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Sava spaudą
Kasdien kiekviename šio kontinento didmiestyje tonos laik

raščių išvežiojamos po gatves ir išplatinamos. Sekančią dieną 
daug tonų senų laikraščių išvežama į fabrikus vėl perdirbti. Nū
dieniame gyvenime visur pilna laikraščių bei žurnalų. Jų visų, 

. žinoma, niekas nespėtų nei peržvelgti.
Mūsų sava lietuviška spauda nėra nei taip gausi, nei taip 

didelė. Bet ar mes galėtume be jos apsieiti?! Išblaškyti milžiniš
kuose plotuose, be jos juk neturėtume nei ryšio, nei priemonių 
savo reikalus aptarti, mintimis pasidalinti, visus ar Bent dalį vi
suomenės į kokį svarbų darbą pakviesti. Be savos spaudos labai 
greitai pasinertume svetimtaučių masėse. Kai ji yra, šito kažkaip 
nei nejaučiame.

JAV Lietuvių Kultūros Fondas, įvertindamsa savos spaudos 
vaidmenį lietuviškosios išeivijos gyvenime, spalio mėnesį pa
skelbė lietuviškosios spaudos mėnesiu. Sveikindami tą gražią 
iniciatyvą, mes taip pat kviečiame mūsąją visuomenę per tą mė
nesį daugiau, negu visada, atkreipti dėmesį į savąją spaudą ir jos 
reikalus. Prisiminkime, kad sava spauda mums yra būtinybė, 
prisiminkime, kad ji visiškai priklauso nuo lietuviškosios visuo
menės. Ji bus tiek pajėgi, kiek patys lietuviai ją rems. Niekas 
kitas jos tikrai neparems. O tos paramos reikia laikraščiams viso
kios. Reikia piniginės, nes be pinigo nieko negalima padaryti. Vi
suomenė čia gali paremti laikraščius prenumeruodamosi ir tvar
kingai atsilygindama už juos. Bet yra dar ir kitokia parama, kuri 
net pinigo nekainuoja arba labai mažai tekainuoja, tai pasitar- 
navimas laikraščiui prisiunčiant žinučių iš savo gyvenamosios 
aplinkos, pagelbėjimas laikraščiui užregistruoti visus savo apy
linkės įvykius, kurie kuriuo nors būdu paliečia lietuvius ir jų 
gyvenimą. Teikimas žinių iš įvairių vietovių juk yra pagrindinis 
uždavinys kiekvieno laikraščio. Žinių gausumas daro jį patrauk
lų ir laukiamą skaitytojų. Mūsų laikraščiai savų apmokamų ko
respondentų negali turėti. Jų visa atrama šioje srityje tegali 
būti tik savanoriai talkininkai, kurie visada sulaukia redakcijos 
ir skaitytojo dėkingumo.

Iš laikraščio negalima reikalauti, kad jis tik duotų — kad 
duotų žinių, kąd teiktų minčių įvairiausiais gyvenimo klausimais, 
kad vadovautų ir t.t. Laikraštis iš.kiekvieno laukia žinių, laukia 

i straipsnių, .kuriuose nagrinėjamos'įvairiausios gyvenimo iškelia
mos ir mums rūpimos problemos, laukia pasisakymų kitų iškel
tais klausimais. Nes tik taiplgalįmąs yra svarstymas, problemų 

~ apžvelgusias iš įvaf^įR^Jfiit^I^fe^Ėjidžio^prasne sava spauda 
bus mūsieji laikraščiai tik tada, kada^visi juos paremsime juose 
svarstydami mums rūpimus klausimus, juose pasiakydami ir ki
tų iškeltais klausimais, jiems teikdami žinučių. Klysta, kas mano, 
kad į laikraščius rašo ir turi rašyti kažkokie ypatingi žmonės. 
Tokių išviso nėra. Rašyti visi gali. Ir kas pabando, įsitikina, kad 
tai labai lengva ir teikia nemažo malonumo. Žmogus tuo būdu 
pasijunta tikrai gyvenąs kartu su visa sava bendruomene.

Spaudos mėnesio proga savuosius laikraščius padarykime tik
rai savo, mūsų visų sava ir gyva spauda...

KAS NAUJO KANADOJE?
Imigracijos ministerijoj pilie

tybės skyriaus nauju direktorių 
paskirtas Jean Boucher, kurio 
uždavinys yra rūpntis naujųjų 
ateivių įvedimu į krašto gyveni
mą. Anksčiau tas pareigas ėjo 
Eugene Bussiėre, perėjęs dirbti 
į kultūros tarybą. J. Boucher 
yra baigęs La valio universitetą 
ir jame profesoriavęs ketverius 
metus.

Vengrų pabėgėlius, kurie ne
pajėgė įsikurti Kanadoje, yy- 
vyriausybė nutarė leisti grįžti 
Vengrijon ir dargi apmokėti ke
lionę lėktuvu, jei toks grįžtanty- 
sis neturi lėšų ir grįžta savo no
ru. Ikišiol tokių atsirado 22, nors 
Lenkijos pasiuntinybė, kuri Ka
nadoje rūpinasi Vengrijos pilie
čiais, skelbia 800. Grįžtantieji 
turi gauti tranzitinę Austrijos 
viza ir Vengrijos leidimą grįžti. 
Atlikusius visus formalumus iš
gabens Maritime Central Air
ways lėktuvas iš Montrealio 
rugsėjo 24 d.

Nauju ateivių skaičius Kana
doje 1957 m. iki rugpjūčio mėn. 
pasiekė 225.000 ir manoma iki 
metu galo pasieks 275.000. Šį 
skaičių pralenkė tiktai 1910, 
1911, 1912 ir 1913 m. Pvz. 1912 
m. naujų ateivių atvyko 375.756.

♦
Užsienio r. ministerial dr. S. 

Smith, kuris dar nėra parlamen
to narys, paskirta rinkiminė 
apylinkė Hastings - Frontenac. 
Buvęs jos atstovas G. S. White, 
59 m. amž., laimėjęs iš eilės 5 
rinkimus, atsisakė ir būsiąs pa
skirtas senato nariu.

♦
Darbo ministeris Mike Starr ■ 

Starčevski yra pirmas ukrainie
tis pakviestas vyriausybėn. Iki- 
šiol pasitaikydavo vokiečių kil
mės ministerių, bet kitos tauty
bės, išskyrus britus ir prancū
zus. to nepasiekė. Dabar, kai 20

Kanados gyventojų yra nebri- 
tai ir neprancūzai, politinės par
tijos yra suinteresuotos laimėti 
jų balsus.

M. Starr tėvas atvvko Kana- 
don 1907 m., dirbo Quebeco ir 
Ontario prov. kaip mėsininkas, 

automechanikas. Sūnus Mykolas 
augo Montrealio ir Oshawa 
•miestuose, turėjo nutraukti 
mokslą ir pereiti į fabriką, kur 
iškilo į skyriaus vedėjus. Tris
kart bandė tapti Oshawa bur
mistru, bet nesėkmingai, kol pa
galiau pateko į savivaldybės ta
rybą ir vėliau buvo išrinktas 
burmistru. Per pastaruosius fe- 
der. rinkimus jis laimėjo parla
mento atstovo vietą, kurią turė
jo liberalų partija ištisus 25 me
tus. M. Starr kalba ukrainietiš- 
kai ir dažnai yra kviečiamas kal
bėtoju ukrainiečių iškilmėse.

Kitas Ukrainieits Stephan 
Dziuba yra išrinktas Winnipeg© 
burmistru.

★

Generolas Burns. JT kariuo
menės vadas Vid. Rytuose, keti
na pereiti į diplomatinę tarny
bą, nors jo planai, kaip jis pats 
pareiškė, priklauso nuo Kana
dos vyriausybės. Anksčiau jis 
buvo veteranų reikalų vicemi- 
nisteriu, paskui užsienio r. mi
nisterijos patarėju. Dabar jis 
tebelaikomas civiliniu valstvbės 
tarnautoju, išleistu neribotų 
atostogų.

★

A. Krupp,' garsusis vokiečių 
pramonininkas, lankosi Kanado
je tirdamas galimybes pradėti 
didelio masto pramonę Ungavoj, 
Que., kur yra didžiuliai geležies 
rūdos klodai. Kartu su juo lan
kosi Cyrus S. Eaton, Cleveland© 
milijonierius, gaminąs plieną. Jų 
apskaičiavimu. Ungavos projek
tas, atsieisiąs $200 mil. Tuo rei
kalu jie kalbėjosi ir su Quebe
co min. pirm. Duplessis. Montre
alio darbinipkų uniju nariai de
monstravo ties viešbučiu, kur 
buvo sustojęs A. Kruop, nešda
mi plakatus: “Atgal j Nuember- 
gą, karo nusikaltėli! , “Krupp 
pavergėjas!” ir pan. A. Krupp 
Nuernberco kalėiime yra atsė
dėjęs 6 metus kaip karo nusikal
tėlis.

★
Kanados lankti Kongresas, i. 

y. centrinė Kanados lenkų or
ganizacija, paskelbė norinti 
kreiptis į premjerą siūlydama 
bent vieną vietą senate paskirti

“LTSR valdančios klasės vir
šūnė” — Justas Paleckis su aka
demiku Jonu Matuliu pasaulio 
spaudos antraštėse praėjusią sa
vaitę atstovavo Sov. Sąjungos 
“parlamentarus” tarparlamenti- 
nės unijos kongrese, Londone. 
Mūsų spauda ir politikai sakė: 
“Maskva pasisamdė bernus iš 
Lietuvos”, “Maskvos agentai”. 
Net “Dirvos” korespondentas (r) 
klausė, kodėl “niekas nerado rei
kalo priminti, kad Maskvoj vei
kianti Augščiausioji Taryba... 
negali būti lakoma tikru parla
mentu”. Neteisybė, kad niekas 
nepriminė. Štai Pavergtųjų Tau
tų Niujorke parlamentarai V. 
Masens ir V.' Sidzikauskas rei
kalavo telegrama tos pačios uni
jos Londone pirmininką paskelb 
ti jų pareiškimą, esą niekas pa
saulyje neprisimena kokia'buvo 
prieškarinė “parlamentinė de
mokratija” daugumoj Centro 
Europos valstybių. Brooklyn© 
“Vienybė”, skelbė parlamenti
nės demokratijos, Ceilono dele
gato suredaguotas, sąlygas: a) 
seimas turi turėti reguliarius ir 
dažnus posėdižus; b) opozicija

Walno. Kompozitoriaus Jono Sibeliaus marmorinis biustas.

Sulaukęs 91 m. amžiaus, rug
sėjo 20 d. mirė nuo kraujo išsi
liejimo smegenyse Jonas Sibe
lius, didysis suomių kompozito- 

lenkui. Kongresas nurodė taip 
pat tris savo kandidatus į sena
torius. Lenkų spaudoje tuojaus 
pat pasirodė balsų, kad taktiš
kai buvo labai netikslus ėjimas 
šitokiuos savo sumanymus iškel
ti į viešumą net dar prieš audi- 
jenciją pas premjerą, kuris galįs 
vien dėl to priešingai nuspręsti.*

25 vagonai įvairių eksponatų 
šią savaitę išsiunčiama Briuse
liu, Belgijon, kur 1958 m. įvyks 
pasaulinė paroda. Eksponatų tar 
pe yra daug meno darbų, sukur
tų per pastaruosius dvejus me
tus. Jie ten atstovaus Kanados 
kultūrą. Otavos W. Sparks fir
mai pavesta eksponatų perveži
mas.

Kavos kainos sumažintos 6 et. 
rvšium su jų kritimu Niujorko 
rinkoje. Dabar ios kainos — nuo 
73 et. svarui. Kaikurie prekvbi- 
ninkai mano, kad kavos ir arba
tos kainos dar krisiančios 30 die
nų laikotarpvie. nes jos esančios 
oeraugštos dėl konkurencijos su 
miltelių kava. Normali kavos 
kaina esą turėtų būti 65-75 et.

Torontas. — Ontario Hvdrc 
netrukus žada pastatvti dvi di
džiausias pasaulyje šilumines jė
gaines — vieną prie Hamiltono, 
antrą prie Toronto.

ALMUS, mūsų b&dradarbis 
Niujorfcg

turi turėti teisę ISĘitikuoti vy
riausybę; c) seimą^ kontroliuo
ja mokesčių d)
seimas kontroliuoja^užsienių po
litiką, skelbia ir užbaigia karą. 
Gaila, kad buvusioj parlamen
tinės tvarkos politikų protestai 
nesusilaukė rimtestųo dėmesio, 

laiškas.

ija įsilei-

linę sistemą. 
» betgi susi- 
PSidzikaiis- 
ftės tarptau- 
tįJos, mat, 
* rūpestingai 
lenių politi-

nė armija, laivyfišš ir 
Tuo tarpu pagal “Ties 
rikiečių marijonetės*

reikalaująs laisvų.yžnkimų Lie
tuvoje, buvo, po-jmft*>niškų pa
stangų, išspausdžŽ^fiae3Ladienio 
NYT' nr. Laiške angailima, jog 
tarpparlamentinė linija -įsilpi- 
džia agentus galyb|fkuri siekia 
sunaikinti parlame 

Visuotinio dėmės 
laukė, anot Masen: 
ko, sovietų marijm 
tin ė j konferencijo 
vaidino tam tikri 
paruoštos TSRS 
kos vaidmenį. Jų:p
rantavo tarpžemy^fiįių ”raketų 
laiku pagarsintas m tas, sovieti- 

ir aviacija
ame- 

Euro-

rius. Pastaruoju laiku jis gyve
no netoli Helsinkio savo viloj 
Ainola ir čia visas savo jėgas 
galėjo skirti kūrybai. Pragyve
nimu rūpintis jam nereikėjo, 
nes nuo 1897 m. Suomijos vy
riausybė paskyrė jam pensiją 
iki gyvos galvos. Savo viloj jis 
gyveno vienišas daug laiko skir
damas skaitybai, pasivaikščio
jimams pušyne, radijo koncertų 
klausvmui. Nekartą grįžęs iš pu
šyno jis skubiai sėsdavo prie pi- 
janino ir kurdavo. Kartais jį ap
lankydavo draugai ir žymieji pa
saulio muzikai. Sibelių lankiu
sieji susidarė įspūdį pensijon iš
ėjusio laivo kapitono, kurio vei
das išvagotas šiaurių Baltijos 
vėju. Esą ir jo muzikoj atsispin
di Baltijos jūra, kurios pakraš
čiuose kyšo raudono granito uo
los. sudarančios būdingą Šuo
mijos gamtovaizdį. Su savo kraš
tu Sibelius buvo neatskiriamai 
’"augės ir tą savq meilę jis įlie- 
dino ypač muzikinėje poemoje 
“Finlandiia”. Šis kūrinys 19 š. 
oradžioje nepaprastai greit iš
garsėta Europoj, ypač kraštuo
se. kurie kovojo už savo laisve. 
Suomių kovotojus ii veikė įkvė
piančiai kovoie prieš caro nrie- 
-nau^a Be “Finlandijos” Sibe- 
’ius sukūrė septvnias simfonijas, 
kuriu stipriausiomis taikomos 
oenktoii ir seotinto’i. Pirmasis 
io kūrinvs. kuriuo ns pagarsėta 
užsieniuose, vra “Valse triste”; 
jis ir dabar dažnai grojamas ra
dijo programose.

|pos Laisvės Komitetas su visais 
įo poskyriais — tesirėmė bank
rutuojančia JAV užsienių politi
ka.

Jėgos garbintojai
Jėgos. veiksnį gerai suprato 

lenkai. Gomulkoš artimeiji kaž
kam išsiplepėję, kad lenkai ži
ną, kad po Stalino mirties Rytų 
Europoj viskas pasikeitę,, išsky
rus betgi Lenkijos geopolitinę, 
geografinę* padėtį.’ Išvengęs, pa
gal gandą “Dirvoj”, sugrfežtėju- 
sios sovietinių laiškų cenzūros, 
Vilniaus studentas šitaip atpasa
koja gomulkišką paaiškinimą 
dėl “buržuazinių -znacionalistų 
veiklos prieš gimtąjį kraštą”. 
Girdi, ir filosofas Hėgelis Leni
no cituojamam veikale “Vorle- 
sungen ueber die Philosophic 
der Geschichte” mokęs, jog 
“kiekvienas istorinis laikotarpis 
turi specifines sąlygas, verčian
čias kiekvieną tautą prisitaikyti 
realioms apystovoms”... “Cariz
mo ir buržuazinio nacionalizmo 
eroj subrendę lietuviai veikėjai, 
girdi, įgavę savotiškai užsispyru
si, dogmatinį ir neatsakomingą 
charakterį. Šie žmonės net ir iš
eivijoj nepajėgią sekti pasaulio 
vyksmo. “Didysis Leninas”; pa
sirašydamas I* Brastos sutartį 
savo laiku sugebėjo nusilenkti 
jėgai, kad išliktų ir laimėtų.,<” 
Dėstytojas toliau primena Leni
no. 1920 m. kalbą, kurioj šis rei- 
l^Bava paeiti *visas kančias, vi- 
įšus vargus ‘^Rss” galybei, išug-

jų karinio, kultūrinio, ^.politi 
atsilikimo, kūlę net lietuviai 
lenkais! \

J. Matulio kalboj \ 
galima įžiūrėti Maskvos primini? 
mą amerikiečiams: “akis už akį, 
dantis už dantį”. Sovietai likvi
davę kominformą, o jūs “tolimes 
nės taikos labui” likviduokite tą 
nelemtą “Europos Laisvės Ko
mitetą”. Maskvai rūpi pašalinti 
užsieninius antisovietinius veiks 
nius ir patenkinti mases krašto 
viduje. Lietuvoj maitinimo pa
dėti jau pasitaisiusi, visas dėme
sys dabar skiriamas butų staty
bai. Kremliaus sumažėjusį kiši
mąsi Į LTSR reikalus esą liudija 
Vilniuj baigiamas statyti gyve
namųjų butų kvartalas — euro
piniu, ne sovietiniu stiliumi su
projektuotas jaunųjų architektų 
Valiušio, Stiklerytės, Kriukelio 
ir Joffės.

Atlyginti aukas
J. Paleckio kalbos motto buvo, 

jog Kremlius nepakęs jokiu pa
keitimų jai strategiškai svarbioj 
erdvėj. Už tai realesnis buvo PE 
Tautų reikalavimas, pagrįstas ne 
jėga, o viešąja opinija, nors ir šis 
reikalavimas grąžinti namo iš
vežtuosius, buvo visdėlto suvė
luotas. Tas pat NYTimes, pra
ėjusią savaitę paskelbęs straips
nių eilę apie Rygą ir Lvivą jau 
ir anksčiau rašė apie grįžtan
čiuosius. Gal veiksmingesnis bū
tų buvęs reikalavimas kompen
suoti Stalino-Berijos aukas, kaip 
nacių aukas. Jei min. Sidzikaus
kas laiške NYTimes užtikrina, 
kad “lietuviai buvę solidarūs su 
vengrų revoliucionieriais”, tai 
NYT koresp. Max Frankel, pa
sižvalgęs po Rygą ir Lvivą, pa
sižmonėjęs su giminaičiais ir 
Maskvos kolonistais taip apibū
dino latvių - ukrainiečių aspira
cijas: “Jei kaikurie prisiminę 
būtuosius laikus tebežvelgia į 
Vakarus, tai tie, kurie ieško atei
ties, žino, jog jų laikrodžiai eina 
pagal Maskvos laiką. Ne tik lai
kas, bet visa kas nauja dabar at
eina iš Rytų”.

NENORI GRĮŽTI 1 RYTUS
‘.‘Institut fuer Meinungsfor- 

schung EMNID” (Gyventojų 
nuomonės tyrinėjimo institutas) 
Bielefelde dideliam skaičiui V. 
Vokietijos vokiečių tremtinių ir 
pabėgėliu buvo pateikęs klausi
mą, ar jie grįžtų į Rytų krašt
ais. iei tie vėl būtų sujungti su 
Vokietija. Maždaug 65% pasisa
kė už grįžimą, kiti pareiškė ne
turi noro grįžti, arba reparriškė 
takios tikros nuomonės. Tokiu 
būdu du trečdaliai dar galvoja 
apie eventualų grįžimą į Rytus,

Savaitės įvykiai
Jungt. Tautos pradėjo posėdžius amerikiečių - sovietų dvikova: 

JAV užs. r. min. J. F. ulles pasakė programinę kalbą, pabrėžda
mas JAV tvirtą laikyseną sovietų atžvilgiu ir kaltindamas sovie
tus, esą šie drumsčia Vid. Rytus ir būsią atsakingi už galimą karą 
šioje srityje. Sovietų užs. r. min. A. Gromyko ilgoj savo kalboj 
apkaltino amerikiečius, kurie esą rengia tarpt, konfliktą per Vid. 
Rytus artėdami prie sovietų sienų ir prašė JT suvaldyti “taikos 
drumstėjus”, jų tarpe JAV žibalo monopolius. Tokiu tonu pradėti 
posėdžiai, atrodo ,eis ir toliau beveik kiekvienu klausimu susiker
tant dviem blokam tarp kurių svyruoja ypač Afrikos- Azijos kraš
tai. JAV atstovas C. Lodge, vadovavęs sovietų pasmerkimui spe
cialioj JT sesijoj dėl Vengrijos, “ 
laimėjo antrą tašką — komunis
tinės Kinijos priėmimo klausi
mas liko vėl atidėtas. • Sovietai 
tikisi atsirevanšuoti svarstant 
Vid. Rytų ir nusiginklavimo 
klausimus, nes Afrikos - Azijos 
kraštų atstovai čia rgdą jiems 
palankumo. Vienintelis klausi
mas, dėl kurio rytiečių - vaka
riečių blokas ikišiol sutarė, tai 
Malajų priėmimas JT 82-ru na
riu. Buvo ženklų, kad įvyks su
sikirtimas dėl JT sesijos pirmi
ninko, bet Libano atstovui stai
ga atsiėmus savo kandidatūrą, 77 
balsais buvo išrinktas N. Zelan
dijos atstovas Leslie Munro.

Syrija - Tailandija
Sovietų - vakariečių dvikova 

vyksta ir už JT ribų. Sovietai te- 
betempia Syriją savo pusėn ir 
kuo galėdama remia pastarojo 
sukilimo pastatytą prosovietinę 
vyriausybę. JAV 6-sis laivynas 
ir. .didieji lėktuvai; ėmę rodytis 
Viš; Rvtuose, padarė arabams 
įspūdį. Sovietai gi paskubėjo pa-

uostą Latakiją neva draugiško 
vizito. Jų laivai, vadovaujami 
viceadmirolo Kotov, Baltijos lai
vyno viršininko padėjėjo, ištisą 
savaitę viešėjo Jugoslavijos uos
te Split ir iš čia pasuko Syrijos 
link. Arabų gi kraštai, pamatę 
masiškai gabenamus ginklus 
Jordanui, ėmė manyti, kad jie 
atsiduria visiškoje JAV priklau
somybėj ir kad JAV organizuo
jančios Syrijos puolimą. Dėltc 
net ir pro vakarietiškų kraštų vie 
šoji nuomonė palinko daugiau 
Syrijos pusėn — pagal arabų 
oriežodį: “Mano brolis ir aš ko
vosime prieš pusbrolį, bet jei 
'vetimas grasina, mano brolis, 
mano pusbrolis ir aš kovosime 
prieš jį”.

