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| Ir Lieluva^kolonijaį
Tautų laisvės šūkius Europoje pažadino Napoleonas su savo 

nukariavimais bei teritorijų karpymais visiškai neatsižvelgiant nei 
į istorines sąlygas, nei į etnografinius santykius. Nuo šūkių pa
lengva buvo prieita prie tautinio principo Įvedimo į pasaulio poli
tiką- Ryškiausi čia buvo Balkanų tautų išsilaisvinimo ir Italijos 
bei Vokietijos susivienijimo sąjūdžiai. Vykstant I Pasauliniam 
karui jau buvo iškeltas visų tautų apsisprendimo principas.

Bet tada dar tegalvojama buvo tik apie Europos tautas ir dar 
net ne visas — tik apie tas, kurios jau buvo parodžiusios savo gy
vastingumą ar imponavo skaičiumi. Apie kitų kontinentų tautų 
laisvę dar nebuvo galvojama. Europietiškosios kultūros žmogui 
kolonijalinė pasaulio santvarka atrodė normali, nes kitų kontinen
tų tautos atrodė perdaug jau žemos kultūros, kad galėtų preten
duoti i laisvą savarankišką gyvenimą. Bet moderniškųjų laikų gy
venimo tempas pasirodė jau daug greitesnis ir kolonijinių tautų 
išsivadavimo sąjūdžiai nelauktai atėjo labai greitai. Po II Pasau
linio karo kolonijiniuose Okeanijos, Azijos ir Afrikos kraštuose 
naujos nepriklausomos valstybės pradėjo dygti, kaip grybai po 
šilto lietaus. Didžiosios kolonijinės valstybės su šita-srove net ne- 
bekovoja, tik stengiasi buvusiose kolonijose apdrausti savo ūkinius 
interesus. Kolonijų išsivadavimo vyksmas šiandien laikomas natū
raliu reiškiniu, tad, kai Chruščiovas šios JT sesijos pradžioje pa
siūlė apsvarstyti visų kolonijų panaikinimo ir jų vietoje laisvų 
valstybių sukūrimo klausinę, niekas nesipriešino. Tuo būdu kolo- 

* nijų panaikinimo klausimas bus diskutuojamas dar šioje JT ple
numo sesijoje, galimas dalykas, ir labai neužilgo, gal net jau ši 
mėnesi.

Mes lietuviai, kaip ir visos kitos pavergtosios tautos, visą laiką 
sielojomės, kad mums padarytos didžiosios neteisybės vis neįma
noma iškelti tarptautiniuose forumuose, kad ten niekas nenori 
apie tai nė kalbėti. Bet dabartinėje JT plenumo sesijoje besidau
žančiam Chruščiovui jau buvo aiškiai pasakyta, kad kitiems tautų 
pavergimą galėtų prikišti tik tas, kas pats nuo tos nuodėmės lais
vas. Buvo paminėtas ta proga ir Lietuvos vardas. Bet tada dar bu
vo tik paprastas apsikapojimas žodžiais. Dabar gi artėja tais klau
simais ilgos diskusijos, kurių išvados turėtų būti išreikštos spe
cialioje rezoliucijoje. Nėra jokios abejonės, kad tose diskusijose 
bus vėl iškeltas ir Lietuvos pavergimas, jos pavertimas rusiška 
kolonija. Mums tik rūpi, kad tie, kurie kels, turėtų kuo daugiau 
tuo reikalu pasakyti, kad galėtų iškelti kuo daugiau tikrų Lietuvos 
padėti apibūdinančių faktų. Reikia manyti, kad tuo jau rūpinasi 
atitinkami mūsų veiksniai, bet šioje srityje niekad nebus perdaug, 
o ypač reikalinga visos lietuviškosios visuomenės bei jos visų T)r- 
ganizacijų skubi afcertai kurių tarpe, be .abejonės,
yra ir tokių, kurioms santykiai rytų Europoje mažai težinomi, 
kurios gali patikėti sovietinei propagandai, kad Pabaltijys juk gi 
buvęs Rusijos dalis ir tik vakarų imperialistų intrigomis buvęs nuo 
Sovietų Rusijos laikinai atplėštas. Mūsų uždavinys išalkinti visoms, 
o ypač naujųjų Afrikos bei Okeanijos'valstybių delegacijoms bei 
jų vyriausybėms, kad carinė Rusija buvo tautų kalėjimas, kad 
sovietinė Rusija eina tuo pačiu keliu ir tik ginkluota jėga išlaiko 
pavergtąsias tautas. .

Plačių viską išaiškinančių memorandumų mes kiekvienas ne
pajėgsime paruošti, savo balsu, bent trumpu laiškučiu, paklaben- 
kime juos primindami tiesą, tada jie ir pateiktaisiais memoran
dumais bei kitokia medžiaga susidomės. Atminkime, kad lašas 
po lašo ir akmeni pratašo. Atėjo metas, kurio ilgai teko laukti. 
Jo neišnaudojimas būtų nusikaltimas.

KAS NAUJO
Papildomuosius rinkimus i fe- 

der. parlamentą keturiose apylin
kėse laimėjo: Royal,* N.B. — H. J. 
Flemming, miškų min., konserva
torius; Niagara Falls, Ont., — J. 
LaMarsh, advokatė, liberalė; Pe
terborough, Ont. — W. Pitman, 
mokytojas, naujos CCF - Darbo 
Kongreso partijos narys; Labelle, 
Que. — G. Clermont, verslinin
kas, liberalas. Taigi, valdanti kon
servatorių partija pravedė tik vie
ną atstovą iš 4. Dabartini parla
mentą sudaro: 205 konservato
riai, 50 liberalų, 8 CCF, 1 naujo
sios partijos, i vieta neužimta; 
viso — 265.

•

Vyresnio amžiaus darbininkai 
— 45 m, ir vyresni — pradeda
mi priimti i darbą Įmonėse. Ne
darbo apdraudos komisija paskel
bė statistiką, iš kurios matyti, 
kad praėjusiais metais 262 fir
mos, kurios priėmė darban 51.- 
296 darbininkus, pradėjo priimti 
asmenis 45 m. ir vyresnius. Dar
bo Įstaiga — National Employ
ment Service — praėjusiais me
tais surado darbą 115.611 darbi
ninkų virš 45 m. amžiaus. Tai su
daro 12.3% iš 938.735 įvairių 
kategorijų darbininkų, kuriems 
buvo surastas darbas.

, į* '■

Imigrantams Įvesti dvejų metų 
bandymo laiką siūlo Toronto - 
Spadina parlamento atstovas Ch. 

x E. Rea. Nedarbo meto laikotar
py esą būtų naudinga Įsileisti Ka- 
nadon imigrantus su laikine viza 
dviems metams ir leisti pabandy
ti Įsikurti Jei nepatiks — imi
grantas grįš, o jei krašto valdžiai 
nepatiks — neduos imigracinės 
vizos, šis planas esą padėtų ge
riau atrinkti imigrantus ir suma- 

' fintų nedarbą.
■ •

Pakelti atlyginimai kariams 
nuo spalio 1 d. pagal laipsnį: nuo 
$96 - $1.608 metams. Gydytojams 
ir dantistams atlyginimas pakel
tas $480 - $1.140 pagal tarnybos 
kategorijas. Pakėlimą labiausiai

TORONTO, Ontario 1960 m. lapkričio (November) men. 10 d.

JAV laiku pastebėtu Sovietu puolimą
Centrinės JAV žvalgybos direk-'jerą, pradėdami tarnybą su $5000 visos profesijos. Visiems tarnau- 

torius Allen W. Dulles, buvusio 
užsienių r. ministerio J. F. Dulles 
brolis, buvo paklaustas, ar JAV 
laiku pastebėtų sovietų užsimoji
mą pulti? Taip, atsakė Dulles; 
tam yra atitinkama mašinerija, 
kuri, išskyrus, klaidą, perspėtų. 
Pasak jo, centrinė žvalgyba ČIA 
pranešė pirmojo sovietinio sput-

KANADOJE?
pajus senesni kariai. Pvz. ištar
navęs 6 metus karys gaus priedo 
$252, jei vedęs $312. Specialūs 
pakėlimai Įvesti Įvairiems specia
listams, kurių yra 4 kategorijos. 
Nauji algų pakėlimai palietė 47.- 
000 armijos karių, 50.000 aviaci
jos ir 23.000 laivyno.

Konstitucijos pakeitimo klausi
mas, kuris pakartotinai buvo 
svarstomas Otavoj teisingumo mi- 
nisterių konferencijoj, užkliuvo. 
Saskatchewan prov. atstovas be
sutiko su kaikuriais pasiūlymais, 
ir konferencija liko atidėta 1961 
m. sausio 12-13 d. Tada vėl bus 
bandoma rasti visiems priimtiną 
pakeitimo pagrindą ir atsipalai
duoti nuo Britanijos parlamento.

Nauju ambasadorių Sov. Są
jungai paskirtas .Vnold C. Smith, 
ikišiol atstovavęs Kanadai Jungti
nėj Arabų Respublikoj. Buvęs 
ambasadorius D. M. Johnson, iš
buvęs Maskvoj 4,5 metų, grįžta 
Otavon ir gaus naują paskyrimą. 
Naujasis ambasadorius yra bai
gęs Toronto ir Oksfordo universi
tetus, buvęs Britanijos diploma
tinėj tarnyboj Estijoj ir Kaire 
1939-1942 m. Kanados diploma- 
tinėn tarnybon priimtas 1942 m., 
nusiųstas Į Kuibyševą Sdy. Sąjun
goj, grižo 1945 m. ir ėj0 Įvairias 
pareigas. '

Maskvos radijo klauso nemažai 
kanadiečių ir net dalyvauja kai- 
kuriose radijo programdse atsa
kydami laiškais į klausimus. Yra 
tokių, kurie už teisingus atsaky
mus laimėjo dovanas: radijo apa
ratus, foto, patefono plokšteles. 
Maskvos radijas duoda progra
mas Amerikai kasdien 6 vai. p.p. 
Kanados CBC tarpt, tarnyba duo
da kasdien pusvalandžio progra
mas rusiškai ir l^ihin. per Bri
tanijos BBC, bet atsiliepimų iš 
Sov. Sąjungos gauna labai retai. 
Daugiau jų ateina iš Lenkijos. 
Kitur transliacijos labai trukdo
mos.-" .
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SAV AITRASTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija
941 Dundas St. W, 

Toronto 3, Ont. Canada

Savaitės įvykiai

tojams mokami specialūs priedai 
už naujos kalbos išmokimą ČIA 
mokyklose. Ir juo sunkesnė bei

Pasak Dulles, daugelis žvalgybos 
tarnautojų dirba ne dėl atlygini
mo, bet dėl noro, pasitarnauti sa
vo kraštui, kad jų informacijomis 
remdamiesi vadai galėtų vadovau
ti krašto gynybai.

ir kildami iki $14.000 metams. 
ČIA direktorius Dulles gauna 
$21.000. žvalgybos narių yra 
dvejopų: pilnos tarnybos ir_dali- reta kalba, juo didesnis priedas, 
nės tarnybos. Pirmieji gali pasi-■ ~ i—
sakyti dirbą žvalgyboje; antrieji 
— ne. šie paprastai būna: moks
lininkai, ekonomistai, studentai, 
inžinieriai... Nepriimami žurna-

prieš 7 dienas. Ji/pramatė de
monstracijasprieš prezid. Nixo- 
ną P. Amerikoj, N. Chruščiovo 
prasiveržimą valdžion, prancūzų - 
britų Įsiveržimą Suerzu. Centrinė 
žvalgyba įetgi nepramato Kinijos 
Įstojimo Korėjos karan. Kai Įvy
ko Pearl Harbour užpuolimas, 
CIA dar nebuvo. Ji buvo Suorga
nizuota prez. Trumano potvarkiu 
ir dabartinę formą Įgijo vėliau. 
1949 m. Įstatymu ČIA direktoriui 
duotos labai plačios teisės; pvz. 
jis gali išrašyti žekį ir niekam 
nesakyti už ką. Visdėlto jo įstai
gos biudžetą prižiūri šeši senato
riai ir šeši atstovų rūmų nariai, 
bent stambesnes pozicijas. Direk
toriui taipgi duota teisė Įleisti Į 
JAV svetimos valstybės pilietį, 
jeigu jam grėstų pavojus savame 
krašte.

žvalgybos tarnybon užsieniuo
se priimami asmenys stipriai išsi- Į mėjimu yra linkę rišti dolerio at
joti. Iš 1000 kandidatų 80% at- T>”” 
metama pirmuoju sijojimu; iš li
kusių 20% po ilgesnio tikrinimo 
kaikurie atmetami todėl, kad gir
tauja, perdaug plepa arba tūri gi
minių už geležinės uždangos. Pa
staroji aplinkybė gali būti panau
dota paspausti žvalgybos tarnau
tojams. 4% atmetami todėl, kad 
turi, nepageidaujamų ryšių. Pa
tikrinimas trunka 6 savaites jau
niems kandidatams ir iki 4 mėn. 
vyresnio amžiaus asmenims, dir
busiems Įvairiose vietose ir daug 
kur buvojusiems. Jauni kandida
tai yra lavinami savoje mokyklo
je. Jei tinkami, gali padaryti kar-

SILPNĖJA AMERIKOS DOLERIS?
Jau kuris laikas Londono, Pa

ryžiaus, Ilong Kongo ir kitų cent
rų biržose aukso kaina laikosi 
virš ligšiolinės $35 JAV normos, 
kurią yra nustačiusi JAV valdžia 
vienai uncijai. Kaina svyruoja 
tarp $35.70-$41. Paprastai aukso 
kaina laisvoj rinkoj svyruoja ke
lių centų ribose. Padidėjęs svy
ravimas su palinkimu kilti sukėlė 
abejonių Amerikos dolerio tvirtu
mu. Kaikas ėmė aiškinti, kad fi
nansininkų staigus pasinešimas 
pirkti auksą vietoj dolerių, reiš
kia artėjanti dolerio smukimą. 
Esą prezidentinis kandidatas 
Kennedy pareiškęs, kad dolerį 
reikėtų nuvertinti. Pats Kennedy 
tai paneigė, tačiau kaikurie užsie
nio ekonomistai su Kennedy lai-

pigimą. Pvz. švedų didžiausio ban
ko Svenska Handelsbank vicedi
rektorius R. Jalakas pareiškė, kad 
demokratų laimėjimas padidintų 
dolerio infliaciją, nes jų progra
ma numito pakelti valdžios išlai
das 15-20%. Be to, Kennedy pa
tarėjai esą pigesnio dolerio šali
ninkai.

Kiti aiškintojai aukso kainos 
pakilimą riša su bendra pasaulio 
politine būkle. Esą labai galimas 
daiktas, JAV sekančiais mėne
siais Įsivelsiančios Į nedidelio 
masto “karštą karą”, kuris padi- 
dinsiąs dolerio infliaciją. Dėlto 
spekuliantai iešką saugesnės va-

Australų atstovas remia pavergtuosius
PET seimo vadovybė surengė 

priėmimą Niujorke Australijos 
delegatui JT W. C. Wentworth, 
kuris nakartą yra viešai gynęs so
vietų pavergtųjų tautų reikalą. Ta 
proga jam buvo Įteikta dovana — 
visų 9 Europos pavergtų tautų vė
liavėlės bendrame stove su užra
šu: “Ryžtingam kovotojui už žmo
gaus vertę ir tautų laisvę” Pri
ėmime dalyvavo ir eilė amerikie
čių politikų. W. C. Wentworth pa
stebėjo, kad naujų JT narių — 
buvusių kolonijų — nesiorienta- 
vimas kolonizme keliąs daugelio 
susirūpinimą. Anot jo, “J. Tau
toms trūksta: sovietinių sie
kimų visumos suprtimo, valios sa
vo politikai vykdyti iki galo, ini
ciatyvos”.

“Kol mes neperprasime sovie
tinės strategijos pagrindinių už
davinių ir jiems vykdyti vartoja
mos lenininės taktikos, mūsų — 
JT — politika negali būti sėk
minga. Deja, aš esu pritrenktas 
•fakto, kad šiuo atžvilgiu yra — 
tarp JT delegatų — labai didelis

trūkumas teisingo supratimo”.
Wentworth manymu Pavergtų

jų Seimas turėtų Įsteigti specialų 
informacijos ir tyrimų centrą, ku
ris JT delegatus aprūpintų teisin
gais objektyviais duomenimis JT 
svarstymuose iškilusiais klausi
mais, ypatingai JT pilnaties svars
tymuose iškilusiais klausimais.

Kr-

Lankėsi JAV vals
tybės sekretoriate
Pavergtųjų Seimo delegacija su 

pirm. V. Sidzikausku lankėsi pas 
valstybės sekretoriaus pavaduoto
ją ir JAV delegacijos narį JT O. 
Wilcox. Ji išdėstė sovietų paverg
tųjų tautų nusistatymą dėl būsi
mų diskusijų kolonizmo klausimo 
JT. Taipgi buvo paliestas ir Veng
rijos klausimo svarstymas JT. Ta

žoliūcija, prašanti įjungti į JT dis
kusijas ir Sov. Sąjungos koloniz- 
mą Vidurio ir Rytų Europoje.

i liutos ir perką auksą išpūstomis 
; kainomis. Nemažos sumos ateiną 
Londono biržon iš Šveicarijos 
bankų, kurių indėlininkai nebe- 
pasitiki ir stipriaųasių valstybių 
valiuta. Šveicarijos bankai pilni 
indėlių iš užsienių paskelbė nuta
rimą netik nebemokėti palūkanų 
už papildomuosius užsienio indė
lius, bet dargi reikalauti 1% pa
lūkanų iš indėlininkų, kad, bet 
kitko, išvengtų Šveicarijos verty
binių popierių infliacijos. Be to, 
Šveicarijos bankai patarė savo in
dėlininkams paversti auksu bent 
dali savo indėlių.

Iš rimtų šaltinių betgi matyti, 
kad šis “bėgimas nup dolerio” yra 
grynai psichologinis reiškinys, ro
dąs kaikurių Europos kraštų fi
nansininkų ir šiaip žmonių suma
žėjusi pasitikėjimą Amerikos do
leriu. Indijos, Prancūzijos, Itali
jos ir kt. kraštų finansiniai žino
vai pareiškė, tai esąs laikinis reiš
kinys, sukeltas Londono speku
liantų ir Įsibaiminusių Šveicarijos 
bankininkų. Amerikos doleris yra 
pastovus nuo 1934 m, nuvertini
mo nuo $20 aukso uncijai iki $35 
ir visos jos vyriausybės nusista- 
čiusios nenupiginti dolerio, nes 
tai sukeltų suirutę netik JAV, bet 
ir visame pasaulyje. Tuo pasinau
dotų Sov. Sąjunga. Londono bir
žoje aukso kiekiai yra labai nedi
deli palyginti su $40 bilijonų at
sarga, užrakinta pasaulio ir JAV 
bankuose. Ji neprieinama atvirai 
rinkai. Kol JAV laiktosi $35 nor
mos vienai aukso uncijai, dolerio 
ir kitų susijusių valiutų pastovu
mas yra laiduotas.

Visdėlto JAV iždui ir bankams 
nėra malonu matyti kad ir psicho
loginį ‘bėgimą” nuo dolerio, juo
ba, kad jis rodo tendenciją plės
tis. Antai, P. Afrikos aukso ka
syklos padidino savo gamybą, o 
bendrovių akcininkų skaičius stai
ga pakilo. Kanados bankas Nova 
Scotia, pasižymėjęs didele aukso 
apyvarta, pasamdė daugybę nau
jų agentų aptarnauti padidėjusiai 
klijentūrai. Vašingtonas yra pa
siruošęs reaguoti ūkinėmis, finan
sinėmis ir politinėmis priemonė
mis, kad išlaikytų dolerio tvirtu
mą bei pastovumą.

APRIM^S KONGO KLAUSIMAS VĖL GEROKAI SUAKTUALĖJO. 
JT gen. sekrretoriaus patikėtais indie tis R. Day ai Leopoldvillėje 
atsiuntė savo pranešimą apie būklę Konge per pastarąsias 6 savai
tes Niujorkan, kur gėh. sekretorius ji pasKelbumo drauge su ki
tais dokumentais. Iš jo matyti, kad Kongo reikalai nepagerėjo, ne
tvarka nesumažėjo. Didžiausi tos netvarkos kaltininkai esą belgai. 
Pastaruoju metu apie 2000 jų atskridę iš Belgijos ir Įsiskverbę į at
sakingas vietas kaip kongiečių pareigūnų patarėjai, kurie kurstą 
netvarką pulk. Mooutu daliniuose, sukilimus paskirose vietovėse, 
vadovaują atsiskyrusių provincijų kariniams daliniams — žodžiu 
griauną visą JT uarbą Konge. Pulk. Mobutu pastatytoji komisarų - 
studentų komisija krašte esanti c-----------------—:------------------
bejėgė ir vykdanti belgų patarėjų rjo planas Alžerijos reikalu pasi- 
aurodymus. Nors tai aarą paskiri liekąs tas pats — visuotinis atsi- 
belgai, tačiau kalta esanti Belgi- ' ’ 
jos vyriausybė, ši oficialų praneši
mą Belgijos vyriausybė' paneigė^erijos karinių pajėgų vadas, pa
ir JT gen. sekretoriaus reikalavi
mą atšaukti iš Kongo savo pilie
čius atmetė. JAV pareiškė tokio 
Kaltinimo belgams nepriimančios 
ir manančios, kad belgai lygiai su- 
intersuoti tvarkos atstatymu Kon
ge. Afrikos - Azijos kraštai tuo 
pranešimu patenkinti ir laiko ji 
įrodymu, kad be Tiilmumbos val
džios sudarymas Konge neimano- 
mas.Paskirtoji taikinimo komisija 
besiruošdama vykti Leopbldvil- 
lėn, priėjo išvadą,' kad Konge tė
ra dvi konstitucinėslnstitucijos— 
prezidento Kasavubu ir parlamen
to, kuris pik. Mobutu buvo su
spenduotas. Tik šiomis instituci
jomis remiantis esą galima suda
ryti teisėtą valdžią. Taipgi pasi
girdo balsų JT,"kad Kongas nesąs 
pribrendęs savarankiškai santvar
kai, ir ji reikią padaryti globoja
mąja teritorija, priklausoma nuo 
JT. Prez. Kasavubu, matydamas 
pavojų nepriklausomybei, atskri
do Niujorkan tattiš tiesiogiai su 
JT pareigūnais.

KARAS BE GALO
Prancūzija minėjo liūdna su-1 . Triukšmą padidino nesusi-

kakti — septintąsias metines Al-iPratimas tarP JAV-Bntanijos vy- • 
- - - ■ - . miausybių, Britanijos premjeras

Macmillanas pareiškė parlamen
te, esą JAV povand, laivai nega
lės panaudoti Polaris raketų be 
Britanijos vyriausybės žinios. Kai 
Vašingtonas tai paneigė, pakilo 
dar didesnis triukšmas. Pagaliau 
buvo paskelbta, kad JAV povand. 
laivai užpuolimo atveju nešaudy
sią raketų Britanijos vandenyse ir 
kad dėl jų laikymo bazėje būsią 
tariamasi su Britanijos vyriausy
be. Kremlius jau ėmė pulti prem
jerą Macmillaną dėl naujos ba
zės Įrengimo.

MASKVOJ Įvyko tradicinis 43- 
jų revoliucijos metinių paradas. 
Dalyvavo visi Kremliaus vadai su 
N. Chruščiovu priešaky ir komu
nistinių kraštų delegacijos. Kalbą 
pasakė vicepremjeras Kozlovas^ 
pabrėždamas, kad komunistai 
Įveiksią Vakarus be karo savo 
ūkiniu pajėgumu. Pereitą savai
tę buvo gandų, kad Chruščiovas 
esąs nusodintas, bet jie nepasi-

klausimas Alžerijoj. Kariuomenės 
vadai tam priešinasi ir buvęs Al-

statęs gen. De Gaulle valdžion, pa- 
snrauivė iš Paryžiaus Ispanijon ir 
galbūt bandys pasiekti Alžeriją,' 
Kur jam uždrausta apsigyventi. 
Alžerijos kovotojų laikinės vy
riausybės premjeras F. Abbas, 
grįžęs iš Peipingo ir Maskvos pa
reiškė, esą nėra vilties susitarti 
su Paryžiumi ir per JT reikalauja 
visuotinio atsiklausimo Alžerijoj

NAUJĄ BAZĖ '
JAV atominiai povandeniniai 

laivai ima apjuosti didelę pasau
lio dali ir blokuoti Sov. Sąjungos 
galybę jūrose naujom pajėgom — 
Polaris raketom, iššaunamom iš 
povand. laivų. Pirmoji bazė užsie
niuose sutarta Įrengti Škotijoj — 
Clyde upės Holy Loch prieplau
koj. Joje bus Įrengta kovo mėn. 
aptarnavimo Įstaigos su 1.500 ka
rių. Įskaitant ir jų šeimas. Pačioj 
Britanijoj pasigirdo gausių pro
testų. Jau anksčiau darbiečiai sa
vo suvažiavime triukšmavo dėl

jai jų atsisakyti. Dabar jie ėmė 
šaukti prieš naujos bazės isteigi-

žėruos karo, Kurio galo dar nema
tyti. Prez. De Gaulle pastangos ji 
baigti garbingai ikišiol nebuvo 
sėkmingos. Visuomenė, matyda
ma didžiulius nuostolius kraštui, 
ėmė nerimti ir skilti i dvi puses 
— dešinę ir kairę. Pastaroji, pri
mindama 172.000 Alžerijoj žuvu
sių prancūzų karių ir keletą bilijo
nų dolerių išlaidas, reikalauja ne
priklausomybės Alžerijai ir kurs
to savo tautiečius dezertyruoti iš 
kariuomenės. Dešinė reikalauja 
tęsti kovą iki galo ir Alžeriją pa
daryti amžiams prancūziška teri
torija. Prez. De Gaulle vyriausy
bė siunčia i kalėjimus vienos ir 
kitos pusės šalininkus. Pradėta 
svarstyti byla Alžerijos sukilėlių, 
kurie sausio pabaigoje Alžyre 
bandė nuversti De Gaulę valdžią. 
Jis pareiškė esąs pasiruošęs pa
skelbti išimties stovi Prancūzijoj, 
perimti diktatorinę galią ir pra
vesti Alžerijos reikalu visuotini 
referendumą, jeigu dabartinis 
parlamentas nuverstų vyriausybę, tvirtino.

Maskva. — Suimtas Michail S. 
Platovski už šnipinėjimą JAV 
naudai. Esą jis baigęs amerikie
čių žvalgybos mokyklas Vokieti-

proga buvo įteikta PET seimo re- 4°j * šnipinėti Minske.
Kokios jis tautybės — nemini 
Pas jį esą rasta žvalgybai reika 
tingi įrankiai. Naujoji Hamiltono lietuvių parapijos klebonija (žiw. 4 psl.).
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KELKIME LIETUVOS REIKALĄ
KLB KRAŠTO VALDYBOS BENDRARASTIS

TESTAMENTAI
Tiesa, pakol žmonės gyvi, tuo 

labiau jei netgi nesijaučia nega
luoją ir neserga jokia liga, testa
mentų rašymas atrodo tarytum 
bereikalingas darbas ir rūpestis.

Tuo reikalu rūpinimasis buvo 
gana svetimas ypač mums lietu
viams, kai gyvenom gimtajame 
krašte Lietuvoje. Tenai juk tėvų 
žemė, mirus jos savininkui, auto
matiškai pereidavo jo įpėdiniams, 
dargi, be jokių palikimo mokes
čių valdžiai. Tas pats būdavo ir 
su kitu turtu — namais miestuo
se, bankų sąskaitose esamais pi
nigais ir kit.

Deja, taip nėra čia — išeivijoj: 
JAV-bėse, Kanadoje ir kitur. Yra 
vietovių (kaip pvz. Kanados kai- 
kuriose provincijose ar JAV kai- 
kuriose valstybėse), kur betesta- 
mentiniai palikimai pereina tie
siog valdžios žinion. O kitur, jei
gu visas paliktasis turtas ir neati
tenka valdžiai, tai toli gražu juo 
visu nepasinaudoja ir mirusiojo 
Įpėdiniai. Jie tegauna tik Įstaty
mu nustatytą dali. Visa kita — 
visvien tenka iždui.

Va, dėl šitokios priežasties ir 
reikėtų lietuviams visiems, nežiū
rint i jų pasaulėžiūrinę padėti, 
nei amžių, nei, pagaliau, šeimy
nines aplinkybes, iš anksto pasi
rūpinti testamentų surašymu, kad 
po mirties likęs turtas būtų pa
skirstytas sava valia, o ne — kaip 
kažkas yra išsireiškęs — “grabo
riaus malone”.

Gyvename krašte, kuriame itin 
augštai išvystytas technikinis pa
kilimas — daugybė automobilių, 
Jėktuvinis susisiekimas ir kt. 
Taigi, ir katastrofų bei avarijų 
dažna, šiandien sveikas ir gyvas, 
rytoj — jau gali tavęs nebūti gy
vųjų tarpe.. v

Todėl testamentų surašymo 
reikalas mums buvo, vra ir bus 
itin aktualus. Mūsų uždirbti ir 
prigyventi doleriai ir centai — 
turi likti savoms šeimoms arba 
lietuviškosioms Įstaigoms.

Nepaslaptis, jog nemaža dalis 
katalikų (tikinčiųjų) testamentuo
se prisimena bažnyčias, vienuoly
nus ir pan. Bet kitokių pažiūrų 
žmonės — mūsų tautiečiai — 
dažnais atvejais taip ir paleidžia 
savo santaupas “vėjais” — per
leidžia valstybės iždui, kuris ir 
taip yra turtingas.

Ypatingai tokiems žmonėms ir 
norisi taikyti šias eilutes, kad ir 
jų santaupos nenueitų niekais, o 
paremtų savo artimuosius arba 
lieviškąsias įstaigas, kaip BALFą,

ALTą, VLIKą, Kultūros Fondą ar 
kit.

Aišku, mirties atveju negalima 
skriausti savo artimųjų giminių, 
tačiau tokiais atsitikimais kiek/ 
vienas elgiasi pagal savo sąžinę, 
kurios jokie straipsniai, nei para
grafai nepaveikia.

