
Itaring ūmas Nepatenkinti Amerika
Normalaus žmonių santykiavimo pagrindinė sąlyga nuoširdus 

noras kitą suprasti, ne įtarinėti, bet ir nepatinkamus kito poel
gius vertinti be įtaringumo, stengiantis perprasti tų poelgių prie
žastis. O kaip labai ardo žmonių santykius įtaringumas! {tarin
gasis visu neurasteniko įkarščiu tik ir dairosi, kad kas nors jam 
besiruošiąs kur ką negara padaryti. Beveik visi kitų žmonių po
elgiai jo matuojami tuo. vienu masteliu. Tarytum tie kiti tuo tik 
ir tesirūpintų, tuo tik ir tegyventų, kad tik jam pakenkti, kad 
jam ką bloga padaryti. Kitų žmonių kiekvienas žodis, žvilgsnis 
ar judesys vertinamas tuo pačiu savuoju ligotu masteliu.

Įtarįngumas yra blogybė, kuri nuodija visą žmogaus gyveni
mą, apsiaubia jį nuolatiniu nerimu ir skrupulais, laiko amžinam 
įtempime, ardo jo nervus ir gadina santykius su kitais žmonėmis. 
Kenčia jis pats, kenčia nuo jo priekabių jo artimieji ir su kuo jis 
susiduria. Tai yra liga, kuri gydoma kaip ir visos psichiatrinės 
ligos. Tik, deja, ne visi šitokie ligonys supranta gydymosi reika
lingumą. Dauguma jaučiasi esą visiškai normalūs, tariasi turį 
visiškai blaivų žvilgsnį į gyvenimą, jaučiasi esą puikūs psicho
logai ir geriausiai pažįstą žmones. Priešingai jų neįtikinsi. Ge
riau nei nepradėk.

Įtaringumas reiškiasi ne vien privačiame žmonių gyvenime, 
šeimų ar bičiulių santykiuose, bet taip pat ir visuomeniniame 
gyvenime bei politikoje.

Politikoje jis kartais net dirbtinai puoselėjamas tam tikrai 
įtampai palaikyti. Užsipuolama kartais tik tam, kad būtų išpro
vokuotas pageidaujamas antrosios pusės pareiškimas arba tik 
propagandos sumetimais. Taip pav. sovietai puikiai žino, kad nuo 
jų teroro pabėgusių žmonių Vakaruose niekas nelaiko, bet jie 
visdėlto nuolat ir nuolat šaukia, kad jie varžomi, kad jiems ne
leidžiama susisiekti su repatriacinėmis sovietų komisijomis, pri
renkama net tokiuos kaltinimus tariamai paremiančių visai iš
kraipytų faktų ar stačiai išmislų. Visa tai, žinoma, propagandos 
reikalui.

K Dėl tokių nesąmonių juk net nėra noro ir ginčytis. Ką ten 
ginčysies, kad nesąmonė aky vaizdi. Gaila tam laiko ir energijos, 
juo labiau, kad vistiek nepaveiksi. Jei kaip atrodo ar kas sakosi, 
kad jam atrodo, jog saulė žalia, jokie įrodymai ir jokie autorite
tai negelbės...

Deja, ir mūsų visuomeniniame gyvenime tokįįo įtaringumo ar 
apsimetimo vis tebepasirodo. Kiti tai vis blogi, jie ir ne patriotai, 
jie ir; nekuklūs, jie ir mums kenkią — jie nieko kito ir nedarą, 

į nei nfegalvoją, kaip tik mums pakenkti. Dažnas visuomeninio

siąū, kad tik juodesnis kipšas išeitų. Štai tą ir tą toks ar kitoks 
organas, girdi, padarė tik tam, kad mums pakenktų. Neklausia
ma net, o koks gi tam organui interesas kam ką kenkti ar kliu
dyti. Organizacijos centrui kartais net prikišamas noras sunkinti 
padalinių veiklos sąlygas ar išviso jų veiklą sukliudyti. Tarytum 
Centro veiklos sėkmingumas nepriklausytų nuo padalinių veik
los sėkmingumo.

Ar liga ar apsimetimas vistiek tai šalintina blogybė, ypač, jei 
ji sąmoningai atnešama į bendruomeninį gyvenimą iš nešvarių 
partinių varžybų praktikos.

KAS
Daugelis kanadiečių emigruo

ja į JAV, ypač iš vakarų Kana
dos. JAV konsulato Winnipege 
pareiškimu, emigruojančių skai
čius per paskutinius trejus me
tus padvigubėjęs. Š.m. per vie
ną praėjusį mėn. buvę išduota 
daugiau kaip 500 vizų. Nė vie
nas konsulatas Kanadoje neiš- 
duodąs tiek vizų. Staigus vizų 
prašymų pakilimas prasidėjęs 
š.m. sausio mėn. ir dar nemažė
jus. Keletas JAV įmonių šioje 
srityje pasirinko kvalifikuotų 
darbininkų.

JAV konąulatas Toronte šiais 
biudžeto metais iišdavė 10.493 
imigracines vizas Ontario prov. 
gyve'ntpjams. Pereitais metais 
jų išduota 8.902. Turistinių vizų 
šiemet išdubta 10.582, pereitais 
metais — 7.130. "

16 mil. dolerių pašalpą kasmet 
pažadėjo duoti universitetams 
min. pirm. SL Lauręnt, .^ei bus 
rastas būdas paskirstyti ją vi
soms provincijoms. Kol kas uni
versitetams skiriama $8 mil. 
metinė pašalpa, kuri paskirsto
ma feder. vyriausybės pagal 
provincijų gyventojų ir un-tų 
studentų skaičių. Šia pašalpa 
pasinaudoti atsisakė Quebec 
prov. bijodama, kad tuo būdu 
nebūtų pažeista jos autonomi
ja. Min. pirm, siūlo pašalpą pa
skirstyti un-tams Kanados un-tų 
sąjungai, kurios pirm, šiuo me
tu yra Quebeco un-to rektorius 
Mons. A. M. Parent.

Kanados vyriausybė protesta
vo Vašingtone prieš JAV kvie
čių pardavimo politiką. Esą JAV 
parduodančios kviečius už per
kančių kraštų valiutą ir reika
laujančios pirkėjus pasižadėti 
pirkti JAV kviečių ateityje. Iki 
šiol pvz. Brazilija pirkusi kvie
čių Kanadoje, bet naujoji JAV 
taktika ją paviliojusi ilgesniam 
laikui. Protestą Vašingtonas at
metė.

Žuvo 71 asmuo per ilgąjį Pa*

Europos politikai niekad per- Į Mūsų bendradarbis Niujorke 
daug nėra žavėjęsi amerikiečių 
politika. Jiems atrodė, kad ame- jaučia, kad šita^;* nuopoliui 
rikiečiai yra pergriežtai nusista-! nieks taip nepasitardavo kaip 
tę prieš bolševikus, kad jais jau JAV Dulles. Tuo tarpu Dulles 
perdaug nepasitiki, kad ameri- atėjęs valdžion 1953' m. turėjo 

... u.is...; I dideiį angių pasitikėjimą, ypač 
konservatorių tarpę.'. Dabar gi 
“Daily Telegraph“, konservato
rių partijos organas Londone, 
rašo: “Bendras yra jausmas, kad 
Suczj kanalo byloje mes esa
me Amerikos parduoti”.

Ir amerikiečiai puola Dulles 
Žinomas laikraštininkas C. L.

kiečiai rengiasi karui su bolševi-1 
kais ir t.t. Ypač griežtai prieš 
amerikiečius buvo nusistatęs 
darbiečių kairysis sparnas su 
Bėvanu priešaky.

Dabar sąryšy su Suezo kana
lo byla tie europiečių nepasiten
kinimai dar daugiau pasireiškė. 
Šį kartą amerikiečiai kaltinami 
ne už griežtumą, ne už kietą lai- Sulzberger dienrašty NYT irgi 
kymąsi, bet priešingai — už j aštriai puola Dulles už visą jo 
perdaug švelnų elgimąsi su Egip i politiką, kuri eina; anot jo “zig- 
tu, su prezidentu Nasseriu ir kt. žagais”. Esą kartaus atrodo, kad 
Šis nepasitenkinimas išsiliejo Valst. DepartameiZ^ nėra tik- 
snaudoje, ir tai konservatorių ras “kuriuo keliu mes norėtume 
spaudoje, kuri visada JAV gynė | žygiuoti”. Jis mini?portugalų ko- 
ir stengėsi palaikyti bičiuliškus lonijes Goa atvejį kai Dulles 
santykius.

JAV yra kaltinamos už per
daug didelei nuolaidas, kurias 
padarė anglai atitraukdami sa
vo kariuomenę iš Egipto. Tai 
buvę padaryta JAV spaudžiant.

JAV kolonizmo tendencijoms 
pritarimo nerodo. Jos kovoja su 
bolševizmu ir mato, kad kolo- 
nizmas naudojamas nustatant' vai važiuoti į Egiptą. Primena 
Afrikos ir Azijos tautas prieš ■ Dulles pareiškimais,, kad yra 
europiečius ir prieš baltuosius, skirtumo tarp europiečių ir ame 
Tad jie ir pataria savo drau- rikiečių pažiūrų įiSuezo kanalo 
gams europiečiams keisti santy
kius su pavergtom jų tautom ir 
neduoti progos bolševikams pa
sidaryti tų tautų globėjais. Eu
ropiečiai priešinasi tautų % išsi
laisvinimui labai neprotingai, 
siekdami . kųp išlaikyti
tautas priklausomyofų."Net ir 
ten, kur jau buvo aišku, kad jie 
nepajėgs jų išlaikyti, priešinasi 
ligi paskutinio ir paskui pasitar
nauja tik bolševikams. Pvz. 
Vietnamas; neteko jo prancū
zai ir dar savo negudria poli
tika atidavė pusę bolševikams.

Britai pergyvena labai sun
kiai Suezo krizę. Jų nuomone, 
Suezo kanalo nusavinimas pade
monstravo britų menkystę. Jie

NAUJO KANADOJE?
dėkos dienos savaitgalį. 43 buvo 
užmušti automobilių nelaimėse. 
Prenai tuo pačiu metu žuvo 73 
asmenys.

Mokesčiai 1957 -1958 m. biu'- 
džete numatomi sumažinti tik 
labai nežymiai. Šių metų biu- 
džetaę baigsis kovo 31 d. su nu
matomu nemažu perteklium. 
Finansų min. Harris pareiškė, 
kad perteklius galįs būti panau
dotas valstybės skoloms mažin
ti, pensijoms padidinti,. visuoti
nei sveikatos apdraudai,. kuri 
kasmet atsieitų $200 mil. ir t.t. 
Tai kol kas tik galimybės .

Kanados lakūnai pradės mo
kyti vokiečių ir italų lakūnus 
Sardinijos saloj, kur įrengiama 
'speciali bazė, priklausanti Š. 
Atlanto Sąjungai. V,J*Vokietija 
jau pradėjo organizuoti savo 
aviaciją, kuriai Kaūada davė 
nemokamai 75 Sabre lėktuvus 
$39.000000 vertės. .<

Natūralių dujų vamzdžiai iš 
Aibeftos, kaip pareiškė preky
bos min. Howe, būsią nutiesti 
1957 m. iki Port Arthur — Fort 
William, o 1958 m.—iki Toronto.

Aukso kasyklos Ontario prov., 
kurių yra 31, per liepos mėn. Iš
kasė 191.009 unc. aukso, 31.212 
unc. sidabro — $6.586.295 vertės.

Pramonės sumechanizavimas, 
kur visą darbą atlieka mašinos, 
reikalaująs didesnio darbininkų 
mokslinimo. Pasak Kanados ka
talikų darbininkų uinjos pirm. 
Picard, privalomąjį mokslą rei
kia pakelti iki 16 m. Tam esą 
reikia išleisti daug didesnes su
mas pinigų nei praeity. Milžiniš
ka technikos pažanga galinti su
kelti nedarbą, jeigu tuo pačiu 
metu nebūsiąs atitinkamai pa
keltas suvartojimas. Staigus per 
ėjimas prie visiško mechaniza- 
vimo būtų kenksmingas.

Kaliniams išleidžiama daugiau

lingiausia lietuvi ųorganizacija 
JAV- Labai didelio įspūdžio pa
darė ilgamečio Federacįjos vei
kėjo dabartinio ALT pirminin
ko ir “Draugo” redaktoriaus L- 
Šimučio prahešimas apie nu
veiktus Federacijos darbus. Ži
noma, jis negalėjo per valandą 
pranešti visų Federacijos dar
bų. Tai padarys tik spausdinta 
knyga. Bet iš trumpai suglausto 
pranešimo matėsi kokią reikšmę 
turėjo ši organizacija ir Lietu
vai besikuriant 1917-19 m. ir vė
liau. Ji ir per ją JAV lietuviai 
pasiuntė į Lietuvą milijonus do
lerių, kurie padėjo Lietuvai at
sistoti ant kojų.

Federaciją sveikino vysk. V. 
Brizgys, VLIKo pirm. J. Matu
lionis, L. Bendruomenės pirm. 
S. Barzdukas. vienuolynų virši
ninkai ir eilė kitų.

šeštadienį Federacijos banke
te dalyvavo ir vietos arkivysku-

Savaitės įvykiai

išleido visai nereikalingą komu-
I nikatą dėl koloniatno- ir dėl ne-
utralumo principų; Dabar ame- pas R. J. Cushing.
riIrq nacinlm.Q Shipy.n ka-i Rostonp vvkn irikiečiams pasiūlius Suezo ka
nalo naudotojų bendrovę, jau ją 
stengiamasi nuvesįinti. Esą ne
pasipriešinta Monetary Fund 
paskolai Egiptui, leidžiama ame 
rikiečiams laivų Vadovams, lais-

bylą, ir kartu pareiškimus 
paremiančius tų fjąčių europie
čiu rezoliucijas. T®! vis nusidė
jimai, kurių neturėtų būti, pa
sak žurnalisto, Dulles jpareisxi- 
muose ir jo darbiose. ,■

PABĖGUSI
"Jaū yra
33 m. amžiaus; gimusi apie Bir
žus. Vyresnioji lektorė Vilniaus 
Pedagoginio Instituto: dėstė 
ūkinę geografiją; katalikė; nie- 

r r priklausė komunistų par
tijai. Ji gerai pažįsta Lietuvos ir 
Rusijos gyvenimą. Šiuo metu ji 
jau yra laisva, Švedų policija ją 
tardė gana ilgai. Mat, bijo ko
munistų agentų infiltracijos. 
Pabėgėlė nori išvykti į JAV.

Eltos žiniomis, atbėgėlė kol 
kas gyvena viename Štockhol- 
mo pensione. Apie ją pranešė ne 
tik Skandinavijos, bet ir JAV, 
Vpkietijos, Britanijos, Šveica
rijos ir kt. kraštų spauda. Jos 
pabėgimas iš “Pobiedos” laivo 
rugsėjo 28 d. buvęs dramatiškas. 
Dabar ji ilsisi ir jau susisiekusi 
su lietuviais. Į Vakarus yra pa
bėgusių kitais keliais ir daugiau 
mūsų tautiečių.

Organizacijų kongresai
Niujorke įvyko Kunigų Vie

nybės Seimas. Ši organizacija 
lietuvių gyvenime yra atlikusi 
dideli vaidmenį. Jai priklauso 
beveik visi kunigai lietuviai. 
Šiuo metu jos valdybą sudaro: 
kun. Šimukaitis iš Philadelphi- 
jos, prof. kun. Ražaitis, žinomas 
dar iš Vilkaviškio kunigų semi
narijos ir kun. Narbutas. Sei
mas tą- pačią valdybą paliko ir

Bostone įvyko Amerikos Lie
to! iau.
tuvių Romos Katalikų Federaci
jos 50 metų jubiliejinis kongre
sas. Tai pati žymiausia ir skait-

NINA UŽSIMOKĖJO TEISME
Nina Ponomareva, sovietų at

letė. atvykusi Britanijon rung
tynių, buvo apkaltinta pavogusi 
krautuvėj penkias skrybėlaites. 
Ji buvo suimta ir paleista sovie
tų atstovybei pažadėjus prista
tyti ją teismui. Ji išgyveno 44 
dienas sovietų atstovybėj, kol 
pagaliau nutarė nueiti į teismą. 
Ją palydėjo atstovybės sekreto
rius G. odin ir sumokėjo teismo 
paskirtą pabaudą — $8.82. Nors 
Nina teisinosi ir sakėsi sumokė
jusi vieną svarą ir gavusi ?ra- 
žos, bet detektyvai įrodė, kad 
tai netiesa, nes tos skrybėlaitės 
kainuojančios daugiau nei vieną 
sv. Nina išskubėjo į “V. Molo
tov "laivą, kuriuo grįš pas savo 
vyrą — Maskvos gydytoją.

nei studentams, — pareiškė dr- 
C. T. Bissell Otavoje. Esą Kana
dos universitetai turį tiek paja
mų, kiek vienas didelis JAV 
universitetas, t.y. 60 mil. dole
rių per metus. Vieno studento 
mokslinimui esą tenka apie 
$1000 metams, kai tuo tarpu vie
no kalinio išlaikymas atsieina 
žymiai daugiau. Universitetų 
pajamas sudaro — studentų įna
šai (30/O, provincinių vyriau
sybių ir nuo 1951 m. feder. vy
riausybės pašalpa, pramonės ir 
privačių asmenų dovanos. Jeigu 
Kanados un-tai liksią ir toliau 
tokioj padėty, gabieji baigs pa
sitraukti į daug: pelningesnę pra 
monę.o un-tai su antros eilės 
smegenimis nebegalėsią partioš- 
ti getų, pajėgų kraštui.pajėgų kraš^i. 

Varšuvą. Biafoviėžo girioje 
' ■‘žubriukai. ; Tuo 

būdu ąūbrų skaičius šibjė girio- 
jė*pakilo iki 41.

; -..v

BRITAI SULAIKĖ DUKRA
Pusvalandį prieš laivo “V. 

Molotov” išplaukimą britu imi- 
grac. valdininkai įteikė Chvas- 
tovui teismo įsakymą palikti 2 
metų dukrele Britanijos terito
rijoj kol bus išaiškinta josios pi-

AITĖ

Bostone vyko ir ateitininkų 
kongresėlis, kuris sutraukė per 
šimtą dalyvių. Malonu buvo 
matyti šalia žilagalvių narių ir 
patį jauniausią ateitininkuos 
žiedą — jaunimą. Įspūdingai bu
vo p. Leimonienės surežisuotas 
P. Jurkaus parašytas montažas, 
kurį išpildė Bostono jaunimas. 
Paskaitą meistriškai skaitė prof. 
B. Vitkus. ______

Pasikeitimai
Ryšium su Poznanės sukili

mu pašalinta visa eilė augštųių

lary Mine ne tik is vyriausybės, 
bet ir iš partijos vadovybės. 
Prieš kurį laiką buvo pakilusi 
Lenkijoj, antisemitinė banga ir 
ralietusi Mine kaip žydų kilmės 
veikėją ir Kremliaus patikėtinį. 
Dabar gi jam teko prisiimti ir 
Poznanės sukilimo kaltės dalis 
kaip vyriausiam Lenkijos eko
nominio gyvenimo planuoto
jui: jis yra pirmojo šešerių me
tų plano autorius. Oficialiai sa
koma, kad jis pasitraukęs dėl 
pašlijusios sveikatos.

Min. pirm. J. Cyrankiewicz 
pradėjo naują vajų didesnės lais 
vės linkme ir stumia šalin griež
tuosius stalininkus. Ateina ži
nių, kad Stalino malonės nete- 
kusis Gomulka būsiąs grąžintas 
kompartijos vadovybėm Tai 
reikštų, kad vykstančią kovą 
Lenkijos kompartijoj dėl poli
tinės linkmės, laimi didesnės 
laisvės šalininkai.

i

Suezo kanalo problemos sukeltas įkarštis kiek atslūgo. Nors ang
lai su prancūzais pareiškė dar nemaną atitraukti savo karinių pa
jėgų iš Viduržemio jūros, taičau savo reikalavimą pavesti kanalą 
tarptautinei kontrolei sušvelnino ir tuo būdu sustiprino taikingo 
sprendimo viltį. Prez. Eisenhoweris netgi pareiškė susidaręs įspū
dį, kad Suezo krizė esanti jau išspręsta. Tokiam pareiškimui pa
grindą davė anglų - prancūzų - egipitečių užsienio reikalų minis- 
terių uždari pasitarimai JT gen. sekretoriui Hammarskjold tarpi
ninkaujant. Po eilės tokių susi
tikimų buvo paskelbta, kad su
tarta dėl šešių principų, kurie 
sudaro visiems priimtiną pa
grindą tolimesnėm derybom. 
Juose pabrėžiamas laisvas Sue
zo kanalo priėjimas visiems 
kraštams, Egipto suverenitetas, 
kanalo problemos atsiejimas 
nuo betkurio krašto politikos, 
abipusis sutarimas dėl atlygini
mo Egiptui už kanalo naudoji
mą, iškylančių ginčų sprendi
mas arbitražo keliu. Sutartieji 
šeši punktai buvo pateikti rezo
liucijos formoj Saugumo Tary
bai, kuri vienbalsiai juos pri
ėmė. Britai su prancūzais buvo 
pateikę savo rezoliucijos projek
tą, pagal- kurį sutartųjų punktų 
praktinis vykdymas būtų remia- 
fnas Londono 18 kraštų konfe
rencijos nutarimais, kurie reika
lauja aiškios tarptautinės kont
rolės. Sovietai ' betgi pareiškė 
“veto”.

Nors galutinio susitarimo teks 
gal dar ilgokai laukti, tačiau jau 
dabar matyti, kad Nasseris išeis 
laimėtoju. Jo kieta laikysena, 
remiama sovietų ir arabų kraš
tų, privertė anglus - prancūzus 
nusileisti, nes šiejnerado tvirtos 
paramosneiSA^rižefEufCtpo?’ 
vakaruose. Rizikuoti karu da
bartinėj būklėj reikštų atidaryti 
sovietams vartus į naujus lai
mėjimus. ,

Izraelitų - arabų 
pasienio apsišaudymai dažnėja 
ir plečiasi. Izraelio kariniai da
liniai vėl puolė Jordano karinę 
bazę ir visai ją sunaikino už
mušdami 48 karius ir daugelį jų 
sužeįsdami. Izraelitai puolę ker
šydami už dviejų Izraelio darbi
ninkų nužudymą. Jie pareiškė 
tai' darysią ir toliau dvigubai 
keršydami už kiekvieno izraeli
to nužudymą. Jordanas jaučiasi 
silpnesnis, ir jo karalius Hussein 
kreipėsi pagalbos į savo kaimy
nus — Libaną ir Iraką. Pastaro
jo vyriausybė yra linkusi pa
siųsti vieną savo karių brigadą 
į Jordaną. Tam pritaria JAV ir 
Britanija, bet Izraelis pareiškė, 
kad tai būtų pasikėsinimas prieš 
jį, ir todėl jis esąs pasiruošęs

tokį ėiimą atremti. Šioj istorijoj 
irgi pinasi Nasserio ir JAV-Bri- 
tanijos - Prancūzijos politiniai 
siekimai.

Riaušės dėl vėliavos
Hong Konge — britų koloni

joj. turinčioj bendrą sieną su 
Kom. Kinija — kilo dvi dienas 
trukusios riaušės, kuriose daly
vavo 50.000 kiniečių pabėgėlių, 
nacionalistinės Kinijos šalinin
kų, apgyvendintų atskiruose ra
jonuose, daugiausia priemies
čiuose. Nacionalistinės Kinijos 
10 m. nepriklausomybės proga 
jie iškėlė savo vėliavas. Kai 
vienas britų pareigūnas uždrau
dė jiems iškelti vėliavą ant val
dinių pastatų kur buvo apgyven
dinti, įniršę kiniečiai puolė rū
mus, kur jis dirbo, ėmė deginti 
baldus ir kt. Įniršimas tiek įkai
to, kad minios kiniečių pasileido 
gatvėmis viską naikindamos bei 
degindamos. Buvo pašaukti visi 
policijos rezervai ir kariniai dali 
niaijų raminti .Per iraušes žu
vo 26 asmenys, 176 sužeisti ir 
keli šimtai suimta, o nuostolių 
— už keletą įpil. dolerių.

Krei ir satelitai
į Britų didžiojoj spaudoj pasiro-

mių sluogsnra apie didelį rKrem- 
liaus susirūpinimą savo paverg
taisiais kraštais, vad. satelitais. 
Esą vykstą tuo klausimų užda
ros diskusijos, kuriose nemažą 
svorį turį Raudonosios Armijos 
vadovybė bei dalis partijos va
dovų, reikalaujančių tvirtesnės 
politikos satelit. kraštuose ir 
Nikitos Chruščiovo pašalinimo. 
Esą Lenkijoj per pastaruosius 
3 mėn. sovietų karinių dalinių . 
skaičius buvęs padvigubintas 
ryšium su Poznanės sukilimu. 
Didelė rakštis esanti Tito ne
priklausomybė ir jo įtaka sateli
tiniams kraštams.

