
Keliai ir lakai
Kaip geografiniame, taip ir idėjiniame gyvenime yra daugy

bė kelių kelelių, takų takelių. Visi jie yra žmonių nutiesti bei 
išminti, nes vienoks ar kitoks reikalas verčia juos praskinti. 
Ilgainiui tie keliai susilaukia nelygaus likimo: vieni apauga žole 
ir dingsta nežinioj, o kiti praplatėja ir tampa dar reikšmingesni, 
panašiai kaip ir idėjos. Pastarosios kaikuriais laikais iškyla ne
paprastu galingumu, jaudindamos ištisas tautas, o įkarščiui pra
ėjus išnyksta tarsi nebuvusios. Jos išnyksta su žmonėmis, kuriais 
rėmėsi, palikdamos kartų atminimą. Tokios idėjos būna žmonių 
pagimdytos, išnešiotos ir pilnos mirties, nežiūrint žavingo jų 
veido. Užtat jos tėra tiek didelės, kiek ir pats žmogus.

Yra betgi idėjų amžinamų už žmogų ir visą jo istoriją. Tai 
idėjos, einančios iš dieviškosios Išminties bei Apreiškimo. Už jas 
mirė daugybė žmonių, prieš jas kovojo galingiausi pasaulio vieš
pačiai. Šiame susidūrime jos išliko nepajudintos savo esmėje. 
Tiesa, įvairūs persekiojimai ir klaidinimai išplėšė jas iš daugelio 
širdžių, bet nepažeidė jų esminėje gyvybėje. Jos lieka ir toliau 
pajėgios įkvėpti visus tiesos ieškančius, neišskiriant nė pačių jų 
persekiotojų. Tai idėjos neslepiančios savyje mirties geluonio ir 
visuomet dvelkiančios amžinybe. Jomis tad ir yra grįstas didysis 
žmonijos Kelias, vedąs amžinojon prasmėm Deja, jis yra visais 
laikais bombarduojamas įmantriausiom pseudoidėjom, įvairiau
siom vilionėm, kurios daugelį nuveda klaidžiais takais. Vietoje 
Kristaus, sakančio “Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas”, atsisto
ja mirtingieji, prisidengę jėgos skraiste arba tariamo kilnumo 
šydu ir garsiai tvirtina: “Aš esu Kelias...” Ir tuo būdu šalia tik
rojo Kelio atsirado takai takeliai, kuriems irgi netrūksta kelei
vių. Šie paprastai yra pilni idėjų, kuriomis verste užverčia tik
ruoju keliu einančius ir ypač abejojančius.

Ilgi ginčai šu takų keleiviais nedaug paprastai tepadeda. Lie
tuviškoji patarlė čia gali būti netgi sėkmingesnė. O ji sako: 
“Nemesk kelio dėl takelio”. Lietuvis juk .nuo amžių buvo raiz- 
gomas ir vilionių takais ir persekiojamas kieto kumščio. Jam 
yra aišku, kad pasitraukimas nuo didžiojo Kelio yra arba išda
vimas, arba paklydimas. Jo idealas yra ištikimybė didžiajam Ke
liui, nežiūrint kad bandymo ir* kančios erškėčiai yra nuolatiniai 
jo palydovai. . ' . . /

Kristaus Karaliaus šventė ir yra diena, kuri atnaujina bei 
sustiprina lięttivio ir apskritai krikščionio ištikimybę didžiajam 
Keliui. Tas ištikimybės pareiškimas šiandien reikalauja didesnės 

jį < aukos ir įtampos. . Vien geros valios, gerų norų neužtenka. Sako
ma, ir pragaras esąs grįstas .gerais -norais. Dabarties' idėjų san- 

didesnių. tikipąj^jųveiksmingumo. RijusXlI dažnai 
' dide

le jėga, bet dar nepažadinta. Jis. tą‘tikinčiųjų neveiklumą pava
dino “teisiųjų pavargimu”. Daugelis jų yra pilni gerų norų, bet 
išeiti gyveniman nesiryžta. Jie bevelija būti žiūrovais. O mūsų 
laikais, pasak kažkurio rašytojo, yra perdaug žiūrovų ir permaža 
veikėjų. Esą tiktai Dievas ir angelai gali būti žiūrovais; žmonėms 
skirta būti veikėjais. Tai tektų pasakyti ypač apie katalikų visuo
menę, budinčią tikrojo Kelio tarnyboj. Jos gyvybingumas veik
liai reiškiasi kaikuriose šalutinėse reikšmės srityse, o pats bran
duolys — krikščioniškasis gyvenimas lyg ir mažiau vertinamas. 
Jos veikla turėtų telktis apie Kristų ir spinduliuoti visame gy
venimo plote. Tiktai tuo būdu ateizmo grėsmė ir su ja slenkanti 
vergija galės būti atitolinta bei išvengta. Pr. G.

J. van. Eyck.
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Berlyno muzėju*.

Savaitės įvykiai
“Raudonoji Armija už jus kraują liepo, o jūs norite dabar Len

kiją parduoti amerikiečiams” — pareiškė susijaudinęs Chruščio
vas, vos išlipęs iš lėktuvo Varšuvoj, kur politinė būklė stipriai 
įsitempė. Su juo atskrido patys žymieji Kremliaus pareigūnai — 
gen. Žukovas, Molotovas, Mikojanas ir Kaganovičius. Staigus jų 
pasirodymas buvęs ultimatyvinio pobūdžio: jie bandė sulaikyti 
vad. tautinį komunizmą, kurio priekyje atsistojo— min. pirm. 
Cyryankiewicz, kompart. sekr. Ochab ir Gomulka. Ypač pavojin
gu laiko Kremlius pastarąjį, ku- •---------------------------------------
ris už nepalankumą Stalinui 4 
metus atsėdėjo kalėjime. Dau
gumas komp. narių yra jo pusė
je ir jo įtaka pasidarė neginči
jama. Jis vėl išrinktas gen. par
tijos sekretorium. Kremlius 
bandė posėdžiaujančio centr. 
komiteto narius paveikti, kad 
būtų išrinkti Kremliui palankūs 
asmenys. Kol vyko slapti pasita
rimai, kariuomenė su 800 tankų 
buvo sutelkta aplink Varšuvą, 
net iš R. Vokietijos sovietų dali
niai buvę pašaukti Lenkijon. 
Nepatikrintom žiniom, įvykę 
vietinio pobūdžio susirėmimų su 
lenkų daliniais. Tuo tarpu ka
riuomenės judėjimas sustabdy
tas, bet įtampa Varšuvoj nėra 
praėjusi. Tautinio komunizmo 
šalininkai reikaląuja atšaukti 
marš. Rokosovskį, Kremliaus 
atsiųstą patikėtinį, kuris kol kas 
tebėra krašto • gynybos ministe- 
ris ir kariuomenės vadas, at- į 

gi visą sovietų kariuomenę. Į. 
naują politbiurą jis nebeišrink- 

, tas. Rekosovskis kaltinamas sta- 
linizmū; esą jis 1952 m. neteisin-

ir vieno pasitraukimas iš socia
lizmo rikiuotės viską ardo. Ti
to atkirtęs, esą kalta muzika, 
duodama iš Kremliaus. Krem
lius buvo išsiuntinėjęs bendra- 
rašti, kuriuo pabrėžiamas, visų 
kraštų kompartijų priklausomy
bė nuo Sov... Sąjungos. Atrodo, 
tai buvo padaryta prieš Chruš
čiovo nusistatymą, nes jis anks
čiau Tito komunizmą buvo pri
pažinęs tikru ir pareiškęs, kad 
atskirų kraštų kompartijos ga
linčios turėti savo pažiūras. Ste
bėtojų nuomone, Tito Krem
liaus pareigūnų -neįtikinęs savo 
teorijos teisingumu ir netgi atsi
sakęs pareikšti savo solidarumą 
su Krręmlįumi. JAV prez. Ei- 
senhoweris pareiškė teiksiąs Ju
goslavijai pagalbą ir toliau, su
laikydamas kol kas 200 spraus- 
minių lėktuvų ir sunkiųjų gink
lų teikimą. .

_____ _ __  į Sov. Sąjunga — Japonija 
šaukti sovietų karininkus ir net-, pasirašė sutartį, kuria oficialiai 

’ baigtas karas ir atnaujinami 
diplomatiniai santykiai. Sovietai 
pažadėjo: grąžinti dvi užimtas 
salas iš 4, remti Japonijos pri
ėmimą į . JT, atsisakyti repara-

KAS NAUJO
Šeši komunistų vadai pasi

traukė iš “darbininkų - progre- 
sistų” partijos. Jų tarpe yra ir 
G. Caron, Quebeco prov. kom
partijos pirmininkas. Jie tai pa
darę esą dėl dabartinių Krem
liaus valdovų antisemitinės po
litikos. Laukiama ir daugiau pa
sitraukimų.

KANADOJE?
specialistų patartas, ministeris 
rekomenduoja naudotis Rentge
nu tik gydytojo priežiūroj.

Vakaruose nėra ryžto

“Neužmirškit, kad Kanada 
yra nepriklausoma valstybė”,— 
priminė prekybos min. Howe 
kalbėdamas Milwaukee versli
ninkų sąjungos nariams. Jo nuo
mone, amerikiečiai neturėtų 
užmiršti, kad kanadiečiai' lygiai 
didžiuojasi savo kraštu kaip ir 

• amerikiečiai. Pastarųjų įmonės 
Kanadoje esą turėtų įsileisti 
daugiau kanadiečių dalininkų. 
JAV turėtų daugiau pirkti Ka
nadoje išlyginti deficitui (jis 
siekia $915 mil. per 1956 m. 8 
mėn.). Imtis dirbtinių priemo
nių jam išlyginti Kanados vy
riausybė neketina. Panašias 
mintis min. Howe pareiškė ir 
Čikagoj, kur kalbėjo kanadiečių 
klubui. Min. Howe yra gimęs 
JAV. Šiuo metu jis vyksta Japo- 
nijon, kur prekybos reikalais 
užtruks dvi savaites.

Sugauti penki “zuikiai” sici
liečiai, plaukę be vizų Kanadon 
1.650 t. laivu “Joliette” iš Mar
seille. Be to, rasta karste kont
rabandinių prekių — konjako, 
moter. apdarų, kvepalų. Du lai
vo tarnautojai nubausti $200 ir 
$50. Siciliečiai sakosi 
JAV pas gimines.

vykstą j

Imigracinė komisija 
Maroką, Tuniziją ir 
telkti naujų imigrantų, tinkamų 
ypač žemės ūkio darbams. Ne
patenkinti nauja arabų valdžia 
prancūzų kolonistai nori persi
kelti Kanadon.

išvyko j 
Alžeriją

Kanadietė vienuolė Franęoise 
- Solano, kuri su kita vienuole 
Alžerijoj buvo pagrobta, atras
ta visiškai nusilpusį o jos drau
gė — sušaudyta. Jos buvo ara
bų sukilėlių priverstos slaugy
ti jų sužeistuosius.

Priešinfliacines priemones vėl 
svarstė Kanados Banko valdy
tojas drauge su finansų bendro
vių atstovais. Bendrovės suti
ko dar daugiau suvaržyti pasko
las apribojant bendrą sumą ar
ba reikalaujant iš pirkėjų dides
nio pradinio įnašo. Kanados 
Bankas ryšium su priešinfliaci- 
ne politika vėl pakėlė palūkanas 
nuo 3% iki 3%%. Tai jau šeštas 
pakėlimas per 14 mėn. Anksčiau 
palūkanos siekė tik 1%%.

Mėlynasis Kryžius Ontario 
prov. pakėlė savo nariams ligo
ninės mokestį, nuo ateinančio 
sausio mėn.: 15 et. paskiriem as
menim ir $1 šeimoms.

Visi atsimena, kaip sunkiai 
JAV senate ir Atstovų Rūmuo
se buvo svarstoma pagalba ki
toms valstybėms. Ypač buvo 
karšti ginčai ir protestai dėl pa
galbos komunistinei Jugoslavi
jai. Atstovai tada aiškiai pasisa
kė, kad komunistams pagalbos 
duoti nereikia. Čia ir preziden
tas ir Dulles parodė visą užsi
spyrimą ir pravedė beveik vis
ką, ką norėjo. Dėl Jugoslavijos 
buvo palikta spręsti pačiam Pre
zidentui.

Praeitą savaitę Prezidentas 
svarstė šitos pagalbos teikimą 
Jugoslavijai ir klausimą salia
moniškai išsprendė, reikalauda
mas, kad:

Jugoslavija pasiliktų nepri
klausoma savo politikoj nuo so
vietų;

nesiektų komunistų turimo 
tikslo užkariauti pasaulį;

sunaudotų pagalbą savo kraš
to gynybos reikalams.

Kol tai nebus įrodyta, karinė 
pagalba sulaikoma; 200 spraus- 
minių lėktuvų nebus*dabar pa
siųsta; siunčiama pagalba tik 
kviečiais, taukais, aliejumi, med 
vilne. Ligi šiol per 7 metus JAV 
vyriausybė sušelpė Jugoslaviją 
vienu milijardu dolerių. Ameri
ka šelpė, nors puikiai žinojo, kad 
Tito yra diktatorius ir savo 
krašte veisė komunizmą. Jokių 
demokratizmo žymių šioje vals

Mūsų bendradarbis Niujorke

PABĖGO VENGRIJOS STALINAS

Avalynės pirkėjus perspėjo 
sveikatos m in. Martin, pareikš
damas, kad naudojimasis Rent
geno spinduliais pritaikant apa
vą yra abejotinos yertės, o vai
kams netgi žalingas. Radiacijos

Profesinių sąjungų organo 
“Nepszava” žiniomis, Matyas 
Rakosi, buvęs Vengrijos komu
nistų šefas — gen. seekr., vadi
namas vengrų Stalinu, pabėgęs 
užsienin. “Būtų neteisinga ir pa
žemintų mūsų darbininkus, jei
gu nepasakytume atvirai, kad 
Rakosi nebėra Vengrijoj.. * — 
rašo laikraštis. Stalino laikais 
jis daugeliui nuėmė galvas, jų 
tarpe ir vidaus reik. min. Lasz- 
lo Raijk, kuris buvo sušaudytas 
1949 m. už įvairius nusikalti
mus, ypač titoizmą. Dabar, kai

lazda atsisuko kitu galu, liko 
suimti Rakosi šalininkai, saugu
mo augštieji pareigūnai, už “so
cialistinės teisės” pažeidimą. Jų 
laukia teismas. Pats Rakosi gal
būt jo išvengs, jei pasieks vaka
rus. Jis turi 64 m. amž. Oficia
liai jis atsistatydino iš pareigų 
liepos 18 d. dėl “nesveikatos ir 
senatvės”, nors dabar vengrų 
spauda rašo, kad kompartija 
privertusi jį tai padaryti. Jis bu
vo vienas didžiausių Tito prie
šų. Dabartinis Vengrijos min. 
pirm. Geroe apsilankė pas Tito 
ir santykius išlygino.

tybėje nėra. O vistik demokra
tiški Vakarai palaikė diktatūri
nę valdžią. Kai palygini Tito 
kad ir su tuo pačiu Ispanijos 
Franko, tai diktatūros atžvilgiu 
skirtumų nematyti. Tik vienas 
iš dešinės, kitas iš kairės. O 
Franko nors ir nerengia pasau
lio užkariavimo planų, nesideda 
su sovietais ir neorganizuoja 
Amerikos viduj 5-ios kolonos, 
yra traktuojamas daug blogiau. 
Jis diktatorius, o Tito — avinė
lis.

Dabar Tito užsimojęs dar 
daugiau. Jis nori apjungti visus 
Maskvos satelitus Europoj ir 
pats atsistoti jų priekyje. Ne 
Maskva, bet Belgradas bus nau
jas Europos komunizmo cent
ras! O iš esmės koks skirtumas?

Vakarai, reikia atvirai jau pri
pažinti, nemokėjo laiku pa
spausti Tito ir nesugebėjo jo 
priversti eiti demokratizmo link 
me. Kai Stalinas jį spaudė, rei
kėjo ir Vakarams statyti sąly
gas. Padėtis Jugoslavijoj yra ir 
buvo labai sunki: neužtenka 
duonos ir kito maisto. Vakarai 
mielaširdingai ištiesė pagalbos 
ranką, šelpė tol, kol Tito nesu
ėjo vėl į gerus santykius su ru
sais. Dabar stato sąlygas! Ar ne 
per vėlu? Reikėjo šias sąlygas 
ir kitas statyti prieš 7 metus. O 
dabar Tito gali tik pasijuokti iš 
Vakarų ir nusisukti. Jis randa 
pagalbą jau ir pas Nikitą, kuris 
mielu noru jį “sušelps” ir paims 
jį j savo tinklą. Ir vėl Vakarai 
liksis gavę arbūzą...

Kova už Kremliaus sienų
Daug spėliojiihų buvo sąryšy 

su Chruščiovo apsilankymu pas 
Tito, o dar daugiau — su staigiu 
ir paslaptingu Tito išvykimu į 
Jaltą. Vienas iš jų buvo toks: 
Tito vykęs į Jaltą Chruščiovo 
kviečiamas sustiprinti jo pozici
jų. Dabar • Maskvoje vėl iškilo 
komunistų viršūnėse susiskal
dymas. Vieną pusę laiko Chruš
čiovas su Bulganinu, kitą—Mo
lotovas, Suslovas, Kaganovi-

čius ir paskutiniu laiku prie jų 
prisijungęs • kaukazietis Mikoja
nas. Esą jie turi partijos Cent
ro Komitete daugumą.

Chruščiovas, kaip žinoma, po 
XX komunistų partijos kongre
so pasakė slaptame posėdy kal
tinimo kalbą Stalinui ir dabar 
visur varo nustalinimo politiką 
Rusijos viduje ir santykiuose su 
satelitais ir su Tito, kuris dau
giausia yra nukentėjęs nuo Sta
lino, o kartu yra daug nukentė
ję ir kituose kraštuose taip va
dinami titoistai. Dabar papūtus 
naujiems vėjams tie titoistai 
statomi į pirmas pozicijas, žino
ma, jei jie išliko gyvi. Jei mi
rė, tai pasitenkinama antru lai
dojimu, tik šį kartą jau su viso
mis iškilmėmis, kaip tai įvyko 
Vengrijoje.

Visoj eilėj satelitinių valsty
bių įvyko žymių permainų li- 
beralizacijos prasme. Ryškiau
sias pavyzdys — Lenkija. Anks
čiau nebūtų buvę galima tikėtis 
tokio liberališko teismo, koks 
vyko teisiant Poznanės sukilė
lius. Ir viešas, ir su drąsiomis 
gynėjų kalbomis, su teisingais 
liudininkų parodymais, ir su pa
čių kaltinamųjų parodymais, ku 
rie griovė jų išgautus policijoj 
parodymus, ir pagaliau sprendi
mas su labai, švelniomis baus
mėmis. Teismas visai nekomu
nistiškas, ir visai netoks, kokius 
mes buvome pratę matyti. Buvo 
teisiami ne sukilėliai, bet visas 
komunistinis režimas.

Panašus atoslūgis eina ir ki
tuose kraštuose: Čekoslovaki
joj, Vengrijoj, Kinijoj. Tito tuo 
naudojasi ir nori sukurti naują 
komunistų centrą apie save. 
Chruščiovas ir kaltinamas, kad 
jis, varydamas nūstalinimą, silp 
nina Maskvą, ir jis neatlaikys 
šio naujo proceso. Gi stalinistai 
siekia išlaikyti Maskvos galią 
visoj pilnumoj ir satelituose.

Jeigu spėliojimai pagrįsti, tai 
mes stovime prieš naujus įvy
kius. Kova tik žodžiais nepasi- 

(Nukelta į 7 psl.)

pWo, nork jo'YfiHiĮHSž DUVO
arti, atleidęs 200 žydų karinin
kų. '

f xjo' veiklai tirti paskirta spe- 
j ciati komisija.
j.. Nežiūrint sovietų grasinimų 

ir maskvinės spaudos puolimų, 
Lenkija pasuko nepriklausomy
bės linkme, nors lenkų kompar
tijos organas pareiškė, kad nau
jas posūkis nereiškia pasineši- 
mo vakariečių politikos pusėn. 
Kol kas Kremliaus reakcija dar 
nepaaiškėjo. Yra žinių, kad ir 
pačiame Kremliuje vyksta kri
zė.

Vengrijoje trijų universitetų 
studentai įteikė komunistinei 
vyriausybei raštą reikalaudami 
kraštui daugiau laisvės, geres
nio pragyvenimo, mirties baus
mės panaikinimo, leidimo lan
kytis užsieniuose, spaudos lais
vės ir t.t. Jeigu vyriausybė per 
dvi savaites nieko nepagerins, 
studentai grasina pradėti masi
nes demonstracijas.

Tito nepasiduoda
Jau paaiškšėjo, kad Tito vizi

tas Sov. Sąjungoje lietė besi
plečiantį tautinį komunizmą. 
Esą Chruščiovas pareiškęs, kad

jungoj. Taip pat pasirašyta pre
kybos sutartis.

Kancl. Adenaueris 
pertvarkė ministerių tarybą,- iš
skirdamas keturis min^sterius, 
jų tarpe Teodor Blarik,' krašto 
gynybos min. Jo vieton pakvies
tas Fr. J. Strauss, atominės ener 
gijos min., kuris yra linkęs su
lėtinti kariuomenės organizavi
mą. Jo nuomone, reikia turėti 
mažesnę, bet geriau paruoštą 
kariuomenę. Nepasitenkinimo 
sukėlė nepaskyrimas Fr. V. 
Brentano vicekancleriu, nes pa
starasis partijos sluogsniuose 
numatomas Adenauerio įpėdi
niu. '

Suezo byloj
nieko žymesnio. Po Saugumo 
Tarybos rekomendacijų laukia
ma tiesioginių derybų tarp Egip
to — Britanijos - Prancūzizjos, 
Ženevoj. Paryžiuje tarėsi britų 
- prancūzų vyriausybių galvos 
ir pareiškė laukiančios Egipto 
pasiūlymų. Suezo kanalo naudo
tojų bendrovė jau įsikūrė ir va
dinasi SCUA. Jos administrato
rium paskirtas Danijos gen. kon 
sulas Niujorke E. Bartels. Ne
trukus ji pradės operacijas.

