme
reckas, K. Strikaitis ir b-nės na
riai — Ev. Federavičius bei Ma- 
nitobos universiteto studentas 
Stepulionis. Į salę susirinko įvai
rių tautybių atstovai su savo tau
tiškomis vėliavomis, salė prisi
pildė įvairių tautybių žmonėmis.

Susirinkimą atidarė ABN pirm. 
Rev.S. Isyk, kuris apibudino šio 
mitingo reikšmę, pažymėjo, kad 
šis mitingas yra sušauktas pa
reikšti protestą prieš tomis dieno
mis Ameriką lankantį SSRS dik
tatorių Nikitą Chruščiovą, kuris 
savo užkulisiniuose užsimojimuo
se turi tikslą pavergti visą pasau
lį po komunistiniu jungu. Be to, 
jis apibudino komunizmo pavo
jų visam pasauliui.

Scenos išpuoštame fone kabo
jo vainikas, kuris mitingui tę-

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

LONDON, ONTARIO 
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821 . . . I
įvairūs siuntiniai ir vaistai j 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.

1

vimo klausimas paliktas spręsti 
ateičiai. J. V.

Redakcija visus ginčus dėl VI 
KLD ir LN laiko baigtus, nes jo
kiu naujų faktų nebeiškeliama, 
dėlto ir porą tolimesnių J. V. ži-

Lietuviai pasaulyje

Hamiltono at-kų dešimtmetis 
švenčiamas š.m. lapkričio 21 ir 
22 d.d. Šios šventės programa: 
šeštadieni, lapkričio 21 d., įvyks 
šokiai su programa, slovakų sa
lėje, 1406 Barton St. E., 7.30 vai. 
vak. Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
11 vai. iškilmingos šv. Mišios su 
bendra Komunija, vėliavos šven
tinimas, gedulingos pamaldos už 
mirusius ąt-kus Aušros Vartų pa-

jams jau yra atsibodę. Redakcija 
jau ir anksčiau yra gavusi tuo 
reikalu pastabų, kad juos laikas 
baigti. Mes manome, kad reika
las bus greičiau išsiaiškintas vie
toje be spaudos pagalbos.

Per VLIKo sesijoje dalyvavusį 
hamiltonietį K. Baroną dr. A. 
Trimakas visiems hamiltonie- 
čiams perduoda nuoširdžią padė
ką už jų finansinę paramą Lietu
vos laisvės kovoje. Ir VLIKo po
sėdžio uždaramajame žodyje pir
mininkas iškėlė Hamiltono kolo
niją kaip vieną pavyzdingiausių 
mūsų išeivijos gyvenime.

Paskutinis pasilinksminimas 
prieš Kalėdas yra rengiamas 
sporto klubo lapkričio 28 d. Roy
al Connaught viešbutyje. Vyrai, 
susirūpinkim! Jau kelintas šokių 
vakaras iš eilės kai mūsų koloni
jos gražiosios mergaitės nusiskun-

rapijos bažnyčioje. Po pamaldų 9.® partneriu stoka. Atrodo, kad 
at-kams ir svečiams bendri pie- ši® laikraščio puslapiuose tilousi 
tūs parapijos-salėje. Pietų metu moters ir dviejų vyrų karikatūra, 

i' u. -1 t ‘ nilnsn taikoma ir Hamiltonui

siantis turėjo būti nuvežtas prie 
parlamento ir uždėtas ant žuvu
siųjų paminklo. Buvo iššaukti tri
jų tautybių atstovai, kurie visos 
salės susirinkusiųjų akivaizdoje 
nuėmė vainiką ir automobiliu nu
vežė ant žuvusiųjų paminklo. Vai
niką vežė ukrainiečių, vengrų ir 
lietuvių atstovas J. Demereckas. 
Prie paminklo pasitiko Winnipe- 
go Free Press atstovas, kuriuos 
nufotografavo ir patalpino di
džiausiam Winnipeg© dienrašty..

Toliau sekė atskirų tautybių 
atstovų kalbos. Pirmą'kalbą pa
sakė latvių atstovas, antrą veng
rų, trečias buvo pakviestas lietu
vių atstovas — Krašto Tarybos 
narys Pranas Matulionis. Jis pa
minėjo komunizmo pavojų pa
sauliui, sakydamas, kad šiandien 
atėjo laikas pamiršti įvairias tau
tybes ir nebesiskirstyti, kad mes 
esame latviai, estai, lietuviai ar 
kiti, bet kovoti prieš komunizmo 
pavojų kaip broliai ir seserys, o 
tik laimėję vėl grįšime .kiekvie
nas priė savo. Pr. Matulionio 
kalbą publika pertraukė gausiais 
plojimais. Pabaigai kalbėtojas 
pareiškė, kad tiesa nugalės melą 
ii» laisvasis pasaulis išeis nugalė
toju. Pr. Matulionis kalbėjo ang
lų kalba..

Po jo kalbėjo ukrainiečių, len
kų, estų ir daugelis kitų tautybių 
atstovai.

Užbaigai latvių atstovas pa
skaitė susirinkimo protestą, ku
ris tuojau buvo pasiųstas JAV 
prezidentui Eisenhoweriui.

Mitingas baigtas Kanados him- 
-nu. Kstr.

A. LIŪDŽIUS, B.L
V1ESAS1S NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, “ 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON

Telefonai: i •* " 
įstaigos JA. 7-557S
Narny FU. 3-8928 m < ’

pagrindinis kalbėtojas J. Matu
lionis. . •,

4 vai. p.p.’ Lietuvių Namų salė
je iškilminga akademija. Progra
moje paskaita, moksleivių at-kų 
priesaika ir meninė dalis, kurią 
išpildys moksl. at-kai.

Po to parapijos salėje svečiams 
ir jaunimui vakarienė, šokiai ir 
žaidimai.

Maloniai kviečiame visus Ha
miltono . ir apylinkių lietuvius 
skaitlingai dalyvauti mūsų de
šimtmečio šventėje.

Pavieniai asmenys, norintieji 
dalyvauti pietuose, prašomi pra
nešti šiuo adresu: 87 Sanford 
Ave. S., Hamilton, Ont., telef. 
JA. 9-5129. Kuopos v-ba.

BENDRUOMENĖS ŽINIOS
Apylinkės metinis susirinkimas 

šaukiamas š.m. lapkričio mėn. 29 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. VAV 
parapijos salėje, kuriame pagal 
jau nusistovėjusią tvarką dabar
tinė apyl. valdyba atsistatydina 
ir renkama rinkimų komisija 
naujiems organams rinkti. Pagal 
KLB statuto str. 10, kviečiamu 
laiku nesusirinkus pusei užsire
gistravusių pilnateisių narių, po 
valandos susirinkimas įvyks ne
žiūrint pilnateisių dalyvių skai-
V • 'ciaus. ••

VAV parapijos choras, grižus 
iš atostogų kuri. B. Jurkšui, pra
dėjo intensyviai repeticijas ruoš
damasis Kalėdų šventėms. Repe
ticijos vyksta ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 7.30 vai. vak., 
sekmadieniais po pamaldų. Iš
rinktas naujas seniūnas P. Mi
kalauskas. Chorvedis kun. B. 
Jurkšas širdingai kviečia bend
ruomenės narius sustiprinti cho
rą naujais balsais. Nauji choris
tai priimami repeticijų metu.

Hamilton United Appeal krei
pėsi į bendrubmėnės valdybą pra
šydama auka paremti vykdomą 
rinkliavą karitatyviniąms tiks
lams. Šiam tikslui valdyba pasky
rė $10 auką, kuri pasiųsta minė
tai organizacijai.

St. Dalius, VI LD metraščio re
daktorius, veiklus visuomeninin
kas, pasitraukė iš bendruomenės 
revizijos komisijos, motyvuoda
mas, kad kaip dalyvavusiam LD 
organizaciniam komitete nebūtų 
tikslinga tikrinti savo darbą. Jo 
vieton pakviestas sekantis kan
didatas. Revizijos komisiją da
bar sudaro J. Stonkus (išrinktas 
173 balsais), A. Mikalauskas (152 
balsais) ir J. Stanaitis (136,.baL).

Į Krašto Tarybos suvažiavimą, 
įvykstantį Montrealyje lapkričio 
28-29, d.d., bendruomenės.pirmi- 
ninkui dėl tarnybinių kliūčių ne
galint vykti, apylinkės valdyba, 
nutarė siųsti du valdybos narius 
sekr. G. Latauskaitę. ir pareng. 
vadovą K. Miksi:

Apylinkės valdyba, 1959 m. 
rugsėjo mėn. 30 d. posėdyje iš
samiai išdiskutavusi Lietuvių 
Namų pirm. St. Bakšio neigia
mus pasisakymus spaudoje prieš
VI LD Org. Komitetą, buvo įga
liojusi valdybos pirmininką pa
rašyti išsamų raštą Lietuvių Na
mų valdybai/išdėstant St. Bakšio 
priešiškos veiklos padarytą žąlą 
bendruomenei ir pasiūlyti: 1. 
pirmininkui St. Bakšiui pasi
traukti iš pirmininko pareigų, 2. 
pakviesti bendruomenės vaidy
bą į LN organizacinį ir veiklos* 
planavimo darbą, suteikiant jai 
vidaus statuto-taisyklių nustatyta 
tvarka atitinkamas kontrolės tei
ses. šis nutarimas buvo priimtas 
visų valdybos narių vienbalsiai. 
LN valdybos atsakymas, kuris 
buvo paskelbtas šio laikraščio' 
Nr, 44 (512), valdybos posėdyje 
Spalio 29 d. buvo komentuotas

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
Išduodamos paskolos iki $3.000, margiu paskolos iš 7% iki 50% turto vertės. 

Indėliai, paskatos ir nario gyvybė apdrausto.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktodieniois 6-8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E„ notaro Liudžious įstaigoje II ougšte, tel. JA. 7-5575. 

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

pilnai taikoma ir Hamiltonui.
Į sporto klubų atstovų ir spor

to darbuotojų suVažiavimą Ročes- 
teryje lapkričio 14-15 dd. išvyks
ta K. Stanaitis ir J. Giedraitis.

Nugriovus senosios autobusų 
stoties pastatą prie Royal Con
naught vięšbučio ir aptvarkius 
aplink visą aikštę, ji naudojama 
mašinų pastatymui. Tačiau prieš 
dvi savaites, viešbučių magnatas 
Hilton, nupirko tą visą žemės plo
tą už 1 mil. dol. numatydamas 
joje statyti Rockeffellerio cent
ra. K. B.

Hamiltono skautėms - skau
tams. ši sekmadienį, t.y. lapkričio 
15 d., tuoj po Sumos, parapijos 
salėje įvyksta Širvintos ir Nemu
no tuntų sueiga. Visiems dalyva
vimas būtinas. Atvyksta su pil
nom ir tvarkingom uniformom.

Norintieji įstoti į skautes-skau- 
tus, prašomi atvykti į šią sueigą 
ir prisistatyti betkuriam vadovui.

Tą pačią dieną, 6.30 vai. vak. 
parapijos salėje -jūrų skaūtės ir 
skautai ruošia jaunimui šokius. 
Į šokius kviečiamas visas Hamil
tono jaunimas. Gražiai dekoruo
toje salėje numatyta Įdomių šo
kių ir kitokių įvairumų. Tad vi
sų lauksim jaunimo pasilinksmi
nime. Įėjimas nemokamas.

. TuntininSai.
Kultūrinė pramoga. Gruodžio 

6 d., 4 vai. p.p. Hamiltono Lietu
vių Namuose Įvyks literatūros po
pietė. Pagrindinę kalbą pasakys 
Jonas Matulionis ir pasirodys 
apie dešimt jaunų ir senesnių 
prityrusių rašytojų su savo kū
rybos gabalėliais, kuriems skai
tyti talkininkaus žodžio meninin
kai iš ‘Aukuro” kolektyvo. Bus 
poezijos, prozos ir humoro.

Atitrūkime nors valandėlei 
nuo kasdienybės ir pagyvenkime 
kartu su rašytojais jų žaviuose 
kūrybos rūmuose.

Įėjimas tik $1. '
Ateidami i šią1’kultūrinę pra

mogą turėsite progos ne tik pui
kiai praleisti laiką, bet ir parem- 
site šios popietės rengėją, Rūtos 
S/B, lietuviškų knygų leidimo 
darbą. ,

Nepamirškime tų, kurie 
laukia.mūsų pagalbos
Kaip kas metai, taip ir šiemet 

nuo lapkričio 15 d. iki sausio 1 
d. KLB šalpos Fondo Hamiltono 
komitetas pradeda viešą piniginę 
rinkliavą. Suaukoti pinigai bus 
panaudoti šelpti i skurdą pateku
sius lietuvius gyvenančius Kana
doje bėi Europoje, 'šiandien vien 
Vokietijoj priskaitoma virš 1.000 
tautiečių ligonių ir senelių, kurie 
patys negali užsidirbti sau duo
nos. Savivaldybės juos šelpia, bet 
ta šalpa yra tokia maža, kad bū
tinai reikia, kad kas nors parem
tų iš šalies. Jiems padėti ir rūpi
nasi Šalpos Fondas. Pateiksiu ži
nių kiek tam šelpimui surinko 
aukų Hamiltono ŠF komitetas.

Komitetas Įsisteigė 1953 m. ir 
nuo to laiko iki 1959 m. balan
džio mėn. surinko $11.003,53. Iš 
tos sumos centrui į Torontą pa
siųsta $3.635,50, į Vokietiją sene
liams, ligoniams paremti $2.509, 
59, persiuntimui rūbų išleista 
$227,84 ir likusieji $4.630,60 su
naudota šalpai čia vietoje. Be to, 
per tą laiką surinkta 3 didelės 
siuntos rūbų. Viena siunta iš
siųsta į centrą Toronte, kitos dvi 
į Vokietiją seneliams ir ligo
niams.

Malonūs tautiečiai, tos skaitli
nės rodo, ką nuveikė Hamiltono 
šalpos komitetas. Tai dėka jūsų< 
duosnumo. O kiek tos jūsų aukos 
atnešė seneliams bei ligoniams 
džiaugsmo, matyti iš padėkos 
laiškų, atsiųstų komitetui. Vieną 
iš tų laiškų* ištisai pateiksiu. Ra
šo PLB^Neustadt Holst, apylinkės 
pirm. E. Simonavičienė.

“KLB šalpos Komiteto Hamil
tone Pirm. p. J. Giedraičiui, 117 
Eastbourne Ave.

Didžiai gerb. p. Pirmininke, 
(Nukelta į 9 psl.)

JA Valstybės ’
KATALIKU FEDERACIJOS 
KONGRESAS
Amerikos Lietuvių R, Katalikų 

feedracija rengia savo kongresą 
Niujorke lapkričio 27-29 d.d. Jis 
bus pradėtas pamaldomis 9 vai. 
rytą Aušros Vartų bažnyčioje. Po
sėdžiai vyks Commodore viešbu
ty, Manhatten, N.Y. Pirmąją die
ną numatyta: federacijos vadų 
kalbos; komisijų sudarymas — 
spaudos, rezoliucijų, nominacijų, 
mandatų; sveikinimai, centrinių 
organų pranešimai, Kultūros In
stituto ir “Dainavos” stovyklos; 
paskaitos “Mūsų pareigos Lietu
vai” red. L. šimučio ir “Katalikų 
akcija” kun. Vyt. Bagdanavi- 
čiaus; priėmimas Baltų Laisvės 
namuose. Antrąją dieną numaty
tos pamaldos už mirusius, atskiri 
oosėdžiai jaunimo, moterų ir*vy
rų, pagaliau užbaigiamasis bend
ras posėdis.

D. Niujorko BALFo.vajaus ko
mitetas paskelbė atsišaukimą, 
kuriame, priminęs šelpiamųjų 
tautiečių vargą už geležinės už
dangos ir Europoje, sako:

“Kiek-tik ištekliai leidžia, B A 
LFas stengiasi tiems vargo ir ligų 
ištiktiems mūsų tautečams padė- 
t. Toji pagalba be jūsų aukos BA 
LFui yra neįmanoma.
' BALFo šalpai lėšas sukelti šiuo 

skelbiame 1959 m. rudens vajų 
Didžiajame Niujorke, kuris iškil
mingu koncertu lapkričio 15 d. 
Apreiškimo parapijos salėje/

Mes prašome jūsų aukos B AL 
Fui, ne sau. Nėra malonu prašyti, 
nes geriau duoti negu maldauti. 
Maloniau ligonį gydyti, nuogą 
pridengti, alkaną pavalgydinti, 
negu pačiam sirgti, šaltį ar badą 
kęsti.

Tiems gražiems BALFo šalpos 
tikslams ir prašome savo auką 
siųsti: United Lithuanian Relief 
Fund, 105 Grand St., Brooklyn

Ateitininkų Federacijos Tary
bos posėdis įvyks lapkričio 27 d. 
Niujorke Commodore viešbuty. 
Bus svarstomi ateitininkų jubilė- 
jinio kongreso Čikagoje reikalai.

Ekskursijai į Hondūrą surink
ta arti $360. To betgi užtektų tik 
vieno asmens kelionei ir savaitei 
ten pragyventi. Reikėtų bent tre
jeto asmenų, žemės ūkio specia
listų. Dėl to fondą dar stengia
masi padidinti.

Čikagos Prekybos ir Pramonės 
Sąj. tartautinės parodos komite
tas parodai pakivetė lietuvius ir 
1960 m. parodoje Įrengti savo 
skyrių. Komitetas kvietimą pri
ėmė Lietuvos konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis.

Korp! Neo-Lituania visuotinis 
suvažiavimas įvyks lapkričio 26- 
28 d.d. "Niujorke Hotel Statler 
Hilton. Lapkričio 28 d. 7 vai. v. 
banketas. Į banketą bilietų kai
na $10 asmeniui.

Laimutė Banionienė, skautų 
teikėjo Antano Banionio žmona, 
iš Detroit, Mich., šiomis dieno
mis išvyko į Šveicariją tęsti me
dicinos studijų.

Juozas Bachunas skelbiasi par- 
duodąs Tabor- Farm vasarvietę. 

lĮmokėjimas $125.000.
Inž. V. Miniukas, augęs ir 

mokslus ėjęs Rygoje, paskiau gy
venęs Lietuvoje ir dirbęs susisie
kimo ministerijoje, į Ameriką at
vykęs 1949 m. ir gyvenęs Hart
ford, Conn., kur gyvai reiškėsi

lietuviškame gyvenime, mirė 
spalio 23 d. staigia liaukemija.

Vokietija
(E) Naujai išrinktoji PLB Vo

kietijos Krašto Valdyba pareigo
mis pasidalino šitaip: pirm. — 
dipl. inž. L. Prosinskis; vicep. — 
kun. Br. Liubinas; ižd. — adv. 
J. Bataitis; sekret. — J. Stankai
tis; narys — dr. J. Grinius. Val
dybos posėdyje spalio 18 d. nu
tarta taupumo sumetimais val
dybos reikalų vedėjo pareigas 
sujungti su gimnazijos ūkio ve
dėjo pareigomis.

D. Britanija
(E) DB Lietuvių Sąj. visuotinis 

metinis suvažiavimas vyks lap
kričio 14-15 d.d/ Londone, Lie
tuvių Namuose. Tomis pačiomis 
dienomis Londone bus ir Lietu
vių Namų akcinės bendrovės ak
cininkų susirinkimas. Bendrovė, 
kaip žinoma, leidžia ir “Europos 
Lietuvi”.

(E) LLM (Londono Liet. Mo
terų) ‘Dainavos” sambūris me
tiniame susirinkime spalio 18 d. 
išrinko naują valdybą: pirm. Ka- 
libatienė, vicep. Varkalaitė, sekr. 
Pranskūnienė ir kasin. Stankū
naitė. Revizijos komisiją sudaro 
Vilčinskienė ir Neveravičienė.

Prancūzija
Paryžiaus jaunimas pernai su

organizavo tautinių šokių grupę, 
kuri pasirodė Vasario' 16, poeto 
Milašiaus ir Moiinos dienos mi
nėjimuose. Grupei priklausė: R. 
Bačkis, Pr. Dvilaitytė, D. Gallay, 
J. Huebneris, B". Kapočiūtė, . J. 
Kavaliauskas, E. Marijošiūtė, A. 
Martinkaitė, Miclot, L. Pabedins
kas, A. Pagnier, A. Venskus, Br. 
Vrublevičius. Grupei vadovavo 
Ė. Marijošiūtė ir L. Pabedinskas, 
akordeonu grojo B. Venskuvienė.

Šiemet grupė susilpnėjo, nes ’ 
net 3 narės iš Paryžiaus išvyko: 
Pr. Dvilaitytė, 6 mėn. studijavu
si litografijos meną, -grįžo į To
rontą, B.Kapočiūtė, gilinusi pran
cūzų kalbos ir literatūros studi
jas Paryžiaus un-te, grižo i Bos
toną, E. Marijošiūtė, studijavusi 
Sorbonoje prancūzų ir ispanų li
teratūra, rugsėjo 5 d. grižo i 
JAV. ‘

Kolumbija
PLB Bagotos apyl. valdybon 

išrinkti kun. K. Dominauskas, 
pirm.; A. Matickas, sekr.; inž. K. 
Bekeris, ižd.

Medeline netrukus bus pradė
ti statyti Lietuvių Centro Ko
lumbijoje namai. Namai bus sta
tomi prie aikštelės, kurią miesto 
valdyba leido pavadinti Lietuvos 
vardu.

Kun. M. Tamošiūnas, žymus 
Kolumbijos lietuvių veikėjas ir 
“Kolumbijos, lietuvio” redakto
rius, Medelino liet, kolonijos ka
pelionas, šiuo metu vieši JAV ir 
į Kolumbiją grįš tik sausio mėn.

PADAROMI 

minkšti baldai 
pogal užsakymus ir aptraukiami seni 
labai pigia kaina. Darbas garantuotos.

Telefonas WA. 2-7981

95” APATINIAI BALTINIAI

kad tai puikus gaminiai. 
Išausti, kad laikytų, nesvarbu • 

kiek kartų prosysite.
Vyranfc ir berniukams 

pagamintu ištisinių apatinių 
marškinių ir kelnių.

'F

Garsūs 
nuo -1868 metų

95-FO-6

Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nes tai laikys daugiau metų, 
augščiausios rūšies apatiniai 
baltiniai, išausti iš geriausių

merino siūlų, garantuoja, m 
jums apsaugų ir šiluma. 

cveik 90 metų patyrimo šiame

t
i
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TORONTO
Iš apylinkės valdybos veiklos
KLB T. apylinkės valdyba pas

kutiniame posėdy nutarė šaukti 
III Tarybos susirinkimą gruodžio 
6 d., 4 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se. Į susirinkimą kviečiami at
vykti visi išrinktieji atstovai ir 
Toronto lietuviškų organizacijų 
atstovai. Naujos organizacijos 
prašomos paskirti savo atstovus 
ir apie tai pranešti KLB Toronto 
apyl. v-bos pirm. L. Tamošauskui 
— 236 Dovercourt Rd., arba.at
vykti su įgaliojimais į susirinki
mą.