Lenkijoj komunistinis teismas 
nubaudė tris Poznanės sukili
mo dalyvius 4-4,5 metų kalėji
mo. Kalbama, kad teismo proce
sas kompromituojąs kom. vy
riausybę bei jos politiką, ir to
dėl, esą, norima jį nutraukti nu- 
teisus svarbiuosius kaltininkus.

hetvbė. Mat jos motina Dieczok 
iš Detroito pareikalavo grąžinti 
mergaitę kaip JAV gimusią. 
Dieczok buvo ištekėjusi už 
Chvastovo. bet vėliau persisky
rė ir ištekėjo už kito ir, berods, 
(javo JAV pilietybę. Chvastovas 
JAV pilietybės neėmė ir nutarė 
grįžti Rusijon, iš kurios buvo pa 
bėgęs karo metu. Chvastov su 
mergaite paliko laivą ir buvo 
nugabenti sovietų atstovybėm

Panašus įvykis pasikartojo su 
■Jugoslavijos vicekonsulo žmona, 
kuri apkaltinta pavogusi prekių' 
už virš $20.

Vyr. Rinkimu 
Komisija

prašo apylinkių rinkimines ko-
y 9 • • t • « i

<&&&$& 1

Iš T. Pranciškonų koplyčios šventinimo iškilmių St. Catharines, Ont.: iš kairės dešinėn: T. J. 
Liauba, OFM, St. Catharines vienuolyno vyresnysis-ir Niagaros pusiasalio liet, kapelionas; mal
dininkai pamaldų metu; kalba provincijolas T. J. Gailiušis, OFM. (Aprašymą žiūr. 2 psl.).

Sovietų spauda ragina palengvinti ištuokas
reikėjo sumokėti dar vad. re
gistracijos mokestį

Pagal 1917 m. gruodžio 19 d. 
dekretą, Sov. Sąjungos gyvento
jai galėjo būti sutuokiami ir iš
tuokiami paprastu civilinės re
gistracijos aktu. Kai pasirodė, 
kad tai veda šeimų suirutėn, 
1944 m. buvo išleistas naujas įs
tatymas, kuriuo ištuokos gavi
mas tapo suvaržytas; reikėjo 
kreiptis pirmiausia į pirmąją 
teismo instanciją — “liaudies 
teismą”, kurio uždavinys — su
taikinti abi puses; čia nepavy- 

teis- 
tok- 

davo. Bė to, Ši procedūra ilga ir 
atsieina 200 rb. Ištuokos atveju

misijas, kurios to dar nepadarė, kus, teko kreiptis į rajoninį t< 
kuo greičiau pranešti, po kiek mą, kuris gana sunkiai ištu
reikia prisiųsti bdlsavimo lape
lių ir vokų.

500-2.000 
rb. Chruščiovo šalininkai ėmė 
kelti balsą reikalaudami šį įsta
tymą sušvelninti, nes praktiškai 
daugybė sovietų to įstatymo ne
paisą ir gyveną kaip jiems pa
tinka. “Literatumaja Gazeta” 
paskelbė V. Kiselev straipsnį, 
įrodinėjantį, kad toks įstatymo 
nepaisymas griaunąs “socialisti
nę moralę” ir kad dėlto reikia 
patobulinti santuokos įstatymą. 
Tai rodą, kad sovietai jau galvo
ja ta linkme ir pasekti. Anks
čiau ištuoka buvo leistina, jeigu 
vedusieji “prieštarauja sociali-

t ’ * • A

nės moralės principams”.. Ma
tyt, dabar tie “principai” vėl 
suminkštėjo.

ta stipri kova prieš stalininkus. 
1955 m. pašalintasis iš partijos 
ir premjero pareigų Nagy vėl 
priimtas ko m.partijon. Visa < 
eilė žymių komunistų veikėjų, 
nužudytų komunistinio teismo 
sprendimu, buvo praeitą savaitę 
iš naujo palaidoti su visu iškil
mingumu. Jų tarpe — penki ge
nerolai. Visa kaltė verčiama 
Rakosi. Suimtas gen. Įeit Far
kas, buv. gynybos ministeris.
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Katali^ kalendorius Lietuvoje
Kad pernai buvo išleistas ka

talikų kalendorius pavergtoje 
Lietuvoje, buvo plačiai rašyta 
visoje laisvoje lietuviškoje spau 
doję. Išspausdintas toks kalen
dorius ir šiemet. Jo yiršelio už
rašas šitaip skambą:

Kam'. J. .Stankevičius,
Kąjunęt'. ariciyyskiųjijog, ■ Kaišia
doriųir i ąVilfcaviškįp vyskupijų 
valdytoj as&ter kafcijuiinis.:¥ika- 
rasL'METWDS TSR-KATAU-

tebūnie ge-
visuomet “atsirasdavo”, jeigu

aki. Gali- 
BoUildas,

badžiąja Žmonėm), 
taučių kapitalais kuriama pra- 

;;, moningojį civilizacija krašte. I

palūkanos). Europa,- kurios ne
pajėgė bugriėti Napoleono mi- 
litarinis-genijus, sakoma, eko-

I sileidimo laikas. Kai pernykš- 
i čiame tebuvo** tik šventųjų bei 
tautiniai vardai ir saulės tekėji
mo bei nusileidimo laikas — ne? 
buvo nei liturginių spalvų pažy
mėjimo nei Mišių ar, brevijo- 
riaus maldų. -

Be to, tiek pernykščiame, tiek 
šių metų kalendoriuje yra skil
tis pavadinta “Žymiosios datos”. 
Jų nėra daug. y.

Štai šių metų kalendoriaus 
dėtos: sausio jnėn.<-r- Ųpnelaičio 
gimimasį <.«L Jąbloųski0 .įnirtis,, 
Leniim-mirtis jr- S»V*etji aronijos

- ------------ -- „.pw- 
tiš, J. BasanąičįąiĮS mpftis,. V. 
•Kapsuko .gimimas ir...R,„ Jau
niaus mirtis. Koyo raėn»f.;7^-1?^ 
-Oriricos gimimas, ; j M^ksot 
mirtfe->ir JL: Gogolio -.gimįmas. 
Balandžio mėn. Liątųyoą baž-: 
nytinės provincijos įkūrimas, J. 
Janonio gimimas,,?. Rugio mir
tis, M. K. Čiurlionio mirtis ir A, 
Strazdelio mirtis.. Gegužės mėn. 
— Darbo žmonių .tarptautinio 
solidarumo diena, K. Jauniaus 
gimimas, Vokietijos kapituliaci
ja 1945 m., Pergalės diena ir D. 
Poškos mirtis. Birželio mėn. —: 
Tarpt, vaikų gynimo diena ir 
Puškino gimimas. Liepos mėn.

no arkivyskupij5s$f::2aidiny§ų.Leniito9mįrtis jp spvMji ąi^niji 
spaatiė Vafet5«^pc:d^VSizdės?b¥iŠ užėoikuas f Klai^Ė!doą;-49Į^, ;;T 
niuje; Strazdelio.^ užs.iilrc;1774,' Vasario mėmr-^.ąl^ųj^ps-.nv 
tiraods Į0Qfr:ega,’a5Jpsl/tir 9 psL 
tušti;' skjutituzrašarhš.:

ĮdcmtovMcb šnera pažymėtai- 
.kokie: i spaustuvės , = darbininkai, 
ką yra atlįkęyikaipi paprastai’žyf 
minia? ant y.^isų sovietinių. Ięi4 
diniųc.'.. .i':

Pernykštis <ir šių metų kalen
dorius ‘paruošti to paties auto
riaus, spausdinti toje pačioje 
spaustuvėje, tik pernykščio ne
nurodytas tiražas. Be to, per
nykštis yra žymiai mažesnio be
veik kišeninio formato, o šiųme
tis didesnio formato ir turi dau
giau puslapių (pernykščio 64 
psl.). Tačiau pernykštis turėjo 
dar keletą, priedų — straipsnių: — L. Giros mirtis (1946. VII. 1) 
Bažnytiniai , metai, Įvairūs pa-Į ir Salomėjos Nėries mirtis (1945 
maldumai, Ligonio paruošimas* 
Sakramentams, Bažnytinės lai
dotuvės irl’.vysk. Paltaroko laiš
kas blaivybės. reikalu bei kari,. 
Staųkeyjęią'us laiškas ’ .-ti.kint’ie- 
siems, trijų, 'vyskupijų '/tuo 'pa
čiu, reikalu. Šiųmetis yrą. tik pli-, 
kai kalę^ūiorįūs,' be jokio priedo.' 
Matyt, _ k'omupistihįai . cenzoriai 
pabūgto,' kad., šitas •kalendorius, 
neyirstų katalijų rnętrąščiu,'' įr 
neleido .jokių; priedų spaūsdiri- 
ti. .Jis 'žyniiai didesnis ir turi 
daugiau’puslapių tik dėl to,- kad 
pei’nylrihiĮ... spausdintas labai 
smulkiom 'raidėm, 'visą mėnesį 
sutalpinant į du puslapiu, o šių- 
mejįąspsuądįntaą ..stambesnėm

negu nieko nedaryti ir palikti 
viską taip, kaip kad- buvo’ ihdė- 
nų laikais. Pagal oficialią statis
tiką Kanados pramonėje esama 
investuota 52% užsienio kapita
lo. Taip 1955 m. gale svetimtau
čių investacijos Kanadoje siekė 

Į 13,2 bilijonus dolerių, tam tar
pe vien JAV kapitalų 10,9. bili
jonai. Tuo pačiu laiku Kanados 
kapitalai užsienyje, daugiausiai 
Britų imperijoje — 5,7 bilijonai, 
tad galutiniame rezultate Kana
dos skola užsieniui 7,5 bil. dol.

Prieš dešimtį metų JAV ką- 

tos sumos, bet po-to investacijų-

nai* pati klaupdavo po šio gar
bausizraelito kojomis. (Be to, 
jo kapitalai ir daug padėjo pa
laužiant išdidųjį imperatorių). 
Bendrai, per visą devynioliktą
jį šimtmetį, kur tik būdavo pel
ningesnio biznio Europoje, pir
masis atsirasdavo Rotšildas. 
Šeima pralobo, Prancūzijoje ta
po baronais, Anglijoje lordais. 
Šeima neišsiblaškė, bet sudarė 
vieną stambų biznio koncerną, 
kur Rotšildai dažnai - vedė Rot- 
šildaites, nenorėdami paleisti 
kapitalo į svetimas rankas. Pats 
pirmasis Mejer Rotšild biznį 
pradėjo nuo centų “dūminėj pa
stogėj’,’ Frankfurte,...Vokietijo-

Žinomasis komentatorius Peter 
C. Newman populiariam Mac 
Lean žurnale gana išsamiai ir

pitalai Kanadoje siekė-tik pusę.‘ję. Jo įpėdiniai nesnaudė, tuoj 

kasmet priaugdavo % bilr -
? Tarptautinės Pramonės paro

dos 1955 m. -Toronte lankytojai

4 ar'^iEėnpš; ^.i
Be to, pernykštis yra skirtas 

naudotis eiliniam ' katalikui, o 
šiųmeti^ oyra greičiau bažnyti
nis. kalendorius, kuriame pažy
mėta dienos data, savaitės die
na, liturginė spalva (bažnytinių 
rūbų), Mišių maldos, tos. dienos 
kunigų’^brevijoriaus maldos, tbs 
dienos '.šventieji bei tautiniai, 
varčiau ir saulės7tekėjimo bei nū-

VII. 7.). Rugpiūčio mėn.—Šach
matininko diena. Rugsėjomėn. 
— Pergalė prieš Jajjoriij'ą,' Tan
kistų diena’ Vaižganto’ giihimas. 
ir Pr. Vaičaičio mirtis/ Spalio 
mėn. — Vilniaus sugrąžinifrias 
•Lietuvai, Miko Petrausko gimi
mas. LermpntovO'’ giminias, Ba
lio Sruogos mirtis ir Vytauto Dt 
mirtis. Lapkričio, mėn.—K. Bin
kio gimimas, K. Būgos mirtis, 
“Spalio revoliucija”, Pasaulinė 
jaunimo diena, VtKudirkos mir
tis, S. Nėries gimimas, Tarpt, 
studentų dieną, Artilerijos die
na ir Ant. Baranausko gimimas. 
Gruodžio mėn. — Konstitucijos 
dieną, S. Daukapto. mirtis,fMažr 

; l^įydp pirmos khylos; pąširddy- 
; Jpas^ir Stalifiė” į^imdsč :'1' ' 
‘/ Kaip matome tų žymiųj’ų datų 

ne tiek jau daug. Tuo būdu ka
lendorius eiliniam žmogui labai 
nedaug ką teduoda — vien var
dus ir saulės užtekėjimo ir. nu
sileidimo valandas. Daugiau jis 
duoda kunigams — iš dalies at
stoja bažnytinius' kalendorius 
seniau spausdinamus lotyriiškai. 
Dabar jie greičiausiai nebespaus' 
dinami. k"1“ . ■

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

f ’ .< .. (kampas Howard Park Ave.) 
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS I LIETUVA IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus

Telefonas LE. 5-1944 -
Jonas V. Margis, Phm. B. -

oda Siuntiniams!
ŠIĄ SAVAITĘ oda batams^ pusbačiam? PARDUODAMA

"" URMO KAINA.
Pirkite ir siuskite ;dahar, iiessvėliau jū?ų namiškiai oięgaųs
siuntinio prieš Kąlėdas.:’-; -T

. ENCHIN' LEATHER SUPPLY^ f ;
4GG BATHURST«lį TORONTO, ONTL : 

(Truputį įrpie(ųs nuo.College). , p .
Atidaryta kasdien ir visą dieną šešteaienį. ’

kių vokiečių, britų; iftlųdir ■ ja: 
pėnų- - paviljonų,-‘ beveik nesi
matė. nieku,.Teas atstovautų JAV 
•pramonę .-Mat;; tai nereikalinga.' 
Kanados ‘ pramonė, tikriau; jos 
daugelis sektorių, būdami ame
rikonų nuosavybėje, kartu pa
rodo ir JAV pramonę, štai, pav., 
kaip visi žinome, Amerikos ka
pitalai dominuoja Kanados au
tomobilių pramonę (General 
Motors, Fordo, Chreislerio, Stu- 
debakerio ir kt. skyriai). Naf
tos (British - American, Texaco 
ir kit), popieriaus (Abitibi), 
aukso, urano ir kitų metalų ka
syklos. Oficialioji statistika bet
gi vargu ar viską atvaizduoja, 
neš tokiam laisvam krašte ne
lengva-sukontroliuoti dalykų ei
gą, o' ypač-ekonomines transak
cijas, kar Kanados didžiųjų įmo-' 
nių akcijos - disponuojamos lais
vai ne '- tik Wallstreeto, bet ir 
tarptautinėse 'biržose-Ir eina iš 
rankų- j rankas. Tai yra visai 
paprasta, sunku kitaip tikėtis- o 
pagaliau taip ir turi būti, nes to 
reikalauja laisvos iniciatyvos ir 
laisvos konkufencij os principai.

Ka gauna Kanada iš svetimo 
kapitalo? Daug tūkstančių ka
nadiečių gauna nuolatinio dar
bo, o Kanados valdžia — daug 
milijonų-^mokesčių pavidale, žo« 
džių^ -daug daugiau - dirbtuvių,; 
daugiau samdoma darbininkų, 
geresni , uždarbiai- ii? eilė šiaip 
gerovių. JAV kapitalo tarnybo
je čia turi nuolatinio darbo trys 
milijonai kanadiečių. Vis dar 
naujos jankių investacijos sie
kia kasmet ligi 800 milijonų do
lerių įr tuo būdu, įliejant tokias 
sumas į apyvartą — ji reikšmin
gai pagyvinama, nebekalbant 
jau ąpie.tai, kąd padengiama -de- • 
f įeitas, kuris kasmet gaunasi iš 
Kanados prekybos. Taip Kana
dos-importas iš JAV 1955 m. sie
kė -3.460,5 milijonų dolerių, o 

eksportas 2.574,7 milijonų, -taigi 
deficito vien iš prekybos su JA 
V-bėmis 885,8 milijonai dolerių. 
(Anksčiau kiek importas siekė 
3 bilijonus, o eksportas — 2^).

Jeigu ne kasmet vis naujos 
amerikonų investacijos, dėka to- 
kioi - deficito, greit ekonominė 
padėtis pasidarytų katastrofiš
ką, bet kaip jau pažymėjome, 
dėka tų vis naujų investacijų, 
ne tik išsilygina nepalankus ba
lansas, bet Kanados apyvartoje 
amerikoniškų dolerių niekuo
met nėra trūkumo (kaip tai vi
sada būna, pav. .Anglijos apy-

kad
itavi- 
sriais

arei

daug 
įves- 
:umi-

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting ■ Blaupunkt
jie gaunami Generalinėje atstovybėje — > '
ATLANTIC EXPORT - IMPORT ČO.

926 Dundas S^W,, Toronto - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ

. sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose ■ 

didesniuose Kanados 
miestuose.

| nėti ir. Rotšildų milijonus. Rot
šildai — tarptautihiai finansi
ninkai ir ne visada lengva nu
statyti, iš kur tie pinigai plau
kia. Jų bankas randasi Londo
ne, Anglijoj, būtent, N. M. Roth
schild & Son, kaip manoma, 
pats didžiausias (ir stipriausias) 
privatus bankas pasauly. i

Rotšildai hebe šiandien yra 
žinomi, kaip stambiausi aukso 
prekiautąjai, su pasaulinių ur
mininkų vardu. Jau nuo senovės 
jų stambūs skyriai randasi 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir pas
kutiniu laiku, žinoma, Ameriko
je; (Niujorke). Gi paskutinių 4 
Si.ątų bėgy. šisbankas, anot P. 
_ ėwmariO| ;.a(sargiąi ir slaptai 
.spėjo sau |sigyti Kanadoje 
stambius pirkinius, kurie gali 
turėti visai apčiuopiamos reikš
mės kaikurių provincijų tolesnei 
ūkinei plėtotei. r

■
kuris praeitam šimtmety sko
lindavo pinigus. Rusijos carui ir 
kitiems kari 
vimu pabr 
pinigų ir —

gyti Kanadoje

Uams, su pasididžia- 
Ždamas. “Neduosiu 
nebus karo” (bet jų

kibo j darbą,, pastebėję, kad ban- 
,kU operacijos yra • pati pelnin
giausia komercijos .rūšis (šalia 
real estate, namų ir nuosavybių 
biznieji Rotšildai? netrukus, pa- 
kilo, kaip ant mielių, pralobo, fi
nansavimu.-; Cecil -Rhodes, dei
manto laukų Afrikoj ę ir vėliau 
savo paskolom, kurios Disraę- 
liui padėjo pirkti tada tik iškas
to Suezo kanalo akcijas (Disra- • 
eli — Didž. Britanijos min. pir
mininkas prie karalienės. Vikto
rijos, taipgi izraelitas). Afrikos 
auksas ir deimantų laukai pra
dėjo greit pralobti, nors juodu
kai spėjo išsidirbti nuomonę 
apie kolonializmą, kur ir dabar 
tebėra.

Bet ar Rotšildai gali dirbti, 
imtis rizikos, be pelno? Kas ki
tas, galbūt, bet stambusis biz
nis, kaip ir tarptautinė diploma-’ 
rija — nepripažįsta sentimentų 
(kitaip — bankrutuotų). Ir 
štai,dabar Rotšildai jau atkrei
pė savo akį į Kanadą, į jos, kaip 
sakoma, neišmatuojamus lobius, cijų).. Nors priekaištaujama ąg- 
kurie, matomai, vilioja išmanin- resyviam, besočiam kapitalui.

aitą ekonominę pberiją,-. kur, tie*. ; 
sa, visada pUna -gerų. norų, bet.: : aftiąu 
— maža sveika proto '(gį gerąią i ■ 
norais, sakoma, ir pragaras 
grįstas). ■ u. ’ tU4ūčs<>i

Ar tai tik pati -pradžia, pa*, 
klaus susiriūpinęs skaitytojas. 
Pagal Peter C. Newman viešai 
skelbiamas žinias, duodant vie*1 
tovių dislokaciją/Antanas* Roto; 
šildąs jau thri nusipirkęs akci
jas šiuo metu 55 kasyklų šiau
rinėje Ontario srity, iš jų dau
guma aukso ir kitų spalvotų 
metalų. Daug žadančios urano 
kasyklos vos pradedama eksplo
atuoti, bet štai — ponas Antanas 
R. jau turi % akcijų Kanados 
uranui! Jo brolis Edmundas tuo 
tarpu žygiuoja dar labiau į šiau
rę, skubėdamas supirkinėti tuš
čius plotus, snieguotas tyrumas, 
ledynus už pasakiškai pigią kai
ną. hr sekantį/ rytą eskimų šue, 
nim tempiamos rogės-'jaū išveža'* 
modernia'usiais ' aparatatehginkw 
luotus inžinieriaš, kasyklų-’spe-v >? 
cus — paieškoti'‘‘ko' nors^-saVcč 
tam naujam ponui- 'Rotšildui 

: P. Newman skelbiapao •jis.'-’b'e

stambias komercines transakęį-! 
jas, pradėdamas nuo naujai ant 
900 akrų — pliko lauko statomo 
miesto Park Royal, maždaug pu
siaukelėje tarp Hamiltono ir To
ronto.

Rotšildo pinigų dėka šis nau
jas miestas, vos per 4 metus tu
ri išaugti iki 25.000 gyventojų 
(maždaug Panevėžio didumo), 
su visais moderniais patogumais 
ir su stambiąja pramone, kad jo 
gyventojams nereikėtų darbo 
ieškotis kitur. Statybos, jau vyk
domos (užbaigti numatoma 1960 
ni.). ir? :-fpkiu tempu, tartum tai 
būtų jo savininkui..tik pąsirūky- 
mo išlaidos. Kaimynai tarp sa
vęs-juokiasi, kad Rotšildas turi 
būti didelis realistas, nps daro: 
.visai atvirkščiai, kaip .sostinės 
biurokratai siūlo, užuot - kviesti 

;iš pasaulio imigrantus, mėgau-i| abejo, nemeluoja riebiai uaųžirtj, 

būt, šoks kolonizuoti^tolimą Šau 
rę, tuščius Kanados plotus’, be 

•paramos,- be pagalbos,’ net be 
plano, Rotšildas pirmiau ‘pasta
tys jiems miestą, gerai išplanuo
tą, visai gero klimato zonoje (ne 
tolimoj, 'dar neapgyvendintoj 
šiaurėj) ir jau tik. tada — pa
spaus skambutį, kad suplauktų 
apie 25.000 galvų, kurie pelnin
gai nupirktų tuos jo 3.000 namų 
Park Royal mieste. Kad geriau 
išsimokėtų, jis čia pat pastatys 
tris didelius fabrikus,, duodan
čius darbo visiems. (Sako, pa
našiai .-planuojama? ir Blind Ri
ver, pųsiaukely tarp Sudburio 
ir Sault Ste. Mąrie, urano ka
syklos, kur ^Rotšildai turį % ak-

-tis gi slapta viltirąi^ąd jįę* gil-1 nias' apmokančio Mac" Lean škii- 
tyseč 'kad ;.p.'>iEdmundast BotšiL 
dąs jau šiuo metu turu įsigijęs 
sau 60.000 kvadr. mylių .(plotą 
didesnį už 3 1 Pabalti jo valsty
bes), koncesijų Newfoundlander 
ir Labradore, kur, neatsižvel 
giant žiauraus speigračio’ šal
čių, žada greitu ‘laiku suorgani
zuoti didelę lentų, medžio ir po
pieriaus pramonę, o taip pat, ži
noma, ir gelmių turtų nebijoda
mas, (jeigu, tik tokių atsirastų). 
Kadangi rasta tose išaurės..dy
kumose didelis krioklys, net du • 
kartu už Niagarą Falls didesnis, 
Rotšildai tikisi pa§tatyiį>toįjži-. 
nišką,- . dar.:: nematyto ;. dydžio : 
elektrinę, iš -kuriąs pigįą;- jėgą., 
galėtų siųsti net toiįmąpi Mont-į 
rėalio miestui, kur jos.visada . 
esąs didelis-trūkumas. •.- j. ,..

* / •/ . ‘ ’ ’ * < - • • j. • z * - * / >

žvėrys ir žmonės džiunglėse kelione pietv afbik<>jė
... , Rašo J. Pąrnitųviškis

(Tęsinys iš praeito nr.)

