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Remti laikrašti ?
Visuomenės paramos šiandieną daug kas šaukiasi. Iškyla 

kuris nors projektas, remiamas vienos ar kitos grupės, ir jau ei
nama Į visuomenę su ašaromis maldauti aukų. Visi laikraščiai 
užpilami pranešimais, atsišaukimais ir tai dažnais. Kai reikalas 
būna rimtas, visuomenė atsiliepia didesniu ar mažesniu duosnu- 
mu, bet ka i iškyla abejoti nos vert ės projektas, ta pati visuomenė 
sutinka jį abejotinai. Pastaruoju atveju prasideda didesnis spau
dimas, ypač per spaudą. Pastaroji negaili savo puslapių. Juose 
matyti visokių visokiausių kreipimųsi. Laikraščio puslapiais nau
dojasi įvairios visuomenės grupės. Kartais jos reikalaute reikalau
ja. kad jų pranešimai bei skelbimai būtų spausdinami ir tai nemo
kamai.Ligšiol dauguma laikraščių taip ir daro. Juk jie yra visuo
menės tarnyboj, ir nori savo misiją vykdyti pilnutinai. Iš kitos 
betgi pusės, labai dažnai pamirštama, kad pats laikraštis yra rei
kalingas visuomenės paramos. Iš jo reikalaujama, bet kai tenka 
jam atiduoti savo duoklę, kyla išsisukinėjimai. Esą laikraštis ir taip 
išsilaiko; esą mokamds prenumeratos, skelbimai ir t.t. Duosnumo 
šiuo atveju nelabai daug kas parodo. Net tos grupės bei organiza
cijos. kurios naudojasi laikraščio puslapiais, neranda lėšų jo 
paramai. Juk daugelis organizacijų savo ižduose, kad ir kukliuose, 
turi lėšų. Kartais jos paskirstomos įvairiems reikalams, bet laik
raštis užmirštamas. Pvz. laikraščiui tenka rašyti apie daugelį vie
tovių. dėti kartais ir netrumpas korespondencijas, susijusias su 
vietinių organizacijų veikla. Juk tos organizacijos metų gale leng
vai galėtų pvz. pasiųsti laikraščiui auką, kuri lengvintų jo išlai
kymą. Bet apie tai tik reta kuri organizacija pagalvoja. Matyt, 
daugumai mūsų visuomenės veikėjų yra susidaręs įspūdis, kad 
laikraštis paramos mažiausiai reikalingas. Galbūt ir dėlto, kad 
laikraščiai perdaug neverkšlena, aukų nemaldauja ir stengiasi 
žygiuoti savom kojom. Tik atskirais atvejais, kai reikia naujų ma
šinų ar kito stambesnio reikmens, laikraščiai išeina aukų prašyti. 
Šiaipjau jie visuomenės savo prašymais neapsunkina. Ir visdėlto, 
reikia pasakyti tiesą, laikraščiai paramos yra reikalingi. Iš prenu- 

* meratų jie toli gražu išsiversti negali. Reikia būtinai turėti kitų 
šaltinių, kad būtų įmanoma padengti būtiniausias išlaidas. O jos 
auga ir auga nesulaikomai.

Savaitės įvykiai
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Popiežius Jonas XXIII (vidury), I D. karo Italijos karys, su savo broliais Juozu 64 m. ir Ksaveru 75 
m. Jis yra vienas iš 10 vaikų: tebėra gyvi šie du broliai ir viena sesuo. Jo Šventenybė iškilmingai pa
minėjo 3 metų karūnacijos ir 80 m. amžiaus sukakti. Ta proga jis savo maldas skyrė už taiką ir tautų 
apsaugą.

Laikraščių tarnautojai, palyginti yra menkai atlyginami. Dirb
dami kitur, jie galėtų turėti žymiai didesnes pajamas. Jie tai žino, 
bet pirmoj eilėj jiems rūpi visuomenės tarnyba, kuriai jie buvo 
pakviesti. Jei šie „žmonės sutinka su tam. tikrom nuolaidom, tai 
betkurios spaustuvės kvalifikuotas personalas i tuos reikalus žiūri 
kitaip, ypač tais atvejais, kai tenka naudotis nesavų tautiečių 
spaustuvėmis. Taigi, laikraščiui susidaro didelės išlaidos, ir lei
dėjui tenka nekartą pakelti sunkių rūpesčių. Be to, reikalauja 
atpildo ir bendradarbiai. Jei anksčiau buvo rasta nemaža bend
radarbių, kurie rašė iš pamėgimo ar pašaukimo, tai šiuo metu 
tokių skaičius yra gerokai sumažėjęs. Kiekvienas dažniau rašantis 
bendradarbis laukia bent “simbolinio” atlygio. Ir juo toliau, juo 
šis reikalavimas didėja. Kad jie už savo darbą turi teisę į atly
ginimą. nėra abejonės. Bet leidėjams tai sudaro naujų išlaidų 
poziciją, kuri tolydžio didėja. Jei mūsų laikraščiai turėtų didelius 
tiražus, suprantama, visas reikalas kitaip atrodytų. Dabargi lietu
vių laikraščiai, jų leidimas, yra paremti idealistų pastangomis, o 
ne tiražais.'Reikia todėl mūsų visuomenei prisiminti, kad laikraš
čiai paramos reikalingi — tiek iš organizacijų, tiek iš paskirų 
asmenų,

Kartas musų tautiečiai savo lėšas išleidžia labai lengvai įvai
riems dalykams. bet laikraščiui jos kažkaip sunkiai atplaukia. Ne
vienas tautietis pasižymi duosnumu pvz. parapijų šventovėms — 
nuperka joms brangiui dalykų. Tai girtinas dalykas, bet kartu rei
kia neužmiršti. kad savotiška šventovė yra ir laikraštis. Tai šven- 
tovė. iš kurios sklinda lietuviškasis gyvybės žodis. Branginkime jį 
ir remkime. Pr. G.

VOKIETIJA IR LIETUVA ATEITIES PLANUOSE
Vokiečiai svajoja apie neu4^aluma ® Artėja Jaikas jų 
gamybos tankams ©Šąla simpatijos amerikiečiams ® 
Lietuvos viltys?-

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA SUOMIJĄ REIKALAUDAMI TARTIS 
p§|SU RUSIJA dėl apsigynimo priemonių, nes V. Vokietija ir jos šą
li į jungininkai gali ar nori užpulti Rusiją! suprask ir Suomiją. Karto- 

jasi 1939 ir 1940 metai, kai Stalinas-Molotovas pareikalavo iš Lic- 
'! tuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos pirma įsileisti rusiškas įgulas, 

į o paskui perleisti jiems savo žemes. Ir tai vis dėl galinio “užpuoli- 
fe | mo“ ir būtino apsigynimo. Ko nori Nikita? Vakarų spauda spėja: 
g j 1 priversti Suomiją prisidėti prie bolševikinių valstybių sudaryto 
S Varšuvos pakto, kur visos armijos yra Maskvos žinioje; 2. įvaryti 

! baimės Skandinavų valstybėms — Švedijai, Norvegijai, Danijai ir 
UI jas išskirti iš Atlanto s-gos: 3. Įbauginti pačius suomius. Vakarai jau 
S iš anksto pasisako, kad jų pagalba nebus galima, nes Suomija esan- 
H ti pertolk •—————————

VAR7O niiURAdM i KUR DINGO MOLOTOVAS?
M RBiiliiii? T W -• 1K • • Molotovas, kuri Chruščiovas ko-
■ VgVh1 p giliojo partijos kongrese kartu su 
|B o- e US1 tradicija, kad visi Britų jęį^įg senais bolševikais, buvo 
H mmonwealtho valstybių pilie- > vienoje. Jis turėjo būti atšauktas
■ ciai laisvai galėjo įvažiuoti i Ang- a j Rusij nį ko gero ištiki. 
H i hją ir ten apsigyventi. Dabar jau (mtsis'stalino juodu dirbu bend-
■ lyra paruostas įstatymo T»rojek- radarbis gali ^aiiyti prašyti 
Įgg ms varžąs imigraciją. Jis bus pri- priegiaudos pas kapitalistus. Mo- 

||| tai ir studentai turės įrodyti, kad 
ĮH i jie turi pakankamai pinigų ten 
Ba | gyventi ir iš ten išvažiuoti. Bus

į nustatomos valstybėms kvotos.
» Tai palies ypač Indiją, Pakista- 

na, Ceiloną, V. Indiją ir kt.
VOKIETIJOS PARTIJOS

SUSITARĖ. Adenaueris palieka 
ir toliau kancleriu. Susitarė ir dėl 
programos. Netrukus oficialiai 
bus paskelbtas vyriausybės są
statas. Adenaueris ruošiasi Į Va
šingtoną tartis Berlyno reikalais.

SOVIETAI IŠSPROGDINO 
didžiausią vandenilinę bombą,

lotovas buvo didelis bolševikinės 
Rusijos statytojas, pirmas po 
Stalino! Atsirado jėga, kuri savo 
vadus traiško kaip didžiausius 
nusikaltėlius. Tiesa, jie tokie ir 
yra. Neišvengs pasmerkimo ir da
bartinis diktatorius Nikita.

KONGE VĖL VYKSTA
KARAS dėl Katangos provinci
jos, kuri nori atsiskirti nuo Kon
go. Mūšiai jau eina ir centrinė 
vyriausybė pirmuosius mūšius 
pralaimėjo, JT vėl žada Įsikišti 
ir palaiko Kongo vyriausybę. Ka- 

: tangos energingasis ir aiškus an- 
I tibolševikas premjeras čombė 
šiuo metu gydosi Šveicarijoje.

soma karine jėga? Pagrindo tuo I 
tikėti

DRAUGYSTĖ SU 
PRANCŪZIJAyra. Viešoji V. Vokietijos

nuomonė ton pusėn jau linksta. Adenaueris yra pasiryžęs dary- 
Net 43% visų vokiečių norėtų ti viską; kad sustabdytų sovietų 

, būti geriau neutralūs, negu ame- plėtimąsi. Daug kas net spėlioja,

Šiandieną JAV diplomatiniuo
se sluogsniuose reiškiama baimė, 
kad su Adenauerio era baigsis ir _ . ,. - - ..
glaudūs santykiai tarp JAV ir Vjrikiečių sąjungininkai; 53% pasi-ikad jeigu JAV pripažintų R. Vo- 
Vokietijos. Chruščiovo svajonė sako už glaudžius ryšius su JAVikietiją. Adenaueris pasitrauktų iš 

. nn- : Atlanto S-gos. Buvę amžini prie
šai Prancūzija ir Vokietija šiuo

ir 2% gyventojų simpatizuoja j 
Maskvai. ,

Tokia gyventojų nuomonė gąs-! metu palaiko geriausius ryšius, 
laidumo politika privertė vokie-i dina vakariečius, ypač, kad Vo- į_ 
čius pagalvoti, kad dar didesnio' kietijos karinė jėga kaskart stip- vokiečiai yra algų mokėtojai, o 
rusų spaudimo atveju Vakarai ’’ėja. Karininkų tarpe girdisi pa- prancūzai — idėjų davėjai. Už- 
juos gal paliktų vienus. Prez.! reiškimai: “Mes prižadėjome ne- tat šiandien V. Vokietija perdaug 
Kennedy pareikšta politika, kad > gaminti atominių ginklų, bei nie- ir nebijo užsitraukti JAV neina- 
R. Vokietija bus palikta Sov. Sa- kad nedavėme pažado, kad jų ne- lo.nės. nes ji susidėjusi su Pran- 
jungos žinioje, vokiečiu draugiš- pirksime. Ir jeigu norėsime, ga- cūzija tampa galinga jėga. Tos 
kurną JAV žymiai atšaldė. losime betkada savo kariuomenę: dvi valstybės kartu turi užtekti- 

Kyla klausimas, ar V. Vokieti-!aprūpinti atominiais ginklais, nešinai darbo jėgos, ekonominių iš- 
ja pasuks neutralumo kryptimi, turime gerų draugų“ 
ir stengsis pasirodyti nepriklau-

ir buvo tą glaudžią draugystę 
kaip nors suardyti. R. Berlyno; 
atitvėrimas ir amerikiečių nuo-

Europos ekonominėje sąjungoje

kurna JAV žvmiai atšaldė.

KAS NAUJO KANADOJE?
KANADOS RADIJO

IR TELEVIZIJOS 
C BU praėjusią savaitę 
25 metų sukakti. CBČ

tinklas 
atšventė 
yra val

džios kontroliuojamas ir susilau
kia gana daug kritikos dėl daro
mų suvaržymų privačioms radijo 
ir televizijos stotims. Taip pat 
nusiskundžiama, kad konservato
rių valdžia neleidžia jokių politi
nių diskusijų per CBC stotis.

kys vietinius gydytojus. Ji suda
ryta pagal Colombo planą ir ten 
išbus penkis metus.

ATOMIMAIS SPINDULIAIS
APKRĖSTAS PIENAS, ku- 

iris turi vadinamo “strotium 90” 
tam tikrais filtrais gali būti išva- 

i lytas. Žemės ūkio ministerija Ota- 
ivoje pareiškė, kad jų mokslinin- 
' kai atrado priemones pieną visiš- 
: kai išvalyti, nepakeičiant jo sko- 
' nio. Procesas tačiau gana bran
gus. Litro pieno išvalymas kai
nuoja nuo 5 iki 10 centų.

NEDARBUI SUMAŽINTI I 
FEDERACINĖ VALDŽIA 

paskyrė $86 mil., kurie bus skirti 
savivaldybėm organizuoti įvairius 
pagerinimus ir projektus. Artė
jant žiemai didėja ir bedarbį 
skaičius. Iš tos paramos manoma išrinktas Woodrow S. Lloyd. Bu- 
darbais aprūpinti net 150.000 ves premjeras T. C. Douglas, iš- 
darbininkų. rinktas Naujos Demokratinės

• partijos vadu, iš premjero parei-
\ SU Al GI SIU ŠVIETIMO gu pasitraukė.

KONFERENCIJA vyko Ota- •
voje ir užtruko 4 d. Buvo prieita Į LIBERALŲ VADAS 
išvados, kad Kanados Švietimo i L. PEARSON siūlo, kad JT 
sistema yra reformuotina. Reika-: pasmerktų Sov. Sąjungą dėl ato- 
lingas švietimo departamentas!minių bandymų ir pripažintų ag- 
prie federacinės valdžios, nes ki- resine valstybe. Tos pačios nuo-

SASKATCHEWAN
PROVINCIJOS PREMJERU

nei su JT, nei su visu pasauliu. ;.. JT sį^etoiSi. Tai bus 
Tai kriminalisto charakteris. Ir - - - -
ką kiti? Niekas nesiima ir, atro
do, nesiims jokių sankcijų. Kur
dingo visi pacifistai? Kur dingo i NEHRU atvyko į Ameriką. Anie- 
visi žmonijos geradariai? Kur rikos ir Vakarų pasaulio konflik- 
dingo agentai prieš bombas? Ir te su bolševikine Rusija Indija 
ateina klausimas — kas darytųsi, nori išlaikyti neutralumą, bet 
jei tokią bombą būtų išsprogdi-(spaudžia raudonoji Kinija ir lė- 
nusi Amerika? I šu stoka. Nehru jieško Amerikos

STALINAS ĮSIMESTAS iš mauJ ir paramos prieš raud' Ki‘ 
zolėjaus. Nikita seniai rengėsi tai! J-•

pirmasis jo bandymas.
INDIJOS PREMJERAS

GRAIKIJA SU VAKARAIS.
Visuotinius rinkimus laimėjo bu
vęs min. pirm. Caramanlis ir vėl 
sudarė vyriausybę. Jo tautinė ra
dikalų partija surinko virš 50% 
visų balsų ir iš 300 vietų parla
mente gavo 170. 1958 m. rinki-

padaryti, bet vis drąsos trūko. 
Jam reikėjo net visuotinio parti
jos kongreso nutarimo. Bet ir tai 
pradžioje paskelbė, kad mauzolė- 
jus 'remontuojamas”. Stalino sū
nus pažemintas iš generolų į ma
jorus. Miestų ir gatvių vardai pa
keičiami. Didysis Stalino paveiks-linuose stipriai pasireiškė komu- 
las telegrafo rūmų fasade nuim-! nistai — surinko net 24% visų 
tas ir uždėtas Chruščiovo paveiks-! balsų, ši kartą jie nukrito iki 
las — 10 pėdų dydžio. '15%. 'teklių ir mokslinių žinių, kad su- 

{darytų trečią, gana stiprią jėgą! 
I tarp Rytų ir Vakaru. Toji jėga: 
;gal privers ir Vašingtono bei!

Kodėl V. Vokietijos politika! Londono politikus pakeisti savo 
krypsta ton pusėn? Berlyno kri-, liniją.

tininkais. Vaistininkai vartoja sa- zę pakenkė amerikiečiams. Tiesa,1 VOKIETIJA IR
vo ženklus ant receptu; kitos vais- jie tvirtai deklaravo savo nusi- LIETUVA
tinės vaistininkas, pamatęs tokį į statymą dėl Berlyno tačiau fak- Reikia dar pr‘idurti. kad su Vo- Echoes”’ programa, kuri labai PavienJus, asmenis prašydama 
receptą, ima tą pačią kainą. Vie-įtiskai nedare nieko. Vokiečiai su-įjos kiausjmu glaudžiai sieja-!daug pasitarnavo lietuviams. Per hej ragindama siųsti laiškus, kad 
nas vaistų sandėlininkas, pareis-i sidare nuomonę, kad Sov. Sąjun-;si jr Lietuvos likimas. Jeigu R.1 ją kiekvienais metais klausydavo-
kę. kad jis gali tam tikrus antį- &a gal but ir yra stipresne. \ o- Vokietija vakariečių pripažįsta- mės Vasario 16 minėjimą, birže-ita J tin^- Laiškus rašyti 
biotikus importuoti is Italijos už kietijoje visą laiką ęma kalbos,.i|na pasįovia sovietu’ sritimi, ge-ilio išvežimus ir kt. ‘‘Traditional P.a?e^3ut?na. daugiau mdividua- 
$40 dol. kilogramui, tuo tarpu kad JAV nori taikos ir tos taikos j Įe^np uždanga pratęsiama i va- Echoes” programoje buvo kelia-' n®vien°dL Ne-
Kanadoje pagaminti jie kainuoja dažnai siekia Vokietijos sąskai-., laikui Lietu- ma lietuviu tautos kultūra, duo- bus parašyta,
S208‘ ! ton- V!sos Rytų blokui, vos ncįrikiausįmvbės klausimas dama geriausios lietuviškos dai- avaį?»u;.kad. Par^yta ir pa-

’ Neisės RC1Vok£i^sCprL !'gi P«lik'U .svietu letenos ma-iąos ir muzika, pabrėžiama kraš-l > į adreSalS1
nažirima! 'atšisakvS rtimti1 ioneI lr Sraz,oms vakariečių tie- to okupacija gyventojų naikini- 
EEc ofnminm «ini-i» 2^1 i klaracijoms. Vokietijos susijun- mas. supažindinama su žymiai- 
^kįncifnrnwnH 1 I karinis sustiprėjimas ir sa-' siais lietuvių veikėjais nuo Gedi-1
jo susifoimuoti šiandienines V., varankumas. vakariečių palaiko-i mino laikų iki bolševikių okupa-i 

—i —. 4 . - i— ~ .. „ — I Dvnrrvn^n ri Kri /I « t nnriiA

KARIN IA M A PMOKYMUI
CIVILINIŲ ASMENŲ buvo 

numatyta visoje Kanadoje sū
ri nkt i 25.000 savanorių. Užsire
gistravo. tačiau, tik 12.000. Sava
noriai per 6 savaites tarp kitų 
dalykų bus mokomi pirmosios pa
galbos atominio karo atveju.

PRARASTAS 
PASITIKĖJIMAS

Vokietijos nuotaikai. Dėl Berly-j 
no krizės ir praėjusių rinkimų 
padėtis žymiai pasikeitė vakarie
čių nenaudai.

ARMIJOS 
STIPRĖJIMAS

V Vokietijoje apie gynybos

KANADOS INDĖNAI 
nori kreiptis i JT. prašydami, kad : 
jiems būtų priteistas piniginis at-' . .
Ivginimas už Ontario valdžios pa-į ministers J. Strauss, kurio pre- 
imta iš “Six Nations” rezervato; tenzijos į kanclerio kėdę visiems! 
žeme, kuri buvo reikalinga plen-i yra žinomos, yra susispietę bū-j 
tu praplatinimui. To paties “Six riai jaunų karininkų, kurie for- 
Nations”. prie Brandford, rezer- muoja viešąją opiniją. Jie vengia 

_ ... . .... vato indėnai atsisako mokėti pro- uniformų, neš tai nėra madoje.1
taip atskiros provincijos sudaro Į monės yra ir užs. r. min Green. ■ vincijai pardavimo mokesčius. Jie j V- Vokietijos kariuomenė įgauna 

motvvuoja. kad indėnai istatvmu vis daugiau savistovumo. Keičiasi 
yra atleisti nuo betkokių mokes- ne tik vakariečių įvestos unifor- ! 
čiu. mos, bet ir ginklai Ant uniformų

sistemas pagal savo nuožiūrą. •
Daugelis provincijų investuoja ONTARIO PROVINCIJA
kiek gali į kasyklas ir plentus.! praėjusiais metais turėjo $80 mil. 
nes iš jų tikisi pelno, tuo tarpu pajamų iš svaiginamųjų gėrimų 
investuoti pinigai Į auklėjimą to- mokesčių. Iš kiekvieno už svai- 
kio pelno neduoda. ' ginamus gėrimus išleisto dolerio

prov. valdžia gauna 37 et., fed. 
valdžia — 43 et., o kas lieka — 
gamintojui.

i KVIEČIŲ DERLIUS
š.m. Kanadoje yra menkiausias 
24 metų laikotarpyje Iš vakari
nių kviečių provincijų gauta tik 
240 mil. bušelių, t y. pusė pra
ėjusiu metų derliaus.

KANADOS GYDYTOJŲ 
grupė išvyko į Malajus, kur mo-

VAISTŲ KAINOS
KANADOJE yra augščiau- 

sios pasaulyje. Nors valdžia tą da
lyką tiria, bet vargu ką padarys, 
nes vaistų gamintojai yra sudarę 
sindikatą ir veikia kartu su vais-

Prašykime gražinti radijo programa
Nuo spalio 1 d. iš CBC radijo dyba aplinkraščiu Nr. 25 kreipia- 

tinklo yra išimta “Traditional !si į visas lietuvių organizacijas ir 
kuri labai Pavienius asmenis, prašydama

General Manager Network 
Broadcasting. 
140 Wellington St., 

______________ _ --—- —- -------- --------j------| Ottawa, Ont.
■ mas. sustiprintų ir nepriklauso- ■ cijos. Programa būdavo paruo- Į arba 

” '* šiama Windsore, bet ją girdėdavo Mf- E- S. Hallman, 
visoje Kanadoje ir didelis JAV 
pakraštys.

Si programa 1958 m. buvo iš- ar^alu 
imta iš CBC tinklo, bet po ener-j 
gingų žygių ir daugybės laiškų.. ___ _
ji buvo vėl grąžinta. Todėl ir šiuo Security Bldg., 
kartu PLB Kanados Krašto Val-

mos Lietuvos galimybes. V. K. 
j Ir V. Sidzikauskas pareiškė.

kad su Berlyno krizės išsprendi
mu rišasi laisvinimo politika. Ji 
galinti padidinti viltis, bet galin

ėti jas ir sužlugdyti. Ypač šiuo po- 
: žiūriu esanti jautri Pabalti jo vals
tybių būklė.i . . . • t.. . ..........:. ......... •■.. .. .• .. • .............

Vice-President. Progrannnin 
140 Wellington St., 
Ottawa, Ont.

Mr. Mel. Robinson, 
Manager CBE Radio Station.

Windsor, Ont.

Pasaulinės organizacijos vadovai - arabas ir burmietis
JT šios sesijos pirm, yra M, Įduotojus Thant jokių pasižadė- kęs į politinį gyvenimą, buvo

Slim iš Tunizijos. Sovietai, bijo- Ijimu niekam nedarė ir rusai pa- įvairiose pareigose ir buvo Bur
dami prarasti Afrikos ir Azijos įgaliau nusileido. Jis turės 6 ar 7 mos premjero U Nu patarėjas.
tSUtU pnlsnkurn^ p3^31i2U nusi* Iruriu du ian taqcVaIH- JT dolvvoiiTn mm 1 Q^"7 m
leido ir JT gen. sekret. pareigoms 
eiti buvo išrinktas Burmos atsto
vas U Thant. Jis užims Ham-( 
marskjoeldo vietą, kol pastarojo'nomas pasauliui, bet JT visi jį lumą įrodo faktas, kad jis vieno- 
terminas pasibaigs 1963 m. U, žinojo, kaip tylu ir neutralų din- dai pasmerkė ir Sovietų Sąjun- 
Thant buvo vienintelis asmuo lomatą. U Thant yra 52 m. amž.. gos įsikišimą į Vengriją. Prancū- 
priimtinas ir Rytams ir Vaka- budistas. Prieš varda U prideda- rijos —-- j Alžeriją, JAV — dėl 

mas neutralumo link nereiškia, rams. Tai neutraliausias iš visų ma visiems burmiečiams. sulau- Kuboj nepasisekusi1? įsikišimo, 
kad V Vokietijoje atgyja buvęs ■‘neutraliųjų*’ Dėl jo kandidatu-. kusiems 40 m. Jis yra baigęs Ran- U Thant mano, kad įtampa pa- 
nacizmas. Priešingai. Visas tas ros jau anksčiau buvo susitarta, goon universitetą, vėliau dėstęs šaulyje atsiranda ne dėl nevieno- 
procesas vyksta tik matant komu- tik paskyrimas užtruko dėl sovie- anglų kalbą ir istoriją ir dalyva- dų pažiūrų Į savo reikalus ir ben- 
nizmo grėsmę ir stebint JAV ne- tų reikalavimų, kad jis iš anksto vęs savo straipsniais spaudoje,įdrai civilizaciją, bet dėl necivili- 
ryžtingumą ir nuolaidumą. paskelbt ų savo poli tiką i r pa va- bei parašęs kėlėt ą knygų. Įsitrau- zuoto politikų charakterio.

mos, bet irgi nklai. An tuniformų 
matosi jau tradicinės vokiečių 
spalvos ir iš lėto įvedami vokiškiCIVILINĖS APSAUGOS

PRATIMAI bus pravesti vi- batai. Ginklų srityje irgi heatši- 
soje Kanadoje lapkričio 13 d Bus i liekama ir gali greitai ateiti lai- 
paleidžiamos miestuose visos si- kas. kad vokiečiai važiuos savo 
renos ir daromi perspėjimai per gamybos tankais 
radiją. <

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
parodoje Toronte pasirodė pir

mosios plastikinės statybinės me
džiagos Ateities pastatuose net 
20% visos medžiagos būsią iš 
plastikos.

! asistentus, kurių du jau paskelb- JT dalyvauja nuo 1957 m.
t i: amerikietis negras Bunche ir Į visas pasaulio problemas jis
rusas G. Arkadev. ! žiūri tipišku budisto šaltumu ir

Thant iki Šiol mažai tebuvo ži- į retai kada jaudinasi. Jo neutra*

Armijos sustiprėjimas ir linki

•i U Thant mano, kad Įtampa pa- 
Visas tas ros jau anksčiau buvo susitarta, goon universitetą, vėliau dėstęs šaulyje atsiranda ne dėl nevieno-
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PAŽADAI ALKANIEMS, BOTAGAS PAVERGTIEMS
Naujosios komunistų programos vertė

Rinkimuose nesikoliojo

105 mokiniai šaukiasi

Palaimingi visais atžvilgiais bu
vo Vasario 16 gimnazijai praėju
sieji mokslo metai. Apie ją buvo 
rašoma ir dedama iš jos gyveni
mo nuotraukų spaudoje, ypač po 
p. Bačiūno atsilankymo joje. 
Spaudoje, susirinkimuose buvo 
keliami ir svarstomi šio taip svar
baus jaunajai kartai lietuvybės ir 
mokslo ugdymo židinio dabartinė 
būklė ir ateitis. Buvo reiškiama 
įvairių nuomonių dėl jos galimos

?yi«form<)Sė?:T
Gyvenimas gi ėjo savo keliu. 

Būrelių vadovai su nemažesniu 
uolumu, kaip ir anksčiau. sten
gėsi surinkti dolerines mėnesines 
aukas iš savo būrelių narių, at
skiri asmenys bei vienetai — k.a. 
bankai, klubai, draugijos — tei
kė gausių aukų.

Iš 136 veikiančiųjų būrelių: 79 
veikė labai gerai, 17 gerai. 16 
vidutiniškai, likusieji — blogai, 
t.y. nepaisė nei reguliarumo, nei 
aukų kiekybės.

Iš būrelių, atskirų asmenų ir 
organizuotu vienetu per metu lai
kotarpį — I960. IX. 1 — 1961. 
IX. 1. — yra gauta aukų 133.408.- 
33 DM. Didžiai reikšminga buvo 
ir BALFo maisto produktų pa
rama.

Šalia šios tauriųjų lietuvių 
duoklės prisidėjo dar ir vietos 
Lando pirmą kartą suteiktoji 
gimnazijos išlaikymui 30.000 DM 
parama ir padidinta iki 40.000 
DM pašalpa bendrabučio remon
tams. Taip pat ir Pabėgėlių mi
nisterija pakėlė teiktąją prieš ku- moksleivių akys ir

Galbūt geriau būtų išsireiškus,! 
kiek ji yra reali ir kiek atitinka 
gyvenimą. Mūsų nuomone, ko-, 
munizmas iš viso negyvenimiš- .. . .
kas, nes jis žmogų laužo ir jį prie- sijos darbininkų, tuo tarpū Ame- 
vartauja. Mes esame už laisvą gy- fikoj tik 8.4%.

! venimą, prieš valstybės kišimąsi Amerikoj su mažesniu gyyen- 
i i žmogaus reikalus ir už paramą tojų skaičiumi laukuose dirba 
■ tik ten, kur atskiras žmogus ne- 5 kartus daugiau traktorių kaip 
pajėgia ko nors padaryti ar sau ■ Rusijoj. Specialistai tvirtina, kad 
pagelbėti. O šiaipjau turi būti žemės ūkis Rusijoj yra atsilikęs 
duodama laisvė žmogaus inicia- •nu0 Amerikos visu 100 metų, 
tyvai ir jo sugebėjimams. i Tiksliau, šiandieninis Rusijos ly- 

Bolševizmas jokių laisvių nei gis_yra lygus 1870 m. Amerikoje, 
vienoje gyvenimo srity nepažįs- Tai ar galima tikėtis, kad per 10 
ta. Asmuo turi gyventi pagal dik- aĮ’ 20 metų Rusija pralenks Ame- 
tatą. O viską nustato vienintelis ' " 
autoritetas — partija. Mes tai va
diname žmogaus prievartavimu. 
Taip yra dabar, ir taip liks, kol 
vienos ar kitos formos bolševiz
mas turės galios.

