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Rūpintojėlis bažnyčioj
‘ Rūpintojėlių žemė” mūsų visų kalboje reiškia Lietuvą. Daž

nai mes ją taip apibūdiname, nes ištikrųjų matėme ją Rūpinto-, 
jėlio stebimą daugely vietų, pakelėse ir sodybose. Ir toks mielas 
mūsų tas Rūpintojėlis. Tačiau, nuostabus dalykas, nei Rūpinto
jėlis, nei lietuviškųjų dievdirbių kryžiai ar stogastulpiai neįėjo 
į lietuviškas bažnyčias. Nedažnai jie peržengė ir šventoriaus 
mūrą, nors visiškai viešpatavo kapuose. Lietuviškųjų dievdirbių 
kūriniai — ir Rūpintojėliai ir šventųjų stovylos neįžengė taip 
pat į lietuvišką grįčią ar seklyčią, nors kryželis ir šventųjų pa
veikslai buvo lietuviškoą trobos būtinybė. Kodėl taip atsitiko, 
suprasti nesunku — kas tvarkė bažnyčių puošimą, kas nurodinė
jo kaip dera papuošti krikščionio trobos vidų, nevertino lietu
viškojo liaudies meno kūrinių, pers juose tos krikščioniškos 
dvasios ir minties dažnai buvo daug daugiau, negu pav. taip 
plačiai paplitusiuose pigaus skonio rėkiančio tvaskesio šventųjų 
paveiksluose. Gaila, bet ištikrųjų buvo verčiamasi dažnai meniš
kai visiškai beverčiais dalykais,-o savųjų gilaus grožio kūrinių 
nepriimama, nes tokių dalykų nebuvo kitų kraštų bažnyčiose. 
Nematė ten nieko panašaus į savojo liaudies meno kūrinius nei 
dvasininkai, nei senųjų laikų bažnyčių fundatoriai bei ''puošėjai 
didžiūnai ar bajorėliai. Jie ir suformavo šitokią pažiūrą bei ši
tokius papročius. Jei nori pamatyti Rūpintojėlį, eik į sodybas ar 
kapus, bt tik ne bažnyčion.

O kodėl gi mūsasis Rūpintojėlis bažnyčion netinka'? Kas gi 
.jis yrą? Juk tai Pasaulio Valdovas Kristus — Dievas, susirūpinęs 
žmonijos vargais, jos gyvenimu, liūdįs dėl neteisybių gausybės, 
dėl to, kad jo mokslas dar neperdirbo žmogaus, liudįs, kad žmo
gus žmogų skriaudžia... Lietuvis Kristų pavaizdavo tokį, kokį 
girdėjo evangelijoje liūdinti, dėl Jeruzalės skaudaus, likimo, 
kurio taip pat nepajėgė paveikti, kuris Jo taip pat nepaklausė. 
Kodėl gi šitaip suprastas Kristus - Rūpintojėlis negali būti baž
nyčioje, kaip joje daug kur matėme panašios minties Apvaizdos 
akį? Kodėl gi mūsų bažnyčiose būtinai turi būti tpkis Kristus, 
kokį jį suprato ir prie kokio pagalbos šaukiasi pav. italai, ispanai 
ar prancūzai. Tiesa, mes neturėjome tokių genialiiĮ kūrėjų me
nininkų, kaip anos tautos, kurie lietuvio širdžiai artimą Kristaus 
vaizdą būtų išreiškę tobulomis klasinio meno formomis. Bet juk 
meninių kūrinių vertė ne vien nuo to pareina, o juo labiau jų 
gyvenimiškai reikšmė. Buvo laikai, kada pas mus buvo pav. bi
jomasi net neįprasto, šventųjų sąrašuose nesančio vardo. Sian-. 
dien šita baimę, jau nugalėta ir jokio nesutarimo su tikėjimu dėl

Nežinios diettėsJ

Niujorko bendradarbio
Z*'

Nežiūrint, kad. JAV užs. po-'esą nebeišleidžiamasis ambasa- 
iitikos autorius Dulles vėl skel- į dos arba nedrįstąs lankytis gau
bė pasauliui, jog JAV tesutiks - -----  —------------- -- L*lr-----
tik su laisvę visiems užtikri
nančia taika, tuo pačiu metu 
stiprinant Š. Atlanto Sąjungą, 
“Ženevos didvyrių” jau nuo 
1940 m. skleidžiamas mitas apie 
“taikingą laisvos žmonijos su
gyvenimą su proletariato tiro
nais”, daugelį stūmė į nežinią 
ir net neviltį. Negalėjo sustip
rinti abejojančių lietuvių ir sa
vųjų politikų Niujorke pasi
metimas dabartyje.

Nežinia tebegaubė
lietuviškas konferencijas
Konferencijos vyko Niujorke, 

nors dėl “laiko stokos” jese ne
dalyvavo nei mažlietuviai, nei 
Ūkininkų partijos delegatai. 
Ryškėjo nuomonė, kad KD bus 
palikta VLIKo prezidiumo va
dovybė Amerikoje, gi laicisti
nės grupės pasiliksiančios Vyk- 
demosips Tarybos Europoje 
kontrolę. Socialdemokratai no
rėjo, kad visos “tikrai derhokra-! 
tiškos” 1926 m. liet, partijos pa-

siuose priėmimuose ir baliuose, 
nes neturįs... smokingo ir la- 
kiruotų batų.

Ciniškiausias' JT aktas buvo 
“Žmogaus Teisių Konvencijos” 
projekto svarstymas, nežiūrint, 
net nei “Pasaulio; Žydų Kongre
so” reikalavimo svarstymą ati
dėti kitiems metalą. Nors da
bar lietuviška spauda visos šios 
JT akcijos beveik'^tepastebėjo, 
bet anksčiau buvo tašoma, kad 
ši konvencija dabartinėje for
moje yra priešinga^mūsų inte
resams, nes kliudytų remti Lie
tuvos pogrindį, neįįper radijus. 
Net ir sovietai užtikę JT svars
tomo? konvencijoj šakinį, kuris 
sukėlė skandaliuką. Įsvedas Dag 
Hammarskjold, JT sekretorius, 
uždusęs atbėgo i “S>H ir K Ko
miteto” posėdį ir-'-kvietė “tautų 
apsisprendimo reikalą išbrauk- 
iš svarstomosios 7‘Žinogaus' te;- 
sių konvencijos”, paliekant- tai 
kitai pakomisei. Arabas Barody 
tuoj švedą paklaųsėįį kuri iš ko- 

sižadėtu"Tad* dedureVr dTfarto į balinių valstybių.Jį taip už- 
VLIKo ‘ buveinė ‘ būtų perkelta spaude, o afganisvapietis Paz- 
Niuibrkan, tačiau - kiti su tub ya_į.?raįeJo....s.^’ 
nesutikę. Tikrumoje VLIKo 
prezidium. keltųsi ten, kur wks 
VLIKo sesijos — tai yra Niu- 
jorkan. Tautininkai laikėsi se
nosios strategijos. Jų atstovas

pintojėlį Į bažnyčias. Juk jis mums toks artimas, toks mielas, 
kad tikrai galime Jam pasiguosti, pasiskųsti, Jo maldauti... Ki
tos tautos net tikrai keistą modernišką meną įsileido i bažnyčias, 
tai kodėl mes negalime Įsileisti Rūpintojėlio, prieš kurį lietuvis 
amžius kepurę movė, prieš kurį suklupęs palaimos maldavo.

Malonu, kad pirmoji tokia bažnyčia sū Rūpintojėliu, atrodo, 
bus Toronto Prisikėlimo bažnyčia. Rūpintojėlis jau . yra išdrož
tas skulptoriaus Kašubos ir laikomas laikinųjų pamaldų patalpų 
žokristijoje. Tiesa, gal dabartinėje žemokoje pamaldų salėje to
kia milžiniška figūra atrodytų prislėgta, tačiau išlakioje bū
simoje bažnyčioje jis bus didinga puošmena.

Susivienijo milijonas darbininku
Iki šiol Kanadoj veikė dvi vimams. Darbo ir Amatų Kon- 

stambios ir panašios darbininkų greso suvažiavimas įvyko Wind- 
unijos CCL — Canadian Con-, sore birželio mėn., o Darbo Kon- 
gress of Labor ir TLC — Trades į greso — Toronte praėjusią sa- 
and Labor Congress. Pirmoji at- jvaitę. Vienybės planas abiejų
stovayo- organizuotus darbinin
kus, antroji — darbininkus ir 
amatininkus. Prieš 19 metų bu
vo tiktai viena organizacija, bet 
kai atsirado nesusipratimų, įvy
ko skilimas. Dabar šis skilimas 
baigtas ir sueita į vieną uniją, 
kuri atstovausianti milijoną dar
bininkų. Nuo šiol ji vadinsis 
CLC — Canadian Labor Con
gress. t.y. Kanados Darbo Kon
gresas.

Šių organizacijų suvienijimas 
buvo ruošiamas jau senokai. At
skiruose suvažiavimuose buvo 
išrinkti atstovai paruošti vieny
bės planui. Vėliau šis planas bu
vo pateiktas patvirtinti suvažia-

I patvirtintas ir numatyta ben
dra vadovybė, kurios pirminin
kas yra Jodoin, iš Quebec prov.

Pagal naująjį statutą, suva
žiavimai bus šaukiami ne kas
met, o kas antri metai; atstovai 
bus siunčiami —- vienas nuo 
tūkstančio; vicepirmininkai bus 
renkami rajonais. Be to, naujo
ji unija, oficialiai ir bent pra
džioj, nelaikys surišta su socia
listine CCF politine partija. 
Praktiškai betgi ši partija lik
sianti ir toliau politiniu unijos 
Įrankiu, panašiai kaip D. Brita
nijoj darbiečių partija. Ta link
me buvo pasisakyta ir CCL su
važiavime Toronte.

permainų ir 
nas tokių grasinimų atrodė pra
nešimas “Margutyje”, esą reikia 
paskelbti prel. M. Krupavičiaus 
1940 metu memorandumą Mas
kvos marijonetei Justui Pelec- 
kiui. Ja'me esą buvo tikėta, kaip 
dar ir dabar taip nuoširdžiai te
betiki Kanados užs. reik, minis
teris Pearson, “taikingu sugy
venimu”. Daugumos VLIKo 
grupių kalbėtojai manė “pa
skelbimą” esant “smerktinu, 
neatsakomingu veiksmu” ir 
manė,'kad šitokiu būdu einant 
''demokratiškai tarpusavio- ko
vai nukentės galiausiai tik ken
čianti tauta). Iš Lietuvos gauto
mis žiniomis, paskutiniosios 
tautininkų vyriausybės minst- 
ras pirmininkas Antanas Mer- 
kvs, svarbiausias gėdingos ka
pituliacijos sovietams liudinin
kas. irgi beviltiškai tikėjęs “tai
kinga koegzistencija” su Mask
va” yra jau miręs kažkur trem
tyje, o jo našlei ir sūnui buvo 
galiausiai leista grįžti tėvynėn.

Dviveidiškumas J. Tautose
Dėmesio vertas praėjusios sa

vaitės. Įvykis buvo “socialinio, 
humanitarinio ir kultūrinio ko
miteto” pasisakymas prieš Jifo- 
zo Matulio, sovietiškosios- iš
kamšos, pateiktos rezoliucijos, 
prašant. JT perimtų MVD poli
cijos vaidmenį grąžinti pabėgė
lius tėvynėn. Narkeliūnaitė iš 
JT rašė, kad Matulio vaidmuo 
bene tuo jau ir pasibaigė. Jis,

torius yra visiškai pametęs gal
vą”. Švedas aiškino^kad mažiu
kams taip užsispyrus reikalau
ti tautoms apsisprendimo teisės, 
konvencija negalėsianti būti 

' gjgkąminga. -
Nežinia dėl &aevoš - 
konferencijos
Jau kelios savaitės kaip Va

karų valstybininkai neatsidžiau 
gia savitarpio vieningumu ir 
pasiruošta “aiškia ir nepakeičia
ma programa”. Ženevos konfe
rencijai. Jie betgi mano, kad iš 
Ženevos vargiai kas išeis. Gerb
dami prezidento ir britų prem- 
iero tironams duotus pažadus 
Paryžiuje baigė ruošti sovietų 
tiranijos saugumo garantijų 
projektą. Britai spyrę amerikie
čius žadėti viską, kad tik suvie
nytų Vokietiją (Iš Vokietijos 
pranešama, kad vokiečiai “sa
vanoriai” masiškai atsiima pa
reiškimus stot į “Wehrmachtą”, 
o užs. reik. min. von Brentano 
viešai graudeno, esą vakariečių 
neryžtingumas veda prie naujo 
“Mūncheno”). Britų hipotezė 
buvo paremta argumentu, kad 
iki sovietai nesutiks su Vokie
tijos suvienijimu, kalbos nebū
sią dėl sovietų saugumo garan
tijų ar “Rytų Europos tam tik
ros zonos užšaldymo”! Ameri
kiečiai betgi abejojo, ar sovietai 
britais .patikėtų ir galvojo esą 
reikia įtikinti sovietus “geleži-
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Iš Vilniaus Dienos Toronte: Kalba gen. konsulas min. Vyt. Gylys, VKLS Centro Valdybos pirm, 
adv. A. Juknevičius ir mons. L. Tulaba. Tarp meninės dalies išpildytojų matyti B. Saplys, To
ronto. VKLS skyriaus pirm., atidarąs iškilmes. Smuikuoja Stp. Kairys. Solistės V. Panavaitė ir 
L. Šturmaitytė su akompaniatorių muz. St. Gailevičium.

Azijos tautų koalicija prieš di
džiuosius Jungtinėse Tautose; 
Nr. 2 — europiečių nusiginkla
vimas, paliekant amerikiečiams 
policijos pareigas; Nr. 3 — Mas
kvos “draugiškumas” siunčiant 
ginklus Egiptui; Nr. 4 — Marša
lo Tito kraujo giminystė su ti
ronais; Nr. 5 — chaosas ir biu
rokratizmas Formozoje. Rėston 
taip pat rašė apie pamoką, ku
rią pačiam min. Dulles išdrožęs 
Norvegijos užs. reik, ministeris 
dr. Joseph Luns, specialiai nu
vykęs Vašingtonan. Norvegijo
je esą pasipiktinta, kad Š. At
lanto Sąj. organizacijos centri-

(Nukelta į 2 psl.)

KANADOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA 

įvykusi pr. savaitę Otavoje iš
rinko naujai kadencijai pirmi
ninku — Quebeco arkivyskupą

Savaitės įvykiai

KANADA PREKIAUS SU SOW
Užs. r. min. Pearson, viešėjęs I pajėgume ir galinčios pliekti ru-! nešimą. Dar nežinoma kokie bus 

Maskvoj ištisą savaitę, išskrido J sus: “We can knock hell of i šio incidento padariniai. Mano- 
į Sin^apo’-e kur dalyvaus Co-! t^em’• Tai sujaudino min. !<na, kad Kanados gynybos mi- 
lombo plano velstybiu kenferen- i Pearsoną ir visą Kanados yy-įnisteris Campney, grįžęs iš Eu-

SĄJUNGA
pia, kad Kanados gynybos mi-

cijoj. Po jo pasitarimų su Krem
liaus vadovais -buvo paskelbtas 
oficialus pranešimas, esą buvo 
sutarta sudaryti Kanados — S. 
Sąjungos prekybos sutarti tei
kiant viena kitai palankiausias 
sąlygas. Nors buvo skelbta so
vietų spaudoj, kad tai jungtinis 
pranešimas, bet min. Pearson 
vėliau pareiškė, kad tai buvę pa
daryta be jo žinios. Buvęs pa
ruoštas projektas jo pavaduoto
jų ir patekęs spaudon peranksti, 
nors esminių klaidų nebuvę. De
rybos, tiesa, nebuvo baigtos ir 
jos bus tęsiamos Otavoje. Pasak 
Kanados, prekybos min..Howe. 
esą galimas dalykas, kad bus su
sitarta.

Bemezgant min. Pearsonui ge
rus santykius Maskvoj, grįžęs iš 
Europos kanadietis karininkas 
Fred Carpenter, aviacijos vir-

riausvbę.. Vėliau buvo pranešta, 
kad ‘
liai perdavė korespondento pra-

Vakariečiu gynyba pasenusi

ropos, sudraus karinius vadus, 
Tasso” pareigūnai netiks- i kad savo pareiškimais nedrums- 
>rviavo knrosnnndpntn nra- 1 tų vyriausybės politikos.

Nustebino visuomenę marša
las Montgomery, pareikšdamas, 
kad Vak. Europos gynybos siste
ma esanti visiškai pasenusi. Pės
tininkų ir šarvuotų dalinių stra
tegija. kuri buvusi vartojama 
praeitame kare reikia esą už
miršti. Ateities kare puolimo 
staigumas ir jėga būsią tokie di
deli, kad sunaikinimas prasidė
siąs tuoj pat. Nebūsią laiko or
ganizuoti pasipriešinimo, kaip 
kad būdavo ligšiol. Jo nuomo
ne, Vakarai turį sustiprinti sa
vo aviacija, kariuomenės dali
nius pritaikyti atominei strate
gijai ir gynyba planuoti visos 
žemės mastu. Svarbiausias da-

ti erdvę tiktai sunaikindami 
priešo oro pajėgas. Mes niekad 
to neatsieksime, jei nesuorgani
zuosime vieningos Vakarų avia
cijos". Pasak jo, Vakarų oro pa
jėgos turėtu būti pavestas vie
nai vadovybei, kurios priešaky 
stovėtų amerikietis. Jis netgi 
apgailestavo, kad ’ iššvaistoma 
tiek daug lėšų atskirų kraštų 
laivynams, armijoms ' ir aviaci
joms. Visa tai esą turėtu būti 
vienoj jungtinėj vadovybėj.

nės uždangos” nereikalingumu. M. Roy, vicepirmininku — Ha- 
Vašingtone buvo jau žinoma, lifaxo arkivysk. G. Berry, iždi- 
kad sovietai į tai ruošės prieš- ninku — Otavos arkivysk. J. 
pasiūlymu išplėsti “turistų” Lemieux, O.P., nariu — 
lankymąsi (Britai labai nuste- pego arkiv. Ph. F. Pocock. Kon- 
bo, kad jiems Leningrade už- 
kvietus visą sovietinę visuome
nę aplankyti karo laivus, kari
nė policija teleido britų laivus 
lankyti tik “turistus” su atitin
kamais “ištikimybės” liudiji
mais”). Sovietai, siūlydami iš
plėsti “turizmą” žinojo, . kad 
amerikiečiams susidarytų dide
lių sunkumų panaikinti McCar- 
ran įvažiavimo įstatymą, drau
džiantį į JAV įvažiuoti “sateli
tams”. k

“Mažieji už mažuosius”
James Reston komentavo, 

kad ne tik Maskvoj bet ir Va
šingtone esama bėdų: Nr. 1 — 
mažųjų Afrikos, Amerikoj ir talavimo sekcijoms.

Winni-

ferencijos vadovybę sudaro 9 
nariai, kurių tik dalis buvo per
rinkta, į ją savaime įeina abu 
kardinolai.

Posėdžiuose dalyvavo 65 vys
kupai iš 76. Buvo svarstomi K. 
Bažnyčios plėtimosi reikalai 
Kanadoje, misijų, imigracijos, 
liturginiai ir kt. reikalai. Vys
kupų konferencijos sekretorium 
paskirtas Mons. V. Bėlanger — 
prancūzų sekcijai ir kun. J. 
Čarley — anglų sekcijai. Taip 
pat išrinkti nauji vadovai misi
jų, auklėjimo - spaudos - radijo 
- kino, ligoninių - labdarybės, 
kat. akcijos - pasauliečių apaš-

Kertasi sovietų - vakariečių interesai Vid. Rytuose. Poženevinės 
nuotaikos įtakoj sovietai visuose frontuose buvo apstabdę vie
šąjį savo agresyvumą. Nors dar ir dabar tarp Bulganino ir Eisen- 
howerio tebeina pasikeitimai laiškais, kalbančiais apie nusiginkla
vimą ir jo kontrolės būdus, tačiau sovietai ėmė daryti jau naujus 
pajudėjimus, nebesiderinančius su Ženevos nuotaika. Pirmas toks 
ryškus pajudėjimas padarytas Vid. Rytuose pasiūlant Egiptui 
pirkti ginklų už medvilnę. Vakariečiai tuo susirūpino ir bandė 
paveikti sovietus susilaikyti®/---- - ■■■ ————-—------------
nuo tokio žingsnio, kad nesu
griautų karinio pajėgumo pu
siausvyros šioje pasaulio daly
je. Sovietai, užuot parodę pa
lankumą, savo atstovo Kaire So
lod lūpomis pareiškė, kad jie pa
siruošę dargi teikti visiems ara
bų ir Azijos kraštams techninę 
bei ūkinę pagalbą. Be to, sovie
tai esą pasiūlę teikti ginklų ir 
Izraeliui. Tai rodo sovietų ver
žimąsi į Vid. Rytus ir į Azijos 
kraštus — Pakistaną, Afganis
taną, Indiją ir kt., kur sovietų 
įmonės pradėjo siųsti savo žmo
nes jau anksčiau.

Vakariečiai iki 
teikti žymesnius kiekius ginklų 
arabų kraštams, kad nekiltų di
desnio masto karas su Izraeliu. 
Dabar gi, kai pajudėjo sovietai,

masis slaptais duomenimis ad
mirolas pabrėžė, kad sovietai 
dideliais šuoliais siekia izoliuoti 
Ameriką nuo Europos. Esą jie 
dąbar jau turį gana galingą puo
lamąjį laivyną, kuris esąs žy
miai didesnis nei vokiečių 1939 
m. Vieno jo štabo karininko pa
reiškimu, sovietų povandeninis, 
laivynas esąs šiuo metu didžiau
sias pasauly. Sovietai esą pasta
to tris povand. laivus kas dvi sa
vaites. Gen. Whitely pareiški
mu, sovietai dabar turi 175 divi
zijas, paruoštas kovai. Tariamo
ji demobilizacija 800.000 Vyrų 

šiol vengė į nesumažinusi karinio sovietų 
pajėgumo.

Krizė Prancūzijoj
Atsilaikiusi parlamente Maro

ko klausimu, E. Faure vyriausy-
vakariečiai irgi sujudo. Jiems bė atsimušė j Alžerijos klausi- 
pavyko prikalbinti Iraną dėtis mą jeį Maroko politikoj jį rė- 
prie savitarpės pagalbos sąjun- visas kairysis parlamento 
goš, kurią sudaro: lurkiia, Ira- sparnas, tai Alžerijos klausime oo ■i*' T") i f i i o > .. . ...

pavyko prikalbinti Iraną dėtis mą. Jei Maroko politikoj jį rė

šinink., pareiškė, esą kanadiečių ’ lykas būsimam kare būsiąs lai* 
eskadrilės Europoj yra m1 mėti erdvę: “Mes galime laimė-

— Edmontonas. — Tarpt, stu
dentų kongrese dalyvavusi Ka
nados un-tų 80 asmenų delega
cija atsisakė priklausyti tarpt, 
studentų sąjungai, esančiai ko
munistų įtakoj.

Pasitrauks sovietai iš R. Europos?
JAV legijonieriams Dulles pa- Į Vokietijos suvienijimu ir su pa

sakė kalbą, kurioje iškėlė sovie
tų dviveidiškumą. Esą jų poli
tika esanti nepastovi, ir todėl 
dažnai klaidinanti. Vakarie
čiams, pasak jo, tenka skaitytis 
ir su jų kieta jėga ir su kartais 
rodomu nuolaidumu, nesilei
džiant įtraukti f mirtinį pavojų. 
Esą daug reiškianti pasaulio 
opinija. Josi oš dėka sovietai jau
tėsi priversti pasitraukti iš Aust 
rijos. Jo nuomone, ji taip pat pa
veiksianti sovietus sutikti su

kas, Pakistanas ir D. Britanija. 
Tuo būdu Vid. Rytų kraštai liko 
suskaldyti: vienoj pusėj ambi
cingas Egiptas su Sirija ir Saudi 
Arabija, kitoj — Bagdado są
junga, kuriai priklauso Irakas ir 
Iranas. Šie pastarieji eina su va
kariečiais, anie bando sukti so
vietų' pusėn. Vakariečiai stebi 
šį vyksmą ir yra sutarę savo są
jungininkams teikti daugiau 
ginklų bei ūkinės paramos.