VIDAUS KOVA KREMLIUJE
Kad Sovietų Sąjungos vidu

je kaž kas dedasi, kad ten vyks
ta ne tik varžybos dėl valdžios, 
bet ir kova dėl bolševikinės 
valstybės pobūdžio'bei valdymo 
metodų, pasaulio spauda seniai 
pastebėjo. Dabar štai laisvojo 
pasaulio ukrainiečių spauda 
spausdina korespondento iš Že
nevos pranešimus, pasak kurių 
dabar Kremliuje vykstančiose 
varžybose didelį vaidmenį vai
dinanti Ukraina, o ypač ukrai
niečiai sovietų armijų maršalai 
prieky su maršalu Grečku. Esą, 
Molotovo, Mikojano, Kaganovi- 
čiaus grupė rugsėjo vidury 
Chruščiovą jau būtų sudorojusi, 
jei ne ukrainiečiai maršalai. Uk- 
rainiečiair mat, stovį už naująją 
liniją ir prieš grįžimą prie stali
ninės sistemos.

Kai Molotovas norėjęs jau 
veikti pridengiamas savo bičiu
lio Žukovo, ukrainiečiai marša
lai,, kurie valdą visus svarbiau
sius karinius postus, Žukovą izo
liavę. Milicija Maskvoje nedrį
susi pajudėti. Žukovas, pasiju
tęs be galios, išvykęs į Sočį ne
va atostogų. Mikojanas skubiai

mas naujos Sovietų Sąj. san
tvarkos projektas — respublikų 
federacijos. Jei tai tiesa, išeitų, 
kad rytų Europoje lauktina di
delių naujovių, nes sąjungos pa
vertimas federacija, be abejo
nės, paliestų ir satelitines vals
tybes.

Ukrainos Kievo valdžia palai
kanti Chruščiovą. Manoma, kad 
šį Kremliaus kivirčų laikotarpį 
Ukraina išnaudos savo savaran
kumui plėsti.

Varšuva. — Kompartijos or
ganas “Tribūna Ludu” perspė
jo prez. Eisenhowerį ir kancl. 
Adenauerį nesikišti į jų “laisvės 
procesą”.

karišku 
Tito.

Dabar

lėktuvu išskridęs pas

Maskvoje esąs ruošia-

MEDICINOS NOBELIO 
PREMIJA

šiemet paskirta trims gydyto
jams: vokiečiui W. Forssmann, 
amerikiečiams A. F. Cournand 
ir D. W. Richards. Pirmasis pats 
rizikavo savo gyvybe įleisdamas 
gyslon specialių medžiagų šir
dies veikimui tirti. Jo idėją vė
liau pritaikė praktinėj medici
noj du amerikiečiai, Columbia 
un-to profesoriai. Dabar jie visi 
trys dalinsis $38.633 premija, 
kuri jiems bus įteikta gruodžio 
10 d. draūge su kitų sričių No- - 
belio premininkais.



Šiandien -nebe tik arabai, ki-

tais prasiveržia ir tarp baltų ka-

voti murinai” šiaušiasi, kelia 
kačių koncertą prieš svetimtau
čiu kapitalą jų krašte, bet toks 
nihilistinis patriotizmas, atseit
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atlieka eskimų šunim, o kaikada

Brangus sūneli, martele, 
anūkėliai,
Vakar buvo sekmadienis. Pa- 

melžiau karvutę anksti, atsigu
liau, nes aš viena, nėra ką dau
giau dabar daryti. Pasibeldžia į 
duris ir atneša laišką nuo Jūsų, 
nuotraukas. (Laiške buvo svei
kinimas Motinos dienos proga ir 
šeimos nuotraukos. Red.).

Labai dėkoju Jums. Glosčiau 
savo šiurkščia ranka anūkėlių 
galvytes. Gal gyvi ir sakytų: 
“Bobute, peši!” Ne nepešu, o 
mano ranka labai šiurkšti, anū
kėliai. Ranka jau tokia. Augi
nau sau užvadėlius, o dabar vie
nai reikia ir mėšlą išmėžti, ir 
tvoras tverti ir nuo lopetos ran
kos šiurkščios, suskilo dideliais 
ravais. Ir mėšlą reikia su ran
kom ant bulvių dėti. Su šakėm 
neužteks visiems daržams. Ir su 
kuo priveši?

Labai dėkoju už laiškus ir 
nuotraukas, su kuriom aš prisi
džiaugiu. Rodos, kad tu A... su 
savo šeimynėle atvažiavai pas 
mane jau apsilankyti. Aš labai 
tavimi rūpinausi, meldžiausi už 
gyvą ir mirusį, o dabar, ačiū 
Dievui, visi gyvenat.

Jau devyni metai mes be šv. 
Bažnyčios. Pas jus yra. Tai Jūs 
dažnai nueikit ir vaikučius mo
kinkite. Kaip sunku be šv. Sa
kramentų gyventi. Kūną, ačiū 
Dievui, apdengiame ir neblogai 
maitiname, o siela liūdna, nėra 
kur apiplauti. Gyvename tam
sybėje, tai tik tikėjimo kibirkš
tis dar gaivina. Gegužines pa
maldas giedodavome pas P..., 
nedaug jaunimo suseidavo, o ga
vėnios sekmadieniais pas R ... 
ir Velykų Aleliuja labai daug 
susirinko ir gražiai giedojome. 
Tai visas džiaugsmas mūsų bu
vo. Jonukas (šios motinos anū
kėlis Tcronte. Red.) tai gal ir 
prie šv. Komunijos priėjęs. O j 
laimingas vaikas.
' Daug turėtų vaikučiai su kuo

neišeina iš mados, nesvarbu, ko
kį darbą dirbtų (čia turima gal- 

. voje kartu su šiuo laišku siun
čiama nuotrauka. Red.). Išvaiz
da mano gražiai atrodo, nenusi
gąstom savo mamos. Tik viršu
je dantų nei vieno neturiu, d 
apačioj keli ir tie kiauri. Susidė
tam, bet toli namų dantistas, o 
kelionė - nesulyginsi su Jūsų.: 
Akys — be akinių negaliu išma- 
tyti, tai į nuotraukas pto aki
nius žiūriu. Toje, kur darbe* aš 
nepažinau tavęs A... Kaip, labai 
gerai įsižiūrėjau ir kiti įtikino, 
tada supratau ir labai apsidžiau
giau, kad iš pulko mano vaikų 
gražiausia atrodai ir visa tavo 
šeimynėlė...

Labai gražiai atrodo martelė, 
labai patinka, kažin ar teks pasi
matyti? Rugpjūčio mėnesį jau 
mama uogauja. Atsiminkite. De
guto su odekolonu ir sviestu su
maišiusi pasitepa veidą, užsi
mauna ilgas kelnes, batukus; 
skarele balta, ir uogauja su di
dele kaše, kur bulves plauna, 
nes uogų daug čia. Su mažom 
neina nieks. Ar lietus ar gied- 

'ra, kaip skruzdėlė eina. Sako, jei 
pas Jus nėra uogų ,tai džiovintų 
pasiųsime Jums. Ir gal uogie
nės, nes mama visų daliai pri
renka. Arti eina viena, o toliau 
jau pulkas, nes meškų yra — 
kad nesudraskytų. Dar neatsiti
ko, bet matyti daug kas matė 
gyvą. Negyvą ir aš, anūkėliai, 
mačiau. Ir mažus meškiukus 
gyvus augino kaimynai. Baisūs 
žvėrys, anūkėliai.

Dabar gamta labai graži ir

lerinom, už tai šeima sugalvojo 
naują hcbby — medžioklę Afri
koj ir geografinę ekspediciją į 
Abisinijos kalnus — tam “mi- 
šiuginui“ pagydyti. Tretysis 
lordas Rotšildas (po Antano ir 
Edmundo) visai ne bankininkas, 
mokėsi džazo muzikos, karo me- 

________ tu laimėjo 3 medalius, kaip žval- 
tama, kokia ekonominė tuštuma Į gybos karininkas nacių fronte, 
atsivertų, jei tas užsienio^ kapi- įsirašė į Darbo Partiją, tapo so- 
talas, paklausęs pikto žodžio,, cialistu. Dėl savo studijų, pra
šoktų tuoj emigruoti lauk. “The mintas “varlių dėde”, kaip moks

sę jų pramonės administruoja 
užsienio kapitalas. Visai užmirš-

Globe and Mail” kelis kart gana 
kritiškai atsiliepė dėl farmose 
darbininkų trūkumo, atsakant į 
piktus priekaištus, kam nauji 
imigrantai veržiasi tik į miestus 

t ir net iš tolo saugosi farmų. Pa
gal dienraštį, farmose, išskyrus 
vos kelias specialias šakas (ta
bako, cukrinių runkelių), už-

kaip mieste, kai darbo valandos 
gi dvigubai ilgesnės ir, kas dar 
blogiau, ta darbo jėgų paklausa 
kaime užtrunka tik kelis mėne
sius į metus, daugiau 7-8, palie-

bių pašalpos, be draudimo nuo 
ligų, be kompensacijų, žodžiu, 
“jo paties valiai”... Tai mato
te, kokia vyraujanti padėtis bū
tų dar ir šiandien Kanados tau
tos ūky, jei svetimojo, ypač ame 

būtų iškėlusi Kanados pramonę. 
Dėlto, kaip ten bebūtų, *teųka 
visada nuosaikiau kalbėti apie 
svetimtaučių kapitalo “apeti
tus”, taigi ir -apie Rotšildų biznį 

■ Kanadoje, dabar darantį pir
mus, bet “stiprius kūdikio žings 
nius”, siekiant bilijonus dolerių 
—- pradžiai. Tenka išfiltruoti 
fantastines žinias bei neoficia
lius davinius, paduodant tik 
stambesnes patikrintas infor
macijas. Tačiau spauda nemažai 
rašo, ne tik apie Rotšildo kapi
talus, bet ir jų šeimą, praeitį. 
Buvo daug rašalo išlieta apra-

rikoniškojo kapitalo invazija ne-

grožėtis^ galima.^ Tik Jūs tos lai- .ganį, kad vyr partnerio Antano 
Rotšildo duktė ištekėjo už paša
laičio, ne už Rotšildo. Gi ši biz
nio dinastija laikosi taisyklės: 
“Tik Rotšildas — vertas Rot- 
šiidaitės” ir vice-versa. Iš 58 ve
dybų 19 šimtmetyje — pusė bu
vo tarp pirmos eilės pusbrolių 
(žydų tikyba to nedraudžianti). 
Mat, ne tik išsaugoma kapitalas, 
bet ir geriau išlaikoma biznio

reikia susipažinti, pasidžiaugti...
... Dabar daržus atsodinau, 

tai pasilsiu, kol pradėsiu kau
puoti ir šienas atsidarys, uogos. 
Labai man sekasi uogauti. Gal 
pas Jus nėra. Parašykite. Jūs ir 
daržo neturite, tur būt. Parašy
kite, kiek' sodinate. O jei nieko, 
tai labai sunku gyventi Jums iš 
uždarbio. Juk nemoka perdaug. 
Iš Jūsų nuotraukų matytis di
delis skirtumas, nors vienos ma
mos vaikai. Pas mus kad ir už 
tokio stalo sėdi, išvaizda kitokia. 
Ta kaip nuotrauka tavo sesučių 1

mės netrokštate... > ;
... Labai mutfris nesirūpinki

te, nes pasaulio augštyn kojom 
neap versi. Taip visko turime, 
ko šiai dienai reikia, o ryt vėl 
Dievas duos.

Pasilikit visi sveiki, anūkėliai, 
martele ir sūneli. Visus labai iš
bučiuoju. Tegul Jus visus Die
vas laimina, o Jūs neužmirški
te Dievo ir šv. Bažnyčios. • •-*.'£ 

Jūsų mama. '
Pastaba: Laiškas yra rašytas 

ne pačios motinos, bet dukters, 
motinai diktuojant. Dėl to kaž
kuriose vietose pasakojime iš 
pirmo asmens pereinama į tre
čią — vietoj aš sakoma ji... 
Laiškas rašytas š.m. birželio 
4 dieną.

Ar žinai lietuviškosios šalpos 
motto: “Lietuvis padeda lie
tuviui varge”.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

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

ODA SIUNTINIAMS!
ŠIĄ SAVAITĘ oda batams ir pusbačiams PARDUODAMA

URMO KAINA.
• b

Pirkite ir siųskite dabar, nes vėliau jūsų namiškiai negaus 
siuntinio prieš Kalėdas.

ENCHIN LEATHER SUPPLY
46C BATHURST ST., TORONTO, ONT. 

(Truputį į pietus nuo College) 
Atidaryta kasdien ir visą dieną šeštadienį.

niekuomet viešai neskelbia ba- 
, Įanso, nei metinių apyvartų, esą, 
’ tai privatus, šeimos bankas. O 

tai padeda sutraukti tokių tau
pytojų, kaip rusų caras (stam- 

' būs indėliai dar tebėra), kaiku- 
rių religinių sektų, pusės tuzino 
Pietų Amerikos diktatorių.

Bankas Londone laiko 150 
tarnautojų, kurių ligi mirties 
neatleidžia ir nešalina iš darbo, 
net laiko siaubu, jei retkarčiais 
kas nors bando pats atsistaty
dinti (atrodo, dėl biznio paslap
čių). Jų banko, kuris speciali
zuojasi paslaptingų taupytojų 
sąskaitom, bei finansavimu už
sienio prekybos (nors nevengia 
ir patys investuoti) priešakyje 
stovi 69 metų Antanas R., “gu
minės psichologijos“ vyras, la
bai nekalbus, bet, esą, geras 
klausytojas (niekad jam ne
reikią ką nors dukart pakarto
ti) ir jo sūnėnas Edmundas, 39 
m., linksmas ir labai žvalus -ma
tematikas. Kiti Rotšildai esą — 
minkštesnio aukso, nesikišą 
daugiau, išskyrus atsiimti iš 
banko metinio pelno dalį. Pav., 
James Rotschild, aistringai 
mėgstąs arklius, milijonus pra- 

. lošęs rizikuodamas lenktynėse. 
Prieš tai lėbaudavęs chroniškai, 
net siekdamas Paryžių, kur dė
josi “sponsorium” dailiom ba-

lininkas (biologijos daktaras), 
didžiuojasi ir dabar, kad — iš
tvėręs vieną savaitę banke, tu
rėjęs tiek kantrybės (tėvų spau
džiamas), šiaip jau mėgsta links 
mai pasakoti nuotykius, kaip 
buvęs špionažo karys. Ir jo hob
by piano. Šeimos nepasitenkini
mui daužąs “nekošernus” daly
kus: revoliucinius maršus ir kt. 
Jo pusbrolis Lionel Walter, la
bai žiaurios, aštrios išvaizdos, 
betgi nepaprastai švelnios sie
los, jau iš mažens nemėgęs ban
kų, užuot juos lankyti, paspru
kęs į gamtą, rinkdamas vabz
džių kolekcijas, studijavo stir
nas ir atsigabeno 4 zebras iš Af
rikos .kelionių. Jo galingų dė
džių pasipiktinimui nebūdavę 
galo, kai jis, 4 zebras pasikinkęs 
darė sau pramogą pasivažinėti 
po Londono priemiesčius. Su
draustas persimetė į muziką, su
organizavo privatų orkestrą ir 
svečius linksmindavo naminiu 
cirku. Jo tėvas Alfredas, pasa
kojama, savaitgaliams išvažiuo
davęs iš Londono į savo pilį už
miesty privačiu, tik jam vienam 
paduodamu traukiniu ir arbatą 
maišydavęs tik gryno aukso 
šaukštuku.

Austrijos imperatorius Pran
ciškus II jų protėvį Saliamoną 
pakėlė baronu už skandalą ka
rališkuose rūmuose. O skanda
las buvo toks, , kad jis leido sau 
nusivilkti fraka šokiu metu, iš 
kurio pabiro perlai ir deiman
tai šokėjoms patraukti (mat, 
jam nesisekę šokti). Anglijoje 
tik 1885 m. karalienė Viktoria 
Rotšildų šeimą pakėlė Į lordus. 
Kitaip elgėsi su jais Hitleris, ku
ris visur pagrobė (be atlygini
mo) R. biznius. Liudas Rotšil
das, naciams okupuojant Pran
cūziją, nesuskubo pabėgti ir* 
kaip žydas tuoj buvo uždarytas 
Dachau? paskiau Belzeno konc- 
lageriuose. Jo giminėms Londo
ne vos pavyko jį išpirkti, tik po 
14 mėn., sakoma, už juokingai 
mažą kainą — 21 milijoną dole
rių. Mat, naciai buvę sužavėti, 
kad mokama ne pinigais, o re
tom, trūkstamom prekėm, pa- 
siunčiant jas laivu į Švediją ...

Šalia Liudo, baronai James ir 
Maurice Rotšildai sudarė pran
cūzišką šaką ir žinomi, kaip mė
gėjai plačiai pagyventi. Vienas- 
iš jų gamino Bordeaux vyną ir 
buvo įsigijęs dideles dirbtuves, 
kurias naciai žiauriai apgriovė 
laike okupacijos. •

Ir štai dabar Rotšildų milijo
nai, greičiau bilijonai — atžy
giuoja į karališkąją Kanadą, tai 
istorinis įvykis, o ne kasdieni
nis!

Kai mes perdaug kalbame ir 
ginčijamės, lyg apakę, dėl niekų, 
žmonės gi ne žodžiais, o darbais 
kuria istoriją. Kas dar įdomiau, 
nemėgsta vardo vartoti. Be iš
kabos net rezidencija Londone, 
išskyrus Ratšildų herbą — pen
kias strėles, rodančias jų penkis 
bankus: Vienoj, Neapoly, Frank 
fur te (kurių jau nebėra) ir Lon
done bei Paryžiuje. Ir jų inves
ticijos Kanadoje eina ne Rotšil
dų, o kitų firmų vardais, kurias 
jie finansuoja. Stambiausios iš 
jų yra Brinco ir Riotinto, 1952

m. įsteigtos. Smulkesnės (iš 
anksčiau): 1. Alliance Assuran- 

• ce Co. of London, su skyriais 
Toronte, Montrealy ir Vancou- 

į very, pelningo draudimo b-vė, 
2. United North Atlantic Secu- 

s rities Ltd., Montrealy, ieškanti 
' sau erdvės pinigų investavimui.

Ji turi perėmusi Hamiltone nau
ją dirbtuvę “Canadian Convey
ors Ltd.” ir Edmontone “Pre
mier Steel Mills“ (plieno gami
nių). 3. Five Arrows Securities 
Ltd., smulkiems investavimams.

Tačiau nors jos daro milijo
ninius biznius, tėra tik vaikų 
žaislas su Rio Tinto ir ypač Brin 
co korporacijom. Smallwoodas, 
Newfoundlando premjeras pasi
rašęs sutartį su Brinco preten
davo, kad tai stambiausias šio 
šimtmečio real estate biznis v£ 
same Amerikos kontinente. O 
net ir pats Sir Winston Chur
chill šią schemą pavadino “gran
dioziniu imperijos bizniu”.

Rio Tinto Mining Co. su cent
ru Londone, interesuojasi tik 
labai plačiom operacijom, ku
rios spiralės pačioj viršūnėj sė
di Antanas Rotšildas. Po 1952 
m. įsigijo finansinę kontrolę jau 
55 kasyklų bendrovių (vario, si
dabro, švino, cinko ir urano) 
septyniose Kanados provincijo
se, jų -rankose 50% Kanadoje iš
kasamo urano. Blind River, Ont. 
urano kasyklos planuojamos 
ateity padaryti stambiausiom 
pasauly, su. galima produkcija 
už vieną milijoną dolerių urano 
kasdien, administruojamos El
dorado Mining Co., kurių 3/* ak
cijų supirkta Rotšildų banko, 
veikiant per Rid' Tinto. '

• Rio Tinto Corp. įsteigta 1873 
m. Anglijoj, su 200 milijonų do
lerių (dabar, spėjama, dešimte
riopos vertės) vario kasyklom 
Rodezijoje, urano kasyklom 
Australijoje ir Rondo aukso lau
kais (ištisa kasyklų serija) Pie
tų Afrikoje. Biržoje tvirtinama, 
kad ir karališkoji šeima turinti 
'akcijų, kaip jų turi Rio Tinto 
skyr. pirmininkas lordas Bess- 
borough, buv. Kanados general
gubernatorius depresijos laiku 
(1931 - 35 m.). ,

Bet už Rio Tinto dar stam
besnė yra Brinco - British New
foundland Corp., kurios prieša
ky stovi Edmundas Rotšildas, 
nors už jo, aišku, visas Rotšildų 
bankas Londone. Brinco akcijų 
kapitalas prašoka 5 bilijonus 
dolerių, jų tarpe tik nežymus 
procentas ir kanadiečių indėlių. 
Brinco, tikriau Rotšildų “šiau
rės imperija” Kanadoje plotu 
prilygsta Anglijai ir Valijai, (be 
Škotijos), nes apima 50.000 kv. 
mylių Labradore ir 10.000 New- 
fcundlande kas sudaro 40 mili
jonų akrų plotą. Tik kur-ne-kur 
skurdus indėnų kaimelis, ar es
kimų žvejų sodyba, balto žmo
gaus ranka dar nėra pasiekusi 
tų miškų bei girių, kurios dabar 
žada stambią medžio, lentų, rąs
tų bei popieriaus pramonę. Vien 
popiermalkių būsią 20 milijonų 
kordų dar neįžengtose giriose.