Tailandijoj, pietryčių Azijoj, 
įvyko sukilimas, vadovaujamas 
kariuomenės vado maršalo Sa
rit Tanarat. Buvęs premjeras ir 
.policijos vadas pabėgo užsienin. 
Nuo 1947 m. visą kraštą su 20 
mil. gyv. valdė triumviratas, ku
rį sudarė pabėgęs premjeras, po-

SUSIRŪPINĘ TABAKO PARDAVIMU
Pietų Ontario tabako ūkinin

kai šiemet nuo laukų yra išau
ginę apie 140.000.000 svarų taba
ko, kurio vertė galėjo siekti apie 
$70.000.000. Apie už $20.000.00o 
derliaus spėjama yra sunaikinę 
ledai, tad nuimto derliaus vertė 
turi siekti apie $50.000.000.
Bet iki šiol to derliaus dar nie
kas neperka. Ūkininkai yra su
sirūpinę, nes vėl prasideda ak
cija grąžinti iki šiol buvusią par
davimo tvarką, tik šią vasarą su
griautą ūkininkų balsavimais. 
Iki šių metų veikė vad. “Tobac
co Marketing Association of On
tario”, sudaryta prieš 23 metus. 
Tvarka buvo tokia, kad ši orga
nizacija sekė tabako auginimą, 
normavo tabaku apsodinamos 
žemės plotą, o rudenį tabako fab 
rikų agentai atvykdavo pas kiek
vieną augintoją ir lygdavosi dėl 
kainos, tikriau tariant, dažniau- 

vienas trečdalis to užsimojimo 
jau neturi. Iš senesnio amžiaus 
tremtinių tik 62% pasisakė už 
grįžimą. Suskirsčius apklausinė
jimus į vedusius ir nevedusius 
paaiškėjo, kad vedusieji Vakarų 
Vokietijoje mažiau linkę grįžti, 
būtent, jų teigiamai pasisakė 
anie 53%. Dar pažymėtinas toks 
reiškinys: vokiečiai tremtiniai, 
kilę iš tu sričių, kurios 1937 m. 
Vokietijai nepriklausė (pvz. 
Ktainėdos krašto) tik 29% pa
reiškė noro dar kartą keltis į 
Rytų sritis. (E)

licijos vadas gen. Phao ir marš. 
Sarit. Pastarasis su grupe kari
ninkų paėmė valdžią į savo ran
kas. Su karaliaus pritarimu su
daryta karinė junta, kuri ketina 
sudaryti laik. vyriausybę, vado
vaujamą vakariečiams palan
kaus asmens. Spaudos agentūrų 
žiniomis, marš. Sarit esąs pa
lankus vakariečiams, nors ir ne
visai sutinkąs su jų politika piet 
ryčių Azijoj. Jo reikalavimu ka
ralius paleido seimą, jo vieton 
paskirdamas 123 astovus, kurie 
eis pareigas iki bus išrinktas 
naujas seimas už trijų mėn.

Dvikova dėl negrų
JAV Arkansas valstijos gub. 

Faubus buvo vienintelis guber
natorius viešai pasipriešinęs 
Vyr. Tribunolo sprendimui įsi
leisti į viešąsias mokyklas ir 
negrų vaikus. Prez. Eisenhowe- 
ris rimtai buvo susirūpinęs tokia 
revoliucija, nes vienos valstijos 
laimėjimas šiuo klausimu su- 

pasitariftio su FBabuš'preZ'. Bf- ' č 
senhoweris pareiškė, esą šis pa
žadėjęs respektuoti JAV konsti
tuciją. Grįžęs namo Arkansas 
gubernatorius tebesipriešino ir 
tebelaikė milicijos dalinį prie 
baltųjų lankomos gimnazijos, 
uet kai vietinis feder. teisėjas 
įsakė nutraukti priešinimąsi, jis 
pareiškė nusilenkiąs konstituci
jai ir atitraukiąs miliciją nuo 
mokyklos, nors pasipriešinimą 
tęsiąs teisėtam priemonėm.

Seniausias karalius
Haakonas VII, valdęs Norve

giją nuo 1905 m., mirė rugsėjo 
21 d. eidamas 85 metus. Jis bu
vo Danijos karališkosios šeimos 
narys Karolis, Fridriko VIII sū
nus. Kai 1905 m. Norvegija atsi
sakė nuo unijos su Švedija, jį pa
kvietė karaliumi. Karolis, jaus
damas norvegų tautos nuotaikas, 
paprašė tautos balsavimo. Dau
gumai pasisakius už monarchiją, 
Karolis tapo Haakonu VII. Jo 
sostą dabar perėmė vienintelis 
sūnus Olavas 54 m. amž.

siai ją padiktuodavo, nes kitų 
pirkėjų nebuvo. Marketing or
ganizacija su fabrikais tik nusta- 
tvdavo augščiausią ir žemiausią 
kainas pagal tabako rūšis. Išviso 
prie pirkimo būdavo prileidžia
mi tik 6 tabako fabrikai, o dau
giau nei pusę derliaus nupirkda
vo Montrealio Imperial Tobacco 
Company.

Šiemet sudarytoji naujoji or
ganizacija numato visą derlių su 
gabenti į specialiai pastatytus 
sandėlius — Simcoe, Delhi ir 
Aylmer — ir tabaką parduoti iš 
varžytynių, į kurias būtų pa
kviesti atstovai daugelio fabri
kų, ir ne Vien iš Kanados, bet 
net iš Europos.

Prieš šitą naują metodą pas
taruoju metu ūkininkų tarpe pra 
sidėjo sąjūdis. Jie sakosi, kad jų 
?są daugiau 1.400 ir jiems pri
klausą apie 60% tabaku apsodi-
narnos žemės. Jie nori dar šiemet 
grąžinti senąja tvarką. Juos, ži
noma, remia fabrikų atstovai, o 
jie, be abejonės, tikisi iš jų už 
šią akciją gausią geresnę kainą 
už savąjį tabaką. Pagal naująją 
tvarką individualios kainos ne
gali būti. Šitų “senosios tvarkos” 
šalininkų juridinė padėtis betgi 
yra kebli “Tobacco Growers 
Board”, naujoji tabako pardavi
mo organizacija, yra vienintelė 
dabar pripžįstama provincinės 
vyriausybės. Ją atmetę anie 
1.400 ūkininkų liktų be jokios 
legalios organizacijos.

Fabrikų atstovai jau baugina 
(Nukelta į 6 psl.)
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GEDIMINAS GALVA

Vokietijos suvienijimas
Nuo viduramžio feodalizmo ją palikti savo likimui. Rusai iš

RELIGINIAME PASAULYJE4

DIRBTINIS ŽEMĖS SATELITAS

/”’*•* Dėl našlių Pijus XII pareiš
kė tarptaut. šeimų -unijos kon
grese7 Romoje: “Nors Bažnyčia 

•įiesmerkia*- antrosies^santuokos, 
tačiau ji labiau vertina sielas, 
kuribs lieka ištikimos savo vy
rams!^ tobulam moterystės sak
ramento simbolizavimui”. Jis ra- 
glhb'‘našles7 jaugiau laiko skirti 
■fha?d&i,''hTąstymūr,'kad'tuo būdu 
išlaikytų sielos ramybę ir turė
tų daugiau moralinės jėgos savo 
pareigoms. Kongrese dalyvavo 
atstovai iš 29 kraštų.

* Krikščionybės suvienijimo 
klausimą svarstė 34 protestariti- 
nių ir 5 ortodoksinių grupiu at
stovai Oberlin College, Ohio.

.Pagrindinėj kalboj episkopalų 
vysk, iš Vašingtono A. Dun pa
reiškė, kad ši konferencija susi
rinkusi svarstyti ne reikalo ap
jungti krikščionybę, bet kaip tai 
padaryti. Iš atstovų pranešimų 
paaiškėjo, kad pvz. JAV apie 20 

-% prptestantų nedaro skirtumo 
tarp įvairių sektų ir įsiiungia 
ton, kur apsigyvena. Kaikurie 
atstovai siūlė vienybę Įvairybė
je . imdami pavyzdį iš General 
Motors, b-vės; esą, jeigu joje ga
li tilpti ir Chevrolet ir Pontiac 
markių automobiliai, tai ir įvai
rios. tikybos galį sutilpti plačioj 
organizacijoj kaip atskiros ša
kos.

* Tikinčiųjų skaičius JAV 
praėjusiais metais padidėjo 3 
mil. ir pasiekė 103.224.954. Da
bar 62% JAV gyv. priklauso ku
riai nors tikybai, o prieš šimtme
tį. — tik 20%. Protestantų dabar 
JAV yra: 60.148.980, kataliku 
34.563.851, žydų 5.500.00, orto
doksų 2.598.055, senkatalikių ir 
tąųtinių lenkų katalikų 351.068, 
budistų 63.000.

* Jėzuitų ordino atstovai iš 
viso pasaulio, apie 180, yra susi
rinkę posėdžių Romoj. Jų tarpe 
yra dr lietuvių jėzuitų atstovai; 
nėra, tik čekoslevakų ir rumunų. 
Jie svarsto dabarties reikalavi
mus apaštalavimui, misijas nau
juose nepriklausomuose kraštuo 
se, kunigų paruošimą, savo orga
nizacijos decentralizacija ir kt. 
Kiekvienas atstovas posėdžių sa
lėje turi staliuką su dviem elekt
riniais mygtukais — “taip” ir 
“ne”, kuriuos naudoja balsavi
mams; duomenys tuoj pat iškyla 
lentai Jėzuitų ordinas yra pats 
gausiausias — 33.732 nariai. Jie 
turi: 71 misiją, 6.640 misijų sto
tis, 4.000 mokyklų, 350 ligoninių 
‘ir 16 ligoninių raupsuotiems; lei

džia 1.320 žurnalų, 50 kalbų, turi 
174 rekolekcijų namus, 59 uni
versitetus, kurių 32 JAV, aptar
nauja Vatikano radijo siųstuvą. 
800 jėzuitų yra teologai, 80 gam
tos mokslininkai, 900 medikai 
bei sanitarai. Jėzuitu generolu 
yra J. B. Janssens, belgas.

* Filmų, televizijos, radijo 
• reikalu Pijus XII kreipėsi spe
cialiu raštu į visus vyskupus ra
gindamas juos panaudoti visą 
turimą galią bei įtaką atgrasinti 
nedorų filmų gaminimą ir nepa
dorias programas. Jis. primena 
1936 m. Pijaus XI raginimą or
ganizuoti kiekviename krašte 
katalikų filmų biurus, kurie in
formuotų visuomenę apie kiek
viena filmą. Pijus XII ragina 
įjungti televizijos ir radijo prog
ramų vertinimą ir apie tai in
formuoti visuomenę.

* Pasauliečių apaštalavimo 
kongrese spalio pradžioje daly
vaus 50 asmenų delegacija iš Ka
nados. JJi vadovaus vyskupai: 
M. Hermaniuk, ukrainietis iš 
Winnipego, L. Morin iš Montre- 
alio, F^-A. Marrocco iš Toronto. 
Pažymėtina, kad pasauliniame 
katalikų darbininkų jaunimo 
kongrese Romoje, kur dalyvavo 
atstovai iš 85 kraštų, pirmininku 
liko išrinktas A. Maioni iš Mont- 
realio.

* Protestantų mergaičių gru
pė Darmstadte, Vokietijoj, su
organizavo vienuolyną ir pava
dino Šv. Marijos vardu. Jo pra
džia siekia 1947 m., kai dr. Klara 1 
Schlink ir Erika Maddaus ėmė
si šios iniciatyvos. Pradžioje jos 
turėjo labai negausią grupę, o da 
bar jau turi 58 nares; pasistaty
dino 50 kambarių užeigą keliau
ninkams, sau patalpas ir koply
čią. Jos užsiima relig. vaidini
mais, labdara, rankdarbiais, ga
mina statulėle^ ir kt. Kaip ir ka
talikų vienuolės, nešioja unifor
mas, žiedus, reiškiančius ištiki
mybę Kristui, turi vienuolinius 
vardus, eina reguliariai išpažin
ties ir puoselėja specialų pamal
dumą į Dievo Motiną Mariją, 
daro atgailą už vokiečių-nusikal
timus žydams. Beveik visos sese
rys yra liuteronės, įžadų neturi 
ir sklaido M. Liuterio raštus, ieš
kodamos pateisinimo vienuoly- 
niniam gyvenimui, kurį šis re
formatorius smerkė. Liuteronų 
dvasininkai į šį vienuolyną žiūri 
kaip į bandymą.

kaizerinio reicho iki Weimaro domų kolonijų karinius dalinius 
demokratijos Vokietijoje vyravo atitrauktų į Lenk 
tautiškumas. Trečiajame Reiche ir Rumunijos pasienį. Kai jie ati- 
jis pasiekė augščiausią laipsnį, Į trauktų kariuomenę visi žinotų, 
kai eiliniam piliečiui buvo žadė- tačiau niekas nepatirtų apie ruo- 
tos privilegijos tūkstantmetėje šimąsi vėl atsirasti ne tik buvu- 
“naujoje Europoje”. Ir nūdienė- ~1—“— *--x “—-—
je federalinėje respublikoje ryš
kus tautiškumas, kuris įrikiuotas 
į šio laikotarpio galimybių kran
tus. Keičiasi idėjos, valdovai, 
valdymo būdai, kinta santvar
kos, tačiau lieka tautiškai apsi
sprendęs vokietis, kuris moka 
prigulti prie žemės ir atėjus lai
kui vėl augštai galvą kelti, savo 
batu triuškindamas tuos# kurie 
pasitaiko pakeliui. Daugelis na
ciškųjų tautiškumo apraiškų nė
ra dingusios, bet tik priblėsu
sios, kai jų įgyvendinimas nepa
reina nuo vokiečių. ^Vokietijos 
apjungimas yra didžiųjų valsty
bių rankose. O jis yra žymiai su
dėtingesnis, kaip mėgstama pa
viršutiniškai aptarti. Jokie vie
nos ar kitos partijos laimėjimai, 
valdančiųjų pakitimai negalės 
vienu mostu vokiečių apjungi-, 
mo lemti. Jie gali vokiečių liki
mą politiškai labiau palenkti į 
vakarus ar rytus, tačiau juo ne-’ 
išjungs vokiečių iš Europos, sa
vaime neatšliedins nuo europi
nės kultūros ir nenutrauks ūkiš
kųjų saitų su vakarais, kurie su
teikė progos vokiečiams ūkiškai 
atsikurti ir nūdieną klestėti.

Trys prielaidos
Vokietijos ir kitų kraštu pa

dalinimas yra trumparegiškiau- 
sios politikos išvada. Dabar daug 
kas norėtų vokiečius apjungti. 
Vakariečiai gal sutiktų ją pada
ryti ir neutralia, kaip Švediją, 
tačiau siekiant, kad vokiškas ne
utralumas būtų vakarietiškoje 
įtakoje. Ir dėl neutralumo ap- 
tarties esama nuomonių skirtu
mo, nes Maskva jį norėtų turėti 
’igi Reino. JAV ir SSRS, balto- 
;i ir raudonoji žvaigždė varžosi 
dėl įtakos per pastaruosius dvy
lika metų, tačiau vokiečių ap- 
iungimas ne priartintas, bet ati
tolintas.

- Pirmasis apjungimo būdas yį- 
ą Vokietiia padarvti komunisti

ne, Ulbrichto ar kieno kito val- 
džioje*vakatiečių negaili,būti pri
imtas, nors jis būtų pateikiamas 
labai gražiame pavydale. Kiek
vienas menkiausias įtarimas, 
kad rusai nori vakariečiams spąs 
tus padėti verčia susilaikyti nuo 
.calbos.

Antroji prielaida atitraukti 
rusų ir vakariečių kariuomenes 
iš Europos nedaug ką žada pas
tariesiems. Amerikiečiai, tuo at
veju, turėtų apleisti Europą ir

ūjos, Slovakijos

f Dufferin Garage I
M 1423 Dufferin St. - LE. 3-6149 . \

(Įvažiavimas iš Geary Ave.) he__. _ .... c

CrissXCross
Prancūziškos
- kelnaitės
/Patentuotos 1945 m./ 

Specialiai padarytos lengvam 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotas pats 
užsidarąs "CrissXCross" priekis 
suteikia patogią išvaizdų — pa
darytų iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnės. Lengvai išskalbia- — 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinka prie Jerseys.

W-18-56

Sav. V. Dundys
% Dufferin Garažas kviečia automobilistus pasinaudoti pro- 

ga paruošti mašinas žiemos sezonui žymiai papigintomis 
Skainomis. Pav. stabdžių juostas pakeisti tik $16.95. Elme- 

«. tuno vamzdžiai ir duslintuvai, — mokate tik už dalis, — 
B {MONTAVIMAS VELTUI. Visi kiti darbai, dalys ir te- 
£ palai 15% NUOLAIDA.
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FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W-, Toronto 5. 
TeL WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža gimines
nuolat g/venti or pasisvečiuoti.

BILIETAI: 
lėktuvais, laivais, geležinkeliais. 

Nesezoninio meto nuolaidos! 
Pasus ir visas parūpiname per 

keletą dieną.
Kreipkitės į mus:

FOUR SEASONS
TRAVEL

siose kolonijose, bet ir “suvieny
toje” Vokietijoje. Nesikišimo, 
nepuolimo ar kitais vardais žino
mos tolygios sutartys mažiausiai 
galėtų vakariečius 'nuraminti, 
kai Rusija jau tiek sutarčių yra 
sulaužiusi.

Trečioji galimybė Vokietiją 
apjungti vadovaujant Bonnos 
vyriausybei, darant laisvus rin
kimus ir suteikiant laisyę vi
soms partijoms, imtinai komu
nistams, juose veikliai dalyvauti 
— vakariečių užgirta, tačiau nė
ra ko svajoti, kad Maskva jai 
pritartų. Kai vakariečiai ją pra
dėję spausti laisvais rinkimais, 
nišai rado eilę samprotavimų 
jiems atsikirsti. Pastarasis Mas
kvos samprotavimas: abi vokie
čių valstybės tesitąria. Tuo pat 
metų Vokiečių Demokratinei 
Respublikai (DDR) duoda nu
rodymus apie ką ir kaip kalbė
tis, jei Bonnos federalistai pra
biltų. Bonnos 1957. 9. 7. pasiūly
mas laisvus rinkimus daryti vi
soje Vokietijoje, net pažadėjus 
pasitraukti iš NATO, sulaukė 
Maskvos “ne”.

Jei abiejose “respublikose” at
sirastų norinčių vokiečius su
jungti, reiktų atydžiai sekti ar 
kartais nėra pąnašybės į Benešo 
pavedimą sudaryti Košice vy
riausybę, kuri tebuvo priedanga 
komunistams. Jei ir būtų būdas 
vokiečius apjungti netrukus iš
kiltų vokiečių - lenkų sienų, so
vietinių kolonijų laisvinimas ir 
Europos saugumo klausimas.

Vokiečių — lenkų sienos
Rusija pagrobusi rytinės Len

kijos sritis, kurios gyventojai 
daugumoje buvo lenkai, ją pa
stūmėjo į vakarus vokiečių są
skaitom Pradžioje lenkai jautė
si netikri naujose žemėse. Ir 
šiandieną vargu galima tvirtin
ti, kad lenkai ten jaustųsi šęi- 
miniųkais, kurie nesižvalgytų į 
šalis. Rytinės ir Jvakąrinės Vch 
kietįjos krii^ma išsiskirią. Ry
tinė 
mėn., sutartimi 
pažįsta Oderio ir Neisses sieną 
su lenkais. Šis mostąs buvo Mas
kvos patvirtintas. Vakarinė Vo
kietiją tegąlės sienų klausimu 
kalbėti tiik apsijungus. Rusija to 
ir tesiekia. Ji pakurstė DDR š.m. 
liepos 27 d. paskelbti pasiūlymą 
sudaryti valstybių sąjungą (Staa 
tenbundą), kurios esminis užda
vinys “spręsti vokiečių politikos 
gyvybinius klausimus”, supran
tama, Maskvos nurodymus se
kant.

Vienas “gyvybinių”' klausimų 
sienų klausimas su lenkais, jis 
iau “išspręstas”, kad ateity len
kų neerzinus.

Vakarinė Vokietija tesivadavo 
nusistatymų: apjungti visas vo
kiškas žemes 1937 m. priklausiu
sias Reichui. Šio nusistatymo ji 
nekeitė, nes jos niekas nepriver
tė liautis svajojus. Pagaliau ji 
neturi šalies - derybininko, ku
ris galėtų sėsti už stalo. Šiuo 
klausimu iš anksto žadamos nuo
laidos nebūtų gyventojų palan
kiai sutiktos, kurie rinkimų me
tu galėtų susitvarkyti su “tauti
nių tradicijų” laužytojais.

Lenkai jėgos buvo pastumti į 
vakarus ir kitos jėgos gali būti 
apkarpytos jų žemės vakaruose. 
Žinant lenkų atkaklumą ne tik 
ginti savo žemes, bet grobti sve
timas. prisidengus istoriniu pa
veldėjimu, negalima tvirtinti, 
kad susitarimas su jais bus Jeng- 
vas. Jau pastarojo karo pabaigo
je jie plačiai buvo išskėtę spar
nus į rytus ir vakarus (The An
nals, A Challange to Peacema
kers. March 1944). Anuomet jie 
siekė ginti ne tik buvusias sie
nas, bet prijungti Augštutinę Si
leziją, Kakarų ir Rytų prūsus. Il
giau užtrukęs valdymas buvusių 
vokišku žemių, klausimo spren
dimą dar labiau pasunkins, nes 
lenkai ypač nenorės atsisakyti 
vokiškų pramoninų sričių. Vo
kiečiai laikinai gali panaudoti 
pirmojo pokario politiką: atidėti 
klausimus, kurių šiandieną ne
begalima išspręsti įr laukti...

Nuošalyje palikuš abiejų tau
tų istorinius nusiteikimus ir eilę 
svarbių nesutarimo priežasčių, 
vien sienų klausimas iššauks kąr

tėlį, kuris trukdys sukurti nuo
širdų bendradarbiavimą. Gi be 
vokiečių ir lenkų sutarimo var
gu yra įmanomas Europos ap
jungimas.

Europos saugumo aĮAmtis ir 
rusų apsisprendimas “išlaisvin
ti” jų pavergtus kraštus, kurių 
dabartinė padėtis blogesnė, kaip 
daugelio istorinių kolonijų, nū
dieną galima svarstyti tik ati
trauktoje plotmėje.

Gaila, kad vakariečiai ir šian
dieną nesugeba tinkamai atsa
kyti į daugelį tikrovės pateiktų 
esminių klausimų. Tuo atveju 
“taikos įgyvendinimas” yra dar 
labiau abejotinas, kaip Muen- 
ęheno ir Berchtesgadeno sute
mų valandomis. Jį apsprendžia 
ne vokiečių apjungimas, bet va
kariečių trumparegiškumas da
ryti eilę klaidų ir neturėti ryžto 
atsipalaiduoti jų, kai dar įvykiai 
nebuvo užbėgę už akių.

Londonas. — čionykščiai laik
raščiai vėl pradėjo rašyti apie 
princesės Margaretos vedybas. 
Ji dar balandžio mėn. susituok
sianti su sayo senu bičiuliu Billy 
.Wallace, kadai buvusio trans
porto ministerio sūnumi.

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
SĖD partijos skyriaus prižiūrin
čio armijos politinį auklėjimą 
viršininkas pulk. Grunberg 
Krašto apsaugos ministerijos' lei 
diny Volksarmee skundžiasi, kad 
tarp karinės vadovybės ir poli
tinių vadovų esąs įtempimas.

Kaip sena yra žmonija, taip 
seniai žmonės domisi erdve ir 
jos kūnais. Senovės egiptiečiai 
buvo gerokai pažengę matemati
koje. Jie mokėjo matuoti kam
pus ir laiką, bet dar nesugebėjo 
tiksliai žvaigždžių stebėti. Vė
lesniais laikais Galilėjus dan
gaus kūnų sekimui panaudojo 
įeleskdpą, o dar vėliau ir elekt
riniai įrengimai buvo pajungti 
tam pačiam tikslui.

Tačiau kaip pajėgus būtų te- 
'eskopas ir kaip tikslūs būtų 
eletriniai įrengimai, visvien ste
bėjimas erdvės nuo žemės yra ri
botas. Žėmę supanti atmosfera 
mokslininkams yra tartum filt
ras, kuris skiria juos nuo visatos. 
Šis 30 mylių sluogsnis pro save 
praleidžia tik dvi grupes bangų - 
spinduliavimo. Pirmoji grupė 
bangų atmosferoje yra matomo
ji šviesa, kuri yra tarp ultra-vio- 
letinių ir infra-raudonų spindu
lių. Antra bangų grupė yra radio 
bangos. Šis erdvės stebėjimo bū
das yra daug platesnis už pirmą
jį'

Norint nugalėti tą žemę den
giantį šydą yra numatyta šiais 
geofiziniais metais (1957 m. lie1- 
pos iki 1958 m. gruodžio) paleis
ti dirbtinį satelitą — žemės paly
dovą. Jis skriedamas aplink že
mę, teiks informacijas per tam 
tikslui įsteigtas radio stotis.