Aštrūs sovietu dantys
Prieš keturių didžiųjų užsie

nio r. ministerių konferenciją 
Ženevoj spalio 17 d. Š. Atlanto 
Saiungą, kuriai priklauso 15 
valstybių, buvo susirinkusi po
sėdžio. Kariniai vadai išdėstė 
gynybos ministeriams esamą pa-, 
dėti. Anot amerikiečio admirolo 
Wright, “užu sovietinės švpse-

1 verglųjų R. Europos kraštų ne
priklausomybės atstatymu.

, “Toks snaudimas palaiosniui ea- 
,li paversti sovietų sritis gerbti
na tautų bendruomenės dalimi”.

Prieš Dulles nuomonę aštriai 
pasisakė JAV Darbo Federacijos 
pirm. G. Meany, pareikšdamas, 
kad sovietuose niekas nepasikei
tė ir kad jo federacija atmetusi i__ ... __ _
visus sovietų bendradarbiavimo ■ nos slypi aštrūs dantys”. Sovie- 
pasiūlymus. Legionieriai jam i tų grėsmė šiuo metu esanti-net- 
smarkiai plojo. i gi didesnė nei anksčiau. Remda-

jis tos paramos neteko: socialis
tai pareiškė nepasitikėjimą. De
šinysis sparnas, ypač gaulistai, 
rodo tiktai dalinį pasitikėjimą. 
Apskritai, jis nebepasitiki E. 
Faure vyriausybės sugebėjimu 
įvykdyti numatomas reformas. 
Vyriausybė paprašė balsuoti pa- 
sitikėiimo klausimą, ir savaitės 
pradžioj bus žinomas jos liki
mas. Parlamento narių nuomo
nės gerokai suskilusios: vieni 
nori palikti Alžerija dabartinėj 
būklė’, kaip Prancūzijos sudė
tinę dali, kiti — duoti naują sta
tutą. Tuo tarpu Š. Afrikoj kovos 
tebeina; Prancūzijos delegacija 
JT, išėjusi dėl Alžerijos, grįšian
ti artimoj ateity.

Maroke sudaryta regentų ko
misija iš 4 narių. Ji eis atstatyto 
sultono pareigas. Numatoma, 
kad netrukus ji paves sudaryti 
vvViausybę vienam iš nuosai
kiau nacionalistų.

■hbhhki
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Lietuviai Kenčiančios Bažnyčios kongrese
“Bolševizmas — pakaitinė reli
gija”, o pirmosios dienos vakare 
apie “Bolševizmo satanokratiją” 
IT valdytojas M. Gelžinis. Į pa- 
skaitią, be kongreso dalyvių, bu
vo atvykę dar keli šimtai žmo-

Iš Rytų atbėgusieji katalikų 
dvasininkai pagalbos gauna iš 
“Ostpriesterhilfe” sambūrio. Šis 
sambūris drauge su kita dvasi
ninkams padėti organizaciją Kb- 
nigsteine, Taunus, Hesseno kraš-

■ te, į šiaurę nuo Frankfurto, yra 
nupirkęs žemės sklypą su pasta
tais. Sklype yra du dideli stati
niai, kurių viename veikia kuni
gų sėmiriarija, o kitame — gim
nazija ir bendrabučiai. Tarp 
klierikų yra ir dau£ vokiečių.

■ 1953 m. pastatyti “susitikimo na- 
. mai” su modemiška sale, turin

čia gerą akustiką, garsintuvais 
ir tt., jog ir tyliai pasakytas žo
dis girdimas tolimiausiuose salės 
kampeliuose. Tame centre yra 
kiekvienai Rytų tautai paskir
tas atskiras kambarys. Lietu
viams skirtas 19 kambarys, pa
švęstas amžinam vysk. Borise- 
vičiaus atminimui. Centre yra 
taip pat perstatyta labai moder
ni bažnyčia. Kaip statybos me
džiaga visur naudojamas tik be
tonas ir geležis ir stiklas. Cent
ro spiritus movens yra prof. 
Kindermanas, didelis lietuvių ir 
kitu pavergtųjų bičiulis.

Minimoji organizacija šiemet 
rugsėjo 12*15 čk sušaukė iš eilės 

'5 Kenčiančiosios Bažnyčios (Kir 
che in Not) kongresą. Jame da
lyvavo iš keturių žemynų 26 
valstybių atstovai, tarp jų visų 
bolševiku pavergtųjų Rytų ir 
Vidurio Europos kraštų delega
cijos. Dvasininkų namus pašven
tino kardinolas, o į iškilmes bu
vo suvažiavę penki vyskupai ir 
per - 600 delegatų. Reikšmingą 
sveikinimo žodį tarė taip pat fed. 
min. pabėgėlių, reikalams prof. 
Obelaenderis. Kongrese buvo 
dar daugiau -išryškinti bolševiz
mo nrĮešingumai Bažnyčiai ir 
krikščioniškajam pasauliui.
- ‘ Prof.“David iš Zuericho skaitė

-paskąiW‘‘Kehas į'^niną ir Suriję) grupėje dąlyvavo ir vysk.

skaita buvo pailiustruota plaka
tais, kurie vėliau buvo iškabinti 
tautybių suruoštoj parodėlėj, ir 
kongreso dalyviai gyvai domė
josi dabartine padėtimi Lietuvo
je. Per paskaitą buvo duota is
torinė lietuvių gyvenimo ap
žvalga, iškeliant Lietuvos didy
bę ir kietas kovas su rusifikaci
ja ir pravoslavinimu. Paskiau 
buvo nušviesta * lietuvių tautos 
rezistencija, bolševikinės okupa
cijos, dabartinė sąžinės laisvės 
padėtis pavergtoje tėvynėje. Ga
liausiai buvo įvertinti bolševikų 
vedamos su religija Lietuvoje 
per 10 metų kovos rezultatai, nu
šviesta antireliginės kovos takti
ka ir paskiausieji pasipriešini
mai. Kongreso dalyviai prieš pa
skaitą ir po jos turėjo progą pa
siimti kelis šimtus leidinių apie 
Lietuvą ir Pabaltijo kraštus vo
kiečių. prancūzų, anglų ir ita
lų kalbomis. Paskaita ir pa
skleistoji medžiaga prisidėjo, 
prie didelio Lietuvos problemų 
propagavimo.

Į kongresą buvo nuvykę apie 
40 mūsų tautiečių, tarp jų VLIK 
pirmininką pavaduojąs J. Kai
rys, radijo skyriaus vyr. red. S. 
Miglinas, lietuvių grupės pasi
tarimams vadovavęs sielovada 
Vokietijoje t. A. Bernatonis ir k. 
Kongreso dalyvis kun. V. Šarka 
painformavo apie savo pastan
gas labdaros ir šalpos srityje. 
Taip pat pranešė, kad šiemet 
Lietuvoje esą išspausdinti vie
nas religinis kalendorius ir vie
na maldaknygė. Latvių tautinė-

LIETUVIAI SIBIRE IR GYVENIMAS LIETUVOJE
Pastaruojo'-laiku atvyksta į 

•Vakarus vžs daugiau liudininkų 
iš sovietinių darbo stovyklų. Gal 
daugiausia žinių apie lietuvius 
Sibire atvežė kun. Zavatta, ita
las, išgyvenęs kartu su lietu
viais net 9 metus, daugelį jų ge
rai pažinęs ir net lietuviškai 
pramokęs. Lietuvių buvo įpra
šytas aplankyti nurodytus asme
nis ir perduoti žinias apie juos. 
Lietuvių pavardes jis susira- 
kitų liudijimą pateikiame šiek 
tiek žinių.

Lietuviai Sibiro stovyklose 
esą labai vieningi ir šnipų jų 
tarpe nesą. Dvasinis gyvenimas 
esąs labai gyvas. Kun. Zavatta 
tokių nuoširdžių tikinčiųjų nie
kur kitur nebuvęs sutikęs. Jie 
savo tikėjimui likę ištikimi: kas 
vakarą kalba rožančių, dalyvau-

syklose, Komuniją išnešioja pa-

ami iš darbo. Velykų me-

mumjų. Plotkeiės gaunabaos iš 
Lietuvos ir stovyklų prižiūrė
tojams yra žinoma kaip “lietu
viška duona”. Nubaustieji 25 m. 
neturi teisės gauti siuntinių iš 
Lietuvos, bet mažesnėmis baus
mėmis nuteistieji jų gauna. 
Ypač populiarūs lašiniai. Jie 
dažnai padeda gauti lengvatų ir 
šiaipjau kitų trūkstamų dalykų. 
Kun. Zavąttos pirmas nugirs-

šiniai”. Esą už juos gaunama vy
ri© arba džiovintų vynuogių.

Nežiūrint draudimo lietuviai 
niekad neapleidžia sava švenčių; 
pvz. Vasario 16, šv. Kazimiero 
ir kt Tomis dienomis jie neina 
į darbą, nors paskui už tai ir 
baudžia. Ypatingai stebino sve
timtaučius 153 lietuviai gimna- 
zistukai, Kauno buv. “Aušros” 
gimnazijos mokiniai, kurie 1952 
m. buvo atvežti Kinijos pasienin 
dirbti kasyklose už tai, kad Va
sario 16 d. giedojo Lietuvos him
ną. Jie buvę tokie vieningi ir 
taurūs, kad sunku esą ir apsa
kyti. Jaunuoliai po keliolika 
metų kasyklų sunkiuose dar
buose nepaprastai išvargstą, bet 
grįžę į barakus kiekvieną vaka
rą visi bendrai kalbą rožančių, 
kuriuos pasidirbę 4 kiekvienas

‘saa iš duonos.-. Lietuviai stovyk-

lose nesą palūžę. Nuotaikas, kad 
ten jie pražus, bus užkankinti 
lietuvių tarpe nesą, jie via tikį, 
kad sulauks laisvės ir grįš na
mo. Apie tremtinius vakakų pa
saulyje esą gerai informuoti. 
Kunigui Zavatta buvę net įduota 
keletas visiškai tikslių adresų 
Italijoje, jų tarpe ir šv. Kazi
miero kolegijos.

Stovyklose lietuviai esą labai 
vieningi. Jei kada kur paliečia
mas vienas lietuvis, jo ginti sto
ją visi. Jei kokiam lietuviui pa
siseką stovykloje gauti kokią ge
resnę vietą, jis savo .įtaką pa- 
naudojąs tam, kad’kitus iš var
go ištemptų ir netrukus visa to
kio iškilusio aplinka pasidaran
ti lietuviška. Jei koks lietuvis 
gaunąs siuntinį, jį suhaųdoją vį- 
si lietuviai. Bet aa'rbo stovyklo
se lietuvių esą labai daug. Sun
ku esą užtikti stovyklą, kur ne
būtų lietuvių: Daug esą rusų, o 
iš kitų tautybių daugiausia esą 
ukrainiečių. Po ukrainiečių se
ką lietuviai. Estų ir latvių esą 
daug mažiau. Pasak anų pasa
kotojų vienam estui tenką du 
latviai ir net 30 lietuvių!

Vienoj stovykloj buvę 10 ku
nigų: Stankūnas, Krikščiūnas, 
Baltramonaitis, Jatulis, Freinas, 
Tamošauskas ir kt. (Pastarasis 
nubaustas 10 . m., jo brolis dak------------------------------------------------ --------------- ------------------, ,------------------------- ---------------- ---------- 7

taras — 25 m.). Ypač buvęs te- [ teko.

rorizuojamas kun. Stankūnas. 
Jam buvę primygtinai siūloma 
steigti sovietams palankią vad. 
“tautinę bažnyčią”. Sovietai ža
dėjo padaryti jį kardinolu ir 
pan., bet jis atsisakė. Kuh. Ja
tulis buvo stalius, o kun. Frei- 
nas—metalininkas. Jiedu dažnai 
buvę kviečiami dirbti pas bolše
vikų. komisarus ir gaudavo tuo 
būdu lengvatų. Viename komi
saro bute jie radę ikoną ir pa
klausę kodėl ji'neišmetama. Ko
misaras atsakęs, kad tai dėl žmo
nos: “jai viską leidžiu, kad ne
ištvirkautų”. Kun. Baltramonai- 
tis kurį laūcą gyvenęs drauge su 
vysk. Ramanausku prie Uralo.

Vęrkutoj gyvena kun. Mace-, 
lis, Tėvas Rokas, kapucinas, kun. 
Račiūnas, marijonas, Dr. Palta
navičius ir kj.

Sibire yra apie 30 vienuolių 
seserų, ypač kazimieriečių. Jų 
generole sesuo Genovaitė irgi 
ten pat. Jos turinčios žinių apie 
liet, tremtinius Vakaruose.

Pažymėtina, kad kun. Zavatta, 
nesitikėdamas grįžti .Italijon, 
rengėsi apsigyventi Lietuvoj ir 
buvo pramokus lietuvių kalbos. 
Lietuviai kunigai, su kuriais jis 
bendravo, patarė jam kreiptis į 
vysk. Paltaroką. J6 išlaisvini
mas atėjo betgi greičiau nei ti
kėjosi, ir Lietuvos matyti ne-

- (Ęus daugiau)
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EATON'E jie visi perka metų metus. 
Jie perka su pasitikėjimu, žinodami, 

kad EATON'o vardas 
garantuoja jų pirkinius. 

Nesvarbu, ką jie perka, mažą 
ar didelį, svarbų ar menką ę. .

visą tai garantuoja EATON:

TALKA Balys J. ARŪNAS

(Iš prabėgusios vasaros slaptų užrašų)
t “GEROS PREKĖS

ARBA SUGRĄŽINAMI PINIGAI”

(Atkelta* iš 1 pusi.)
nis ramstis Amerika savo duok
lę NATO atiduoda ir norvegai 
vergijos ir kolonializmo reikalą 
sprendžia ne iš esmės, bet pa- 
gąl reikalą. Norvegija, buvusi 
kolonija šimtmečius, piktinasi 
Amerikos neryžtingumu parem 
ti’ tautas, kovojančias dėl savo 
laisvės!
■ Kaip suvaldyti sovietus?

,A Ministeris Dulles paskutinėje 
kalboje sakė žinąs būdų juos 
suvaldyti, būtent: milžiniškas 
Amerikos produktingumas, ka
rinė pramonė, moralinė diplo
matija, kolektyvinis saugumas 
ir Vakarų vienybė. Esą, šitokią 
Ameriką rems visas laisvas pa
saulis ir galiausiai viešoji opi
nija privers sovietus pasitrauk
ti iš Rytų Vokietijos ir Rytų 
Europos. Dulles kvietė sovietus 
toliau rodyti gerą valią, ir tik
rai leisti per tą pačią Lietuvą 
žvalgybos tikslu skristi Ameri
kos lėktuvams. Dulles kalba 
buvo gerai parašyta ir įdomiai 
pasiskaitoma. Dulles kartojo 
Prezidento žodžius dėl Rytų 
Europos ir netiesioginiai grasi
no, kad “jei (sovietai) neįgalin
site permainos taikingu būdu, 
ji ateis tada kitokiais būdais”. 
,4$itos permainos tikrai ateis. 
Vienintelis klausimas — kada ir 
pieno iniciatyva”... Mes gali
me, ir ištikruių mes turime, ti
kėtis ten taikingos permainos.

. Nieko daugiau netrokštame,

kaip tik taikos, tačiau mes ne
norime jokios kitos taikos, kaip 
tik tos, kuri yra kurianti ir gy
danti”.
neturi mandato vadovauti pa
sauliui. Daugelis gerų dalykų 
įvyks be mūsų pagalbos, daug 
ves i blogą, nuo kurio mes ne
galėsime jų ausaugoti. Nęvisa- 
da sugebėsime apsaugoti kitus 
nuo pasinešimo, mūsų suprati
mu, į aiškią prapultį; mes taip 
pat žinome, kad kaikada dary
sime, kitų nuomone, didžiules 
klaidas. Bet vieno dalyko mes 
visada laikysimės: didžiųjų 
principų, kurių trokšta visi!...” 
(Ši kalbos vieta 'Niujorke buvo 
interpretuojama kaip atsaky
mas žmonėms pykusiems, kad 
Amerika remia tarptautinius ir 
tautinius išlaisvinimo veiks
nius, kurie girdi' per ilgesnį 
laiką neparodė rimtesnės pozi
tyvios veiklos...)

Tremtiniai dėkoja ir prašo
Pavergtosios Europos Rytų 

Tautos specialiu raštu dėkojo 
min. Dulles už šią kalbą, o du 
jos atstovai praėjusią savaitę 
lankėsi Valstybės Departamen
te, įteikdami specialų meme- 
randumą JAV Prezidentui ir 3 
užs. reikalų ministeriams ry
šium su artėjančia Ženevos 
konferencija. Jie buvę priimti 
antrojo Min. Dulles pavaduoto
jo Murphy ir jo štabo. Pasikal
bėjimas buvęs patenkinamas.

“...JAV netrokšta ir

PJTautų Seimas toliau tęsė po
sėdžius šią savaitę. Lietuvių ir 
lietuviai atstovai kėlė tarp kita 
ko sovietiškojo komunizmo ir 
itališkosios diskriminacijos pro
blemas. Mat, italų suorganizuo
to tarptautinio istorikų kongre
so metu pirmininkaujantis ita
las istorikas neleido kalbėti lie
tuviams dr. Z. Ivinskiui ir dr. 
Navakienei - Deveikei, taip pat 
lenkų profesoriui Halecki. “El
tos Informacijai” tai paskelbus, 
didžiausią triukšmą lietuviškai 
dėl to kėlė Brooklyn© “Darbi
ninkas, tačiau ir praėjusią sa
vaitę nesimatė angliško biule
tenio, kuris ši reikalą būtų pa
skelbęs. •

Red. pastaba. “TŽ” 1955. IX. 
29. Almaus str. pasakyta: “Pa
prastai gerai informuotas lietu
vių politikas Niujorke užtikri
no, kad dr. P. Karvelis atsive
žęs VLIKo pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus atsistatydinimo p. 
Turausko naudai pažadą...” 
“Eltos informacijos” 28 nr. pra
neša, kad VLIKo pirm, nesąs 
atsistatydinęs “ir- nei Turaus
kui, nei kam kitam nėra davęs 
plažado užleisti VLIKo pirmi
ninko vietą. VLIKo pirmininko 
vieta nėra paveldima. .Jei jis 
atsistatydins, tai tą klausimą 
spręs ne jis, bet VLIKas. (V.

Prieš pradedant pamokslą, aiš
kiu ir tvirtu balsu buvo perskai
tytas šis pranešimas:

“Parapija Vasagcs vasarvietė
je stato jaunimo stovyklai pasta
tus. Ateinantį savaitgalį reika
lingi talkininkai. Talkininkai į 
vietą bus nuvežti lengvomis ma
šinomis. Valgį pagamins mūsų 
parapijietės. Užsirašyti klebeni- 
joje . ?

Taigi, po pamaldų, ant švento
riaus aš ir sakau savo prieteliui 
Karbauskiui: ’

— Žinai, brol, einam užsirašy
ti. Jaunimą reikia gelbėti. At
seit, kramtomą gumą nuo tų var- 
lamušių gomurių krapštykim 
kol dar nevėlu. Nepatogu gi, po 
pat nosimi leisti tautos 'žiedui 
nuvysti arbaĄ^tlaidoti po Pepsi- 
Colos, komikųrir kitokio šlamšto 
velėna. .

— Je, — sako Karbauskis, — 
tu vis po padanges. Vis iš debe
sų antklodę siuvi. Ale, jeigu taip 
veržiesi, užsirašykim. Ir man 
šnerves tasai miesto oras už
kimšo. Prasivėdirtti bus ne pro 
šalį.

Užsirašėm..'.
Va, ankstų šeštadienio rytą 

nužygiuoju pas draugą. Randu jį 
besirengiantį. <

— Truktelk gurkšnelį! — sa
ko jisai man ^duodamas bonką 
su barzdoto lordo ar kitokio di
delio pono paveikslu, — ant drą
sos!... . ! .

— Bijok Dievo, — ginuos, r— 
ar pamiršai, kad klebonas minė
jo, juk turėsime stogą dengti. 
O su miglota ; galva neatsargu 
ant stogo lipti ir eiti pas...

— A, — numoja. Karbauskis, 
—gerk niekų neplepėjęs... Sku
bėti reikia. Niėkas,tavęs į baž
nyčios bonią neveja.; Be to, kol 
nuvažiuosime ir tąsai pats laše
lis išgaruos.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI -
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečių gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, (vairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

ATLANTIC EXPORT ■ IMPORT CO.
926 Dundas St W., Toronto - EM. 4-1633
■ . Sav. K. MOTUSIS. » .
Radijo priimtuvu specialios trumposios bangos jums^garontuojo Europos stočių 
priėmimo (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pasėmus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: {mokėjus tik 10%, likusi sumd ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtos koip {mokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba Ir Biuras:
926 Dundas St. W., Toronto 
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SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto —- 697 Queen St. W. I 
Hamilton — 236 James St. N. Ir

24)6 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 11116 King St.
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgar St.
Vancouver — 340 Homer St.

— Montrealis. — Canadair 
Ltd. gavo užsakymą pagaminti 
naują atominį reaktorių tyrimo 
tikslams.

— Paryžius. — Prancūzijoje, 
pagal oficialius statistikos da
vinius, 193 m .nuo girtuoklystės 
mirė 3.900 žmonės, o 1954 m. jau 
4.106.

i$ę bonkelės. Po 
čaitas išsimušė.

įėję prie jfeebonijos radome 
būrį talkmii^hr • ir blizgah- 

. .. p klebonas tiktai 
skirsto* vyrus vienus į žalias, 
kitus į raudom 
damas. Mus pr 
nos, kaip- lino 
Ant jos priesako sidabrinis in
dėnas, plunksnomis apsikaišęs, 
sėdi. Brol, pamįslinaų, tokioje 
mašinoje ir gubernatoriui nebū
tų gėda važiuoti.xTai prigyveno
me laikus: su autontobiliais va
žiuojame stogų dengti f Velniai 
žino, jei taip prieš kokius pen- 
kioliką metų būtų kas pamisli- 
nęs, kad tokia karieta aš su Kar- 
bauskiu važiuosiu!

— Ponia Markūniene, — sako 
klebonas pravėręs mašinos du-

kiau tariant:; 
pakinkliais pr 

Nuėję 
visą i 
čių mašinų,...

mašinas sodip- 
ędė prie mėly- 
iedas mašinos.

reles, — štai ir tamstos keleiviai. 
Vyrai, kaip ąžuolai...

Nu, tikrai,„mašinoje prie vai
ro sėdi tokia juodaakė ir šypso
si. Graži, kad ją bala! Raudono
mis lūpytėmis ir riestais anta
kiais. Geltonų plaukų pluoštas 
ant pabalusios kaktos nusviręs. 
Apie tokias tiktai brangiose kny
gose rašo. Ir kalba žemu, sodriu j 
balsu, tarytum medaus pilną 
burną turėtų.

Sulipome į mašiną. Toji juo
daakė kažin ką patraukė, paskui 
mažyte kojyte užmina ant tokio 
j uodo klavišo ir mes pradedame 
švelniai riedėti. Mane, moksliš
kai tariant, poezija ima tiesiai už 
gerklės. Ir kaip neims! Mašinos 
vidus toksai šveŲliai mėlynas,, 
visi kampeliai blizgančiu'nikeliu • 
■apkaustyti. Priešais — papurusi, 
lyg pienės, tos juodaakės galvu
tė. Pažiūri pro mašinos langą — 
dangaus mėlynė kaštanų lapuose 
kabo... A, pamisimu, kad nors 1 
nebūčiau plikas!.... Širdyje ka
žin kaip griaudu pasidaro .. Ir 
Karbauskis, matyti, susijaudi
nęs.

— Je, — tylomis jis šnabžda 
man, — kaip Dievą myliu, būtų 
gera išbaigti tą bonkelę!... Tu 
tiktai žiūrėk, kaip jinai valdo 
mašiną! O, rodosi, tokia ’zylytė! 
Aš esu. kūlęs su motoru. Brolyti, 
kiek privargdavau kol užvesda- 
vau. O paskui, žiūrėk, tiktai už- 
sikosys ir papt, papt ir vėl stovi 
šėtonas. Paduosi daugiau paro, 
tai diržas eina velniop ir moto
ras į viršų šoka. Bet žinai, moto
ras ant žemės, basliais suremtas. 
O čia rieda ir kokiu dar smar
kumu! Kietai rankoje reikia 
laikyti... Tai, brolyti, ką gali 
mokyta mergytė!. ..

Po poros valandų jau buvome 
Vasagoje. Inžinierius mums pa
rodė nuošalyje stovintį barakėlį:

— Tai tam pastatui, vyručiai, 
stogą uždenkite. Visą medžiagą 
rasite vietoje . . .

tEiname prie to barakėlio. Vis
ką randame, net plaktukus ir 
vinis.