Pirmasis nuotykis su 
drambliu

Dar- prieš saulėtekį pavalgė
me pusryčiuš**ir "išskubėjome, 
kad nepraleidus progos pamaty
ti rytinio žvėrių judėjimo. Die
nos metu nemaža jų dalis miega 
tankiuose krūmuos^. Prie upe
lio pamatėme pirmuosius Afri
kos šernus, keistai atrodančias 
juodas būtybes su didžiulėmis 
iltimis ir ilgomis į viršų užries
tomis uodegomis. Pamatę mus 
jie dideliu greičiu smuko į poros 
metrų augštumo žolę.

Ant kelio gulėjo daug neser 
niai išverstų medžių, ir matėsi 
smėly dramblio kojų pėdsakai. 
Mūsų šoferis važiavo labai aU 
sargiai, nes jo manymu,’ dram- 
lyš pavojingiausias sutvėrimas 
Afrikoje? Niekuomet negali 
įspėti, ką jis mano daryti. Iš 
bandos išmestas ar sužeistas 
dramblys puola kiekvieną dides
ni objektą. Bepasakojant šofe
riui -jo pergyventus pavojus su 
drambliais baisus pilkas milži
nas už kokio šimto metrų per
bėgo kelią ir sustojo. Sužviegė 
stabdžiai, afiškiai mačiau, kad 
mūsų šoferį apėmė panika, ge
liąs siaurutis ir nebuvo jokios 
vilties apsisukti. Jis tačiau žai
bo greitumu susuko mašiną, 
bandė- paduoti atgal, ratai įstri
go smėlin, ir nei žingsnio pir
myn’ Tuo tarpu jei būtume va
žiavę atgal, , už prisisukiipo galė
jome drambliui-dingti iš.akių.

Nors vyrai/ išskyrus, šoferį 
laikėsi šaltai, abi amerikonkos 
iš -. bąuųėš "užsidengė galvris įr 
laukę, kada , dramblys iš mūsų 
mašinos padarys skardos krūvą, mažesnė už Kudu, sakyčiau la- 
Jis| tuo,tarpu .ąavo nąažytėmįs ’ ----- ’’ ' ’-J-” —
akutėmis atydžiąi^ąekė; kiękvie-

ną mūsų judesį. Bijojome mo
mento, kai jis pakels šnipą 
augštyn ir pradės judiritl savo 
dildžiulėš ąušisrTai reiškia,

tą sekundžių netikrume, nu
sprendėme tryse iššokti, pa- 
pastumti mašiną iš smėlio. Taip 
ir padarėme. Įsėdome galvotrūk 
Čiais, turbūt, kaip niekada savo 
gyvenime, ir pilnu gazū pasilei
dome atgal. Tuo momentu dram 
lys sutrimitavo, pakėlė šnipą ir 
mojuodamas ausis šoko link 
mūsų. Aš tikras, kad už kelių 
sekundžių džiunglėms specialiai 
pritaikintas mūsų “Chreisleris” 
spaudė 70 mylių per valandą. 
Dramblys pabėgo tik keletą 
žingsnių, staiga sustojo, išvertė 
ant kelio medį, matyt iš pykčio, 
paskum pamažu, dažnai susto
damas ir apsižvalgydamas, din
go tarp medžių.

Sugaišę gerą pusvalandį ir 
nuvertę medį nuo kelio tęsėme 
kelionę tolyn. Pravažiavę sau
lės išdegintą tarpą, kuriame ne
matėme nei menkiausio gyvio, 
pasiekėme didelės, beveik iš
džiūvusios upės gilų slėnį. Į upę 
vedė žvėrių išminti takai, kai 
kur platesni už plentus. Pama
tėme' pirmą didžiulių Kudų? ban
dą. /Tai antelopė didesnė $ž mū
sišką elnį ar briedį. Ožys su il
gais išlankstytais ragais, kupro
tas,. rudos spalvos su baltais dry
žai?, patelės daug mažesnės, 
•šviėsiai rausvos spalvos, taip 
uąt’su baltais dryžais. Prie vifr 
nišą medžio prie pjrt&elię, Radi
me; Afrikos džiunglių retėhyk^ 
—’ yad. Roan antelopę. Kiek

•bai " panaši į didžiulę ožką, su 
dviem baltais dryžiais prie akių.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

BAL?lf||(PORTING CO.
849 COLLEGE |ST.<pi^ dššiniton), TORONTO. TeL LE. 1-3098 

jau galite siųsrti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ. JAI&TU ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ .

SIUNTINIUS ? LIETUVA,
Livija, ĘŠiiją, Ukrainą # Soyietų Rusijos kraštus!

Muitas* apmokamas mūsų Gavėjas nemoka nieką
Taip -batĄĮiiria^nę is Ą^Iijps/yaistus žemiausiomis kainomis.
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Yisi Toronto Hydro- Electric 
System tarnautojai, turi'tožsę 
įeiti į Jūsų Minus, yrą gavę ir 
privalo nešioti su sarimi dar
bo meta oficialu identifikaci
jos ženklia ; ' . ' -

FAXE LX?.RL$

5

i «.z iir( c C 3‘

r.s? f "
: it

Vir^M&^Jtą '5^WitesiW

,ti-'Worifė «ytiro-^lec»fo- o- 
Sy^tefcbtaf8autojdi’4u?fcwisę‘

' elektros įrengimus • i’ 'elėktioB-’ »«?
A4 - „ .

tf'-'Worifd ^ytiro-^lectofos 
.System tąfSaufdjai ’4u?fcteisę‘

naudotojų-' namuose:. ir

Jei asmuo tvirtintų jog jis 
Toronto Hydro tarnautojas ir. 
reikalautų įleisti j Jūsų ną- 
mus, .privalote jo paprašyti 
prieš1; ■ tai;- parodyti oficialų 
identifikacijos ženklą. : ■■ ■■

Šį skelbimą Jūsų apsaugai 
spausdiną4'..’'..

.MMK 
HWR0- 

ELECTRIC 
SYSTEM

14 CARLTON STREET •
Mūsų vadovo tvirtinimu, jų nei

drąmbliai su jaunu drambliuku. 
Nekreipdami į mus mažiausio 
dėmesio greitokai nudūmė, lau
žydami medžius ir sukeldami 
dulkių debesis. Gerai apsižval
gę, kitoje upės pusėje pamatė
me virš dvidešimties ■ didėlių ir 
mažesnių dramblių bandą, kurie' 
taikingai su šnipais rovė vešlią

nas kitas kasė šonus į medžius 
ar laužė šakas. Medžiai šioje 
vietoje buvo reti ir milžiniško 
augščio, apUnkui augštos žolės 
pieva- be ^ąf^ ir^ krašto. Gerai 
apsižvalgęs- *galejai jinatyti besi
ganančias zebrų, Rudu, Impalas

** - • • . 4 .

įe. Gavėjas nemoka nieko.

[imi i^ųstii oro paštu iki 20 svarų. > /
MUSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p%Ą. Jurai- 
tį, telef. JĄ. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iŠ 
Anglijos ' ■-

DARBO VALANDOS NUO 9 IKT7.

I ’

Gyveną ne Toronte #oli vaistą užsakymu* bei »avo raėaryhM eJuntiniu* Iki !• 
tvorą pdMątfi mums paktu. Apmokysite favą mūsą prana&ną.

■ ....................... .m n ■ .1 i . i . i . . J

bandas,. .<&& ’pat ’patoaterife- ■ dE*į ' 
džiausią gyvačių riakintoją,'vad;
paukštį
kas su ilgu snapu if^aūgštomis 
kojomis. Kojos keistos, atrodo, 
lyg būtų getrais apsiav^š. Sėk- 
retoriafiš paukščio-bųvimaš 
do,’ kąd šiame į rajone gaū$ii gy- / 

7 Vačįų; Kai' šū: • šoferiu netoliese į ■ 
tek6‘ vėl' sturhti dramblių išvers-" -

i 
I I

atsargesnis, kad koks dvidešim
ties pėdų ilgio šliužas neapsivy- 
notų ant kaklo. Nei kiek nepa
dėjo mintis, kad mano gyvybė 
Johannesburge apdrausta tris- 
dešimčia tūkstančių dolerių.

(Bus daugiau)

/ ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 20 DIENA,

WELLANDE
--.’..a;. ' * ..'■.••■•i' ■ ~ ’ '

HAGAR ST. Slovakų salėje) ĮVYKS

LINKSMAS RUDENS VAKARAS
Z ; Pr'Ždaa 7 vai. vakaro.

PROGRAMA: Vyrų kvartetas, 'ved. p, Vyšniausko. Turtingi 
bufetai, loterija Mkt.. G^jg Hamiltono Bevu Ferry orkestras.—•. -^lyvauti.

Jūr. sk. Rėmėjai.

$f TaTIiarines, Onl.
Rugsėjo 30 d. St. Catharinėje, i griebėsi sunkaus darbo. Reikė

jo atremontuoti apleisto vienuo- 
#yn(0jfe^’ pa'Valyti K<^lycrąi*reV.’Provinci
jolo žodžiais: — “Jis pats, kaip 
šventas Pranciškus minkė molį, 
maišė cementą, dėjo plytas, kalė 
ir dažė J . Statybai pinigų iš vie
tos visuomėhės nerinko dėl dau
gelio priežasčių, viena gal di
džiausia — šešių mėnesių nedar
bas. Čia ypatinga pądėka pri
klauso Tėv. Provincijolui, kuris 
gerai-suprato padėtį ir teikė vi
sokeriopą paramą. Buvo gražu 
iš visuomenės pusės, kai vienas 
antras, matydami pranciškonų 
pastangas, atskubėjo bent darbo 
talka, šiandie visi galim pasi-

salė. PasV&rffcnrmdSpeigas aYl“ 
ko Provincijolas Tėvas Jurgis 
Gailiušis. Savo turiningame pa
moksle Tėvas Provincijolas .pa
brėžė tikėjimo svarbą tremtyje 
ir gražiai aptarė priemonės ti
kėjimui, išsaugoti bei išugdyti. 
Sumą ir pamaldas laikė šio pu
siasalio lietuvių dvasinių reika
lų tvarkytojas Tėvas Juvenalis 
Liauba OFM. .

Šio pastato reikšmė šiai .kolo
nijai bei visam Niagaros pusia
saliui yra nepaprasta. Nors tal
pa neperdidžiausia — apie 300 
vietų — bet šiai kolonijai pil
nai pakanką. Iki šiol, k^d in pa-, 
prasčiausiam susirinkimai; ' nez 
kalbant apie; kultūrinius jnįpęr 
jimųs, tekdavo bastytis po.sv^ 
timus užkampiui'Ir ęekmadfę- 
nio pamaldas tėbtrio' ž&iittia'šisi- 
me mieste laikyti tik dusyk per 
mėnesi vienos bažnyčios rūsy.

“Mūau prakaitas ir tikslas' bus 
matysime

Parapijietis.
Dabar Mišlofe, htnąššūįkjtoa' A A. n-a.
kas sekmadienį savose patalpose lvruuitį vnv 

§oki»r' vakaras^’flpalio 27 d., 
^•šeštadienį,: gmžioįoj;,QFT salėj, 

555 Dundas St, prie William St, 
įvyks smagus pasilinksminimas.
PradžiĮ^7.$) loterija

Mių gėri- 
Rengėjai.

kas sekmadienį savose patalpose 
10 vai. Patogu atteka-St; Ca
tharines gyventojams bei ii Nmr. 
garos ar Buffalo.

Statybos reikalu praeityje bu
vo daug kajbėtĄ dhuįf planuota, 
bet viskas stovėjo' vietojfe. At
vykus Tėvais Juvenalis iš karto

ir 
mais.

į



Pabaltijo byla šiandien
inių

čiou žinau, kad veiksniai pirmoj «Į- 
lej privalo suvokti jų neišvengiamu
mą ir būtiną išsprendimą be koto... 
Laimės vyrai, kurie sugebės prama
tyti ateitj ir turės drąsą taiku veik
ti... '
Lietuviškiems veiksniams de

rėtų pastudijuoti Stevensono 
kalbas!

Nedovanotinas

.i .
- L/!...,

L BAŽNYČIOS KONGRESAS
tuvos čigonais buvę apgyven
dinti yjsi Siaurės Rytprūsiai. 
Taip esą kalbama Olandijoje. 
Ir man kėteta, iš kur tokių Ž "/ 
skleidėjai-gali surasti Lietuvoj 
buvus tokią gausybę čigonų.,. 
H dešinės — du kinai dvasinin-

cezįjoje Kinijoje, kitas —/dar 
jaunas dvasininkas, Insbrucko 
universiteto Austrijoj daktarai. 
Jis padarė vykusią apžvalgą 
kongresui, kokia laisvajam pa- 
sąūHui kyla grėsmė iš Azijoje 
stiprėjančio komunizmo. Abū 
jie myli savąją tėvynę, kaip mes 
savąją. Domisi taip pat lietuvių

SyeikaMa
W galingais’b;

lt*

išaiškinęs, kad pvz. sūnus ir vy
ras taip pat lygiai skamba san- 
skritiŠkaL . .' / ‘ .
/ Dar toliau —. buvęs sovietų 
lakūhas, kuris patekęs į nelate-

falai, bolšėviidnę vėrgiją tūrį 
į-?.t0Ur 

rėvų-mūsų” 
J paskum ęho-< 
aiš palydi su- 
I atetoVų pra-

__ _ , crmu jpaverg- 
įjai .Lietuvai išauštų laisvė. 
Ypač įši^Jdfagns Rytų aj^eigo- 

ifc atlaikytosios tokios pat. pa-

aš sęiųri^rijbs bažnyčioje buvo 
žmonių;

ąmąldos, skirtos Marijos: gar- 
ęi; Vąkąrąs.Priės .Marijos sta- 

; jaunimogretos šu 
i’statula ir "kunigų 
Funfąi.;ąbindi daugy- 
^ųotaąą-^ihnįp-

tautų -kalbotate

ięhės šu' gimnazijos", mokiniais 
odbtaQ ‘pą'ęeikslo “Aye:

-mijdą- irzMerg^ėš 
^>pągefbim^^lmė&: i"TV* 
angomisgyvąjažmonių

mė katalikų tikėjimą ir šiandien 
yra dvasuiinkas.

Vakarė; susitinkame su visoje 
Europoje žinomo vad. “Speck- 
pater” -sekretore, šio flamandų 
tėvb r nuopelnai pavergtieriėms 
yrą plačiai žinomi. O iš sekreto-' 
rės pavyksta išgirsti dar ir vieną 
Įęitą/būdingą smulkmeną. Nors 
pačioje Belgijoje šiuo metu ten- 
kė; rįnkri' aukų įvairiems 
riėmš darbams ir jų. pačių insti- 
tucijoms remti, tačiau paverg
tiesiems padėti ir įvairioms -.M? 
kinčiųpį/.ihstitūcijoms paremti 
užsįęnyje dar ir dabar surenką- 
ma kas mėnesis maždaug: po 150 
tuJwtanciu DM.;. - / . ' 
v-‘|taL‘ pasižymėjęs; austrų vei- 
kėjas prof.' Žąngerle skaito pa- 
sSkėitą/ kaip V įveikti. Antikristo 
dvasią; Europoje. Aptaręs mūsų 
laikų nųk^šcionėjimo tendėn- 
ė^jas,/jis ' nurodo ;kąd kiekrieho 
kriĮęŠčipnid pareiga padaryti ką 
.nors nė' tįk sąu, bet ir kitiems 
p’ašaulyje< . verčiau dirbti, 
kad ir/su .klaidomis, negu visiš
ką!: mėkp; nerizikuoti. Jis smųĮ- 
kiąi. nušviečia, kaip atkrįkščiO- 
nii^d.'dmbas/ duija-
mąs atskifosėr gyvenimo srityse 
Ą- įmonėse, parapijose, šeimo- 
sę /prdfešįnėšp/draugijose, visoj 
apIiiūroj. -O tadą ip komunizmo 
grėsmė ;bųs žymiai susilpnintą.
- ' Apskritai, - tarp' yrių. 26v kpn- 
gr^ą/ /tautų .-atstovų,
lįętuvių yardas .jaū buvo žino-

ji Sų niūsų tautiečiais, gavo nau- 
jųrinformėcijų apie padėtį tėvy- 
neję . tr/ laisvuose Vakaruose, 
kiek dirbama savojo krašto ne
priklausomybei atstatyti ir ana
pus geležinės uždangos perse
kiojamiems mūsų tautiečiams 
padėti 7. > A. Viržis.

■ Visi jaūtešt /vrinos’šeimos ‘mąs. Suvažiavusieji, susitikusie-
ariąi dnę vien:pamaldose’-— per : “ - -- ---
ąridrus posėdžius, vakarinį šų- 
įiikftną valgykloje,: prie Whd- 
jj pietų stalo ir t.t. Štai kad įr 
fano V kaimjmaf:':;iš dairės, 4- 
laridąs kunigas,- jų... žymiausio 
iėrirasčib bendradarbis. Jis, 
šą,~gįrdėjęs if ąpiė Lietuvą. Tik

Pavergtieji įsipareigoja
‘ Niujorką pasiekė žinios liudi

jančios didingą Lietuvos inteli
gentijos pasyvią rezistenciją 
prieš rusifikaciją ir totalitariz- 
mą.

. , Jei tūkstančiuose laiškų iš 
Lietuvos, daugumoje parašytų 
drąsiai ir atvirai, nei vienas iš 
mūsų nėra kvečiamas grįžt, tai 
rodo ne vien tik tai, kad rusiškai 
sovietinė vergija iš esmės nėra 
pasikeitusi. Tai reiškia pakarto
tiną tautos priminimą įpareigo 
jantį -lietuvius tavajame pasau
lyje dar garsiau šaukt Lietuvai 
SOS! SOS! Tėvynėje gerai su
vokia, ką reiškia inteligentijos 
ir specialistų stoka: — neišven
giamą rusų antplūdį. Jie žino, ką 
reikštų per 700 inžinierių sugrį
žimas. (Žino tai ir stalinistai 
per “Tiesą” neseniai raginę pa
vargtuosius savo laiškuose 
kviesti namo išeivius ir . “bėg
lius”). Jie mano, kad kova turi 
būti tęsiama iki galo, kad kiek
vienas pabėgėlis ir išeivis lietu
vis privalo pasilikti kur jis-yra 
įr reikalauti Lietuvai nors pa
grindinių teisių ir laisvių!
s.£ Maskva svarsto

Pabaltijo reikalą
Rugsėjo 30 d. NYTimes kores

pondentas Maskvoje W. J. Jor- 
dep paskelbė, jog Sovietinės 
Respublikos reikalaujančios sau 
daugiau teisių. Po ilgesnio įva
do Mr. Jorden nurodė, kad toks 
paskutinysis reikalavimas bu
vęs estų. Jų “premjeras” Alek
sei Miurisep rašydamas “Izves- 
tijose“ nurodęs, kaip atkuto gy
venimas Estijoje destalinizaci- 
jos metu. Esą kvaila siuntinėti 
estų jaunimą po sovietines res
publikas, kai, jis taip reikalin
gas namie, į Estiją privežant 
svetimtaučių. Niujorko “Vaaba 
Ėėsti Sona” vedamuoju padėtį 
šitaip komentavo: Aleksei Miu
risep surusėjęs estas, rašo strai
psnius “Izvestijose” Politbiuro 
pavedimu. Laisvieji estai turį 
tikrų “autentiškų” žinių, kad 
Maskvos valdovai jau nekartą 
svarstę ir tebesyarstą Pabaltijo 
valstybių reikalą. Kremliuje 
esanti stipri grupė, kuri mano, 
kad nišai, suteikę pabaltiečiams 
satelitinį statusą, daugiau lai
mėtų. Jie esą tik rūpinasi, kaip 
ą»“destalinizacijos procesą” pra 
vedus nepasidarius sau gėdos. 
Talljno radijo pranešimas, jog 
grįžęIš ’ Kazachstano 600 estų” 
darbininkų parodąs, jog Mask
va šį planą pradedanti vykdyti.

Pabaltiečių inteligentija ir jų 
nepalaužiamas troškimas sava
rankiškai tvarkytis taipgi de
moralizuojąs Pabaltijy laiko
mus rusus partiečius bei pačią 
armiją. Sovietų diplomatai gi 
skundžiasi, jog tarptautinėje

Rašo ALMUS. Niujorkas

scenoje Pabaltijo “inkorporaci
ja” į Sovietų Sąjungą trukdanti 
“taikingo sugyvenimo” strate
gijai. Maskvą taipgi tebenervi- 
na Michailovo komiteto nesėk
mė, likviduojant tūkstančių pa- 
baltiečių inteligentų pabėgėlių 
buitį ir dažno veiklą laisvajame 
pasaulyje. Estai ir “Latvija Ame 
rika” Toronte dėlto išvedžioja, 
jog Pabaltijo statuso pakeitimo 
reikalas toli gražu nesąs už
baigtas.

Ar ištikro mes 
atliekame viską?
Būdas, kuriuo apie susidariu

sią padėtį anapus informuoja 
kaikuri lietuviška spauda, o taip 
pat kaikurių monopolis kalbėti 
laisvųjų lietuvių vardu į pasau
lio viešąją opiniją, verčia sąmo
ningesnius susirūpinti. O gal , tai 
išeina iš mūsų prigimties? Štai 
neseniai išleistoj brito Bernard 
Newman knygoj “Baltic Back
ground“, autorius lietuvius ap
taria kaip labiausiai atsilikusią 
Pabaltijo gentį. Girdi, dar lais
vi lietuviai nepajėgę nusimesti 
įspūdžio, jog Lietuva tėra “lai
kina, neišbaigto charakterio 
valstybė”. Pasak Mr. Newman 
žmogus, kuris nežino, kas jis 
yra, vargiai toli pažengs.

Gal tai yra priežastis, kodėl 
lietuviai, pvz. prarado vadovau
jančią rolę Kersteno Komitete, 
“Amerikos Balse” ir net Euro
pos Laisvės Komitete, tarp Pa
baltijo diplomatų, nors iniciaty
va visad buvo jų. Gal dėlto Not
re Dame universiteto išleistos 
knygos “The Fate of E. & C. Eu
rope”, “Hopes and Failures of 
US Foreign Policy” redaktorius 
D. Kertesz dėl Pabaltijo valsty
bių skyriaus kreipėsi ne į am
žium ir vieta vyriausią Lietuvos 
ministerį, bet į Latvių charge d’ 
affaires, kuris žinoma rekomen
davo Arvid Švabe. (Latvių at
stovybė Švabe rašinį apie Pa
baltijį išleido atskira brošiūra ir 
išsiuntinėjo į visus kampus). 
Gal dėlto, Amerikos Lietuvių 
Taryba, taip tiksliai ir vykusiai 
susitvėrusi Lietuvos užgrobimo 
metais, sunkiai klampoja ir ne
išsprendžia savojo informacijos 
centro problemos, nors jis vis- 
dėlto per metus kainuoja kažką 
apie $10.000.

Tiiels ilk i, tiW už 100
' / ■' Jos tėvelis yrą gudrus žmogus. Jis tik neseniai atvyko Kanadon, bet 
jau žibo, kaip išnaudoti visas galimybes savo naujajame krašte.

" Jis įsitikino, kad pirkdamas Kanados Taupymo Lakštų už $100 ir 
juos išlaikęs iki jų galiojimo pabaigos, jis'gaus įdėtą sumą atgal, plius 
$47.38 palūkanų. ’ . '

Kadangi jis žmogus su šeima, tai supranta, jog perkant Kanados 
Taupyino .Lakštus ūąrikrina rytojų. Jis žino, kad esant svarbiam reikalui, 
Kanados Taupymo Lakštus galima iškeisti hetkada ir betkuriame banke. 
Flius už išlaikytą laikotarpį sumokamos palūkanos.

Jo pinigai visuomet saugioje vietoje ir neša pelną. Jokios rizikos, 
nes Kanados Taupymo Lakštai laiduojami visos Kanados turtu.