Ir naujoji programa labai drą
siai rodo savo galią net ten, kur 
viešpatauja gamta ir jos stichija. 
Tiesa, žmogus išmoko nugalėti . _ . ,
daug kliūčių, ir kaikada verčia dien. yra grynas pažadas, bet ne 
pačia gamta paklusti. Bet tai tam realus apskaičiavimas, sttplanuo- 
tikros ribos. Ta gerai žino ir pa-i tas realus pramatymas. Progra
ms bolševikai, kai sausros sunai- m? reikalinga komunistų parti- 

• • . v » ...M ■■■■•«• • , • r, V, AA A., , z\4- « W, Al A T

liūtys permerkia užsėtus laukus, yra utopija, kuri niekad Rusijos 
pi. Vasario 16 gimnazijos šauks-šalčiai nusiaubia pasėlius ir| 
mas kreipiamas vėl į užjūrio bro-■ t- 
liūs ir seseris lietuvius: į būrelių 
vadovus ir narius, i atskirus as-l

J. M ŠIUGŽDA

Lietuvis politiniame partijos triukšme
Jeigu europietis pakliūtų į po- kandidatai turėjo išleisti kiekyie- 

litinę kanadiečių konvenciją, ap- nas netoli $50.000. Tai yra dido- 
stulbtų, sumištų ir greičiausiai] 
pasipiktintų. Rimti dalykai per-! 
pinti beveik cirko numeriais! Sa
ko, kad tai yra amerikinė įtaka. 
Galbūt, bet mums tai kiek keisto-

faktu, kad bolševizmą vykdo “di
džioji rusų tauta”. Nors tas dau
geliui rusų labai nepatinka, bet 
mes taip esame įsitikinę, šian
dien bolševizmas ir rusicizmas 
eina ranka rankon. Visos kitos 
tautos turi paklusti rusiškajam 
bolševizmui, turi mokytis rusu , . — —-------
kalbos, papročiu ir kultūros. Sa‘-i ka. kada šalia programų svarsty- 
vo istorijose tautos gali tik tai mo. šalia rimtu politikų kalbų, 
skelbti, kas nepaniekina "vyrės- j šalia rinkimų eina rinkiminė 
niojo brolio”, t.y ruso. Nesvar- 
bu. kad a na is lai kais buvo caras, 
kad buvo baudžiavos. Šiandien 
rusiškas komunistas pateisina 
viską, jei tik tas buvo naudinga 
Rusijai ir jos tautai. Juk jeigu 
ir lietuviškos revoliucijos, kaip

propaganda su šokiais, muzika, 
klounada, barškučiais ir mar
šais, plakatais su įvairiais prise
gamais lapeliais, portretais, su 
specialiomis kepurėmis, net sijo
nais. švarkais ir... balionėliais. 
Mirga, marga! O ausyse spengia 

1863 metų, rusams-bofševikams ' nuo to viso jomarkinio triukšmo, 
nepatinka, tai galima suprasti da
bartinį psichologinį rusO-bolševi- 
ko nusiteikimą.

Taigi, tautos bus spaudžiamos 
visais atžvilgiais ir tai viena kryp
timi: naikinant tautinius skirtu
mus, artinantis prie rusų kultū
ros. rusų kalbos, rusų papročių. 
Beveik programoj atvirai apgai
lestaujama. kad kalbinių skirtu
mų nepasiseks taip greit išnai
kinti. kaip buvo išnaikinti klasi
niai skirtumai. O mes žinome, 
kad klasiniai skirtumai buvo iš
naikinti išžudant milijonus žmo
nių. Yra ko gailėtis!

...... Taigi ir bus naikinami tautiniai
monię ir vipnotiK ‘ L-a hsnk.K > Pr°gram<>s tvirtinimai del me-, didžiai "klysta, žadėdami maisto paročiai ir kuriami nauji komu- 
"mmt Ta; ”t«!’Įsos- SrūdM. kiaušinių, pieno ir ki- į apstybę, Jyg jų žmonės būtų ne- nistiniai, bendri visoms tautoms.

! tfalvniančh) bntvhiu kaimpnp su- --t v-” r — r—o —- o—- -u---------■ t  v ---r------ -—uud ivuuaiuvo (jau. juo n via./
rive thkin nst akinau™ Arimvl Sakoma ateityje visko bus dau- sirūpinusi tik maistu. Ąr lai nė- vieton tautiniu Švenčiu revoliu- •s IOKį9 P.ap auKingumo, Kaip gjau jeįgu už dešimties metu ra panašu i rasvtojo Orvelio “Gv
v x x . - ... reikes pieno tris su puse kartu vuliu ūki ? kotarpi, tai ir ateityje gimnazija,daugįau ^aį da|jar j0 ten labai; 
issivers be y-patingų sunkumų ; trūksta! žmoniu per 10 metu ne-j 

Butų skaudu jei tuo metu, kai!padvigubės! 0 visokių produktų' 
Y°kieciai pradeda musų gimnazi-; padvigubės, patrigubės, ar penke- 
oaa aa^tI™6^1-/PazadeJ° ne5 rinnai hnc dan^isii Ai‘ to reikė-1 300.000 DM naujiems klasių rū-

riką?
Šiandien Rusijos ir jos koloni

jų žmogus gyvena, palyginus su 
amerikiečių, tris kartus blogiau 
visais atžvilgiais. Ten ir turin
tieji darbus ir pastovius atlygini
mus gyvena daug blogiau už 
Amerikos bedarbį, gaunantį tik 
savaitinę pašalpą.

Taigi. kas yra skelbiama šian-

mę, kaip lietuvybės židinio ugdy
tojos.

Turint visa tai galvoje galima 
suprasti, kas teikė gimnazijai ga
limybę praėjusiais mokslo metais 
išsiversti be ypatingų sunkumų ir 
kodėl tas laikotarpis galima va
dinti palaimintu.

Neturint tuo tarpu pastovių 
pajamų šaltinių iš valdžios įstai
gų, vienintelis Vasario 16 gim
nazijos išsilaikymo šaltinis palie-; 
ka ir toliau laisvojo pasaulio lie- 
tUPradėjus5"po vasaros atostogųSWWo®derliuj "Si ‘ W metimais. Ji
tolimesni mokslo metu laikotar-į:

klubus, organizacijas. Jei išvar
dintieji asmenys ir vienetai paro-

VISKO BUS

dabartiniam režimui esant nebus 
i įvykdyta. Įdomūs dokumentas 
ateičiai, nes tik parodys apie ką 

. svajoja dabartiniai valdovai. Jie

• tų gėrybių yra tik propaganda, ! galvojančių būtybių kaimenė, su-’ Bus įvedamos (jau jos ir yra!)

ka suma. Galima suprasti, kad 
i jiems išleisti reikėjo atitinkamo 
darbo ir laiko. Konvencijoj visa 
tai ir matėsi: kiekvienas turėjo 
savo didokus būrius pagalbinin
kų, savo literatūrą, savo įvairius 
“suvenyrus", ženklelius ir net... 
gėles. Jas kaikurių kandidatų ša
lininkai segė rinkimų dieną vi
siems konvencijos dalyviams. 
Prieš tai kandidatai rengė pobū
vius su kalbomis, pietus ir kito
kius priėmimus, kur verbavo sau 
šalininkus. Propaganda ėjo pil
nu tempu. Reikia pabrėžti ir įsi
dėmėti, kad propaganda ėjo tik 
teigiama prasme — neliečiant sa
vo konkurentų, apie juos neužsi
menant. o tik kalbant savo reika
lu. Konkurentų niekas nekoliojo 
ir nešmeižė Tai yra kultūringa 
agitacija ir sektina. .

Įdomu taip pat konstatuoti, 
kad rinkimus nulėmė ne propa
ganda: išrinktasis mažiausiai 
triukšmavo, mažiausiai važinėjo, 
turėjo mažiausią rinkiminį šta
bą ir kukliausiai iš visų kandida
tų laikėsi. Toks buvo švietimo 
min. Robarts. Jaunas — 44 metų 
amžiaus, gyažus vyras. Advoka- 

lenudhd ii uaug nuu. ivuiucju tas. parlamentaras. Buvo ir jau- 
ir septyni kandidatai į min. pir-į nesnių, buvo ir senesnių. Palys 
mininkus. ' , rinkiniai ėjo sunkiai, nes buvo

Kanadoje, kaip ir JAV. pirmu- į balsuojama net šešis kartus, kol 
tinę iniciatyvą kandidatuoti tu-f gavo daugiau pusės visų balsų, 
ri parodyti pats kandidatas. Taip i Tikėkime, kad naujasis min. pir- 
ir čia: visi 7. užsimanę būti On- i mininkas turės pakankamai iš
tarto prov. min. pirmininkais, su-i minties valdyti įvairių tautų pro- 
darė savo rinkimų štabus ir pra- vinęiją nelengvose sąlygose, 
dėjo akciją tarp partijos atsakin- J. M.
gų pareigūnų ir išrinktų delegatų _ __
vykti į šią konferenciją. Kaikurie 
rinkimini vajų vykdė labai uoliai Vašingtonas. — JAV ir Sov. 
aplankydami visus provincijos i Sąjunga turi tiek atominių bom- 
skyrius ir padarydami daugiau bų atsargoje, kad kiekvienam 
kaip 20.000 mylių kelionės. • pasaulyje žmogui. Įskaitant vai- 

Kaip dabar laikraščiai rašo. kus. išeina po 15 tonų dinamito.

Tokia buvo Ontario konservato
rių konvencija.

Bet vistiek vyko politinės par
tijos svarbi konvencija. Jos tiks
las buvo išrinkti Ontario prov. 
konservatorių partijos vadą, nes 
senasis Frost pasitraukė. Partijos 
vadas, pagal anglo-saksišką pa
protį, automatiškai tampa ir m in. 
pirmininku. Taigi tikslas labai 
aiškus. Ta pačia proga buvo ap
tarta ir darbų programa.

Konvencija truko tris dienas. 
Kalbėjo Ontario min. pirminin
kas, Kanados premjeras J. Die- 
fenbakeris ir daug kitų. Kalbėjo

įeinės. Jeigu mes sėmėmės stip-
■ rybės iš praeities, tai dabar toks 

ŽMONES BE : sėmimasiš bus nusikaltimas prieš
ŽMONIŠKUMO • komunizmo moralės kodeksą.

* . Plačioje komunizmo rusiškoje
ia laman spinn inayaapin npr - - - - - t, Bolševizmo pasaulėžiūroje nie- imperijoje, kurios pagrinde sly-
oAa aaa > i • “ - riopai bus daugiau. Ar to reikė- ko žmoniško nėra. Jeigu žmogus Dį kolonizmo santvarka bus ei-300.000 DM naujiems klasių ru- t,, <;.,nHipn hAlčAviL-inpi Rn ' laikoma Ivpin pvvnlini tai ati P KOionizmo samvaih-a, dus ei
niamc ctatvtii natve lietuviai nn - jei šiandien bolševikinėj Ku-, laikomas ijgiu gyvuliui, tai ati- nama prie tautu sulyginimo viso-
mams statyti), patvs lietuviai nu sįjoj įr jos pavergtuose kraštuo- tinkamai su juo ir elgiamasi. Ga- se gyvenimo sritvse viską rikiuo- 
Stotu šia vienintelę savo pilna normalia* navalavh" Įima ii kankinti salima ii laikv- • s>'ePini° vtsKą iikiuusimnayiia rpmti ir saiiAdami vm se zmones normaliai pavalgytų. įima jį kankinu galima jį laiKy jant prie rusu tautos ir jos rei-gimnaziją lemti u ftailedami vie- Kanadoj kiekvienas nusijuoktų, ti kalėjime neribotą laiką, gali- vaiu 
no kito dolerio ar del kokio nors jej vairią pasakvtu žmonėms J nia jį prievartauti ir morališkai '' ’’ -
nePasiteilKinim0- *e!stu jai nusio- j.a(j jUS metų gausite: ir fiziškai, galima ji žudyti be 
u gyvuoti. mėsos dvigubai. Jos užtenka ir teismo ir be kaltės; galima tautas;
, .Gimnazijos vadovvbe pilnai U’:Pabari Panašiai ir su kitais pro- prievartauti, jas kilnoti, naikin-l 
ki kad sis pagalbos sauksmas ras duktais Tas tik rodo kad šfan. ti ir tt

širdyse, dieninėj Rusijoj ir jos kolonijose Tokia moralė bolševikų bus ir i
vin}nazi\°^ -trūksta maisto. Todėl žmonėms toliau, kai jie skelbia kovą vi-i 1943 m. žiemą dar gyvenau Į 

, 1- aaaa nnh.?- . ’.-T" . snavs nu- duodami partijos pažadai .kad už siems nekomunistams. Nors-kai-i mielajame Vilniuje. Tarnavau;
n laiką pašalpą iki 2.000 DM t ueiptos 1 Jus. laisvojo pasaulio dešimties metu trūkumu nebus ir bama apie humaniškumą, nors ‘“Maisto” bendrovėje ir dalvvavau ‘ 

lias patys sakosi, ’ komunizmas. Čiurlionio ansamblyje. Deja, ne- 
yra humaniškiausia santvarka",; ilgai teko mums koncertuoti ir 

j bet tai tik žodžiuose. Jokio hu- Į džiaugtis ta laime savame krašte. 
‘manižmo ten nebuvo ir nėra, iri t
; greičiausiai nebus niekad. Nėra Vokiškom uniformom

per praėjusįjį mokslo metų lai-

mėn. Apskritai, reikia pabrėžti,: lietuviai!
__ įkutiniu. Neleiskite jauMapii kartai iš 

metu pradėjo ’labiau 'domėtis bei tirpti svetimųjų jūroje!
įvertinti mūsų gimnazijos reikš-1 Vasario 16 gimn. vadovybė

kad vokiečiu istai

Vasario 16 gimn. mokinių nepritrūks
Iš gimnazijos direktoriaus pranešimo

alkanam žmogui. ' ' ■
RUSIJA ŽENGS, 
AMERIKA STOVES?

į Kad šioji programa yra tik pro-, i humanizmo komunizmo prie

BADAS, BAIMĖ IR SVETIMŠALIU LESUOHAS

į rytus
Tų metų pavasarį ‘T'udieji"

B. VRl’BI.EVIČH-S

sąjungininkų bombonešiai ir nai
kintuvai, pridarydami nemažai 
žalos.

Belaisvio duona
paganuos reikalas, rodo ir paža-jšams, nėra ten humanizmo neut- Tu metu pavasarį “rudieji” 
das, kad po 10 metų bus susily- raliems, nėra humanizmo ir pa- okupantai — vokiečiai mėgino 
ginta su Amerika. Visi žino, kad tiems komunistams partijos na- prievarta mobilizuoti jaunus vy- 
Amerika yra turtinga šalis ir tu- riams. Tą ir mes ir visas pasaulis! rus pagalbinėn savo kariuome- 
ri visko perdaug. Juk ir Ameri-'matė per 40 metų bolševizmo nėn. Visi sujudome. Klausinėjo- 

tika parodė, kad keliamieji egza- kos ūkis nestovės vietoje per tą viešpatavimo. Tokios bestiališkos me. teiravomės. ką ir kaip dary- 
minai gimnazijos sąlygose yra 10 metų. Jis progresuos. Dar dau- santvarkos, tokio nesiskaitymo su ti. Nutarėme geruoju nepasidub- 
naudingi. Tokie egzaminai ne- giau. Jei Amerikos ūkininkai ži- žmogumi, dar pasaulis nėra ma- 
praktikuojami vokiečių gimnazi- notų, kad jų gaminiai ras rinką, tęs. Bolševizmas yra tokia tiro- 
jose. Mokslui trukdo: skurdžios jie ir šiandien padvigubintų. Bet nija, kad blanksta prieš ją visi 
barakų klasės, trūkumas žiemą ši- jiems nėra reikalo. Priešingai, pa-. praeity padaryti visokių despo- 
lumos gyvenamose rūmų patalpo- ti valdžia stabdo gamybą, nes ir' tų nusikaltimai.
se ir klasėse. t taip netuęį kur dėti to, ką paga- Į Apie kokią moralę gali kalbėti

Gimnazijoje veikia ateitininkų ?mina. \ nusikaltėlis, kasdien praktikuo-
kuopelė, evangelikų būrelis ir Pereitais metais JAV pagami- jas tuos pačius nusikaltimus prieš’ 
skautai, šios organizacijos ruošia no irgi virš dviejų kartų daugiau, žmoniją ir niekad neatgailojąs? 
minėjimus ir prisideda prie tau"Kiaušinių amerikietis gavo net' 
tinių Švenčių programų atlikimo, tris kartus daugiau, negu kandi- 
Nebėra jokių konfesinių ar kokių! datas į komunistinį rojų. Auto- 
grupinių kivirčų. Yra choras ir 
tautiniu šokiu grupė. Kartais jie 
išvyksta su pasirodymais ir už 
gimnazijos ribų. Sportininkai 
ypatingai gerai reiškiasi krepšį- .. . ... . __ .
nyje ir futbole, nors neapleisti' medvilnės drabužius. Amerikoj į 
yra ir šachmatai bei stalo tenisas, yra visokių medžiagų pakanka-j

"Nereikia, •— sako baigdamas mai ir medvilnės, palyginus su j ramoj yra patikimas, tai apie bol- 
savo pranešimą gimnazijos direk- kitomis medžiagomis, nešioja la-1 ševikinės Rusijos pavergtų tautų 
torius. — perdaug aimanuoti, jei bai mažai. Ir vistik tų medžiagų,: ateitį. Kaip parašyta, taip ir bus. 
mažas skaičius baigia gimnaziją ir ■ nepopuliarių Amerikoj, pagami- į O gal net ir su kaupu, žinant bol- 
gauna brandos atestatus. Dėl di-' no du kartu daugiau, negu Rusi- ševikų pagrindinį tikslą — pa- 
desnio ar mažesnio abiturientų i joj. 
skaičiaus mūsų gimnazija nenu
stoja savo gyvavimo prasmės, ūkio srity. Amerikoj žemės ūky 
Reikia stengtis ir džiaugtis, jei dirba 5.8 milijonai darbininkų, o 
per ją pereis kuo daugiausia lie- bolševikinėj Rusijoj “tik” 48 mi-

...v Į tuviško jaunimo. Jei norima pa-j lijonai; tai sudaro 45% visų Ru- 
kinių turi keturios klasės— po*didinti abiturientų skaičių, tai i 
keturiolika. Viso yra 16 mokyto- reikia stengtis sudaryti fondą stu-‘ 
jų — dvylika lietuvių, trys vo- dentams remti. Kiti pasitraukia 
kiečiai ir vienas anglas; dešimt anksčiau iš gimnazijos, nes nenu- 
etatinių —- su pilnu atlyginimu mato galimybės dėl lėšų stokos 
— ir šeši neetatiniai. Neetatiniai studijuoti. Br. į
mokytojai turi mažiau kaip 24 
vai. pamokų savaitėje. Kvalifi
kuoto etatinio mokytojo atlygini
mas 450 DM mėn. Nekvalifikuo
to—400 DM. Mokytojams ir ben
drabučių vedėjams išmokama 
6.562,79 DM mėn. Raštinės, vir
tuvės bei kitokiam personalui dar! 
išmokama 2.902,90 DM. | 

Nustatyta mokslo programa: 
yra pilnai išeinama. Kaip paska
tos uoliau mokytis yra įvesta iš 
3, 4, 5, 6 ir 8 klasės kaikurių da
lykų keliamieji egzaminai. Prak->

“Ugdyti tremtyje augančios 
lietuvių jaunuomenės krikščioniš
kai tautinį įsisąmoninimą, išmo
kyti juos gerai lietuvių kalbos, 
supažindinti juos plačiai su Lie
tuvos istorija, giliai įdiegti į jų 
širdis tėvų kalbos meilę ir ištiki
mybę gimtajai žemei". Taip api
būdino gimnazijos uždavinius jos 
dabartinis direktorius savo pra
nešime PLB Vokietijos Tarybos 
posėdyje.

Dėl gimnazijos ateities esą nė
ra ko būkštauti. Medžiaginė būk
lė gerėja, o kandidatų į gimnazi
ją dar ilgam laikui netrūks. 1960- 
61 mokslo metais mokėsi 116 
mokinių. Brandos atestavus gavo 
5 mokiniai. Du mokiniai dėl tėvų 
patogumo perėjo į vokiečių gim
nazijas, dalis emigravo, kiti pasi
rinko praktiškas gyvenimo profe
sijas, o keli turėjo palikti gimna
ziją dėl visiško nesugebėjimo mo
kytis. Po Velykų įstojo 18 naujų 
mokinių, o po vasaros atostogų 
8. Taip kad šią žiemą mokysis 
maždaug toks pat skaičius, kaip 
ir anksčiau.

Mažiausia mokinių yra 9 kla
sėje. Joje iki vasaros atostogų bu
vo tik 7 mokiniai. Daugiausia mo

Br.

Jane Photo Supply
317 JANE ST. TORONTO 9

Aiškina nuotraukas Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
? ATSTOVAS

Vyt. Babelis
Lietuviams didelė nuolaida. -

Verslo tel. RCK 2-2213
"V:- Buto — RO. 6-3135. "

5 LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVE
802 BATHURST ST. (kampas Bloor j 
Telefonas LE, 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . .
* Puokftės nuotakom! bei pairiem! kitom* progom* — 

į;-:.: euroo>ct><komc ir konodiškome stiliuje. '
* Įvairiausiu rufirf skintos gėlė* bet vazonai tu gėlėmis.
* Met turime gintaro irkitokių iždirbiniy dovonom* 

■ v Kofbnme taip pot vokiškai ir rusitkei

&

Programa kalba apie laisvę, ly
gybę. demokartiją, žmogaus lai
mę ir jo šviesų rytojų. Jeigu ko- 

mobilių bolševikinės Rusijos pi-; munistų partija to visko neprak- 
lietis gavo per visus metus tik tikavo per 40 metų, kodėl dabar 
tiek, kiek Amerikos dirbtuvės pa- į turėtų tą viską praktikuoti? 
gamina per vieną savaitę! Sovie-i 
tai velka savo pavaldinius tik į' RUSIŠKOJI LETENA 

TAUTOMS
Vienas dalykas toj visoj prog-

Įdomus palyginimas žemės
šaulio užkariavimą, kurio jie ne
slepia ir šioje savo naujoje pro
gramoje, tai nesunku suprasti. 
Mes. lietuviai, žinom iš kartaus 
patyrimo santykį bolševizmo su 
kitomis tautomis. Faktas lieka

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

siančiame An p A ČTI I sudarytus ir apdraustus |vai 
paprastu ir wiW FAj I V rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairht medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitk:.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno sv< 
rio Siuntinius, bei užsakymus reikmenims iŠ Europos valstybių, siųsi, 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešima.

č Mūšų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

■ LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
S49 College St.. Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St. E.. Hamilton. Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sndbury. Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A. KALUZA

►

i Po kiek laiko tiek nusilpome. 
į jog negalėjome bepastovėti, ap- 
i temdavo akys. Nuo bado dauge
lis ištino ir mirė. Vaizdas atrodė 
gan tragiškas. Ir taip gulėdavome 
ištisas dienas, galvodami apie 
laisvę ir maistą. Nekantriai laukė-

I me kokio nors “stebuklo". Juk 
{buvome jauni, kupini ryžto ir

Po to persikėlėme prie Treviso ■ troškimo gyventi laisvėje? Už ką 
miesto, netoli Adrijos jūros. Taip j tokią baisią dalią likimas mums 
sulaukėme karo pabaigos. Italai į lėmė, nieko nekaltiems Lietuvos 
mums buvo gana vaišingi, malo- vyrams? Ar už tai. kad 1939 m. 
nūs. Kapituliacija, vokiečių pra-į Hitleris pradėjo karą, kad Lietu- 
laimėjimas. Puoselėjome minti' va laikėsi griežto neutralumo? Ar 
džiaugdamiesi, kad štai vėl gale-' todėl, kad anuomet, susitaręs su 
sime grįžti į gimtuosius namus. 
Apsirikome: drauge su vokiečiais 
patekome anglų nelaisvėn Kaern- 
ten apylinkėje. Austrijoje. Feis- frontui vyrus 
tritz bažnytkaimy. Anglai pra
džioje su mumis elgėsi gana ko
rektiškai, bet neilgai. Po mėne
sio, 1945 m. gegužės pabaigoje iš dai. kad prancūzai žada mus per- 
ryto visą mūsų pulką sugrūdo i duoti rusams. Nusiminimui nebu- 
mašinas ir riedėjome Vokietijos j vo galo, 
link. Prie Aleen buvome perduo- Į būdu £ 
ti amerikiečiams. Ten laukėme: siaubo.
"išganymo". Buvo kalbama, kad 
visus paleisią į laisvę, Ištikrųjų. 
bent toje vietoje vokiečius palei
do. o mus tie patys vokiečių ka
rininkai apskundė amerikiečiams, 
esą. mes buvę savanoriai. Savai
me suprantama, amerikiečiai su 
mumis, kaip svetimšaliais savano
riais, pradėjo jau visai kitaip elg
tis, jausdami mums didelę neapy- nutarėm išmėginti savo laimę sve- 
kantą. Visokiais žodžiais plūdome; timšalių legi jone. Užsirašėme, 
vokiečius, atidavusius mus nau-: perėjome kelias komisijas ir bu- 
jon nelaisvėn. į vome priimti, nors po keleto ne-

Netrukus amerikiečiai mus vėl laisvės mėnesių nepergeriausiai 
grūdo i sunkvežimius. Stačiom, i atrodėme— oda ir kaulai. . . 
alkani apie dvi paras išbuvome Mus išvežė i kitą mažesnę sto- 
kelionėje. Pagaliau po vargingos vykią — Philingen miestelyje, 
kelionės pasiekėme Andernach Ten jau gavome geriau valgyti ir 
miesteli. 20 km. nuo Koblenzo. pasijutome, jog vėl esame žmo- 
Buvo ten didžiulė belaisvių sto- nes. Iš ten traukiniu vežė mus į 
vykia. Nakties metu apgyvendino i Prancūziją — Marseille uostą, 
mus viename skyriuje drauge su Ten mus "aprengė" 18-to amžiaus 
esesininkais. Suvarė Ivg aveles i mados uniforma. Na, ir pasirašę 
tvarta. Elgesvs žiaurus. Mūsų vv- 5 metams sutarti, pasidarėme le- 
ru nuotaika dingo. Alkani žvalgė- gijonięriais. Tai įvyko 1945 m

1 i__ i-jį____  ..... ............ : i'iicrco-i/N 7 nmc iczt-

Stalinu. jis dalijosi mūsų gimtąją 
žemę? Ar dėlto, kad paskui, lyg 
šunės susipjovę, prievarta gaudė

ti, slapstytis. Nelaimei, po mėne
sio tapome sumedžioti. Vieną sek
madienį. kovo mėn., po pamaldų 
šv. Jono bažnyčioje, kur kun. Lip- 
niūnas pasakė patrijotišką pa
mokslą, išeinančius mus jaunuo
lius gestapininkai apsupo, suėmė 
ir nugabeno į kareivines. Apren
gę vokiškom uniformom po savai- 
t s išsiuntė į Kauną. Ten artileri
jos kareivinėse, rodos Šančiuose, 
paskubom apmokė rikiuotės ir tu 
pačių metų balandžio mėn. išga
beno į rytų frontą. Kai varė mus 
Kauno gatvėmis į geležinkelio 
stotį, mūsų gretose girdėjosi liūd
na daina: "Oi močiute, kam augi
nai. kam kariauti išmokinai..." 

Stoty mus laukė augštieji vo
kiečių pareigūnai su gen: majo
ru Justu priešaky. Susodino mus 
į gyvulinius vagonus ir nuvežė 
iki Pskovo miesto. Ten mus iš
skirstė po vokiečių dalinius. Aš 
su keliais tautiečiais patekome į 
priešlėktuvinės artilerijos bate
riją.

Po 3 mėn. mūsų bateriją per
kėlė į frontą prie Staraja Rusa. 
Buvo ten lyg pragare ... Kas die
ną ir naktį kaitaliojome poziejas; 
kasėme į žemę pabūklus, maska
vome juos. Atsidūrėme tik apie 
800 metrų nuo pirmųjų linijų, 
vos įstengdami apsiginti nuo ru
sų naikintuvu ir artilerijos ka- 
tiušų. O karščiai ir uodai nežmo- __________ _o_.________ .
niškai kankindavo, tad apie poilsi 'mės ir laukėme, ką su mumis to-i rugsėjo 7 d. Po savaitės mus įso- 
nebuvo nė kalbos. Pagaliau vokie- liau darys. Kitą rytą pavyko ame-; dino i laivą ir teko atsisveikinti 
čiai bu vo priversti t rauktis. Gau-' rikiečia ms išaiškint i. jog nesame ' su Fu ’’opos kra nt a is. I sulaukėme 
tas Įsakymas keltis prie Leningra- jokie SS. Sustatė iškeltomis augs- šiaurės Afrikos link. Po pusant- 
do į nedidelį Krasnovodaisko tyn rankomis, apžiūrėjo, atskyrė iros P^ros išlipome Grano uoste ir 
miestelį. Ten turėjome statyti ir nugabeno į kitą stovyklos dali, i traukiniu mus nuvežė į logi jono 
tvirtus bunkerius, nes pasiekda- kurioje buvo jau apie 4000 to pa- centrą — Sidi-Bel-Abbes..Pro ten 
vo “velniška” rusu artilerijos ug- ties likimo draugų, čia prasidėjo įr išeina visi
nis. Ir ten sulaukėme gan šal- mūsų “naujasis gyvenimas”. Bu-Jcgijonieriai. Legijono garsas yra 
‘ —- - j vomė laikomi tikraisiais karo be-: oatraukęs į save nemažai kara-

laisviais. Vargas ir badas buvo l’». princų ir artistų, čia tarna- 
mūsų nuolatiniai palvdovai Mi- vo Serbijos princas, tarnavo Mo- 
tyba iš pradžios buvo dar pusėti-] naco,princas Louis II. Cambodge

vė stovyklą “globoti” prancū-inet kaizerio Wilhelmo II-jo pus- 
zams. Taigi, turime jau trečius.brolis.. . .. a. . . . . . Lėgijono karius sudaro 52 tau

tybių vyrai; Jo vėliavoje yra žo
džiai. “Honneur-et-Fidelite" 
garbė ir ištikimybė. Jis atšventė 
jau 130 metų sukaktį; Įkurtas 
1831 rn. karaliaus Louis-Philinpe. 
Kovėsi š. Afrikoje. Ispanijoje. 
Italijoje. Indokinijoje, Kryme.

Garsiame legijone
Mūsų tarpe pradėjo plisti gan-

. Vėl reikėjo kokiu nors 
gelbėtis nuo raudonojo

Vieną dieną nugirstame, kad 
esąs kažkoks svetimšalių legijo- 
nas. Visi lietuviai — apie 100 vy
rų — nutarėme kreiptis į stovyk
los vadovybę ir prašyti platesnių 
informacijų.
'■nepagailėjo" propagandai infor
macijų.

Iš baimės

Žinoma, prancūzai

dėl duonos kąsnio.

tos žiemos. ■ ; ■. ■ ■■ -
Italija
Po sunkios ir šaltos 194.3-44 m. r,,.„ .. s

žiemos vokiečiams teko trauktis, na. Pagaliau amerikiečiai perda -karalius, Danijos princas Hag, ir
Mūsų 843 “Abteilung" perkelia
mas i Italiją. Karinis cšalonas 

‘pradundėjo per Latviją ir gražiai
siais Lietuvos laukais žvalgyda
miesi tarsi nujautėme, kad buvo 
jau paskutinis kartas ir sujaudin- 

, ti mintyse kartojom niūniuodami: 
Sudiev, mieloji tėvų žeme ..
šiaurinėje Italijoje pasiekėme 

pirmąjį miestą Udine ir nedide
liame bažnytkaimyje Godroipo 
apsistojome aerodromo apsaugai. 
Apsistoję atokiau, laikėmės vyn
uogynų laukuose. Mus puldavo

“globėjus". Stebėdamiesi, kvar
šindami galvas, teiravomės, ką 
reiškia visi tie “mainai"? Naujie
ji šeimininkai laikė mus pusba
džius: i parą gaudavome šaukštą 
“sriubos" — tyrb vandens ir rie
kutę duonos — kepala 25 vy
rams.Gavo panašų gabaliuką, ne
žinojome. ar valgyli ar tik pasi-i Madagaskare. Meksikoje. Sirijoje 
žiūrėti. Retkarčiais turėdavome ir kt. Iš visu tų mūšių legijonie- 
laimės nutverti bulvių lupynų. Iš- riai parsinešdavo vis naujų pasi- 
sikepę jas “skaniai” valgėme . , žymėjimų. (Bus daugiau)
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“LITAS” TORI *465.000 INDĖLIŲ Pulkininko kryželio i iš Sibiro Laikraštininkų suvažiavimui ruošiantis
Pa s i ka I bė j i ma s su Mon t rea I i o '' L i to 
vedėju D. Jurkum

TAURAUS ŽMONIŠKUMO TARNYBOJE
BUV PULK. L. BUTKEVIČIAUS 80 METŲ SUKAKČIAI ATMINTI

Banko “Litas” vedėjo D. Jur
kaus salione krinta i akis rašoma
sis stalas ir banko atskaitomybės 
knygos. Mat, čia yra tikroji “Li
to” raštinė, kur atliekamas visas 
atskaitomybės darbas ir kur ke
turis kartus i savaitę bankas at
daras operacijoms.
- — Ar nesutiki ūme t. p. Vedė
jau, ką nors papasakoti iš “Lito” 
aktualijų • TŽ ’ skaitytojams?