Pvz. nelabai seniai skaitėme 
spaudoje; jog torontietis a.a. Jo
nas Valickis testamentu BALFui 
paliko netoli pustrečio tūkstan
čio dolerių. Kiek vėliau miręs ki
tas lietuvis clevelandietis — a.a. 
Pranas Pesys — tam pačiam B AL 
Fui vėl paliko $900. O BALFas, 
žinome, jau “nepaleidžia vėjais” 
gautų pinigų, bet juos sunaudoja 
Kitiems lietuviams, i vargą pate
kusiems, paremti.

Taigi, palikimų atveju, svarbu, 
kad liktų testamentas (nesvarbu 
koks!), o ne “graboriaus” valia 
pykdomas ir dalinamas palikimas. 
Priešingu atveju, pasak BALFo 
reikalų vedėjo kun. L. Jankaus, 
“ir kunigo naudą — velniai iš
gaudo” . '. Pranys Alšėnas.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

Besibaigiančios adenauerinės 
politikos tarpsnis atnešė Vakarų 
Vokietijai stambių laimėjimų. Iš 
karo griuvėsių pakilęs kraštas pa
siekė klestinčios ūkinės gerovės. 
Reparacijos Izraeliui, glaudus 
bendradarbiavimas su JAV bei 
suartėjimas su Prancūzija sugrą
žino Vokietijai prarastąją vietą ir 
lygias teises Vakarų demokrati
jų šeimoje. Stambiu ir vis didė
jančiu įnašų Atlanto gynybos są
jungoje ji tapo daugiau tarptauti
nės politikos veiksnys negu ob
jektas. ?;.

Kuo pavirs kanclerio Adenaue
rio sukurtoji galybę jo Įpėdinių 
rankose? štai klausimas, kurį vi
su rimtumu kelia ne vien tik vo
kiečiai; Ji lems, kaip ir kiekvie
noje demokratinėje santvarkoje, 
plačiųjų masių nuotaikos. Nerei
kia užmiršti, jog šiuo metu kone 
trečdali V. Vokietijos gyventojų 
sudaro pabėgėliai ir perkeltieji 
asmenys iš rytinių sričių. Kokios 
nuotaikos vyrauja šiuose sluogs- 
niuose, kurie save laiko “pačia 
stambiausia politine jėga”?

Pasinaudodami mėnraščio “Der 
eiropaeische Osten” santrauka, 
pateikiame žiupsnį minčių, ku
rias šią vasarą paskaitose "dėstė 
buvęs Bonnos ministeris, įtakin
gas vokiečiu pabėgėliu bloko ly
deris W. Kraft.

GALAS KOLONIJALIZMUI
Vokietijos klausimą autorius

deklaracija tuoj būtų pritaikyta 
Lietuvai ir kitiems Rytų ir Vidu
rinės Europos pavergtiems kraš
tams. Reikalauti, kad tuč tuojau 
būtų atitraukta iš Lietuvos Sovie
tu Sąjungos kariuomenė, admi
nistracija, policija ir partija, kad 
ten galima būtų pravesti laisvus 
ir visuotinius rinkimus JT prie
žiūroje ir atstatyti teisę, laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomą valstybę.

Reikalas yra labai skubus, nes 
šis klausimas gali būti dar š.m. 
lapkričio mėnesį svarstomas JT 
pilnaties susirinkime.

Tamstų patogumui paduodame 
keletą adresų:

Kanados — H. E. Mr. C. S. A. Rit- 
chie, Permanent Mission of Canada to 
the United Nations, 750 Third Ave., 
28th Floor, New York 17, N.Y.

JAV — H. E. Mr. James J. Wads
worth; United States Mission to the 
United Nations, 2 Park Ave., New 
York 16, N.Y.

Anglijos — H. E. Sir Patrick Dean, 
K.C.M.G., United Kingdom Mission to 
the United Nations, 99 Park Ave., 
7th Floor, New York 16, N.Y.

Australijos — H. E. Mr. James Plim- 
soll, C.B.E., Australian Mision to the 
United Nations, 750 Third Ave., 22nd 
Floor, New York 17, N.Y.

Filipinų — H. E. Dr. Francisco A. 
Delgado, Philippine Misison to the 
United Nations, 13 East 66th Street, 
New York 21, N. Y.

Ispanijos 
nies, Permanent Mission of Spain to 
the United Nations, Beaux Arts Hotel, 
1412 N, 307 East 44th Street, New 
York 17, N.Y.

Prancūzijos — H. E. M. Armand Be
rard, Permanent Mission of France to 
the United Nations, 4 East 79 th St., 
New-York 21, N.Y.

Nac. Kinijos — H. E. Dr. Tingfu F. 
Tsiang, Permanent Mission of China 
to the United Nations, Empire State

Vienas iš pagrindinių PLB tiks
lų yra laisvos Ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymas. Tą 
diktuoja mums Lietuvių Charta, 
tą patvirtina PLB konstitucija ir 
KLB statutas. Reikia pasidžiaug
ti, jog Kanados Lietuvių Bendruo
menė, nuo pat savo Įsikūrimo, šio 
pagrindinio savo tikslo niekada 
nei minutei neužmiršo. Kiekviena 
proga buvo steigiamasi priminti 
pasaulio valstybių vyrams, nors 
ir pradedantiems “apkursti spūt- 
niko garsais”, jog Lietuva yra pa
vergta ir kad už jos laisvę bus ko
vojama iki pasaulyje bus gyvas 
bent vienas lietuvis.

Yra atėjęs momentas mūsų 
veiklą šia prasme dar labiau su
aktyvinti. Lietuvai laisvinti veiks
niai yra spaudoje paskelbę atsi
šaukimus į viso pasaulio lietuvių 
organizacijas, ragindami išnaudo
ti momentų, kada JT pilnaties su
sirinkimas pradės svarstyti pačių 
Sovietų pasiūlymą, tuoj , suteikti 
laisvę visoms: tautoms dar dabar 
esančioms kolonialinėje priklau
somybėje Afrikoje, Azijoje ir 
Okeanijoje. JT tuoj turi būti iš
kelta viešumon, kad Lietuva Eu
ropoje tebėra Sovietų Sąjungos 
koloniališkai pavergta ir kad jos 
laisvė ir neprkilausomybė turi 
būti tųč tuojau atstatytos.

KLB apylinkių valdybos yra 
prašomos pačios, o taip pat para
ginti ir visas kitas apylinkės ribo
se veikiančias lietuviškas organi
zacijas tuč tuojau siųsti peticijas, 
laiškus, telegramas ne tik Kana
dos vyriausybei; bet ir kitų mums 
palankių kraštų delegacijoms JT, 
prašant kelti Lietuvos išlaisvini
mo iš Sovietių kolOnialinio pa- __ _______
vergimo bylą, ‘reikalaujant, kad Building, Room 6301, 350 Fifth Ave., 
kolonialiniu kraštu, išlaisvinimo New York i, n.y.

būtų S. S-gon formaliai įjungtos 
pabaltietiškos estų, latvių ir lie
tuvių tautos, ar kitos, kurioms dėl 
formos palikta valstybinė nepri
klausomybė, tačiau tikrovėje yra 
Maskvos valdomos”. Estija, Latvi
ja ir Lietuvą negalinčios pasilikti 
rusiškomis kolonijomis šiame am
žiuje, kai kitose pasaulio dalyse, 
bolševikams uoliai pritariant, da
roma galas kolonijalizmui.

Pasmerkdamas vokiečių tautos 
vardu praeityje vestosios politi
kos klaidas, W. Kraft sako: “Mes 
pripažįstam visom šiom tautom 
teisę Į laisvę ir apsisprendimą. 
Laisvajame pasaulyje, o taip pat 
mūsų sąjunginėje respublikoje 
gyveną tų tautų nariai turi teisę 
veikti už savo ir visų tautų apsi
sprendimo laisvę”.

LAIKAS PRADĖTI

Pasinaudodamas žinomu Mark
so posakiu, autorius teigia, jog so
vietų diplomatinis pranašumas 
glūdi vakariečių neišmintingume 
ir bailume. Dabartinė padėtis Ry
tų Europoje susidariusi ne be vo
kiečių kaltės, todėl jiems tenkan
ti atsakomybė už tautų likimą ir 
už jų atstovus, kurie kaip pabėgė
liai tarp jų gyvena, “šie žmonės 
gyvena tarp mūsų, nes jie stojo 
už savo tautų laisvę ir tikėjo, kad 
ta laisvės diena ateis. Jie priklau-. 
so savo elitui, nes nenusilenkė 
smurtui- Jie prisiėmė sunkų;trem- 
ties likimą, kad čia laisvai galėtų 
dirbti savo kraštui. Mes turime 
jiems pareikšti savo pagarbą.*Jie 
mūsų sąjungininkai atremiant ko
munizmą”.

Vokiečiai esą Įpareigoti remti 
ne tik silpnai ūkiškai išsivysčiu
sius kraštus, bet taip pat padėti 
išeiviams, ypač kultūros srityje, 
kad užsieny gimęs jaunimas ga
lėtų pavaduoti vyresniuosius ir 
neužmirštų tėvų kalbos. Todėl 
Įvairios tautinės emigrantų gru
pės turinčios paruošti pianus, 
koks joms tinkamesnis sprendi
mas galėtų būti surastas. “Šie 
žmonės ir jų vaikai turi būti iš
laikyti jų tautybėms. Mes turime 
jiems padėti”. Autoriaus žodžiais, 
toks būtų pirmas konkretus Vo
kietijos Įnašas kovoje už paverg
tųjų tautų apsisprendimo teisę, 

uu * vi<» iiuv laivu, v. i _ . . .... j nes bendra kova.
y. su katapulta, taip pat buvo! Pas mus sprausmimo naikintu- To paties minėto žurnalo veda- 
konstruojamos specialios pakili-i vo išsivystymas buvo tokioje pa- majame straipsny taip pat pabrė- 
mo platformos ir išvilkimas kito slaptyje, kaM^iėt as, naikintuvų žiama, jog Europoje kova už pa- 

pejėgų generolas palyginus gana vergtųjų tautu laisvę nevedama 
vėlai apie tai sužinojau. Toks ‘ ‘‘ ....
slaptumas, kokio, kiek liečia tech
niškus dalykus, Vokietijoje nebe
buvo kitais atveajis jau taip ge
rai išlaikomas. Mes mėgdavome 
pasigirti. Ir visas sprausminiu į Ros pagalbos kovoje už «Rvtu Eu- 
lėktuvų vystymosi darbas turėjo i ropos laisvę, 
būti atliktas neklausant Hitlerio 
Įsakymo. Buvo dirbama prieš Hit
lerio valią. Tiktai 1942 m. pra
džioje aš dalyvavau konferencijo
je, kurioje buvo ginklavimosi pro
dukcijos viršininkas iMlch, pa
grindinis lakūnas bandytojas ir 
konstruktoriai Messerschmitt ir 
Heinkel. ’

Jau pačioje pradžioje iškilo 
klausimas, kas turėtų pirmiau ei-

J. VIDZGIRIS (ELI)

sios Europos likimu ir teigia, jog 
tampriai sieja su visu padalinto- 
naujausieji įvykiai Afrikoje bei 
kitose pasaulio dalyse Įgalina Ry
tų Europos tautų padėtį matyti 
kitoj šviesoj. “Visam pasauly ger
biamos apsisprendimo teisės dėka 
mažiausios tautos gauna laisvę ir 
savivaldą, net jei jos, gal būt, dar 
ne visuomet pakankamai subren
dusios savarankiškai valdytis. Ta
čiau Rytų Europos tautoms, tarp 
jų tautoms su didinga istorine 
praeitimi, ta pati apsisprendim o 
teisė paneigiama- Jos gyvena ne
laisvėje. Tai žino visas pasaulis. 
Kaip tai galima?” — klausia Wal- 
demar Kraft.

Autoriaus nuomone, Estijos pa
vyzdys ryškiai parodo, jog rusų 
vykdomoji Rytų Europos tautų 
priespauda yra kolonijinio pobū
džio. Lyginant prieškarinį gyven
tojų skaičių Estijoje su dabarti
niu, pasigendama beveik ketvir
tadalio milijono vietinių, kai tuo 
tarpu rusų skaičius pasiekė neto
li pusmilijonio. Vakarai turėtų 
Įsisąmoninti prieštaravimą, kai 
sovietų premjeras kalba už Afri
kos ir Azijos tautų apsisprendimo 
teisę, o Sovietijoje laikomos ne
priklausomybę turėjusios ir jos 
reikalaujančios tautos. “Tik nuo 
Sov. Sąjungos priklauso Įgalinti 
šitų tautų apsisprendimą — ar tai

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys is praeito nr.)

Tačiau tiktai po trijų metų bu
vo leista Wolfgang Spate suor
ganizuoti pirmą bandomąją grupę 
Brandis miestelyje arti Leipzigo. 
Uždaviniu buvo saugoti Leuna 
sintetinės alyvos, fabrikus. Kita 
grupė buvo suformuota prie Sto
tino saugoti Poelitz sintetinius 
fabrikus. Buvo planuojama toli
mesni raketinių naikintuvų dali
niai Berlynui, Ruhro kraštui ir 
Vokiečių Įlankai.

ME-163 labai tiko pavienių ob
jektų gynybai. Turėjo labai dide
li kilimo greiti: 300 iki 360 pėdų 
i sekundę. Taip kad normalų 
amerikiečių bombonešių augštj 
galėjo pasiėkti per tris - keturias 
minute, Įskaitant ir variklio užve
dimą. Tačiau šitas kiaušinis su 
savo penkiomis tonomis kuro ga
lėjo skristi tik kelias minutes. 
Galėjo pasiekti priešą 50 mylių 
nuo savo bazės. Į taikinį pagri- 
dinis vadovavimas buvo nuo že
mės. Jei priešo dalinys ar pavie
nis lėktuvas prisiartindavo 50 my
lių zoną, tai raketiniai lėktuvai 
pakildavo pavieniui.. Vienas pas
kui kitą, bet negaištant, kaip au
tomatinės patrankos šūviai. Va
dovaujant nuo žemės pakildavo

Verte P. BRA-KAS

netvarkingoj formacijoj ir paste
bėję priešą pakildavo virš jo dar 
apie 3000 pėdų. Iš šio augščio pa
darydavo vieną ar du užskridi- 
mus ant bombonešių ir tada 
sklęsdavo ar smigdavo žemyn be 
kuro. Nebebuvo klausimo pasek
ti priešą. Pačiam nusileidimui 
buvo paliekama kuro tik kelioms 
sekundėms. Nusileisdavo ant pa
šliūžos, nes važiuoklė buvo nume
tama vos pakilus. Silpniausi da
lykai buvo pakilimas ir nusileidi
mas. Buvo bandoma su lėktuvo 
išmetimu į orą Kaip nuo laivo, t.; 
y. su T

nio lakūno bandytojo Robert M. 
Stanley 1941 m. spalio 1 d. pirmą 
kartą išbaidytą amerikonų spraus- 
mini lėktuvą Airacomet. Todėl 
Todėl sprausminiu lėktuvų išsi
vystymas nėjo panašiu keliu kaip 
eina* paprastai svarbesni išradi
mai tik vienoje šaly, bet vystėsi 
beveik vienu laikotarpiu keliuose 
kraštuose. Tačiau pačioje pradžio
je Vokietija aiškiai pirmavo prieš 
aliįantų kraštus visais aštuonioli
ka mėnesių, šis pirmumas nebe
buvo tinkamai išnaudotas. Toli
mesnėse eilutėse pamatysime, ko
kios buvo aplinkybės, kurios pa-

Sr. Don Jaime de Pi-

Visy R OŠIU STAUf DARBAI
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.

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

V. LIU B1NS K AS. Telefonas LE. 2-6922.

mo platformos ir išvilkimas kito 
lėktuvo. Variklio saugumas taip 
pat kėlė daug klapato. Reikėjo 
dar padidinti ir apginklavimą. 
Faktas, kad naudojo tą pati kurą, 
kaip V-2 ir kitos ruošiamos rake
tos, turėjo taip pat operacijoms 
nemhža rekšmės. Baigiantis karui 
buvo statoma 100 šių lėktuvų į 
mėnesi, bet per vėlai. Taip vie
nas visai naujas vokiečių techniš
kas Antrojo pasaulinio karo išra
dimas karui nebepadarė Įtakos. 
Nors būtų buvę gera proga Įrody
ti, kad geresni techniški ginklai 
teisingai panaudojus gali nugalėti 
daug gausesnius skaičium bet 
techniškai prastesnius-

Daugumas pastaytų ME-163 
papuolė i sovietų rankas. Taip

visa jėga, kaip Afrikoje. Atėjęs 
laikas, kada Vakaru galybės, ypač 
Amerika, Prancūzija ir Anglija, 
turinčios Įsisąmoninti, jog reikia 
stipresnės, negu iki šiol, jų veik-

Tuo tarpu dar negalima pasa
kyti, kiek šios čia atpasakotos 
mintys randa pritarimo atsakin
guose sluogsniuose, tačiau jos aiš
kiai liudija bundanti dėmesį Rytų 
Europai. Tie, kurie budi lietuviš
kųjų reikalų sargyboje, turi aky
lai stebėti šią raidą, kad nebūtu
mėm jos aplenkti. —

ESTU LEE FURS
KAILIU taigas užsisakyti.

Qiinromi noanl HTCoVTrma it* narrltiA/lomi cm fox

KRAUTUVĖ
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami 
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni 
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata
rimai nemokami.
707 Mount Pleasant Rd., Toronto. -HU. 3-6851

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pęskold 1 asm, iki $3.000. Ptekolos. iiuWioi it, gyvybė,ApdrausHt.

DARBO VALANDOS:

Pirmodienicis ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antrodieniois— nuo 10-12 vak ryto ir-7'- 9'vok vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta:

Bfrtinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W;, Toronto-, OM._

Tolefonas UL 2-87Ž3

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA" .

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 60091 
LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETISKI VALGIAI, gaminami nrityrasią 

virėją iš šviežią produktą. Prašome užeiti ir įsitikinti
Atidaryta kiekvieną dieną nuo 6 vai. ryto iki 830 vai. vakaro 

Sav. J. ir F. JONYNAI

rwf Į • •WWW* O n

Kolbome taip pat vokiškai ir rusiškai.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
M rUOKSTCS nUOTO«OIW» PVfHW KlrOWSS

KAS HAUJO ČIKAGOJE
Rašo JONAS PŪTĖJAS

Čia vyksta labai daug dalykų, 
daug Įvairių laimių ir nelaimių, 
linksmybių ir liūdesių. Nežinau 
nei nuo ko pradėti. Bet pirmiau
sia mūsų viešojo gyvenimo reika
lais. ,

Be reikalo išmetamas
pinigas
Niekas negali Įsakyti žmogui 

čia Amerikoje ar kitur ką remti. 
Kiekvienąs turis pinigų, su jais 
daro, ką nori. Vistik turint tiek 
daug lietuviškų reikalų, tenka ap
sižiūrėti, kam skirti savo atlieka
mus centus. Bet štai kartais žmo
nės ateina i pagalbą net visuome
niškai žalingiems darbams. Yra 
toks pavyzdžiui ekskunigis Gęnio- 
tis. Pasivadinęs arkivyskupu jis 
lęidžia net savo laikraštį “Voice”. 
Jame daug nešvankių žodžių prieš 
J.E. vysk. Brizgi, prieš katalikiš
ką veiklą, išjuokiamas Lietuvos 
himnas ir daugybė visokių nesą
monių. Rašoma, jog jis einąs jau 
20 mėtų. Anksčiau nesidomėjąu 
juo ir vis jį išprašydavau, Įtai pra
šydavo paramos, bet jis vistiek 
geras akis turi ir vis atneša ir ga
na. Dabar tai jau rimtai išstudi
javau, kas jis per vienas. Pasiro
do, jis iš Čikagos biznierių suren
ka kas mėnesi 220 Įvairaus dydžio 
skelbimų. Skaitykim vieną nors 
po $5. Tai jau nemaža suma. Yra 
nesuprantama, kaip kaikurie biz
nieriai, net ir katalikai, remia to
kią spaudą, kuri niekam neverta, 
Įžeidinėja mūsų Įsitikinimus ir 
tautinius jausmus. Pagalvokim 
kam duodam pinigus.

Ar mums jau galvos 
susisuko?
Koegzistencija su rusišku ko

munizmu keroja. Lietuviai irgi 
neatsilieka: Antra paskaite.ivyko 
Jaunimo Centre suruošti Čikagos 
žurnalistų skyriaus apie bendra
darbiavimą su tėvyne; Ištikrųjų

toks pasidalinimas mintimis veda 
mus į supratimą išskirti pelus iš 
grūdų. Prieita išvados, kad ben- . 
dradarbiauti su lietuvių tauta, — 
ne su komunistų perėta valdžia 
— yra galiama, tik reikia atsargu
mo, kad mūsų broliai ir sesės ten - 
nenukentėtų. Taip pat buvo pa
liestas ir bendradarbiavimo klau
simas ir čia, laisvame pasaulyje, 
paliestas ir mokyt. Kreivėnas, V. 
Rastenis, keliavę į Lietuvą ir kit.

šianiė laisvame pasaulyje ko
munistai veikia laisvai. Kova te
galima tik kultūrinė. Tačiau jo
kiu būdu negalima su jais bend
radarbiauti ar juos remti. Ir labai 
nuostabu, kai pamatai savų lietu
vių biznierių skelbimus komunis
tų spaudoje. Atrodo, kad tie biz
nieriai jau baigia nusibizniauti ir 
už dolerį visą savo turtą perduo
tų komunistams. Kas galėjo pati
kėti, kad toks Bridgeporto senas 
biznierius Budrikas, ar Roosevel- 
to Furniture krautuvė skelbtųsi 
“Vilny”, komunistiniame dienraš
ty. Ar mums galvos susisuko, kad 
sąmoningai remiame savo tautos 
priešus?

Kaip su pilietybe?
Dažnai išgirstame nuomonių, 

kad jei atsisakei Lietuvos pilie
tybės, tai esi jau Lietuvai nenau
dingas ir dirbi tik tam kraštui, 
prie kurio pristojai. Ar ištikrųjų 
yra nusikaltimas priimti gyvena
mų kraštų pilietybę? Žinoma, ne! 
Amerikos net teisėjai, kurie duo
da priesaiką, pažymi, kad esą jūs 
naujieji piliečiai auginkite savo 
vaikus savo tautos dvasioj ir kal
bėkite jos kalba. Juo daugiau 
Amerikoj bus mokančių kitų kal
bų, gyvenime nebus sunku ir 
svarbias pareigas ar uždavinius 
atlikti. O kas kaltina, kad Ame
rikoj negalima vaikus išmokinti 
savos kalbos, tikėjimo ar idėjų, 
tai labai klysta. Juk čia laisvė, 
jei turim pinigų, steikim atskiras 
mokyklas, darželius ir auginkim, 
kaip kad žydai ar kiti daro. Val
džia dar parems.

Tūlas S. Mikutaitis gvildena 
“Vienybėj” neva vysk. Blizgio ir 

: ateitininko Liulevičiaus pasisaky
mus ateities ir dabarties klausi* 
mais. Esą amerikonizmas mus pa-

I mažu ėda. Tai kodėl mes nesuge- 
jbame čia atsispirti ir nekuriame 
nepirklausomų mokyklų, savų in
stitucijų? Kai reikia duoti nors 
truputi pinigų lietuviškai įstaigai * 
ar net lituanistinei mokyklai, de- 

r juojam. kad daug. Dar tik 10 me- 
■ tų, o kas beliks iš mūsų, kai pa- 
sėnsim. O juk mes išsiiješėm iš 
laisvos Lietuvos gryną patriotiš- 

: kurną ir kas gi jį nuskandins, jei 
mes patys nesilaikysim. Niekas 
nerekialauja, kad paraduotum 
tiems kraštams, kurių gėriais ir 
prieglauda naudojamės. Būkim 
tiems kraštams dėkingi, kad ne
tapome aukomis žiaurių komunis
tų, kurie tūkstančiais išžudė tė
vynėje ar Sibire. Gyvendami pro
tingai ir tvarkingai čia laisvame 
krašte galime būti Lietuvai šim
tą kartų naudingesni, negu kad 
būtume kur išžudyti. Taigi, eiki
me į gyvenimą šviesiu keliu ir 
niekas mums negalės jo sutrug-. 
dyti.

pat patobulintas modelis JU-263B ti — bombonešis ar naikintuvas, 
artimiausiu keliu iš Dessau nuva- j Aš pabrėžiau, kad negalima Į da- 
žiavo i Maskva. Dr, Lippiseh — lyką žiūrėti tik iš vienos pusės.

Mums reikia tų ir tų. Prof, Mes
serschmitt buvo tos pat nuomo
nės. Vėliau šis dalykas — bom
bonešis ar naikintuvas — turėjo 
labai tragišką posūki ryšium su 
ME-262. Praslinkus metams, 1943 _ _
m. gegužės mėn. Messerschmitt naulka paprašęs naujų paskolų 
pranešė man, kad ME-262 pir- Lenkijos ūkiui Jau pastaraisiais 
mieji pavyzdžiai jau tiek pažengė 
priekin, kad jau atėjo laikas ma
sinei gamybai. Jis prašė manęs 
išbandyti vieną ir, jei mano nuo
monė būtų tokia, jis tikisi, galėtu
me visą raikalą perduoti vyriau
siai vadovybei, kad gobtume ma
sinės gamybos plano Įtvirtini
mą.

1943 m. gegužės 22 d. man bus 
niekada neužmirštama. Tą dieną 
aš pirtną kartą skridau sprausmi
niu lėktuvu. Ankstyvą rytą mes 
visi susirinkome Lechfeld aerod
rome prie Augsburgo. Be icairių 
inžinierių ir technikų, be spraus- 
minio variklio ekspertų iš Jun
kers dirbtuvių buvo Luftwaffes 
Rechlino tyrimų stoties viršinin
kas ir jo,pagrindinis lėktuvų ban
dytojas Behrens, kuris vėliau Ar
gentinoje užsimušė bebandyda- 
mas sprausmini Pulqui II. P Įžan
giniu kalbų, kuriose specialistai 
paaiškino apie lėktuvo savybes, 
visi nuvažiavome i aerodromą. 
Ten ant pakilimo tako stovėjo du 
ME-262 — du spraušminiai nai
kintuvai. Tikslas šio mūsų susiti
kimo ir viltis vokiečio lakūnų su 
gerais lėktuvais vėl atgauti pir
menybę ore. Nepaprastas vaizdas. 
Lėktuvai be propeleriu. Po spar
nais kabojo liekni varikliai. Nei 
vienas iš inžinierių negalėjo pasa
kyti, kiek arklio jėgų jie galėjo 
išvystyti. Mums užklausus, jie uo
lia įskaičiavo su savo liniuotėmis 
ir galėjo mums tik pasakyti, kad 
x kilogramų jėga prie y greičio 
ir z augščio. ir dar turint minty 
lėktuvo svorį, galės atitikti toms 
it toms arklių jėgoms.

(Bus daugiau)

žiavo į Maskvą. Dr, Lippiseh — 
ME-163 konstruktorius — nuo 
1945 metų dirba Amerikoj North
rop fabrikuose. Jo darbo ženklus 
galima matyti pačiuose greičiau
siuose Amerikos aviacijos lėktu
vuose. Tiek amerikonai, tiek ir 
rusai daug pasinaudojo vokiečių 
mokslininkų ir išradėjų darbais 
karo aviacijoje.

Keturios dienos prieš Antrojo 
pasaulinio karo pradžią lakūnas 
Chaim pirmą kartą pasauly skri
do pirmuoju sprausminiu lėktu
vu Heinkel 178. Tai buvo 1939 m. 
rugpiūčio 27 d. Tiktai maža gru
pė žmonių, tiesioginiai surišti su 
projektu, žinojo apie šį taip labai 
svarbų įvyki. Lygiai po metų, 
1940 m. rugpiūčio 27 d. italų 
sprausminis lėktuvas Camproni - 
Campini pirmą kartą pakilo į orą. 
Jis pasiekė 300 mylių į vai. Tas 
įvykis buvo plačiai išgarsintas. 
Britai pasekė su savo Gloster - 
Whittle E. 28/39 1941 m. gegužės 
15 d. Tačiau apie šį dalyką mes 
sužinojome tuo metu tiek nedaug 
lygiai kaip ir apie J'AV pagrindi-

Lake Simcoe
kuro alyvos «r burneriq aptarnavimas 
\Tf3fi!c.Lie?uviškci kalbantieji klauskite 
Retty Vaitiekūnas WA 2-618)

PAKLAUSKITt SAVO GYDYTOJO 
AH VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PAltNGVINA nemalonias slow ar NUtA- 

į ŪMO SKAUSMUS. PADCOA joms Bsilaikyti 
stiprio t* ir sVMikoto. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo česnakų dėl sveikatos, 
kėdomi jo gydomqiO ir sustiprinančio QO- 

I lk>. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemų nuo 

' neivorumų.
Daugumo naudojančių jj vertindavo kai

po lengvinantįortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pearles Garlic (česnakas) turi 
savyje saticylamide — iibandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako otyvo yra iš
traukta H česnako galvutės ir šitokioje su-

■r< Peartes (čes'vako*) yra.be kvapo it be 
skonio lengvai o’-'i'ncmof kapsulių formoj.

Dar iiondien nusipirkite pokelj ii savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums 
ęalės padėti. Jūs Htikrųjų būsite potenkin-

va-

Gomulka vėl 
prašo paskolų

(E) Lenkijos komunistinis 
das Gomulka, būdamas Ameriko
je, kalbėjosi ir su JAV užsienio 
reikalų ministeriu Herteriu. Kaip 
iš Vašingtono pranešama, Go-

keliais metais Lenkija iš Ameri
kos yra gavusi daugiau kaip 100 
milijonų dolerių* kreditų. JAV 
valdžiai dabar yra keblus klausi
mas: remti ar neremti toliau 
Lenkiją, ypač akivaizdoje to, kad 
Gomulka pastarais laikais visiš
kai ėmė laikytis Chruščiovo poli
tikos linijos.