Kodėl riepasekti šio gudraus žmogaus pavyzdžiu ir užtikrinti savo - 
ateitį dabar? Kanados Taupymo Lakštus galima pirkti įvairių sumų: $50, 
$100, |500, $1.000 ir $5.000. Palūkanos padės jums sutaupyti daugiau trum- * 
pesniu laiku. ' / *’ '

PIRKITE KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS
už grynus pinigus ar pagal išmokėjimo planą savo banką pas agentus, 
taupyiho ar-skolinimo bendrovėse bei savo darbovietėje mokant iš algos.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Red., r
40(352)-me ‘^T2”

stems' buvo labai gerai žinoma, 
kad Katelbachas buvo neoficia
lus Lenkijos konsulas, atsiųstas

permainas?
Almus buvo apkaltintas turįs 

“keistas pažiūras į dabartinę 
Lietuvą”. Jis “pervertinąs de- 
stalinizacijos proceso reikšmę”. 
Kiti užsistojo:

"Mūsų masės yra perdaug suak
menėję savo pažiūrose i bolševizmą 
ir viską nori laikyti kažkokiais są
moningais manevrais. Tuo tarpu "li
beralėj imo" procesu turime džiaug
tis. Duok Dieve, kad jis brautųsi juo 
giliau. Jame dar lauktina didelių su
krėtimų. Revoliucijos vaikai turėtų sa
vo tarpe pasiskersti. O išvadoje — 
bolševizmas "degeneruosis", išvirs 
žmoniškesnių režimu, o gal ir visai 
persi reformuos. Neužmirština, kad . 
eilė jo šūkių, socialinių doktrinų pa
siliks pasaulinės kultūros bruožu, 
kaip, kad buvo su prancūzų revoliu
cija. Vėliau ten legitimizmas nugalė
jo, bet jos šaknų nesunaikino. O ką 
mes darytume, jei atsivertų galimy
bės grįžti j nebe komunistinę Lietuvą, 
bet kokios nors Rusiškos federacinę 
valstybę?__ "
Būdinga nuomonė apie “Mai

nos rūbai margo svieto” permai
nas savarankiškai galvojančio 
’’būsimo JAV prezidento A. Ste
venson”:

i "Neopsigoukime visuotinio ginkla
vimosi implikacijomis /išdavomis/. 
Kaina būtų peraugšto. Ne piniginė, 
bet neišvengiamos pasėkos besikei
čiant gyvenimo būdui visame pasau
lyje. keičiantis senoms sąvokoms opie 
tautiškumą. Šitos permainos bus juo 
sunkesnės kiekvienoje totalitarinėje 
bendruomenėje, pov. Sovietų Sąjun
goj — permainos taip sunkios, jog 
abejotina ar komunizmas iš vis iš
liks! Nežinau, — sako Mr. Steven
son, — kaip Amerika sugebės visa tai 
pergyventi. Nė nežinau ar neperahks- 
ti mums šios problemos spręsti, ta-

Niujorke turime 15 (penkioli
ka) vien lietuvių “profesiona
lų” “laisvintojų”,:kurių pagrin
dinis apmokamas užsiėmimas 
sekti ir veikti viešąją opiniją 
kiekviena proga Lietuvos labui. 
Ir vridėlto vėl/reikėjo tokio ei
linio darbininko kelti audrą 
prieš NYTimes publicistą Sulz- 
bergerį, jam suabejojus ar esą 
logiška JAV pripažinti Lietuvą! 
(Išdavoje. publicistas užtikrino 
eilę lietuvių, jog nusistatymas 
Pabaltijy atžvilgiu tikrai nesąs 
pasikeitęs, o toks veiksnys įsi
tikino Vašingtone, jog publicis
to išsišokimas neturėjo nieko 
bendro su sostinės politika. Ir 
nežiūrint, kąd prie šių 15 reiktų, 
pridėti dar 30 latvių ir estų “pro
fesionalų” vėl reikėjo to darbi
ninko “tipo”, kad-NYTimes pa
vėlavęs bent dviem mėnesiais 
pateiktų sensacingą pranešimą 
iš Stockholmo apie švedų laivy
no gėdingą vizitą Rygoje. Taip 
veikia mūsų politinė vadovybė 
Amerikos viešąją bpiniją*! Gi 
kiekvienas paskaitąs turėtų su
prasti, jog Amerikoje be masių 
pritarimo nepraeiną joks užsie
nio politikos veiksmas. (Izrae
lio ir Suezo bylos.tai akivaiz
džiai liudija); Mūsų veiksniai, 
dar ir šiandien džiaugiasi, kąd, 
ve, žiūrėkit “JAV vyriausybes 
spaustuvė išspausdino rinkini 
kalbų” ‘ (kurių ‘tikrai, be - ALT 
sekretoriato nieks neskaitė) ar-, 
ba kieno nors ‘‘idėe fix”, jog 
“Vyručiai imkim -ir. pąjudfakim 
Jungtines. Tautas’*;. Nesuvoki
mas tokio elementarinio dalyko- 
kaip viešosios, opinijos reikšmė 
Lietuvos, bylai reikalauja visoj 
laisvinimo veikloj būtinų per
mainų. ‘ / , //; .

Naujos antelės < ; / 
Vokiečių “Cuxhavenej; Zėi- 

tung” perduoda iŠ Suomijos gau 
tąjį pranešimą, , greičiausiai bol
ševikų norimą paleisti ' naują 
spaudos antį, kad esąs Soy. Są
jungoj svarstomąs planas sudą- jį, suvažiavįma .Windsor 
ryti “Lietuvos, Latvijos ir Esti-- nadoje, įvykusį 1956 inž

mu”, turėjęs tikslo “ne Vilniaus 
krašto problemas svarstyti”, bet 
kad tai buvę “pasisakymas prieš* 
Lozoraitį”, kurte “kaip tik .tub 
laikotarpiu rengėsi vykti f Ame
riką”. “ X ;: . .

Į tai turiu pareikšti:
’ Pirmasis mano straipsnis įmi

nimu klausimu “Nepr. Lietuvo
je” pasirodė gegužės 2 3d., kada 
apie p. Lozoraičio atvykimą ar 
ruošimąsi vykti į JAV nebuvau 
nei girdėjęs. Be to,- priežastis, 
kodėl aš tuo klausimu rašiau, 
ten pat nurodyta, ir ji yra visai 
atvirkščios prasmės, negu rašo. 
S. Auka. ' ' ’ ’’ ■

Kai dėl p. Lozoraičio atsaky
mo į paklausimą apię lenkų pa
siūlymus, tai svarbų konstatuo
ti faktą, kad p. Lozoraitis siūly
mo faktą pripažino, tiktai neigė 
to. pasiūlymo rimtumą. Į tai tu
riu pasakyti, kad p. Lozoraitis 
taip pasakė atsikalbinėdamas, 
nenorėdamas leistis į aiškini
mus. Bet toks atsakymas, jeigu 
jis ištiktųjų toks, buvo, savyje 
turi prieštaravimų. Jeigu p. Ką- 
tėlbacho atvežtas Varšuvos pa
siūlymas buvo nerimtas įr ne
patikimas, tai p. Lozoraitis, vi
sada galėjęs tą patikrinti, mums, 
trijų dienraščių redaktoriams, ^o. 
būtų nei nesiūlęs svarstyti, o jis 

: jį' mums. svarstyti pasiūlė ir 
prašė mūsų atsakymo. Kaip gi tuva. 
tada suprasti tokį pasiūlymą -y 
provokacija ar kas? Be to, .vi-r . -

’ : • Didžiai Gėrbdapiąs “Tėviškės Žiburių” Redaktoriau, 
"Tėviškės ' Žiburių” : 1956 m.

rugsėjo 20 d. Nr. 38(350) politi
nėje apžvalgoje, paženklintoje 
“Mūsų bendradarbis Niujorke”, 
politinių ir rezistencinių grupių 
apžvelgiant įvykusius lietuvių 
suvažiavimus, rašoma. “Buvo 
kąikiėno laukiama naujų vėjų iri 
naujų posūkių, bet centrai visur 
.nugalėjo, suvažiavę atstovai vi
siems centrams ‘ “pritarė”, reiš
kia, mūsų lietuviškojoj politi
koj lauktų sensacijų ar posūkių 
nebus; bus tęsiama ligšiolinė., pė-. 
litika, nors periferijos kartąis ir 
norėtų kurso ■ pakeitimo/ ’ Tai 
•liestų opozicines VLIKo -gru
pės”. • ' /•; ;
/ Kiek tai liečia Lietuvių Fron-

gyvas ir jis pats lenkų “Kultū
ros” žurnale apie ta irašo. O-Ir 
Detroite yra buvęs “Lietuvos 
Aido” redaktorius p. Jakševi- 
čius - Alantas, kuris dąljvąvo 
tuose pasikalbėjimuose. '• 4 - ’f

Kai'dėl p. Lozoraičio nurody
mo, jog jam b. Lenkijos :;ųšrie- 
nio reikalų minriteris Beckas 
nieko nesakęs (ko, apie ką?), tai / 
atrodo, kad Lietuvai priėmus 
Lenkijos ultimatumą, Beękui 
jau nebuvo reikalo tokį, klausi
mą kelti.1 Neigimas, kad Lietu
vos - Lenkuos derybų dėl santy
kių klausimas nebuvo gyvas/ir 
kiekivėna' proga buvo keliamas, 
yra laužimasri į atviras duris. 
Nes kas gi nežinojo, kad tai; bu
vo kasdieninis klausimas, nie
kad nenuriinęš? č -
j Bendrai, aš konstatayau rito- 
riniūs'faktus ir dėl to iiiėko ne- 
kaltinau.'Nekaltinau nei p. .Lo
zoraičio, nęi kitų valdžioje bu
vusiu. .Mano tiksiąs’ buvo kop- 
sfatuoti faktus, kad juos lietu
viškoji visuomenė žinotų. . ; >

Dėl, S. Aukos pasisakymų apie 
Vilnių, laikausi savo nuomonės, 
kad tokio klausimo mums nęrą. 
Ir S. Auka pripažįsta, kad yrą 
Lietuvos: laisvės ir neprikiausb- 
myb& klausimas, o į jį jau lėįiįa 
ir Vilhius, . ir Kaunas, ir Kąrą* 
liaučius. ,ir. Žemaitija—visa/Liė-

' Su tikra 'pagarba ■ • . ' .’ /į ;
■/’/' •'■'J. Kardelis?

jos valstybių federaciją”, kuriai 
su laiku būtų galima suteikti pa
našias teises, kokios jos yra at
žymėtos Rumunijos, Vengrijos, 
Bulgarijos ir Čekoslovakijos 
konstitucijose. Šie gandai įky- 
riai kartojami ir kitų vokiečių 
spaudos organų. . . /

Bonna. — D. Britanija, JAV ir 
Prancūzija grąžino Vokietijai 
50 tonų archyvinių dokumentų 
iš 1967 - 1945 m.-laikotarpio. Jie 
buvo paimti po pastarojo karo.

jo; 1-2 dienomis, kaip to suva
žiavimo prezidiumo pirmininkas 
turiu pareikšti, jog aprašymas 
neatitinka tikrenybei , .

.Lietuvių Fronto Bičiulių su
važiavime Windsore dalyvavo 
117 atstovų ir 22 svečiai, Lietu
vių Fronto valdybos nariai /te
padarė tik veiklos pranešimus ir 
jokių sugestijų suvažiavimui ne
pateikė. Lietuvių Fronto Valdy
bai nereikėjo siekti nugalėjimo 
ar pritarimo, kaip klaidingai ra
šo Jūsų korespondentas,/ nes

Lietuvių Fronto valdybos nariai 
patys prašė periferijos atstovus 
atvirai ’išsikalbėti ir pasisakyti 
yriais rūpimais klausimais? Iš
samiose 'diskusijose dalyvavo 
daug bičiulių iš Čikagos, CĮeyę? 
lando, ';.J>etfeĮtoX7Wattat>^Įp, 
Kalifornijos,^ Kanados ir -kitP 
■vietų. .Laisvinimo veiksmųf?^ 
Vilko klausimas vienu atveju iš
kilo tiesioginiai, kitų atveju bų- 
yo paliestas netiesioginiai. Peri
ferijos atstovai; vieningai. ir. ne
svyruojančiai pasisakė, jog Ląe- 
iuvių' Frontas, išstojo/iš Viįkp 
dėl moralės itj teisės vyriau^* • 
me laisvinimp. organe pažeidi
mo. Toji pažeista moralė//ir/tėir 
sė Vlike ir dabar nėra atstaty

 

tą, todėl Lietu’ * i Frontas 
i?anda ga 
dalyvauti, n Lietuvių Fron- • 
tas visada prisakė ir pasiseko 
už vieningą etuvos laisvinimo 
vadovybę, paremtą moralės/ ri 
teisės dėsniais. Lietuvių Froiitp 
nusistatymas išreikštas rezoliu
cijose. . .,/'•’ /</

Netiesioginiai Vlikas bUvo pa
liestas dr. Vytauto Vyganto-ne
politinėje paskaitoje “Kartų 
bendradarbiavimo gairės”. Jai^- 
basis daktaras metė mintį,’ jog 
bendradarbiavimui tarp vyres- 

(nukėlta į 7 psl.)

Vienas iš serijos Ontario vyriausybės parengtų straipsnių*

Individo gerbūvis
yra musy pirmasis 
rūpestis”

, Minbter of PubKt W«Nara

Ontario yra laiminga provincija. Čia daug 
žemės turtų, sveika; ekonominė santvarka ir 
augštas gyvenimo standartas. Provincija 
turi daug gerbūvio įstaigų, pasirengusių pa
dėti kiekvienam pagalbos reikalingam savo 
piliečiui finansiškai ar kitokiu būdu.

Beveik kiekvienas asmuo gyvenime kartą susiduria su tam tikrais 
sunkumais, ypač keičiantis sveikatos ar ekonominėms sąlygoms. Jū
sų vyriausybė paremia finansiniai vaikus, ligos ar nelaimingo atsi
tikimo atveju, duoda pašalpą senatvėje.
.Visas šios rūšies įstaigas administruoja Socialinės Globos Departa
mentas. Departamento uždavinys padėti visiems, kurie neišgali 
pasinaudoti puikiomis ekonominėmis sąlygomis provincijoje.
Žemiau išvardinamos tarnybos yra Socialinės Glttbos Departamento 
jurisdikcijoje:

- / Motinų pagalba,
. • Vaikų, globa,

• Dienos “Vaikų darželiai,
• Senatvės pagalba,

Paruošti provincijos socialinės globos tarnautojai kiekvienoje On
tario. provincijos dalyje asmeniškai suteikia pagalbą ir patarimus.

' Pareikalavus pilnų informacijų galite gauti ‘kiekvienoje iš septynio
likos rajoninių socialinės globos įstaigų visąje Ontario provincijoje 
arba pačiatne departamente, kurte randasi' Parliament Buildings, 
Toronto. ’ . .

Mr. John F. O’LEARY 
poskirtos generaliniu pordcvimo sky- 
rious vedėju visoi Ontario provincijai.*
Mr. John F. O'Leary 15-ką metų 
pardavinėjo sanitarinius reikmenis. 
Mes tikime, kad jo patyrimas garan
tuoja geriausj patarnavimą musų kli- 
jentoms.

DOMESTIC & INDUSTRIAL 
POLISHERS LTD. 

prezidentes Mr. T. R* Bulczok 
turi garbės pranešti, kad ;

CANADA SAVINGS BONDS
Prime

• Senelių prieglaudos,
• Invalidų pagalba
• Ligoniu globos įstaigos,
• Bedarbių parama.

Hon. Louis P. Cecile, Q.C., 
Minister
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Lietuviai pasaulyje
BALFo pirmininkas kan. dr.

=

HA|WlXT4>ii£ 
Royal Connaught 'Motelyje,

rengiamas Š.m. spalio 20 d., šeštadieni. Pradžia 730 vai. vak.
Šokiams — puikus BENNI FERRI orkestras.

Geras bufetas, loterija — mokyklai ir kiti malonumai. 
Visus ir iš visų kolonijų brangius lietuvius maloniai kviečiame 
atsilankyti ir paremti Lietuvos bylą.

TFendo A-bės Hamiltono ak. valdyba.
■ .......................................................................................

j Pavergtoje tėvynėje
Dr. Kazys Ambrožaitis, buvęs 

Darbo ’ federacijos lyderis, te
bėra gyvas Sibire. Jis prieš ke
letą metų vedė mokytoją nuo 
Pilviškių ir augina dviejų metų 
sūnų.

Leista grįžti į Lietuvą ir kun. 
J. Stankūnui, buv. Karmelitų 
vikarui, kuriam kadaise buvo 
pasiūlyta įsteigti “nepolitikuo- 
janeią tautinę bažnyčią”, o kai 
t-»« atsisakė — buvo ištremtas į 
Sibirą.

Dr. Bronius Tallat-Kelpša mi
rė š m. rugpiūčio 19 d. Komi res- 
oublikoje netoli Archangelsko. 
Tremtyje jis išbuvo 15 metų. 
Buvo kilęs iš Kelpšaičių, -Lau
kuvos v., Tauragės apskr. Bū

va r>askutinio tautininkų seimo 
narys.; .

Dr. Šimėnas Janavačius, bu
vęs tremtinys Sibire, grįžęs į. 
Lietuvą gyveno Kaune, o pas
kutinėmis žiniomis yra miręs.

Jis buvo gimęs Noragėlių km., 
Seiriju valse., Alytaus apskr. 
Gvdytojo praktika vertėsi Aly
tuje. 1937 m. buvo paskirtas 
Tautininkų Sąj. gener. sekreto
rių. Iš tų pareigų pasitraukęs 

„grižo i Alytų, kur 1940 m. buvo 
bolševikų suimtas ir prieš pat 
karą išvežtas.

Kultūros paminklai. Atkasant 
Trakų pilyje šiaurinę gynybos 
sieną, rasta kunigaikščių Kęstu
čio ir Vytauto laiĘų sidabrinių 

likos, koklių 
r kt. Spren-

rą. Rasta indų likučių ir sveikų 
indų, iš 15-16 amžiaus, ginklų ir 
kt. Tam tikrų archeologinių duo 
merių esą rasta ir per kasinėji
mus Gedimino kalno papėdėje 
Vilniuje, ypač atkasant šv. Onos 
- Barboros bažnyčios liekanas.

Bolševikai giriasi naujai atsta
tę “kultūros paminklą” — se- 
nausią Lietuvoje Zapyškio baž
nyčią. Bolševikiniuose leidiniuo
se . spausdinamos nuotraukos, 
kaip ji dabar atrodo. Esą jau kon 
servuojami Poškos baubliai. Į 
konservavimo darbų vietą buvo 
išsiųsta “mokslinė ekspedicija”. 
Šiemet žadama pradėti ir A. Ba
ranausko klėtelės Anykščiuose 
apsaugos darbus, taip pat pradė
ti tvarkyti Maironio tėviškę. 
•Ateinančiais metais “užplanuo
ja konservuoti”—atkurti K. Bū
gos, V. Krėvės, K. Požėlos ir J. 
Žemaitės tėviškes, sutvarkyti 
Tomo Manno namelį Nidoį res
tauruoti V. Grybo skulptūras — 
“Žemaiti” Raseiniuose, “S. Dau
kantą” Papilėje ir kt.

TSV

Penki arnotai Hamiltono lietuviu bažnyčiai
Spalio 7 d» Hamiltono Aušros ji yrą viena stambiausių para-!me “Tėvynės prisiminimui”. 

Vartų lietuvių bažnyčioje ture- pijos rėmėjų, prieš tai paauko- Koks gražus religinių ir tautinių 
jome nedažnai pasitaikančias jusi stambią sumą dviems sto- 
iškilmes — parapijiečių dovano- i vyloms, dviems stacijoms ir 
tų arnotų iškilmingą pašventį- {lempai įsigyti. Jos trys sūnūs 
nimą. Šventinimo apeigos ir ar- i nudažė du kartu kleboniją ir sa- 
notų įteikimas klebonui kun. dr. lę iš lauko pusės, kas klebono 
J. Tadarauskui atlikti prieš pa- teigimu būtų kainavę apie $200. 
maldas. Donatoriai savo bran
gias ir gražias dovanas įųešė pro f šis jrašas yra išsiūtas arnote) 
didžiąsias duris ir išsirikiavo už žalią arnotą įeikė Irena ir An-

Mylimų tėvelių prisiminimui

Dievo stalo. Šią procesiją vedė 
L. Kat. Moterų D-jos atstovės, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Ant rankų nešami įvairių 
spalvų arnotai tautinių drabu
žių fone užliejo visų susirinku
sių krūtines mistiniu jausmu, 
kuris dažnam ir džiaugsmo aša
rą išspaudė!

Baltą arnotą su atitinkamais 
issiuviriėjimais dovanojo Kat. Į savo namiškių prisiminimui do- 
Moterų D-ja. Jį įteikė p-kė K. i vanojo violetinį arnotą. Ši mū- 
Meškauskienė ir v-bos narės O. Į sų Žemaičių šeima (Žemaičių 
Čeliauskienė ir M. Mikalauskie- Hamiltone yra, berods, net 4 
nė,visos pasipuošusios gražiais šeimos) visada yra stambesnių 
tautinias rūbais.

Giliai tikinti latvės Pranciš- jiems Dievas padeda ir asmeniš
kos Zilgme šeima nupirko juodą kame gyvenime. '
arnotą^ kurį įteikė jų geroji ma- Ir vienas didžiausių parapijos 
mytė Pranciška. Kun. dr. J. Ta- ramsčių, Kazys Mikšys, parapi- 
crirauškas prašė perduoti šiai jos k-to vicepirmininkas, įteikė 
šeimai jo giliausią padėką, nes raudoną arnotą įrašydamas ja-

tanas šeštokai. Ponų šeštokų 
jauna ir darni šeima augina du 
vaikus, kurie puikiai vartoja tė
vų kalbą. Keletą kartų teko lan
kytis šioje šeimoje su prašymu 
paramos lietuviškiems reika
lams ir visais atvejais susidu- 
riau su nedažnai pasitaikančiu 
nuoširdumu.

Genovaitė ir Juozas Žemaičiai

parapijos ^rėmėjų tarpe, už ką

jausmų suderinimas!
Visų šių iškilmių didžiausiu 

“kaltininku” yra mūsų parapijos 
klebonas kun. dr. J. Tadaraus
kas, kuris šiues. arnotus prieš 
metus nupirko Italijoje, surado 
iiems fundatorius ir gražų dar
bą vainikavo iškilmingomis pa
šventinimo apeigoms.

Po pamaldų klebonijoje įvyko 
trumpos, bet labai nuoširdžios 
aukotojams pagerbti vaišės, ku
rias suruošė pats klebonas. Jų 
metu trumpas kalbas pasakė 
kun. J. Tadarauskas, St. Bakšys, 
J. Mikšys ir k-to- p-kas J .Mar
tinkus.

Šių iškilmių metu visi bažny
čios altoriai buvo išpuošti įvai
riaspalvių gladijolių skaitlingo
mis puokštėmis. Jas parūpino 
Nat. Sadauskaitė ir K. Mikšys.

Parapijiečiai beabejo yra ir 
bus visada labai dėkingi mie
liesiems fundatoriams ir savo 
klebonui už tokį gražų mūsų 
lietuviškos bažnyčios papuošimą 
bei praturtinimą ir tikisi, kad 
ateitis išskirs iš mūsų tarpo ir 
daugiau panašių gerų širdžių!

Stovi su arnotais iš kairės į dešinę: K. Mikšys, P. Zilgme, J. Šeštokienė, O. Čeliauskienė, K. Meš-
Kue būti? Per Vilniaus radiją kauskienė, E. Mikalonienė, G. Žemaitienė ir J. Žemaitis. Grupės viduryje kun. dr. J. Tadarauskas, 
ilševikąi kartkartėmis trans- dešinėje parapijos komiteto pirmininkas J. Martinkus. Nuotraukos A. Jūraičio.

pinigų, be to, kerą 
3r čerpių nuolaužų

pagamintus 1664 m.f Pačioj Tra
kų pily iki metų pabaigos numa
toma atstatyti treč^jį augštą ir 
pastato viršutinę dailį.
. Archeologo K. Męk<

bolševikai kartkartėmis trans 
liuoja radijo valandėlę “Kuo bū
ti”. Joje duodama patarimų, 
kokius mokslus jaunimas turėtų 
pasirinkti, kiek, žinoma, dabar
tinėmis sąlygomis iš viso okup. 
Lietuvoje galima pasirinkti bu
simąją profesiją. 1956. IX. 10 per 
Vilniaus radiją paskelbta, kad 
šią valandėlę, nors ir sumažėjus 
paklausimų skaičiui, nutarta 

•rtransliuoti per ištisus metus — 
)kas dvi-trys savaitės. Pirmoji

HAMILTON, Ont

šios rūšies transliacija duota vilties, kad nebus pamiršta ir 
1956. IX. 10, plačiau paaiškinant ateityje laisvės tėvynei- iškovo- 
apie lakūno profesiją. E. 1 ■ —

Nepraleiskime progos į mo pirm, pusiau slaptu^ balsavi- 
Hąmiltono ir apylinkės lietu

viai labai nuoširdžiai atjaučia 
ir realiai paremia Tautos Fondo 
Hamiltono skyr. valdybos veik
lą gausiai atsilankydami į ren
giamus mūsų parengimus. Val
dyba visiems rėmėjams nuošir
džiausiai dėkoja ir yra pilna

Archeologo K. Meko vadovau- Ramygalos r. Žemaitės vardo 
jama grupė tyrinėja Kauno pilį, kolūkis už pirmą šių metų pus- 
Restauruojamas rytinis pilies mėtį išmokėjo už darbo dieną 
bokštas, taip pat rūpinamasi po 1 kg. javų ir po 1 rublį. Do- 
konservuoti išlikusį pilies mi- leriais tai būtų apie 50c.