-— Mielu noru, "Litas” veikia 
jau šeštus metus, todėl montrea- 
liečiams jis jau gana gerai pa
žįstamas.

— Kaip auga “Litas”?
■ "Lilas auga normaliai. Kas- 

mėt |>adidėja 100 nariu ir apie
tu- 
in-

$100.000 indėlių. Šiuo metu 
rime 617 narių ir $465.000 
dėlių. ■ ■

— Kuri taupytojų grupė 
rate ja? .

— Vyrauja $1000 - $4000 tau
pytojai, tačiau virš 10 taupytojų 
turi po $10 000 ir daugiau.

— Kaip laikosi šv. Kazimiero 
parapijos “Lito” skyrius?

— Kol’kas vis dar daugelis šv. 
Kazimiero parapijos narių nesi
naudoja tuo skyriumi. Padėtis 
galėtų pasikeisti orams pablogė
jus.

— Kokias apdraudas turi “Li
tas”?

— "Litas” turi trejopas ap
draudas: 1. Indėlių — iki $2000 
mirties arba visiško nedarbingu
mo atveju; 2. Paskolų — iki $10.- 
000 mirties arba visiško nedar-

vy-

apie ilgos ligos apdraudą, dėl ku
rios net nepaprastas susirinkimas 
buvo sušauktas?

— Aš esu tos nuomonės, kad 
ta brangi ilgos ligos apdrauda 
'Lito” nariams nėra būtina. Kai 
narys suserga, “Litas” sumažina 
skolos mokėjimus ar net tenkina
si vien palūkanomis ir niekas dėl
to advokatams nebuvo perduotas. 
Ilgos ligos apdrauda dar tik per
nai Įvesta ir tebėra nenusistovė
jusi. Sakysim, kai ’Litas” paėmė 
tą apdraudą. tai už dviejų mėne
sių jo premija buvo padidinta 
300%. Tik dėlto valdyba nuo jos 
ir buvo atsisakiusi.

— Kai p numatoma užbaigti 
šiuos metus? ,

-— Ryšium su padidėjusiomis 
apdraudų išlaidomis ir kiek ma
žesne apyvarta, kaip sąmatoje bu
vo numatyta. “Litas” šiemet pel
no gali ir visai neturėti. Indėli
ninkams betgi už sutaupąs 414 % 

-■■"■'ė' - i..* ’-I- A- ’ ■ 1" > X ■■■■■ JL. I'

bingumo atveju ir 3. Paskolų ap- gi dėl brangių apdraudų ir augš
to dividendo taupytojams lieka 
“Lito” išlaidoms ir pelnui labai 
nedaug, tai negalima laikyti di-

— Kokia Tamstos nuomonė dėl dėsnių sumų neišskolintų. Tokie
tų apdraudų? pinigai nieko neneša, o dividen-

— Tos trejopos apdraudos dus mokėti reikia. Būtų gera, kad 
“Litui” šiemet kainuos apie $5.-j lietuviai neimtų prekių kreditan, 
000. Tatai, prie palyginti žemų į o pirktų grynais pinigais pasi- 
palūkanų už paskolas ir augštų i skolinę iš ‘Lito”. Tuo būdu jie 
dividendų už sutaupąs, sunkina | padėtų savo bankui ir išvengtų 
normalų “Lito” augimą. Dar blo- augštų palūkanų krautuvėms, 
giau. kad daugelis skolininkų vis Be to, šiemet “Litas” numato 
dar neįvertina “Lito” jiems duo- daryti intensyvų narių telkimo 
damų nemokamų lengvatų. Šaky- vajų. Tuo tikslu Vajaus komisi- 
sim. kai prieinama prie palūka- ja yra paruošusi ir jau spausdi
nu palyginimo su kitais bankais, na informacinę brošiūrą, kuri 
tai apdraudos jau nebevertina- bus išsiuntinėta Montreal!© lie- 
mos ar net visai užmirštamos. j tuviams, — baigė “Lito” vedėjas

— Kokia Tamstos nuomonė D. Jurkus. Pr. Rudinskas

drauda ilgos ligos (virš 3 mėn.) 
atveju iki $10.000. bet nedaugiau 
kaip $150 i mėnesi.

Sunku atsiminti žmones, kurių vo ilgų metų grandinę įjungia , džio ir kitokius kryželius, į juos 
išeiti gyvenimo lakai greit apže- dar vieną^ grandį.^ ' . . j
lia nežinios varpučiu. Jie savo 
siaurais keleliais eina ir nueina, 
nepalikę giliau įspaustų pėdų, 
niekur garsiau nešūktėlėję, nie
kam skriaudos nė gero nepadarę. 
Tai pilkojo žmogaus dalia. Nie
kas jo nemini, apie ji nerašo, ir 
nei gero nei pikto žodžio netaria. 
Nors taip gal ir neturėtų būti, 
nes ir kasdienos žmogus, tegul ir 
nekultūriniuose baruose, betgi 
apskritai gyvenimo dirvoje varo 
jam skirtą tokią vagą, be kurios 
negali apsieiti nei karalius, nei 
vyskupas, nei sermėgius. Jie vi
si vieni kitus papildo, vieni ki
tiems reikalingi. Tokia jau yra 
socialinė tvarka.

Kitaip yra su tais, ant kurių 
Įmintos gyvenime pėdos negreit 
nusėda dulkė, amžiams prideng
dama jos žymę, nors dėl savo 

vistiek numatoma išmokėti, net; kuklaus gyvenimo būdo ir jie 
jeigu tektų keletą šimtų dol. pa- greit nueina užmarštin. Tarp šios 
imti iš praeitų metų nepaskirsty-i kategorijos žmonių yra ir garbin
to pelno. : go amžiaus jubiliatas, gilios eru-

— Kaip vyksta paskolų graži- dicijos mokytojas ir karys Liud- 
nimas?

— Paskolų grąžinimas vyksta 
normaliai. Šiuo metu turime 155 
skolininkus su $375.000 paskolų. 
Apie pusę paskolų yra asmeni
nės ir antra pusė —nekilnojamo 
turto paskolos.

— Ar turite kitokių problemų?
— Artėjant žiemai rūpesčio ke

lia santaupų išskolinimas. Kadan-

įuzio ir kitokius Kryželius, j juos 
perkeldainassavosielvartą,kan- 

Esti ir taip, kad mažiausia pri- čia ir nerimą. Ir šis kontemplia- 
si menami tie, kurie kam nors t y vinis santykis su Augščiausiuo- 
yra daug gero padarę. Toks para- ju trumpino jo laukimo valandas 
doksas gyvenime yra. Ir šios pa-! ir nelengvo gyvenimo naštą. O 
radoksinės lemties yra apsuptas kai paskutinis sibiriško laikrodžio 
ir senelis L. Butkevičius. Jo ge- dūžis nugrimzdo praeitin, jis. 
ros širdies ir duosnios rankos dė- nors ir be vilties ištiesinti savo 
ka šiandien nevienas lengvai pel- gyvenimo kreivę, išskubėjo ten, 
no sau duoną net ir užjūriuose,' kur kiekviena patrijotiška širdis 
o jis pats minta varganų dienų traukia — i savo numylėtą Kau- 
liesais kąsniais. Kadaise jo namai j na. Nepaliko ir savo kryželių, nes 
buvo tarytum geroji užeiga, ku- juk ir savo tėvynėje reikės į ką 
rioje buvo prisiglaudę, arba bent nors atsiremti. Siu kryželių dalis 
paramos gavę, nevienas suvargęs atsidūrė ir užjūriuose.
studentas, moksleivis. Jo anų die-1 —, _ _
nų globotiniai šiandien y ra ‘ dak- L: Butkevičius gim: • 1881 lap- 
tarai, dailininkai ir kiti mokslo ‘ kričio 9 d. Alvite, Vilkaviškio 
žmonės, kurie džiaugiasi a p sč i a i s a p s k r. Tėvas buvo p r. mokyklos 
savo profesijos vaisiais. O jis pats mokytojas. Jo pėdomis pasekė ir 
net pastovios gyvenvietės netu- sūnus Liudvikas, 1902 m. baigęs 
ri, kurioje galėtų apsistoti pats ir Į mokytojų seminariją Veiveriuo-
sutelkti savo šeimą. Ir ši. lemtis se. Už tautinę veiklą buvo baus- 

loR.o.. iorxi-.o t,, ų kalėjimu ir suspenduotas iš „ •, ... ... ■ . ..
mokvtojo pareigu 1904 ,n. Vėliau' Paavimai, taipgi kelia savus

dar labiau lenkia jo pečius, ku
riems, rodos, turėtų pakakti neš
ti nemažą metų krūvi.

AL. GIMANTAS

Pagaliau ir mūsų spaudos žmo- Į galėjo būti kurkas platesnė, iš
neš pradeda rimčiau judėti. Ne- camocni® Gai ir noHaiia varta či« 
seniai buvęs "Draugo” bendra
darbių klubo susirinkimas, vėliau 
sekęs katalikiškų laikraščių re
daktorių ir atstovų posėdis, dabar 
planuojamas visuotinis laikrašti
ninkų suvažiavimas rodo, kad tie, 
kurie sielojasi lietuviškosios laik- 
raštijos problemomis, jos raida, 
tobulėjimu, 
ryžtasi spręsti klausimus, nuo ku
rių vienokio ar kitokio išsprendi
mo labai priklausys ir tolimesnė 
mūsosios spaudos pažanga. Tie
sa, mes save dažnokai raminame 
teiginiu, jog mūsų spauda žymiai 
patobulėjo Taip, tai tiesa, bet tik 
dalinė tiesa. Visi tie, kurie arčiau 
stovi prie laikraštinio darbo, tu
rės sutikti, kad, nežiūrint tos pa
žangos. dar daug, labai daug gali
ma atlikti lietuviškųjų laikraščių 
tobulinimo kelyje. Kiekviena die
na ; kelia naujus reikalavimus, 
kiekvieną dieną vis reiklesnis ir 
besikeičiąs skaitytojų skonis, jo

vikas Butkevičius.
Š.m. lapkričio 9 d. jam — 80 

metų. Be abejonės, atmins ji ar
timi draugai, kurie dar šiandien 
kartu su juo dalinasi ta pačia da
luže, kuri ištiko mūsų brolius ir 
seses aname Baltijos pakraštėly
je. Nevienas gal pasveikins ir iš 
užjūrio draugų, nors čia dažniau
sia net ir atminimams trūksta 
laiko, valios ir širdies. Betgi dau
giui visai neateis nė i gaivą, jog 
anas Lietuvos laisvės kovotojas, 
švietėjas ir Sibiro kankinys i sa-

mokytojo teisės grąžintos ir jis 
mokytojavo iki 1914 m. Prasidė
jus I D. karui buvo mobilizuotas. 
Poltavoj, Ukrainoj, baigė iš Vil
niaus evakuota karo mokvkla ir ■.. ...... v ■■ s

Kaip ir daugelis mūsų tautie
čių, garbusis jubiliatas didelę ir 
skausmingą savo gyvenimo dalį 
paliko Sibire. Nebuvo tenai į ką: rusu kariuomenėje ištarnavo iki 
kreiptis, kam pasiskųsti ir kieno — ' 
pagalbos prašyti. Tokiais atvejais 
vienas griebiasi šiaudo savo su- 
rizgusio gyvenimo siūlams pri
dengti, kitas šliejasi prie ano Ge
rojo Tėvo, kuris dar niekam ne
pagailėjo kantrybės, paguodos ir 
ramybės. Pastarųjų tarpe buvo ir 
L. Butkevičius. Ir kai Sibiro lie
tuvaitės rinko pačius gražiausius 
žodžius savo maldoms išpuošti, šis 
vyras paprastu peiliuku žiede me-

1917 metų.
1918 m. grįžo į Lietuvą. Vado

vavo Galvonių srities komitetui, 
organizavo miliciją ir apsaugos 
būrį. Pažymėtina, kad šiam bū
riui vadovavo jo brolis, jaunas ir 
narsus vyras, Bronius, kuris už 
trukdymą įsigalėti lenkams, jų 
buvo apskųstas vokiečiams, kurie 
jį žiauriai nužudė. Tais pat me
tais rudenį įstojo į Lietuvos ka
riuomenę ir su I-ju pėst. pul
ku dalyvavo kariniuose žygiuo
se. 1926 m. buvo paskirtas ka
riuomenės ūkio inspektorium. 

i-Šioje tarnyboje, vyresnybei pave- 
Valentin Gonzalez, dar vadina-: su savo globėjais, nes nenorėjo dus, su majoru V. Pupeika, pa- 

mas “EI Campesino”. Ispanijos pripažinti, kad raudonoji armija ruošė didelės apimties veikalą 
pilietinio karo nenuorama vete- yra geriausia pasaulyje. Už tai kairuomenės ūkio klausimais. Bu
ranas vėl organizuoja partizanus. į buvo išmestas iš akademijos ir: vo vienas aktyvių ekonominės ka- 
Jis anuo metu labai narsiai kovo- priverstas dirbti Maskvos pože- rių bendrovės organizatorių, jai

Pobėgęs iš Rusijos vėl kovoja

samesnė. Gal ir nedaug verta šio 
autoriaus nuomonė, bet jam atro
dytų, kad, grynai iš informacinio 
taško žvelgiant, įvykis geriausiai 
ir Įdomiausiai buvo perduotas 
vieno Brooklyne išeinančio sa
vaitraščio. Skaitėme pakankamai 
smulkų nelaimės aprašymą (to 
pasigedo visos eilės laikraščių 

visiškai darbingai į skaitytojai), matėme sudaužyto 
autovėžimio, visų trijų žuvusiųjų; 
net sužeistųjų, nuotraukas. Nesi
stebėkime tad, kad minėto laik
raščio kopijos ėjo iš rankų į ran
kas? : įjj-Ny . -'?/

TARPUSAVĖS 
VARŽYBOS

Gal šis pavyzdys ir nėra pakan
kamai vaizdus, tačiau bent maža 
dalimi parodo, kad eilinės infor
macijos darbe dar galime labai 
ir labai tobulėti, mokytis. Arba, 
ar nepasigendame tarp mūsų 
laikraščių tam tikros konkurenci
jos. sveikų varžytynių, kur is j ų 
galimai skubiau perduos tą ar ki
tą žinią, faktą. Kuris jų. nepasi-reikalavimus. su kuriais negalima 

nesiskaityti. Dar svarbesnė prob- tenkins sausais komunikato žo^ 
lema, lai mūsų jaunųjų skaityto- Į džiais, bet pasistengs, kad žinia, 
jų norai. Jei mes nemokėsime jų įvykis, būtų galimai skubiau pa- 
patraukti, jei jie neras mūsų tikrinta, sužinota iš pirmųjų šal- 
spaudoje to, ko jie lauktų, žino- tinių, pasiteirauta užkulisiuose, 
kime, jie neskaitys lietuviškųjų Skaitytojas to viso laukia, tikisi, 
laikraščių, kuriuos, tada, lauks 
garantuota, nors ir lėta mirtis.

NEIŠNAUDOTOS 
GALIMYBĖS

Nevisada galima skaitytojui 
pataikauti, būtinai taikintis prie 
jo norų, bet dar yra labai daug 
neišnaudotų galimybių, kurios 
gali patraukti esamus ir naujus 
skaitytojus, padaryti mūsų laik
raščius įdomiais, aktualesniais, 
patrauklesniais. Žinia, jei didžio
ji spauda pasišovusi savąjį skai
tytoją tik informuoti, mūsajai 
spaudai tenka žymiai didesnis už-.UK neprisiaes prie lamrascic 
davinys: ir informuoti ir formuo- ■ pažangos Kjo iygio kėlimo. Var-

Nesulaukęs, neretas, moja ranka, 
tarsi tardamas, ar. pagaliau, ga
lėjo būti kitai? ... Aišku, galėjo 
ir gali būti kitaip! Kalte, regis, 
turėtų dalintis tiek pačios redak
cijos. tiek ir patys bendradarbiai. 
Jei nebus veržlių, vis ko nors nau
jo,vis patrauklesnių formų, nau
ju žinių perdavimo būdų jieškan- 
čių laikraštininkų, nieko negalės 
padėti ir redakcijos, kurių nariai 
ir taip yra perkrauti savo tiesio
ginėmis pareigomis. Iš kitos pu
sės. jei bus redakcijų, kurios nu- 
sistačiusios varžyti savo bendra
darbių rodomą iniciatyvą, aišku, 

i tik jau neprisidės prie laikraščio
ti. Negali likti lietuviškojo laik
raščio puslapiai vien tik šalta ir 

------ ----------------- ------- _ , _—----  _.o---------- J__ .bekrauje informacija, nes tuomet i^kr^ėin^nraktT^ 
jo vyriausybininkų pusėje prieš minio traukinio statyboje, Karo, vadovavęs ir šiaip joje darbavę- j tikrai liktų neišpildyti taip svar- .•.■-.** . J.
Frąrico. Vėliau, kartu su kitais metu Rusijos gilumoje sudarė sis. Kuri laiką lektoriavo karo;būs lietuviškieji uždaviniai, bet,

r' h '• • k r t t « mūsų minėtas diapozonas yra ga- rįnt. kurioje pusėje ji bebūtu, te- 
Garbusis jubiliatas niekam gy- netinai platus ir teikiąs nemažai h.-ti tk ' npdaloma 
nimo niri atcictnloc cVovcol golir^rKi., DUU UK Vlena> neOaiOnid.

nės formavimui, jos opinijos su
darymui. atitinkamų nuotaikų su
žadinimui. Ar kartais nepastebi-

giai prie pažangos, formavimo ir 
informacijos prisidės ir kaikurių

nors ir kaip nemalonios, nedasa- 
kymai, nutylėjimai. Tiesa, nežiū-šešiais tūkstančiais pabėgėlių, pa- sau panašių gaują ir buvo tapęs mokykloje, 

teko i Rusiją. Ten pradžioje jam visišku banditu. Vėliąu buvo su-' r ’ '
labai gerai sekėsi; vedė augšto: imtas ir kaip kalinys atsidūrė So- venime nėra atsistojęs skersai ke- 
pareigūno dukterį ir studijavo so- i lovkų salų anglių kasyklose. Ten lio. Jis mylėjo žmones, pagelbė- 
vietų karo akademijoje. Susipyko tapo stachanoviečiu, po Įvairių damas bei patardamas vargšams 

į pasisekusių intrigų pabėgo ir . ir juos pamokydamas. Dėl to jis 
1948 m. atsidūrė Prancūzijoje, pats turto nebuvo susikrovęs. Tik 
Parašė atsiminimus, gerokai iš-i i senatvę, brisdamas i skolas, jis 

; garsėjo, bet nenurimo. Šiuo metu Įsigijo nedidutį namelį, kuriame-be abejonės, nukenčia tiek ir in-jfj 
I Pirėnų kalnuose yra suorganiza-į tikėjosi praleisti savo nejaunas "

laiko kitas likusias priemaišas, yęs partizanų grupę ir laikas nuo: dienas. Betgi ir šioje pastogėje w tlk w prisldeda
Sekanti eiga, kurioje ištirpintas lalko užpuldinėja Ispanijos pa- jam nebuvo lemta pagyventi iki' Štai. pvz. labai netolimos pra-i turinio šusinimo.
auksas išgaunamas grynoje for- sieni° miestelius. 
moję, yra primaišymas zinc oxi-i 
de. kuris padeda išskirti auksą iš 
šio skiedinio. Tada jis pompuoja-į . , , .
mas i presus, kuriuose išbūna I riai nemiršta, jie tik nuvysta",; tanių, 
apie viena menesi, o po to atlie- šiuo metu patvirtina savo teisin-i Atl: JVd u«-
ka paskutinę kelionę į krosnį, iš : gumą. Net 4 išėję ^pensijas ge-; megdavo^padirbeU ,darže, jpiesti i gia_u, buvo aprašyta rnusų spau-: bantysis, tikriausiai; turi dešim- 
kurios pilamas į formas •—plytos 1"’ u i—•
arba konuso ir turi 912 uncijų . . _ ( , .
svorįo Taylor — specialiu prezidento mas ir mėgdavo kurti poezijos; karnai ir deramai perteiktos? Ar dedamosios problemos bus palies

Kaip esu minėjęs augščiau. ak- patarėju, gen. Van Fleet- Piet- bei satyros darbelius Viską su-! laikraščiai, komentuodami jas.. tos" atvirai niekam nepataikau^
muo sulaikytas ant volu praeity- ryClų CU21' gen- Clay- Berly- gebėdavo pavaizduot, gyvai, sul- neprasilenke su spaudos etikos; ja„t vien ,ik siekiant
niuo suiaiKvias am vuiu. pidenj n0 reikalams ir gen. MacArthur tingai ir sklandžiai. dėsniais, su tiesa? Tie klausimai.; įjos SDaudos tobulėiimo ir bus

..... ..... . .... ................ je buvo pompuojamas lauk kaip _ Įvairiems patarimams. Bendradarbiavo “Vilniaus Ži-iaišku. daugiau tiktų pirmosioms peržvelgtos išdiskutuotos gal 
kankamaT smuikus "jis siundą-1 atmatos, bet vėliau buvo suras-' Roma, — Italų parlamentas niose”, “Lietuvos Ūkininke”,|dviems temoms. Jei prisiminsime net priimti vieni ar kiti nutari
mas i vadinamą “malūną”. Tai: tas metodas vadinamas “roasting”! priėmė Įstatymą, draudžiantį rėk-; “Lietuvoje”. “Karyje". “Karde”, j nelemtąją katastrofą, skaitytojų: mai. pasiūlvmai. Reikėtų galvo- 
metaliniai cilindenai. kurie suka
si horizontaliai. Kad akmuo būtų 
lengviau bei greičiau sumaltas, jų 
viduje yra vartojami geležies ru
tuliai arba geležiniai vieno colio 
storio ir penkių pėdų ilgumo ap
valūs gabalai, šiame malūne ak
muo jau maišomas su vandeniu ir 
svarbiausiu chemikalu auksui iš
tirpinti —- cianidu.

Iš malūno jau visiškai smulkiai, 
sumaltas akmuo yra pompuoja* 
mas į didelius tankus, kur tas mi- 

! šinys be pertraukos maišomas, 
kad cianidas gautų kuo daugiau 
kontakto su akmeniu ir galėtų 
sutirpinti. Lead oxide arba kito
kios švino druskos įmaišytos ati
tinkamu kiekiu su kalkėmis labai 
žymiai pagreitina aukso tirpini
mą ir sutaupo šiek tiek cianido. 

Kai šis sudėtinis mišinys praei
na pro kelis maišymo tankus, yra 
pompuojamas ant didelių volų, 
kurių paviršius dengtas brezentu, 
sulaikančiu pudruotą akmenį ir 
kitokias priemaišas, bet negalin
čiu sulaikyti aukso ištirpintoje 
formoje. Taigi, šis skystas auksas, 
persisunkęs per brezentą, subėga 
apačioje volo ir iš ten pompuoja
mas į sekantį tanką — tirštinimo 
tanką. Po to mišinys perleidžia
mas pro koštuvus, kurie taipgi 
praleidžia ištirpintą auksą, bet su-

TAIP KASAMAS KANADOS AUKSAS
Bent kelios rūšys akmens yra 

susijungusios su auksu, kuris ran
damas akmenyje dviejose formo
se: labai smulkioje, beveik nema
tomoje pudroje ir grynnaugėje

- (nuggets). JPatsaroji labai retai už
tinkama negiliose gyslose arba 
kvarce.

Kvarcas yra pagrindinis ak- keliamas į paviršių, kur prasideda 
muo. rodąs, jog aukso yra šalia aukso išėmimas. Antrą kartą ak- 
jo arba jame pačiame. Kvarco muo sutrupinamas labai smulkiai, 
gysla yra kelių pėdų pločio, labai Tai daroma paviršiuje daugiausia 
retai iki poros colių. nakties metu. Išimamos betkokios ■

Praeityje tuneliai buvo kasami i metalinės dalys stipraus magneto 
tiesiog žemyn, vertikaliai į aukso pagalba. Po šių dviejų sutrupini- 
gyslą. Sis metodas vėliau pasiro- mo procesų akmuo dar nėra pa
de labai brangus ir pavojingas 
dėl taip vadinamo akmens spro
gimo. kuris užgriauna tunelius. 
Tam išvengti dabar kasami verti
kalūs tuneliai toliau nuo- gyslos. 
Kas 125 pėdos yra kasami hori- 
zontiniai tuneliai tiesiog į gyslą. 
Kartais aukso gysla, atrodo, pa
mažu prapuola. Tada vartojamas 
deimanto grąžtas į kelias puses 
atrasti tai pačiai gyslai. Kartais 
atsitinka, kad viena gysla prapuo
la ir jos jieškant surandama kita 
arba ta pati gysla išsišakoja į dvi 
smulkesnes gyslas. Kai atitinka
mas aukso gyslos ilgis yra ati
dengtas ir geležinkelis nutiestas, 
prasideda gamyba.

Du pagrindiniai metodai yra 
ekonomiškiausi. Pirmas yra vadi
namas — open reel — atviro vo
lo. antras — shrinkage arba su
traukimo metodas.

Gręžimas yra atliekamas su
spaustu oru ir plieno grąžais, ku
rių viršūnės turi būti aštrinamos 
kas 50 pėdų. Jos yra pagamintos 
iš Volframo karbito. Dinamitas 
vartojamas visuose akmens su
skaldymo ar susmulkinimo atve
juose. Elektriniai lokomotyvai, 
varomi akumuliatoriais, yra var
tojami akmens ir kitokių medžia
gų gabenimui. Kiekviena dirba
ma vieta yra tikrinama, plauna
ma vandeniu, kuris jungiasi su 
dujomis ir padaro jas nepavo-

jingas. Be to. kiekviena gamybi
nė vieta kasdien patikrinama, ar 
turi pakankamai aukso. Akmuo, 
neturįs daugiau kaip $4 už toną 
vertės, laikomas neekonomišku ir 
neimamas gamybai. Akmuo dar 
požemyje sutrupinamas iki 4 co
lių tam tikra mašina ir tada jau

įuiįU^ isir>ro

galimybių lietuviškosios visuome-

V. KUKORAITIS

Beveik kiekvienas klausimas, 
visada turi dvi puses. Ar nebūtų 
viena pagrindinių spaudos sąly- 

. r-., ... - . igu. tas abi puses objektvviai irme musų laikraščiuose, nepagei- įduoti? Vienos iškėlimas, kitos 
daujamų kraštutinumų. Nuo jų,,nutvlėjimas. jau artėja ne prie 

. c .. ,. . . .. . .. tiesos, bet tik paprasčiausios pro-
: formacija, tiek ir pati formacija,;pagandos. kuri; savo ruožtu, kaip 

nuvihamas skaitytojas. )tHik&ir prisideda prie laikraščių

savo gilios senatvės. Dėl savo eities lietuviškieji Įvykiai, sujau- į 
tauraus būdo jis buvo mylimas i dinę visą lietuviškąją visuomenę: 

Vašingtonas. — Gen. MacAr- netik savo draugų, kurių jis aps-’įvykiai Vatikane, panaši akcija 
thuro išgarsinta baladė: “Seni ka-i čiai turėjo, bet ir mažiau pažįs-; Brazilijoje, tragiškas trijų tautie-į 

. i čių žuvimas automobilio katastro-i 
išiuo metu patvirtina savo teisin-i Atliekamu nuo darbo metu fojė .. . Visai tai, mažiau ar dau-į

; nerolai buvo prez. Kennedy vėl • ir rašinėti. Savo raštuose palies- doje. Čia tik kyla klausimas —: 
pakviesti Įvairiom pareigom: gen. davo svarbias gyvenimo proble- ar tos visos žinutės buvo pakan-

’ Taylor

arba kepimo metodas, kuris su
degina sulfurą. Atmatose randa
mas dviejų rūšių akmuo, kuris ir- j 
gi turi aukso, verto keleto dolerių 
per toną. Kol sulfuras yra vario 
arba geležies mišinys, auksas yra 
neištirpinamas, bet kai sulfuras 
lieka sudegintas, auksas labai 
ekonomiškai išimamas.

Netoli mūsų kasyklos yra bent 
keli šimtai hektarų padengtų to
mis atmatomis: apie 30 pėdų 
augščio ir turinčios bent kelis do
lerius vertės už toną. Jeigu kas 
išrastų ekonomišką metodą per
dirbti toms atmatoms, kurios čia 
guli virš dvidešimt metų, galėtų 
būti miIijonierius. •

5P<0»O4V/AtO /
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PLATI DIRVA
SUVAŽIAVIMUI

Reikalų, klausimų, nuomonių 
visokeriopais mūsų spaudos klau
simais. kiekvienas prie jos dir-

timis. Turėkime vilti, kad laikraš
tininku suvažiavimo metu, visos

lamuoti tabaką ir cigaretes kaip i Rašinėjo taipgi i rusų ir lenkų smalsumas galėjo būti kurkasųį laikraštininku siivažiavi- 
kenksmingus sveikatai. į žurnalus. ... A. Kalnius , daugiau patenkintas, informacija me kartą bus gausiai atstovau

jamos ir laikraščių redakcijos. 
Tai būtina. Juk didi klaida yra 
ligšiolinė praktika, dabartinė sie
na tarp bendradarbių ir redakto
rių: “jie” ir “mes”. Rašančiojo 
nuomone, kurkas realesnė siena 
tegalėtų būti išvesta tarp bendra
darbių. redakcijų vienoje pusėje 

į ir laikraščių leidėjų - administra
torių kitoje pusėje.

Prieš pirkdami nauja 
vandens šildytuve^, ar keisdami

savo sena, paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside
Lenkijos komunis
tas vyrauja Kubo j
(’astro maskaradas Kuboje jau 

baigia savo dienas. įsigali parti-1 
ja, kuri duoda įsakymus valdžiai. Į

Nors Castro ir lieka prieky, 
bet jis kalba jau ne savo, o par
tijos padiktuotais žodižais. Parti
ja paruošia ekonominius planus 
ir nustato valdžios užimamą lini
ją. Kurie dalyvavo sukilime kar
tu su Castro, yra išstumiami vy
resnio amžiaus komunistu, kurie 
pradeda viską planuoti. F? ę

Vienas didžiausių komunistų' 
Kuboje šiandien yra Fabio Gro- 
bart, gimęs Lenkijoje ir komin-l 
terno atsiųstas į Kubą 1933 m. 
Vakariečių žvalgyba Grobartą 
laiko vyriausiu sovietų šnipu P. 
Amerikoje Dabar, kai Kuboje 
komunizmas jau Įsigalėjo, jo dė
mesys krypsta Į Kolumbiją. Grei
tai gali ateiti laikas, kad ir pats 
Castro pateks partijos nemalo
nėn. K.

• nėra jokių p a s 1 ė p tų mo
kesčių, kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokestį. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i c n i n t e i ė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo

..... .

KffiSS

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE. PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

neangliška ...
i Kanados valdžios sluogsniai vis 
' labiau pradeda suprasti, kad jau 
praėjo tie laikai, kai skirstant 
augštas tarnybines vietas buvo la
bai žiūrima ar pavardė angliška, 
ar bent prancūziška. Dar neseniai 
miręs finansų ministeris dr. j, 

i J. McCann išsitarė, kad jei Ras- 
i minski pavardė būtų skambėjusi 
i Smith ar Johns tai jis dar 1954 
i m. būtų buvęs paskirtas Kanados 
! banko valdytoju. S.m. Rasminski 
j gavo tą vietą. Charakteringa, kad 
i Rasminski pavardė netik europie
tiška, bet dargi žydiška. Iki šiol 
nei vienas žydas Kanadoje nebu
vo jokio, kad ir mažiausio, ban
ko direktorių. Pamažu yra prade
dama suprasti. kad darbus reikia 
skirti pagal sugebėjimus, bet ne 
pagal pavardę ar tautybę. Vidu
rio ir Rytų Europos imigrantai 
jau sudaro nemažą skaičių Kana
doje ir su jais jau pradedama 
skaitytis.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET
Tel. EM. 3-2261

-Elektra jūsų. Naudokite ją!