Visas satelito vienetas susi
dės iš pagrindinių keturių dalių 
— trijų raketinių motorų ir pa
čio satelito — atrodys kaip daug 
kartų padidintas šovinys. Jis bus 
paleistas iš Patrick oro laivyno 
bazių, iš rytinio Floridos kranto

šviesos stebėjimą.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

’BĘi^ l950 nv birželio 
' “amžiams” pri-

Alyvos krosnių va 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

u Siu utiniai Į Lietuvą ir kitus kraštus.
C NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
W Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
U bet kukį siuntinį, o ypątingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
2 yą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per

į Baltic Exporting Co
Toronto, tel. LE. 1-3098
Siunčiame iš Kanados:

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 
kitų reikmenų įvairius siuntinius

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus ir 
kitas prekes.

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 6 dienoj žymiai atpiginti vaistai siunčia-
mi ii Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su 

su 
su 

' su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su

$7.90
$4.70
$1.00
$1.10
$2.80
$4.20

Isoniazid 1000 tabl. 50 mg m.
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardpphyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Cqmplex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1

* Serpasil 500 tabl. 0.25
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernobarbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm.

Siunčiame įvairius antibioticus: . w
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine. Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cycloserin, Strep- 
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir Įvairias V 
medžiagas ir instrumentus dantims taisyti. W

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

Dar didesnė naujiena:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei 

paltams oauįų vilnonių juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžią- 
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, tty.:

Ketūnams kostiumams — 14 yr<k medžiaga su pamušalu ir šen k 
ne /klijanke/ įskaitant visus mokesčius — TIKTAI S72.30 w

Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos- K 
tiumai ir 2 paltai. - '

Siunčiant į Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius golite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir 

pas ponių Juraitienę Hamiltone.'/Užsakant šį pakietų laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvų/. x

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: k
Siuvamos mašinas, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinas, laikro- 
džius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairias 
medžiagas, maistų ir t.t. w
Pradėjome priiminėti įvairią gėrybių užsakymus į Lenkiją. Gėrybės k 
gpųnamos ir pasirepkamps pačio j e Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
yertės. Taip pat siunčiame pinigus į Lenkiją: už $1.00 — nuo 90 iki W 
100 zlotų. Mažiausia pinigų suma $10.00 plius 1 doleris odministra- 
cijos išlaidoms. — W

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinas 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjant nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė- W 
doms bei žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St. E., pas B 
p. V. Jurakienę, tel. JA. 8-6686, priima užsakymus vais- k 
tams ir kitoms gerybėms siunčiamoms tik iš Anglijos.

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus už- B 
sakymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio L 
siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų m 
pranešimą ' M-

Nuo rugpjūčio 27 d. uždrausta siųsti dėvėtus B 
rūbus, avalynę ir kt

DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo 9 JI 
vai. ryto iki 7 vaL vakaro, šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto B 
iki 5 vaL vakaro. k

Sav. Ą. KĄLUZA J

muitu 
muitu 
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muitu 
muitu 
muitu 
muitu
muitu $1 1.10 
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$1.70
$1.60
$1.70
$3.80
$4.60

pietryčių kryptimi, suteikiant jo 
orbitai tam tikrą pakrypimą.

Pirmasis raketinis motoras 
bus kuriamas žibalu ir skystu 
deguonįu. Suspaustas helius bus 
naudojamas isšstumti kurui iš 
tankų, o turbininė pompa spaus 
žibalą į degimo kamerą. Žibalo 

1 ir degųonio tankų sienos kartu 
sudarys ir raketos sienas, tuo 

i būdu bus sumažintas bendras 
raketos svoris. Pirmas raketinis 
motoras pakels raketą iki 32,4 
mylių augščio. Pasibaigus kurui 
jis atsiskirs nuo visos raketos ir 
rukrįs žemėn, o tuo metu antras 

į ‘skėtinis motoras pradės veikti.
Antrojo motoro kurui bus nau 

iojami du specialūs chemikalai. 
. Šių dviejų chemikalų reakcija 

degimo kameroje vyks labai štai 
. giai ir paliuosuos daug energi

jos. Suspaustas helius, kaip ir 
pirmame motore bus naudoja
mas išstumti kurui iš tankų. 
Antrame raketiniame motore 
lebus pompos, kas sumažins gar 
imvbę sugesti. Pakilus iki 139 

mylių augščio, kuras pasibaigs ir 
antrąjam motorui. Visa raketa 

. tada jau bus įgavusi 9.800 mylių- 
oer valandą greitį. Prie antrojo 
•aketinio motoro bus įrengti 
lontrolės įrengimai, kurių pa
galba raketą bus galima vairuo
ti nuo žemės. Tie įrengimai 
veiks nuo satelito paleidimo ligi 
to momento, kada tretysis moto
ras pradės veikti.

Pasibaigus kurui ir užgesus 
antrąjam raketiniam motorui, 
jis ne tuoj atsisikirs nuo viso jun 
ginio, bet kurį laiką skris kartu. 
Taip pat ir\ trečiasis raketinis 
motoras pradės veikti maždaug 
po 4 min. užgesus antrąjam. Tuo 
laiku satelitas bus pasiekęs 300 
mylių augštį. Per šitą niekieno 
nevaromą skridimą satelito grei
tis sumažės iki 9.200 mylių per 
valandą. Čia ir bus paskutinė 
proga pakeisti ar pataisyti ko
kias klaidas satelito orbitoje. 
Pradėjus veikti trečiajam moto
rui, antroji dalis atsiskirs, o kar
tu su ja ir vairavimo įrengimai. 
Satelitas tuo laiku bus savo or
bitoje. Taip pat per šį skridimą 
trečioji dalis ir satelitas įgaus 
sukimąsi apie savo ilgąją ašį, lyg 
šovinys šautuvo vamzdyje.

Trečioji raketinio motoro funk 
cijajyra pasiekti 18.000 mylių per 
valandą greitį. Pasiekus šį greitį 
tretysis- ir paskutinis raketinis 
motoras atsiskirs, o satelitas, li
kęs savo orbitoje ir jėgų pusiau
svyroje, skris aplink žemę 300 
mvlių augštyje.

Pats satelitas bus 20 colių 
skersmens nušlifuotas magnezi- 
įoš kamuolys. Jis svers maždaug 
21,5 svaro ir viduje turės įreng
tus įvairius instrumentus bei ra
dio siųstuvus perduoti visus duo
menis į žemėje įrengtas radio 
stbtis.

Satelito kelionės pirmasis ra
tas aplink žemę bus per vande
nynus. Skrisdamas į rytus sateli
tas aplenks Afriką iš pietų. Pra
skris tarp Azijos ir Australijos 
žemynų, palikdamas Australiją 
pietų pusėje savo kelio. Pradėji
mo tašką paliks maždaug 22,5 
laipsnio į rytus. Skriejant jam 
apie žemę, tuo pačiu metu žemė 
pasisuks aplink savo ašį, todėl 
jis nekliudys išleidimo vietos ir 
tols maždaug po 22,5 laipsnius 
oer kiekvieną apsisukimą. Sate
lito kelias pasieks 35° pietų ir 
šiaurės platumos. Apskristi ap
link žemę reikės maždaug 90 
min., arba 16 kartų per parą.

Mokslininkai, išleisdami sate- • 
litą .tikisi sužinoti daugelį daly
kų: kosminių spindulių intensy
vumą, ultra - violetinių spindu
lių gausumą nuo saulės, tempe
ratūrą viduj ir išlaukėj satelito, 
spaudimą viduj satelito, meteo
rų įtaką, žemės paviršiaus for
mą, augštutinį atmosferos tan
kumą ir kaikurių teorijų tikslu
mą.

Ar šie visi siekiai bus laimėti, 
dabar dar negalima pasakyti, 
nes gali būti kaip ir Kolumbui, 
kuris ieškodamas trumpesnio 
kelio į Indiją atrado Ameriką.

Inž. Alg. Apkudąvičius.

PRAŠO JT SEKRETORIŲ 
IŠVADUOTI GENEROLĄ

Pas JT gen. sekret. Hammar- 
skjold atsilankė vengrų generolo 
P. Maleter žmona, Marija, da
bar gyvenanti Montrealyje, ir 
prašė jo pagalbos išvaduoti so
vietų kalinamam sukilimo did
vyriui. Gen. P. Maleter gynė 
Killian kareivines Budapešte ir 
vėliau buvo paskirtas krašto gy
nybos ministeriu. Jis su kitais 
sukilėliais buvo sovietų iškvies
tas deryboms Csepel saloje ir 
ten lapkričio 3 d. suimtas paties 
generolo I. Serovo. Ji persisky
rusi su vyru,‘ nes vis ginči
jęs! dėl komunizmo, kurį jis at
kakliai gynęs. Vėliau, matyt, 
jo pažiūros pasikeitė ir tapo 
Vengrijos didvyriu. Dabar ji vėl 
norėtų su juo kartu gyventi. JT 
sekretorius savo pagalbą paža
dėjo ir pareiškė bandysiąs išlais
vinti sukilimo dalyvius.



AUKOS IR VAJAI KANADA IR JAV
Ar tinkamai vedami Įvairūs vajai? Kiek mes aukojame lietuviš
kiems reikalams? Gražūs pavyzdžiai paskatina ir įpareigoja.
.Toks jau lietuvio išeivio liki

mas: nori ar ne, bet nuo vienos 
ar kitos rūšies aukų rinkėjų vis 
jau neišsisuksi. Visi jau esame 
sutarę,/kad tos amžinos aukos 
jau taip visiems įkyrėję, kad 
kaikieno nervai nebeišlaiko, sa
ko, siųsiu velniop naujus rinkė
jus ir tiek! Žinoma, čia jau kraš
tutinumas. Visumoje tautiečiai 
nėra jau taip šykštūs, jei tik mo
kama prie jų prieiti, deramu bū
du jų pareigą priminti.

Kurį laiką teko specialiai ty
rinėti mūsiškių nusistatymą ir 
nuotaikas į įvairias aukų rinki
mo akcijas. Išvadą padaryti bu
vo nesunku: mažiausiai visus 
veikia tokie aukų prašymai, ku
riuose šimtą ir du kartus ape
liuojama. į-lietušvikumo jausmą, 
primenami namai, autai ir tele
vizijos, o pabaigoje dar ir pa- 
grąsoma, girdi, jei kas neaukos 
šitam reikalui, neturės teisės va
dintis lietuviu ir pan. Toks aukų 
prašymo būdas jau pačioje pra
džioje lemtas nepasisekimui.

Rašančiojo supratimu, jei jau 
kas pasiryžęs neaukoti, tokio ne
sujaudins, .kad ir raudonomis 
raidėmis išspausdinti žodžiai, 
nors dar ir sūriomis ašaromis 
būtų permirkyti. Žmonės, pa
prastai, nemėgsta viešų pamo
kymų, pamokslų. Kiekvienas juk 
turi savąjį protą ir savą sąžinę. 
Pagal tai ir atitinkamai atsilie
pia į įvarius raginimus, primini
mus. Bet visi visų rūšių primini
mai - prašymai, tik ir turėtų lik
ti džentelmeniško, neužgaunan-, 
čio tuinio. Kas iš tų ilgų, neretai 
skystų tekstų, jei tokie rašiniai 
tautiečių ne tik nesujaudina, bet 
net nuteikia priešingai.Nėra ir kalbos, kad aukų visokeriopiems lietuviškiems reikalams būtinai reikia, nes visa eilė lietuviškųjų problemų būtų visiškai neišsprendžiamos, jei nebūtų galima pasikliauti duosnia savų tautiečių ranka, bet jei visas aukų rinkimo darbas būtų daugiau koordinuotas, labai ga- . Įima, kad ir rezultatai būtų kur- kas šviesesni.Dvi pozicijos pirmoje eilėje turėtų būti išgirstos ir suprastos visų be išimties lietuvių — Tautos Fondo ir vargan patekusių tautiečių šelpimas Europoje, tėvynėje- bei Sibiro tremtyje. Šiems dviems reikalams vargiai ar rasime pakankamai rimtų priežasčių neaukoti, nes tai yra ar tik ne dvi pačios pagrindinės kategorijos, reikalingos šimtaprocentinės tautiečių talkos. Aišku, turime remti savas parapijas, turime prisidėti prie naujų bažnyčių ir mokyklų statymo, savos spaudos ir organizacijų išlaikymo, nes tai, visa kartu paėmus, sudaro neabejotinas lietuvybės tvirtoves išeivijoje. Be jų, pakriktume it “žydo bitės” svetimųjų jūroje ir dingtume nebesugrąžinamai kitų tautybių mišinyje.Nežiūrint kiek kas kuriam tikslui aukoja, mums atrodo, kad toms aukoms išleidžiame milžiniškas pinigų sumas. Tikrumoje taip nėra. - Gaunasi apgaulingas įspūdis, kai beveik kiekvieną sa-

vaitę vis tenka kam nors aukoti. 
Jei, sakykime, kartą ar du kar
tus metuose, nelaukdami jokio 
raginimo, patys paskirtame sa
vo aukas numatytiems reika
lams, aišku, metų likutis būtų 
visiškai ramus, ir niekas mūsų 
daugiau nevargintų savo prašy
mais. Tuo pačiu nesunku būtų 
įsitikinti, kad pora dešimčių me
tams, tikrai nėra daug svosios 
tautos reikalams. Ir kitų tautų 
asmenys, taipgi, gal net nema
žiau už mus, lietuvius, yra susi
rišę ir jaučia įsipareigojimą rem 
ti būtiniausius savuosius reika
lus.Rašančiajam neseniai teko susipažinti su malonui latviu, 65 m. amžiaus vyriškiu, dar tebedirbančiu, gyvenančiu kartu su maždaug tokio pat amžiaus žmona. Abu Latvijoje buvo vidutiniokai ūkininkai. Jis iš savo uždarbio (dirba naktį valydamas fabriko mašinas) kiekvieną mėnesį siunčia po $75 jaunam latviui karo invalidui, gyvenančiam Vokietijoje, visiškai nepažįstamam. Šis įsipareigojimas, skirti lyg ir savotišką privačią pensiją vienam savo tautos nelaimingųjų tikrai parodo nepaprastą latvių tautos susipratimą ir artimo meilę. Minėtas latvis sako, kad jis tuos pinigus siųs tol, kol pats turės pragyvenimo šaltinį. Jo žodžiais, “kaipgi gali būti kitaip? Juk pinigo ne- sinešiu su savim į grabą, o padėti nelaimingąjam tautiečiui likusiam be • sveikatos, šeimos ir savųjų, turėtų būti kiekvieno pareiga!” Kodėl tie patys žo-, džiai neturėtų tikti ir lietuviškam tarpusaviam sugyvenimui? Pagaliau ir mūsiškių tarpe esama taipgi labai gražių pavyzdžių, kurie be jokios reklamos, kantriai ir išmoningai atlieka bendrąsias pareigas ir kitus lietuviškuosius įsipareigojimus. Šio rašinio autoriui atrodytų, kad geriau būtų ne tiek dažnai mus barti, bet dažniau iškelti geruosius ir paskatinančius pavyzdžius, kurių ir mūsiškių tarpe tikrai nemaža yra. Atskirų vietovių spaudos žmonėm tikrai atliktų gerą darbą surasdami ir iškeldami taurius asmenis, kurių, dažniausiai tektų pasižvalgyti ne tiek vadovaujančiųjų, kiek eilinių mūsų visuomenės asmenybių tarpe. • Al- Gimantas.

Ar ne juokingas klausimas? 
Sykį žmogus sugebėjo užsidirbti 
ir susitaupyti, tai jau mokės ir 
sunaudoti. Ne vienas taip pa
galvos. Anot tos linksmos isto
rijos — “būk ramus kunigėli”. 
Galima ir čia pasakyti: būk ra
mus mielas rašeiva, sugebėsim ir 
be pačio patarimo.Ir taip ir ne. Kas gerai nusimano, ką daryti su tomis sutaupomas, juk neprivalo ir šio straipsnio skaityti. Šis straipsnis yra viešas reikalo svarstymas. O laikraštis juk ir yra tam leidžiamas, kad mūsų visi reikalai galėtų būti čia svarstomi. Taigi niekam nebus nusidėta, jei ir šis klausimas bus viešai paliestas.Galima drąsiai teigti, kad šian dien lietuvis Kanadoj jau yra išgyvenęs įsikūrimo sunkumus ir yra pažengęs gana toli. Yra darbai, yra namai, yra automobiliai, vaikai mokosi, yra ir bankinės knygutės. Daugelis pradeda įsigyti ir antrus namus. Pirmieji buvo Kanados sąlygose kaip ir būtinybė. Antrieji —- jau sutaupų investavimas. Reiškia, lietuviai, perėję per įsikūrimo periodą ir būtiniausią apsirūpinimą, pradeda dairytis, kur geriau investuoti pinigus. Bankuose nenoriai laiko, nes ten už pinigus mokami palyginus maži procentai. Gi iš antros pusės doleriui vis krentant turtas pats savaime mažėja. Gi kad dolerio vertė sistematingai mažėja, yra nė paslaptis. Visų prekių kainos, visų medžiaginių gėrybių net ir per tą laiką, kai čia atsirado pirmieji po karo lietuviai, žymiai pakilo. Nereikia jokių statistinių išvedžiojimų. Kiekviena šeimininkė puikiai žino, kiek ji mokėjo už sv. mėsos prieš 5-6 metus ir kiek ji moka dabar. Tas žmogus, kuris dirbo ir pinigus nešė į bankinę sąskaitą ir šiandien tebeneša turi tuos pačius pinigus. Gi pirkęs namus, šiandien juos pardavęs gaus žymiai didesnę sumą, negu jis buvo sumokėjęs. Taigi išvada yra labai aiški. Per paskutinį dešimtmetį užsimokėjo pirkti turtus arba investuoti pinigus, nes investuoti pinigai auga, kartu su prekių kainomis.Paskutiniu laiku lietuviai mėgina leistis į plačius vandenis—. pirkti įvairius šėrus-akcijas naujai besikuriančių bendrovių, kurios yya už^įėmųgįoę įvairiais tyrinėjimais ieškant požeminių turtų. Vienas lietuvis, pirkęs to-

Antros klasės piliečiaiSpaudoje pasirodė žinių, kad Olandijos ateiviai Australijoj atsisako priimti pilietybę, nes ji reikalaujanti atsižadėti senosios, esanti nesaugi bei reiškianti tik antros klasės pilietybę. Jie patyrę, kad pagal Australijos pilietybės įstatymą, pilietybė galinti būti lengvai atimta dėl įvairių priežiasčių, pvz. dėl “nelojalumo karalienei veiksmu ar žodžiu”.'Kanadoj ikišiol dėl pilietybės įstatymo nebuvo iškilę didesnių ginčų — naujieji ateiviai mielai stengėsi ir tebesistengia įsipilie- tinti. Visdėlto, kaip primena Toronto “Globe and Mail“ rug-
“MEŠKIUKAS
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piūčio 22 d., ir Kanados piliety? bės įstatymas esąs panašus į australiškąjį. Jis skiria dvi piliečių rūšis — čia gimusius ir ateivius. Pirmieji savo pilietybę gali prarasti tiktai tapdami kitos kurios vasltybės piliečiais; antrieji gali jos netekti dėl daugelio priežasčių vyriausybės nutarimu; pvz.. jei kas gyvenadamas užsieny per šešerius metus neturi ryšių su Kanada, arba teismo lieka nubaustas už Kanados įžeidimą bei nelojalumą. Mini įstatymas ir nelojalumą karalienei; jei kas “būdamas užsieny pasirodo nelojalus .Jos Didenybei veiksmu arba žodžiu” gali netekti pilietybės ir tuo atveju nėra apeliacijos, nors gali prašyti perduoti savo atvejį specialiai komisijai peržiūrėti. Dienraštis pabrėžia, kad šitoks piliečių skirstymas nesąs išmintingas, nes įvedąs antros klasės piliečius. Esą duodant kam pilietybę reikią gerai ištirti asmenį, bet kartą davus reikią laikyti ją lygiai permanentine — pastovia, kaip ir čia- gimių pilietybę.Šiuo reikalu nedelsiant turėtų susirūpinti ateivių bendruomenės ir bendrom pajėgom paveikti naująjį parlamentą, kad pakeistų pilietybės įstatymą mums palankia prasme.

kių šėrų už kelis šimtus dolerių 
gavo už tuos pačius šėrus apie 
trejetą dešimtų tūkstančių dole
rių, mat, toji bendrovė užtiko 
didelius požeminius turtus ir per 
naktį išaugo į milijonierius. Pa
sisekė. Bet tokių laimingųjų yra 
nedaug. Perka betgi tuos šėrus 
daug kas — už du-tris šimtus 
dolerių ir laukia sąvo laimės. Di
džiulė dauguma taip nieko ir ne
sulaukia. Negauna net savo įmo
kėtų nedidelių sumų. Ir taip 
dingsta. Bet šie tyli, nes vistiek 
neatgaus, o juk nemalonu gir
tis savu nepasisekimu. Nenori 
savęs išstatyti draugų pajuokai. 
Tai yra ne sutaupų investavi
mas, o parasta spekuliacija. Tik 
su pagalba rimtos įstaigos - bir
žos. Niekas nevadina investaci- 
ja kortų lošimo, kur kartais irgi 
galima ir išlošti. Tai ir yra loši
mas, laimės ieškojimas. Nežino
mų šėrų pirkimas yra tas pats, 
nors tai būtų daroma ir per labai 
rimtas įstaigas. Jeigu kas ir spe
kuliuoja, arba kaip sakoma lo
šia biržos akcijomis ,tai neturė
tų lošti savo visomis sutaupomis, 
nes rizika yra perdidelė. Jau jei
gu lošti tai tik vienu kitu šimtu, 
nedaugiau. Šios akcijos negali 
būti laikomos rimtu sutaupų in
vestavimu.Lieka dar viena sritis tai žinomų lietuviškų bendrovių akcijų- šėrų įsigijimas. Jų yra jau nemažas pasirinkimas. Čia rizika yra žymiai mažesnė negu kur kitur, nors pilnos garantijos ir čia negali būti. Kiekviena pramonės ar prekybos įmonė gali bankrutuoti dėl įvairių priežasčių, reiškia, ir akcininkai gali nukentėti. Bet tai jau išimtis. Dauguma, kaip matome, laikosi gerai ir vis auga. Augdama bendrovė didina ir savo akcininkų turtą. Akcininkas gaudamas procentus už savo kapitalą, — daugumoj 7%, o 5% garantuoti tam tikriems Šerams— visada gali susilaukti ir bendrai savo kapitalo padidėjimo. Bendrovė, turtėdąma pati atneša didėjimą ir savo dalininkams. Daleiskim, kad bendrovės turtas padidėja visu 100%, tai kartu tiek pat padidėjo ir akcijų vertė. Doleriui vis krintant akcijų vertė nekrinta kartu. Jų vertė remiasi bendrovės verte, ir kadangi bendrovės turtas daugumoj yra šiokios ar kitokios prekės, tai kainonjs nuolat au
gant, augs ir ,.akqsjUj vertė, ne nominalinė, bet fąktina.Susidarymas stiprių lietuviškų įmonių būtų ir visais kitais atžvilgiais labai pageidaujamas ir labai vertintinas. Susibūrę į vienetus jie bus pajėgūs ir šį-tą daugiau padaryti. Išsisklaidę po svetimas jie dings nežinioj.Ligi šiol lietuviai biznieriai, kurių yra palyginus nemažas skaičius, dirbo ir dirba daugu-

moj pavieniui. Nieko negali pa
sakyti prieš. Labai gerai, kad 
buvo ir taip. Kodėl lietuvis turi 
dirbti tik fabrike? Kodėl jis turi 
dirbti tik savo raumenimis? Ge
rai, kad dirbama apsukrumu, 
energija, protu, užsispyrimu. Tik 
pradžia pavieniui dirbant yra 
labai jau sunki. Tai mes matome 
iš gyvų pavyzdžių. Tik didelio 
užsispyrimo ir nepaprasto apsuk 
rūmo dėka žmogus prasimuša. 
Būtų daug pasekmingesnis dar
bas, jei būtų dirbama kolekty
viai .bendrovėmis. Tik čia pra
sideda daugybė, bet...Pirmiausia lietuvis yra didėlis individualistas, didesnis negu žmonės kitų tautų. Sunkiai uždirbtas pinigas yra nepaprastai branginamas ir tai visai su pagrindu. Trūksta pasitikėjimo, ne norima nusivilti, nenorima įsivelti “į bėdas”. Dažnai todėl atsisakoma ir nuo didesnių palūkanų ir paliekamas pinigas gulėti banke. Kada einama į bendrus darbus, pirmiausia turi būti pasitikėjimas bendrininkais. Tai yra pirmoji sąlyga, kurios nesant, negalima žmonių versti kur nors įsirašyti ir savo pinigus išmesti. Todėl ir bendrovių vadovaujančių asmenų, tiek esamų, tiek ir būsimų, pirmasis ir diddžiausias rūpestis bus išsaugoti žmonių pinigus, branginant ir savo asmenišką ir bendrovės vardą. Bet visiems yra žinoma paslaptis, kad ten, kur nėra rizikos nėra ir pelno. Kur yra pelnas, ten visada bus tam tikras procentas ir rizikos. Protinga rizika yra neišvengiama ir tai kiekvienas turi suprasti.Aš nieko todėl ir nesiūlau. Tik garsiai svarstau. O kiekvienas padarys taip, kaip jo išmintis diktuoja. J. Matulionis.