Nors tik 1953 m. Rotšildo sam
dyti geometrai ėmė sudarinėti 
apytikrį vietovių žemėlapį, 1954 
m. jau pradėta ieškoti mineralų 
bei metalų. Pasamdytas vyr. 
geologu Claude K. Howse, buv. 
Newfoundland© kasyklų vice- 
ministeris, kuris vadovauja 228 
vyrų — ieškotojų ekspedicijai, 
išskirstytai smulkiom grupelėm, 
kurios keliones į krašto gilumą

Susekta gana stambūs geležies 
rūdos (Labradoro rūda), titani- 
jaus, vario, cinko, švino, nike
lio bei azbesto klodai. Vedamas 
geležinkelis. Svarbiausia, kad 
rasta urano, kurio grynumas šie 
kia 35% (kai čekoslovakų - vo
kiečių uranas tik 2-3%).Spėja
ma, kad ateity gali būti surasta 
čia net didžiausi urano klodai 
visam Amerikos kontinente, nes 
radioaktyvūs spinduliai pagau
nami plote 8 mylių platumo ir 
85 mylių ilgumo. Premjeras 
Smallwood jau pranašauja, kad 
ši Rotšildo koncesija greit pri
vysianti ir pralenksianti Blind 
River urano kasyklas, kurks 
yra vienos iš pačių didžiausių 
pasauly.

Putojanti Hamiltono upė ak
menuotoj apylinkėj išvirsta į 
Bowdoin Canyon 302 pėdų kriok 
lį (kai Niagara Falls tik 160 pė
dų), kurio trenksmas girdimas 
net už 50 mylių. Technikai spė
jo apskaičiuoti, kad šio vandens 
užkinkymas duoda šansų elekt- 
tros jėgainei 4-5 milijonų arklio 
jėgų (kai pati didžiausioji JA 
V-bių jėgainė tėra tik 3 milijonų 
HP). Bėda, kad taip toli šiaurė
je, tiek jėgos nebent ateity tik
tų atomo skaldymui, nors tiki
masi greit perduoti į Montrealį, 
kuriame esąs amžinas elektros 
trūkumas. Tikimasi, tai būsianti 
pigiausia elektra, nes daug uolų 
ir akmenų aplink užtvanką sta
tybai.

Kas ligi šiol suminėta, vis tai 
pliusai, tačiau, be abejo, atsi
ras ir minusų Rotšildų bizniui,' 
kuriuos pavydi Ontario ir Que- 
beco spauda “užmiršo” sumi
nėti;

(Bus daugiau)

žvėrys ir žmonės džiunglėse KELIONĖS PIETŲ AFRIKOJE 
Rašo J. Pamituviškis.

(Tęsinys iš praeito nr.)

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

šalį. Labai atsargiai lygiagre
čiai pasiekėme dramblį. Tuoj su
stojo ėsti žolę ir atsisuko link 
jnūsų. Šoferis mynė ant gazo ir 
vėl didžiausiu greičiu šovėme į 
priekį. Dramblys nuo'staigaus 
mašinos suūžimo apsisuko ir pa
bėgo keletą žingsnių atgal. Mū
sų baimė buvo visiškai nepa
grįsta. Jis stebėjo mų§ ' ąip ir

griežtai draudžiama, todėl nie
ko jam negalėjau padėti. Kiek 
vėliau džiunglėse mano bendra
keleivis amerikonas padavė ba- 
būnui cigaretę. Pauostęs pradė
jo urgzti ir griebė didelį akme
nį. Išsprukome gerai paspaudus 
mašiną pirmyn. Daugiau babū- 
nų erzinti nedrįsome.

Pavakarėje užvažiavome vėl _
drambliui ant kulnų^. Sužviegė daugumas džiunglių.

Beždžionių žemė ir vėl 
nelemtas dramblys

Kuo toliau važiavome upės 
krantais, tuo daugiau laukinių 
gyvūnų sutikome, ypač daug 
zebrų, vandens ožių bei Impala 
ar Kudu antelopių. Pirmą kar
tą išvydome Eland antelopių 
bandą. Charakteringi ožio ra
gai, atrodo, lyg kas būtų susu
kęs, kaip virvę. Čia pat ganėsi, 
keletas.Tsessebe antelopių. Šios 
rūšies antelopės taip ,pat, retai 
matomos, pasižymi ragų trum
pumu ir ilga karvės uodega. Pa- 
jutusios pavojų išvysto iki 60 
mylių greitį. Per kelią augštai 
šokdama peršoko mažytė ante
lope su baltais taškeliais. Peršo
kusi sustojo ir pakėlusi mažytę 
galvutę su įdomumu žiūrėjo į 
mus. “Baby antelope”, — sušu
ko viena amerikonka. Mūsų va
dovas paaiškino, kad “baby” 
taip augštai nešoka. Čia yra pil
nai suaugusi Duiker antelopė. 
Nepaprastai grakštus gyvuliu
kas, nei kiek neaugštesnis už 
lietuvišką kiškį. Keista, bet 
vaikščioja visuomet pavieniui, 
išskyrus, kai poruojasi. Ožiukas 
truputi augštesnis ir turi labai 
mažyčius stačius ragelius. Ne
paprastai greitos ir vikrios, be 
to, per menkos, kad plėšrieji liū
tai ar leopardai užkabintų.

Netoli staigaus posūkio pama
tėm kažką keliu žygiuojant. 
Netikėjom savo akimis, bet tai 
buvo tikrenybė, keliu žygiavo 
rankomis susikabinę du suaugę 
babūnai (čia taip vadinama Pa- 
vian deždžionė). Dydžio maž
daug pusė žmogaus. Kai priva
žiavome labai arti, abi skubiai 
įsirangę į medžio viršūnę ir pra
dėjo staugti. Babūnai Afrikoje 
dažniausiai sutinkama beždžio
nių rūšis, taip pat įkyriausia. 
Kartais įdūkusios išveja iš far
mų ūkininkus, net užpuola bal
tųjų kaimus. Sakoma, kad juo
diesiems jos nieko nedaro. Ypa
tingai pavojingos užerzintos, 
šoka ant žmogaus ir bando per
kąsti gerklę.

Pervažiuojant Shingwedzi upę 
krantuose judėjo šimtai babū- 
nų. Mažiukai pliki babūniukai, 
kaip maži vaikai, žaidė tropinių 
medžių vaisiais, kabinėjosi ant 
šakų. Shingwedzi poilsio sto
vykloje išsikalbėjęs su miški
ninku patyriau, kad -babūnai 
priedą ant žemės prikritusių ir 
susifermentavusių vaisių ir 
“įkaušę” pradeda čiaužyti nuo 
stogų žemyn, muštis ir šūkauti. 
Miškininkas tvirtino matęs, kaip 
patinai vienas kitą užmušė.

Nore mažytė stovykla buvo 
aptverta augšta tvora ir saugo
ma negriukų, yra atsitikimų, 
kad įšokę per langus babūnai į 
mišką išsitempia turistu daik
tus. Ir šiandie mačiau babūnų 
pritūpusius medžius ir atydžiai 
sekant kiekvieną mūsų judesį 
stovykloje. Motinos ant nugaros 
ar po pilvu nešėsi mažiukus. 
Vienas augštas babūnas priėjo 
prie tvoros ir ištiesė ilgą ranką. 
Gaila, kad šerti bet kokį lauki
nį gyvulį Krueger rezervate

stabdžiai, dramblys išsigandęs 
šoko nuo kelio į kairę pusę ir 
sustojo. Sustojęs atydžiai stebė
jo mus, nenuleisdamas akių. 
Dramblys buvo gana jaunas, nes 
iltys buvo trumpos. Nežiūrint to 
mūsų šoferis ir abi amerikon- 
kos panikiškai išsigando. Šoferis 
neleido nei vienam ištarti žo
džio nei sujudėti. Jis sakė, kad 
kaip tik šiame rajone prieš du 
mėnesius dramblys nuritino 
nuo kranto mašiną su šešiais 
studentais iš Kapštato. Kažkaip 
man nei kiek neatrodė, kad šis 
jaunas dramblys būtų piktas. Il
gai stebėjęs mus pradėjo ėsti 
žolę, bet užtekdavo tik pajudin
ti mašiną pirmyn ar atgal, tuoj 
pakeldavo šnipą viršun ir žiūrė
davo tiesiai į mus. Visai pavaka
rėje, pagaliau perkalbėjome šo
ferį, kad bandytų važiuoti pro

iš smalsumo.
(Bus daugiau)

NENORI ANGLŲ KALBOS
Su š.m. mokslo metų pradžia > 

Izraelio valstybės švietimo mi
nisterija įvedė visose mokyklo
se prancūzų^kalbą kaip pirmąją 
privalomą kalbą vietoj ikišiol 
buvusios anglų k. Prie Prancū
zijos ambasados veikianti bib
lioteka aprūpina Izraelį gausia 
prancūzų literatūra. Prancūzų 
filmai Jeruzalėj, Tel Avive ir 
Haifoj sudaro daugiau kaip 50% 
visų filmų. Tuo reiškia pasiten- , 
kinimą opozicinė Izraelio nacio
nalistų partija “Herouth”. Ji iš
leido specialų manifestą hebrajų 
k., kviečiantį pasukti Prancūzi
jos linkme.

THE TUDOR PRINCE
OYSTERDATE

visuomet rodys tikslų laikę 
ir datą — automatiškai! 
Kalendoriaus datos keičiasi 
reguliariai, preciziškai, kiek 
vieną vidunaktį. Dūžio ne
bijantis "rotor" mechaniz
mas pašalina reikalų už
sukti ranka.

Dabar jums rodys 
tikslu laikę ir datą!

reiškia šveicorių laikrodžiųLIETUVIŲ fSTAIGĄ

tvaru paslysti mums paltu. Apmokėsite povę mūsų proneiimq.

puikiai atrodantis, pagal 
datos rodomos ciferblato

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 CO.
926 Dundas St. W., Toronto EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 
. geriausiomis išsimokėjimo 

sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose 

didesniuose Kanados 
miestuose.

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE. 1-3098 

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS | LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko. 
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai
tę telef. JA. 8-6686 >'tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Štai rankinis laikrodėlis vyrams, kurie nešioja tik "geriausią"! 
The Tudor Prince Oysterdate yra vienos iš Rolex gaminių, kuriuo 
galima didžiuotis — tai vardas, kuris 
gamintojų meistriškumą.

Tik pažvelkit į jo išvaizdą. .. 
europietiškas tradicijas! Kalendoriaus 
dešinėje. Kai užsidėsite ant rankos, visuomet jis pats užsives ir 
pasuks kalendoriaus datas AUTOMATIŠKAI. Pasaulinio garso 
Oyster dėžutė garantuoja, kad vidun neįeis vanduo, dulkės, nešva
rumai, apsaugo nuo visko, išskyrus jėgos panaudojimą!

Yra pigesnių laikrodžių ui Rolex, tačiau galite tikėti, kad 
geresnių už jį nėra!

Pas geresnius juvelyrus nuo 
vandenyno iki vandenyno



TĖVISK8S ŽIBURIAI

NEIŠTREMTIEJI TREMTINIAI Kandidatai į III KLB Krašto Tarybą
Kam serai žirgelį

21,
33,

KLB Vyr. Rinkimų Komisija, pasiremdama KLB Krašto Ta
rybos Rinkimų Taisyklių 24 str. pak., skelbia alfabeto tvarka su
darytą pasiūlytųjų ir šm. spalio mėn. 17 d. posėdyje priimtųjų 
kandidatų sąrašą:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Amž. Profesija ir gyv. vieta

Ty la — nelabai 
gera byla 
Eilę metų skurdžios “Tiesos”

Prieš penketą ar šešetą metų 
lietuviškoje spaudoje vyko ga
na gyvos diskusijos — nuomo
nių pasikeitimai dėl žodžio 
“tremtinys” naudojimo išeivijos 
lietuvių gyvenime. Tuo kart at
rodė, kad klausimas nebuvo iš
spręstas. Be to, ir tada , o ypač 
pastaruoju metu pagyvėjus ko
respondencijai tarp tremtinių 
Sibire, na ir, atsiprašant, “trem
tinių” laisvai ir patogiai gyve
nančių Vakaruose, tremtinio są
voka vėl iškyla visu realumu ir 
aktualumu.

Ne paslaptis, kad tam tikra 
mūsų išeivijos dalis labai pamė
go segtis garbingą tremtinio 
vardą ir tuo vaizduoti kažkokius 
kankinius ir didvyrius. Priside
da ir mūsų spauda, kuri kalbė
dama apie naujuosius ateivius 
dažniausiai juos vadina tremti
niais. Ir tik retas teišdrįsta pa
galvoti, jog šis vardas jau spė
jęs mūsų tautos kančių istorijoje 
tapti vienu šviesiausių ir gar
bingiausių žymeniu, negali tik
ti tiems, kurių dauguma juk sa
vo laisvu noru ir pastangomis 
traukėsi iš. krašto, tuo metu gal 
net ir neturėdami jokių kitų pat
riotinių motyvų, kaip tik eilinį 
savisaugos jausmą, gyvybės iš-

- gelbėjimą. Šiandien, tiesa, mes 
. drąsūs ir iškalbingi. Mes save 

laikome lyg ir herojais, neteku
siais tėvynės ir namų ir tik tas 
paskutinysis punktas būtų gry
na tiesa. Ir tebando prisiminti 
kiekvienas tas dienas, kai su sa
votiška baime traukė vilkstinės 
Vokietijos link statydami di- 
džiausį anoms dienoms klausi
mą: įsileis vokiečiai ar ne? Jei 
ne, sumanesnieji buvo paruošę 
ir atitinkamas “dovanas” — la
šinių paltį, markių sumą ar pan. 
Vieniems teko pasinaudoti tais 
kyšiais, kitiems sekėsi ir visiš
kai laisvai pervažiuoti sieną. 
Tiesa, dalis lietuvių Vokietijon 
atsidūrė. prievarta nacių eva
kuoti ir dar vieną dalį sudarė 
tikri tremtiniai,. t.y. tokie, kurie 
vokiečių siautėjimo metais Lie
tuvoje, buvo gaudomi bažnyčio
se, kino teatruose, gatvėse ar 
namuose ir vežami • darbams, 
daugiausiai į Saksoniją. Jų da
lis, tiesiogiai nukentėję nuo vo
kiečių teroro, nebetaip labai bi
jojosi ir rusų ir negebėjo ar ne-1 kojo 5.000 DM. 
norėjo trauktis ir juos surado so-

vietai. Sekant kaikuriuos dabar 
gaunamus laiškus, kaikam iš to
kių pavyko grįžti Lietuvon, o 
kaikas tiesiai Sibiran buvo nu
gabentas.

Yra mūsiškių, kurie norėda
mi ir toliau vadintis-tremtiniais, 
nežiūrint Lietuvos pilietybės 
bent formalaus atsižadėjimo ir 
naujų pilietybių ir su tuo parėk

būdais ieško argumentų, kad 
tik juos likimas ištrėmęs(!), ki
ti sako, jog visvien. neturime lie
tuvių kalboje geresnio ir tinka
mesnio žodžio. Kiti dar vis pyks
ta ir kaltina komunistus už var
do “displaced person” sugalvo- 
jimą, kuris, rašančiojo nuomo
ne, ar tik ir nebuvo pats paran
kiausias ar bent turėjo plačiau
sią prasmę apibūdinti žmonėms 
atsidūrusiems Europos stovyk
lose. Žinoma, galima ginčytis ar 
žodis “išvietintasis“ yra pakan
kamai geras ir tinkąs, į»al jis, pa
galiau, negalės prigyti mūsų 
kalboje, taip pat galima sutikti, 
kad ir “emigrantas” gal ne vi
siškai tiksliai nusako, kas mes 
esame, bet ką blogo savyje,turi 
tokie skambūs žodžiai, kaip' pa
bėgėlis, bėglys ar ateivis?

Ar geriau mums ir toliau sa
vintis ne mums priklausančią 
garbę, ar tikslu ir toliau vadin
tis tremtiniais, kai tuo žodžiu 
suprantame tikruosius tremti
nius Sibire ir tikruosius kanki
nius už lietuvių tautos idealus 
ir įsitkinimus? Ar tie, kurie 
taip drąsiai ir pigiai laiko save 
tremtiniais nepagalvoja, kad 
tokiais jie labai nesunkiai būtų

galėję likti, jei tik nebūtų dėję 
pastangų pasišalinti iš Tėvynės 
jos sunkiausiomis dienomis. Ne
užmirškime, jog virš 2 mil. tau
rių tautiečių liko savo vietoje. 
Gal net ir nujautę savąjį liki
mą, bet visdėlto likosi prie sa
vo žemės ir savų namų židinio. 
Ne mus, bet juos persekiojo ne
kviestieji atėjūnai, ne mus, bet 
juos kišo į kalėjimus, į pogrin
džius, ne mūs, bet juos grūdo į 
prekinius vagonus ir ne mus, bet 
juos vežė Sibiran, bet ne į Ka
nadą ar Ameriką.

Ir tuo metu, kai žodis tremti
nys kiekvienam lietuviui Tėvy
nėje jau tampa kaip ir šventa ir 
neliečiama sąvoka, mes sau lei
džiame nevykusią pramogą ir 
liuksusą ar iš lietuviškųjų reika
lų taško žvelgiant, atliekame 
tikrą šventvagystę — pasisavi
name ne savąjį, bet visos tautos 
turtą: skaudųjį, bet ir lemtin
gąjį žodį tremtinys. Tai žo
dis, iš kurio įkvėpimo turėtų 
semtis mūsų žodžio, muzikos ir 
tapybos menininkai; tai žodis, 
kuris turėtų likti brangus ir 
prasmingas kiekvienam lietu
viui, jau nuo lopšio dienų. Bet 
tai nėra žodis, kurį taip lengvai 
galėtume savintis prabangaus 
gyvenimo tvaiko gaubiami ir 
glamonėjami. Ne mes gyvename 
žemėje iškastose lindynėse, ne 
mes vaikštome kasdien speiguo
toje tundroje, ne mums nuo ne- 
davalgymo ir vitaminų stokos 
krenta dantys ir punta nuo šal
čio rankos ar kojos. O tu, skai
tytojau, ar esi, ar jautiesi esąs 
tremtiniu? . Al. Gimantas.

“Europos
. Netoli Bregenzo kuriamas ant
rasis “Europos kaimas”. Kaimas 
susidės iš 12 namų, jame bus 
įkurdintos 24 pavergtųjų Euro
pe stautų šeimos. Kaimas įsteig
tas toje vietoje, kur sueina Vo
kietijos, Austrijos ir Šveicari
jos sienos. Pirmoj eilėj čia įkur
dinami žmonės, kuriems neįma
noma niekur emigruoti ir sunku 
gauti darbo. 3 namai jau visiš
kai pastatyti. Lėšų šiam kaimui 
sudėjo įvairios privačios ir po
litinės organizacijos. Ir Vokieti
jos kancleris Adenaueris paau-

Pirmasis šios rūšies “europi-

kaimai”
nis kaimas” pabėgėliams iš bol
ševikinių sričių įkurdinti belgų 
domininkono Dominique Pierre 
rūpesčiu buvo įkurtas šių metų 
gegužės mėnesį prie Aacheno. 
Trečiasis “europinis kaimas” 
numatomas įsteigti “benamiams 
užsieniečiams” prie Augsburgo.

Poznanė. — Per Varšuvoj ak
redituotus diplomatus gauta ži
nių, kad kareiviai lenkai, kurie 
Poznanės sukilimo metu- atida
vė darbininkams ginklus, dar tą 
pat dieną buvo sušaudyti.

Varšuva. — Čia paskelbtas 
naujas tarifas muitų už iš užsie
nio prisiunčiamus vaistus. Mui
tai sumažinti bent 3 kartus, - o 
protezai ir įvairūs ortopediniai 
reikmenys visiškai nemuituo- 
jami.

Buenos Aires. — Buvusi Pero
no favoritė Nelly Rivas, jaunuo
lių teismo nuteista 2 metams, 
iki savo brandos metų, į patai
sos namus.