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į .kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont
- TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų, pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.

Vienintelė lietuviška Ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkinio • pardavimo {staiga

Steadman, 
Kronas, 

Valevičius
Limited

“The Centre of Rea! Estate”

Tel. JA. 8-8491
15 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į

p. P. ANTANAITI p. S. SAVICKĄ

jimui lėšų telkimo bare.
Mūsų prieškalėdinis paskuti

nis parengimas bus šį šeštadienį 
didžiausiame Hamiltono viešbu
tyje, kur atsilankiusieji turėsite 
puikią progą jaukioje aplinku
moje praleisti laiką tarpe savo 
artimųjų ir naujų pažinčių už
versti.

Valdyba, jausdama pareigą 
paremti mūsų priaugančios kar
tos lietuviškoje dvasioje auklė
jimą, savo parengime loteriją 
rengti atidavė vietos vysk. M. 
Valančiaus vardo pradžios mo
kyklai. Jos vadovybė jau turi 
gavusi pirmuosius vertingus lo
terijai fantus, -kuriuos paauko
jo E. Galinis — kalakutą ir V. 
Kybartas — kumpį, kuriuos p. 
Galinis skaniai iškeps ir puikiai 
papuoš, be to, dar gauti ginta
riniai karoliai, laikrodis iri trys 
tortai. Manome, kad jų bus daug 
ir visi mokyklą parems.

Tautos Fondo valdyba visus 
malonius tautiečius nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti į šį mūsų pa
rengimą, linksmam laiko pralei
dimui ir tuo pačiu parems jos 
veiklą tėvynės laisvės atstaty
mui lėšų telkimą bare.

TF Hamiltono sk. v-ba.
Visi dalyvaukime!

Lapkričio 3 d. Hamiltono at- 
kai atsikviečia pagarsėjusį Det
roito Dramos Teatrą, vadovau
jamą Z. Arlauskaitės - Mikšie
nės, su J. Petrulio veikalu 
“Prieš srovę”, vaizduojančiu A. 
Strazdelio gyvenimą. “Prieš 
srovę” buvodaug kartų vaidina
mas dar nepriklausomoj Lietu
voj mūsų Valstybės Dramos Te
atro su dideliu pasisekimu. Ha
miltono at-kai kviečia visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietu
vius nepraleisti šios progos, o 
pamatyti taip įdomų savo turi
niu §į veikalą. Bilietai jau pra
dėti platinti. Juos galima įsigy
si po pamaldų parapijos salėje 
arba pas šiuos platintojus: M. 
Kėžinaitytę, tėl. JA. 9-8441, A. 
Grajauskaitę, K, Bungardą, tel. 
JA. 2-2698, K. Mikšį, tel. JA. 
9-8593 ir J. Pleinį, tel. JA.9-5129, 
kurie taip pat pristatys bilietus 
ir į namus. Iš kitų vietovių už
sakymus prašome siųsti J. Plei- 
niui — 87 Sanford Ave. S, kar
tu pridedant ir pinigus. Bilietų 
kainos: $2, $1.50, $1. Mokslei
viams pusė kainos. J. P.

HLNF narių visuotinis susi
rinkimas įvyko spalio 7 d. para
pijos salėje. Jį atidarė v-bos pir
mininkas St. Bakšys. Susirinki-

mu išrinktas Alfonsas Patamsis, 
sekr. Alfonsas Paukštys.
' Iš v-bos p-ko St. Bakšio pra
nešimo paaiškėjo, kad tą dieną 
buvo 67 nariai (2 garbės nariai 
w $500, 10> narių įnešusių po 
$200, ir 55 po ^lOO) ir 19 narių 
kandidatų, davusių pasižadėji
mus pinigus įnešti vieno ar 2 
mėnesių laikotarpyje, išviso 86. 
Pažymėjęs, kad visa Fondo 
veikla plačiai aprašoma spau
doje, jis kreipėsi į narius su 
nuoširdžių prašymu aktyviai 
remti visus v-bos darbus. Padė
kojęs nariams, o ypač garbės 
nariams, už parodytą didelį pa
sitikėjimą, patikino v-bos ir sa
vo vardu, kad narių lūkesčiai 
nebus apvilti. Baigdamas savo 
trumpą pranešimą, v-bos p-kas 
kreipėsi į narius su prašymu 
skaitlingai dalyvauti spalio 26 
d. NF koncerte-vakare ir paau
koti po keletą fantų būsimajai 
loterijai.

Kasos stovį pranešė 
kas Kazys Žukauskas, 
dienai joje buvo:
1. Grynais pinigais
2. Ein. s-toje Canadian 

Permanent banke
3. Ein. s-toje “Talkoje”
4. Čekiais

karnas. Už jo gražų pravedimą 
tenka padėka jam pirmininka
vusiam Alf. Patamsiui. ,

Fondo valdyba ir visos jos 
Susirinkimo p-kas A. Patamsis 
išreiškė savo nuoširdų pasiten
kinimą v-bos per trumpą laiką 
atliktais darbais ir palinkėjo 
visu narių vardu su ta pačia 
energija šį darbą tęsti.

Aukes Saleziečių liet, g-jai — 
US $147 pasiųstos jai spalio 9 d. 
Jas sudėjo 3-jų nuolatinių rėmė
jų būrelių nariai: K. Mot. D-jos 
būrelis, .vadov. T. Povilauskie- 
nės $51; Z. Orvido vad. būrelis 
$45; Ateitininkų būrelis, vadov. 
V. Laniausko ir J. Jokubyno $51.

Pirmųjų 2 būrelių narių au
kos buvo už š.m. birželio, liepos 
ir rugpiūčio mėnesius, o pasku
tiniojo — už liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesius.

Nuo spalio 1 d. Ateitininkų 
būrelio vadovavimą perėmė J. 
Pleinys.

Šį šeįlladienį visi renkamės į 
Tautos Fondo vakarą Royal 
Connaught salėje. Graži aplin
ka, puiki muzika, įvairi loterija 
išsklaidys mūsų kasdieninius 
rūpesčius ir suteiks visiems ma-

6135.79. lonią savaitgalio nuotaiką. 
2600.00 
400.00 

$9267.79

iždinin- 
Minėtai

$132.00

Viso
Narių kandidatų pasi
žadėjimai $1900.00

Iš viso $11.167.79
Svarstant NF įstatus, jie pa

pildyti šitaip:
^6 išbrauktas paskutinis jo 

žodis “vertės”.
§31 yra pakeistas į: “Balsavi

mo teisę turi kiekvienas-narys, 
suėjęs 16 metų”, (buvo 18 m.).

V skyrius papildytas: “Narys 
gali įgalioti kitą asmenį ne narį 
atstovauti jį visuotiniame susi
rinkime”.

§58 pakeistas taip: “Nutarus 
visuotiniam susirinkimui įsigyti 
sklypą ar namus, šių įstatų §12 
dalinai suvaržomas: Narys gali 
atsiimti savo įnašą pagal raštiš
ką v-bai pareiškimą bėgyje 6 
mėnesių.”

Svarstant sklypo pirkimo 
klausimą, susirinkimas vienin
gai įgaliojo v-bą jį užpirkti, jei 
jis bus pakankamo didžio 500 
yietų salei ir pastatymui 50 ma
šinų.

Susirinkimas .užtruko 4 vai.; 
bet visų narių buvo aktyviai se-

kričip 9 d. ir.lapkričio 11 d. kal
bės BALFo koncerte Brooklyne.

Per metus j JAV atvykę 908 
lietuviai

New York — (LAIC) New 
Herald Tribune Washingtono 
korespondentas James E. Wer
ner rugsėjo 24 d. patiekė plačią 
informaciją, kiek per vienerius 
metus, nuo liepos 1 d. 1955 ligi 
birželio 30 d. 1956 m. į JAVbes 
atvyko asmenų gimusių kraš
tuose už Geležinės Uždangos. 
Taip pat jis patiekė statistiką, 
kiek kurios tautos žmonių įgijo 
JAV pilietyb-. •

Per tą mėnesį į JAV atvyko 
35.042 asmenys, įgijo pilietybę 
50.470. Tuo pačiu laiku 125 as
menys grįžo į gimtuosius kraš
tus už Geležinės Uždangos, dau
giausia norėdami gyventi su ki
tais savo šeimos nariais.. Į Len
kiją iškeliavo vienas kunigas, 
kuris nutarė grįžti į savo para
piją.

Per tą laiką į JAV atvyko 908 
lietuviai; pilietybę priėmė 3565 
lietuviai.

VOKHETUA
Vok. Liet. Bendraem. Krašto 

Tarybos sesiją, šauktą rugsėjo 
22-23 d. suboikotavo vad. “vie
nybės blokas”, t.y. tautininkų ir 
kaikurių evangelikų junginys. 
Esą, jie laimėję daugumą atsto
vų — 8 iš 15 — tad Krašto Val
dyba šaukdama posėdį turėjusi

kus kvorumui, posėdis šaukia
mas spalio 13-14 d.

Vadinasi į bendruomeninį gy
venimą įnešamas partinis prin 
cipas, susiblokavimai ir pan. Ši
to “bloko” vadu esąs išrinktas 
advokatas J. Bataitis, kuris taip 
pat minimas kaip kandidatas į 
Krašto Valdybos pirmininkus. 
Mat, kas išeina į visuomeninin
kus ir lietuviškosios bendruo
menės vadus. Ilgametis Vok. 
Krašto V-bos pirm. inž. Zunde 
pasirinko tarnybą ir daugiau ne
žada kandidatuoti.

Emigracija iš Europos į JAV . 
pagal specialų pabėgėliams į JA 
V-bes įsileisti įstatymą eina į ga
lą. Darbo ir buto garantijoms 
įteikti laikas buvo paskirtas'iki 
rugpiūčio 31 d. Balfo centras 
parūpino per 1.100 garantijų.

I Niujorko uostą spalio 3 d. į Pagal jas į JAV atvyko jau 189 
atplaukė laivas General Lang- j žmonės. Neduota vizų ir neįsi- 

r fitt, kuriuo atvyko 1,226 kelei- i leista 155 žmonės. Buvo nemaža 
viai su vizomis duotomis pagal ir tokių, kurie garantijas turė- 

į Pabėgėliu Šalpos Programą — io, bet paskiau apsigalvojo ir 
Refugees Relief Program. Tame i patys atsisakė emigruoti. Tokių • • i • • 1 * Y * ? _ 1— . - — 1 Ir’a ■ t 1 1 O i; naujųjų ateivių skaičiuje buvo 
48 lietuviai ar Lietuvoje gimu
sieji.

šiai jame dalyvaukime!
Namų Fondas, kaip tas pasa

kos žirnis išdygęs po suolu, vis 
auga ir auga. Šis mėnuo atima 
v-bai daug laiko susirinkimams, 
posėdžiams ir parengimams, tad 
nėra progos plačiau išsikalbėti 
su tautiečiais. Visdėlto ir šią sa
vaitę malonu paskelbti mūsų 
geruosius tautiečius, prisidėju
sius po $100 prie šios idėjos rea
lizavimo: Pleinį Pijų, Liaugmi- 
ną Juozą, Vaclovą ir Danguolę 
(tėvą ir dukrelę) Domeikus. 
Ypač nuostabos jausmą kelia 
Domeikų prisidėjimas, nes p. 
Vaclovas turi mažą dukterį ir 
seną motiną, o pats uždirba pa
lyginti' neperdaugiausiai (dirba 
tekstilėje). Nenoriu nieko įžeis
ti, bet kažkaip keista, kad mu-, 
sų'pati turtingiausia visuomet

iki šiol buvo 112 asmenų.
Stwd. A. Šukys Manchesterio 

universiteto buvo pasiųstas ke
liems mėnesiams į Vokietiją vo
kiečių kalbos pagilinti

Delhi, Ont.
a Su derliaus — tabako — nu
ėmimo pradžia šios apylinkės 
bet koks visuomeninis veikimas 
galima sakyti žūva. Nes tos ke
liolika savaičių visai šios apy 
linkės ūkininkijai reiškia visų 
ateinančių metų džiaugsmą ar 
liūdesį. Su džiaugsmu galime 
konstatuoti, kad šie metai nors 
ir labai lietingi, bet buvo daug 
sekmingesni ' kaip praėjusieji. 
Ūkininkų z ūpas pasitaisęs, kas 
atrodo turės daug įtakos į užsi
brėžtus bendrus veikimo reika
lus. Iš jų vieną svarbiausią — 
savų namų pastatymą. Tikimės, 
kad greitu laiku valdyba vėl pa
judės ir galėsime. blogomis ar 
geromis žiniomis pasidafiriti

nės dalis iki šiol dar T. Namams [st šios apyiinkės gyventojais, 
maža dėmesio parodė. Fondo

Jaunųjų mūsų kolonijos me
nininkų pasirodymą ruošia NF 
v-ba spalio 26 d., penktadienį 
Vokiečių salėje, 863 King St. 
Tai yra pirmas tokio pobūdžio 
koncertas mūsų bendruomenėje, 
tikrai vertas visų mūsų kuo rim
čiausio dėmesio.

Programą atliks jaunieji pia
nistai — Staniūtė Vida, Stane
vičiūtė Lionė ir Valevičius Juo
zas. Akordionistai Jonikaitė EL 
zytė, Kanevaitė Janina, Kane- 
va Ramūnas ir Gužas Kęstutis. 
Jaunoji balerina Milda Pusdeš- 
rytė atliks porą gražių baleto 
dalykų. —• «

Dalyvaudami skaitlingai šia-j 
me koncerte, mes paskatinsime 
mūsų jaunuosius toliau žengti 
jų pasiimtose meno šakose, o ir 
patiems įdomu išgirsti, ką mes. 
pas save namuose turime. Ypač I 
kad kai kurie jų yra tikrai daug 
žadą menininkai: Kanevaitė Ja
nina daug koncertavusi kana
diečių tarpe, o Jonikaitė Elzytė 
turi net 5 medalius: 4 aukso ir 
1 sidabro. i

Prisimintina, kad šio vakaro 
pelnas skiriamas Namų Fondui. 
Tad visi visi kao skaitlingiau-

V

v-ba užtikrina pilną laisvę narių 
įnašams. Ir visuotinis susirinki
mas patvirtino nuostatą, kad 
pinigus nariai galės atsiimti ir 
užpirkus sklypą ar namus 6 mė-’ 
nešiu bėgyje. Šis nuostatas ro
do didelį v-bos nuoširdumą ir 
nariais pasitikėjimą. V-bą tiki
si, kad nariai bent pradžioje sa
vo įdėtų pinigų be rimtos prie
žasties neatsiiminės^ o natūralų 
kolonijos judėjimą (išvykimą, 
didesnes nesekmes ir pan.) v-ba 
pajėgs patenkinti. Tad visi ne- 
atidėlickime savo įstojimo į NF 
ir nenustumkime Liet. Namų 
įsigyjimo į labai tolimą ateitį.

Rinkliava Vargonų Fondui 
spalio 7 d. bažnyčioje per pa
maldas davė $226,78. Tokia rink
liava bus vykdoma kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį iki 
bus padengta likusi už- vargo
nus skola. Sk. St.

Išvyko į JAV. Spalio 6 d. Ha
miltoną apleido Ona Apanavi- 
čienė (hamiltoniečiams gerai 
pažįstamos J. Ambraziejienės 
motina) išvykdama į Bostoną 
pas savo dukterį ir žentą inž. 
Cibą. Kvykusioji buvo pavyz
dinga ir tauri kolonijos narė. 
Linkime jai sėkmės ir daugelį 
laimingų metų naujoje vietoje

Tillsonburgo Ūkininkų Klu
bas puikiai išnaudojęs geguži
nių sezoną, atrodo, žiemos pa
rengimus užleis bendruomenei 
ir mes vėl turėsime linksmų — 
bendrų vakarų.

Skautai,' nors ir nelabai skait
lingi, bet stovyklavimą atliko su 
dideliu malonumu. Gautoji sto
vyklavietė rėmėjams padedant 
savo veidą visiškai pakeitė. 
Nors pagal planus padaryta dar 
tik maža pradžia. Dėkojam p. 
Shmit ir jo firmai už atliktus 
lyginimo darbus visiškai be at 
lyginimo, nors turėjo išlaidų 
mažiausiai $60. Tikimės, kad ir 
saviškiai mums mielai padės, 
bent savo dalyvavimu. Pirmąjį 
parengimą rengėme šio mėn. 
13 dieną.

Antrąjį — vėliavos šventini
mą ir iškilmingą skautų sueigą 
esam numatę šio mėn. 21 d. — 
po pamaldų Courtlando bažny
čios salėje. Laukiam svečių — £ 
skautų iš Londono ir Hamiltono. 
Kviečiame ir kitus artimesnius 
vienetus. Visus jaunuolius-es 
kviečiame šią dieną mūsų prog
ramoje dalyvauti ir norui esant 
įs*toti į mūsų skautų-čių eiles.

Bendruomenė linksmus šo- . 
kius yra numačiusi šio mėn. 27 

•d. taip pat slovakų salėje.

Jūsų naujojo krašto balsas

THE GLOBE AND MAIL

laikraštį,, kuris išaugo kortu su Kanada.

Koip ■didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne poprastes sensacijos.

roščto puslapių mokosi pažinti savo pasirinkta krašto 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakteri.

DIENRAŠTYJE

DĖMESIO! * DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4865

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje, šviežus rūkyti uuguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.



WINNIPEG Man
pro-

tvirtai tikėjome, kad nei vienas 
neliks mums skolingas.

At-kų Fed. Valdyba.

“Tž” knygyne
POEZIJA

Brodūnos, Apeigos
Andriekus, Atviros morios

ty Hydro” kompanijos gavome 
veltui. Tais akmenimis bus iš- ris, skirtas kultūros kongresui, | ga ateitininkiškai veiklai pa
klotos bažnyčios fronto kolonos jau baigiamas spausdinti. Skai-'remti. Ateitininkų Federacijos 
ir gal būt šventoriaus tvora. tyto.iams ir .speęįalįai užsisakiu-Valdyba labai prašo visus atei-

Statyba eina pilnu tempu, siems jis bus išsiuntinėtas ant-Į tininkus gavusius atvirutes ne-

Iš knHūros ir knygy pasaulio
“Aidų” rugsėjo - spalio nume.! skelbiamo piniginio vajaus

Toronto augštesnieji lituanistiniai kursai

■ .Toronto augšt. lituanistinių kursų metų pabaigos arbatėlės’dalyviai pereitą pavasarį.
J KLB Krašto Valdybos pave- 
*dnnu 1951 iik Toronte buvo su- 
organizuota Kanados Vyriausia 
Švietimo Komisija. Jos organi- 
zatprius bei pirmininkas buvo 
Antanas Rinkūnas. Šioje komi
sijoje dirbo Juozas Kralikaus- 
kas, Ona .Gailiūnaitė, Iz. Matu
sevičiūtė, Antanas Gaižutis, o 
iš amiltono Jonas Mikšys ir Sta
sė Prapuolenytė. Ši komisija 
bendradarbiaudama su Toronto 
Apylinkės valdyba, 1951 m. rug
sėjo mėn. įsteigė Toronte Augšt. 
Lituanistinius Kursus. Kursų 
laikytoja tapo Toronto apylin
kės valdyba.

Kursais susidomėjimas jauni
mo tarpe buvo didelis. Į I-jį kur
są užsirašė 35 kursantai, į II-jį

- —16. Kursų direktorius buvo A. 
Rinkūnas. Jo iniciatyva buvo 
pakviesti šie dėstytojai:

Lietuvių kalbai bei literatūrai 
— Iz. Matusevičiūtė ir Kazys 
Gečas; Lietuvos istorijai — dr. 
A. Šapoka ir Ona Gailiūnaitė; 
Lietuves geografijai — Antanas 
Rinkūnas ir Vitalius Matulaitis; 
lietuvių muzikai ir dainavimui 
sol. V. yėrikaitis ir sol. Marija 
Vilčiauskaitė; lietuvių menui — 
dail. Telesforas Valius; Lietu
vos kat. bažnyčios .istorijai' — 
kun. dr. Jonas Gutauskas.

..Kursai dirbo Lietuvių Namų 
patalpose, 235 Ossington Avė. 
lietuvių Namų administracija 
ir vaidyba buvo kursų lankyto
jams bei lektoriams palanki ir 
kursai šioje patalpoje dirbo tre
jetą metų iki 1955 m. gegužės 
mėn. Už naudojimą patalpų bu
vo imta’ minimalinė kaina, tik 
apmokant faktinas švaros palai
kymo išlaidas.

Kursai buvo pradėti iškilmin
gu aktu, kuriame dalyvavo Ka
nados. gen. konsulas min. Vytau
tas Gylys su Ponia, šv. Jono Kr. 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis, apylinkės v-bos pirm. J. 
R. Simanavičius, visa švietimo 
vadovybė bei skaitlinga visuo-

Kursų pradžiai buvo suauko
ta apie $50. Iš tų pinigų buvo 
įsigyta rašomosios lentos, žemė
lapiai bei kitos smulkiose reik
menys.

Kursų lankymas buvo geras, 
tik maža dalis kursantų apleis
davo pamokas. Mokslas buvo ei
namas pagal Lietuvos valstybės 
Švietimo ministerijos nustatytą 
programą sutrumpintu būdu — 
maždaug 6-rių gimnazijos kla
sių lituanistinių dalykų kursas. 

Daugiausia buvo kreipiama 
dėmesio išmokyti kursantus lie
tuvių kalbos, rašybos, supažin
dinti su lietuvių literatūros žy
mesniaisiais rašytojais, Lietu
vos istorijos žymesniaisiais fak
tais bei visomis lietuviškojo gy
venimo kultūrinėmis apraiško-

1952- 3 m. m. nebuvo išleistas 
II-rasis kursas — jis pasiliko 
lankyti kursus ir 1953-4 metais.

1953- 4 m. m. direktoriumi bu
vo Kazys Gečas. Iš kursu pasi-

traukė Antanas Rinkūnas. Dės
tytojai paliko tie patys ir būva 
dirbama pagal tą pačią progra
mą. Mokslas vyko kas šeštadie
nį nuo 9.30 vai. ryto iki 12.30 
vai. Buvo 4 pamokos su trumpo
mis pertraukomis.

1954 m. gegužės 15 d. ’buvo iš
leista I-ji kursų laida — 35 kur
santai. Jiems buvo įteikti pažy
mėjimai iškilmingo akto metu 
Lietuvių Namuose.

1954-5 m. kursų vedėja bu
vo Izabelė Matusevičiūtė. Lek
toriai buvo tie patys, kaip ir 
anksčiau, buvo dirbama tose 
pačiose Lietuvių Namų patal
pose. Dėstytojai už savo darbą 
jokio atlyginimo negavo, o kur
santai jokio mokesčio nemokėjo. 
Kursai išsilaikė dėstytojų bei 
kursantų idealistine dvasia ir 
pareigos supratimu savo tautai. 
Kitas išlaidas padengė Toronto! 
apylinkės valdyba.

Vėl buvo dirbta apie 35 šeš
tadieniai ir turėta per 100 litu
anistinių pamokų.

I-me kurse buvo '15 kursan
tų, Il-me — 17. '

Trečiaisiais mokslo metais 
mokinių lituanistinis pasiruoši- 
mas' buvo žymiai silpnesnis ir 
nebuvo galima taip šparčiai kur
sų programos išeiti. Visi kursan
tai buvo ir amžiumi žymiai jau
nesni ir jau nebelankę lietuviš- 
kes” normalios mokyklos. Jiems 
buvo patarta dar pratęsti ir su-

stiprinti kursą 3-čius metus. Da
lis jų taip ir padarė, dalis iš kur
sų pasitraukė. 1955 m. pavasarį 
kursus baigė 12 kursantų.

Dėl pagyvėjusio pramoginio 
ir visuomeninio gyvenimo Lie
tuvių Namuose, kursai perėjo į 
ramesnes Tėvų Pranciškonų 
Prisikėlimo parapijos salės te
atro patalpas.

1955-6 m. .m. kursai veikė jau 
šiose naujose patalpose, 32 Rus- 
holme Pk. r. Kursų vedėjas bu
vo Kazys Gečas.

Be pertraukos visus keturius 
metus kursuose dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą Iz. Matusevi
čiūtė, Lietuvos istoriją dr. A. 
Šapoka, tikybą kun. dr. Jonas 
Gutauskas. Su pertraukomis 
dėstė Ona Gailiūnaitė — Lie
tuvos istoriją, Liuda Daunienė 
— lietuvių kalbą, sol. Marija 
Vilčiauskaitė — muziką ir dai
navimą, dail. Docienė ir skulpt. 
Dagys — meną, dr. Martynas 
Anysas — Mažosios Lietuvos is
toriją, Šadeikienė — tautinius 
šokius, Lietuves geografiją Vi
talius Matulaitis ir Ant. Saulis.