Naujasis Kanados premjeras 
Diefenbaker, kurio jau pirmieji 
pareiškimai kėlė aikštėn Kana
dos ir JAV ūkinių santykių ne
normalumus, tuo klausimu pasi
sakė Hanover, New Hampshire, 
Darmouth kolegijoje, kur buvo 
pakviestas atsiimti jam pripa
žinto garbės diplomo. Jo kalba 
buvo transliuojama per visas JA 
V-bių radijo stotis .

Kanados premjeras pareiškė, 
kad vyriausybės pasikeitimas 
Kanados nusistatymo JAV at
žvilgiu, neikiek nepakeitęs. Da
bartinė vyriausybė taip pat 
esanti glaudžiausio bendradar
biavimo šalininkė. Dėl to, jos 
nuomone, visus reikalus reikią 
kelti aikštėn atvirai ir nuošir
džiai.

Kanada turinti nusiskųsti JA 
V-bių ūkine politika. Ypatingai 
nepalanki Kanados interesams 
esanti JAV žemės ūkio produk-

tų užsienio prekyba. JAV vy? 
riausybė savo žemės ūkio gami
nių perteklių išdalindama dova
nomis ardanti tarptautinę javų 
rinką, o tai pakenkią Kanados 
eksportui. Abiejų kraštų preky
ba vykstanti taip pat Kanados 
nenaudai. Kanados importo 73% 
ateiną iš JAV, o ji pati ekspor
tuojanti į JAV tik 60% savo 
eksporto. JAV investacijos Ka
nadoje labai smarkiai augą, ta
čiau tik ketvirtadalis amerikie
tiškų įmonių, išplečiančių, savo 
veiklą į Kanadą, savo akcijas 
oarduodą ir Kanadoje. Trys ket
virtadaliai taip ir lieką grynai 
amerikietiškos. Tokia padėtis 
ugdanti situaciją pavojingą. Ką- ~ 
nados ūkiniam savarankumui, 
kurio ji nenorinti netekti. Šitųcįs 
nenormalumus jis keliąs, ne fax#, 
kad ugdytų nesanttaikos atmos
ferą, bet tam, kad iškėlus nesu
tarimus galima būtų sutartinai 
dirbti jų pašalinimui.

Lietuvių partizanų atgarsiaiVienas neseniai iš Buvusios Rytų Prūsijos į Vokietiją persikėlęs' vokietis papasakojo, kad 1948 m. rugpiūčio mėn. viena •■aud. armijos pasienio komisija, susidedanti iš augštų sovietų karininkų (visi dėvėję generolų uniformas) apvažiavusi demarkacijos liniją tarp rusų ir lėnkų užimtų kraštų ir ties kaimu Top- prienen, netoli Preussisch Eylau, pasienio sargybą apšaudydama perėjusi į lenkų pusę, pasiimda- mą užmuštųjų raudonarmiečių automatinius šautuvus. Lenkų pusėje tariamoji komisija važiavusi į Topprienen kaimą, pirkusi pas kaimiečius lašinių, duonos ir pieno ir po to dingusi artimuose
Gailisi tarnavęs prievartai

miškuose.Vėliau buvo pasakojama, kad tai buvę lietuviški ..partizanai,.. kurie apsirengę rusiškų generolų uniformomis, prasimušę per labai stipriai apsaugotą demarkacijos liniją.Po šio įvykio rusų ir lenkų politinė policija ištisas dienas ir naktis iškračiusi visą kaimą ir apylinkę. Buvo kratomos daržinės, tvartai ir gyvenamieji butai, iuose' net grindys - išplėšiamos. Gyventojai buvę naktį išvaromi iŠ jų butų ir mokyklos patalpose tardomi.Pasekmėje lenkų! pasienio komendantas buvęs nuteistas už apsileidimą tarnyboje 15 metų sunkiems darbams, o kareiviai nubausti perkėlimu. A.

D r. Lyon s
TOOTH POWDER

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

jTuoj padorys jūsų 
:kvupę malonų. Pa- 
Ėdės apsaugoti 
j dantis nuo gedi- 
Ėmo ir išlaikys jūsų 
idantis gražiai kol
itus.

Atsiminkit — vei 
kio dvigubai il
giau už dantų 

pastą.

0
33<

Alfred Kantorowicz - Kantorf vienas žymiausių R. Vokietijos literatūros žinovų, išleidęs keliolika veikalų, perbėgo į Vakarų Berlyną. Šis įvykis gerokai sukrėtė likusius komunistų šviesuolius. Savo laiku Kantor buvo garsiųjų rašytojų H. Mann, R. Rolland ir E. Hemingway draugijoj. 1931 m. jis Įstojo į kompartiją, buvo komunistų raš tijos vadu weimarinej Vokietijoj. 1936 m. jis buvo tarptautinės brigados karininku' -Ispanijoje II D. Karo metu jis tarnavo JAV Columbia Broadc. System radijo įstaigose ri organizavo antihitlerinių rašyt, sambūrį. Po karo grį žo R.Vokietijon, kur aktyviai da-

nuosavybė, tapo valdininkų nuosavybe, kur darbininkai neteko pagrindinių teisių ir atsidūrė pusiau vergijoj, priversti stoti į specialias darbo grupes, kurios be tįkslo stumdomos turėjo dirbti viršvalandžius įtemptom jėgom”.Taip žmogus po 26 metų tarnybos komunizmui pagaliau praregėjo. Antroj savo kalboj studentams jis pareiškė viltį vėl galėsiąs kur nors laisvame universitete profesoriauti. Kol kas užsiimsiąs plunksnos darbu.

PAGRIEŽTINTA LAIŠKŲ 
CENZŪRAGautomis žiniomis, daugel iš Lietuvos užsienin siunčiamų laiš kų nepasiekia adresatų — pašte dingsta. Spėjama, kad bolševikai vėl pagriežtino laiškų cenzūrą, kuri praėjusiarrie pusmety buvo kiek sušvelninta. X.

Varšuva. — Čionykščiame universitete šiemet anglistiką stu- lyvavo komunistiniame sąjūdy- "lijuoti pareiškė noro 155 studen- je. Kai kilo vengrų revoliucija, tai, kai vietų tam paskirta vos Kantor pasisakė prieš Kremlių 25; į rusų kalbos ir literatūrosdrauge su keliais savo bendra- j skyrių yra tik 36 prašymai.darbiais. Pastarieji liko uždary- j . Stockholmas. — Prieš porą savaičių į Švediją laiveliu pabėgo trys estai. Smulkesnių žinių apie juos dar neskelbiama.ti kalėjimuose, o jis pats paspruko. Savo radijo kalboj iš lais vojo Berlyno Kantor pareiškė:“26 metus gyvenau komunistine svajone. Po pastarųjų metų įvykių nuo birželio 17 iki vengrų tragedijos, kuri nuliūdino daugelį senų komunistų, ir po UJbrichto terorizmo bangos prieš šviesuolius, praradau paskutinę viltį ir visas iliuzijas. Negaliu paneigti, kad prisidėjau prie įvedimo sistemos, prieš kurią tariausi kovojąs: prieš neteisėtumą, darbininkų išnaudojimą, šviesuolių pavergimą, prieš atbukėlių kliką, kurie pažemino socializmą, kaip kad naciai pažemino Vokietijos vardą. Mūsų tkislas buvo demokratija, tačiau atsidūrėme valdininkų diktatūros grandinėse. Įmonės, liaudies

Susitikite Lenkijoje 
su savo giminėmis 

ten gyvenančiais arba atvykstančiais 
iš Lietuvos.

Nuvykti galima "Batory" laivu kas 
mėnesį. Nesezoninio meto nuolaidos! 

Užsisakykite vietas 

pigiausiai ir geriausiai per

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5. 
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

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

iPAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokitės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikame ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbiniu dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Ilgai tardo latvių žvejus“Latvija” rugp. 3 d. laidoje praneša iš Stockholm©, kad latvių žvejai, atbėgę per Baltijos jūrą į Švediją, iki tos dienos dar buvę tardomi švedų įstaigų^ bet buvę numatyta, kad jie artimoje ateityje būsią išleisti laisvėn. Tardymas užtrukęs būk dėl to, kad atbėgusiųjų pasakojimuose apie pabėgimo eigą pasirodę kai- kurių neaiškumų. (E).
Latviai nusiuntė į kraštą 

10.500 vaistų siuntinėliųVaistų siuntimu organizuotai rūpinasi Latvių Raudonasis Kry žius, kurio centras šiuo metu .yra Stuttgarte. Latviai gavo dovanų vaistais iš įvairių vaistų fabrikų. Vaistai ir vitaminai siunčiami į Latviją ir Sibirą visiems, kas yra jų reikalingi, neskirstant į deportuotus ar nedeportuotus. Siuntinėliai negali būti sunkesni kaip-500 gramų. Esą duomenų, kad sovietų įstaigos vaistų ir vitaminų kainas sumažino 40-55 %, tačiau kolchozininkai ir šiaip vargingesnieji neįstengia nei tų kainų mokėti. (E).Otava. — Kanados Žūklės Taryba rugsėjo 18-28 d. paskelbė žuvų savaite.
Laiko ilgiau negu kitos!

BOLŠEVIKAI NEDOVANOJA
Sustiprintoji bolševikų propa

ganda grįžti į gimtuosius kraš
tus turėjo kiek pasisekimo Pie
tų Amerikoje ir kaikuriuose Eu
ropos kraštuose. Su raginimais 
grįžti tėvynėn buvo sujungtas 
So v. Sąjungos paskelbtas am
nestijos įstatymas, atleidžiantis 
buvusius politinius “nusikalti
mus“. Kaikurie jam tai patikė
jo. Grįžimas vyksta organizuo
tai, per bolševikų pasiuntinybes, 
kad turėtų aiškią kontrolę kas ir 
kiek grįžta. Transportai į Lietu
vą atvežami į Vilnių, kur. jie pa
sitinkami su muzika ir dabarti
nio režimo pareigūnų.

Viename iš bolševikų okupuo
to krašto gautame laiške yra 
toks prierašas: “Tikrat grįžtan
tieji pasitinkami su orkestro 
muzika, bet po to, nevienas su
grįžusių jų pateko į kartuves”.

Z.

Niujorkas — JT yra gavusios 
prašymą įkurti čigonų valstybę. 
Jie, esą, norį klajoklių gyveni
mą mesti. Siūloma tą valstybę 
kurti Pietų Amerikoje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

NEPLYŠTANČIOS
.f ■ ,«» -    A <

KNIT-GOODS*

KELIONIŲ BIURAS 
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - EM. 6-9488

1212 DUNDAS ST. W. • TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
Čia got galima ažsizakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

ŽUKLAVIMO
v *

ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

9 darbo; kojinės 15
Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO- / 
JINIŲ yra įvairiausių. Ne- č 
svarbu kurias pasirinksite, 7 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin- > 
giausias pirkinys už šią kainą. . ••••■

f

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
WSI0-4GARSŪS NUO 1868 METŲ
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Pavergtoje tėvynėje
pnot Markus MoikeJis, lio ruože bandoma keleivius per

buvęs K~au.no Kunigų seminari- vežti be bilietų. Tiesa, yra ir 
ios prpfesorius, mirė rugsėjo 3 d. “geraširdžių” keleivių, kurie atr 
Keįnėje nuo širdies smūgio. Pa-;“--*1------
iridotas rugsėjo 5 d. Kelmės 
Šventoriuje. Buvo gimęs 1892 m., 
kunigu įšventintas 1916 m.

Mykolas Bkripkūnas, -Vilniaus 
pedagoginio instituto bendrosios 
tiekos katedros vedėjas, mirė 
rugpjūčio mėn. “Tiesos” nekro
loge pairimo data nepažymėta. 
NekroJogas, pasirašytas “Grupė 
drąugų’1, spausdinamas rugpjū
čio 28 d.

Velionis gimęs 1950. I. 10. Ža-' 
gariu kaime, Alytaus rajone, 
1926 .baigęs Prienų gimnazi
ją. Butęljiayęs Kaune technikos 
fakultete ir Valkenburgo ųniver 
siteie Olandijoje. 1931 m. pradė
jęs mokytoįįąuli Kaune, drauge- 
tęsdamas studijas gamtos mate-' 
matikos fakultete. Baigęs šį fa
kultetą, pakviečiamas <firbįti uni
versitete ir dirbęs iki 1950 m. 
1950-57 m. dirbęs docento titu-« 
lu Žemės ūkio akademijoje, Klai 
pėdos mokytojų institute ir Vil
niaus pedagoginiame institute.

Fo jaunimo festivalio Maskvo
je į Lietuvą atyyko«,jame daly
vavę 3 lietuviai iš Pietų Ameri
kos: Albinas Vaikšnoras ir Vai
tiekus Poškus iš Sao Paulo (Tie
sa rašo, būk tai esanti Brazilijos 
sostinė. Įdomu, kur tada išsikėlė 
Rao de Janeiro?) ir Antanas 
Sausys iš -Urugvajaus sotinės 
Montevideo. Į Vilnių jie atvyko 
lėktuvu ir viešėsią Lietuvoje 
apie dvi savaites.

Iš sovietinių gyvenimo įdomy-' 
bių papasakoja “Tiesa“. Taip 
pav. rųgpiūčio 17 d. numery ra
šo apie susisiekimą autobusais: 
“., . Antai, Vilniuje kursuojanti 
mašina Nr. 100 sausakimša žmo
nių. Lauke šniokščia lietus. Nuo 
jo neapsisaugosi ir čia. Mat, sto
gas nesutvarkytas. Kaikuriuose 
tarpmiestinio susisiekimo auto
busuose dažnai neveikia venti- 
Jiątorįar, užsidaro ir nebeatsida- 
rp, arba atsidaro ir neužsidaro 
langai. Kartais ir lietingą dieną 
autobuse dulka, jie retai valo
mi...

“.„.Dažnai galima pamatyti 
petoli Vilniaus pakelėje stovintį 
autobusą “Vilnius - Adutiškis”. 
Sųgedo? Nieko panašaus! Jis at- 
v^avo geru pusvalandžiu arba 
visa valanda anksčiau, negu turi, 
atvažiuoti pagal grafiką. Mašina 
palieka mašina! Bet kuo dėti ke
leiviai? Kodėl jie čia turi laukti, 
ięol grafikas leis įvažiuoti į Vil
nių?... • i

“..'.Gi ne paslaptis, jog pasi
taiko faktų kai vienam kitam ke-

Ginkūnų tarybinio ūkio nauja 
gyvenvietė esanti statoma netoli

esą pastatyti 72 mūriniai namai.
(E) Lietuvių turistų grupė iš 

9 asmeųų rųgpiūčio 26 d. išvy
ko į Bulgariją ir Rumuniją. Rug
pjūčio 29 d. 18 pramonės darbi
ninkų ekskursija išvyko į Leip
cigo mugę.

Žemės Ukjo akad. rektorius 
yra Bulavas.

Rajonų vykdomųjų kom. pir- 
mjynkpįkaj: Dotnuvos L Bajorū
nas, Marijampolės P. Dobrovols
kis, Zarasų V. Darofjevas, Kąl- 
/ąrijps P. Karaliūnas, Pasvalio 
A Kiudulas, Švenčionių A. 

-Švėgžda,.Skuodo'F. Utaras, Jo
niškio P. Variąkojis, Troškūnų 
P. Valiulis, Šakių A. Vėbra.

<E) Vilniuje po karo pastatyta 
gyvenamojo ploto apie 300.000 
kvadratinių metrų, paskelbė Vil
niaus radijas rugp. 11 d. Padali
nus tą skaičių 12-kai metų, gau
nasi nekoks metinis statybos 
skaičius. 1957 m- es4 numatoma 
Vilųiuję atiduoti eksploatacijai 
46.000 k v. metrų gyvenamojo 
ploto. Vilniaus geležinkelininkai 
“savo jėgomis” statosi 42 gyve
namus namus.

Telšių taikomosios dailės vi
durinėj mokykloj <— Muziejaus 
g. 21 — yra medžio, tekstilės, me 
talo apdirbimo ir keramikos 
skyriai. Į mokyklą priimami 14- 
30 m. asmenys baigę 7 klases, t. 
y. vidurinę mokyklą.

(E) Žemės palydovus Lietu
voje bus galima stebėti lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais. Dirb
tinas satelitas bus paleistas so
vietinių mokslininkų skristi ap-i 
Ink žemės rutulį maždaug 300- 
350 km. augštyje, kai arčiausiai 
priartės prie žemės ir apie 1.200 
km., kai skris toliausiai. Kai 
stais arčiau žemės, satelitą bus 
galima stebėti ir paprasta akim, 
atrodys kaip mažytė žvaigždė. 
Moksliniai stebėjimo punktai 
Lietuvoje įrengti du: vienas Vil
niuje, kitas netoli Vilniaus.

(E) 250 metų ąžuolai išliko 
sveiki. Šventosios upės pakran
tėje, ties Radiškio tiltu, anksčiau 
augo didžiuliai ąžuolai. Keletas 
iš jų nukirsti pateko į upę ir su 
laiku buvo apnešti dugno smė
liu. Kai dabar ąžuolų kamienus 
traktoriais išvilko i krantą, pa
aiškėjo, kad jie, išgulėję upės 
dugne apie 250 metu, išliko svei
ki ir tinkąmi apdirbimui.

Esu patenkinta

ARBATOS

SvarbkmiM reikalais
Brangios Tautietės ir
Mieli Tautiečiai!
Visose lietuviu išeivių koloni

jose yra didelis susirūpinimas 
mūsų jaunąja karta — lietuvišku 
atžalynu. Šiandien be atskirų or
ganizacijų tuo rūpinasi visame 
pasauly lituanistinės mokyklos, 
lietuvių parapijos su lietuviais 
kunigais, Lietuvių Bendruome-

priklausomos Lietuvos mokyto
jai - idealistai, kurie per 20 me
tų švietė ir auklėjo, mokė jį my
lėti tėvynę Lietuvą.

Mūsų jaunimo prieauglio tik 
dalis beatsimena tėvynę — tai 
paaugliai, o kiti, gimę visuose 
5-ae pasaulio kontinentuose, Lie
tuvos visai nėra matę ir tik iš 
savo tėvelių pasakojimų šį bei tą 
apie ją žino. Tai didelio rūpesčio 
reikalas, apie kurį niekad nebus 
pęrdaug kalbėti ,rašyti ir dėti 
didelių pastangų. \

Hamiltono Ateitininkų Kuopa,

savo darbo tikslu pasirinko ak
tyviai dalyvauti, be savo pagrin
dinio tikslo tarnauti Dievui ir Tė 
vynei, lietuvių kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime, kad 
tuopačiu gsdėtų vykdyti savo 
programoje numatytus uždavi
nius. Dabartiniu metu yra pra
sidėjęs lietuviškos, spaudos va
jus ir jis vykdomas daugely lie
tuvių kolonijų. Hamiltoniečiai 
negali nuo to kilnaus tikslo at
silikti. Todėl Hamiltono Ateiti
ninkų Kuopa skelbia plačiosios 
lietuvių visuomenės žiniai:

1. Nuo šan. rugsėjo 28 d., iki 
š.m. lapkričio mėn. galo skelbia
me lietuvių spaudos vajų; tame 
laikotarpyje bus platinama lie
tuviškoji spauda: dienraščiai, sa
vaitraščiai, žurnalai ir kiti perio
diniai ir neperiodiniai leidiniai 
bei knygos.

2. Ypatingas dėmesys bus at
kreiptas į jaunimą - paauglius, 
platinant tarp jų atitinkamą 
jiems skirtą spaudą, kaip “Atei
tis”, “Eglutė” ir t.t. Visa tai bus 
daroma atsižvelgiant į vaikų 
amžių. Be ko kito, bus platina
mos jaunimui skirtos jau išėju
sios lietuviškos pasakos ir kita

3. Jąu keli Inetai Hamiltone

pa. šiuo metu bibliotekoje yra 
per 400 bet. knygų ir šiaip žur
nalų bei laikraščių komplektų. 
Biblioteka tarnauja visiems Ha
miltono lietuviams. Todėl lietu
vių visuomenė yrą maloniai pra
šoma, kas tik turi, paaukoti jau 
perskaitytas knygas šiai viešai 
bibliotekai; be to, mielai priima
mi žurnalų įr laikraščių komp
lektai, piniginės aukos ir kita.

4. Ateitininkų Kopa labai pra
šo į šį didelį spados vajų įsi
jungti ne tik ateitininkus, bet

niam darbui. J»k- šiandieninė 
mūsų spauda tiek Kanadoje, tiek

JAVąlstybėse yra padariusi di 
dėlę pažangą, įvesdama: Studen

eialiai tarnauja mūsų kilniam ir 
gražiam jaunimui.

Spaudos vajus pradedamas š. 
m. rugsėjo 28-29 d.d. Hamiltone 
su “Baltaragio Malūnu” ir “Me
lagėliu”. Spalio 12 d. Hamiltone 
bus didelis spaudos balius ir šis 
spaudos vajus bus baigtas šjn. 
lapkričio 23 d., šeštadienį, ty. 
kilniosios mūsų kariuomenės 39 
metų atkūrimo išvakarėse, lite
ratūros vakaru.

Tai mūsų brangūs tautiečiai, 
būkite malonūs nepamiršti šia
me atsišaukime išdėstytų svar
bių reikalų, kurie visus mus lie
čia ir domina. Tikėdamasi viso
keriopos visuomenės paramos, 
lieka su lietuviška viltimi

HAMILTON, Ont
$e$tadienmė lietuvių mokykla 

pradedant naujuosius mokslo 
metus rugsėjo 14 d., vedėjo J. 
Mikšio iniciatyvą, suruošė retą 
vaikams staigmeną — ekskursiją 
į Webster Falls už Dundas mies
telio.

Gražų saulėtą šeštadienio ry
tą 10 vai. mokyklos kieme rin
kosi džiaugsmo kupini vaikai. Jų 
veidukuose ąpindėjo džiaugsmas 
ir pasitenkinimas. Štai atvyko 
autobusai. Mokyklos vedėjas J. 
Mikšys duoda patarimus ir nu
rodymus, kaip elgtis ekskursijos 
metu. Po to visi mokiniai renkasi 
prie savo auklėtojų: su savo sky
riumi stovi mokyt. A. Grajaus- 
kajtė, toliau- mokyt. A. Mika
lauskas, mokyt. Št. Juozapavi-

J. Mikšys. Mokiniai drausmingai 
sulipi į autobusus. Kelionė ne
ilga. Štai ir parkas — Webster 
Falls. Koks grožis, kokios pui
kios pievos, koks gražus čiurle
nantis upelis! Mokiniai tuojau 
pasipylė po plačiąsias pievas į 
visus kampelius. Vieni pradėjo 
žaisti sviediniu, kiti futbolą, te
nisą ar vėl ką kitą.