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistą katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iŠ Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame AO A D A ČTII-sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir Wlvvz r /AO I W rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairią medžiagą ir kitą prekią. .
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsą patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO;
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

SKYRIAI: '
105 Cannon St E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5815. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nno 9 vai. ryto Bei 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALUZA



MIZARA ŠVIETĖ TORONTIEČIUS
Susidomėjimas Lietuvos padė

timi bei gyvenimu Lietuvoje mū
sų visuomenėje labai didelis. Gau
doma kiekviena žinutė iš Lietu
vos. Tad nenuostabu, kad buvo 
susidomėjimo ir “Liaudies Bal
so” paskelbtu komunistinės Niu
jorko “Laisvės” redaktoriaus Mi- 
zaros pranešimu spalio 30 d. lie
tuviškų raudonųjų centre Clare- 
mont gatvėje.

Rojus Mizara pernai išbuvęs 
Lietuvoje apie pusmetį lietuviš
kųjų komunistų bei komunistuo
jančių tarpe laikomas dideliu au
toritetu ir savo laikraštyje nuo 
pat sugrįžimo tebeaiškina viso
kiausius klausimus. Iš pradžių jis 
spausdino bendrus Įspūdžius iš 
lankymosi Įvairiose Lietuvos vie
tose, o dabar jau kuris laikas 
spausdina atsakymus į Įvairiau
sius klausimus, gal prisiųstus 
skaitytojų, gal ir paties sugalvo
tus. Jis taip pat yra daręs visą ei-

> lę pranešimų įvairiuose susirinki
muose. Spalio 30 d. “Liaudies bal
so*’ bei vad. Literatūros draugijos 
rūpesčiu jis buvo pakviestas pa
daryti tokį pranešimą ir Toronte. 
Jo paklausyti susirinko apie 150 
žmonių, jų tarpe apie 15 jau nau
josios kartos ateivių.

Mizara kalbėjo, žinoma, su ten
dencija, stengdamasis visus tei
giamumus išbaltinti, o trūkumus 
pateisinti, taip kaip ir oficialioji 
propaganda skelbia, bet kalbėjo 
ramiai ir Į kraštutinumus nepul
damas.

Savo pranešimą jis suskirstė i 
dvi dalis: 1. Kas esą jau padary
ta ir 2. Ko dar trūksta, ką dar rei
kėsią padaryti.

Pirmoje dalyje pateikė statisti
nius gyventojų duomenis bei jų 
pasiskirstymą įvairiomis grupė
mis. Kėlė padarytą pažangą pra
monėje, statyboje ir bendrai gy
venime, ypatingai užakcentuoda
mas atstatymą miestų. Asmuo jį 
užvedęs ant Gedimino kalno ir pa
rodęs Vilniaus miestą “kaip ant 
delno”, priminęs, kad miestas bu
vęs sugriautas 40%, o dabar visa 
atstatyta. Tikrai, niekur griuvėsių 
nematęs. Ypatingai kritę i akį, 
kad visi pagrindiniai keliai esą 
meksfaltuoti, o šalutiniai negrįs
ti. Tiesa, jie esą toli atsilikę nuo 
amerikoniškų didžiųjų kelių, bet 
jiems ten ir nereikią tokių didelių 
ir gerų amerikoniškų kelių. Girdi, 
gali važiuoti nuo Gudijos ligi Pa
langos meksfaltuotu keliu, to ir 
gana. Bendrai po karo audrų Lie
tuvos ūkis jau esąs baigiamas at- 

‘ statyti su didele sparta(!?). ‘
Trūkumai, jo manymu, esą: bu

tų didžiausia stoka, drabužių ne- 
dateklius, baldų trūkumas ir t.t. 
Dėl šių trūkumų susidarą kiti 
sunkumai. Pvz. dėl butų trūku
mo esą neleidžiama žmonėms kil
notis iš vietos i vietą. Kitų reik
menų trūkumas iškelia jų kainas 
ir t.t Bet visi esą Įsitikinę, kad 
septynmečio, visa būsią nugalėta 
ir tie trūkumai išnyksią.

Ypatingai daug trūkumų esą 
kaime. Jie pareiną nuo pačių 
žmonių kaltės. Dar daugumoje 
esą gyvi buvę buržujai, kurie pa
tys trukdą ir kurstą kitus. Niekas 
netaisą trobesių, nes vistiek reikė
sią keltis i kolūki. O kolūkis ge
riau, nes pigiau kainuojąs elekt
ros Įvedimas ir t.t. Valdžia tuo 
tarpu nesiruošianti padėti kol-

ūkiams pastatyti kolūkynus, nes 
ji rūpinantis pirmoje eilėje Dra- 
monės atstatymu ir naujos išug-

Mizara niekur netik nepagyrė 
žmonių gerbūvio, bet visur teigė, 
kad jų gyvenimo lygis toli atsili
kęs nuo Amerikos lygio. Kai jis 
kalbėjo apie tai, visą laiką jo vei
das buvo padengtas labai tamsiu 
rūstumu. Atrodo, kad viešėjimas 
Lietuvoje jį įtikino, jog lietuvis 
buvo per amžius darbštus ir šian
dieniniai jo ainiai yra tokie pa
tys, o jų šiandieninis skurdas 
jiems primestas — svetimas, kaip 
ir pats primetėjas, prisidengęs 
ėriuko kailiu, vaidinąs gerąjį bro
lį, o ištikrųjų Čiulpiąs jų kraują 
pamažu.

Paliesdamas sąžinės laisvę, iš
imtinai apsistojo prie tikybos. Čia > 
paskaitė slaptus dokumentus, ku
riais valstybė Įgalina kovą su re
ligija, kaip blogybe, bet draudžia 
ją persekioti, nes tai iššauktų re
akciją ir padidintų tikinčiųjų 
skaičių. Pasak jo, jaunimas einąs 
į seminarijas dėl geresnio ryto
jaus. Kalbėdamas apie tai kiek 
atsigavo Mizara, nors visai nepa
lietė kitų sąžinės laisvių. Ypatin
gai užsidegusiai M. kalbėjo apie 
Lenkijos pavergtų lietuvių padė
ti. Čia jis parodė nacionalinę 
dzūko meilę savo tautiečiui. Jis 
ragino torontiečius siųsti knygas, 
bet nedrįso prašyti, kad vargstan
čius paremtų siuntiniais.

Iš patiektų klausimų minėtini:
1. Kiek sumokėjęs už eilutę, 

kurią pasisakė Lietuvoje sįūdinę- 
sis? $125, buvo atsakymas, bet 
nepasakė, kiek reikėtų mokėti 
rubliais. Pasirinkimo visai nesą.

2. Kodėl grižusiems iš Sibiro 
neleidžia gyventi savo name ar 
krašte? Esą, patys gyventojai jų 
biją, kaip reakcionierių.

3. Koks kolūkiečių uždarbis? 
Tai pareiną nuo kolūkio susitvar
kymo. Jokių skaičių nepateikė.

- 4. Ar kolūkiečiai gauna pensi
ją? Ne.

5. Kodėl negalima važiuoti į 
Lietuvą kaip turistui? Negalima' 
nes nesą patalpų ir per brangiai 
kainuotų. Svečią lydis palydovas, 
kad apsaugotų jo gyvybę, nes dar 
esą banditu.

*■ *■ (

6. Ar lietuviškas jaunimas turi 
atlikti karinę prievolę? Turi.

7. Kai jungė (varė) ūkininkus i 
kolūkius, tada ūkininkai turėjo 
trobesius ir kitko, pvz. bernai jų 
neturėjo. Kaip išsperndė tą prob
lemą? Ar ir dabar taip gyvena 
kaip anksčiau? Kas neturėjo, pa
sistatę trobas, o buvę ūkininkai 
gyveną savosiose trobose.

Palys.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
čikagiečiai lietuviai šiuo metu 

pergyvena rinkiminį įkarštį, čia 
dabar rengiami įvairūs mitingai 
amerikietiškoms partijoms bei jų 
kandidatams remti. Pirmieji su
bruzdo respublikonų rėmėjai, o 
paskutiniu laiku atkuto ir demo
kratai, kurie anksčiau pasitenkin
davo pasiskundimu, kad į juos 
partijos vadovybė visai neatsi
žvelgia ir nenori girdėti apie jų 
siūlomus kandidatus nors ir į 
menkiausius postus.

Taigi dabar čikagiečiams nuo
bodžiauti nebereikia ir į savaitę 
kelis kartus galima nueiti pasi
klausyti žymiųjų amerikiečių kal
bų, žadančių aukso kalnus, pana
šiai kaip jie ar kiti jų partijų 
žmonės kalbėjo prieš 4, 8 ar dau
giau metų- Anos įžymybės dabar 
pradeda prisiminti, jog ir lietu
viai dar egzistuoja, nes jiems 
kiekvienas balsas yra svarbus: po 
rinkimų (ypatingai laimėjimo at- 
vejy) daugumos iš jų net su deš
ra neprisiviliosi. Tada ir vėl lie
tuviai demokratai, o gal ir res
publikonai. dūsaus, kad jų nie
kas neklauso, kad veja atėjusius 
mūsiškių atstovus iš raštinių ar 
panašiai. Tas dėsis iki sekančių 
rinkimų, kad vėl prasidės “me
daus mėnuo” ir taip suksis ratas 
iš naujo.

Kalbant apie pataikavimus tau
tinėms grupėms rinkiminės kam
panijos metu, prisimintinas nese
niai Čikagoje Įvykęs lenkų susi
vienijimo kongresas, kuriame 
kalbas pasakė JAV prezidentas 
Eisenhoweris, demokratų prezi-: 
dentinis kandidatas Kennedy, JA 
V-bių valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas Dillon jau nekalbant apie 
dešimtis smulkių figūrų — kaip 
kongresmanų, senatorių. Galima 
aiškiai suprasti, kodėl jie čia va
žiavo ir kalbėjo ir ar jie būtų kal
bėję, pavyzdžiui, pernai ar užper
nai. Nors lenkai Amerikoje yra 
žymiai skaitlingesni už lietuvius, 
bet normaliai ir jie, kaip ir lie
tuviai, džiaugdavosi, kad jų sei
muose ar minėjimuose prabilda
vo koks nors senatorius...

Čikagos lietuviai nesugebėjo 
savo rankose išlaikyti bene vie
nintelės tikrai lietuviškos patal
pos. Kaip jau yra žinoma, Lietu
vių auditorijos nuomininkas J. 
Maliorius atsisakė toliau ją tvar
kyti ir namo direktoriai lietuviai 
(auditorija yra šėrininkų nuosa
vybė) turėjo-namą išnuomoti kro
atams.

Lietuvių auditorija jau nuo se
no buvo Čikagos lietuvių centras. 
Ypatingai atvykus i ši kraštą “dy- 
pukams”, ten biznis gerai užvirė. 
Beveik kiekvieną vakarą ten vyk
davo organizacijų susirinkimai, 
repeticijos, o šeštadieniais ir sek
madieniais šokiai, koncertai, vai
dinimai. Kartais net visose trijose 
salėse būdavo publikos pilna.

Bet laikas padarė savo. “Dypu- 
kai” praturtėja ir pradėjo dairy
tis puikesnių vietų- Kaikurių va
karų rengėjai pasuko i viešbu
čius, kiti į gal šiek tiek praban
gesnę Western Ballroom salę, čia 
Įsimaišė ir B. Pakštas, Įrengęs sa
vo salę, kuri irgi atėmė daug au
ditorijos publikos. Daugiausia 
Lietuvių auditorijai pakenkė tė-

EDVARDAS ŠULAITIS

vai jėzuitai su savo Jaunimo cent
ru. Ten persikėlė beveik visi su
sirinkimai, repeticijos ir dalis 
koncertų bei šiaip mažesnių pa
rengimų.

Čia reikia išduoti “paslaptį” — 
kodėl susirinkimai J. Malioriui 
buvo naudingi, nors kaip žinome, 
už jų patalpas mokėti nereikdavę. 
Biznis ateidavęs iš baro, nes po- 
sėdžiaūtojai pavilgydavę gerkles 
tauriaisiais gėrimais, kas duodavo 
nemaža pajamų. Jėzuitų Jaunimo 
centras tokių “patarnavimų” ne
teikia. Žmonės, matyt, ir be to ten 
apseina.

Čikagos lietuviai vis dejuodavo, 
jog nėra didesnės lietuviškos sa
lės, tačiau dabar kitataučiams 
perleista. Sakysime, ji ne taip jau 
didelė, galima sutikti, jog ji buvo 
prastokame rajone ir ne taip jau 
puošni, bet vistiek sunku pateisin
ti tuos mūsų tautiečius, kurie sa
vo parengimams nuomodavo kita
taučių sales, bet tik ne Lietuvių 
auditoriją. Čia, žinoma, stebėtis 
nebetenka — lietuviams savo 
žmogaus ir savos gūžtos palaiky
mas visada buvo ir yra svetimas 
dalykas.

Kalbant apie liūdnesnius daly
kus, reikia prabilti ir apie spalio 
23 d. Marijos augšt. mokyklos sa
lėje Įvykusi BALFo koncertą, ku
ris sutraukė tik apie 500 žmonių. 
Taigi didokoje salėje buvo daug 
tuščių vietų ir vaizdas gavosi kiek 
nejaukus- Didžiajai Čikagai toks 
publikos skaičius yra apgailėti- 

j ai mažas, ypatingai, kada koncer
ną rengė šalpos organizacija ir 
apie tai kasdien lietuvių spaudo
je buvo būgnijama.

Pasirodo, kad po koncerto teko 
išgirsti, kad čia pakenkęs jaunųjų 
talentų Įtraukimas Į programą. 
Kažkodėl žmonės nori pasitenkin
ti “žymiais” vardais, bet ne nau
jais ir talentingais asmenimis, ku
rie už metų kitų pilnai galėtų at
sistoti Į anų batus, jeigu tik jaus
tų tvirtesnį užnugari.

Programos rengėjai buvo surin
kę tikrai daug talentų: sol. D. 
Montgirdaitę iš Bostono, šokėją 
T. Stasaitę iš Clevelando, pianistą 
A. Vasaiti iš Cicero ir jaunimo 
taut. Šokių ansambli iš Čikagos 
(40 asmenų). Taigi vargu ar buvo 
galima ką nors daugiau duoti, jei-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

posto salė, talpinanti apie 500 
žmonių. Tačiau buvo nustebta, 
jog pusvalandj prieš programos 
pradžią visos vietos buvo užimtos. 
Prisiėjo programą kartoti kiek 
vėliau. Ir į tą pakartojimą nema
žai susirinko.

Amerikos lietuvis J. Stukas ne
seniai aplankė ir Kanados lietu
vius, todėl apie jo pranešimą čia 
plačiau nekalbėsime, čikagiečius 
jis sudomino gyvu dabartinės Lie
tuvos gyvenimo iškarpų perdavi
mu ir trumpais, bet daug pasa
kančiais komentarais. Jo parody
tas filmas nebuvo ilgas ir tech
niškai neper geria usiasi atliktas, 
bet pridėjus pačio J. Stuko žodi
ni apibūdinimą, sudarė malonią 
pilnumą. J. Stukas nusiskundė, 
jog visoje komunistų valdomoje 
Lietuvoje nebuvo galima Įsigyti 
filmo, todėl tik tiek maža vaizdų 
iš ten atsivežė.

Nustebino ir J Stuko drąsa bei 
puikus lietuviškų reikalų supra
timas. Jo žodis būvo atviras ir Įti
kinantis, o kartu jąme nesimatė 
diplomatiško nenuoširdumo. Sa
vo pranešimo pabaigoje jis krei
pėsi į klausytojus, kad jie atjaus
tų ir suprastų Lietuvoje gyvenan
čių tautiečių padėtį. Jis su paste
bima širdgėla kalbėjo ir apie mū
sų politikus, tariamai didelių 
darbų atlikėjus, kurie savo dar
bais nieko neprisideda prie pa
vergtos Lietuvos padėties pageri
nimo- J. Stukas kvietė mesti 
bergždžią partinę veiklą ir dar
buotis dėl vargstančios Lietuvos.

Šio pranešimo kaikūrios mintys 
buvo lyg mūsų tėviškės šauksmas, 
atneštas neseniai ten viešėjusio 
žmogaus. Reikia tik tikėtis, kad 
tas šauksmas neliks, kaip tyruose 
šaukiančiojo aidas.

METAS RUOŠTIS!
Al. gimantas

Taip, pats laikas. 1961 m. lie
pos pradžia dar tolima, bet jau 
pats metas ruoštis II Dainų šven
tei. Ruoštis visiems — tiek daly- 
viams-choristams, tiek ir tiems, 
kurie dar tik dabar žada Įsi jung
ei į jau veikiančių chorų gretas, 
tiek ir tiems-gausiems mūsų tau
tiečių būriams, kurie panorės pa
tys dalyvauti ir pajusti visą didy
bę ir groži tos lietuviškosios me
no manifestacijos žiūrovų ir klau
sytojų suoluose.

Dar nespėję Įsiregistruoti cho
rai — tenebijo. Dar nepavėluota 
ir šventės rengėjų pats nuošir
džiausias ir didžiausias noras yra 
susilaukti visų, visų be išimties, 
betkur veikiančių lietuviškųjų 
danos mylėtojų junginių.

Muzikų komisija savo paskuti
niame posėdy, kuriame, be Čika
goje gyvenančių muzikų ir cho
rų atstovų, dalyvąvo iš Toronto 
St. Gailevičius, iš Omahos Br. Jo
nušas, o dėl ligos negalėjęs at
vykti iš Cleveland© p. Mikulskis 
atsiuntė Savo pageidavimus raš
tu, jau galutinai priėmus miš
raus, vyrų ir moterų chorų reper
tuarą. Jis jau išspausdintas ir iš
siuntinėtas chorams. Tai jau ne
mažas darbas, bet jo dar daugiau 
teks atlikti jau netolimoj ateity.

Yra balsų besistebinčių, kodėl 
II Dainų šventei ir vėl parinkta 
Čikaga- Žinoma, būtų labai miela, 
kad tokio pobūdžio lietuviškosios 
šventės galėtų būti ruošiamos pa
eiliui bent kiek didesnėse lietu
vių gyvenamose vietose, bet, per
žvelgus visą tokio Įvykio balansą, 
pasvėrus visus “už” ir “prieš”, 
teko vėl bazuotis Čikaga. Visdėl- 
to, tik . joje tegalima sutraukti
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Sidzikauskas.

IŠSTOTI IR SOVIETU 
KOLONIZMAS
Pavergtųjų i yra baudžiama mirtimi. Sovietinis 

Europos Tautų Seimo pirm, ir:kodeksas, beveik be pakeitimų,
Lietuvos delegacijos pirm., paša-: yra primestas ir vadinamoms šo
ke kalbą sesijoj, kuri spalio 24 d. i vietinėms respublikoms.
svarstė sovietini kolonizma ir JT ■ Teisė atsiskirti vra, žinoma, be-

■ daugiausiai klausytojų (kuri kita 
! kolonija galėtų tikėtis 10.000 žiū
rovų?), be to, Čikagoje ir palygi
nus netolimose apylinkėse turima 
daugiausiai chorų. Tuo pačiu at
krenta jiems, kad ir nepilnas, ke
lionių apmokėjimas. Tame did
miestyje yra neblogas ir gerų pa
talpų pasirinkimas.

Ir jei I Dainų šventei turėtos 
patalpos tebuvo šaunios tik iš pa
čio salės pavadinimo ir viduje ne
teikė patogumų nei programos 
pildytojams, nei patiems klausy
tojams, šį kartą tokio nesmagu
mo jau nebus. Patalpos gaunamos 
patogios, modernios ir žymiai ge
riau pritaikytos dainavimui.

Iš rengėjų sluogsnių teko patir
ti, kad Ii Dainų šventėj.ypač lau
kiama, tikimasi ir prašoma kuo 
skaitlingesnio Kanados lietuvių 
dalyvavimo. Jau dabar kanadie
čiai kviečiami sutvarkyti savo ki
tų metų atostogas taip, kad liepos 
pradžioje galėtų pasiekti tą “lie- 
tuviškiausiąji” Šiaurinės Ameri
kos didmiesti — Čikagą. Kurie 
dar nėra buvę Čikagoje, turės 
progos kartu aplankyti ir kitas 
lietuviškas Įstaigas. Įmones, baž- 

i nyčias, mokyklas, laikraščius, or- 
I ganizacijas, namus, gimines ir pa
žįstamus. Kiti, jau anksčiau vie
šėję, turės progą dar kartą pasi
svečiuoti čikagiečių tarpe, kurie 
visad yra vaišingi ir malonūs sa
vo svečiams.

Bet pats svarbiausia reikalas 
ir tikslas tegali būti vienas — da
lyvauti II Dainų šventėje. Jei 
skaitant laikraščiuose korespon
dencijas iš įvairių vietovių gali
ma spręsti, kad tautiečiams lyg ir 
atsibodę lokalinio pobūdžio pa
rengimai ir i juos atsilankoma 
mažiau, to negalima pasakyti apie 
neeilinius ir tambaus masto lie
tuviškuosius pasirodymus: ar tai 
bus lietuvių dienos, operos, jubi- 
lėjiniai koncertai ir t.t. tautiečiai 
užpildo sales iki pačių paskutinių 
vietų, kartais net ir stovinčius 
sunku suskaičiuoti. Taigi, išeiviai 
nėra abejingi tokio pobūdžio pa
rengimams. Ir tuo labiau laukia-*■ ' 1 I . . I IX lauiau XCIVIXVACX

laikyseną. Paminėjęs, kad eilei; reikšmė kariškai okupuotame ir mas tautiečiu pritarimas ir akty- 
satelitinių valstybių JT atstovavo; diktatūriškai valdomame krašte, f yus dalvvavimas šventėse, kur 
Kremliaus patikėtiniai, kalbėjo: į kuriame gyventojai neturi jokių. jau yra jaučiamas mūsų tautinio 

„Mano kraštas, Lietuva, lygiai priemonių pareikšti savo nusista- j prestižo reikalas, kur skaitlingas 
kaip ir kitos dvi Baltijos valsty*' tymo ir savo veiklos. Kai 1936] d^Įvvavimas visa ivvki paverčia 
bės, turėjo greičiau nelemta pri* m., po paskelbimo vadinamosios stambia lietuviškumo demonstra- 
vilėgija būti atstovautos pasaulio; Stalino konstitucijos, kurioje toks : cija kur ir niūsasis menas šiuo 

įu buvo norima ši karta anseiti or®an^zac^°^ Pat*es sovietu kolo-: nuostatas yra įrašytas, vienasatveju daina, reprezentuojamas 
be mūsų buvusiuju ar esamu ope- ininės ^perijos Viešpačio — Ni-; Amerikos žurnalistas paklausė i pakankamai augštame Ivgvje- To- I ros žvaigždžių arba tu kurie įau -kJto? Chruščiovo. Niujorke jis ne- Staliną, ar ištikrųjų sovietines; kie įvykiai, lyg kokie brilijančiu- 
ouvo dažnai ‘ scenoje*’ nešykščiai' jsdriso suminetr Baltijos valsty-j resputtiko?-gaH .igiti is Sąjun- ’ kai ’ išeivijos gyvenime, padeda 
aoiploti. : oių, 1940 m. paverstų sovietų ko-; gos tas atsakęs: Tegu tik paban- lietuviško kraujo gaivinime.

Čia norisi iškelti dar viena fak-: tačiau savo rugsėjo.23 į do!”. j mums jau verkiant reikalingi ir
ta ir Dasakvti kad mūsų publiko-ka^°Je Jungtinėse Tautose jis; Sovietų komunistų partijos XX : tik reikėtų ju pageidauti dažniau, ie vargu ar vra užšilikef “parė-pasake’ kad “kiekviena mūsų suvažiavime Chrusciovas savo kai-■ n Dainų šventės rengėjai jau 

ęentuoja programų.rengei Da- 
bar jau pradeda aiškėti, jog, ne
žiūrint koks būtų svarbus rengė
jų užsimojimas bei kokie augšti 1 
jų tikslai — žmonių verkšlenimu ' 
nepritrauksi. Jeigu publikai pa
tiks, ji dabar jau ryžtasi mokėti 
už bilietą po $5 ar $10 ir ją ten Sovietų konstitucijoj 15-me pa- 
daug kviesti nebereikia. Ir visai ragrafe išvardinta tariamoji teisė 
galima nesakyti, jog pelnas eis atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos 
šalpai ar priešingai i vieno as- yra paneigta tos pačios konstitu-
mens kišenę. Bet kaip tai publi
kai patikti, jau yra klaustukas, į 
kuri tvirtą atsakymą yra sunku 
duoti nors nujausti ji galima.

ji to nori”. Tas teigimas reiškia, 
kad ir Baltijos valstybes jis laiko 
esant “sovietinėmis socialistinė
mis respublikomis”, priklausan
čiomis jo valdžiai.

“TEGU TIK PABANDO!”

boję pasmerkė kaikuriuos Stalino; turi gana ‘ ėfektvvu informacini 
nusikaltimus, bet praėjo tylomis aparatą, kuriam “vadovauja žurn. 
oro Stalino, susimokiusio su Hit- gt. Daunys. Toji žinvba teiks in- 
lerių, tarptautinius nusikaltimus, formaciją visuomenei per spau- 
liečiančius Baltijos ir kitas dabar i y radiją ir kitais lietuviškosios 
pavergtas Vidurio ir Rytų Euro-, informacijos būdais. Tikimasi, 
nnc valctvh^ f..n hfidn t kad mūsų laikraščiai galės gauti

ir apmokėtų skelbimų šventės rei
kalais. Iš pirmosios šventės ren
gimo darbų jau daug kas pasimo
kyta, buvusios klaidos nebus kar
tojamos ir visas darbas vyks žy
miai sklandžiau. Tą turės pajusti

pos valstybes,, tuo būdu netiesio
giniai juos prisiimdamas.

KOLONUOS ANT
DURTUVŲ
Savo kalboje JT Chruščiovas 

akiplėšiškai pozavo kaip aršus an- 
tikolonistas ir kovotojas už lais
vą tautų apsisprendimą ir nepri- dalyvaują chorai ir patys žiūro-

_ i”, vai. Ateity, bandysime pateikti 
yra lengva kalbėti už ir daugiau aktualybių iš šventės 

ruošimo darbų.

SUNKU SUFORMUOTI 
IMIGRACIJOS POLITIKĄ

(CSc) — Neseniai pasigirdo bal- kurie sako, kad imigracija prisi- 
sų, kad Kanada turi pareigos pri- dės prie nedarbo pad Įdėjimo, ne
imti naujų imigrantų pagal žmo
niškumo principą, net jei tai pa
veiktų ir i gyvenimo lygio suma
žinimą. Paleidžiant visą eilę pa
bėgėlių stovyklų Austrijoje ir Vo
kietijoje, Kanada užsibrėžė Pa
sauliniais Pabėgėlių Metais sukel
ti $432.500 ir dalyvauti tų stovyk
lų likvidavime, bet Kanada surin
ko jau $625.000 šiam tikslui. Tai 
reiškia, kad 1.300 pabėgėlių galės 
palikti stovyklas, bet tai dar ne
reiškia, kad šis kraštas tuo pačiu 
juos ir prisiima. Kanados vyriau
sybė jaiičia, kad akivaizdoje ne
darbo, nebūtų žmoniška drąsinti 
imigrantus važiuoti i Kanadą. 
Kiekvienas imigruojantis tikisi, 
kad jis pagerins savo būvi ir pa
kels gyvenimo lygi, ir todėl esa
momis sąlygomis imigracija ne
gali būti skatinama.

Imigracijos ministerija atitin
kamai tokiam nusistatymui yra 
išleidusi suvaržymus visai imi
grantų kategorijų eilei, nebent tie 
imigrantai turi jau numatytus 
Kanadoje darbus. Todėl ir yra 
sunku formuluoti imigracijos po
litika, nors daug kas norėtų įva
žiuoti. Todėl yra labai didelis skir- sisiekimas upėmis ir ežerais nėra 
tumas nuomonėse tarp tu, kurie masinantis dalykas naujakuriams.

cijos 14-jo ir 133-jo paragrafų, 
kurių pirmasis visą valstybės val
džią ir galią atiduoda centro vy
riausybei, taigi Kremliui, o antra
sis nustato, kad “valstybės val
džios ar galios pažeidimas yra 
baudžiamas visu Įstatymų griež
tumu, kaipo pats šlykščiausias nu
sikaltimas”. Vaizdo pilnumui 
reiktų dar priminti ir atitinkamus 
sovietinio baudžiamojo kodekso 

_ nuostatus, pagal kuriuos betko- 
imta Dariaus - Girėno veteranų i kia tos rūšies veikla ar agitacija

klausomybę. “Sovietų Sąjungai 
teigė "jis,

(Nukelta į 6 psl.)
Kad čikagiečiai dar domisi pa

vergtąja Lietuva parodė J. Stuko 
pranešimas ir filmas apie gyveni
mą tėvynėje Lietuvos Vyčių or
ganizacija, rengdama šią progra
mą, jokiu būdu nesitikėjo susi
laukti tiek daug žmonių. Buvo pa-

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE

SAVO

štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

PRIEŠ PIRKDAMI
AR KEISDAMI

VANDENS ŠILDYMĄ
PASKAMBINKITE

TORONTO HYDRO

— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungimą 
ar elektros įrengimų priežiūrą

— Jokių nuošimčių
— Įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate

Dviejų asmenų šeimai mėnesinių 
vandens šildymo elektra išlaidų 

vidurkis yra $2.97.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
EM. 3-2261 — 14 Carlton St

HYDRO JŪSŲ. NAUDOKITE JĄ!
GYVENKITE GERIAU SU ELEKTRA 1527

‘95” APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

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

■ merino siūlų, garantuoja 
' jums apsaugą ir šilumą. 

Beveik 90 metų patyrimo šiame 
darbe garantuoja jums, 
kad tai puikūs gaminiai. 

Išausti, kad laikytų, nesvarbu 
kiek kartų prosysite.

Vyrams ir berniukams 
pagamintų ištisinių apatinių 

marškinių ir kelnių.

Garsūs 
nuo 1868 metų

95-FO-6

vertina imigraciją kaip dat dides
ni nedarbą, ir tarp tų, kurie sako, 
kad didėjantis gyventojų skai
čius Kanados ūkišką gyvenimą 
tik pakels, nes ir prekių sunau
dojimas pakils. Abi šios nuomo
nės labai suprastina ūkišką prob
lemą, kuri įtraukia ir daug kitų 
ekonominių faktorių.