1. Ališauskas Augustinas,
2. Andriuškevičius Kostas,
3. Antanaitis Vladas,
4. Aperavičiūtė Vida,
5. Aušrotas Vytautas,
6. Bačėnas Vincas,
7. Bakšys Stasys,
8. Balzaras Leonas,
9. Banelis Algimantas,

10. Banelis Stasys,
11. Barisas Vytautas,
12. Bubelis Juozas,
13. Cicėnas Jeronimas,
14. Čepas Silvestras,
15. Čipkus Petras, /
16. Dervinis Mykolas,
17. Dvilaitis Juozas,
18. Eižinas Vladas,
19. Gabaliauskas Stasys,
20. Gailevičius Stasys,
21. Germanavičius Vladas,
22. Girinis Leonas,
23. Grigaitis Kęstutis,
24. Gutauskas Jonas, Dr.,
25. Januška Petras,
26. Jasinevičius Juozas,
27. Jokūbaitis Stasys,
28. Juozapavičius Stasys,
29. Yokubynas Jonas,
30. Yokubynienė Marija F.
31. Kačinskas Vytautas,
32. Kardelis Jonas,
33. Kęsgailą Steponas,
34. Kiškis Walteris,
35. Kerbelienė - Kleizaitė

Beatričė
36. Kudžma Augustinas,
37. Kuolas Augustinas,
38. Kvedaras Pranas,
39. Lapinas Aleksandras,
40. Lapinas Zigmas,
41. Lelis ■ Petras,
42. Lymantas Ansas,
43. Lingaitis Jurgis,
44. Lukoševičius Jonas,
45. Mališkienė Aldona,
46. Manglicas Kazys E.,
47. Matusevičiūtė Izabelė,
48. Mikšys Jonas,
49. Narbutas Povilas, 
5,0. Navikėnas Juozas,
51. Paulius Vytautas,
52. Pėteraitis Vilius,
53. Petronis Povilas,
54. Partofejus Adolfas,
55. Pusvaškis Steponas,
56. Rudinskas Pranas,
57. Rukšėnas Gediminas,
58. Sakalauskas Balys,
59. Simanavičius Jonas R.,
60. Skripkutė Liucija,
61. Stankūnaitė Ona,'
62. Strazdas Jurgis,
63. Sungaila Juozas, Dr.,
64. Šapoka Adolfas, Dr.,
65. Šernas Gytis,
66. Šetkus Steponas,
67. Šukys Petras,
68. Šulmistras Mykolas,
69. Toliušis Kostas,
70. Urbonas Jonas,
71. Vaidotas Vaclovas,
72. Vaškelis Bronius,
73. Viliušis Jonas,
74. Žilys Juozas,

■ 53,

59.
' 41,

45,

Mokytojas, Montreal 
Agronomas, Montreal 
Prekybininkas, Hamilton 
Maisto chemikė, Toronto 
Darbininkas, Toronto 
Buhalteris, Toronto 
Darbininkas, Hamilton 
Darbininkas, Montreal 
Studentas, Toronto 
Buhalteris, Toronto 
Miškininkas, Windsor 
Ekonomistas, Toronto 
Tarnautojas, Toronto 
Veter, gydytojas, Toronto 
Tarnautojas, Montreal 
Tarnautojas, Toronto 
Miškininkas, Toronto

46,
‘ 58,

■ 38,
49, Prekybininkas, Toronto
52, Prekybininkas, Montreal
51,
53,
41, 
51,
50,

■ 40,
40,
37, 
39, 
60,

, 51, 
32, 
63, 
45,
51,

Muzikas, Toronto ~ 
Prekybininkas, Toronto 
Spaustuvininkas, Montreal 
Teisininkas, Toronto 
Kunigas, Toronto 
Ekonomistas, Windsor 
Inžinierius, Toronto 
Pardavimo agentas, Toronto 
Agronomas, Hamilton 
Siuvėjas, Toronto 
N. šeimininkė, Toronto 
Tarnautojas, Windsor 
Laikraštininkas, Montreal 
Tarnautojas, Montreal 
Darbininkas, Montreal
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39, 
46, -
40,
57,
31,
50, 
35, 
65, 
40, 
35,
25,
45,
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49, 
56,
26,

Dramos aktorė, Montreal 
Statybininkas, Montreal 
Tarnautojas, Toronto 
Chemikas, Toronto 
Teisininkas, Montreal 
Studentas, Montreal 
Inžinierius, Toronto 
Grafikas, Montreal 
Ūkininkas, Montreal 
Nek. turto agentas, Montreal 
Šeimininkė, Montreal 
Studentas, Toronto 
Mokytoja, Toronto 
Mokytojas, Hamilton 
Inžinierius, Montreal 
Ats. karininkas, Montreal 
Studentas, Montreal 
Kalbininkas, Montreal 
Namų savininkas, Montreal 
Prekybininkas, Toronto 
Tarnautojas, Toronto 
Agronomas, Montreal 
Tarnautojas, Montreal 
Ekonomistas, Toronto 
Radio vaL vedėjas, Toronto 
Sekretorė, Hamilton 
Tarnautoja, Montreal 
Statybininkas, Toronto 
Gydytojas, Toronto 
Redaktorius, Toronto 
Inžinierius, Toronto 
Ekonomistas, St. Catharines 
Tarnautojas, St. Catharines 
Ūkininkas, Montreal 
Darbininkas, Montreal 
Mokytojas, Windsor
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62,
42,
45,
42,
41,
39,
29,
42,
50,
37,
50, 
27;
43,
43,
60,
43,
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66, Buv. St. Seimo narys, Toronto
32.
56, Miškų inž., teisin., Montreal
47, Av. kapitonas, Toronto

rus išbėgusius lietuvius, vado
vavosi šūkiu — tyla yra gera 
byla: nerašyk apie tuos, kurie 
pabėgo ir nesuteik apie juos ži
nių Lietuvoje , pasilikusiems. 
Tremtinių grąžinimo propagan
dos reikalams buvo įsteigtas 
“Tėyynės balsas”. Jo'laidos bu
vo rūpestingai slepiamos nuo 
Lietuvoje gyvenančio eilinio 
lietuvio akių. Vėliau J. Šimkus 
“Tėvynės* balsą” pakeitė sovie
tinio generolo Michailovo — 
“Už sugrįžimą į tėvynę” verti
mas iš rusų kalbos. Šio laikraš
tėlio nereikia slėpti nuo Lietu
voje pasilikusių, nes redakcija 
ir administracija įkurta sovietų 
okupuotoje Berlyno dalyje — 
Behrenstrasse, 65. Lietuvoje gy
venantis lietuvis rytinio Berly
no nepasiekia dėl labai paprastų 
priežasčių — iš rytinio Berlyno 
yra juk tik vienas žingsnis į va
karinį Berlyną...

Tačiau tyla nėra visada gera 
byla. Tylą prakirto Voice of 
America lietuviškoji žinių lai
da. Ją dar labiau suardė laiškai 
ir siuntinėliai į Lietuvą. Galime 
įsivaizduoti, kiek šiandien kal
bama apie tuos, kurie išbėgo į 
užsienį — Lietuvą ūžia kaip bi
čių avilys. Tokio ūžimo fone 
“Tiesa” pagaliau priėjo išvados, 
kad toliau tylėti jau būtų nuo
dėmė, nusižengimas komunisti
nei propagandai. Negalėdama 
sulaikyti šnekų, “Tiesa'" mėgina 
pakreipti jas savo naudai, pa
teikdama melų suramstytą ko
mentarų apie į užsienį išbėgu- 
sus lietuvius ir jų veiklą.

Pradžią padarė
drg. M. Šumauskas
Lietuvos šešioliktųjų paver

gimo metinių proga staiga apie 
mus prašneko drg. M. Šumaus
kas, naujasis LTSR ministrų ta
rybos pirmininkas: “Tikroji Lie 
tavos nepriklausomybė ir liau
dies gerovė visai nerūpėjo bur
žuazijai. Lietuvos liaudis jai 
buvo tik ta meldžiama karvutė, 
kurios sąskaita ji galėjo krautis 
turtus. Dabar šie lietuvių tautos 
atmatos parsidavė svetimiems 
kapitalistams ir už atlyginimą 
padeda jiems varyti prieš tary
bines tautai šmeižikišką propa
gandą. Nebaisūs tačiau lietuvių 
tautai visi tie tarptautinio ka
pitalizmo apmokami “nepriklau 
somybės” šaukliai. Drauge su 
kitomis tarybinėmis tautomis 
lietuvių tauta žengia toliau sa
vo pergalių kėlu”... Nors ne
priklausomybės šaukliai negau
na nė cento iš tarptautinio kapi
talizmo, bet jie vis dėlto įvaro 
baimės drg. Šumauskui, nes jis, 
savo kalbą pradėjęs Lietuvos 
liaudies terminu, toliau net dū 
kartus linksniuoja lietuvių tau
tą, kas, žinoma, netinka senam 
Maskvos tradicijų komunistui. 
“Lietuvių tautą” tenka priskirti 
nepriklausomybės šauklių žody
nui. Į tautos sąvoką įeina ir liau
dis, ir inteligentija, ir turtingi, 
ir basiokai, ir net drg. M. Šu
mauskas, kuris išandien gyvena 
geriau, negu lietuviškoji liau-

dis. Sovietinio komunizmo san
tvarkoje lietuvių tauta negali 
žengti savo pergalių keliu, nes 
drg. M. Šumauskas ją verčia 
žengti komunizmo pergalių ke
liu...

Apie Vincą Krėvę 
ir J. Kardelį
“Pastabų” skyriuje šūkauja 

tūlas Bronius Raguotis, po ilgų 
tylos metų staiga atsiminęs 
tremtyje mirusį a.a. Vincą Krė
vę. Su didžiausiu pasigardžiavi
mu cituojamos Pr. Skardžiaus 
kadaise spaudoje paskelbtos V. 
Krėvės laiško ištraukos, kuriose 
kalbama apie sunkią tremtinio 
dalią svetimame krašte. “Priešų 
suklaidintas paliko Tėvynę Vin
cas Krėvė” — karingai šaukia 
drg. Raguotis... Ne priešų su
klaidintas, bet komunizmo iš
baidytas paliko Lietuvą Vincas 
Krėvė. Visą savo gyvenimą aru 
skraidęs lietuvių literatūros pus 
lapiuose, jis nebuvo iš tų, kurie 
gali čiulbėti saloninių kanarėlių 
narveliuose. Arui reikia laisvės. 
Drg. Raguotis jam laisvės ne
būtų davęs, nes jis ir pats jos 
neturi... z

Kitame “Tiesos“ numeryje 
Juozas Bulota užpuola Joną 
Kardelį: “Pabėgo drauge su ge
stapininkais, savisaugininkais 
bei kitais Hitlerio klapčiukais 
už jūrų marių ir Kardelis. Nu
silenkė Kardelis užjūrio bosui 
iki žemės ir sako: — Prityręs 
laikraštininkas esu- ir meluot, 
jei gerai užmokėsi, galiu... — 
Jes, — atsakė bosas. — Pinigų 
duosiu, šimtas su viršum mili
jonų tam reikalui paskirta, bet 
meluoti turi stengtis...” Štai 
ko verta komunistinė propa
ganda!

Lietuviškieji laikraščiai trem
tyje išsilaiko tik prenumeratų 
ir skelbimų dėka. Lietuvis re
daktorius ir lietuvis žurnalistas 
tremtyje yra didžiausi vargo I 
žiurkės. Jiems net ir honorarų 
niekas nemoka, kaip kad drg. 
Bulotai ir drg. Raguočiui. Ne 
vienas iš jų rašo naktimis, nuo 
fizinio darbo atliekamomis va
landomis—ko niekada neįsteng
tų padaryti “Tiesos” rašeivos. Ir 
vis dėlto lietuviai redaktoriai ir 
lietuviai žurnalistai rašys ir to
liau, aukodami paskutines jė
gas, nes jų uždavinys yra skelb
ti laisvę, demaskuoti komunisti
nį melą.. Jų tautiniam darbe 
karjeroš ir pinigo klausimas ne
figūruoja. Laisvė daro stebuk
lus, 
tis.

Studentas, Toronto

W estern Textiles
The Canada Fair Employment Practices Act

draudžia
dirbančiųjų diskriminavimų

Skundai ryšy su šiuo įstatymu turi būti įteikiami raštu

M

DIRICTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS 
DEPARTMENT OF LABOUR OTTAWA

ŠIS ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA unijoms priimant noujus 
narius diskriminuoti dėl RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTI
NĖS KILMĖS.

A. H. BROWN
Deputy Minister

ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS apsaugoti darbininkus 
nuo diskriminacijos darbe ir darbo unijose dėl RA
SĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.

Ji yra didžiausia užmokes- 
Vyt. Kastytis.

KIEKVIENAS ASMUO, ĮTEIKIĄS SKUNDĄ pagal 
šį įstatymą ar teikdamas parodymus ryšy su šio įsta
tymo vykdymu, yra apsaugomas nuo galimo atkerši- 
nimo jam pačiam.

MILTON F. GREGG 
Minister

riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Vyr. Rinkimų Komisija:
A. Liudžius, pirmininkas,

ir nariai: V. Užupis, P. Budreika, A. Peleckis, J. Karka. 
Vyr. Rinkimų Komisijos Būstinė:
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

ŠIS ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti darbininko ar 
diskriminuoti jį todėl, kod jis kitokios RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS 
AR TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui draudžiama naudotis tokia 
darbo agentūra, kuri naudoja diskriminaciją ar dėti j laikraščius 
diskriminacinius skelbimus, arba ieškančiom darbo žodžiu ar 
raštu pateikti diskriminacinius klausimus.

šis ĮSTATYMAS LIEČIA darbdavius darbuose bei versluose, kurie 
yra federalinėje jurisdikcijoje, o taip pat darbininkų unijose, 
atstovaujančiose ten dirbančiuosius. Čia įskaitoma: vandens trans
portas, navigacija, geležinkeliai, kanalai, telegrafas, aerodromai, 
oro linijos, federalinės korporacijos, bankai, radijas ir televizija 
bei darbai surišti su visos Kanados gerove ar neįeiną provincinių 
valdžių jurisdikcijon.

Nuostabus sutapimas
Atkasamoje Pompėjoje, kuri 

ugniakalnio išsiveržimo buvo už 
versta dar I amžiuje mūsų eros, 
atkastas paveikslas visiškai pa
našus į Rubenso paveikslą “Trys 
Gracijos”. Trys moterys nuta
pytos visiškai tokios pačiose po
zose, tik Rubenso moterys ran
kose laiko obuolį, o romėniška- _ 
jame paveiksle laiko kažką, ką 
nebegalima atpažinti. Jei Ru
bens būtų ne 17 amž., bet mūsų 
laikų dailininkas, niekas netikė
tų, kad jis šiame atveju buvo 
originalus...

Ii

Atleto
Sportiniai Baltiniai

Pulkus Watson's gqminys! Visi 
sportuoją vyrai patenkinti šiuo 
Watson's atleto maišeliu ir tri
gubu įo prilaikymu. Elastiškos 
liemuo — nepalyginamas pato
gumas raumenims. Specialistų 
sukirpta. Lengvai išplaunami, 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin
ka prie Jerseys. W-11-56

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. Tain nat ivairūs nriedai: namušalai. siūlai ir

Court's Hatrt Skirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiaustos rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, busite 
patenkinti kiekvienais Forsyth ’marškiniais, 

kuriuos tik pirksite. x

Kanados mėgiamiausi
Tariama 

"Si-Si-EM



Pavergtoje tėvynėje
■

Prof. Juozo Žemaičio nužudy
mo aplinkybes paaiškina “So 
vietskaja Litva” rugsėjo 2$ d. 
Pasak šio laikraščio, jį ir žmoną 
Palmirą nužudęs paties profeso 
riaus auklėtinis, gyvenęs jo na
muose, Henrikas Sarkanas api- 
piėšimo tikslu. Jis pastebėjęs, 
kad profesorius turįs 4.200 rub
lių pinigais ir 2.100 rublių ver
tės valstybės obligacijų, pir
miausia plaktuku užmušęs žmo
ną, o vėliau tuo pačiu plaktuku 
užmušęs ir grįžusį profesorių. 
Norėdamas nutrinti nusikaltimo 
pėdsakus, jis apipylęs žibalu ir 
namą padegęs. Teismas H. Šar-

■ kaną nuteisęs sušaudyti.
Prof. J. Žemaitis buvo gimęs 

1894 m. Nemunėlio Radvilišky.
< Antanas Tamošaitis, buvęs 
teisių fakulteto docentas ir pas
kutinio A. Merkio kabineto tei- 
singumo ministeris, gautomis 
žiniomis iš Lietuvos, yra miręs.

Vilniaus universiteto rektorių 
keletą metų iš eilės buvo prof. 
J. Bučas, nepriklausomos Lietu
vos laikais buvęs , polit. ekono
mijos vyr. asistentas. 1940-41 m. 
okupacijos metu buvęs planavi
mo komisijos pirminirikas. Šį 
rudenį susirinkusius studentus 
sveikino -jau naujas rektorius 
Juozas Bulavas, taip pat ekono
mistas, pirmosios okupacijos 
metu paskirtas vicerektoriu, tas 
pareigas ėjęs eilę metų ir ant
rosios .okupacijos metu.

Prorektorių yra buvęs prieš 
karą asistentu Steponas Jan
kauskas, dabar jau profesorius

kasykloj. .Jis turėjo dalyvauti 
Vorkutos stovyklos futbolinin
kų komandoj vartininku.

Šųn^ut is, senyvesnis žmogus, 
dirbęs 9/10 kasykloj kaip karo 
belaisvis.'Vėliau vykdavo į sta
tybos darbus mieste. 1954 m. su 
tais, kurie buvo atkalėję trečda
lį skirtosios bausmės, pasiųstas 
laisvai įsikurti ir dirbti į tech
nikumą. -•

liu. Dirbo kaip stalius. Nuo 1953 
m. “laisvai įkurdintas”. ' 
. Vokiečiai pasakoja Sibire su
tikę Stasį Ivanauską, B. Braz
džionio mokinį, panevėžietį. Jis 
dirbo už Baikalo, Taišeto srity 
buhalteriu. Grįžusieji iš “auk
so sričių” pasakoja, kad ten kai, 
kurie turi aukso susidėję net po 
kelis kg. Už 1 gramą aukso mo
kama po 25 rublius, bet ten la
bai maža duonos.

leista pas gimines Valdukaičių 
šeiftfa —- vyrąs ir žmona. Gyve
no Duonelaičio-g-vėje Nr. 22.

G- Mandel, vienas iš turtin
giausių žmonių Rodezijoje, prieš 
18 metų išvykęs iš Lietuvos, jo
je paliko savo žmoną. Britų 
spauda rašo, kad po 18 metų 
laukimo -.dabar žmona gavo lei
dimą išvykti • pas savo vyrą.

Vienas: lietuvis pas savo šeimą 
išleistas iš Lietuvos į Australi
ją, o kitas — pas tėvus į Ameri
ką. Iš Igarkos esančios išleidžia
mos dvi-lietuvių šeimos į Kana
dą. (Elta).

Į Doneco baseiną “T. Lietu-
ir zoologijos katedros vedėjas. į vos jaunimo pasiuntiniais“^ kas- 

Žemės ūkio akad. rektorių yra i akmens anglių ligi šiol išsiųs-
J. Totoris, o prorektorių paskir- 1.300 iš Lietuvos jau
tas agr. Petras Vasinauskas. ’

Prof Juozas Matulis gauna 
bene didžiausią algą dabartinė
je Lietuvoje—apie 30.000 rublių 
per mėnesį. Mat, jis užima eilę 
augštų pareigų — Mokslų akad. 
pirm., profesorius, kelių komite
tų bei organizacijų pirminin
kas. Bet ir jį sovietinė valdžia 
nuskriaudė. Jis pasistatė sau na
mus. Vėliau pasirodė, kad jie 
yra didesni negu leidžiama pri
vačiam asmeniui turėti, tad... 
buvo nacionalizuoti.

Lietuviai Sibire
Grįžusieji iš Sibiro vokiečiai 

yra suteikę žinių apie šiuos ten 
sutiktus lietuvius:

Beleckis Jonas, sutiktas Vor-. 
kutoje, dirbęs 9/10 akmens ang
lių kasykloje. Joje turėjo dirbti 
1950-54 m. Vėliau buvo ’’laisvai 
įkurdintas” ir priskirtas dirbti 
į Vorkutos technikumą antra
jame rajone. Palyginti, sveikata 
nebuvo per daug palaužta.

Šatas, vardo neatsimena.Augš 
tas, tvirtas, baltaplaukis, maž
daug apie 30 metų. Dirbo 9/10

nuolių ir merginų. Komjaunimo 
centro komiteto “darbuotojų 
grupė” juos nuvežė iš Vilniaus 
ir perdavė. Su paskutiniu ešalo- 
nu nugabentieji buvo paskirsty
ti dirbti į Makijevkos, Stalino, 
Krasnoarmeisko, Krasnagvar- 
deisko ir kt. stambiausią Doneco 
anglies tresto kasyklas. Vilnie
čiai paskirti į Makijevką, šiau
liečiai — į Stalino. Beveik visi 
paskirti į požeminius darbus. 
Vienas iš nuvežusių tą gyvą “in
ventorių”, Lietuvos komjauni
mo c. k-to darbuotojas Z. Trap
ias, per Vilniaus radiją spalio 
8 d. pareiškė viltį, kad visi šie 
“pasiuntiniai neapvils partijos” 
ir “garbingai tęs šlovingas tary
binių šachtininkų tradicijas”...

Nemunu plaukioja tokių var
dų laivai: “Zaslonovas”, “Žda- 
ncvas”, “Amūras”, “Tarybų Lie
tuvos dešimtmetis”, “Volga”, 
“Leninas”, “J. Janonis”. Tokie 
bent vardai suminėti “Tiesoj”, 
rugsėjo 20 d., Nr. 221, išspaus
dintame V. Šileikio straipsnyje 
“Laivai plaukia Nemunu”.

į PELNINGA DRAUGYSTĖ 
i VISIEMS ....

Visuose jūsų biznio reikaluose The-Bonk of Nova Scotia yra 
jūsų partneris, padedąs augti Kanadai — kartu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bank of Nova Scotja skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sąskaita 
ar naujas verslas —* jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yra gera vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus 
patarnavimas.

Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju — jo patylimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

THE BANK 0F NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

Vienintelė lietuviška h* didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo • pardavimo įstaiga 
Hamiltone

I

Steadman,
Kronas,

Valevičius
Limited

“The Centre of Real Estate” 
366 MAIN ST. E.
Tel. JA. 8-8491

MT

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui

Visais nekilnojamo turto
musų atstovus —

p. P, ANTANAITĮ Ir p. S. SAVICKĄ

Penktadienį, spalio 26 <L kviečiame visus Į HAMIUTOB^ 
Į jaunųjų menininkų 

KONCERTĄ',
kuris įvyks Vokiečių salėje, 863 King Street East.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Jaunieji pianistai: Staniūtė Vida, Stanevi
čiūte Lionė, Valevičius Juozas. Akordeonis
tai: Jonikaitė Elzytė, Kanevaite Janina, Ka
neva Ramūnas ir Gužas Kęstutis. Baleto 
šokėja —Pusdešrytė Milda. ' t

Jauniausioji HNF narė
Kai prieš pusmetį būrelis ini

ciatorių pasiryžo vienam sun
kiausių darbų — pastatyti Ha
miltone Tautos Namus, mažai 
kas tikėjo, kad šis tikslas būtų 
pasiekiamas. Po kelių mėnesių 
nuoseklaus ir ištisinio v-bos dar
bo, šiandien mes jau stovime 
ant stipraus kertinio akmens: 
mūsų pati mažiausia narė Rita 
Ročytė, spalio 17 d. įstodama į 
Fondą, gražiai užbaigė pirmąjį 
dešimtį tūkstančių dolerių. Di
džiausia pagarba ir padėka jos 
geriesiems tėveliams — Stasei ir 
Pranui Ročiams, kurie, kaip de
ra tikriems lietuviams žemai
čiams, puikiai permato Lietuvių 
Namų reikšmę mūsų ateinan
čioms kartoms. Ši graži šeima 
rugsėjo 9 d. susilaukė naujo 
džiaugsmo — pirmojo sūnaus. 
Įteikdamas dukrelės vardu če
kį, p. Ročys užtikrino, kad kitą 
rudenį NF nariu įrašysiąs ir sa
vo mažąjį įpėdinį Stasį.

Ritutė/ būdama narių tarpe, 
sakyčiau, bus Namų Fondo ma
žuoju angeliuku, kuri, tikėkime,

Lietuviai pasaulyje
kevičius $42 ir D. Staškevičienė 
iš Verdun, Que., $21.50.