Po geros valandos mokytojai 
pradėjo vaikus vaišinti tėvų ko
miteto pagamintais sumųšti-

ST. CATMARINES, M
sisetamu paštatė,, M. Balčiūno 
parašytą veikaliuką “Prietėliai”. 
Šį veikaliiricą'Wtorius dar patai
sė ir jis antrą kartą pasirodys 
scenoje. Ne Vaičiūnai, ne Sruo
gos jį parašė, ne Pilkos ir ne Ka
činskai jį išpildys, bet visdėlto 
jis rodo šios apylinkės lietuvių 
lietuviškos dvasios gyvumą ir jį 
būtina paremti, kad ši liepsna ne 
užgestų.. “Liepsna” turi ir kitą 
gilią prasmę. Visi žinome, kad 
šiuometinis lietuviškasis gyve
nimas nėra sklandus. Tiek lietu
viškosios viršūnės, tiek ir apa
čios neranda bendros kalbos ir 
negali prieiti prie bendro darbo. 
Nepaslaptis, kad Tautinėj Są
jungoj, kuri įkūrė “Liepsną” yra 
asmenų nedraugiškai nusiteiku
sių SLA. SLA kuopoj yra narių 
kreivai žiūrinčių į T.S-gą. Jos 
įkurta “Liepsna” betgi ateina ir

l4 ., |»      «ui. u, j uli   - 1

3. (Lietuviai pasaulyje 1
r I

Pawtao vyskupija parapi
joms ir tamiganis šelpti sudary
ta komisija: kun. dr. J. Gutaus
kas pirm., kun. dr. A. Juška I vi- 
cep-» kum. K. Baleys II vicep,, 
kun. dr. T. Narbutas jžd., kum. 
J. Petrėnas sekret Komisija ren
ka aukas: kielikams, mišiolams,

Narbutas, 862 Manhattan Aye.

mas įvyks rugsėjo 26 d. Philadel- 
phijoje, šv. Andriejaus parapijos 
patalpose.

Kązimierietės 1920 m. buvo

mergaitėms.
A-k» Federacijos yąldyba sa

vo posėdyje birželio 19 d. priėmė 
savo vidaus veiklos stątutą, kaip 
režkaląųja Konstitucijos 19 str.

SALAOA 
yra tikrai 
puiki 
ARBATA

SLA 278 kuopos dvejų metų 
sukaktis. St. Catharines lietuvių 
kolonijai tinka patarlė: /‘Mažas 
kupstas didelį -vežimą apverčia”. 
Čia lietuvių nedaug, bet jie ener
gingi, tvirti ir judrūs. Neretai 
išgirstame pasisakymų: “Kiek 
žmonių, tiek organizacijų”. Iš 
dalies tiesa. Čia įvairios organi
zacijos bei kultūriniai sambūriai 
kuriasi, likviduojasi ir vėl ku
riasi. Vieni išsilaiko ilgiau, kiti 
trumpiau; vieni savo įsikūrimu 
pasitenkina tik pasiskelbdami, 
kiti gražiai veikia jau daug me
tų. Savo laiku šios apylinkės lie
tuviai garsėjo per spaudą įvai
riausiais ginčais. Šiuo metu tyli/ 
bet nereik manyti, kad jie taip 
ramiai gyvena. Gal būt tik per
einamasis tylos laikotarpis, ku
riame buvusių ginčų oponentai 
nori savo tiesa įrodyti darbais.: 
Jų darbo rezultatus tolimiausių: 
apylinkių lietuviai matė š.m. rugį į SLA pastogę; ateis ir į, kitas or 
piūčio 31 - rugsėjo 1 d.d. Kana
dos Lietuvių Dienoje. Tiesa, tai 
darbas ne vienų st. catharinie- 
čių — sykiu su Niagara Falls ir 
Wellando lietuviais. Tačiau jie 
darbe neatsiliko ir kaikųriose 
srityse padarė daugiau už kitus. 
Ir čia nebuvo ramu. Tačiau dar
bas padarytas didelis. Mažas 
kupstas sugebėjo huversti dide
lį vežimą. >'

O kas toliau? Ar su Lietuvių 
Diena viskas pasibaigė?

Spalio 26 d. 278 SLA St. Ca
tharines kuopa įtemptai ruošia
si savo įsikūrimo dvejų metų su
kaktį minėti ir ruošia pasilinks-1 
minimo balių su programa, kurią 
išpildys scenos mėgėjų būrelis 
“Liepsna”. Ši kuopa rodo ten
dencijos ilgam savo gyvavimui. 
O “Liepsna” pirmą kartą š.m. 
Užgavėnių Tautinės S-gos Wel
lando skyriaus parengime su pa-

ganizacijas ir bus jungtis ne
draugiškai nusiteikusių.

Šiais sumetimais “Leipsna” 
turėtų būti visų remtina ir stip- 
rintina įtraukiant į ją daugiau 
naujų ir jaunų jėgų. “Liepsnos” 
moraliniam sustiprinimui SLA 
nuoširdžiai kviečia plačių apy
linkių visuomenę į šį parengimą 
gausiai atsilankyti. SLA taip pat 
kviečia visus atsilankyti į būsi
mus kitų organizacijų parengi
mus. Kviečia pašalinti, kad ir 
mažus nedraugiškus nusiteiki
mus vienos organizacijos prieš 
kitą. SLA 278 kuopa iš savo pu
sės pasižada visų kitų organiza
cijų parengimus ne tik gausiai 
lankvti, bet ir. talkininkauti dar
be. Sukaktuvinis pasilinksmini
mo balius įvyks spalio 26 d. slo
vaku salėje. Welland Avė. ir Pa
ge St., St. Catharines, Ont.

ŠLA narys.

ANTANAS SIMKEVIČIUS

SUM MEET SALES CO. LTD.
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)
Jūsų lietuviško nomu apšildymo bendrovė!

Kokybė ir sąžiningas patarnavimas žemo
mis kainomis!

Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose*

Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

*

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartojo mažiau alyvos 
Užima maiiąu vietos 
Turi 10 m. garantiją 
3 m. išsitnokėjimui ir tik 6% 
Šildo Jūsų kamboriur automatiškai

posėdžiavęs Bačiūno Tabor Kar
moje; nutarė nuo 1958 m. pra
džios pradėti “Dirvą” leisti du 
kart į savaitę. Tam reikalui nu
tarta sudaryti specialų fondą, į 
darbą kviečiant visas tautines

22 d. koncertuos Clevelande. 
Kor^ęrtą ruošia DL Kunigąikš? 
tienės Birutės Moterų D-ja.

mirė rugsėjo 18 d. šy. Kryžiaus

jo Šąntvąro vienintelis sūnus, 
mirė rugsėjo 15 d. Bostono Child 
rėn Memorial ligoninėje.

Vytautas Ranebs, kurio tėvai 
ir broliai gyvena Toronte, bai
gęs St Jobrr’s ;univęrsitetą, gili
nęs studijas daktaro laipsniui 
gauti Columbia un-te, prądėjo; 
dirbti garsioje Niujorko biržos 
akcijų brokerių bei investicijų 
firmoje King Merritt, kaip lie-, 
•tuvių skyriaus vedėjas. Jis jau' 
yrą dirbęs draudimo firmose.

gacija rųgpiūčio 30 d. atšventė 
savo gyvavimo 50 metų sukaktį. 
1-907 m. rųgpiūčio 30 d. Scrąn-i 
ton, Pa., Mount St. Mary koply
čioje prisiekė pirmosios trys se
serys: Marija Kaupaitė, M. Im- 
maculata Dvaranauskaitė ir M. 
Concepts Unguraitytė. Dvi pa-, 
starosios dar tebėra gyvos ir te
besidarbuoja .kongregacijoje, ku
ri jau labai išaugo ir varo labai 
plačią vagą JAV lietuvių gyve
nime. Motina Marija mirė 1940

niais, vaisiais ir kitais gardėsiais.
Po to dar kiek pažaidus prasi

dėjo įdomi programa, kurią pra
vedė mokyklos vedėjas J. Mik
šys ir mokyt. A. Grajauskaitė. 
Jiems padėjo kiti mokytojai.

Prasidėjo atskirų skyrių pre
mijuoti bėgūnai. Laimėjo L. 
Meškauskas ir Kaminskaitė.

Susirišę po du laimėjo L. Meš
kauskas ir A. Chromąnskas, o iš 
mergaičių L. Kaminskaitė ir 
Martinkutė. Ant rankų ėjime 
laimėjo L. Meškauskas ir A. 
Chromanskas.

Po visos įdomios programos 
atėjo taip greitai 5 vai.,, kai jau 
teko vykti į namus.

Baigiant tenka didžiausią pa
dėką pareikšti vedėjui J. Mik
šiui, kuris visame lietuviškame 
bare yra tauri lietuviška asme
nybė ir didelis įnašas Hamiltono 
lietuvių kolonijoje, mokyt.: A.. 
Grajauskaitei, A. Mikalauskui, 
St. Juozapavičiui, Keziųi, Kve
darienei, kurie iš idealizmo dir
ba tą sunkų iletuvišką darbą, Tė
vų komitetui, kuris mokinius pa
maitino veltui, parapijos komi
tetui, kuris paaukojo $70 tai eks
kursijai pasamdyti autobusams 
ir kitiems dalykams nupirkti.

Mokiniai ilgai prisimin tą 
ekskursiją. •

Šiais mokslo metais į univer
sitetą įstojo trys lietuviai hamil
toniečiai: Vyt.. Kvedaras, kuris 
studijuos odontologiją, Mureika 
— inžinerija ir Z. Stanaitis —
ekonomiją. Linkime sėkmės. ■

Royal Connaught Hotel salė
je parapijos komitetas lapkričio 
30 d. ruošia grandijozinį šokių 
vakarą su turininga programa iri 
turtinga loterija. J. P.

Ateitininkų kuopa Hamiltone 
rugsėjo 28 ir 29 d.d. turės du 
spektaklius, kuriuos suvaidins 
Montrealio .teatras. Akt. Aksti
nui režisuojant bus suvaidintas 
K. Borutos veikalas “Baltaragio 
Malūnas”, o rugsėjo 29 d. “Me
lagėlis”, tai daugiau vaikams 
skirtas veikalas - pasaka.

Visi lietuviai turėtų pamatyti 
tuos gražius vaidinimus ir patys 
pasigėrėti montrealiečių vaidini
mu. Laukiama svečių iš kitų lie
tuvių kolonijų. Visi mielai kvie
čiami. :

Hamiltono sportininkų balius, 
jų 8 metų sukakties proga, buvo ' 
labai įspūdingas. Rugsėjo 14 d. 
orasidėjo didelėmis iškilmėmis 
ir puikia bei nuotaikinga progra
ma. Žinomas aktojius Žukaus
kas iš Čikagos, pasirodė savo 
augštumoje. Hamiltono jauni
mas gali būti pavyzdžiu dauge
lio kitų lietuvių kolonijų jau
nimui, nes čia viešpatavo lietu- 1 
viška dvasia, lietuvių kalba ir ki
tos geros lietuvių ypatybės. Čia ; 
niekas nęsigėdino pakalbėti sa- < 
vb gimtąja kalba ir net tuo pasi
didžiuoti. Tikrai buvo puiku ir 
gražu visa tai matyti. 1

Hamiltonui ilgesnį laiką trūko : 
gero muziko. Tiesa mūsų gerasis I 
Šturmaitis dirbo kaip mokėjo, 1 
bet nei jo amžius nei patyrimas 
nebuvo pakankamas išvystyti 
geresnį muzikinį skonį. Po bu
vusio muz. Untulio visas Ha- : 
miltono muzikinis gyvenimas 1

susmuko. Neturėjome jotao vie
šo choro. Bet atkėlus kun. Br. 
Jurkšą, mes tikime, kad hamil- 
toniečių muzikinis gyvenimas 
būtinai turi pagerėti. Galėtume 
■to iš visos širdies ir linkėti. Kun. 
Br. Jurkšas tam daug žada ir 
mes to tikimės ...

Kl. Giedgaudas.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA _

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT.
siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbu bei 
maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kąinąs.
Pas mus oolite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkrų, botų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

Toio pat galime pasiųsti iš Konodos oro . -*štu lok rodžius, toto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas. Iš Švedijos stor->nnkietėlius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 «g. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kas loikrądis, 17 i$w. $27.00.

Telefonas JA. 9-9870.
darbo valeadoe nuo šO vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, tšvkynn 
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Kun. Julius Danauskas rugsė
jo 15 d. mini savo 25 metų ku
nigystės jubilėjų. Tą proga Bel- 
gijos lietuviai rengia jam pager
bimą. Kun. J. Danauskas dąr ne- 
prikl. Lįetuvos laikais atvyko 
studijuoti į Liuveną; čia jį už
klupo karas, Lietuvos okupacija 
ir jis liko Belgijoj. Kai amerikie- 
čfai atgabeno lietuvių karo be
laisvių, jis atsidėjęs lankė jų 
stovyklas teikdamas dvasinę ir 
medžiaginę pagalbą, o kai atvy
ko būriai angliakasių, jis dirbo 
su jais. Vykstantiems į kitus 
kraštus iš Belgijos, kun. J. D. 
yra pagelbėjęs savo patarimais 
ir ne vieną parėmęs. Kuri laiką 
jis dirbo BALFo įgaliotiniu. Da
bar jis dėsto tikybą vienoj Briu
selio gimnazijoj ir kiek galėda
mas padeda negausiems savo 
tautiečiams Belgijoje.

Kun. J. Dėdinas, studijavęs 
teologiją Malinęs kunigų semi
narijoj ir sociologiją Liuveno 
un-te, apsigyveno Lieže, kur rū
pinasi likusiais lietuviais. Taip 
pat jis lanko ir Olandijos lietu
vius. Daugelis tautiečių jo pade
dami emigravo į JAV.

tinė, atšventė 25 metų vienuoli
nio gyvenimo jubilėjų. Visą tą 
laiką ji praleido tame pačiame 
Liežo benediktinių vienuolyne, 
kur gyvena 9 lietuvaitės.
URUGVAJUS

ligos vėl jaučiasi tvirtas ir pra
dėjo darbą jėzuitų parapijoj, ku
ri baigia statydintis naują baž
nyčią. Išorė jau baigta, liko — 
vidaus darbai. T. Bružikas prašo 
geradarius padėti užbaigti baž
nyčią. Adresas: Rev. J. Bružikas, 
S.J., Casfila Correo 1565, Monte
video, Uruguay.

P. Vaitonio pagerbimas, suorga
nizuotas Bendr. v-bos, įvyko pp. 
Žukauskų bute sekmadienį, rug
sėjo 15 d. Susirinko apie 40 or
ganizacijų atstovų ir šiaip jau 
judresnių hamiltoniečių. Pager
bimą trumpu žodžiu atidarė 
Bendr. pirm. inž. A. Jazbutis, 
įteikdamas susirinkusiųjų var
du dovaną. P. Vaitonis savo kal
boje pažymėjo, kad laimėjo ne 
jis, bet visi hamiltoniečiai. Tai 
sakydamas jis turėjo mintyje 
stambią liet, o-jų finansinę pa
ramą, kuri kritiškais momentais 
jam priduodavo jėgų pasispaus
ti, kad neapvylus tų, kurie jų 
siuntė.

Užkandžių stalas buvo reto 
įvairumo ir galėjo patenkinti net 
išlepintą skonį. Juos parengė 
mielosios ponios: G. Breichma- 
nienė, Jazbutienė ir Vilimienė. 

į Susirinkusių nuotaika buvo pui
kiausia. O Vaitonis to atžymėji- 
mo — kaip piniginės paramos, 
taip ir šio oficialaus pagerbimo 
tikrai nusipelnė.
Šio parengimo išlaidas padengė 

susirinkusieji,- sudedami nuo as
mens po $4.

Nųoširwžiai dėkojame NFon- 
Ąo v-bos .vardu 5 tautiečiams 
naujai įsijungusiems sų šijmtine 
Į NF narių .eiles: Vitui Juozui, 
Kalvaičiui Zigmui (Aldershot, 

zPnt.), KariuHui Simonui (se
niau atvykusiam tautiečiui), Va
levičiui Juozui ir J. 2. Mielasis 
Valevičius padarė pirm^ tokios 
rūšies staigmeną: nei pažadėjęs, 
nei nieko sakęs, paštu prisiuntė 
čekį. Ačiū, ir geriausio pasiseki
mo Jūsų klestinčiame biznyje!

Visockis Jonas NF istorijoje 
ibus vienas tų tauriųjų pavyz
džių. Turįs 3 mažus vaikus, pen
čių šeimoje tedirbąs vienas, ir 
■tai tik sezoninį darbą (žierpą daž 
niauriai kelte mėnesius bedar
bis) jis, pažądėj^ gegužės mėn. 
gimtinę, ją pats įteikė NF dar 
prieš terminę. Tai yra tikras at- 

.... sakymas visiems pesimistams, 
so Paukščio, Kario Žukausko, ! kurie pasišovė netikrais prana- 
Magdąlenos Uįkienės (Wikis), šais nuolat kalba, kad iš pasiža- 
Juozo Svilo ir Bręmaus Grąjaus- įėjusiu didesnė/dalis atkris. Mes 
ko. Naujai įvestas M. Uikienės,manome, kad lietuvių tarpe at- 
senujų lietuvių atstovės parašas. 
Tikime, tas padidins pasitikėji
mą Namų Fondu senųjų lietuvių 
viu tarpe.

NF ein. s-tas Talkoj Nr. 142 irj 
Canada Permanent Nr. 3226 ga
li tikrinti visai 
visi lietiiviai. ^Taip su 
kais susitarta. Taip nat kiekvje-' 
has gali paritikripti ir pinigų iš-

tis inž. P. Lelis pr. savaitės “T 
Ž” straipsnyje “Bendruomenės 
lėšos ir jų naudojimas” Hamilto
no lietuvius stato pavyzdžiu. 
Mums hamiltoniečiams malonu 
skaityti tokius atsiliepimus, bet 
rųes jais nieku būdu nesikelia- 
me į puikybę ir manome, kad 
nebūtų sunku ir dar daugiau pa
siekti. Šia proga man prisimena 
ir kitos torpntietės 4 vaikų mo
tinos pokalbis su rašančiuoju 
Midlande. Nepažįstamoji ponia 
pietų pertraukos mątu išsikal
bėjo šešt. mokyklos Toronte te
ma. Pasiteiravus, kodėl tiek ma
žai vaikų jas lanko (Argi? Red.),: 
ji samprotavo, kad tai vaisius 
partinio ir luominio susiskirsty
mo. “Jūs, hamiltoniečiai, m,ums 
esate pavyzdžiu, ir aš esu tikra, 
kad ir Lietuvių Namus gražius 
įsigysite, nors tai ir labai sunkus 
drabas”, — baigė ji.

Į lietuviškos moky&os I sky
rių įsiregistravusių vąikų įkai
čius pasiekė 39, beveik visi 
šio amžiaus lietuvių vaikai. Krei 
piamės ir į apylinkių lietuvius: 
susitarkime kelios šeimos ir at
vežtame šeštadieniais savo vai
kus į Hamiltono liet, mokyklą, 
nes kitu atveju susigyvensime! 
su mintimi, kad su savo vaikais 
tėvų kal,ba jau nesusikalbėsime.

NF v-bos ir komisijų nosėdis 
rugsėjo J5 d- praėjo pakilioje ir 
darbingoje nuotaikoje. Iš 26 na
rių dalyvavo net 19, kas retai pa
sitaiko. Priimti šie svarbesni nu
tarimai: nuo rugsėjo 23 d. iš ein. 
s-tų Talkoje ir Canada Perma
nent pįnigus galima išimti tik 6 
parašais — Stasio Bakšio, Alfon-

simetančių nuo savo žodžio be 
rimtesnio pagrindo nedaug tera- 
sime. Mielojo J. Visockio pa- 
trąųklus pavyzdys aiškiai rodo, 
kad šimtinę, kita Lietuvių Na
mams laikinai išskirti beveik vi-

mas nutarta šaukti gruodžio 
nesi. Tikslią datą nustatys v-bos; 
pirmininkas.

Kanados šachmatų meisterio

Zubu šeimą pirko namą. Sher
man Ave. Š., o ne N.

Už įvykusias klaidas maloniai 
atsiprašau. Sk. St.



Ttyiw*. SJBĘBiAt 
x=====a«c=ja====

tegelde ir Butumer). Jis valdė 
iki 1295 m. Lietuvoje, matyti, 
jau tvirtai įsivyravo paveldėji-

1289-1297 m. minimas Pukuve-
Nustatęs, kad Lietuvos valsty- Į ras (kuris kitur vadinamas Bu- 

jbė bus įsikūrusi (su 170.000 
gyv.) prieš 1200 m., tada atsi
randant ir didžiųjų kunigaikščių 
sostai, Paškevičius mano, kad 
tos 
politiką sudarę grobio žygiai pas 
tolinRB$aąus kaimynus, o “sateli- 
tiniaj” saįntykiai su artimesniais. 
Sostinė buvusi Kernavė, Gedi
mino vėliau perkelta Vilniui!.

Kultūros ir knygų pasauly ,
Vytauto Mačernio poezija

“Literatūros Lankai” savo bib
liotekos antruoju leidiniu spaus
dina Vytauto Mačernio kūrybinį 
palikimą. V. Mačernis yra vie
nas ryškiausių mūsų žemininkų 
kartų poetas žuvęs 1944 m. Lie
tuvoje. Lig šiol jo raštų tebuvo 
išleistos tik “Vizijos” 1947 m. 
Romoje. “Literatūros Lankų” da 
bar spausdinamas poetų raštų 
tomas apima visą rašytojo kūry
bą: “Vizijas”, “Metų Sonetus”, 
gausius paskirus eilėraščius ir 
naujus, niekieno dar nežinomus, 
jo poetinio žodžio ciklus.

Čiurlionio vardo meno galeri
ją organizuoja L. A. Menininkų 
klubas Čikagoje. Galerijos pa
skirtis sukaupti ir saugoti ge
riausius lietuvių menininkų dar
bus, kad, kai bus galima, par
vežti juos į Lietuvą. Galeriją 
tvarkys L. A. Menininkų klubas, 
bet kaip tik susidarys viena vi
sų liet, menininkų vadovybė, 
klubas ją tuoj aus perduosiąs tai 
vadovybei. Galerijoje jau esą 17 
atrinktų kūrinių, betgi už kaiku- 
rius iš jų dar tebesą nesumokė
ta menininkams.

Galerija organizuos meno pa
rodas, kurių pirmoji, galerijos 
atidarymo proga, organizuojama 
š.m. spalio mėnesį. Dailininkams 
kvietimai dalyvauti parodoje 
jau išsiuntinėti.

iŠ tokių vietininkų tikėjosi para
mos. P. sako: “Lietuvių išpliti
mas slavų kraštuose pirmon gal
von' prasidėjo dėl didžiųjų ku
nigaikščių reikalo rasti vietų sa
vo gausios šeimos nariams. Gau
sėjo šeima, platėjo apimami sla- 
yų plotai. Tokiu būdu, senovės 
Lietuvos valstybė buvo iš pat 
pradžių ankštai surišta su slavų 
oasauliu, ir kiekvienu dešimt
mečiu ryšiai stiprėjo”.

Traidenis išlaikė Mindaugo pa 
imtus slavų miestus: Kopyl, Tu- 
•eisk, Naugarduką, Slanimą, 

Gardiną ir kitus. Mindaugo sū
rus, Vaišvilkas, buvo ’’rusas” 
(tikyba). Traidenio broliai (te
žinoma vardu vienas — Sirpu- 
tis) buvo taip pat “rusai”. Prū
sus 1283 m. baigęs užkariauti vo
kiečių ordinas pavojingai arti 
Lietuvos prislinko ir laikinai su
laikė jos plitimą slavų kraštuo
se, nes Pukuvero sūnums Vyte
niui ir Gediminui jau teko sta
tytis pilių prie Nemuni dr ginti 
Lietuvą nuo vokiečių. Kiti du 
Pukuvero sūnūs: Voin (Vainas) 
valdė Polocką, o Fedoras Kijevą 
(spėjama, tačiau, kad jį čia įsta
tė Gediminas). Didžiausias Lie
tuvos gynėjas prieš ordiną bu
vęs Kęstutis, kuris, sako, užsi-' 
pelno didžiausią savo tautos pa-13 valandą po pietų, 
garbą.

Kaip Mindaugas, sutvirtinda
mas didžiojo kunigaikščio sostą, 
padarė didelį posūkį Lietuvos is
torijoje, taip Gediminas padaręs 
antrąjį: turėdamas gausią sūnų 
šeimą, ir prieš vokiečius tik atsi
laikyti galėdamas, jis nuo 1315 
m. pradeda platų žygį į slavų 
kraštus, vėliau apvainikuotą jo 
sūnaus Algirdo, pareikštu siekiu 
“apjungti visas rusų žemes po 
Lietuvos valdžia”.