Daug priekaištų būtų galima 
padaryti abiem šiom nuomonėm 
dėl imigracijos. Pavyzdžiui, tie.

numato paprasto dalyko, kad dau
gelis jau įleistų į Kanadą nėra 
darbo ieškotojai. Skaičiai rodo, 
kad pusė imigravusių 1958 m., 
kurie skaitėsi didžiausi imigraci
jos metai, yra prisiglaudę prie pa
siturinčiai gyvenančių kanadie
čių, kurie neieško darbo ir yra tik 
gėrybių naudotojai. Bet kada šių 
šeimų galvos taps bedarbiais, tai 
abejotina ar jų imigravusieji na
riai daug prisidės prie Kanados 
ipirkimo galios.

Tie. kurie yra šalininkai neri
botos imigracijos. yra linkę prie 
argumentų, kurie neišlaiko kriti
kos.

Jie sako, kad masinė imigraci
ja padarė iš JAV tai, kuo jos 
šiandien yra, ir kad Kanada, jei 
tik ji skatins imigraciją ištisą me
tų eilę, gali pasiekti augšto gyve
nimo standarto ir panašaus pra
monės išaugimo. Jie užmiršta, 
kad Kanados 30% visų žemių gu
li i šiaurę nuo 60-sios paralelės, 
linijos, kuri eina per Hudsono 
įlanką, ir dar labai didelė žemių 
dalis ir i pietus nuo jos, nėra pa
lanki gyvenimui. Nei klimatas, 
nei žemė, nei topografija, o su*

Tokių sąlygų nėra JAV.
Y ra aišku. kad kiekvienas kraš

tas turi nusistatyti savo nuosavą 
imigracijos pilitiką, imant dėme
sin savo šalies individualias sąly
gas, reikalą ir esamas ekonomi
nes sąlygas. Kanada yra reikalin
ga pozityvios programos savo 
valstybiniuose interesuose, bet 
imigracija turi būti svarstoma są
ryšy su visu ūkiu. Nereikia jos 
nei pervertinti, nei nedavertinti.



TŽVISKtS ŽIBURIAI

Pavergto yneje Hamilton, Ont.
HAMILTON© ATEITININKAI — 

iaunuėia>. moksleiviai t sen* v l 
šį šeštadienį ir sekmadienį minės 50 
metų aieiiininkijos įsucuuiun su. u&i,. i

auvykęs su dkskursija į Lietuvą ten parapijos salėje Vytauto Birėtos pa- 
MsUiko keletą mėnesių, kaip buvo sa-J skaitą “Mūsų tautiniai uždaviniai trem- 
koma, rinkdamas medžiagą knygai ’ tyje”, o po paskaitos 7 vai. parapijos 
3pie Lietuvą, prieš išvažiuodamas iš bažnyčioje pamokslas ir gedulingos pa- 

atgal į JAV parašė viešą pa-1 —j—
tūtą. Vėliau jis aplankė Paryžių, Miun- uekos laišką, kurį išspausdino “Tiesa” 

giasi, pasak j», dideliais dabartinės 
uietuvos laimėjimais, ypač jį sužavėję 
galimybės visiems mokytis ir medici
nos nemokamas patarnavimas. Gyveni
mas esąs visai nebe tas, kokį jis ma
tęs lankydamasis Lietuvoje 1931 re.

Tačiau Margeris jau nekalba apie 
jokią knygą bei apie jokią medžiagą, 
kurios-pasirinkti jis skelbėsi ten vyks
tąs. Ar-jis nuo tos knygos jau atsisakė?

J. Šileika gimė 1883 in. liepos 2 d. 
Jadagonių km., Sakių apskr. Jaunas 
išvyko į JAV, kur baigė vidurinę mo
kyklą, o 1910 m. Čikagos dailės insti- maldos už mirusius ateitininkus. Po to 

išpažintis. .
Sekmadienį, lapkričio 13 d., 11 vai. 

iškilmingos pamaldos, kurių metu pa
mokslą pasakys Federacijos dvasios 
vadas kun. J. Kidykas ir bendra ko
munija. Po pamaldų parapijos salėje 
bendri pietūs. Pietų metu žodis Kana
dos ateitininkų krašto valdybos pirm. 
.>t. Juozapavičiaus.

3 vai. p.p. toje pačioje salėje iškil
mingas aktas ir meninė dalis. Iškilmin
go akto metu paskaita Ateitininkų Fe
deracijos tarybos pirm. dr. Adolfo Da- 
mušio ir svečių sveikinimai. Meninę 
dalį išpildys patys ateitininkai iš Ro- 
chesterio, Toronto ir Hamiltono. Po 
to jaunimui šokiai.

Norintieji dalyvauti pietuose yra 
kviečiami užsiregistruoti iki šio mėne- 
so 10 d., t .y. ketvirtadienio, pas val
dybos narius: G. Latauskaitę, 69 Proc
tor Blvd., tel. LI. 5-7623 ir J. Pleinį,

cheną, dvejis metus gyveno Maskvo
je, o 1915 m. grįžo į JAV, iš kur 1921 
m. grįžo į Lietuvą mokytojauti Kau
ne meno mokykloje. 19^:0 m. pradėjo 
dėstyti tapybą Vilniaus dailės akade
mijoje. 1958 m. 75 m. amžiaus pro 's 
jam buvo suteiktas LTSR liaudies dai
lininko garbės varčias. Jis taip pat ap- 
lovanotas medaliu “Už šaunų darbą1 
1941-1945 metų Didžiajam Tėvynės

/ kare” ir aiigšč. tarybos prezidiumo gar
bės raštu. I- , - A- -X 1 A XPaskutiniaisiais metais buvo pensi- Lietuvos mokytoja nepatenkinta. Vii-
mnkas. Kūnas buvo pašarvotas Kauno. “iaus «««*» sPal,° » <1 Pacitavo lad- 
S. Žuko vardo dailės mokykloje. j .Voluet1’

buvusios Upiškes vidurines, mo-
Sudėikių klėbbną Gražį “Tiesa”, Nr. kyklos mokytojos, kuri neseniai išva- 

251, puola, būk jis tūlos Jasūdienės žiavusi į-V. Vokietiją ir čia būk apsi- 
išviliojęs 500 rublių, o iš tūlos Syvie- vylusi. Jau^Berlyne atsidūrus jai pa
nes dar daugiau. -sidarę liūdna, ėmusi verkti. Paskiau

Jį pakeitęs iš Pandėlio Kvetkų para- per Friedlando stovyklą pateko į Va- otVu iei m ir j nei
pi jos atvykęs kunigas Tamašauskas, karus. Buvusi pakviesta dirbti lietuvių 1(0 Tisdale To Tuau-

Škicinis projektas architekto inž. A. Tyliaus
Hamiltono ir plačiųjų apylinkių lietuviai kuria didįjį naujosios išeivijos tautinį paminklą. Jo-realizavimas jau daugiau negu įpusėtas. Tai pirmasis tokio 
masto visame laisvajame pasaulyje lietuvių bandymas po paskutiniojo karo. Plačiau su projektu susipažinsime gruodžio 4 d. ivykstančiame Hamiltono 
Lietuvių Namų narių visuotiniame susirinkime, kuriame tuo-reikalu pranešimą padarys pats projekto autorius inž; A. Tylius. LN v-ba kviečia visus tau
tiečius iš toli ir arti jame skaitlingai dalyvautu Susirinkimas Įvyks Lietuvių Namuose Hamiltone 4 vaL po pietų.' St. Bakšys, HLN v-bos pirm.

Jis taip pat kaltinamas gobšumu.
Kun. Gylys yra Pašilės klebonas.
Kūn. Naguievieius yra Krinčino kle

bonas. :■ f. ''
Rusu kalba Lietuvos mokyklose pa

likta nebeprivaioma, nors jos pamo
kų skaičius nesumažintas. Zimanas 
•‘Tiesoje” rašo, kad savanoriškai rusų 
kalbos mokiniai mokąsi ne, mažiau, 
kaip ir tada, kai tai buvo privaloma.

Architektūros institutas Kaune, bu
vęs buv. “Pažangos” rūmuose, spalio 
11 d: persikėlė į naujus rūmus Tune
lio gatvėje. Institutas priklauso Liet. 
Mokslų akademijai ir yra tyrimo bei 
studijų įstaiga. Jo direktorius yra Sa
baliauskas. mokslinis sekretorius Bla
ževičius.

Kaip atrodys naujasis sovietu rub
lis? Monetos 1, 2, 3 ir 5 kapeikos esą 
nukaltos iš bronzos, 10, 15, 20 ir 50 
kapeikų ir rublis iš nikelio lydinio. 
Rublis esąs tokio pat dydžio, kaip da
bartinė penkių kapeikų moneta.

Naujas 100 rublių banknotas esąs 
tik šiek tiek didesnis už dabartinį 1 
rublį. 25 rublių banknotas alyvinės 
spalvos, 10 rublių raudonos, 5 rublių 
mėlynos spalvos, o 1 rublio banknotas 
esąs toks pat, kaip dabartinis rublis.

Iš aprašymo atrodo, kad visi pinigai 
bus labai panašūs į carinių laikų Ru
sijos pinigus. Tik neminimas buvęs 
žalias 3 rublių banknotas ir monetų 
tarpe nėra nei vienos sidabrinės, kai 
carų monetos nuo 10 kapeikų augštyn 
buvo sidabrinės.

Dujotiekio linija Vilniaus ir Kauno 
dar nepasiekė. Neseniai į dujotiekį 
įjungtas Minskas (Gudijos sostinė). 
Vilnių numatoma pradėti aprūpinti na
tūralinėmis dujomis tik kitais metais, 
o Kauną tik 1962 m. Kauno pramonės 
rajone, į šiaurę nuo Petrašiūnų, sta
tomas keliolikos kvadratinių kilomet
rų dujų paskirstymo centras. Apskai
čiuojama, kad Kaunas 1962 m. sunau
dos 112 milijonų kub. metrų dujų. 
Pirmiausia būsią dujofikuojami stam
bieji fabrikai, o butai tik antroje ei
lėje. Tik naujuose namuose jau dabar 
įrengiami dujotiekio prietaisai. E.

žemaičių etnografinis dainų ir šokių 
ansamblis, kurio būstinė Telšiuose, ne
tik propaguoja senovės žemaičių dai
nas, bet ir renka jas. Neseniai kolek
tyvas, gastroliuodamas šiaurės Žemai- 

* tijoje; atsivežė į magnetofono plokšte
les įrašytų dar iki šiol neužrašytų že
maičių dainų. Nemaža senovės dainų 
padainavo Barbora Kliauzaitė, Gedgau
dienė ir kitos. E.

“Papuoškime tėviškę sodais!” Tokį 
užrašą iškėlė prie įėjimo į taryb. ūkio 
sodą Kuršėnų sodininkai. Sodas yra 
didžiausias rajone ir turi 57 hektarus: 
Sodas dar plečiamas. Ūkyje būsią pa
statyti sandėliai ir vaisių džiovykla.

Oto susisiekimas iš Klaipėdos šiemet 
išplėstas. Kasdien į Vilnių išskrenda 
du lėktuvai, vienas į Maskvą. Atidary
ta dar viena linija: du kartus per die
ną lėktuvai skrenda į Liepojų, o iš čia 
galima persėsti į Rygą ir Leningradą,

Stasys Vabalevičius, augščiausiosios 
tarybos prezidiumo įsaku atleistas iš 
Lietuvos ministerių tarybos Valstybi
nio statybos ir architektūros reikalų 
komiteto pirmininko pareigų. Paskelb
ta, kad jis pereinąs i kitą darbą.

Kaip sovietinis režimas išnaudoja 
Lietuvos jaunimo darbo jėgą, matosi iš 
tokio pavyzdžio. Vilniuje pastatyti ir 
perduoti naudojimui naujieji Valsty
binio pedagoginio instituto rūmai. Tai 
esąs pats didžiausias iš visų pokario 
metais statytų Vilniuje pastatų. Pasi
rodo, kad nuo pat statybos pradžios 
tūkstančiai to instituto studentų turė
jo dirbti prie statybų kaip paprasti 
pagalbiniai darbininkai.

Žaliakalnyje. Kaune, Vydūno alėjo
je, baigtas statyti bendrabutis Poli- 
tecnikos instituto studentams. Su esa
mais ir dar numatytais bendrabučiais 
institutas turės 6 bendrabučius. Ir šių 
bendrabučių statyboje dalyvavo ir da
lyvauja patys studentai. E.

gimnazijoje, bet jai nepatikę-, kad mo- gusiems pietfis $1
kiniai jos vis klausinėję, kaip ten lae-; Jaunučiai ir moksleiviai sekmadienio 
tavoje žmones badauja, kaip vaikšto n vaL iškilmingose pamaldose daly. 
basi, neapsirengę, kaip jie v^i ten vattja orgaKizuotai ir uniformuoti. Tad 
virtę rusais. nuskurdėliais nebemo- ^ renkasį f a ijos
kanciais mylėti savo krašto. Girdi, tai salę iš kur organi2Uotai eisime | pa.

maMas.' .■ * ■'
Maloniai kvieičame visus Hamiltono 

ir apylinkių lietuvius, o ypač aplink 
gyvenančius ateitininkus, dalyvauti 

A x. .. . i šioje šventėje, pasidžiaugti 50 metų 
ateitininkijos laimėjimais ir pasisemti 
naujų jėgų ateičiai.

Hamiltono ateitininkai.

kiniai jos vis klausinėję, kaip ten Lie-

esą auklėjimo pasėka: Ne mylėti Lie
tuvą, o laikyti ją baisiausiu kraštu ir 
neapkęsti jo. “Man nepatiko ir aš ne- 
pasilikau dirbti”, rašo ji. Savo nusista- 
tymą dėl užsienio lietuvių ji taip api
būdina: “ ’ 
nemažai, bet aš jais esu pasipiktinusi. 
Kadangi ir jie galvoja, jog žmonės Lie
tuvoje yra nevalgę, ir negėrę ir neap
sirengę ir bendrai pas mus nieko nė
ra... Dabar aš pasijutau, kaip 
ku svetimame krašte ...”

Lietuvos kam jaunimo centras 
reigojo savo narius, g; 
muose, susirūpinti ’kukurūzų augini-! Lietuvių Namuose.
mu (mat suaugusieji, kaip ikšiolinė1' Apylinkės valdybos padėka. United 
praktika parodė, nelabai rimtai į tai Nations festivaliui sėkmingai ir įspū 
žiūrėjo). Be to, nusiųsta į provinciją dingai praėjus, dėkojame tiems, kū 
160 parinktų komjaunuolių, kurie per- • rie prisidėjo prie tos šventės pasise 
ims gyvulių fermų tvarkymą. E. i kimo. Ypatingai mūsų nuoširdi pade

, . . _ , , . . I ka tenka: mūsų tautiniu šokiu grupėsPienocentras-jau prieš karą buvo įsi- n€nuį|stama| įr energjngaį vadovei p. 
gijęs ;s^ĮyP4 Šiauliuose ir suplanavęs Breichnuinienei ir visiems jos grupės 
statyt! didzmlę pieno perdirbimo jmo- šokėjams. p. Latauskienei ir p. Milą- 
”5’ Pysnese Vilniaus radijas spa- jjenej ju meniškai iškeptus saldu-

mynus, kurie puošė lietuvišką stalą ir 
savo įdomumu stebino žiūrovus.

Dėkojame visiems už paskolintus 
eksponatus parodėlei, kurie buvo tiek 
įdomūs ir gražūs, kad ne vienas norė
jo ką nors iš jų nusipirkti. Nuoširdžiai 
dėkojame L. Skripkutei, kuriai buvo 
pavesta visais lietuviškais reikalais rū
pintis toje šventėje. Apyl. v-ba.

čiamas. Neseniai sumontuota dar 15 HAMILTONO AT-KAI — mokslei-

APYLINKĖS ŽINIOS
Hamiltono apylinkės valdyba ruošis 

i 550 metų Žalgirio mūšio, Tautos ir Ka 
įpa- i riuomenės švenčių minėjimą. Minėji 

gyvenančius kai- i mas Įvyks lapkričio 20 d., 5 vai. p.p

sun- 
E.

lio 19 d., tik dabar rytiniame miesto 
pakraštyje pradėtas statyti pieno kom
binatas. šaldytuvai būsią. 500 tonų 
talpos. Gamybos procesai būsią me
chanizuoti ir automatizuoti. Per pa
mainą įmonė galėsianti perdirbti 60 
tonų pieno. Pirmoji produkcija pasiro
dysianti kitų metų pabaigoje. E.

Plungės lininių audiniu-fabrikas ple- •

naujų audimo staklių. Verpimo ce
chuose pagaliau įvesti nauji venti
liatoriai. E.

HAMILTONO LIETUVIŲ GRUPĖ išaugo ne mažiau jauki, raudonomis 
nėra gausiausia Kanadoje, tačiau ji vi-' plytomis praeivio dėmesį atkreipianti, 
są laiką kruta, planuoja; kas nebetin-: plačiais langais atsiverianti klebonija, 
ka, nugriauna ir stato iš naujo. To j Todėl Hamiltono lietuviai gali džfaug- 
veržhimo vaisiais galėjo pasigėrėti 
paskutinėmis deinomis ne tik patys 
ham ii t on iečiai, bet net svečiai iš To
ronto išsivežė gajos kolonijos užkre
čiančią nuotaiką. Josios pagautas, vie
nas-iš Toronto svečių išsitarė: “Sekan
čiais metais ir pas mus stovės toks na
mas”. Tas buvo pasakyta ryšium šu
naujos klebonijos atidarymu Hamilto
ne. Šalia jaukios, erdvios bažnytėlės

tis atbaigtu savo religiniu bei tautinės 
kultūros centru.

Kiekvieno tikslo siekiant, reikalinga 
nugalėti daug kliūčių, sunkumų; jų ne
stigo ir Hamiltone. Pačiam klebonui 
kun. dr. J. Tadarauskui ištisus penkis 
mėnesius reikėjo pamiršti vakarie
čiams įprasto civilizuoto žmogaus 
standarto ir pasiversti urviniu žmo
gum. Rudeniop atsilankęs Hamiltonan,

K. Liet. Kat. Moterų D-jos Hamiltono skyr. valdyba. Iš kairės sėdi: 
pirm. A. Žilvytienė, dvasios vadas kun. dr. J. Tadarauskas, p. Tu- 
maitienė, stbvf: Blekaitienė, Kažėmėkienė ir M; Vaidotienė.

Lietuviai pasaulyje

viai ir sendraugiai — buvo išvykę į 
Rochesterį spalio 30 d., kur dalyvavo 
Rochesterio ateitininkų dešimtmečio 
šventėje.

ATEITININKŲ SPAUDOS KIOS-
Kova prieš “spekuliantus“. Lietu

voje pastaruoju metu sugriežtinta ko-Į 
va su vadinamais “spekuliantais velt- KAS šiomis idenomis gavo naujų mal- • 
ėdžiais”, kurių esą dar labai daug. Kai- daknygių: “Sveika Marija”, “Būk 
kuriose Lietuvos vietose buvo: suruošti mums malonus” ir vaikams “Vardan 
net mitingai tuo klausimu, šūkiu “Kas; Dievo”. Kioske taip pat jau galima 
nedirba — tas nevalgo”. Tokiuose pa- gauti kalėdinių sveikinimų. Kioskas 
rengimuose paprastai dalyvauja ir pro-; atidarytas kiekvieną sekmadienį po 11 
kurorai. . ! vai. pamaldų. J. P.

A. A. JULIJAI ŽUKAUSKIENEI mirus, 
jos dukterį Valę ir žentą Antaną Pauliukus 

nuoširdžiai užjaučia

Kochanku šeima.•-į ■' •

• A.A. JULIJAI ŽUKAUSKIENEI mirus,

dukrai Valerijai ir žentui Antanui Pauliukams

reiškiame gilią užuojautą

Stasė ir Zenonas Gasiūnai.

PORT ARTHUR -FORT W1LOAM Ohf.
MŪSŲ APYLINKĖ yra gavusi min. .58 kempės formanu. Džiaugiamės lie- 

pirm. J. Diefenbakerio laišką, atsaky- j tuvio laimėjimu ir linkime jam geriau- 
mą į mūsų raštą sąryšy su jo kalba 
pasakyta Jungtinėse Tautose. Dėkoja 
už komentavimą. Taip pat prisiuntė 
savo kalbos 1 egzempliorių mūsų rei
kalams.

KUN. ST; KULBIS, SJ, grįždamas iš 
vakarų Kanados trumpam buvo susto
jęs Fort Williame. Gaila, kad negalėjo 
pasilikti čia nors kiek ilgiau.

Pp. RADZEVIČIAUS IR VISAI pp. 
MITALŲ SEIMAI reiškiame nuošir
džiausią užuojautą dėl jų brolio Jono 
Mitalo mirties.

ALBERTAS BRAUMANAS pakeltas

GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 44045, .po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVE.
.................................    ■-■■■...........  I I        ...........

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Tolka
IMuodamos paskolos iki >3.000, morgiaq paskolos iš 7% iki 

>50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

MINDEN BUILDING, 29 KING ST.

sios sėkmės. Jis padeda daug lietuviš
kai veiklai*

SUŽEISTI LIETUVIAI DARBUO
SE: H; Poškus, Baltoms, V. Radaus
kas, V. Bružas buvo savaitę ligoninėj, 
A. Tvarijonavičius dar tebesigydo. Lin
kime visiems geriausios sveikatos.

J. KRUPAITIS gana rūpestingai pra
dėjo rinkti solidarumo Įnašus. Ačiū 
jam.

LIETUVIAI IŠSKLAIDYTI PLA
ČIOSE APYLINKĖSE. Dauguma jau 
atidavė solidarumo Įnašus. Thi tik $2 
per mėtos,- bet jų atidavimas yra be 
galo didelės reikšmės. IŠ tos sumos 
80 c. eina Krašto Valdybai, kuri ir te
turi tik šj pajamų šaltinį visiems rei
kalams. Kultūros Fondui eina 40 c. 
ir 80 c. lieka apylinkės kasoje.

ROMAS MITALAS, kuris ruošiasi 
daktaratui Amerikoje, rudeniop ap
lankė savo motiną.

P|z, RAMONAI i rpp. PAUKŠČIAI 
susilaukė dukrelių. Laiminguosius tė- 
vus sveikiname ir linkime gražiai iš
augėti jaunąją kartą.

Pp. JONAIČIAI, veiklūs lietuviai, iš
sikėlė iš Fort Williamo. Suruošta iš
leistuvės, palydėta į stotį. Linkime 
jiems geriausios sėkmės naujose apy
storėse.

R. KRISČIŪNIENĖ su vaikais va
sarą praleido Vakarų Vokietijoje.

MŪSŲ KORESPONDENTĖ Giedrė

rente.

Niagara- pusiasalis |"žtikau gerb' klci’°”a- p°žemi"ėie pa-
PERĖMUS ŽALGIRIO VIETININ

KUOS VADOVO PAREIGAS B. Simo 
naičiui, jis pasiryžo šios vietininkijos 
skautų veiklą suaktyvinti. Kiekvienas 
darbas yra reikalingas lėšų. Vienintelis 
lėšų šaltinis yra skautų rėmėjai, To
dėl jam kilo mintis visus skautų rėmė
jus apjungti į vieną skautų rėmėjų 
būrelį. Toks rėmėjų būrelis savo veik
loje būtų daug efektingesnis ir pajė
gesnis, nes ir lietuvių priežodis sako; 
“Kai du stos, visados daugiau pada
rys“. Be^ to, skautų vadovybei būtų 
daug lengviau ir sklandžiau dirbti su

: vienu būreliu. Tam reikalui iš buvusio 
i Wellando būrelio buvo išrinkti trys at

stovai į jungiamo būrelio valdybą: V.
; Biliūnas, K. Stankevičius ir J. Paužuo- 

lis. St. Catharines būrelis naujų atsto
vų į naujojo būrelio valdybą nerinko, 
o įgaliojo buvusią būrelio valdybą. Nia
gara Falls atstovė — V. Gudaitienė.

Spalio 23 d. Biliūno ūkyje minėtieji 
: atstovai susirinko pirmo posėdžio su

daryti rėmėjų būrelio valdybą ir nu
statyti darbo gaires. Pareigomis pasi-

- skirstė šitaip: pirm. K. Jasevičius, vi- 
cep. V. Gudaitienė, sekr. P. Alonderis,

’ kąsįn. J. Dainora, parengimų reikalams 
K.‘ Stankevičius, spaudos reikalams J.

5 PaužublfejAikio reikalams V. Biliūnas.
Vadybos kadencijos laikas — vieni 

metai. Nutarta paprašyti buvusią St. 
Catharines skautų rėmėjųTbūrelio re
vizijos komisiją savo kadenciją pratęs
ti iki minėto būrelio vaidybos kadenci
jos galo. Būrelis pasivadino Žalgirio 
•Vietininkijos Skautų Rėmėjų Būreliu.

Valdyba artimiausioje ateityje nuta
rė kreiptis į Crowlando kotelio savi
ninkus pp. Sinkus ar jie nerastų gali
mumų leisti savo hotel ro salėje būre
liui suruošti šokių vakarus.

Prieš gavėnios pradžią suruošti di
desnio masto meno vakarą. Tam vaka-

Sui meninę programą atlikti numatyta 
tkviesti J. Kazėno vadovaujamą ok

tetą Clevelande. Toks didesnuės apim
ties vakaras duotų progos susitikti iš 
įvairių vietų lietuviams ir pasigėrėti 
lietuviška daina.

Numatyta būreliui paruošti statutą. 
Jį paruošus šaukti visuotinį susirinki
mą statutui priimti. Statutą paruošti 
pavesta K. Stankevičiui.

Posėdis praėjo darbingoj nuotaikoj 
ir pasiryžimu ateities darbams išlai
kyti mūsų jaunimą lietuviais.

Žalgirio Viet Skautų Hcm. B. v-ba.

^ Į talpoje, kuri taip buvo užversta visos 
1 klebonijos manta, kad gerai reikėjo įsi
žiūrėti, kur čia baigiasi sienos, kur 
prasideda lubos. Pastebėjęs ant stalo 
telefoną ir viename pasienyje šį tą 
panašaus į guolį, susivokiau, kad pa
kliuvau į. lietuvių parapijos klebono 
kabinetą. Tokia buvo pradžia. Daug 
buvo padėta vargo, pasišventimo. Ta
čiau tas pasišventimas tiek iš klebono, 
tiek iš parapijiečių pusės tapo greitu 
laiku apvainikuotas nauja garbe lietu
viams: spalio 18 d. įvyko klebonijos 
pašventinimas. Jį atliko Hamiltono 
vyskupas Jo Ekscelencija J. E. Ryan, 
dalyvaujant vyskupijos generalvikarui 
prel. J. Hinchey, prel. J .Balkūnui iš 
Brooklyno, 25 parapijų klebonams ir 
eilei kunigų. Po pašventinimo garbin
gieji svečiai buvo kukliai pavaišinti. 
Vyskupo šiltas atsinešimas į atliktą- 
darbą yra užtarnautas atpildas' gerb. 
klebonui, parapijos komitetui ir para
pijiečiams.

Lietuvių Katalikių Moterų iniciatyva 
buvo suruoštas spalio 19 d. parapijos' 
moterų sambūvis, kurio tikslas buvo 
surinkti lėšas virtuvės įrengimui. Da
lyvaujant gausiam skaičiui moterų, tas 
tikslas buvo pasiektas šimtu nuošim
čių.

Viešas kleboxrijos a^iūrėjmras įvy-

WAWA, Ont.
Jau baigėsi vasara. Rodos, taip greit 

praėjo, atrodo, kad tik buvo pavasaris, 
ir vėl jau lapai krenta, šalta žiemužė 
ateina.

Helen kasyklos ir jos visos darbo
vietės atleido daug dirbančiųjų, maž
daug 20% visų dirbančiųjų — apie 
160. Kompanija sako, gegužės mėnesį 
vėl visus paleistus pašauksianti atgal. 
Sis atleidimas lietuvių nepalietė nei 
vieno.

A. BEKINCIUI Helen kasyklos kal
vėje trūkus granderiui, buvo sužeista

JA Valstybės
ATVYKO IS LIETUVOS į Dayton, 

Ohio,- Elena Čibirienė-Ruželytė pas 
vyrą Jeronimą Čibirą. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvusi telefono įstai
gos tarnautoja Kaune, o dabar ji gy
veno kolūky Rokiškio rajone. Išgauti 
leidimą jai išvykti iš Lietuvos pagel
bėjo viceprezidentas Nixon, pernai 
lankęsis Maskvoje.

IS LIETUVOS Į ČIKAGĄ- ATVYKO 
spalio 30 d. Regina Gaigalienė su duk
ra Gražina. Vyras Pranas Gaigalas šei
mos atkvietimu rūpinosi jau pora mė
tų. Jam pagelbėjo viceprez. Nixon, 
pernai vykęs į Maskvą ir ten padaręs 
žygių sovietų - įstaigose.

X JAV liet; studentų SĄJUN- 
GOS suvažiavimas įvyks lapkričio 24- 
27 d.d. Clevelande Tudor Arms vieš
bučio patalpose.

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ LY
GA* Illinois valstybėje užregistruota 
oficialiai. Išrinkta* 24 direktorių taryba 
ir nauja valdyba: pirm. inž. Eug. Bart
kus, dr. S. Biežis, inž. J. Jurkūnas, 
Kimbark, inž. V. Adamavičius, R. Mie
želis ir A: Keželis.
<KUN. ALFONSAS SUŠINSKAS pa 
skirtas šv. Izidoriaus lietuvių parapijos 
klebonu Bradock, Pa. Tai yra Pitts- 
burgho priemiestis.

LIETUVIŲ TARYBINIŲ KULTŪ
RININKŲ žadėtoji grupė, matyt, nebe
atvyks. Kodėl pakeisti planai, niekas 
nepaskelbė. Dabar skelbiama, kad at
vyks bendra sovietinė kultūrininkų 
delegacija; o jos tarpe būsiąs vienas 
lietuvis* būtent Edvardas Mieželaitis, 
poetas, dabartinis Lietuvos Rašytojų 
D-jos pirmininkas.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS REK

TORIŲ vietoje- mirusio vysk. Padols- 
kio paskirtas prel. L. Tulaba, o vice- 
rektoriu kun, dr, J. Aviža; kuris jau 
persikėlė iš Vokietijosį Romą.