Kursus 1955-6 m. baigė 15 
kursantų. Viso augšt. lituanis
tinius kursus yra baigę 62 klau
sytojai.

Augšt. lituanistiniai kursai 
Toronte varo didelį lituanistinį 
darbo barą. Kai kas iš kursantų 
reiškiasi ir lietuviškoje ’ spau-; 
doje. Iž. Matusevičiūtė-

J
Bažnyčios statybos komitetas 

lipeos 8 d- nutarė tęsti bažnyčios 
statybą. (Iki šiol buvo pastatyta 
po būsima bažnyčia salė* ir joje 
yra laikinai įruošta bažnyčia). 
Taigi nutarta statyti pačią baž
nyčią, kuriai planus yra paruo
šęs arch. dr. A. Kulpavičius. 
Kontraktą paruošti pavesta Jo
nui Šmaižiui, inž. Ad. Maciūnui 
ir klebonui kun. Bertašiui. Kon
traktą pasirašyti įgalioti Bažn. 
Statybos Kom. pirm. Mykolas 
Januška, klebonas ir V. Daba- 
žinskas. Tie patys asmenys pa
skirti ir statybą prižiūrėti .

Statybos darbas .atiduotas kon 
traktoriui A. M. Hnatiuk, kuris 
esąs Vilniuje pastatęs vieną baž
nyčią. Rugpiūčio 15 d. Myk. Ja
nuška ir kun. J. Bertašius pasi
rašė kontraktą ir tuoj pat pra
dėta statyba.

Norint labiau pagražinti savo 
būsimą šventovę, imta ieškoti 
gražaus akmens granito. Nutar
ta gabentis iš “Seven Sister” 
krioklių, 70 mylių, kur randasi 
Manitobos elektros jėgainės. 
Tam tikslui padaryta net du sek 
madienius automobilių ekskur
sijos. Važiavo beveik visi turį 
lengvas mašinas ir sunkveži
mius. Skaldytus akmenis iš “Ci-

Siencs išmūrytos, langai pada
ryti ir stogas jau užklotas. Da
bar dirbamas bokštas. Valenti
nas Simanavičius padarė meta
linius 6 kryžius, dar daro fasa
de esančiam langui metalines 
tulpes. !

Padėkos šventės proga buvo 
suorganizuota darbo talka, ku
rias metu nuimtas senasis laiki
nasis stcgas, jis buvo likęs po 
tikruoju stogu ir sutvarkyta se
na medžiaga.

Pinigus rinkti įgalioti: kai
muose Povilas Liaukevičius ir 
meiste Mykolas Bukauskas, ku
ris su klebonu vakarais yra pa
siryžęs aplankyti kiekvieną lie
tuvį.

Lietuvišką siuntinių siuntimo 
ištaigą atidarė Stasys Bu j okas

rojo šio mėnesio pusėje. 'delsiant pasinaudoti pridėtu vo-
Šis kongresinis žurnalo nume-jkeliu ir savo auką atsiųsti. Pa

ris yra surinktas smulkesniais vieniam asmeniui tokia maža 
rašmenimis ir turi 92 pusi. Jame : auka nėra nepakeliama, bet yi- 
yra sutelkta kultūros kongreso isa sudėjus į bendrą, Federacijos 
medžiagą su rezoliucijomis ir į Valdyba bus įgalinta sekmin- 
vyksmo aprašymu. Leidinyje! giau savo uždavinius vykdyti, 
idėta 50 nuotraukų, vaizduojan-: Mes ryždamiesi šiam žygiui 
čių tą svarbų mūsų kultūrinio ’r,oi vienas 
gvvenimo ivykį ir dainų šventę. 
Jis spausdinamas didesniu tira
žu, kad visi galėtų įsigyti ir su
sipažinti su kongreso darbais 
bei nutarimais. Norintieji š nu
merį turėti prašomi pranešti ad
ministracijai ir prisiųsti $1, šiuo 
adresu: “Aidai”, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Kalėdiniai atvirukai
Ateitininkų Federacija išleido 

penkių skirtingų piešinių kalė-
Notre Dame gatvėje Nr. 359.. dinių sveikinimų atvirutes, su 
Siunčiama į Lietuvą ir į visas ki
tas anapus geležinės uždangos 
valstybes. Įstaiga pavadinta 
“Karpatija’Y

Stasys Simanavičius pirko na
mus Liptori gatvėje.

VANCOUVER, B.C.
Kazio ir Onos Grudzinskų 

ūkyje, Aldergrove, B.C., naktį 
iš rugsėjo 18 i 19 d. apie 1 vai. 
ryto dėl neišaiškintos priežas
ties kilo gaisras. Tuo metu na
muose buvo tiktai p. Grudzins- 
kienė su šešiais mažamečiais 
vaikais. Trumpu laiku ugnis su
naikino medinius ūkio trobesius 
iki pamatų. Nepasisekė išgelbė
ti drabužių ir net dokumentų. 
Namai ir baldai buvo dalinai ap 
drausti ir apdraudimas nuken-

sutrumpino savo pavardę Į 
“Kartis”. Yra ir daugiau mūsų 
tautiečių, kurie savo ilgas ir sve
timomis galūnėmis pavardes 
formaliai per valdžios įstaigas 
sutrumpina ir sulietuvina. Pro
cedūra nebrangiai kainuoja.

Pirmagimės dukters susilau
kė Petras Radvila ir ponia. Mo
tina ir naujagimė jaučiasi pui
kiai.

Iš Los Angeles, Calif., atvyko 
Sofija Staniulienė. Jai Vancou-

$0.65 
1.75 
1.75
I. 25
J. 00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.50 
2.75

; 1.00 
0.75 
2.00 •

i pra-

i-K.
L.
A. Koirys, Auksinė sėjo k

M. Voitkus, Aukso ruduo
A. Nokaitė, Be tavęs
A. Rūkas, Bokštai, meile ir buitis

. V. Jonikas, Brongmens
V. Ališas, Čascata Cjistalina
A. Pagegis, Elegijos
J. Kėkštas, Etapai
L. Žitkevičius, Daiktai ir nuorūkos
J. Kėkštas, Diena naktin
B. Brozdžienis, Didžioji kryžkelė

Persiuntimo išlaidoms padengti 
šome pridėti 10c prie kiekvieno užsaky- 

: mo. Pinigus čekiu ar Money, order siųs-

religiniais ir tautiniais moty
vais, kurias skoningai paruošė 
dail. B. Gedvilienė. Atvirutės 
šiomis dienomis išsiuntinėtos vi
siems ateitininkams po 20 atvi
ručiu su vokais viename poke-i 
lyje, uz kūnas prašoma $2.50 ti: v Abromaitis, 941 Dundas St. W., 
aukos Ateitininkų Federacijos 1 Toronto, Ont.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skciinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

.Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. i 
Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723.

I

patalpose pas; Į šauktą tėvų pasitarimą at-

d. Prašome tai dienai rėzervuotbelevičius. Tokiu budu daba

riai.

Jonas J. Justis, iždin. Pranas 
Judickas, sekr. Adomas Kau
lius, parengimų .vadovas ir spau
dos platintojas Edvardas Gum- tis .

Petras Baronas _  Edvardas Gumbelevičius — na-

Krašto Tarybos rinkimams! 
pravesti sudaryta apylinkės rin
kiminė komisija: adv. J. J. Jus- 
'■> — pirm., Pranas Judickas ir

belevičius, 
vaidybos narys.

Vancouveryje lankėsi Povilas

tėjusiems jau išmokėtas. Gru-'veryje patinka ir ji žada čia pa- 
dzinskai laikinai apsigyveno ' stoviai apsigyventi.
išsinuomotose
kaimynus. Jie planuoja nude
gusius pastatus greitu laiku se
noje vietoje vėl atstatyti.

Pasitraukus iš KLB Br. Ko
lumbijos apylinkės valdybos pa

vyko tik du tėvai, ir numatytas 
susirinkimas neįvyko.

Rudens sezono socialinis gy
venimas pradėtas bęndru links- 

_______  _ ____ ____ ___ mavakariu spalio 6 d. Subuvi- 
rengimų 'vadovui/ jo vieton "i mas sutraukė didelį skaičių mū- 
valdybą įėjo paskutiniame vi-i su tautiečių ir atnešė gražaus! 
šuoliniame susirinkime kandi- P^lr*0- Sekantis subuvimas ren- ■ 
datų išrinktas Edvardas Gum- giamas šeštadienį, lapkričio 101 
belevičius. Tokiu būdu dabar- d. Prašome tai dienai rezervuoti 
tinę valdybą sudaro: pirm. adv. laiką.

Vyskupaitis su žmona Stefani- ’ 
ja ir sūnum Remigijų Paulium. 
Pp. Vyskupaičiai jau išvyko at
gal į Torontą.

Honolulu salose atostogas pra 
leido Petras ir Aldona’ Baronai.

Atostogoms į Torontą Onta
rio lėktuvu išskrido Jonas Kar- 
tečius iš Port Alice, B.C. Jis! 
formaliai per valdžios įstaigas Į

Valais fateiius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus 

SKAMBINTI LE. K4973 

P. KARALIŪNAS

Vinco Krėvės
APATINIAI BALTINIAI

Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nes tai laikys daugiau 
metų, augščiausios rū
šies apatiniai baltiniai, 

išausti iš geriausių 
merino siūlų, garantuoja 
jums apsaugą ir šilumą. 
Beveik 90 metų patyri

mo šiame darbe 
garantuoja jums, kad 
tai puikūs gaminiai.

Išausti, kad laikytų, ne
svarbu, kiek kartų 

prosysite. Vyrams ir 
berniukams pagamintų 
unijos kostiumų, marš

kiniu ir kelnių.

GARSŪS 
nuo 1868 metų 

95-FO-6

Jau išėjo iš spaudos
Eaštu pirmoji knyga

Ją sudaro skaitytojų mėgiamieji dalykai: 
ir Raganius. Knyga turi 400 pusi., įrišta 
Kaino $5.50.

G a u n a m a
Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje

265 C Street, South Boston 27, Mass., 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

Visos roštų rinkinys, 6-7 tomoi, už $25.00 tam, kas juos užsisakys 
dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o 
už pirmas penkias knygas reikės mokėti tik po $4.00.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, ežerais, kalnais, 
miestais ir miesteliais — puiki priemonė tėvynės pažinimo mokslui. 
Sieninis, suvyniojamas $4.50. Sulankstomas, knygelės formos $3.50.

AR MOKINIAI JUO APRŪPINTI?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — leidykla dar turi keletą pilnų komplek
tų, I - VIII tomai. Užsakymai priimami

Lietuviu Enciklopedijos Administracija.

Šiaudinėj Pastogėj, Žentas 
kietais kolenkoro viršeliais.

PAGALIAU!
KAILINIAI PUSPALČIAI

Tikro gabardino, rudo bebro opikaklė, baltos pamušalas, 
kailiu rankovės /vilnoniai/ — siunčiami RUSIJON kaino 
/iškaitant Sovietų muito/ — $41.60. /Plius Sov. licen
cija ir kiti mokesčiai/.

Juodi, stiprūs, veršiuko odos, rteproleidžip vandens, sto
rais dvigubais padais, lobai tinkg nešioti koime—į RUSIJĄ 
/iškaitant Sovietų muitų/ $14.90. /Plius Sovietų licencija 
ir kiti mokesčiai/.

Western Overseas Agencies, 
Travel Service

499 Main Street, Winnipeg, Canada
"FRĖGATA OF LONDON" garantuoja užmingą ir tikslu pristatymą

FL-16

Saugus būdas
ATSIIMTI SAVO ŠEIMĄ 

KANADON
Kana- 
dėkite

Jei taupote pinigus savo artimiesiems atsiimti 
don, nei mažiausiai nerizikuokite juos prarasti: 
SAUGIAI ir reguliariai į The Canadian Bank of Com
merce. Šis bankas kviečia jus padėti bet kokią sumą. 
Užtenka dolerio sąskaitai atidaryti.
Ne tik jūsų pinigai gulės saugioje vietoje, bet kartu už 
juos gausite palūkanų. Tik nustatykite, kiek reikalinga 
kasdieniniam, pragyvenimui — likusius nuo- kiekvienos.-

- algos-įneškite į banką. Su pasitikėjimu galėsite laukti 
momento, kada jūsų šeima atvyks pas jus.
Be to, jūs įžengsite i pasisekimo kelią Kanadoje. Kai 
jūsų šeimą atvyks, jūs ir toliau didinsite savo santau
pas, nes norėsite būti saugus finansiškai, norėsite įsi
gyti namą, automobili, bei kitus reikalingus dalykus. 
Atvykite į artimiausią banko skyrių ir atidarykite 
saskaita dar šiandien.C 4- ,

THE CANADIAN
BANK OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 

VIRŠ 725 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney* — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas. mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.



BPUSL

LKS Vyčio nariams, 
rėmėjams bei globėjams

..Z— ,11 =

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W. > TEL.LE.4-< HĮR 

Turime; daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informaciją

* Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Taranto Real Estate Board & National Assoc, of Rael Esteto Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
VISADA:

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi-

namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tet EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

Restoranas “ROTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius {autuvus.

svarbus visuotinis LSK Vyčio 
narių, narių rėmėjų bei globėjų 
susirinkimas. Bus sprendžiami 
klubų susijungimo reikalai, to
dėl visų narių dalyvavimas būti
nas. Susirinkimo laikas bei vie
ta bus paskelbti sekantį kartą.

Valdyba.
VYČIO ŽINIOS

* Po reikšmingo laimėjimo Con
sol Cup turnyro pusfinaly prieš 
Continental lygoj pirmaujantį 
italų Lazio, netikėtai pralaimė
tos futbolo rungtynės žemiau 
stovinčiai graikų Heilas koman
dai 2:1. Vienintelis įvartis Preik- 
šaičio.

Praėjusį šeštadienį Loretta 
College pradėtos nuolatinės męr 
gaičių krepšinio treniruotės. Jos 
vyksta 2-4 vai. pp., vadovaujant 
IL-Duliūnui. Norinčios treniruo
tis kreipiasi pas mergaičių va
doves.

Pirmosios treniruotės pobū
džio mergaičių krepšinio rung
tynės prieš Aušros krepšininkes 
baigėsi netikėtai augštu vytiečių 
laimėjimu 43:12.

Šį penktadienį 6 v. v. vytietės 
lengvomis mašinomis vyksta į 
Hamiltoną krepšinio rungty
nėms prieš Kovo krepšininkes.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Po šio laimėjimo Vyčiui fina
le teks žaisti prieš pirmąją Met
ro lygos komandą Thistles, kuri 
Kanados pirmenybėse nugalėju
si Montrealio Spartą tik pusfi- 
nal ypralaimėjo Winnipegui. 
Vyčio vienuolikė šios taurės žai
dynėse dalyvauja labai sėkmin
gai. Nors priešas yra labai pa
jėgus, nenustoja vilties laimėti 
ir pasiryžimo skatinami finalis
tui žada pateikti staigmeną, kas 
atsitiko kitiems šio turnyro da
lyviams. Iki šiol turėtų šiai tau
rei laimėti rungtynių balansas 
atrodo šitaip; Vytis — Puglia 
1:1, Vytis — Pugha 7:0, Vytis — 
Latviai 8:0, Vytis — Kalev 4:0, 
Vytis — Lazio 2:0. Bendras įvar
čių santykis 22:1!!!

Šiai taurei laimėti neužtektų 
vien tik vytiečių pasiryžimo, bet 
norėtųsi bent finalinėse rungty
nėse matyti daugiau lietuviškų 
veidų, kurie būtų dideliu paska
tinimu futbolininkams. Kada 
jos įvyks dar nežinome. Sužino
jus, apie tai tuoj bus pranešta.

Į šios taurės finalines rungty
nes Vyčio komanda patenka 
antrą kartą. Maždaug prieš pen
kis metus vytiečiai, pusfinalyje 
laimėję 1:0 prieš stiprią Mahers’ 
komandą, finale turėjo pralai
mėti Earscourt Legion 2:0. Ti
kėkime, kad šį. kartą finalinės 
rungtynės bus sėkmingesnės!

ruošia geriuasiame Hamiltono 
viešbutyje šokius. Smulkesnė 
turnyro programa bus paskelbta 
vėliau.

Gerbiamo mūsų klebono kun. 
dr. Tadarausko rūpesčiu yra 
gaunama krepšinio treniruo
tėms salė. Už tai sporto kibąs 
širdingai dėkoja.

Spalio 19 d., penktadienį, 7 v. 
v. atvyksta Hamiltonan Toron
to “Vyčio” mergaičių krepšinio 
komanda draugiškom rungty
nėm su mūsų kovietėmis. Rung
tynės įvyks Cathedral girls 
school, Main St prie Wentworth

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimy
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Mann Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$1.900 įmokėti, 7 kambariai per 2 

augštus, dvi modernios virtuvės, 
neperein. kg mb., alyva šildomas, 
vieta garažui, 10 <n. viena skola 
balansui. Dundas ir Gladstone raj.

$3.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis, iš 
ilginio plano namas, dvi mod. vir
tuvės, modemus alyvos šildymas, 
balansui viena skola dešimčiai'm. 
College ir Beatrice rajone.

$2.900 įmokėti, 8 kambarių mūri n., 
atskiras namas, dvi mod. virtuvės, 
alyvos šildymas, du garažai. High 
Park rajone.

$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
rinis namas, dvi virtuvės, gazu šil
domas, skubus pardavimas. Bloor 
ir Dovercourt rajone.

$16.900, atskiros mūriai narnas^ 
kvadratinis plonos, 8 gražūs kam
bariai, vandeniu alyva šildomos, 
dvi modernios virtuvės, du gara
žai.. Randasi High Parke.

Skambinti
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$2.900 jmdcctl, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, 8 komborių, 3 
virtuvės, visi kambariai dažyti, 
alyva šildomos, 2 garažai, 10 me
tų atviros morgičius.

$3.900 įmokėti, Grenadier - Indian 
-Rd., laboigerų pl^tų, atskiros, 10 
kambarių, dvi mod. virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, didelis kiemas.

$1.500 įmokėti, Dundas - Ossington, 
6 švarus kambariai, dvi virtuvės, 
garažas.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ros, rauplėtų plytų, 7 didelių kam
barių per du augštus, dvi moder- 

• niškąs virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

$900 įmokėti, Dundas - Dufferin, la
bai gerame stovy, 6 kambarių, 
moderni virtuvė, alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4*8481

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 C ONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

0 metų valymo patyrimas

Lietuvio eleldros ir apšildymo kompanija
< DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
. * Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus. 

Pigiausios kainos. •
Darbas atliekamas gerai ir

Vytis — Consol Cup finalistas
Praėjusį trečiadienį Vyčio fut

bolininkai atsiekė vieną iš reikš 
netingiausių laimėjimų Toronto 
lietuvių futbolo istorijoj — nu
galėję Continental lygos pir
maujančią italų Lazio komandą 
2:0 įėjo į Consol Cup turnyro 
finalą.

Italai rungtynes pralaimėjo 
pirmose minutėse — neišnaudo-’ 
ję dviejų puikiausių progų. Po 
to vadovavimą žaidimui perima 
vytiečiai ir Šimkus tolimu ir aš
triu šūviu į priešingą kampą fik
suoja pirmąjį įvartį. Nespėjus 
džiūgavimams išblėsti, po bro
liško susipasavimo R. Vėlyvas 
skelia antrąjį įvartį. Antrame 
puslaiky italai rimtai susirūpi
na ir pradeda negailestingai 
pulti Vyčio vartus. Vytiečiai 
keičia taktiką ir žaisdami prasi
veržimais sukuria daug pavojin
gų momentų: net pasiekiamas 
trečiasis įvartis, kurio, deja, 
teisėjas neužskaito, skelbdamas 
abejotiną užnugarį.

Rungtynių pabaigai, artėjant 
italai pradeda kietai žaisti, bet 
ir tas jiems nesiseka.

Hamiltono “Kovas”,
Kanados Sporto Apygardai pa
vedus, sutiko pravesti š.m. lap
kričio 24-25 d. Kanados lietuvių 
krepšinio turnyrą. Ta proga lap
kričio 24 d., šeštadienį, “Kovas”

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-4149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V- DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių or 
lenkų k.Ą telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusto Avė, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

“AŠ PAIMSIU

EKCMC
SKUBIAI PAGALBAI” 

sako Jonas Petraitis
Lengva sumaišyti
Gero skonio
Greitai veikia

i Pirkite

K® BROMO- 
teįSEDZER

šiandien

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!

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt.- Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE,

APRŪPINKITE
savo šeimas prieš žiemą!

Išsimokėjimo sąlygos — 24 men. 
Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO • Tel. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

GLADSTONE AVE. - Dundas, 
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus, išilginis plonas, gara
žas, geros išsimokėjimo sąlygos.

DUNDAS - BROCK AVE.,
$1.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis plonos, 2 
virtuvės, alyva šildomos, ekstra 
kombroys rūsyje.

OSSINGTON - BLOOR rajone, 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
alyva Šildomas, 
rūsyje, garažas, 
duotas.

ekstra kambarys 
turi būti par-

SALEM AVĖ.,
$2.000 įmokėti, 
rinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 5 
garažai, skubus pardavimas.

RUSSETT - BLOOR, 
$2.400 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gero krosnis, privatus įva
žiavimas, greitas užėmimas.

8 kambarių mū-

PACIFIC AVE. - BLOOR,
$3.900 įmokėti, 9 komborių atski
ros mūrinis nomas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu.

INDIAN RD. - HIGH PARK,
$4.500 įmokėti, 11 kambarių at
skiros mūrinis nomas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu otyvo šildomos, garažas,

DOVERCOURT - COLLEGE, 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių na
mas, išilginis planas, alyva šildo
mas, garažas.

MARGUERETTA - BLOOR, .v , 
$3.000 įmokėti, 6 kombarhj mū
rinis namas, išilginis planas,' mo
derni virtuvė, alyva šildomas, ga
ražas, skubus pardavimas.

GLENHOLME - ST. CLAIR,
$4.800 įmokėti, 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, didelė virtuvė, geras šildy
mas, šoninis įvažiavimas.

NORTHCLIFFE BLV. - ST. CLAIR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis plonos, moderni virtu
vė, 2 vonios, vandens alyva šildo
mas, garažas, viena skola 10-čiai 
metų, labai skubus pardavimas.

JANE - BABY POINT, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, namas be skolų.

BERESFORD - BOOR, 
$6.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, didžiulis kiemas, 
vieta garažui, turi būti parduotos.

P. (CERBERIS
Biznio t»M.: U. 1-2471, 

Buto toL: Lt 5-1584.

GARANTUOTI NAUDOTI

AUTOMOBILIAI
55 AUSTIN A-40 Sedan
55 FORD Tudor .. .... .........
52 PONTIAC Sedan
50 MONARCH Sedan .......

. — $995 

. — $1.695 

. — $995 

... — $595

E. H. SIMPSON MOTORS
FORD & MONARCH DEALERS 

969 Lakeshore Road (pries Goodyear) 
Telefonas CL. 9-4671

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
PARKDALE RD. - RONCESVALLES, 

$4.500 įmokėti, 7 gerų kamb. per 
2 augštus, kvodr. plono, visai at
skiras, pilno mūro, presuotų ply
tų namas. Vandens - alyvos šildy
mas, didelė moderni virtuvė, gra
žus kiemas, garažas.

MARGUARETTA ST. - BLOOR, 
$4.500 įmokėti, 8 did. nepereina
mų komborių, gero mūro namas, 
alrconditian šifd., reikalingas de
koravimo, bet geros iš lauko, dide
lis gražus kiemas, garažas, ba
lanse' vieno atvira skola 10-čiai m.

WRIGHT AVE. - SORAUREN, 
$10.900 pilna kaina, 6 gražių 
kambarių namas, alyvos šildymas, 
2 geros virtuvės, geros kietme- 
džio grindys, lobai švarus, dvigub. 
garažas, į kainų įeina visi baldai, 
savininkas apleidžia Ontario.

BERESFORD AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 11 labai gražių 
kambarių, kvadratinis planas, vi
sai atskiras, gero muro namas, 
vandeniu alyvos šildymas, gražus 
svečių kambarys su baru rūsyje, 
didelis gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, namas šva
rus, dažytas aliejiniais dažais. Ba
lanse ,1 atvira skola 10- čiai metų.

BROCK AVE. - DUNDAS,
$1.500 įmokėti, 7 gražių kamb., 
per 2 augštus, square plano, gero 
muro namas; alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, lobai švarus, geros 
augštas rūsys, galimybė garažui. 
Geros mokėjimo sąlygos.