Paškevičius sako: “Kiekvie
nas šio laikotarpio tyrėjas turi 
nustebti nepaprastu Lietuvos 
Įsivyravimu ir jos įtakos išau
gimu rytuose ir pietuose per pir
mąją 14-to amžiaus pusę. Gedi
mino valstybė ėjo nuo Pskovo 
šiaurėje iki pietinės Kijevo ri
bos, nuo Volgos viršupio iki Vo- 
linijos. Čia ir sostinė iš Kerna
vės perkelta Vilniun”. (P. pasa
ką apie geležinį vilką skaito “li
teratūros kūriniu”, ne istorijos 
dalyku).

Šioje valstybėje buvo ryškios 
dvi sudėtinės dalys: pagoniška 
Lietuva ir “rusiška” (reiškia,

MALONŪS ATEITIES 
SKAITYTOJAI ‘

ATEITIES redakcija ir admi
nistracija daro viską, kad Ątei- 
tis ištikimai Jus lankytų ir. bū
tumėte ja patenkinti. Bet męs / 
vieni be Jūsų talkos to riėpąjė- j 
giame padaryti. Tad į Jus Čią’fb- ( 
rime keletą labai svarbiu pjk- / 
Symų; ■. . ■ • ’

1. Ateities admimsįrąęjj^/pn-/ 
trūko pinigų spąustuvės jšląir 
doms apmokėti. Didelė dalis- pi
nigų yra dar pas preąųmęę,ątį>- 
rius. Todėl labai prašome yisūf 
prenumeratorius, , kųrię
mums skolingi, nedelsiant. įpre- ■’# • 
numerates mokestį atsiųstu

2. Ateities prenumeratorių' šei
ma nėra perdaug gausi. Mūsų 
visos viltys yra moksleiyfūBse 
ateitininkuose.. Liūdna’ ^-tiesia, 
kad nevisi moksleiviai atėitihih- 
kai skaito Ateitį. Labai prašome 
MAS Centro Valdybą, o taip pat 
ir kuopų vadovybes bei globėjui, 
oadėti visas pastangas, kad’visi 
moksleiviai ateitininkai Ateitį 
prenumeruotų ir skaitytų. Kuo
pų susirinkimuose tūrėtų būti 
skaitoma ir diskutuojama Ateity 
spausdinami straipsniai bei ke
liamos problemos. Negali būti 
moksleivio ateitininko neskai
tančio Ateities. v ■

3. Ateitis vien iš prenumera-

____  „___ _ »M 
šeimoje; nuo 1289 (ar 1291) iki 
1572 m. Lietuvą valdė ta pati d. 
’c. šeima, tik -neaišku, ar Pukuve
ras buvo gediminaičių pradinin
kas, ar jau šeima buvo įsigalėju
si ir pirm jo. Gali būti, Traidenis 
buvo pinnasis. Žinoma, kad po 
io mirties Lietuvoje nekilo jo
kių vidaus neramumų. Matyti 
didžiojo kunigaikščio galia jau 
buvo stipriai įsikūrusi.

Gediminaičių kilmė, sako P., 
tiksliai dar nenustatyta. Viena 
aišku, vokiečių ordino teigimai, 
kad Gediminas, esą, buvęs Vy
tenio žirgų prižiūrėtojas ir jį nu
žudęs, yra — prasimanymai.

Čia vertėtų pastebėt^ kad Paš
kevičius (kaip ir kitas lankas is
torikas, prof. O. Halecki) mūsų 
kunigaikščiu vardus rašo lietu
viškai: Gediminas (ne Giedy- 
min), ir taip toliau.

Susikūrusios Lietuvos valsty
bės užsienio politika 
slavų kraštus — buvo, ištikrųjų, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
šeimos reikalų politika. Ji*buvo, 
P. sako: ‘‘Surizgusi su Lietuvos 
valstybės įsikūrimu, darė įtakos 
jos susikūrimui bei pobūdžiui ir 
nulėmė jos ateiti”.

Grobio žygiais pas artimes
nius ir tolimesnius kaimynus 
slavus prasidėtai su 13-tp am
žiaus pradžia, ši politika palaips
niui keičia kryptį, nes pradėta 
kraštai ne vien apgrobti, bet ir 
prijungti prie Lietuvos, paski
riant didžiųjų kunigaikščių šei
mos narius, ar vietininkus, val
dyti. Tikslių žinių apie šios po
litikos eigą pirm Mindaugo, P. 
sako, nėra, bet Haličo kronika 
jau pasakoja, kad Mindaugas, 
paėmęs iš brolvaikių Tautvilos 
ir Erdvilo jų žemes su “nesuskai 
tomu turtu”, juos paskyręs val
dyti slavų kraštus. Stryjkowskis 
vėliau, rašė, kad Tautvilas atsi
sėdo Polocke, o Erdvilas Smo
lenske. Jų dėdė Vykintas, Že
maitijos netekęs, gavo vietą Vi
tebske. ■<

Tokiu būdu, P. pasakoja: “Esą 
m a neabejojamo ryšio tarp sla
vų kraštų apėmimo ir iškilimo, 
didžiojo kunigaikščio galios Lie
tuvoje. Šie dalykai žengė koja 
kojon. Siekdamas įsitvirtinti d. 
k. soste/Mindaugas darė agresi
jos žygių slavų kraštuose”. Iš 
Mindaugo laiškų šv. Tėvui, sako, 
oaaiški jo tikslai: “išlaikyti sau 
ir savo sūnums Lietuvos kara
lystę ir su ta karalyste sujungtas 
rusų žemes”. Tokiu būdu, jau 
prie Mindaugo buvo aiškios dvi 
sudėtinės Lietuvos valstybės da
lys, ir abi vaidino savo rolę ku
riamoje politinėje santvarkoje.

Po Traidenio, kada krašte jau 
nebekildavo Tautvilos rūšies są
mokslininku ir maištininkų, pa- 
protis kurdinti lietuvius kuni
gaikščius slavų kraštuose pa
smarkėjo. Didieji kunigaikščiai

' kunigaikštis.
Voluinės kronika atsiremiant, 

būdavo manoma, kad Mindau
gas gąlion prasiveržęs smurtu ir 
žudynėmis. Paškevičius mano, 
kad nereikia išpūsti šių mena
mųjų žįaurumų. Voluinės kroni
ka pasakoja: “Mindaugas buvo 
visos Laetuvos valdytojas - au
tokratas. Lietuvą valdydamas 
jis ėmė užmušinėti savo brolius 
ir brolvajkius, o kitus iš vietų 
išvarė ir pradėjo vienas valdyti 
visą JJįBtuvą”.

Čia P. priduria: “Didžioji lie
tuvių kunigaikščių dalis pasilai
kė sj^o žemes, tik turėjo pripa
žinti d. įk. viršenybę ir klusniai 
jo valią vykdyti, ypač .dalyvauti 
žygiųoąe pagal jo įsakymus. Bet 
neregia manyti, kad šitokia ku
nigaikščių priklausomybė Min
daugui buvo visiška ir be ribų. 
Kaikurie faktai rodo, kad d. k. 
turėjo su kitais kunigaikščiais 
skaitytis... Todėl būtų klaida 
manyti, kad Mindaugas d. k. sos
tą įgijęs smurtu bei prievarta: 
jis turėjo vartoti ir ne tokių 
griežtų, taikingesnių priemonių. 
Jotvingius, pavyzdžiui, palenkęs 
sidabru apdovanodąmąs... Ne
manau, kad pirm Mindaugo kas 
nors kiek ilgėliau išsilaikė di
džiojo kunigaikščio soste. Tokiu 
būdu Mindaugas valdęs net 30 
metų, padarė Lietuvos istorijoj 
posūki- Jis nedviprasmiai sutvir
tino d. k. galią krašte, nors ir 
negalėjo jos savo įpėdiniams pa
likti. Jis žuvo 1263 m. nuo są
mokslo”.

“Jį nužudė žemaičių kunigaikš 
tis brolvaikis Treniota. Trenio
ta žuvo 1264 m. Mindaugo sū
naus, Vaišvilko pinklėse. Vaiš
vilką valdė 1262-1264 m., o gali 
būti net iki 1267 m. Jis Naugar
duką, o vėliau ir visą Lietuvą 
pavedė Haličo Švarnui, kuris, 
Vaišvilkai 1267 m. žuvus, teval
dė neilgiau vienerių metų — iki 
antrojo 1268 m. pusmečio." Kraš
tą apramino Trąidenis, apie ku
rio kilmę ir kelią į d. k. sostą 
nieko nežinoma. Tik žinome, kad 
jis sėdo sostan, Lietuvą apjungė 
(paimdamas ir Žemaitiją) ir jo 
valdžiai priklausė jotvingiai bei 

' kaikurie latviai. Paškevičius sa
ko: “Traidenis suvaidino antrą
ją (po Mindaugo) rolę Lietu- 

‘vos istorijoj — jis buvo antrasis 
senovės Lietuvos sujungėjas ir 
sustiprintojas”.

Laikotarpį tarp Traidenio mir
ties ir Gedimino įžengimą sos
tan, sako, sunku tirti, nes šalti
niai faktais skurdūs. Net neži
nome, kas po Traidenio buvo di
džiuoju kunigaikščiu. Kronikose

plisti j

Smarkiai atpigintos maisto kainos
SIUNTINIAMS I LIETUVA 

ir kitus Rytų Europos kraštus (USSR) 

žemiausios kainos Kanadoje!
Greičiausias pristatymas!

Palyginkite mūsų kainas su betkokiuo varžovų kaina- 
raščiu! Štai kažkurių kainų pavyzdžiai, įskaitant licen
ciją, muitą, persiuntimą ir kitas išlaidas:

22 svarai cukraus.......M 1.95
22 svarai miltų ..... ..... $11.95
22 svarai taukų .......... - $23.20
22 svarai ryžių ..... . $14.75

ir eilė kitų.

Pristatymo laikas apie 3 savaites.
Reikalaukite mūsų naujų kainaraščių įvairių paruoštų 
maisto produktų siuntinių, papigintomis kainomis vaistų, 
patraukiančių naujų dalykų, kaip siuvamos mašinos, 
įrankių rinkiniai, ir pan.

Pilna garantija! Didžiausia firma!

JANIQUE TRADING CO. LTD
835 QUEEN ST. W., TORONTO 3, ONT. TEL. EM. 4-4025.

SKYRIAI:
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. E. Tel. LI. 5-0264 

' ST. CATHARINES, ONT., 66 Church St. Tel. NfU. 2-9171
EDMONTON, ALTA., 10649 — 97th St., Tel. 23839 
BUFFALO, N.Y., 1162 Broadway, Tel. FI. 1-1272. 
irkituose miestuose

TAIP PAT SIUNČIAME LĖKTUVU, EXPRESU 
IR Į SIBIRĄ.

VINCĖ JONUŠKAITĖ DAINUOS TORONTE
Kauno valstybinio teatro operos solistė Vincė Jonuškaitė - 

Leskaitienė dainuos š.m. rugsėjo 29 d. KLįB Kultūros Fondo pre
mijų įteikimo iškilmėse Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje

Vincė Jonuškaitė lietuviškai visuomenei yrą gerai pažįstama 
kaip puiki ir originali liaudies dainų interpretatorė, savo koncer
tais pagarsėjusi Europoje bei Amerikos kontinente.

Jos sodrus ir malonus balso tembras pagauna klausytoją ly
riškose dainose ir tragiškose operų arijose.

Kultūros Fondo premijų įteikimo iškilmių proga Toronto vi
suomenė turės progos išgirsti šią aųgšto Lygio menininkę ir išgy
venti tėviškės dainose amžiais sukauptą tautos skausmą, ilgesį ir. 
tėvynės meilę.

Solistė išpildys šias dainas: . u .
Šauksmas — Alė Nakąitė, kompozicija Br. Budriūno;
Gėlės iš šieno — Kazys Binkis — Vlado Jakūbėno;
Aš per naktį — Bronė Buiyydaitė — K. Banaičio;
Juokdarys mėnulis — Alė Sidabraitė — Št. Gąiįevičiaus;
Ko čia taip ilgu — K. Binkis — Juozo Gruodžio;
Vėjavaikis — K. Binkis — Juozo Gruodžio;
Našlaitės^daina — liaudies daina — K. Banaičio;
Už balto stalo sėdėjau — liaudies daina — K. Banaičio;
.Oi augo kieme liepelė — vestuvių daina — J. Gaubo.
Iš operų:
Penelopės daina iš operos Odysseus — Max Bruch;
Jausmai ateikit man pagalbon iš Samsonas ir Dalila —

- O. Saint - Seans;
Ar žinai tą šalį? — Mignon — Ą. Thomas;
Čigonų daina — Carmen — G. Bizett.
Solistei akompanuos muzikas Stasys Gaįlevičius.

J. Aistis paruošė spaudai eilė
raščių rinkinį “Kristaliniame 
karste”. Jis pasirodys dar šį ru
denį. Leidžia prel. Pr. Jūras.

Kompoz. VI. Jokubėnas, pava
duodamas prof. Čerepiną, vieną 
semestrą, nuo š.m. rugsėjo 16 d. 
iki 1958 m. vasario mėn., DePaul 
universitete vadovaus instru- 
mentacijos ir kompozicijos kla
ses. Šitas darbas yra dienos me
to, tad jis jo vedamoms fortepi
jono ir vokalinio ■ mokymo pa
mokoms netrukdys. .

KSS prezidiumas, atsižvelgda
mas i šiek tiek pavėluotą Šauk
lio išsiuntinėjimą, savo posėdy
je nutarė registravimosi laiką ir 
kandidatų siūlymą į L. Skautų 
Sąjungos valdomuosius organus 
pratęsti iki spalio 1 d.

• KSS prezidiumas.

va. Lietuviai pirmavo, slavai už
ėmė antrą vietą. Pagal šią poli
tinę sudėti skaldėsi ir didžiųjų 
kunigaikščių šeima: vieni Gedi
mino sūnūs buvo pagonys lietu
viai — Jaunutis, Mantvydas, Al
girdas, Kestutis, — o kiti lietu
viai i“rusai” — Kariiotas (pasi- 
krikštinęs Mykolą), Narimantas 
(Gleb) ir Liubartas (Dimitri).

P. pasakoja: “Gediminas mirė 
žiemą 1341-1342 m. Pagonių lie
tuvių grupėje po jo mirties įvy
ko žymių permianų. Mantvydas 
vaikų neturėjo ir netrukus mi
rė. Algirdas ir Kęstutis Jaunutį 
nuo sosto nukėlė žiemą 1344-1345 
m. ir paėmė Lietuvą valdyti. 
Jaunutis pasikrikštino “rusu” 
Ivanu ir gavo valdyti Zaslavą. 
Talentingiausi Gedimino sūnų, 
Algirdas ir Kęstutis. Lietuvą 
valdė 30 metų ir tėvo kraštą ap
vainikavo didybe, lygia tėvo pa
likimui. Algirdas gyveno Vil
niuje, Kęstutis Trakuose. Kari
jotas valdė Naugarduką, Nari
mantas Pinską, o Liubartas Vo- 
lyniją”. Vyt Sirvydas.

' Kadras. — Egipto studentams 
įsakyta i vai. per savaitę pa
švęsti kariniam lavinimuisi.

Stasė Prapuolepytė, Mieli žo
džiai: Lyrika.: Aplankas dail. 
T. Valiaus, išleido Venta 1956 m. 
Tiražas 500 egz. Spaudė Buch- 
dručkerei Motz & Co., Schon
gau. Kieti viršeliai. 86 psl. Kai
na nepažymėta.

Penktosios Kanados Lietuvių 
Dienos Niagaroje Metraštis, Nia
gara Falls, Ont., 1957 m. rug
pjūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo mėn. 
1-2 d.d. Penktajai K. Liet. Die
nai Ruošti Valdybos leidinys. 
Viršelis dail. T. Valiaus. Surin
ko ir spausdinti paruošė Spaud. 
b-vė “Žiburiai”, spaudė Time 
Press, Toronto. Redagavo K. Žu
kauskas.

Norintieji metrašti įsigyti, ga
li jį gauti pasiuntę $1 šiuo adre
su: A. Kalvaitis, 52 Riverbank 
St., Welland, Ont.

Rio de Janeiro Lietuvių Met
raštis. Redaktorius-leidėjas kun. 
Juozas Janilionis, metai 1957, 
Ano. — Annario Lituano, Rio de 
Janeiro - Brazil, 128 psl. ir di
džiulis lapas, kurio vienoje pusė
je Eucharistinio kongreso liet, 
sekcijos darbų paminėjimas lo
tynų kalba, o antroje pusėje 8 
•augštųjų svečių klišės. Knygos 
vidury yra sulankstomas lapas 
su klišėmis ir aprašymu: “Tylin
čioji Bažnyčia” 36 T. Eucharis-

Prisiųsta paminėti

Jou daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirba augščiousios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir
mos gamintus baltinius . juose rasite ra
šytą garantiją apie jų kokybę ir rūšį, bū
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

Maker of Canada’s Rnest Shirts

Knyga parduodama po $4. Ad
resas: Rua Artur Bernardes, 14 
—ap. £01, Tel. 25-5548, Rio de Ja

neiro, Brasil, S.A.
Lietuvių Dienas, 1957 m. rug

sėjo mėn., Nr. 7, vol. 8, 28 psl.
Šiame numery gausu vaizdų iš 

gyvenimo dabartinio Liet. atst. 
vedėjo Vašingtone, iš Vyčių sei
mo Los Angeles, iš Jaunimo kon
greso Čikagoje, daug dail. V. K. 
Jonyno darbų jo 50 metų sukak
ties proga, daug kitų proginių 
nuotraukų iš įvairių kraštų lie; 
tuvių gyvenimo.

Straipsniai: L. Valiukas, Jau
nimo kalbos ir darbai; Pasikal
bėjimas su Lietuvos chragė d’af
faires Juozu Kajecku; K. K. ir 
P. Jusionis, Liet, vyčių seimas; 
A. Giedrius, Po laiko (apsaky
mas) ; St. Laucius, Ištraukos iš 
satyrinės poemos^ “Respublika”; 
Ig. Medžiukas, Liet, ^ino kroni
kos pionierius K. Lukšys; V. D. 
ir V. K., Jaunimas čia ir ten; A. 
Džiugėnas, Dail. V. K. Jonynas 
žvelgia pro vitražus. Angliškoji 
dalis, t

Muzikos Žinios, Vol. XXIII, 
1957 m. II ketvirtis, Nr. 2 (159), 
25-48 psl.

Numery paminima J. Kačins
ko 50 m. sukaktis.

Priedas: Liet. Muzikos Vardy
nas — Dambrauskaitė Elena - 
Dvarionaitė Julija, 57-64 psl.

Gaidos: J. Kačinsko Lietuvos 
takeliai, — mišriam chorui, žo
džiai J. Baltrušaičio. Jono Zda
navičiaus Veni creator spiritus, 
mišriam chorui. Br. Budriūno 
Išauš pavasaris — Gyvenimo ai
du — moterų arba vyrų chorui 
su fortepijono pritarimu, pagal 
liaudies dainą.

Skautų Aidas,. 1957 m. rugsė-

|||| Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

iIRONIZED
I YEAST
i®
■žf

life

Tuojaus padės junfs atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies trūks
tant! kraujo * j 
normalų raudo
na kraują — į 
tokį kraują, 
kuris sugrąžins 

š jums normalų 
i tvirtumą ir 
i energija.

PER 7 DIENAS 
i jausies stipres- 
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| 120 tabl $2. 60 tabl.'$1.25 •'? 
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tos mokesčių niekuomet neišsi
laikė. Ji reikalinga piniginės pa
ramos iš šalies. Tokios paramos 
mes esame sulaukę iš ateitinįn- 
kiškų vienetų praeityje, mes jos 
tikimės ir šiais metais. Labai pra 
šome visus ateitininkiškus vie
netus dar šiais metais padaryti, 
bent vieną parengimą, kurio pel
ną paskirti Ateičiai. Nesvarbu 
kiek to pelno liks, mums kiek
vienas doleris yra labai brangūs. 
Tik visų sutelktos pastangos, 
kad ir mažom sumom, Įgalins 
Ateitį ir toliau savo skaitytojus 
lankyti. Be šios Jūsų paramos, 
mes tikrai negalėsime išsiversti.

4. Ateitis nemaža skaitytojų 
turi užsienyje, kurie nepajėgia 
prenumeratos atsilyginti. . Tai 
Italijos, Vokietijos ir kitų, krąš- • 
tų moksleiviai. Yra geradarių, 
kurie užsako jiems Ateitį, ir ap
moka prenumeratą. Bet tų gera
darių šiemet mažiau nei kitados. 
.Administracija būtų labai, dė
kinga kiekvienam, kuris šiam 
reikalui paaukotų $3 apmokėda
mas Ateities prenumeratą tiems 
moksleiviams, kurie jos apsimo
kėti nepajėgia.

5. Ateitis bus tada Įdomi, kai 
visi ją skaitys ir joję bendra
darbiaus. Redakcijai reikia ir 
straipsnių ir poezijos ir beletris
tikos ir juokų. Visa tai, turi eiti 
iš skaitytojų, kas ir kokia forma 
jjiems patinka. LaukUme_vj§u 
bendradarbiavimo.

Administracija.
Ateitininkų Šalpos Fondas 1956 

m. turėjo 370 užsimetėjusiu^c^i- 
darumo mokestį (3 doL fnetams) 
narių su $2.500. pajamų. .Sušelpė 
keturis studentus.
gauti prašymai siunčiami Fondo 
Valdytojo vardu: prel. J. Balkū- 
nas. 64-14 56th Rd., Maspeth 78,* 
N.Y.' <

Visi geri sportininkai 
džiangiasi Coca-Cola!
Žaidynių metu... k i e k vi ertų laiku tinka šaltai 
kaip ledas Coca-Cola... Kanados mėgiamiausias f 
putojantis gaivinąs gėrimas. Dažnai atsigaivinkite 
Coca-ola. Parsineškite namo patogų 6 bonkų kar
toną, kai eisite apsipifkti. Coca-Cola... taip gero 
skonio... nepaprastai gero skonio.

"Coca-Cola" ir "Coke" yra registruotas 'fabriko ženklas 
Coca-Cola Ltd.

Lakeview Furniture
COMPANY

1096 OGDEN AVE.
Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionąs, tai
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog iš dirbtuvės.

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-581$. *
—Imą— i

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

. burnerius. 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. Telef. LE. 4*123
ANT. JUOZAPAITIS

White Badge — special edi
tion to commemorate the Fif
tieth Anniversary of scouting 
and the hundreth anniversary 
of the birth of Robert Smyt Ba- 
den-Povwel, Published by Lithu
anian Boy Scoute-in-Exile, 44 
psi. Leidinys gausiai iliustruotas.

Pelėda, 1957 metų ruduo, VIII 
perėjimo metai, Nn 3(28), Wel-

Namų savininkai
ĮSIGYKITE aliumininius 

ANTRUOSIUS LANGUS.

Žiemą Jildo, o vasarą tinklelis ap- 
saujo nuo vabzdžių.

Pavyzdžiai atvežami i namus, išma
tavus langus, nustatomos kainos.

LIETUVIAMS ŽYMI NUOLAIDA.

JONAS KILOTAITIS
Skambinti po 4 vol. vok. HO. 3-9904
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J. J. ELLIS
• ' REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
'PERKANT AR PARDUODANT BET KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
į NUOSAVYBĘ, KREIPKITĖS Į ŠIĄ LIETUVIAMS GERAI ŽI
NOMĄ FIRMĄ- TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ ĮVAIRIŲ 

(NAMŲ, BIZNIŲ, SKLYPŲ, TABAKO FARMŲ, APARTMEN- 
TŲ IR KITOKIŲ NUOSAVYBIŲ. SUDAROME PASKOLAS.

t$4*500--įmokėti, 6 kombarių mūrinis 
^narnos, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
;pliuS>a^bibrys rūsyįė, namas be sko
nių.
į Pacific Ave. - High Park
i$3.00Q įmokėti, 12 kambarių mūri- 
nis'narhds, 1‘ vonidš,' vandeniu alyva 
šildomas, geras nuomavimui.

Oakmount Rd*. * High Park
t$3.700 įmokėti. 7 kamb. mūrinis na- 
į mas, kvadratinis plonas, 2 modern. 
Ivirtuvės, alyva šildomas, ‘gafcžas su 
privačiu įvažiavimu .Geros išsimokė]i- 
mo sąlygas.

Oakwood - St. Clair
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis, 
namas, 2 mod. virtuvės, alyva Šildo
mos,' ooražas su privačiu įvažiavimu.