Dailės paroda. KLB T. apylin
kės valdyba yra pasiryžusi Vasa
rio 16 d. proga suruošti meno 
parodą Toronte Casa Loma ar 
Meno Galerijos patalpose. Valdy
ba yra susirišusi su Toronto lie
tuviais dailininkais ir tyrinėja 
sąlygas.

Dail. Paškauskas pagamino la
bai gražų užrašą: “Sąmoningas 
lietuvis moka solidarumo mokes
tį”, kuris bus iškabintas lietuvių 
salėse Toronte. TLBSI.

Prisikėlimo parapijos choras 
ved. sol, V. Verikaičio, yra pa
kviestas į Rochesterį, N.Y., lap
kričio 22 d. giedoto šv. Jurgio 
bažnyčioje. Vėliau choras žada 
pasikviesti Rochesterio parapijos 
chorą, ved. muz. J. Strolios, pa
giedoti Prisikėlimo par. bažny
čioje.

Midlando kankinių kryžiaus 
restauravimo bei užrašo lentos 
įsigijimo sąskaita specialioj rink
liavoj prie šv. Jono Kr. bažny
čios surinkta $100,50 ir prie Pri
sikėlimo $103,00. Tuo būdu su 
mažu trūkumu yra padengta su
sidariusi skola.

The Globe and Mail lapkričio 
6 d. išspausdino ilgoką dr. Pr. 
Ancevičiaus straipsnį apie sovie
tų vadų užsimojimus savąjį kraš
tą paversti antrąja Amerika, 
kartu siekiant suvirškinti - suru
sinti visas tautybes, užgniaužiant 
savaimų į Sovietų Sąjungą įjung
tų tautų pasireiškimą, skelbiant, 
kad tautinių skirtumų sunivelia- 
vimas bei tautų pasidavimas ru
sų vadovybei reiškia pažangėji- 
mą, naudingą kiekvienai tokiai 
tautai, nes rusų tauta ir seniau ir 
dabar rūpinantis “mažesniosio- 
mis seserimis”.

Eric Geiger, lietuviams gerai

7 d. The Globe Magazine, dien
raščio iliustruotame priede, iš-' 
spausdino straipsni ‘Soviet Rus
sia Capitalizes on Family Ties”, 
kuriame nušviečia, kaip Sovietų 
Sąjunga išnaudoja žmones plėš
dama baisius muitus bei kito
kias rinkliavas nuo siuntinių. Pa
vyzdžiu jis nurodo vienos lietu
vaitės Birutės siuntinį —; išvar
dina, kiek už ką mokėta ir kokie 
mokesčiai sumokėti už persiunti
mą. Bendra išvada, kad tų mo
kesčių susidarė $50,47, kai siun
tinio daiktų vertė lygiai $3 ma
žesnė.

Padėka
Toronto studentai ateitininkai spa

lio 31 - lapkričio 1 d. savaitgalį buvo 
nuvykę pasisvečiuoti pas Otavos lietu
vius studentus.

Otavą mums pasiekti padėjo tėvai 
pranciškonai, davę savo mašiną, ir p. 
J. Valatka pats sii sava mašina ęrupę 
nuvežęs. Otavoj mus maloniai priglau
dė nakvynei dr. Agota Šidlauskaitė, 
kuri taip pat skaitė labai Įdomią pa
skaitą, pp. dr. Kubiliai, pp. Paviloniai, 
pp. Mitalai, o p. dr. Paplauskienė - Ra
monienė suruošė pusryčius.

Jiems visiems, o taip pat kolegoms 
otaviškiams už mielą priėmimą nuošir
džiai dėkojame.

Toronto studentai ateitininkai.

FRITZ KRAMER, 
pianistas, kuris akompanuos 
abiems solistams “Tėviškės žibu
rių” dešimtmečio koncerte.

Fr. Kramer gimė 1910 m. Vie
noje, kur taip pat baigė Muzikos 
akademiją su valstybiniu garbės 
diplomu. Iki 1935 m. buvo Vie
nos operos pianistas bei dirigen
tas, bet prieš Austrijos prijungi
mą prie Vokietijos iš ten išvyko. 
Eilę metų jis po to važinėjo po 
pasaulį sū įvairiomis muzikinė
mis grupėmis kaip pianistas ir di
rigentas. Tarp kitų vietų jis kon
certavo karaliui Hakomii, Wind
sor© princui Edwardui ir daugy
bėje kitų kraštų bei miestų: Pa
ryžiuje, Šveicarijoje, Egipte, Ita
lijoje, Graikijoje, Australijoje, 
N. Zelandijoje, Indijoje, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Buenos Ai
res, Santiago, Montevideo. 1939 
m. iš Londono jis pirmą kartą at
vyko į JAV, kur padarė taip pat 
kelionę per visą kraštą ir į Kana
dą, o vėliau vėl išvyko su kon
certais per pasaulį su muzikinėm 
grupėm arba su didžiausiais so
listais.

Keletą pastarųjų metų jis gy
vena Niujorke profesoriaudamas 
New School for Social Research. 
Be to, jis veda savaitinius filhar- 
moninius mokomuosius koncer
tus, tarp kitų ir rengiamuosius 
Muzikos mokytojų tarybos, šią 
vasarą jis buvo kviečiamas diri
guoti Salzburgo Mozarteume.

Magic Tone Records yra pa
leidę eilę jo piano, plokštelių. Yra 
rečitalis, Mozarto valsai, Offen- 
bacho, Haydno, Purcelli kūriniai..

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas - arbatėlė pereitą 
šeštadienį buvo paskirta veiklos 
bei vidaus reikalams pasvarsty
ti. Po platokų diskusijų įvairiais 
aktualiais reikalais, prieita vieno 
aiškaus sprendimo — Toronte su
organizuoti ateitininkiškos šei
mos šventę, skirtą ateitininkijos 
50 metų jubilėjui paminėti, šven
tės - jubilė j aus minėjimo komisi
jos sudarymu pasirūpins kuopos 
valdyba susitarusi su studentų 
bei moksleivių ateitininkų valdy
bomis ir su jaunučių globėjais.

Pasikalbėjimų metu valdybos 
pirmininkas tarp kitko pranešė, 
kad iš savo kuklios kasos valdyba 
yra nutarusi paskirti $25 auką 
seselių statomiems Vaikų Na
mams ir už $20 nupirkti “Žibu
rių” spaudos b-vės du šėrus.

Susirinkimas pasisakė už susi
rinkimų tolimesnį tęsimą arbatė
lių forma.

Toronto Meno Galerijoje įren
giama aliarmo sistema apsiginti 
nuo vagių įsilaužimų. Tą padary
ti paskatino pakartotinos pa
veikslų vagystės.

Jaunimas prašo vietos
Jaunųjų talentų popiete buvo 

pavadintas pereito sekmadienio 
Prisikėlimo parapijos salėje To
ronto jaunimo vardu suruoštas 
gražus parengimas-koncertas, tu
rėjęs net pąčįų rengėjų rūpes
čius prašokusio pasisekimo. Da
lyvių prisirinko pilnutėlė salė, 
gal per 600, tame tarpe apie 25v 
jaunimo ir vaikučių. Scenoje su 
savo menu pasirodė muzikai, de
klamatoriai, šokėjos ir pagaliau 
gimnastai bei imtininkai. Paren
gimo organizatorius bei jo va
dovas Algis Žutautas pat pra
džioje paiškino, kad tai pirmas 
lietuviško jaunimo bandymas pa
sirodyti, norint patraukti ir tuos, 
kurie tame sąjūdy tuo tarpu ne
dalyvauja, bet turi sugebėjimų. 
Jis prašė įvertinti tikslą ir nema
tyti vien klaidų, vertinti ryžtą. 
Programai pasibaigus Algis, be 
abejonės, buvo patenkintas, nes 
susirinkusieji visus pasirodymus 
priėmė labai šiltai, ko jie buvo 
ir verti.

Programa, gražiai pranešinė- 
jant Audronei Kuolaitei, buvo 
pradėta akordeonisto Viktoro 
Rusecko, kuris vėliau dar kartą 
pasirodė, vėl sulaukdamas triukš
mingų plojimų. Toliau pijaninu 
paskambino puikiai iš Schuberto 
ir Burgmueller kūrybos Virgini
ja Sakalaitė, po jos svečias ne 
lietuvis smuikininkas Halmer ta- 
lentinkai išpildė tris dalykus 
akompanuojant muz. St. Gailevi- 
čiui. Kvietytės išraiškos šokio 
studijos lankytojos pasirodė net 
tris kartus — pašoko Chopino ge
dulingą maršą, linksmą tarante
lą ir pagaliau visus labai links
niai nuteikė pademinstruodamos 
“naujausias madas”. Po pirmojo 
šokėjų pasirodymo Aldutė Bu- 
šinskaitė padeklamavo Maironio 
eilėr. “Jaunos dienos”. Visi galė
jo įsitikinti, kad šiai daug kartų 
girdėtai deklamatorei augant au
ga ir jos talentas. Po jos vikrutė 
Živilė Slekytė gražiai paskambino 
porą dalykų pijaninu. Pranešėja 
čia padėkojo p. Rautinš, kuri abi 
pijanistes paruošė šiam pasiro
dymui.

Koncerto meninei daliai pasi
baigus iškviestas Tėvas Paulius, 
OFM, karštu jautriu trumpu žo
džiu kvietė visus remti jaunimo 
pastangas mūsajame gyvenime 
reikštis ir užuot skundusis, kad 
jis tolsta, pasistengti suprasti ji, 
jo siekimus ir polinkius. Į šį pasi
rodymą esą pakviesta ir keletas 
nelietuvių. Tai tam, kad jauni-

-Y njui būtu parodyta naujų pasi-
reiškimo sričių. Gal būt, kitą kar
tą jau atsiras užsidegėlių ir lie
tuviukų pasirodyti tose srityse.

Po T. Pauliaus kalbos sekė ap
dovanojimas rėmėjų, aukotojų 
bei talkininkų, kurie padėjo pa
statyti ir įrengti N. Wasagoje jau
nimo stovyklą. Visiems buvo pa
ruošta dovanėlė atminimui — 
stovyklos vaizdų nuotraukų ap
lankas su atitinkamu įrašu. Juos 
buvo pradėję dalinti trys mergai
tės, kiekvieną įšaukiant į sceną, 
bet kadangi jų buvo apie 150, tai 
po keletos minučių toks dalini
mas buvo nutrauktas. Buvo tik 
perskaitytos pavardės, o dovanė
les išdalino pertraukos metu sa
lėje.

Rengėjai vėliau apgailestavo, 
kad per tą pasikeitimą įvyko ne
maloni klaida. Pasirodo, kad da
lintojos dovanėlių buvo pradėję 
nusipelniusius kviesti ne nuo pat 
pradžios, tad perskaitant tolimes
nį sąrašą liko nepaminėti patys 
pirmieji: P. Regina, VI. Bende
rius, M. Valiulienė ir J. Dvilaitis.

Po pertraukos sekė pademons
travimas kelių numerių gimnasti
kos ir imtynių. Demonstravo Al-

JŪS TURĖSITE 

karsto vandens 
KIEK REIKALINGA 

ĮRENGĘ 
MODERNIŠKĄ ELEKTRINĮ 

VANDENS ŠILDYTUVĄ

Kiekvicnos šeimos reikalams gaunamas 
atitinkamo dydžio tankas, 

kurio kaina atitiktų jūsų biudžetui. 
Pasiteiraukite Hydro vandens šildymo 

specialių kainų;

čiaDidieji ivy
*

KITĄ ŠEŠTADIĖNJ, LAPKRIČIO 21 D. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 

B A ŽARAS
Liet. Vaikų Napų Statybos Fondo naudai, ruošiamas 

Vaikų Darželio Rėmėjų. 
: Pradžia 12 vai.

VEIKS

TRANKŪS ŠOKIAI
Ruošia Katalikų Vyrų Draugija. Programą išpildo Toronto 

Vyrų Kvartetas, vedamas muz. St. Gailevičiaus..
Gros populiarusis “Olympia” orkestras.

Pradžia 7.30 vai vak. Įėjimas $1.25.

BUFETAS NUO PAT VIDURDIENIO IKI VĖLUMOS. VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI.

gis Žutautas su dviem savo drau
gais nelietuviukais, su kuriais jis 
kartu lankąs atitinkamą policijos 
mokyklą Scarboro, Reikia pasa
kyti, verta buvo tą meną pama
tyti. .

Veik porą valandų užtrukusi 
jaunimo pasirodymo programa 
dalyviams sukėlė daug minčių 
apie jaunimą, jo veržlumą ir jo 
kelius, kuriais suaugusiems rei
kėtų vis daugiau ir daugiau do
mėtis.' Bet visko čia iškarto neiš
sakysi. Jaunimas viešai paprašė 
sau vietos mūsajame gyvenime. 
Jis sulaukė visų simpatijų, o or
ganizatoriai padėkos. Dėl to ir 
suaugusių didelė dalis priėmė va
dovo A. Žutauto kvietimą pasilik
ti dar kurį laiką kartu su jauni
mu pasilinksminti.

Kas gi buvo šio parengimo or
ganizatoriai? Viešai taip niekas ir 
nepasakė. Matėme, kad vienaip 
ar kitaip pasireiškė veik visos 
jaunimo grupės, kurios yra susi- 
oūrusios parapijos prieglobstyje, 
bet nei viena jų rengėjų vardo 
nesisayino. Besiklausinėjant pa
aiškėjo, kad iniciatorius ir ren
gėjas buvo pats jaunuolis Algis 
Žutautas su sekmadieniniu klubu, 
laiminami ir gal kiek talkinami 
įvairių grupių globėjų. Pradžia 
sveikintina ir tegalima tik sėk
mės palinkėti. G.

J.E. arkivyskupo metropolito 
J. Skvirecko

triguba sukaktis — kunigystės 60 
m., vyskupavimo 40 m. ir metro- 
politavimo 33 m. — paminėta 
pereitą sekmadienį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje tos parapijos 
kat. vyrų draugijos iniciatyva. 
Gražią paskaitą apie sukaktuvi
ninką kaip vyskupą, šv. Rašto 
vertėją ir asmenybę skaitė A. Gu
revičius. Po jos p. Kaknevičius 
padeklamavo eilėr.Tėvynės pri-

Trejopas Pabaltijo rusinimas
Trijų Pabaltijo valstybių klau

simą tarptautinėje politikoje to
lydžio tebegaubia tylos sąmoks
las. JT jų klausimo iš viso nėra, 
nors yra Alžyro klausimas, Ven
grijos, Tibeto, visos eilės Afrikos 
kolonijalinių tautų-tautelių klau
simai. Pabaltijys nefiguruoja jo
kiuose konferencijų pasitarimuo
se. Didžioji spauda retai apie jį 
beužsimena, o daug kur tiesiog 
sistematingai ignoruoja.

Todėl su tuo didesniu malonu
mu tenka imti į rankas Europos 
Tarybos patariamojo seimo pra
nešimą apie dabartinę padėtį Vi
durio ir Rytų Europoje. Viena, 
Europos Taryba — besivienijan
čios Europos branduolys — yra 
reikšmingas ir kyląs tarptautinės 
politikos veiksnys, kurio įtaka 
ateityje dar gali žymiai padidėti. 
Antra, šįkart oficialiame doku
mente Pabaltijo kraštams skirta, 
pirmoji vieta. Toliau iš eilės se
ka Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Albanijos apžvalgos, 
o pabaigoje gana platus priedas 
apie padėtį Sov. Sąjungoje.

Pabaltijo valstybių . padėties 
apžvalgą paruošė (berods, švedų) 
parlamentaras Regnell. Medžia
ga paimta iš oficialių sovietinių 
šaltinių, o kaikuriais atvejais, 
kaip nurodoma pranešime, papil
dyta žiniomis, gautomis iš emi
grantų oganizacijų, 'kurios iš arti 
seka įvykių raidą kilmės kraš
tuose!?). Bendrai per 1958 m. gy
venimo sąlygos Pabaltijo valsty
bėse nežymiai pagerėjusios. Ta
čiau lyginant su Vak. Europa, 
gyvenimo lygmuo tebėra labai 
žemas.

Demografinis rusinimas
Pranešime nurodoma, jog gy

ventojų skaičius Pabaltijo vals-

baltijo kraštuose ir kompartijo
se ,tačiau pastebima tendencija 
į pirmaeiles politines vietas iš
kelti vietinius. Atsisakyta senos 
praktikos rinkti į Augšč. tarybas 
žymiuosius sovietų vadovus (Sta
liną, Chruščiovą, Beriją, Moloto
vą ir'kt.), sumažintas deputatų 
nuošimtis.

Ekonominis rusinimas
Oficialiai paskelbtieji septyn

mečio .planai Pabaltojo valstybėse 
siekia toliau plėtoti sunkiąją 
pramonę, skriaudžiant vartojimo 
prekių gamybą.

Labai optimistiškai skamba 
planai padidinti elektros energi
jos gamybą Estijoje, panaudojant 
skalūną ir Narvos hidroelektri
nę stotį. Taipgi numatyta pasta
tyti kitą stambią cemento ga
myklą.

Latvijoje numatoma ypatingai 
1 išplėsti mechaninės ir metalurgi- 
nės pramonės gamybą (250%), 
elektirnių traukinių vagonų sta
tybą ir radijo pramonę (200%).

Lietuvoj visasąjunginis planas 
numato sukurti stambią cheminę 
pramonę, o taipgi pastatyti dide
lę šiluminės energijos įmonę.

Žemės ūkiui nustatyti septyn-

jy tebėra galingos tos idėjos, ku- 
rįos čia gyvavo iki komunistinės 
okupacijos. Tame sąryšyje cituo
jamas Lietuvos kompartijos su
važiavimo Vilniuje reikalavimas 
pagerinti materialistinę bei ate
istinę propagandą, drauge ven
giant įžeisti tikinčiųjų jausmus.

Komunistiniai ideologai mėgi
na kurti naujas šeimų tradicijas, 
pakeisti religines krikšto, sutvir
tinimo, santuokos, laidotuvių 
apeigas naujais pasaulietiniais 
papročiais.

Kovoje prieš religiją naudoja
mos nuožmios priemonės. Šiemet 
kovo mėnesį Rygos katedra atim
ta iš tikinčiųjų ir paversta kon- . 
certų sale. Taipgi Talino senoji 
katedra paversta muzėjumi. Vil
niaus katedros* likimas nemini
mas. /

Kultūros srityje sutinkami 
sunkumai verčia komunistus 
plėsti bendrabučių - internatų 
tinklą švietimo srityje. Besimo
kančiojo ir studijuojančiojo jau
nimo įpareigojimas dirbti gamy
boje taipgi yra priemonė valsty
bės įtakai sustiprinti jaunime.

Ryšiai su užsieniu tebėra la
bai riboti. Vyksta tam tikras tu
ristinis judėjimas abiem kryp
tim, tačiau visiškai nežymus, pa
lyginus su tuo, koks vyksta tarpx v įįxxx U O OvL v vi k/} xxkzxXO VJAYmvva vUa

mečio plano skaičiai išduoda da-i Vakaru Europos kraštu.
bartinį menką gamyboj lygį, šis į Emigrantų atžvilgiu nusistaty- 
faktas pranešime aiškinamas i mas nepastovus. Jie raginami
darbo jėgos sutelkimu pramonės 
centruose, žemės ūkiui septyn
mečio pabaigoje nustatyti kaiku- 
rie skaičiai dar nepasiekia rodik
lių, pasiektų Pabaltijo kraštuo
se prieš okupaciją.

Pradėtas spaudimas į kolcho-

grįžti namo, tačiau griežtai atsi
sakoma leisti jų nariams išvykti 
pas šeimas Vakaruose.

Pabaltijo kraštai yra svarbūs 
Sov. S-gai ne tik kaip vieningo 
ūkio dalis, čia laikomos karinės 
bazės įgalina sovietus kontroliuo-

žus, kurie oficialiai laikomi neva ti Baltijos jura. įrengtos gausios 
pačių kolchozininkų nuosavybe, povandeninių laivų bazės, o taip-

padainavo “Du broliukai” ir pa
baigai vėl p. Kaknevičius padai
navo komišką ‘Liet, dainelių mi
šinėlį”. Minėjimui vadovavo vy
rų d-jos pirm. p. Montvila. Gai
la tik, kad dalyvių buvo per ma
žai. A.

The Globe and Mail lapkričio 3 į Rusijos sritis. Apie nuolatinę to- _ . x - Lrin iri *71 n Ir m m luinu©d., kai miesto taryboje vyko de
batai rotušės klausimu, išspaus
dino nuotrauką naujosios rotušės 
modelio, išstatyto rotušėje, prie 
kurio posėdžių salės dangtį tvar
ko lietuvaitė architektūros stu
dentė N. šalkauskaitė.

Lenkijos valstybinis ansamb
lis, kuris aplankė jau daugelį Eu
ropos kraštų, atvyksta į Kanadą 
ir pasirodys lapkričio 26 ir 27 d. 
d. Maple Leaf Gardens.

Ansamblis buvo paruoštas spe
cialiai parinkus iš 12.000 kandi
datų 120 berniukų ir mergaičių 
15-16 m^ amžiaus Koszecyno pi
lyje įkurdintoje mokykloje. Jis 
šoka, dainuoja ir groja įvairiais 
muzikos instrumentais.

Toronto lenkai Lenkijos nępri- 
klausomybės šventę, išpuolančią 
lapkričio 11 d., atšventė pereitą 
sekmadienį. Be pamaldų ir iškil
mingo minėjimo salėje (1087 
Queen St.) buvo suruošta eisena 
nuo šv. Stanislovo bažnyčios prie 
miesto rotušės, kur prie žuvusių 
už laisvę paminklo padėtas vai
nikas.

Dail. Pr. Dvilaitytė, 6 mėn. Pa
ryžiuje studijavusi litografijos 
meną, grįžo į Torontą ir dirba 
vienoje stambioje leidykloje.

United Appeal rinkliava pasi
baigė lapkričio 3 d. sėkmingai. 
Numatyta suma — $9.187.000 — 
surinkta.

žiemos darbų programa bedar
bių skaičiui sumažinti Toronte 
pradedama gruodžio 1 d. Tuo tar
pu numatyta darbo 400 bedarbių.