Gimnazijai aukų prisiųsta 
$504. Jvairių gėrybių gauta 
1.738 svarai.

Po programos smagūs šokiai grojant

Benni Ferri orkestrui! t •
Veiks turtinga loterija ir įvairus bufetas!
Pradžia 7 vai. 30 min. punktualiai.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.

paskatins visus lietuvius 'tėvus 
įrašyti savo mažuosius į narių 
eiles. Šia proga visos Fondo val
dybos vardu reiškiame jai ir jos 
mieliems tėveliams giliausią pa
dėką ir linkime visai šeimai gra
žiausios ateities! Sk. St.

LONDON, Ont LONDON, Ont
ŠOKIU VAKARAS.

Spalio mėn. 27 d., šeštadienį, 
gražiojoj OFT salėj, 555 Dundas St. Įvyks 

smagus pasilinksminimas.
Pradžia 7.30 vai. vak. ■■

Veiks loterija ir bufetas su visų rūšių.gėrimais.
Rengėjai.

LONDON. Ont.
^Vienintelis'šį rudenį! Į Dienoj, Waridsore, didžiausias 

Spalio 27 d.< šeštadienį, gra-- nuošimtis (pagal kolonijos lie- 
žiojoj Odd Fellows Temple sa- tuvių skaičių) iš toliau atvyku- 
lėje, 555 Dundas St. (prie Wil
liam), Londone, įvyksta šaunus 
ir vienintelis ši rudenį lietuvių 
rengiamas PASILINKSMINI
MAS. Jo pelnas skiriamas Sibi
ran išvežtiems sušelpti. Vakaro 
loterijai fantus priima: Br. Mi- 
sius. J. Tonkūnas, P. Aglinskas, 
S. Šeputis ir E. F. Daniliūnas 
(juos galima paduoti ir pasi
linksminime) . Gros mėgiamas 
orkestras. Veiks bufetas su visų 
rūšių gėrimais! Pradžia 7.30 v.v.

Komisijos, sudarytos iš augš- 
čiau paminėtų asmenų, pavasa
ri rengtasis linksmavakaris da
vė pelno $55.89 (bufeto pelnas 
$18.87, loterijos — $27.92, įėji
mo bilietai — $72, piniginės au
kos pagal aukų lapą — $20, viso 
pajamų $138,79. Išlaidos: salės 
nuoma $45, orkestrui $32, smul
kios išl. $5,90, viso išlaidų $82, 
90). $55.89 pasiųsti Šalpos Fon
dui, prašant juos pasiųsti Vo- 
’’iAtiioje likusiems lietuviams: 
$27,89 — seneliams, ligoniams ir 
can.,. $28 -r- Vasario 16 gimna
zijai. Komisija yra dėkinga vi
siems parėmusiems jos pastan
gas. Nemažiau bus dėkingi tie, į 
kurie tą. kuklią dolerių sumą į 
gaus Vokietijpje. Ypatinga pa-i 
dėka priklauso vertingų fantų 
aukotojams: Br. Misiui. J. Ton
kūnui, Pociams jr., Švilpoms, 
Chainauskams, Kerams, Dani- 
liūnams.

Londoniečiai savo nuoširdžiu 
atsilankymu remia visus. Ne-

Hamilton, Ont.
Prieš srovę. Lapkričio 3 d. 7 v. 

v. Detroito Dramos Mėgėjų Sam 
būtis režisuojant Arlauskaitei - 
Mikšienei stato J. Petrulio 6 į 
veiksmų chronikinę pjesę “Prieš 
srovę”, vaizduojančią Strazdelio 
gyvenimą. Šiuo spektakliu, ku
ris toks šais meetais yra pirmas, 
nepaprastai didelis susidomėji
mas. Bilietus perka visi, kurie tą 
dieną laisvinuo darbo. Todėl, 
kurie dar neįsigijote bilietų, 
prašomi juos įsigyti pas platin
tojus. Hamiltono at-kų kuopos 
valdyba mano, kad nė vienas 
hamiltcnietis ir apylinkių lietu
viai tokios geros progos nepra
leis pamatyti taip mūsų sielai 
mielą ir įdomų veikalą. Todėl 
visi iki vieno ruoškimės. jp

Namų Fondas maloniai pri
stato šią sayąitę net 6 naujus 
narius: Ročytę Ritą, Geležinį 
Antaną, Liaukų Antaną (iš Oak- 
villes pirmasis narys), Apanavi
čių Everestą, Oną Kanevienę 
(J. Kaneva jau įnešęs liepos 19 
d. $100) ir Povilą Grigaravičių.

Mielieji naujieji nariai! Jūsų 
prisidėjimas vis daugiau teikia 
vilčių, kad gal duos Dievas, ir 
pavyks visus tautiečius įtrauk
ti į tą didelės svarbos lietuviš
ką darbą, kurio galutinis rezul
tatas — Liet. Namai — bylos bu
simosioms kartoms, kaip labai 
jų tėvai norėjo, kad lietuvis lik
tų juo visur ir visada! Fondo 
v-boš vardu tariame Jums nuo
širdų ačiū.

Ateinantį penktadienį visi ren 
kamės į Namų Fcndo jaunųjų 
menininkų koncertą vokiečių 
salėje, 863 King St. E. Kas tik 
laisvi — visi kviečiami ir malo
niai prašomi dalyvauti.

Sk. St.
SUDBURY, Ont.

JA VATJSTYB88
BALFo kongresas šaukiamas 

lapkričio 23-24 d. Detroite. Sky
riuose iau renkami delegatai.

Am. Liet. Tarybos metinis su
važiavimas šiemet šaukiamas 
lapkričio 16-17 d. Niujorke.

ALRKat. Federacijos seimas 
Bostone išrinko naują valdybą: 
dvasios vadas prel. J. Balkūnas, 
pirm. inž. A. Rudis, vicepirm. D.- 
Kaminskienė, A. Darnusis ir L. 
Šimutis, sekr. -kun. dr. A. Juška, 
iždin. ir kat. akcijos fondo di
rektorius prel. I. Albavičius, ka
sos globėjai A. Aleksis iš Water- 
burio ir J. Šoliūnas iš Čikagos, 
Liet. Kult. Instituto direkt. prel. 
Pr. Juras, jaunimo r. dir. kun. 
J. Borevičius, SJ.

Gen. št. pulk. Itn. Petras Žu
kas mirė nuo širdies priepuolio 
spalio 11 d. Velionis buvo gimęs 
1898 m. lapkričio 6 d., Suvainiš
kiu bažnytkm. Gimnaziją lan
kė Rygoje ir Maskvoje, baigė L. 
Karo Mokyklos III laidą 1920 
m.,«1928 m. buvo paskirtas į Če
koslovakiją į priešlėktuvinės ar
tilerijos kursus, 1939 m. baigė 
Vytauto D. Augštąją Karo Mo
kyklą. 1940 m. buvo bolševikų 
suimtas, po trejeto mėnesių pa
leistas ir po kurio laiko pabėgo į 
Vokietiją. Jis grįžo 1941 m. su 
vokiečių kariuomene. Žmoną 
rado išvežtą. Čikagoj gyveno su 
dukra dail. Rita/

Dr. Vi. Viliamas spalio 9 d. iš
plaukė į Europą dalyvauti krikš. 
dem. konferencijoje Paryžiuje. 
Be to, jis dar aplankys Vokieti
ją, Austriją ir Italiją. Į Niujor
ką grįš lapkričio pabaigoje.

Ateitininkų Federacijos orga
nų — Fed. Vado, Fed. Valdybos 
ir kt. — rinkimai įvyks ateinan
čiais metais. Rinkimams praves
ti sudaryta vyr. rinkiminė ko
misija Vašingtone. Kom. pirm. 
J. Vitėnas, — 209 Valley Ave., 
S E.; sekr. — L. Dambriūnas,^— 
4^14 40th St., Brentwood, Md.; 
k'om. nariai, prof. K. Pakštas, 
kun. J. ' Znotinas ir R. Zalubas.

Tėvas J. Kidykas, SJ, Centro 
Valdybos prašomas, sutiko dar 
vieneriems metams likti SAS 
dvasios vadu.

BALF rugsėjo mėn. aukų ga
vo $2.236.50, nario mokesčio 
$183. Aukų tarpe yra $306,50 is 
Kanados -K M: Račys iš Eden,. 
Ontį?.$45; •hanąiltoniečiai-<J4 s^lseimo atstovas,. 1927^|gifi.:

Prie Loyolos universiteto Či
kagoje atsirado galimybė Įsteig
ti lituanistikos katedrą. Univer
sitetas stato sąlygą, kad dėsty
tojas būtų profesorius arba bent 
turėtų daktaro laipsnį ir kad su
sidarytų bent 30 klausytojų;

Manoma, kad studentai litua
nistines paskaitas lankys, nes 
jos bus užskaitomos, o be to, 
ias lankys nemažai seselių, mo
kytojaujančių pradžios mokyk
lose. Katedros įsteigimu rūpina
si Lituanistikos Institutas.

D. BRITANIJA
“Europos Lietuvis” visiems 

neatsilyginusiems prenumerato
riams laikraščio siuntinėjimą 
nuo spalio 1 d. sustabdė. Tokių 
prenumeratorių buvę apie 200.

Jonas Šablinskas prieš metus 
ikūrė savą spaustuvę Chertsey, 
Surrey, London St. 43a. Ji va
dinasi “Alba Press”. Ten dabar 
rišamos ’’Nidos” klubo leidžia
mos knygos, Žibintas ir San
tarvė.

Londone, 49 Thornton Ave., 
atidarytas nirmasis lietuviškas 
knygynas “Dainora”.

DBLS Glasgovo skyrius dar 
gegužės 27 d. susirinkime nuta
rė likviduotis. Kasoje buvę pi
nigai paskirstyti tarp “Išeivių 
draugo” ir šv. Kazimiero kole
gijos Romoje. Likviduotis sky
rius nutaręs dėl to, kad nenorė
jęs sutikti su DBLS suvažiavi
mo nutarimu padidinti sąjungos 
nario- mokestį iki 2 sv. metams

šiųjų buvo kaip tik iš Londono. 
Reikia manyti, kad šį kartą ir 
pas mus .didesnis kaimynų skai
čius atsilankys. Ligi šiol tik Sar
nia ir Woodstockas mums rodė 
didesni palankumą. Žiemos se
zono šokiu vakaras ivyks gruo-,. - - -
džio 1 d., šeštadienį, baugiau tos I Įame dalyvauti žymiai daugiau 
rūšies parengimų Londone kol 
kas nenumatoma.

Nuoširdžiai kviečiami ir apy
linkių ūkininkai, sėkmingai nu
ėmę gražų šių metų derlių.

Šiame pasilinksminime Tams
tų išleistas doleris padės išgel
bėti sveikatą ar net gyvybę ba
do ir skurdo prislėgtam Sibiro 
lietuviui! Rengėjai-

P.S. Pavasario pasilinksmini
me minėtas pinigines aukas da
vė šie asmens: $4 — Stulgys, 
$3.50 — Daniliūnai, po $2 — Pet
rašiūnai, Kasaičiai, Kaziukonis 
ir Kudukiai, po $1 — Kasputis, 
Perminąs, Tumcsas ir Jucius. 
50c — Šepučiai. Viso $20. Nuo
širdus ačiū!

Šokių vakaras, kurį suruošė 
apyl. valdyba, praėjo gražioj ir 
jaukioj nuotaikoj. Tačiau galėjo

Gedrimas $64, P. Rimkūnas $23; 
M. Urbonas iš Sedgewick, Alta., 
$44; torontiečiai: G. Kuprevičie- 
nė $22, J. Šablinskas $45, J. Staš

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

tautiečių, nes lietuviškų paren
gimų pas mūs jau ir taip maža. 
Tokie ir panašūs parengimai 
stiprina lietuvybę, juo labiau, 
kad ir šeštadieninė mokykla da
bar yra tos pačios apyl. valdy
bos globojama. Buvo taip pat ir 
loterija. Laimėjimų dovaną — 
gražų gėrimui servizą, — pado
vanojo ukrainietis Mr. John Si
kora, John Bazar žinomos bran
genybių krautuvės atstovas. 
Tad ir mes turėtume jam atsily
ginti, pirkdami pas jį prekes.

Šeštadieninėj mokykloj, kaip 
praneša mokyklos vedėjas, da
bartiniu metu mokosi 21 moki
nys. Apgailėtina, kad vienas ki-, 
tas pertraukosmetu mėgina 
tarpusavy kalbėtis nelietuviš
kai. Mokytojams tenka su tuo 
nelemtu reiškiniu daug kovoti. 
Geriau su tais vaikais, kuriuos 
tėvai namuose geriau prižiūri. 
Trys valandos savaitėje stebuk
lo negali padaryti. Jau seniau 
yra kilusi mintis sekmadieniais 
daryti susibūrimus, kad lietu- 
viškas jaunimas turėtų progos 
daugiau tarpusavy pabendrauti.

i Graži idėja, bet praktiškai kol 
kas iš to beveik jokios nau-1

dos, nes ir ten jaunimas kalbasi 
angliškai. Dėl to tokie susibū
rimai iki šiol neturėjo pasiseki
mo ir kaikųrie tėvai savo vaikų 
neleidžia. Reikėtų, kad tėvai 
rastų būdų ne tik jaunimą su
burti į krūvą, bet drauge su jais 
pabūti, lietuviškai padainuoti, 
pažaisti, pasekti pasakų ir pana
šiai. Tada būtų tikrai pasitar
nauta jaunimo lietuviškam auk
lėjimui, priešingu atveju yra tik 
dar didesnis pasityčiojimas iš 
lietuviškumo ir lietuvybės.

Stebėtojas.

PRANCUZUA
Ed. Turauskui spalio 30 d. su

kanka 60 m. Jis gimė 1896 m. 
Andriejave, Kretingos apskr., 
gimnaziją baigė 1917 m. Voro
neže, studijavo 1919-1921 m. Fri
burge, 1923-1926 m. Paryžiuje, 
kur gavo teisės licenciatą, o vė
liau išlaikė politinių mokslų ir 
viešosios teisės doktoranto eg- 
zamenus. Tarnyba: 1921-1923 m. 
Lietuvos pasiuntinybės/ Šveica
rijoje sekretorius, 1926 m. III 

to” vyr. redaktorius,; 1928-1934 
m. Eltos direktorius, 1934-1939 
m. nepaprastas pasiuntinys ir 
įgal. ministeris Čekoslovakijai, 
Rumunijai ir Jugoslavijai, 1939- 
1940 m. birželio 15 d. Užs. Reik. 
Min. polit. depart, direktorius, 
nuo 1940 m. liepos mėn. delega
tas prie Tautų Sąj. (paskirtas 
dar tų metų pavasarį), karo me
tu ir faktiškas pasiuntinybės 
Berne vedėjas. Nuo 1948 m. gy
vena Prancūzijoje, uoliai daly
vaudamas visuomeninėje ir po
litinėje lietuvių veikloje, ypač 
tartautinėse organizacijose. Nuo 
pat jaunystės veikė ateitininkų 
organizacijoje ir ateitininkiško- 
je spaudoje, ypač Židinyje, kur 
spausdindavo mėnesines tarp
tautinės politikos apžvalgas nuo 
pat žurnalo pasirodymo 1924 m.

DOVANU SIUNTINIAI
LIETUVON

Sovietų muito — licencijos, pašto, draudimo ir kt. ’mokesčiai sumokami Lon
done. GAVĖJAI NEMOKA NIEKO! Tūkstančius siuntinių saugiai pristatėme 
paskutinių aštuonių metų laikotarpyje — NEDINGO NEI VIENAS! Pristatomi 
per 4-8 savaites. Gavėjai pakvituoja. VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI! Jei siun
tinys dingtų, kitę pasiųsime VELTUI!

Kainoraščiai siunčiami, paprašius:

WESTERN OVERSEAS AGENCIES, TRAVEL SERVICE
499 Main Street, Winnipeg, Canada

FREGATA OF LONDON" GARANTUOJA SĄŽININGUMĄ IR PATARNAVIMĄ

GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI IR PATEFONAI

melU'

MOHAWK FURNITURE CO..
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ TORONTE 

.2448 DANFORTH AVENUE Telefonai: OX. 9 4444, OX 9-0977

Phillips
1957

Siųskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton Št. 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 sudalytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

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

l
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Iš kultūros ir kayg| pasaulio I lietuvių tautinių šokių šventėToronte

$100, $200 ARBA $300
Vizgirda

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

NEGRUPINIS DRAUDIMASREIKALAUKITE!

knit-goods*

darbo kojinių
MUTUAL of OMAHAnailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

ARBA SIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ
BLACK LABEL (tariama blek leibel) nys bet kokių kainų grupėje.

Pažymėkite, kurios rūšies informacijų pageidaujate

Rudens Žinoma Kamienskių firma INTERNATIONAL BUSINESS CO. skelbia

pardavimas
Telefonas

medžiagų

The Ensign žurnalas, kuris 
dabar eina jau iliustruoto maga
zino forma, spalio 15 d. nume-

svorių, tinkamų kiekvienam

liejimąsi, kad Varpo meninis 
lygis vis tik pajėgia išsilaikyti 
tinkamoje aukštumoje, tai tą 
paslaptį žino tik dirigentas muz.

Jei turite automobilį, 
sunkvežimį arz 

motociklą

PASIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ AR PASKAMBINKITE 
(Be įsipareigojimų)

Reikalaukite informacijų VELTUI apie Mutual 
of Omaha apsaugos planus:

• Mėnesinis mokestis išėjus iš ligoninės.
■. • Už ligoninę, operacijas, gimdymą ligoninėje.

darbui — tai geriausias pirki

Atsišaukimas į Amerikos ir Kanados lietuvių jaunimą ir tauti
nių Šokių vadovus.

LIKVIDACINĮ IŠPARDAVIMĄ
STORESNIŲJŲ RANKŲ DARBO MEDŽIAGŲ

Nepraleiskite progos apsirūpinti puikiomis, elegantiškomis, madingomis 
medžiagomis paltams arba sportiniams švarkams žymiai nupigintomis 
kainomis. Priimame taip pat užsakymus laiškais. Pageidaujant siunčiami

JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės 

Komitetas.

MUTUAL OF OMAHA 
520 University Ave. 
Toronto, Ontario- •

jo mostai ir nėra dideli, bet ga
lingi.

Nekalbant šį kartą apie įdėtą 
varpiečių darbą ir sugaištą lai
ką ir neminint kitų Varpo pasi
rodymų bent keliais žodžiais 
reikėtų sustoti ties paskutiniuo
ju, kuris įvyko Toronte spalio 6 
d.'.prie meisto rotušės: United 
Appeal — Toronto jungtinė šal
pos organizacija, norėdama su-

Liga. Nelaimingas atsitikimas 
Ligoninės. Gimdymas.

Lietuvių Bendruomenė, siek 
dama ugdyti ir skleisti kultūri-

Saleziečių gimnazijos 
Vidmantui 
35 DM —

GLEH reitzel 
^Specialus reprezentantas

787 Queen St. West Toronto, Ont.
Telefonas EMpire 8-1363

Laiškai lietuviams ,1956 m. 
spalis ,vol.VII, No.9, 257-288 psl.

ACEN News, A monthly re
view of the activities of the As
sembly of Captive European 
Nations, Nos. 15-17, June- Au
gust, 1956, 60 psl.

Vėpla, Nr. 10(15), Montreal, 
Lapkritis 1956, kaina 15 et. II 
metai, 77-84 psi.

surengti, tai Varpas rengia pa
rengimą - koncertą pasikviesda
mi į talką sol. V. Verikaitį ir 
Čiurlionio tautinio meno An* 
samblį su jo dirigentu muz. Al. 
Mikulskiu. Šitas Varpo rengia
mas metinis koncertas, tai Ka-i 
nados lietuvių dainų šventė To
ronte.

Nors šis koncertas savo apim
timi ir mažesnis už Čikagos, bet 
už tai savo meniniu lygiu gali 
net ir viršyti. Todėl iš vienos 
pusės tiek visi suaugusieji, o juo 
labiau jaunimas turėtų būti tė
vų paragintas aplankyti šį kon
certą. O didžiausia varpiečiams 
būtų išreikšta pagarba už jų įdė- 
tątą darbą lietuviškos dainos 
puoselėjime, jei neliktų Massey 
Hall nė vienos tuščios vietos. 
Tos pagarbos ir reikiamo įverti
nimo varpiečiąi yra užsitarnavę 
ne tik iš Toronto lietuvių, bet 
ir iš artimesniųjų apylinkių.

Kadangi tokio masto koncer
tas Toronte išvis vargu ar yra 
kada nors buvęs, tai vertėtų pa
ieškoti galimybių į jį sukviesti Į ti

Minime Toronto lietuvių cho-, 
ro “Varpas” ketvirtąsias meti
nes. Ketverių metų kelias laiko 
atžvilgiu nėra ilgas, bet mūsų 
pačiu kasdienybės dulkėmis jau 
apneštame lietuvybės išlaikymo 
dirvone, jis yra platus ir nuso
dintas lietuviškos dainos nevys
tančiais žiedais. Per tuos ketve
rius metus varpiečių dainos gar
sai lydėjo ne tik kiekvieną -di
desnę lietuvių šventę Toronte, 
bet tie garsai pasiekė ir kitas 
Kanados lietuvių kolonijas, o 
kartais ir už jos ribų.

nutarė rengti viešus koncertus 
bei atskirų tautybių pasirody
mus. Tų koncertų bei pasirody
mų atidarymui buvo pakviestas 
“Varpas” ir sol. Verikaitis. Ir 
kada sustojo varpiečiai, o tau
tinių rūbų margumas pradėto 
žavėti žiūrovus, priėjęs prie mik 
rofono (mikrofonas buvo Su
jungtas su visais miesto viešai
siais garsiakalbiai), tos organi- 
zacijo propagandos ir informa
cijos r. vedėjus Mr. Tim Cur
ran apibūdino Lietuvą kaip dai
nų šalį ir pranešė, kad girdėsite 
Toronto lietuvių chorą “Var
pas”, kuriam diriguoja Lietuvos 
sostinės Vilniaus operos diri
gentas St. Gailevičius, tai nevie
nam besiklausančiam smagu pa
sidarė. O ką jau besakyti, kai 
tik užsibaigus God save the 
Queen pasigirdo: Lietuva, tėvy
nė mūsų... Rodos ir nežinai kur 
tu stovi: Toronte ar Viliniuj? 
Dar publikai beplojant išsisky
rė iš minios jauna, gražios iš
vaizdos moteris, pliekdama ran
komis iki įkaitimo ir greitai be
siartindama prie varpiečių

MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSOCIATION 
Centrinė įstaiga Kanadai: Toronto

išmoka virš $1.750,00 kas savaitę premijų

šeimoje. 1944 m. baigė “Aušros” 
mergaičių gimnaziją, 1945-9 m. 
studijavo mediciną Tuebingene, 
1950 m. įstojo McGill universi
tetan, 1954 m. gavo magistrates 
laipsnį, šiemet daktarės.
. Toliau J. C. numato dirbti 
Otavos Animal Diseases Re
search Institute. '

Norint važiuoti automobiliu, savu ar skolintu, 
privalu turėti šoferio liudijimą. Prieš gaudami 
šį liudijimę privalote išlaikyti atitinkamus egza
minus. Norėdami verstis komercinio šoferio 
amatu, privalote išsiimti komercinio šoferio 
liudijimą. Jam gauti tenka laikyti sunkesnius 
egzaminus. Abiejų rūšių liudijimai tinka tik 
vieniems metams ir privalo būti atnaujinami 
prieš baigiantis jų galiojimui.