— Klausyk, — sako Karbaus
kis žiūrėdamas į žalios pušies 
viršūnę, — žmonės moka gyven
ti. Tokias žmonas ir tokias ma
šinas turi.

— Je, — sakau, — moka.
— Patraukim dar po gurkš

nelį ...
Žinoma, patraukėm. Paskui 

ant stogo užsirangėm. Karbaus
kis iš vienos pusės, aš — iš kitos.z 
Stebuklingas vaizdas prieš aki 
atsivėrė. Sidabru blizga ežeras. 
Auksu žaižaruoja paplūdymio 
smėlis. Į dangaus mėlynę stie
biasi pušys... Galvoje visky ne-

(Nukelta į 6 psl.)
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o Calvert pastabos o

JCanahiečtai sako
' ..... “O.K.” ' ' " K"? ' '

(tariama O. Kei)

Reiškia "viskas tvarkoj". "O.K." išsireiškimas, sakoma, kilęs iš in
dėnų vado Old Keokuk, kuris pasirašydavęs sutartis, padėdamas sa
vo inicialus. Kiti dažnai vartojami inicialai yra reiškią
"intelligence quotient (išsilavinimo lygis); taip pat vartojama "P.S." 
(post scriptum — prierašas), dedami laiško pabaigoje.

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

Amherstburg, Ontario.

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 

Karoserijos ir sparnų Perstatymas,
remontas, mechaninė motoro nustatymas ir

tarnyba, fronto elektrinių įrengimų sutvarkymas,
sureguliavimas. tepimas.

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
G. M. Warren, President

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333
IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
{rengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis r* vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujos apšildymo šakos. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Jrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.
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JAV darbininkų vado pareiškimas
Walter P. Reuther, didžiųjų ir 

įtakingų šio kontinento darbi
ninkų unijų CIO ir UAW prezi
dentas, tik ką grįžo iš informa
cinės kelionės po Europą ir Vi
dur. Rytus. Šio žymaus darbo 
žmonių judėjimo atstovo kelio
nė buvo labai sekama, o jo pa
reiškimai ir mintys visados gy
vai komentuojamos ir vertina
mos. Pereitą savaitę Detroite, W. 
P. Reuther sušaukė neeilinę 
spaudos konferenciją, kurioje 
Jūsų bendradarbis ' nesuskubo 
dalyvauti, bet pranešimo mintis 
galima dabar pateikti iš spaudai 
išdalinto komunikato. Be abejo, 
jo mintys gana įdomios, gal kiek 
ir savotiškos, bet jas čia bus ban
doma perteikti be jokių savo ko
mentarų.

Pirmiausia jis išreiškė Savo 
pasipiktinimą ir apgailestavimą 
neseniai vykusio JAV pietuose 
teismo sprendimu, kuriuo du 
baltieji piliečiai buvo išteisinti 
sąmoningai nužudę keturiolik
metį negrą vaikiną. Toliau, Reu
ther apgailestavo prez. Eisenho- 
werio netikėtą ligą ir permetė 
galimas to pasekmes. Nesigilin
damas į krašto vidaus politikos 
metmenis, ryšium su mintimi, 
kad respublikonai turės atsisa
kyti Eisenhowerio kandidatūros, 
Reuther pareiškęs, kad prezi
dento laikinas nustojimas eiti 
savo pareigų galįs atnešti nei
giamų pasėkų dar iš Ženevos 
konferencijos “taikingo sugyve
nimo” dvasiai. Jis galvojąs, kad 
Ženevos susitikimas parodė, jog 
Kremlius keičia savo taktiką, 
nors to negalėtų pasakyti apie 
jo tikslus. Komunistai ir toliau 
neatsisako savo minties valdy
ti visą pasaulį. Reutherio nuo
mone, komunistai vaizduoja to
kius “slidžius” tik todėl, kad ga
lėtų nugalėti pasaulio baimę ir 
nepasitikėjimą raudonaisiais. 
Tam pasipriešinti, laisvasis pa
saulis turėtų surasti tarpusavy 
ką nors naujo, ką nors glaudaus 
ir jungiančio. Nebloga mintis jo 
nuomone, būtų ir toji, kad ame
rikiečiai turėtų padpvanoti ko
kiai mažesniai ir neturtingai 
tautai atominį reaktorių.

Liesdamas pavergtas tautas, 
Reutheris, deja, turįs pasakyti, 
kad tie 129.000.000 žmonių, tene- 
sitikį jų išvadavimo karu, nes 
hidroatominio karo nepajėgs 
pilnai laimėti nei vienas kraštas. 
Savo atvirą nuomonę jis papil
dė sakiniu “there is no hope for 
the people behind the Iron Cur
tain except an extended period 
of world peace”. Po to, spaudos 
konferencijoje jis pareiškęs laik- 

, raštininikams, kad jo nuomone, 
turėtų pagyvėti Rytų - Vakarų 
prekyba, žinoma, su atitinka
mais rezervais, nes dar reikia gi
lesnių ir prasmingesnių rusų pa
sireiškimų, jog galima būtų juos 
laikyti nuoširdžiais. Paklaustas 
dėl dabar madoje kelionių į So
vietų Sąjungą amerikiečių dar
bininkų vadas atsakęs, kad jis 
nieko apie tai nežinąs ir pats ne-

siruošiąs ten vykti, nebent gau
tų pakvietimą, iš Sovietų Sąjun
gos vyriausybės, bet jokiu bū
du ne iš sovietinių profesinių 
sąjungų, kurios ten nėra laisvos 
ir vien tik komunistų dominuo
jamos ir neatstovaujančios dar
bininkų.

Prieidamas prie krašto ekono
minių reikalų Reuther piktinosi 
pakilusiomis automobilių kaino
mis. Jis prašąs atitinkamų val
dinių įstaigų ištirti šį klausimą 
ir neleisti bereikalingo kainų kė
limo. Jis negalįs suprasti, kad to
kia korporacija kaip didžioji Ge
neral Motors, kuri vien tik per 
paskutiniuosius tris mėnesius 
pasiekusi fantastinio 734 mil. do
lerių pelno, ir tai turinti kelti sa
vo gaminių kainas, lyg jai ir taip 
neužtektų neįsivaizduojamai di
delio pelno. Po truputį besiaud- 
rinant partinėms rietenoms JA 
V-bėse, respublikonų partijos 
lyderis Leonard Hall prieš kelias 
dienas buvo pareiškęs, kad de
mokratų partija dabar yra kont
roliuojama kairiojo sparno žmo
nių. Į tai Reutheris tepastebėjęs1 
(jis pats aktyvus ir karštas par
tijos narys), kad keturios laisvės 
garantuoja visiems žodžio ir 
minties laisvę. Kartu čia įeina ir 
L. Hall “foolish” pasakymas, ku
ris nieko bendro neturįs su tik
rove. Gi jis pats, Reuther, bent 
šiandien neturįs jokių planų bet 
kuriai politinės reikšmės vietai 
užimti. Nors, kai kuri spaudos 
dalis teigia, jog demokratai ne
tolimoje ateityje yra numatę jį 
išstatyti dar daba;r neskelbia
moms pareigoms. '

Pagaliau, kaip jau skaitytojai 
tikriausiai žino, ateinantis gruo
dis bus itin svarbus darbininki
jos visame organizuotame gyve
nime. Tada įvyks metų metais 
planuotas didžiųjų AFL ir CIO 
darbo unijų susijungimas. xAbu 
dfdieji junginai sparčiai ruošia
si tam įvykiui. Išdirbamos ben
dros detalės ir kiti organizaci
niai planai. Reuther, aišku, la
bai pritariąs tai jungimosi idėjai, 
nors, iš šalies stebint atrodo, jog 
AFL žmonės naujoje vadovybė? 
je vaidins žymiai svarbesnį vaid
menį, nei CIO atstovai. Gera 
bent tas, jog tiek darbo žmonių 
vadovai tiek ir pati darbininkija 
supranta, jog sujungtos jėgos, 
pagausintos gretos ir didesnis 
balsas galės užtikrinti darbinih^ 
kui ramesnį ir tikresnį rytojų. 
Kaip tik dėl to abi organizacijos 
sutinka atsižadėti dalies savi
stovumo, dalies nepriklausomy
bės, kad tik po savo vėliava su
būrus galimai gausesnę darbo 
žmonių masę, kuri galėtų repre
zentuoti milijonus dirbančiųjų. 
Tas tegali tik parodyti didelį 
darbininkijos subrendimą ir sa
vo reikalų supratimą. Pagaliau, 
kas gali nuneigti, kad toks stam
bus junginys negalės turėti sva
raus balso ne vien tik ekonomi
niame bet kartu ir politiniame 
gyvenime.

Al. Gimantas.

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Šalpos organizacijos ir 
pagalba lietuviams
Prieš kiek laiko Al. Gimantas 

kibo į barzdas lietuviškiems 
veiksniams, kodėl nėra organi
zuotos akcijos padėti lietuviams 
kenčiantiems Vorkutos “didžio
sios'statybos kacetuose”. Pirmie
ji atsiliepimai buvo, girdi, nerei
kia “kušinti” bolševikų. Tačiau 
paskutiniuoju metu ir tarp 
veiksnių pareigūnų Al. Gimanto 
priekaištas vis plačiau komen
tuojamas. Štai i? Europos rašo, 
kad kodėl niekas neklausia, ką 
tuo reikalu padarė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, kuris juk 
tikrumoje turėtų būti centras vi
so pasaulio šalpos reikalingų lie
tuvių. Girdi, “Al. Gimantas” 
kreipėsi nė tuo adresu. Raudona
sis Kryžius, spauda rašo, vis 
tvarkosi, bet apie darbus tai nie
ko negirdėti. Per Tarptautinį R. 
Kryžių arba per Vokiečių R. Kr. 
jis gal galėtų nemaža padaryti 
Vorkutos tremtiniams pagelbėti. 
Seniau dar “Elta” pranešdavo, 
kad LRKryžius tam ir tam pa
skyrė mokslo stipendijas, jei 
koks užsieniečių fondas jas, di
džiadvasiškai suradęs “Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus įstaigą, pa
skirdavo. Dabar ir to nesigirdi. 
O “Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus” pirmininkai leidžia iš to 
sau juokus daryti. Girdi, “kibą 
reiks jau pasitraukti ar ką, nes 
Raudonojo Kryžiaus valdyba 
’’norinti veikti, o aš jau kliu
dąs”.

BALF kodėl nepabandyti 
paremti pagalbą 
lietuviams tėvynėje?
Paskutiniojo meto diplomati

nės permainos, kada generolas 
Eisenhoweris kalba apie tironus 
kaip “nuoširdžius taikos kūrė
jus”, o krikšč. demokratas Aden- 
aueris kratosi rankas su tais pa
čiais tironais, ir lietuviškieji 
veiksniai neturėtų būti stan-

gresni nei jiedu? KodėV Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das Niujorke arba Kanados Šal
pos Fondas neužmezga ryšių su 
Intouristu. Maskvoje, kad gautų 
leidimą siųsti Lietuvon drabužių 
ir maisto pakietus. Dabar kas
dien šimtai, o gal ir tūkstančiai 
pakietų yra išsiunčiama Lietu
von, milžiniškos sumos yra su
mokamos apsukriems svetim
taučiams. Padėtis yra pasikeitu
si tiek, kad BALFas turėtų pa-; 
dėtį sekti budriau. Tačiau tai ne
turėtų būti masiškos siuntos, bet 
individualios. Kiekviena BALFo 
siunta būtų apdrausta ir garan
tuota. 6-8 dpleriai dabar sumoka
mi svetimtaučiams už “service” 
liktų lietuviškose rankose.

Žydų pasaulinė 
bendruomenė veikla
Pasaulio žydų bendruomenė 

yra pripažįstama net Maskvoje, 
nors žydai ir neturi “pakanka
mai divizijų”.

Pasaulinės žydų bendruome
nės vardu “Jewish Labor Com
mittee”^ kuriai priklauso visi 
JAV unijoms priklausą žydai, 
įteikė Molotovui Jungt. Tautose 
memorandumą, prašydamas nu
rodyti. kas atsitiko su 68 sovietų 
piliečiais — rašytojais, aktoriais, 
visuomenininkais. Amerikos žy
dai teiravosi, kodėl jų nemini 
sovietinė spauda ir kur jie pra
puolė. Atsakymas buvo gautas 
sekančią dieną — lai Amerikos 
žydai pasiunčia savo delegaciją 
Maskvon ir patys su tais 68 žy
dais susitinka. Amerikos lietu
vių veiksniai turėtų pasimokyti 
kaip į lanksčią sovietų politiką 
lanksčiai reaguojama. Amerikos 
Lietuvių Taryba ar kokia darbi
ninkų organizacija turi pilną 
teisę kreiptis į Molotovą leidi
mo siųsti pakietus tiesiog Lietu
von ar reikalauti leidimo aplan
kyti savuosius gimines.

Dėl siuntinių j Lietuvą

Lėktuvu po Pietų Ameriką
(Tęsinys iš pr. numerio) 

Peru
Oro kelionė į Peru sostinę Li

mą tikrai įdomi. Skridom per be
galines kalnuotas dykumas Ra
miojo vandenyno pakraščiais. 
Rytuose iš debesų stiebėsi amži
nu sniegu dengti Peru Kordilje
rai ir iš jų į vandenyną žemyn 
tekėjo upės, kurių kiekviename 
slėnyje matėsi dirbamos žemės 
plotai su mažais miesteliais. Ar
čiau Lifnos dirbamos žemės plo
tai didėjo, matėsi ir kasyklų bei 
alyvos gręžimo bokštų. Prie 
miesto pamačiau pirmuosius se
nosios inkų kultūros griuvėsius 
ir keletą bandų tik Anduose 
esančio kupranugario giminės 
gyvulių — lamų.

Prieš devynioliką metų Rasei
nių gimnazijoje, laikydamas bai
giamuosius geografijos egzami
nus, ištraukiau bilietą, kuriame 
be kitų valstybių buvo ir Peru. 
Geografiją mokėjau gerai, "nes 
nuo pat ankstyvos vaikystės ma
no galva buvo pramušta svajo
nėmis užaugus pamatyti Švedi
ją, Norvegiją, Daniją, Šveicari
ją, Austriją. Nedrįsau nei sva
jonėse pagalvoti apie Peru, ji 
kažkur toli, kitame pasaulio

jos patarėjų. Dabar Odria leidžia 
jankiams eksploatuoti gausias 
žibalo versmes ir nerūdyjančių 
metalų bei uranijaus kasyklas. '

Todėl išlipus iš lėktuvo metė
si į akis amerikoniška ranka 
kiekviename žingsnyje: nauji 
dangoraižiai, nauji fabrikai, 
naujai tiesiamos plačios gatvės 
ir keliai, o amerikoniškų, ir gana 
naujų, mašinų pilnos gatvės. Ko
teliuose ir baruose visur gali su
tikti jankių, taip pat ir vokiečių 
biznierių, kurie pradėjo skverb
tis į visą Pietų Ameriką, ypač su 
savo Volkswagenais.

Sostinė Lima (vienas milijo
nas gyventojų) stovi atsirėmusi 
į Kordiljerus ir į Ramųjį vande
nyną. Klimatas čia švelnus visus 
metus ir 'visus metus beveik nė
ra lietaus. Mano nustebimui žo
lė ir medžiai visur gražiai ža
liuoja. Miesto gatvės palyginus

Paskutiniu laiku iš Lietuvos 
gautas laiškas, kuriame nepažy
mimas tikrasis siuntėjas. Tik iš 
braižo ir kelių vardų galima su
prasti kieno jis. Laiškai, kurie 
buvo iš ten anksčiau išsiųsti, už
sieny nebuvo gauti. Iš to aišku, 
kad cenzūra visų laiškų nepra- 
lęidĮųa. , •

Labai daug yra ligonių ir laiš
kuose prašoma įvairiausių vais
tų, kurių plačioje tėvynėje, su 
“prišakine technika” negalima 
gauti. Prašoma vaistų nuo polio- 
melyčio (saiko ampulių), strep- 
tomicino ir kt.

Kadangi įvairių siuntinių per
siuntimas su muitu yra labai 
brangus, tai man atrodo, kad vi
sų imigrantų organizacijų pa
reiga būtų jau dabar rašyti vy
riausybėms prašymus, kad tos 
per diplomatinius atstovus rei
kalautų iš Maskvos sumažinti 
siuntiniams muitą ir įgalinti 
okupuotų kraštų gyventojus ap
sigintu nuo laipsniško išmirimo. 
Tokiais prašymais užverstos užs.' 
reikalų ministerijos pajustų pa
reigą tą reikalą iškelti užs. rei
kalų' ministerių konferencijoje 
Ženevoje, kur bus kaip tik ap
tariami įvairūs glaudesnio bend
radarbiavimo reikalai.

Lietuvių organizacijos turėtų 
imtis tuo reikalu iniciatyvos ir 
išjudinti visas kitataučių orga
nizacijas masiniais prašymais 
užverčiant ne tik JAV ir Kana

dos, bet Prancūzijos ir. Anglijos 
užs. reik, ministerijas. Ši akcija 
turi būti aktyvi ir skubi. B.

Red. pastaba. Šitokia akcija 
beabejo gerai patarnautų anti- 
bolševikinei propagandai, nors 
vargu ar padėtų ką siuntinių 
muito sumažinimui. Tai priklau
so nuo'Sovietų Sąjungos preky
binių ir pašto susisiekimo sutar
čių su kitais kraštais ir dar nuo 
visos eilės kitų dalykų, palie
čiančių gilias tarptautines prob
lemas.

Į Montrealio 
lietuvius

Persitvarkęs Šalpos Komitetas 
skelbia Jūsų, mieli tautiečiai, 
žiniai, kad ir šiais metais, sės
dami už kalėdinio stalo, nebū
tume sąžinės kamuojami, bei iš- 
.metinėjami, jog pamiršome sa
vuosius brolius ir seses, likusius 
sulūžusiuose barakuose, nelabai 
širdingo mūsų tėvnyės kaimyno 
malonei. Kad pamiršome juos 
esančius nedatekliuose, kamuo
jamus ligų, palaužusių jų jėgas 
ir neleidusių jiems būti mūsų 
tarpe. Taip pat ir tuos, išgeltu
siais veideliais bet melsvomis, 
tartum lietuviškųjų laukų lino 
žiedas, akutėmis vaikučius. Ko
mitetas skelbia nuo spalio 15 iki 
gruodžio 15 d. Montrealio lietu
viams rinkliavą tų nelaimingų
jų naudai

Rinkliava bus vykdoma pagal 
aukų lapus, atsilankant rinkė
jams į jūsų pastoges..Prie baž
nyčių ir parengimuose, kaip 
praeityje, su aukų lapais niekas 
nerinks.

Bažnyčiose, gavus gerb. kle
bonų leidimą, bus atlikta po vei- 
ną rinkliavą, apie tai painfor
muojant iš anksto.

Rinkėjams, pagal galimybę, 
bus nustatyti aiškūs rajonai, kad 
išlvengus nėsusipratimų ir pa
lengvinus tiek aukotojams, tiek 
ir patiems rinkėjams.

Komitetas prašo tautiečius, 
ypač jaunimą, o dar labiau čia 
gimusį, prie šios rinkliavos pri
sidėti savo darbu, padėti aplan
kyti savo kaimynus.

Aukotojus nuoširdžiai prašo-, 
me atjausfi rinkėjus, nekreipti į 
juos asmeniškumų, nes jie atlie
ka pareigą ir labai sunkią parei
gą, kartu aukodami savo darbą 
ir laiką nelaimingajam broliui 
padėti.

Tad vyrai ir moterys, į darbą 
visi, visi kas tik galim. ’

Montrealio Šalpos K-tas.
JP.S. Sutinkantieji rinkliavą 

padėti pravesti, maloniai prašo
mi savo pavardes pranešti ko
mitetui sekančiais adresais:

Pr. Šimelaitis, 1271 Allard 
Ave., Verdun, tel. TR. 2859; J. 
Kesgailienė, 1577 Rue de Seve, 
Ville ,ėmard, tel. He. 5956; K. 
Leipus, 176 8th Ave., Ville La
Salle, tel. TR. ■ 6752; S. Remei- 
kaitė, 1142 Allard Ave., Ver
dun, tel. PO. 6-3837; S. Baršaus
kienė, 6841 Riverview, Verdun, 
tel. PO. 6-4781; M. Leknickienė, 
163 9th Ave., Ville LaSalle, tel.

Iš “Tiesos” puslapių

Nemesk akmens į komunistą
Kas leidžiama Jupiteriui,

Du “Tiesos” korespondentai 
— Meč. Juodka ir Br. Jakštonis 
savo rašinyje — “Kai nesiklau
soma į masių balso” atskleidžia 
vis didėjantį komunistinį biuro
kratizmą. Alytaus rajono kol
chozuose. Kolchozo pirmininku 
paprastai skiriamas komparti
jos narys. Pašalinti jį gali tįk 
rajono komunistų partijos va
dovybė. Žmonių skundai daž
niausiai praleidžiami pro pirš
tus, nes juk paprastas kolchozi- 
ninkėlis neturi s teisės mėtyti 
akmenimis į komunistų partijai 
priklausantį pirmininką. Į skun 
dus dažniausiai atsakoma, kad 
“laiške iškelti faktai nepasitvir
tino”. Taip, pavyzdžiui, buvo 
apgintas “Vienybės” kolchozo 
pirmininkas drg. Dumbliauskas 
kuris, užuot gyvenęs kolchoze, 
savo ramias dieneles ramiai ir 
linksmai leidžia pačiame Aly
taus mieste, tenai išsinuomavęs 
įštaigingą butą. Jis ir šiandien 
tebesėdi Alytuje, nesirūpinda
mas kolchozo reikalais.

Komunistas gina komunistą
Alytaus rajono komunistų 

partijos vadovybei buvo atsiųs
tas skundas apie “Naujo gyve
nimo” kolchozo pirmininko drg. 
Kašėtos savivaliavimą, tarnybi
nės padėties piktnaudojimą 
nuosaviems reikalams. Skundo 
ištyrimą rajono vadovybė pa
vedė antraeiliams darbuoto
jams, kurie, patikrinę drg. Ka
šėtos veiklą, rado, kad jo darbai 
nevisada sutinka su tarnybinių 
raidžių paragrafais. Drg. Kašė
tos veikla susidomėję prokura
tūros organai, bet prokuratūrai 
rajono komunistinė vadovybė 
pakišo rekomendaciją: “Drg. 
Kašėta darbe pasižymėjo kaip 
geras ir sumanus organizato
rius. To išdavoje kolūkis iš at
siliekančių tapo geresniu”... 
Drg. Kašėta, kaip pastebi “Tie
sos” korespondentai, ir šiandien 
tebevadovauja “Naujo gyveni
mo” kolchozui, pirma, žinoma, 
išmetęs iš kolchozo tuos, kurie 
prieš jį rašė skundus. . .

Alytaus komunistai • 
nemėgsta kritikos 7
Duokime žodį pačiai “Tiesai”: 

“Tokia padėtis Alytaus rajone 
todėl, kad patys rajono vadovai 
nepakenčia kritikos. - Štai, kai 
komunistas drg. Rubcova pa
bandė kritikuoti rajono vądo- 
vus, kelti jų darbo klaidas, par
tijos rajono komiteto sekreto
riai, visu pirma drg. Chlysto- 
vas, ėmė rinkti visokią medžia-

. . IR WESTINGHOUSE RŪBŲ DŽIOVINTUVU GALIMA

Saugiai išdžiovinti 
VISKĄ, KĄ TIK JŪS 

plaunate!