Lietuvių Vaikų Namų statybos 
fondui aukojo

Po $10 — Tumosa ir Petrauskienė;
Po $5 — Petras Balsevičius, V. Mei

lus. Gajauskas, J. E. Šimkus, S. Vai
tiekūnas, B. Baranauskas, S. Bončkus, 
A. Ancevičius, A. J. Paškevičiai. P. 
Skrupskas, V. Kasiulis, P. N. S. četke- 
vičienė, A. Gotceitas, P. Grigas, M. S. 
Girčys, V. Girčys; '

Po $3 — A. P. Kernius ir P. M,;
Po $2 — A. E. Simanavičius, St. Ka

zėnas, V. O. Senkus, B. C. Pakštas, 
Shablauskas, D. Lazauskienė, A. Ml Va
siliauskas, Urbonas, P. Valerinskas. V. 
Indrišiūnas, J. Tamulionis, Smolskis. 
A. P. Šimkus, Jackevičius, Plioplys, 
Šalkauskas, Radzeviičus;

Po $1 — S. Kurdulis, J. S. Vaitke
vičius. J. Juškevičius, P. Z. Juškys, M. 
Pargaišauskas, M. Mičiulevičius, S. A.

siejiene.
Visiems aukojusiems m

Marijos Nek. Pr. seserys-

antplūdžio ženklas' Rusų skaičius 
Estijoje siekiąs 300.000, t.y. 25 
% visų gyventojų. Lietuvoje taip
gi esą 300.000 rusų, neįskaitant 
kariuomenės. -Rusų skaičius di
dėjąs ir dėl to, jog pabaltiečių 
jaunimas siunčiamas į tolimąsias

kio pobūdžio akciją liudiją skait
lingi raginimai Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje.

Rusų civilių ir kariškių antplū
dis taipgi matomas kompartijos 
eilėse. Latvijoje vietiniai tesuda
rą tik vieną trečdalį ar ketvirta
dalį kompartijos narių, šių metų 
pradžioje Latvijoje buvo 61.414 
komunistų ir apie 120.000 kom
jaunuolių. Tuo būdu vos 1% lat
vių priklauso kompartijai. Kom
partijos narių Lietuvoje esą 41. 
574. Estijoje — 31-35.000.

Nors rusų skaičius auga Pa-

Pamokanti! 
Daug pramogų!

ROYAL
Agricultural

WINTER 
FAIR

LAPKRIČIO 13-21 d.d.
Royal Coliseum (Parodos 
parke) Toronte.
Puikiausia galimybė dau
giau sužinoti apie žemės 
ūkio gyvenimą Kanadoje! 
Kai būsite mugėje nepa

mirškit apsilankyti KA
RALIŠKOJ ARKLIŲ PA
RODOJ! Ten pamatysite 
garsius Karališkosios Rai
tosios Policijos ir pasau
lyje garsių tarptautinių 
šokimų rinktinių pasiro
dymus"

Įėjimo kainos: 
Karališkon* Arklių Paro- 
don (kartu ir bendras įėji
mas į muge): vakarais 
$2.50 ir $3.50. Trečiadie
nį ir penktadienį dienos „ 
metu $1, šeštadienį $L50. 
Karališkon žemės ūkio žie
mos parodon įėjimas su- 

' augusiems 75 e., vaikams
25 centai. •

ROYAL 
AGRICULTURAL 

WINTER
FAIR

EXHIBITION PARK 
TORONTO, CANADA

paversti sovchozais, t.y. valstybės 
ūkiais. Kolchozams priartinti 
prie soychozų pasiūlytas piniginis 
ifflyginimas/Tkf šiol kbtCTOŽrhifF 
kams būdavo atlyginama iš da
lies pinigais, iš dalies 'natūra. 
Rugpiūčio mėn. išleistas potvar
kis ne kaimų gyventojų laikomas 
karves parduoti kolchozams.

Kultūrinis rusinimas• . _ - . _

gi priešakinės balistinių sviedi
nių pozicijos prieš Vakarus,

stebėtą kokios nors naujos kryp
ties, tik apgalvota ir pagal gerai 
žinomus komunistų metodus vyk
doma politika — pririšti Pabal
tijo valstybes prie Sov. Sąjun
gos politiškai, ekonomiškai ir

Rusinimo pastangos Pabaltoje kultūriškai.
valstybėse pastebimos ne tik gy- Pabaltiečių vaidmuo 
ventojų politikos ir kraštų ūkio antisovietinėje rezistencijoje 
srityse. Komunistų kultūros po- Stalinui mirus 1953 m., betko- 
litiką žymi nuolatinė pastanga kia žymesnė ginkluoto pobūdžio 
.slopinti tautinius ypatumus. Pa- i rezistencija atrodė esanti sutriuš- 
kartotini Bažnyčios, “revizionis-j kinta. Tačiau karo metu ir poka- 
tinių” rašytojų, “buržuazinės” ■ ry ji sudarė sovietams gana sun- 
ideologijos, senųjų papročių ir kią problemą. Ypatingais pasi- 
pan. puolimai rodo, jog Pabalti- (Nukelta i 7 psl.).

SENATOR

DOLLY MADISON
Lobai madingo sti
liaus, 23 akmenukų, 
tikslus ėjirrvos. Nie
kada nelūžtanti spy
ruoklė. '

DIAMOND 
PRISCILLA

G’-oži dovano, 
17 akmenukų, 
tikslus ėjimas.
2 žibų deimon- 
montoi. Nieka- 
d o nelūžtanti 
spyruoklė.

$39.75

BULOVĄ '23' B 
2 3 akmenukų 
pats užsivedąs, 
neproleid ž i qs 
vandens, nesu
trenk įamas, on 
trmagneti n i s, 
nelūžtama spy 
ruokle.

$59^0 
Su tamsiu 
dugnu

S69.5oJ

17 akmenu
kų, tikslus, 
nesutrenkia
mos, nelūž
tamo spy- 
ruokl e , su 
gražia pri
taikinta apy 
ranka.

$35.75

DAUGIAU kanadiečių 
pasirenka 

3UUOVA 

skirtinga nuo

$55.00 -

SUMOKĖTI PERKANTNEREIKALAUJAMA
PASINAUDOKITE LENGVU BULOVĄ 1SSIMOKĖJIMO PLANU

Pamatykite tą BULOVĄ skirtingumą
PAS VISUS GERESNIUS JUVELYRUS VISUR^
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Knygnešių pasitarimas
Veda S. B. Rūta, 89 Napier St., 
Hamilton, Ont.
2. Lietuviškos knygos 
tremtyje sumenkėjimas
a. Sumenkėjimo priežastys
Lietuviškos knygos sumenkė

jimo priežastis yra apsileidimas 
skaityme ne tik senųjų, bet ir 
naujųjų ateivių, graibstymasis 
angliškos raštijos, kvailas noras 
greit suamerikonėti.

(Anis Rūkas).
Aš norėčiau manyti, kad išeivi

joje greičiau ne lietuviška knyga 
sumenkėjo, bet... pats tos kny
gos skaitytojas, lietuvis, nes tik 
nuo jo priklauso mūsų knygos 
bu jojimas, klestėjimas,* kultūri
nio lygio kėlimas, na, kartu ir ge
rėjimas visapusiškai.

Dėl lietuviškos knygos lygio iš
eivijoje, aplamai reikėtų pasisa
kyti nelabai palankiai. Jis, žino
ma, sumenkėjo, nusmuko, tačiau, 
anaiptol, ne daugiau ir ne ma
žiau kaip ir pats “knygos kara
lius” jos skaitytojas — lietuvis. 
Ir jis daugokai sumaterialėjo, 
apsamanojo, aptingo lietuviškų 
knygų skaitymo atžvilgiu ir pasi
darė šykštus jas pirkti. Pas dau
gelį lietuvių, ypač šiaurės Ame
rikoje, rasi gražų namą, gerus, 
vertingus ir, modernius baldus, 
gal ir puošnų, prabangų automo
bili, augštos kainos TV aparatą, 

v bet nerasi jo namuose jam ne
praktiško ir ‘nereikalingo” bal
do — knygų spintos.

Ir ką tai pasako? O gi tai, kad 
skurdėjame dvasiniai, nors iš- 
prūstame ir bagotėjame medžia
giškai ...

Taip ir susidaro tartum užbur
tas ratas: nebėra pakankamai 
knygų skaitytojų, nebėra sąly
gų joins leisti, o tuo labiau, joms 
rašyti, kurti. Juk ir kūrėjas turi 
tuos pačius žemiškus rūpesčius, 
kaip ir visi kiti ‘mirtingieji”. Ir 
jiems reikia pavalgyti, reika ap- 
pasirūpinti ir t.t. Gi nebėra kny
gų pirkėjų, nebėra ir leidėjų. O 
nebėra leidėjų—- nebėra nors ir 
labai kuklių honorarų.. Taigi rei
kia padėti plunksną i šalį ir eiti

į fabriką, kad save prasimaitinus 
ir šeimą išlaikius...

(P. Alšėnas).
Lietuviškos knygos sumenkėji

mo priežastys yra ir aplinkuma, 
kurioje gyvename. Prie knygos 
daugiau prisirišti trūksta laiko. 
Gyvenimo lygis čia yra augštes- 
nis (turiu galvoje Š. Ameriką) ir 
kad tą lygi išlaikyti, tenka dau
giau padirbėti. Ne vien tik fabri
ke, jei gaunama, imama viršva
landžių, bet ir parėjus ieškoma 
kokio nors pašalinio darbo. Ne 
vienas ateivis parėjęs iš fabriko 
laisvalaikiu pasistatė namus, ki
tas iš laužo atremontavo mašiną 
ir t.t. Jaunesni parėję dar moko
si kokiuose kursuose naujo ama
to, studijuoja korespondenciniu 
būdu. Savaitgaliais reikia aplan
kyti draugus, juk-čia atstumai 
neturi reikšmės. Namuose yra 
TV, reikia bent peržiūrėti laik
raščius, tad kada beskaityti* kny
gas?

O mes mėgstame leisti storas 
knygas. Rašytojui malonu, kad 
jo knyga į knygų lentyną įsi
spraudžia plačiais vyro pečiais.

Amerikiečiai, būdami praktiš
ki, tą pastebėjo ir pradėjo leisti 
‘komikus” — kur per porą minu
čių sužinoma ilga istorija, kurią 
knygoje skaityti reikėtų keletos 
valandų. Taip pat čia yra išbu
jojus ir ‘Short story”, “Conden
sed Book”. Tai biznierių, leidyk
lų “išradimas”, kada pastebėjo, 
kad knyga nebeina. Juk ir anglų 
kalboje gerų, didelių knygų išlei
džiama tik tūkstančiai, tuo tar
pu šių — milijonai.

šiandien knygoje malonumui 
gražių aprašymų, vaizdų ir fanta
zijos nebeieškome. šimtaprocen
tiniai geriau tai randama filme.

Amerikiečiai veik niekam ne
turi prisirišimo, meilės, čia leng
vai parduodama ūkius, namus, 
.fabrikus, jei tik galima uždirbti. 
Dar gerą avalynę, apdangą ir 
baldus metama i šalį ir Įsigyja
ma nauja. Tad ir knygai jie ne
turi meilės. Perskaito knygą ir 
meta i šalį. Laikraščių ar žurna
lų komplektų (išskyrus bibliote
kas) niekas nesudarinėja. Ir lie-

Vasario 16-tosios gimnazija'yra 
tam, kad parodytumėm mūsų 
tautos susipratimą. Apie ją rei
kia kalbėti ir rašyti visiems. Visi 
ją steigėme, jai rūmus išpirkome, 
ir visų pareiga ją išlaikyti. Sve
timieji su pavydu rodė ir rodo 
saviesiems mūsų bendrąjį uolu
mą aprūpinant anapus pasiliku
sių vaikus lietuviškuoju auklėji
mu savojoje mokykloje ir savų, 
lietuvių mokytojų. Visiems aiš
ku, kad jaunimas bus tik tiek lie
tuviškas ir eis su mumis, kiek 
mes senesnieji rodysime pasiau
kojimo.

Rodykime pavyzdžius! Vasario 
16-tosios gimnazija tesu jungia 
mus visus. Su dideliu noru ją 
steigėme, jai rūmus nupirkome. 
Dabar joje mokosi 126 mokiniai. 
Daugiau priimti nebuvo galima 
dėl lėšų stokos. Mokytojai dirba 
už mažiausią atlyginimą, aukojasi 
lietuvių vaikų lietuviškai ateičiai. 
Sunkiai buvo pradėtas šių moks
lo metų darbas, nes gimnazija 
kasdien, brenda į skolas. Artėja-, 
ma prie katastrofos ir jeigu mes 
čia nepasijudinsime, tai gimnazi
ją perims kiti. Tai būtų pati juo
džiausia atestacija visiems veikė
jams, karštų kalbų sakytojams!...

Gimnazijos išlaikymui buvo 
suorganizuota 200 būrelių. Dabai? 
liko tik 160. Iš šių 24 metais atsi
likę ir 54 nėra mokesčių sumokė
ję už kelis mėnesius. Normaliai 
veikia ir sumoka mėnesiui nario 
mokesti tik 48 būreliai. Kiti mo
ka po 5 ar po 15 dol. Su ypatin
ga pagarba tenka pažymėti kun. 
Suginto nuopelną, nes jo suorga
nizuoti Čikagoje 42 būreliai pri
klauso prie 48 puikiai veikiančių
jų. Jei dar bent kelis tokius idea
listus kunigus turėtume mūsų lie
tuviškoje veikloje... Yra ir 
skambių organizacijų, kurios pra
džioje buvo pasižadėjusios išlai-

Vasario 16 gimnazijos padėtis sunki
DOLERIO VAJUS GIMNAZIJAI

kyti vieną mokihį, bet saVo pa
žadus pamiršo. Kasdien sunkėja 
ratelių vadovų darbas, kai pa
mirštama tik vieną doleri atiduo
ti. Taip ir einama su baime į nau
juosius metus, nes Kalėdų atos
togos gali būti paskutinės. Visa 
lietuviškoji veikla bus kalta dėl 
gimnazijos likimo.

Prašome visas veikliąsias orga
nizacijas pagalvoti ir surasti lėšų 
naujus būrelius organizuojant. 
Reikalinga pasiaukoti ir po dole- 
riuką tuojau pasiųsti kiekvienam. 
Nuo visų rengiamų pramogų bent 
mažą dalį pelno prašome paskirti 
gimnazijos išlaikymui. Visus dar 
turinčius artimo meilės kviečia
me padėti organizuoti lėšas vai
kams, kurių tėvai yra be sveika
tos arba karo invalidai. Jie gyve
na iš svetimų malonės ir nė sa
vuos namuos!... Didesnes su
mas galima siųsti per BALFą ar
ba gimnazijos direktoriui čekiu. 
Smulkesnės aukas galima įteikti 
ratelių vadovams; o kam pato
giau, prašome atsiųsti komitetui, 
šiuo metu gimnazijai labai aktu
alus šildymo sistemos remontas 
ir kuro bei maisto atsargų suda-

tymas žiemos metui. Esant tokiai 
padėčiai skelbiamas skubūs vie
no dolerio vajus kiekvienam viso-

tęsls iki vasario pradžios, kad 
mūsų didžiosios šventės proga 
būtų galima padaryti gautų lėšų 
apyskaitą. Gimnazijos išlaikymo 

taią prašome suprasti ir prie 
pta mo Vajaus prisidėti. Spau
dos darbininkus prašome padis
kutuoti būdės, kaip surasti pasto
vių lėšų.

Kiėkviėnam Vienas doleris yra 
he daug, bet kai visi sudėsime, 
tai bus labai daug! Reikalas labai 
rimtas, todėl dar pakartojame: 
vieno dolerio negailėkime, o daug 
atsiųsti nenorėkime. Komitetas 
aukų lapų neturime, bet maloniai 
prašo ateiti į talką ir savo draugų 
bei artimųjų tarpe po dolerį pa
rinkti gimn. išlaikymui. Siunčiant 
pinigus tiesiog į gimnaziją, prašo
me mus painformuoti, kas, kada 
ir kiek pasiuntė, kad sudarytume 
tikslesnę apyskaitą.

Komitetas suteiks visas žinias 
apiė gimnaziją kiekvieham auko
tojui — gimnazijos rėmėjui. Ko
miteto adresas: A. Gulbinskas, 
6324 SO. Bishop St., Chicago, 
36, Illinois. Telf. PR. 6-6476.

Gimnazijai remti komitetas.

tuviai šiuo gyvenimo būdu užsi
krečia. Tad nenuostabu, kad kny
gų lentyna darosi vis rečiau už
tinkamas baldas. Knygrišyba, 
puikiai oda Įrištos, su aukso rai
dėmis knygos čia jau labai retai 
užtinkamos. (P. Enskaitis).

NAUJOS
MOTERYS - 
KONVERTITĖS
Neseniai pasirodė dar viėha 

kun. Juozo Prunskio knyga — 
“28 moterys”. Knygoje autorius 
mums pristato 28 Įvairių kraštų 
moteris, išimtinai intelektuales, 
žinomas beveik visam mokslo ar 
meno pasaulyje, kurių kėlias i 
katalikybę nebuvo paprastas. 
Knygoje rasite Amerikos rašyto
jos Marijos O’Hara Alsop kelio Į 
katalikybę atpasakojimą, rasite 
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MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

rytinį nugaros skausmu

LENGVOS 
IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOS

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTUREPEDIC byJM
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 neidnbsite, neišmoksite; 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.

L. ProfesoriųD-jos Amerikoje 
visuotinis suvažiavimas įvyko či-

Lim'VOS VAKARU 
h i k & k*

apie ruo-

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

šiamas naujas Studijas:
i. Dr. j. Gimbuto studija apie 

Mažosios Lietuvos baldės; 2. Dr. 
J. Gimbuto ir dt. M. Gimbutie
nės studija apie Mažosios Lietu
vos antkapius. Tai bus originalus 
mokslo kūrinys, įrodąs, kad tas 
kraštas, dabai* Sov. Rusijos oku-

nas, Stasys pirmautas, Jonas ši- 
moliūnas, Mbtiejus Nasvytis ir 
Kris Gustaiits. Rev. kom.: V. Ma
nelis, K. Paukštys ir P. Čepėnas.

Liet, profesorių draugija Ame- 
rikėje, šiemet švenčianti savo de
šimtmetį, iš tėvų jėzuitų gavo pa
stovias patalpas, kur organizuoja 
lituanistinę mokslinę biblioteką. 
Draūgija prašo visus lietuvius, 
kurie turi vertingų knygų, paau
koti mokslinei bibliotekai.

Liet. Studentų Sąj. rytinio pa
kraščio studijų dienos įvyks Niu
jorke lapkričio 14-15 d.d. Ta pro
ga ruošiamas linksmąvakaris Sai- 
evas Parkview salėje — 260 Kni
ckerbocker Ave., Brooklyne. Pro
gramą išpildys patys studentai.

Ilinois liet, gydytojų d-ja spa
lio 27 d. susirinkime nutarė su
rinkti savo tarpe $1.000 komp. K. 
V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
operos išleidimui paremti.

Rašytojas ir visuomenininkas 
Tėvas dr. T. V. žiūraitis, domi
nikonas, neseniai šventė 25 m. 
vienuolinio gyvenimo, 20 m. ku
nigystės ir 25 m. žuranlistinio 
darbo sukaktis. Sukaktis buvo at
žymėta Lima kolegijoje, Oxford, 
Mich., visai eilei pažįstamų ir bi
čiulių suruošus sukaktuvininkui 
staigmeną - pagerbimą, i kurį at
silankė apie 40 asmenų.

Alė Rūta - Arbačiauskienė, ra
šytoja, su savo vyru žinomu ar
chitektu Edmundu bei visa šei
ma, persikėlė iš Detroito, nuola
tinai gyevnti Į Sacramento, Calif. 
Arbačiauskų šeimai bičiuliai bu
vo suruošę šaunias išleistuves. 
Detroito kultūrinis gyvenimas dar 
ilgai jaus dviejų savo aktyvių 
narių netekimą.

Dail. Romas Viesulas, kuris 
pereitais metais, gavęs Guggen- 
heimerio stipendiją, išvyko Į Eu
ropą, pabuvojęs Paryžiuje ir il
gesni laiką Barcelonoje, grįžta i 
JAV ir suruoš savo darbų parodą 
Atmaus galerijoje. Europoje jis 
darė iliustracijas lietuvių dai
noms.

(E) “Kolumbijos Lietuvis” spa
lio-lapkričio numeri išleido gra
žiu viršeliu. Kun. dr. Vyt. Man- 
keliūnas rašo apie ‘Tautinį idea
lizmą”, prel. M. Krupavičius tę
sia straipsni ‘Krikščionio santy
kis su komunizmu”. Be to, yra 
eilė kitų rašinių ir daug iliustra- 
Cljų. t

Knyga apie Pabaltijo 
valstybių kūrimąsi

Neseniai išėjo Stanley W. Page 
nauja knyga “The Formation of 
the Baltic States — 1917-1920”. 
Veikalą išleido Harvard Press. 
Kana $4.50. Stanley W. Page pro
fesoriauja City College. Anks
čiau New York University Press 
išleido jo knygą “Lenin and 
World Revolution”.

Pabaltijo valstybėmis prof. St. 
Page susidomėjo ruošdamas di- 
zertaciją Harvardo universitete 
ir temą pasirinkęs Pabaltijo vals
tybes. Dr. Page dažnai lankyda
vosi Lietuvių Informacijos Centre 
ir augštai vertino dr. Jurgėlos. 
patarimus.

Recenzentas Ray R. Suput, ku
ris yra bibliotekininku Garrett 
Biblical Institute at Evanston, 
Ill., Library Journal spalio mėn. 
laidoje rašo: “Autoriaus šaltiniai 
išimtinai semti iš rusų, prancūzų, 
vokiečių ir angių. Jis pats nebū
damas Pabaltijo kilmės išlaiko 
lygi, ką kultūros antropologai va
dina pasisavinimu. Tuo siekimu 
jis puikiai pasirinko medžiagą sa
vo temai. JO daugšaliai bibliogra
finiai šaltiniai bus naudingi 
tiems, kurie tuos klausimus toliau 
stidijuos. Tai tikrai vertingas in
dėlis Harvardo istorinei mono
grafijai; rinktinis pavyzdys isto
rinio rašymo ir vertingas pasi
šventimas”.

3. Lituanisto Petro Butėno stu
dija apie Maž. Lietuvos Vietovar
džius. Taip pat originalus moks
lo darbas. P. Butėnas turimais 
istoriniais Lietuvos žemėlapiais 
viešumon iškelia įvairių vietovių 
ir vandenų pavadinimus ir tuo 
Įrodo, kad Mažojoje Lietuvoje 
iš senų laikų gyvenamos vieto
vės ir vandeiiys, kaip upės, upe
liai, ežerai ir kitos vandenvietės 
buvo pavadintos lietuvių kalbos 
kilmės žodžiais. Tiesa, įvairūs 
okupantai tuos vardus keitė. Že
mėlapiais įrodoma, kaip tie lietu
viški pavadinimai buvo iškraipo
mi ir kaip juos-dabar iškraipė 
tų žemių okupantas. Tai bus Įdo
mus ir didelis veikalas, daug nau
jo į tos srities mokslą inešąs.