P. Mališauskas
Bizafo BO. 6-3401 

Buto LE. 3-7425

BLOOR - JANE,
$6.000 įmokėti, 7 did. kamb., per 
2 augštus, atskiras, šiurkščių ply
tų, maždaug 12 m. senumo, van
dens alyvos šildymas, plotus šon. 
įvažiavimas ir garažas, geros išsi
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvės.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiros 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos oir- 
condition šildymas, privatus įvož. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

HIGH PARK,
$15.000 įmokėti, visai naujas, 
modemiškos šešių butų, po 2 mie
gamus, pastatas. Vand. olylvos šil
dymas, keturi garažai. Išnuomotas 
šeimoms be vaikų pagal "Lease". 
Nuomos $500 į mėnesį, plius vie
nas butas dviejų miegamųjų savi
ninkui. Skubus pardavimas, grei- 
ots užėmimas. Prašoma kaino 
$54.000.

ROYAL YORK RD.,
$12.000 įmokėti, visai naujas mo
demiškas keturįų butų namas, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotos pagal 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galima užimti tuojau. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašoma 
kaino $42.000.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

RIDOUT REAL ESTATE LTD

Tenai gimtajam krašte dažniausiai nėra centrinio šildymo, nei šildomų 
automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 
vaistais ir tt.

Artėja Kalėdos!
Ar nepamirštate pasiųsti įprastų dovanų savo artimiesiems, kuriems 

reikia ne tik meilių žodžių, bet ir jūsų pagalbos bei globos. Ar žinote, kad 
PIGIAI galima persiųsti siuntinių į Lietuvą arba į Azijinę Rusiją, už ku
riuos visą muitą ir leidimai apmokami čionai? Duodame 100% garantiją, 
kad siuntiniai bus įteikti trumpiausiu laiku. Siunčiami tokie

siutiniai i Lietuva.
1. Sumokėję $5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius iš mūsų

sandėliu Anglijoje. Pareikalavus pasiunčiami kainoraščiai ir prekių pa
vyzdžiai. Pa v. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labii šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su “persiunti
mu $29.80. ■ ; į

2. Priimame pasiųsti JŪSŲ DAIKTUS, — naujus arba naudotus, kar
tu su įpakavimu sveriančius 22 SVARUS. PERSIUNTIMO IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS IKI MINIMUMO. •

3. Savo klijęntų patogumui visose mūsų krautuvėse Kanadoje įrengė
me sandėlius dažniausiai siunčiamų į Lietuvą prekių, kurias parduodame 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Paprašykite kainoraščių arba aplankykite

4. GATAVŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ gausus pasirinkimas pigiomis 
kainomis. Štai pavyzdžiai (kaina kartu' su prekėmis, muitu, licencija ir 
persiuntimu. Nei siuntėjas, nei gavėjas nieko neprivalo primokėti):

■ ’ SIUNTINYS NR. 2 
geriausia importuota angliška oda.

Apie 22 kv. pėd. odos batų viršui, 
Apie 20 kv. pėd. odos pamušalui, 
Oda padams ir priedai 4 poroms batų, 
2 dėžutės batams tepalo, ' .
4 jardai flanelio autams arba 

4 poros kojinių.
Kaina $63.00.

Ū3

SIUNTINYS NR. 1 
augščiausios rūšies medžiaga:

2 gabalai (7 jardai) vilnonės medžiagos 
kostiumui (vyriškam ar moteris- 
kam),

2 komplektai priedų su pamušalu,
2 gabalai (8 jardai) krepo (rayon) mo

teriškoms suknelėms,
6 jardai medžiagos mot bliuskelėms,
8 skarelės (jų tarpe 2 vilnonės kašmiri- 

nės),
3 gabalai (10 jardų) marškinių me

džiagos,
2 kaklaraiščiai,
500 tablečių aspirino.

Kaina $96.50. 
f

5. Siunčiame visokiausius vaistus
dalykus) ORO PAŠTU, kurie gaunami per 10-14 dienų. Mokestis už oro 
paštą pagal pašto tarifą.

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.

SIUNTINYS NR. 23 
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50 
(esant svarbiam reikalui ir kitus

Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

Janique Trading Co. Ltd,
CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W., TELEFONAS EMplre 4-4025.

SKYRIAI: HAMILTON, ONT., 652A BARTON ST., Tel. LI. 5-6264. ST. CATHARINES, 
ONT., 198 King St, TeL MU. 2-6796. WINNIPEG, Man., 677 Main St, Telefonas 927695. 
EDMONTON, Alta., 10649 - 97th St, Tel 23839, ir 10 kitų įvairių miestų Kanadoje ir 
Amerikoje^ . . , ,

a

. ...
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ROLEX OYSTER PERPETUAL

Absoliučiai tikslus pilnai užantspauduo
toje vandens nepraleidžiamoje Oyster 
dėžutėje... 19 akmenų, outomagneti- 
nis, nebijo dūžio. . . automatiškos Rolex 
Perpetual užsivedimo “rotor" mecha
nizmas.

VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER '

pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Ml .J -’J J L

Vyrui, kuris pažįsta geriausį laikrodį

fo/ROLEX
Kai nešiosite Rolex Oystėr Perpetual 'arit savo riešo,

'■■ ’busite 'Fikysos, kod turite geriausią pasaulyje '1d1kioirf|/»Tai:.... <■ 
gražus, “vyriškos“ išvaizdos, tai nepaprastos šveicarų spe- .y. - 
cialistų darbo kūrinys, iškėlęs Rolex vardą į pirmą vietą.

“Rotor" mechanizmas prie, mažiausių judėsiu/užveda 
šj laikrodi — š>o laikrodžio negalimo persukti ar nedasuk- 
ti! Oyster dėželė garantuoja, kad nei vanduo, drėgmė ar 
dulkės nepapuls vidun. Nesudūžtantis. Tai Oyster dėželė, 

“kuria nešioja tolimų distancijų plaukikai, Everesto kalno- 
nugalėtojai, dykumų, džiunglių ar Arktikos tyrinėtojai.

't’ Žinoma, jūs nepamatysite Rolex anf l$įel$vierio žmo- 
, □’ūgi. rankos. Bet šj laikrodį nešioja žmonės, kurie pažįsta,.

geriausią. Jie kitokios rūšies niekuomet neiirps.

• ROLEX
ROLEX OF GENEVA, SWITZERLAND, GAMINYS >

Gaunęmi pas geresnius juvelyrus 
. nuo vandenyno iki vandenyno.

Baisau Radio - Televizijos aparatus, 
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos. 
W * J. STANIONIS,

narys Radio Electronic Technicians Association.
1|£ MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

I LIETUVA

AD AMONIS & BUDR1ŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS , .Ė;

TVIJĄ, ESTIJA, UKRAINA ir SOVIET. RUSIJOS 
GALITE SIUSTI SAVO PADARYTUS 

RŪBU, VAISTŲ IR KITU DALYKŲ,

SIUNTINIUS
PER

MAZAR TRADING CO
DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE STs TEt. JA. 9-5695
Muitas apmokamas pas mus. 

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

Namai, žemė,ūkiai-pardavimui 
namams ir visų rūšių draudimas1

N. BALTRU KpN 1$, CJR. 6-7^34. . F, YĄSUTIS, LA. .2-7879 

MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKU$Ą$, .RAi 3-6152 

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST; W., . Telef. PL. 8501
PO. 6-7594 A. BUDRICNAS, RA. 7-2690

VAISTAI LIETUVON!
išGELBEKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO

: in r0r-.aci:o<. veltui
........ -WALTMAN'S

1117 Dundas’St. W.. Ossinglon kampas (pries Lietuvių Namus)
’.///

i-a.11" -j

DR. J. SONGAILA
Gydytojas ir chirurgas

Dr. V. Sadauskienė

7 PUS’;. 
=5=ęa» ;;

vyry ir motery riky siuvėjas
D JI- BERESNEVIČIUS

Čia Vasite visiems sezonams-didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų 
paltims. Augšcitiusics klases rankų <

Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me* 
; džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

5 1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

j ir moterų kostiumams ir 
rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai Žemiausios kainos.

- džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - ’

PASTABŲ PASTABOS - 
" \ J; Ach, toji TV / 
, Kažkoks psichologas pasakęs, 
kad šeimos jaučiasi harmonįš- 
kesuiam sutarime,6 gyvendamos 
gilesniuose priemiesčiuose, arba 
dar geriau — visiškoj provinei-

! ’ Prie šitokio teigimo Toronto 
i “Star“ deda tokią pastabą: ”Ga- 

,, limas daiktas, jie nepagauna te- 
rlevizijos stočių programų”.

Adlai ir Ike
Adlai (Stevensonas) sako, jog 

. Ike (Eisenhoweris) esąs tik 
pertraukinis (part-time) prezi
dentas ...

Į tai Toronto “Star“ priduria: 
Gaila, Adlai dar ir to nepasie
kė. ..

Žilų plaukų filosofija
Kažkuris fijošofes -yra pasa- 

* kęs, jog žili plaukai visuomet at
siranda dvidešimt metų vėliau, 
negu kad žmogus norėtų juos 
turėti, trokšdamas būti “suau
gusiu“ ir atrėdyti “riįitu”... 
•f; Galimas dąiktas. -4
“ Ir tokių vagių tenka ieškoti
• Paryžiaus laįkrąštis praneša, 

jog vietinė žandarmerija ieškan
ti vagies,; kuris stotyje nudžiovė 
lagaminą su viduj esančia gyva 
pavojingiausia pasaulyje gyva
te boa...

Atrodo, ir kam reikėtų vagies 
ieškoti? Jeigu, dar pajėgs, vagis 
ir pats atneš lagaminą į vietą su 
tokiu turiniu/...

Pr. Alšėnas.

Brangi paslaptis
Apskritai vyrauja pažiūra, 

- kad moterys nemoka laikyti pa
slapčių. Jei tai yra taisyklė, tai, 
vis dėlto, yra išimčių. Štai, viena 
žmona, pasakė savo vyrui, kad 
po tos mirties jis žvilgterėtų tam 
tikron vieton. Vyras, ištyręs tą 
slaptavietę, buvo maloniai nu
stebintas, radęs neatplėštus pen
kiolika. metų algų vokus!

Gera knygą’
Studentas perkasi savo , studi

joms knygas. Knygininkas pa
rodo jam vieną knygą ir sako:

— Tai yra knyga, kuri sutau- 
oys pusę jūsų darbo ...

— Puiku! Duokit man dvi to
kias ... .. .

Kaimynės
I- ji: Ji sakė man, kad tu pa

sakei jai paslaptį, kurią aš pra
šiau tavęs jai nesakyti.

II- ji: Pamanyk, tik kokia! Aš
gi sakiau jai, nesakyti tau, kad 
aš jai-pasakiau. • ’

I-ji: Tiek to! Tik nesakyk jai, 
kad aš Tau pasakiau, kad ji man 
pasakė. ‘ -

Taupumas . ;.
Škotas McCall, 74 metų, .suži

nojęs, kad pavardės pakeitimas 
nieko nęk.ainuojp, įteikė teismui 
prašymą'.pakeisti pavardę į jM£ 
Gregor. Tepėjui buvo.; visiškai 
negupraiitctm'a priežastis. Kedėl 
keisti? Pagaliau jis'patyrė,‘kad 
škotas surado 100 vizitinių Mc 
Gregor kortelių. Kaip gi jomis 
nepasinaudoti...

LAIŠKAI REDAKCIJAI
» (Atkelta iš 3 psl.) 

niosios ir jaunosios kartos pa
siekti reikia pasitikėjimo ir tin
kamos atmosferos. Vienintelį 
kartą blogu bendradarbiavimo 
^pavyzdžiu nurodė lietuviškuo
sius politinius veiksnius, kon-^ 
krečiai Vliką, kur bendradarbia-^* 
vimui pasiekti sudaromos ne
tinkamos sąlygos, kurios bend
radarbiavimas negali stiprėti. 
Paskutiniojoje sesijoje Vlikas 
pakeitė statutą ir savo valia iš
stojusios grupės gali grįžti tik 
Vliko pirmininkui paduodamos 
pareiškimą. Tai geroji pusė. Bet 
tuo pačiu metu vienas iš 3 Vliko 
prezidiumo narių kalbėjo, jog 
grįžtantieji gali ateiti su ato
minėm bombom kišenėse ... 
Tai bendradarbiavimo atmosfe
ros nuodijimas. Paskaitininkas 
pastebėjo,. jog tokioje atmosfe
roje bendradarbiavimas negali 
klestėti. Prelegentas linkėjo, 
kad tokios netinkamos bendra
darbiavimo atmosferos nebūtų 
vyresnės ir jaunosios kartos 
bendradarbiavimo kelyje.

Su pagarba
Stasys Daunys, 

Lietuvių Fronto suvažiavimo 
Windsore prezidiumo 

pirmininkas.

PaieškoĮijųial
Šulskų Jono ir Jurgio, s. My

kolo, kil. iš Jonydžki vienkierh., 
Augščių v., Utenos apskr., ieško 
motina Lietuvoje. Jie patys ar 
žiną apie juos prašomi pranešti: 
E. Aleksienė, 28 Alhambra Ave., 
Toronto, Ont.

Kostas Lukošius arba kas žino 
jo gyvenamąją vietą, prašau 
laišku pranešti šiuo adresu: Mrs. 
V. Korczynskapa, 3710 Henri - 
Julien, Montreal, Que.

Steponavičiaus Valiaus, kili
mo iš Plungės. Jo motinos laiš
kas randasi pas M. Vaserienę, 
65 Emerson Avė., Toronto, Ont.

Elenai Stankevičiūtei, 1947 m. 
atvažiavusiai iš Vokietijos Ka- 
nadon ir dirbusiai St. Joseph IP" 

■goninėje London, Ont., yra svar
bių žinių. Ji pati, ar žiiną apie ją 
prašomi pranešti J. T., 2798 
Roosevelt, Detroit 16, Mich., 
USA. . ,

Prano Kestausko, sūn. Jono, 
gim. 1904 m., ieško žmona Stasė 
iš Lietuvos. Žinantieji prašomi 
pranešti: kun. J. /‘Šeškevičius, 
Caixa postal 4118^ Sao Paulo, 
Brazilia. „į.

Šimkui Leonui, s* Teofilio, gy
venusiam Kovarsko valse., Ve- 
tygalos kaime, yra svarbių žinių 
iš Lietuvos. Kreiptis: Alfonsas 
Skrebūnas, 51 Ringley Avė., To 
ronto, Ont.

M. O. Rutkausko ir duktės 
Adelės ieško giminės iš Lietu
vos. Jie patys arba jeigu kas ži
notų kur jie gyvena, malonėki
te pranešti: L. Bučinskas, R.R. 2, 
Vanessa, Ont., Canada.

802 WINDERMERE AVE 
Toronto 

TeL RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namus pagal susitarimą.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vaL vak.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

LENCKI, BJL, L.L.B.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182

Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu Įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto 
Telefonai LE. 3-3881

IR SIENOMS

Dantų gydytoja
129 GRENADCL 

(2-ras namas nuo Roncesval-
>; les); Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą. *

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vol, 2* 

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

Toronto.
Tafofona* LE. 3-4323

SIMON

Dn M. Arštikaltytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

ė

Notijai adresai nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) .
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusbolme)
z

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

• ■ Telefonai 4.E. 4-6851

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre
čiadieniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
.. - DANTŲ i{ąYę>XTQJAS _ .s

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).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų spedalhttn, 

X RA Y (Rentgenas)
219. ŠK Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

D r. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų ' 

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

Dr. Chas. OKUN :
DANTISTAS - CHIRURGAS .Z 
838 Dundas St W. Toronto • 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822 I

Akių specialistas
M. STEFANUK • 

(optometrist)

j - Pątikrir(o-«kH-4r-pritaiko-akinius, _
• ' • ’ jei, reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING J 
312 Bathurst ». Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defęk- 
Ištiria akių nervus, kurie daž 

na i sukelia gnJvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbom!?.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
> ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
■į - jp- ■ ■■ perstatau: 

'eurbfMfttiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus,'visų paskirčių automa-

Kintamas, ar tiesioginės srovės
: „ . motorus.’
lė toj aplm’u namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

? techniškus patarimus. '
r Skambinti telef.- LE-.3-1080

44, GWYNNE AYE-, TORONTO

XX XV ▼ Ju Aw X n a 
$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką. 
U F. BITAUTAS

302 S. Pearl St., Denver, Colo., USA

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame titsroi iŠ mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nouji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. do- 
lykai.’•

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli*' ar plalyfcite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
1009L r

YANA^ABRICŠ
' 698 QUEEN ST. W., TORONTO 

ToMom* EM. 8-9527..

Vien rateli firma, tiunčiaeti siantiaim

A. STANČIKAS, baigęs National Ro- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS 
ir 

RADIOAPARATUS
Aporatsi paimami ir grąžinami f na
mus veltui. Darbas ir dalys garan-

. Skambinti telef. U. 1-U02, kasdien 
nuo 6 yąL flci 9 vai. vakaro.

LUBYS 
UPHOLSTERING

' V-. —- \

Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvėj Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4*9830, po 

6 vai. vakn ir įsitikinsite.

s, šepečiai, terpentinas 
’s Paint & Wallpaper 
11 DUNDAS ST. W.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Toronto,

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, . 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE 5-7714 

Toronto

General Insurance
AL. DUDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pa s savus

GEORGE BEN, B.A. :>

advokatas ir notaras.
Kalba slavų; kalbomis?

' 1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. i 

(prie Geoffrey St.) ~ ’ 
TelefLE. 2-5493 ; ? ū : 

Darbo valandos: kąsdtei^lO v. ; 
j -ryto ikį: ^Vždi: v^;‘'šeštadie

niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE 3-0978

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

1438 Dundas St W. Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duodu išsimokėjhnui ild 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. Tol. LE. 4-6123
ANT. JUOZĄPAITIS.

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — ' 

WALTER C. DEAKON, 
BJLSc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

— Telef. LE. 8-5413 —



NEPAPRASTAS KONCERTAS
- geriausioje Toronto salėje — MASSEY HALL, i.

Toronto Lietuvių Choras u V A R P A S ”,
t talkininkaujant ...

L.T.M. “ČIURLIONIO” Ansambliui,

METINį KONCERTĄ

PROGRAMOJE: - r
Dainų Šventės Čikagoje miniatūrinis pakartojimas — išpildo bend
ras jungtinis choras, “Čiurlionio” ansamblio liaudįes dainų ir kanklių 
pynės ir “Varpo operinių dalykų ištraukos. Su ęhorais solo dainuoja 
solistas Ve. VERIKAITIS.

Bilietų kainos: $2, $1.50, $1.00. Gaunami Margio vaistinėje, “Rūtos*’ valgyk
loje, “The Times” (J. Beržinsko) cigarų krautuvėje ir koncerto dieną 
Massey Hall prie įėjimo. Pradžia 7 vai. vak.
Tenelieka tą vakarą nei vieno namuose, visi į didžiąją dainos meno šventę

išpildo bend

; l i ■iiiuu«i«mL. jĮ i

: MONTREAL, Que
I Montreąlio lietuvius 1 ras “Lituanica”.

Kiekviena gyvastis gamtoje * 
savą gyvybę įrodo judėjimo 
ženklu, — taip kiekviena -tauta 
savos dvasios gyvybingumą įro
do bendruomeniniu judėjimu,* o

Įėjamis: vienas doleris as- , 
meniui.

Prašetne visuomenę, ypatin- l 
gai jaunimą, gausiai atsilanky
ti/- taom paremsite jūros skau-

rusi.

yen, laiižti ii Ulvlaudl.

Nuoširdžiai Jūsų laukią

TORONTO, ©nt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį Misijų diena. ■ 

Pamaldų metu rinkliava parem
ti didįjį misijų darbą. Pamoks
lai kun. dr. J. Gutausko.

— Artėja didžiosios susikau
pimo dienos: Kristaus Karaliaus 
šventė, Visų Šventųjų ir Vėlinių 
diena. Tomis dienomis bažny
čioje bus specialūs tikinčiųjų 
susikaupimai, o Vėlinių išvaka
rėse bus gražiai papuoštas žu
vusioms paminklas. Kristaus 
Karaliaus šventėje sumos metu 
giedos ’ Čiurlionio ansamblis.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lankosi: Easson, Kingsway, 
Jane, Harshow, Humberview, 
Armadale ir Evens gatvėse.

— Marijos vardo mergaičių 
sodaliciįa praėjusį sekmadienį 
turėjo antrąjį susirinkimą. Va
dovo kun. dr. Gutausko kruopš- 
čiaiparuošta programa praėjo 
nuotaikingai. Sodaliečių skai
čius auga. Nutarta sodalicijos 
globėjos šventėje, Nekalto Pra
sidėjimo dieną, suruošti viešą 
šventę, kurios metu sodalietės 
iškilmingai dalyvaus bažnyčio
je, o po to įvyks salėje progra
ma visuomenei. Iš narių tarpo 
sudaromas jaunimo choras.

— Kat Moterų D-jos šv. Jono 
Kr. parap. skyriaus susirinki
mas įvyks šį sekmadienį tuojau 
po 11 vai. pamaldų priestato sa
lėje. Susirinkime bus nustato
mos gairės šio sezono veiklai. 
Susirinkimo išvakarėse, šį šeš
tadienį, tuojau po rožančiaus pa
maldų, klebonijoje įvyks D-jos 
skyriaus valdybos posėdis.

— Pakrikštyta: Vytautas Pau
lius Pacevičius ir Joana Violeta 
Marija Gurinskaitė. .

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 13 d., 8 yal. buvo at

laikytos gedulingos pamaldos už 
a.a. Uršulę Ročiūtę, mirusią š.m. 
pavasarį, kuri savo? testamente 
Prisikėlimo parapiją prisiminė 
stambesne auka.

— Visą lapkričio ’ mėn. mūsų 
parapijoj laikoma Šv. Mišių no
vena už mirusius kiekvieną rytą 
8 vai. Nerį prisidėti prie šios no- 
venos, prašomi iki lapkričio 1 d. 
atsiųsti savo mirusių vardus.

— Vėlinių išvakarėse, ketvir
tadienį, lapkričio 1 d., 7 v.v. bus 
mirusių paminėjimas su pa
mokslu.

— Šis sekmadienis skirtas už
sienio misijoms. Tam tikslui baž 
nyčioje daroma speciali rink
liava.

— Spalio 28 d. Kristaus Kara
liaus šventės akademija bus mū
sų salėj. Programa bus paskelb
ta vėliau.

— Guodžio 17-23 d. ruošiama 
religinė savaitė rimčiau pasi
ruošti Kristaus Gimimo šventei. 
Pamokslus sakys kun. Gaida.

— Šią savaitę parapijiečiai ne
bus lankomi, kadangi TT. Pau
lius ir Rafaelis yra išvykę į cen
trinį Pranciškonų vienuolyną 
Amerikoje metiniams teologijos 
egzaminams. Kitą savaitę lan
kysime parapijiečius sekančio
se gatvėse: Hillcrest Dr., McRo
berts Ave., McFarland Ave., 
Mackay Ave., Appleton Ave., 
Winnona Ave., Summerhill Av., 
Westmount Ave., Hendrick Av., 
Yormounth Gdns, Olive Ave., 
Harvie Ave., Albany Ave., Ben
son Ave., Geary Ave.

— Dar neprisidėję prie para
pijos bazaro fantais, prašomi ir 
raginami tai kiek galima grei
čiau padaryti. Jau yra suaukota 
gražių ir vertingų daiktų, bet jų 
dar nėra pakankamai. Norima, 
kad kiekvienas parapijietis pa
aukotų bent vieną fantą.

— Jau ilgesnį laiką parapijie
čių, o ypačiai viengungių ragi
nami, sekmadieniais kavinėje 
pradėjome tiekti pietus. Tuo no
rima patarnauti lankantiems 
mūsų pamaldas. Jei atsitiktinai 
nuo to patarnavimo liktų koks 
centas, jis eis j’BSFondą.

— Šį sekmadienį, 5 vai;-Vak. 
parapijos salėje rodomas spalvo
tas muzikinis: filmas “Shųw 
Boat” su priedais.' Po to, pasi
linksminimai jaunimui .iki 10 v.

—Pakrikštyta. Raimundas Al
fonsas Gečas, Edmundas Vin-

J Toronto visuomenę!
Artėjant žiemai vėl tenka 

prisiminti mūsų nedarbingus ir 
neturtingus čia ir ypač tremty 
Vokietijoj. Nedarbingos šeimos, 
ligoniai ir seneliai, kurie nega
li užsidirbti pragyvenimui, vi
suomet turi kęsti vargą ir neda- 
teklių, ypatingai žiemos metu. 
Artėja ir Kalėdos 
ramybės šventė. Ir mes visi tu
rim tapti tokiais tpamirštiems ir 
vargšams.