LN Kultūros Fondą naujai užsisakė 
Latauskas Petras. Už jį gauta $15 ko
miso, iš kurių $5 įteikti kaip dovanė
lė, užsakytojui; Metams sutartis at
naujino P. Breichmanas, J. Adomaitis, 
Al Kamaitiš" ir J: Kaminskas. Už juos 
gauta po $5.’ Iš viso LN Kultūros Fon
das gavo $30. Nuoširdus ačiū! Prašo
me visus tautiečius šiuo būdu paremti 
Lietuvių Namus.

IS VENEZUELOS rugpiocio 26 d. į 
Hamiltoną atvyko Sergiejus Savokaitis 
su žmona ir dukrele ir apsistojo pas 
Žalimaičius, 316 Hunter St. W?

Šiuo metu Hamiltone yra daug be
darbių, tad ir S. Savokaitis iki šiol 

darbo dar negavo. Jo špe* 
alybė —’ mūrininkas. Jis taipgi pui- 

- . itjieka įvai-
ries ^namų remontus, tad kreipiame 
tautiečių dėmesį pasinaudoti jo pa
tarnavimu; Skambinkit’jam JA‘. 8-5621 
betkttrrutr laiku.

JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTAS 
artėja. Jis įvyks LN lapkričio 2T d., 
sekmadienį. Jį ruošia. Vyt- Babecko 
muzike®' studija, kurioš gabieji me- 
nurinkai atliks didesnę dalį progra
mos. Kviečiame visus skaitlingai atsi- 
lankyti. , Sfc St.

ko spalio>29i4^EffivaLTOk. Kleboniją; nuo 
aplankė daug parapijieiSų. šia; proga cial; 
aplankė miesto burmistras p. Jšekson laai ir prieinama 
su žmona, E .Hyder, G. Edmont, J.‘ Ma
tulionis, J. R. Simanavičius, Toronto 
parapijų kunigai: klebonas P. Ažuba
lis, kun. B. Pacevičius, Tėvas Placidas, 
OFM, ir kiti. Visi svečiai buvo pavai
šinti parapijos salėje, o ponas burmist
ras su ponia, E. Hyder ir Edmont, ko
miteto nariai su žmonomis buvo pa
kviesti užkandžiams klebonijom

Klebonijos atidarymo proga kun. 
klebonas susilaukė iš dosnių parapijie
čių gražių ir gausių dovanų bei sveik5-> 
nimų. Sveikino Jo Ekscelencija vysku
pas V. Brizgys, prel. Vėsys, kurie ap
gailestavo, kad negalėjo atvykti.

Kunigui B. Jurkšui, ėjusiam vikaro 
pareigas Hamiltono lietuvių parapijo
je, parapijiečiai linki daug sėkmės 
naujose pareigose pas tėvus pranciško
nus. Hamiltono lietuvių parapijos baž
nytinio choro dirigento pareigas nuo 
spalio 30 d. eina žinomas solistas Vac
lovas Verikaitis. Parapijiečiai labai' 
džiaugiasi, turėdami savo tarpe žymų 
dainavimo meno žinovą.

parapijoš kunigai greitu laiku žada 
leisti parapijinį biuletenį, informuo
jantį parapijiečius apie pamaldų Mar
ką, svarbesniuosius įvykius iš parapi
jinio gyvenimo.

Hamiltono lietuvių parapijoje jau 
prasidėjo metinis parapijos vizitavi
mas. Parapijos kunigai nori aplankyti 
visus savo parapijiečius, neišskiriant 
nė tų, kurie gyvena už miesto periferi
jos ribų. VI U.

NAUJAIS LN NARIAIS paskutinę 
spalio mėnesio savaitę įstojo 4 hamil- 
toniečiai, įnešdami po $100: Bubnys 
Juozas. Ikasala Markas, Savokaitytė 
Adelė ir Kalvaitis Pranas. LN v-bos „ _. • . .
vardu reiškiame jiems nuoširdžią pa- Unijos inventorių įsigyti.

Naują kleboniją statant, labai daug 
ntrošsrdtaao parodė parapijiečiai, ku
riems.noriu Šia proga padėkoti.

Labai'dėkoju darbščiam parapijos 
komitetui: pirm. J. Kšiviėkui, K. Meš
kauskui; K. Norkui, L. Klevui, E. Su
diltai, E. Lengnikui, K. Simaičiui, ku- 
riediug man padėjo sunkiuose dar
buose. Dėkoju LKL Moterų D-jos Ha- 
miltone skyriaus valdybai: pirm. A. 
Žilvytienei, M. Vaitonienei, Blekaitio

riot suruošė parapijos moterų pobūvį, 
tod* ^telkti lėšas klebonijos invento
rtai. Didelė mano padėka E. Galiniui, 
kuris paruošė vakarienę Hamiltono 
vyskupui ir svečiams kunigams, nieko 
neimdamas nei už darbą, nei už mais
tą. Nuoširdžiai dėkoju už dovanas: V. 
ir K. Stanaičiams, pp. Zurliams, pp.

kui. p. Eidukaitienei, p. Sukaitienei,

visiems kitiems, kurie prisidėjo kle-

Vokietija
RENKA KNYGAS. Kun. V. Šarka 

kreipėsi į tautiečius, prašydamas pri
siųsti jau nebevartojamų lietuviškų 
knygų. Kam tokios vartotos knygos ne
bereikalingos, tegul siunčia šiuo ad
resu: Kun. V. Šarka, Hamburg-Alt., 
Langenfelderstr. 113. W. Germany. 
Šiomis knygomis numatoma praplės
ti Hamburgo lietuvių knygynėlį. Pir
mą tokį siuntinį lietuviškų žurnalų — - 
Ateitis, žvaigždės, Šv. Pranciškaus 
Varpelio, Skautų Aido, Eglutės — 
jau atsiuntė iš Amerikos studentė Lio
nė Stanlevičiūtė-Stankaitė iš Hartfor
do, Conn.

VOKIETIJOS STUDENTŲ ATEITI
NINKŲ VALDYBĄ sudaro: pirm. V. 
Bartusevičius — Muenchen 13, Ram- 
bergstr. 6; vicep. A. Lingė — Hanno
ver, Froebelstr. 20-III; sekr. Algis Ja
saitis — (20) Hannovet, Haltenhofstr. 
9; dvasios vadas kun. Br. Liubinas — 
Uhlerborn, Post Hęidelsheim.

DR. LIUCIJA PAŠAITIENĖ, lietu
vė gydytoja, verčiasi gydytojos prakti
ka Hamburge.

HAMBURGO UN-TO rudens semest
ras prasidėjo lapkričio 4 d. Šįmet nu
mato tęsti studijas: A. Lingė, J. Kli- 
maitis, V. Bartusevičius, Kristina 
šikšniūtė, Bernardas šikšnius, A. Ja
saitis, broliai Brinkiai, Zibertas, Liū- 
džiuvaitytė ir kt.

IŠ JAV VIEŠĖJO VOKIETIJOJ inž. 
Ant. Suvis ir Edvardas Gregeris.

DAININKAS ST. CITVARAS su Do
no kazokų choru gastroliuoja Vokie
tijoje.

A.A. VERONIKA JUKNEVIČIŪTĖ - 
VAŠKIENĖ, gim. 1877. II. 13., Otana- 
voje prie Gargždų, mirė 1960. IX. 22., 
Vechtoje, palaidota IX. 26. Vechtos 
katalikų kapinėse.

A:A. ELENA VESPUTAITĖ - OAK- 
MANIENĖ, gim. 1879 m. spalio 10 d. 
Skuciškėse, Suvalkijoje, mirė 1960 m. 
spalio 9 d. Hamburge, palaidota spa
lio 17 d. katalikų kapinėse Hamburg- 
Altona, Diebsteig-Friedhof.

Australija
AUSTRALIJOS LB KRAŠTO TARY

BOS suvažiavimas šaukiamas Kalėdų 
atostogų metų Sydnejuje. Atstovus į 
Kr. Tarybą jau išrinko beveik visos 
apylinkės. Ten jie renkami apylinkių 
susirinkimuose.

MELBOURNO LIETUVIŲ, LATVIŲ 
IR ESTŲ tautinių savaitgalio mokyklų 
vedėjų ir mokytojų iniciatyva spalio 
15 d. suruošta įdomi pabaltiečių vaikų 
susiartinimo popietė su gražia prog
rama, kurioje buvo atskirų tautinių 
mokyklų mokinių pasirodymai: dainos, 
šokiai, baletas ir kt. Po programos vy
ko bendros jąunųjų veišės. Dalyvavo 
taip pat gaustfe'Uir senimo, E.

PIJANISTĖ IRENA VILNONYTĖ 
su savo vyru Christopher Kocb ^spąlio 
8 d. apleido Australiją tr išvyko į ' J$V5 
Sydnejaus ateitininkai savo harei ir il
gametei pirmininkei bei ųrganizatorei 
spalio 1 d. suruošė išleistuves.

Urugvajus
TĖVAS J. BRUŽIKAS, dėkodamas 

Australijos lietuviams už prisiųstas au
kas, apie savo sveikatą rugsėjo mėn. 
rašo: “Mano liga dar spardosi, bet jau 
suvaržyta kietu ir storu gipsu ketu
riems mėnesiams, rodo ženklus pasi
duoti ir pamažu nutyla skausmai, ka
dangi nugarkaulis negali lankstytis, 
žiūrėsime po 4 mėnesių ar pakaks tu
rėti dviejų nugarkaulio operacijų, ar 
dar reikės trečios. Bet tikėkimės, kad 
nebereikes ir vėl gal galėsim darbuotis 
ne tik Urugvajuje, bet ir visose iPetų 
Amerikos lietuvių kolonijose, duoda
mas misijas. Vienas misijas jau bu
vau priverstas atšaukti dėl ligos”.

CIKLAS TRANSLIACIJŲ APIE 
LIETUVĄ. Montevideo, ryšium su Pa- f 
baltijo valstybių pavergimo dvidešimt- ' 
mečio sukaktim per radiją “Indepen- 
dencia” rugsėjo ir spalio mėnesiais 
kas pirmadienį buvo transliuojamos 
paskaitos ispanų kalba apie Lietuvą, 
šiose C. Veraxo vedamose programose 
buvo skaityta dr. A. Trimako, min. 
St. Lozoraičio, dr. J. Reisser komenta
rai, taip pat prof. kun. J. Venckaus, 
Kv Čibiro, dr. E. Gasparo, Martinez 
Beretches, Lopez Dominguez ir kitų 
paskaitos, Urugvajiečiai apie tas pa
skaitas atsiliepia palankiai.

Dienraštis ”£1 Bįen Publico” savo

biro straipsnius apie lietuvišką kul
tūrą bendrąį, apie lietuvių liaudies 
kryžius ir apie dviejų poetų — Aisčio
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MIRĖ ONA SKETERIENĖ
Gautomis žiniomis iš Lietuvos, [dojo savo tėvus ir liko su seserimi 

rugsėjo 7 d. Vilniuje mirė Ona fiMninbUMti
Diažiulytė - Sketerienė, Stanislo
vo ir Liudvikos Didžiulių vyriau
sioji duktė, sulaukusi 82 m. am
žiaus, gimusi 1878 m. Griežionė- 
liuose, Indrioniškįo valsč.

Kaip ir visa šeima, Ona nuo 
pat jaunystės domėjosi lietuvių 
tautos kultūriniais turtais.’14 me
tų būdama įau rinko lietuviškas* 
dainas, o vėliau ir pati rašė eilė
raščius Savo rašinius spausdino 
“Ūkininko” priede (1894-1898 
m.). 1896 m. motinai išsikėlus į 
Mintaują, mokėsi privačiai ir, iš
laikiusi reikalingus egzaminus, 
Dorpate išėjo akušerijos kursus 
ir vertėsi praktika Kupiškyje, Uk
mergėje, Žeimelyje.

Ištekėjusi už daktaro Adomo 
Sketerio, kartu su vyru dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, rengė vaka
rus, spektaklius ir kitus kultūri
nius pobūvius jaunimui. I pas. 
karui prasidėjus išvyko kartu su 
vyru iš Papilės į Krymą, paskiau 
į Maskvą, čia daktaras Sketeris 
susirgo ir mirė 1916 m. skrandžio 
vėžiu.

Likusi našle, Ona Maskvoje 
baigė gailestingųjų seserų ir fel
čerių kursus. Grįžusi į Lietuvą, 
1919 m. dirbo Vilniuje. Pilsuds
kio kariuomenei įsiveržus į Vil
nių, tais pat metais balandžio 
mėn., buvo jos mobilizuota ir pri- 

x komandiruota prie Varšuvos ka
ro ligoninių ir itk 1922 m. galėjo 
grįžti į Lietuvą.

1922-1924 m. dirbo Panevėžy 
karo ligoninėje užkrečiamų ligų 
skyriuje- Paskiau persikėlė į gim
tuosius Griežionėlius, kur palai-1

KULTŪROS IR
■ KNYGŲ
I PASAULYJE

LIETUVIU KATALIKU 
RELIGINĖ ŠALPA

Lietuvių Kunigų Vienybė visados gy
vai rūpinosi labdara ir šiam savo dar
bui vykdyti yra turėjusi bent keletą 
pastovių organų. Dabar veikianti K V 
šalpos komisija vadinasi Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa, Ine. Jos pirmi
ninku yra J.E. vysk. V. Brizgys, vicep. 
kun. N Pakalnis. Brooklyn, N.Y., kun. 
J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa., ir 
prel. J. Balkūnas, Maspeth, N.Y., iždi
ninkas kun. J. Aleksiūnas, Brooklyn, 
N.Y., sekret. kun. V. Bartuška, Brook
lyn. N.Y. ;■ t

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, 
Ine. yra NCWC nariu ir Amerikos vys
kupų globoj ir remiama. Kad darbas 
sėkmingai eitų, Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa nuo liepos mėn. turi savo 
įstaigą 225 S. 4th St., Brooklyn 11, 
N.Y., netoli lietuvių katalikų parapi
jų. Dabar lietuviai katalikai, kaip ir 
kitų tautybių panašios labdarybės įs
taigos, rūpinasi religine šalpa plačia
me pasaulyje. Iš čia turės plaukti ne
tik šalpa, bet informacijos apie lietu
vius katalikus ir jų bažnyčias visur. 
Čia galėtų būti sutelkta lietuvių kata
likų brangi archyvinė medžiaga, reli
giniai dokumentai, fotografijos lietu
vių katalikų Bažnyčios istorijai, čia 
būtų galima surinkti lietuviškas kata
likiškas knygas, žurnalus ir kita, ir pa
skleisti tarp tų lietuvių, kurie mažiau 
laimingi patys įsigyti, ypač skurdžioje 
tremtyje esą. čia jau atkeltas ir KV 
archyvas ir Kunigams Šelpti D-jos raš
tinė.

J.E. Brooklyno vysk. B. J. McEnte- 
gart leido Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai įsikurti jo vyskupijoj, maloniai 
priėmė kun. Stasį Railą, iš Philadel- 
phijos, vien tik tam darbui. Jis yra 
LKRŠ reikalų vedėjas nuo spalio 1 d.

LKR§, būdama Kunigų Vienybės 
pilnoj globoj, prašo visų maldų, pata
rimų, katalikiškos literatūros, aukų. 
Lietuviai katalikai, pasklidę plačiame
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Lietuva kovoje prieš tikėjimą NAUJOS KNYGOS
’ Emilija ūkininkauti. .

Kai vasaros metu atvykdavomė 
į tėviškę atostogų, teta Ona, vasa
ros vakarais mums labai daug pa
sakodavo iš Lietuvos kovų dėl sa
vos spaudos, parodydavo ir slap
tą spintą, kur būdavo slepiama 
•Aušra”, “Varpas” ir kita drau
džiama spauda. Ji mums dainuo
davo nepaprastai įdomias seno
vines dainas, o subatvakariais ne 
kartą suruošdavo klėtyje vaka
ruškas, vardines, pabaigtuves, 
kur Susirinkęs iš apylinkių kai
mo jaunimas smagiame suktinyje 
ar polkutėje trenkdavo “patka- 
vėlėmis”, berneliai sukdavo mer
ginas, o paskui susėdę ant prie
klėčio užtraukdavo ilgesingas 
augštaičių dainas, kurias skaidriu 
sopranu vesdavo teta Ona. Ji buvo 
neatskiriama Griežionėlių dalis. 
Savo geru būdu buvo žinoma viso
je apylinkėje ir kaip prityrusi 
akušerė dažnai kviečiama pas 
gimdyves.

įvedus kolūkių sistemą Lietu
voje, jai drauge sū seserimi Emili
ja teko apleisti senąjį dvaro na
mą, Griežionėlių ^kalvas ir. persi
kelti į Vilniųįpas jaunesnes sese
ris. Dėl vietos stokos ankštame 
bute, jos abi buvo patalpintos se
nelių namuose.. Teta Ona laikėsi 
gana stipriai, tik atmintis buvo vi
sai nusilpusi. Vieną’dieną pasly
do prausykloje, griuvo užgauda
ma smilkinį. Dar su sąmone buvo 
nuvežta į ligoninę, bet kraujo išsi
liejimas palietė ir smagenis ir 
rugsėjo 7 d. ji ramiai užmigo am
žinam poilsiui. Palaidota Vilniuje.

Halina Mošinskienė.

V. Vokietijos dienraštis “Muen- 
ehner Merkur” nelabai seniai vėl 
paminėjo Lietuvą vertom dėme
sio pastabom. Straipsnelyje “Peš
te Feste feiern” (Šventes, šven
tes švęsti), skirtingų išryškinan
čiu šriftu, dienraštis rašo:

“Rusijos bažnyčios ir vienuoly
nai vis dar skleidžia “opiumą 
liaudžiai”. Maskvos radijui tai la
bai nepatinka ir todėl jis su dk 
dėlių pasitenkinimu štai ką kon
statavo: paskutiniųjų 10 m. laiko
tarpyje Ukrainoje buvo uždaryti 
10 vienuolynų. Tuo pačiu laiku 
Moldavijos respublikoje 800 vie
nuolių ir seselių pasitraukė iš vie
nuolynų (greičiausiai buvo išvai
kyti; savanoriškai tokios didelės 
grupės trumpu laiku vargiai pa
čios bepasitrauks. M M?), bet esą 
‘ reikia neužmiršti, kad kunigai ir 
toliau trukdo komunistinę staty
bą”— šaukė Maskvos radijo kal
bėtojas.

“Tolimesnė Maskvos radijo 
transliacija įrodė tai, kas buvo 
neįmanoma įrodyti — funkcijo- 
niėriai pavydi Bažnyčiai “sėkmin
gos reklamos”. Daugelis einančių 
į bažnyčią jokiu būdu nesą tikin
tieji, bet tik susižavėję “papras
čiausiai ceremonijų ir švenčių 
džiaugsmu”. Dėl to reikią pateik
ti ką nors,, kas galėtų tai atsverti. 
Komunistinės šeimų švenčių for
mos esą reikėtų pritaikyti kito
kioms prielaidoms — reikalavo 
Maskvos” radijo kalbėtojas. Lietu
voje esą jau išeinama priešakiu 
su geru pavyzdžiu.^ Ten kalendo
riuje esą įvesta jau 10 naujų 
švenčių, kurių tarpe “Žiemos 
šventė”, kaip pakaitalas užgavė-

nėms, “Pavasario šventė” vietoję 
Velykų, “Medelių sodinimo šveiv 
tė” ir “Pinties šventė”.

“Perfrizavimas švenčių džiaugs
mo, be abejo, išduoda nujautimą 
(instinktą). Tik yra klausimas, ar 
tam nujautimui pasęks sugebėji
mas išvystyti krikščioniškųjų 
šVenčtų 'magiją į priešingą kryp
tį. Maždaug 2000 metų patirtis 
kalba prieitai”. »

Kokiais būdais ir priemonėmis 
bolševikai pavergtoje Lietuvoje 
krikščioniškąsias 'religines šven
tes stengiasi paversti įvairiomis 
sovietinėmis šventėmis, įdomių 
žinių viename savo straipsnyje 
suteikia neseniai iš pavergtos Lie
tuvos atvykęs Kazys Jurgaitis. 
Tas straipsnis neužilgo pasirodys 
spaudoje. M. M. (ELI).

Nobelio premijy

pasaulyje, laukia ir tikisi mūsų gai
lestingumo. Jie dažnai aukoja visa, 
kad galėtų išlaikyti savo šventą kata
likišką tikėjimą ir religinį gyvenimą. 
Jie laukia iš čia gyvenančių brolių ir 
sesučių lietuvių religinės paramos, 
kiek ir kokios tik galima. Gavusieji ir 
LKRš yra giliai dėkingi už lig šiol la
bai gausią pagalbą, bet ir toliau reli
ginė pagalba bus labai reikalinga.

Visais Lietuvių Katalikų Religinės .
šalpos reikalais rašykite šiuo adresu: Boulevard, Evanston, Ill. Telefonas

didesnį lietuvių chonjspajėgumą ir pa
įvairins visa šventės fėpertuarą.

Kaikuriuose repertuaro sąsiuviniuo
se yra daugiau atspausdinta dainų, ne
gu bus dainuojama šventėje. Prašoma 
ruošti tas dainas, kurios čia nurodytos, 
o kitos, kurios čia neišvardintos, Dai
nų šventėje nebus dainuojamos.

Jei kiltų koks nors neaiškumas dėl 
repertuaro gaidų, prašome kreiptis į 
repertuaro narį J. Zdanių, 1626 So.

Lithuanian Catholic Religious Aid, 
Inc., 225 S. 4th St., Brooklyn 11, N.Y., 
USA. Tel. EVergreen 4-1984. LKRŠ.

II JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

D Aris 8-3616. II D. šventės kom.
“MOTERS” PREMIJA

už konkursinį straipsnį “Katalikės mo
ters misija išeivijoje” paskirta Emili-

DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARAS ; jai čekienei, gyvenančiai Niujorke. Šią
II Dainų šventės komitetas pavedė '$50 premiją paskyrė St. Šalkauskio 

Lietuvių muzikinei komisijai, susila- vardo ateitininkų kuopa Hamiltone, at
pus su kitais chorvedžiais, nustatyti ga- žymėdama savo veiklos dešimtmetį, 
lutinj šventės repertuarą. Visas Dai- Vertintojų kom. sudarė: kun. dr. Pr. 
nų šventės repertuaras jau galutinai Gaida, p. Mikšienė iš -Hamiltono ir p. 
nustatytas” ir Čia pranešamas visiems Senkuvienė iš Toronto. Premijos įtei- 
chorų dirigentams ir choristams:

1. Mišraus choro dainos:
1. Malda už tėvynę — J. Dambraus

kas, 2. JAV himnas, 3. Lietuvos him-j kuriame bus paskelbtas ir konkursinis 
nas, 4. Lietuviais esame mes gimę —i straipsnis. “Moterį” sėkmingai reda- 
S. Šimkaus, 5. Tremtinių ir išvežtųjų į guoja Izabelė Matusevičiūtė.
giesmė — V. Jakūbėnas, 6. Pabuski, • žurnalo naujų prenumeratų rinkimo 
pasauli — J. Bertulis, 7 .Tėvynės gė- premiją 1959-60 m. laimėjo hamilto- 
lės — S. Gailevičius, 8. Vėjo dukra— nietė B. Latauskienė. Ji surinko 39 
S. Šimkus, 9. Vėjužėlis — A. Vanagai- naujas prenumeratas. Premiją $50 sky- 
tis, 10. Ei didi-, didi — J. Strolia, 11. rė kun. dr. J. Prunskis. • •
Išėjo merga_-^?K V. Banaitis, 12. As' JU0ZAS LININIS Vienos universi-

- J Starką, 13. Parsivedžiau]^^ para-- disprtaf>iia daktarrt laips.
, .J’ lniui “Estetiškumas Lukrecijaus kūry- 

J boie”* Sp31io 11 d-jis grįžo į JAV
-B JeV1 ’ aplaknęs Niujorką, Philadelphiją, či- 
-. T: oniJ‘Į kaga, grižo i savo nuolatine gyvenama tehsJ. -

Senkuvienė iš Toronto. Premijos, įtei
kimas numatomas per “Moters” penk
mečio minėjimą gruodžio 10 d.

Sekantis žurnalo nr. bus jubilėjinis,

nueisiu —- j siarKa, id. rarsiveoziau; x . ,. , , .
t - r* < i t tete paraše disertacija daktaro laips-merguzelę lepūną — M. Petrauskas, į ‘

14. Pradės aušrelė aušti - 
nas, 15. Pasakyk, mergele — J..____
čius, 16. Kurteliai sulojo .— 
šas, 17. Siūbau, lirigau pa’ukstelis .
Zdanius.
... 2. Vyrų choro dainos:

18. Ant marių — B. Budriūnas, 19.
Daina, daiana — J. Gaidelis, 20 O. 
kad išauštų — J. Žilevičius, 21. šalty- 
šius — J, Gaidelis.

3. Moterų choro dainos:
22. Eglės rauda — N. Markaitis, SJ,

23. Lopšinė — sesuo M, Bernarda, 24.
Tėviškėlė — B. Budriūnas, 25. Rods 
parpulčiau — A. Vanagaitis - V. Jaku- 
bėnas.

Dainų šventės komitetas prašo ir ra
gina visus chorus išmokti ne tik miš
raus choro, bet ir moterų bei vyrų 
chorų repertuaro dainas. Tai . parodys

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
' v

VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M. S. B AT ORY

vietą Los Angeles.
DR. K. JURGELOS angliškai para

šyta knyga apie Žalgiri jau spausdi
nama.

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAS, ku
rį atgabeno i Čikagą ir pavedė saugoti 
Jaunimo centrui muz. J. Žilevičius, ati
darytas pereitą šeštadienį, lapkričio 5 
d. Archyvas — 700 svaru gaidų, kny
gų ir kt. muzikos retenybių — ilgų me
tų Žilevičiaus kruopštaus darbo vai
sius, yra skirtas Lietuvai ir Jaunimo 
centre bus saugomas tol, kol galima 
bus perkelti į laisvą Lietuvą.

DR. J .BALYS yra paruošęs žymes
nių veikalų apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą bibliografiją — Lithuania and 
Lithuanians. A Selected Bibliography. 
Būsią apie 300 psi.

GRAŽINA MUSTEIKYTE, generolo 
Kaz. Musteikio dukra, baigė Čikagos 
universiteto menų fakultetą magistrės 
laipsniu.

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostu iki Gdynios Baltijos pakraš
ty (Lenkijoj), ir iš ten traukiniu ar automobiliu į visas Rytų Europos dalis.

Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

ŠVENČIŲ ATOSTOGŲ NUOLAIDOS 
iš QUEBEC - gruodžio 7 dieną.

1981METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS:
įlš Montreal!© — balandžio 13, gegužės 17, birželio 13, liepos 11, 
rugpiūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, iš Quebeco—gruodžio 5.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.
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Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba .

GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto 1, Ont.

Mykolas Vaitkus, KETURI GA
NYTOJAI. Atsiminimai. Išleido 
Lietuviškosios Knygos Klubas, 
I960, Spausdino ‘Draugo’ spaus
tuvė, Chicago, 180. psl. Aplan
kas dail. Jono Pilipausko. Kai
na $2. *

Poetas kanauninkas M. Vaitkus 
jau eilę pastarųjų metų pasirodo 
su naujais pluoštais atsiminimų iš 
savo gana įvairaus gyvenimo- 
Daug tų atsiminimų fragmentų jis 
išspausdino įvairiuose žurnaluo
se, o čia jau antroji ištisa atsimi
nimų knygą. Pirmoji buvo jo at
siminimai iš mokymosi Kauno ku
nigų seminarijoje laikų, pavadin
ta “Mistiniame sode”, o čia rin
kinys atsiminimų iš santykiavimo 
su keturiais lietuviais vyskupais: 
arkivyskupu Jurgiu Matulevi
čium, arki v. Pranciškų Karevi
čium, ar kiv. metropolitu Juozapu 
Skvirecku ir vysk. Petru Bučiu.

Knygoje nepridėta jokių paaiš
kinimų, jokio įvado, nieko nepa
sakyta apie šių keturių rašinių 
kilmę, bet skaitant gaunama įs
pūdžio, jog tai jau daugumoje 
girdėti dalykai, autoriaus anks
čiau spausdinti perijodinėje spau
doje. Tačiau visa tai mielavir vėl 
perskaityti, nes M. Vaitkus rašo 
labai pagaunančiai, lengvai ir gra
žiai. Jis, žinoma, nevertina apibū
dinamųjų asmenybių iš visų pu
sių, bet pasakoja savo asmeniškus 
prisiminimus iš santykiavimo su 
jais, kai jie dar gyvi buvo. Pake
liui, žinoma, papasakoja gretimų 
įvykių bei iškelia įdomių lietuviš
kojo gyvenimo bruožų.

Kan. Vaitkaus, kaip memuari- 
ninko gera savybė, kad jis nieko 
neišvedžioja, nieko neįrodinėja, ir 
net plačių problemų neliečia, bet 
tik pasakoja iš savo atminties. O 
patyrimas jo platūs. Juk jis di
džiąją savo gyvenimo dalį pralei
do bedirbdamas Kauno vyskupų 
aplinkoje ir vienoje iš reikšmin
giausių ano meto lietuviškų kul
tūrinių organizacijų — šv. Kazi
miero draugijoje, taip labai iš
sako jusioje savo veikla. Daugiau
sia jam rūpi religiniai ir kultūri
niai reikalai. Apie juos tad dau
giausia ir rašo.

Kan. M. Vaitkus, kaip, girdėti, 
rašąs plačius savo gyvenimo atsi-. 
minimus. Be abejonės, kaikurie 
čia keliamieji dalykai galės būti 
tenai paliesti, betgi, žinoma, ne 
taip plačiai, čia, atrodo, lyg ir

tys plačiais principiniais arba es
miniais gyvenamojo momento 
klausimais. Raila ištiktųjų yra 
polemikos specialistas bei idėjų 
populiarizatorius, ne jų gimdyto^ 
jas. Tada, kai visa tai tebėra die
nos problema, jo dėstymas įdo
mus savo įkarščiu ir aliuzijomis. 
Ar jis liks įdomus ir vėlesniais 
laikais? Pranašauti neverta. Gy
venimas pats labai greitai paro
dys. Mes tik palinkėsime autoriui 
ištverti iki galo — išleisti, kaip 
užsimota, ir šio tomo antrąją dalį 
ir natrąjį tomą. Mūsų gyvenimui, 
gal tai ir nebūtina, bet autoriui 
matyti viską krūvoje tikrai malo
niau, negu knaisiotis po iškar
pas "" ‘ ‘ ‘
tyti

. O ir bičiuliai galės pavar- 
G.