4. Prof. K. Pakštas rašo apie 
Maž. Lietuvą kartografijos švie
soje. Jis turi daug medžiagos.

Lietuvos vakarų studijų komi
sijai pasisekė tuo ir kitais klau
simais surasti daug medžiagos, 
turimi visi kada nors ir kur nors 
išleisti Lietuvos žemėlapiai.

Kaikurie tų numatytų darbų 
bus dar šiais metais baigti. Vie
nas ar antras jų pasirodys, kai 
tik bus surasta galimybė juos at
spausdinti.

Žurh. VI. Mingėia jau paruošė 
spaudai stambų veikalą — mo
nografiją apie kun. A. Miluką. 
Knyga turės labai Įdomių ir re
tų dokumentais Įrodytų faktų 
apie to mums taip mažai pažįsta
mo didelio lietuvio gyvenimą ir 
darbus. Dar vis stinga lėšų ati
duoti rankrašti spaustuvėm

KNYGOS
mą, kadangi tie moterų, dažniau
siai labai vingiuoti keliai i Dievą 
yra nė tik Įdomūs, bet liudiją 
augštesnę išminti ir jėgą.

Dr. J. Prunskis, 28 MOTERYS, 
Immacitlata Press, Putnam, 
Conn., 1959 m. 158 psl. Kaina 
$1.50.

AI. B.
UPELIAI NEGRĮŽTA
Į KALNUS
Tuo pavadinimu “Draugo” at

karpoj spausdintas Prano Naujo
kaičio romanas išleistas ir atski
ra knyga, šis stambus veikalas, sa 
vo apimtimi galis sudaryti ir dvi 
dalis, vaizduoja netolimos praei
ties gyvenimą, pradedant perei
tojo karo pabaiga, pasitraukimu 
iš Lietuvos ir baigiant Įsikūrimu 
Amerikoje.

Romanas parašytas pirmojo as
mens kalba ir dėl to nesykį pri
mena dienoraščio rašymo būdą. 
Tačiau tuo pasisakymo būdu, jis 
yra ir sugestyvus. Ji galima būtų 
pavadinti ir autobiografiniu, nors 
nemaža Įvykių ir kitaip nušvies
ta, nei buvo autoriaus gyvenime.

justinas Kalvelis, vyriausias 
romano veikėjas, gimazijos mo
kytojas Pašventojuose, su šeima, 
žmona ir dviem vaikučiais, paten
ka i bėglių iš Lietuvos sukūri 
pereitojo karo pabaigoj. Rytprū
siuose jis pasimeta su šeima, pa
tenka prie apkasų, lieka sužeistas 
ir atsiranda savo buvusios moki
nės Genovaitės, gailestingosios 
sesers, globoje. Romanas Įgauna 
rėminio veikalo pobūdi, kai i bė
gimo scenas Įpinamas asmeninio 
gyvenimo atskleidimas, čia pa
aiškėja, kad šeimoj pūtę šalti vė
jai, kad Genovaitė teikusi “šili
mos”. Betgi tikrosios šeimos šal
tumo priežastys nepaaiškėja — 
galbūt jautri, lyriška Justino pri
gimtis nebus radusi atitinkamo 
Įvertinimo šeimoj, nors romano 
gale paaiškėja, kad žmona Veru
tė dėl savo praktiškumb ir auko
jimosi Vaikams karo metu, ypač 
šeimai pasimetus, deramai įverti-' 
narna.

Minėtūosė rėmuose įterpta ir 
visa Kalvelio gyvenimo eiga, pra
dedant pradžios mokykla ir bai
giant Universitetu bei mokytojo 
darbu. Paaiškėja, kad Kalvelio 
lyriškas, poetiškas būdas verčia 
ji greit susižavėti kitomis mergai
tėmis, nors jau turi ir savo pasi
rinktąją. Taip pro akis prabėga 
Almos paveikslas, kurią jis, be
gelbėdamas nuo trečiafrontinin- 
ko Gilbos, pamilsta. Pas&odo ly
riškas Kristinos paveikslas, kuri 
jau turi sužadėtini, būsimą pro
fesorių, bet lengva mintimi, kaip 
ir Kalvelis, Užmiršta savb numa
tytą tikslą. Šie ryškūs pakrypi
mai į šalį autoriaus įvairiopai iš
narpliojami: .čia verčiant veikėją 
mirti, čia ji nukeliant į nežino
mas aplinkybės, čia pagaliau pa
statant jau tam tikrą veto ribą, 
už kurios toliaii ėsą fthbėvalia er
ti. Ryškiausias čia atsiskyrimas 
su Genovaite: “Per toli esame 
nuėję, brangusis. Ir šiose aplin
kybėse tėra tik vienas sprendi
mas — kirsti kaip kardo smūgiu. 
Skaudės iš pradžios, bet paskui 
išgysiu” (p. 421).

Iš tiesų Genovaitė veikiai įsto
ja į vienuolyną, nors, Verutei žu- 
vūs po automobiliu, lieka laisvas 
kelias vedyboms. Genovaitė pata
ria Justinui, kad apsiramintų, ir 
ši romaną parašyti: savo įžadų ji

žydės Štein, žuvusios krematoriu
me, gyvenimo kelią, skandinavų 
rašytojos Undset tiesos ieškoji
mus ir dar poros dešimčių iškilių
jų moterų gyvenimo pasisekimus, 
nusivylimus ar laimės blykstelė
jimus. Knyga turi 160 psl., taigi 
kiekvienai moteriai tetenka vos 
po keletą puslapių ir todėl jų gy
venimo posūkis i katalikybę ir 
dvasiniai išgyvenimai tegalėjo 
būti atpasakoti tik labai paviršuti
niškai. <

Autorius vertai primena Chės- 
tertono sakini: “Bažnyčia yra na
mai su šimtu durų, ir nėra dvie
jų žmonių, kurie Įeitų visiškai iš 
to paties kampo”. Ir tik dėl šito 
žmonių Įvairaus atėjimo i Bažny
čią ir yra Įdomi ši kun. J*. Pruns
kio nkyga, kurioje mes randame 
tikrai nuoširdžių ir Įvairių pasi
sakymų.

štai poetė Helen Margaret sa
ko, kap ji gyvenime vėliau turė
jo prieš akis Leon Bloy tvirtini
mą, jog vienintelė gyvenime tra
gedija yra nebūti šventu. Ir pa
jutusi dievišką meilę sako: “Pa
galiau radau ramybę, ir nuo to 
laiko ji vis auga ir darosi nuo
stabesnė. Ir kai pagaliau grįžau 
prie savo vaikystės dienų šv. Raš
to, kai ji perskaičiau, nuo pradžios 
ligi galo, džiaugiausi radusi nuo 
pat Genezės iki Apokalipsės vie
ną pagrindinę tiesą — kataliky
bės tiesą”. »

Ir taip daug tokių nuoširdžių 
pasisakymų. Beveik tiek pat kiek 
moterų. Kiekviena jų Į Bažnyčią 
atėjo iš kito kampo.

Laikraštininke amerikietė Gre
ta Palmer savo prisipažinime sa
ko: “Beldžiausi i kiekvienas du
ris, norėdama Įsitikinti, kad nie
ko nėra už jų. kaip tik tuštuma, 
it* tik tada Įsitikinau, kad šios vie
nintelės durys — vedančios i ka
talikybę tikrai atidaro visatos pa
slaptis”.

Aktorės Lillian Roth istorija 
taip pat jaudinanti. Savo pergy
venimus ji yra papasakojusi sa
vo atsiminimų knygoj, pagal ku
rią buvo susuktas filmas. Ji tarp 
kitko sako: “Yra daug kas, ką 
mes privalome priimti, nes pro
tas mums Įsako priimti, nes tai 
taip aišku, kad atmesti tai būtų 
atmesti pati protą, žmonės nesu
pranta elektros ir elektronų pri
gimties, bet jų neatmeta, tai ko
dėl turėtų atmesti Dievą, jei Jo 
nesupranta”. Toliau Both teigia, 
kad paslaptį jog akmenyje yra 
tiek jėgos, kad gali išsprogdinti 
miestą, nėra sunkiau priimti ne
gu mes priimame Dievo buvimą.

It taip tokie ir panašūs 28 mo
terų nuoširdūs prisipažinimai per 
visą knygą, kuriuos J. Prunskis 
i 

rų pasisakymų ir"knyj 
tai padeda žmogui susip 
daugeliu garsių žmonių fa* padeda 
taip pat sustiprinti ir savo tikėji- 
h tu m ■ i ■ !■»,■ m.m

MOTEKISKŲ BUBU ' siuveias

nebelaužys. Kad ir šeimą sura
dęs, Kalvelis visą paguodą sūnu
je temato.

Romanas turi tam tikro lygia
gretumo su Putino Altorių šešė
ly, kur Liudas Vasaris savo švel
nia, lyriška prigimtimi yra arti
mas Justinui Kalveliui. Abu sa
vo gyvenimo keliu yra apsivylė, 
tik pirmasis padaro digresiją Į 
šalį, o antrasis išsilaiko konven
cionalumo ribose, kad ir kaip 
jausdamas apsivylimo sunkumą.

Kompoziciniu atžvilgiu auto
riui pavyksta sudaryti deramą 
intrigą, kuri skaitytoją traukia 
sekti toliau veiksmo eigą. Kad 
vietomis pasakojime kiek ir pa
simetama, tačiau greit sumezga
mus gijos su ankstyvesnių veiks
mu. Kaikurios stėnos betgi užuo
minom tepaliestos, pvz. Verutės 
mirtis, kai tuo tarpu daug atvi
ro ir nuoširdaus pasakojimo anks
tesnėse scenose.

Atskirą romano pobūdi sudaro 
jo lyriškumas, tatai primena kiek 
Maironio Jaunosios Lietuvos sce
nas, kur skyriai pradedami lyriš
kais gamtos vaizdais epiniame 
pasakojime, kad ir eilėmis. Vei
kale matyti autoriaus, literatūros 
mokytojo ir kritiko, Įtakos, ne
maža užuominų iš jo buvusių 
mokytojų raštų, pvz. Šalkauskio, 
Putino (pusi. 112, 115 ir kt.). 
Randi čia ir Vydūno stiliaus vie
tomis, taipgi ir Krėvės liaudies 
pasakos stiliaus (pusi. 110, 333). 
Netgi psalmės stiliaus užtinki: 
Už ką, mus baudi, Viešpatie” (p. 
409). Kaikur romane lyrizmas iš
virsta proza Užrašytam eilėm, rit
mingom ir sklandžiom (pvz. psl. 
474). Tėvo skundas mirus sūnui 
reto lyriškumo pavyzdys roma
ne (psl. 485). Ko panašaus gal tik 
Lagerloefos Goesta Berlinge ga
lėjai rasti.

Romano kalba lengva ir sklan
di, sakinys kaikur kiek pakapo
tas, gal Siekiant sugestyvumo ro
mane. Pasikartojimai pradžioj 
veikalą kiek ištęsia. Ypatingo žai- 
dingumo veikale nerandame, nes 
kalba paprasta, kasdiehinė, blai
vi. Retkarčiais dar panaudojama 
senoji dviskaita (psl. 120), kaikur 
užtinki gan taiklių palyginimų 
(pvz. psl. 231, 241 ir kt.).

Kaikurie vietovių vardai rašo
mi originaline rašyba, kiti sulie
tuvinta ar pusiau sulietuvinta, 
pvz. Vėzeris ir Westfalija. Šiaip 
laikomasi naujesniosios, tai yra 
pataisytosios Rygiškių Jono gra
matikos rašybos, rašoma augštas, 
pjauti, nors kaikur rašoma ir kur- 
he-kur vietoje nekur. Bet tatai ir 
kaltame skiriamieji ženklai gal 
liko neištaisyti dėl korektūros.

Visuomet

UŽSIRAŠYKITE ČIA

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

a

Mohawk Furniture Ltd
leidinys, 1

i

Skriskite DELTA oro linija DC-8 
Rovol Jet Service j Miami vasar
vietes.

yra išrinkęs iš daugybės tų mote
rų pasisakymu ir knygų. Visa

AugŠčiausios klasės darbas. Žemos kainos.
WEST. TORONTO

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

2 gabalų komplektas 
$179.50.

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
1 Aii<y&Handn« klasės darbas, žemos kainos. (US. Roma- 

Klubo 
psl. Kai-

......AMDVIEMS ASMENIMS

NEMOKAMAI ™°OSSSĖS
puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje.

$400.000 VERTĖS IŠLOSIMŲ

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta šios krautuvės.

NIEKO NEREIKIA PIRKTI LENGVA LAIMĖTI

2446-8 DANFORTH AVENUE. Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
KEIČIAME SENUS MATRACUS NAUJAIS. REMONTUOJAME VISU R0«V BALDUS.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

♦
Lietuviškais tekstais.

❖
Tinka sveikinimams siųsti ne tik 
šiame kontinente, bet ir j Lietuvą 
ir j Sibirą ištremtiems savo gimi

nėms ir pažįstamiems.
♦

Kaina 7W, 10, 15, 20 ir 25 et

♦
Gaunamos:

Sp. B-vė “ŽIBURIAI** 
941 Dundas St.

Toronto 3, (hit., Canada



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI = = 7 PUSL.

OT, TAU IR SPAUDOS BALIUS
(Atkelta $2 psL)

Gerai ir padarėt. Pėščias nevisur 
gali suskubti, o be to, vigada ne
maža. Tai ką, ar naują dėjote?...

Man blauzdos užšąlo ir pakink
liai ėmė virpėti. Tai, brolyčiai, 
Įkliuvau bėdon! Ir patsai nelaba
sis mums pakišo tą Šerną!

— Ne, — nedrąsiai sakau ir 
žiūriu į lubas, — kur čia mums 
naują... 54 metų ševiuką nusi
pirkome ... Pasikalbėsim vėliau, 
skubame savo stalo ieškoti... 
— noriu kuo greičiausiai tuo Ja- 
nulėnu atsikratyti ir tas kalbas 
apie mašiną baigti. Vos kelius 
žingsnius paėję tiesiai ant Var
no užgriuvome. O tasai nelabojo 
vaikas tiktai prunkščia į kumštį 
ir Barborai akį merkia:

— Cha... cha ... nu ar aš ne
sakiau, nekišk žaliukų į pančeką 
vistiek jų tenai iki sudnios dienos 
neišlaikysi... Džiaukis gyveni
mu. Brol, vieną kartą žemėje gy
veni. Ir dar kur—Amerikoje!... 
Tai ką, ar jau draivinimo laicen- 
są turi? ... Žiūrėk, neimk var
tyti stulpų. Brangiai kainuoja ... 
Ale, matai, slepia, kaip kokią ne
išpasakytą paslaptį...

Aš tuojau suvokiau, kad kal
ba eina apie mašiną, širdis dau
žosi į šonkaulius ir galva svaigs
ta. Reikės, jeigu nenori likti me
lagiu prieš visą parapiją, mašiną 
pirkti! Ir greitai pirkti! Tačiau 
neišsiduodu ir abejingai sakau. 
Varnui: ;

— Ale buvo kuo čia didžiuotis 
kokį lauželį nusipirkus... Va, 
daugelis gryno kraujo parapijie
čių Kadilakais laksto ir tai niekas 
ausų nekraipo ...

Ir vos tiktai prie savo staliuko 
prisėdus visas būrys prietelių bei 
pažįstamų ėmė klausinėti apie 
mašiną ir sveikinti įsigijus tą 
motorizuotą vežimą. Mano plikė 
ėmė balti, nes niekaip nesitikė
jau, kad tasai nekaltas melas šer
nui taip gaivalingai, kaip ugnis 
.per šiaudus, pasklis.

— Barbor, — sakau, — matai 
velniava darosi... Dabar nori ar 
nenori mašiną reikės pirkti...

— Atrodo, kad reikės...
Vėliau muzikantai, gerokai už- 
igę bei užgėrę, sutrenkė pol- 
į. Žmonės ėmė tis, šokti.

nos čerkelę nurijau, o Barborytę 
išvedė koksai tai visuomenės 
veikėjas šokti... Dar šokiui ne
pasibaigus ir man nespėjus ant
ros čerkelės nuryti, atbėga už
dususi ir pilnomis ašarų akimis 
Barbora.

— Einam, — sako jinai, — na
mo, Anuprai...—Ir už rankovės 
mane tempia.

— Palauk, Barbor, kas tau pa
sidarė? Neglamžyk man mankie- 
tų ... Už įžangą susimokėjome, 
nei apšilti dar neapšilome, o tu 
jau trauki namo. Kas, ar salė de
ga?!

— Einam namooo Anupraaaiii, 
— ir Barbora ima garsiai verkti 
ir dar sodriau ašaroti.

— Nu, klausyk, Barbor, neda
ryk man sarmatos prieš rinktinę 
publika. Ko gero dar ir klebonas 
gali užgirsti. Pagalvos dar, kad 
mes čia kokias praeities sąskai
tėles vedžiojame ... Gal tave šo
kėjas kokiu nors būdu nuskriau
dė? Tark žodelį. Aš dar galiu 
betkam sprandelį paobliuoti...

— Ne, ne, — kukčioja Barbo
ra, — nenuskriaudė niekas, bet 
Račienė tokia pat suknelę turi... 
Pas madam Bažel siūta ir prie
šakyje ir užpakalyje iškirpta ... 
Spalva tokia pat ir įcokarda prie 
šlaunies... Viską iššnipinėjo. 
Nenoriu prieš žmones apsikiau
linti. .. Tegu jinai būna pirmo
ji... Aš nesiduosiu pirštais ba
doma, kad Račienę pamėgdžio- 
ju ... Einam namo, Anuprai, kol 
dar žmonės nepamatė ... Einam, 
einam...

Ir, brolyčiai, Barbora mane jo
te išjojo. Grįžome namo jokių 
linksmybių nepatyrę, o bėdos pri
sidarėme iki kaklo. Prancūziško 
šilko ir fasono suknią gali dabar 
šuniui ant uodegos kabinti ir ma
šiną reikia pirkti.

Ot, tau ir spaudos balius!...

Trejopas Pabaltijo rusinimas
(Atkelta iš 5 psl.) 

priešinimo ženklais karo metu 
laikoma Vlasovo armija ir Pa
baltijo respublikų tautiniai suki
limai. Po karo ginkluoti antiso- 
vietinių kovotojų būriai pripildė 
Pabaltijo ir vakarinės Ukrainos 
miškus. Šios grupės — teigiama 
apžvalgoje — buvusios likviduo
tos 1949, o vėliausiai 1950 m. 
Vėliau stalininės represijos su- 
kliudžiusios betkokį žymesni 
ginkluotą pasipriešinimą.

Po Stalino mirties Sov. Sąjun
goj Įvyko visa eilė viešų mani
festacijų ir sukilimų. 1953 m. 
gegužės — 1957 m. birželio lai
kotarpy išskaičiuojama 14 tokių 
Įvykių. Tarp jų suminėtos lietu
viškojo jaunimo demonstracijos 
Vilniuje ir Kaune 1956 m. per 
Visus šventus ir Vėlines.

Ir šiuo metu Sov. S-goje tebe- 
sireiškia smarkus pasyvaus pobū
džio pasipriešinimas, ypač stu
dentijoje ir intelektualų tarpe. 
Po Vengrijos įvykių Leningrado 
ir Maskvos universitetuose bei 
augštosiose mokyklose pasirodė 
slapti studentų laikraštėliai. Mi-

nimas ir Vilniaus studentų “Fy- 
gos lapas”.

Tautinis pasipriešinimas ypač 
reiškiasi Pabaltijo respublikose, 
vakarinėje Ukrainos dalyje, Gru
zijoje, Armėnijoje ir Vidurio 
Azijoje. “Tiblisio riaušės 1956 
m. kovo mėn. ir neramumai Lie
tuvoje 1956 m. lapkričio mėnesį 
sudarė pačias pajėgiausias vie
tinio nacionalizmo apraiškas pa
staraisiais metais” — teigiama 
apžvalgoje. Ne taip viešai reiškia
si antirusiškos nuotaikos ir jas 
esą žymiai sunkiau susekti.

Ne be reikalo išvadoje paste
bima, jog laisvasis pasaulis links
ta daugiau skirti dėmesio Sov. 
S-gos regimiems laimėjimams, 
negu daugybei silpnų vietų, ku
rių pilna sovietiniame gyvenime 
ir politikoje.

Europos Tarybos Neatstovau
jamų tautų komisijai linkėtina, 
kad ji ir toliau, vykdydama savo 
uždavinį, atkreiptų į tai reikalin
gą ne tik Europos Tarybos, bet 
ir dar platesnių politinių sluogs- 
niu dėmėsi. —

‘ J. Vidzgiris (ELI).

DRUMHELLER, Alto
Drumheller ligoninėje
Dėl širdies sukrėtimo Drum

heller savivaldybės ligoninėje aš 
turėjau išbūti 5 mėn. ir 4 dienas. 
Nuo East Coulee, mano gyvena
mos vietos, iki Drumheller mies
to yra 14 mylių. Į ligoninę’turėjau 
vykti 1958 m. gruodžio 15 d. Ma
ne nuvežė į minėtą ligoninę duk
tė Janina savo automobiliu.

Sunkiausi momentą ligoninėje 
teko pergyventi sausio 22-26 die
nomis. Tomis dienomis gulėjau 
ant mirties patalo visai be sąmo
nės, jau net savų žmonių nepa
žinau. Daktaras jau ir mažai vil
ties turėjo mano gyvybę išgelbėti. 
Vaistus davė geriausius, kokie 
tik yra naujai išrasti, šalia ma
no lovos didelis kubilas (tank) su
spausto deguonies ėjo dieną ir 
naktį. Tam tikrais, iškarto gumi
niais, toliau plastikos vamzdeliais, 
ir dar per vandenį buvo suvedžio
ta į mano nosį. Tai daug pagelbė
jo mano gyvybei išgelbėti.

Kaip silpnas ligonis, gulėjau 
vienas atskirame kambary. Dak
taro ir vyresnės slaugės buvo nuo
monė, kad manęs tomis sunkio
mis dienomis vieno negalima pa
likti, todėl davė žinią mano arti
miesiems. Pirmą mano ligos sun
kią dieną viena mano žmonelė 
budėjo, nes nebuvo kam ją pa
keisti. Antrą dieną atvyko ir ma
no sesuo Jankauskienė, kuri tar
pais pakeisdavo mano žmoną.

žmonelė vargšė budi, sėdi ša
lia manęs, bet aš jos nepažįstu. 
Žiūriu, kokia tai moteris į mane 
žiūrėdama tarpais verkia ir mane 
glosto, o aš jai kokius sapnus ir 
kitus nesamus dalykus pasakoju. 
Maistas ligoninėje labai geras ir 
kai valgio laikas ateina, tai ir 
mano budėtojos taip pat maistą 
gauna.