Dažai ir sienoms 
popieris!

Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.

Pel. EM. 4-2715. Toronto, Ont
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Pavergtoje tėvynėje
AR TIKINTIEJI

GALI STUDIJUOTI?
Tokį klausima savo diskusiniame ra- meilė pavojuje”. Šiaulių dramos teat- 

šmyje “Tiesos” puslapiuose kelia doc. Tas kartu su A. Jašiūnų dirba prie jo 
J. Kauneckienė Ji prisipažįsta, kad, pjesės “Sibiro batalionas”, kurioje pa- 
nežiūrint visos antireliginės propa- sakojama apie lietuvius revoliucionie- 
gandos, nemažas skaičius religinių šei-1 rius, kovojusius su Šovų Rusijos prie

šais. Klaipėdos teatras partijos suva
žiavimams skiria R. Mikalauskaitės in
scenizuoto Alfonso Bieliausko roma
no “Rožės žydi raudonai” pastatymą, 
o Kapsuko teatras — V. Miliūno kome
diją iš kolūkio gyvenimo “Odisėjas jau

taujančių žmonių kovą su reviziomz- 
mu, ir prie J Chlivickio pjesės “Kai

?SVlSKt9 fIBUBlAi mi. XI. J.

Lietuviai pasaulyje
iHAMILTON, Ontario

SALPOS FONDAS lėšų teikimo va- - LIET. NAMŲ PASKOLOS ŠRRŲ pa
jaus užbaigimo proga rengia didelį šo- ’ (ūkanoms apmokėti spalio 30 d a jų 
kių vakarą — rudens balių lapkričio savininkams išsiuntinėti Čekiai Už 
18 d., 7.30 vai. vak., slovakų salėje,1 paskolos šėrus LN moka 5C4 ir įneš- 
1406 Barton Si E., Hamiltone. j

Programoje dalyvauja balerina Al- ‘ 
dona Pusdešrytė ir C. Cork, kanadie-1 
to i-rtVoi-Q L-ttri vra mpktoro

MŪSŲ STUDENTAI

Nr. 45 m i

lūs pinigus šėrininkas gali atsiimti 
per vieną mėn. nuo jo raštiško pareiš
kimo gavimo dienos’ Turintiems lais

tė šokėja, kuri yra Kanados meisterė1 vų pinigų, LN yra geriausia invesla- 
“baton“ šokyje, taip pat dalyvaujanti vtmo vteia. 
televizijos programose.

Šokiams gros Benni Ferri orkestras. 
Bus turtinga loterija, veiks baras ir 
bufetas su karšiais užkandžiais.

Prašome Visus Hamiltono ir apylin-
Ktų lietuvius atsilankyti.

SALPOS FONDO rudens baliaus lo- 
aebegriš ir A. Arbūzovo pjesę Pra- merijai po turtinga staliuką paukojo 
rastas sūnus”. Vilniaus akademinis nolaras A. Liūdžius, kurio ištaiga yra
peroS ir baleto teatras parodys I. Hamiltono miesto centre, 20 King St.

Dzeriinskią operą • žmogaus dalia” ir Į e„ taip pat 2. Bolskis, sav. Conces- 
stų kompozitorės Lidijos Auster ba- • Sion oara2o įr L. Gasiūnas. sav. Kar

ietą iš . žvejų gyvenimo “Satires sap<aor Molors garažo< 395 Wentworth St. 
įas . Kauno muzikinis teatras ruošia ; jiems visiems nuoširdžiai dėkojam.
L Godzijevo muzikinę komediją “Ro- . Pra§ome visus, kurie turite loterijai 
ieo, mano kaimynas ; Kauno valsty- fantų, įteikti arba praneškite betku-

> nis lėlių teatras — K. Capeko pjesę rįam komiteto nariui ir bus paim- 
Auksiniame rojuje ir Btcer Stou ta namu. Iš anksto dėkojame. 
Dėdės Tomo trobeles inscenizaciją, i 
Caip matome, nuo gyvenimo veržimo

si “neatsiliekantiems” dramaturgams j
tstovauja J. Grušas. A. Jasiūnas ir A. į 
Juzevičius. A. Jasiūnas “Sibiro bata- nių šokių grupei, vadovaujamai p. G. 
ioną” sudarė iš lietuviu r^vol’Uęrnn’''- 
ių, kovojusių už komunizmo įgyvendi- 
limą, kai tuo tarpu is lietu v. u ven
inių kaulų jis lengvai galėjo sukurti 
štisą “Sibiro diviziją” ...

PILVAS IR
BUFETINĖ REKLAMA

L Petrauskas “Šluotoj” pasakoja ha parama mūsų vos vegetuojančiai 
savo nuotykius Plungės restorane: knygai. 1964 m. sueis 100 metų nuo

Į “Atvažiavome į Plungę vėlai vaka- mūsų spausdinto žodžio lotynų raidė- 
re. Užėjome į restoraną pavakarie- mis uždraudimo pradžios. Savo laiku 
niauti. Paprašėme atnešti troškintos atžymėjimui 50 m. spaudos atgavimo

JA Vai s ty bės
LIETUVOS ATST. J. RAJECKAS 

IR VLIKo PIRM. DR. A. TRIMAKAS 
lankėsi Valst. Departamente, kur bu- 

į vo patikrinti, kad Amerika nesiren
gia keisti nusistatymo Lietuvos reika
lu ir nesą pavojaus uždaryti pasiun- 
tinybę.

PREL. J. BALKONAS kalbės Lietu- 
vos kariuomenės šventės minėjime,: 
kurį rengia Niujorko Ramovės skyrius 
lapkričio 25 d. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne.

GEN. KONSULO DR. P. DAUŽVAR- 
DŽIO SUKAKTYS: šiemet sueina 65 
m. amžiaus, 35 m. dipl. tarnybos ir 
25 m. konsularinio darbo. LB Čikagos 
apygardos v-ba planuoja pagerbima.

TRYS KUNIGAI MARIJONAI: Vyt. 
Bagdanavičiuš, V. Andriuška ir K. 
Vengras paminėjo savo 25 metų kuni-į 
gystės sukaktį. Ta proga jie atlaikė iš- • 
kilmingas pamaldas AV bažnyčioje, 
Čikagoje. Banketas įvyko Martinique 
restorane. Kun. K Vengras dar at- j VASARIO 16 GIMNAZIJOJ lankėsi 
skirai šventė savo jubilėjų Bostone Bazelio radijofono studijos bendra- 
savo artrmųj^ų tarpe. K. V. Bagda- darbis dr. T. Arnold. Jo atsilankymo 
navičius yra žynius teologijos ir filoso- j tikslas — paruošti reportažą iš PLB 
fijos žinovas, daug rašąs spaudoje. V,J Vokietijos B-nės ir Vasario 16 gįm- 

: Andriuška ir K. Vengras savo studijas nazijos gyvenimo. Reporteris užfiksa- 
yra baigę Kaune. vo garsinėj juostoj įvairius momentus

j News-Mirror” spalio 12 d. pagrindine 
antrašte paskelbė, kad raudonieji pro
pagandistai užpuolę tą vietovę. Pasiro
do, vietos lietuviai komunistai, prisi
dengę “Lietuvių klubo” vardu, vieno
je miestelio salių suorganizavo paren- 
gimą-pietus. Dalyvavo iš Niujorko at
vykę komunistų agitatoriai, savo kal
bose niekinę Ameriką ir gyrę raud. 
Rusiją. Be to, rodę propagandini fil- 

j mą iš pavergtos Lietuvos. Parengime 
Į dalyvavę apie 50 žmonių.

( DIDYSIS ČIURLIONIO KONCER
TAS spalio 29 d., ruoštas LN v-bos, i

i praėjo su retu pasisekimu. Į jį atsilan-! 
I kė apie 700 Svečių ir iš jo gauta neto- Į 
j Ii $600 gryno pelno. Tikslią apyskai- 
: tą LN v-ba paskelbs vėliau.

“Čiurlionis” yra mums brangus, tik. 
deja, dėl labai nepalankių šio krašto 
mūsų menui sąlygų, jis nepajėgia at
gauti savo turėtos Vokietijoje meni
nės didybės. Mūsų tautinė pareigą 
dirig. Mikulskiui jo sunkiame darbe 
padėti, kviečiant kuo dažniau į didės-? 
nes liet, kolonijas koncertams. _

Savo padėkos žodyje LN v-bos pirm. 
St. Bakšys pažymėjo, kad ta savaitė 
krikščionišku ir tautiniu požiūriu mū-1 
su kolonijai buvo kulminacinė. Vedęs;

mų vaikų gimnazijas baigia neišsiža
dėję religijos: “Kyla klausimas, kaip 
augštoji mokykla turi reaguoti 
į religingus studentus? Sakysim, jeigu 
jaunuolis priėmimo komisijai pareikš
tų, kad jis yra religingas, tai ar tokį 
kandidatą reikia priimti į augštaja mo- 
kvkia, ar ne?” Į ši klausima doc. J. 
Kauneckienė atsako teigiamai. Tačiau 
savo teigiamą atsakymą ji tuojau pat 
apriboja būtina sąlyga: “Bet augštoji 
mokykla tokiu atveju įpareigota už
tikrinti tokio studento išauklėjimą mą 
terialistine dvasia... Augštoji mokyk
la neturi į gyvenimą išleisti specialis 
tų, kurie, baigę mokslus. įsijungtų i 
religininkų ratą...”

Geriausia priemone studento religi 
jai likviduoti doc. J. Kauneckienė lai 
ko ateistus draugus augštosios mokyk 
los suole ir sporto aikštėse. Jų parei 
ga religingą studentą pasukti ateizme 
kryptimi. Religingam studentui ji pa 
daro nuolaidų: “Sakysim, aukštosiose 
ir kitose mokyklose kyla klausimas, ar 
gali vaikai dalyvauti savo tėvų ruošia 
mose religinėse šventėse? Atrodo, kad 
gali. Tik blogas vaikas išsižada savo re 
ligingų tėvų. Juk religingas žmogus nė
ra koks nusikaltėlis, kurį reikėtų pas
merkti ir jo išsižadėti. Todėl būtų di
delė klaida raginti vaikus nutraukti i 
santykius su savo tėvais tik dėl to, * 
kad tėvai vra religingi: įkalbėti vaikus, 
kad jie nedal\\autų te\ ų i engiamose ver^jenos Njėra. Virtuvė dirba tik ligi sukakties, hamiltoniečiai parodė tikrai 
tradicinėse velykų bei kalėdų šventėse į vienuoliktos vakaro... — Bet juk da- dideli palankuma liet, knvgai — per 
ir kituose reikšminguose jų gyvenimo: bar dar be dvidešimt minučių vienuo- 3 m ' nupirko ju 2000 egž už S5000. davė dldeles moralines paramos atei- 
įvykiuose.” Tačiau ir šį savo nuolaidu-. ‘ J—1------t a, v™
mą doc J. Kauneckienė aptveria są
lygų tvora — dalyvaudamas religinėse 
šventėse, vaikas turi mėginti -apšvies- kiaušhTiai~’’’’ Grižome prie staliuko:’ mėti.rneĮsig*vja<’nė\ienoš knygos. Jos rės Pasisekimo, 
ti tėvus, kad jie. užmiršę religiją.pa- 4 _ Ąmęškite šaltos kiaulienos. — Nė- nenusiperka dėlto, kad neprisiruošia, :

ra. — Kaip nėra? Bufete, po stiklu, o knygų platintojų, kurie atneštų jas lio 21 d. vienas pirmųjų Hamiltone
— Ten — reklamai. į namus beveik nėra. įsikūrusių lietuvių — Zenas Vięraitis,

. Pradėdamas 3-jų metų vajų, mąlo-. nuolatinis taut, šokių grupės narys
norite, atnešiu žuvies niai prašau visus tautiečius, kai užsuk- ir kitų liet, org-jų rėmėjas. Hamilton of Ontario S500 stipendiją. McMaster

“Kepta menkė alyvoje”... siu pas Tamstas į namus, pasilikti dvi, no LN narys, sukūrė lietuviška šeimą un-te pradėjo studijuoti kalbas: pran-
su Mildaį Štriūrigyte iš Čikagos. Ves- cūzų. lotynų ir anglų, 
tuvinis priėmimas jauniesiems buvo 
suruoštas Pakšto svetainėje, dalyvau- 
jąnt apie 300 svečių. Vestuvėse taipgi ’ 
dalyvavo 10 hamiltoniečių — arlimes-1 
nių jaunojo draugų.

Jaunieji po vestuvių išvyko 3-jų sa- J

Hamiltono Šalpos Fondas
.‘P a dėka

Nuoširdi padėka priklauso tauti-

DALIA PAULAITYTĖ g. 1944 m. 
vas. 12 d. Šaukėnų vis. Baigė Cathedral

DR. E. THOMMEN mirė Bazelyje, 
eidamas 87 m. Velionis mokėjo apie 
20 kalbų, Jų tarpe ir lietuvių. Dr. 
Thommen savo laiku dirbo kaip ver
tėjas Tarptautiniame Darbo biure Že
nevoje ir palaikė artimus santykius 
su dr. Geručiu, tuo metu gyvenusiu 
'■Ženevoje.-■

i rekolekcijas T. žiūraitis, lietuvybės į g.ją. Numačiusi kitais metais pradėti 
reikalus sugretino su tikėjimo tieso- studijuoti mediciną: Šiuo metu prade- rvtio Ta. i i n bvianl iiAl nm o 1 i J:..t.*.: M m i «

; Breithmanienes, p. K: Mikšiui, p-lei 
L. Skripkutei ir visiems kitiems, pri- 
sidėjusiems darbu bei eksponktų pa
skolinimu ruoštame J. Tautu festiv^ly- 
je. Hamiltone. Apyl. valdyba

LIETUVIŠKOS SPAUDOS uždraudi
mo 100 metų sukaktį atžymėkime rea-

mis. Jo pabrėžtinai akcentuojama lie
tuviškumo išlaikymą tarytum patvirti
no“Čiurlionio” koncertas.

Rengėjai įteikė dirig. Mikulskiui, 
solistams — Stempužienei i r Verika i- 
čiui — po gražią gėlių puokštę. Buvu- 

• si čiurlionietė dabar gyv. Hamiltone 
CD. Babinienė, prisiuntė didelę puokš- 

te puikių gėlių.
Padėkojęs kun. dr. J. Tadarauskui 

ir visiems kitiems, padėjusioms šį kon
certą ruošti, St. Bakšys ypatingą padė
ką išreiškė tautiečiams taip gausiai 
atvykusioms iš kaimyninių kolonijų 
ir atsiprašė už pasitaikiusius nesklan
dumus.

Sis pasisekęs koncertas LN v-bai

— Nežinau. Virtuvė nebedirba. Į Turime konstatuoti, kad liet, knyga ties darbams. Tikime, kad ir LX \-b°5 
Nuėjome prie bufeto. Ten. po stiklu gerokai plačiosios mūsų visuomenės košiami šokiai su jaunimo trumpa 
— kiauliena, salotos, kotletai, silkė, primiršta. Daugelis lietuvių per eilę menme programa lapkričio 25 d. tų-

suktų į komunizmo peršamą ateizmo L 
vieškelį; “Aukštoji mokykla turi pa- pažiū:ekite'. 
ruošti ne tik gerus specialistus,'bet ir Kiaui‘iena virtuvėje, o virtuvė nebe- 
sąmoningus kovotojus su idealistinėms ^53 jej 
liekanomis žmonių sąmonėje .. To
kiam studentui tada doc. J. Kauneckie- 
nė mielai suteiktų universiteto diplo
mą.

“JEI LIGONINĖ.
TAI LIGONINĖ . ..”

Medicinos darbuotojų profsąjungos 
respublikinio komiteto pirm. V. Nar- 
kus. remdamasis kompartijos progra
ma. kelia triukšmą, kad rajoninės-aps- 
kričių ligoninės būtų statomos arba iš
plečiamos iki 150-200 lovų. Tik tokiu 
atveju jos galėtų suteikti augštai’kva
ili i Kuolą medicinos pagalbą. Apylinkių 
- valsčių ligoninėms jis reikalauja 35- 
40 lovų: “10 lovų ligoninė savęs nepa
teisina nei materialiai, nei medicini
nės pagalbos suteikimo požiūriu . . 
Iš to matyti, kad lig šiol, plečiant me
dicinos patarnavimo tinklą, būdavo ap
siribojama mažomis ligoninėmis, dides
nes ligonines statant tik pagrindiniuo
se Lietuvos miestuose. V. N arktis tai
pogi siūlo įsteigti prie Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko un-to medicinos fa
kulteto pasitobulinimo institutą kaimo 
gydytojams.

NAUJOS SPECIALYBĖS
DAILININKAMS

Vilniaus Dailės institutas š.m. prade
da ruošti pramoninių gaminiu modelia
vimo. miestų dekoravimo dailininkus. 
Pirmieji, dirbdami kartu su inžinie
riais ir konstruktoriais, rūpinsis pra
monės gaminių meniniu apipavidalini
mu. o miestų dekoratoriai — pagrindi
nį dėmesį skirs dniestų išorės pagra
žinimui — reklamoms, parduotuvių vit
rinoms, visuomeninių pastatų dekora
vimui. Praėjusiais metais Dailės insti
tutas pradėjo ruošti dailininkus-peda- ■ 
gogus.

NAUJI VEIKALAI 
TEATRUOSE

Kultūros min. pavad. V. Jakelaitis 
’ Švyturio” žurnale nusiskundžia, kad 
teatrų repertuaruose vis dar permaža 
veikalų, vaizduojančių dabartini gyve
nimą; “Kaip žinote, teatras priklauso 
nuo dramaturgų: bus gerų pjesių —j 
teatras mielai pastatys. Bet mūsų gy-j 
venimas taip veržliai žengia 4 priekį, i 
kad dramaturgija tiesiog nespėja kartu • 
su juo, ir vis*dar stokoja pjesių, giliai 
vaizduojančių mūsų gyvenimą, žmogų, 
mūsų pasiekimus...” T" 
tariant, lietuviai dramaturgai nenori ir jjs čia pasiliks Gavo darba per vie-

ĮSPŪDINGOS VESTUVĖS. — Spa-

jo du bti Beil .Telephone Co. ir per 
melus planuoja susitaupyti lėšų sili
ci ra pradžiai.

yra baigę Kaune. vo garsinėj juostoj įvairius momentus
; F. STUNGEVIČIUS, gimęs, augęs moksleivių pamokų, pertraukų ir 
ir mokslus išėjęs Urugvajuje, tačiau dainavimo. Taip pat buvo atskirų pa- 
gražiausiai kalbąs lietuviškai ir sielo-1 sikalbėjimu su trimis Įvairiu klasių 

į jąsis Lietuvos reikalais, yra Unigva- > mokiniais. Reporteris praleido gimna- 
jaus konsulu Čikagoje. zijoje 3 dienas. Galutinai paruošta me-

ANT. SKIRIU!, Kalifornijos lietu- džiaga bus perduodama per šveicaru 
vių veikėjui,‘Lietuvių Dienų” ir lietu- Beromuenster radijofoną.
viškų -knygų leidėjui spalio 15 d. su- ■ Reikia pastebėti, kad Šveicarijos įs- 
kako 50 metų. įtaigos ir visuomenė yra daugiausia su-

AKT. J. KAZLAUSKAS, neseniai iš Į teikusios auku Vasario 16 gimnazijos 
Anglijos persikėlęs į.Baltimore, orga- į skiypui ir rūmams įgyti. (Inž. Stan-

zijoje 3 dienas. Galutinai paruošta me-

Ten

konservų
Kitokių nėra ... Susiveržėme pilvus ir tris ar pagaliau nors vieną knygą. Jei 
nuėjome gulti. O pilvai urzgia, valgy- daugumas per metus nupirksime po 
ti reikalauja. Nesutinka jie su tokia porą knygų, bendras mūsų kolonijos 
reklama ...” —vkst— knygų platinimo vajaus rezultatas bus

Vilniaus valst. universiteto biblio- milžiniškas. Jeigu kas tuo metu po
teka neseniai iš Harvard. JAV. un-to ranka neturėsite laisvesnio dolerio.
gavo Ad. Mickevičiaus laišku Margari- Prašau dėl to knygos neatstumti — ------- . ,,
tai Fuller fotokopijas. Devynių laiš- ' SK0^ Salite grąžinti Jums patogiausiu . vaičių atostogoms į Florida. Z. Vietai-! 
kų, prancūzu kalba, fotokopijos bus laiku. į tis 3 mėn, būvyje planuoja persikelti
saugomos A.‘ Mickevičiaus bute-muzė- Tikėdamasis šiam mano vedamam į gyventi į Čikagą.
juje antrajam liet, knygos 3-jų metų va- • Linkime mūsų mielam Zenui kartu

jui panašaus lietuvių palankumo, kaip su p. Milda gražiausių ir saulėtų atei-; 
kad ir anksčiau, visiems iš anksto nuo- ties dienų! ]

£1 ■ . širdžiai dėkoju! Jūsų St. Bakšys
□ U I i UNZ Unt. TAUTOS NAMAMS vajus 29-toje

A. SMIGELSKIO MOTELIS. - Di- savai!ėje S»00 .ir išviso 
' delio darbštumo, sumanumo ir saži- 834 600. Nauju nartu su S100
ninėumo dėka nevienas lietuvis emi- ’st0J° Ant. Gurgzdys. Čiurlionio kon- 
grantas Kanadoj susikūrė sau mate- t0. me'u retą staigmeną padare V.

■ rialiai saugu gyvenimą. Prie tokiu pri- ^as?^kas lst 1?ar,s' Ont įteikęs ■ zat ,7 . _ .
' klauso ir A' Smigelskis. surengęs sau- S200 Wa drą /T’-0 Tt’0,- §1'a-1 -UZS^k°n^1 ’ °U Į

nias įkurtuves beveik savo rankomis ina?a lkl Tauuel.s St. Zavadskis ka t p ta entinga šokėja. Nuo 19o8 m. J
■ pastatvtame ir moderniškai įrengtame IS. .^ondo"- Ocn‘ ulprie turetl’ LN S20° į! Jau ^smet dalyvauja grup. balete.

motelvie ' ’ pridėjo dar $300. Toronto parodoje, taip vad. Grand;
* Visiems didžiojo liet centro Ha-į Stand Show. Tokią grupę sudaro apie!

miltone kūrėjams LN v-bos vardu reiš
: kiu gilią padėką.

MAŽĖJA SKOLA už LN sklypą
Lapkričio 3 d. Komercijos bankui grą
žinta $2000 ir dar liko S14 000.

tis 3 mėn. būvyje planuoja persikelti

Motelis Vra tik pusė mylios už Sut
ton palei Simcoe ežerą. A. šmįgelskis • 
dar turi Toronte nuomojamus aparta- į 
mentus, sau gyventi namą ir ūki prie 
Sutton. Visa tai įsigijo per 12 metų 
sunkiu darbu. R. K.

STASIUI G R I M A L A U S K U I mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, dukterį bei žentą Anelę ir 
Jurgį Aušrotus Londone ir kartu liūdime

Adelė ir Bronius Šimkevičiai

WINDSOR, Ont
LIGONIAI. — Sunkokai serga Ona 

Bradūnaitė ir studentė Meilutė Sty- 
gaitė apie 20 m. amž. Guli Memorial 
ligoninėje. Taip pat sunkiai serga Jo
nas Šventiškas ir Povilas Eidukis. Jie 
gydosi' namuose. Linkinį-Vj$ie|ns ligo
niams greito pasveikimox^ ' .

V.LIORENTAS, ką tik atvažiavo iš 
Kitais žodžiais, Australijos. Jam patinka Windsoras

• jr jis čia pasiliks. Gavo darba per vie- 
tarnauti propagandai. V. Jakelaitis iš- tos kun v Rudzinska - Norton Pal- 
vardina dabar ruošiamus naujus pasta- mer viešbutyje. Darbu patenkintas.

nnis Lietuvos teatruose: Vilniaus : 0 pnt prjc§ metus vra atvažiavu-1 ..
akademinis dramos teatras šiuo metu ; $i LietUvos Taleričienė, pik.
ruošia NPagodino 'Tr^iąją žmona Jos vyras pik. T. mirė
ne . vaizduojančią revoliucini Jaiko- grįždamas iš Sibiro ir palaidotas Mask- 
tarpį, ir Šekspyro komediją Daug į Voje. Talevičienė gyvena pas dukterį 
triukšmo dėl nieko ,. Vilniaus rusų Kačinskiene. Silpnos sveikatos ir vi- 
dramos teatras stato J .Grušo dramą sūoniėnėje beveik nesirodo. Tai taip 
“Profesorius Markas V idinas . demas-;: iictuvįai išvarginti ir iškankinti išei- 
kuojąnčią imperialistų pastangas pa- na j ]ajSVę Graudu i žmones ir pažiū- 
naudoti mokslo pasiekimus naujam r^j 
niokojančiam karui sukelti, ir J. Mac- 
konio eiliuotą pjesę lietuvių taųtosa- E. KISIELIŪTĖ išvažiavo iš Wind- 
kos motyvais “Ulijona”. Panevėžio te- sora ir įstojo Į JAV aviaciją, kur mo- 
atras dirba prie A. Guzcviciaus pjesės kosi gail seserų kursuose. Ji yra 20 
“Dvikova’’; vaizduojančią sveikai pro-1 m.

JOSEPH J. RAJCA FURS SPECIALISTAS
Siuvami pagal užsakymą nauji kailiniai paltai, atnaujinami bei taisomi 

seni ir duodami patarimai. Kailinių paltų apsauga — Cold Storage.
(prieL Cnt.■ voiiege ar. TEI FFOxAS li . 4.55l>.

ATIDARYTAS RAUJAS GARAŽAS
"COURTLAND AUTOMATIC”,

Courtland, Ont., prie Highway No
(bwv. Lokstein Transport Ltd.)

-S

Taisoma automatinės transmisijos ir visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Jtarinlnka^ VLApAS TARVYDAS, buvęs »▼. Watty's Garage, Toronte.

/

nizuoja dramos mėgėju rateli.
LIET. GARSINIS FILMAS, paga 

mintas Stasiūnaičių, buvo rodomas
i spaudos žmonėms spalio 28 d. Čikago- 
! je. Vėliau jis bus rodomas viešumai.

i SESUO M. STEPHANE, kazimierie-____________________  ___________
ALDONA MIKELĖNAITĖ, g 1943 tė, Loretos ligoninės administratorė dr. A, Gerutis lapkričio mėn. skaitys 

m. spalio 3 d. Šiauliuose, baigė Till- • ir viršininkė, perinkta Čikagos arki- paskaitą Bielefelde. Šios paskaitos ren- 
sonburgo g-ją ir gavo B. of Education ■ vyskupijos katalikų ligoninių konfe- gėjas — Europa Union organizacija.......

SOL. NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, vi g^QzjjjjQ

kaus vajaus metu — 139.000 DM).
DR. Ą. GERUTIS skaitė paskaitą 

Bad Oennhausen. Vokietijoje, apie 
•‘Tautų apsiprendimą ir Rytų Euro
pos tautas*’. Ją surengė vietinis Poli
tiniu mokslu institutas. Panašia tema

diškietė, su tėveliais iš Lietuvos išva- 
! žiavusi dar vaikystės dienose, dabar

Nuoširdi padėka A. Krakaičiui iš i 
Burlington, Ont., suteikusiam korės-1 
pondentui žinių apie šią didelę Z. Vie- j 
įaičio šeimyninę šventę. Sk. St. į

JAUNA BALETO ŠOKĖJA — Mil 
da Pusdešrytė, lietuvių scenoje ma-į 

žinoma, angliškoje visuomenėje ;

! žiavusi dar vaikystės dienose, dabar PREL. P. RAGAŽINSKAS parsive- 
i gyvena Čikagoje. Ji yra garsėjanti so- j žė iš JAV įrašytas magnetofono juos- 
[listė; gauna daug kvietimų dainuoti; tas, kurias visas išklausyti užtruktų 
j parengimuose. Ji dainuos ‘Aidos” ope- 36 vai. Medžiaga suskirstyta į paskai- 

, j roję. [tas. lietuviška muzika ir dainas, vaidi-
DR. A. BUTKUS iš N. Zelandijos ■ nimus vaikams, klasikinę ir modernią

■ atsiųstas i JAV atstovauti to krašto! muziką. Be to. susipažinti su Ameri-
j pramonės ir valdžios įstaigoms. Jis N. ’ A ‘
■ Zelandijoje dirba kaip didelės mėsos
■ gaminhi firmos vyr. chemikas.

ALB. VARAKOJIS, policijos inspek-
* torius, jau kuris laikas eina Čikagos
■ policijos viršininko pareigas. Virsi- _
Į nirikąš F. W. Story yra susirgęs, bet dali. Ad. Varna:
į iš pareigų neatsisakęs.. > kan. V. Zakarauskas, kun. Pr. Garšva,

ST. BRAZINSKIENĖ, 73 m. čika- kun V. Rimšelis ir inž. M. Ivanauskas.
gietė, Melrose Park gyventoja, buvo
užkliudyta dviejų automobilių, kai skruzdėlė”, taip pat deklamacijos “Kū- 
ėjo skersai gatvę, ir nuvežta į ligoninę' čių naktį”, “Be tėviškės” ir “Zuikis 
mirė. Palaidota spalio 27 d. Queen of t ilgaausis''.
Angels kapinėse. Atvykstantiems iš

kos liet, gyvenimu pridėta ištisos spa
lio 22 “Margučio”, Budriko ir S. Bar
čus radijo' transliacijos; Paskaitas iš 
liet. kult, ir religinės srities įkalbė
jo vysk. V. Brizgys, L. Šimutis, preL 
M. Krupavičius, prof. St. Dir manias, 

is, kun. dr. J. Prunskis.

Vaidinama D. Augienės “Voras ir

, 50 šokėjų. Į ją pakliūti nėra taip leng- 
va. turint galvoje, kad į konkursinius

i egzaminus suvažiuoja iš visos Kana-; 
Idos, dalis net iš Amerikos baleto stu
dijų mokinės. 1958 m. vietos anglų . 
dienraštis ilgame rašinyje didžiavosi, j

i kad Hamiltono miestas galėjo duoti.
• net tris šokėjas.

Po parodos visada Milda kviečiama i 
pasirodyti ir televizijos programoje;

■ su 12 šokėjų grupe. Ji dalyvavo To-; 
; ronto. Montrealio. Detroito ir kt. Ame- ’ 
rikos miestų televizijos programose i

i ir visuomet kaip centrinė baleto šokė
ja. Žinomajaį artistei M. Dietrich Mil
da padarė labai gerą įspūdr.

I Mūsų tautietė jau nuo 8 metų amž.
• pradėjo baleto studijas Hamiltone. 
Baigusi mergaičių gimnaziją, 1960 m. 
pradėjo studijuoti kalbėtojos meną— 
Speech Art — Toronto muz, konserva
torijoje, kartu tęsdama ir baleto stu-

VERSLININKAI. — čia vienas lie- dij.as, Stanislawskio metodu. Milda la- 
tuvis, atvažiavęs iš kitur, nusipirko

VIDA STAN1VTĖ g. Skuode 1942 
Į m. gruodžio 17 d., baigė Cathedral 
g-ją ir McMaster im te studijuoja odon
tologiją.

......... * **j bai domisi ir vaidyba. Vienu metu Ha- 
mielių? geroje vietoje ir Verči^f^ėk- miltoiro radijo ir televizijos stočių bu- 

Walker Road. v'° pakviesta dramos aktore, tačiau lai-mingai. Motelis yra 
Windsore. < kasfįotaa beleido ilgiau dirbti. Ta pati 

priežastis^ nęieičĮįo ir lietuvių scenoje 
E. IR S. BALTULIS turi patys pa- dažniau pasirodyti. .. .