• y/; High Park - Bloor
'$4.500 įmokėti, 10 kambarių atski- • 
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas.

Runnymede - Bloor
$5-6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ros mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas, garažas.

St. Clair - Wesmount Ave.
$7.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, vande
niu alyva šildomas, gražus kiemas, 
garažas.

Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vande- 

'rfiu alyva Šildomas, ekstra dideli kam- 
; bariai, didelis sklypas, privatus įva- 
'židvimos. • ./

Porkdale rajone
$7-8.000 įmokėti, 11 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 vonios, 2 vir- 
tSyįįs;. vandenių alyva Šildomas, dvi
gubas garažas.

</r 4 Sunnyside - High Park
$8.000 įmokėti ar mažiau, 10 kom
barių atskiras mūrinis namas, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, 3 ga
ražai su privačiu įvažiavimu, namas 
be skolų.

Dundas - Dovercourt Rd.
$7-8.000 įmokėti, krautuvė su na
mu /mėsine - delikatesai/ yra įreng
tos 2 rūkyklos ir kt. Gera apyvarta, 
lengvos išsimokėjimo .sąlygos.

High Park
$10-12.000 įmokėti, 17 kambarių at
skiras . mūrinis namas, 4 vonios,. 4 
virtuvės,.-* yandėniu alyva šildomas. 
Didžiulis sklypas, geras nuomavimui.

x Benzino stotis
$ 10--i 5.000 Jmokerį, benzino stotis, 
garažas, restoranas .ir nafoas, geroje 
vietoje, puiki apyvarta, didelis skly
pas, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Sklypai!
Nuo $2.000 už sklypą ir augščiaū, 
įvairiuose rajonuose, tuoj galima sta- 

ktytL-taip pat įvairių formų.

P. KERBERIS
Bizhio tel. LE. 1-2471

- Namų LE. 5-1584

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, mūrinis namas. Alyva Šil
domas; dvi vonios, dvi virtuvės. /Taip 
kaip dupleksas/. Garažas. Viena sko
la balansui. Tuojau galima užimti. 
Arti susisiekimo.

$4.000' įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, vieta gara
žui. Arti susisiekimo. Viena skola ba
lansui. Dundas - Montrose rajone.

$4.000 įmokėti, 9 nepereinamų 
kambarių mūrinis namas su garažu 
ir privačiu įvažiavimu, 3 virtuvės, 2 
vonios. Parkdale rajone.

$4.500 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas .su 
vieta garažui, 2 virtuvės, alyva šil
domas. Tuojau galima užimti. Keele- 
Annette rajone.

$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus atskiros mūrinis namas su 
garažu. 2 moderniškos virtuvės, van
deniu - alyva apšildomas. Geras mor- 
gičius. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. St. Clair - Oakwood rajone.

Baby Point. Gražus 7 kambarių 
per du augštus mūrinis atskiras na
mas su garažu ir pusiau privačiu įva
žiavimu. Vandeniu alyva šildomas, 
kvadratinis planas. Prašoma kaina 
$21.800.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas su 2 garažais 
ir privačiu įvažiavimu, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios. 
High Park rajone.

$10.000 įmokėti, 16 kambarių, at
skiras mūrinis namas. Dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas, 3 vonios, 
3 virtuvės. Viena skola balansui.

4 butų namas /fourplex/. Kiekvie
nas butas po 5 kambarius, 2 garo'- ’ 
žai, moderniškos virtuvės, Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

$15.000 įmokėti, 6 butų namas, 
pilnai išnuomotos ir duoda geras pa
jamas. Artf susisiekimo ir apsipirki
mo. Viena skola balansui 10 metų.

8 butų po 7 kambarius namas su
6 garažais. Pilnai išnuomotas. Labai 

r irgerame rajone. • Arti susisiekimo 
apsipirkimo.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Tel. darbo LE. 1-2471
Namų. LE. 6-1410 ’.

RESTORANAS “RŪTA”
hfaujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Dėmesio!!
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di
delis mūro namas. Gera investacija .

B. SERGAUTIS Reai Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS HIGH PARK - BLOOR - 

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadino-College/ 

Sav. VL. TARVYDAS
Čia savo kolboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kortais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mašinos remonto darbus. 
Keičiama alyva ir tepamos mašinos.

TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių potvarkymo 
porduodont nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MCU H
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

V. MORKIS, P. BUDREIKA, A. BLIUDŽIUS, F. JONYNAS

B

Pranas Gvildys vicemcizt
Canadian National Exhibition

metu vykusiose stalo teniso tur
nyruose Pranas Gvildys pasiekė 
ne vieną mus džiuginančią per
galę. Jis atstovavo Kanados rink 
tinę tarpvalstybiniame Kanados 
-JAV susitikime ir dalyvavo On
tario rinktinės sąstate, kuri lai
mėjo provincijų meisterio var
dą, baigmėje įveikusi Quebecą 
rezultatu 6:1.

Individualiniame Kanados sta
lo teniso turnyre Pranas užtik
rintu gynimu ir žaibiškai stai
giu “back-hand” puolimu laimi 
prieš eilę iškilių Quebeco ir On
tario žaidėjų ir pasiekia turnyro 
baigmę.

Susitikime dėl Kanados meis
terio vardo Gvildys duoda tik 
dalį anksčiau rodytos formos ir 
rezultatu 3:0 nusilenkia pasauli
nės klasės žaidėjui ir ilgamečiui 
Kanados meisteriui Marenko.

Kartą Amerikos lietuvių laik
raštis aprašė Gvildžio žaidimą ir 
didžiumą kredito paskyrė ne 
jam, bet... jo raketei, kurios 
vienoje pusėje yra minkšta gu
ma ..., suprask, dėl to Pranas

ir laimįs. Tačiau dėl tokio teigi
mo abejoja tie, kurie matė Gvil
dį laimint prieš žaidėjus žaidžian 
čius su minkšta guma net abie
jose raketės pusėse!

1957 m. Kanados Pabaltiečių 
ir Šiaurės Amerikos lietuvių sta
lo teniso meisteriui, bei Kanados 
vice-męisteriui, Toronto vytie
čiai ir sporto visuomenė linki 
sėkmės! J. B.

Vytiečių žiniai
Sporto klubas Vytis ruošia Ro

yal York viešbučio patalpose 
lapkričio 16 d. didelį metinį ba
lių. Kadangi vietų skaičius yra 
ribotas, o bilietų paklausa jau 
dabar didelė, todėl visi vytiečiai, 
kurie nori patys ar su savo sve
čiais dalyvauti, yra kviečiami iki 
lapkričio 1 d. užsisakyti staliu
kus pas Sofiją Kasperąyičiūtę, 
tel. LE. 3-2245.. Parengimų ko
misija pasistengs vietas kuo tei
singiausiai išdalinti. Bilietai 
prie įėjimo nebus pardavinėja
mi. SK Vytis.

. Aušros žinios
Praėjusio sekmadienio drau

giškų krepšinio, rungtynių re
zultatai: Aušra - Latviai (YMC 
A) 87:70. Žaidė: A. Šiurna 22, D. 
Venckus 11, K. Grigaitis 6, R. 
Juodikis 4, J .Laurinavičius 27, 
J. Mirkevičius 17. . '

Aušra - Kovas (merg.) 20:32. 
Aušros žaidė: A. Šapokaitė 5, B. 
Šiurnaitė 6, G. Uogentaitė 8, 
E. Yaraitė 0, A. Gataveckaitė 1, 
A. Pundziūtė 0, D. Rakšytė 0. 
Kovas: L. Verbickaitė 2, Petru- 
šaitytė 6, Prunskytė 8, Stanai- 
tytė 2, Miniotaitė 0, Bakaitytė 
14. '

Krepšinio treniruotės vyksta 
įprasta tvarka. Stalo teniso — 
kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį nuo 7.30 iki 10 vai. vak.

T. P.
Pavergtosios Lietuvos 

sportininkai
. Rytų Vokietijos laikraštis “Der 
Leichtathlet” rugpjūčio 1 d. Nr. 
31 patalpino Sovietų Sąjungos 
dešimties geriausių lengvaatletų 
pasiekimus įvairiose sporto ša
še. Jų tarpe randame lietuvių 
sportininkų, pasiekusių Sovietų 
Sąjungos meisterio titulą ar už
ėmusių kitas geras vietas.

Elektros 
mechanikas

To iso u visų- rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinos, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

Visos Sov. Sąjungos 1500 m. 
bėgimo meisteris yra lietuvis Jo
nas Pipy nė nubėgęs per 3:43,4 
min, kai Vak. Vokietijos 1957 m. 
meisteris Olaf Lawrenz tą atstu
mą nubėgo per 3:48,8, o R. Vo
kietijos meisteris Klaus Richt- 
zenhain nubėgo per 3:51,6.

5000 m bėgime 6 vietoj visoj 
Sov. Sąjungoj yra lietuvis L. 
Virkus su 14:11,2 min., kai V.Vo- 
kietijoj Heinz Laufer laikas yra 
14:19,0 min., o Rytų Vokietijoj 
Friedrich Janke — 14:17,2 min.

10.000 m bėgime 10 vietoj irgi 
lietuvis L.Virkus su 30:19,4 min., 
kai Vak. Vok. Walter Konrad 
laikas yra 29:50,4 min., o Rytų 
Vok. Friedrich Janke — 30:13,8 
min.

110 m bėgime su kliūtimis 10 
vietoj visoj Sov. Sąj. yra lietu
vis S. Valšis su 14,8 min., Vak. 
Vok. Martin Lauer laikas — 14,2 
min., o Rytų Vok. Horst Hueb
ner — 14,9 min.

20 km ėjime 4 vietoj yra lietu
vis Antanas Mikėnas su 1:29:38,0 
vai., Vak. Vok. — Fritz'Seiler su 
1:37:43,6 vai., o Rytų Vok. Kurt 
Sakowski su l:34::04,8 vai.

Disko metime 8 vietoj visoj S. 
Sąj. yra lietuvis A. Baltušnikas 
numetęs 51,61 m, Vak. Vok. — 
Martin Buehrle yra numetęs 
49,65, o Rytų Vok. Manfred Grie- 
ser — 49,94 m.

Ieties metime 3 vietoj visoj S. 
Sąj. yra lietuvis S. Graudulis 
numteęs 74,56 m, Vak. Vok. — 
Heiner Will yra numetęs 76,75, o 
Rytų Vok. — Klaus Frost — 
68.75 m.

Rutulio stūmime 4 vietoj visoj 
Sov. Sąjungoj randame lietuvį 
A. Varanauską nustūmusi 16,40 
m., Vak Vok. Hermann Lingnau 
— 15,73 m.

“Der Leichtathlet” visas lie
tuviškas pavardes teisingai at
spausdino. Reikia džiaugtis, kad 
lietuviai lengvaatletai taip gra
žiai laikosi įvairiose sporto šako
se: Gaila tik, kad jie neatstovau
ja lietuvių tautos trispalvę, bet 
tais laimėjimais didžiuojasi mū
sų tautos priešas Sovietų Sąjun
ga. Laisvojo pasaulio spauda tu
rėtų Pabaltijo kraštų lengvaat
letų laimėjimus (o jų yra gana 
didelis skaičius) ne Sovietų Są
jungai priskaityti, bet iškelti tų 
kraštų naudai Be Pabaltijo kraš 
tų lengvaatletų. laimėjimų Sov. 
Sąjunga neužimtų pirmos vietos

Europos pirmenybėse. Lietuvos 
lengvaatletai galėtų drąsiai Eu- ‘ 
ropos lengvaatletikos pirmeny
bėse dalyvauti ir pasiektų net 
kelių pirmųjų vietų parsivežda- 
mi Europos meisterio titulą.

Š.m. liepos 28 d. - rugpjūčio 10 
d. Maskvoje vykusio vad. VI -pa
saulio jaunimo festivalio metu 
vykusiose III pasaulinėse jauni- 
mo sporto žaidynėse du lietuviai 
sportininkai Sovietų Sąjungai 
iškovojo aukso medalius. 1500 m 
bėgime Jonas Pipy nė užėmė pir
mą vietą nubėgdamas per 3:41,1 
min., o 20 km. Antanas Mikėnas 
nuėjo per 1:33:02,0 vai .

Skelbiama, kad apie 30.000 
jaunuolių iš įvairių kraštų ten 
buvę suvažiavę. Niekas iš jų ne
žinojo, kad Jonas Pipynė ir An
tanas Mikėnas yra lietuviai.

Visi laisvojo pasaulio laikraš
čiai paskelbė tą laimėjimą So
vietų Sąjungos naudai. Tai dide
lė skriauda mūsų tautos sporti
ninkams. Fr. sk.

Vyčio žinios
Jau pradėtos krepšinio treni

ruotės šeštadieniais 2-4 vai. St. 
Christopher salėje. Bus treni- 
ruojamasi ir trečiadieniais.

Teniso klubas veiks antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 6.30 
v.v. šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Bus žaidžiama ant keturių 
stalų. Klubas sutraukia geriau
sius Kanados tenisininkus.

Norintieji žaisti tinklinį krei
piasi į sporto vadovą J. Žuką, tel. 
RO. 9-5433. Bus organizuojamos 
vyrų ir moterų komandos.

Šį šeštadienį futbolininkai da
lyvauja St. Catharines šventės 
parade ir 4 vai. ten pat žaidžia 
parodomąsias rungtynes.

Paskutinės futbolo rungtynė
se Vytis nugalėjo vokiečių Ein
tracht 3:0. įvarčiai: Preikšaičio, 
P. Rožaičio ir Lietuvininko.

Cleveland© lengv. . atletikos 
rungtynėse O. Žėkaitė laimėjo 
Žaibo dovaną, skirtą visapusiš
kai lengvaatletei, O. Kriaučiū- 
naitė — J. Margio dovaną, skirtą 
šuolio į tolį laimėtojai.

Sekančios futbolo rungtynės 
įvyks šj penktadienį prieš ukrai
niečių Lions. - A. S.

Windsoras. — Chrysler įmo
nėms atleidus 1.400 darbininkų 
ūkiniai ekspertai aiškina, kad 
1958 m. visa automobilių pramo
nė savo gamybą susiaurinsianti.
Dėl to būsią daugiau atleidimų.

WINDSOR, Ont.
Pereito “T” numerio 38 kores

pondencijoje iš Windsoro kores
pondentas nežinia kokiais sume
timais paporino, jog esą “malo
nu pabrėžti, kad šiemet darbų 
Windsore yra žymiai daugiau 
negu praėjusiais metais”. Toks 
teigimas gali suklaidinti ieškan
čius darbų kitų vietovių lietu
vius bei jiems sudaryti nemalo
nių išlaidų. Tenka apgailestauti, 
kad korespondentas, gerai žino, 
koks Windsore šiemet didelis ne
darbas, kokio nėra buvę senokai, 
randa reikalą tokį gandelį pa
skleisti. Tikrumoje Windsore 
darbų surasti labai sunku ir dėl 
tos priežasties kaikurie vietos 
lietuviai išvažiavo ar planuoja 
išvažiuoti darbams į miškus, o 
daugumoje neviltingai nusitei
kę, ypač dirbę Chrysler fabri
kuose, laukia pašaukiant į dar
bus atgal. Windsorietis.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai — Apartmentai — Žemė *— Paskolos — Draudimas
D. N. Boltrukonis CR. 6-5075 V. Liesu n artis HE. 6719
A. Markevičius OR. 1-8951 S. Rudnik HA. 8864
F. Yasutis LA. 2-7879 J. Va u to u r OR. 4-6238
J. Skučas RA. 2*6152 S. Pelt . HE. 0539

P. Adomonis
V

PO. 6-7594 A. Budriūnas RA. 7-2690

Dorbo loikos nuo 9 vol. ryto iki 9 vol. vakoro.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS 
9

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI ♦ 

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI * I
* KROSNYS

★ LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI
★ {VAIRŪS KILIMAI* VAIKAMS VEŽIMtLIAI

.» _______________________________________________________________________________ ■ _______________

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, .siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai. _ ■

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN- i 
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir i 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

EDMONTON, Alta.
Bingo. Rugsėjo 8 d., KLB šal

pos komiteto ponios Kantautie- 
nė, Pilipavičienė, Šiugždinienė 
surengė “Bingo” Lietuvių Namų 
patalpose. Be to, J. Armonas pa
rodė jo paties pagamintas filmas 
iš Edmontono lietuvių gyveni
mo ir įdomias filmas iš kelionės 
į Texas ir įvairias vietoves Ka
nadoje. Publikos buvo prisirin
kę neperdaugiausiai ir gautas 
pelnas $24.40 skiriamas išvežtie
siems mūsų tautiečiams į Sibirą.
Rengėjos širdingai dėkoja atsi-

Inkiusiems ir pavaišino skaniais 
pyragaičiais ir kavute.

Delhi, Ont.
Delhi, R.R. 1, pas Emilį Langą, 

rugsėjo 20 d. 4 vai. p.p. lietuvių 
pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.

SUSIRŪPINĘ TABAKO 
PARDAVIMU 

(Atkelta iš 1 psl.) 
ūkininkus, kad jie tabaką pirksią 
JAV arba Kuboje. Naujoji orga
nizacija nepajėgsianti, girdi, ta
bako tinkamai išrūšiuoti.

Ūkininkai naujo derliaus są- 
skaiton yra paėmę paskolų ban
kuose, kaikurie net iki $20.000. 
Reikėjo juk apmokėti tabako au
ginimo ir nuėmimo išlaidas. Per 
nuėmimą dirbo apie 35.000 dar
bininkų ir jiems reikėjo mokėti 
po $11-14 į dieną. Ūkininkai dėl 
to laukią pinigų, o tabako dar 
niekas neperką. Tai yra sunki 
šių dienų pietų Ontario proble
ma. Ji turės išsispręsti šiomis 
savaitėmis. Ūkininkai atsigaus 
arba paklius į tikrai rimtus sun
kumus.

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Ave., London, W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją,, Sibirą ir kitus kraštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys:
5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę, 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas. 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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V.VASIS
? ■ REAL ESTATE
SnEfogrSLW. Telefonas LE
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

. Jųsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 
Jt GUDAS V. VASILIAUSKAS

GYDYTOJA ir CHIRURGt

Naujas DALF siuntinys į Lietuvą
32 mtr.^— 140 cm. pločio —•——•——- ------------------------

4 LENKŲ “TRIJŲ TARYBA”
Kai pilsudskininkų remiamas 

A. Zaleskis nesutiko užleisti pre
zidento pareigų daugumos parti
jų parinktam gen. Sosnkowski 
if niekam kitam, vad. Tautinės 
Vienvbės Taryba 1954 m. atsisa
kę Zaleskį bepripažinti preziden
tu ir toms pareigoms eiti nutarė 
sudaryti vąd. Trijų Tarybą. Į ją 
’ėjo gen. Wl. Anders, Tomasz 
Arciszewski ir ambasadorius Ed
ward Raczynski. Kai T. Arci
szewskis mirė, jo vieton į Trijų 
Tarybą buvo išrinktas buvęs 
Varšuvos sukilimo vadas gen. 
Bor Komorowski.

Rugpjūčio 9 d. posėdy Londo
ne Tautinės Vienybės Taryba 
vienbalsiai nutarė Trijų Tarybos 
kadenciją pratęsti iki 1958 m. 
pabaigos.

melsvps grynos vilnos, patvarios 
ir šiltos medžiagos vyriškai arba 
moteriškai eilutei; 4 mtr. 80 cm. 
pločio šviesios medvilninės me
džiagos, tinkančios moteriškai 
eilutei ar marškiniams; 2 kamuo 
liukai siuvimo* siūlų; 1 kamuo- 

' liukąs šilkinių siūlų; 1 pora šil
tų kūčkailinių šliurių; 1 dėžutė 

ryno lecithino; 1 po
piečių vitaminų Po-

Aiški žymė
Mikaitis jau septintą savaitę 

tarnavo kariuomenėje. Kartą 
viršila jį klausia:

t — Na, sakyk, Mikaiti, iš ko tu 
pažįsti viršilą?

— Iš šauksmo, tamsta viršila...
Kas, pasikeitė Lenkijoje?

Vienas iš kelių kątalikų atsto
vų dabartiniame Lenkijos parla
mente Stefan Kisielewski, pasak 
“Gazeta Bialostocka”, balandžio 
25 d. nr., pasakęs:

— Iki spalio Lenkija buvo kaip 
sugadintas automobilius. N«o 
spalio mėn. Lenkija tebėra kaip 
sugadintas automobilius, kurio 
betgi signalų ragas pataisytas.

lyvit.
Siuntinėlio kaina, į kurią įei

na muitas, persiuntimo ir drau
dimo išlaidos: į Lietuvą $39, į 
SSRS ir Sibirą $40.

Siuntėjas gąus pakvitavimą su 
gavėję parašu. Nuo užsakymo 
dienos siuntinėlis nueis į Lietu
vą per 6 savaites, o į Sibirą — 8 
sav., o gal ir greičiau, nes BAL 
Fo patyrimu kaikurie vaistų 
siuntinėliai iš Miuncheno ir iš 
Šveicarijos į Lietuvą nuėjo per 
2 savaites. Jei siuntinėlis žūtų, 
užsakytojui grąžinami pinigai.

Užsakymus ir pinigus siųsti 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y., USA.

VYKSTANTIEMS į ROCHESTER!!
Aplankykite lietuvišką 

“NIAGARA” RESTAURANT
1034 Hudospn Ave., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Maskya. — Iš čia ateina neofi
cialių gandų, kad Kaganovičius 
esąs išsiųstas į Sibirą vieno ce
mento fabriko direktorių, o Še- 
pilovas į Tolimuosius Rytus mo
kytoju. Išeitų, kad visi keturi 
nuvainikuotieji jau Sibire.

. ."■■■■■.I”1 I ■■ "-I I I !■ ■ ■■ ■■

Hamiltono IF apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114,' 15 Homewood Ave., Hamilton.

Namų savininkų dėmesiui I
.Kūrenimosezonas čia pąfc Ar išvalyta ir paruošta žiemai kros
nis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK ROOFING & HEATING CO.
69 NAPIER, HAMILTON, ONT. TEL. JA. 7-6281

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistų pagal Jūsų pasirinkimų kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kovų, kakavų, cukrų, saldainius, šokoladų ir t.t.

viso $21.90
viso 
viso

1
1 

y. 
14

1

22 sv tauku kiaulinių
22 sv. CUKRAUS
22 sv. lašinių /storų/

$15.60 + 
$ 6.45 + 
$17.95 +

Vi kg kavos $1.80
Vi kg kakavos $1.95
Vi kg šokolado $1.78

1 kg sviesto $2.65
1 kg taukų $1.80
1 .kg bekono $2.60

persiuntimas $6.50 
persiuntimas $6.50 
persiuntimas $6.50

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kiti

citrinų 
džiov. aprikosų 
figų 
datulių • 
riešutų mišinio 
produktai iš mūsų

$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75 

kainoraščių.

Rytų ir Centro Europos 
Komisijos reikalavimai.

London — (LAIC) — Rytų ir 
Centro Europos Komisija posė
džiavo Londone, po plačių svars
tymų komisija priėmė konkre
čius reikalavimus: 1. Sovietų ar
mija turi pasitraukti iš musų 
kraštų. 2. Sudaromos laisvos ir 
neutralios vyriausybės Centro ir 
Rytų Europos valstybėse, ku
rios remtųsi laisvu ir tinkamai 
garantuotų rinkimų duomeni
mis; 3. išlaisvintos valstybės 
Įjungiamos į Europos sąjungą, 
kurioje jie palaikys artimus san
tykius, kooperuos bendruose rei
kaluose; 4. Sudaromas bendras 
Europos saugumo paktas.

Komisijos darbuose dalyvavo 
be Centro ir Rytų Europos at
stovu, taip pat prancūzai, anglai 
ir kiti.

Paieškojimai
Valaitis Algirdas, gimęs 1924 

m. ir gyvenęs Kaune, ieškomas 
tėvų iš Lietuvos. Vienomis žinio
mis jis gyvena Kanadoje, kito
mis — Australijoje. Prašomas 
atsiliepti, ar žinantieji apie ji 
pranešti šiuo adresu: M. Z. Re
meika, 289 Forman Ave., Toron
to 7, Ont., Canada. Tel. MO. 3377.

Antano Jaugos, s. Antano, ieš
ko sesuo Antanina Žengrienė, 
gyvenanti Kaune. Atsiliepti: Šv. 
•Tono Kr. kleboniia. 941 Dundas 
St. W., Toronto, Ont.