Visos penkios mano dukterys 
padaro man staigmeną. Aš visai 
nesitikėjau, kad jos tiek mylėtų 
savo tėtę. Pirmiausia duktė Ma
rytė palieka savo stambų ūkį, vy
rą, vaikus ir visus darbus. Ji sa
ko, norinti savo tėtę gyvą pama
tyti, o ne mirusį. Duktė Janutė 
visai netoli gyvena. Ta irgi atei
na budėti. Jos pasidalindamos po 
4 vai. budi. Visgi atsimenu, kai 
per vienus pietus duktė Marytė 
mane maitino — mėsą supiaustė 
ir kitaip pagelbėjo valgant, o aš 
labai mažai tuomet galėjau val-

Ja-

geliukais, lankė ligonius, giedo-

LE. 4-0921 LE. 4-0812

UNITED ELECTRONICS
SERVICE

Vienintelė lietuviška oficiali Įmonė atidaroma lapkričio 14 .d ant

Paskiau duktė Stasė iš Vancou- 
verio, 1.000 mylių nuo mūsų, lėk
tuvu atskrenda. Dukterys Alesė 
ir Mona iš Quesnel miesto, taip 
pat apie 1.000 mylių, traukiniu 
atvažiuoja ir visos nori gyvą tėtę 
pamatyti. Duktė Alesė tuomet už 
kokių 3 mėn. j’au turėjo sulaukti 
kūdikio, bet vistiek važiuoja. Aš 
ištikrųjų nesitikėjau, kad jos tiek 
mane mylėtų. .

Duktė Janina pavirsta 
į plėšiką
Vieną naktį budėjo duktė

nina. Aš užmiegu kokiai pusei va
landos. Pabundu, dairausi į 4 sie
nas ir galvoju sau, kur aš dabar 
esu. Durys praviros. Koridorium 
praeina slaugė. Supratau, kad esu 
ligoninėje. Duktė Janutė kelnėm 
apsivilkus (čia jaunos moterys 
dažnai kelnėm nešioja), į vyro 
termosą prisipylus kavos, geria ir 
žiūri į mane. Aš jos nepažįstu. 
Man atrodo, kad tai jaunas 18 ar 
19 metų “plėšikas”. Ir mąstau 
sau, kaip čia į ligoninę tą plėši
ką įleido. Man atrodo, kad tik 
laukia kokių draugų ateinant ir 
mane neš iš čia ar ką kita darys 
su manim.

Aš jos labai bijau, kad tik ji 
man revolverio nepakištų. Rodos 
ji man įmetė į lovą skruzdėlių ar 
kitų kokių vabalų ir vis aš jos la
bai bijau. Kad nepamanytų, kad

Šioje įmonėje bus taisoma: Televizijos, Radijai, Patefonai, Tape 
Recorder’iai ir kt. namų electroniniai prietaisai. Darbas atlie

kamas ilgametės praktikos specialistų.
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. vak.

Vadovaujama:

F. Norvydo - V. Semaškos

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

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

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

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

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

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

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

esu toks turtuolis, pradedu kal
bėki,, kad mes išauginom didelę 
šeimą, kad jau išgyvenom didesnę 
dalį savo amžiaus ir ką turime? 
Visaį mazysta. Janelė nesupran
ta, kad . aš kalbu kliedėdamas. Ji 
man sako, kad mama jai sakius, 
jog męs visai gerai stovime. Gal 
žmona ir išsiplepėjo kokiam plė
šikui, galvoju sau.

Ir vėl aš sakau: “Bet tu gerai 
lietuviškai kalbi”. Janutė vis ne
supranta, kad aš kliedėdamas 
kalbu ir ji man sako: “Tėte, nagi 
Jūs taip mane išauklėjote. Kodėl 
aš nemokėsiu lietuviškai?” Ir vis
tiek aš jos nepažįstu, tik jos žo
džius vienas sau pakartoju.

Škotijoj gyvenant mūsų vienas 
vaikutis mirė apie 10 mėn. am
žiaus. Ir kaip sakoma, kad tokie 
maži mirę bus jauni ir užaugę, 
vėl mąstau, kad gal tas vaikinas 
iš Škotijos, kad mane tėte vadi
na — gal bus atėjęs manęs išsi
vesti į mirusiųjų pasaulį. Ir vėl 
Janina man kažką sakė, daugiau 
kalbėjč, ir tik iš balso pažinau, 
kad tai mano duktė. Tuojau aš ją 
pabučiavau ir papasakojau visą 
istoriją, kad aš ją laikiau plėši
ku. Buvo ir su kitais budėjusiais 
panašių nuotykių.

Kitą dieną, kaip jie man pasa
koja, aš visai jau buvęs prie mir
ties, nei deguonis, nei geri vais
tai nęgelbėjo, širdis jau visai lė
tai plakė, akys užsimerkė ir išrė
dęs tikrai mirštančiu. Mano arti
mieji, pasitarę su vyresniąją 
slauge, telefonu kreipėsi į East 
Coulee daktarą Hepworth, kuris 
mane gydė. Tai buvo apie 8 vai. 
vakaro. Daktaras, Hepworth ga
vęs pranešimą, tuoj sėdo į auto
mobilį ir už 20 min. jau buvo li
goninėje.

Daktaras su tam tikru prietai
su pradūrė mano rankos vieną 
gyslą ir įstatė tam tikrą vanmzde- 
lį, kuriame jau buvo paruoštas 
tam tikras gyvybės palaikymui 
vaistas. Tą vamzdelį pilną pri
traukė kraujo ir tuojau pat labai 
lėtai tą patį kraują atgal suleido 
į tą pačią gyslą. Suleidęs pasakė: 
“Jis nemirs”. Ir ištikrųjų aš pasi
daręs tuojau gyvesnis, akys atsi
merkę ir visas pagyvėjęs.

Daktaras Hepworth visai jau
nas žmogus, tik medicinos kolegi
ją baigęs, gal kokių 27 ar 29 me
tų, žinoma, ligoninėse praktikavę- 
sis prie senesnių daktarų. Pasi
šaukęs į šalį mano žmoną ir duk
terį. Janiną jis joms sako: “Vis
ką dariau, ką galėjau. Taip rū
pinausi, kaip savo tėvu. Jis gavo 
naujausio išradimo vaistus. Man 
išrodo, kad jis dabar nemirs”.

Ir ištikrųjų, ant rytojaus, sau
sio 2 7d., aš jau gerokai pagerė
jau, visiems jau buvo aišku, kad 
nemirsiu. Daktaras ir vyresnioji 
slaugė mano budėtojoms pareiš
kė, kad daugiau jau nereikia bu
dėti, man dabar reikią didelio po
ilsio ir mano budėtojoms patarė 
mane aplankyti tik ligonių lan
kymo valandomis.

Duktė Marytė tuoj išvažiavo 
namo, dukterys Alesė ir Mona 
išbuvo visą savaitę, duktė Stasė ir 
sesuo Jankauskienė išbuvo 2 sa
vaites. Per tuos 5 mėn. ir 4 die
nas mano ligoninėj buvimo dar 3 
kartus nusilpau, beveik iki są
monės netekimo, bet jau tiek blo
gai nebuvo kaip sausio pabaigoj. 
Man ligoninėj esant, žmona mane 
lankydavo 2 ar 3 kartus per sa
vaitę. Jai reikėdavo busu važiuo
ti 14 mylių, čia pat Drumheller 
mieste gyvenantis sūnus Vytau
tas lankydavo beveik kas antrą 
dieną. Taip pat duktė Janina, irgi 
gyvenanti Drumheller mieste, 
dažnai lankydavo.

Dėl .ligos “Flu”, siautusios 
Drumheller mieste, 10 dienų — 
nuo balandžio 30 iki gegužės 10 
d., ligoninėj ligonių lankymas bu
vo uždraustas, net nei žmonos ne
leisdavo.lankyti. Ligoninės virtu
vėj dirbb viena lietuvė, p. Kasu- 
laitiėnė, kuri draudimo laiku ma
ne aplankydavo, nes tarnauto
jams leisdavo lankyti.

Kalėdas praleidau ligoninėj
Kalėdos Kanadoj yra ypatinga 

šventė, švenčiama su ypatingu 
pasižymėjimu. Iš vakaro aplankė 
visus ligonius nekuriu įstaigų bei 
draugijų parinkti nariai. Ypačiai 
pasižymėjo “Elks” organizacija, 
jaunas mergaites aprengusi an-

re bendras choras visiems ligo
niams geidojo kalėdines gies
meles.

Maistas ligoninėj labai geras ir 
pakankamai duodama, patarnavi
mas taip pat geras. Keliom die
nom prieš Kalėdas buvo praneš
ta, kad Kalėdų pietums bus kur- 
kiena ir bent vienas artimųjų ar 
giminė galės kartu su ligoniu pie
tauti ligoninės sąskaita. Su ma
nim pietavo mano žmona. Abu 
turėjom po stalelį šalia mano lo
vos. Pietūs, tiesa, buvo kurkienos 
ir labai skaniai paruošti su daug 
pridėčkų. Žmona buvo užprašy
ta vakarienei, bet ji negalėjo — 
pagal buso ėjimą ji turėjo išvykti 
namo.

Naujus Metus sutinkant, po 12 
vai. naktį atėjusi slaugė pasvei
kino su “Naujais Metais”. Naujų 
Metų pietūs taip pat buvo kurkie
nos. Taip pat Velykas ir net Sek
mines teko praleisti ligoninėje. 
Velykų rytą taip gražiai pritai
kintai ant pusryčių lėkštės buvo 
padirbta kaip ir gūžtelė, kurioj 
pailgi apvalaini keli saldainiai— 
zuikelio kiaušinėliai. Aš tą visą 
gūžtelę paėmiau ir po šiai dienai 
laikau kaip atminimą.

Visų tikybų kunigai savo ligo
nius gana dažnai lankė, b reika
laujantieji buvo labai maloniai 
aptarnauti tikybiniais reikalais.

Jau pavasaris Švito ir savo gra
žų žalumo veidą rodė, o aš dar 
vistiek esu ir turiu būti ligoninė
je. Iš ligoninės mane namo pa
leido gegužės 28 d. Balandžio 11 
d. mane jau buvo paleidę namo, 
bet tuomet namie deguonies ne
turėjau, tad už 9 dienų vėl turė
jau grįžti į ligoninę, nes labai 
blogai pasidarė. Ligoninėj tuoj 
atgaivino.

Dabar namie miegamam kam
bary stovi didelis kubilas deguo
nies ir kai blogiau užeina naudo
ju jį. Taip pat naudoju ir labai 
brangius vaistus, kurių viena 
kapsulė kainuoja 60 c. iš karto 
reikėjo imti 3 tokias kapsules per 
dieną, dabar jau užtenka 2. Varto
ju dar ir kitu, pigesnių vaistų. De
guonies tas kubilas kainuoja $10* 
13 su pristatymu, kurio užtenka 3 
ar 4 savaitėm. >

Už ligoninę, nei daktarui man 
nieko nereikėjo mokėti, nes tu
riu “Medical Cart”. Medical Cart 
rie visi išgauna ir ne visi turi. 
Norint išgauti Medical Cart, turi 
pereiti taip vadinamą “Mean 
Test”1 o tam Mean Test yra daug 
įvairių sąlygų, iš* kurių pagrindi
nės yra šios: į

Turi būti Kanados pilietis; Al
bertos provincijoj turi būti išgy
venęs nemažiau 10 metų; turi bū
ti pilnų 65 metų; per abu su žmo
na pinigu turi daugiau neturėti 
kaip $2.000, o jeigu viengungis 
tai tik $1.000; gyvenamas‘nuosa
vas namas valdžios neturi būti 
daugiau įkainuotas kaip $1.000.

Mudu su žmona nustatytoms 
aplinkybėms atitikom, reiškia 
perėjom Mean Test ir Medical 
Cart gavome tik vieną savaitę 
prieš važiavimą ligoninėn. Medi
cal Cart žmona turi vieną, o aš 
kitą. Ir kiekvienoj provincijoj vis 
kiek skirtingiau yra. Aš čia kal
bu apie Albertos provinciją.

Medical Cart turint akiniai* yra 
gaunami veltui, jeigu akių spe
cialistas pripažįsta, kad jų reikia. 
Už dirbtinhis dantis tik pusę už
moka, o kitą pusę reikia pačiam 
apsimokėti. Ligoninėj esant ir li
goninė ir vaistai veltui, taip pat ir 
daktarai veltui. Ligoninės slenks
ti peržengus už vaistus reikia pa
čiam apsimokėti, bet daktaras 
dar vis palieka veltui. Kai aš į 
ligoninę atėjau ir parodžiau Me
dical Cart, tai ligoninės vedėjas 
buvo labai patenkintas. Neturin
tieji Medical Cart turi patys ap
simokėti ir ligoninei ir daktarui. 
Po 65 metų ne visi išgauna Medi
cal Cart. A. Vaišnis.

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų partija pergyvena finan
sinę krizę. Iki pastarųjų rinkinių 
jos pajamų didelis šaltinis buvo 
mokesčiai nuo parlamentarų bei 
kitų augštų pareigūnų komunistų 
gaunamų algų. Kai parlamentarų 
komunistų iš 150 beliko vos 10 
nebėra iš ko rinkti mokesčių.

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILEI

Tel. LE. 6-5037973. Bloor St. West.
(prieš Ukrainska Knyha s iu n t m tą b-vę).

Didelis posirinkimos medžiagų vyr., mot. ir vaikiškiems rūbams, siuntiniams i 
H į tėvynę, ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

WINDSOR, Ont
Bloga valia ar nesusipratimas?
“TŽ” Nr. 44 “Koresp.” bando 

aprašyti mūsų “koloniją skai
čiais”, bet tendencingai ir klaidi
nant laikraščio skaityotjus, dėlto 
žinutė reikalinga patikslinimų. 
Pradžioje “Korespondentas” ra
šo: “Vis mažiau ir mažiau spau
doje begirdėti apie mūsij buvu
sios veiklios kolonijos visuome
ninius pasireiškimus...” Betgi 
gyvenant Windsore nereikėtų 
veiklą vertinti iš spaudos, bet 
pačiam visur dalyavuti. Apie di
desnius šios kolonijos pasireiški
mus yra skelbiama spaudoje, per 
radiją ,liet. bažnyčioje per pa
mokslus ir net pakvietimais, tai
gi žinoti, norint, galima. “Kores
pondentas”, matyt, niekur nesi
lanko ir, žinoma, “nieko nemato”. 
Toliau jis rašo: “Nebegirdėti 
chorų dainų, retai besuruošiami 
vakarai, apmirė liet, šeštaideninė 
mokykla, ir Vasario 16 gimnazi
jos būrelis...” Choro dainos yra 
išpildomos salėse. Kad “Koresp.” 
būdamas namuose jų negirdi, yra 
visai normalu. O dėl liet, šešta
dieninės mokyklos tai norėtųsi 
‘Korespondentą” paklausti, ka
žin ar Tamsta pats leidi savo šei
mos prieauglį į tą mokyklą? Ar 
esi nors $1 prisidėjęs prie Va
sario 16-tosios gimnazijos būre
lio įnašų, nors būrelis buvo su
siorganizavęs 4 m. prieš IV Lie
tuvių Dieną? Lietuvišką veiklą 
ne žodžiais, bet darbais reikia 
remti. “Koresp.” paduoti skai
čiai yra netikslūs, o mišrių šeimų 
reikalas yra per opus spaudoje 
nagrinėti, nes jau dabar-girdėti 
balsų ir prieš “TŽ” ir prieš veik
lesniuosius lietuvius už “gražų” 
kolonijos pagarsinimą.

Dėl “Lankykime lietuviškas 
pamaldas” norėtųsi “Korespon
dentą” matyti pavyzdžiu, nes mė
nesiais nelankymas lietuviškų pa
maldų nėra tinkamas pavyzdys.

J. Kuncaitis ir V. Dumčius šio
mis dienomis atšventė savo gim
tadienius. Jie paruošė gražias 
vaišes, į kurias prisirinko nema
žai Windsoro ir apylinkės lietu-

vh|, kurie smagiai praleido laiką 
prie turtingų stalų, pasakė kalbų 
ir palinkėjo sukaktuvininkams il
giausių metų. J. Kiincaitis ir V. 
Dumčius yra aktyvūs Windsoro 
lietuviškos veiklos talkininkai, 
Vasario 16 gimn. rėmėjai, įvai
riomis progomis savo piniginė
mis aukomis nuoširdžiai remią 
lietuviškus reikalus. Vaišės vyko 
žinomo visuomenininko Prano ir 
Matildos Dumčių namuose.

Windsoro Lietuvių Choras, va
dovaujamas J. Sodaicio, repetici
jas daro trečiadieniais ir šešta
dieniais kroatų salėje. Turintie
ji balsus ir norintieji chore daly
vauti, prašomi užsirašyti pas cho
ro valdybos narius Vyt. Ciuprins- 
ką — tel. WH. 5-9660 arba S. 
Kazlauską — tel. WH. 8-4583.

St. Catharines, Ont.
Kaip kiękvienais metais, taip 

ir šiemet Lietuvių Veteranų “Ra
movė” S-gos, Niagaros Pusiasalio 
skyrius ruošia nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės 41 metų 
Įsikūrimo paminėjimą ir pasi
linksminimą. Minėjimas Įvyks 
St. Catharinėje lapkričio 14 d. 
Slovakų salėje — Welland ir Pa
ge gatvių kampe. Pradžia 6 vai. 
vakaro.

Minėjimas ir pasilinksminimas 
žada būti ypatingai įdomūs, nes 
meninę programą atlieka Toronto 
Lietuvių Choras ‘Varpas”, kurio 
lietuviškos dainos meno mėgsta 
pasiklausyti ne tik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai.

Paskaitą skaitys žinomas ka
rys veteranas Pranas Saladžius.

Po koncerto bus šaunus pasi
linksminimas grojant* gerai mu
zikai, veiks puikus bufetas ir fan
tais gausi loterija.

Tikimasi sulaukti nemaža sve
čių iš Amerikos, Hamiltono ir 
kitų vietovių. .

Lapkričio 15 d., sekmadienį, 
10 vai. St. Catharines pranciško
nų koplyčioje bus atlaikytos pa
maldos už žuvusius lietuvius ka
rius. Ramovėnas.

SUDBURY, Ont.
Kariuomenės šventę švenčia 

visi laisvojo pasaulio lietuviai. 
Kiekvienoje kolonijoje vyksta 
minėjimai, vienur mažesniu, ki
tur didesniu mastu, renkamos 
aukos tautos kovai remti.

Sudburio LB valdyba, Įvertin
dama tos dienos reikšmę, ruošia 
partizanų, savanorių, karių ir 
kariuomenės šventės minėjimą ir 
šokius, lapkričio 28 d., šeštadie
ni, ukrainiečiu salėje, Frood Rd. 
130 nr.

Tikėkime, kad Sudburio lietu
viai, kaip senosios, taip ir dabar
tinės imigracijos, ligi šiol rodę 
gražų sugyvenimą ir bendradar
biavimą, šio minėjimo proga vi
si dalyvaus, prisimins praeities 
laikus, pagerbs žuvusias aukas, 
pabendraus ir pasilinksmins.

Neapvilkime darbščios LB val
dybos pastangų ir idėto triūso.

J. Kručas.

šeštadieninė mokykla šiemet 
labai gražiai veikia. Jau iš pat 
pirmosios dienos pradėjo ją lan
kyti 22 mokiniai. Galėtų būti ir 
daugiau. Mokykloj dirba tik du 
mokytojai: M. Venskevičienė, ve-

dėja, ir kun. Ant. Sabas, padėjė
jas. Sudburiškis.

Komunistai grasina. Sudburio 
universiteto profesorius dr. Ą. J. 
Boudreau, kuris ne vienu atveju 
drąsiai ir aiškiai pasisakė prieš 
komunistinę Mine Mill unijos va
dovybę, kuri nori, žūt būt, atgau
ti prarastas pozicijas Sudbury, su
silaukia daug anoniminių laiškų. 
Naktį dažnai jam skambiną tele
fonu, grasinama nužudyti, jei ne
siliaus kalbėjęs prieš komunistus. 
Tokia jau visur komunistų takti
ka. Sąmoningi ir su charakteriu 
darbininkai nesiduos suklaidina
mi, bet šiaudadūšius ir nesusipra
tusius gali tikrai pagauti į gud
riai paspęstas pinkles. Dabar va
roma smarki propaganda įvairiau
siais būdais prieš teisingą antiko
munistinę Gillio vadovybę. Tam 
panaudojama melas, šmeižtas, 
provokacijos, grasinimai ir visi ki
ti komunistams įprasti būdai. Tai
gi, antikomunistinė, dabar gra
žiai veikianti vadovybė yra atsi
dūrusi pavojuje. Gaila ,kad ir 
naujųjų ateivių tarpe atsiranda 
dar tokių, kurie iš gyvenimo nie
ko nepasimokė. K.

D ECTOD A KI A C Naujai dekoruotos patalpos, valgiai gami- l\.E3 I vIv/KlX/AO narni prityrusiu virėju iš šviežiu produktų 
// n * a n europietiško skonio.K. Ų I A VISI maloniai kviečiami atsilankyti 

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

Savininkė Olga Compagnin.

Išbandykite naujas DUNLOP 
tykiai riedančias padangas 
(snow tires).

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda. 
PARDUODAMOS URMO KAINOMIS

S. ir G. TIRE SERVICE 
459 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
Vulkanizacija, padangų atnaujinimas, ratų balansavimas. Garantuotas dar
bas prityrusių ekspertų. Pasirinkimas jvirių rūšių padangų pigiom kainom.

JAU PATS LAIKAS PARUOSTI MASINAS ŽIEMAI, 
todėl nedelsiant užsukite į

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

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos 
pataisymo darbus. Garantuotas 
darbas. Lietuviams pigiau ne* 

gu kitur.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.

Naujų stabdžių 
įdėjimas tik $18.00 
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.

2221 YONGS

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS MRLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 

. 24 valtadn alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentatns

• . TORONTO, ONTARIO Hudson 1-2221
1147 CŪTlfcM ST. W„ Oisington tafflųėH »>>•«< lietuj K«»wwl

Vaistai Lietuvon!
. PASIVSKiTC SAWGMRW « DRAUGAMS VATSTA,

C/ • MzQKfsXi Qt* ■•OrVy.lCJX..© ipOJr X f* wS VCIjUi* P. AUGUSTINAVICIUS — RO. 2-9153, 
3. VAILOKAITIS — BE. 3*9410.

Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD
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SPORTAS
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527 Bloor St. W.
PARKDALE RAJONE
7

REAL

MANN & MARTEL Ltd
1199 Bloor St. W. REALTORS 1159 St. Clair Ave. W. 
Tel. LE. 4-8481 Tel. LE. 7-2611
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės Į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi
10 atskirų biurų Įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant Įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Margueretta 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekiiųo. Pilna kaina $10.800.

Bloor • Lansdowne
$2.560 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti yieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Artr 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Benzino stotis ir 
moderniškas restoranas* 

’$10.000 Įmokėti, 6 kambarių moder- 
.niškas butas, alyva apšildomas prie 
restorano, 4,5 akro žemės prie 11 
kelio, visai arti Barrie miesto. Di
delė apyvarta ir geras pelnas.
' Tabak ofarma (ūkis) 
$10.000 Įmokėti, 140 akrų tabako 
farma su gerais trobesiais ir visa 
reikalinga mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo Simcoe, arti Erie ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 Įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimų. 1 akras 
žemės. ia ■

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 išlai
kymas tik $90 mėnesiui. Arti prie 
susisiekimo ir apsipirkimo. Kiemas 
22 iš 152.

Humberside • Indian Grove 
$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba-' 
riai, įvažiavimas iš kiemo. Švarus 
namas, arti prie mokyklų, susisie
kimo. Kaina $15.900.

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

Bloor - Delaware
1 atvira skola 10 metų 

Atskiras — didelis kiemas 
$5.500 įmokėti, mūrinis, 9 dideli 
kambariai, garažas, šoninis įvažia
vimas, 1 minutė eiti iki Bloor. Tuoj 
galima užimti. Kaina $19.900.

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.

College - Delaware
1 atvira 10 metų skola 

$4.000 Įmokėti, 8 kambariai, 2 mo
derniškos virtuvės, dvigubas gara
žas, vandeniu alyva šildomas, gra
žus kiemas.

Bloor - Jane 
1 atvira skola 

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

Bloor - Boustead - Roncesvalles
1 Atvira skola 10 mėtų 

$6.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
11 kambarių, 2 atskiri įėjimai, 2 
vonios, 3 moderniškos virtuvės, 
taip pat baldų ant 2 augšto, gara
žas. Mėnesinės pajamos $200. Geras 
pirkinys.

Bloor - High Park Ave.
4 atskiri butai

4 vonios —'4 virtuvės
1 atvira skola 10 metų 

$10.000 Įmokėti, 14 kambarių, mū
rinis, atskiras, garažas. Idealus 
pirkinys.

Bloor • Rusholme Rd .
Pats gražiausias šioj gatvėj 

$10.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 
11 kambarių, milžiniškas kiemas 45 

! š_200 galima pastatyti 20 mašinų.

Vakarų Toronte skubus 
pardavimas

$50.000 įmokėti, mašinų (carų) vir
šutinių dalių taisymo garažas, ma
šinos ir ratų balansavimo didelis 
mūro pastatas, raštinė, dažymo ir 
kartu džiovinimo - balansavimo ir 
du dideli darbo kambariai, telpa 
apie 20 mašinų, prausyklos, centri
nis apšildymas, darbo įrankių apie 
$30.000 vertės, bendras plotas pa
stato 8.000 kv. pėdų. Metinė apyv. 
$210.000. Kapitalo investavimas 
garantuotas, nes šios rūšies biznis 
plečiasi. Viso kaina $135.000. Sko
lų nėra.

z Bathurst - Laurence
$10.000 įmokėti, moderniškiausias 
6 kambarių visai naujas bangaliu- 
kas, 2 garažai, priešaky akmens 
siena, ramioj, gražioj vietoj. Kai
na $25.500.

Indian Rd. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 2 augštų, 10 kamba
rių, 2 garažai, 2 virtuvės, atskiri 
įėjimai. Be skolų. Kaina $26.000.

•Wilson - Bathurst
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, naujas 
bangalfukas, garažas, didelis skly
pas. Kaina $16.000. Namas išmo
kė ta. s

St. Clair - Bathurst 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, 2 virtuvės, mūro garažas, na
mas išmokėtas. Kaina $18.000.

Laurence - Dufferin 
$10.000 įmokėti, 6 butų po 4 kam
barius apartamentas, alyva vande
niu apšildomas, prie gero susisie
kimo ir apsipirkimo ir labai geros 
išnuomavimo ir geros išsimokėji- 
mo sąlygos. Kaina $36.000.

Jane - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, gra
žių plytų, 2 augštų moderniškas 2 
metų senumo, didelis kiemas, gara
žas, atskiras vandens alyva apšil
dymas, labai gražioj, romantiškoj 
vietoj, prie gero susisiekimo ir ap
sipirkimo. Kaina $24.000.

40 mylių nuo Toronto 
200 ekr. žemės ūkis, gražioj vietoj, 
prie vandens. Kaina $7.000.

Dundas - Ossington
S4.000 įmokėti, 7 kambarių, mūro 
garažas, alyva vandeniu apšildomas 
ir 2 kambarių vyrų kirpykla. Kaina 
$26.000. Namas išmokėtas. Parduo
damas dėl senatvės.

Bloor - Dufferin 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų muro, atskiras, 2 virtuvės. Kai
na $16.000. Skubiai parduodamas.
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B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

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

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105 
ar biznio, tuojau skambinkiteP.S. Jeigu kartais, nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ; , „

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

Proga pasidaryti Real Estate agentu 
š.m. lapkričio 18 d. atidaromi kursai Real Estate agentams. No
rintieji lankyti šiuos kursus dėl informacijų skambinkite B. 
SERGAUTIS, F.R.L, tel. LE. 4-9211.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P. KARALIŪNAS

Parduodamas morgičius
Jei norite saugiai investuoti savo pinigus ir gauti gerą nuošimti 
skambinkite mums, mes turime morgičius ant naujo namo.

Kreipkitės B. SERGAUTIS, F.R.I.
Tel. LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

Ken WILES
REALTOR ltd.

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

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

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

AUSROS ŽINIOS
“Aušros” sporto Įdubas svei

kina savo vieną iš jaunųjų spor
tininkų Arūną šlekį, laimėjusį 
“Academy Award” taurę kaip ge
riausiai baigęs Waren Park Pub
lic School. Anksčiau taip vadina
mam ‘Speaking Contest” Arūnas 
yra laimėjęs piniginę premiją.

Dabar Arūnas lanko St. Mi
chael gimnaziją.

šios savaitės rungtynės. Pir- 
mad. 8.15 v.v. St. Joseph’s Col. 
CYO: Aušra Juvl. - St. Parick’s. 
Ketvirtad. 7 v.v. Bloor Col. CYO: 
Aušra Juvl. - St. Basil’s ir 8 v.v. 
mūsų salėje draug. mergaičių 
rungt.:-Aušra - St. Cecilias. Sek- 
mad. po pamaldų mūsų salėje 
B-C: Aušra - Andys Sr. ir 2.20 v. 
p.p. Loretto Col. CYO: Aušra 
M. - St. Thomas.

Praėjusios savaitės rungtynių 
rezutatai. Draug. rungt. Aušra 
pralaimėjo YMHA Blues 74:53 
ir nugalėjo YMHA Whites 75:64. 
CYO lygos rungtynėse Aušra Sr. 
nugalėjo St. Helens 63:31; Auš
ra Juvl. - O.L. Perp. Help 42:4; 
Aušra M. - St. Basils 31:6 ir Auš
ra M. - St. Anselms 39:11. Aušra 
Sr. komandoje žaidė: A. šapokai- 
tė 2, A. Gataveckaitė 15, A. As
trauskaitė 10, G. Uogentaitė 31, 
D. Simonaitytė 3, Sheepway 2 ir 
A. Matelytė; Aušra Juvl. koman
doje: S. Simonaitytė, J. Gatavec
kaitė 18, A. Sapijonytė 4, A. Gri
gaitė 11, J. Juozaitytė 6, M. Dun- 
deraitė 3; Aušra M. komandoje: 
R. Bilkytė 2,4; Z. Barauskaitė 
13, 21; I. Ramonavaitė 9, 6; I. 
Gampaitė 5; ž. Greičiūnaitė 2, 
4; J. čeponkaitė 0, 2; V. Juozai
tytė 0, 4.

Nuoširdus ačiū KLK , Moterų 
D-jos Prisikėlimo skyriui už $50 
auką Aušros Studentų Stipendi
jų Fondui.

Z. Ganusauskas. Visi kiti eina tre
nerių pareigas arba spaudos ben
dradarbių, pasirodydami stadio
no aikštėje tik veteranų varžy
bose.

Be abejo, nemačius Lietuvos 
komandų, negalima spręsti ir 
apie jos futbolo lygį. Tačiau dali
nai tai galima atlikti iš spaudos 
puslapių ir susitikimų su kitom Į 
komandom. Tiesa, susitikimai yra' 
labai apriboti. Daugiausia susi-Į 
tinkama su satelitinių valstybių 
antraeilėm komandom. Tad ne
nuostabu, kad sportinės spaudos 
puslapiuose paisrodo eilė straips
nių, kritikuojančių šiandieninį 
futbolo gyvenimą, f visus užmeti
mus atsiliepė buv. Lietuvos rink
tinės žaidėjas, dabartinis Vilniaus 
Spartako meistrų komandos tre
neris V. Saunoris dvisavaitinia
me Vilniaus Sporte straipsniu 
“Kuriuo keliu mums eiti?”. Įdo
mi straipsnio pradžia, kurioje 
aiškiai iškyla futbolo mėgėjų 
nuotaikos šiandieninėje Lietuvo
je. V. Saunoris straipsnį pradeda 
šiais sakiniais: “Dažnai mes gir
dime, kad senesnieji futbolo ve
teranai, prisimindami prieškari
nį žaidimą, kritikuoja dabartinį. 
Bet mano manymu, jie tuo pačiu 
daro neteisingas išvadas, klaidin
gai orientuoja mūsų jaunuosius 
futbolo mėgėjus, kurie anksty
vesnį futbolą (neprikl. Lietuvos 
laikų — K.B.) prisimena labai 
labai miglotai arba visai jo nėra 
matę. Praeities futbolas, pasižy
mėjęs vien tik nebloga, technika 
(tai yra labai daug! — K.B.) ir 
menka taktika bei fiziniu pasi
ruošimu, nesugrąžinamai paliktas 
toli už nugaros. Todėl kai šian-

kamb .per 2 augštus
$300 įmokėti, atskiras mūrinis 
namas, alyva šildomas ,ilgos ir 
lengvos išmokėjimo sąlygos, grei
tas užėmimas.

PACIFIC AVĖ. - BLOOR
$1.500 įmokėti, 6 kamb. ir dviejų 
saulės kamb., puikus mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 virtu
vės, alyva šildomas, gražus didžiu
lis kiemas, ilgos išmok, sąlygos.

DUPLEKSAS
9 kambariai — 2 augštai
Bloor - High Park

$3.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
namas, vand. alyva šildomas, na
mas be sfcolų.

RUSHOLME RD.
7 kambariai per 2 augštus

$3.400 įmokėti, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu aly
va šildomas, vieta garažui, namas 
be skolų.

6 KAMB. DUPLEKSAS
Tiktai $60 mėnesiui
Viena atvira skola 10-čiai metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis namas, 
naujas šildymas, dvigubas gara
žas, St. Clair - Caledonia rajone, 
arti susisiekimo, greitas užėmi
mas, pilna kaina tiktai $14.900.

DELAWARE AVE. - COLLEGE
Viena skola 10-čiai metų

$4.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, garažas, di
delis gražus kiemas.

JANE - BLOOR
$4.500 {mokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. • BLOOR
9 kambariai per 2 augštus

$4.500 įmokėti, šiurkščių plytų 
mūrinis namas, 2 virtuvės, gara
žas, arti Bloor.

INDIAN RD. - BLOOR
12 kambarių — Dupleksas

$5.000 įmokėti, atskiras puikus 
mūrinis namas, vandeniu aylva 
šildomas, didžiulis kiemas, gara
žas, viena skola likučiui 10-čiai 
metų.

WINDERMERE AVE. • BLOOR
$4.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, garažas su 
plačiu įvažiav., namas be skolų.

DURIE AVĖ. - BLOOR
Pilna kaina $16.700

$5.000 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, kvadratinis planas, 
alyva šildomas, moderni virtuvė, 
garažas, didžiulis gražus kiemas.

POMIRTINIS PARDAVIMAS
10 kambarių per du augštus 
Dupleksas

$7-8.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų namas, vand. alyva šil
domas, dvigubas garažas, turi bū
ti parduotas. Bloor - Glenlake.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

Futbolas Lietuvoje ?
Nepriklausomos Lietuvos pa

vyzdžiu ir pavergtoje tėvynėje ------------ , r...... ....... .. ..—_
veikia augščiausioji futbolo ly- i meistriškumo bagažą. Deja, šian- 
ga, pagadinta Lietuvos A klase. 
Jai priklauso dvylika komandų: 
Vilniaus 'Raudonoji žvaigždė ir 
Spartakas, Kauno Kūno Kultūros 
Institutas, Inkaras ir Lima, Šiau
lių Elnias ir Statybininkas, Plun
gėj Linų Audiniai, Klaipėdos 
Audra (keitusi daug kartų savo 
vardą), Panevėžiu MSK ir Mari
jampolės Cukraiis Fabrikas. Dvi 
komandos/užėmusios paskutines 
vietas, iškrenta i B klasę, o dvi 
pirmosios iš pastarosios patenka 
i A klasę. Be to, reikia pažymėti, 
kad taip vad. Vilniaus Spartako 
meistrų komanda dalyvauja vi
sos Sovietų Sąjungos B klasės 
pirmenybėse (vienus metus ji bu
vo ir A klasėje), šiuo metu lente
lėje stovėdama ketvirtoje vieto
je, o vienas tos komandos marys 
Kulikauskas, dažnai yra kviečia
mas i antrąją Sov. Sąj. futbolo 
rinktinę.

Iš buv. neprikl. Lietuvos fut
bolininkų, aktyviai dar reiškiasi

dien kalbama apie prarastas po-į bus Įsileistos Vakarų pasaulio 
zicijas, neteisinga būtų galvoti,! futboiininku komandos, ypač iš 
kad mūsų futbolas smuko” To- y.
hau V. Saunoris aiškina, kad fut- zįjos įr Ispanijos, 
bolo lygis labai lėtai kyla ir to' 
priežasčių, pasak V. Saunorio, 
reikią ieškoti kur kitur. ‘Tarptau
tiniai susitikimai su užsienio ko
mandomis, praturtintų mūsų

dien gerų užsienio komandų ne
mato ir neturi iš ko pasimokyti 
ne tik vaikai — jaunieji futbo
lininkai, bet ir Vilniaus Sparta
ko meistrų komanda”. Jo išvada 
yra labai aiški: ‘Keliant Lietuvos 
futbolo meistriškumą, reikia lai
kyti gausesni tarptautinių susiti
kimų organizavimą mūsų koman
doms su stipriais užsienio varžo
vais”. Gaila, bet V. Saunorio 
balsas paliks tyruose šaukiančio! 
balsu taip ilgai, kol Į Vilnių ne-;

Austrijos, V. Vokietijos, Prancū-
K. B.

Trumpai iš 
Lietuvos
Tarptautinį stalo teniso turny

rą Maskvoje laimėjo vilnietis A. 
Saunoris, baigmėje Įveikęs SS 
meisteri R. Paškevičių.

Kauno m. partijos komiteto 
biure Įvyko posėdis, kuriame bu
vo apsvarstytas kūno kultūros 
klausimas Įmonėse. Kauno mies
to sporto draugijų ir organizacijų 
tarybos pirm. Gasparka nurodė, 
kad Kauno darbininkai ir tarnau
tojai per mažai dėmesio kreipią 
i sportą. Nukentėjo ir Kūno Kul
tūros Instituto studentai, ku-

College - Dovercourt
PARDUODAMAS NAMAS

16 kambarių, gerų plytų atskiras namas, namo pajamos — meti
nė nuoma $6.300. Visas išnuomotas ir apstatytas baldais, įskai
tant elektrinius šaldytuvus ir krosnis. 4 virtuvės ir 4 vonios, van
deniu alyva šildomas, 2 garažai, sklypas 36’xl35’> mažas Įmokė- 
jimas, atviras morgičius balansui.

J. T. WARDLAW Brokers - LE. 2-3412
Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agentas y (VlC) BUTRIMAS

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

GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontario Str.
Collingwood, čnt.

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

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
TVarkome visus morgičių reikalus.

MORKIS Antanas

BLOOR 6 POINS. $4.000 įmokėję galėsite užimti šį 6 kambarių, naują — 
modernų, bungalow; 3 dideli miegami, šviesi - moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas. Privatus įvažiavimas ir vienam automobiliui garažas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Išsimokėjimui geroš? 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 mėtų 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. •

Real Estate and Business Broker

1077 Bloor St. W., prie Dufferin St

LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namu BE. 3-5996

GLADSTONE AVE. • BLOOR. S6.500 ar mažiau įmokėti. Atskiras gerų ply
tų, 8 nepereinami kambariai, karšto vandens alyvos šildymas, 2 virtuvės, 2 
garažai, arti katalikiška mokykla ir Bloor susisiekimas.

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

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

riems padarytas užmetimas, dėl 
silpno bendradarbiavimo su dar
bininkais. Diskusijose taip pat 
dalyvavo miesto komiteto sekre
toriai Mišutis, Mikalauskas, inst
ruktorius Grigaravičius, Kotono 
fabriko direktorius Jasiukaitis 
ir kiti.

Estijos krepšinio vicemeiste- 
ris viešėjo Kaune. Sužaidė drau
giškas rungtynes, abejas pralai
mėdami: KKI pasekme 70:60 ir 
ŽCA 67:54.

Prieš pasaulines moterų krep
šinio pirmenybes (tikrumoje jos 
bus komunistinio pasaulio pirme
nybėm, nes nei viena Vakarų • 
pasaulio tauta nedalyvauja), SS 
rinktinė kontrolines rungtynes r 
su Lietuva 'laimėjo-71:34.

SS meisteris J. Pipynė yra re
kordininkas 1500 ir 200 m. bėgi
me. Pastarojoje distancijoje jis 
užima aštuntą vietą pasaulyje 
prabėgdamas tą nuotoli per 5 mi
nutes ir 8,3 sek.

Varšuvos Legijos krepšinio ko- 
i manda viešėjo Lietuvos porvinci- 
! jos miestuose visur laimėdama 
neaugštom pasekmėm. Suklupo 
tik prieš Kauno Audinius 67:61. 
Komandos trenerio pareigas ei
na žinomas vilniečiams sportinin
kas. V. Maliszewskis, kurio tėvas 
buvo paskutiniu lenkų burmistru 
Vilniuje.

Lengvosios atletikos rungtynės 
Gdanske tarp šiaurės Lenkijos ir 
Lietuvos rinktinės baigėsi mfi- 

; siškių laimėjimu pasekme 165: 
160. Kaikurie techniški rungty
nių atsiekimai: 100 m. Židonis — 
10,7 sek., diskas A. Baltušnikas 
53,82, šuolis i toli D. Nepaitė — 
5.64 m., šuolis su kartimi J. Mo
zūra — 4,10 m. Rungtynių staig
mena buvo pasaulio meistėrės B.

i Zalagaitytės pralaimėjimas len
kei Grabowskai. Lietuvaitė var
žybose dalyvavo po stipraus per
sišaldymo, tuo tarpu lenkų spau
da ši pralaimėjimą smarkiai iš
pūtė, iškeldama į padanges silp
ną Grabowskos pasekmę.

Gruodžio pradžioje Rygoje 
Įvyks didelis tarptautinis šach
matų turnyras šūkiu “Baltijos 
jūra — taikos jūra”. Be propa
gandos ir šachmatų figūros ne
gali judėti laisvai lentoje!

šachmatininkas V. Mikėnas 
dažniausiai lydi estą P. Keresą- 
ir Latvijos žydą M. Talį į tarp
tautinius turnyrus, padėdamas 
jiems nagrinėti atidėtas partijas 
ir eidamas kartu trenerio parei
gas. M. Talis ir laimėjo paskutinį 
eliminacini turnyrą Belgrade, su
sitikimui su Botviniku dėl pasau
lio meisterio vardo.

Lietuvos Žalgirio lauko teniso 
pirmenybes Vilniuje laimėjo A. 
Paltarokas ir D. Naujelytė. Pir
menybėse nedalyvavo eilė stiprių 
“baltojo sporto” mėgėjų, kaip 
Baltrūnienė, Sližytė, Levinienė.

Tarptautinės bokso rungtynės 
Šiauliai - Taškentas baigėsi ly
giomis — 5:5. Taškus Šiauliams 
iškovojo Skinderis, Kazlauskas, 
Lazaris. Sirevicius ir Nomeika.

S. Sąjungos rankinio pirmeny
bėse Kiive, moterų 2ŪA koman
da užėmė trečią vietą, o Vilniaus 
Universiteto vyrai ketvirtą vietą.

Lietuvos spiningistų pirmeny
bės pravestos Antalieptės efektri- 
nės užtvankos baseine. Komandi
niai laimėjo Panevėžys (Kalend
ra, Gogelis, Labanauskas) suga- 

svo-
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$22.500 pilna kaina, Roncesvalles • Westminster rajone, didelis gerų plytų 
atskiras namas, vandeniu alyva šildomas, 2 vonios ir tualetas rūsyje, geri 
morgičiai, dvigubas garažas.

$700 įmokėti, gerų plytų, vienas morgičius balansui, 6 kambariai, reikalin
gas remonto, tuoj galima užimti, iš lainos įvažiavimas, oru šildomas, 
pilna kaina $7.900

$5.500 pilna kaina, 6 dideli kambariai, 'gerų plytų, 3 virtuvės, pilnas rū
sys, oru šildymas, iš lainos įvažiavimas.

$4.000 įmokėti, Bloor • Rusholme Rd. rajone, 10 metų morgičius, duplek
sas, 2 butai po 4 ir 5 kambarius, alyva šildomas, gerų plytų, 200 pėdų skly
pas dvigubas garažas, arti Bloor.

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.

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

Christie - St. Clair 
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Nepaprasta proga!
Tik $2.500 įmokėti!

- 30 naujų namų pardavimui!
Vakaru Toronte, Clariton Cres. (Scarlet ir East Rd.). Labai 
gražios statybos, spalvotų akmenų frontas, skoningas iš
planavimas, 6 dideli kambariai, pusiau įrengtas 2 kamb.

.rūsys, kuris tinka gyvenimui, did. langai ir šviesūs kamb., 
labai graži ir mod. virtuvė, 2 mod. 4 gab. vonios, mod. alyva 

į šild., netoli gražus parkas, upelis ir kraut. Geras susisiek.
Jūsų pasirinkimui trys skirtingi modeliai, be to 20 metų 
išmokėjimas po $73 mėn. •

Pamačius bet kuri iš šių namų, Jums tikrai patiks, nes: 
• . erdvūs — platūs ir gražūs, o be to, ir pigūs.