Visa medžiaga bus naudojama Bra- 
Vokietijos į JAV lietuviams ji yra pa- zilijos liet, radijo valandėlei, susirin- 
dariusi daug darbo ir buto garantijų, ūmams ir pramogoms. Inž. M. Iva- 

RAŪDONUJU LIETUVIU yra apie: nauskas iš Cicero, III., pastebi, kad P. 
70 mylių nuo Los Angeles Yuęaipos! Amerikos lietuviais buvo permažai iki 
miestelyje. Vietos laikraštis “Yucaipa: šiol domėtasi.

ST. CATHARINES, Ont.
Nors daug jau buvo rašyta apie: apyl. valdybos kadencija baigiasi, to- 

Tautos šventės minėjimą St. Cathari- dėl lapkričio 19 d. tuoj po pamaldų 
nes. tačiau apyl. v-ba. baigdama savo! vienuolyno salėje 75 Rolls Ave„ Št. 

■ kadenciją, norėtų ties ta tema dar su-; Catharines — šaukiamas visuotinis 
stoti ir padėkoti tiems, kurie vieno-■ metinis narių susirinkimas.

| kiu ar kitokiu būdu prie tos šventės 1. 
paruošimo bei pasisekimo prisidėjo.

Pirmiausia tariame nuoširdų ačiū 
I ročesteriečiąms — chorui ir tautinių į 
j šokių grupei — išpildžiusiems progra- 
; mą su dideliu įsijautimu ir paliku
sioms neišdildomą įspūdį. Svarbiausia. į 
kad jie už atvykimą ir programos iš
pildymą nepaėmė nei cento. Pagarba 
jiems.

Nuoširdus ačiū T. B. Mikalauskui, 
OFM, už turiningą invokaciją ir K.

I Stankevičiui už įdomia paskaitą.
Prie minėjimo paruošimo prisidėjo j 

šios organizacijos; Karių Veteranų! 
s-ga “Ramovė”, Skautų Rėmėjų komi
tetas, Tautinės S-gos skyriuj, SLA i

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas:
2. pirmininkaujančio pakvietimas:
3.. praėjusio susirinkimo protokolo 

skaitymas:
4. valdybos pranešimas:
5. iždininko pranešimas:
6. šalpos komiteto pranešimas,
7. revizijos komisijos pranešimas,
8. apylinkės knygyno klausimas;'
9. apyl. valdybos rinkimai:

10. revizijos komisijos rinkimai;
11. šalpos komiteto rinkimai;
12. klausimai ir sumanymai:
13. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus dalyvauti.

Apylinkės valdylbaALFONSAS STANEVIČIUS g. Sj£UįJft8 kuopa ir Vilniečių S-ga. Jos prisi-! 
t ■ ■-’-—7.^7^--r-— j liuose 1941 m. spalio 3 d. Baigė Ca- dėjo netik darbu, bet ir atsakomybe, }

V Lapkričio 18 d. Hamiltono Šalpos thedral g-ją. Studijoms pasirinko me- pasižadėdamos apyl. v-bai, jei iš to pa- • 
Douglas St., Windsore. Jie yra malo-J Fondas ruošia parengimą r—-----  !
nūs žmonės ir geri verslininkai. ! ’

RUDY-Radzevičius turi Royal Oak 
restorana bei valgyklą. Verslas eina 

’ (sklandžiai. Viršuje turi viešbutį, čia 
i gardžiai lietuviškai pavalgyti.J 

j Dirbti padeda sūnus Petras Rudy. Jų TAUTŲ FESTIVALIS. — Spalio 28 
i verslas yra prie Sandwich East gatvės J. Deliu Collegiate auditorijoje įvyko 
I j vakarus prie upės Detroit. j

- i ; vavo 11 tautybių. Kiekviena tauta ga- 
LIDO CLEANERS sa5. minkąs >ra j^j0 parodyti tris tautinius dalykus: 

Viktoras Pundz^us naujas ateivis, pa- kokius, dainas ar muzika. Lietuviams 
tnjotas, labai darbštus vyras. Iš pro- atstovavo taut. šokių grupė, ved. P. 

.S!_;Ve?_a.S Breichmanienės. Jie pašoko Gyvata-
ra. Gaidį ir Čigonų gyvenimą. Gaidys 
susilaukė iš svečių daug katučių. Len
kai išėjo su drdžiausia grupe — net 
80 pr. mokyklos taut, drabužiais moki
nių ir 35 asmenų choru.

Po programos mokyklos kafeterijoje 
įvyko vaišės su tautinių grupių pa 
ruoštais skanėstais ir kava. Ten pat 
vyko ir parodėlės, tačiau jos nepasie
kė norimo tikslo, nes patalpos buvo 
labai ankštos ir svečiai, išbuvę 4 vai, 
salėje, skubėjo prie skanėstu su ka
vutę ir po to tuoj namo, nes jau buvo 
vidurnaktis;

Tokiems parengimams reikėtų pa 
sirinkti kiek ankstyvesnį laiką ir erd
vesnes patalpas. Z. P.

sistatę gražius, naujus motelius* 3048
SUDBURY, Ont.

PROTESTO LAIŠKAI. — Sudburio

vargstam chaninę inžineriją katalikiškame As-’ rengimo būtų nuostolių, finansiškai 
j tiems tautiečiams šelpti. Jame Milda sumption un te Windsore. paremti. Apyl. valdyba už solidarumą!

i ir tautinio reikalo supratimą minė-i
ALOYZAS VISKONTAS, g 1942 m.: toms organizacijoms nuoširdžiai dė-Į įvairių tautinių grupių valdybos, ku-

gcg. 17 d. Telšiuose: 1948 m. emigra- Jroja- i rių kraštai yra komunistų vergijoj,
vo iš Vokietijos i Venezuela, o 1959; Nuoširdus ačiū šiems St. Cathari- pasiuntė bendrą raštą Kanados min. 
m’ persikėlė į Kanadą. Baigė Central I nes apyl. lietuviams, prisidėjusiems ‘ pirm. J. Diefenbakeriui, kuriame iš-
School ir o Board of Education of savo darbu prie šio parengimo: po- dėstė komunizmo pavojų šiam kraš-

j šoks solo baletą.
Linkime talentingajai Mildai gra

žaus pasisekimo kopiant i pasirinkto 
mer. ) viršūnes. ' Z. P,

UM UI VUL 1JUJV JVJIAV . « .. ..................

; jungui is tautų festivalis. Jame daly .Ontario $500 stipendiją. Studijoms pa

Verslą turi ant Wyandotte gatvės. Jis 
eina kaip iš pypkės. Turi 5 nuolatinius 
darbininkus, kaikada — 7 Versiąs 
\ra savuose namuose ir .oje Vito
je. Turi savo auto mašiną drabužiams 
pristatyti, Darbas švarus, gerai atlie

. karnas. . J-J
GAL GERA VALGYKLA miesto 

centre bū tų pel n i nga. Gyvęntojų mies
te yra 200.000. Windsoras yra tartum 

: Detroito priemiestis, čia tuojau per 
cilta yra Detroitas, turįs 3 mil. gyv 
Windsore pigesnis maistas, ypatingai 
mėsa Negrai šeštadieniais užplūsta 
Windsorą su maišais, kaip kolchozinin- 
kai. Atvyksta daug baltųjų ir lietuviu.

i Z. T.
-'—  — ----- -

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių 
skolos iki 50% turte vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS. \

Darbo dienos: pirmadieniais • penktadieniais 9 vai. 1 vai. p.p.
Antrmneiiiah ir penktadfeniafe 5 vai.-S vai. vak.

Si KING STREET EAST, ROOM ♦ Telefonas JA.

sirinko inžineriją McMaster unte.

ARVYDAS VIZBARAS g. 1940

nioms A. Setikienei. A. Dainorienei, 
! K. Šukienei, Z. Alonderienei, Butkie
nei ir Dauginienei.- K. Bogužui, 
Grigui, K. Butkui, St. Vaitkui ir 
Šarapnickui.

Taipogi esame dėkingi lietuvių 
j suomenei už gausų atsilankymą ir mū
sų pastangų įvertinimą.

Iš Tautos šventės minėjimo gauta 
$208,97 pelno. $50 paskirta šeštadie
ninės mokyklos išlaikymui, $25 
skautams ir $27 a.a. V Liangaitės 
laidotuvėms. Tai bene pirmas kartas,

I kad St. Catharines apyl. v-bos ruošto
[parengimo gauta tiek gražaus pelno.jtoriaus garbei suruoštame priėmime.

Kadangi lapkričio 20 d. dabartinės! Krsp.

J.
J.

vi-

tu i ir prašė uždaryti komunistų parti
ją. Laišką paskelbė ištisai katalikų sa
vaitraštis “The Canadian Northern 
Register”.

KLB Sudburio apyl. \>ba pasiuntė 
panašaus turinio raštą Kanados teisin
gumo min. D. Fultonui.

KUN. ANT. SABAS dalyvavo tei
singumo min. pavaduotojui suruošta
me priėmime ir vakarienėje kaip KLB 
Sudburio a py 1. atstovas.

J. LABUCKIENĖ atstovavo Sudbu
rio lietuviams Kanados gen. guberna-

... .. . ......
Kupiškyje Baigė Central g-ja ir įstojo 
i JAV augštaja aviacijos mokykla, 
siekdamas lakūno piloto specialybės. |

Malonu pasidžiaugti Hamiltono ga-j 
biuoju jaunimu, besiveržiančiu i Ka 

: nados x adovaujančias sritis. Linkime ! 
jiems išlikti gerais lietuviais, loja 

Į bais Kanados svetingam kraštui. Ge
riausio pasisekimo ateities planuose

I linkiu visų Hamiltono lietuvių vardu, 
į Sk. St. j

Lietuviški tekstai.
Tinka paswflcMi 

gimines, pailsta mus 
šiame kontmente 

bei pasiusti 
Lietuvon hr i Sibirą;

KALt9IKt$ ATVIRUTĖS
Užsakymus su 
pinigų perlaida 
siųsti adresu:

Kaina 10 ir 15 et 
įskaitant ir voką. 

Ontario prov. užsa
kytojai turi pridėti 

3% Sales Tax.

Toronto 3, Ont
Canada.

Spaudos R-vė 
‘žiburį af, 
B41 Dundas St W
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TIKRASIS MENAS NE FOTOGRAFU
Dail. J. Vienožinskio įnašas tautinei kūrybai

PRAAUGTI 1
MOKYKLĄ

Vienožinskio pasipriešinimas i 
akademistinėms pažiūroms, rei
kalaujančioms iš mokinio aklo 
prisitaikymo prie išorinių gamtos 
formų, kilo iš jo įsitikinimo, kad 
akademistinis ar kitoks varžymas 
kūrybinio polėkio gali individą 
padaryti kūrybiškai mirusiu žmo
gumi. Mokykla turinti suteikti te
orines žinias, sudaryti galimybes 
pažinti kitų menininkų kūrybi
nius laimėjimus ir nueitąjį kūry
bos kelią, bet jai nevalia meninin
kui nustatyti kūrybos dėsnius ir 
formas. Ji turinti stengtis su
telkti dvasinį mokinio budrumą ir. 
jo estetinį pajautimą, įgalinantį 
“tą sielos individualybės kibirkš
tį” išugdyti į kūrybinę ugnį.

Neturėdamas progų nei gali
mybių išugdyti kūrybines galias, 
o mokėdamas tik kopijuoti išori
nes gamtos formas ir jas įstatyti 
į jam žinomus vienintelius akade- 
mistinius - pseudoestetinius rė
mus, individas. nors ir būdamas 
augšto kūrybinio pajėgumo, daž
nai linksta į beprincipišką derini
mą skirtingų aspektų^ paimtų iš 
kitų menininku darbu Neretai 
doktrininio auklėjimo “meninin
kai” verčiasi fotografijų ir atviru
čių kopijavimu bei šabloniniu 
gamtos iškarpų vaizdavimu. Be to, 
akademistinės mokyklos prie
globstyje išauga “menininkai”, 
neturį kūrybinio polėkio ir kupi
ni šarlataniškų tendencijų. Pa
prastai jiems “gamta nieko nesa
ko” ir joje “tik tiek temato, kiek 
ir kiekvienas eilinis Dievo sutvė
rimėlis”. Tačiau savo kūrybinį ne
pajėgumą pridengia realizmo šū
kiais. ar patriotizmo bei religijos 
skraistėmis.

Recenzuodamas 1931 m. meno 
mokyklos mokinių parodą (N. Ro
muva. 1931, nr. 25), Vienožinskis 
įžiūrėjo kaikurių mokinių darbuo- ■ 
se akademistinio auklėjimo įtaką. 
Nei “piešiniuose, nei linijose, nei! 
formoje, nei traktavime nebėra I 
jokių vaizduojamąjį kūną ar mo
kinį charakterizuojančių ypatu
mu. tarvtum tai būtu ne atskiru. * • fe A. ‘

JONAS VtlAIKIS
Ziūr. š.m. “T2” nr. 28

nožinskis rašė: “Visos modernios 
kryptys dažnai parodų lankytojų 
vaizduojamos kaip nieko bendro 
neturinčios su tikrove, kaip li
guisti psichikos reiškiniai, o kiek
vienas. kad ir bejėgis gamtos pa
mėgdžiojimas, laikomas sveiku 
lietuvišku realizmu” (Kūryba, nr. 
1, 1944). Kitur jis rašo: “Ar mū
sų liaudies audiniai, sitlizuotos 
gėlės ir ornamentai silpniau vaiz
duoja tautos estetinį pasaulivaiz- 
dj, kaip religiniais motyvais rai
žiniai ir smuikeliai, ar patrijoti
niais moty vais kaikuriųnatūralis
tų darbai” (N. Romuva, 26-27 p., 
1936 m ). Ir ištikrųjų mūsų liau
dies kūryba, vertinant akademis- 
tiniais matais, neturėtų priklau-

tenka išorinių elementų, mažinan-' 
čių jo vertę. Kad šio pavojaus iš
vengus, kūrybos metu kūrėjas tu
ri atsiskirti nuo išorinės aplinkos 
ir pasilikti tik su savo estetine pa
jauta bei nuovoka.

Vienožinskis gerai suprato čia 
aptartąjį estetinį kūrybos proce
są, nes jam menas buvo žmogaus, 
o ne gamtos atvaizdas. Menas, ati
dengiąs “sielos intelektinę ir es
tetinę struktūrą ir parodas kaip 
žmogus gyvena, mąsto ir jaučia, 
atseit sint et iškai at šviečia jo dva
sinius pergyvenimus ". Šitaip su- syti meno sričiai, nes joje trūksta 
prastas menas Vienožinskiui ir ta- j fotografinio realumo, 
po motyvu, kuris jį vertė pasi
priešinti prieš kūrėjo varžymą 
įvairiais apribojimais.

REALIZMAS — 
MENO TUŠTUMA

Kaip jau minėta, Vienožinskis 
pasisakė prieš akademistines ten
dencijas dar meno mokykloje. Jis

NUVAINIKAVO
CVIRKA

Vienožinskis nesutiko ir su so
cialistine realizmo doktrina, siū
lančia mene socialistini turinį ir 
t am i ne formą. Ir ištikrųjų socia
listinis turinys juk yra ne kas ki
ta kaip padiktuota gyvenimo rea- 

nekartą aiškino tikrąją realizmo lybė, o tautinė forma-akacie- 
prasmę, nurodydamas jos n e p a- mistinių taisyklių kompleksas.
stovumą ir kait alio j imąsi meno 

(istorijos raidoje. Tai veikiau bu
vo etiketė, vartojama meno sąjū
džių specifiškumams nurodyti, o 
ne tikrajai meno esmei nusakyti. 
Net ir Lietuvoje šios tendencijos 
poveikyje meno kūriniai kartais 
būdavo aptariami realizmo švie
soje. Su šia yda kovodamas, Vie-'

šablonas, kuris skurdina meną.
Dėl to Vienožinskis stipriai re

agavo i Cvirkos propaguojamą so
cialistini ir Alanto beprobleminį 
realizmą (N. Romuva, nr. 26-27, 
1936). Ypatingo dėmesio jis krei
pė i Cvirkos numonę. nes nujau
tė, jog šis meną Įterpė į ideologi- 

(Nukelta j 6 psl.)

VIENIŠI MEDŽIAI
“Dunkso tėvo dvaro praretėję 

medžiai. Viename jų gandralizdis. 
Ant tvenkinio kažkokį nauji pa
statai Apie senus rausvus niūrus 
pristatyta nesimetriškų įvairaus ti nelaisvės dalia. Grįžęs iš trem- 
dydžio pastatų. Liepų alėja reta, ties Bruknys griebiasi p rišike li- 
lyg jos būtų kritę drauge su ku- mo. Bet jis sunkus savo akmeni- 
mečiais ir kaimynais. Drauge kar- mis. Net viena generacija turėtų 
tu su mėnesiais ir nebepajėgusiais būti nurašyta, kol tikro prisikėli- 
išskristi paukščiais. mo ryto sulauktų. "Visas kraštas

Kieme stovi žmonės. Jie eina iš 
visų trobų ir renkasi į krūvą. Bu
vę kolchožininkai, laisvės kovoto
jai, pataikūnai ir nualinti ūkinin
kai, raštininkai ir kiti buvusių dvi
dešimt penkeriu metu auklėti
niai ...”

Bruknys, spausdamas stabdį, 
pasijuto baisiai svetimas. Ir pir
mą sekundę jis galvoja apsisukti 
ir grįžti. Kažkoks keistas jausmas 
jį puolė, kaip degantis ledas. Ta
čiau susivaldė ir miniai, kaip stu
dentavimo metais, iššokęs pro du
ris šūktelėjo:

— Štai ir vėl atvažiavau .. .
Taip agronomas Bruknys grįžo 

į Lietuvą, į savo tėvo dvarą, po 
trečio pasaulinio karo. Grįžo pil
nas energijos ir pasiryžirpo atsta
tyti laisvoje Lietuvoje pavyzdin
gą savo tėvo ūkį”;

»

5 PSL.

mų romano turinį, pasiilgtos Lie
tuvos gamtos aprašymą ir pilnus 
ilgesio ir kančios takus, kuriais 
nužygiavo audros, rudeniai ir rūs-

KNYGŲ 
PASAULYJE

pavirto policininkais, teisėjais, 
prokurorais, matininkais ir agro
nomais ... Teisiam, skundžiam, 
gaudom, jieškom ežių ir kapčių...” 
Bet Bruknys kitas mintis parsi
vežė: “Mes grįžtam iš Sibiro, 
Australijos, Amerikos ir ki t u r. o 
iš kapų niekas negrįžta. Tie kurie 
nužudyti, negali šaukti: keršy- 
kim! O aš šaukiu, kad reikia at
leisti. .Man atrodo, kad ir mano 
tėvas iš kapo Sibire šaukia: sū
nau, atleisk visiems...” ,

— Užtenka! Gyvenkit. Išvažiuo
ju aš. Neužmirškit vieno patari
mo: daugiau kraujo ir nedovano- 
jimo. Daugiau akmeninių širdžių. 
Mūrinė bus Lietuva. — Bruknys 
trenkė durimis ir nuėjo per kie
mą.

Daugybė problemų iškyla Bruk- 
niui grįžus į Lietuvą. Jis išvaduo-OU ▼ V IV.V kJ VCXVA • . . . G? • w v .

Tikrai įdomią temą Baronas pa- ja iš kalėjimo net savo didžiausią 
siėmė savo knygai. O bolševikai priešą Valnį. komunistą ir jo pa- 
nejuokais supyko. Nejautrūs ir liktos mylimosios vyrą, rodyda- 
akli kitoms lietuviškoms kny- j įnas širdį, lyg atsiteisdamas tėvų

DL KVN. BIRUTES karių šeimų 
moterų dr-ja Čikagoje mini tremtyje 

- - atsikūrusios veiklos dešimtmetį.
A. ŠKĖMOS RAŠTU IŠLEIDIMO 

FONDUI įnašus prisiuntė Dalia ir Rai- 
I mundas Mieželiai $50; dr. P. G. Luo- 
j mens $10; Stasys Džiugas $5: Henrieta 

ir Vytautas Vepštai $50; J. Kutra $10: 
J. Šoliiinas SIU: dr. Vyt. Tauras SIU.

“KARYS” kasmet skiria premijas 
už žurnale spausdinamus reikšmin
giausius straipsnius. Šiemet Ramovės 
c. v-bos sudaryta premijų komisija 
paskirstė premijas už 1961 m.: I — 
$50 teko Z. Raulinaičio str. “Durbės 
mūšis”, kuris yra atspaustas ir atski
ra knygute; II — $45 — dr. K. Jurgė- 
los str. “Mūšis Eglijos girioje”; III — 
S35 — B Augino str. “Lietuviškųjų 
tradicijų tęstinumo reikšmė”. Numa
tyta dar ir speciali $100 premija pik. 
O. Urbono veikalui “Žalgirio mūšis”, 
kurį išleido “Karys“.

“NIDOS” knygų klubo ir “Europos 
Lietuvio” sieninis kasdien nuplėšia
mas kalendorius 1962 m. su šventėmis, 
krikščioniškais ir tautiniais vardais ir 
pasiskaitymais baigiamas spausdinti.

Varšuvoje išleista geologijos - mine- 
ralogijos mokslų kand. Vyt. Gudelio 
monografija apie paskutiniojo žemės : 
geologinio vystymosi laikotarpį ' —- ' 
kvarterini periodą Lietuvos teritorijo
je. Šis veikalas išleistas lenkų, rusų ir 
anglų kalbomis. s.

Dail. Ant. Žmuidzinavičiui sukako 
85 m. amžiaus. Jis dirba savo srityje ir 
yra geros sveikatos. Pagal bolševikinę 
spaudą, dailininkas buvęs aktyvus ko
votojas prieš “dekadentinio meno 
skersvėjus burž. Lietuvoje...”

da-DAIL TELESFORAS VALIUS 
lyvauja visoj eilėj parodų, rengiamtį 
grafikos dr-jų, kurioms jis priklauso 
kaip narys. Šiuo metu vyksta paroda 
Hamiltone. Nuo gruodžio 1 d. atidaro
ma kanadiečių grafikų paroda Toron
to O’Keefs centre. Jai buvo parinkti 
8 grafikai iŠ 40 ir galės išstatyti po 
keletą savo kūriniu. Vienas T. Valiaus 
darbas atsidūrė net Japonijos sostinėj 
Tokijo, kur buvo surengta paroda Fi
ladelfijos grafikų dr-jos. Pernai buvo 
surengta T. Valiaus paroda Toronte. 
Šiemet jis planuoja rengti apžvalginę 
parodą kitame mieste, kuris paaiškės 
vėliau, l

J. AISČIO rinktinė, pavadinta “Po
ezija”, baigta spausdinti. Leidėjas J. 
G ai minas autorių i įteikė pirmuosius 
knygos egzempliorius.

“KELEIVIS”, socialistų laikraštis 
Bostone, metinę prenumeratos kainą 
pakėlė iki $5; buvo $4:

LZS-GOS DETROITO SK. V-BA pa
siskirstė pareigomis: T. dr. T. Žiūrai
tis, OP, — pirm., VI. Mingėla — viep., 
P. Januška — sekr., M. Sims — ižd., 
J. Kriščiūnas — narys.

PROF. J. ŽILEVIČIUS, rinkdamas 
muzikos istorijai medžiagą, surado M. 
Petrausko dar niekur neskelbtii rank
raščių, per 100 retesniii patefono 
plokštelių, pilną “Varpo” komplektą, 
kuriame yra žinių apie Įvairius paren
gimus koncertus, vaidinimus už 
Lietuvos ribų ir kt.

KUN. AEG. K EŽYS, S J, pereitais 
metais Įšventintas Į kunigus, tęsia stu
dijas West Baden kolegijoje, Ind.

KU.\. J. A. N AVYS, MIC, rašyto
jos M. Aukštaitės sūnus, nuo spalio 
mėn. yra perėmęs redaguoti lietuvių 
marijonų žurnalą “The Marian”. Anks
čiau ta žurnalą redagavo kun. P. Cini
kas, MIC.

RAŠYTOJAI: St. Laucius, Alb. Va
lentinas, D. Brazytė-Bindokienė, Jer. 
Ignatonis ir VI. Ramojus-Būtėnas spa
lio 29 d. dalyvavo spaudos mėn. hu
moro literatūros vakare, Čikagoje.

KUN DR. A, BALTINIUI, AL. BA- 
RONUI IR V. RAMONUI pagerbti, 
kaip laimėjusiems š.m. literatūros ir

žemei. Bet... “negalėjo tas Bruk
nys Amerikoj mirti. Šitaip nepa
doriai pasielgė grįždamas...”

Ir knygą perskaitęs pagalvoji, 
kad norint sulaukti skaidraus Ve
lykų ryto Prisikėlimo tikrai rei
kės nurašyti ištisą generaciją. 
“Bet argi geriau ir kituose bolše
vizmo nusiaubtuose kraštuose?.,.” 
— “Balaganas todėl, kad tiesa iš
duodama. Tiesa nežino kompro
misų . ..” Dėl materijos kilo šis 
kataklizmas, vadinamas bolševiz
mu. Augo lygumos žalios, javai ir 
medžiai, o pradėjo augti krema
toriumai. Krito miestai į bedug-' 
nes. plasnojo degantvs kaimai, 
kai fontanai, nejudrūs milijonai mokslo ijas Liet Fronto Bi. 
praėjo žvangindami grandinėmis, j čiuliai iaprikčio 19 d. Čikagoje 
matydami draugo ir savo mirtis.... j. pagerbima-vakara. 
pergyvenom pragarus ir tik at-i 
leisdami grąžinsim žemėn danj 
gu”-

Bet sunku Brukniui kovoti su Į 
keršto šaukiančiais kaimynais ir 
draugais, kurie iškentė nuo pra
džios ligi pabaigos bolševizmo • 
metus. -•< ■. ; .JĮ.

Daug gražių minčių, klausimų Naujas pastatas Toronto Central' jaustų didele ramybe, lyg kad na- 
ir polemikos iškelia A. Barono

Į “Vieniši medžiai”. Knyga tikrai : 
didelis penas mūsų dvasiai, pasi- 

. „ ilgimas Tėvynės. Ji atkuria daug:
■ skvarbūs. Ir visas vienetas savo planų, išgyventų metų ir pilnos i 
visumoje neįlie jo daug giedros'vilčių ateities. • — — 
net ir į lengviausias dainas. Jis: 
buvo geriausias aidinčioj dainoj.

į harmonizuotoj p. Mikulskio ir iš-

goms, šią gi plūdo ir keikė net 
per du “Tiesos” nr., koliodami au
torių. Reiškia, autorius okupantui 
pataikė į pači ą skaudžiausią vi et ą. 
Jau vien dėl to knyga verta dide
lio dėmesio, nekalbant apie įdo-

ATSKLEIDĖ LIETUVIŠKOS DAINOS GROŽI
Čiurlioniečiai Toronte ir Hamiltone
Čiurlionio ansamblis 

.viams pažįstamas dar iš nepri- 
i klausomos Lietuvos gyvenimo, 
i Džiugu, kad tas darnus vienetas, 
i vadovaujamas nuoširdaus muz.
Alf. Mikulskio, tremties takuose 

j neišbarstė sukauptų dainos ver
tybių, bet ryžtingai veikia įvai- 

x - riose gvrvenimo sąlygose, išlaiky-i .gyvų jaunų sielų jieskojimų take- damas~avo stilių.Sujaudindamas į savo pagrindini sieki,
hm nat mcL-nc mocinAc no ....................... . • Ntohmt rlmnavimn iqdphliai, bet mechaniškos mašinos ne
sąmoninga produkcija“.

ESTETINIS 
PAJAUTIMAS

K. B. PACEVICIUS

lietu- bei gaidos jieškotojas; čia įsijun-j pripažinti, kad tai jiems pavyko, 
gia jo patyrimas, širdis, siela.: Linkėtina ansamblio vadovui, 
Džiugu konstatuoti, kad čiurlio-į kanklininkių vadovei ir visiems 
niečiai, savo vadovo paskatinti,, čiurlioniečiams ilgus metus aidė- 
suranda tuos subtiliausius mo- ti lietuviškais aidais, kad mūsų 
mentus, kurie dainai suteikia išeivija stiprėtų dvasia ir bręstan- 
lankstumo. lengvumo, melodin- tis jaunimas pažintų, kokia tur- 
gumo ir žavesio. Tai įtempto dar- tinga buvo ir tebėra lietuvių sie- 
bo rezultatas ir choristų įsigilini- į la.

liėtnviči-nc dsinnci Stebint dainavimą." jaučiamas “Globe a. Mail”, Toronto dien- 
internretaciia s pačių choristų subrendimas, is- rascio muzikinis kritikas J. Krag-

1 Visuomenė mėgsta' čiurlionie-! gyvenimas ir balso moduliacija, lund lapkričio 30 d. laidoj šitaip 
pijio ir inoc snnranta Todėl neJ Matyti ištisa eilė jaunų veidų, ta-į atsiliepia: “Choras, vadovauja- 

J - r- - - ciau jie darniai susiderina su vy- mas Alfonso Mikulskio, yra nuo-
estetini pildomos auditorijos ir dainas Į vesniaisiais ir daugiau patyrusiais stabiai sudrausmintas su keliais esieuių r . .. . .. j . . ( dainos mene.

'Sveikintinas dalvkas — solistu : 
genijaUus’kė^aiio 28 d.UentraTTechnical įjungimas į repertuarą. Nors chol 
gemjdidus , r.............................. . -iras siuose atvejuose buvo pasili

kęs tik fone, tačiau sugebėjo iš-j

Vienožinskio ypatingas dėme- nuostabu, kad tokiom progom už-: 
šio sutelkimas į individo estetinį pildomos auditorijos ir / - - . 
pajautimo puoselėjimą yra tiesio-' palydimos katučių audra. Čiur-| 
giai susijęs su meno esme ir prin- į lioniečiai Toronto koloniją aplan-!. 
cipais. Menas nėra g . ’ . ’
techninių priemonių apvaldymo j School Jauki auditorija greitai 
ir išoriniu gamtos formų kopija- buvo užpildyta lietuviškos pub- - nasioėrėtinus dainu efek 
vimo išdava, kaip 19 š. akademis-1 JĮkos. Tai ženklas, kad Toronto j J 
tinės doktrinos propagavo. Ne.; lietuviai netik domisi, bet ir za- 
tai yra kūrėjo jausmu ir intuicija i vjsi daina. Be to, dalyvavo ir so- ■ 
persunktų bei protu suvoktų este-ilistai A. Stempužienė ir V. 
tinių vertybių naujas pažinimas J Verikaitis. . - Umži ir in« ckamhnma
Šiuo estetiniu pažinimu yra suvo-j Mūsų liaudies dainos, galima : & 1
kiama dalvko esmė, jo vidinis tu- i sakyti, paties gyvenimo padiktuo- 
rinys. o ne išviršinė forma. Este-Jos ir jų turinyje bei melodijose IAŽ..
tinis pažinimas nėra vien proto slypi praeities gyvenimo formos. i\a!p DOi^rl mOKSlQ DC l€SU
išdava nes protas nustelbia įaus-'lietuviškas charakteris, romanti- ... . v. T . .
mini bei intuicini pajautima pa- ka. liūdesio ir džiaugsmo efektai. R Viena didžiausių kliūčių kiltijkykloje yra suristos su kasdieni- 
versdamas kūrini kombinacijų bei .Tautos, kurios savo istorijos pus- bei kopti tainybos laiptais musų mu.spoi tu ^bei gimnastika salese. 