šiemet Nobelio literatūros pre
mija teko mažai žinomam prancū
zų poetui ir diplomatui Alexis 
Lęger. Jo kūryba negausi, bet jo 
poema — “Chronique” — nau
jausias jo kūrinys, kuriame jis 
šaukia Europą susimąstyti, nes 
atėjęs lemtingas istorijos metas 
— “laiko viršūnė”. Pirmąjį rin
kinį “Elogės” autorius išleisdino 
1910 m., antrąjį “La Gloire dės 
Rois” — 1910 ir trečiąjį “Ana- 
base” — 1924. Pastarasis yra T. 
S Eilioto išverstas anglų kalbon 
1930 m. ir pavadintas “Anaba
sis”. A. Leger rašė Saint-John 
Perse slapyvarde, o Leger pavar
de buvo žinomas kaip diplomatas. 
Gimė jis V. Indijos saloj Gvada- 
lupėj, kur praleido savo vaikystę. 
Diplomatinėn tarnybon atėjo 
1914 m. ir ligi 1940 m. turėjo pro
gos eiti įvairias pareigas daugely
je pasaulio kraštų. Nuo 1933 m. 
jis buvo užsienio r. ministerijos 
gen. sekretorius ir turėjo nema
žai įtakos krašto politikai. Jis 
ypač priešinosi Hitlerio užsimoji
mams, ir kai 1940 m. Prancūzi
ja liko vokiečių okupuota, persi
kėlė Į J A V, kur ir dabar gyvena 
Vašingtone, kaip Kongreso bib
liotekos patarėjas, einąs 73 m.

Medicinos Nobelio premija pa
skirta australui dr. Frank Mac- 
farlane Burnet ir anglui dr. Peter 
Brian Medawar. Jiedu, sekdami ____  __ ; _____ ;
vienas- kito tyrimus, surado būdą Į ekskursai i šalis. Visko centre yra 
perkelti vieno organizmo audinį ** * .
kitan, nugalint priimančio orga
nizmo pasipriešinimu, ^Audinių 
perkėlimas į kitą organizmą buvo 
žinomas 'ir prieš tai, bet buvo ne
išspręsta priimančio organizmo 
pasipriešinimo problema. Papras
tai Idekvienas organizmas prieši
nasi betkokiam svetimo elemento 
įsibrovimui, ir todėl perkeltas au
dinys iš kito organizmo ar net or
ganas, pvz. inkstas, neprigyja.
Naujųjų Nobelio laureatų nuo
pelnas, kad jie. bebandydami su 
pelėmis, surado būdą įveikti tokį 
organizmo priešinimąsi.

Taikos premija šiemet nebus 
paskirta, nors buvo pristatyta še
ši kandidatai. t J •

Chemijos ir fizikos premija pa
skirta amerikiečiams: prof. W. F. 
Libby ir prof. D. A. Glaser. Prof. 
Libby yra išradęs būdą nustatyti 
žmonių ir gyvulių palaikų amžių 
iki 30.000 metų. Jo metodas, pa
remtas anglies radioaktyvumu, 
vartojamas archeologijoj, geolo
gijoj, geofizikoj ir kt. moksluose. 
Išradėjas yra 51 m- amžiaus, pro
fesoriavęs Kalifornijos ir ičkagos 
universitetuose, buvęs JAV ato
minės energijos komisijos narys 
ir yra prisidėjęs prie atominės 
bombos išradimo. Prof. Glaser, 
dėstąs Kalifornijoj Berkeley uni
versitete, išrado kamerą, kuria 
galima nufotografuoti atomo da
lių takus, pažymėtus skystime pa
liktais burbuliukais. Tai įgalina 
mokslininkus geriau pažinti ato
mo dalių sudėtį ir sankabos jėgas.

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444; OX. 9-4224

• Pilnas namu 
apstatymas baldais,

• Elektros reikmenys,

• šaldytuvai,

* Virimo pečiai,

• Skalbimo mašinos,

• Vaiku baldai.

• įvairūs kilimai 
iF kitkas.

LIETUVIŲ 
BALDU 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

tie 4 vyskupai, kuriuos jis labai 
gerbia ir didžiai vertina, kaiku- 
riuos net su pietizmu prisiminda
mas. .<

Apskritai, kas mėgsta skaityti 
atsiminimus ir domisi Lietuvos 
pastarųjų kelių dešimtmečių gy
venimu, kan. M. Vaitkaus atsimi
nimus perskaitys su dideliu pasi
tenkinimu, net sunkiai nuo jų at
sitraukdamas. G.

Bronys Raila, TAMSIAUSIA 
PRIES AUŠRĄ, straipsniai lietu 
vįų politikos, visuomenės, idėjų 
klausimais 1946-1958, 448 psl. 
Išleido “Srovė”, spausdino ViVi 
Printing. Chicago. Metai ir kai-

> na nepažymėta.
Bronys Raila, be abejonės, yra 

vienas iš aštriausios plunksnos 
mūsų žurnalistų. Jo straipsniais 
ir dabar gausiai yra nusėj ama tau
tininkų spauda. Rašo jis gyvai ir, 
kaip sakoma, kišenėje žodžio ne
ieškodamas. šiame rinkiny jis 
perspausdina apie 50 savo straips
nių, rašytų daugiausia šeštame 
mūsų amžiaus dešimtmety, spaus
dintų daugumoje arba žurnale 
“Santarvė”, arba “Vienybėje” ar
ba “Dirvoje”. Pasak paties auto
riaus, į šį tomą tilpę jo rašiniai, 
lietę “mūsų politikos, visuomenės 
ir kaikurių idėjų reiškinius”. Jis 
išleisiąs dar antrą tomą, į kurį su
talpinsiąs “literatūrinę kritiką, 
essūy ir aplamai įvairių kultūros 
problemų palietimus”. Į pirmą to
mą visų savo straipsnių tais klau
simais negalėjęs sutalpinti; tad 
tekę padaryti atranką ir dar visą 
medžiagą paskirstyti į dvi knygas. 
Vadinasi; čia tik pirmoji knyga 
pirmojo tomo. Antroji knyga bū
sianti tokio pat dydžio.

Kad dideli publicistai išleidžia 
rinkinius savo straipsnių nenau- 
jiena. Bet paprastai tai būna min-

Nosies tamponai 
sustabdo sinusitį

Parduodamas su fabriko ženklu “Ne- 
vo” yra gaminys, paremtas visiškai 
skirtingu priėjimu prie chroniško sinu- 

Į sičio ir kataro problemos.
Vartojant kasdieną po keletą minučių 
impregnuotą tamponą, sudirgintos no
tes kanalų gleivinės pakeičiamos rami

nančia antiseptine danga.
Greitai pajuntamas palengvėjimas ir 
ligos simptomai tolydžio mažėja.

“NEVO” dabar gaunamas vaisti- 
nėsek už $5.00 arba pasiunčiant ad
resu: 36 Powell Street, Vancouver
4. B.C. ■

“NEVO” parduodamas su pilna pinigų 
grąžinimo garantija.

Lake Simcoe
kuro olyvos ir bnrncrių aptarnavimas 
Toronte.lietuviškai Kalbantieji klauskite 
R^tty Vaitiekūnas WA 2-6181

Algirdas Gustaitis, ALGIS TRA- 
KYS IR TAKSIUKAS ŠLEI- 
VYS. Jų nutikimai Lietuvos kai
me. Kova su gaidžiu. Dailininkas 
Vytautas Stasiūnaitis, 1959 — 
lietuviško filmo 50-siais — me
tais. Išleido ir spaudė “Lietuvių 
Dienų” leidykla, Hollywood, Ca
lif., 28 psl. Folio. Kaina nepa
žymėta.

Tai pirma tokia knygutė lietu
vių kalba. Tai ištrauka iš lietuvis- 
ko to paties vardo filmo — frag
mentas iš Algio Trakio ir jo šune
lio taksiuko šleivio nuotykių.

Tekstą filmui parašė Algirdas 
Gustaitis, vaizdus priešė Vyt. Sta- 
siūnaitįs, o muziką sukūrė Anta
nas Nakas. Čia muzikos, žinoma, 
nėra, čia vienas iš Trakio ir šlei
vio nuotykių — lietuviškame kai
me kova su gaidžiu, kuris savo 
ankstyvu giedojimu neduoda mie
goti. -

Pradžioje parodoma lietuviška 
sodyba, kurioje miegą Algis Tra- 
kys ir taksiukas Šleivys kelis kar
tus pažadinami gaidžio giedojimo 
ir po trečio karto išeina jį nutildy
ti. Algis jį įgrūda ir uždaro garde, 
kur vištoms paruošta vieta kiauši
nius dėti. Vištos nustebusios 
spraudžiasi prie gardelio ir negali 
suprasti, ką jis ten daro. Gaidys 
gi netveria gėda.

Tai ir visas veiksmas šioje kny
gutėje. Galimas dalykas, kad bū
sią išleistos knygutės ir apie kitus 
Trakio su šleiviu ftuotykius. Da
bar jau rodomas ir pats filmas. 
Kiek galima spręsti iš šios ištrau
kos, filmas parodo gana būdingų 
bruožų iš Lietuvos kaimo gyveni
mo. Vaikams, be abejonės, bus 
vistiek ar pirma pamatyti filmą 
ar su juo susipažinti pirmiausia iš 
knygutės. Vienu atveju tai padės 
geriau suprasti filmą, o kitu at
veju padės geriau jį visą prisi
minti: a.

PAPILDOMAS
1000 KALĖDINIU SIUNTINIU

BE UŽDARBIO!
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė naudojasi šia 

proga pranešti, kad tie 2000 kalėdinių siuntinių be uždarbio, ku
rie buvo skelbti, jau išparduoti ir išsiųsti daug greičiau, negu 
mes buvome tikėję.

Turint gaivoje tai, kad dar yra laiko garantuoti siuntinių pri
statymą prieš Kalėdas ir kad yra dar didelis pareikavimas jų, 
mes nusprendėme pasiūlyti

. dar 1000 kalėdinių siuntinių,
už kuriuos kaip dovaną mes atiduodame klijentams savo uždarbi.

Kalėdinis siuntinys Nr. 1:
3 jardai VILNONĖS medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui 
(tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios spalvos),
31/4 jardų VILNONĖS medžiagos vyriškam ąr moteriškam 
kostiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),
3 jardai dvigubo pločio pamušalo,

1

2

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4. 1 sunkus VILNONIS megztinis, sibirišku, vadinamas^

1 pora žieminių moteriškų kojinių,
1 pora vilnonių vyriškų kojinių.
Normali Šio siuntinio kaina yra $44. Kalėdinė kaina šio be už
darbio siuntinio. Nr. 1 yra

tiktai $39.00
įskaitant visus mokesčius.

Kalėdinis siuntinys Nr. 2:
jardų VILNONES medžiagos dviems vyriškiems kostiu

mams (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos), 
6% jardų VILNONĖS medžiagos dviems moteriškiems kos
tiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos spalvos),
3 jardai VILNONĖS medžiagos moteriškam ar vyriškam pal
tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kupranugario 
spalvos),
4 jardai sunkaus rajono vienai moteriškai ar dviems vaikiš
koms suknelėms,
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Normali šio siuntinio kaina yra $85.00. Kalėdinė kaina šio 
be uždarbio siuntinio Nr. 2 yra

tiktar s75.00
įskaitant ivsus mokesčius.

Visos šių abiejų kalėdinių siuntinių medžiagos yra angliškos 
eksportinės medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų kalėdinių siuntinių medžiagos 
yra sužymėtos: '

"MADE IN ENGLAND".
Turint galvoje, kad 1959-60 metais mes esame labai sėkmingai 

prekiavę, dėl to šiais metais esame pajėgūs pasiūlyti KALĖDI
NIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI MUMS 
AUSTAS naujas medžiagas, žymiai geresnės rūšies ir žymiai pa
trauklesnio rašto žemesnėmis kainomis negu ankseyvesniaisiais 
-metais. t : : -

Pareikalavusiems siusime oro paštu nemokamai medžiagų pa
vyzdžiusį. betkarią pasaulio dalį- ■ .

Mūsiškius be uždarbio siuntinius gali užsisakyti bet kuris lietu
vis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar ne.

Gaila, kad dabar jau nebegalime priimti po $1.00 užstato 
užsitikrinti mūsiškiams kalėdiniams siuntiniams, kaip buvome 
siūlę praeitame skelbime, nes siuntinių teturime ribotą kiekį ir 
laikas suntiniams siųsti yra gana trumpas.

Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu tų mūsų klijentų, 
kurie užsimoka už siuntinius net ir pavyzdžių nematą.

Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors kitoje firmoje 
už panašius siuntinius mokėtumėte, mažiausia, bent dvigubai 
tiek. TODĖL NEGAIŠKITE IR SIŲSKITE UŽSAKYMUS tuojau 
pat, kad mes suspėtumėm laiku siuntinius išsiųsti.

.-••• I. .*• ’ . | ’’’’ • V,,.. -. . . ■■■..:

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba pasiunčiame ne-

mokainai kitą siuntini. ,
3. Užmokame visus mokesčius, dėl to gavėjams, sulaukusiems

siuntinio, nieko jau nebereikia primokėti.
4. Medžiagas siunčiame visas TIKTAI pagal pavyzdžius.
5. Kitokias prekes siunčiame TIKTAI pagal jų aprašymą.

Kas pareikalauja, tam siunčiame taip pat oro paštu ir nemoka
mai savo bendrinį katalogą, kuriame surašytas didelis prekių 
pasirinkimas, ir standartinių siuntinių kainoraštį, duodantį ap
rašymą 31 siuntinio, kuriu kainos su visais mokesčiais yra nuo 
$29.00 iki $125.0(1.

Malonu pranešt visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT STREET 
esame persikėlę į kitas patalpas.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, Ladbroke Grave,

I London, W. 10, England.
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Mann & Martel w.
REALTORS

2336 BLOOR STREET WEST 
Telefonas RO.

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

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas

$2.000 Įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Baby Point 
$1.500 įmokėti, trijų kambarių me
dinis namas su privačiu įvažiavimu. 
Plius trijų kambarių apartmentas 
rūsyje. Dvi vonios, dvi virtuvės, 
gražus kiemas, arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $8.900.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną 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. Arti 
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.

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

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

Bloor - Jane 
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių 
per b augštus, mūrinis namas~su 
privačiu. įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu . 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

B. SAKALAS
~ SAKALAUSKAS

Darbo telef. RO. 2-8255 
Namų telef. LE. 6-1410

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas modemiškas mūrinis vieno 

* augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu-' 
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. • Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Avė. /
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane • Bloor
$5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos teL RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius. .
%

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Stalo teniso treniruočių šv. Jono Kr. 
parapijos salėje šią savaitę nebus.

Krepšininkės vėl turėjo sėkmingą 
savaitę. CYO pirmenybėse senior re
kordine pasekme 128:6 nugalėjo St. 
Basils YPC. Žaidė: Dargytė 13, E. Žė
kaitė 25, Radzevičienė 39, Balsienė 28, 
V. Žolpytė 13, Rutkauskaitė 2, Kaspe- 
ravičiūtė 8.

Midget dviejų taškų skirtumu 23:21 
nugalėjo irgi St. Basils krepšininkes. 
Žaidė: Z. Žolpytė 6, Bilkštytė, Supro- 
naitė 11, Jonynaitė 6, Kruminaitė, Čq- 
vinskaitė, Renkauskaitė.

Sekančios rungtynės: senior — lap
kričio 8 d. 8.15 v.v. Bloor Coll, su Pre
cious Blood YPC;r lapkričio 17 d. 8.15 
v.v. Bloor Coll, su Aušra; midget — 
lapkričio 13 d. 1 vai. Loretto Coli, su 
Aušra; lapkričio 20 d. 1 vai. Loretto 
Coll, su St. Thomas.

Reprez. parengimo metu Royal York 
viešbutyje kiekvienais metais yra pa
gerbiami atsižymėję vytiečiai. Šiais 
metais pagerbtas buvo pasižymėjęs sta
lo tenisininkas ir nenuilstantis klubo 
darbuotojas Jonas Nešukaitis, kuriam 
buvo skirta kukli dovanėlė. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: pirmadienį 

7 v.v. Harbord Collegiate CYO Aušra 
Juv. - St. Anselms; ketvirtad. 8.15 
v.v. Bloor Col. CYO Aušra Sr. - St. 
Basils YPC; sekmad. 1 v. p.p. Loretto 
Col. CYO Aušra M. - Vytis M. ir sek
mad. 12.30 xval. mūsų salėje B-C Auš
ra - Andys.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai: CYO rungtynėse Aušra Sr. nu
galėjo Precious Blood YPC 72:27; Auš
ra Juv. - St. Basils 33:14 ir Aušra M. - 
St. Thomas 22:12. Aušra M. koman
doje žaidė: R. Bilkytė 10, I. Roma- 
novaitė 10, P. Dubininkaitė 2, M. Ro- 
manovaitė, A. Dunderaitė ir L. Le
vickaitė.

Church lygos rungtynės numatytos 
pradėti šią savaitę, bet dar nėra gau
ta rungtynių tvarkaraščio. Church ly* 
goję dalyvaus 4 Aušros komandos:

I Senior Bantam, Bantam j Midget ir In
termediate. ,

Stalo teniso lygoje žais 2 Aušros ko
mandos ir šachmatų lygoje 1/

Paskutiniai priešadventiniai šokiai 
Įvyks lapkričio 26 d. Prisikėlimo au
ditorijoje. Ta proga atvyksta Čikagos 
krepšininkai “Baltijos Jūra”.

SPORTAS LIETUVOJE
• Paskutinių kelių metų Dėgyje Lie

tuvoje pradėta populiarizuoti rankinis 
(Handball). Ši sporto šaka jau seniai 
yra labai populiari Vokietijoje. Lietu
vos rankinio vyrų ir moterų komandos 
jau spėjo gerai užsirekomenduoti Sov. 
Sąjungos sporto arenose, šiuo metu 
Kaune viešėjo Dancigo rankinio ko
manda, pereitų metų Lenkijos nugalė
tojas. Rungtynėse su Kauno Žalgirio 
komanda svečiai pralaimėjo ,17:16.

• Sovietų Sąjungos stalo teniso rink
tinė, kurią sudarė: A. Saunoris, R. Paš
kevičius ir Averin, gastroliavę Angli
joje žaisdama su Anglijos rinktine 
penkis susitikimus įvairiuose Anglijos 
miestuose. Visus penkis susitikimus 
laimėjo Sovietų Sąjungos komanda: 
7:2; 6:3; 8:1; 6:1 ir 6:3. Sovietų rinkti
nės beveik visus taškus pralaimėjo ru
sas Averin.

• Sovietų Sąjungos B grupės futbo
lo pirmenybės jau prie pat pabaigos. 
Beliko sužaisti kelios rungtynės. Kau
no Banga iš šešiolikos komandų stovi 
vienuoliktoje vietoje. Atrodo, kad ir 
likusios dar vienos rungtynės padėties 
perdaug nepataisys.

• Lietuvių dviratininkų-turistų kelio
nė Klaipėda-Vladivostokas baigėsi. 
Kaip spauda rašo, dviratininkus pasiti
ko tūkstančiai vietos gyventojų. Kelio
nės pradžioje Rusijoje tragiškai žuvo 
tos kelionės organizatorius ir vadovas 
73 metų amžiaus L. Alseika. G.

ST. CATHARINES, Ont.
»

VISUOTINIS APYL. SUSIRINKIMAS 
IR VIEŠA PADĖKA

Spalio 22 d.» dalyvaujant visiems na
riams, įvyko valdybos nepaprastas po
sėdis. šis posėdis laikomas šios valdy
bos paskutiniuoju ir nepaprastu to
dėl, kad jame buvo peržiūrėta praei
ties veikla, prisiminta užmirštieji rei
kalai, apsvarstyta negalintieji atlikti 
darbai ir galutinai nustatyta data vi
suotiniam susirinkimui ir naujos val
dybos rinkimų data: lapkričio 20 d., 
11 vai. vienuolyno salėje.

Prie užmirštųjų reikalų priskaito- 
mas ir buvusis parėngimąs rugsėjo 17 
d. 550 metų Žalgirio minėjimas ir pini
ginė loterija. Pats parengimas pelno 
nedavė, bet tą šiek tiek pateisino ren
giamoji piniginė loterija, kuri buvo 
kaip ir surišta su minimu parengimu. 
Tad tie, kurie mums padėjo išeiti iš 
piniginių sunkumų negali būti praleis
ti ir mūsų nepagerbti pareiškiant vie
šą padėką.

Pirmiausiai dėkojame programos 
pildytojams: St. Pilkai, L. Šukytei ir 
jos pranešėjai St. Zubrickienei. Gili 
padėka A. ir J. Alšauskams už nakvy
nę ir suteiktą globą mūsų svečiui St. 
Pilkai; J. ir M. Mackevičiams labai 
gražiai ir pavyzdingai suruošta valgių 
bufetą; K. Bogušui — tvarkingą stalo 
loteriją. Minėtinas yra ir svečias iš 
Oakvillės Jonas Gimbutis, kuris palai
kydamas B-nę ir kaip jis pats išsireiš
kė lietuviškų reikalų palaikymui nu
pirko visus stalo loterijos likučius su
mokėdamas net $12. Neužmirštamai 
dėkojame St. Vaitkui, K. Butkui, J. 
Kolainiui, P. Meškauskui, J. Grigui ir 
visiems kitiems čia neišvardintiems, 
bet prisidėjusiems kokiu nors darbu.

Mūsų visų augščiausia padėka, ten
ka paskaitininkui pulk. J. Giedraičiui, 
kuris net ir už kelionę atsisakė imti 
mokestį. Sąryšy su parengimu ir lo
terija už talpinimą korespondencijų ir 
atsišaukimų lietuvių spaudai ir I. Ša- 
jaukai už parašymą atsišaukimų.

Naujas dalykas ir mums atnešęs 
naudos yra piniginė loterija. Mes, ne
turėdami tiek jėgų, kreipėmės į kitas 
didesnes kolonijas ir gavome nemažą 
pritarimą. Pagal išplatintus — daugu
moje pasiųstus bilietus paštu teigia
mai prisidėjo 30%, grąžino neišplatin- 
tų 8% ir visai neatsakė ir negrąžino 
bilietų 62%. Iš amerikiečių teigiamai 
pasisakė 2%. Įdomiausia, kad jautriau
siai atsiliepė mūsų mažesnieji — eili
niai veikėjai, iš augštesniųjų, kaip in
žinieriai, daktarai ir kiti ir dar kartu 
sudėjus prekybininkus, teigiamai pasi
sakė tik 2,5%. Atsirado dar ir tokių, 
kurie pareiškė pretenzijų, kaip turėjo
me teisę tuo reikalu į jį kreiptis.

Kadangi loterija pilnumoje neatne-

šė savo paskirties, tai pagal pelną ir 
padalinimą buvo leistos tik piniginės 
dovanos, kurias rugsėjo 17 d. laimėjo: 
$50 premiją laimėjo bilietas Nr. 459 
iš Št. Catharines, Ont. — Dalios Polu- 
janskaitės; $15 — bilietas Nr* 1391 iš 
Merritton, Ont. L. Vaičius; trečią $10 
bilietas Nr. 2020 iš Melandhon, Ont., 
W. Sukis; ketvirtą $10 — bilietas Nr. 
1024 iš St. Catharines, Ont, Birutė 
Bogušytė; penktą $10 — bilietas Nr. 
4680 iš Lethbridge, Alberta, G. No
reika ir šeštą $5 —. bilietas Nr. 1919 
iš Niagara Falls, Ont., G. Janušonis. 
Visiems prisidėjusiems ir mus rėmu- 
sjems nuoširdžiai dėkojame, o ypač gi
lią padėką reiškiame atsisakiusiems 
priklausomo mokesčio už išplatinimą 
ir kaipo auką prisiųstą mums.

Kartu, baigiantis mūsų metinei ka
dencijai, visiems per visus metus mus 
rėmusiems, padėjusioms savo darbu 
bei savo patarimais tariame ačiū, ypač 
VVellando apylinkės valdybai už taip 
gražų bendradarbiavimą. Taip pat dė
kingi esame ir kitų apylinkių organi
zacijoms, o ypač Hamiltono ir Toron
to ir daug kitų neiš vardintų mus su- 
pratusiems ir mums pagelbėjus.

Apylinkės valdyba.

OAKVILLE, Ont.
Spalio 29 d. Paulė Ancevičienė su

ruošė susipažinimo arbatėlę dr. Ange
lei Kazlauskienei, neseniai pradėjusiai 
Oakvillėje pratikuoti lietuvei dantų 
gydytojai. Subuvime dalyvavo virš 20 
lietuvių moterų, daugiausiai iš Oak- 
villės ir apylinkių. Dvi subuvimo da
lyvės buvo atvykusios iš1 toliau — vie
na iš Long Branch, kita iš Burlingto- 
no. Arbatėlė praėjo labai jaukioj nuo
taikoj ir davė progos jaunajai dantis
tei sueiti į glaudesnius ryšius su Oak- 
villės lietuvėmis, kurių daugelis jau 
yra jos pacientėmis.

Prieš pobūvio pabaigą šeimininkė 
pristatė susirinkusioms ir dr. Kazlaus
kienės vyrą S. P. Kazlauską, studi
juojantį odontologiją Toronto univer
sitete.

Pravartu pažymėti, kad, nors dr. 
Kazlauskienė tepraktikuoja Oakvillėje 
tik antras mėnuo, bet ir per tą trum
pą laikotarpį jau spėjo susidaryti sau 
geros dantistės vardą. Jos pacientų ir 
pacienčių skaičius kasdien didėja, o 
šeštadieniais jau ji vargiai spėja ap
sidirbti. Jos pirmieji žingsniai Oak
villėje ir atsiliepimai apie ją tiek pa- 
centų, tiek ir senesniųjų šio miesto 
dantų gydytojų aiškiai rodo, kad neto
limoj ateity mūsų tautietė pasidarys 
viena iš populiariausių Oakvillės dan- 
tų gydytojų. O-is.

. , ••• , .. . .

R.CUOLKATI
REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RUSHOLME RD. — COLLEGE

$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, garažas, alyvos šil
dymas, namas be skolų.

NAUJAS DUPLEKSAS!
$1.800 įmokėti tiktai už tą visai naują 10 kambarių dupleksą (2 butai po 5 
kambarius) su balkonais, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas, žema 
kaina.

QUEBEC AVE. — BLOOR
$2.500 įmokėti, gražus 8 nepereinamų kambarių atskiras mūrinis namas, mo
derni virtuvė, alyva šildymas, arti Bloor.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$2.900 įmokėti, atskiras 10 kambarių mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas, vieta garažui, ilgos ir lengvos išsimokėjimo są
lygos.

JANE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 nepereinamų kambarių atskiras mūrinis namas, alyva šil
dymas, modernios statybos, arti Bloor, garažas, pilna kaina tik $17.600. 
Turi būti parduotas.

HIGH PARK
$3.000 įmokėti, 13 kambarių, atskiras mūrinis dupleksas, 2 vonios, 2 virtu
vės, reikalingas mažo remonto, greitas užėmimas, vieta garažui.

______________ - BLOOR
$3.500 įmokėti, didžiulis 4 butų viso 15 kmbarių atskiras mūrinis namas, 
dvigubas garažas, gražus didžiulis kiemas, alyvos šildymas, gauna $384 
nuomos mėnesiui, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

ST.CLAIR

RUNNYMEDE

BATHURST-
$3.500 įmokėti, originalus 10 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis 
dupleksas, vand. alyva šildymas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.

BERESFORD AVE. — BLOOR
$3.900 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kambariai pirmame augšte, at
skiras, mūrinis namas, puiki didžiulė virtuvė kokių retai pasitaiko, vandens 
alyvos šildymas, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu.

BLOOR
S4.900 įmokėti, 12 kambarių, atskiras gražus mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas garažas, gražus didelis kiemas, kvadratinis planas, 
galima nuomoti kaip keturis butus. Viena skola 10-čiai metų.

COLLEGE
Apie $5.000 įmokėti, 11 nepereinamų kambarių, atskiras mūrinis namas, 3 
vonios, 3 virtuvės, vandens alyva šildymas. Pilna kaina tik $16.000, sku
bus pardavimas. -

HIGH PARK AVE. -

HAVELOCK

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

. Bloor - Jane
$7.000 įmokėti, mūro atskiras, 2 
augštų, 8 kamb.; garažas, privatus 
įvažiavimas, 15 metų senumo. Ge- • 
ras pirkinys.

Bloor - Rusholme 
$3.000 įmokėti, du kartumu kamba
rių per tris augštus, 3 modem, vir
tuvės, vand. apšild., garažas, priva
tus šoninis įvažiavimas, frontas 50 
pėdų. Kaina $16.500. Retas parda
vimas. ' '

’ Roncesvalles - High Park 
$3.500 įmokėti, atskiras mūro gerų 
plytų per 3 augštus, 3 mod. virt., 2 
vonios, vand. apšildomas, 10 didelių 
kamb., koridorinė sistema, su bal
dais. Seimininkas turi 4 kamb. sau 
ir už kitus kamb. $180 nuomos į 
mėn., 2 garažai. Prašoma kaina 
S20.000.

Bloor • Delaware
$4.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras, 2 
augštų, mūro, labai švarus namas, 
jokio remonto. Nuo Bloor 15 namų. 
Dviem mašinom parkinimas.

Ant Roncesvalles
Vyrų kirpykla ir' 6 kamb. gyv. na
mas.

Farm a
$5.000 įmokėti, 180 akrų žemės su 
trobesiais ir inventorium. Nuo To
ronto 70 mylių. Labai pigiai ir ge
tas ūkis.