Apžiūrėti galima bet kuriuo laiku.

Skambinkite tuojau
LE. 7-3173 arba LE. 4-0773
— S. JOKŪBAITIS

$100.000 pilna kaina, 16 butų apartamentas, 8 butai po 2 miegamus ir 8 
butai po 1 miegamą, metinės pajamos $16.680, vienas morgičius balansai, 
vandeniu šildomas, $25.000 įmokėti, turi būti parduotas. 4

žvejybos verslas prie Simcoe ežero, 1*4 akro žemės, 39 laiveliai, 20 mo
torų, 6 kambarių naujas gyvenamas namas, 10 kabinų, atskiras snack

Hfi2 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.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B.MARIJOŠIUS
Įstaigos teL Namų tel
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TĖVIŠKES ŽIBURIAI

V. VA SIS
REAL ESTATE

MH- St W. Telefoną* LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui skambinti: f
J. GUDAS - LE. 1-4665, namų LE. 6-7109.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS 

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832 , 

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.
i VimHi M ifa i i. fui mhd f a ii ti'ii į

CONSUMERS' GAS CO.

KROS N YS-G AZ AI-ALY VA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 meto išsimokėjimui. - - Visu rūšių remonto darbai.

Rose Hooting - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. £1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

■ T ■tm^l

1212 DUNDAS ST. W. ■ TORONTO - TEL. LE. 2-9547
ČM pat galite užsisakyti toivdms metorus bei .Įvairius medžioklinius šautuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861
------------------------------ -------------- .......................................................................................................................................... ■ ■- ■ - •---------------------------------------------------------------------------------------’ .

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

J. Beržinskas

■nri «■
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME , 

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

Darome visu rūšių automobilių ir sunkvežimiu mechaniškus patai? ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių rotų 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 patarnovimoš veikia 24 valandos: 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
€.1.1., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popietis, Įvairios tailės Ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%-^-25%.

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

i Yi «.» ii i h luftr. . ■■■..................
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Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1«18 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2901

L

Sav. D. KAUNAITE 
. ..................................n I ill

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Patirpto 1 asm, iki $3.0(Kh Pikolos, indėtioijr gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodicniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodiėhiois -r- nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vdk.
TrečiodienioiS ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vai. ryto uldoryto.

Btofinė: Liėtuvhį Nėftraf, 1129 Duodat St. W., Taranto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723 
----------------- -----------rr ---------- - asaacsanA »*■■■ muuuuuiA
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ŠILDYMO KONTDAKTODIOS
Visų rūšių Šildymas ir Įvairios pompos.

999 College SL, Toronte. Telef. LE. 4-9123
ANT. JUOZAPAITIS

Hamilton, Ont.
(Atkelta iš 4 psl.) 

brangūs tautiečiai,
Malonėkite priimti mano nuo

širdžią padėką už Jūsų taip bran
gią dovaną mūsų seneliams ir li
goniams, kurią gavome per PLB 
Vokietijos Krašto V-bą DM 40 
(doleriai išversti Į markes). Mūsų 
seneliai ir ligoniai dėkoja Jums 
nuoširdžiai už suteiktą dovaną, 
guri jiems jų sunkiame gyvenime 
yra be galo didelė pagalba ir pa
guoda. Mes džiaugiamės kad 
mūsų broliai ir seserys užjūryje 
mūsų vargstančių čia Europoje 
pasilikusių nepaliekate savo liki- 
mui; bet gelbštite savo sunkiai už
dirbtomis gėrybėmis kiek galėda- 
ftii. Mes šitą Jūsų pasiaukojimą 
begalo augštai vertiname ir, ži
nodami, kad nesame savo varge 
užmiršti, bet esam rūpestingų ir 
gelbstinčių rankų nešami, randa- 
Įne vis jėgos nešti sunkią gyve
nimo likimo naštą.
G Dar kartą dėkojame Jums, mie
li tautiečiai, už Jūsų meilę ir rū
pestį. Linkėdami Jums Dievo pa
laimos, brangios sveikatos ir ge
riausio pasisekimo. Su augšta pa-, 
garba E. Simonavičienė.”

Malonus tatotiečiai, nesame už
tikrinti ir mes, gal ir mums taip 
gali atsitikti kaip taih 1.000 se
nelių bei ligonių. Ir jie buvo jau
ni, sveiki ir nemanė, kad reikės 
kada prašyti pagalbos, bet štai 
prisėjo. Tai verčiau duoti negu 
prašyti.

Kai jūsų namus aplankys aukų 
rinkėjai, kurie dirba tą nedėkin
gą darbą be atlyginimo,- aukoda
mi laisvą laiką, neatsisakykime 
jiems, aukokime kiek galime, 
.bet aukokime visi, žinoma, gali 
kas teisintis, kad remia Lietuvo
je vargšus. Taip, reikia ir juos 
paremti, bėt mes juos remiame 
šimtais dolerių, o .šitiems varg
šams duokime kiek išgalime. Ir

Apie partizaninio sąjūdžio žlugimą
(Atkelta iš 3 psl.) 

tuviškąji kaimą sukolchozinus, 
pačių sodiečių tarpe buvo dideli 
nedątekliai, patys kaimo žmonės 
nieko neturėjo. Kol dar partiza
nai buvo gausūs, tas didesnės 
problemos jiems nesudarė. Ga
lėjo Įsiveržti i stambesnes gyven
vietes, valstybinius sandėlius, bet 
kovotojų eilėms tirpstant, vis 
sunkiau būdavot išlįsti-iš miško, 
perdidelė rizika buvo išvykos to
liau, tad, norom nenorom teko 
apsirūpinimą bazuoti arčiau miš
kų esančiomis gyvenvietėmis ar 
atskiromis viensėdijomis, kurios 
dar nebuvo spėtos Įjungti i kol
chozus. Sodiečiai baisiai skurdo 
ir patys sava valia labai negau
siai galėjo ką skirti partizanams. 
Buvo atsitikimų, jog partizanai 
turėdavo pavartoti jėgą. Tas irgi, 
kaikuriose vietose, pradėjo gy
ventojus nuteikti prieš visus par
tizanus. Kartu sekė didi partiza
nų demaskavimo kompanija iš so
vietinės pusės, sutapatybinant ko
votojus su kriminaliniais nusikal
timais, plėšikavimais ir pan. Bū- 
!a vietovių, kur patys gyvento
jai, nef etai sovietų dezorientuoti, 
Težinojo, kas juos plėšia — pa
dugnių gaivalai, tikri plėšikai, so
vietiniai provokatoriai ar parti- 

’zanši atėję jiems taip būtino

PIGIAUSI

siuntiniai
į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 sverti cukraus $11.95 

22 sVarai ryžių $14.75
22 sVarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

mMn tf

VEDYBŲ BIURĄ
«59 COLLEGE ST., Torante, Owt.

Totehitei let. 2-3441. 
thfortnoci|Os kOSdiėn 600 6į9 v&l. *. 
Afsokytrw** rttStu prttiH $1. Mota

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimo! ir pataisymai
Ori’BKOrnt gnBlTOl Ir garanruoTai.

TeL LE. 3-1080

A. P. GARAŽAS
tsM DUMAS St. W.

/prie Dufferln/

Visų r&šių iriechdtiiėĖs oufohtobilių 
ramentas. Spitė. F6Hfomatic - Hyd- 
romotk tronsmisijos.

So*. ANTANAS PASKEVItlUS 
tekfonas Lt S-9110

i ■■■■.—ma n i ...... ................ ■ ti
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Jai norite vesti, rašykite ZvokMig et
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Elektros - Electronic

už tai jie bus mums dėkingi. t teiktas svarstyti LN v-bai ir jai 
K. Lukoševičius. - 1

LN nariais praeitą savaitę Įsi
rašė 5 tautiečiai, Įnešdami iš vi
so $500. Mūsų didžioji pagarba 
ir padėka oakvillietei Antaninai 
Miškinienei, kuri pirmoji iš jų 
šeimos Įteikė LN $100. Šiais me
tais ji pati viena pasiuntė Į Len
kiją visai nepažįstamiems Suval
kų trikampio lietuviams net 7 
siuntinius gerų vartotų drabužių.

Daug mūsų šeimų tūri atlieka
mų ir gerų rūbų, bet kiek yra to
kių, kurios prisiverstų juos su
pakuoti, gauti nežinomo tautiečio 
Lenkijoje adresą, siuntini nuneš
ti Į paštą ir apmokėti jo persiun
timą? Šia proga primename, kad 
adresų visada galima gauti pas 
K. Baroną — LI. 5-0979 ir pas Z. 
Orvidą — FU. 3-4945.

Toliau padėka tenka keturiems 
hamiltoniečiams, inešusiems po 
$100: Mačiui Bernardui, Vaitkui 
Povilui, Įrašiusiam LN nariu ma
žąją Rūtelę, Danutei bei Petrui 
Babinams ir Vaitkui Povilui, ku
ris čekį Įteikė LN -v-bos atstovo 
pripuolamai susitiktas pas p. p. 
Burdinavičius, o mieloji Danutė 
Babinienė, paprašius-jos šimti
nės, atnešė grynais dvi — savo ir 
vyro vardu.

Šia pačia proga nuoširdžiai lin
kime geros kelionės P. Babinui, 
išvykstančiam po Kalėdų ketu
riems mėnesiams atostogų i Flo
ridą. i

Gražiausias ačiū jaunajam p. 
Bernardui, kuris savo Įstojimu 
padidino LN jaunimo gretas. Jis 
yra sav.-kūr. Mačio sūnus.

Lietuviškai sodybai pasiūlytas 
žemės plotas lapkr. 4 d. buvo ap
žiūrėtas LN v-bos atstovų. Ūkis 
yra tik apie vieną mylią už Vi. 
Kažemėko neseniai pasistatytos 
ištaigingos rezidencijos. Vieta 
tikrai puiki, ir lietuviams tinka
ma visais atžvilgiais. Gaila tik 
kad kaina augšta—prašo $65.000. 
Jo pirkimas pirmiausiai bus pa- 

maisto pasiimti.
Ar sudėtos aukos
pasiteisino?
Ir taip palaispsniui žlugo par

tizaninis pasipriešinimas, kuris 
didesniu mastu. ,kaip dabar jau 
nustatyta, baigėsi bene 1951 m. 
Prieita prie pasyvinės pasiprie
šinimo formos, pirmoje eilėje 
bandant saugoti kiekvieną lietu
višką gyvybe,, kuri neskaitlingai 
ir sunkiai nukentėjusiai lietuvių 
tautai yra brangi ir nepakeičia
ma. Sovietinės represijos už par
tizanini pasipriešinimą buvo bai
sios. Nekalbant apie pačius iš
niekintus ir nukankintus partiza
nus, nukentėjo šimtai tūkstančių 
jų artimųjų arba net ir nieko 
bendro neturėjusių su partiza
nų sąjūdžiu. Užteko, kad jų apy
linkėje buvo pastebėti partiza
nai ar vidurnakti kas prie du
rų pabarškino, jau toks buvo įta
riamas partizanų palaikymu ir 
be pasigailėjimo grūdamas Į Si
birą. Nepatikrintomis žiniomis, 
partizaninio veikimo metais žu
vo per 30.000 geriausiojo lietu
vių tautos atžalyno. Ar tos au
kos pasiteisino, tegalės atsaky
ti ateities istorikai, nes mūsų 
pačių sprendimai dar perdaug 
saistomi sentimentų ir dar per- 
mažos laiko perspektyvos.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto
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LIETUVIS SfOGADENGYS
Pengia nauįus ir taiso visą rūšių sto
gus, taip pat deda skardines tinai.

Abest Roofing & Tinsmithing
< Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tėf. H6. 4-8’251.

C. SW4NKAS
, .. .....  -..... . » - . .. Ą-. ■■■ I '

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA neihotohha stogu ir NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jumt BiitaifcyH 
sttpHoiS it sveikai. Per omžius milijonai 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomojo ir sustiprinančia ga
lio. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinantį ortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pearles Garlic (česnakas) turi 
savyje soticylomide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
šis versmingas augalas teikia. Adom 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 busite patenkinti 
taip padarę.

Kas keliatės Į kitų 
birtų Ir norite pigia įtalpa |hbr-

SOVO DCHOUBf KrCipwtVCS VOKTOJI U 

Lt. S-H& 
8R. STDNČlUi

pasisakius teigiamai, galutinį 
sprendimą turės padaryti LN na
riu susirinkimas.

•Kelionė aplink pasaulį per 8$ 
dienų”, pasak Žilinsko, yra epo
chinis filmas. Visus tautiečius 
kviečiame ruoštis jį pamatyti LN 
kine Delta lapkr. 23-28 dienomis 
(visą savaitę). Hamiltone šis fil
mas bus rodomas paskutinį kartą, 
nes yra išimamas iš apyvartos. Jis 
yra panašaus pastatymo,, kaip ir 
“Ten Commandments”, eina 3 
vai., pastatytas pagal Jules Ver
ne to paties pavadinimo romaną.

ŠĮ sekmadienį, lapkr. 15 d., 5 
v. p.p. visi rehkairiės Į LN pasi
žiūrėti, pasigėrėti ir Įvertinti mū
sų jaunimo sugebėjimų muzikos 
baruose. Jaunųjų menininkų kon
certą ruošia muz. Vyt, Babecko 
studija ir pusę jo pelno skiria L 
Namams. Prie Įėjimo suaugę au
koja 75 c., o vaikai po 25 c.

Vas. 16 gimn. remti būrelio 
Nr. 83 vadovavimą, P. Prošku- 
vienei išvyktos Į Torontą ir heat- 
siradus tautiečio, kuris šias pa
reigas pasiimtų, perėmė Vas. 16 
gimn. remti komisijos ižd. Št. 
Bakšys.

A.A. Jonas žičktos mirė spalio 
15 d. Buvo gimęs 1901 m. gruo
džio 24 d. Berniūnų k., Švenčio
nėlių apskr. Į Kanadą atvyko 
1930 m. Buvo nevedęs ir ilgesnį 
laiką gyveno Hamiltone. Staigi 
mirtis velionį ištiko dirbant ta
bako ūkyje pas C. Tiškevičių, Ot
terville, Ont. Palaidotas Delbi 
katalikų kapinėse.

A.A. Jonas buvo LN narys ir 
yra trečiasis iš didelės LN narių 
šeimos iškeliavęs į amžinybę. Ka
nadoje iš artimesnių giminių pa
liko pusbroli Kazį Prunski Ha
miltone ir puseserę Onutę Nali- 
vaikienę Toronte. Sk. St.

Kam klaidinti? Ir patikslintas 
dėl neteisingo 1953 m. Lietuvių 
Dienos metu išparduoto leidinio 
skaičiaus, kad buvo parduota 
1.203, bet ne 1.023, p. St. Bak
šys savo “Atsakymas J. D.” til
pusiam “Nepr. Liet.” Nr. 45 ir 
“Tėv. Žib.” Nr. 45, vėk kartoja 
tą pati.

St. Bakšys pasiremia 1953 m. 
‘TŽ” Nr. 40 Hamiltono apyl. val
dybos paskelbta I KLD pinigine 
apyskaita, kur be abejonės yra 
Įsibrovusi spaudos klaida. Iš
spausdinta, kad už 1.023 leidinio 
egzempliorius gauta $1.504,86. 
šią sumą padalinus iš $1,25 ir 
gausime parduotų programų 
skaičių 1.203 (likutis $1.11 yra 
aukos). St. Bakšys’nenorėjo ma
tyti, kad ta pati apyskaita buvo iš
spausdinta ir “Nepr. Lietuvoje” 
(1953 m. Nr. 38. Red.), kodėl tad 
hecituoti ir nesiremti to laikraš
čio ištrauka? Be to, p. St. Bakšys 
gali gerai atsiminti, kad pirma
me LD Org. Komiteto posėdyje, 
kuriame ir jis dalyvavo, buvo nu
rodyta toji klaida ir parodyta 
apyskaita, kad savo akimis Įsiti
kintų. Tad kam visur spaudoje 
dabar Įrodinėti savo neklaidingu
mą ir klaidinti visuomenę de
dantis kankiniu? J. D.

Londonas. —- D. Britanija nu
sprendė grąžinti JAV 250 mil. 
dol. skolos metais prieš terminą. 
Matyt, pinigų netrūksta. '

Otdva. — JAV pagaliau suti
ko leisti i savo vakarines terito
rijas importuoti Kanados-Alber
tos dujas.

Paieškojimai
Bielskus Andrius, sūn. Juozo, 

kuris iki 1938 m. gyveno Mont- 
rėaly — 2292 Chemin St. Michel, 
yra ieškomas jo brolio Antano 
iš Lietuvos. JĮ patį arba kas apie 
ji ką žino, prašome atsliiepti i 
“T. žiburius”.

Dr. S. CHERWIN
DANTV GYDYTOJAS 

Praneša, kad atidarė savo kabinetą 
Spadina Dental Centre 
646 SPADINA AVĖ.

(kampas Barbord)
Telefonas WA. 3-1245 

Kalbame lietuviškai. 
Priimame vakarais.

tite

■ ... .................... ..
Piano ir Grand-Piano 

specialistas 
A. BRIČKUS 

Atlieku visuš pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotos pianinus. LE. 7-3782.

titfl

Būk angelas <
Žmogus atsidūręs prie dangaus 

vartų, nustebęs klausia šv. Petrą:
— Sakyk, kaip gi aš čia dabar 

atsiradau?
— Prisimeni, jūsų žmona 

paprašė: “Būk angelas, leisk man 
vairuoti!”.

Jis tikrai žino '
keliaudamas po Sovietų Sąjun

gą amerikietis žurnalistas klausia 
vieno darbininko:

— Pasakyk, drauge, ar esate 
laimingi gyvendami Sovietų Są
jungoje?

— Na, kaipgi, žinoma, esame 
laimingi.

— Ar jūs turite Visus patogu
mus, kaip kad mes gyvendami 
Vakaruose?

— Visus.
—. It bėgantį šiltą ir šaltą vah- 

dėni, telefoną, šaldytuvą, centri
ni apšildymą? : 1

— Taigi, kad viską turime, — 
atsako rusas. - .

— Net radijo aparatus turite 
fiamtiose, tiesa?

— Visiškai teisingai, drauge,' 
jei neturėtumėm radijo, tai kaip 
gi sužinotumėm, jog esame lai
minga tauta? . ž.

... Trūksta vieno lapo .
Vienas pastorių turėjo paprotį 

padėti savo pasirašytą pamokslą 
pusvalandžiu anksčiau ant sakyk
los. Kertą patarnautojas atėjo 
pirm tikinčiųjų ir paėmė pasku
tini pamokslo lapą. Pastorius, 
skaitydamas pamokslą, paskuti
nio puslapio paskutinėje eilutė
je perskaitė: “Tuomet Adomas 
tarė Ievai.,.”. Daugiau teksto 
nebebuvo. Jis ieškojo kito lapo 
ir neradęs, žemesniu tonu, kurį 
garsiakalbis betgi praplėtė, murm 
telėjo: “Atrodo, kad trūksta vie
no lapo ...”

Dr, E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LĖ. 2-4108
Priėmimo valandos:

nuo 0-12 ir 3-8 vai. v.
Šeštadieniais pagal susitarimą

Georgė BEN, ILA. 
advokatas-notaras 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, (hit. 
Telefonas LE; 4-8431. ..... , . ...... ......

W. A. LENČKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

ioo Adelaide st. w. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato 
{staiga

Victor D. ALKŠNIŠ
advokatas - notaras

62 RIGHMUNb ST. WEST 
/kampoj Boy & Riėhmohd/

ĖedhT 901

Telefonas EM. 2-2585
■■■ttfmrfl n flnlrfiii ■n Tuii ■ « A—III

LfiSfUViO ADVOKATO

SEGblN
Advokatui — Notarai 

38 BAVdENš*., Toronto, 
(Arti Bloor it Vdng gatvių)

168 vai. savaitėle

GENERAL INSURANCE
Torto wmraBnas (ntmĄ amo ir 

pan#} Vištoj Ontario Įtttorlocijoj*

AL DŪDA

Baltieji daug kalba
Už nusikaltimą vienas indėnas 

buvo atvestas tribunolan.
— Kaip vadiniesi?
Jokio atsakymo.
— Ar turi advokatą?
Tyla.
— Jūs kalbate portugališkai?
Indėnas laikėsi taip, lyg ne su 

juo kalba. Tuomet teisėjas pa
kraipęs pečius tarė:

— Atrodo, kad jis nesupranta 
portugalų kalbos ir tikriausiai 
nežinojo, jog pažeidžia Įstatymus, 
todėl jis išteisinamas!

Indėnas atsisėdo savo vietoj 
jiems būdingu abejingumu. Ant
rasis iš kaltinamųjų suolo buvo 
baltasis, padaręs lygiai toki pat 
nusikaltimą kaip indėnas. Balta
sis padrąsintas indėno laimės, pa
pasakojo prisipažindamas savo 
kaltę ir jautriais žodžiais prašė 
atleidimo. Tačiau teisėjas buvo 
nepermaldaujamas ir ji pasmer
kė penkis metus kalėti. Kuomet 
žmonės pradėjo apleisti teismo 
salę, indėnas pakuždėjo praeinan
čiam advokatui:

— Baltieji perdaug kalba, ar 
nė?

Iš kur ta telegrama?
Viėnas keliauninkas, atsidūręs 

cėhtrinėje Afrikoje pasiunčia te
legramą savo žmonai, kurią pasi
rišo/'Mylintis vyras”..Telegramų 
išnešiotojas per apsirikimą Įteikia 
telegramą tos pačios pavardės po
niai, kurios vyras buvo miręs tik 
prieš dvi patas. Su siaubu ji per
skaito sekančius žodžius- “Atvy
kau gerai, nepakenčiamas karš
tis, baisu!” ...

Parinko Regiai Kiltka.

Dr. Y. Sadauskienė
X DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncėsval- 

les), Toronto.

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

Ii. W I '■ f I ■■■—
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Kabinetas: LE. 4-4451 
Dr. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

■ T -III i ■ ■■■___ wtitf ___________„____ _____________  

i^r. N. Mdvošickiš
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

dfia

TEL. WA. 3-2003
• • nrratfMdM nr m tf iri -d
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OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
Ž71 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandbs: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais ntro 10 vai. ryto iki 6 v.v.

ii trr iftihofii >iHt m

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O*

flma

f
o 11

Pritaiko dkiriius visfems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE St., Toronto

Telef. WA. 1-3924
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KONCERTĄ.' BALKĮ

MALONIAI PRAŠOME GERBIAMUS SVEČIUS NESIVĖLUOTI, BILIETUS ĮSIGYKITE IŠ ANKSTO. PROGRAMA PRA
DĖSIME PUNKTUALIAI, TAI NESITRUKDYS JOS KLAUSYMAS IR DAUGIAU LAIKO LIKS PASIKALBĖTI, PAŠOKTI.