KLB Toronto apylinkės Šal
pos Komitetas kreipiasi į jus, 
malonūs torontiečiai, prašyda
mas jūsų paramos. Daugelis da
bar remia savo artimuosius Lie
tuvoje ir Sibire, siųsdami jiems 
brangiai kainuojančius siunti
nius. Savaime suprantama ir 
reikalinga remti savuosius. Tai 
tačiau neturėtų būti pasiteisini
mu vengti prisidiėti prie bend
ros šalpos tų, kurių niekas ne
remia. Vienas ar du doleriai jū
sų piniginėj skirtumo beveik ne
sudarys, o jei visi Toronto lietu
viai nors po tiek skirtų šiam rei
kalui, susidarytų visai įspūdinga 
suma, parodanti mūsų gyvą ar
timo meilę vargstantiems. Jiems 
gautos aukos suteiks šimterio
pai daugiau džiaugsmo, nei au
kotojas patirs nuostolio.

Šiais metais kiekvienas turės 
galimybę atiduoti savo auką. 
Iki šio mėnesio pabaigos visiems 
bus išsiuntinėti laiškučiai šiuo 
reikalu. Aukotojas turės laiko 
jam patogiausiu metu iki gruo
džio mėnesio atplėšti prie laiško 
esamą atkarpą, užrašyti savo 
pavardę, vardą ir adresą (kaip 
jis tai paduoda pajamų mokes
čių blankuose) ir aukojamą su
mą norimam tikslui iš trijų (šal
pai, Vasario 16 gimnazijai ar 
vargo mokykloms), kartu su 
auka įdėti į tam tikslui skir
tą voką ir jį grąžinti 235 Ossing- 
ton Avė. (“Paramos” raštinė), 
arba sekmadieniais įmesti jį į 
tam įrengtą dėžę Prisikėlimo 
parapijos ir “Tėviškės Žiburių” 
knygyno patalpose, šių laiškelių 
negavusius taip pat prašome 
paaukoti panašiu būdu. Visi au- 
aukojusieji gaus kvitus, tinka
mus pridėti dėl pajamų mokes
čių sumažinimo. Aukotojų pa
vardės ir sumos bus paskelbtos 
spaudoje, jei atkarpose jūsų ne
bus kitaip nurodyta. Kitu atve
ju tai bus paduota kaip nevar- 
dinės aukos.

Toronto - visuomenė visuomet 
buvo jautri ir dosni lietuviš
kiems reikalams, todėl ir dabar 
lauktina šio svarbaus reikalo 
supratimo ir visų paramds. Vi
siems aukotojams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Apylinkės Šalpos Komitetas.
šeštad. mokyklos mokinių 

tėvų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 21 d. 
12.30 vai. Lietuvių Namų patal
pose. Prieš porą savaičių jau 
šauktas susirinkimas, neatsilan
kius didesniam tėvų. skaičiui, 
neįvyko. Mokytojai ir tėvų ko
mitetas tikisi, kad šiuo kartu 
gerb. tėvai parodys daugiau dė
mesio lietuviškos, mokyklos at
žvilgiu ir malonės gausiai atsi
lankyti į mokyklos susirinkimą. 
Šiuo metu mokykloje yra 225 
mokiniai.

Vyr ateitininkų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, spalio 
21 d., 5 vai. p.p., Tėvų. Pranciš
konų parap. patalpose, muzikos 
studijoje. Narių dalyvavimas 
būtinas. Valdyba.

Skautams Remti D-jos 
parengimas 

įvyks lapkričio 10 d. 7 v.v. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Ruo
šiama labai įdomi programa — 
pirmą kartą Toronto lietuvių 
scenoje. SR D-ja.
Toronto kęstutininkai, kurių čia 
yra apie 10, savo sukaktuvinę 
šventė’ paminėjo savybėje pp. 
Pabedinskų *bute pereitą šešta
dienį, * . . '. ‘
j Šv./ Mykolo ligoninėje gydo-, 
si S. Stungurys, praeitą savai
tę darbovietėje elektriniu piūk- 
lu šušižėidęš kairiosios rinkos 
pirštus. Šv. Juozapo ligoninėje

taikos ir

Lietuviška mokykla - lietuviška ateitis!
ŠĮ ŠEŠTADIENI, SPALIO 20 D., 8 V AL. VAK. 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Maironio vardo šeštadieninės liet, mokyklos Tėvų Komitetas 

RENGIA PUIKŲ

vakara
Nuotaikinga meninė programa. Gera muzika, bufetas. 

Mokinių mandagi globa svečiams.
Įžanga ••— auka Mokyklos Tėvų Komitetas.

Išganytojo liuterionhi bažny- 
i čioje, 1691 Bloor St. W. ir Indian 
Road kampe, spalio 21 d., 1.30 
vai. p.p., lietuvių pamaldos. Pa
mokslas skiriamas Dievo turtų 
valdymo reikalu. 1.10 vai. prasi
deda- 15 min. liturginis moky
mas. Kun. dr. M. Kavolis.
KL Kat. Federacijos Toronto sk. 
posėdy aptarta Kristaus Kara
liaus minėjimas. Prelegentu pa
kviestas visuomenininkas Ant. 
Rinkūnas. Meninei programos 
daliai išpildyti kviečiami solis
tai ir jaunimo organizacijos; 
Minėjimas įvyks spalio 28 d. 4 
vai. pp. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Be to, nutarta Fed. sk. 
vardu dalyvauti vyskupijos kat. 
imigracijos rengiamoje etninių 
grupių parodoje lapkričio 18-20 
dienomis King Edward kotely
je Kanados socialinių studijų 
suvažiavimo proga. Be to, sky
rius eina į talką Kanados L. K.
TT' 1 • • 1-J 1— ’ x" i

Kandidatai i Krašto Tarybą 
iš Toronto

Toronto apylinkės rinkiminei 
komisijai yra įteikti du sąrašai 
kandidatų, išviso 35:,

Aperavičiūtė Vida. Aušrotas 
Vytautas," Bačėnas Vincas, Ba- 
nelis Algimantas, Banelis Sta
sys, Bubelis" Juozas, Cicėnas Je
ronimas, Čepas Silvestras, Der
vinis Mykolas, Dvilaitis Juozas, 
Eižinas Vladas, Gailevičius Sta
sys, Germanavičius Vladas, Gri
gaitis Kęstutis, kun. dr. Gutaus
kas Jonas, Jasinevičius Juozas, 
Jokūbaitis Stasys, Jokubynas 
Jonas, Jokubynienė Marija F., 
Kuolas Augustinas, Kvedaras 
Pranas, Lejys Petras, Manglicas 
Kazys E., Matusevičiūtė Izabe
lė, Portifejus Adolfas, Pusvaš- 
kis Steponas, Sakalauskas Ba
lys, Strazdas Jurgis, dr. Sungai- 
la Juozas, J. R. Simanavičius, 
Šapoka Adolfas, Šernas Gytis, 
Vaidotas Vaclovas, VaškelisFederacijos valdybai ištirti ga-; J, - 

limybes prie Kanados kankinių Bronius, Žilys Juozas.
X a.m* JL m /T.t ^31 wa J a. X ’r ▼ 4* Kandidatai is kitų vietovių

Vyr. rinkimų komisija tuo 
tarpu yra gavusi dar sąrašų iš 
šių vietovių: •

Iš Hamiltono: VI. Antanaitis, 
St. Bakšys, St. Juozapavičius, 
Jonas Mikšys, Liucė Skripkutė.

Iš St. Catharines: Stp. Šetkus 
ir Petras Šukys.

Iš Windsoro: Vyt. Barisas, P. 
Januška, Vyt. Kačinskas ir Jo
nas Urbonas.

Pagal taisykles kandidatų są
rašai vyr. komisijai dar galėjo 
būti išsiųsti iki pirmadienioi 24 
vai., vad. dar galima laukti jų 
ir daugiau. Tuo tarpu yra žino
ma išviso 74 kandidatai, (Mont- 
realio surašą žiūr. Montreąlio 
žiniose).

Toronto vyrų kvartetas 
spalio 20 d. važiuoja į Detroitą, 
kur, kartu su sol. V. Vėrikaičiu 
išpildys programą Detroito spor 
to klubo “Kovas“ ruošiamame 
koncerte.

“Liaudies Balsas” paskelbė 
prenumeratų ir aukų rinkimo 
vajų nuo lapkričio 1 d. iki gruo
džio 31 d. Nusistatyta atnaujin
ti visas senas ir surinkti bent 
100 naujų prenumeratų, o aukų 
surinkti $4.000. Skelbiami ir už
daviniai atskiriems rajonams: 
Montreąlio — 25 prenumeratos 
ir $700, Toronto — 40 prenum. 
ir $1.300, Winnipeg© — 10 pren. 
ir $500, Vancouverio — 10 pren. 
ir $450. Kita būsią gali papildy
ta iš J A V.

vita Teresė šalkauskaitė.
I. Šiaučiūnui yra laiškas iš Lie

tuvos, V. Nakrašienės iš Radvi
liškio, siųstas j 51 Go re Vale 
Avė. Toronte. Atsiimti “TŽ” ad
ministracijoje. t

je susižeidęs galvą.
“T. Žiburių” prenumeratą 

leidėjų paaukotą KLB Toronto 
apylinkės šalpos Fondo Komi
teto baliaus loterijai, laimėjo B. 
Tarvydas, gyv. 515 Brock Ave,, 
Toronte. Sveikiname!

šventovės Midlande pastatyti 
stilizuotą lietuvišką kryžių, pri
simenant ir pagerbiant Lietu
vos kankinius. Federacijos sky
rių sudaro abiejų parapijų kle
bonai ir kat organizacijų pirmi
ninkai. Skyriui vadovauja pa
mečiui abiejų parapijų klebonai. 
Pernai vadovavus Prisikėlimo 
parap. klebonui, šiemet vado
vauja šv. Jono Kr. parapijos.

Dail. J. Bakis studijų tikslais 
yra išvykęs į Paryžių, kur žada 
pabūti bent keletą mėnesių, 
gal ir visus metus.

Sol. St. Baranausko 
atsisveikinimo’ koncertas 

įvyko pereitą sekmadienį Prisi
kėlimo parapijos salėje progra
moje dalyvaujant ir Zuzanai 
Griškaitei, Amerikoje gimusiai 
lietuvaitei, sopranui, A. Kaskas 
mokinei, studijavusiai dar Vo
kietijoje. Abiems akompanavo 
muz. Št. Gailevičius.

Koncertas buvo paruoštas rū
pestingai, klausytojų prisirinko 
per 500. Pasirinktos, operinės 
arijos — F. Cilea, Puccini, Ver
di, ir lietuviškosios dainos: K. V. 
Banaičio, A. Kačanausko - A. 
Kučiūno — buvo iš pačių sun
kiųjų. Nelaimei solistas ilgos ke
lionės ir klimato pasirodė už- 
kimdytas. Kadangi koncerto ati
dėti nebuvo galima, solistas ban
dė programą išpildyti; kad ir 
kilūdamas augštosiose gaidose, 
išvežė visą pirmąją dalį. Po to 
solistas atsiprašė, kad privers
tas koncertą nutraukti. Publi
ka, kurios simpatijos buvo solis
to pusėje, labai apgailestavo ma
tomą .io susikrimtimą, juto, kad 
miela būtų bdvę paklausyti kad 
ir lengvučiukių jo dainelių, ku
rias gal dar būtų galėjęs išvež
ti ir sirgdamas, bet sutiko, kad 
jo sprendimas buvo teisingas.

Toliau koncertą tęsė jo part
nerė Z. Griškaitė, malonaus 
tembro sopranas, savo progra- 
naon įtraukusi lietuvių, vokiečių 
bei anglų kompozitorių dainas ir 
Margaritos ariją iš “Fausto”. To
ronte sol. Griškaitė koncertavo, 
berods, pirmą kartą. Atrodo, 
kad tai neturės būti paskutinis. 
Jos malonus balsas, puiki laiky
sena scenoj ir pagaunantis šyps
nys pelnė didelių simpatijų. Ji 
buvo geroje formoje, išpildė vi
są savąją programą, o publikos 
kviečiama dar pridėjo porą dai
nų. Pabaigoje jai buvo įteiktas 
gražių gėlių krepšis.

Po koncerto rengėjų — St. 
Baranauskui Remti Fondo v-bos 
— vardu kun. P. Ažubalis padė
kojo solistei, akompaniatoriui ir 
.visiems dalyviams, apgailestau
damas sol. B., susirgimą ir pa
linkėdamas jam didelės sėkmės 
vykdant savo pasiryžimą Itali
joje. Kad visi nuoširdžiai jam 
to linkėjo, rodė stipriai nuaidę- 
^ęs “Ilgiausių metų!”

Lankėsi redakcijoje
Praeitą penktadienį “TŽ” re

dakcijoje apsilankė senas “TŽ” 
skaitytojas iš tolimosios Van- 
couverio salos — Jonas Karto- 
čius. Jis gyvena Port Alice mies 
telyje ir dirba Alaska Pine Co. |

o

VELTUI 
anglu kalbos 

pamokos
naujųjų kanadiečių motinoms 

423 QUEEN ST. WEST 
(prie Spadina) 

Antradieniais, 2 vai. p.p.
Vaikų priežiūra žaislų 

kambary.

Didžiausia
naujiena 

Real Estate!
Dėmesio visi norintieji pirkti no mus!
Mes jums parduosime geresnį namą 

visai be jmokėįimo!
Jūsų senas namas priimamos kaipo 
/mokėjimas pagal nustatytą rinkos 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustoto jūsų namo vertę,
2. Jūs gounote garantiją raštu, kod 

jums ši kaino bus sumokėto,
3. Jūs savo namo galite perduoti 

laisvoj rinkoj už ougšČiausig kai
ną arba priimti garantuotą vertė.

Susidomėję nauju planu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo namus, kreip
kitės asmeniškai j

B. SERGAUTIS
Realtor

TEL. LE. 4-2426 
817 BLOOR ST. W. - TORONTO

Rinkimai miesto tarybos įvyks 
gruodžio 3 d. Šiuo metu gatvėse 
ant stulpų yra iškabinti balsuo
tojų sąrašai. Kiekvienas, kas tu
ri teisę balsuoti — yra pilietis, 
turi mieste turto arba bent nuo
moja butą—turėtų patikrinti ar 
yra įtrauktas į sąrašus, nes į są
rašus neįtrauktieji negalės bal
suoti. Radus, kad kas į sąrašus 
neįtrauktas galima reikalą su
tvarkyti paskambinant į miesto 
valdybą tel. EM. 6-8451. Telefo
nas nurodytas ir kiekivename 
melste iškabintame sąraše.

Emigracijos studijų diena
Praėjusį ketvirtadienį šv. My

kolo ligoninės auditorijoje įvy
ko etninių grupių dvasiškių kon 
ferencija vadovaujant Toronto 
vysk. F. A. Marrocco, skirta ap
tarti imigrantų pastoracinius ir 
socialinius klausimus. Buvo ke
liamas klausimas įsteigti imi
gracinį centrą, į kurį imigrantai 
galėtų kreiptis įvairiais reika
lais, c naujai atvykę ir kurį lai-' 
ką pagyventi. Nutarta prie vys
kupijos sudaryti vad. Imigrantų 
Tarybą, kurioje būtų po vieną 
dvasiškį iš visų tautinių grupių. 
Ji posėdžiautų kartą per mėne
sį. Jai pirmininkautų pats vys
kupas. Paskirų tautybių dvasiš
kiai padarė pranešimus iškelda
mi Įvairias imigrantų proble
mas. Lietuvių pranešėjas siūlė: 
a. daryti įtakos į atitinkamas 
valdžios įstaigas išskirtų šeimų 
reikalu, kurių viena pusė yra už 
geležinės uždangos; b. rūpintis, 
kad būtų sumažinti mokesčiai 
už siuntinius už geležinės už
dangos; c. reikalauti pakeisti 
Kanados federalinės valdžios įs
tatymą, senatvės pensijas pripa
žįstantį tik išgyvenusiems Ka
nadoje 20 m.; d. užtarti įvairių 
prof esi j u imigrantus valdžios ir 
profesinių sąjungų įstaigose 
gauti darbą pagal savo profesi
jas. ’

PARDUODAMAS RESTORANAS, pusė 
arba visas. Teirautis tel. EM. 6-7060.

Išnuomojami 2 arba 3 kambariai ir vir
tuvė. Dienos metu tel. EM. 8-2039, nuo 
8.30 vai. vak. tel. WA. 1-8640.

Išnuomojamas kambarys su minkštais 
baldais viengungiui-ei. Yra garažas. 
Tel. RO. 7-3944.

Išnuomojamas kambarys su baldais pir
mame augšte, galima virti, netoli Lie
tuviu Nomu, su ar be garažo. Telef. 
LE. 4-2972.

Išnuomojamas ll-me augšte kambarys 
viengungiui. Yra garažas. LE. 6-3595.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės, taip pat 1 kambarys su bal
dais. Tel. LE. 6-8835, iki 2 vai. p.p.

išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais, 1 asmeniui. 215 Indian Rd. Crs.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais 
ll-me augšte, kartu ar atskirai. High 
Park rajone. Tel. RO. 2-5011.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais. Yra garažas. Netoli Prisikėli
mo parapijos. Tel. LE. 6-5489. •a 
Išnuomojamas fronting kambarys ll-mc 
augšte, su baidais. Concord - Bloor ra< 
jone, galima naudotis virtuve. Tdef 
LE. 2-7888, po 6 vai. vak.

IEŠKOME
naujoms radijo krautuvėms 
Toronte ir Londone vedėjų ir 
pardavėjų, kurie mokėtų ang
lų, vokiečių ir vieną iš slavų 
kalbų.
Pasiūlymus su gyvenimo ap

rašymu siųsti
“Tėviškės Žiburiams” Nr. 20.

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crowford/ 
Taiso jv. avalynę naudodamas geriau
sią medžiagą. .Darbas garantuotas. 
Vyriški pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VELTUI. 

Botų taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

Todėl mes lietuviai vienokių 
ar kitokių aplinkybių dėka at
stumų skiriami nuo savo Tautos 
būstinės — Lietuvos, josios gy
vybiškumą įrodykįme savo ben
druomenišku susibūrimu — šiuo 
atveju per šiame krašte veikian
čią, centralizuotai, organizaciniu 
pobūdžiu, Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, kurios tikslas su
siformuoti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.

KLB-nės Montreaho Apylin
kės. Rinkiminė Komisija priim
dama Montreąlio organizacijų 
beiipavienių .asmenų išstatytus 
kandidatų sąrašus Kanados Kr. 
Tarybai išrinkti, kviečią 
realiečius balsavtmiibse daly- 
vauti,:kurte įvyksta šių metų 
lapkričio mėli; 11 d. 
dant balsą už-.pasiri 
didatiis, khrieibua jęstaįjrtt^^ 
Rinkfmų^’Komis/jdši2,

Tai ląis / individualus įrodyk 
mas bendruomėniskos sąvokos 
supratmid, fųo. pačiu savos Tau
tos gyvingumo ženklas. <

Montreąlio apyl. Rin. K-ja.
KL B-nės Montreąlio apyL 

Rinkiminė Komisija savo pasė
dyje spalio 6 d. galutinai susifor
mavo šiame sąstate: pirm. Pr. 
Paukštaitis, vicepirm. P. Klezas, 
sekr. St. Vaišvilienė ir nariai L. 
Černikovas, H. Adomonis, J. 
Šiaučiulis, K. Šitkauskas, J. Va
liulis, SL. Baltauskas ir P. Lau- 
rušonis.

Pagal pristatytus . sąrašus, 
Montreąlio apylinkėje kandida
tuoja šie asmenys: 1. Ališauskas 
Aug., 2. Balzaras L., 3. Kudžma 
Aug., 4. Kardelis J., 5. Kęsgailą 
Step., 6. Čipkus Petr., 7. Rukšė
nas Ged., 8. Stankūnaitė Ona.. 9. 
Navikėnas Jz., 10. Lapinas Zig
mas., 11: Jšulmistras Myk., 12. 
Kiškis Walt., 13. Mališkienė Al
dona, 14. Paulius Vyt., 15. Giri
nis Leon., 16. Lingaitįs Jurg., 17. 
Petronis Pov., 18. Rudinskas Pr., 
19. Lukoševičius Jon., 20. Gaba- 
liauskas St., 21. Toliušis Košt., 
22. Andriuškevičius Košt., 23. 
Lapinas Aleks., 24. Lymantas 
Ans.; 25. Narbutas Pov., 26. Pė- 
teraitis Vil., 27. Viliūšis Jop., 28. 
Kerbelienė Petrica.

Balsavimo vietovės bei kiti 
nurodymai bus paskelbti vėliau 
Kanados lietuvių spaudoje.

Kom. pirm. Pr. Paukštaitis, 
Sekretorius St. Vaišvilienė.

Jūros skautams remti tėvų- 
rėmėjų komiteto pranešimas 
Spalio 27 d. 8 vai. v. komite

tas rengia viešą vakarą.
Vieta: LaSalle Golf & Count

ry Club, 8035 LaSalle Blvd;
Pradžia: 8 valandą vakaro.
Muzika: ponų Lapinų orkest-

atiduo-

< ;; ' ■ Tėvais- rėifiėjaL
Bankelio “Litas” viešas apy- 

Skaitinis 'susirinkimas, kaip pa-" 
aiškėjo, įvyks sekmadienį, spa
lio 28 d., Vytauto klubo patalpo
se 3 vai. p.p.

“Raudonasis vynas” praėjo 
su dideliu pasisekimu

Sekmadienį montrealiečiai tu
rėjo tikrą šventę. Ilgai lauktas 
“Raudonąsis vynas”, komediji- 
nė pjesė, parašyta latvių rašyto
jo V... Karklinš ir suvaidinta 
Bostono Lietuvių Dramos Sam
būrio Montreąlio Gesu teatre. 
Publikos buvo susirinkusi pil
na salė,, talpinąįiti apie 500 šnb- 
nių, kuri su dideliu.: dėmesiu, 
kšrtąis net kvapą sulaikydama, 
sekė vaidybą scenoje.

'Vaidiųimui pasibaigus karštas 
nepaliaujamas ^ plojimas įrodė, 
kad maptrėališkiai šį kartą tik- 
iąr’į^uyo sujaudinti. <?Puiku! 
Nuūstąbu!” -r-; buvo bendra re-

Kaip ir visada, atsirado ir vie
nas kitas kritikos balsas'; Kriti
kuojantieji sutiko, kad H. Ka
činskas, vaidinęs Alaną Kaven- 
dišą, buvo be priekaištų. Daug 
simpatijų pelnė Alano žmona 
Karina. Tačiau Kazys Bradūnas 
dėl savo vyresnio amžiaus pri
pažintas nebe labai tinkamas 
jauno garbintojo rolei. Jis suvai
dino mažiau įtikinamai. Paken
kė jam ir beveik visiškas grimo 
nevartojimas.

Ši daili ir sklandi pjesė, per
kelta į amerikinę sceną, gerokai 
nukentėjo. Materialinis momen
tas, kuris gal buvo mažiau ar gal 
ir nepastebimas veikalą vaidi
nant Latvijoj ar Lietuvoj, Mont 
realio scenoj stiprokai, gal net 
pernelyg stipriai kyšojo. Nebe- 
gelbėjo joks H. Kačinsko - Ala
no gražbyliškumas, įtikinėjant, 
jauną žmoną, kad nebėgtų nuo 
jo su meilužiu. Jau po trečiojo 
veiksmo kiekvienam iš žiūrovų 
buvo aišku, kad žomna pasiliks 
su senu vyru: tačiau ne dėl to, 
kad jis dvasiškai pranašesnis ir 
žymiai įdomesnė asmenybė (ori 
ginali autoriaus mintis), bet. .. 
kad" jis ’pasiturintis, o meilužis 
tiktai biedniokas. Toks suprato' y 
mas gerokai supigino šią gana 
prasmingą pjesę.

Vokiečių neokanadiečių suor
ganizuota mugė milžiniškoj ”Fu 
siliers Mont Royal” kareivinių 
salėje veikė tris dienas. Mugė 
buvo labai turtinga ir įdomi. Iš
statyti baldai, drabužiai, avaly
nė, modernūs namų apyvokos 
rakandai, knygos, muzikos inst
rumentai, _ radio, televizijos ir 
sporto reikmenys. Mugėje, cent
rinėje vietoje buvo įrengtas ir < 
K. Motušio radio - televizijos 
eksponatų skyrius. J. P.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldv pervežimo* Toronte ir tolimomie 
a«toncifomi«. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
tpcciolittoi. Vito* rėžomo* turto ap
drausta*. Važiuojam ko* »avoitf j Mont 
reali, Londoną, Wind*orę, Hamiltonu, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar. paskolų gavimo, iniesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams < 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

PRAŠAU KR’EIPTIS Į

ALGARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE- 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingf namai pardavimui
\t*-2 s t:i• '■ .V? i*’ .