Paskola
Galime paskolinti $8.000 iš 7% 5 
metams pirmam namo morgičiui.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2105

3 butai ir krautuvė 
$6.000 įmok., gerame rajone biznio 
pastatas, $4.380 mėtinės pajamos, 
tikras investatoriaus pirkinys. 
Skambinkite B. Sergautis.

Delaware - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, geram stovy, 2 moderniškos 
virtuvės, įvažiavimas iš lainos.

Indian Rd. • Bloor
$6.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūro namas, labai didelis kiemas, 
dvigubas garažas. $3.000 pajamų į 
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.

Bloor - Beresford
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
modemiškas namas, labai gerame 
stovyje, garažas, privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina tik 17.500. Kreip
tis J. Beržinskas.

Brock prie Bloor 
$1.700 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, dvi modemiškos virtuvės, 
pilna kaina $12.500.

Crawford — 9 kambariai 
$17.500 pilna kaina, mūro namas, 
dideli kambariai, dvigubas garažas, 
vienas atviras morgičius.
Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
kreipkitės

B. Sergautis, F.R.I.
LE. 4-9211.

Kreipkitės visais reikalais Į Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra 
sąžiningą patarnavimą.

SWANSEA
$5.000 įmokėti, gražus 7 kambarių atskiras mūrinis bungalas, 4 kamb. pirma
me augšte, vandens alyvos šildymas, 2 modernios vonios, recreation kam
barys rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, didelis gražus kiemas su vais
medžiais, žema kaina.

BLOOR — BATHURST ST.
S6.000 įmokėti, didžiulis 14 kamb.' atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, vandens alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, 10 metų 
skola, puikios pajamos.

RUSHOLME ROAD
$6.000 Įmokėti už tą didžiulį 16 kambarių atskirą mūrinį namą, 3 virtuvės, 3 
vonios, vandens alyva šildymas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, 
didelis sklypas, 3 atskiri butai. Gauna S270 mėnesinės nuomos, plius 6 
kambarių butas šeimininkui pirmame augšte, 10 metų skola.

• TEISĖ IŠSTOTI...
Eidama carų Rusijos pramin

tais takais, vartodama jėgą, są
mokslą ir grasinimą, Sv. Rusija 
žymiai išplėtė savo ribas euraziš- 
kame žemyne. Kaip tat yra kon
statavęs 1955 m. Bandungo kon
ferencijoj Irako premjeras, ko
munistinė Sov. Rusijos diktatūra 
yra iškėlusi “naują super-barba- 
rizmą, naują super-imperializmą, 
naują sūper-valstybę, kuri triuš
kina laisvę visur ten, kur tik išsi
plečia jos galia”. JAV preziden
tas ir D. Britanijos premjeras 
1956 m. vasario 1 d. Vašingtono 
deklaracijoje sovietų kolonizmą 
pasmerkė šiais žodžiais: “Vien tik 
Europoje apie šimtas milijonų 
žmonių dešimtyje anksčiau buvu
sių nepirklausomų valstybių 
prieš jų valią yra priversti dirbti 
komunistinės sovietų valstybės di
desnei garbei ir padidėjimui..

Spalio revoliucijos pastatytoji 
vyriausybė nėra grąžinusi laisvės 
nei vienai carų užkariautai tautai, 
bet tebelaiko jas pavergime jėga. 
Žiaurus Ukrainos, Kaukazo ir Gu
dijos respublikų trumpalaikės ne
priklausomybės sutriuškinimas 
kaip ir daug kraujo pareikalavę 
Baltijos valstybių ir Lenkijos ne
priklausomybės karai prieš sovie
tų intervenciją, 1919-1920 m., yra 
vykę netaip seniai, kad būtų už
miršti.

1939-1940 m. 24 milijonai neru- 
sų, gyvenusių 182.000 kv. mylių 
plote, buvo pajungti Maskvos rau
donajai vėliavai.

Jokia naujų laikų vyriausybė 
nėra sulaužiusi tiek sutarčių ir 
nepuolimo paktų, paneigusi tiek 
tarptautinių chartų ar nebaustai 
pasityčiojusi iš Jungtinių „Tautų 
rezoliucijų, kaip kad tai yra pada
riusi Sovietų Sąjungos vyriau
sybė.

Imant techniškai, mūsų valsty
bės nėra kolonijos klasikine tos 
sąvokos prasme, tačiau vidinė ir 
tartautinė jų padėtis yra kurkas 
blogesnė, nei oficialiai laikomų 
“priklausomomis ar mandatinė
mis teritorijomis”, kurios yra pa
keliui i pilną laisvę ir kurios nau
dojasi Jungtinių Tautų globa.

Laisvieji JT nariai prasilenktų 
su savo elementarine pareiga ir 
pastatytų į pavojų jų pačių sau
gumą ir žmonijos ateitį, jei jie 
formaliai nepasmerktų sovietinio 
kolonizmo visose jo formose ir 
apraiškose ir nepareikalautų, kad 
pavergtosios Europos valstybės, 
turinčios šimtmetines laisvės, kul
tūros ir ūkiškos pažangos tradici
jas, galėtų valdytis kaip jos pa
čios nori. Sovietinio kolonizmo 
Vidurio ir Rytų Europoje panai
kinimas yra ir bus pagrindinė tai
kos įgyvendinimo ir išlaikymo są
lyga”.

(Atkelta iš 3 psl.) 
koloninių režimų panaikinimą, 
nes Sovietų Sąjunga neturi kolo
nijų”. Pagal sovietų premjerą, tik 
carų imperiją buvusi nusikaltusį 
kolonizmu, nes buvusi pavergusi 
daugelį tautų Vidurinėj Azijoj, 
Kaukaze, Užkaukazyje ir kitur, ir 
kad sąlygos “tose carinės imperi
jos žemėse vargu bau skyrėsi nuo 
anų kolonijų” (jis turėjo galvoje 
vakarietiškąsias kolonijas), ’ “nes 
jos buvo autokratijos ir kapitaliz
mo žiauriai išnaudojamos”.

Chruščiovas taip pat pripažino, 
kad “carų imperija laikėsi tik 
durtuvais ir tautų pavergimu”. 
Kad pateisintų ir jo paties tęsia
mą svetimų tautų laikymą vergo
vėje, įtikinėjo, kad po spalio re
voliucijos tos tautos yra padariu
sios didelę ūkinę ir kultūrinę pa
žangą ...

KA SAKO FAKTAI?

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS 
pusė mylios nuo Rodney.

180 akrų, tabakui sodinti teisė 54 akrai, 7 džiovyklos (kilnos) su 
natūraliu gazu, 2 šiltadaržiai, 2 gyvenami namai, miesto vanduo, 
daržinė pašarui su tvartu, daržinė tabakui, visas inventorius ta
bako auginimui.

Adresas: * '
ST. ZAVACKIS, P.O. Box 31, Rodney, Ont. Tel. 207 W.

NAUJOJE
WASAGOJESALIA TĖVV PRANCIŠKONŲ stovyklos

■■■.■» I'.*:*' •

parduodami sklypai vasarnamiams
su labai mažu įmokėjimu, žemu nuošimčiu. Netoli graži, 
smėlėta maudymosi pakrantė. NAUJA SUBDIVIZIJA 
JAU PATVIRTINTA. Dėl informacijų prašome kreiptis:

B. Buntinas, 21 Evelyn Cres., Toronto, Ont. • Tel. RO. 9-0688.

pritaikomi.

CRISS X CROSS 
Fofd W4S 

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS 

Specialiai sukirptos, jaukiai 
nešiojamos - patogiu 

elastiniu juosmeniu — 
patentuotu Mvaime

užsidarančiu “kryžhriiiiu X” 
priekiu, suteikiančiu 

glaudžią išvaizdą. 
Pagamintos iš 

puikios kokybės 
šukuotos medvilnės. 

Ilgai nešiojamos, 
lengvai skalbiamos, 

nereikalingos

Lake Simcoe
koto olyvos iy/bornerii) optornovimos 
Toronte,lietuviskoi kolbonticji klouskitc
Betty Vo»tiek«no< WA 2-61S1

Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 24404
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI. 
.

ED MAS1OKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.

Patarnavimas ta pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. FL, 
visų rūšių Radijo patefonai.

naujoms apšvietimo lempoms
ZJ nuoiaiaa (Picture Tubes)

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
3604 DUFFERIN ST. T I £ ki E E COlrt
Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-521U

WALLY’S GARAGE
P E R SI K £ L Ė iš 5 Robert St. Į NAU JAS P AT A L P AS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-5996

Motelis 
$12.000 įmokėti, 13 vienetų moder
niai įrengtas, Toronto priemiestyje 
motelis su geru namu. Didžiulis 
sklypas. Kaina $48.000.

' 10 akru žemės 
$2.000 įmokėti, pirmos rūšies darži
ninkystei žemė su gyvenamu namu. 
30 mylių nuo Toronto. Kaina $9.900.

Bloor - Runny mede 
$4.000 įmokėti, atskiras gerų plytų, 
8 kambarių, 2 augštų namas, 2 mo
dernios virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, garažas su privačiu įvažia
vimu. Be morgičių Kaina $18.700.

High Park • Roncesvalles 
$3.000 įmokėti, atskiras mūro na
mas, 9 dideli kambariai, 3 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva apšil
domas, dvigubas garažas, platus pri
vatus, įvažiavimas. Balansui vienas 
morgičius. Dėl išvažiavimo kaina že
ma — tik $17.400.

Krautuvė su namu 
$4.000 įmok., maisto krautuvė su vi-

su Įrengimu, be prekių, ir butas 4 
kambarių, šoninis įėjimas. Dvigubas 
garažas. Kaina $19.000.
Moteliai ■ restoranas, gazolino stotis 
$26.000 pilna kaina, prie pagrind. 
kelio kampinė nuosavybė, 10 akrų, 
8 moderniški vienetai, 5 "kambarių 
gyvenamas namas, ultra moderniš
kas restoranas su 45 sėdimom vie
tom, 2 gazo pompos, tinka šeimai.
Tabako ūkis 60 mylių nuo Toronto 
$14.000 įmokėti, tinka dviem šei
mom, 173 akrai geros žemės, 38 lei
džiama tabako sodinimui, 23 akrai 
miško, didelis šiltadaržis, 6 kilnos, 
11 kambarių gerų plytų namas, vie
nas morgičius balansui, pilna kaina 
$29 000.

200 akru — $7.500 pilna kaina 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių namas, 
pilnai apstatytas, daržinė. 40x60 
kiaulėms diendaržis, vištininkas, 
plius kiti maži pastatai, 65 akrai 
gryno lauko, 35 akrai ganyklų, 100 
akrų miško, 5 atžalyno.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių. «

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Skambinti A GUDAS, LE. 1-46^
Didelis pasirinkimas gyvenamų, namų, biznių, žemės statyboms.

Keri WILES
REALTOR LTD.

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

Did žiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus h- sąžiningas patarnavimas.
, Rūpėsi jogas- morgičių sutvarkymas. <

King - Jameson
$1.000 įmok, už mūr. gerų pi. namą, 
per du augštus 8 dideli ir gražūs 
kamb. Namas randasi apartamentų 
rajone. Idealus nuomavimui, galima 
tuo južimti. Lengvos išmokėjimo są
lygos. Geras pirkinys.

Vakarų Toronte
$1.500 įmok., 5 kamb. gražus bunga- 
lovas, dideli kambar., labai švarus, 
didelis sklypas, arti parko ir susi
siek. Vienas morgičius išsimokėji- 
mui. Parduodamas už $11.500. Pa
skubėkit. f ■•;v

St. Clair - Oakwood Ave.
$2.000 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, mūr. atsk. vand. alyva šild., dvi 
mod. virt., 2 vonios, galima tuoj už
imti, skubus pard. 4 kamb. ant pir
mo augšto. Prašo tik $14.500.

Jane • Annette
$2.000 įmok., mūr. atsk. 6 kamb. 
per 2 augštus, rąod. virt., did. skly
pas, priv. įvažiavimas. Sav. išvyks
ta į Europą, parduos už $12.500.

Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmok., 13 kamb. mūr. namas, 
3 virt., 2 vonios, 4 kamb. ant pirmo 
augšto. Visas išnuomotas, arti susi
siek. ir kraut. Augštos pajamos, par
duos už $14.000.

Quebec - Glenlake 
$3.060 įmok., mūr. atsk., 8 kamb. 
per du augštus, kvadrat. planas, la
bai švarus, naujas šild. Galima tuoj 
užimti. Garažas ir šoninis platus įva
žiavimas. Prašo $16.900.

Runnymede • Annette 
$4.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 3 
virt., visas išnuomotas, mėn. paja
mos $240. Garažas ir nriv. įvažiavi
mas. Sav. išvyksta j^JAV. Parduos 
už $17200.

■ .Swansea ?■ .
$4.000 Įmok., 6 kamb. mūr. gražus 
bungalovas. Viskas naujai įrengta. 
Namas tik 4 metų senumo, graži 
vieta. Prašoma kaina žema.

High Park Blvd. • Indian Rd. 
$5.000 įmok., 12 kamb. mūr. atsk. 
did. originalus dupleksas. Vand. 
alyva šild., mod. virtuvės, 2 garažai, 
priv. įvažiav., jums tikrai patiks.

Bloor • High Park
$7.000 įmok., 10 kamB. rupių plytų, 
naujos statybos modernus duplek
sas. Naujas vand. alyva šild., mod. 
virt, ir ovnios, 2 garažai. Graži vie
ta, verta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
;■ PARŪPINU MORGICIUS ‘ REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 64)417

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

i V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83< COLLINGWOOD, .ONT.

’■ Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.

X Z G. D. HUNT REAL ESTATE
: Įstaigos:

- 128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

Namu:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

ED^KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuveias
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. «LE. 4-6075

Filmas iš Lietuvos ir 
tremties

Daugelis jau matėm filmus da
bar -Lietuvoje gamintus. Šį kartą 
bus rodomas garsinis filmas fil
muotas nepriklausomybės laikais 
ir gamintas Hollywoode.

žinantieji galės prisiminti, o 
nemačiusieji galės pamayti ir pa
lyginti tą bolševikų juodinamą 
Lietuvą su dabar esama, nors jau 
po keliolikos metų. Bus rodomi 
du filmai: Lietuva — Europos nu
galėtoja — 1938 m. olimpįjada 
Kaune ir 1939 m. krepšinio pir
menybės, kuriose Lietuva pakar
totinai iškovojo Europos krepši
nio meisterio vardą. Čia bus ma
tomas ir buv. prezidentas a.a. An
tanas Smetona ir girdima jo kal
ba. ' -

Antras — Tremties mokykla— 
Vasario 16 gimnazija, jor darbai, 
gyvenimas, sportas ir gimnazijos 
choras.

Filmai bus rodomi Toronte 
lapkričio- 27 d. 7.30 vai. v. Prisi
kėlimo parapijos salėje ir gruo
džio 3 d. 6.30 v.v. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. B.

Iškilmingas Lietuvos kariuome
nės šventės minėjiinas Toronte 
įvyks lapkričio 20 d. 4.30 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

KLB Toronto apylinkės valdy
bos rinkimai ir metinis Toronto 
apylinkės Tarybos posėdis įvyks 
lapkričio 27 d. 4.30 vai. p.p- To
ronto Lietuvių Namuose.

Radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” iškilmingas Naujų 
Metų sutikimas ir šiais metais 
Įvyks Prince George viešbučio di
džiojoje salėje.

Vaistininkas J; Margis šį pir
madienį išvyko dviems savaitėms 
atostogų į Jamaicą.

Vagys pereitą savaitę, naktį iš 
penktadienio į šeštadienį, įsilaužė 
į J. Beržinsko krautuvę ir išvogė 
už apie $1000 prekių — lietuviš
kų žiedų, laikrodžių, sidabrinių 
doleriu ir kt.

* "<r - ' •

Kanados Rudens mugė atida
roma šį penktadienį parodos aikš
čių Coliseum pastate. Ją atidarys 
Ontario premjeras L. M. Frost. 
. Kaip ir kasmet, bus ir pramo
ginės programos, tarp kitko ir 
tautinių šokių grupių pasirody
mas. Bus ir arklių sportas, daly
vaujant JAV, Meksikos, Airijos 
ir Venezuelos komandoms.

Mugė baigsis lapkričio 19 d.
Moksleivių kortelės, duodan

čios teisę papigintai važinėti 
tramvajais ir autobusais į mokyk
lą, spalio 18 d. atšauktos, nes pa
sirodė. kad dėl jų daugiau klapa- 

‘to, negu- pelno. Vietoje lauktų 
-50.000, jos davė tik -25.334. Dau
gelis moksleivių, vietoj mokėję 
tuos $2, eina mokyklon pėsti. ‘

TT Komisija tuo tarpu svarsto, 
kaip kompensuoti tiems, kurie 
tas korteles jau buvo nusipirkę.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P. KARALIŪNAS

International 
Driving School 

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI,

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.< 

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS 

Telefonas LE. 5-9130

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roclo 107

Telefonas EM. 64182
Toronto

Taisau televizijas, namų ir auto radio
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.

Tėl. LE. 2-7284
A. GRYBAS.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
|rengjmai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
21 Ilamberview RcL, Toronto.

Min. Green Toronte
Paskutinio meto politinė atmos- 

fera panaši į priešrinkiminę. Nors 
apie tai dar. nekalbama, bet val
dančios partijos politikų kaikuriė 
skambūs pareiškimai bei jų at
naujinami kontaktai su masėmis 
jau perdaug aiškiai rodo, kad ka- 
žinkam rudŠiamasi arba bent no
rima išlaikyti į save patrauktą vi
suomenės dėmesį.

Tos rūšies reiškinys buvo ir 
pereitą ketvirtadienį suruoštas už
sienių r. ministerio H. Green su
sitikimas su rinkėjais Masaryk 
Hall. Vadovavo vakarui parla
mentaras A. Maloney, sekunduo- 
jant dar trims kitiems parlamen
tarams — Kucherepai, Morton ir 
Reay, dalyvaujant taip pat grupei 
aldermanų ir kontrolieriui Sum
merville, ha ir apie 500 kitų da
lyvių/Jų tarpe matėsi ir keliolika 
lietuvių. 7

Vakaras buvo pradėtas įpras
tinėmis rankos paspaudimo cere
monijomis, j>o kurių buvo meninė 
dalis, kurią išpildė kaip tik lietu
viai: sol. V. žiemelytė, padainavo 
vieną Strausso dainelę vokiškai ir 
ariją iš operos Samsonas ir Dail
ią, o TLV kvartetas, padainavo 
lietuviškai Jau atėjo rudenėlis ir 
porą angliškų dainelių. Akompa
navo muz. St. Gailevičius. Reikia 
pastebėti, kad abieji pasirodė pui
kiai, vakaro vadovo Maloney bu
vo pakartotinai pristatyti kaip 
lietuviai menininkai, tad gražiai 
pagarsino lietuvių vardą.

Min. Green kalbėjo neilgai, gal 
kokį 15 minučių, daugiausia apie 
pasaulines problemas šiuo metu 
paliečiamas JT bei Kanados vaid
menį. žinoma, buvo prisiminta 
min. pirm. Diefenbakerio kalba 
JT plenume, kurią girdėdami visi 
iten buvę kanadiečiai jautęsi išdi
dūs kanadiečiais esą. Prisiminė 
taip pat Kanados pastangas prisi
dėti prie pasaulinės įtampos at
palaidavimo, nes taip toliau ei
nant būtų prieita prie pasaulinio 
atominio karo. Reikia daryti ką 
nors, kad pasaulis išeitų iš tokios 
kvailos padėties.

Vakaras buvo užbaigtas vaišė
mis— kavute. M.

Pagerbti A. P. Ščepavičiai
Praėjusi penktadeini šv. Jono 

Kr. par. salėje įvyko nuotaikin
gas pobūvis inž. Petro ir solistės 
Anastazijos Ščepavičių 25 metų 
vedybinei sukakčiai atžymėti. Da
lyvavo arti šimto svečių. Šio gra
žaus pobūvio iniciatorė buvo jų 
dukra Danutė ir būrelis soleni- 
zantų gerbėjų. Prieš pobūvi su
kaktuvininkų intencija buvo at
laikytos šv. Mišios. Vaišių metu 
pasakyta . gražių sveikinimų ir 
įteikta dovana — sidabrinė tau
rė. Pp. Ščepavičių šeima Toron
to lietuvių tarpe yra plačiai žino
mą. Sol.A. Ščepavičienė dažnai 
pasirodo kultūriniuose lietuvių 
parengimuose ir, jos garbei tenka 
pasakyti, visada be didelių prašy
mų, ši.10 metų ponia yra įsijungu
si į šalpos darbą ir yra Toronto 
lietuvių Caritas vicepirmininkė.

KLKat. Moterų D-jos, 
Prisikėlimo parap. skyriaus visuo
tinis susirinkimas praėjusį sek
madienį praėjo labai darbingai.

A. Sungailienės, Senkuvienės ir 
Kolyčienės suruoštos psichologi
nio pobūdžio diskusijos praėjo la
bai gyvai- Buvo diskutuojama 
švelnumo, takto ir į kitus atsižvel
gimo reikšmė žmogaus gyvenime. 
Tokios diskusijos bene bus pir
mas bandymas mūsų susirinki
muose. Tai yra tikrai Įdomu ir 
naudinga. -

Pranešime apie X. 29. įvykusį 
mūsų .skyriaus rudens balių bu
vo nusiškųsta, kad mūsų koloni
jos lietuviai kas kart vis mažiau 
lankosi organizacijų ruošiamuose 
viešuose parengimuose.

Sk. valdyba dėkoja pp. Punk- 
riui-Krasaųskui (krautuvės savi
ninkams) ūž baliaus loterijai pa
dovanotą puikią dešrą, vaistnin- 
kui J. Margiui už gražią dėžę šo
kolado it poniai, prašiusiai ne
skelbti pavardės, — už iškeptą 
tortV Sk. valdyba.

nį šv. Petro estų evangelikų baž
nyčios patalpose, Mount Pleasant 
Road - Rolhampton Ave. kampas. 
Paroda veiks iki lapkričio 13 d. 
Lankymo valandos trečiadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį 6-10 
vai. vak.

Toronto viešoji biblioteka įsi
gijo naujų lietuviškų knygų: S. 
Aliūno, Valerijono lašai, J. Gai
liaus, Kaip jis ją nužudė, P. Jur
kaus, Smilgaičių akvarelė, P. 
Orintaitės, Paslėgta žaizda, VI. 
Ramojaus, Lenktynės su šėtonu, 
J. Tininio, Sužadėtinė, A. Valuc- 
ko, Nemno sūrius, L. Žitkevičiaus 
Saulutė debesėliuos, Tumėno Po
ezija, M. Variakojytės - Inkenie- 
nės Lithuanian self-taught. Be 
to, nupirko ir vertimų: Dostojevs
kio Nusikaltimas ir bausmė, Th. 
Heyerdahl Kon-Tiki, Gui de Mau
passant Moters širdis ir Tolsto
jaus Anna Karenina.

Svetimų kalbų skyrius yra bib
liotekos skyriuje 1115 Queen St., 
prie Lisgar. .

Advok. Ben į miesto tarybą
Šių metų Toronto miesto savi- 

valdybinių organų rinkimuose 
penktoje -apylinkėje (tarp Bat 
hurst ir Dovercourt gtj i miesto 
tarybą kandidatuoja advokatas 
Ben, slovakas, turįs savo įstaigą 
Dundas St. W. prie pat Ossington. 
Advokatas Ben yra didelis lietu
vių bičiulis ir daugelio gerai pa
žįstamas. Teisiniais klausimais ne 
kartą i jį yra kreipęsi taip pat 
“Tėviškės Žiburiai” ir visada ga
vo nuoširdžios pagalbos. Be to, 
šiuose rinkimuose jis bus bene 
vienintelis kandidatas iš vad. nau
jųjų kanadiečių.

Penki sovietų studentai šiuo 
metu vieši Kanadoj kaip čionykš
čių universitetų svečiai. Ąteinan- 
tį gegužės mėnesi taip pat penki 
kanadiečiai studentai vyks i So
vietų Sąjungą.

Sovietiniai studentai buvo 
Montrealy ir Otavoj, o šią savaitę 
lanko Toronto universitetą.

T. Lietuvių Namai susitarė su 
viena alyvos kuro tiekimo firma, 
kuri, užsakant per L. Namus aly
va, L. Namams duoda tam tikrą 
procentą komiso.

TLN, kurių pastoge veltui nau
dojasi ne viena visuomeninė-bei 
kultūrinė organizacija, prašo tau
tiečių, o ypatingai savo skaitlingų< 
narių, alyvą kurui užsakyti per 
TLN ir tuo paremti lietuvišką rei
kalą;

Minėtoji firma jokiomis varžan
čiomis sutartimis klijentą nesu
riša, išskyrus tai, kad atsisakant 
toliau alyvą imti pageidaujama 
pranešti prieš 30 dienų.- Firma 
kasmet išvalo savo klijentų kros
nį, kas samdant kainuoja $8-10.

Šiuo reikalu platesnių informa
cijų teikia ir užsakymų blankus 
užpildo TLN administracija, 1129 
Dundas St. W., tel. LE. 3-3027.

S. B.
Padėka

širdingai dėkojame visiems geriems 
mūsų prieteliams už suruošimą mums 
15-kos metų vedybinės sukakties staig- 
menos-baliaus. Ypatinga padėka ten
ka gerb. p.p. Barškėčiams, Butvydams, 
Balniams, Beinortams, Eidukaičiams, 

■ Kvedariams, Krakauskams, Puido
kams; Sapijoniams, Stancikams ir Tė- 

• veliui Rafaeliui, OFM, už pasakytą 
mums gražų sveikinimo žodi.

Be to, dėkojame ponioms: Barškė- 
tienei, Balnienei, Kvedarienei ir Vai- 
dilienei už tokią gražią rožių puokštę.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame vi
siems gausiai dalyvavusimes ir prisidė- 
jusiems svečiams.

Galima tik kitur -
Natan Kohn, gyvenąs Buenos 

Aires, surengė šeimos suvažiavi
mą. Atvažiavo vienas sūnus iž 
Lenkijos, antras ii Lietuvos, o 
trečias iš Izraelio. Senelis tėvas 
klausia pirmiausia' sūnų iš Lie
tuvos:

— Na, tai ką tu ten dabar da
rai Lietuvoje?

— Kuriu socializmą, — atsako 
sūnus.

— Gerai, gerai; — sako tėvas. 
— Na, o ką tu darai Lenkijoj? — 
klausia jis kitą sūnų.

— .Kuriu socialižmą, tėve, 
atsakp ir šis.

— Gerai, vaike, gęrai..: O tu, 
jaunėli, ką darai Izraely?” :

— Kuriu socializmą ... — at
sako tas, pamatęs, kad tėvui to
kie atsakymai labai patinka.

— Ar pablūdai, vaike! Sava
me krašte! — sušuko susijaudinęs 
tėvas. • " 7

Iš policijos protokolų
- • Kaltinamasis turi keturius sū

nus. Du iš jų — dukterys.
• Lavonas buvo dar šiek tiek 

gyvas ir gerokai įsigėręs.
Sveikatos sumetimais

— Tai yra nepakenčiamas da
lykas! — suriko pilietis, stovėda
mas pašte prie langelio. —- Lan
gelis atviras, o ponas valdininkas 
ramiausiai sau miega...

— O ko čia tamsta šūkauji? — 
atsiliepė antras klijehtas. — Gal 
gydytojas įsakė jam miegoti prie 
Atviro lango...
z ’ * -. /S- Be sulčių ■■
B; — Prašau sodos vandens be 
sulčių, —prašo svetys pardavėją:

— O be kokių Sulčių? — klau+ 
šia-toji .

— Gali būti be apelsinų ...

S; Samienė, J. Ohaičiai, M; BĮ Povi
laičiai, J." Stradomskiai, J. Poęius, K- 
Lukošiai, V. V. Treigiai, šv. Kazimie- • 
rd lietuvių parapija Delhi, B. J; Da- 
naiėiai. .. ,

Nuoširdžiai dėkojame virš minėtoms 
organizacijoms, šeimoms ir asmenims 
už paskutinę, pagarbą velioniui, per- . 
kant gėles, už šv. Mišias, visiems apy
linkės tautieėiams už.’-didelį solidaru
mą, dalyvaujant rožančiuje, laidotuvių 
Mišiose ir procesijoje.' Ypatingu padė
ką. reiškiame parapijos klebonui knn. 
dr. J. Gutauskui, lankiusiam ir paguo*. 
dusiam velionį paskutinėse'jo gyveni
mo dienose, palydėjusiam į amžino po
ilsio vietą, buvusiam, šios parapijos 
klebonui kun. Rickui už atlaikytas Mi
šias laidotuvių dieną.

Nuliūdime pasilikę žmona,- dukte
rys, sunūs, žentai; anūkai, proanū-

' —Kiek faumetu, Petreli? —• 
senyvas vyras klausia berniuko;

Įnahd Ifetsąrar-
- _ o kiek metų- turi, jūsų liet

y Kad žmonės nepamiršiu^.
Apie mus pamiršta visi—drain 

gai, mylimbji; netpriešai, bet nie- 
kad- nepamiršta, skolintojai. Dėl' 
to? norint; kad nebūtum -pamirš- 
tas, reikia skolų pasidaryti tiek, 
kiek tiktai galima. M. Saphir.

Paffeka
Vaikų: Namu rėmėjų būrelis spalio: 

23 d. Ptisikėlimd parėpi jus. salėjesuJ 
ruošė madų parodą. Nuoširdi. padėka. 
Tėvams Pranciškonams už salę; .modis
tei E. Liąudaitei-Mašalienei pravedu
siai madų parodos vakarą. Džiugu, kad 
ponia Mašalienė savo talentus naudoja 
karitalyviniams tikslams. Dėkojame 4 
ponioms šlekienei ir A. Siminkevičie- 
nei už plaukų sudėjimą veltui mergai
tėms —• D. Treigytei, D. Meilutei, D. 
Griauzdaitei, A. Jakimavičiūtei, L. Ta- 
mošauskaitef; K Kuolaitei, E. Vęčer- 
kaitei ir R. ^iapšienei — demonstravu
sioms drabužius. Gili padėka D. Skrins- 
kaitei už parinktą ir išpildytą^ muziką, 
kurios ramūs akordai gražiai derinosi 
prie vakaro nuotaikos. Pažymėtina, 
kad muzikė D. Skrinskaitė prašoma 
padėti visada mielai sutinka ir paža
dėjo ateity savo muzikiniu talentu tal
kinti Vaikų Namams bei reikale padė
ti Rėmėjų būreliui. Džiaugiamės- ir 
laukiame daugiau talkininkių iš mūsų 
mielo jaunimo.