Peru turi maždaug pusę Ka
nados gyventojų apie 7.500.000, 
dauguma inca indėnai ir meti
sai. Valdo “stipru? vyras” (ame
rikoniškas žodžio “diktatorius” 
sušvelninimas) generolas Ma
nuel Odria, padedant karinei 
juntai. Jis perdaug su savo poli
tiniais priešais nesiskaito ir pa
siunčia 'juos visam gyvenimui į 
kalėjimus, esančius toli džiung
lėse. Kadangi Peru buvo visiškai 
arti bankroto, “stiprus vyras” 
Odria pasikvietė porą “kupčių” 
tautybės amerikonų — ekonomi- Inca indėnė (Peru)

švarios, daug gražių aikščių ir 
paminklų, ypatingai graži aikš
tė, vad. Plaza de Armas, prie 
kurios yra puiki katedra ir vy
riausybės rūmai, netoliese ir 
prezidento rezidencija. Mieste 
didąsnę pusę sudaro baltieji, 
matosi daug blondinų ir nemaža 
“kupčių” tautybės, kurie kaip ir 
visur čia turi visas *didesnes 
krautuves ir viešbučius. Gailė
jausi, kad pasikyriau Limai tik 
pusantros paros, nes čia yra 
daug ką pamatyti. Suspėjau ap
žiūrėti vad. Inca Museum. Čia 
daug priešistorinių archeologi
nių iškasenų, rodančių buvusią 
augštą inkų kultūrą. Nesu nei 
archeologas, nei joks mokslinin
kas, bet būčiau mielai šiame mu
ziejuje pusdienį praleidęs. Indė
nų rinkoje nepaprastai pigiai ga
lima nusipirkti indėnų ranka ga
mintų sidabro dirbinių ir iš la
mos plaukų išaustų kilimų ir rū
bų. Jie nepaprastai meniškai iš
austi ir turi panašius į lietuviš
kus ornamentus. Amerikonai 
pirkosi, kiek pakėlė, bet aš ne
galėjau nieko sunkesnio pirkti, 
nes lėktuve teleidžiama vežtis 
kartu tik 20 kg. Viešbučių ir 
maisto kainos taip pat Limoje 
žemiausios visoje P. Ameriko
je. Apsistojau viename ir ge
riausių viešbučių — Gran Ho
tel Bolivar. Kaina vienai parai 
tik 3 dol. 75f. Geri pietūs Šiame 
viešbutyje kainuoja apie 1 dol.

(Bus daugiau)

I

NEREIKS ABEJOTI,
ar bijoti, kad tam tikros rū
šies mėdžiagų nėgalima dėti 
džiovintuvan. Su Westing
house džiovintuvu visokiausių 
rūšių medžiagas galite džio
vinti saugiai.

ŽIŪRĖKITE 
televizijos įdomiausią valandą 

“STUDIO ONE” 
pirmadienio vakarais.

KURIOS PAGALBAŠTAI VIENINTELĖ KOMBINACIJA
GALIMA DŽIOVINTI VISŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGAS!

DRY —
skirtas rūbams, kuriuos 
jūs norite išdžiovinti pil
nai. Užstačius ant šio 
Ženklo, džiovintuvas iš- 

i M ,t įjungia automatiškai, 
kai rūbai pilnai išdžiūsta.

a REGULAR —
' r f-*

pilnos .karštis išdžiovino 
rūbus 'greitai ir gerai. 
Greičiau, negu kitos rū
šies džiovintuvai.

DAMP-DRY — 
rūbams, kuriuos ketina
te lyginti. e Jie vienodai 
išgarinami. Purkštuvg 
galite mesti šalin.

LOW —
karštis sumažinamos, kad 
geriau išdžiūtų rūbai, 
kurie geriau džiūsto že
mesnėje temperatūroje.

NO HEAT —
nustačius, rūbai džiūsto 
kambario temperatūroje. 
Idealu- labai ploniems 
rūbams, taip pot sande
lyje laikomų ar išvalytų 
rūbų x'provėdinimui".

jūs galite patikėti Westinghouse

SHORT TIME 
SETTING —
toi naujos rūšies medžia
goms, kurios loboi grei
tai išdžiūsta.

KARŠČIO 
REGULIATORIUS

DŽIOVINIMO 
REGULIATORIUS

gą jai iškoneveikti. Drg. Rubco- 
vai buvo sulipdyta personalinė 
byla. Sekretoriams reikalau
jant, LKP rajono komiteto biu
re ji buvo paskelbta šmeižike 
ir gavo partinę bausmę. Negana 
to, drg. Chlystovui užsispyrus, 
buvo priimtas punktas, reko
menduojąs visoms rajono orga- 
nizac^oms apsvarstyti šį parti
jos rajono komiteto biuro nuta
rimą dėl drg. Rubcovos. — Rei
kia tai plačiai apsvarstyti ir de
maskuoti šmeižikę Rubcovą, — 
pareiškė drg. Chlystovas”... 
Štai, kas pasidaro, kai komunis
tas išdrįsta kritikuoti komunis
tinį širšių lizdą. Vieną dieną iš 
geriausio komunisto jis gali pa
sidaryti paprasčiausiu šmeiži
ku, kuriam pritaikoma partinė 
bausmė.

Kritikos opozicionieriai 
triumfuoja Vilniuje
Dar praėjusiais metais “Tie

sa” išspausdino korespondenci
ją, kurioje buvo iškelti faktai 
apie Vilniaus miesto butų ūkio 
valdybos projektavimo bei są
matų biuro viršininko drg^ Ko
valiovo sauvaliavimas. Kaltina
moji medžiaga buvo persiųsta 
komunalinio ūkio ministerijai. 
“Tiesos” redakcijai atsakymą 
po geroko pusmečio davė ko
munalinio ūkio ministerijos 
.viršininko pavaduotojas drg. 
Karlo, kuris prisipažino, kad / 
panašių atsiliepimų -apie drg. 
Kovaliovo blogus darbus jau 
anksčiau buvo gauta iš laikraš
čio “Sovietskaja Litva”. Drg. 
Karlo pažadėjo drg. Kovaliovą 
atleisti iš pareigų. Kadangi pa
žadas buvo neištęsėtas, “Tiesos” 
politrukinė redakcija parašė 
skundą Vilniaus miesto komu
nistų partijos komitetui. Į šį 
raštą atsiliepė pramonės ir 
transporto skyriaus vedėjas 
drg. Gričenko, kuris visomis ke
turiomis šokosi ginti sąmatų 
biuro viršininką drg. Kovalio
vą. Čia “Tiesa” nejuokais nusi
keikia: “Kovaliovas, pasinaudo
damas 'fSR Komunalinio ūkio 
ministerijos ir miesto organų 
vadovų globa, ir toliau saviva
liauja tame pačiame projekta
vimo bei sąmatų biuro viršinin
ko poste.- Laikas būtų LTSR 
Komunalinio ūkio ministerijai, 
partijos miesto komitetui ati
džiau įsiklausy ti į darbo' žmonių 
signalus ir įvesti tvarką Vil
niaus miesto butų valdybos 
projektavimo bei sąmatų biu- 
re - • •

Taip, komunistai nemėgsta 
kritikos! Todėl mūsų pagrindi
nę antraštę galima būtų drąsiai 
praplėsti —“Nemeskite akmens 
į komunistą, nes patys tuo ak
menų prasimušite kaktą, kada 
jį į jus trenks komunistų parti
jos vadai”... Draugams Chlys- 
tovams, Karlo, Gričenko juk 
niekada nerūpėjo įvesti tvarką 
ir teisybę Lietuvoje. Jiems rū
pėjo ir rūpi patiems gerai įsitai
syti ir savo draugus į geras vie
tas susodinti. Tokiu atveju, be 
abejo, betkokia kritika yra ne
pakeliui... -Vyt. Kastytis.

Lenkai dėl 
Vilniaus

Aną savaitgalį įvyko suvažia
vimai dviejų didžiųjų Kanados 
lenkų sąjungų: 12-asis suvažia
vimas K. Lenkų Tautinės Są- • 
jungos ir 17-ašis suvažiavimas 
K. Lenkų Sąjungos. Pirmoji lei
džia savo organą Glos Polski, 
antroji Związkowiec. Abi tos or- , 
ganizacijos, po tam tikro prieš- 
suvažiaviminio paruošimo, nuta
rė ieškoti kelių susilieti. Sako
ma, kad tokiame atvėjy Toronte 
pradėtų eiti lenkų dienraštis. 
Tačiau kelias atrodo dar nearti
mas.

Kiekviena iš tų organizacijų 
— KLS posėdžiavo Toronte, o 
KLTS — Oshavoje — priėmė ei
lę rezoliucijų. Toronte posėdžia
vusiųjų rezoliucijų antrame 
punkte sakoma, jog jie stovėsią 
už tai, kad patys lenkai galėtų 
apsispręsti dėl savo krašto val- 
dymosi formos ir reiškiama vil
čių, kad tautai užteksią jėgų pa
kelti dabartinius sunkumus, “iš
laikyti Prastų laikų žemes prie 
Oderio ir Nisos ir atgauti rytų 
žemes su Vilniumi ir Lvivu”.

O visdėlto keisti tie lenkai. 
Vakarų sienos tai išlaikytinos 
dėl to, kad jos Lenkijai priklau
sė Piastų laikais, o rytines vėl 
atgautinos dėl to, kad Pilsudskis 
buvo tuos kraštus užgrobęs. Ka
žin ar žiaunos bepajėgtų susi
glausti perdidelį kąsnį apžiojus?__r——

— Berlynas. — Admirolas Rae- 
der, 79 m., nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos Nuembergo teis
mo, paleistas. Spandau kalėjime 
iš to pat teismo nuteistųjų dar 
tebesėdi Hitlerio įpėdinis adm. 
Doenitz, Hessas, buvęs ginklavi
mosi min. Sperr, buv. valstybės 
banko pirm. Funk (jo žmona lie
tuvaitė iš Mą£ Lietuvos) ir “hit- 
lerjugendo” vadas Schirach.

A MMIfl
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON Ont.

Ūkis smunka. “Daugelis Aly
taus rajono kolūkių metai iš me
tų atsilieka. Juose pernai suma
žėjo žemės ūkio kultūrų derlin
gumas. Astuoniose rajono žemės 
ūkio artelėse šiuo metu karvių 
yra mažiau, negu jų buvo 1953 
m. Per 7 šių ūkinių metų mėne
sius iš kiekvienos melžiamos 
karvės gauta 120 kg pieno ma
žiau, negu per tą patį laikotarpį 
praeitais metais. To išdavoje 
kiekvienam 100 ha žemės naud
menų rajono kolūkiuose paga
minama labai nedąug žemės 
ūkio produktų. Visa eilė žemės 
ūkio artelių lieka skolingos 
valstybei didelius kiekius pieno, 
mėsos, grūdų, palyginti maža 
išduoda kolūkiečiams už darba
dienius produktų ir pinigų”. — 
“Tiesa” Nr 166.

Vilniuje karo yra sužalota: 
Pašto rūmai (buv. “Kardinoli- 
ja”) yra išdegę ir teberiogso 
..tušti. Sugriauti keli namai prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios, kurios 
.fasadas ir kairysis bokštas taip 
.pat nukentėję^ Gedimino pilies 
.bokštas buvo nukentėjęs, bet jau

• atstatytas pagal 1937 m. projek-
• tą. Kare nukentėjo Šv. Dvasios 

cerkvės - kupolas, kuris restau
ruotas 1952 m. Trijų Kryžių kal
ne nebėra, lygiai nuimtos skulp
tūros buvę virš katedros: kry
žių laikanti šv. Elena, šv. Kazi
mieras ir'šv. Stanislovas-. Paša
lintos figūros ir nuo reformatų 
bažnyčios frontono Pylimo gat
vėje.

Pakeisti Vilniaus gatvių var
dai: Didžioji ir Pilies g-vės pa
vadintos Gorkio g.; Vilniaus g. 
— Liudo Giros; Pylimo — Kom- 
jauhimo; Šv. Jono — B. Sruogos; 
g.; Domininkonų — Garelio; Švį 
Onos — Tiesos; Napoleono aikš
tė — Kutuzcvo ir t.t. Gatvių 
vardai rašomi lietuviškai ir ru
siška rašyba, bet vardų never- 
čiant — pvz. “Švietirųo ulica” ir 
pan.

■ Pabaltiečių taikomosios dailės 
paroda Maskvoje surengta anek
sijos 15 m. sukakčiai paminėti. 
Iš lietuvių išstatyti keramikų ir

skulptorių prof. Strolio, Mikne- 
viČiaus, Manomaičio, Bulvertai- 
tės, Liškutės, B. Zigmantaitės, 
Genienės ir kt. darbai. Medžio 
drožiniai: Zubavičiaus, Kišono, 
Laurinkaus. Baldai padaryti pa
gal Jono Prapuolenio eskizus — 
spinta, stalas, sofa, kėdė. Esą, 
daug audinių ir t.t.

LKP CK plenumo posėdyje 
rugpiūčio 11-12 d. CK sekreto
riumi ir LKP CK biuro nariu 
išrinktas Maliušys. LKP CK sk. 
vedėjais patvirtinti: partinio 
organizacinio sk. vedėju — Bie
liauskas, propagandos ir agita
cijos — Olegą, mokslo ir kultū
ros — Zinkus, mokyklų — Ogin- 
tas, prekybinio - finansinio ir 
planavimo — Kurapkovas. CK 
plenumas nutarė eilinį LKP Su
važiavimą šaukti 1956 m. sausio 
11 d. Į jį bus siunčiami spren
džiamuoju balsu vienas atsto
vas nuo 70 partijos narių ir vie
nas atstovas patariamuoju balsu 
nuo 70 kandidatų į partijos na-» 
rius.

Sibire mirė buvęs Steigiamojo 
Seimo narys Pulgis Lumbis.

Valerija Valsiūnienė viena iš 
labiausiai subolševikėjusių “rau
donųjų poečių” mirė, palaidota 
rugsėjo 27 d.

Kauno buv. Ugniagesių g-vė 
dabar vad. J. Gruodžio g-ve. Jos 
Nr. 4 yra Juozo Gruodžio var
do muzikos mokykla.

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas: ruošiamas Hamiltono 
at-kų iniciatyva spalio 30 d. 5 
vai. pp. parapijos salėje. Paskai
tą skaitys iš Toronto Tėvas B. 
Grauslys, OFM, Prisikėlimo pa
rapijos klebonas. Be to, bus me
ninė dalis. Visus hamiltoniečius 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti šioje akademijoje.

At-kų kuopos valdyba.
Tėvų susirinkimas. Spalio 23 

d. tuojau po pamaldų 12.30 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
58 Dundum St. N., šaukiamas 
vysk. M. Valančiaus vardo lie
tuvių šeštadieninės pr. mokyk
los mokinių tėvų susirinkimas.

Visi mokinių tėvai prašomi 
susirinkiman atvykti. Stiprus 
mokyklos gyvavimas bus tik 
tuomet, kai patys tėv.ai daugiau 
domėsis ir mokykla rūpinsis.

Mok. vpd. ir Tėvų K-tas.
Viši į Rudens balių! Hamilto

no at-kai maloniai kviečia Ha
miltono ir tolimesnių ir artimes
nių apylinkių lietuvius atsilan
kyti į šį rudens balių spalio 22 
d. Royal Connought Hotel, Nor
mandie salėje. Pradžia 7 v. v.

Baliaus pradžioje, 8 vai. v., 
duos labai įdomią ir linksmą pro
gramą Linksmieji Broliai iš To
ronto. Todėl malonūs tautiečiai 
nepraleiskite šios progos! Atvy
kite ir išgirskite linksmuosius 
brolius, kurie daug daug gražių 
Tr įdomių dalykų pateiks savo 
programoje.

Be to, baliaus metu veiks tur-

SUDBURY Ont.

TER TOP TAILORS

AIRIJOJE

paskutinės mados

PASIŪTI
• pagal jūsų 

IŠMATA
VIMUS.

duodame 
kreditan

TIP TOP 
Įstaigos yta 

kiek vieno me 
mieste

TF-55-4

Naujasis » plieno fabrikas ne
trukus pradės veikti. Pradiniam 
pastatui buvo numatyta iš anks
to išleisti 16 milijonų dolerių, 
bet kadangi ėmė pačias naujau
sias mašinas, tai jis iki šiol kai
navo jau 40 milijonų, o ne du 
milijonus; kaip anksčiau per 
klaidą buvo parašyta. Vien tik 
kaminas kainavo du milijonus 
del., kurs yra pats augščiausias 
visame Britų Commonwealthe.

Šv. Andriaus katalikų bažny
čia New-Sudbury priemiestyje, 
kuri buvo numatyta pradėti sta
tyti ateinantį pavasarį, jau pra
dėta statyti dabar. Kalėdoms ti
kimasi bus galima atlaikyti pir
mąsias pamaldas kad ir galuti
nai neįrengtoje.

J. ir E. Girėnai su B. Urbelilu 
iš Toronto praleido savaitgalį 
pas A. V. Jašiūnus. Svečių gar
bei buvo suruoštos šaunios vai
šės. Violeta Jasiūnaitė pašoko 
keletą baletų ir paskambino pia-

tinga loterija. Turėsite progos 
išmėginti savo laimę. Tuo pačiu 
prisidėsite prie bibliotekos išlai
kymo. Gros Vyt. Babecko or
kestras. Veiks turtingas bufetas.

Už staliukus atskiro mokes
čio nebus, norėdami užsitikrinti 
sau vietą, rezervuokite staliuką 
iš anksto, kad vėliau, atėję, ne
klaidžiotumėte, ieškodami kur 
prisiglausti. Staliukus užsisaky
ti pas K. Gudinską, telef. JA. 
7-1967. Rengėjai.

Vargonų komitetas praneša, 
kad iki spalio 13 d. Vargonų 
Fondui jau yra surinkta $1.140. 
Jau yra aplankyta maždaug pu
sė parapijiečių pagal turinius 
sąrašus. Surinkti pinigai laiko
mi .The Royal Bank of Canada, 
Locke ir Main branch, Acct. No. 
4828.

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja klebonui kun. • dr. J. Tada- 
rauskui už gausią auką ir mora
linę paramą mūsų darbe. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams už lietuvišką 
duosnumą, kurie savo auka jau 
prisidėjo prie vargonų fondo. 
Taip pat p. Kazlauskienei pri
klauso nuoširdi padška už tal
kininkavimą aukų rinkime.

Komitetas yra patenkintas, 
kad visi pagal išgales, didesne ar 
mažesne auka parėmė šį vajų.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
vargonų fondo vajaus negalėjo
me baigti numatytu laiku, todėl 
primename, kad vajus vyksta 
toliau ir esame pasiryžę aplan
kyti visus kolonijos gyventojus.

VAV parapijos Vargonų 
Fondo Komitetas.

Prel. Tulaba, šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje rek
torius, aplankė Hamiltoną spa
lio 9 d. Ta proga augštasis sve
čias atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
gražų pamokslą. Jo Prakilnybės 
prašymas paremti kolegiją au
komis tikinčiųjų buvo' priimtas 
visu rimtumu. Rinkliava, kurią

niniu. Ta proga Jašiūnai su savo 
svečiais lankėsi pas P. A. Ski- 
landžiūnus Levacke, kur buvo 
susirinkęs nemažas būrelis tau
tiečių metinio kunigo apsilanky
mo proga.

J. Butkevičius su šeima iš _____ ...._____________
Kirkland Lake, Ont., taip pat. šios dienos proga klebonas kun. 
aplankė savo draugus ir žada'dr. J. Tadarauskas paskyrė šiam 
pavasari persikelti čia gyventi,! tikslui davė $211.
nes Sudbury geresnės perspėk- Svečias visu nuoširdumu krei- 
tyvos ateičiai. pėsi į lietuvius katalikus, pra-

Pakfikštyta: Glorija Rūta šydamas savo šeimose išugdyti 
Staškus. I pašaukimų į kunigus, nes kole-

Įsigėrusių vyrukų būrelis pa
noro pažiūrėti, kaip veikia kai
myno policininko kambaryje 
gulįs ginklas. Su juo bežaidžiant 
peršauta iš netyeitį Alfonsui 
Grigučiui koja. Jis paguldytas 
ligoninėje. Tas pat nukentėjėlis 
viėnerių metų laikotarpyje jau 
spėjo sudaužyti porą mašinų.

Blind River, Ont., pradėtas 
statyti uranijaus fabrikos. Pra
dinė statyba už- $7.300.000.

Svečias visu nuoširdumu krei-

Tinko bet kokioi 
progai. Irish 
Twists yra stipriai 
išausta medžiaga. 
Ją nešioja kiek
vienos Kanadoje. 
Pirkite pasitikė
dami iš Tip Tops, 
kur didžiausias 

. angliškų medžiagų 
pasirinkimas.

*59“
"TIP TOP" RŪBAI

ŠILDYMO KONtRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilbumerius. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van 
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Tabako ūkiai pardavimui
$6.000 įmokėti — 100 akrų, 26 akrai teisių auginti, 4 kilns. Kai

na $49.000, traktorius ir visos mašinos.
$8.000 įmokėti — 130 akrų, 32 akrai teisių, 5 kilns. Pilnai 

įrengta su traktorių. Kaina $50.000. ,
$10.000 įmokėti -— 70 akrų, 21 — teisių, 3 kilns su alyva, puikūs 

laukai, traktorius ir viskas — $45.000.
$12.000 įmokėti — 125 akrai, 43 — teisių, 6 kilns, $75.000.
$12.000 įmokėti — 180 akrų, 41 — teisių, 6 kilns, $80.000.
$18.000 įmokėti — 90 akrų, 40 — teisių, 6 klns su alyva, pirmos 

rūšies tabako žemė, nauji mūro namai, gauna augščiau- 
sias tabako kainas, netoli miesto, kasmet išina po toną 
tabako iš kiekvieno akro. Kaina $90.000, 20 metų išmo
kėti. Nauja Irrigation System. Geras pirkimas.

gija gali kasmet priimti po ke
liasdešimt kandidatų. Pagrindi
nis šios institucijos tikslas—pa
ruošti dvasios vadus būsimai 
nepriklausomai Lietuvai. Dėl to 
visi jaunieji kunigai prisaikdi
nami, kad jie tuojau vyks apaš
talauti į Lietuvą, kai tik į ją 
bus laisvas kelias.

Vasario 16 gimn. remti būrelis 
Nr. 82 suorganizuotas • Hamilto
ne 1954 m. rugsėjo 1' d. Jo di
džiausiu iniciatorium ir vadovu 
buvo ir yra, kilęs iš gerosios ir 
romantiškos Dzūkijos, Vincas 
Narkevičius. Būrelio nariai šiuo 
metu išlaiko II kl. mokinį R. Ši
maitį.

Rugsėjo 1 d. būrelis pradėjo 
antruosius metus turėdamas šią 
sudėtį: V. Narkevičius, Vyt. Ba- 
beckas, J. Bulionis, Vikt. Burdi- 
navičienė, Ad. Dalangauskas, A. 
Dūda, VI. Jasinevičius, J. Kaže- 
mėkas senj., Vikt. 'Pilkauskas, 
Erika Sakavičienė, J. Šernas, dr.
O. Valaitienė, Edv. Vembrė, AL 
Žulys paaukoję praėjusiaeis me
tais po $12 ir dr. L. Levinskas
— $9.

Nuo rugsėjo 1 d. būrelin įsto
jo Ant. Maksimavičius, V. Miš
kinis ir J. Štaras, pasižadėję au
koti kas mėnesį po $1. Gyd. L. 
Levinskas į būrelį įsijungė bir
želio 1 d. ir aukoja po $3 kas 
mėnesį.

Metų eigoje iš butelio išstojo:
P. Bosas, R. Giedraitis, Dana 
Parplėnienė, P. Pranckevičius, 
visi paaukoję po $12, A. Ruzgas
— $9, J. Pyragius — $6.

T. Falkauskas, buvęs šio būre
lio nžriu ir paaukojęs praeitais 
metais $6, nuo rugsėjo 1 d. įjun
giamas į naujai steigiamą būre
lį, kuriam, vadovauja St. Pilf-

Garantuoti siunti- 
.......... ..............................................Iii „j, f, d, 

nial Į Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus I į b ii, t. ■■■! i i > „ ■ .iii r r i
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Mes siunčiame tiesini iš mūsų sandė
lių Kartojoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

< Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli Gt prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

TANA FABRICS
OUttN ST- W., TORONTO 
Tefctawn tM. 13327.
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CHARLES POCIUS
REAL ESTATE 

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J

L.

Perkant ar parduodant namus
HAMILTONE
kreipkitės į mūsą atstovą

ma> Didžbalį
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LL 9-3558

TESLIA l eal Estate

pavičius.
Čia ir vėl tenka pasigėrėti 

mūsų tautiečiais, kurie laisva 
valia ir tokiu dideliu būriu pri
sideda prie mūsų tautos dvasi
nės stiprybės palaikymo.

Sporto klubo šokių vakaras, 
spalio 1 d., turėjo tik 75 svečius 
ir davė didoką nuostolį — apie 
$80. Šiame vakare surengta Kat. 
Mot. D-jos loterija davė $85 pel
no. Teko išgirsti nuomonių, kad 
šis parengimas nepavyko dėlto, 
jog buvęs sekantį šeštadienį po 
Bendruomenės vakaro ir per vė
lai pradėtas reklamuoti.

Sporto klubas kitą vakarą 
rengia lapkričio 26 d., 'paskuti
nį šeštadienį prieš adventą. 
Linkime ir tikimės, kad būsima- 
sis vakaras sutrauks žymiai dau
giau hamiltoniečių ir duos “Ko
vo” klubui gerą pelną, kuris 
taip reikalingas jo veiklai suin
tensyvinti.