. išskaičiavimu rezultatu. Toks kū-! lapiuose teturi tik nereikšmin- in°kslo_amziuje \ia stoka issilavi- lauke ir plaukimo baseine. Visi 
rinys praranda spontaniškumo, ’ gus, bet daugiau paprasto gyve- 
vientisumo ir laisvumo charakte- nimo įvykius, savo dainose neat- 
rį. kuri pažeidžia proto diktatas, spindi gilaus charakterio ir jose 
kūriniui primesdamas išoriniu, jo Į nerasime tu dalykų, kuriais tur- . . ; ?
organiškai struktūrai nereikalin- i tinga lietuvio siela. Daugumos i jaunuolių ir suaugusių pa-, tas jurininkų pareigas, 
gu elementu. Kaip kiekvienas bio- liaudies dainų nei tekstu, nei me- f eįla, augstesnio išsilavinimo Tokia intensyvi progr 

v . . hnkvHami V'iilrariniiK hirciK nn- , ........................ . ,

išskirtinai puikiais vyrų balsais į 
— stipriais, šiltais ir muzikaliais. 
Moterų balsai daugiau kieti.

tus kaip pvz. “Piemenėlių ralia
vilnas” bei kitos

čiurlioniečių uždavinys — at- keliančioj stiprų, pastovų ponios 
•skleisti grynai lietuviškos dainos<Stempužiėnės balsą solistės vaid- 
! grožį ir jos skambumą. Reikia menyje”.

. nimo. Dėlto patariame jaunimui jūrininkai besiruošią Junior ir Se- 
, nebėgti iš mokyklos. Tiesa, nevi-nior Matriculation, auklėjami ka- 

sada jaunimui prieinamas augs- rinėj drausmėj ir privalo dalyvau- 
tesnis mokslas. Tokiais atvejais ti laivyno pratimuose bei eiti ki-

Tokia intensyvi programa nėra

Išleido “Eglutė”
Putnam, Conn.

Aldona Simutytė.

Redakcijai atsiųsta
Vyt. Tamulaitis, Svirplio muzikanto 

kelionės. 2 knyga, 
dešimtmečio proga 
1960 m. Dailininkė 
115 psl. Kaina $3.

Dr. P. Gaidamavičius, Didysis neri
mas. žvilgsnis jieškančion žmogaus 
širdin. Išleido Immaculata, Putnam. 
Conn. 1961. Aplankas dail. V. K. Jo
nyno, 297 psl. Kaina S2.50.

Alfonsas Gricius, Pažadinti sfinksai; 
Poezija, 48 psl. Kaina $1.50. Tiražas 
400 egz. Išleido “Lietuvių Dienos”, 
4364 Sunset Blvd.. Hollywood 29, Ca
lif. Išleidimą finansavo kun. J. Ku
čingis.

Skautų Aidas, Nr. 10, 1961 m, spa
lio mėn. Turiny: Pasikalbėjimas su 
Lietuvos skautų Įkūrėju LSS pirmū
nu v.s. P. Jurgėla.. Gausu iliustracijų 
ir aprašymų iš praėjusios vasaros sto
vyklų: skyrių kronikos ir t.t.

Ontario sveikatos min. Hon, Matthew 
B. Dymond, M.DS/ atidarė naują 
pastatą Toronto Central Hospital

Alovzas Baronas, VIENIŠI ME
DŽIAI. Romanas. Išleido Liet. 
Knygos klubas Čikagoj 1961 m. 
Kaina nepažymėta.

loginis kūnas stengiasi išmesti į jį 
patekusius svetimus ir jo struk
tūrai kenksmingus elementus, 
taip meno kūrinys savyje nepa
kenčia estetinės tiesos pažeidimo, 
įvykdyto pagal logikos taisykles. 
Bet gi iš kitos pusės, intelektas, 
kaip vienas proto apraiškų kūry
biniame procese dalyvauja akty
viai. Jis jausminei ir intuityvinei 
galiai nurodo kryptį ir suteikia 
formą. Grožinėje plotmėje neuž
tenka vien tik pajausti estetinius 
aspektus. Juose dar reikia suvok
ti jų esmę ir prasmę. Intelektas 
yra toji jėga, kuri atskleidžia bū
ties esmę, ir ją išjaustą bei pergy
ventą menininkas išreiškia kon
krečia forma — linija, spalva, 
erdve, plokštuma ir pan. Tačiau 
čia ir prasideda pavojus kūrėjui 
patekti į aplinkos įtakas, kurių 
pasekmėje į kūrinio struktūrą pa-

lodijų autoriai nežinomi. Tačiau lankydami vakarinius kursus, pn- jengva bet kai jauni kandidatai 
įsigilinus, pajuntama, jog tiek emamus kiekvienam uz mažą mo- - 
tekstą, tiek pačią melodiją kūrė kęsti ir išlaikomus provincijų 
širdis, pilna pergyvenimo, kilnu- švietimo ministerijų. Kiti lanko 
mo ir jautrumo. Daugelis tų dai- vakarines klases prie un-tų, vad- 
nu mūsų muziku buvo harmoni-! Extension skyrius ir įgyja akade- 
zuotoschorams, kitos paliko liau-'mi™us laipsnius bei diplomus.
dies sutartinėse. Reikia pripažin-f,, Įvda galimybe įsigyti augstesni 
ti, kad muz. Alf. Mikulskis ta ■ jssimokslimmą — per Kanados 
prasme sugeba surasti savo re- latvyną — Royal Canadian Navy, 
pertuarui dainų, kurios daugu- Pagal RCN College Training 
mos jau buvo pamirštos. Jis duo-:PĮan jūrininkams, neturintiems 
da harmoniją, kuri tinka dainos 25 metų leidziaina studijuoti un- 
charakteriui, jos paskirčiai bei tu°sę- jeigu tun atitinkamą pasb 
lietuviškai dvasiai. Tąi dar nevis- ruošimą. Laivynas tuo tarpu ap- 
kas. Pagrindinis chorvedžio uždą- moka visas išlaidas. Jo tikslas -- 
vinvs — interpretacija. Čia chor- paruosti jaunuolius per akademi- 
vedis turi pažinti pati gyvenimą 
ir jo įvairias formas, pats per
gyventi tekstą, juo labiau melo
diją, kad pasiektų norimų rezul
tatų. Liaudies dainų interpretato
rius negali būti tik šaltas raidės

einamus kiekvienam už maža mo baigia ir Junior ir Senior Matri
culation kursus. gali st ot i i B r. 
Kolumbijos un-tą keturių - pen
kių metų studijoms laivyno lėšo
mis. C.Sc.

Vyrų ir moterų 
teisės
Japonijoje moterų teisės suly

gintos su vyrų teisėmis. Praktiš
kai betgi dar labai toli iki lygybės, 
— sako Japonijos moterų atstovė 
prie UNESCO Takashi Koyama. 
Visas auklėjimas. įstatymai ir pa
pročiai šeimose, fabrikuose ir 
įmonėse dar tvarkomi pagal se
nus dėsnius. Šeimose vyriausia 
galva yra seniausias vyras -— uoš
vis ar tėvas ir moterys turi jo 
klausyti. Paprastai moterys dirba 
sunkiau ir ilgiau kaip vyrai. Jei
gu šeimai trūksta pinigų, tai mo
ters pareiga, kad ir sunkiausiu 
darbu, jų parūpinti.

Jūs gausite nemokamai
ELEKTRINĘ ANTKLODĘ, 

$29.95 vertės, 1 

ei pirksite elektrinį skalbinių

ENUS
G EILES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037

231 RONCESVALLES AVĖ.

Geriausias siuntiniu kelias į Lietuvąt v •*

BalticInternational Mai I Pa reel Service
(Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje).

421 HACKNEY ROAD. LONDON, E. 2. I ON DOX I\ GI A ND.

SIUNČIAME J LIETUVA. RUSIJĄ.
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

Medžiagas, odą, avalynę, maistą, gatavus drabužius, siuvamas 
mašmas, akordeonus ir visa kita. Mes garantuojame, kad 
mūsų kainos yra žemiausios. Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

nį išsilavinimą karininkų laips
niams.

Paruošimas akademinėm studi
jom yra centralizuotas parengia
mojoj mokykloj prie H MCS Na- 
den, Ezquimalt, Br. Kolumbijoj, 
kur visi mokytojai yra augštų 

j kvalifikacijų. Jauni jūrininkai, at
rinkti šiam papildomam apmoky
mui. surenkami sausyje astuonių 
mėnesių kursui iš šešių dalykų: 
anglų, prancūzų kalbos, matema
tikos, fizikos, chemijos ir socio
logijos. Sis kursas lygus Kanados 
augštesniosios mokyklos Junior 
Matriculation programai Jį baigę 
jūrininkai laiko egzaminus rug
pjūčio mėn. Br. Kolumbijoje ir 
gauna Junior Matriculation pažy
mėjimą. Tai ir yra parengiamoji 
— Prep mokykla, kurioj reikia 
dirbti kasdien šešias valandas kla
sėse ir laboratorijose, be to maž
daug 20 vai. į savaitę reikia skirti 
rengti pamokoms. Lygis yra ga
na augštas. 1959 m. pvz tik 25 iš 
51 įstojusių buvo palikti tolimes
nėm studijom — Senior Matricu
lation. Tai atestatas, kurio reika
lauja dauguma Kanados universi
tetų iš stojančių kandidatu.

Studijos laivyno “Prep” mo-

Hospital randasi 331 Sherbourne St„ i muose.
! kuris buvo atidarytas J.E. Ontario ! Ligoninė turi 32 lovas suaugusiems 
: sveikatos ministerio Matthew B. Dy- ir vaikų kambarius su 11 lopšelių nau- 
mond. M.D., lapkričio mėn. 3 d. Dr. jagimiams, 2 operacinius ir 2 priėmi- 

į Dymond savo kalboje pareiškė bū- m o kambarius. X-ray ir. phisi-therapi- 
tinybę turėti Toronte ligoninę, kurioje jos skyrius, klinikinę laboratoriją ir 

Į naujieji kanadiečiai atėję galėtų su-j dietinę virtuvę. Tai yra moderniška 
i silvarkyti savo reikalus gimtąją kalba, ligoninė su naujais Įrengimais. Savo 
| Atidarymas Toronte Central Hospi- darbais Įrodė verto pripažinimo vai
tai prieš ketverius metus, buvo is t o- džios bei medicinos autoritetų ir pasi- 

: rinis kelrodis emigrantams šiame kraš-' sekimo visame mieste.
■ te. Ji buvo pirmoji privati ligonine.; Iki dabar ligoninėje buvo priimta 
įsteigta ir vadovaujama pačių gydyto- 14.200 pacientų: 10.500 padarytos ope- 
jų, tik po poskutinio pasaulinio karo racijos ir pagimdyta 2020 kūdikių, 
atvykusių iš Europos. Šis pasiryžimas Palengvinimui padidėjusio patalpų ap- 
buvo sveikinamas sveikatos autorite- krovimo ir perpildymo, ligoninė pa
tų ne tik kaip vienas pavyzdžių nau- prašė leidimo pastatyti naujo priesta- 
jųjų kanadiečių, bet ir kaip medicinos’ to. parūpinti vietos 40 papildomų lo- 
profesionalų, ; vų .Ontario Hospital Services Commis-

Gydytojąi John ir Paul Rekai. abu sion peržiūrėjusi ir apsvarsčiusi šios 
baigę Budapešto un-tą. pradėjo prak- institucijos atsiektus darbus ir pui- 
tiką Toronte prieš dešimt metų. Dr. kius davinius, sutiko prašymą paten- 
John Rekas. buvęs Budapešto un-to kinti, 
chirurgijos profesorius ir dr. Paul 
Rekas, buvęs Budapešto centrinės li
goninės medicinos direktorius, kartu skyrių, trečią operacinę, vaistinę ir ad- 
su dr. Alexander Fried, taip pat prak-: ministracijos raštines. Visos patalpos 
tikavusiu Vengrijoje, sugalvojo ir re-; turės oro vėsinimo sistemą, prie kiek- 
alizavo mintį įsteigti augšto lygio li
goninę, su daugeliu kalbų kalbančiu 
personalu, beveik visomis Europos 
kalbomis. Trys gydytojai, įsteigdami 
ją. turėjo minti pagelbėti pacientams 
nugalint kalbos sunkumus, kai jie

prašė leidimo pastatyti naujo priesta

profesionalų.

Nauja statyba kainuos apie S300.000 
ir talpins 40 lovų, padidintą rentgeno

Į ateina Į ligoninę, kad tuo būdu pa-

vienos lovos telefoną ir prie daugelio 
lovų deguonies vamzdžius. Jokie vieši 
fondai nei aukos šio projekto vykdy
mui nebus naudojami. Ypatinga sa
vybė naujame pastate bus — elektri
nis šildymas, pirmą karta įvedamas 
ligoninėje šiame mieste.

SPECIAL

nuo spalio 14 iki lapkričio 30.

jis greičiau džiovina, mažiau naudoja elektros energijos

Pirkite 
vienintelėje 
lietuviškoje 
bendrovėje

MOHAWK
2446-8 Danforth Ave OX. 9-4444, OX. 9-4224

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro

Mainome senus, naudotus baldus ir matracus. Įvertindami juos augšta kaina.
DUODAME DIDELĖS NUOLAIDAS PERKANT NAUJUS

Geriausia pirkti

GENERAL ELECTRIC

— GERESNIS ir EKONOMIŠKESNIS!

Turime ir kitų firmų džiovintuvų.
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Mann & Martel ua.
REALTORS

Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W
Swansea 

$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuves, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Piltta kaina? $11.900. ■

Jane - East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 Įmokė j i m u vienas 
morgičius; balansui ^7 mėnesiui.

- Jane • Annette 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo^ 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti. 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui. ,

TORONTO, Ont. kietė išteka už japono diplomato 
ir karo metu jai tenka pergyven
ti ir amerikiečių ir japonų neapy
kantą.

Visuose Famous Players teat
ruose šiuo metu eina gražus mu
zikinis ir spalvotas filmas “White 
Christmas” su Bing Crosby, Dan
ny Kaye. Rekomenduotina ir vai- 
kams.

Beveik visada yra įdomūs fil
mai iš gydytojų gyvenimo. Vertas 

I pamatyti yra “The young doc-

SEES

f

R.CMOLKAN
•V R E AL. Įstate

Įdomi Vilniaus Diena
Šiemet tradicinė Vilniaus D. 

praėjo netradiciškai — jai buvo 
rasta nauja forma. Beveik visą 
programą užėmė S. Narkeliūnai- 
tės pranešimas apie savo viešna
gę Vilniuje ir spalvotas filmas. 
Tai sutraukė pilną Prisikėlimo 
salę publikos. Minėjimo įvadą pa
darė Jer. Cicėnas, Vilniečių są
jungos Toronto skyr. pirm. K. 
Baronas pristatė susirinkusiems 
p-lę S. Narkeliūnaitę kaip savo 
klasės draugę, buv. poetę ir žur
nalistę. Pastaroji savo įspūdžius 
iš Lietuvos paskaitė iš užrašų — ... 
suglaustai, vietomis su įdomiom 
detalėm, nedarydama išvadų. 
Pradžioje jinai paminėjo, kad gi
musi ir augusi Vilniaus krašte 
lenkų okupacijos laikais; nepr. 
Lietuvoj buvusi tik porą savai
čių. Jos gimtieji namai — Vil
nius. Užtat ji ir kalbėjo apie Vil
nių su pietizmu, vietomis vos su
laikydama ašaras. Vilniuje išbu
vusi 2 savaites, gyvenusi “Ne
ringos” viešbuty. Išvykti iš Vil
niaus reikią atskirų leidimų. Tė
viškėj — Salamiankoj galėjusi 
praleisti 2d., Kaune ir Trakuose 
— po 1 d. Sutikusi daug pažįsta
mų, kurie klausinėję apie viską. 
Pabėgusių nesmerkią, o greičiau 
gailisi, kad ir jie nepabėgę. Ties 
Aušros Vartais mačiusi senutę 
pardavinėjančią rožinius ir mal
daknyges, atspaustas fotostatiniu 
būdu iš 1939 m. teksto. Sv. Mika
lojaus b-oj radusi daug žmonių. 
Kolchozinį gyvenimą mačiusi tik
tai tėviškėj ir jį nufilmavusi. 
Kaip ten žmonės pragyveną, likę 
neaišku. Apskritai, žmonės esą vi
sur stengiasi prisitaikyti, kad ga
lėtų pragyventi. Balsas iš Vakarų 
nei apvilks, nei pamaitins. Vieni 
siuntinių prašo, kiti kratosi poli
tiniais sumetimais.

Susirinkusieji išgirdo įdomų 
pasakojimą, nors gerokai frag
mentišką, nedasakytą, vietomis 
pritylėtą. Taipgi ir filme buvo 
parodyti tiktai atrinkti dalykai, 
kurie buvo leisti filmuoti . Vis
dėlto ir jie šiek tiek praskleidė 
uždangą į dabartinę Lietuvą ir į 
jos kasdieninę tragediją. Gaila: 
tik, kad techniniai įrengimai šlu
bavo: pradžioje neveikė salės 
mikrofonas, trūko šviesos, I-ji fil- nepasirodo, tačiau kino mėgėjai 

., j mo dalis parodyta atvirkščia, per! į keletą galėtų atkreipti dėmesį.
'i.nu5 ! gre*tas tempas. Į “King of Kings”, atrodo, dar eis

S. Narkeliūnaitė kalbėjo ir per i ilgą laiką, tai bus progos visiems 
“T. prisiminimų” progra-' pamatyti.

i Savotiškai įdomus yra naujas 
Matulionis. Jos pranešime Prisi-j filmas “Bridge to the Sun", kur

Jane • Annette
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

* Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

; Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 menesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti. 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

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

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. >

Tikrasis menas ne fotografija
(Atkelta iš 5 psl.) 

nius rėmus, kuriuose jis gali dau
giau nukentėti. Cvirkai, 1936 m. 
rudens parodoje neradusiam 
"sveiko turinio, realizmo — ma
sėms prieinamo meno”, atseit so
cialistinės idėjos, Vienožinskis 
įrodė, kad jis esąs prasilenkęs su 
pačiais elementariausiais meno 
principais, nes niekas “nevertina 
vaiz. meno kūrinių pagal temą”, 
ir kad “paprasčiausias kasdienis 
reiškinys, meniškai atvaizduotas, 
bus menu, bet nebus menu ir ge- 
nijališkiausia idėja, jei toji idė
ja nebus reiškiama meniškąja 
forma”. Taigi Cvirka jau anais 
laikais meną apsprendė ekonomi
nėmis sąlygomis ir valdančios 
klasės interesų tarnyba. Jis betgi 
negalėjo įrodyti, jog menas nėra 
individo sielos atspindys, o socia
listinės idėjos išraiška. Dėlto vi
sai teisingai Vienožinskis pastebė
jo, jog Cvirka elgiasi panašiai 
kaip “fašistinėje Vokietijoje ir 
Italijoje ir net darbininkų dikta
tūros šaly ..-. Iš meno tų šalių 
valdovai reikalauja vergiško pa
klusnumo vadų valiai realizuoti, 
vadų propagandos biuru tapti”.

TAUTINĖ
KŪRYBA
Kovodamas prieš socialistine - 

realistine tematika grindžiamą 
meną, Vienožinskis ne tik išryški
no tikrąjį meno turinį, bet ir nu
statė gaires mūsų tautos individu-

JrnJS- rS: čionijoje jau buvo giloKai įleidusi 
maždaug i tris punktus. 1. isu^dy bulvarinė literatūra nisnu 
ti savita estetini pa jautimą; 2. L ”et, S‘ r J paveikslų bei atvirukų prekyba,

perdaug domėtasi kūno kultūra ir 
manyta, "kad tik vienas sportas 
sugebės išugdyti tautos kūną ir 
sielą, kad karys - budėtojas yra 
žmoniškumo augščiausias laips
nis”. (N. Romuva, nr. 5, 1934). Ir 
tik “neskaitlingi jauni meninin
kai ir kitų sričių entuziastai” visu 

fn rimtumu jieškojo naujų būdų ir 
kelių, kurie vestų "juos prie šių 
dienų jau pakitėjusios lietuvio

Liet, evangelikų dešimtmetis
Toronto liet, evangelikų para

pija šventė lapkričio 4 ir 5 d. sa
vo pirmąjį dešimtmetį. Iš JAV 
buvo atvykę sup. kun. Neįma
nąs ir vicesenioras kun. A. Tra- 
kis. Šventės išvakarėse St.George J 
par. salėje įvyko iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo be mi
nėtų dar keli kunigai svečiai, pa-1 - „ ■ .
rapijiečiai, tikybinių organizaci- tors ’ e(n4s visuose Odeon teat- 
jų atstovai, triūbininku orkestras. JpUOse- Filmas pagamintas pagal 
Buvo susirinkę apie 100 žmonių. T°r»nt« A” J“?'.?10,A' H’'u’y

Kunigai savo kalbose nušviė-WW! The final diagnosis . Pa
te liet, evangeliku tikybinę pade- i’1r0J^ vaidina F. March, 
tį poli D. karo, kai didis skaičiusi ( hrlstll‘ teatraSi »asizvmis sa 
lietuviu buvo išblokštas iš gimto- .... .... .. „
jo krašto. Iš saujelės tikybiniu llsk\7 Kabinjos naktys Filmas
J . v... _ z. . . .v 4 vro \/nnnpiiAc filmu foetivolviopasiryžėlių per dešimt metų išau
go dabar egzistuojanti parapija. 
Kalbėtojai linkėjo parapijai sėk
mingo tolesnio klestėjimo.

P. Stepaitis, šernas ir Preikšai- į 
tis davė smulkia parapijos steigi- -
mo ir gyvavimo apžvalgą. Reikš- atdarytas naujas
mingą žodį pasakė Iz. Matusevi- ARCADE teatras, pritaikytas 
čiūtė, pažymėdama Karaliaučiaus txe.1.ns.’ .k4T.ie norl valandą 
un-tą kaip pirmąjį evangelijos pailsėti. Kine yra dvi sales; vie- 
lopšeli. iš kurio išaugo daug ver- n0Je rodoma tik pasauline ap- 
tingų asmenų, kaip pirmasis lie- zvalga su įvairiais priedais, kilo
tu viškos biblijos vertėjas Bretkū- Pe ,-vairus1(Jį^lal- Pirmą savaitę 
nas. pasaulinio masto poezijos rodomasu ^92,Q+. 'I1/, n®?ars^s flį 
kūrėjas Kristijonas Donelaitis ir f?as ^d°lf Valomo Son of 
kt. M. Lietuva spaudos draudi- t11įeonSheik ’ f 
mo metu buvo ta vieta, kuri de- 111 ‘ tlk ° ct’ Zinoma tik 
šimtmečiais D. Lietuvos gyvento- savaite. Y- K.
jus aprūpino tikybine literatūra.
Patriarcho M. Jankaus spaustuvė 
tuo darbu užsiėmė daug metų.

Žodį tarė J. R. Simanavičius ir 
visa eilė liet, orgainzacijų atsto
vų. Rūta Bleizgytė paskaitė svei-1 
kinimus, kurie buvo gauti raštu pažįstąs amerikiečius, ir jie nie- 
iš įvairių asmenų ir organizacijų, kad nekariausią dėl Berlyno. . 
negalinčių dalyvauti minėjime.

Vakarienės metu sol. H. Rožai- 
tis pagiedojo kelias lietuviškas 
giesmes. Abiem kunigam buvo 
įteiktos dovanos —po paveikslą.

Lapkr. 5 d. įvyko iškilmingos 
pamaldos su šv. Vakariene Išga
nytojo par. bažnyčioje. Jas atlai
kė abu minėti kunigai. Pamaldas 
paįvairino sol. H. Rožaičio diri
guojamas par. choras ir triūbi- 
ninkai, vad. A. Usvalto.

Išganytojo bažnytėlė buvo už- 
I pildyta ligi paskutinės vietos. 
Į . M. A.

Christie teatras, pasižymįs sa
vo originaliais filmais, rodo ita-

yra Venecijos filmų festivalyje 
laimėjęs net 21 premiją. Rodo
mas italų kalba su angliškais už- 

; rašais. Tik suaugusiems.
Miesto centre. vadin.“dowh- 

•. town". Yonge gatvėje prie Tem-

teatras, pritaikytas

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

mityvizmą. Pradedant Gauguin, 
Matisse ir kt., buvo jieškoma kū

rybinio įkvėpimo primityvių tau
telių kultūrose. Lietuviams gi me
nininkams nereikėjo keliauti 
tūkstančius mylių ir jieškoti pri
mityvios kūrybos šaltinių savo 
įkvėpimui semti, nes jų buvo pil
na ir sava jaute krašte. O juk kūrė
jas, išaugęs praeities dvasinių tur
tų paunksmėje, jų neperkelia į 
dabartį, bet į jų grandinę tik .įpi
na savo laiko kūrybinį perlą.

Betgi ano meto tautos nepri
klausomo gyvenimo dvasiniai šuo
liai kūrybinėje dirvoje nebuvo to
kie dideli, kaip, sakysim, politi
nėje, ekonominėje, socialinėje ir 
kitose panašiose srityse. Tai, ži
noma. nepasitarnavo Vienožins
kio tautinio meno idėjai ir jos re
alizavimui. Jis tai labai skaudžiai 
pergyveno: “... 
nių vertybių, likom tauta be var
do. be sielos, žvalgomės dabar Į fadiją r..... ......... ..
fašistus, nacionalistus, kožna pi o- nioj. Su ja interview padarė J. i 
ga rėkaujame apie valią, dina-įj;_ j _____ _____
mišką veiklą ir kilnųjį heroizmą, kėlimo salėj buvo ir jos buvęs vaizduojama tikra istorija iš pra- 
o siela tyli stagnacijos glėby... I • -* - • > - - ‘ 1-- ■ • - •• • • ~-
Tiesa, kūrybiniame bare jis matė: 
nemaža dirbančiųjų, bet. deja, jų ! 
darbai nežadėjo gausaus derliaus, i 
“Senosios menininkų kartos kū-! 
ryba mažai ką teturi .bendro su 
kūryba”, o “ji yra vien meno nu
puolimo gadynės, t.y. pseudorea- 
lizmo, akademizmo netobulas ai
das". Ir ištiesu anais laikais mies-

FILMŲ PASAULYJE
Žymesnių naujų filmų dabar

mokytojas A. Reinhart?. B ėjusio karo Japonijoje. Ameri

ka i ko ilgiau negu kitos

Vašingtonas. — Kalbama, kad 
Sov. Sąjungos ambasadorius JA 
V-bėse, M. Menšikov greitai bū
siąs pakeistas dėl prarasto popu
liarumo amerikiečių tarpe. Ne
seniai Menšikovas tvirtino gerai

naudoti liaudies kūrybą įkvėpimo 
šaltiniu, ir 3. pažinti pasaulio kū
rybinių laimėjimų didybę ir joje 
suvokti savo tautinę psichi- 
k ą . Šių trijų sąlygų įvykdymo 
išdavoje ir turėtų išaugti savita 
mūsų tautos kūryba, arba, kaip 
jis pats vadino, savitas tautinis 
menas.

Vienožinskis teisingai suprato.
jog mūsų tauta savo primityvia nui,c JUM° V-7 kŽvba vra toli atsiliknri nnn Va dieni* Jau Pa^ltejUSlOS lietuvio 
karu pasaulio Tačiau paneigimas Psichikos"■ Ir tl-1 kelių atspindį Kaių pasaulio, laciau paneigimas, n;rrnj, qiinviai tpiyinrima 
savos, nors ir primityvios, kultu- S?EVOnn JS vT„2 . . . * . ! Iiprnviękn mpnn naioa Vipnn7.in.ę-ros ir perbėgimas svetur tautinei 
kūrybai reikštų sustingimą. Tai 
būtų lygu paneigimu lietuviškos 
dvasinės tikrovės, be kurios ir pa
saulio kultūrinis lobynas kažin ar 
bepraturtėtų. Nes visdėlto ir mū
sų liaudies menas yra didis indi
vido dvasinės struktūros formuo
tojas ir kūrybinio brendimo 
veiksnys, “kurio pagrindiniais 
elementais yra giedras primity
vizmas. Jinkstąs į sintetizmą ir tu
rįs savyje daug išvidinės sukaup
tos ekspresijos”. (N. Romuva, nr.
5, 1934). Todėl tik liaudies menas 
tegali būti išeities tašku kuriant 
dvasinį tautos veidą.

Kaip tik anuomet dar gyvai 
reiškėsi tendencijos grįžti į pri-

j lietuviško meno daigą. Vienožins
kis pastebėjo 1934 m. “Ars” pa
rodoje. kurioje Jonyno, Galdiko. 
Vizgirdos, Gudaičio ir Mikėno kū
rybos darbai savo formas kildino 
jau iš mūsų liaudies meno šalti-! 
nių. Dar tenka pastebėti, kad iš
vardintieji menininkai jau anuo
met buvo atsikratę akademistinių 
pažiūrų, buvo atviri savosios liau
dies ir tarptautinės kūrybos dva-

Didžios pastangos lietuviško 
meno kūrimo kelyje, gili meno 
samprata ir ryžtinga kova su me
no žalojimu dailininkui Justinui 
Vienožinskiui nupelno garbingą 
vietą mūsų ta u tos meno istorijoje.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
PACIFIC — ANNETTE. $1.000 įmokėti, 2 augštų mūro, 7 kamb., 2 virtu

vės. vand. alyva apšild.. 2 garažai. Kaina $10.000. Balansui 1 skola 10 m.
BATHURST — GLENCAIRN. S2.000 įmokėti, 5 kambarių bungaliukas. 

Garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. $12.000.
RONCESVALLES — PEARSON. $6.000 įmokėti, atskiras mūro tripleksas. 

3 virtuvės, 4 prausyklos. 2 garažai. Kaina $24.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. $5.000 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių, 2 

augštų. vand. alyva apšild., garažas. $22.000.
BLOOR — WINDERMERE. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambarių.

2 augštų. 2 virt., garažas Skubus geras pirkinys $17.500.
$1.000 PILNA KAINA. 20 akrų prie pat 500 kelio, augšta graži vieta, kita

me gale ūkio plačiai prieina prie didelės upės.
$12.000 VIENAS AKRAS SU VALGYKLA, vasarnamiais. Didelės paja 

mos. Ant Sturgeon ežero kranto — Victoria.
PRIE PRESTON EŽERO didelis, gražus vasarnamis ir sklypas $400 įmo

kėti. Akras biznio sklypo. 15 mylių nuo Niagara, ant upės kranto. Kaina 
$1.300.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais j bXikA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

X

> KNIT-GOODS a

darbo kojinės
Kokių tik rusių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO
JINIŲ yra Įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin
giausias pirkinys už šią kainą.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rubai
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS10-4

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKŪS;

DĖMESIO! Swansea rajone prie Bloor, 6 kamb. atsk., gerame stovy, moder
niškas mūro namas. Garaž. Gražus sklyp. Geros išsimok. sąl. įmok. $1.400.

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
150 akru su tabako sodinimo teise 47V£ akruose. 7 džiovyk
los, 2 šiltadaržiai. 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar
tas, 2 gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi pastatai gerame stovyje. Kaina 898.000.

A. PUZARA, R.R. 2. RODNEY, Ont. Tel. Rodney 124.T4.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
tamalMae 2, 4, 6,7. 0. 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

SPORTAS
NAUJAS FASKas CLEVELANDE
SALFASS c. rinkimų komisija Bos

tone skelbia FASKo rinkimų duome
nis Rinkimuose dalyvavo 199 JAV ir 
Kanados lietuviai sportininkai iš 624 
galėjusių balsuoti. Teisėtų balsavimo 
lapelių pripažinta buvo 192. Už Cle- 
velando kandidatų sąrašą pasisakė 121 
ir už Čikagos — 71. Į naująjį FASKą, 
su būstine Clevęlande, išrinkti: EI. 
Vadopalienė-šikšniūtė — 109 balsais, 
Alg. Bielskus — 105, J. Nasvytis — 
104, Alg. Nasvytis — "101, Vyt, Jokū
baitis — 91, J. kijauskas — 68, K. Ka- 
ralis — 62. Kandidatai: L. Klimas — 
51 ir A. Penkauskas — 45. Į FASKo 
revizijos komisiją išrinkti pagal Čika
gos sąrašą: Z. Degutis — 50. R. Dir
voms — 50 ir J. Degutis — 46. Kandi
datai: P. Baltramonas — 44 ir Edv. 
Sulaitis — 42. K. Merkis, CRK pirm.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusi sekmadienį Prisikėlimo j 

muzikos studijoje įvyko visuotinis 
Aušros klubo ir tėvų-rėmėjų būrelio |- 
susirinkimas. Klubo ir būrelio pirmi
ninkai bei globėjas padarė pranešimus 
apie klubo sportinę,’pedagoginę, ir kul
tūrinę veiklą. Buvo pasidžiaugta at
siektais laimėjimais ir išreikštas pa
geidavimas didesnio tėvų bendradar
biavimo. Jieškant lygesnio darbų pa
siskirstymo buvo priimtas valdybos 
perorganizavimo projektas. Atskirom 
sekcijom ir komandom, šalia trenerių, 
paskiriamas atskiras komandos vado- į 
vas — globėjas. Klubo valdybai palikę' 

i ta grynai organizacinis ir koordinaci-1 
! nis darbas. Parengimai ir išvykų rū- j 
’ pėsčiai pavedami tėvų-rėmėjų būreliui.