Gili padėka nenuilstančiai RB valdy
bai už didelį pasišventimą. Jūsų darbš
tumas mus stiprina ir džiuginą. Nema
ža laiko teko paaukoti p. Daiiridiėnėi 
ir pirmininkei poniai Tamulaitienei. 
Dėkingos esame ne tik darbščia jai val
dybai, bet ir visoms bei visiems padė- 
jusiems: Urbonienei, čižikienęi, Rau- 
tinš, Kalinauskienei, Šarūnienei, Lo- 
rencienei, Lelešiūtei, .Dalindaitęi, 
Dambrauskienei, Klevenienei, Kulie
nei, Basalikienei, Rusinįenei, Kolyčįe- 
nei, Bučinskienei, Simanavičiūtei, Sa
kalauskienei, Slekytei, Supronaitei, V, 
Sondai, A. Daukšai, J. žadavičiui už 
šviesų tvarkymą salėje, “Tėviškės ži
burių” redakcijai už nuolatinį patarna
vimą su skelbimais spaudoje, J. Sima
navičiui už veltui skelbimą per radiją.

Sujungtos jėgos nugali sunkumus ir 
atlieka didžius darbus. Viešpats tebū
na duosnus atlygintojąms visiems:

Marijos Nėk. Prasid. seserys.

V. J. Rupkalviai.

Padėka
mūsų mylimam vyrui, tėvun, 
ir proseneliui Juozui žiliui,

Mirus 
seneliui 
karstui ir antkapiui papuošti gėles ir. 
vainikus dovanojo: KLB Delhi apy-’ 
linkės valdyba, R. S. Augustinavičiai, 
St., J. ST. Augustinavičiai, Jf., EI J.. Ka
zokai, M. P. Januliai, A. Miknetičiai, 
M. P Žilvičiai, B. V. Vytai, N L. Ra- 
cevičiai, p. Dadurkai, p. Mateliai, p. 
Pranckevičienė, M. Cibirkiėnė ir šei
ma, E. G. Rugieniai, p. Jauneikiai ir 
A. Gulbinas. Velionies intencija šv. 
Mišias užpirko: E. AT. Tuinylai, D. 
Siurnai, M. P. Žilvičiai, E. S. Kairiai, 
Z. P. Augaičiai, V. A. Mažeikai, M: 
Bartuliai, p. Laureckai, V. Galeckai,

Vroclavas- — Kanalu sujungti 
Oderi ir Vyslą yra. paruošti du 
projektai. Kuris iš jų bus vykdo
mas, dar neaišku. >

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOEST. WEST

LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė

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

j Telefonas EE
Priėmimo valandos: nuo 9-12

tarimą).

i 
i 
i

Kabinetas: LE. 44451
Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais: ir šeštadieniais 
pagal susitarftną.

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

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RQNCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)

V

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo lŪ vaL ryto iki 6 v.v.

..■..III. I. NI.ĮlĮlfM. .1.1.1 -l'- ' Illi I —.. ___ . - ■ 4
Akių specialises: i

UL. UJNSKY, R.O,LIETUVIO ADVOKATO

SEGUIN
Advokatai —■ Notarai 

? 35 HAYDEf ST^Tįronto, 
(arti Bloor it Yon# gaitrių)

WA. 4-9501.

JMtoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištirta akių nervus, karte doi- 

^nui sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų.

t
Į

yaivvs SKOuucprnų it imi- >
Kolba slavų, kalbom!*. į

Tefef. WA. 1-39Ž4

NAUJAME MObERNIŠKAI ĮRENGTAME

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

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoaymus, su
lankstymų ištaisymus, dožymq, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR molinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pokeitimus — nuo $18.00.

į; Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų otrto raikmenų. j s
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave;

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.:

Draudimai
RQ. 6-0811

arija RO.
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

BU

A

&taig» vefld* 
168 Tat MvirttWfr

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Dažai ir sienoms 
• y: popieriš!

Valka*, lepežiai, terpentino*.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Kvalifikuotas technikas taiso

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

. - J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7881

* r kis n v *« q 111
MOTERIŠKŲ ROBŲ &1U T Cz | X

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augiausios klasės darbas, žemos kainos.

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 14432
TORONTO - būto tel. LE. 14764

OILS LTD. 
Atsfeeo* 

H.ROžAITIS
Taisomi TELEVIZIJOS aparatai

Skambinti iki 11 vai. vak. <

RO. 6-9367 V. Semaška

■ 612
pan.) visoj Ontario provindjUi

AL DUDA



JAUNIMO KONCERTAS
ši, sekmadieni,, lapkričio 13 d., 6 vai, vak. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusio sekmadienio po

pietį apie 400 lietuvių atsilankė į 
lietuvių, kapines Port Credite. 
Giedant uniformose pasirėdžiusrtj 
berniukų procesijai, prie centri
nio kryžiaus atliktos trumpos 
apeigos: žodis, sugiedota Viešpa
ties Angelas ir -mirusiųjų prisimi
nimas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Visi kapai, kurių šiuo metu yra 

. trylika, buvo paženklinti žvaku
tėmis.

— Tikybos pamokos vaikams 
sekmad ieniais daromos dviem 
grupėm: vyresniesiems po 9.30 v. 
pamaldų, o jaunesniesiems, besi
rengiantiems pirmajai išpažinčiai 
— po 11 vai. pamaldų mažojoje 
muzikos salėje. Tėvai skatinami 
atvesti savo vaikus į pamokas. 
Ypač primenama, kad į vyresnių
jų grupę galėtų atsilankyti žy
miai didesnis skaičius. Šią grupę 
privalėtų lankyti visi vaikai, lan
ką viešąsias mokyklas, kuriose 
nėra tikybos pamokų.

šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Bartlett, Russett, Emer
son, Wallace, Marguaretta ir 
Brock.

— Įprastų stalo teniso treni
ruočių čią savaitę antradienį ir 
ketvirtadienį parapijos salėje ne
bus, nes salėje vyksta tvarkymo 
darbai.

— Geriausi sveikinimai ir lin
kėjimai inž. Petrui ir Anastazijai 
Ščepavičiams jųjų vedybinio gy
venimo dvidešimt penkerių metų 
sukakties proga, o kartu ir nuo
širdi padėka už nuolatinę morali- 
nę ir medžiaginę paramą para
pijai.

— Jaunimo choro repeticijos 
vyksta penktadieniais 6 vai. vak., 
o šeštadeiniais po lietuvių mokyk
los pamokų parapijos saleje. Šiuo 
metu ruošiamasi advento ir Ka
lėdų giesmių repertuarui, o taip 
pat Kalėdų eglutei.

— KLB Toronto apylinkės val
dyba liet, kapinių tarybai įteikė 
$425,42, kurie surinkti Lietuvių 
Dienos pamaldų proga kapinėse ir 
pagal susitarimą turi būti pa
naudoti paminklo statymui kapi
nėse. '

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto

gedulingos pamaldos už a.a. Joną 
Kubilių, ponų Rinkūnų svainį, ne
seniai mirusį JAV-bėse. ‘

— Pakrikštyta Laima Kazimie
ra Matulaitytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— šios savaitės trečiadienį ir 

ketvirtadienį parapijos kunigai 
dalyvaus Kanados lietuvių kuni
gų suvažiavime, kuris vyks neto
li Toronto, Marylake rekolekcijų 
namuose. Dienos metu klebonijo
je visvien lieka budėti vienas ku
nigas. Mišios rytais laikomos 
įprasta tvarka, nes vakarais visi 
kunigai grįžta atgal į Torontą. 
Taip pat ketvirtadienio vakare 
parapijos komiteto posėdis įvyks 
kaip buvo su komitetu susitarta.

— Vėlinių no venos Mišios lai
komos kiekvieną rytą, 8 vai.

— Parapijos choras šiuo laiku 
repetuoja naujas komp. Perosi 
mišias ir ruošiasi Advento laikui. 
Bendros visų balsų repeticijos da
romos kiekvieną pirmadienį 7.30 
vai. v. Be to, šį ketvirtadienį 7.30 
vai. vak. atskirą repeticiją turi 
tenorai ir bosai. Kviečiame nau
jų choristų. Gera proga pradėti 
lankyti repeticijas, nes pradeda
mas naujas repertuaras.

— Pirmos Komunijos paruoši
mo pamokos pradedamos šį sek
madienį, lapkričio 13 d., po 10 
vai. Mišių. Ir registracija ir pa
mokos vyks Marijos Nek. Prasid. 
seselių naujose vaikų darželio pa
talpose, 57 Sylvan Avė. Iš dar
želio ptalpų vaikučiai pasiimami 
po 1 vai. Mišių. Pirma Komunija 
numatoma ateinančiais metais 
per Motinos Dieną.

— Religijos pamokos nekatali
kiškas gimnazijos ir pradžios mo
kyklas lankančiam jaunimui da
romos kiekvieną sekmadienį po 
10 vai. Mišių. Gimnazistai renka
si į muzikos studiją, o pradžios 
mokyklos mokiniai — į aktorių 
kambarius po scena. Tiek tėve
lius, tiek jaunimą prašome į šias 
pamokas atkreipti reikiamą dė
mesį. Iki šiol pamokas lankančių 
skaičius yra neproporcingai ma
žas.

— Vaikų choras, kuris dar tik 
labai neseniai pradėjo repetuoti,

Lapkričio 12 d., šį šeštadienį, 7.30 vai. v 
Toronto skautų-čių židinys 

kviečia visus lietuvius į tradicinį

BALIU
Prisikėlimo parapijos salėje

• GROS PUIKUS ORKESTRAS. ' i ’ ■ 1
• GERAS BUFETAS, IR

• JUS LAUKS ĮVAIRŪS NETIKĖTUMAI.

Už suruošta staigmena, gėles, vaišes ir brangias dovanas 
musu 10-ties metu vedybinio gyvenimo proga, nuoširdžiau-

' šią padėką reiškiame ponams:
O. A. Beresnevičiams. L. A. Krakauskams,
S. A. Draugeliams. E. J. Matulaičiams,
O. P. Eidukaičiams, L. V. Sendžikams,
S. A. Goceitams, A. G. Schubert,
E. J. Gudams, N. K. Šapočkinams,
H. V. Juškevičiams, R. S. Valickams,
O. M. Jurgučiams. G. H. Woldeit.

M. L. Kalinauskai.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. spalio 
mėn. 25 d. La Salette, Ont., Kanadoje, aprūpintas šventais 
Sakramentais mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir 
prosenelis

JUOZAS ŽILIUS, 
sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė Ožkabalių kaime, Vilkaviš
kio apskr., ilgą laiką gyvenęs Kybartuose. Palaidotas š.m. 
spalio mėn. 28 d. iš lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios Delhi, 
Ont., katalikų kapinėse.

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, žentai, 
anūkai, proanūkai ir kiti giminės.

A. A. JONUI KUBILIUI mirus,
jo žmonai p. Elenai Kubilienei, jos sesutei p. Juzei Rinkū- 

nienei ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

jau reguliariai bando giedoti sek
madieniais laike ,10 vai. Mišių. 
Numatytas platesnis vaikų choro 
repertuaras, kurį ruošti vaikučiai 
pradės neužilgo. Šiuo laiku chore 
dalyvauja 88 vaikučiai. Chorą ve
da kun, B. Jurkšas, o choro glo
bėjas yra T. Rafaelis.

— jaunimo sekmadienio šokiai 
yra kiekvieną sekmadienį nuo 7 
iki 10.30 vai. vak. Visas Toronto 
jaunimas kviečiamas gausiai da
lyvauti. Pasilinksminimas daro
mas muzikos studijoje. Užėjimas 
iš kiemo pusės.

— Parapijos biblioteka atidara 
kiekvieną sekmadienį po 10 ir 11 
vai. Mišių.

— Šį šeštadienį, 7.30 vai. ryto 
laikomos šv. Mišios už neseniai 
mirusią a.a. Barborą Maczulevi- 
čienę. Mišias ažprašė F. ir A. Mi
liai. Artimieji ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.

— Už neseniai Winnipege, Ma
nitoba, mirusią a.a. Vandą Mali
nauskienę šv. Mišios bus laikomos 
gruodžio 3 d. 9 vai. ryto. Mišias 
užprašė dr. V. Sadauskienė iš To
ronto,
— Kitą savaitę parapijos kuni

gai lankys parapijiečius Downs- 
view rajone ir Toronte šiose gat
vėse: Aziel St., Hillsview Ave., 
Keele St., Medland St., Medland 
Cres., Mountview Ave. ir Oak
mount Rd.

— Paskutiniu laiku KLK Mo
terų D-jos Prisikėlimo par. sky
rius buvo pradėjęs tyliai organi
zuoti naują siuntinių ruošimą į 
Suvalkų trikampi. Deja, turime 
mieląsias nares ir kitas ponias 
prašyti šiuo laiku nuo siuntinių 
išsiuntimo susilaikyti. Lenkų 
spaudoje yra paskelbta žinia, būk 
nuo lapkričio 15 d. visi siuntiniai 
lenkų vyriausybės būsią labai ap- 
muituojami ir būk muitą galėsią 
-apmokėti tik siuntinių gavėjai. 
Jei kas paruoštus siuntinius iš
siųstų ir šiomis dienomis, iki lap
kričio 15 d. jie adresato visvien 
jau nebepasieks. Todėl, kol tikra 
padėtis bus išaiškinta, visų ma
loniai prašome siuntinių nesiųsti. 
Jei jsiuntimo sąlygos bus paken
čiamos, mūsų parapijos KLK M. 
D-jos skyrius savo artimuosiuose 
darbuose yra-numatęs pravesti di
delę rūbų rinkliavą ir siuntinių į 
Suvalkų trikampį siuntimą.

— Sveikiname Kęstutį Augus- 
tinavicių, baigusį De La Salle 
gimnaziją ir pasakiusį įspūdingą 
kalbą abiturientų vardu išleistu
vių iškilmėse.

— Pakrikštyta Eugenijaus ir 
Stefanijos Bubelių dukrelė Rena
ta Marija, Jono ir Almos Jurėnų 
sūnus Jokūbas Petras, Antano ir 
Teresės Šalkauskų dukrelė Dana 
Marija ir Vlado bei Elenos Ulbi- 

I kų sūnus Ričardas Kastytis. Tė
velius nuoširdžiai sveikiname, o 
jauniesiems linkime Dievulio 
globos.

— Prisikėlimo parapijos Kata
likų Vyrų D-jos šokių vakaras 
įvyks lapkričio 19 d. vakare Prisi
kėlimo par. salėje. Iš anksto visi 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
linksmai praleisti vakarą. Pelnas 
eis geriems darbams.

TĖVŲ DĖMESIUI
Šį šeštadienį mokyklą lankan

tiems vaikučiams bus išdalinti 
mokyklos mokesčio lapeliai. 
Šiems mokslo metams, kaip ir 
pernai, paliktas mokestis $10 šei
mai. Jeigu per klaidą tėvų nepa
siektų mokesčio lapeliai, prašome 
kreiptis į komiteto kasininką Vyt. 
Bubeli — 40 Brumell Avė., tel. 
RO, 6-3135. .

Gaila, bet yra tėvų, kurie nėra 
atsilyginę ir už praėjusius metus. 
Juos pasieks komiteto laiškas ir 
prašys pagal galimybes atsilygin
ti. Mokyklos kasa gerokai tuštė
ja, tad prašome visus tėvus iki 
gruodžio 15 d. atsilyginti. Galima 
šeštadieniais sumokėti mokyklos 
patalpose, arba k-to kasininkui 
bei komiteto nariams. Taip pat 
maloniai prašome visas instituci
jas, kurios rėmė šią mokyklą per 
praėjusius kelius metus, remti ir 
šiais metais, nes mokyklą lanko 
460 mokinių, kuriems reikalinga 
16 klasių, 3 asmenys samdomi 
švarai, tvarkai ir priežiūrai palai
kyti, moko virš 20 mokytojų, ku
rių intensyvus darbas mokykloje 
pareikalaus mūsų tinkamo supra
timo ir įvertinimo. Viskas parei
kalaus gan stambių lėšų.

1961 m. sausio 1 d. 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje ruo
šiama mokyklos vaikų Kalėdų eg
lutė. Nustatyta eglutei įėjimo bi
lietų kaina $1.50 vienam vaikui, 
dviems $3, o už sekančius tos pa
čios šeimos vaikus po 50 et. 
Gruodžio mėn. pirmuosius tris 
sekmadienius bus galima įsigyti 
bilietėlius pakietėliams Prisikėli
mo parapijos kavinėje ir šv. Jono 
Kr. parapijos salėje po 11 vai. Mi
šių, taip pat ir šeštadieniais mo
kyklos patalpose. Į šią mokyklos 
eglutę kviečiama kolonijos ir apy
linkių vaikučiai. Už Toronto ribų 
gyvenantieji bilietėlius gali užsi
sakyti paštu, pridedant pašto per
laidą: Tėvų Komitetui — 1038 
Dovercourt Rd., Toronto 4, Ont.

Gali būti,tėvai atleidžiami nuo

mokyklos mokesčio, padavus tė
vų komitetui pareiškimą, nuro
dant priežastį.

Per savas klebonijas nepasitu
rintieji galės gauti veltui Kalėdų 
eglutės bilietėlius.

Tėvų komitetas.
Šatrijos tunto sueiga

Šį sekmadienį, lapkričio 13 d., 
4 vai. p.p., Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje ruošiama Šat
rijos tunto sueiga, LSS 42 metų 
sukakties proga. Kviečiame skau
tų tėvus dalyvauti. Tuntininkė.

Mergaičių popietės kiekvieną 
sekmadienį vyksta naujuose Vai
kų Namuose — 57 Sylvan Ave. 
nuo 3 iki 4 vai. p.p. Telefonas se
selių tas pats LE. 4-5773.

Caritas pobūvis
Šį sekmadienį, lapkričio 13 d. 5 

vai. p.p. šv. Jono Kr. par. salėje 
įvyksta tradicinė Toronto lietuvių 
Caritas arbatėlė. Prie Caritas po
nių jaukiai papuoštų stalų įvyks 
vaišės. Programą išpildys sol. 
Pranciška Radzevičiūtė, Links
mieji broliai ir kt. Visi, kurie 
Įvertina Caritas šalpos darbą, ma
loniai kvieičami į pobūvį atsilan
kyti. Gruodžio 11 d. Caritas, yra 
pakvietęs Detroito lietuvių teat
rą, vadovaujamą Z. Mikšienės, su 
penkių veiksmų dramos vaidini
mu.

“Tėvynės Prisiminimai” radijo 
programos laikas galbūt jau šį 
sekmadeinį bus pakeistas — bus 
pradedama pusę valandos vėliau 
— 1.30 vai. p.p. Stotis ta pati WH 
LD, banga 1270.

1 J. Beržinskas pereitą savaitę 
su. Bučiu buvo išvykę medžioti 
Espanola rajone prie Sudbury. 
Beržinskas nušovė ožį.
REIKALINGA MOTERIS namų ruo- 
šai ir prižiiirėti 8 mėn. mergytę. Ge
ras atlyginimas, kambarys ir maistas. 
Tel. LE. 4-8112, skambinti po 6 v. v.

Havelock-Bloor rajone išnuomojami du 
butai: 4* ir 2 kambarių. Tel. LE. 2-2367.

TORONTIECIAI PERRINKITE

DONALD SUMMERVILLE 
KONTROLIERIUMI

PARAMAI
Lietuvių Kredito Koperatyvui Toronte, ■ 
nepilnam laikui

reikalinga mašininkė-as
mokanti anglų kalbą, 
įrašymus įteikti raštu valdybai — -
1129 Dundas St. W,, Toronto 3, Ontario.

. Y.-,"-"\

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

P. Rimkūnas

PADĖKA
Širdingai noriu padėkoti už mano mirusios mamytės a?a. Petronė

lės Ruibiehės vėlę atkalbėjus vakarais prie karsto rožančių klebonui 
T. Placidui, OFM, ir dalyviams p.p. O. Vilimienei. V. Jurienei, M. Žy
mantienei, J. Susdiraitis, Stungurienei, Liačienei, Baltakienei, A. Bum- 
buliui ir kitiems visiems dalyviams didelis ačiū. T. Pauliui, OFM, už 
paskutinį patepimą ir palaiminimą mano mamytės prieš mirtį ligoninėj 
būnant, ir didelis ačiū T. Modestui, OFM, už rožančiaus • atkalbėjimą 
vakate ir šv. Mišių ątlaikymą ryte ir jam patarnavusiems prie šv. 
Mišių kun. B. Jurkšui ir tarnaičiams, palydėjusiems į kapines T. Mo
destui, OFM, pp. Liačienei, A. Raguckienei. J. Raguckui, D. Jokūbai
čiui. A. Bumbuliui ir visiems kitiems dalyviams pasimeldusiems šv. 
Mišių laike už mano mamytės vėlę. Ypatingai didelis ačiū tenka p.p. 
Kaulių šeimai, kuri mano mamytei sergant padėjo slaugyti namuose ir 
lankymą būnant jai ligoninėje, už padėjimą man sunkiose mano va
landose kur tik reikėjo, už užuojautą ir vakarais dalyvavima rožančiaus 
kalbėjime prie karsto, Mišiose dalyvavimą ir j kapines palydėjusiems 
nuoširdžiausias ačiū.

Stasys Ruibys.

Bazaras
Lapkričio 19 d. Prisikėlimo 

par. salėje Įvyks turtingas baza
ras. Pelnas skiriamas Toronto lie
tuvių Vaikų Namų statybos fon
dui. Prašoma visa Toronto lietu
vių visuomenė savo fantais prisi
dėti prie šio bazaro. Fantus gali
ma nešti tiesiai pas seseles — 57 
Sylvąn Avė., arba į Prisikėlimo 
par. kleboniją.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
per šalpos Fondą $50—107 būre
lio Įnašai. Aukojo: J. Bersėnas 
$15, J Strazdas $12, Al. Dūda $6. 
T. Valius $5, K. Grigaitis $4, J. 
Simanavičius, J. Senkus, V. Pu- 
peika ir V. Sonda po $2.

Būrelio vadovas.

1

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

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

- ■•Tik;sa receptą iš tų kraštų.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiška mišinių, kaip trejos devynerius, ramu
nėlės. zubražolė, “C” tenųometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINES — Nylon seamless — 79 centai.

MONTREAL, Que.
Bazaras N. Pr. seselių naudai.) A V parapijos kunigai, pradeda * 

Lapkričio 12 -13 d. d. visi kvje- kalėdoti. Aušros Vartų parapiją 
čiami atsilankyti į seselių namus.! sudaro visi lietuviai katalikai, gy- 
Ten jūsų lauks įvairūs namų apy- veną į vakaras nuo St. Laurent 
vokos reikmenys, gražios prijuos- gatvės. Pagal pageidavimą Jo E. 
tės, namų gamybos pyragai, uo- St. Jean vyskupo, Ay parapijos 
gienės, grybai. Veiks ruletė ir lai- globai priklauso lietuviai katali- 
mės ratas, laimės šulinys vaikams 
ir daug kitų įdomybių. Bus taip 
gi turtinga loterija, kuriai jau 
gautos kelios vertingos dovanos: 
moteriškas laikrodukas $50 ver
tės,-skutimosi mašinėlė $37 ver
tės ir keletas kitų. Būtų labai gra
žu, jei mūsų prekybininkai ir kiti 
seselių geradariai, pavieniui ar 
keli susitarę, paskirtų dar porą' 
vertingesnių dovanų šiai loterijai.

Dovanos bazar ui yra laukiamos 
seselių namuose. Aukos priima
mos įvairios: daiktai, pinigai ir 
kt. Tik šį vienintelį kartą metuo
se seselės pasibeldžia į mūsų du
ris, prašydamos paramos. Įvertin- 
kim jų darbą ir pastangas ir prisi- 
aėkim nuoširdžiai prie šio bazaro 
pasisekimo. Z.

■ Banko “Lita^ valdybos sekan
ti is posėdis įvyks šį sekmadienį, 
' lapkričio 13 d., 8.30 vai. ryto ban- 
iko patalpose prie Austos Vartų 
; parapijos salės.
I Ryšium su posėdžiu banko 
į skyrius Rosemounte tą sekmadie- 
Į ai nebus atidarytas.

x t Pr. Rudinskas, sekret.
I

Montrealio ‘Lito4 balansas 1960 
m. lapkričio 1 d. 
Aktyvas:

išduota paskolų $342.751,53 ■ D-jos pirmininkė Vilčinskienė pa- 
Kasa, ein. s-ta 24.994,05 i kvietė parap. kleboną Tėvą J. Bot 
Indėlis centr. kasoje 30.000,00 j revičiu. SJ. Joje matėsi ivąifūs 
Inventorius 720,46 medžio išdirbiniai* inkruStuotųš
Įvairūs asmenys 328,50 j dėžutės, smuikeliai,' ^dieninės, 

.--------------- ,juostos-,' staltiesės, daugybė'.giiv
Viso turimo turto $398.904,54; tar0 išdirbiniu —, apyrankės, au£ 

Pasyvas: . ikarai, karoliai, segės Ją
indėlinihkai $380.857,29 tvarkė M. Gaputytė ir‘ 
Garantijų fondas 3.500,00 nė. Gaila, kad tokia pražia paro-- 
Nepaskirstytas pelnas 1.201,43 da negalėjo pasigėrėti kanadie-t 
Einamų metų pelnas 13.345,82 £iav •

.—---------- Svečius skaniai pavaišino prity?
Viso $398,904,54 rusios šeimininkės, kurioms vado* 

vavo E. Vaicekauskienė. . Stalus 
rūpestingai aptarnavo A. Mąliš^ 
kienės vadovaujamas jaunimas —• 
N. Jauniūtė, S. Kuncęvįčiūtė, E 
Petrauskaitė, Svotelytė. Bufetą: 
sėkmingai tvarkė J. Adamoniedėt

Grojo puikus orkestras, buvo 

šinienės irJSinienės. , J
Svečių tarpe matėsi ir iš Que^

kai gyveną ir St. Jean diecezijoje. 
Aukos kalėdojahtiems kunigams 
yra skiriamos parapijos kunigų iš
laikymui, nes dėl dar esamos AV 
parapijos finansinės padėties ku
nigai atlyginimo neima. Aišku, 
kalėdojantieji kunigai mielai pri
ims ir parapijos nario mokestį beų 
aukas AV bažnyčios statybos sko
loms mokėti. ,

šią savaitę kalėdojama;,Tėvas 
J. Borevičius, SJ, Verdune: pir
madieni: 1, 2 ir 3 Avė.; antradie
nį: 4 ir 5 Avė.; trečiadienį ir ket
virtadienį: 6 Avė ; penktadienį: 
Charfrtain Blvd. Tėvas J. Afanaus-' 
kas: Lasallė pirmadienį ir antra- 
dieni: 1 Avė.; trečiadienį: 2 Avė.;' 
ketvirtadienį ir penktadiėnį: 3 
\ve. Tėvas St. Kulbis: Cote St,; 
Paul: Lamont, St. Jogues Maža* 
rin, Hurteau, Durnas ir d’Aragon.'

Pp. Stankai pakrikštijo dukrelę 
Aliciją Mariją. Krikšto tėvais bu
vo Antanas, ir Izabelė Jaųniš, p; 
Stahkienės sesutė ir vyras^-Alfont 
sas Stankus yra ĄV parapijos ko-1 
miteto narys. ’ “ *

KLK Moterų D-jos suruoštas 
rudens balius praėjo jaukioj nuo
taikoj.Ypatingai turtinga ir gra
ži buvo iš Lietuvos gautų rankdar
bių ir gintarų paroda. Ją atidaryti 
D-jos pirmininkė Vilčinslaenėpa-

Apyvartos spalio mėn. $86.7.73,- 
05, narių 544, skolininkų 134.

“Lito” vedėjas D. Jurkus.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė i ir V. Gražienė. ' _ r

.. .. . Grojo puikus orkestras, buvo
Daromi nauji minkšti baldai ir ap- gausį loterija, tvarkoma V. Piė^ 
traukiami seni pigia kaina. P. Lu- ° .y. .
bys. Tel. WA. 2-7981. Namą AM.
1-9537 _; beco atvykęs p. Kavolis su vieš4

nia. ’ ’■ ■■■■•' G. R*M-.

BALTIC MOVERS
pervežimas Toronte ir tolimomis i 

distancijomis. Visas rėžomos turtas op-
Boldu

draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londoną, Windsor a, Hamiltoną, 
Worth Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
F. Yasutis • .
A. Markevičius.
P. Adaihonis
Pr. Baltuonis
Pr. Rudinskas

VI 2-8501 
LA. 2-7879 

į CR. 9-9793. - 
RA.2^472; 
LA. 6-2084 
HU.1-2957

Šekit mūšų skelbimus apie paskirus 
objektus ‘ NL”; “Tž”,' “La Press”.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakvmai priimami ir paštu.

savo Kredito Kooperatyve "LITAS”
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai, ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais —- 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

161T Bloor St. W. Toronto, Ont

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

Siūlo jums sekančias nuosavybes:
INVESTAVIMAS 

$40.000{mokėti,rauplėtųplytų, 23 šeimų apartamentinis namas su garaitiš, 
žemos nuomos, $24.000 metininų pajamų. Pilna kaina $160.000.

INDIAN ROAD — BLOOR . , .1
$22.900 pilna kaina, naujas 6 kambarių namas, žaidimų kambarys, 2 vonios, 

vandenio šildomas, garažas, $10.000 įmokėti.
• RONCESVALLES — FERN 

$10.500 pilna kaina, 6 kambarių namas, priekis plytų, naujas alyvos apšil
dymas. garažas, $1.500 įmokėti, vienas morgičius balansui;!

$14^00 6 katnbaYiai. atskiras plytų namas, 2 virtuvės. 2 
narni kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.500. Howard 
cesvalles raienas___ _

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ INFORMACIJŲ.