Išgelbėjo nuo deportacijos į 
Sovietinę Lietuvą. Br. P. iš Del

phi, Ont., už gyvuliu kakinimą 5eiK®lu^ svecias 1S fveicanjos 
Brandword, Ont., teismo spalio dr- A- Gefulls PaPas^ojo pnsi- 
3 d. buvo nuteistas 4 mėn. kalė- minimų įs Ženevos konferenci- 
jimo. Jam grėsė ir deportacija į }os’ L. Luzą kalbėjo apie DBSą- 
Sov. Lietuvą. Tik kun. dr. J. Ta- ’un-^ bei J.os santyklu5s7"u. kl,to- 
darausko dėka, kuris buvo pa- mis organizacijomis, Vilčinskas 
kviestas šiai bylai į teismo sūdė- . apie \ietuvJ7k^sT P?bt- 
tį, kaltinamajam ištrėmimas at- ?as’ Pa^?ba’į ^- Mockus kalbe- 
puolė. Mūsų klebonas pasižadė- fo apie DBLS ir jos santykius su 

kai jis atliks bausmę, kitomis organizacijomis. _

darausko dėka, kuris buvo pa-

ti, kaltinamajam ištrėmimas at-

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Lietuvos Atstatymo Fondą K. 
Karečka “Darbininke” siūlo 
įkurti pirmiausia iš palikimų tų 
asmenų, kurie neturi čia įpėdi
nių, o taip pat iš draudimo gy
vybės. Pastarajame atvejy drau
dimo sumos dalis ar net visa su
ma galėtų būti išmokėta 
dytiems įpėdiniams, jei 
būtų tai įmanoma.

Niujorko Aušros Vartų 
pija spalio 16 d. atšventė 
sukaktį.
D. BRITANIJA

D. Brit. Liet. Sąj. skyrių at
stovų konferencija įvyko Lietu
vių Sodyboje rugsėjo 24-25 d. 
Šeštadienį kalbėjo pasiuntiny
bės patarėjas V. Balickas apie 
tarotautinę padėtį ir Lietuvos 
reikalus, svečias iš Šveicarijos

nuro- 
kada

para-
50 m.

VOKIETIJA
Hanau stovykla kadaise buvo 

viena didžiausių tremtinių sto
vyklų Vokietijoje, šiuo metu 
Hanau VLB apylinkėje yra 198 
lietuviai. Iš jų 100 gyvena pa
čiam Hanau ar arti jo, o kiti 
Frankfurte, Kassely, Giessene, 
Marburge, Limburge. Į naują 
apylinkės valdybą išrinkti: A. 
Survila, VI. Puniška ir V..Sut- 
kevičius.

Stasys Kuliešius, gimęs 1912 
m., tarnavęs Liet. Darbo kuopo- 
ie Kaiserlautene, mirė rugpiū
čio 18 d. Jo šeima Lietuvoje.

jos, L. Lūžą kalbėjo apie DBSą- 

mis organizacijomis, Vilčinskas

jas, pagaliau N. Mockus kalbė

jo B.P
paimti savo globon ir tiesmui 
garantavo, kad kaltinamasis pa- 
"itaisys. Teismo vertėja buvo p. 
Stukienė, ankstyvesnės imigra
cijos lietuvė. Sk. St.

KLMoterų D-jos Hamiltono , kaiais- p. Neveravičius — ąpie 
sk. suruošta per sportininkų va-: tautinę kultūra, 
karą loterija davė $85,35 pelno.
$50 iš šio pelno paskirta Hamil- Karolis Bėrtašius tragiškai 
tono sanatorijoje esančiai p. Da- baigė gyvenimą nusižudydamas 
mijonaitienei, kuri serga du me- Londono Hyde Parke. Jam buvo 
tai ir išeina iš ligoninės ląpkri- 38 m. Palikažmoną ir 5 m. sūnų, 
čio mėn. Jos vyras jau 4 metai E Adamonienė, sirgusi apie 3 

metus, mirė Londono ligoninėje.

Antrąją konferencijos, dieną S. 
Žymantas kalbėjo apie Lietuvos 
okupaciją ir išeivių uždavinius; 
M. Bajorinas — apie Liet. Na
mus, spaustuvę, sodybą; B. Dau
noras — lietuviškos spaudos rei-

irgi gydosi sanatorijoje. Yra du 
vaikai, kuriuos globoja viena 
kanadiečių šeima.

Draugijos valdyba dėkoja mo
terims už fantus ir visiems, ku
rie šią loteriją parėmė ir prisi
dėjo prie sies dovanos. Jei kas

ARGENTINA
Lietuvių kolonijos taut, mu

ziejus atidarytas Avellanedoje. 
Ta proga kalbas pasakė muzie
jaus organizatorė A. Mikelionie- 
nė, ArLB CV pirm. I. Padvals- 
kis, ats. gen. T. Daukantas, LICA 
pirm. Z. Juknevičius ir kt. Bu
vo ir graži meninė programa. 
Muziejuje telpa visa, kas lietu
viams yra brangu ir artima ir 
kuo jie gali pasirodyti svetim
taučiams. Tikimasi, kad su lai
ku muziejus išaugs į pirmaeilę 
Pietų Amerikos kultūr. įstaigą.

Sekmadienio mokykloj moks
las einamas dviem grupėm. Per
nai N. Zelandijos lietuviai pa
siuntė didoką drabužių siuntą į 
Vokietiją, o šiemet' Aucklandas 
ruošiamasi siųsti į Austriją. Pa
baltiečių klubas vykusiai pami
nėjo birželio liūdnąsias denas. 
Spaudoje buvo paskelbtas apra
šymas ir įdėta foto nuotraukų. Į 
bendruomeninį gyvenimą žalin
gai atsiliepia laikraštinė polemi
ka ir veiksnių puolimai.

ST. CATHARINES, Ont
Išvyksta Tėvas Barnabas Mi- [ kurie šiame krašte labai gražiai

kalauskas, OFM. Keletą metų
daugiau panorėtų paremti šią gražiai ir sėkmingai darbavęsis

1 ligoninę, jos adresas: Mrs/ Darni- ■ šiuose kraštuose Tėvas Barna- 
ionaitis, Brow Bldg., Mount Sa-į bas išsikelia atgal į JAV. Para- 
natorium, Hamilton, Ont.

Atgaivinta/ŠLA kuopa. Spalio
2 d. įvykusiame susirinkime at
gaivinta SLA kuopa Hamiltone. 
Į valdybą išrinkta: pirm. K. Ba
ronas, finansų sekret. VI. Anta
naitis, protokolų sekret. St. Da-' 
liūs, iždin. A. Šukaitis ir revizi
jos kom.: A. Paukštys ir Pilipa
vičius. Pasitraukus iš pareigų St. 
Daliui, laikinai sekretoriaus pa
reigas perėmė Pilipavičius.

Visais kuopos reikalais kreip
tis prašome į K. Baroną. 
Kensington Avė. N., telef 
5-0979.

Delhi, Ont.
Šiais metais tabako auginto

jai, kurių tarpe yra nemažai lie
tuvių, skaudžiai nukentėjo nuo 
ankstyvos šalnos. Didelė augin
tojų dalis prarado apie pusę 
derliaus. Visą derlių nuėmusių 
yra tik nedidelis procentą^. Ka
dangi tabako auginimas suriš
tas su didelėmis išlaidomis, tai 
ypač pradedantieji atsidūrė 
sunkioje padėtyje, nes dažnai 
nuimtojo tabako verte nepaden
gia auginimui padarytų išlaidų. 
Gaila, kad šitokios nelaimės pa
liestais niekas nesirūpina, kaip 
tai daro potvynių ar kitų gam
tos nelaimių atvejais. Šiuo me
tu nukentėjusių viltys sudėtos 
į pelningesnį pardavimą, nes 
porą centų už svarą augštesnė 
kaina sudaro žymų skirtumą 
pajamose.

Pasilinksminimas
KLB-nės Delhi apylinkė spa

lio 22- d., 7 vai. vak., Delhi Slo
vakų salėje rengia pasilinksmi
nimą. Po vasaros vargų ir rū
pesčių visi galės prie geros mu* 
zikos pasilinksminti, pasikalbė
ti, o be to, ir įvairiais gėrimais 
pasivaiširfti. M.
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plečia savo veikimą. Girdėti, 
kad “Ramovė” kviečia “Varpo” 
chcrą. Būtų puikus dalykas jei 
šį pasižymėjusį chorą galėtų iš
girsti ir šio krašto lietuviai. To
kio didelio choro atvykimas yra' 
surištas su stambiem išlaidom, 
tad ramovėnams tenka didelė 
garbė už drąsų sumanymą. Ką 
gi, drąsūs retai kada pralaimi! 
Kaip girdėti, dėl sveikatos su
silpnėjimo paskaitos skaityti 
neatvyks genercl. Plechavičius. 
Gaila. Tačiau reikia manyti, 
kad ramovėnai ir šią problemą 
išspręs sėkmingai. Berods, mi- 

koncertas įvyks lap-

pija, bendruomenė, bei paskiros 
grupės surengė gražias išleistu
ves ir įteikė dovanų atminimui. 
Tėvas Barnabas palieka šiuose 
kraštuose daug gerų bičiulių.

Geriausios sėkmės ir palai- 
'ihos linki visi parapijiečiai! x

Išrinkta nauja apyl. valdyba: 
S. Zubrickas, A. Dauginaitė, J. 
Dilys. J. Dainora ir A. Zubric
kas. Tuo būdu St. Katarinė gy
vuoja1. Nes ir didelės bendruo
menės .turi vargo su rinkimais, nėjimas - koncertas įvyks lap-

Senoji valdyba atsiskaitė gra- kričio 19 d. ir jam turėtų jau 
žiai. Susirinkimas praėjo dar- dabar visas šis kraštas ruoštis, 
nioje dvasioje ir tuo būdu dar Į niekur kitur tai dienai nepasi- 
vienas geros veiklos lapas buvo! žadėti. Reikia, juk, ramovėmis 
užskleistas šioje bendruomenė
je. “A''-;.-;'/'

Labai gražiai čia praėjo Tau
tos dienos minėjimas. B-nę savo 
atsilankymu pagerbė gen. kon
sulas p. Gylys, kuris skaitė išsa
mią šių dienų politiką liečian
čią, paskaitą. Poniai buvo įteik
ta gėlių. Gražiai buvo sutiktas 
koncertas su sol. p. Sabaliaus
kiene ir rašyt. J. Jankum. Pasi
linksminimas praėjo labai pui
kioje nuotaikoje. Buvo daug 
svečių ir iš kitų bendr-nių. nors 
bendrai paėmus, dėl vykstančio 
streiko, šventėje dalyvaujančių 
skaičius nebuvo per didelis.

Kariuomenės dienos minėji
mas - koncertas įvyks lapkričio 
19 d. Jį ruošia ramovėnai - buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai, ■

paremti! Kiti irgi tą dieną ga
lėtų nieko neruošti.

Apie IV-ją Lietuvių Dieną 
vyksta pasitarimai ir neužilgo 
jau bus aišku, kur ji įvyks 1956 
metais. Nutarimo visi laukia su 
nekantrumu. Bendrai paėmus, 
atrodo, krypstama geroj on pu
sėn. Taip jau supuolė, kad ener
gingi vyrai dabar stovi čia vi
suose atsąkominguose postuose 
ir jie greit tars žodį. Be to sąly
gos tikrai neblogos: puiki vie
ta, čia pat Hamiltono pagalbos 
ranka, ko betrūksta? Tik susi
rinkti ir sudaryti tai dienai 
ruošti komitetą ar . kaip kitaip 
vadinamą organą, kuris pasi
imtų visą naštą ir atsakomybę. 
Ir tam tinkamų žmonių čia ne-

1 trūksta. Arklas.

Geriausios auglys žemiausia kaina
Apsirūpinkite kuru ŽIEMAI da
bar žemomis VASAROS SEZO
NO KAINOMIS. Norėdami gau
ti smulkesnių informacijų arba 
užsisakyti anglių, visados kreipę 
kitės j mūsų atstovus ,

VYT. ir S. AUŠROTUS

Telefonu: LL 0527

DOMINION 
COAL & WOOD.

MK

suvenirą ir (vairią reikmenų kreutuvėn

1212 SOMSAS STW. IbL LA-9547
J. Bcržinskas.

REIKALAUKITE

apatiniai baltiniai
Ilgesniam nešiojimui, 
patogumui ir apsau- 
gojančiai šilumai var
tok iš natūralios me
rino medžiagos pada
rytus baltinius, tin
kamus žiemai ir leng
vai prosijamus. Už 
mažą kainą puikūs 
baltiniai — neįkaino
jamos vertės. Galima 
pirkti atskirai balti* 
nius, kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vynams ar vaikams.

GARSŪS 
NUO 

1868 metų,



*Aukuro” penkmetis
Hamjltono Lietuvių Dramos 

Mėgėjų Teatras “Aukuras” lap-, 
kričio 5 ir 6 d.d. iškilmingai mi- 

savo pirmąją didesnę sukaktį, 
šventei jis ruošiasi jau ilgą 

laiką ir minėtą dieną žada lie
tuvius nustebinti premjera “Tė
vas”, kurio pastatyme dalyvau
ja mūsų žinomas aktorius Hėn-

/iš vieno leidėjo loiško/

Visai paprastai galima tai pa
rašyti: lietuviškoji knyga mirš
ta. Tokia y ra nuoga tiesa. Jos 
neaprengsime spalvingais pra
kalbų žodžiais, nepaslėpsime po 
šokių vakarų plakatais, neužlip- 
dvsime alaus bonkų etiketėmis.

* Šiais metais pasirodžiusių kny
gų skaičius kalba apie tai. Už
sidarančios leįtfyklcs liudija tai. 
Pfatmtojų stalai vra aiškus do- 
kumėntas, kad Mažvydo pra
kalba pamiršta. “Broliai ir sese- 
rvs imkit mane ir skaitykit...” 
Lietuvio leidėjo laiškas tėra 
įvadas nekrologui, skirtam lie
tuviškai knygai, kurią kadaise 
nešėm iš Prūsų, kurią šiandien 
Lietuvoj, kaip relikviją, duoda
mą iš- rankų rankosna, skaito 
pavergtieji — laisvą knygą, čiams. Repeticijos buvo daro- 
išleistą kadaise brangiais lai- mos privačiuose butuose. Ir taip 
kais, papuoštą Spaudos Fondo, .
Sakalo ir kitų nepriklausome j -E .
meto leidyklų vaidais. .:

Tokia yra lietuviškos knygos 
dalia turtingam kontinente, ku- 
rin atvykom pasiryžę liudyti' 
pasauliui prieš vergiją, smurtą, 
žmogžudybes. •

Liko netesėti 'mūsų požodoi. A; ^25;./
Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, t sĮįžt. ?
Bet varge jo vieno tu pasigedai, —.
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, .

/j. Aistis/ -i

Šia proga kripiausi į “Auku
ro” vadovę Eleną Dauguvietytę 
-Kudabienę su keletu klausimų, 
kuriuos gerbiamoji režisorė 
mielai .sutiko atsakyti.

—»‘^Aukuro” šventės proga 
įdomu sužinoti kada jis įsteigtas 
ir kas jo iniciatoriai-

—1949 m. buvau Winnipege, 
kur gavau iš K. Barono laišką, 
kviečiantį atvykti Hamiltonan.

.'Čia radau apie 20 mėgėjų, su 
kuriais ir pradėjom darbą. Kaip j 
kiekviena pradžia, taip ir mūsų 
buvo labai sunki. Nei patalpų 
repeticijoms, nei lėšų pradžiai. 
Teko sumesti patiems aukurie-

Henrikas Kačinskas
Prieš spektaklį atbaigia grimą— 

“Žmogus, kurį užmušiau”.

Laukiame tokio lietuvių kon 
greso, kuriame būtų efektinga 
nutarta, kaip tūri būti central! 
žuotas ir tvarkomas lietuviško: 
knygos leidimas. Laukiame še 
fu ir veiksnjų pinigų ir dėme 
šio, nes lietuviškai knygai mi 
rus ir minėtieji pareigūnai ii 
gam nebebus reikalingi. Lau 
kiame visų partijų ir sąjūdžių, 
įsirašiusių savo veiklos planuos- 
na kultūrinę veiklą, konkretaus 
žygio. Išdrįskime vieną kartą 
prisipažinti, kad mūsų kultūri
niam organizme įsimetė liga ir 
kad ji turi būti radikaliai gydo
ma.

Elena Dauguvietytė - 
Kudabienė

“Aukuro” režisorė ir vadovė.

Rašytojų D-jos rašte, atspaus
tam daugelyje laikraščių, skai
tėme apie vieną leidyklą, atsi
sakančią mokėti už perspausdi
namus vertimus vertėjams ho
norarą. Laiškas liko pamirštas, 
o anoji leidykla Savo nešvarią 
akciją ir toliau tebetęsia.

Tam pačiam rašte skaitėme 
apie kitos leidyklos fanatišką 
nepakentimą rašytojų,, netin
kančių jų pasaulėžiūros rėmuos 
na, bet niekas dėl to nepakėlė 
balso ir toji tauri leidykla to
kią praktiką tebetęsia.

TERRA Čikagoje pakartoti
nai kreipiasi į skaitytojus užsi
sakyti Lietuvių Kalbos Žodyną 
ir Jurgio Savickio “Žemė dega”, 
bet, gal geriau viešai neskelbti 
kiek žmonių minėtas knygas 
užsisakė.

Kito leidėjo (J.. Rimeikis, — 
VENTOS leidykla) laiške rašo
ma, kad skaitytojų skaičius kri
tęs 75% ir kad nebeįmanoma 
galų su galais suvesti.

Visi leidėjai sutartinai sako 
nebėra skaitytojų. O juk1 mes 
taip mielai vadinomės poetų ša
limi!

“Knygų Lentyna” užsidarė, 
nes niekas neberemia .jos, , o 
skaitytojų eilės buvo visai su- 
rėtėjusios.

Štai, tik dalis faktų.' Konsta
tuoti juos — permaža. Tai klau
simai, kuriems reikia atsakymo, 
ir mes patys turime į juos 
atsakyti.

Artėjame i naują spaudos 
draudimo laikotarpi. Ir tą lai
kotarpį — šį kartą — mes pa
tys sau kuriamės.

50 milionų 
kartų į dieną 
namuose, darbe 
ar kelionėje

Nieko nėra
geresnio 
kaip

1. TOKS NEPAPRASTAI SKANUS 
nieko puikesnio, koip šis 
putoįontis gėrirhos.

2. TAIP GREITAI ATGAIVINA .. 
tuoj pajunti papildomos 
energijos, kurios kiekvienas. 
pogerdaujo.

federolinius mokesčius.

po sunkaus ir ilgo darbo pasiro- 
dėme scenoje su “Pirmuoju 
skambučiu”.. Tai ir buvo mūsų 
pradžia.

— Kokius scenos veikalus Jūs 
turite savo repertuare, ką yra 
“Aukuras” padaręs per praėju
sius 5 metus?

— Per šiuos 5-kis metus buvo 
pastatyta: K. Inčiūros — Pirmas 
skambutis ir Vincas Kudirka, G. 
Turnerio — Vanduo Canitogai, 
L. Fuldo — Mokyklos draugai, 
S. Čiurlionienės — Aušros sū
nūs, Presley — Inspektorius at
vyksta, A. Gustaičio — Sekmi
nių vainikas ir Šilkiniai pan
čiai, V. Alanto — Buhalterijos 
klaida ir M. Putino — Valdovas.; 
Šie veikalai buvo mano režisuo-: 
ti S. Čiurlionienės — Pinigėliai 
režisavo Alf. Stasevičius.

Be išvardintų didesnių pasta
tymų buvo pastatytas 7 viena
veiksmės komedijos. Taip pat 

-“Aukuras” dalyvavo įvairiuose j 
paminėjimuose ir literatūros va-! 
kare.

— Kurie Jūsų vadovaujamo ! 
drariios būrelio bendradarbiai 
daugiausiai prisidėjo prie jo au
gimo ir stiprėjimo?

— Iš prisidėjusių prie “Auku
ro” stiprėjimo savo darbu ir pa-! 
sišventimu ypatingai norėčiau 
išskirti Antaną Šalčiūną, kuris 
visą savo energiją buvo atida
vęs “Aukurui”.

— Įdon^i būtų žinoti Jūsų, 
kaip vadovės, scenos darbo pra
džią bei eigą Lietuvoje ir toli
mesnį reiškimąsi tremtyje Vo
kietijoje.

— Lankiau St. Čaikausko dra
mos studiją, kuri buvo prie Jau
nimo teatro. Kauno Jaunimo te
atre pradėjau dirbti 1941 m. Te- j 
ko vaidinti: “Jaunieji daržinin
kai” *— Kazys; vaikų operoje 
“Žiogas ir skruzdės” — Žiogas; 
“Eglė žalčių karalienė” -L Pro- 
tenė; “Hanelė” — Hedė ir dau- 
gelyj kitų.

Vokietijoje “Pirmas skambu
tis” — Ę. Tulusel, “Mokyklos 
draugai” — Toni, “V. Kudirka” 
— Barbora. Be to, teko režisuoti 
Liubecko mėgėjams “Atžalyną”.

— “Aukuras” švęsdamas savo 
gyvavimo penkmetį lapkričio 6 
d. ruošiasi pasirodyti su Grušo 
premjera “Tėvas”. Šia proga no
rėtumėm sužinoti jos turinį ir 
kas vaidina?

— Veiksmas vyksta 1935 m. 
Lietuvoje. Išryškinami tėvo suk
ti keliai, didinamas turtas ir sū
naus atsisakymas nuo žemės, 
pasirenkant muziko kelią. Sū
nus liudija teisme prieš tėvą tei
sybės vardan. Vaidina: tėvą 
Budrį — H. Kačinskas, P. Race- 
vičienė, I. Gaižauskaitė, V. Pa- 
navaitė, L. Šturmaitytė, K. Meš
kauskienė, A. Juozapavičius, V. 
Kvedaras, B. Šturmaitis, V. Pa
navas, J. Jokubynas ir A. Kauš
pėdą. '

— Jūs esate, kiek žinau, ilga
metė pažįstama su H. Kačinsku. 
Įdomu būtų Jūsų įspūdžiai apie 
šį mūsų didįjį aktorių.

— Sunku man atsakyti į šį 
klausimą. Kaip Jūs sakėte “di
dysis” man atrodo, kad yra di
dysis ne tik čia tremtyje, bet ir 
Lietuvoje. Pagaliau, kas jį pažįs- 
takaip aktorių, tam manau, pa-

aiškinimų nereikia, o kas ne — 
įsitikins lapkričio 6 d.

— Kokie šiuo metu yra “Au
kuro” nariai ir kas sudaro jo 
valdybą?

— Be anksčiau minėtų dar 
yra pp. A. Brazas, A. Laugalys, 
A. Mingėla, N. Stanaitytė, A. 
Paukštis, St. Juozapavičius. 
Valdyba: pirm. A. Paukštis, rei
kalų vedėjas A. Kaušpėdą, kasi
ninkas A. Juozapavičius.

— Kokią įtaką daro Jūsų sam
būris lietuvybės išlaikymui? Ar 
negalvojate daugiau pritraukti 
mūsų atžalyno ir kokia forma?

— Lietuvybės išlaikymas yra 
mūsų visų tikslas. Taip pat ir 
“Aukuro”. Kas liečia atžalyną— 
mielai kviečiame ir laukiame. 
“Aukuro,” durys atviros visiems, 
norintiems prisidėti prie jo dar
bo, skleidžiant lietuvišką žodį 
per sceną.

— Kokie būtų Tamstos pagei
davimai visuomenei?

— Mano pageidavimas, kad 
visuomenė paremtų mus ne vien 
medžiaginiai, bet ir dvasiniai. 
Aukuriečiams labai nesmagu, 

i kuomet išgirsta iš blogai infor
muotų* asmenų, būk jie iš pasta
tymų gautas pajamas pasidali
ną. Tai yra netiesa. Per šiuos 
penkerius'darbo metus nei vie
nas aukurietis nėra gavęs jokio 
atlyginimo ir dirba vien iš pa
sišventimo ir meilės scenos me
nui.- Aukuriečių ir mano asme
niškas noras, kad /visuomenė 
vertintų “Aukurą” tokį, koks jis 
yra — nepervertinant ir nelygi
nant su profes^nąlų teatrais. 
Mes — mėgėjai. *

Iš kultūros ir knygy pasaulio
vių Enciklopedijos leidykloje: 
265 C Street, South Boston 27, 
Mass.