G. REITZEL 
AGENTŪRA.

• INFORMACIJŲ KREIPTIS 

arba į miesto raštvedį. 

Auto registracijos įstaigon

vieno žiūrovo atkreipė dėmesį. 
Pasirodo, tai buvo Mr. T. Cur
ran žmona — lietuvaitė ir buvu
si Vilniaus operos choro daini
ninkė Veronika Vaišvilaitė. 
Kiek ji džiaugėsi, kad turėjo 
progos išgirsti lietuvišką dainą! 
Vieno iš choristų užkalbinta 
angliškai atsakė lietuviškai ir 
būdinga, be jokio angliško pri- 
maišymo. Oi, gera ji būtų lietu
vių kalbos mokytoja nevienam 
jaunosios kartos atstovui...

Pagerbiant betkurį nusipel
niusį sukaktuvininką, kaip pa
prastai, jo gerbėjai suruošia 
i am parengimą. Kad Varpas turi

VISĄ GYVENIMĄ.
UŽ 500 DIENŲ LIGONINĖJE — mokama nuo $3 iki $15 per dieną, grynais, 
tiesiog jums, pagal jūsų pasirinktą planą, jei jūs ar jūsų šeimos narys 
guldomas ligoninėn ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. MOKAMA IKI 
500 DIENŲ, jei reikalinga, už kiekvieną ligą1 ar nelaimingą atsitikimą.

“Mūsų kompanija, Mutual of Omaha, jufns SUIVĮO- 
KĖS GRYNAIS, kol jūs ar jūsų šeimos nariai bus 
ligoninėje ligos ar susižeidimo atveju”.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4

pirmojoje lietuvių tautinių šo
kių šventėje. Komitetas kviečia 
tuojau registruotis visas vei
kiančias lietuvių tautinių Šokių 
grupes ir didinti šokėjų eiles. 
Kur tokių grupių dar nėra, sku
bėkime jas sudaryti. Viena ir ‘di
dele ir sutelktine tautinių šo
kių švente mes parodysime mū
sų organizuotumą, kultūrinį gy
vumą ir plačiai paskleisime mu
myse glūdinčias lietuvių tauti
nės kultūros vertybes. Mes ti
kim Amerikos ir Kanados lietu
vių jaunimo galia, ryžtu ir mei
le lietuviškos kultūros apraiš
kom skleisti.
Komitetas nustatė veikiančiom 

ir naujai sudaromom tautinių 
šokių grupėm registracijos ter
miną ligi 1956 m. lapkričio 15 d. 
Kviečiame registruotis šiuo ad
resu: Mr. Jonas Jasaitis, 4430 So. 
Campbell Avenue, Chicago 32, 
Illinois.

Laukiame Amerikos ir Kana
dos lietuvių jaunimo ir tautinių 
šokių vadovų žodžio, patarimų 
ir sumanymų; Visi kartu būki
me pirmosios’ Amerikos ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių 
šventės pasisekimo dalininkais.

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—-labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir

Milton Stark straipsnį apie lie
tuvių literatūrą tremtyje, įdė
damas ir V. Ramono, A. Rūtos, 
J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio at
vaizdus. Tai yra II dalis straips
nio pavadinto “Baltic Literature 
in Exile”. I daly buvo apžvelgta 
latvių tremties literatūra.

Eltos Informacijos, VLIKo 
Vykd. Tarybos Vokietijoje žinių 
biuletenis, leidžiamas Įcas 10 
dienų, lig šiol buvo siuntinėja
mas veltui. Dabar įvedamas mi
nimaliais mokestis — DM6.50. 
Tuo būdu norima bent padengti 
pašto ir spausdinimo išlaidas.

Jūratė Ciplijauskaitė spalio 5 
d. Montreaho McGill universi
tete gavo bakteriologijos dakta
rės laipsnį. Jos disertacija apie 
vieno vaisto vartojimą širdies 
gydymui įvertinta magna eum 
Įaudė laipsniu.

J. Ciplijauskaitė gimė 1926 m.

Toronte kreipkitės į: 
Mr. G. E. REITZEL

20 Bloor Street West, Toronto. Telefonas WA. 2-3175

Vincas Krėvė, Raštai, II, Šiau
dinėj pastogėj, Žentas, Raga
nius. 'Redagavo Vincas Maciū
nas ir Pranas Skardžius; išleido 
Juozas Kapočius, spausdino L. 
Enciklopedijos spaustuvė, Bos
ton 27 ,Mass., 400 psl.

The Baltic Review, Septem
ber 21, 1956, No. 8, New York, 
80 psl.

Šiame numery iš lietuvių ra-

“Pasiųskite šį ku- 
\\ An 'X poną ar telefonuo- 
I \\ Rite tiesiogiai man.
M------- Jokių įsipareigoji

mų, per 20 minučių, 
galbūt, mes galėsime suteikti vi
sas jūsų pageidaujamas informa- 
ęijas”. /

'view of Soviet Policy Toward 
the’Baltic States.’

Skautų Aidas, 1956 m. rugsė
jo mėn., Nr. 9, 24 psl.

Ateitis, 1956 m. spalis, Nr. 8, 
177-200 psl.

Numeryje paminimas V. Ma
černis, spausdinamas pasikalbė
jimas su MAS C. Vald. pirm., 
Tėvas V. Gidžiūnas rašo apie šv. 
Raštą; paminimi Europos at-kų 
ideolog. kursai, stovyklos, spaus 
dinama Mačernio, D. Prikocky- 
tės, A. P. Bagdono, J. Staškevi
čiaus eilėraščių, o be to, apžval
gą, recenzijos ir kr. šypsenos. 
Nr. gausiai iliustruotas.

Lietuvių Dienos, 1956 m. spa
lio mėn., 28 psl.

Šiame Nr. rašo dr. A. Baltinis, 
A. Gustaitis, J. Gerutis, A. Ty- 
ruolis, J. K. Karys, A Vaitkus, 
ir kt.

Iliustracijose matome paminė
tą PLIAS suvažiavimą, Upton 
Sinclair su “Džiunglėmis”, ak
torę Aldoną Eretaitę, Lietuvos 
herbą “Vytį”, naująją St. Louis 
lietuvių bažnyčią ir daug įvykių 
iš nūdienio lietuvių gyvenimo.

čekiai siun- 
čiami ligos ar ne- 

ĮjĮEgpinBu ĮRk- laimingo atsitiki- 
mo atveiu re- 

IffiBiSfEgaF' l MWi gionalinės Mut’u- 
Canidian Head Office al Of Omaha įs- 

taigos tiesiog 
jums. Jei jūs kelsitės ar nuolatos 
keliaujate, mokestis mokamas iš jū
sų localinės provincijos ar valsty
bės įstaigos.

MOKAMA UŽ LIGĄ AR NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ — $100, $200 ar 
$300 per mėnesį grynais, tiesiog jums, pagal jūsų pasirinktą planą, nesvar
bu ar jūs gulėsite ligoninėje, ar ne .Mokama už vieną dieną ar net PER

vieni iš sunkiausių buvo šie me- kelti gana dideles sumas šalpos 
tai. Besirengiant Dainų Šventei reikalams, prie miesto rotušės 
ir kelionei į Čikagą, jau ir taip* 
buvusi pustuštė kasa taip išsi
baigė, kad buvo atsistojęs klau
simas — būti ar nebūti. Reikia 
pasidžiaugti, kad padėties rim
tumą pirmoji suprato opyl. val
dyba ir atėjo į pagalbą su dides
ne suma. Choro valdyba taip pat 
ėmėsi ieškoti šaltinių, neišeinant 
į plačiąją visuomenę, bet apsiri
bojant tik varpiečių pažįstamais 
bei bičiuliais. Reikalas visų bu
vo tinkamai-suprastas ir padė
tis išgelbėta. Nuopelnus už tai 
reikia priskirti choro valdybai, 
kurią sudaro: J. Račys, Al. Kuo
las ir J. Medelis.

Kada pasižiūri į dabartinę 
varpiečių sudėtį, tai jau daug 
nesimato veidų matytų prieš 
ketverius metus, ypač daug jų 
sumažėjo šiais metais. GaQa. 
Varpiečiai, matydami pavojų, 
sukruto ir savo sąstatą papildė 
naujais nariais. Labiausiai reik
tų gėrėtis tuo nors ir negausiu, 
jaunimu, kuris pamilo lietuviš
ką dainą, o kaikas iš jų, vos tik 
palikęs universiteto suolą. Ne-.

nes - tautines vertybes, 1957 m. 
birželio mėn. Čikagoje rengia 
lietuvių tautinių šokių šventę - 
festivalį. Šventės sumanytojas 
ir faktinasis rengėjas yra AmLB 
Čikagos apygard. valdyba. Am. 
ir KLB valdybų pritarimu ir 
sutarimu pirmoji Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventė rengiama Amerikos ir 
Kanados LB vardu, šventei 
rengti ir jos programai nusta
tyti iš tautinių šokių vadovu, 
organizacijų ir Amerikos LB 
Čikagos apygardos valdybos at
stovų sudarytas vyriausias or
ganizacinis komitetas.

Šventės tikslas—parodyti lie
tuvių tautinių šokių grožį ir sa
vitumą saviesiems ir svetimie
siems bei pademonstruoti lie
tuvių kultūrinį gajumą svetimo
je žemėje, kurio vaizdingos ap
raiškos pradėtos 1956 m. pir
muoju Amerikos ir Kanados lie
tuvių Kultūros Kongresu ir 
Dainų Švente. <

Komitetas kviečia ir ragina 
visas lietuvių tautinių šokių 
grupes, tautinių šokių vadovus 
ir Amerikos ir Kanados lietuviš
kąjį jaunimą burtis į didelį bū
rį ir jungtine jėga dalyvauti

JAV teisininkų B. Klovo ir M. 
Šnapščio
premijos jaunuoliams už raši
nius. Pirmos premijos tema bu
vo: “Kaip aš tremtyje turiu iš
likti lietuviu?”. Jos terminas 
buvo birželio 15 d.

Komisija — dr. A. Rukša, A 
Giedraitis ir A. Venslauskas — 
už tą temą I premiją, 75 DM 
paskyrė Vasario 16 gimnazijos 
mokiniui Rimvydui Šležui, II —- 
55 DM 
Italijoje mokiniui 
Svoteliui ir II pr. - 
Vasario 16 gimn. mokinei Rūtai 
Kiulkaitytei.

Premijos įteiktos Vasario 16 
gimnazijoje per rugsėjo 8 d. iš
kilmes.

Antrosios temos — “Kuo ga
liu daugiau prisidėti prie lietu
vybės išlaikymo?” — terminas 
buvo rugsėjo 1 d. Nesulaukta 
nei vieno rašinio.

Trečia tema — “Mano moks
las — pasirengimas tėvynei at
statyti”. Jos terminas lapkričio 
15 d. ’ ’

Jaunimo dramos konkurso, 
skelbto Amerikos Liet. Sąjun
gos, laimėjo A. Rūkas už dviejų 
veiksmų scenos veikalą “Algis 
Dalgis Gaidžiakojis ir pabaisų 
gengė”. Premija įteikta Mokyt. 
Sąj. koncerte - baliuje.

Prof. St. Šalkauskio 15 metų 
mįrties sukaktis išpuola gruo
džio 4 d. Ateitininkų moksleivių 
kuopos, studentų draugovės bei 
sendraugių skyriai jau dabar 
pradeda planuoti šios sukakties 
paminėjimą.

Liet. Dailės Instituto suvažia
vime Čikagoje nutarta Instituto 
dešimtmečio proga kitais metais 
suruošti parodą ir išleisti alma
nachą. Naujon valdybon išrink- 

i: P. Augius, M. Marčiulionis, 
kuo daugiausiai kanadiečių bei J V. Petravičius, A. Valeška ir V. 
kitų kitataučių. J. Dvilaitis.
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Mann & Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

A. MORKIS 2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Tillsonburg

WINDSOR, Ont

APRŪPINKITEPirkite

GARANTUOTI NAUDOTI

AUTOMOBILIAI

Telefonas LE. 1-24711072 Bloor St W.

Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

Janique Trading Co. Ltd
CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W^ TELEFONAS EMpire 4*4025.

4

1

Cleaners

J. Karalius 
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

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

P. KERBERIS
Biznio telef.: LE. 1-2471, 

Buto tel.: LE. $-1584.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

QUEBEC AVE. - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiras, 8 kamb., 
saulės kamb., kvadratinio plano 
namas, alyvos šildymas, 2 modern, 
virtuvės, šoninis privatus įvažiavi
mas, užimti galima tuojau, .leng
vos mokėjimo sąlygos.

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

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

$1.900 įmokėti, 7 kambariai per 2 
augštus, dvi modernios virtuvės, 
neperein. kamb., alyva šildomas, 
vieta garažui, 10 m. viena skola 
balansui. Dundas ir Gladstone roj.

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

$2.900 įmokėti, 8 kambarių mūrin., 
atskiros namas, dvi mod. virtuvės, 
alyvos šildymas, du garažai. High 
Park rajone.

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

$16.900, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 8 gražūs kam
bariai, vandeniu alyva šildomas, 
dvi modernios virtuvės,' du gara
žai. Randasi High Parke.

Skambinti
Ant MICIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

— $995
— $1.695
— $995

. — $595

Perkant ar parduodant betkokių nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite j iią lietuviams gerai žinomų firmų. Sukeliami morgičiai be! 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimų 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

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

MARGUERETTA - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių 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 
planas, didelė virtuvė, geras šildy/ 
mos, šoninis įvažiavimas.

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

JANE - BABY POINT, 
$5.000 (mokėti, 7 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva Šildomas, namas be skolų. |

BERESFORD - BOOR, Į
$6.500 įmokėti, 6 kambarių, at- I 
skiras mūrinis namas, kvadratinis I 

• plonas, moderni virtuvė, vandeniu I 
alyva šildomas, didžiulis kiemas, I 
vieta garažui, turi būti parduotas. I

' SIUNTINYS NR. 23
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50
(esant svarbiam reikalui ir kitus

ROYAL YORK RD., 
$12.000 įmokėti, visoi naujos mo
demiškos keturių butų nomos, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotas pagal 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galima užimti tuojau. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašoma 
kaina $42.000.

DSMESIO 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!

$2.900 įmokėti, Bloor - 1 nd ion Rd., 
mūrinis, otskirds, 8 kambarių, 3 
virtuvės, visi kambariai dažyti, 
alyva šildomas, 2 garažai, 10 me
tų atviros morgičius.

$3.900 įmokėti, Grenadier - Indian 
Rd., labaigerų plytų, atskiras, 10 
kambarių, dvi mod. virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu alyva šildomos, 
garažas, didelis kiemas.

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

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ros, rauplėtų plytų, 7 didelių kam
barių .per du augštus, dvi moder
niškos virtuvės, vandeniu alyva 
Šildomas, garažas.

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

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

30 metų valymo patyrimas

INDIAN RD. - HIGH PARK,
$4.500 įmokėti, 11 komborių At
skiras mūrinis narnos, kvadratinis 
plonas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva Šildomas, garažas, 
puikus nuomavimui.

E. H. SIMPSON MOTORS
FORD & MONARCH DEALERS 

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

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS 
!- j . į

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius'medžioklinius šautuvus.

SKYRIAI: HAMILTON, ONT., 652A BARTON ST., Tel LL 5-0264. ST. CATHARINES, . 
ONT„ 198 King St, TeL MU. 2-6796. WINNIPEG, Man., 677 Main St, Telefonas 927695.
EDMONTON, Alta, 10649 “ ~ ~
Amerikoje^

=

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W. - TEL LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
prikloBsgs Toraato Real E*ta//e Board & National Assoę. of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey“ — 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.

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

Naujai atidarytas 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

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:

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

DUNDAS - BROCK AVE., 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, alyva šildomas, ekstra 
kambrays rūsyje.

OSSINGTON - BLOOR rajone, 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
alyva šildomas, ekstra kambarys 
rūsyje, garažas, turi būti par
duotas.

SALEM AVĖ.,
$2.000 įmokėti, 8 kambarių mū
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, gera krosnis,'"privatus įva
žiavimas, greitas užėmitnas.

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

Visuotinis LSK Vyčio narių

kaip jau buvo skelbta, įvyks at
einantį sekmadienį, spalio-28 d., 
5 vai. pp. Toronto Lietuvių Na
muose. Kadangi bus sprendžia
mi klubo gyvavimo reikalai, to
dėl visų narių bei rėmėjų daly
vavimas būtinas. Valdyba.

Vytis • Thistles. Consol Cup 
final, futbolo rungtynės įvyks 
šį trečiadienį 7 vai. vak. St. Clair 
stadijone prie St. Clair ir Lans
downe gatvių. Visi skubėkite 
pamatyti šias rungtynes ir pa- 
stiprikime savuosius.

Vyčio sportas. Vėl pradeda
mos kiekvieną šeštadienį vyrų 
krepšinio treniruotės. Jos vyks 
St. Christopher salėje nuo 2 iki 
4 vai. Krepšinio sekcijai vado
vauti pakviestas Strimaitis, tel. 
WA. 1-8059.

Vyčio krepšininkės vėl turė
jo dvejas krepšinio rungtynes. 
Praėjusį penktadienį Hamiltone 
laimėjo prieš Kovo krepšininkes 
41:17, o CYO pirmenybėse, prie-

šui neatvykus, pirmosios rung
tynės laimėtos be kovos. Nors 
prieš hamiltonietes laimėta ne
sunkiai, tačiau taika pripažinti, 
kad jaunosios kovietės žaidžia 
neblogiau kaip ir kitos lietuviš
kųjų klubų komandos ir jos bus 
rimtas priešas ateinančiame 
krepšinio turnyre Hamiltone. 
Prieš kovietes žaidė: Kasperavi- 
čiūtė 4, Žėkaitė O. ir E., Balsy
tė 20, Urbonaitė 9, Vėlyvytė 8, 
Kriaučiūnaitė. A. S.

Delhi, Ont.
Lapkričio 3 d. Bendruomenės 

valdyba slovakų salėje rengia 
linksmą šokių vakarą.

Visus apylinkės lietuvius kvie
čiame dalyvauti, bus linksma 
'muzika ir geras bufetas. Pra
džia 7.30 vai. vak.

Delhi -
Bendr. apyl. valdyba.

Didžiausia 
naujiena 

Real Estate!

kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę,
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums ši kaina bus sumokėta,
3. Jūs savo namą galite parduoti 

laisvoj rinkoj už augščiausią kai
ną arba priimti garantuotą vertę.

Susidomėję nauju planu ar uormtucj f 
pirkti ar parduoti savo namus, kreip
kitės asmeniškai į

D. SERGAUTIS 
Realtor

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

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimų

“AŠ PAIMSIU 
SI<H< 

SKUBIAI PAGALBAI”, • 
sako Rūta Vilnytė.

• Lengva sumaišyti 
Gero skonio 
Greitai veikia

BROMO-
SELTZER

šiandien

KLB Krašto Tarybą renkant
Artėja tretieji Krašto Tary

bos rinkimai. Ar visi juose da
lyvausime ir atliksime savo lie
tuvišką pareigą? Žvilgterėkime 
truputį į praeitį. Išrinkus pirmą- 

Į ją Kr. Tarybą ir jai susirinkus 
sesijai, be jokių sunkumų suda
romas iš Tarybos narių vykdo
masis organas — Krašto Valdy
ba, bet išrinkus antrąją, jau ne- 

i besurandama žmonių ir ji suda- 
! romą ir iš ne Tarybos narių. Ne
kelkime teisėtumo, bet kyla 
klausimas kodėl taip yra? Ar 
tas pat neįvyks ir išrinkus tre
čiąją Kr. Tarybą? (Pagal KLB 
statutą ne Kr. Tarybos narių įė
jimas į Kr. Valdybą yra visiškai 
normalus reiškinys. Red.).

Toks Tarybos žmonių atsisaki- 
nėjimas persimeta į atskiras ko
lonijas ir sunkiai sudaromos 
apylinkių valdybos. Kas kaltas? 
Gal lietuvių toks būdas, būti ini
ciatoriais, suorganizuoti, bet kai 
reikia vykdyti nebėra kam. Ren 
kami ir renkantieji atlikime sa
vo pareigas. Kanados lietuviai 
įrodė savo sugebėjimus ir orga
nizuotumą, padarykime tą ir da
bar dalyvaudami visi Krašto 
Tarybos rinkimuose.

Windsoro ateitininkai lapkri- 
čiol 7d. vokiečių salėje ruošia 
linksmavakarį. Pelnas skiria
mas At-kų Šalpos Fondui.

Marjjos Pečkauskaitės Wind
soro šeštadieninė mokykla sėk
mingai pradėjo naujus mokslo

metus. Mokyklos vedėja ilga
metė pedagogė Petronėlė Pet
rauskaitė. Gaila, ne visi mokyk
linio amžiaus vaikai lanko ją.