CYO kvalifikacinėse rungtynėse Auš
ra M nugalėjo St. Vincent 57:5. Žaidė: 

•M. Romanovaitė 28, L. Leveckytė 6, A. 
j Dunderaitė 8, I. Janeliūnaitė 3, B. Dil- 
i kūtė 2, T. Dubininkaitė 4, D. Kudir- 
■ kaitė 6. Draugiškose rungtynėse Auš
ros jauniai pralaimėjo latvių “Y” 
32:43. Žaidė: A. Žaliauskas 12, R. Gri
gas, G. Skrinskas 8, V. Ruseckas 2, A. 
Sapijonis 4, A, Šlekys 2, V. Rusas 2, 
J. Bukšaitis 1. B-C lygos rungtynėse 
Aušra pralaimėjo Andy’s komandai 
60:66. Žaidė: A. Buntinas, J. Laurina- 

H vięius, A. Savickis, E. Rigby, R. Stri
maitis. R. Burdulis, A. Klimas, R. Ka
činskas. J. Zcntinš, R. Juozaitis.

1 ši pirmadieni Aušra Inter. B žai- 
• džia 1-sias Church lygos rungtynes su 
USD. -■

Aušros jauniai šį trečiadienį žaidžia 
su West Hill, o- šeštadieniui yra pa- 

: kviesti žaisti su Hamiltono Kovu.
ŠĮ savaitgalį Prisikėlimo muzikos 

studijoje įvyks SAL sporto darbuotojų 
ir klubų atstovų suvažiavimas.

Ryšium su atvykstančiais LSK Aro 
krepšininkais yra numatyta su Prisi
kėlimo Katalikų Vyru dr-ja susikeisti 
parengimais. LSK Aras atvyksta drau
giškom krepšinio ir moterų tinklinio 
rungtynėm lapkričio 25-26 d.d.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės sėkmingai pradėjo 

naująjį sezoną. Abi komandos laimė- j 
jo pirmąsias pirmenybių rungtynes. Į 
B A pirmenybėse senior įveikė Or-! 
phans 32:24. žaidė: Balsienė 15, Ra
dzevičienė 5, Anskytė 6, žolpytė 4, 
Kasperavičiųtė 4, Rutkauskaitė. CYO 
pirmenybėse juveniles lengvai nuga
lėjo St. Helens 26:15. Žaidę: Jony
naitė 6. Žolpytė 8, čirvinskaitė 2, 
Kruminaitė, Supronaitė 6, Renkąus- 
kaitė 4, Abi komandos dar “pavasariš
koj” formoj, tačiau matėsi ir giedres
nių prošvaisčių/Senior komandoj di
delė pažanga matėsi Anskytės žaidi
me. o juveniles grupėje gerai žaidė 
Z. žolpytė. Senior sekančios rungty-1 
nes: ši antradienį 7 vai. v. su B A 
ir lapkričio 21 d. 8.30 v v. su latvė
mis. Rungtynės žaidžiamos Eastern 
Comm, mokykloje.

Stalo tenisininkai šią savaitę prade
da pirmenybes. Pirmoj divizijoj rytie
čiai žaidžia su E. T. Knights ir penk
toj su Broadview Y.

šachmatininkai apgailestauja, jog * 
negalės dalyvauti lietuvių šachmati
ninkų pirmenybėse Cleveląnde. nes! 
ruošiamos darbo dienomis. Amerikoj 
tomis dienomis švenčiama Padėkos 
diena. A.&

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
'j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų. įvairaus dydžio apar- 
tamentų, biznių, farmuį sklypų ėtc.

į Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
Geriausias niorgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — RONCESVALLES

$2.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis narnas. 2 vonios. 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, garažas. Ne-

\ augšta kaina. Seimininkas pirko 
bizni.

QUEEN — LANSDOWNE
$3.000 įmokėti, 10 kambarių puikus 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, puikios kietmedžio 
grindys, didžiulis kiemas, labai ye- 
ma kaina. Skubus pardavimas, pui
kus pirkinys. Kaina $16.500.

WINDERMERE — BLOOR
$3.000 Įmokėti, 7 kamb atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, moderni virtuvė.

JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens alyva 
šildymas, 2 vonios. 2 virtuvės, ga
ražas, didelis kiemas, arti Bloor.

INDIAN RD. — HIGH PARK 
DUPLEKSAS

S4.000 Įmokėti, 12. kambarių ir 2-jų 
apšildytų saulės kamb.. per 2 augš
tus. atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, vie
nas butas išnuomotas už S125 mėn., 
žema prašoma kaina.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS

S5.000 įmokėti, 13 kambarių, atski
ras mūrinis namas, naujas vandens 
alyvos, šildymas, recreation kamba
rys rūsyje, dvigubas^ garažas, gra
žus rajonas, geras nuomavimui.

BLOOR — KINGSWAY
S6.000 Įmokėti, puikus 5 kambarių 
mūrinis bungalo, vandens alyvos 
šildymas, recreation kambarys, ga
ražas su privačiu Įvažiavimu, netu
ri skoliį. arti Bioor, prašoma kaina 
tik $16.900.

SWANSEA
$6.000 Įmokėti, modernus 5 kamba
rių tiktai 6 metų senumo gražus 
mūrinis bungalo, centrinis planas, 
aliumininiai langai ir durys, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 12 
metu atvira skola, daug ekstrų,

JANE — ANNETTE
TRIPLEKSAS

S10.000 Įmokėti, 14 kambarių, 5 
metų senumo atskiras mūrinis pa
statas, vandens alyvos šildymas, šo
ninis įvažiavimas, viskas išnuomota, 
greitas užėmimas.

$2.900 Įmokėti, High Park .rajone, 
atskiras mūrinis 9 kambarių 
narnas. D\ i ullra modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas Viena atvira sko 
la balansui lengvom sąlygom

$6.000 Įmokėti. Bloor - Jane rajone,
■ puikus 5 kambarių bunsalo 

\as. Pilnai įrengtas 3 kamba
rių butas rūsyje. -Garažas, ir 
privatus įvažiavimas. Labai 
didelis gražus kiemas. Pilna 
kaina lik S13.-900.

$8.000 Įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų na
mas — dupleksas. Dvigubas 
garažas ir privatus įvažiavi- 
rnas. Pilna kaina $27:000

$9.000 įmokėti, High Park rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus namas. Dvi mo
dernios vonios. Pilnai išbaig
ti du kambariai rūsyje. Gara
žas su privačiu Įvažiavimu. 
Pilna kaina $28.000.

$3.500 Įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bu nga lovas 

’tarp Islington - Kipling. Dvi 
e ubas garažas ir privatus į va 
žiavįnias. Pilna kaina $21.90().

S6.000 Įmokėti, Bloor - Brock rajo
ne. dviejų šeini i; mūrinis at
skiras namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. 4 gara
žai. Labai arti Bioor gatvės. 
Pilna kaina $21.500.

100 akrų farma prie Barrie. 6 kam
barių gyvenamas namas ir ki
ti pastatai geram stovyje. 
Traktorius ir kiti padargai. 
Pilna kaina $8.900. Mažas 
i mokėjimas.

S18.500 pilna kainą. Didelė 255 ak
rų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geram sto
vy. Labai tinkama pieno ar 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 

" apie S5.GC0 įmokėti.

to, turime labai dideli pasiniu

P. KERBERIS
Darbo telefonas L E. 2-1401 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

si u vejas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3 54.M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

IlA / I I -y-7-Naujas savininkas 
y 726 Lansdowne Ave

>5 (Tarp Bloor ir Dupont)
garage Tei. le. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO> DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME WALLY’S GARAGE. Sav. V. Strimaitis.

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

726 Lansdowne Avė. TeL: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 

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

MOTELIS, KABINOS, 
RESTORANAS

41 mylia nuo Toronto prie puikaus 
Simcoc ežero. 300 pėdų frontas, 
puiki maudyklė; 3 akrai žemės-par- 
ko; 7 vienetų modern, motelis: 6 
kabinos, restoranas-salė 200 vietų; 
gyy. namas iš 11 kamb.: 6 sklypai; 
nepaprastos galimybės plėsti biznį; 
numatoma alui leidimas. įmokėti 
apie $15.000. Sutinka keisti į bet- 
kokią nuosavybę Toronte, Hamilto
ne ar Montrealy. .

MOTELIAI
Su $15.000 Įmokėjimu galite įsigy
ti visiškai modemų motelį su 10 
vienetų ir apartamentu. Geros pa
jamos. Prie didelių plentų —. vie
nas pačiame Toronte, kiti 45 mylios 
nuo Toronto. Pelningas ir lengvas 
biznis porai jaunavedžių ar pensi
ninkams.

SWANSEA — BLOOR
$5.000 įmok.. Visai naujas, moder
nus ir geros statybos. 7 kamb. 2 
aųgštai. atskiras namas, garažas.
Turime krautuvių, farmu, 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 

J. Girdvainis

I ARMA PRIE VVASAGOS
Dėl išvažiavimo iš Kanados parduo 
daina gerom sąlygom 100 akrii žc 
mes su gerom trobom. Plytų 9 kam 
bariu namas su visais miesto palo 
gurnais Žemė prieina prie didelio 
plento, kur prašosi įvairus biznis, 
3 mylios nuo Wasagos.
- RVSHQLME RD. TV.
Atskiras 9 kambarių per 2 augštus, 
naujas ra u pietų plytų, moderniai 
įrengtas namas, vand. alyva šild.,
2 mod. virtuvės, 2 vonios. 2 garažai. 
Kaina apie $21.000.

QUEEN — RONCESVAIXES 
$1.500 įmok., plytų, 8 kamb., 2 virt. 
Alyva šild.. Garažui viela; Keli 
žingsniai nuo Queen

GAZOLINO STOTIS
S10.000 įmok., prie miesto ir dide
lio plento. 45 mylios nuo Toronto;
3 pompos, parduoda 70.000 galior 
nų per metus: modemiškai įrengtas 
garažas: 6 mašinoms vieta: dirba 4 
specialistai, modernus 7 kamb na 
mas. Parduoda anglas.
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PARKVIEW REAL ESTATE LTD
1663 Bloor St. West'

(prie Indian Rd.)

Tel. LE. 7-1217

Š. JOKŪBAITIS

1 "

Mums labai malonu pranešti, kad 
nuo š m. lapkričio mėn. 7 d. į mū
sų Įstaigą persikėlė ir jau dirba 
Toronto lietuviams gerai pažįsta
mas nekilnojamo turto pardavėjas 
p. STASYS JOKŪBAITIS (anks
čiau dirbęs Ken Wiles R E.).

Mes sveikinam ir džiaugiamės n. Jokūbaičio persikėlimu. Jis, turėdamas 
didėlę nrakt iką ir pasii ikėjimą. kai o nekilnojamo turto pardavėjas. įgalins 
mūsų firmą plačiau ir tinkamiau Jums pasitarnauti.

“PARKVIEW R. E.” jau kelinti metai kaip dirba vakarų Toronto lie
tuvių mėgstamam HIGH PARK rajone. Mes maloniai kviečiame visus 
lietuvius PERKANT - PARDUODANT NAMUS. BIZNIUS AR KITOKĮ 
NEKILNOJAMĄ TI RTĄ nlačiai pasinaudot i p. S. JOKŪBAIČIO maloniu 
tarpininkavimu. Bet kuriuo jums tinkamu laiku skambinkite t ele f on u 
LEnnox 7-1217 arba i namus RO. 6-0417. Užeikite į mūsų įstaigą asmeniš
kai 1663 BLOOR ST. WEST, prie Indian Road, ir pasimatykite su p. S. 
JOKI’BAIČIU, jis visada yra pasirengęs Jums mielai pasitarnauti.

Jūsų

PARKVIEW REAL ESTATE LTD
Telef. LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime (tižiausią pasirinkimą vasarnamiu, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu biznių ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl. INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito

4.

Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3. Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4 % ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
UŽ paskolas - morgičius — 7'< . • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket-

■ ■. . virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T V.. Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1O76'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

SALES AND SERVICE j CL.
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St.,. L E. 1-3074 « Sav. P. Uzbalis

AP. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Duffer in)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garsntno- 
tas.

Sąv. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪMŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 7 PSL.

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai Skaitytoji} laiškai
GERBIAMOJI REDAKCIJA, 
Sunku buvo susilaikyti, neįkišus sa- 

Čikagos Lietuvių Taryba, ALT-Įvadas ar skelbti sensacingas re-Įv<^^‘fra5Į°
os padalinys, savo metinę konfe-j veliacijas, - - / ■ - -
renciją turėjo spalio 22 d. Daly-i Jos filmas buvo vienas ilgiau- 
vių skaičiumi ir surinktų aukų i šių ir geriausių iki šiol matytų itcusuiisiai wuxiuub auvu.
suma nepasižymėjo. Is gausybės! privačių filmų apie Lietuvą. Gal Į rjUS mini su nuoširdžia užuojauta, bū- 
Čikagos lietuvių organizacijų ar vietomis jis buvo perdaug asme- tų tiek pat gėrę, jeigu Lietuva būtų bu- 
grupiu buvo atstovaujamos tik niškas. nors, iš kitos pusės, jis to- vusi laisva iki šios dienos. Net jeigu jie 
30 — 75 atstovai. Organizacijos kiu būdu kaip tik labiau išsisky- žinotų, kad tapę blaivininkais jie ga- 
ar pavieniai dalyviai tesudėjo rė iš oficialiųjų filmų tarpo. - lėtų sugrąžinti Lietuvai prarastą lais- 
$366,50. Iš pranešimu iždo klau- S. Narkeliūnaitė turi dar maž- '?• ->ie negalėtų sustoti gėrę: nebe jie 
SS: jos aukus > “X

EDVARDAS ŠULAITIS

kalbėio žurnalistė sin,‘nė vienišuosius, visų apleistus, 
J - praradusius tėvynę, jieškančius paguo

dos stiklely. Šie viengungiai, ir ne- 
viengungiai, kuriuos straipsnio auto-

metai mažėja, gįky.l į Į tas lietuvių kolonijas S. Ameri- "
Buvo svarstytos Tarybos atei- koje. I Šie vyrai dažnai daro simpatišką

ties gairės, tačiau JOS nieko kon-l • •• I įspūdį, yra gabūs, jautrūs ir aplamai
kretaus neišryškino, nes ši klau- Liet, žurnalistų S-gos Čikagos | atrodo protingi. Bet pabandytum su 
simą sulygta perduoti ALTos skyriaus iniciatyva spalio 21 dd pakalbėti apie jų gėrimo 
vykdomajam komitetui. Išrinkto- buvo suruošta vieno šio skyriaus ^us; ir vaizdas pasikeis: džentelmenas 
je tarybos vadovybėje matosi tie rengiamų “žurnalistiniu popie- pa^irs 4 .diplomatišką, žaltiškai gudrų patys veidai, kurių nemaža dalis čiu'' Parulio Lietuvių Archyvo
ateina tik kartą i metus nuotrau- patalpose. Susirinko apie 20 žmo- į Mnijos: pabandyk list dar arčiau - ir 
kai padaryti. Mat, juos paskina j nių, kuriems pranešimą padarė: gausi per nosį. Džentelmenas pavirs i 
politinės grupės, o ne dalyviai iš-1 pats archyvo vedėjas V. Liulevi- I labai nesimpatišką asmenį, ir nebent 
^enka. Toki politinių grupių už- čius. J rėš su tavim leistis ateityje į jokias
nugari turintieji vadai perdaug Jis nupasakojo, jog medžiaga I kalbas. Jis nuskubės prie artimiausio 
nesijaudina dėl veiklos gyvinimo. Į pradėta rinkti nuo 1946 m. lap- sl>klelio. Jeigu jis yra vedęs, niekas

Žmonės kalba, jog politiniu kričiėio 19 d. Vokietijoje pusiau j -eriau negales paliudyti apie panašins 
grupių vyravimas t a ry boję jau privačiu būdu ir iš ten buvo siun-į ^rSr^^me0 ii neSia 
yrą savo laikus atgyvenęs. Tary- čiama i šv Kazimiero seserų vie- ie“tis f kalba‘s‘ lieltl“škOje kompa- 
bai reikią naujų ir jaunų veidų, i nuolyną Čikagoje apsaugai. Kuri i nij0je
kurie galėtų žengti su gyvenimų, I laiką Vokietijoje veikė Istorinės Nėra jokia paslaptis, kad pabaidė-
o ne žiūrėti vien tik atgal sau Medžiagos Rinkimo komisija, o 

nuo 1951 m. vasario 1 d., kai i 
, • • ! Ameriką atvyko tos komisijos

Retai kada tiek čikagiečiu susi- P’rni- PaJ^s Liuleyičius, buvo 
nfr-j L-uriai nni e nrneromai Į įsteigtas Pasaulio LietllVlU Ar- 

chyvas. Jis yra Įsikūręs šv. Ka
zimiero seserų vienuoylno patal
pose. Buvo pareikalauta išsi
kraustyti jau prieš metus laiko, 
bet vis dar delsiama. ŠĮ Įstaiga 
renka archyvinę, bibliografinę ir 
muzėjinę medžiagą. Archyvini 
skyrių sudaro Įstaigų bei organi
zacijų protokolai, bylos, doku
mentai ir kt. Bibliografinis sky
rius turi daug lietuviškos periodi
kos ir knygų. Lietuvių Bibliogra
finė Tarnyba nuo 1951 m. su-

stiprybės semdami.
Nėra jokia paslaptis, kad pabaltie- 

čiai yra žinomi Kanadoje — ir kitur— 
savo dideliais sugebėjimais supilti i 
save didelius svaigalų kiekius. Daug 
kas iš mūsiškių negali pasikviesti sve
čių neišgėrę. O tie išgėrimai nepasi
tenkina viena kita čėrkute. Geriama 
barbariškai. Dažnai praktikuojama tra
dicija yra atsinešti į lietuvišką pasi
linksminimą “mikę”, t.y. kišeninės for
mos plokštų degtinės buteli, kurį gali
mą įsikišti į švarko kišenę ir kuris ne
krinta į akis. Tie pusbuteliai yra labai 
populiarūs. “Gerk!" — vadina, vilioja 
reklamos, žurnalai ir TV. “Gerk ir 
jauskis kaip karalius". Taigi ir geria- • 
ma. Nuoširdus lietuviškas svetingumas 
pavirsta i spaudimą. Svečiai, draugai, 
pažįstami yra verste verčiami gerti. 
Silpnesnės valios žmogus bijo atsisa
kyti, bijo prarast malonę šeimininko 
akyse, bijo nustot populiarumo. Iš ša
lies žiūrint, toks vaišingumas panašus 
į prievartavimą. “Gerk arba tu ne mū
siškis“ — jauti neištartą priekaištą/ 
Taip bailesnieji ir pradeda leistis pa
sroviui.

Nereikia jieškoti girtaujančių tarp

renka kuriai nors programai, 
kiek jų buvo atvykę i S. Narke- 

1 liūnaitės Įspūdžių pasakojimą ir 
filmo demonstravimą iš kelionės 
Lietuvoje. Apie 900 tautiečių se
kė šią programą ir apie šimtinė 
turėjo grįžti i namus, kadangi jie 
neįtilpo Į pirmąjį seansą. Nežiū
rint kaikurių priešingų ar net 
pačią S. Narkeliūnaitę inkrimi
nuojančių pasisakymų mūsų 
dienraščiuose, žmonės patys no
rėjo patirti tikrąją padėti.

Kurie atvvko, atrodo, neapsi-. . ,, . , , ,.
vylė. Būdama žurnalistė S. Nar- i spaudą perduoda šiam ar- 
keliūnaitė mokėjo būti taktiška, etosui. Muzejims skyrius turi 
nuosaikia, mokančia laimėti pub- antspaudų, organizacijų ženklų, 
likos ^simpatijas. Gausūs plojimai! yęliavų ir kt. Čia galima užtikti 
po Įspūdžių pasakojimo ir filmo T.ietuv9.s. §lr*taro, Lietuvos paju- 
rodymo tai vaizdžiai paliudijo, jr!0 sme^10- akmenukų ir kitii retų 
Gal mažiau patenkinti buvo keli; suY9n'r^; ,. . , x.
"Įsilinksminę'’ tautiečiai, gal kie-i . ai c^r/u. pasinaudoti gail 
no nors čia specialiai atsiųsti, ku- /1S1 jĮeIU'iai tris pirmųjų savai- 
rie patys sau nesuprantamus žo-/eS ^ieov31 Ar^1- V° a^'
džius murmėjo ar bandė kreiptis j I9f.as; ^9rfluetue Road,
i kaimvnus s Chicago 29, Ill. Jeigu kas norėtų
‘ S. Narkeliūnaitė, prieš prade-j1/!1 apsiiankyu, pasirinKii me- j 
dama savo [snūdžius, atsinrašė: dziagos ar ką nors archyvui pa-1^ . ........ v R. ,,v

visi mielai laukiami. jiems žiaurus, jeigu žmona palik
tų ramybėj, jei laikai būtų geresni — 

“Chicago Tribime” dienraštis* nebegertu. Priežasčių yra begalės. Bet 
straipsnių serijoje apie Čikago-jne tame reikalas. Girtuoklis negali gy- 

site iš manęs tai, ko tikitės. Te- j> Įkūrusius įvairių iauiinių 
gul geriau peikia mane už pritylė- gyventojus spalio^ 30 d.

resas: 2601 W. Marquette Road. 
; Chicago 29, Ill. Jeigu kas norėtų 
ten apsilankni. pasirinkti me- į

dama savo Įspūdžius, atsiprašė j H 
susirinkusius, kad negalėjo filme v Oxanou 
Įamžinti visos Lietuvos, o tik josi 
dalelę.

“Gal nevisi pamatysite ir išgir-1. .....
site iš manės tai. km tikitės. Te-i Je ĮSikurusius įvairių tautinių

jimą, negu turėtų progos peikti 
už lengvapėdiškumą, o anapus li
kę draugai — už draugystės pa
sitikėjimo išdavimą. Tikrai bū
čiau lengvapėdiška, jei imčiau 
pasakoti apie gyvenimą Lietuvo
je. kas tik man ateitų i galvą ir iš 
vieno kito matvto fakto darvti iš-

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMŲ
• MAŠINŲ
• SVEIKATOS ir
• GYVYBES

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE, 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

VALAU FOTELIUS
IR H AIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kon t rektorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
Hnmberview Rd., Toronto.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Viši baldai ajMlransti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST.. Toronto

Tel. LE. 4-8390

nėra kalbos: vyras yra ištikimas tik 
alkoholio demonui. Kai ima debesys 
trauktis ant jų galvos, jie bėga ten, 
kur nei žmonos barniai, nei vaikų 
verksmas, nei kasdienybės pažemini
mai jų nepasiekia. Jie traukiasi į kitą 
pasaulį, pilną laisvės, svaigulio,.kur jo 
vargai nępasiveja -— iki sekančio ryto 
aušros.

Alkoholis taiko i mūsų brangiausią 
nuosavybę — protą. Perdidelis svaiga
lų vartojimas rodo, kad kažkas kažkur 
yra netvarkoj. Savo širdies gilumoje 
girtuoklis jaučia tai pats. Bet jis nebe
gali sau padėti t

Girtuokliavimas yra bailio išeitis, 
zuikio ginklas. A. B.

Paj ieškojimo i
Pajieškomas ADOMAS DRUNGĖLA 

iš Plungės. Manoma, kad gyvena To
ronte ar New Toronte Pajieškomasis 
arba žinantieji jo adresą prašomi pra
nešti: Antanas Anužis, 87 Muffield 
Rd., Bell Green. Conventry, England.

Sovietu 
pranašumai
Pasak Paryžiaus “Le Figaro”, 

sovietai turi tris pranašumus: 
JAV-bėš jiems teikia tikslias, ne
įkainuojamas žinias apie ameri
kiečių gynybos padėt i: Ameriko
je pramonė ir gyventojų susitel
kimas žymiai daugiau koncent
ruotas kaip sovietu žemėse: so
vietai beveik gali būti tikri, kad 
karo atveju jiems teksianti pirme
nybė pirmiesiems pradėti puoli
mo veiksmus. Pasak laikraščio, 
JAV pasitarnausiančios taikai, jei 
jos pakels savo karini biudžetą ir 
prisijungs prie ginklavimosi var
žybų.' E.

..ŠYPSENOS..
Senelė ir vaikaitis

— Mano mielas balandėli, — 
sako senelė vakare savo keturių 
metų vaikaičiui. — kai aš numir
siu, tai paliksiu tau, va. ši laik
rodį. '

Kitos dienos anktų rytą berniu
kas pasibeldžia i senelės kamba
rio duris ir šaukia:

- Senele, ar jau numirei?...
Mokytojo patarimas

Mokytojas motinai:—Jūsų ber- 
niukas gana geras ir gabus, tik 
perdaug laiko praleidžia bešėlda
mas su mergaitėmis. Aš betgi tu
riu priemonių ji nuo to atpratinti.

Motina: — Gerai, išmėginkite; 
jei tos priemonės bus veiksmin
gos, pasakykite ir man. Tą pati 
panaudosiu jo tėvui . .

Jugoslavijoj
Kalnų gyventojas kartą nuva

žiavo i sostinę Belgradą. Ji nuste
bino eismą reguliuojančios gat
vių šviesos. Paklausė greta stovė
jusi žmogų, ką jos reiškia?

— Žalia,—aiškino jaunas mies
tietis. — reiškia. kad per gatve 

‘gali eiti partijos priešai. Geltona 
šviesa yra tiems, kurie d ai- neap- 
siprendė, o raudona — komunis- 
tams.

Kalnietis palaukė raudonos 
šviesos ir drožė per gatvę, nes jis 
buvo partijos narys. Milicininkas 
tuojau pradėjo švilpti ir pareika
lavo sumokėti baudą.

— Bet aš i partiją istoinu ne 
savo noru, — mėgino aiškintis 
kalnietis. — jie mane privertė 
Įstoti...

išblaškytų vienišųjų. Mūsų kolonijose' 
jų knibždėte knibžda. Ne vienas jų jau

I seniai yra kandidatas Į alkoholikus.: 
Bet jie yra taip Įpratę gyvent save ap-Į

i gaudinėdami, kad iš šalies sunku juos į 
1 pasiekti. Pagalbos jie nei jieško. nei j 
jie žino, kad jiems jos reikia. Jie gal- j 
voja. kad jei neturėtų to ar kito neiš- ' 
sipildžiusio troškimo, jei gyvenimas ne j

laidoje aprašo lietuvius. Straips
nyje yra sakoma, kad didžiausia 
lietuvių apylinkė Čikagoje yra 
Marquette parkas, nors atvykė
liai mažai girdi, jog čia lietuviai 
gyvena. Tačiau namuose, kultūri
niuose cetnruose. klubuose ir baž
nyčiose “old country" papročiai 
ir atsiminimai esą dar gyvi.

Yra minimi lietuviški valgiai— 
■ kugelis ir dešra — “a Lithuanian 
sausage lietuviškos organizaci
jos. kalba, tautinės šventės. Duo- 

; damas trumpas pasikalbėjimas 
• su Lietuvos konsulu dr. P. Dauž- 
| vardžiu. kuris korespondentui 
pareiškė, kad daugumai lietuvių 

j ši šalis yra jų kraštas šiuo metu 
! ir jie yra patenkinti čia apsigyve- 
juę. Tik tie, konsulo nuomone, yra 
nepatenkinti, kurie daugumoje 
yra atvykę čia po karo ir dar tru
puti kankinami tėvynės ilgesio.

Dr. J. Matulionytė
D A N TU GYDYTO J A

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vąk.

Ar jus ketinate 
vykti j Europą?
KA NORS
ATSIKVIESTI? 'Si
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite a r susisieki t e su
HENRY. MOOS—viešu notaro

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM, 2-3226

Įsteigtas 1926 m.
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VYRIŠKŲ IR ©lllXTgMClC
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OX U V V/ , ClO

A, Beresnevičius
Vistems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

... . Telefonas LE. 1-1432.

OILS LTD. 
AHtovai

H. ROžAITIS
Greitet kure-alyvM 

patarnavimai.
Te*alana« LE. 3-4908.

ir

JAV sen. McClellan’s tyrinėji
mų komitetas tyrė unijų naudo
jamą praktiką raketų bazėse Cape 
Canaveral. Floridoj, sąryšy su 
darbo sulėtinimu, nelegaliais 
streikais ir Įvairiomis lengvato
mis. Rado tokių viršvalandžių at
lyginimus: plomberis i savaitę 
gauna nuo S420 iki $733, eleva
toriaus tarnautojas — $360, ka- 
nalų-griovių kasėjas — $287.

Day tone. Ohio valstybėje, pa
daužos Įsilaužė i drive-in restora
ną, pavogė 40 kotletų, 25 rieku
tes sūrio ir kieki keptų bulvių ir 
grobiui iškepti pasinaudojo vir
tuve, bet lėkštes paliko neplau
tas.

Alan Shepard, pirmasis Ame
rikos astronautas, gauna mėne
siui papildomą $230 atlyginimą 
už skraidymą, bet už tai turi skris
ti 4 valandas. Už 15 min. skridi
mą i erdvę raketos kapsulėje jis 
uždirbo $14,38.

Automobiliu, namų, vasarnamių, sveikatos, O ZT /IO T 7 
gyvybės, pensijų irkt. 1\\ J»

A Tld 1 TY1 Al P Barausko Agžtūra 

JL CV VA VI JL A JL A W A 49 ėameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
vent be snapso kaip žąsis be avižų. 
Visi mes nešiojame apsivylimus, visus 
mūs gyvenimas kartais nuskriaudžia, 
visi mes kartais esame vieniši. Bet ne 
visi mes dezertyruojame iš kovos lau-' 
ko, bėgdami nuo dienos šviesos, nuo • 
tikrovės, j ieškodami išnykimo alko- • 
h oi i o svaiguly.

Geria ne tik pabėgėliai. Visoje Ame-1 
rikoje girtavimas yra paplitęs, net ir j 
moterys figūruoja statistikose. Iš še i- • 
mil. kur tėvai geria, kyla nauji alko-: 
holikai. į

Rusų carų laikais girtavimas buvo 
išplitęs Lietuvoje. Neteisybių pri
spaustiems baudžiauninkams karčiama' 
duodavo užsimiršimo. Negausūs to lai
ko rašytojai užsimena liūdną girtau
jančio likimą. Vyskupas M. Valančius 
drąsiai stojo i kovą su šiuo slibinu ir 
sustabdė girtavimą. Trūksta mums da-į 
bar tokių asmenybių. Nenorima atsi
žadėti to malonumo, kuri teikia skaid
rioji. Sunku prieit prie jos garbinto
jų, prasiskverbti pro tą tamsybę, ku
ri užtemdo tikrovę, naikindama ir kū
ną ir protą.

Iškilmingų Mišių metu naktį mačiau 
bažnyčioje girtą vyrą, kuris savo kūk
čiojimu ir kalčių išpažinimu trukdė 
žmonėms melstis. Kaikas šaipės iš jo, 
kiti nusisuko su pasibjaurėjimu. Mane 
gi sugraudino jo sielvartas ir nusiže
minimas. Bešliauždamas keliais į prie
kį, girtasis derėjosi su Dievu: ‘‘Viešpa
tie, kaip Tu man, taip aš Tau". Taip 
jam bekeliant triukšmą iš kažkur atsi
rado du tvarkdariai ir mandagiai, bet 
ryžtingai suėmė jį už alkūnių ir išve
dė lauk. “Viešpatie, pasigailėk manęs", 
kukčiojo jis. Gal Viešpats jo pasigai
lės. Bet gyvenimas nesigaili girtuok
lio. Už sugaištą laiką, už vėjais paleis
tus pinigus, už sugadintą sveikatą — 
kas gali atlyginti? Jeigu tokie žmonės 
yra vedę, nekalti vaikai kenčia, žmona 

. yra pilna kartėlio, sugadintais nervais, 
į desperatiška. Apie vedybinę santaiką

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocm 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prtty- 
rūsio specialisto garantuotai. •'... F.y N O R V YDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENE

DANTŲ GYDYTOJA

282 roncesvali.es AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

irDarbo valandos: 10-3 vai. 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bioor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad
,y' persikėlė 

į naujas patalpas b 
1134 DUNDAS ST. W.