■'‘y ? a • . *

Jau atėjo lauktasis šeštadienis!...
■ k , ur* . * ■ v; * . -■ uu-

Lapkričio 14 d., punktualiai 6 vai. vakaro, visi renkamės į Prisikėlimo 
parapijos salę "Tėviškės Žiburių" dešimtmečio minėjimą

• Trumpa oficialioji dalis.
• Koncerto programą išpildys solistė LIONĖ JUODYTĖ ir 

solistas VACLOVAS VERIKAITIS.
• linksma, populiari “CUBANA” orkestro muzika links

mins susirinkusius bei besisukančius šokią sūkury.
• Skanūs -užkandžiai su gaivinančiais užgėrimais.
• Laimėjimais gausi LOTERIJA.
• Linksmybių įvairių įvairiausių...

• Laisvų stalų ir atskirų vietų dar keletas yra — skubėkite 
užsisakyti.

• Oficialiosios dalies ir koncerto metu visiems svečiams 
vietos rezervuotos kėdėse salėje.

• Bilietai gaunami “Tž” administracijoje ir J. Beržinsko 
krautuvėje — 1212 Dundas St. W.

• Bilietų kaina $3, studentams — $1.50.

Hmm

TORONTO, Ont
Kunigų suvažiavimas

Kanadoje gyvenančių kunigų 
suvažiavimas šaukiamas lapkri
čio 25 d., trečiadieni, 10 vai. ryto 
Toronte šv. Jono Kr. parapijos 
patalpose, šis suvažiavimas yra 
jubilėjinis — sukanka dešimts 
metų nuo Kunigų Vienybės pro
vincijos įsteigimo Kanadoje. Visi 
mieli konfratrai, gyveną Kana
doje, maloniai yra kviečiami su
važiavime dalyvauti.

KKV valdyba.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— “Tėviškės žiburiams” šven

čiant įsikūrimo dešimtmetį, šv. 
Jono krikštytojo liet, parapija 
nuoširdžiai sveikina laikraščio lei
dėjus, redaktorius ir visus šio 
laikraščio bičiulius. Šiai parapijai 
ir jos kunigams ši sukaktis ypač 
yra maloni, nes laikraštis nuo 
pat įsisteigimo dienos randasi po 
parapijos patalpų stogu.

— Šį sekmadieni pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko.

— Altoriaus berniukai šį sek
madieni per 9.30 vai. pamaldas 
pirmą kartą pasirodys su naujai 
paruoštu giesmių repertuaru.

---- Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Davenport, Hallam, Sal
tern, Essex Yormouth, Sylvan, 
Pembroke, Sherborne, Campbell, 
Wildshire, Burlingto, Crs., Regal.

— Jaukiai praėjo KLK Mot. 
D-jos skyriaus susirinkimas. Jo 
metu buvo pagerbta skyriaus na
rė Regina Kulienė, įgijusi To
ronto universitete socialinių 
mokslų mokslo laipsnį. Draugijos 
susirinkimai jungiami su tradi
cine arbatėle.

— Vaikų pobūvis, skirtas visos 
kolonijos vaikučiams, įvyks šį 
sekmadieni 4 vai. p.p. Prašome 
tėvelius atsiųsti savo lietuviškąjį 
atžalyną į pobūvį, kurio metu 
pravedama jauniesiems taikoma 
lietuviška programa.

— Praėjusi šeštadienį iš para
pijos bažnyčios palaidotas a.a. 
Liudvikas Jablonskis, kilęs nuo 
Telšių. Kanadoje išgyvenęs per 
30 metų. ;

— A.a. Ievos Mankuvienės lai
dotuvių metu mūsų parapijos 
kunigas atlaikė oficialiąsias pa
maldas šv. Petro bažnyčioje. Ve
lionės vėlė šv. Jono Kr. bažny
čioje prisimenama šį sekmadienį 
11 vai. pamaldose.

— Lapkričio 22 d. parapijos 
bažnyčioje bus šventinama Kū
rėjų - Savanorių Toronto skyriaus 
naujai įsigyta vėliava. Tą dieną 
11 vai pamaldose, švenčiant tra
dicinę Lietuvos kariuomenės 
šventę, prisimenama visa kovo
janti Lietuva. .

— Lapkričio 25 d. Kanados lie
tuvių kunigų suvažiavimas Įvyks 
šv. Jono Kr. par. patalpose.

Liet, evangelikų liuteronių 
pamaldos Išganytojo liuteronių 
bažnyčioje, 1601 Bloor St. W. ir 
Indian Rd. kampe, lapkričio 15 
d., 1 vai*, p.p. Pamaldos su šv. 
Komunija. Jas atlaikys kun. A. 
Trakis. Maloniai prašome Toron
to ir apylinkėse gyvenančius 
evangelikus kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. t Parap. taryba.

Atitaisymas. “TŽ” pereitame 
Nr. KL Stud. Sąj. Toronto sky
riaus padėkoje tėvams pranciš
konams už leidimą pasinaudoti 
sale Initium semestri įsibrovė 
korektūros klaida. Išspausdinta 
“Toronto skautų vardu ... dėko
jame ..o turėjo būti: “Toron
to studentų vardu..

Už klaidą atsiprašome.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Paskutiniu laiku mirus 

dviem Prisikėlimo parapijos rė
mėjoms a. a. Marijai Mikalojū- 
nienei ir a.a. Ievai Mankuvienei, 
nuliūdime likusiems artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą. 
Ypačiai p. Mankuvienė yra daug 
parapijai pagelbėjusi jos kūri
mosi dienose.

— Už a.a. Ievos Mankuvienės 
vėlę šv. Mišias užprašė Rambyno 
Skautų Tuntas ir Skautų-čių “Ži
dinys” bei skaučių Šatrijos Tun
tas. Jos buvo laikomos lapkričio 
20 ir 21 dienomis, 7.30 vai. ryto 
muzikos studijoje. KLK Moterų 
D-jos Prisikėlimo par. skyriaus 
už a.a. I. Mankuvienės užprašy
tos bei Prisikėlimo parapijos už 
velionės sielą aukojamos Mišios 
bus laikomos vėliau, baigus baž
nyčios remonto darbus.

— Sveikiname savo Jaunimo 
Klubą .praėjusį sekmadienį taip 
gražiai pravedusi įdomią progra
mą ir sutraukusi milžinišką žiū
rovų minią. Dėkojame torontiš
kiams už tokį gausų atsilankymą 
ir mūsų jaunųjų nuotaikų supra
timą. ' .' C

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius šiose gatvėse: 
Aziel St., Hillsview Ave., Hum
berside Ave., Keele St., Medland 
Cres., Moutview Ave., Mulock 
Ave., Oakmount Rd., Pacific 
Ave., Parkside Dr. ir Vine Ave.

— Parapijos choras lapkr. 22 
d. daro iškilą į Rochester}, N.Y., 
kur giedos liet, parapijos bažny
čioje. Mieluosius choristus kvie
čiame sąžiningai ir gausiai daly
vauti repeticijose, kurios šią ir 
ateinančią savaitę bus po du kar
tu — pirmadieniais ir trečiadie
niais, 7.30 vai. vak. Repeticijos 
bus bendros visiems balsams.

— Laikinosios bažnyčios per
tvarkymo darbai jau pradėti. Ka
dangi ji tvarkymo laiku bus už
daryta, šį ir kitą sekmaidenį, lap- 
kričio 15 ir 22 d.d. Mišios bus lai
komos parapijos salėje įprasto
mis valandomis: 8, 9, 10, 11 ir 
11.50 vai. Kurie svečiuosis kavi
nėje, prašomi susilaikyti nuo 
tirukšmo. Šiokiadieniais Mišios 
bus laikomos muzikos studijoje 
7, 7.30 ir 8 vai. Muzikos studiją 
pasiekti iš kiemo pusės„ lipant 
laiptais iki III-Čio augšto.

Bažnyčios pertvarkymo planus 
paruošė archit. dr. A. Kulpavi- 
čius, o darbus koordnuos par. ko
miteto narys statybininkas. P. Re
gina. Bus pertvarkyta visa pres
biterija, visi 3 altoriai, įrengti 
garsiakalbiai, atnaujintos grindys 
ir visos patalpos išdažytos. Ta 
pačia proga numatoma pertvar
kyti muzikos studiją ir išdažyti 
visas iki šiol dar nedažytas patal
pas. Remonto darbai kainuos 
apie $8.000 ir truks apie 3 sa
vaites.

— Mieluosius parapijiečius 
raginame atsakyti į anketą se
nelių namų steigimo reikalu. Iki 
šiol į ją atsakiusių procentas nė
ra didelis. Kviečiame visus tuo 
reikalu pasisakyti. Nuo parapi
jiečių pasisakymo priklausys ar 
tuo reikalu bus rūpinamasi to
liau, ar laikinai atidedamaš.

— Parapijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo par. skyriui už antrą 
$100 auką bažnytiniams indams 
pirkti.

— KLK Moterų D-jos Pr. par. 
skyriaus nares kviečiame nepa
miršti, kad šį sekmadienį muzi
kos studijoje įvyks skyriaus susi
rinkimas. VaiSų metu meninę

Toronto Rusų Dramos Mėgėjų Draugijos spektaklis įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 15 d. (^ekmadienį) 8 vai. vak.

Prisikėlimo parapijos salėje.

Statoma N. Gogolio 2-jų veiksmų komedija

P. S. GRESSEROVO PASTATYMAS

Bilietai gaunami Rusu Kultūros Klube, 72 Ossington Avė., tel. LE. 1-9575.
Valdyba

programėlę atliks sol. J. Sriubiš- 
kienė ir D. Skrinskaitė.

— Jaunimo šokiai šį sekmadie
nį 7.30 vai. vak. vyks ne par. 
salėje, bet muzikos studijoje, nes 
salė nuo 5 vai. p.p. išnuomojama 
kitiems reikalams.

— Su metine vizitacija šiomis 
dienomis Prisikėlimo parapijoje 
ir pranciškonų vienuolyne lanky
sis D.G. T. Provincijolas. Jį pa
lydi dabartinis provincijos eko
nomistas torontiškiams gerai pa
žįstamas T. Steponas.

— Visus parapijiečius maloniai 
kviečiame atsilankyti ir paremti 
artėjančius parengimus: šį šeš
tadienį — “Tėviškės Žiburių” 
dešimtmečio paminėjimą, o kitą 
šeštadienį, lapkričio 22 d. —■ Pri
sikėlimo par. Vyrų D-jos pasi
linksminimą, kurio metu taip pat 
bus Toronto Vaikų Namų baza- 
ras.

— Pakrikštyta: Viktoro ir Onos 
Preikšaičių dukrelė Wendy Lo
reta, Petro ir Adelės Ledų Sū
nus Almis Edmundas, Kazio ir 
Irenos Ardavičių sūnus Bronius 
Jonas, Brunono ir Marijos Stun
džių sūnus Audrius Ringaudas 
Brunonas, Prano ir Juanitos Ka
riūnų sūnus Leonas Leslie, Bro
niaus ir Cecilijos Pakštų sūnus 
Vilius Jonas, Antano ir Laimos 
Baltkoju dukrelė Dana Ona, Jo
no »ir Valės Bilkių dukrelė Aud
rey Teresė bei Ronaldo ir Irenos 
Cox sūnus Steponas Antanas.

“TŽ” DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMO SVEČIAI 

maloniai prašomi nevėluotit. Iš
kilmės bus pradėtos nustatytu 
laiku ir labai trumpos, kad dar 
liktų laiko baliui. Oficialioji da
lis neužsitęs ilgiau kaip 
minutės, o koncertas apie

20-25
1 vai.

MONTREAL, Cue
N. Pr. M. seselių bazaras ruo- į stogus ar bažnyčių bokštus, tuo 

šiamas ši sekmadienį jų namuo- būdu sudarkant pagrindines vaiz- 
se—1450 rue de Seve. Fantai jau do perspektyvas. Šiaip filmai 
baigiami rinkti.

Montrealio studentai initium 
semestri rengia lapkričio 27 d., 
L30 vai. vak. AV parapijos sa
lėje.
’ Pereitą sekmadienį įvyko šeš
tadieninės mokyklos tėvų komite
to ir “Lito” valdybos posėdžiai.

AV parapija nuoširdžiai dėkoja 
aukojusiems bažnyčios statybos 
fondui: EI. Talalaitei — $100,

daugeliui patiko.
D. Kuraitis kitais metais pasi

ryžęs vykti i Lietuvą, iš kur, jei 
bus leista, taip pat pagamins fil
mą. J. P.

Montrealio miesto koncertų sa
lei pastatyti Quebeco vyriausybė 
perleidžia miestui sklypą 1 mili
jono dol. vertės ir dar duosianti 
$2.500.000.

Šį penktadienį, lapkričio 13 d., 
8 vai. v. šy. Jono Kr. parapijos salėje 

bus rodomi

LIETUVIŲ KALBOJE FILMAI:

Skenduolės komedija, .
Urugvajaus lietuviai lanko Lietuvą, 

(Vilnius - Kaunas - Šiauliai - Klaipėda) 

Žydėk jaunystė
SPALVOTA — jaunimo šventė Trakuose, Vilniuje.

Liet, šeštadeininėje mokykloje 
ši šeštadienį pamokų nebus dėl tą 
dieną mieste vykstančio “Santa 
Claus’’ parado.

Grafikų paroda
Almaus Meno Galerija prane

ša, kad lapkričio 14-15 d.d. To
ronte ruošia savo grafikų savait
galio parodą. Bus išstatyti pas
kutinieji V. K. Jonyno, R. Viesu
lo, D. Shepherdo, T. Valiaus, A. 
Veeber ir kitų kūriniai. Paroda 
vyks šv. Jono Kr. parapijos pa
talpose — muzikos studijoje — 
salėje virš “Tėviškės žiburių”.

Išnuomojami du gražūs saulėti kamba
riai ir virtuvė High Park rajone, be 
baidų. Duodama naudoti šaldytuvas ir 
elektrinė plyta. Tel. RO. 9-4291. 
Skambinti iš ryto iki 3.30 vai. p.p. ir 
vakarais po 7 vai.
Išnuomojamas 1 kambarys su baldais, 
yra garažas, arti Bloor. RO. 6-5738.
Išnuomojami 2 kambariai viengun
giams, galima virti, yra elektrinė ply
telė. 12 McKenžie Cresc.

Išnuomojamas frontinis kambarys III 
augšte, Dundas - Lisgar rajone. Tel. 
LE. 5-6739.

Br. ir Pr. Vitams — $50, D. ir B. PARDUODAMAS žemės skly- 
Jurkams — $25, M. Bendžiuvie- pas Ville LaSalle. Kampas Lasai- 
nei — $25, EI. Vaupšiennei — i }e Blvd, ir Aqueduc St. Vanduo, 
$20. Vyr skautėms už malonią: kanalizacija suvesta, statomi na- 
na^albą taisant Vėlinių kapą baž-j mai. 75 x 93’ ir 200’ x 80’ kaina 
nyčioje, ypatingai Inai Kličienei,, $1.15 kv. pėda. Ys grynais.
C T? otri o i t> A J : x tS. Pakulytei ir Rušytei. Pp. Ma- 
sevičiams, Navikėnienei ir Vaice
kauskienei už praturtinimą sve
čių stalo parapijos atlaidų metu. 
EL Vaupšienei ir kt. parapijos 
ponioms už puikų paruošimą pie
tų pagerbiant misijonierių Tėv. 
Paulių, OFM.

Dan Kuraitis, pakviestas Lt. 
darbininkų d-jos, pereitą savait
gali AV parapijos salėje rodė sa
vo kelionių filmus, kurte sutrau
kė net apie 800 montrealiečių.: 
Lietuvoje jam dabar neteko lan-; 
kytis, tad rodomi vaizdai buvo į 
dar iš nepriklausomybės laikų, i 
Filmuose juntamas mėgėjišku-: 
mas. nepažinimas technikos ir 
neigudimas filmuoti, bet komen- i 
tarai buvo gana taiklūs. Nuotrau-; 
kos dažnai yra pripuolamos. Fo- Pragyvenimo lygis pastaruoju 
tografuota viskas, kas keliaunin- metu pakilo iki rekordinių 128 
kui krito į akis, nors nevisada taškų, ylginant su 400 taškų 1949

P. Adanionis, District Es
tate Brokers, VI. 2-8501, 
RA. 2-2472.

DISTRICT ESTATE
BROKERS.

177 Sherbrooke St. W.
Vi. 2-8501

D. N. Baitrukonzs CR. 6-507£ .
F. Yasutis LA. 2-7879
A. Markevičius CR. 9-9793
A. Budr;unos RA. 2-8035
P. Adomonis RA. 2-2472
P. Bclfuorvs LA. 6-2084
Pr. Rudinskas HU. 1-2957

Sekite mūsų skelbimus apie -paskirus
j objektus 'NL', 'Star', 'La Press'.

tai taip pat gerai tinka filmui. 
Juoba, kad ne visada išnaudotos 
techniškosios galimybės bei fo
tografavimo taisyklės. Aparatas 
dažnai staigiai sukaliotas augštyn 
bei žemyn, norint parodyti namų

m. Maisto kainos pakilo 1,5%, 
kiek mažiau — aprangos. Atpigo 
šaldytuvai, elektrinės krosnys ir 
lygintuvai senesnės laidos; pa
brango skalbimo mašinos, siurb
liniai valytuvai.

P. p. J. J. SMOLSKIAMS
35 vedybinių metų sukakties proga 

ilgiausių metų linki
Ramanauskai,
Adomavičiai.

“TŽ” DEŠIMTMEČIO 
BALIAUS LOTERIJAI 

jaų paukojo fantų:
J. Beržinsko krautuvė 

pastabų knygelę su Vytimi;
Mohawk baldų krautuvė lem

pa;
Parkside Meat Market sav. 

Punkris E. ir Krasauskas J. rū
kytą dešrą;

Walther Koppel firma, švęsda
ma taip pat savo 10-metį, lietu
višką ilgo grojimo plokštelę 
“Songs of Lithuania”;

J. Margis, Margis Drug Store 
savininkas, įvairių vertingu daik
tų.

Gooderham & Worts Ltd. at
stovas J. R. Simanavičius krista
linę peleninę, Gėrimams atšaldy
ti šaldytuvą ir cigaretėms žieb
tuvėlį;

B. S. Ščepanavičius, Courtland 
Packers b-vės savininkas, dešrą.

Visiems nuoširdus ačiū!
, . “TŽ” leidėjai.

Womens College Hospital ligo
ninėje palengva sveiksta Danguo
lė Baziliat^kienė, o pereitą sa
vaitę operuotos: p. Preibienė ir 
Danutė Garbaliauskienė.

Toronto lietuvių Carito 
parengimas įvyks lapkričio 21 d., 
šeštadienį, sv. Jono Kr. par. sa
lėje. Toronto teatras ‘Sietynas” 
ta proga stato komediją “Piršly
bos”. Po vaidinimo —jaukus po
būvis. Gautos pajamos skiriamos

odinę

Paskirstė baliaus pelną
KLK Moterų D-jos Prisikėli

mo par. sk. suruoštas Rudens 
Lapų balius spalio 24 d. praėjo 
puikioje nuotaikoje, šį kartą 
publikos buvo kiek mažiau, nei 
paprastai, nes daug kas savaitga
lį dar bandė praleisti gamtos 
prieglobstyje. Vis dėlto susirinko 
virš 300 žmonių. Po baliaus sk. 
valdyba, susirinkusi posėdžio, ap
tarė artimosios veiklos planus ir 
paskirstė baliaus pelną šitaip: 
Prisikėlimo par. bažnytiniams in
dams pirkti $100, savo globoja
moms “Aušros” klubo mergai
tėms $50, Nek. Pr. seselių rengia
mam bazarui $25, žurn. “Eglutei” 
paremti $25, novenai už mirusias 
Liet. Kat. Moterų D-jos nares 
$10, šv. Mišiom už I. Mankuvie- 
nės vėlę $5.

Sekantis visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas šio mėn. 15 
d. Metinė šventė ir agapė įvyks 
gruodžio 13 d., o sekantis paren
gimas, Užgavėnių balius — 
nančių metų vasario 27 d.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų ir 1 kambarys ir virtuvė su bal
dais, yra šaldytuvas. Tel. LE. 54724, 
skambinti po 6 v.v.

Išnuomojamas butas iš dviejų kamba
rių ir virtuvės I augšte; 81 Delaware 
Avenue.

Išnuomojamas frontinis kambarys U 
augšte ir 1 kambarys III arešte, 229 
Rusholme Rd. Tel. LE. 6-0211.

Dar pats laikas
užsisakyti per ST. Prakapą, Euro
pos firmų atstovų, šventėms skiria
mus Įvairius dovanų siuntinius.
Tik paskambinkite tel. RO. 7-9088 
iš ryto ir jums bus visi pavyzdžiai 
pristatyti i namus, kur galėsite iš
sirinkti viską kas jums patiks.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas, 
siuntiniai nueina per 34 savaites.

pervežimas Toronte ir tolimomis

atei
ti.

Real Estate kursai
Lapkričio mėn. ruošiami 

sai parengti Real Estate agen
tams. Kursus 'ves B. Sergautis, 
F.R.I., Extra Realty Ltd. prezi
dentas. Pažymėtina, kad B. Ser
gautis yra diplorūuotafe realto- 
rius.

v’Irena Antanavičiūtė ’Šį rudenį 
pradėjo studijas Toronto univer
sitete. Ji studijuoja meną ir kal
bas.

kur-

Baldų 
distancijomis. Visos vežamos turtas op 
draustos. Važiuojam kas savaitę i Mant 
reali, Londonu, Windsor^, Hamiltonų 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
etstoves 

VYTAUTAS AUŠROTAS

Skambinkite: LE. 5-0527

Sutaupysite 
pinigus

Ir laiką siųsdami siuntinius Į LIE
TUVA ir kitus kraštas tiesiai H 
Anglijos. Sąžiningas ir greitas pa

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075 .

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

I4K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9 
J. BERŽINSKAS

Užsakymai priimami ir paštų.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

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 nenereinami kam
bariai, 3 virtuvės, vandeniu alyva šildomas, platus įvažiavimas, 2 garažai, 
gražios plytos.
PEARSON - RONCESVALLES. $13.000 viso kaina. įmokėti $2.000. 6 kam
bariai, vandeniu apšildomas, naujas furnace, garažas.
HAVELOCK • BLOOR. $22.000 viso kaina -Įmokėti $5.000. Balansui 10 
metų morgičius, 9 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 3 mūriniai gara
žai. privatus įvažiavimas, didelis sklypas.
EGLINTON • OAKWOOD. $42JOO. Naujas tripleksas, 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su pečiais ir šaldytuvais. $15.000 Įmokėti.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
RO. 6-5738.