Juozui ir Onai Ražauskams 
netoli nuo Windsoro nusipirkus 
ūkį ir persikėlus ten gyventi, jų 
bičiuliai surengė įkurtuves.

M. Čiuprinskaitė dvejus me
tus mokytojavo Windsore, o šie
met išvyko į Londoną, Ont, pa
gilinti studijų ir įsigyti mokyto
jos cenzą. Sėkmės jai linki Wind 
soro ateitininkai.

Lietuvoje mirė tėveliai ir žu
vęs brolis Antano Zelionio.

Jau ketvirta savaitė streikuo
ja Canadian Bridge darbininkai. 
Įsikišus policijai suareštuoti 25 
pikietuotojai. Miesto burmistrui 
M. Patrick tarpininkaujant ei
nama prie derybų. Streiko pa
liesti keli lietuviai.

J. Urbonas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIĘ.

savo seimas prieš žiemą!
'' Tenai gimtajam krašte dažniafusiai nėra centrinio Šildymo,^hei šildomų

automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 
vaistais ir 1.1.

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 '

siutimai i Lietuva .

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
I Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 

firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.

I PARKDALE RD. - RONCESVALLES, 
$4.500 įmokėti, 7 gerų kamb. per 
2 augštus, kvadr. plano, visai at
skiras, pilno mūro, presuotų ply
tų namas. Vandens - alyvos šildy-I mas, didelė moderni virtuvė, gra- I žus kiemas, garažas.I MARGUARETTA ST. - BLOOR,
$4.500 įmokėti, 8 did. nepereina
mų kambarių, gero mūro namas, 
oircondition šild., reikalingas de-I koravimo, bet geras iš lauko, dide
lis gražus kiemas, garažas, ba
lanse viena atvira skola 10-čiai m.I 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 kainą įeina visi baldai, 
savininkas apleidžia Ontario.I BERESFORD AVE. - BLOOR, 

į $5.000 įmokėti, 11 labai gražių 
kambarių, kvadratinis planas, vi
sai atskiras, gero mūro namas, 
vandeniu alyvos šildymas, gražus 
svečių kambarys su baru rūsyje, 

į didelis gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, namas šva- 

į rus, dalytos aliejiniais dažais. Bo- 
j lonse 1 atviro skola 10- čiai metų.I BROCK AVE. - DUNDAS,

$1.500 įmokėti, 7 gražių kamb., 
per 2 augštus, square plano, gero 
mūro namas; alyva Šildomas, 2 
mod. virtuvės, lobai švarus, geras 
ougštas rūsys, galimybė garažui. 
Geros mokėjimo sąlygos.
P. Mališauskas

v Biznio RO. 6-3401 
Boto LL 3-7425

RIDOUT REAL ESTATE LTD

1. Sumokėję $5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius iš mūsų
sandelių Anglijoje.-Pareikalavus pasiunčiami kainoraščiai ir prekių pa
vyzdžiai. Pav. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labai šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su persiunti
mu $29.80. .'■■■

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 šu 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 poro% kojinių.
Kaina $63.00.

SIUNTINYS NR. 1 
augščiausios rūšies medžiaga:

2 gabalai (7 jardai) vilnonės medžiagos 
kostiumui (vyriškam ar moteriš
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.
5. Siunčiame visokiausius vaistus 

dalykus) ORO PAŠTU,7 kurie gaunami per 10-14 dienų. Mokestis už oro 
paštą pagal pašto tarifą.

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.



ŽIAURIAI

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE 1-4665 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

VAKARUOSE DARA RYŽTO
(Atkelta iš 1 psl.)

baigs. Kas nors nugalės, kas 
• nors turės traukti į šalį. Bet kas?

Stalininkai turi savo pusėj 
partijos aparatą su Suslovu 
prieky, prie jų esą priklauso ir 
maršalas Žukovas su kariuo
mene. Prie Chruščiovo šliejasi 
mums gerai pažįstamas visų če
kistų viršininkas Sierovas.

Ar sudaro šiuo momentu jėgą 
satelitinės valstybės su Tito? Ar 
jos dalyvaus šioje kovoje? Bet 
ne jos bus lemiantis veiksnys. 
Viską, lems Kremliuje sėdintie
ji. Iš ten išeis gal nauji veidai 
su naujomis žudynių programo
mis. Jei pasiliks dabartiniai po
nai, gal nustalinimo procesas 

» vyks toliau.
Lietuvos komunistai,1 kaip ir 

viso Pabaltijo, iniciatyvos jokios 
nerodo. Jie aklai seka partijos 
formuliarus ir pasielgs taip, kaip 
bus įsakyta. Dar jie nepriaugo 
prie savistovaus galvojimo ir 
veikimo. Bernavimas Maskvai 
kaip buvo, taip ir pasiliko į 
kraują įaugęs.

Atvyko malšinti
Varšuvon, atvažiavo pats vieš

pats Chruščiovas su - keturiais: 
Molotovu, Kaganovičiu, Miko- 
janu ir Žukovu. Atvažiavo mal
šinti lenkų komunistų, perdaug

jau tolstančių nuo Maskvos. Ir 
čia sutaria abi tos Kremliaus 
grupės. Chruščiovas nusileido 
ar jį privertė? Ar nebus tai ryš
kus įrodymas jojo “klaidos”* ku
rią jis turi pats su ekspertais 
atitaisyti? x

Pirmi pasitarimai vaisių neda
vė. Chruščiovas pakvietė visą 
lenkų Politinį Biurą atvykti pa
sikalbėjimams. į Maskvą. Ten 
manoma, kad su lenkais bus 
greičiau apsidirbta. “Tass” jau 
praneša, kad lenkų komunistų 
partijos Centro Komiteto Poli- į- 
tinis Biuras atvyksta neužilgo į. 
Maskvą tęsti tolimesnių pasi
kalbėjimų. Pasitarimai Varšu
voj “vyko draugiškoj atmosfe- 
roj .

Procesas užgeležinės uždan
gos vyksta. Pavergtos tautos

tė įvairios epidemijos. Sanitari
nės inspekciiios metu karinin
kas klausia biržietį:

— Kokį vandenį gėrimui nau
dojate?

— Virtą, tamsta leitenante! — 
atraportavo biržietis.

— Gerai!
—Mes jį dar filtruojame! — 

tęsė biržietis.
— Puiku!
— Ir tada — tęsė toliau bir

žietis,—saugumo dėliai mes ge
riame alų...

Brangokas kepsnis
Hollywood© filmų karaliukas 

nusprendė savo motinos gimta
dienį jai padaryti siurpryzą ir 
savo dovana pralenkti visus bro 
liūs. Jis sužinojo, kad mieste 
parduodamas paukštis, kuris 
moka įvairių 4.000 žodžių ir mo
ka padainuoti tris operų arijas. 
Jis nupirko paukštį, sumokėda
mas $50.000 ir pasiuntė motinai.

Sekančią dieną po gimtadie-

Drangai automebiliais važinėja
Budapešte tramvajaus kon

duktorius šaukia:
—Ponai, prašau nesustoti 

priekinėje platformoje, prašau 
eiti į vidų!... ■.<*,♦{

— IŠ kur ponai? — draugai, — 
atsiliepia vienas iš keleivių.

— Kokie čia draugai! Draugai 
važinėja automobiliais, — at
sako konduktorius.

KLB Toronto Šolpos Fondo rugsėjo 
B d. parengimo apyskaita

Pojomos:
Už bilietus prie įėjimo ............ $214.00
Iš loterijos ................................ 63.75
Už gėlių valsą ir skrajutę ........ 26.52
Prisikėlimo parapijos auka ...... 110.00

viso $415.24
Išlaidos:

salę ......................................
orkestrą .............................
skelbimus ............................

: bilietus ..................... ;.........
gėles ....................................
stalų apdengimą ir papuoš.

Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Kitų smulkių

$250.00 
70.00 
8.00 
8.00 
7.00 

15.00 
27.69

nepakelia tos naštos, kurią užde- jis skambina telefonu moti- 
da ruskio globa. Ir čia vėl išky
la Vakarų vaidmuo. Jie pasilie
ka stebėtojo būklėj. Jie laukia 
kada pačics pavergtos tautos nu
šalins okupaciją. Patogi pozi
cija!

nai ir klausia:
— Kaip patiko paukštė?
— Skanumynas, — atsakė mo-‘ 

tina.

Viena. — Radio pranešimu iš 
Sofijos, Bulgarijoj, specialaus 
“parlamentinio” komiteto nu
tarta grąžinti Stalino miestui is
torinį vardą — Varna.

Karo pasekmės
— Ar tiesa, kad tu savo vyrą 

radai per karą?
— Tiesa. Bet juk turi atsimin

ti, kaip tada visko trūko. Nebu
vo galimybės pasirinkti. O ko
jinių, tiesiog geresnių, nė su ži
buriu nebuvo galima rasti.

O'Keefe's užsakymu iliustravo Evert 
Hilkers, Olandijoje gimęs Kanados 

dailininkas.

senieji l AMI tS papročiai
PADĖKOS DIENA
Kiekvienais metais antrasis spalio mėnesio 
pirmadienis Kanadoje skelbiamas Padėkos 
Diena. Tai šventė, kurioje išreiškiamas dė
kingumas už suteiktas rudens gėrybes šiam 
kraštui. Bažnyčiose vyksta specialios pamal
dos, o po to šeimos sėda prie stalo ir iškilmin
gai valgo pietus, kurių pagrindinis patiekalas 
— kalakutas. Tai malonus kasmetinis kana- 

/ diskas paprotys.

viso 385.69 
Gautas pelnas. .. $29.55

Nepaminėjus šio parengimo kiek pla
čiau, apyskaita būtų nesuprantama. Jei 
rezultatai yra menkoki, niekas nekal
tas — tik mūsų lietuviškosios visuome
nes Toronte abuojumas. Jei iš apie 7-8 
tūkstančių gyventojų atsilankė apie 
240, iš kurių apie 26 buvo tiesioginiai 
surišti su pačiu parengimu, išvadą da
rykime patys. Juo labiau, kad tai buvo 
susiję ir su Tautos švente. Nejaugi vi
sam kam mes likome abejingi? Nejaugi 
tik putojantis alutis stiklo ar kristalo 
inde beliktų mūsų vyriausiu siekiu, kai 
tuo tarpu pati tauta ar jos paskiri na
riai kartoja Šekspyro žodžius ištartus 
Hamleto — būti ar nebūti.

.Jei kas mėgina sielotis augšta salės 
kaina ar rūpintis gėrimais — manyčiau 
daugiau pasitarnautų bendram labui 
atkreipdami dėmesį tikrojon medalio pu- 
sėn-

Tiesa, yra tokių ir gana nemažai, ku
rie susikūprinę, o kartais net ir visai prie 
žemės prilenkti neša jiems užkrautą 
naštą.

Kad šis parengimas duotų tai, ko bu
vo siekiama, šalia rengėjų labai daug 
savo darbu prisidėjo kun. Pacevičiuš, 
paruošdamas programa su jos išpildy- 
tojais: sol. Mašalaite, Juknevičiūte, Na- 
livaikoite, P. Daržinskas, A. Dilkus, S. 
Ramanauskas. Savo prekybinius gabu
mus panaudojo pardavinėjant gėles ir 
loterijos bilietugus /kas ir davė pelną/ 
pp. Tamulionienė, Simanavičienė, Valiu
lienė, Kuolaitės, Gvpizdaitytė ir Venc
kutė. Visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū. Muzikui St. Gailevičiui, kuris nie
kuomet neatsisako 'savo paramos, ma
nau, kad .patys dalyviai pareiškė savo 
jausmus laimėjus paveikslą.

Būtų neteisinga nutylėti patį faktą, 
kuris parengimo rezultatą visiškai pakei
tė, tai Tėvų Pranciškonų žestą. Argi 
būtų kur nors kitur to susilaukta, kad 
$110 kas aukotų? Taip ir buvo išspręs
tas salės ir orkestro klausimas. Tėvams 
Pranciškonams gili padėka.

’.Mūsų verslininkams, aukojusiems 
fantus: Atlantic Export Import Co. -r— 
radio aparatas, Mohawk Furniture — 
paveikslas, Avižiaus ir Sinkevičiaus 
krautuvė — elektrinis vėsintuvas, Mar
gio vaistinė — kosmetika, Beržinsko 
krautuvė — odos išdirbiniai, V. Abro
maitis — 5 knygos, "T. Žiburiai" — 
prenumerata, Miliušio krautuvė — kos
metika, Jankausko krautuvė — šoko
ladas, Roncesvalles Grocery —- arbata, 
V. Petraitis —r ele&rinis skustuvas, E. 
Jankutė — skara fhnkų darbo, ne tik 
padėka, bet ir linkėjimas, kad Toronte 
virstų tikrove: lietuviai — pas lietuvius.

Išlaidų pozicijoje yra paminėto už 
skelbimus, bet "Tėvynės prisiminimų" 
radio valandėlė daug kartų yra skelbus 
ir nieko neskaičius. Jonui Simanavičiui 
lietuviškas ačiū. Ačiū visiems atsilen
kusiems. ..

KLB Toronto Šalpos Fondas.

OLD VIENNA

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJA, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSUOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS į 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ.,

SIUNTINIUS

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

Paieškojimai
Jonui Glaveckui, gyvenusiam 

Šilbalių km., Vilkaviškio apskr., 
gyv.. Montrealyje, yra svarbių 
žinių iš Sibiro. Atsiliepti: Pleč
kaitis VI., 30 Hepbourne St, To
ronto, Ont.

Elenai Stankevičiūtei, 1947 m. 
atvažiavusiai iš Vokietijos Ka- 
nadon ir dirbusiai St. Joseph li
goninėje London, Ont., yra svar
bių žinių. Ji pati, ar žiiną apie ją 
prašomi pranešti J. T., 2798 
Roosevelt, Detroit 16, Mich., 
USA.

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

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. 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 j 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskąitą.

Vyry ir motery rūby siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų'darbas Toronte. Naujausi 

modeliai, žemiausios kainos. ' f
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų. /
1299 DUNDAS ST. W. •* TORONTO, ONT /

M

Dr. S. GO L A B
Moterų ligos, vidaus ligos ir chirurgija

RENTGENAS, ELEKTROKARDIOGRAFWA

1852 BLOOR ST. W. - TeL RO. 6-5773 
(Pacific sustojimas)

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

Dr. WILLIAM J. ZlNCHESDf
B.A., M.D., LM.C.G

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

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

Toronto
TeMooas LE. 3-4323

DR. J. SUNGAILA
Gydytojas ir chirurgas

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 vai. vak.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - ^NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W._
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

r • *« • *
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 
Telefonas LE. 3-3881

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12

pagal susitarimą.

Dr. M; Arštikattytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

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. A. Pacevičiuš
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyvės 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- 
čiądeniais. Kitu laikų pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. L SIMON
Odos Ir Veneros lieti soeckilistee. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 «L 
288 ST. CLAIR AVE, W., 

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

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arta WA. 2-1015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ ?

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima

Telefonas

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul RĖKAIs
Vidaus figų spec/elistat, > 

X -RAY (Rentge4a«) ...

219 St. Clair Ava. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

/

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas) . < x

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

nai sukelia gaivos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493 ■

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

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome ttesrol iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. > - .

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. ;

/
Busite patenkinti mūsų tarnyba 

100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

▼ IHffNJ, StllnCRI Kt I

ii Kanojos. Didžiausios prekių peši-

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu er 

pamatau:
eurapietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outoma- 
rjs. Kintamos ar tiesioginės sravės 

motorus.
•e ta, aphnu namus pilnam Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. UL 3-1080 

44 GWYNNN AVL, TORONTO

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

GEORGE BEN, B.A.

A. STANČIKAS, baigęs Notiohal Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RAMO APARATUS

• f ' ' ■ ■ •

Aparatai paimami ir gražinami | na
mas veltui. Darbas ir dalys garan-

Skambinti telef. IX 1-1602, kasdien 
nae 6 vai. Iki 9 vok vakaro.

Savi pas s^vus!
Auto molinų mechaniniai darbai, su* 
lankstymai ir dažymas atliekami kva* 
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži- 
fiingai . K

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) -

Sov. V. DUNDYS

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

LIETUVIO ADVOKATO -
ĮSTAIGA i

NEIMAN, BISSETT, 
SEGUIN

Advokatai — Notarai 1
35 HAYDEN ST., Toronto, į
(arti Bloor ir Yong gatvių) į

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

...................... ■■■■■■■.......... 1

Medžio darbai

VEDYBOS
Jei nerite veeti, rąžykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonnokite or otvykite 
eemeMikel j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191. Augusta Are, Toronto, Ont.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave^ Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų batai, normalaus dydžio Ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Roncesvalles Ave., Toronto'

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem-. 
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C DEAKON, 
B.A.Sc, R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras. į 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LE. 6-5613 -
i..................., ' i ■■■ i nai iiiįj



talkininkaujant
L.T.M. “ČIURLIONIO” Ansambliui,

MONTREAL*Cue

Literatūros - Dainos • Muzikos - šokio
PROGRAMOJE:

Dainų Šventės Čikai 
ras jungtinis choras,

NEPAPRASTAS KONCERTAS
Š.m. spalio mėn. 27 dieną, šeštadieni,

geriausioje Toronto salėje — MASSEY HALU
Toronto Lietuvių Choras "VARPAS1

:: solistai: A. STEMPUŽIENĖ ir V. VERIKAITIS.
Bilietų kainos: $2, $1.50, $1.00. Gaunami Margio vaistinėje, “Rūtos” valgyk- 

I loję, “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

ruošia

TORONTO* Cnt.
Kristaus Karaliaus minėjimas
Kanados Liet Kat. Federaci

jos Toronto skyrius Kristaus 
Karaliaus šventės manifestaci
ją rengia šį sekmadienį, spalio 
28 d.: 11 vai. iškilmingos pamal
dos parapijų bažnyčiose, 3.30 v. 
pp. Prisikėlimo salėje Kristaus 
Karaliaus šventės akademija: A. 
Rinktojo paskaita, po to plati 
meninė programa. Programoje 
-dalyvauja sol. V. Žemelytė, sol. 
V. Verikaitis, akomp. muz. St. 
Gailevičius, Prisikėlimo parapi
jos choras ir mūsų lietuviška
sis jaunimas: šeštadieninė liet, 
mokykla, ateitininkai, skautai, 
Marijos sodalicija ir- vaikų dar
želis. Parengimo išlaidoms pa
dengti prie durų daroma laisva 
auka. Likusi suma panaudojama 
fondui, keliamam lietuviško kry 
žiaus statymui Kanados kanki
nių šventovėje Midlande.

KLKat. Moterų D-jos Toronto 
skyriaus 

susirinkimas šaukiamas sekma
dienį, lapkričio 4 d., tuojau po 11 
vai. pamaldų, vaikų darželio pa
talpose. Kviečiamos visos narės 
ir prijaučiančios skaitlingai da
lyvauti. Sk. valdyba.

“Daina” grupės 
sekantis narių susirinkimas 
įvyks spalio 28 d., sekmadienį, 
3 vai. pp. pas narę Šalkauskienę 
— 69 Essex St.

Narės ir prijaučiančios mielai 
kviečiamos dalyvauti. V-ba.

Tradicinis inžinierių ir archi
tektų balius įvyks lapkočio 23
d., penktadienį, naujai pertvar
kytose Liet. Namų patalpose.

Šeštadieninė liet, mokykla
Praėjusį sekmadienį Lietuvių 

Namuose įvykusiame' Toronto 
liet, mokyklos mokinių tėvų su
sirinkime perrinktas mokyklos 
tėvų komitetas pareigomis pasi
skirstė šitaip: pirm. J. Tamulio- 
nis, vicepirm. V. Simanavičie- 
nė, sekr. A. Sapijonis, ižd. S. Ja- 
seliūnas, parengimų vadovas Pr. 
Razgaitis, kandidadtai: A. Dil- 

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kristaus Karaliaus šventė 

šį sekmadienį parapijos bažny
čioje apvaikščiojama visu iškil
mingumu: 11 vai. pamaldų metu 
gieda iš Cleveland© gastroliuo
jąs Čiurlionio ansamblis ir sol.
A. Stempužienė. Pamokslai kun.
B. Pacevičiaus “Meilės ir tiesos 
karalystė”.

— Tradicinis mirusiųjų prisi
minimas Vėlinių proga įvyks 
Visų Šventųjų dieną, lapkričio 
1 d. 7 v.v. šv. Mišios, Komunija, 
mirusiųjų prisiminimas prie spe 
cialiai paruošto Partizano kapo, 
padėjimas vainiko ir uždegi
mas žvakučių prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę.

— Dėl Vėlinių šventės, kuri 
sutampa su pirmu lapkričio 
penktadieniu, par. bažnyčioje 
per devynis mėnesius vykstanti 
novena už Sibire gyvus ir miru
sius lietuvius bus laikoma ket
virtadienį Visų Šventųjų vaka
re. Ta proga kviečiama tikin
čiuosius vakare priimti šv. Ko
muniją. «

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja sekančias gatves: 
Durrie, Beresford, Kennedy, 
Runnymede, Windermere, Col- 
beck ir Willard.

— Kat. Mot. D-jos šv. Jono 
Kr. skyriaus susirinkime, įvy
kusiame sekmadienį naujojoje 
priestato salėje, buvo aptarta 
šio sezono veikla: numatyta su
rengti koncertą, suorganizuoti

‘ paskaitų, prisidėti prie bažny
čios papuošimo Kristaus Kara
liaus ir Vėlinių švenčių proga, 
aktyviai prisidėti prie Kr. Kara
liaus akademijos rengimo. Po 
susirinkimo bendrai nusifoto
grafuota.

— Marijos vardo mergaičių 
sodalicijos narės renkasi šį sek
madienį 9.30 vai. pamaldoms, o 
po to — priestato salėje trum
pam pasitarimui ir jaunimo cho
ro repeticijai, parengiant prog
ramą sodalicijos šventei — ne-, 
kalto Prasidėjimo dienai.