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

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451 

Dr, P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia g o I vos sk audė j i mg ir ner- 
vingumg. Kolba slavų kalbomis.

>470 COLLEGE ST., Toronto

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES. APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN. 

/ . 24 V AL. PATARNAVIMAS

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS

roncesvali.es


8 PSL. TĖVISKRS ŽIBURIAI IHl. XI.». — Nr. 45 tfffl
' - ■- ....."...J.  j-., -i.-—'..'.-1 ■ "-'21' ' --J—.   ■■ . ......................................................................................... .................. ...... .............r -------------- iii ■■■ ■■ 1 1— "   ■ —- -*■- •' - - -- ------------------------- :   ............. ........... .. . .........

TORONTO, Ont.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos vajus eina sėk

mingai. Visai parapijai reiškiame 
nuoširdžią padėką. Iki šiol grą
žinta 450 pasirašytų pasižadėji
mų kortelių, $80.000 sumai. Dau
guma parapijiečių, nors ir kuklio
mis aukomis, stengiasi prie va
jaus prisidėti ir pasižadėjimus 
mielai pasirašo. Pasirašiusių tar
pe gausu ir tokių, kurie iki šiol 
nepriklausė jokiai parapijai ir jo- 
kos praktiškai nerėmė. Tai yra la
bai džiugus reiškinys, rodąs di
dėjanti parapijiečių supratimą, 
kad parapijos išlaikymas y ra ne 
mažumos, bet visų parapijiečių 
bendras reikalas.

Pradėta išsiuntinėti nauji au
kų vokeliai, kuriuos prašome pra
dėti naudoti jau nuo šio sekma
dienio. Jie bus išsiuntinėjami ne 
tik tiems, kurie pasirašė po pa
žadais, bet ir tiems, kurie po jais 
nepasirašė, bet pažadėjo parapiją 
remti pagal išgales.

Dar yra likusių apie 200 nepa
imtų pasižadėjimų kortelių, dau
giausia tų parapijiečių, kurie gy
vena priemiesčiuose — Weston. 
Etobicoke ir pan. Nors kiekvie
nas pa r api j ietis bus aplan ky tas, 
būtų malonu, kad patys užmies
čio parapijiečiai ateitų į pagalbą 
ir palengvintų vajaus darbą grei
čiau atlikti. Todėl juos maloniai 
kviečiame dar šią savaitę atvykti 
i parapijos raštinę, pasirašyti sa
vo pažadų korteles ir, jei Įmano
ma, paimti vieną kitą kortelę sa
vo netoli gyvenančių kaimynų.

Taip pat prašome vajaus talki
ninkus pasirašytas korteles grą
žinti iki šio šeštadienio vakaro.

— Vėlinių novenos Mišios lai
komos kiekvieną rytą per visą 
lapkričio mėn. 8 vai.

— Katechetinės pamokos neka
talikiškas mokyklas lankantiems 
moksleiviams dėstomos sekma
dieniais po 10 vai. Mišių: gimna
zistai renkasi Į aktorių kamba
rius, o pr. mokyklos mokiniai — 
i Vaikų Namus.

— Pirmos Komunijos pamokos 
prasidės gruodžio pradžioje. Pra
šome pradėti vaikučius registruo-

$v. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos finansinio vajaus 

užsibrėžta suma $45.000 per 3 
metus jau pasiekta. Pasižadėji
mus yra pasirašusios 206 šeimos. 
Virš šimto šeimų dar nėra pasira
šo. Kad parapijos vajus sėkmin
gai vyksta, didelė pagarba ir pa
dėka priklauso patiems parapijie
čiams, kurie netiek gal būt iš 
pritarimo pačiam vajui, kiek iš 
sveiko pareigos pajautimo tą pa
reigą atliko. Gili padėka taip pat 
visiems vajaus komiteto nariams, 
kurie nešė ’dienos naštą ir kait
rą ”, lankydami nuolatinius posė
džius ir šeimas. Kurijos siųstas 
vajaus vadovas Mr. Thompson pa
rapiją palieka' Jam priklauso gili 
padėka už supratimą ir padėties 
atjautimą. Jo takto ir kantrumo 
dėka didele dalimi pasiekta džiu
ginančių rezultatų. Dar nepasi
rašiusiųjų kortelės su pavardė
mis pasilieka klebonijoje. Parapi
jos vadovybė pageidautų, kad ir 
minėtieji asmenys ar šeimos šią 
pareigą atliktų ir tuo parodytų, 
kad šioje parapijoje laisva valia 
ir duosnumu galima susilaukti 
tokių rezultatų.

- — Šios savaitės metu paštu į
namus išsiuntinėjami vokeliai, 
kurie bus naudojami nuo šio sek
madienio aukoms. Labai pagei
daujama, kad visi jais pasinaudo
tų. Jei dėl sąrašų netikslumo per 
klaidą kas minėtų vokelių negau
tų, maloniai prašomi pranešti 
apie tai klebonijai.

— Tikybos pamokos vaikams, 
kurie ši pavasari eis pirmos išpa
žinties, pradedamos ši sekmadie
ni, lapkirčio 12 d. tuoj po 11 vai. 
pamaldų muzikos studijoje. Pa
mokas praves seselės vienuolės, 
talkinamos parapijos studenčių.

— Parapijos klebonijoje visų 
užsiregistravusių kalėdiniam dar
bui pašte sąrašai persiųsti oficia
liom Įstaigom. Minėti asmenys 
tiesioginiu keliu netrukus bus pa
informuoti apie darbą.

— Šią savaitę par. kunigai lan
ko parapijiečius: Durrie, Annet- 
te. Colbeck ir Kennedy Avė. ti parapijos raštinėje arba-pas N.

— Iš Romos gauta žinia, kadiPr. M. seseles.
teol. stud. Liudas Januška, einąs ; — Parapijos choro bendra re

peticija bus ši trečiadieni — ne 
ketvirtadieni! — 7.30 vai. vak.

— Kviečiame visus fantais ir 
dovanomis prisidėti prie seselių 
bazaro, kuris bus kartu su Pri
sikėlimo par. Vyrų dr-jos paren- 

praėjusi sekmadieni Vėlinių pro- girnų lapkričio 25 d.
ga Toronto, Hamiltono ir apylin-č — Kitą savaitę parapijos kuni- 
kių lietuviai rinkosi pagerbti sa-! gai lankys parapijiečius: Avon 
vo mirusių tautiečių. Veik visi-Ave., Cameo Cr„ Cayuga Ave., 

Cordelia Ave.. Dennis Ave., Edin
borough Ct.. Foxwell Ave., Gil
mour Ave., Glenwood Ave., Hum
ber Blvd., Northland Ave.

— Pakrikštyta: Eginharto ir 
Irenos Ehlers sūnus Eginhartas 
Leonas, Vytauto ir Otilijos Ro- 
veršteinu dukrelė Edrienne

teologijos studijas Laterano un
to. gavo tonsūrą. Sveikiname mie
lą Liudą. Gausios Viešpaties pa
laimos siekiant kunigystės.

Lietuvių kapinėse

kapai, kurių yra 41. buvo papuoš
ti gausiomis žvakutėmis, kurios 
degė iki vėlyvos nakties. Iškilmė
je dalyvavo per septyni šimtai lie
tuvių. Šv. Jono Kr. par. jaunimo 
choras atgiedojo Libera, o kiti 
dalyviai — Viešpaties Angelas ir 
Lietuvos himną.

Į lietuvių kapines su pagarba į Aleksandra.
žvelgia ir kanadiečiai. Geras lie-!
tuvių bičiulis, fed. parlamento at-- Dr. J. Songailos šeima susilau- 
stovas Arthur Maloney, sau ir sa- kė naujagimio. Motina ir kūdikis 
vo šeimai įsigijo sklypus, džiaugiasi gera sveikata. Dr. J.

Pašventinti du paminklai: Čirū-į Songaila šiuo metu yra PLB val- 
. nu šeimos ir a.a. Ruibienęi. Pir- ;dybos pirm., o ponia — Kanados 

masis pastatytas praėjusią vasa-; LK Moterų dr-jos c. valdybos pir- 
rą. o antrasis —- ką tik atgabentas; mininkė. Geriausios sėkmės! 
iš Čikagos. Jo projektą ir darbą
atliko skulpt. R. Mozoliauskas. i Inž. Vyt. Kvedaro šeima sulau- 
Jau yra pastatyti šeši paminklai, kė dukrelės. Ir motina ir dukrelė 
Kapinėms vartų projekto konkur- jaučiasi gerai. Laimingos atei- 
sas baigiasi šio mėnesio gale. '.ties!

Telkiamos lėšos skautų stovyklavietei
Šeima, mokykla ir jaunimo organi

zacijos yra tie židiniai, kuriuose skie
pijamas ir ugdomas lietuviškumas mu
su vaikuose. Vyresnioji mūsų karta, 
užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje, 
turėtų darbu ir lėšomis remti šiuos 
židinius, kad mūsų vaikai išliktų lie
tuviais patrijotais ir netolimoje ateity
je galėtų ir pajėgtų iš mūsų perimti 
politines, visuomenines ir kultūrines 
pareigas Lietuvai.

Mūsų kolonijose, šalia kitų jauni
mo organizacijų, gražiai veikia skau
tai. Tarnaudami Dievui. Tėvynei ir 
Artimui; skautai vykdo labai naudin
gą lietuvybės ugdymo darbą. Bet. kaip 
visoms mūsų organizacijoms, taip ir 
skautams trūksta medžiaginio pagrin
do savo veiklai plėsti.

Toronto skautų tėvai-rėmėjai ir 
Skautų Židinys ryžosi sudaryti rimtes
nes medžiagines sąlygas, kad skautų 
darbas būtų našesnis ir duotų norimų 
vaisių. Yra nusistatyta nupirkti skau

tams nuolatinė stovyklavietė, kurioje 
jie galėtų vasaromis nesuvaržytu lai
ku susiburti ir sveikose gamtos sąly
gose siekti savo gražiųjų idealų.

Suprantama, jog stovyklavietės įsi
gijimas reikalauja stambesnių lėšų. 
Skautų tėvai ir židinys organizuoja 
lėšų telkimą įvairiais būdais. Arti
miausiu metu, lapkričio 18 d., šešta
dienį, Tėvų pranciškonų par. salėje 
yra ruošiamas didelis šokių vakaras, 
kurio pelnas skiriamas stovyklavietės 
pirkimo fondui. Toronto lietuviškoji 
visuomenė nuoširdžiai kviečiama gau
siai atsilankyti šiame parengime ir tuo 
žygiu paremti mūsų jaunimo-skautų 
pastogės įsigijimo pastangas.

Be šio parengimo, artimiausiu me
tu bus imamasi iniciatyvos organ ižuo- 
ti lėšas ir kitais būdais. Skautų vado
vybė tikisi, jog Toronto ir artimesnių 
apylinkių lietuviškoji visuomenė jos 
pastangas nuoširdžiai parems. V. Z.

Musų mielą narę
MARIJĄ TAMULAITIENf; /

jos mamytei Sinkevičienei mirus Lietuvoje, 
širdingai užjaučia

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos
■•T:.;-Grupes “Daina” valdyba ir nares

Z* Mielai mamytei Lietuvoje mirus.
MARIJĄTAMULAITIENp ir šeimą

' nuoširdžiai užjaučia

M. V. Miceikos 4

MONTREAL, Que.
AV parapijos metinė šventė — l KLB KRAŠTO 

vakarienė su turtinga loterija— Į VALDYBOS POSĖDIS 
lapkričio 25 d. Įvykęs spalio 31 d. p.p. Mališkų

Bara ras N. Pr. M. seserų nau- namuose, buvo paskirtas einamic- 
dai Įvyks ši sekmadienį nuo 10 siems klausimams.
vai. ryto iki 10 vai. vak. seserų Pirmiausia v-bos pirm. St; Kęs^ 
vienuolyno patalpose. Veiks tur- gaila pateikė svarstyti KLB Klas
tinga loterija, kavinė, įvairūs žai- Tarybas priimtas rezoliucijas, 
dimai dideliems ir mažiems, tur-1 Nutarta oficialiai pranešti PLB 
gus, kur galėsite nusipirkti daug v-bai, kad ji rūpintųsi “visų lie-, 

i naudingų daiktų už pigią kainą, tuvių išeivijos veiksnių suvazia- 
Kaip ir kasmet, į seserų bazarą vimu”. Kitais klausimais nutarta 
atėję nesigailėsite, o savo atėji- KLB apylinkėms parašyti aplink- 
inu paremsite seserų darbą mūsų raščius (kaikuriais klausimais ap* 
kolonijoje. Jūsų atsilankymas ilinkraščiai jau išsiųsti —- Tradi- 
laukiamas juo labiau, kad seserys Echoes, Eltos Romoje, lais- 
tik vieną kartą per metus kreipia- ^a,s min. pirm. J. Diefenbakeriui): 
si Į jus prašydamos jūsų duosnu- .... *’
mo.

Raud. Kryžius gruodžio 12 d. 
; priims kraują 3485 Park Ave. 
nuo 7.30 vai. v. iki 9.30. Kad pa
tenkintų 127 ligoninių kraujo pa
reikalavimą, Montrealio RK turi 
gauti 3000 butelių kraujo kas sa
vaitę. Miesto burmistras Drapeau 
jau devynis kartus davė kraujo.

Sol. E. Kardelienė ir pianistas 
K. Smilgevičius savo menu pra
turtino Vėlinių pamaldas AV baž
nyčioje. ’

Sol. A. Paškevičienė nuotaikin
gai pagiedojo AV bažnyčioj Kris
taus Karaliaus šventėje.

A. Ambrozaičio vad, AV par. 
choras atliko gerai paruoštą reli
ginę programą Kristaus Kara
liaus ir Vėlinių šventėse.

Sv. Onos dr-jos AV skyriaus 
susirinkimas ši sekmadieni tuoj 
po Sumos klebonijoje.

Seštad. mokyklų tėvų komite- _ ___
tų-rengiamas metinis balius Įvy- > ijnskas §20: po $10: J. Venckus, 
ko praeitą seštad. AV par. saleje. ■ p Alekna. VI. Juodis, Alb. Šlape- 

Vietoi sveikinimu Trumpą, bet įdomią meninę prog-! 1is Alb Kinderis, F. Budauskas,
vietoj sveiKinimų .•. raina išpildė sol. J. Pauhute, is- A Vilime P. ... K V. Vokietijos “TŽ” red. gąu- raiškinio šokio šokėja B. Vaitkų \azjkaus_kas’. A- Vilimas, P.

par. KLK Moterų dr-jos skyrius na. prašančių siųsti laik- naitė ir Montrealio Dramos Teat

Š.m. lapkričio 11 d., šeštadienį, 7.30 v
Prisikėlimo parapijos salėje įvyks
-■e.'

Bendras Balius

VISUS MALONIAI KVIEČIA .
Šv. Jono Kr. draugijos 

mėnesinis susirinkimas Įvyksta ši 
sekmadienj, lapkričio 12 d. 3 vai., 
muzikos studijoje, virš “TŽ”. Už 
draugijos mirusius narius pamal
dos šv. Jono Kr. bažnyčioje ■— 
šeštadieni, lapkr. 18 d. 8.30 vai. 
ryto.. '

SKAUTORAMA \y;..;;
Ši sekmadieni, lapkričio 12 d. 

5 vai. p .p. Prisikėlimo par. audi- 
tori j o j Toronto skautai-tės ruo
šia pirmą kartą nepaprastą pasi
rodymą — skautoramą.

Programoje dalyvauja Toronto 
tautinių šokių grupė, vad. Turu- 
tos ir Hamiltono — vad. G. 
Breichmanienės. Kitą programos 
dali išpildys kun. B. Pacevičiaus, 
ps. K. Batūros ir S. Skirgailaitės 
vadovaujamos grupės.

Skautai-tės kviečia visus To
ronto ir apylinkės lietuvius i ŠĮ 
parengimą atsilankyti.

Tuntų vadija
i

SLA 236 kp. susirinkimas
Įvyksta ši sekmadieni, lapkr. 12 
d. 2 vai. p.p. Liet. Namuose.
. Kuopos pirm. St. Jokūbaitis i 
padarys pranešimą iš pasikalbę-; 
jimo su SLA prez. P. Dargiu, St J 
Catharines.

Po susirinkimo numatoma pa

GROS“OLYMPIA” ORKESTRAS
VEIKS TURTINGAS BUFETAS
BUS LOTERIJA IR KITI ĮVAIRUMAI
ĮĖJIMO DOVANA — $1000 GYVYBES APDRAUDA
Įėjimas $1.50. -*^'7

SLA 236 KUOPA IR 
SPORTO KLUBAS “VYTIS”

Pirmiausia v-bos pirm. St. Kę»^

Lietuvių Studentų Sujungus rengiami 
lapkričio 10 cL, penktadienį, 8 vai. vak.

ERDVIU ŠOKIAI
• Saulės Princesė!
• Garbės svečias — Jurinas Gagarinavičius
• Pirmieji 20 atvykę gaus ... ?
• Kviečiami ir 13-tos klasės studentai.

Šv. Jono parapijos salėje.
Valdyba

SKAUTORAMA
- aprašymas kronikoj

šeimos, lietuviškos gimnazijos ir 
kt. klausimais.

Konstatuota, kad kaikurios re
zoliucijos yra tokio bendro pobū
džio, kad nieko konkrečiai nepa
sako. Kadangi originalaus jų 
teksto nebuvo ir jos paskaitytos 
iš neoficialaus spaudos teksto, 
tai prie rezoliucijų Kr. V-ai teks 
dar sugrįžti.

Svarstyti Winnipego ir St. Ca
tharines iškeltieji klausimai bei 
kaikurie 5 nesusipratimai. Šiais 
reikalais, yra daromi žygiai, sie
kiant neaiškumus bei nesklandu
mus išaiškinti bei išlyginti.

KLB Krašto Tarybos rinkimai 
nutarta daryti 1962 m. balandžio 
29 d. Rinkimų komisija sudaro
ma Montreąlyję. Komisijai jau 
numatyti ir kandidatai.

Posėdžio sale paskaityti gautie
ji raštai bei laiškai ir telegramos. 

KLB KV Inf.
Aukojo AV bažnyčios remon

tui- L Gurčinas S40; Alf. Vaza-

Penkmečio sukaktis 
Lapkričio 19 d. Prisikėlimo

ruošia savo veiklos penkmečio 
minėjimą — didžiojoje salėje 5 
vai. p.p. '

Programoje: p. Ramūnienė iš 
___ _ ' Otavos skaitys paskaitą, sol. Sriu- 

rodvti kultūrini filmą, jei jis bus' Riškienė išpildys Verdi, Puccini 
gautas iš pasižadėjusių kanadie- f kt- °Pe™ ariJas: taiP PaĮir he’

.Bagužis, E. Elvidge, J. Motuzas
Surinkta A V b-je pr. sekmadie-rašti. Ten yra vienišų lietuvių, gy- ro aktorius L. Barauskas. Su- Surinkta AV b-jc pr. sekmadie- 

venančių tarp svetimtaučių, bet prasdami lietuviškosios mokvklos n: parapijos reikalams — $176,- 
negalinčių prenumeruoti laikraš- svarbą mūsų jaunimui, i mokyklų 83: gėlėms — $158.41. Visų šven-

“TŽ ’ leidėjai neišgali siųsti šalpai skiriamą vakarą atsilankė Fų dieną — parapijos reikalams 
Je£kas galėtų to- gražus skaičius^svečių. — $128.24; Kat. Bažnyčios rei-

1 Šv. Onos dr-jos rengta vąkarie-! kalams Kanadoje — $81,72.
v; TZ"' * 4. * i. * _ ■

C1U

Skautų tėvams
Skautų-čių tėveliai, 

nepamiršti, kad vadovai daug su
gaišta laiko, be jokio atlyginimo 
auklėdami jūsų vaikus. Jūsų pa
reiga juos paremti. Maloniai pra
šome visus dalyvauti lapkričio 12 
d. 5 vai. p.p. Prisikėlimo par. sa
lėje, skautų-čių ruošiamoje skau- 
toramoje ir Įvertinti jų darbus.

Taip pat mes prašome visus at
silankyti į skautų tėvų - rėmėjų 
ir sk. “židinio” ruošiamą šokių 
vakarą, lapkričio 18 d. 7.30 v. v. 
Prisikėlimo par. salėje. Pelnas 
skiriamas skautų stovyklavietei 
Įsigyti. Sk. tėvų-rėmėjų k-tas

LN šėrų ir alyvos vajus
Praeitą savaitę LN Šerus įsigi- 

įjo: A. Varnavičlus 2. J. Graibus 
i ir J. Petrauskas po 1. Alyvą pei’ 
; LN užsisakė: J. Stanionis, A. Au
gutis, H. Šatkus. K. Marcinkus. 
Pr, Alšėnas, J. Petrauskas. A. 
Giedraitis, V. Abromaitis. Viso 
šiais metais parduota 38 Šerai ir 
gauta 72 alyvos užsakymai.

LN biudžeto svarbi pozicija yra 
parengimai bei pobūviai. Rugpjū
čio - spalio tarpsnyje penktadie
nių pobūviai - alučiai buvo Li
quor Central Board ir policijos 
sutrukdyti ir žymiai atsiliepė i 
LN pajamas, bet dabar padėtis 
atstatyta, visi leidimai atgauti ir 
parengimai bei pobūviai vyksta 
pilnu tempu. P. L.

Dūdonienė su sūneliu iš Ed- 
montono turėjo progos paviešėti 
Toronte porą savaičių ir aplanky
ti savo artimuosius, ją daug kas 
prisimena iš to meto, kai ji gyve
no Toronte ir buvo veikli vaidini
mų bei šiaip parengimų dalyvė. 
Gyvendama Edmontone, kur jos | 
vyras tarnauja karinės aviacijos! 
orkestre, dirba su lietuvių vai
kais. pamokydama juos lietuviš
kai skaityti ir rašyti. P. Dudonis! 
laikinai buvo atsiųstas tarnybi-1 
niais reikalais i Camp Borden.

Simfoniniai koncertai
Toronte dar neprasidėjo dėl mu
zikantų unijos nesusitarimo su 
orkestro vadovybe. Koncertai bū
davo reguliarūs kasmet Toronto) 
Massey Hali. Simfoninis orkest- j 
ras per sezoną turi $420.000 iš
laidų. Turtinga Ontarioporvinci- 
ja neprideda nė cento jo išlaiky- • 
mui. ■■ ■'

prašomi

tuvių kompozitorių kūrinius.
Įėjimas ir vaišės nemokamai. 

Sk. valdyba maloniai kviečia vi
sas Toronto lietuves! Valdyba

Mirė. Pirmadieni iš šv. Pranciš
kaus kanadiečių katalikų bažny
čios palaidotas a.a. Pranas Kaz
lauskas. Velionies tėvas. Jonas 
Kazlauskas, daug yra prisidėjęs 
prie šv. Jono Kr. bažnyčios.

Sekmadienio nakti Mimico 
priemiestyje mirė a.a. Ciglerienė.

Mirė Lietuvoje. Giminės pra
neša, kad spalio 23 d. Lietuvoje, 
Piežaičiuose, širdies smūgiu mi
rė a.a. kan. Stasys Būdvytis. Iš 
kanauninko giminių Toronte yra 
p. Vaidotienė.

E. ir J. Matulaičiu išleistuvės
Praeitą penktadieni šv. Jono 

Kr. parap. salėje buvo suruoštos 
gražios išleistuvės, kuriose daly
vavo p. Matulaičių tėvai, giminės 
ir draugai. Oficialiąją dali pra
vedė V. Aušrotas, o prasmingose 
kalbose palinkėjo laimės klebo-

CIO. '
nemokamai. <
kiems tautiečiams užprenume- ~ __
ruoti laikrašti, leidėjai būtų la- nė šv. Kazimiero par. svetainėje
bai dėkingi. Rašykite ar skambin- praeita šeštadieni praėjo su pa- rNEI UI 
kite šiuo^reikalu “TŽ” administ- sisekimu. Šis faktas rodo, kad DELHI, Unt.
džio sveikinimai užjūrio lietu- rjaiė^i turėti 2 parengimus Ta na KLB Pelhi apylinkės valdyba, talki- v:ornc J < pajėgi įureu z, paiengimui 14 pa narna vietos sauhų būrio ir visų lie-

t _______ savaitgalio vakarą, jeigu tiktai tuviškų organizacijų, lapkričio 18 d.
7 vol vak. Delhi lenkų salėje ruo- 

; šia įspūdingą mūsų Kariuomenės 
šventės minėjimą. Paskaita skaitys 
Stepas Jakubickas tema: Lietuvos ka
riuomenės žygiai ir tautos ateitis.

Meninę dalį išpildys Toronto liet, 
vyrų kvartetas, vad. muz. St. Gaileyi- 
čiaus.

ivii m. verauiie, Kunigu įsven-j Visi buvę Lietuvos kariuomenės ka-; 
tintas 1937 m. Mokslo laipsniai: į rja^ šauliai ir visa lietuviška visuome- 
filosofijos daktaras, literatūros nė prašoma kuo gausiausiai dalyvauti, 
licehcijatas. istorijos magistras ir prisilaikant punktualumo. - 
pedagogikos baigimo diplomas. ' Apylinkės valdyba -

bai dėkingi. Rašykite ar skambin- praeitą šeštadieni praėjo su pa-i 

racijai. Tai būtų geriausio pobū-, Montrealio lietuviu kolonija yra 
(ižin ęvpikinimai užinrin lipfn. h

viams. ______ °__  _____ ______
J. Kudirka iš Quebeco prov. po- §įe. parengimai vra skirtingi savo 7*3(Tval 

vestuvinės keliones proga lankėsi programa ir paskirtimi. - *
Toronte abiejose pcrapųcsc.: -- - * ....
Žmona — Quebeco prancūzė, bet; 
rodo noro pramokti lietuviškai. 
J. Kudirka gyvena netoli Bay Co
meau ir dirba prie užtvankų ir 
kitokių statybų.

parapijose.- Nauju vyskupu paskirtas kun.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
arba 1 k a mb. ir virtuvė. 623 Brock 
Ave. Tel. LE. 6-2223.
Išnuomojami kambarys ir virtuvė 317 
Indian Rd. prie Bloor. Tel. LE. 5-1584.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

! nas T. Placidas. OFM, Iz. Matuse- į
vičiūtė ir p. Treigys. Visi kalbėję;
apgailestavo Matulaičių išvykimą BALI IC MuVEKb

Paulius Gregoire. Montrealio 
un-to studentų kapelionas. Tai 
penktas vyskupas pagalbininkas 
Montrealio kardinolui. Jis yra g. 
1911 m. Verdune, kunigu Įšven-

į Kaliforniją, nes Torontas nustos Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis1 tuv? Vatikanui, Italijos'vyriausy- 
netik gabaus ir energingo rango- distancijomis. Visas vežamas turtas ap- bei. laikraščiams ir visoms anti- 
vo. pastačiusio Vaikų Namus -ir draustas. Važiuojam kas savaitę . Į komunistinėms organizacijoms.

Liet, biuletenis, kurį skaito ministerial;
PLB Kanados Krašto Valdyba 

biuleteniu Nr. 26 kreipiasi i apy
linkių valdybas, prašydama at
siųsti iki lapkričio 15 d. tam tik
rą sumą aukų, kad galėtų suda
ryti reikiamus $300 “Elta-Press” 
biuleteniui Italijoj paremti. Biu
letenis leidžiamas italų kalba ir 
yra labai didelis veiksnys kovoje 
už Lietuvos laisvę. Jis yra pa
grindinis žinių šaltinis apie' Lie-

tuvių Dienos, ir Krašto Valdybos- 
iždas yra tuščias. *

Krašto Taryba praeitoje sesi
joje Įpareigojo valdybą kreiptis. į' 
apylinkes ir prašyti aukų, nes so
lidarumo Įnašai vos patenkina- 
Krašto Valdybos bėgamuosius 
reikalus.

kryžiu, bet ir lietuviškos šeimos. Ii,. -. . v. , - j tona, North Bay, budbun ir kitur.Isleistuves suruose p. Matulai- -30 dewson st.. TORONTO
Čių draugai. B. I Telefonas LE. 4-1403

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
Suvenirą ir jvalrią reikmenų krautuvėn

121? bundas St W. Tek LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

C’y^akvmai priima mi ir naštų

Matydama jo svarbą PLB Ka
nados Krašto Valdyba 1959 m. 
nutarė remti biuletenio leidimą 
skirdama kas pusmeti po S300. 
Šiais metais nebuvus pelno iš Lię-

DISTRK T ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pasta tai-Ž2mė-Draudimas-Paskolos

Maisto krautuvė (išskyrus alų ir 
šviežia mėsą) Verdune. lietuviams 
gerai žinoma savo produktais ir pel
ningumu. Inventorius $9.000. pre
kės $4.000. apyvarta savait. $1.200. 
Parduodama už $14.000.

P. Adamonis. RA. 2-2472.

TAU PYK I R SKOLI NKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
RANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskvili ’•»*»kalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280

408 Roncesvalies Avė. Tel. LE. 5^194^
.. kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

Greičiausias būdas 
užsakyti šventinius dovanų siuntinius ! 
i Lietuva per “TAURO” siunt. b-vės 
atstovą ST. PRAKAPĄ — RO. 7-9088, 
18 Brookside Ave., Toronto 9.

Pagal susitarimą atvykstu i namus 
su pavyzdžiais iš ko galite pasirinkti 
medž.. kurios patinka. Tai nėra stand, 
siunt.. bet viskas, ka pasirinksite ir 
tas bus nusiųsta. Maistas. Akordeonai 
ir kt. Visi užsakymai apdrausti ir nu-' 
eina per 3-4 savaites. Taip pat galite 
gauti ir liet, ilgo grojimo plokštelių 
pigiomis kainomis. į

Jei planuojate siusti — paskambin
kite. patarsiu, kokios medž. geriausiai 
eina IJetWTsje./;:':Ą;!;;;Ą7

Cigarečių kartonas už $3.09
Jci jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo d?ik- 
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 europietiškų mišinių, kaip trejos devvnerios. -amu. 
nėlės, zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairins FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONF-RELL. HOWĘLI, 

ir kL, jms gali gauti pas nvs su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NFMOKAMA1 VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real EsUte Boards narys.

1611 Bloor, St. W. Toronto, Ont.
Telefonąi: LE. 6-2738, LE. 6-2664

■"/: Vakarais — HU. 9-1543.

BROCK — QUEEN. ■ $1.000 įmokėti, balansas $12.000 per 13 metų, moder
niškas, 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema. 

.• garažas. ...■■■>-y.
BATHURST —BLOOR. $2.500 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metų.

8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate” 
oardavimas.

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 imokėti. balansas $14.500 nėr 10 metų.
7 kambariai, prie pat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 

.' tomiškas.- gražus namas.
SIX POINT — BLOOR. $10.000 įmokėti, balansas $11.500 per 10 metų.

Socialiai statytas bungalow, riisvs nilnai užbaigtas, geram rezid. rajone.
KRAUTUVE — BLOOR — DUNDAS. $5.000 imokėti, balansas $17.500.

Modemiškai pastatvtas. plius du butai, geroj vietoj.
TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 imokėti. balansas $22.000. 17 

kambariu, balkonai, vienu metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai, virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai

;; langai. >. -.s; :.„U ■■

Pas mus randasi dan<? naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl jofotmacljų jkmnMddte A. GARBENIUI.