DaiL Vyt. Ignatavičius, grafi
kas, neseniai atsikėlė Čikagon 
ir dirba Adolfo Valeškos bažny-|Motz und Co., Shongau. Tiražas 
tinio meno studijoje, kur atlieka 
daugiausia vitražinius darbus.

Vasario 16 gimnazijos 1954-55 _
metinės išlaidos siekė 300.000 i I d., Abėcėlės rašymas, Spaudas 
DM. Pajamų didžiausioji dalis B-vė “Žiburiai”, Kanadoje,^ 1955. 
gauta iš rėmėjų būrelių — 268.- 
000 DM. Iš tos sumos 121.000 bu-

Prof. Antanas Paplauskas-Ra- 
mūnas pakeltas ordinariniu pro
fesorių ir paskirtas Otavos uni
versiteto pedagoginių mokslų 
katedros vedėju.

Prof. J. Eretas Baselyje išleido 
brošiūrą “Abschied von Euro
pa?”. Joje išnagrinėja aktualią
sias Europos dabarties proble
mas, nurodo Rytų grėsmę ir mi
rusiųjų įspėjimą visam laisva
jam pasauliui, išryškindamas 
tikrąją Europos bei europiečių 
misiją, jos integfaciios reikalą ir 
paskirtį. Nors brošiūra pirmoj 
eilėj skirta šveicarams, bet savo 
aktualiomis mintimis išeina ir 
toliau už jos ribų.

Vinco Krėvės raštai ruošiami 
spaudai. Juos redaguoja dr. V. 
Maciūnas, kalbą taiso prcf. Pr. 
Skardžius. Vienas tomas jau bai
giamas. Jame bus “Šiaudinėje 
pastogėje”, “Žentas” ir “Raga
nius”. Tikimasi, kad šis tomas 
dar šiais metais pasieks skaity
tojus.

Visus V. Krėvės raštus mano
ma sutalpinti į 6 tomus, maž
daug po 400 puslapių kiekvieną. 
Bus spausdinami gerame popie
riuje ir įrišti, kaip Lietuvių En
ciklopedija. Knygų * formatas 
parinktas 6” iš 8”, kaip Tremties 
Metų.

Dar nevėlu V. Krėvės raštus į jnž. J. Jankauska ir J. Janic- 
Dabar prasiusimi kį, A jokimą; gen ja>kų>

gen. Jubdišių, seimo narius M. 
Jakšfaitj, J. Jakštą, B. Jakubaus
ką, Jarą, Idzelį, Josiuką, Jaki
mavičių. Ir apie daugelį kitų as
menų būtų pravartu gauti dau
giau žinių, nęgu redakcijai yra 
pasisekę jų surinkti. Tcdėl visi 
turintieji žinių apie I-J raidžių 
asmenis, dėtinus L. Enciklope- 
dijcn, prašomi ligi š.m. lapkričio 
1 d.' savo žiniomis pasidalinti su 

! redakcija.
• Ieškomi atvaizdai šių asmenų: 

rašyt. K. Jakubėno, K. Jankaus
ko ir K. Jasiukaičio, kart. V. Ja- 
rulaičio, kun. K. Jasėno. kun. St. 
Jokuba^isko, A. Jakučjonio, M. 
Januškevičiaus, prof. K. Jab
lonskio, prof. T. Ivanausko, gyd. 
F. Janužio, gyd. J. Jarašiaus, 
prof. A. Jurgelioniu, inž. J. Ind- ' 
riūno, inž. VI. Jakovickio, prcf. 
PI. Jankausko. Panaudojus kli-i 
šėms padaryti, atvaizdai bus

užsisakyti. Dabar užsirašiusieji 
ir įmokėjusieji $5 visus raštus 
gaus už $25. Vėliau atskirais to
mais bus pardavinėjama po $5.50 
tomas. Užsisakyti galima Lietu-

“Aukuro” nariai. Sėdi iš kairės į dešinę: režisorė ir vadovė E. 
. Kudabienė, V. Pauavaitė, Alf. Paukštys (v-bos pirm.); P. Ka

cevičienė, K. Meškauskienė; antroje eilėje iš kairės: L. Šturmai- 
' tytė, V. Kvedaras, N. Stanaitytė, St. Juozapavičius, A. Mingėla, 

B. Šturmaitis, I. Gražauskaitė, J. Jokubynas, A. Kaušpėdą ir 
V. Kvedaras - %
— Teko skaityti spaudoje apie

Dauguviečio veiklą Lietuvoje ir 
apie energingą reiškimąsi jo 
žmones Dauguvietienės okupan
tams dabar. Jūs, kaip jo duktė, 

rpe_jgal galėtumėte ir čia patenkinti
mūsų žingeidumą?

— Mano tėvas B. Dauguvietis 
mirė 1949 m. liepos. 13 d. Lietu
voje. Petronėlė Vosyliūtė - Dau- 
guvietienė nėra mano motina. 
Apie jos “energiją” ir “veiklą” 
ne man spręsti.

— Ko norėtumėte ir prašytu
mėte “Aukuro” šventės proga iš 
hamiltoniečių lietuvių?

— Kad suprastų mūsų gerus 
norus ir atsilankydami paremtų 
medžiaginiai ir dvasiniai. Ypa
tingai šiame pastatyme, kuria
me sutiko dalyvauti mums ge
rai žinomas aktorius H. Kačins
kas.

— Kokius planus turite atei
čiai?

— Planų būtų labai daug, bet 
jiems įvykdyti trugdo laiko sto
ka, tiek man, tiek ir visam ko
lektyvui. Galvoju apie pasakas 
vaikams ir taip pat apie muziki
nes komedijas, nes kolektyve 
turime daug balsingų narių.

Trūksta lietuviškų. veikalų. 
Jų daugiau reikėtų.

Padėkojęs režisorei ir vadovei 
už žinias, noriu jomis pasidalin
ti su savo tautiečiais ir palinkėti 
“Aukurui” į šią premjerą su
traukti tūkstanti žiūrovų!

Sk. St.

Liga, neturtas ir nežinia 
nuolat lydi mūsų tautie
čius Vokietijoje. Auko
damas šalpai mažini jų 

vargus.

iu naujiena
A. Rinkūno 

“KREGŽDUTĖ RAŠO” I d. 
AB£C£L£S RAŠYMO VADOVĖLIS 

Kaina 50 centų

Spaudos B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West, 

Toronto, Ontario, Canada.

Ar jūs sakėte:

Kad

Redakcijai prisiųsta
Tomas Žiūraitis, OP, Žodis ir 

gyvenimas — religinei - tautinei 
rimčiai, su prof. dr. A. Maceinos 
pratartimi.* Dailininkas V. K. 
Jonynas. Išlaido “Venta”, 1955, 
spaudė Buchdruckerei Kari

1000 egz., 244 psl. Kieti kolenko- 
ro viršeliai. Kaina nepažymėta.

A. Rinkimas, Kregždutė rašo

Mirko Jelusič, Cezaris. Istori- 
__________________________  nis romanas iš senosios Romos 
vo prisiųsta per BALFą, o 85.- imperijos žydėjimo laikų. Trys 
000 betarpiai. Kita dalis gauta dalys, kiekviena po apie 200 psl. 
produktais, daugiausia taip pat !r P° $20 Vertė K. Puida, išleido 
per BALFą — 31.000 DM ir in- Į Terra, 3333 So. Halsted Street, 
ventoriumi — 30.000 DM.______________ °
c Kun. V. Šarka ir šiemet ruo
šia naujiems 1956 m. lietuvišką Roma, jos gyvenimas ir jos pro- 
kišeninį irsieninį nuplėšiamą sa- I Memos paskutiniame šimtmety- 
vaitėmis kalendorių.

Liet. Enciklopedija ieško x 
žinių

apie šiuos asmenis: L. Janušytę, 
A. Jasiūną, A. Jiešmantą, V. Jo- 
caitį, M. Jonaitį, J. Jurginį, dail?
A. ankų, A. Janulį, Jenerj ir V. 
Jcmantą, akt. Jackevičiūtę, O. 
Juodytę ir Jukną, rež. K. Jura- 
šūną ir K. Juršj, teis. Jackevičai- 
tę, A. Jakobką, M. Itomler.skį, A. 
Jučą, vet. K. Jašinską, gyd. N. 
Indrašių, Jacevičiūtę, M. Jasu
laitienę, A. Jurgutį. ir Vyt. Juš-

Chicago 8, III?
Rcmane vaizduojama senoji

Be to, ieškomi adresai šių as
menų: 'Stp.-Jakubicko, M. Jasė- 
no, pik.- Jakučio, kun. L. Jan- 
kaus-Jankąusko, K. Jacevičiaus, 
inž. J. Jankausko, Jasiukaičio ir i 
St. Juzėno, gyd. J. Madeikio. i

negalite
laupyti

f

i

j e prieš Kristų. J. Cezaris, vie
nas žymiausiųjų žmonijos isto
rijoje karo vadų, valstybininkų 
ir rašytojų, daug kovoja, daug 
dirba ir žūva. Cezaris labai dra
matiška asmenybė, ir šis veika
las — tikriausias jo atvaizdas, 
priverčiąs skaitytoją sekti pus
lapį po puslapio ir giliai susi
mąstyti, paskutinį puslapį už-, 
vertus.

Veikalas parašytas dideliu is
toriniu tikslumu, jame ne tik di
džiųjų ano meto įvykių vaizdai,, 
bet ir visi žymieji ano ■ meto as
mens, kaip Pompėjus, Sula, Ma
rius, Ciną, Kleopatra, Krasas, 
Katilina, Ciceronas ir daug kt.,' 
kurių vardai tampriai susipynę 
Romos, 0 kartu ir visos Europos 
istorijoje.

Skautų Aidas. 1955 m. rugsė
jo mėn., Nr. 9, 24 psl.

Užuolanka, 1955 m. rugsėjo 
mėh., Nr. 5, 32 psl.

Jaunimo žygiai. Visuomeninio 
auklėjimo ir krikščioniškos po
litikos jaunimo laikraštis, Nr. 1 
(5). 22 psl.

Žurnalas nuo 1956 m. pradžios 
žada eiti kas trys mėnesiai.

Vėpla, Montrealio juokdary- 
bcs pagerintos rūšies organas, 
Nr. 4. 8 psl.

Geriausia dovana mūsų mažiesiems

Elenytei Pasakos
Šioje tik išėjusioje iš spaudos knyge
lėje meistriškai pasakojama apie kiš
kį ŽvGtraakį, katiną Murką,. paskuti
nę musę, uodaitę, avižinę košelę, Ele-"- 
nutės kelione and Dievo karvytės į 
šiaurę ir pietus bei daugelį k. dalykų. 
Knygelė meniškai iliustruota spalvo
tais dail. Povilo OsmohUo-'piešiniair, 
ryškiu šriftu atspausta bei gražiai iš
leista.
Kaina tik 50c. Gaunama: RŪTA, Box

* 78, Rodney, Ont.

’’Kas jums sakė, — kad jūs negalite taupyti?” Žinoma, kad galite ir jūs! 
Ir dar daug daugiau ir lengviau, negu jūs, jaunimas, apie tai galite 
svajoti! Ar kada nors girdėjote apie Kanados Taupymo Lakštus?
Štai, kut jums atsakymas!
Investuokite tam tikrą nuošimtį — kad ir labai mažą — iš savo 
savaitinio ar mėnesinio uždarbio į juos. Tai lengva padaryti. Galite tai 
atlikti automatiškai, jei pageidaujate — išskaitant iš algos pagal 
vad. Algos Taupomąjį Planą savo darbovietėje, arba per savo banką. 
Ar mėgstate staigmenas? Taip, jūs nustebsite, kai jūsų 
santaupos padidės per trumpą laikotarpį... atskaitytos ir 
apsaugotos, kad jūsų nebūtų lengvai išleistos... jos suteiks geras 
ir nuolatines palūkanas. Ir kiekvienu momentu, jei bus reikalo, 
savo Kanados Taupymo Lakštus -galite iškeisti pilna kaina ir dar 
su palūkanomis! Todėl nesakykite man, kad negalite sutaupyti!” - 
Kiekvienas gali taupyti — lengvai, reguliariai, saugiai — per 
Kanados Taupymo Lakštus!
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
Į didžiausią lietuvišką įstaigą

Mann Martel
JOINT REALTY LTD. $

899 BLOOR ST. W. OL. 6381
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381
F. SENKUS,
V. PLIOPLYS, 
P. BUDREIKA, ’
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS, 
BARCEVIČĮUŠ, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS, 
B. KRIAUČELIŪNAS,

1199 BLOOR ST. W„ TORONTO. TELEF. OL. 8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas ii bankų.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381
R. ŽULYS,

A. BLIUDŽIUS

S. JUCEVIČIUS

-A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS,
J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įhiokėjinio padidinimo, draudimo nieko 
neatidėliodami kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAM
BINDAMI KLAUSKITE J. KARPIS.
Pranešame, kad p. B. SERGAUTIS pas mus jokių pareigų neina

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
J REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MURKI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

' > Notional Association of Real Estate Boards.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas —• Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tel. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO * Tel. OL. 8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, visai atskiras, tik
ro mūro presuotų plytų, 9, didelių 
kamb ir saulės kamb., square pla
no namas. Vandeniu alyva šilda
mas, labai gerai išlaikytas—kaip 
naujos. Dvigubas garažas su įva
žiavimu iš gatvės.

GEOFFREY - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, visai atskiras, 11 

didelių kamb., gerp mūro na
mas, vandeniu alyva šildomas, 4 
modernios virtuvės, 2 toiletai. Kar
tu eina 4 etektr. krosnys ir baldai 
antrom augŠte. Didelis gražus kie
mas, mūrinis garažas su įvažiavi
mu iš gatvės.

BUTCHER and GROCERY, 
$21.000, įmokėti apie $5-6.000, 
lobai gero rriūro, gerai įrengto 
krautuvė ir 6 gražūs kambariai. 
Metinė apyvarta apie $30.000. 
Galima dar daug pagerinti. Karšto 
vandens šildymas, dvigubas gara
žas su grožiu kiemu, atvira skola 
10-čiai metų.

GEOFFREY - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 10 did. grožių k., 
kvadratinio plano, presuotų plytų, 
visai atskiros, gražiausios nomos 
gatvėje, vondeniu alyva šildomas, 
2 modernios virtuvės, 2 vonios, žai
dimų kambarys, didelis gražus kie
mas, garažas su įvažiavimu iš gat
vės. Balansas viena atviro skola 
10-ėioi metų.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$15.900 pilna kaina, 6 didelių k., 
square plano, visai atskiras, gero 
mūro namas. 2 modernios virtuvės.

P. MALIŠAUSKAS
•m.: ME. 2471, E«.: KE. 742S

PACIFIC- - BLOOR,
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, alyva šildomas, išilgi
nis planas, 2 modernios virtuvės, 
kietmedžio grindys, prašoma kai
na $13.500, skubus pardavimas.

OAKWOOD - ST. ČLAIR,
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, vandeniu alyva šildomas. 
4 dalių vonia plius prausykla rū
syje, dvigubas garažas s ušoniniu 
įvažiavimu ir ekstra sklypas 22 iš 
20 priklauso namui.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, vondeniu - 
alyva šildomos, moderni virtuvė, 
dvi vonios, kvadratinis plonas, 
kietmedžio grindys, dvigubas ga
ražas, vienas iš geresnių namų ta
me rojone. Greitas užėmimas, sa
vininkas išvyksta. •

HAVELOCK ST.,
$3.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, išilginis planas, alyva 
Šildomas, dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, netoli parko.

WILLARD - BLOOR, <
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at- 
skiroš, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyva šildomas, kietmedžio 
grindys, garažas su šoniniu įva
žiavimu.

LAKE SHORE RD.,
Benzino stotis, restoranas ir 6 bu
tų apartamentas susidedantis iš 24 

* kambarių, ekstra didelis sklypas, 
puiki vieta, geros pajamos, par
duodama dėl senatvės.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 1584

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

$3.500 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
• plytų namas, alyva apšildomas, 

kietmedžio grindys, garažas, di
delis kiemas. Bloor tr Grace raj.

$4.000 įmokėti, 8 kambariai ir 2 
saulės kamb., vandeniu alyva ap
šildomas, dvigubas garažas, viena 
skola balansui iš 5% iki išsimo- 
kėsit. Tai vienintelė proga pirkti 
namą tokiomis sąlygomis. Park
dole rajone.

$4.500 įmokėti, 6 kambarių šiurkš
čių plytų, atskiras namas, alyva 
apšildomas, kvadrotinir planas, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Ran
dasi Baby Point rajone.

$12.500 pilna kaina, 6 kambarių, 
mūrinis, nepereinami kambariai, 
garažas. Bloor ir Dufferin rajone.

$21.900, 14 kambarių, tripleksas, 
atskiras, mūrinis, vandeniu apšil
domas, garažas. Lengva išnuomo
ti, geros pajamos. Tai geriausias 
pirkinys Parkdale rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Tel. OL 8481.

$2.900 įmokėti, Parkdale rajone,’ 
mūrinis, 8 k., 2 virtuves, įvažia
vimas į kiemą.

$14.500 pilna kaina, Ossington ir 
Dundas rajone. Pastatas ant biz
nio gatvės, turi biznio patalpas 
pirmame augšte ir butą antrame, 
įvažiavimas į kiemą.

$14.500 pilna kaina, ant Roncesvol- 
les, 6 k., originalus dupleksas, 2 
virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
gera vieta daktarui.

$17.900 pilna kaina, Roncesva Iles- 
Westminster, 9 k., atskiras, mūri
nis, vandeniu alyva šildomas, dvi 
virtuvės, dvi vonios, vieta garažui.

$12900, Bloor - Runnymede, 8 k. 
per du augštus, 2-jų metų senu
mo, mūrinis, atskiras, modemus 
šildymas. /

5

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL 8481.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra* 
jonuose 6*8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas Tūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus. 

ar Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

oVE
Specialybė: 

Cheminis valymas. įvairių 
rūšių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. . VELTUI #
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender)'darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St Clair

TORONTO, ONT.

(Atkelta iš 2 psi.) 
tvarkingai maišo mintis. Pašir
džius spaudžia juodaakes ponios 
ir jos mėlynos mašinos netolimi 
prisiminimai.

Laikausi kietai įsikabinęs gre
bėstų, nes tokioj dvasinėj mai
šatyje labai lengva nudardėti 
nuo stogo. O kas nori mirti? Nie
kas. Net ir su riebiu inšiurensu. 
'Karbauskis, stenėdamąs ir to

lydžio spjaudydamas, kala lenie- 
les. Augštumos velnias, matyti, 
nebijo. Aš nedrįstu paleisti gre
bėstų. Žemėje galėčiau ką dirbti, 
bet toje augštybėje... Po valan
dėlės Karbauskis atkopia, arčiau 
manęs.
. — Judėk tu, karkvabalio iš
pera! — sako jis man.

— Negaliu, — sakau, — gal
va sukasi. Koksai velnias tose 
augštybėse gali dirbti!

— Cha, cha... — kvatojasi 
Karbauskis, — galva jam suka
si! Su galva čia dirbti nereikia! 
Tegu sukasi... Dėl viso pikto 
išbaikim tą skystymėlį. Sušils. 
Turėsime bereikalingų nuosto
lių. — Ir užsiverčia bonkelę. 
Paskui man paduoda.

Karbauskis vėl nuslenka savo 
pusėn ir lenteles kala. Mane pik
toji dvasia nusnūsti gun<įo. Taip, 
tvirtai įsikibus grebėstų valan
dėlę numigti, o paskui į darbą. 
Kai pakeliu galvą ir matau beri
bes vandens platybes, žaižaruo
jančias saulėje, pūkinius debe
sėlius, išdraikytus po dangaus 
mėlynę, miego pagundos išblės
ta. Krūtinę vėl laužia poetinė 
mūza. Atseit, gatava poezija vi
duje apie dvylikapirštę žarną 
kunkuliuoja. Tiktai imk popietį 
ir rašyk. Ale ant stogo sunku su 
poezija. Reikia lipti žemyn. Nė
ra ko čia žudyti talentą ir vyti 
įkvėpimą į burokus dėl kokio tai 
barakėlio!...

Taip man bedūmojant,' gir
džiu kažkas dusliai plumptelė
jo. Gi žiūriu, mano prieteliaus 
Karbauskio ant stogo nebėra. 
Vadinasi, žmogus, be jokio pa
reiškimo ėmė ir nukrito. Saulės 
smūgis? O gal blauzdas mėšlun
gis surakino? Ar kitoksai negan
das? ... Žodžiu, dėl poetiško 
malonumo niekas nuo stogų ne- 
šokinėją.

.Skubiai lipu žemyn. Lietuvis-, 
ko jaunimo problema ir kramto
mos gumos nuo gomurio krapš- 
tymas svarus reikalas, bet leisti 
draugui mirti dilgėlėse negali
ma. Ar neteisybė, piliečiai?

O mano Karbauskis guli tarp 
varnalėšų, kaip tasai pasakos ka
ralaitis ir šypsosi.

žei šonkaulių? O gal nugarkaulį 
įlenkei?

— Tu, — šnibžda mano prie- 
telius, — ųekelk lermo, dar kok
sai perdėtinis užgirs. Gulk, pa
ilsėsime gerame ore... Man sau
lė ar tasai velnias viski galvon 
spyrė. Akyse tokie žalsvai rau
doni ratlankiai sumirguliavo ir 
nė juste nepajutau, kaip nuo sto
gelio nudardėjau... Bet miku- 
tį,—pasakoja Karbauskis toliau, 
— turiu. Buvau užkeikęs vaka
rui.

Jisai atsargiai pasiverčia ant 
šono ir ištraukia iš užpakalinės 
kišenės paplokščią bonkelę.

Po valandėlės toksai pilkas 
nuobodulys apie dūšią rinktis 
ima. Žinia, gulėti su prietėliu 
karštą vasaros dieną varnalė- 
šuose, tai ne su; mylima mergaite 
į mėnulį žiūrėti. Monotoniškas 
reikalas. Pradedame gurkšnoti 
.iš tos paplokščios bonkelės. Pas
kui prisnūstame valandėlei 
menkai. Kai pabundu saulė jau 
iki pusės mirksta sidabriniame 
ežero vandenyje. Prikeliu Kar- 
bauskį ir bėgte bėgame ežero 
pakraštin, kur mus laukia maši
nos. Važiuojame atgal vėl su ta 
ponia. Vėl daužosi širdis ir 
kraujas paausiuose dūksta ...

Penktadienio vakare randu 
Karbauskį Lietuvių Namuose. 
Sėdi prie barelio ir alutį ragau
ja. Atseit, tautiškas tradicijas 
puoselėja. Jisai, atrodo, kiek su
sijaudinęs ir būreliui parapijie
čių, berymančių prie baro, ka
žin ką aiškina. Kai prieinu ar
čiau girdžiu:

— Jūs, — sako Karbauskis, — 
nutolote nuo lietuviškų reikalų. 
Tėvynę ir lietuvišką jaunimą 
matote tiktai pro alaus putą ar 
viskio bonkos dugną... Ve, iš
gerti reikia, aš, agulnai imant, 
blaiyininkų nemėgstu. Bet kur 
tėvynės reikalas, aįaus putą nuo 
ūso ir prie darbo!... Praėjusį 
šeštadienį nuvykau Vasagon 
jaunai kartai vasarnamių staty
ti. Ir man gėda, bet turiu pasa
kyti, jūsų ten nė vieno nema
čiau. .

Ką daugiau pasakojo Karbaus
kis negirdėjau, nes kampe tupįs 
garsiakalbis paleido kakarynę ir 
aš nuslinkau į rūsį su nesufor
muotu pasiryžimu: pasiimti ap
siaustą, ar užsisakyti stikliuką 
karčiosios'. ..

— Viena. — Rusams pasitrau
kus iš Austrijos čia vis gausiau 
bėglių iš už geležinės uždangos, 
ypač iš Vengrijos. Atbėgo net 3

TEL RO. 9-4773 
Namų teL CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

— Levasiuk,—sakau savo aki
mis netikėdamas, — ar nesulau-

lenkai. Pasak jų, tenką laukti 
ir daugiau bėglių, kurie dar te- 
beslenka per Čekoslovakiją. /

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443- OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedą iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karu Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiros namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rojone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12.500. Moždaug.70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiras namas, vondeniu - 
olyvo šildomas. Kaina $18.500. 
Porkdole rojone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiros ’ narnos, 
vondeniu - olyvo šildomas. Indian 
Rd. - BloOr rojone.

6. $20.000 pilno kaina. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilna kaina. 8 
mūrinis, atskiras namas, 
niu • alyva šildomas Bloor 
nymede rojone.

rojone.

kamb. 
vonde- 
- Run-

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
Atskiros nomos, vondeniu - olyvo 
šildomos, garotos, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rojone.