— Toronto liet, dramos mylė
tojų būrelis, vadovaujamas kun. .
B. Pacevičiaus, repetuoja Ana- Į Rus ir Kazlauskienė. Rev. kom 
toli j aus Kairio keturių veiksmų 
istorinę pjesę “Laisvės medis”.

— Šv. Jono Kr. parapija svei
kina TLChorą “Varpą” metinės 
šventės proga, linkėdama dide
lio pasisekimo šio šeštadienio 
koncerte ir kartu dėkoja choro 
valdybai už suteikimą galimy
bės visam mokslus einančiam 
lietuviškajam jaunimui veltui 
pasidžiaugti didingu koncertu.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Bendra parapijos choro re

peticija bus ketvirtadienį 7.30 
vai. Kadangi reikia pasiruošti 
Kristaus Karaliaus šventės šv. 
Mišioms ir popietinei akademi
jai, visi choristai ir choristės 
prašomi dalyvauti.

— Mirus Lietuvoje p. Užupie- 
nės tėveliui, vietoje užuojautos 
pp. Užupiams, užprašė už miru
siojo vėlę šv. Mišias Barcevičiai, 
Matulioniai, Pabedinskai, Sen- 
kai ir Šapokai. Šios šv. Mišios 
bus laikomos sekmadienį, spalio 
28 d.. 10 vai.

— Norime gražiai papuošti 
Vėlinių karstą. Kurie galite, 
prašome paaukoti gėlių. Pagei
dautume baltų chrizantemų. Mi
rusių prisiminimas bus lapkri
čio 1 d., ketvirtadienį, 7 v.v.

— Šį sekmadienį 6 v.v. para
pijos salėje bus rodomas kinas. 
Numatoma spalvota komedija 
“Crimson pirate”. Vyriausioje 
rolėje Burt Lancaster.

— Pakrikštyti: Vida Liucija 
Diana Dundytė, Aleksas Pranas 
Grigonis, Juozas Vladas Leibe- 
ris ir Romas Bronius Kūkalis.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius šiose gatvėse: 
Newton Dr., Bayview Ave., Al
corn Ave., Logan Ave., Spar
hall Ave., Roslin Ave., Robiną 
Ave., Hedgewood Rd., Alwych 
Ave., Glengary Ave., Deloraine 
Ave., Pinewood, Ave., Holmes 
Ave., Hillmont Ave., Roseneath 
Gds., St Clair Ave., Wolker 
Ave., Eglinton Ave., Isabeįla St, 
Elerbeck St., Hogarth Ave.

pirm. J: Danaitis, nariai, J. Pet
rauskas ir F. Supronienė. Susi
rinkime buvo gyvai diskutuota 
lietuvių kalbos naudojimas vai
kų tarpe lietuviškoje šeimoje, 
naujai išrinktam komitetui pa
vesta įsteigti mokyklos knygy
ną; susitarta su TLChoro “Var
pas” vadovybe gauti privilegiją 
mokyklos IV-VI skyriaus moki
niams šį šeštadienį nemokamai 
dalyvauti choro koncerte Mas
sey Hali. Patvirtintas mokinių 
mokestis už mokslą — nuo šei
mos po $5.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

įvyko pereitą sekmadienį Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi
jos patalpose. Kalbėtasi veiklos 
pobūdžio ir organizaciniais klau 
simais. Išrinkta nauja kuopos 
valdyba, kuri tuoj aus po susi
rinkimo pasiskirstė pareigomis: 
pirm. dr. J. Sungaila, vicepirm. 
P. Bražukas, sekr. Stp. Petrai- 
tienė, ižd. V. Kolyčius, narys J. 
Andriulis.

Adomas Kybrancas, buvęs lie
tuvių evang. liuter. parapijos ta
rybos narys, nusilaužė koją. 
Dirbant jam fabrike, geležies 
gabalas užkrito ant kojos pėdos. 
Ji dabar sugipsuota. Nukentėjęs 
vaikščioja ramsčių pagalba.

Pataisymas
Pereitame “TŽ” Nr. išspaus

dintame KLB Toronto Apylin
kės Šalpos Kom. atsišaukime “Į 
Toronto visuomenę” praleista 
sakinio dalis, kurios nesant, ta 
vieta netenka savo aiškumo.

Pridėjus praleidimą, tas ir se
kantis sakinys yra tokie: “Artė
ja ir Kalėdos — taikos ir ramy
bės šventė, kada visi visiems yra 
broliai ir sesės. Ir mes visi turi
me tapti tokiais pamirštiems ir 
vargšams”. •

Prašome, pone Redaktoriau, 
įdėti šį atitaisymą į sekantį “T 
Z” numerį. Už jūsų dėmesį iš 
anksto dėkojame.

KLB Toronto apyl. ŠK.

Daktarus J. ir V. BALTRUŠAIČIUS,
jų mylimam tėveliui mirus Lietuvoje, liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame

Karalėnų šeima.

“PRIEŠ SROV|,
’ vaizduojančią A. STRAZDELIO gyvenimą, 

WESTDALE COLLEGIATE AUDITORIJOJE, MAIN ST. W.
Hamiltono at-kai kviečia visus hamiltoniečius ir artimųjų bei tolimųjų apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį vaidinimą.
Bilietų kaina $2.00, $1.50, $1.00, moksleiviams pusė kainos. Bilietus galima gauti iš anksto pas 
platintojus ir prie įėjimo.

dedikuojamu BIRUTEI POKELEVKIOTEI, 
laimėjusiai 1955 mėty "Draugo" romano konkursu.

Vakaras jvyks 1956 metų spalio mėnesio 28 d., sekmadienį
4 vai. p.p. Aužros Vartų parapijos salėje.

Įdomioje ir įvairioje programoje dalyvauja:
B. PŪKELEVIČIŪTĖ —

paskaitys ištraukų iš premijuoto romano "Aštuoni Lopai" Didžioji savaitė, 
Lietuvos Valstybės Operos solistė E. KARDELIENĖ —

padainuos naujų ir originalių lietuviškų dainų repertuarų, 
Modernaus šokio šokėja BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ —

atliks šiom vakarui specialiai paruoštų šokių, akompanuojant komp. V. 
Kerbeliui,

Kompozitorius VYTAUTAS KERBELIS —
pirmąjį korto pasirodys lietuviškajai visuomenei, paskambindamas savo ir 
kitų kompozitorių kūrinius,

Dramos aktoriujJUOZAS AKSTINAS —
paskaitys fragmento iš premijuoto romano,

Dramos aktorius LEONAS BARAUSKAS —r-
paskaitys ištraukos iš "Metūgių",

HENRIKAS NAGYS — ' • . ,
vakarų pradės trumpu žodžiu apie B. Pūkelevičiūtės kūrybų.

------- Po meninės dalies seks linksmoji dalis, grojant gerai šokių muzikai.
Visas vakaro pelnas skiriamas Vinco Krėvės vardo Literatūrinės Premijos Fondui.

Įėjimas: 1 dol. 25 et. Moksleiviams ir studentams — 50 et.

Didelė staigmena Hamiltone!.
Š.m. lapkričio 3 d. 7 vaL vakaro DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS, režisuojant Ar

lauskaitei - Mikšienei, stato Petrulio 6 veiksmų chronikinę pjesę

Hamiltono At-kų Kuopa.

Kariuomenės šventės 
minėjimas 

įvyks lapkričio 24 d., šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys pirmasis Lietuvos 
kariuomenės savanoris gen. št. 
pulk. min. K. Škirpa. Įdomi me
ninė programa.

Po minėjimo šaunus pobūvis.
Toronto apyl. v-ba.

Įdomi paskaita mergaitėms
Spalio 28 d., 2 vai. pp., Ne

kalto Prasidėjimo seserys kvie
čia visas lietuvaites mergaites 
nuo 12 metų, lankančias gimna
ziją (High School) ir augštes- 
niuosius mokslus, susirinkti į 
vaikų darželio patalpas — 46 
Delaware Avę. Yra pakviesta iš 
Amerikos patyrusi pedagogė se
suo M. Kristoforą su labai įdo
mia paskaita, skirta tik mergai
tėms. Po paskaitos bus rodomas 
filmas apie Nekalto Prasidėjimo 
seserų veiklą išeivijoje. Užbai
gai arbatėlė.

Lauksime visų atvykstant.
N. Prasidėjimo seserys.

Nauja bendrovė Toronte
Naujai įsisteigusi bendrovė 

savo steigamajame susirinkime 
išrinko b-vės direktorius: J. 
Dvilaitis—pirmininkas, A. Kant 
vydas — I vicepirm., J. Šarūnas 
— II vicepirm, V. Germanavi
čius — iždininkas ir V. Petrai
tis — sekretorius. Bendrovė pa
prašė Otavoje federalinio čar- 
terio su “Silva” Co. Ltd. (pri
vate comp.) vardu ir $100.000 
kapitalo. Ši b-vė nupirko Pem
broke, Ont., lentpjūvę, arti 300. 
000 sq. f. miško medžiagos ir 
paduotas pareiškimas Miškų De
partamentui pirkti dar 600.000 
sq. f. miško medžiagos. Šiuo me
tu b-vės turimo turto vertė sie
kia $28.000. Džiugu konstatuoti, 
kad b-vei jau iš pat pirmos vei
kimo dienos Bank of Montreal 
King - Bathurst skyrius suteikė 
paskolą ir išreiškė pilną pasiti
kėjimą. Miško kirtimo darbai 
jau pradėti, o lentpiūvę mano
ma paleisti į darbą lapkričio 1 d. 

■ ■■ .■ * s. .
“Dainos” grupės 

mėnesinis susirinkimas. įvyko 
rugsėjo 30 d. pas vicepirm. W. 
Kundrotienę. Narių dalyvavo 
gražus būrys. Buvo keletas laiš
kų, su prašymais. Senutei Čeza- 
nauskienei Vokietijoje nutarta 
pasiųsti rūbų ir maisto siunti
nys, kuriuos daugumoje pažadė
jo Natalija Šalkauskienė. Iš
siųs pirm. Žiobienė ir Empake- 
rienė.

“Dainos” vakaras įvyks lap
kričio 3 d. šv. Jono Kr. parapi
jos salėje. Tai bus “Lietuviškų 
vėdarų vakaras”. Dainietės kvie 
čia visus, kas gali, atvykti tai 
puikiai vakarienei ir linksmai 
pasišokti prie geros kapelos mu
zikos. Visas pelnas skiriamas 
Kalėdų dovanėlėms tremtyje — 
seneliams bei ligoniams. '

Dainietės sveikina savo pir
mininkę Bronę Žiobienę, susi
laukusią sūnelio. Nors mums 
narės ir nebus, bet visos džiau
giamės pp. Žiobų šeimynine lai
me. “Daina”.

Teresė ir Vladas Slėniai perei
tos savaitės trečiadienį susilau
kė dukrelės.

Nelė Budrienė
Toronto Western ligoninėje įsi
gijo gailestingosios sesers tei
ses ir šiuo metu darbuojasi šv. 
Juozapo ligoninėje.

Judriosiose Toronto gatvėse 
šiukšlės nuo spalio 22 d. pradė
tos išvežti naktimis, kad nebūtų 
triukdomas judėjimas. Kuriose 
gatvėse tai daroma, namų savi
ninkams pranešta. Tai Bloor, 
Danforth, Yonge, St. Clair, Os- 
sington ir kt

. Lapų fniesto pareigūnai prašo 
gatvėse nedeginti. Jie naudoja
mi gaminti kompostui. Miesto 
valymo skyrius trečiadieniais 
paleis lapams surinkti mašinas.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, 
t.y. spalio 28 d., puse pirmos po pietų, 

V. Narušio ūkyje įvyksta

ARKLIU KONKŪRAI
Dalyvauja Ontario provincijos jojikai. 

Gera muzika.
Be to, Pony ir Kowboju arklių šokimai.

Esant blogam orui šventė nukeliama į sekantį sekmadienį.
Rengėjai

“Varpo” choras lapkričio 18 d. 
koncertuose Clevelande kartu 
su tenykščiu “Čiurlionio” an
sambliu, kuris šį šeštadienį su 
tuo pačiu “Varpu” koncertuoja 
Toronte “Varpo” 4-ose metinėse.

Žemės ūkio reikmenų parodą 
ruošia Ontario žemės ūkio reik
menų pardavėjų sąjunga sausio 
gale ir vasario pradžioje, kai 
vyks eilė žemės ūkio bei pramo
nės organizacijų sūvažiavimų, 
Toronto parodos Coliseum pa
state.'

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju ponioms rengė

joms už taip gražiai suruoštą man prieš-' 
vestuvinį dovanų "shower". Taip patį 
mano draugėms - pamergėms: Danutei, 1 
Marytei ir Irenai. Širdingai ačiū Prisikė
limo parapijos chorui, jūros skautėms ir 
visoms atsilankiusioms ponioms ir pa
nelėms už gražias ir vertingas dovanas, 
kurios primins man jus visuomet.

Su pagarba
Gražina Kazlauskaitė.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys l-me augšte su baldais, porai ar vie
nam asmeniui. Teisė naudotis virtuve. 
28 Oakmount Rd.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu. Gali būti šeima su vaikais. T06 
Salem Avė., tel. LE. 21020.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Tel. 
LE. 6-3307.

Išnuomojami du kambariai ir'virtuvė be 
baldu ir kambarys su baldais viengun
giui/315 Brock, tel. LE. 6-8835.

Išnuomojami du* dideli ir šviesūs kamba- 
bdriai III a. su sinko ir krosnim. 252 St. 
Clarens. Tel. LE. 6-2266, skambinti po 
6 vai. vak.

4-rių asmenų šeimai 

reikalinga 
šeimininkė.

Du 
amžiaus mergaitės, gyvena Toronto 
priemiesty Don Mills, verdama pa
prastai, visi patogumai, gražus kam
barys, televizija, sunkiems darbams 
atvyksta kita moteris.

Kreiptis tel. EM. 3-5386 /tarp- 9-5 
vai./, klausti Miss Wally.

suaugę asmenys, 2 mokyklinio

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crawford/ 
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. 

Batų taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir toUmomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 

------ vežamas turtas ap» 
kas savaite f Mont-

30 DEWSON ST. . . TEL. LE. 4-1403 
TORONTO

Toronto gyventojų skaičius 
per pastarąjį penkmetį padidė
jo 21%. Dabar yra 1.347.905, t.y. 
nuo 1951 m. padidėjo 230.435. 
Tuo pačiu metu Montrealio gyv. 
skaičius padidėjo 199.925, t.y. 14 
%, ir dabar yra 1.595.327.

Bet daugiausiai paaugo Hamil
tono gyv. skaičius — 25%.- Dabar 
Hamiltone yra 325.238, kai 1951* 
m. buvo 259.685. Otavos gyven
tojų skaičius padidėjo 19%. Bu
vo 281.908, dabar yra 335.289.

Br. M. MATTIS
- SAURAZIENĖ

Gydytoja ir chirurgė 
306 Runnymede Rd. 
(prie Bloor St. W.)

Tel. RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą:

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

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

I4K

1212 DUNDAS ST. W. T«LLA-9547
J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir paštu.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo torto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto 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 KREIPEIS Į

AL GARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Seimelio prezidiumo posėdis 
kviečiamas spalio 28 d. 10 vai. 
pamaldų Aušros Vartų parapi
jos salėje. Visų dalyvavimas bū
tinas. -Bus svarstoma ši dieno
tvarkė:

a. Pirmojo š.m. pusmečio fi
nansinė apyskaita, .

b. Kariuomenės šventės lapkr. 
25 d. minėjimo programos 
nustatymas,

c. Industrinės parodos “Palace 
de Comerce” lapkričio 23 - 
gruodžio 2 d. klausimas,

d. Tautos namams Montrealy- 
je įsigyti vajaus pradžios da 
tos nustatymas. • Organizac. 
atstovų ir pavienių žymes
nių asmenų susirinkimui 
datos nustatymas.

e. “Raudonojo vyno” spektak
lio apyskaitos tvirtinimas,

f. Bostono Dramos Sambūriui 
pagerbti vakarienės apyskai 
tos tvirtinimas,

g. Klausimai ir sumanymai.
Prezidiumo pirmininkas.

Vaikų kaukių balius. Lapkri
čio 18 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
KLKat. Moterų D-jos M. sky
rius rengia vaikučiams kaukių 
balių. Kviečiami dalyvauti vai
kučiai, pasipuošę atitinkamais 
rūbais, su kaukėmis, tėvai ir vi
suomenė. Programą praves se
selės vienuolės, vedančios vaikų 
darželį. Vieta bus pranešta vė
liau.
-Akademinio Sambūrio šokių 

vakaras su literatūrine ir muzi
kine programa rengiamas sek
madienį, spalio 28 d. 4 vai. p.p., 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti. Pelnas ski
riamas fondui literatūrinės pre
mijos, kurią Sambūris yra pasi
šovęs suorganizuoti, paremti ir 
skatinti mūsų jaunuosius dailio
sios literatūros kūrėjus - rašyto
to jus. Tik ta tauta gali svajoti 
apie šviesesnę ateitį, kuri savo 
rašytojų ir poetų nepamiršta.

Montrealio prancūzų dienraš
tis “La Presse”, spalio 19 d. nu- 
meryje^įdėjo straipsnelį apie bu
vusį į Sibirą' išvežtą Lietuvos 
vyskupą Praną Ramanauską, 
kuris Vatikano radijo žiniomis 
dabar esąs grąžintas iš ištrėmi
mo ir gyvenąs policijos priežiū
roje savo gimtinės kaime. Dar 
102 internuoti lietuviai kunigai 
esą grąžinti iš Sibiro, tačiau jų 
buvimo vieta laikoma paslapty
je. Šitame pat straipsnyje dar 
duotas žiupsnelis žinių apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos veda
mą partizanų kovą prieš sovie
tinius pavergėjus. J. P.

Bostoniečių viešnagė. Seniai 
laukti svečiai atvyko ne kartu: 
K. Bradūnas ir A. Vilėnškis at
sirado penktadienio- vakare, o li
kusieji šeštadienio rytą 8 vai. 
Svečius stotyje pasitiko Seime
lio prezidiumo atstovai, L. Bal- 
zaras, J. Adomaitis ir inž. J. 
Aniuolauskas. Iš ten jie buvo iš
vežioti į apsistojimo vietas poil
siui. ' ' • ■ : ■/, ..

Šeštadienio vakare, 8 vai., A. 
Vartų parapijos patalpose įvyko 
Seimelio prezidiumo suruošta 
svečiams pagerbti ' vakarienė, 
kurioje dalyvavcf 8 sambūrio na
riai, svečias iš Bostono dail. V. 
Andriušis, A. Vartų parapijos 
kunigai: Tėvas J. Aranauskas, 
Tėvas Kiribis ir apie 40 montre-_ 
aliečių. Prie kavutės svečius pa- 
sveikino KLB Kultūros Fondo 
įgaliotinis Mcntrealiui J. Karde
lis su atvykimu ir pasidžiaugė 
jų ryžtu populiarinti vaidybinį 
meną ir išreiškė viltį, kad šis jų 
atsilankymas tai yra tik įžanga į 
sekančius atsilankymus su “V. 
Kudirka” ar “Strazdeliu”, kurių 
montrealiečiai lauks su nekant
rumu. -

Dra'mos Sambūrio vardu at
sakė A. Gustaitis, kaip ir visada 
gražaus sąmojaus ir humoro per 
pintais žodžiais, kurie dalyvių 
tarpe iššaukė audras nesulaiko
mo juoko. Pažymėtina, kad po
būvyje susitiko trys dailininkai: 
V. Virgirda, V. Andriušis ir Ta
mošaitis. Šeimininkės, matyt, 
tikrai pasistengė. Vakarienė bu
vo paruošta labai skaniai ir bu
vo įvairi.

Kad nebūtų susigrūdimo, bi
lietai buvo pardavinėjami abie
jų parapijų salėse net dvi savai
tes prieš vaidinimą, bet montre
aliečiai tuo patogumu nepasi
naudojo, prie kasos įvyko susi
grūdimas ir susidarė eilės ir bi
lietų išpardavimas užsitęsė iki 
4.43 vai. Dėl to ir spektaklis pra
dėtas pavėluotai. Taip ir jo už
baigimą prisėjo trumpinti, ap
sieiti be padėkos žodžių ir kitų 
priedų, nes dalis artistų turėjo 
skubėti į stotį, kad suspėti grįžti 
į Bostoną, o pirmadienį į darbą.

Ne rožėmis klotas tokių pasi
šventėlių darbas, bet už tai ir 
mūsų dėkingumas jiems yra di
delis. Kad šis pafengima praėjo 
sėkmingai, daug darbo ir rūpes
čio įdėjo J. Adomaitis. Jam pri
klauso mūsų visų nuoširdi pa
dėka. L. J. B.

Port Colborne, Ont
Padėka

Mieliems Port Colborne — Wellondo 
lietuviams, taip iškilmingai išleidu* 
siems mus į Hamiltoną, norime išreikšti 
nuoširdžiausią padėką. Jūsų suruoštos 
išleistuvių balius, įteiktos taip brangios 
dovanos ir pasakyti žodžiai liks musų 
širdyse ir atmintyse amžinai.

Nuošdiržiausias ačiū mieliems priete- 
liams pp. Karaliams, pp. Radvilams, pp. 
Simondičiams, pp. Naiduškevičiams, 
pp. Kuzavams, pp. Zinoičioms, pp. Kut* 
koms, pp. Luomanams, pp. Butkams, 
pp. Smolskioms, pp. Biliūnams, pp. šak 
čiūnoms, pp. Bersėnoms, pp. Šidlaus
kams, pp. Ramanauskams, pp. Skudu- 
čioms, pp. Lekavičiams, pp. Šerėnams, 
pp. Tamulėnams, pp. Stankevičiams, 
pp. Didžboliams, pp. Staškevičiams, pp. e 
J. Pivoriūnams, pp. S. Meškiams, p. 
Pouriui, p. Mošouskui, p. Urbšiui, p. 
Jackevičiui, p.r PauŽuoHui, p. Cibimkui, 
p. Abromavičiui, p. V. Pivoriūnui, p. A. 
Stankevičiui, p. Andriušiui, p. Steigie- 
nei ir p. Cimalowskoi.