9. $22.000 pilno kaino. 9 komb. 
mūrinis, atskiros nomos, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dbvercourt 
Rd. rajone.

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas.

i Rusholme Rd. - Bloor rajone.
13. $1.000 įmokėti. 8 komb. mūri

nis nomos. Alyva šildomos, pil
nos rūsys. Naujos kietmedžio

* grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rojone.

14. $1.500 įmokėti. 5 komb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $ 1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rojone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis nomos, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rojone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vondeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone. . *

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu • 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomos, mod. virtuvė, garo-

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių

D. KAROSAS
OL 8443

V. JUČAS
OL 3444

R. KUPREVIČIENĖ
OL 4443

I. BUCANTAS

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont
rose rojone.

21. $15.700 pilna kaino. 6 komb. 
* mūrinis, otškiras nomas, mod.

virtuvė, gdrožas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. ...16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rojone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros namas, garažas. Pil
no kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Von
deniu - alyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7\ kamb., 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomas, gąrožas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 komb.
• mūrinis, atskiras namas. Vande

niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti*. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I amodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomos, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

dėf vietos stokai neįmanoma paskelbti.

V. PALIULIS
OL. 2324

P. DAMBRAUSKAS

Inž. M. MARDI’S < 
ŠOFERIŲ KURSAI 

Z 337 PALMERSTON Blvd., Apt. D.,
Toronto, Telefonos WA. 4-8219.

Automatinių ir standartinių bėgių automobiliai.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai”

kiekvieną šeštadienį nuo 3.30 vai. iki 4.45 po pietų iš

iš galingos TORONTO stoties CHUM 
BANGA 1050.

Programos vedėjas-
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.

' Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

V L Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėsimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINI IŠTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 
SKYRIAI: . WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839.
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 BroodWoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Foirfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
ir kitose vietose.
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V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W., (prie Ossiiigton), TORONTO. Tel.,ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario,

~POR - DUFFERIN, $1.500 
„ ti, 5 kambariai, atskiras, 
, įvažiavimas, 2 garažai.

Canadian

įmokė- 
šoninis

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kafnbarius namas, di
delis kiemas ir garažai, imokėti 
$5.900.

ir International Real Estate Board

HIGH PARK, 7 kambariai,^gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

fllGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

WINNIPEG Man
Mokytojų pasitarime šiais 

mokslo metais šeštadieninėje 
mokykloje sutiko mokytojauti: 
kun. J. Bertašius, J. Račys, o A. 
Čingienė sutiko patalkininkau
ti, kuriam nors iš mokytojų ne
galint atvykti į pamokas. V. 
Gedgaudienė sutiko pamokyti 
plastikos.

• Mokyklos tėvų susirinkime į 
komitetą išrinkta: V. Januška, 
L. Bairtninkas ir V. Rutkauskas.

Mokykloje atidaryta speciali 
mažyčių klasė. Į ją priimami 
vaikai nuo 4 metų. Jai vadovau
ja viena iš mažyčių motinų, ku
ri kas šeštadieni keičiasi.

Pirmas parapijos rudens ban- 
kietas įvyko spalio 1 d.

Choristų balius įvyko spalio 
9 d., sekmadienį, bažnyčios sa
lėje. Jo metu nutarta vykti į 
Dainų šventę Čikagoje. Po va
karienės smagiai pasiišokta.

Vedybos. Rugsėjo 24 d. su
jungta moterystės ryšiu Saulė 
Šmaižytė ir Alfredas Daubaras. 
Saulė yra naujųjų ateivių Jono 
ir Viktorijos Šmaižių duktė. Tė
vas yra kontraktorius, kuris sta
to taip pat ir lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčią. Saulė baigusi 
mokyklą dar baigė stenografijos 

^t’upsus. Dabar ji dirba vienoje 
’ "draudimo Įstaigoje.

Alfredas yra senosios lietuvių 
kartos sūnus. Jo tėvai Vincentas 
ir Marija Daubarai Winnipegan 
atvyko po pirmojo ■ pasaulinio 
karo. Nors ir sunkūs buvo lai-

■M

kai, bet visus savo vaikus leido 
mokslan. Alfredas prieš porą 
metų baigė Manitobos universi
tete komercijos fakultetą ir da
bar dirba vienoje didelėje kom
panijoje, komercijos skyriuje.

Ši jauna, daug žadanti lietu
viška šeima, yra maloni visai 
mūsų kolonijai, todėl nenuosta
bu, kad jungtuvių metu buvo 
pilna bažnyčia žmonių ir vaka
re vaišių metu netilpo salėje.

Jaunavedžiai gavo labai daug 
vertingų dovanų: miegamojo 
kambario apstatymą, šaldytuvą, 
skalbiamą mašiną, elektrinę 
plytą, daugybę indų, lempų, 
virdulių ir visokių kitokių na
mų ruošai naudingų daiktų.

Sekmadieni Šrriaižiu .bute įvy
ko jaunavedžių išlydėjimas į po
vestuvinę kelionę.

— Buenos Aires. — Visokios 
įstaigos bei organizacijos pava
dintos Perono ar jo žmonos var
du dabar gauna naujus vardus, 
tačiau karitatyvinės organizaci
jos “Ievos Peron Fondas” vardas 
bent tuo tarpu nekeičiamas.

f
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varo
skundžiasi motina
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Rinitai patyrinėjo
Jau brendusi mergaitė ruošia

si ištekėti. Jos globėja pastebi, 
kad tai labai rimtas reikalas ir 
reikia gerai apsižiūrėti;

— O kaipgi, žinau. Neapgalvo
jus ąŠ netekėčiau. Aš buvau bent 
pas tris burtininkes, buvau pas 
aiškiaregę, pati kiek kartų bu- 
riau, jau visą mėnesį guldama 
po pagalviu pasikišu jo plauką 
ir stebiu ką susapnuosiu. Viskas 
kalba už tai, kad verta tekėti.

Eilę metų dirbęs Berlyno ir Paryžiaus 
universiteto klinikų gimdymo skyriuje.

Moterų ligų ir

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

167 College, kambarys 9.
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C. 

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: TO - 12 vai., 2- 

4.30 vai. ir 7-9 vol. vok.
606 BATHURST STREET 

Toronto. 
Telefonas KE. 4323.

NEVAISINGUMO gydytojas

atidaro naują kabinetą

611 BLOOR ST. W.
(kampas Palmerston)

Toronto
Tel. LL. 7434

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

Apie ką Dievas dažnai 
pagalvoja?

Aišku, Dievas dažniausiai, gal 
tūkstančius kartų pagalvoja 
apie... plikius. Bent kol jie nu
plinka. Nes juk be Dievo žinios 
nenukrenta’ nei vienas plaukas. 
O kiek tų plaukų turi nukristi, 
kol nei vieno nelieka!...

Ir tas negerai
— Manasis vaikąs mane 

iš proto, — 
kaimynei.

— Ar nenori mokytis?
— Ir "dar kaip! Kasdien 

sąsiuvinius pripeckioja.
Pasibaigė sugebėjimas'

Hollywoodo aktorių grupė at
vyko į nuošalią vietovę paltai 
dykumą sukti filmo. Jie paste
bėjo, kad tenykštis vienas senas 
indėnas labai tiksliai atspėdavo 
orą. Priėjo iki to, kad filmuoto- 
jai nei neatidengdavo savo apa
ratų,- kai indėnas pasakydavo, 
jog bus lietaus; Bet vieną rytą 
indėnas buvo neprakalbinamas. 
Tyli ir tiek. - Pagaliau prislinko 
prie jo graži artistė ir meilyda- 
mosi klausia:

— Kodėl vadas negali pasaky
ti, koks bus šiandien oras?

— Kad sugedo radijas, —- 
murmėjo indėnas.

kelis

su-

Radiacija iš Jupiterio
Australijos mokslinių tyrinė

jimų organizacijos — radio-fi
zikos skyriaus viršininkas dr. 
E. G. Bowen pranešė, kad jie 
kas savaitę pagauną radijo sig
nalus iš Jupiterio planetos. Ju
piteris yra 11 kartų didesnio 
diametro už Žemę. Signalai at
einą iš -pastebimo šviesaus taš
ko planetoje. Tą aiškina susida
rymu didelių elektrinių susi
koncentravimų Jupiterio atmos
feroj. Tos jėgos esančios daug 
didesnės negu perkūnijos metu 
Žemės atmosferoj. Jupiterio at
mosfera susidedanti iš vandeni
lio. ir helijaus, o spaudimas esąs 
1.000.000 kartų didesnis už oro 
spaudimą žemėje. Jupiterio tem
peratūros vidurkis esąs 220° Fa
renheito žemiau nulio.

Skaitykite linksmą, mėnesinį laikraštį; 
VĖPLĄ

KARIKATŪROS, ŠARŽAI, ANEKDOTAI, FELJETONAI 
IR ĮVAIRUS HUMORAS

Metinė prenumerata tik $1.00
Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St., Suite 3. Montreal, Q., Canada

-r

Įžeidimas
Vyras grįžta iš .darbo ir savo 

jauną žmonelę randa apsiašaro
jusią. Jis teiraujasi priežasties. 
Ta vis išsisukinėja, bet pagaliau 
prisipažįsta:

— Tavo mama mane įžeidė ...
— Mama? O kaip ji galėjo ta

ve įžeisti, kad ji gyvena už 300 
mylių?

— Ji parašė tau laišką, o aš jį 
atplėšiau...

— Bet tu, brangioji, negerai 
padarei. Juk dar, prieš vedybas 
mes buvom susitarę vienas ant
ro laiškų neatplėšinėti... Bet 
jaū tiek to. O ką gi tu ten radai?

— Štai, žiūrėk. Viską rašo 
tau, o’ gale prierašas: “P.S. Mie
loji Ievute, nepamiršk šį laišką 
perduoti Juozui...”

Barbutė daiktus vertina
Barbutė jau daug’metų tarna

vo virėja vienoje šeimoje. Šei
mininkė pastebėjo, kad jos liet- 
satgis, su kuriuo ji visur vaikšto 
perdaug nublukęs, ir apdilęs, tad 
pažadėjo ' dovanoti naują. Bar
butė nušvito, o dar labiau džiau
gėsi, kai žadėtąjį .lietsargį gavo. 
Kur tik eidavo, ji vis pagarbiai 
nešėsi naująjį lietsargį. Po ko
kios savaitės prasidėjo lietūs. 
Šeimininkė žiūrų kad Barbutė 
grįžta iš bažnyčios su senuoju 
lietsargiu.

— Ar tau, Barbute, naujasis 
lietsargis nepatinka? — klausia 
šeimininkė.

— Kur ne! Labai patinka. Bet 
juk šiandien lyja, negi galima 
naująjį šlapinti! r..

"VIENYBĖJE —e .GALYBĖ" >

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. Austos palūkanos.
^DorbS’ Valandoj’ aiNradfcifidlsTr penk

tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v, 
Šeštadieniais 2-4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonai 
KE. 3027.

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotos. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

susitarti iš anksto telefonu.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutąsau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

SKAMBINTI NUO 8 iki 9 vai. ryto 
telefonu ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekviena) 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731. 

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto. 

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

___________________________

Dr. L*. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spadina kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arbo 
pagol susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir. Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. ■ W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

r. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

■i

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Yakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Akių s pečiai istas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

9

ŠILDYKITE
savo namus

GAZU

24 metai šildymo patyrimas. 
Patyrimas — jūsų garantija.

FORMALUS 
RŪBAI visoms 
progoms.

PASKUTINĖS 
MADOS su visais 
priedais.

Pasiūti, kad tiktų, 
kaip ir jūsų 
nuosavi.

NAUJAI SUMAŽINTOS KAINOS.
556 Yonge St. at Wellesley 

tel. WA. 2-3270.
256 College St. at Spadina 

Tel. WA. 2-0991.

KAS DARYTINA

NELAIMINGUOSE ATSITIKIMUOSE
%

Visuomet išmintinga būti PASIRUOŠUS bet kokiam ATVEJUI. 
Nelaimingo atsitikimo ar kitokiu atveju gali prireikti patyrusių asmenų 
pagalbos. Todėl kiekvienas privalote žinoti kaip išsišaukti sanitarinę pa
galbą, ugniagesius ar policiją.

z NAUDOKITE TELEFONĄ — jei jį galite pasiekti.

Jeigu nei vienos iš šių tarnybų telefono numeris jums nėra žinomas, 
reikiamos tarnybos numerio prašykite centrinės operatoriaus. Jei telefonas 
autematinis, operatorius iššaukiamas išsukant “O”. Jei telefonas neauto
matinis, pakelkite triūbelę ir laukite, kol operatorius atsilieps. Naudojant 
kaimo telefoną, reikia nuspausti mygtuką ir sukti rankenėlę (esančią Šo
ne), tada pakelti triūbelę ir laukti, kol atsilieps operatorius.

PRAŠYKITE OPERATORIAUS, kad jums iššauktų gydytoją, jei 
nelaimingas atsitikimas, prašykite GREITOSIOS PAGALBOS. SAKYDA
MI NEUŽMIRŠKITE PAŽYMĖTI, KAD TAI PAVOJAUS ATVEJIS.

Duokite TIKSLŲ nelaimingo atsitikimo, gaisro, ar pan. vietos a'dresą.

Jei jūs naudojatės dviguba linija, ir jei kas nors jums pasakys, kad 
pavojaus atvejis — būtinai nutraukite pąsikalbėjimą, kol jie iššauks ati
tinkamą įstaigą.

JOHN LABATT LIMITED
• ■

Vietą šiam straipsniui aukoja

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

%

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN. ST., KE. 6149.

Sov. V. DUNDYS

VYRU ir MOTERŲ RŪBU 
SIUVĖJAI

S. V. BARTUSEVIČIAI
Didelis pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis- kai
nomis.
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12,’ 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St., Toronto 
w Tel. EM. 4-6515

Pirmaujanti 
Kanadoj rūbų 

nuomavimo firma

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS 

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299’ DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.
i

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENŲ

James B. Trotter,
B.A. 

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Ave. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

Šilto oro ir karšto 
vandens BRYANT 

gaminiai.
Autorizuotas Consumers Gas 

Co. pardavėjas.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normolaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881 t _

GEORGE BEN, KA. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

GARNEY & C0
15 BARTON AVE., Toronto 
----- ...... ME. 2554

Heating 
Installation 

INTER - CITY
Atlieka namų apšildymo, goto, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS
187 ST. CLARENS AVĖ. 

Telefonas OL. 8010.

k. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio I 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vol. iki 12 vai. ryto.

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Htlrla akių nervus, kurie daž
nai sukelia gnJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. '■ Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto. 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos:
EM. 3-7461

Telef. namų:
BE. 3-0978;

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir tree* 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. LO. 5613.
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TCRCNTO, Cnt.
minėjimas

įvyks spalio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. pp. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys vi- 

• suomenininkas Antanas Gurevi
čius. Minėjimą ruošia Kanados 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
Toronto skyrius.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kristaus Karaliaus ir Vėli

nių švenčių išvakarėse, parapi
jos bažnyčioje įvedami Ketu
riasdešimt valandų atlaidai: per 
tris dienas bus išstatytas Šven
čiausiasis su specialiomis pa
maldomis. Atlaidai prasidės 
penktadienį, spalio 28 d., ir baig
sis sekmadienį Kristaus Kara
liaus šventėje. Atlaidai įvedami 
tikintiesiems pasiruošti ir susi
telkti kristaus Karaliaus šventei 
ir Vėlinių atlaidams.

— Šis sekmadienis yra Misijų 
Sekmadienis. Maldos ir aukos 
skiriamos misijų intencija.

— Parapijos kunigai pradėjo 
parapijiečių vizitaciją — kalen
dą. Aplankydami tikinčiuosius 
kartu renka ir aukas bažnyčios 
vemonto skoloms mokėti. Šią 
sariiitę lankomos Idos gatvės: 
Beatrice, Montrose, Shaw, Rox
ton, Crawford, Lakeview, Shan
non ir Churchill.

— Įsteigtas’jaunimo choras, į 
kurį pradžiai pakviesta per 20 
paūgėjusių mokyklinio amžiaus 
lietuvaičių. Chorui vadovauja 
kun. B.Pacevičius. Jaunimo cho
rui sustiprėjus, bus giedama 
bažnyčioje, o taip pat ir viešųjų 
parengimų metu. Šią savaitę 
jaunimo choro repeticija tuojau 
po lituanistinių kursų ir šešta
dieninės mokyklos pamokų pa
rapijos bažnyčioje. ’ •

— Penktadienio vakarą salė 
rezervuota skautams.

— Pakrikštyta: Andrius Ge
diminas Gaputis. Marija Jūratė 
Macijauskaitė, Danutė Teresė 
Ramanauskaitė ir Edmundas 
Bernardas Stanionis.

Lietuvių Namai praplečiami
Toronto Lietuvių Namų visuo

tinis • šėrininkų susirinkimas 
rugsėjo 25 d.-nutarė praplėsti 
namus pristatant dar vieną 
augštą priestate. Ta proga visuo
tinis susirinkimas nutarė kreip
tis į visus narius, prašant išpirk
ti dar bept po vieną šėrą. Nega
lintieji to padaryti, prašomi iš
platinti savo pažįstamų tarpe

• bent po vieną naują šėrą.
Šis visuotinio  j o susirinkimo 

nutarimas jau pradedamas vyk
dyti. Šie asmenys jau pasižadėjo 
ir dalinai išpirko naujų šėrų: už 
$100 — J. Strazdas; už $50 — J. 
Augštaitis; po $25 — S. Banelis, 
P. Budreika, B. Butmanaitė, A. 
Didas, P. Dranseika, P. Gulbins- 
kas, B. Jonynas, K. Kalendra, 
A. Kiršonis, A. Kutka, A. Kuo
las, P. Lelis, V. Petraitis, A. Pū
kas, S. Pusvaškis, V. Sleževičius, 
J. Stanaitis, J. Tamošelis, J. 
Vaitkaitis.

Tikimės, kad visi šėrininkai 
sąžiningai įvykdys visuotiniojo 
susirinkimo nutarimą.

Pasižadėjimai ir pinigai už Še
rus priimami Lietuvių Namų 
raštinėje ir kiekvieno valdybos 
nario. LNamų valdyba.

Jūrų skaučių metinės
Toronto jūrų skaučių laivas 

“Vandenė” lapkričio 6 d., sek
madienį, rengia savo veikimo 5 
metų paminėjimą ir ruošia va
karą su programa ir šokiais.

Lapkričio 5 dieną, šeštadienį, 
Club Top Hat sallėje skautų rė- 
tunto rėmėjai rengia balių.

Visi jūrų skautai bei jų bi
čiuliai iš Toronto ir apylinkių 
kviečiami šį savaitgalį praleisti 
Toronte. - kr -

Paieškojimai
Julė Viliniškaitė • Šimkūnie- 

nė prašoma atsiliepti arba žiną 
jos adresą pranešti “TŽ” admi
nistracijai. Yra žinių iš jos bro
lio Sibire.

Liaudinskas Stasys ' ir Mečes- 
kas Vytautas prašomi atsiliepti 
M. Bubelienė, 14 Churchill Ave., 
Toronto, Ont.

Prisikėlimo parapijoj žinios
— Sekmadieniais pamaldų sa

lėje šv. Mišios laikomos 7, 8, 9, 
10 ir 11 vai. T4os vai. šv. Mišios 
skiriamos tiems, kurie sekma
dieniais dirba ar išvyksta poil
siui. 10-tos vai. šv. Mišios bus 
'kiriames parapijos vaikučiams. 
Tuo tikslu organizuojamas pa
rapijos vaikučių chorelis. Kvie
čiami dalyvauti berniukai ir 
mergaitės nuo 11 m. iki 16 m. 
amžiaus. Užsiregistruoti klebo
nijoj o. Vos susiorganizuos cho- 
as ir bus įrengta kavinės pa- 
alpa. 10-tos vai. šv. Mišios bus 

skirtos jiems, po mišių pusryčiai 
ir katechetinės pamokos.

— Praeitą sekmadienį baigtas 
ciklas “Apaštalų tikėjimo išpa
žinimas”. Ateinantį sekmadienį 
pradėsime pamokslų ciklą apie 
Dievo malonę ir sakramentus.

— Artinasi vėlinės. Vėlinių 
diena parapijoje bus švenčiama 
ypatingu būdu. Visą lapkričio 
mėnesį kasdien bus laikomos šv. 
Mišios už tas sielas, kurias pa- 
rapiejiečiai paves jų aukai. Tam 
tikslui ateinantį sekmadienį bus 
išdalinti atskiri vokai.

— Ateinantį sekmadienį — 
Misijų Sekmadienis. Misijoms 
paremti bus daroma rinkliava.

SPALIO 22 D., TORONTO LIETUVIŲ SPOTO KLUBAS “VYTIS”, GRAŽIOJE MASA
RYK MEMORIAL HALL, 212 COWAN ST. (važiuoti Queen gatve ir išlipti tarp Dufferin 
ir Lansdowne), RENGIA DIDELĮ

%

šokite vakara^ - baliu^
Vakaro metu gros didelio sąstato orkestras, veiks turtingas įvairių gėrimų ir užkandžių 
bufetas, loterija, premijuotas valsas ir kitos staigmenos. Įėjimas tik $1. Pradžia 7.30 v.v.
Maloniai kviečiame visas ir visus atsilankyti ir paremti mūsų, jūsų išlaikomą, klubą. 

“Vytis” parengimų komisija.

MONTREAL. Oue.
Nepaprastas visuotinis “Lito” 

narių susirinkimas įvyks spalio 
30 d., sekmadienį, 12.30 vai. pp., 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
svarbiausias dienotvarkės punk
tas — galutinas “Lito” įstatų 
priėmimas. Įstatai jau atspaus
dinti. Ta pačfe proga nariai bus 
supažindinti su “Lito” veikla, fi
nansiniu stoviu ir kitais reika
lais. Visi nariai ir “Litu” besi
domintieji „kviečiami dalyvauti.

Šiuo metu “Litas” turi 144 na
rius, $14.000 indėlių ir $12.000 
išduotų paskolų. Pr. R.

Puikią vakarienę rengia dsv. 
Onos Pašalpinė Draugija, Lietu
vių Vytauto D. Klubo salėlje, 
2159 St. Catherine St. East, šeš
tadienį, lapkričio 5 d., 7 vai. v. 
Įžanga $1.50. Maži vaikai negali 
dalyvauti. Prašome tą dieną ki
tų parengimų neruošti. V-ba.

Šeštadieninių mokyklų moki
nių tėvų susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, spalio 23 d., 
tuojau po pamaldų, A V parapi
jos salėje. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus aptarti mokyk
los buvimo reikalai. Visi tėvai 
prašomi dalyvauti.

Baigė mokyklas. Šv. Patriko 
bažnyčioje (107 metų senumo) 
arkivyskupas Whelen išdalino 
74-rioms mergaitėms pažymėji
mus sėkmingai baigus Thomas 
D’Arcy McGee augštesniąją 
(High School) mokyklą. Lietu
vaičių' buvo: Genovaitė Kupris 
(laimėjo 9-tą dovaną už gerą 
mokymąsi), Ramutė Jukonvtė, 
Genovaitė Maskevičiūtė ir Ona 
Sungailytė. Įteikimo metu baž
nyčioje buvo nemažas būrys lie
tuvių. jų tarpe ir šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. Bo- 
binas.

Šv. Willibrordo High School 
Verdune įteikė pažymėjimus 39 
abiturientėms, jų tarpe Vitaliui 
Šipeliui ir Lilijai Vilimaitei. Vi
talis už pavyzdingą mokimąsi 
gavo dovaną. V.

Pareikšti nuomonei dėl Auš
ros Vartų paveikslo sudaryta ko
misija iš: St. Kęsgailos, Pr. Kli- 
čiaus, ponios Žmuidzinienės, J. 
Ladygos, J. Kardelio, H. Nagio 
ir vieno mozaikos specialisto. 
Komisijai pirmininkauja klebo
nas.

Našlių vyrų ir moterų balius 
ruošiamas AV parapijos salėje 
spalio 22 d. ‘

Aušros Vartų klebonas kvie
čia parapijiečius paskubinti pa
sirašyti bažnyčios šventinimo 
akta.

Birutės Vaitkūnaitės Ritmi
nės Mankštos ir Modernaus Šo
kio kursai tęsiami trečiadieniais 
7 vai. v. YMCA salėje. G. 5550 
Park Avenue. Dėl informacijų 
skambinti tel. CR. 7868.

Augšt. lituanistikos kursai 
keičia patalpas

Šv. Pranciškaus mokykloje 
trūkstant kambarių pereitus du 
šeštadienius lituanistiniai kur
sai buvo priversti tenkintis vie
na patalpa abiems klasėms. Dėl! 
to nuo šio šeštadienio pamokos! 
perkeliamos į Prisikėlimo para-' 
pijos patalpas 32 Rusholme Pk. 
Cr. Viena .klasė dirbs kambary 
po klebonija, o antra muzikos 
studijoje trečiam augšte. Pa
mokų pradžia taip pat 9 vai.

Priimami dar nauji mokiniai.
Nepraleiskime progos pama

tyti Grušo “TĖVĄ”, kuris lap
kričio 6 d., sekmadienį, 6 v.v. 
statomas Hamiltone, Westdale 
Collegiate salėje. Jį vaidins 
“Aukuras”, dalyvaujant dramos 
aktoriui Henrikui Kačinskui iš 
Brooklyn, N.Y. '

Pakvietimais prašome apsirū
pinti iš anksto, nes prie įėjimo 
jų nebus.

Toronte jų galima gauti “Tul- 
oės” valgykloje, 994 Dundas St. 
West. Sk. St.

Mokyklos tėvų susirinkimas
Sekmadienį šv. Jono Kr.. pa

rapijos salėje įvyko Toronto 
liet, šeštadieninės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas. Jį pra
vedė inž. Razgaitis. Mokyklos 
reikalais kalbėjo tėvų komiteto 
pirm. Žolpys, mokyklos ved. 
Širka ir kun. Ažubalis. Apie mo
kyklos finansinius reikalus in
formavo kom. sekr. Danaitis ir 
revizijos komisijos pirm. Tamu-

HAMILTONE! HAMILTONE!• ' •
Š.M. SPALIO 22 D. 7 VAL. .VAK. ROYAL CONNAUGHT

HOTEL, NORMANDIE SALĖJE RUOŠIAMAS

Didžiulis Rudens Balius
Programoje — LINKSMIEJI BROLIAI IŠ TORONTO 

(Programa prasidės punktualiai 8 vai. vak.)
9 TURTINGA LOTERIJA. VEIKS BUFETAS •C GROS VYT. BABECKO-ORKESTRAS •
9 STALIUKAI VELTU! 9
9 Prašome rezervuoti staliukus iš anksto pas K.. G u- •
® dinską, telef. JA. 7-1967. ••

Hamiltono at-kai.

1.30 vai. pp., muzikos studijoje, 
įvyks berniukų susirinkimas. 
Berniukai nuo 7 iki 12 m. kvie
čiami dalyvauti. Susirinkime pa
moka, laimėjimai, žaidimai ir 
filmas. 3 vai. pp., tose pat patal
pose šaukiamas moksleivių atei
tininkų susirinkimas, kuriame 
kun. dr. J. Gutauskas skaitys 
paskaitą apie charakterio ugdy
mą. Kviečiami dalyvauti ir ne 
ateitininkai 12 - 18 m. amž.

— Padėką reiškiame sol. 
Žemelytei už giesmes 11 vai. 
maldų metu.

— Nuoširdi padėka kun 
Bakšiui, Rochester, N.Y., lietu
vių parapijos klebonui, kuris 
vienuolyno bibliotekai padova
nojo per 600 didžiai vertingų lie- ' lionis. Naujai išrinktas t. komi- 
tuviškų ir kitomis kalbomis re
liginio turinio knygų.

— Parapijos bazarui, kuris 
įvyks lapkričio 19 d., Prisikė
limo salėje, A. Beresnevičius, 
vyrų ir moterų rūbų siuvėjas, 
1299 Dundas St. W., padovanojo 
$73 vertės vieną kostiumą ar 
paltą vyrišką arbti moterišką. 
Laimėtojas galės išsirinkti me
džiagą"iš siuvykloje turimų dau- 
gvbės angliškų naujausių me
džiagų.

— Pirmas parapijos parengi
mas naujojoje. salėje įvyks lap
kričio 12 ir 13 d.d., kurį organi-. 
zuoja parapijos sporto klubas 
“Aušra”, pravesdamas kelias 
įvairių lietuvių kolonijų krepši
nio rungtynes su pasilinksmini
mais ir kitomis įvairenybėmis.

— Sekančią savaitę lankysime 
parapijiečius sekančiose gatvė
se: Beresford Ave., Runnymede 
Rd., Colbeck St., Kennedy Ave., 
Woodside Ave., Glennwood 
Ava^ Gilmour Ave., Fairview 
Ave., St. John’s Rd .ir Annette 
Street.

— Moterystės sakramentu su
jungti Pranas Chicluna ir Adol
fina Bubliauskaitė.

— Pakrikštyti: Dalė Teresė 
Sokolovaitė ir Vytautas Stanis
lovas Miniota.

KLB Krašto Valdyba ir To
ronto apylinkės valdyba pa
siuntė padėkos laiškus senato
riui Knowland, kuris yra pa
reiškęs, kad reikėtų Jungtinėms 
Tautoms apsvarstyti ir padėtį 
Pabaltijy.

Billy Graham, garsusis JAV 
protestantų pamokslininkas, To
ronte savo pamokslus baigė per
eitą sekmadienį. Toronte savo 
šių misijų išlaildoms padengti 
jau iki pereito trečiadienio su
rinko $115.000. Vien tą trečiar 
dienį buvo surinkta $5.700. Iš
laidų buvo numatyta $100.000.1 
Gautas perviršius būsiąs panau
dotas jo misijoms Azijos kraš
tuose — Indijoje, Kinijoje, Ja-

pa-

DĖMESIO! Prašome kreiptis nauju telefono numeriu.

B. SERGAUTIS
Real Estate & Business Broker, General Insurance & Mortgages

OL. 2426
Didelis žemės bei namų pasirinkimas vakarinėje Toronto dalyje. 

Šiuo metu turime keletą gerų pirkinių High Parko rajone.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO
REIKMENIS SU ATITINKĄMO-
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

JBeržinskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547

p«t galima užakyti laivomt motoru* bei įvairiu* medžiokliniu* {autuvus.
......................................    I ....—■III

LONDON, Ont
Vasario 16 gimnazijai remti 

būrelis, vienintelis Londone, 
sėkmingai baigė savo vienerių 
metų veiklą. Antriems metams 
būrelio nariai liko tie patys. 
Būreliui vadovauja vietos skau
tai vyčiai. Naujuoju pinigų rin
kėju dabar yra K. Kudukis, 60 
Adelaide St., London, Ont.

Per lietuviškas pamaldas jau 
keli mėnesiai viešpatauja tyla. 
Pasigedom lietuviškų giesmių. 
Tiesa, choras, turbūt, suorgani
zuoti neįmanoma, bet tikėtina, 
kad anksčiau gražiai giedojęs 
kvintetas vėl pasirodys.

Julija Narakienė sunkiai ser
ga ir St. Joseph ligoninėje jai 
padaryta operacija. Linkime jai 
greit pasveikti.

Pinigėliai. Spalio 22 d., šešta
dieni, bibliotekos auditorijoje, 
305 Queen’s Ave., Kultūros Fon
do įgaliotinis Londone, talkinin
kaujant vietos skautams vy
čiams, rengia retą ir tikrai pui
kią pramogą. Detroito scenos 
meno mėgėjų būrelis, vadovau
jamas ąktorės-režisorės Z. Mik
šienės, suvaidins puikią Sofijos 
Čiurlionienės 4 veiksmų kome
dija “Pinigėliai”. Pradžia 7 v. y.

. Laukiame ‘gausaus tautiečių 
atsilankymo. Ypač laukiame iš 
Rodney. Mt. Brydges ir kt, apy
linkių lietuvių ūkininkų — ta
bako augintojų, kurie šiuo me
tu, atrodo, yra nuo darbų lais
vesni. Todėl visus prašome į šią 
puikią pramogą. -L. E-tas.

T. Lietuvių Namų bibliotekoje 
nuo spalio 23 d. knygos bus kei
čiamos tris kartus į savaitę: 
antradieniais ir penktadieniais 
7-8 vai. vak. ir sekmadieniais 
12-1 vai. pp. 1

Anglų kalbos pamokoms -—-■ ■■ -,— ■ ------- -----
jau salima registruotis New VKLS-gos Centro Vaidybos pirm, afvy- 
Canadian Service Association - ^sįam.iš JAV, bostono adv. A Juk- 
o n m , A t • nevičiui. uz išsamią paskaitą Vilniaus3 Charles St. West, Toronto. As-; kausimu ir atsisakiusiam net faktinu 
mens, dėl kokių nors priežasčių : kelionės išlaidų; abiejų parapijų klebo-

— T. Bernardinui ir kun. P. Ažu-
* ii už atlaikytas pamaldas ir gra- 

! ž;us. tąj dienai pritaikytus, pamokslus; 
Į Meninėje dalyje dalyvavusiems meni-

; Į navaitei, prof. St. Kairiui, muz. St. Gai-

• miltono taut, šokių grupei ir vėd: p-lei 
: Panavditci, skautams stovėjusiems ger
ybės sargyboje prie vėliavos.

šeimininkėms: pp. Tarnuiionienei, Basa
lykienėj, Jąneliūnienei, Gudelienei, Gri-

. ąonienei, Ledouskienei, Pivoriūnienei ir 
Baubinienei už gražų arbatėlės paruo
šima ir triūsa.

Visiems atsilankiusiems i minėjimą ir 
auka prisidėįusiėms prie VKLS-gos ruo
šiamos Vilniaus Dienos pasisekimo.

VKLS-gos Toronto sk. valdyba visiems 
' virš išvardintiems dar kartą reiškia

VKLS-gos Toronto sk. valdyba.

Padėka
VKLS-gos Toronto skyrius reiškia 

nuoširdžią padėką min. V. Gyliui, sve
čiui iš Romos prcl. Tulabai, KLB Krašte 
V-bos pirm. J. Matulioniui, dr. A. Ša
pokai, c d v. Liudžiui, p-lei I. Matusevi
čiūtei, J. Simanavičiui už dalyvavimą 
ir pasakytas gražias kalbas Vilniaus 
Dienoje, minėjimo ir arbatėlės metu.

Canadian Service Association — 
3 Charles St. West, Toronto. As

negalį lankyti reguliarių pamo- Į nams 
kų, kurioms vadovauja Board of !
Education, gali registruotis New : ,______
Canadian Services įstaigoje kas- PninkomsT p-lems L. Šturmoitytei, V. Pa- 
dien nuo 9.30 iki 4.00 vai. pp. į navoitei, prof. St. Kairiui, muz. St. Gal- 
Negalint atsilankyti ir tuo me- . leviČJU, "Varpo" choro dalyviams, Ha- 
tu, dėl registravimosi Jaiko ga-!^^^ gar.
Įima susitarti paskambinus tel.! bės sorgybojė prie vėliavos.
WA.' 1-8209. Pamokos vyksta i Taip pot reiškiame padėka arbatėlės 
pirmadieniais, antradieniais, trę-i 
čiadieniais, ketvirtadieniais nuo j 
7.30 vai. vak. ligi 9.30 vai. vak.,.1 
3 Charles St. W. Taip pat pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5.30 ligi 7.30 vai. vak. Gali;
būti teikiamos pamokos ir indi-j 
vidualiai, pagal susitarimą.

Anglų kalbos- pamokos taip nuoširdžią vilnietišką padėką, 
pat vyksta dienos metu St. And
rews Memorial House, 415 Jar
vis St. kasdien, nuo pirmadienio 
ligi penktadienio 9-11 vai. ryto, Į 
o antradieniais ir ketvirtadie-1 
niais dar 1-3 vai. pp. j

Registruojama ,į šias k'lases i 
pirmadieniais. Pamokos būna;— —_______ 
Irac cavaitp dvi CSČ 'išnuomojam: 2 kombarioi ir virtuvė - - „ , .
Kas savaitę uvi. v, , ■ ougšte. Yra gorožos. 19 Delowore Ave., da. Publika gėrėjosi gražia mų-Svietuno Vadybos išlaikomi; °.9., • - - ° . . •• •
anglų kalbos kursai vyksta nuo ~
rugsėjo 26 d. eilėje mokyklų. Jų; išnuomojamas didelis, gražus f rentinis 
adresai paskelbti “TŽ” TugsėjO į kambarys ir virtuvė ll-me augšte, tinka 
15 d. Nr. 37, 3 psl.

J. Plusčiauskas, lankąs Park- 
_ c _ dale Collegiate mokyklą, perei- 

kų skaičių. Tėvai su entuziaz-Į tos savaitės konkurse1 laimėjo 
r gtipdldiją. '

REIKALINGA patyrusi virėjo lįet. resto
ranui. Tel. EM. 6-7060.

tetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Pusvaškis, vicepirm. Si- 
manavičienė, sekr. Bušinskas, 
ižd. Jasėliūnas ir parengimų va
dovas Tamulionis. Kandidatai:. 
Razgaitis ir Sapijonis. Revizijos 
komisija: Danaitis, Genys ir 
Urbonavičius.

Per praėjusius metus mokykla 
yra padariusi virš $2.000 apy
vartą. Pinigai buvo sukelti iš 
mokinių mokesčio, įvairių mo
kyklos parengimų ir aukų. Tė
vai pasidžiaugė mokyklos regu
liarumu ir tvarka. Šiuo metu 
mokyklą lanko 200 mokinių. Bu
vo keliamas mokesčio padidini
mo klausimas, bet po ilgesnių 
diskusijų, buvo paliktas tas 
pats: $5 nuo šeimos, neatsižvel
giant į mokyklą lankančių vai-

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
: augšte /su baldais/. Te!. M-A. 4074.
i ■ —------ ------- , —; ■■■
j I jiuomojamcs kambarys be 'baidų ir 

virtuvė su baldais I aųgšle, 30 Hep- 
bourne St., tel. KE. 6930.

2 suaugusiems. Tel. EM. 8-0948.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais, Bloor - Russett. Tel. OL. 4893, 
po 6 vai. vak.

mu pritarė sumanymui karts 
nuo karto sekmadienių popie
čiais rengti mokinių pobūvius. 
Susirinkimas pareiškė padėką 
mokyklos vadovybei, buvusiam 
tėvų komitetui, KB Toronto ap. 
valdybai už praėjusiais metais 
mokyklai paskirtą auką $275 ir 
šv. Jono Kr. parapijai už pra
ėjusiais mokslo metais apmokė
jimą mokyklos sargo — $230.

Spadina rinkiminės apylinkės 
atstovą federaliniame parla
mente Dave Croll paskyrus se
natorių, čia spalio 24 d. bus ren
kamas jo įpėdinis parlamente. 
Kandidatus stato visos partijos: 
liberalai, kuriems priklausė ir 
Croll, stato Samuel Godfrey, 
OBE; konservatoriai — Charles 
E. Rea, draudimo agentą; socia
listai — CCF stato Harry Wais- 
glass, kurio agitacinis biuras 
siuntinėja ir lietuvišką 4 pusla
pių atsišaukimą, aiškinantį CCF 
pagrindus. Tai lietuvių social
demokratų leidinys tik su Wais- 
glass štampuku. Pagaliau komu
nistai stato Ontario rinkimuose 
pralaimėjusi Joe Salsberga.

IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti vaiko 
dienomis. Tel. RO. 6-5743.

PARDUODAMI vokiški radijo aparatai 
kaio "Phillips" ir "Halicrafters"; nauji 
elektriniai a.j. motorai <u šmirae- 
liois: nauji $15, vartoti — $12.. RADIO
MAN Riekus, 921 Dundas St. W.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londonę, Windsora, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

DIDŽIAUSIA NUOSAVYBIŲ FIRMA KANADOJE 
Pagalbos ar informacijų SAVOJE KALBOJE bet kokios nuosa
vybės PARDAVIMO — PIRKIMO — ĮKAINAVIMO ar pasko
los reikalu kreipkitės: 

1245 ST. CLAIR W. . 
BLOOR - MARGUARETTA

$5.000 įmokėti, 8 komb., otskiros, 
mūrinis nomos, šilto vondens - oly- 
vos Šildymos, 2 virtuvės, 2 gorožoi. 
Vienos otviros morgičius bolonse. 

CONCORD - COLLEGE 
$5.000 įmokėti, 8 komb., otskiros, 
mūrinis nomos, 3 did. modernios vir
tuvės, 2 vonios, nouįos šilto von
dens - olyvos šildymo į rengi mos, .2 
gorožoi, didelis kiemos. 

RUSHOLME RD. - COLLEGE 
$13.000 įmokėti, otskiros, 3 pilnoi 
atskiri oportomentoi,

TORONTO — Tel. OL. .3516 
virtuvės, 3 keturių go belų vonios 
(tjle), Šilto vondens • olyvos Šildy
mas, 3 mūrinioi gorožoi ir daugiau 
priedų! Vienos morgičius bolonse.

DUNDAS - HOWARD PARK 
$16.500 pilno kaino, 11 kambarių 
dupleksas, specialiai tinkamos siu
vyklai.

CONCORD - BLOOR 
$16.900 pilno kaina, 7 dideli kam
bariai, otskiros, mūrinis nemos, dide
lis ir gražus sodos, plotus privatus 
įvožiavjmos, nouįos gorožos.3 modernios

B. MARIJOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nuosavybių firma.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
baldais. Pageidaujama suaugusiu šeima, 
be vaiku. 170 Ockmount Rd., telef. 
RO. 2-3858.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais. 198 Westminster 
Ave., prie Roncesvalles. Tel. OL. 4583, 
skambinti betkada.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, 
Parkdale rajone. Tel. LA. 8903.

Toronto “Vyties” žinios • | rai paruošta latvių komanda.
Spalio 8 d., Vyties futbolo ko-, Rungtynės baigtos rezultatu 53: 

manda buvo išvykusi į Peter- 47 (16:34) . Vyties naudai. Taš- 
burgh, kur sužaidė paskutines kus pelnė: M. Duliūnas 7, R. 

. Į šiais metais lygos rungtynes su Preikšaitis 12, J. Balsys 10, R. 
U išgarsėjusia Peterburgh koman-■ Strimaitis 15, A. Supronas 5 ir . . ' 1 1 1 • 1 _• 5 — _ •   — - —  _*L m. Jk. «X.» A

sų komandos technika ir tiks
liais šaudymais į vartus. Rung
tynės baigtos 5:1 (1:0) Vyties
naudai. Įvarčius įmušė: Preik
šaitis 2, Vėlyvis 1, Žukas 1 ii 
Baliūnas 1.

Vyties futbolo komanda yra
perėiusi į aukščiausiąją pirmą
ją diviziją po National lygos.

— Praėjusi šeštadienį Vyties
krepšinio komanda Centrinėje
YMCA sužaidė draugiškas rung
tynes su naujai sudaryta ir ge-

Išnuomojamos frontinįs kambarys ir vir
tuvė. Tel. LO. 3470.

Išnuąmo jamas frontinis kambarys su 
baldais, 2 žmonėms; ir frontinis kam
barys l-me augšte, galima naudotis vir
tuve. Tel. RO. 9-6669, po 5 vai. vak. 
427 Indian Grove.

Išnuomojamas butas iš 2 kambariu ir 
virtuvės II augšte. 349 Gladstone Ave., 
tel. ME. 7011.

IšnuomoHotos frontinis ,kambarys ll-me 
augšte. Galima virti. Tel. LA. 7134.

Išnuomojamas didelis kambarys su bal
dais ll-me augšte, tinka 1 arba 2 as
menims. aalima naudotis virtuve. Tel. 
RO. 7-6895, po 5 vai. vok.

Vienam asmeniui REIKALINGAS KAM
BARYS, be baldy, su teise virti. Paaei- 
doujamas garažas. Skambinti tarp 5-7 
vai. vak. LL. 2493.

Išnuomojamas šviesus kambarys su arba 
be baldu moteriai. St. Clair - Christie 
rajone. Tel. KE. 0419.

Išnuomojamas gražus kambarys H-me 
augšte su naujais baldais, arti Hiah Par
ko. Galimybė virti. Tel. KE. 1981.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. Td. KE. 4395.

uogojekambarys viengungiur-ei. 
Tel. LL. 0701, Ossinqfon - St. Clair ra
jone, 17 Burlington Crsc.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais. Tel. RO. 2-3993.

Išnuomojamas kambarys viengungiui.
Tel. OL. 8056, po 11 vol. ryto.

Išnuomojami du arba vienos kambarys 
ir virtuvė. Tel. EM. 8-4189.

Išnuomojamas kambarį ir virtuvė. Yra 
garažas. Tel. ME. 7651. ,

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 30 
Cdlclre St.. Gladstone • Dundas rajone. 
Tel. LO. 0847.

Išnuomojamas frontinis kamaarys vie
nam asmeniui. Ossington • College rajo
ne. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė III augšte, vro vanduo ir gožas* su- 
augusių šeimai. Tel. OL 4166, po 6

Jūrų skautės dėkoja
Spalio 8 d. puošnioje Eaton'o Audito

rijoje Čikagos "Pirmyn" choras turėję 
premjerą J, Strausso operetes "Čigonų 
baronas". Chorą at kvietė Toronto Jūrų 
Skautėms remti Būrelis. Suruošti paren- 
gimx tokio mąsto yra surišto su didelė
mis išlaidomis ir nemaža rizika, ko Bū
relis nepobojo. Vakaras praėjo dideliu 
oosisekimu ir rengėjai atsiekė savo tiks
lą: duoti Toronto visuomenei nekasdie
niniai lygio kultūrinį parengimą ir išpo
puliarinti jūrų skautų vardą bei idėją.

Toronto jūrų skaučių laivo "Vande
nė" vardu man tenka maloni pareiga 
tarti labai nuoširdų skautišką ačiū p.p. 
Steponavičiams ir mieliems pirmvnie- 
čiams, kurie neatsisakė tolimos kelio
nės ir mums savo žavingo operete su
teikė kelios neužmirštamas valandas, ir 
ypatingai padėkoti mūsų posiŠventu- 
siems rėmėjams už mūsų reikalų su
pratimą ir paramą, ir p.p. Indrelienei, 
Šadeikienei, Vasiliauskienei, Liaudins- 
kienei ir Stepaitienei, taip pat p? p-. 
Dapkui ir Buntinui už įdėtą vargą ir 
triūsą mūsų labui vakarą ir kitos die
nos oriėmimą bei vakarienę ruošiant.

Gero vėjo! . %
• v. valt. Gražina Anysaitė.

Grigaitis 4.
— Vytis šiemet yra sudariusi 

dvi stalo teniso komandas, ku
ries jau įregistruotos į Major ir 
Senior lygas. Už pirmąją ko
mandą žais: Pr. Gvildys, J. Ne- 
šukaitis. A. Rautinš. V. Neiman- 
tas'rr H. Jurman. Už antrą: J. 
Žukas, Pr. Dovydaitis, A. Sup- 
ronas, M. Duliūnas ir J. Goikas.

— Stalo teniso treniruotės jau 
vyksta kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 7-11 vai. vak. 
šv. Jono kr. parapijos salėje. 
Kviečiami visi, kurie yra užin- 
teresuoti stalo tenisu, atvykti 
nurodytomis valandomis į salę.

— Spalio 23 d., sekmadienį, 12 
vai. šv. Jono Kr. parapijos salė
je įvyks Vyties krepšininkų su
sirinkimas. Kviečiami visi ak
tyvūs ir buvę krepšininkai at
vykti į susirinkimą, kur bus ap
tarti svarbūs krepšinio reikalai. 
Krepšinio treniruotės prasidės 
sekančią savaitę, kas bus pra
nešta spaudoje. Laikinai visais 
sporto reikalais skambinti Pr. 
Berneckui, lel. OL. 9630.

Sp. kl. “Vjttis” valdyba. 
Radijas apie Poderį

Toronto katalikų radijo prog
rama, vedama St. Michael’s Ra
dio League, sekmadieni paskel
bė informacijų apie JAV base- 
bolo žadėja »J. Poderi, šiemet 
nulėmusį “Dodgers” klubo lai
mėjimą. Buvo paminėta, kad jis 
esąs uolus katalikas, lietuvis, 
sąžiningai lankąs savo parapijos 
pamaldas.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENBUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros nomos, vondeniu - olyvo

šildomos, 2 vonios, 3 gorožoi. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

2. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougŠtus, otskiros plytų nomos, oru - Oly
va šildomos, nepereinami kombarioi, privatus įvažiavimas, garažai? Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviros morgičius bolonse.

3. PRlExRONCESVALLES, 13 komb., otskiros nomos, vondens - olyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, gorožos. Viso $27.000, įmokėti opie $10.000. Geros 
morgiČius bolonse

AL GARBĖMS
REAL ESTATE• •

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Visete turto pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės virš nurodyta adrese. 
REIKALINGI NAMAI PARDAV-MUI
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