Alfonso Norkaus, kil. nuo Kra 
žiu, prašo atsiliepti Antanas 
Barstys?-22 St. ^e^^St,^Kit
chener, Ont.

Bronius Linkevičius, kilęs iš 
Raseinių, ieškomas iš Lietuvos 
motinos. Atsiliepti į “Tėviškės 
Žiburių” administraciją.

Dūdos Karolio, s. Jurgio, ieško 
Dūda Kostas iš Sibiro. Atsiliepti 
“TŽ” administracijai.

Juozas Aspiravičius, kilęs iš 
Senabūdžio km., Liubavo valse., 
anksčiau, rodos, gyvenęs Mont- 
realy, ieškomas giminių iš Lie
tuvos. Rašyti: V. Sakas, 7215 Su
perior Ave., Cleveland 3, Ohio.

Vištoras ir Stasys Stirbinskiai, 
kilę iš Bilionių km., Laukuvos 
valse., Taugarės apskr.. prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Elena Rim 
kevičienė. 6919 S. Campbell St., 
Chicago 29. Ill. Yra žinių iš Lie
tuvos.

Mikas Paulauskas, s. Jono, ieš
komas iš Lietuvos. Jo vėliausias 
adresas buvęs: c/o HEPC, Rolph 
ton, Ont. Jį patį, ar žinančius 
apie ji, prašau pranešti šiuo ad
resu: A. Šileikis, 29 Classic Ave., 
Welland, Ont. Tel. RE. 4-4844.

Teisėjas ne afr kantrus
Teisme atsirado byla, kad vy

ras gatvėje vidudienį šėrė mo
teriai į veidą. Kaltinamasis gin
damasis aiškina:,^

— Ppne teisėjau, "įvyko tai ši
taip. Einu gatve ir staiga sutin
ku karo metu žuvusio draugo 
žmoną. Priėjęs sveikinuos ir 
klausiu, kaip gyvena, kaip seka
si, gal galėčiau kuo padėti. Ji sa
ko labai dėkojant!, bet jokios pa
galbos nesanti reikalinga, nes tu
rinti brolį, kuris esąs Rektorius 
universitete ir jai padedąs. Aš 
pastebėjau, kad sakoma lekto
rius, bet ne liektdrius.

— Lektorius, tai buvo graikų 
herojus, — sako ji.

— Graikų herojus buvo Hek
toras, — sakau aš.

— Hektoras tai žemės mastas,
— sako ji.

— Žemės mastas tai hektaras, 
ne Hektoras, — sakau aš.

— Hektaras tai toks dievų gė
rimas, — atkerta ji.

— Dievų gėrimas tai nektaras, 
ne hektaras, — sakau aš.

— Nektaras tai tokia upė Vo
kietijoje, — ginčija ji,

— Vokietijoje yra upė Necka- 
‘ ras, bet ne nektaras, — sakau aš, 
o man jau verda kraujas. Pasiū
lau jai užeiti čia pat į kavinę, 
kur labai gražiai groja du bro
liai muzikantai.

— O taip, girdėjau, kad ten 
labai gražiai groja trio,—sako ji.

— Jei yra du, tai ne trio, bet 
duetas, — sakau aš.

— Duetas tar dvikova, kai du 
vyrai kaunasi, — ginčija ji.

— Dvikova tai duelis, — aiški
nu aš.

p —-Duelis tai toks urvas, kur 
traukiniai vaikščioja, — ji vėl 
ginčija.

— K-ur traukiniai vaikščioja 
tai tunelis, — aiškinu jai jau 
šaukte šaukdamas. Ir kai ji dar 
išsižiojo ką sakyti, rėžiau bobai 
į smakrą... Neištvėriau.

— Tai tamsta visdėlto kantrus,
— sako teisėjas susimąstęs. —
Aš būčiau tą padaręs jau ties 
hektaru ... ■ Z '

Taip pat problema
— Mamyte, ar turiu ir pana

ges išsivalyti, ar užsimausime 
pirštines? — klausia mergaitė 
motiną prieš einant pasivaikš
čioti. įr.T.” 7 <:•"
■—1,1 ■ 11 ” . ... 'LL" .. 1 ..

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

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

TELEVIZIJOS

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami J na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumoi nuo ............ $9.25 ir
Medžioga paltams nuo .... $9.45 ir
Medžiagos suknelėms nuo ......... $4.45

r 
2 kg odos /5 poroms batelių/ ................................................... $18.30
1 kg odos storų padų 4 mm .......... ?........................................ $ 3-95
Vyriški tufliai ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono ..........................................$10.95

daugiau /už 3?2 
daugiau /už 3!6 
l'lVi yordo dvigubo pi./ 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.

yordo/ 
y ardo/

Visu draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIĄUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANA BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608 Įstaigos tel.: WA. 4-2129

Streptomycino 10 gr.
Isoniazid /rimifon/ 

50 mgrr) 
PAS 500 tobl.
Isopos /Rim. + Pas/

Vit. B-1 10 mgm 100 tabl. $0.80 I

$2 60 Vit. B-12 6 amp.
1000 tobl. Cortisone 50 t.

$4.60 Lorgacti)
$3.50 Hydrocortisone 3x10 

1000 tobl. Glucose 100 cc
$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Baby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dažai, sienoms papieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 2096 nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
\ 351 JANE ST. /prie Annette/ -

SiunČiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams kirpti molinė 
les $4.00; ir kitas kirpėju priemones.

Akordeonus 120 bosų 5-i-4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Jvorlus papuošalus. Taboka bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
(ištrinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuva pridėti dar $6.50, j Sibiru $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM' 4-2810 

HAMILTONE skambinkite JA. -88-5257 (42 Brodick St.)

Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

auto radio, televizijos ir radio aparatus
Garantuotas darbas ir dalys.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Vyrų ir matarų rūbų siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

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

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie RoncesvaL 
le - Dunda* St./. Tol. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefohu/: 
pirmfcd., trečiod. 2-4 vai. p.p., ont- 
rod., ketvirtad.. pentad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

k . . . . .
■ ■ ■■r

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

Telef. LE. 6-9622 i

Priima taip pat ausų, nosies ir i 
gerklės ligonius. ’

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

TfITWr'11. U""1!!!1 'J! n., i i

Df. 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 
įstaigą

** .

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

IHiĮMĮi i

W. Ą, LENCKI, B.A^ ĮLL> j

Teisininkas
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

' Telefonas EM. 6-4182
Toronto

>■■■ .. ■ ■ I *1 ■

Lietuvių motęrų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).
t."................. .v.' i ..

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LR 1-2933 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2t4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
•Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 12-2.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2*4108 f 
. / > • / 

Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Dr. A. JOSIUKAS Į
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies, j *. r
230 PACIFIC AVĖ;,

TEL. RO. 7-8624.
■ - ' • > • ■ - d iq I

priima ligonius pagal <’ 
susitarimą.

. 11 ■ —i-----------------
Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 

B.A., M.D., L.M.C.C
Gydytojas ir chirurgas 

Priėmimo volondos: 10 - J 2 vol, 2 - 
4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHUR$T STREET 

Taronto.
Telefonas LE. 3-4323

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

Naujus adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA h CHIRURGĖ

T393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. Šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851.
Dr. N. Novošickis

DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
} 2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Dr. John RĖKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

/ Tel. EM. 4-2715
jEnew i o.ti ■ -rTjrssMwwuawk

A. P, GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis pųtomobįlių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PA5KEVIČIUS 

Telefonas LE. 5-913D

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefanuokite ar atvykite 
asmeniškai i

VEDYBŲ BIURĄ "WĄLD1" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

Garantuoti siunti
niai f Sovietų Rusiją 
ir užimtus kražtųs

Mes siunčiome tiestai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vortoti dolykoi: medicinos dalykai, 
botai, moistos, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite osmeniJkoF j mūsų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefunes EM. 8-9527.
a na aanA
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Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

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. 
. teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-3431 ir LE. 4-8432

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS 

Plonai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE. 

RO. 9-4412

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu •» 
penfofeu:

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

motorus.
*. to, apimu namus piktam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, <k>od» 

techniikus patarimus.
Skambinti telef. U. 3-108® 

44 CWYNNE AVI., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vo«*tų Ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

BE—KE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Glodttam

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

AKll/ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
doma. netiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia*galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. , Kolba slavų kalbomk.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3S24

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.,
Telef.



itviaKss žiBoaiAi

TORONTO MONTREAL, Que
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
■—Spalio mėnesį par. bažny

čioje kasdien 7 vai. vak. bus kal
bamas rožančius.

— Šį sekmadienį mėnesinė 
rinkliava bažnyčios remonto sko 
loms mokėti. Pamokslai kun. B. 
Pacevičiaus. Po pirmųjų sekma
dienio pamaldų — palaiminimas 
Švenčiausiuoju.

— Bendra choro repeticija 
įvyks šį sekmadienį po 11 vai. 
pamaldų muzikos studijoje.

— Sutuokta: James G. McFa- 
dyen su Elena Didžpinigaitė.

— Pakrikštyta Elzė Ona Nor- 
mantaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ilgesni laiką parapijos kle

bonui T. Barnardinui Grausliui, 
OEM, nesveikuojant ir daugiau 
nebegalint eiti uždėtų pastora
cijos pareigų, š.m. rugsėjo 12 d. 
Kennebunkporto vienuolyne su
sirinkusi lietuvių pranciškonų 
vadovybė priėmė T. Bernardino 
rezignaciją ir jį atpalaidavo nuo 
Prisikėlimo parapijos klebono 
pareigų. Dėl kitais metais įvyks
tančios generalinės pranciškonų 
provincijos vizitacijos ir vyres
nybių pasikeitimo likusiam kle
bonavimo terminui užbaigti Pri
sikėlimo parapijos administrato
rių paskirtas T. Placidas Barius, 
OFM, o parapijos ir vienuolyno 
ekonomu T. Steponas Rapolas, 
OFM. Šitie pranciškonų vadovy
bės patvarkymai Toronto arki
vyskupijos buvo patvirtinti rug
sėjo 18 d. Po operacijos šv. My
kolo ligoninėje, Toronte, T. Ber
nardinas persikels į JAV ilges
niam gydymuisi. Naujasis para
pijos administratorius nenuma
to didesnių pakeitimų parapijos 
darbe, bet pasiryžęs tęsti pradė
tą darbą ta pačia kryptimi, to
liau.

■ —Ateinančią savaitę — rug
sėjo 30 - spalio 4 d. — lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: McFarland Ave., West
mount Ave., Rosemount Ave., 
Mackay Ave., Northcliffe Blvd., 
Lauder Ave., Appleton Ave., 
Northumberland Ave., Hallam 
St., Wallace Ave., Brunfield 
Ave., Somerset Ave., March
mount Rd. ir Davenport Rd.

— Nuo ateinančio sekmadienio 
Vaikų darželio seselės pradeda 
ruošti vaikučius pirmajai Ko
munijai. Pamokos bus mūsų sa
lės artistų patalpose po 10 vai. 
šv. Mišių. Vaikai, lanką nekata
likiškas pradžios mokyklas, ren
kasi kas sekmadienį katecheti
nėms pamokoms į kavine tuoj po 
10 vai. šv. Mišių, o moksleiviai, 
lanką nekatalikiškas gimnazi
jas, tuoj po 11 vai Mišių į muzi
kos studiją. Visų šių vaikų tėvai 
kviečiami į. posėdį sekmadienį, 
rugsėjo 29 d. po sumos.

— Svečius, kurie dalyvauja 
šeštadienio parengimuose Prisi
kėlimo salėj, prašom atkreipti 
dėmesį, kad: gėrimai, jei naudo- 

. jami, sustabdomi 11.15 vai., him
nas grojamas 11.45, popurio vi
si nedelsdami apleidžia salę. Sa
lė uždaroma ne vėliau 11.55 vai. 
vak. Organizacijos, rengiančios 
parengimus šioje salėje, .įsiparei
goja šiuos nuostatus kuo griež
čiausiai užlaikyti.

— Šeštadienį, rugsėjo 28 d. 
7.30 vai. vak. skautų tėvai - rė
mėjai Prisikėlimo salėje ruošia 
Rudens Lapu vakarą. Sekmadie
nį. rugsėjo 29 d. 5.30 vai. mūšų 
salėj bus rodomas filmas “The 
Black Knight”, spalvotas su Al
lan Lad ir Patricia Medina. Fil
mas vaizduoja viduramžių Ang
lijos riterių gyvenimą. Prie fil
mo duodamas priedas ir kartū
nas. Po kino šokiai jaunimui iki 
10 vai. vak.
Malonės liuteronių bažnyčioje, 

1424 Davenport Rd., rugsėjo 29 
d. 9.45 vai. ryto lietuvių pamal
dos. Kun. L. Kostizenas.

Paskirta Kultūros Fondo 
vaikų literatūros premija

KLB Kultūros Fondas 1956-57 
m. buvo skvręs vaikų literatūrai 
$300 premiją. Iki š.m. birželio 
10 d. buvo gauti šie vaikų litera
tūros konkursiniai veikalai:

1. Gintarėlė — pasirašyta sla
pyvardžiu Narūne; 2. Paklydė
liai — Onytės Šešupytės; 3. Mū
sų likimas A. Naujoko; 4. De
vyngalvis — Ramunės; 5. Juoda 
duonelė — Salduvės; 6. 4 pasa
kos: Vaiduoklė pelėda, Balnas, 
Laisvės karaliūnas ir Užkeikta 
jauja — Petro Želvos.

Jury komisija, susidedanti iš 
pirm. kun. B. Pacevičiaus, sek
retorės Stasės Prapuolenytės, 
narių: Valerijos Anysienės, An
tano Gurevičiaus ir Kultūros 
Fondo pirm. Iz. Matusevičiūtės, 
vietoje sergančio Tėvo Stepono 
Rapolo, OFM, vienbalsiai nu
sprendė, jog nei vienas atsiųstų 
rankraščių visai premijai^ gauti 
neturi visų premijuotino veika
lo kvalifikacijų.

i Bet paskatinti vaikų litera
tūros rašytojus ir konkurse da
lyvavusius autorius atžymėti, 
$300 premiją paskyrė dviems au
toriams: a) Veikalą “Devyngal
vis” — pasirašytą Ramunės at
žymėti dovana $200 ir b) 4 pa
sakos — pasirašytą slapyvardžiu 
Petras Želva, atžymėti $100 do
vana.

Slaptuosius vokus atidarė KF 
pirm. Iz. Matusevičiūtė.

Tikrosios autorių pavardės bus 
paskelbtos premijų įteikimo iš
kilmių metu rugsėjo 29 d. Pri
sikėlimo parapijos auditorijoje 
Toronte.

KLB Kultūros Fondas.
“Dainos” susirinkimas

Pirmasis poatostoginis susi
rinkimas įvyksta rugsėjo 29 d. 
3 vai. p.p. pas narę Lidiją Novo- 
grodskienę, 708 Windermere 
Ave. ■ .

Lapkričio 16 d. “Daina” turės 
parengimą šv. Jono Kr. parapi
jos salėje.

Į susirinkimą narės ir prijau
čiančios kviečiamos skaitlingai 
atsilankyti. Valdyba.
Moksl. ateitininkų susirinkimas 

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 3 
vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje, šaukiamas 
vyresniųjų moksleivių ateitinin
kų susirinkimas, kuriame bus 
sprendžiamas naujos valdybos 
rinkimo reikalas, pasiruošimas kviečia atsilankyti Į Kanados ir a™
rudens suvažiavimui ir kiti d a- : Amerikos jaunimą. Programoje irnkta $350 BęVęik du menesius

— vaišės, turtingas bufetas ir šo- sutrukdė vasaros atostogos. Yra 
Idai, grojant geram orkestrui.

Lietuvių mokyklos

lykai. Narių dalyvavimas būti
nas. ■

Kepimo virimo kursai
Ši ketvirtadieni,rugsėjo 29 d..

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 28

Main
K. Borutos lietuviška legenda, 

scenai parengta rašyt. B. Pūkelevičiūtės,

“Baltaragio Malūnas”

ifADIENl, rugsėjo 29 d. 4 vaL
Ukrainiečių salėje, 
855 Bartęn St. E., ,

A. Gute 3 veiksmų pasaka, 
režisuota aktoriaus J. Akstino,

"Melagėlis"

p.p.

Įėjimas: į “Baltaragio Malūną” $2.00, $1.50, $1.00, jaunimui pusė kainos, į “Melagėlį” suaugusiems 
$1.50, $1.00, vaikams bei jaunimui pusė kainos,, o iki 5 metų vaikams veltui.
HAMILTONO ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami į šią didžiulę lietuviškos scenos veikalų 
šventę. n1 : 4. Hamiltono At-kų Kūpa.
" ' 1 111 .m ■ . ........................... i

KLB KULTŪROS FONDO

PREMIJŲ ĮTEIKIMO IŠKILMĖS 
įvyks šį sekmadienį^ n < 

rugsėjo 29 d., 3 vai. po pietų, 
Prisikėlimo parap. auditorijoje Toronte.

Pro gramo] e: -
• . -

a) iškilmingas aktas,
b) Dainos ir dailiojo žodžio koncertas. r

Dainuoja op. sol. VINCĖ JONUŠKAITĖ - LESKAI- 
TIENĖ. Dailiojo žodžio menininkai: Dr. HENRIKAS 
NAGYS ir poetė laureatė BIRUTĖ PūKELEVIČIŪTĖ.

Visuomenė maloniai kviečiama kuo skaitlingiausia atsilankyti 
į šias iškilmes. Už programą auka $1,

KLB Kultūros Fondas.

Visi kviečiami atsilankyti į 
ŠAUNŲ POBŪVĮ - BALIŲ,

KURIS ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 28 d. 7.30 vai. vak.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Šokiams gros liet, orkestras 
“Trimitas”. Programoje tautinių 
šokių grupė su naujais šokiais ir 

kita. Turtingas bufetas.

Rengia 
Skautams Remti Draugiją.

Kun. Br. Jurkšas, jau antrus 
metus gyvenąs Toronte ir kon
servatorijoje studijuojąs vargo
nų muziką, prieš trejetą savaičių 
pradėjo dirbti Hamiltono lietu
vių Aušros Vartų parapijoje, 
kiekvieną savaitgalį atvykdamas 
mokyti choro ir vargonuoti. 
Kun. Jukšas klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui patalkina ir pasto
raciniame parapijos darbe.

i 7.30 vai. v. Prisikėlimo parapijos 
kavinės patalpose prasideda ke
pimo - virimo kursai, kurie tę
sis keletą mėnesių tuo pačiu lai
tu ir toj pačioj vietoj. Moterys, 
o ypatingai jaunos mergaitės, 
kviečiamos šita reta proga pasi
naudoti. Kursus ruošia KLK Mo 
kerų* D-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrius.
Skautų tėvų ir rėmėjų baliuje, 
šį šeštadienį, rugsėjo 28 d. 7.30 
vai. vak.. Prisikėlimo parapijos 
salėje be kitų įvairenybių bus ir 
rudens lapų karalienės rinkimai. 
Jos titulas atiteks gražiausios 
rudens baliaus suknelės savinin
kei. , Rengėjai.

T. Metropolinis Institutas, ku
rio paskirtis yra padėti naujie
siems ateiviams įsijungti į ka- 
nadiškąjį gyvenimą, pradeda sa
vo šio sezono veiklą suruošda- 
mas “Kanado ssavaitę”, kuri tę
sis nuo rugsėjo 29 iki spalio 5 d. 
Savaitės metu organizuojamos 
arbatėlės, įvarios rankdarbių ir 
dailės darbų parodos, filmai, pa
skaitos ir t.t.

Instituto adresas: 415 Jarvis 
St., tel. WA. 5-1121.

Vad. “delegacija” iš Lietuvos, 
pasak “Liaudies Balso”, turinti 
grįžti šią savaitę ir šį sekmadie
ni 160 Claremont yra šaukiamas 
“K. Liet. Literatūros Draugi
jos” Toronto kuopos susirinki
mas paklausyti jų pasakojimų. 
Įėjimas laisvas ,o pradžia 2 vai. 
p.p. Reikia manyti, kad dalyvių 
nestigs.

Neturintiems darbo
Šiuo metu rengdamosios Ka

lėdų bizniui Ekspreso bendrovės 
priima naujų darbininkų. Dar
bas, daugiausia popietinis,- ne
komplikuotas. Atlyginimas apie 
$260 mėnesiui. Canadian Pacific 
Express Co. dėl darbo reikia 
kreiptis į Mr. B. Ferguson, 139 
Bay St. (prie Union Station). 
Netoli nuo ten yra ir Canadian 
National Railways Express Co. 
Vertėtų pamėginti nueiti į Ea- 
ton’s bei Simpson’s Mail Order 
skyrius.

Laikraščių prenumeratoriams
Nuo spalio 1 d. dienraštis 

“Draugas” metams kainuos jau 
nebe $8, o $10. Jei norite sutau
pyti du dolerius, dabar pat pra- 
tęskite savo prenumeratą (nors 
ii dar ir nebūtų pasibaigusi).

Nuo spalio 7 d. pakils “Time” 
žurnalo prenumerata metams li
gi $7 (nors 5 metams kainuos tik 
$20).

Dar neskaitantieji gali pasi
naudoti šiais papiginimais: “Li
fe” — 70 sav. — $7.70; “Time”— 
78 sav.
16 mėn
nr. (plius 10 spalvotų paukščių 
paveikslu priedas) — $2.

Visu laikraščiu arba žurnalų 
prenumeratų reikalais visados 
kreikitės į šv. Jono Kr. parapijos 
knygyną. Veikia sekmadieniais

$6.87: “R. Digest” —
$2. “Macleans” — 26

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, ortė- 
žImmi, darbut atlieka pigiau. Da

ta peraugimu skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyriniu 
medtio drošinig: kryžių, koplytėlių, Vy-i _

vėliavėlių ir pan. Tol. RO. 9-7044.110.30 - 1 Vdl. p.p.

KLKMot. D-jos skyrius apgai
lestauja, kad greit neteks veik
lios narės p-lės Onos Stankūnai
tės, kuri ne tik draugijai dirbo 
<daug ir nuoširdžiai, bet ir plačioj 
Montrealio visuomenėj. P-lė 
Stankūnaitė susižiedavo su An
tanu Vileniškiu iš Bostono.

Inž. K. Balčiūnas šiomis die
nomis įėjo į Atlantis Export - 
Iport b-vės, kurios centras yra 
Toronte, direkciją. Jis yra pa
skirtas generaliniu įgaliotiniu 
visai Quebeco provincijai ir Ota
vos miestui. Įgaliotinio adresas: 
2052 St. Catherines St. W., kamb. 
206-207, Montreal, Que.

Tradicinis vaikų kaukių balius 
įwks spalio 6 d., sekmadienį, 
AV parapijos salėje. Ruošia KL 
Kat. Moterų D-jos skyrius. Pel
nas skiriamas lietuvių vargo mo
kykloms Vokietijoje. Įėjimas su
augusiems 50c, vaikams 25c.

Valdyba.
Šv. Kazimiero parapijos me

tinė vakarienė įvyks spalio 5 d. 
Kita žymi kolonijos vakarienė 
bus lapkričio 23 d. — paminėti 
50 metų Vytauto Didžiojo klubo. 
Manoma, ta proga išleisti drau
gijos istorijėlę. Šis klubas šv. 
Kazimiero naujos bažnyčios sta
tybai jau yra paaukojęs $5.000.

Visi bendru keliu!
Praeitą savaitę apylinkės val

dyba išsiuntinėjo visiems na
riams priminimus užsimokėti so
lidarumo mokestį. Viso pasiųsta 
2.000 atviručių. Kaikas gavęs 
priminimą pagalvos ar jam rei
kia tą mažą duoklę savo Bend
ruomenei atiduoti, ar nieko į pri
minimą neatsakyti.

Sąmoningas B-nės narys su
pras, kad be pinigo B-nė nieko 
apčiuojiamo negali padaryti. Jei 
šiandien turime savo lituanistinę 
mokyklą, chorus, kultūrines ir 
ekonomines organizacijas, o taip 
pat lietuviškas bažnyčias, tai tas 

. viskas susidarė mūsų Bendruo-' 
menės rėmuose ir aktyvių narių 
pastangomis. Pati B-nė yra viso y • , • • t • • - * _•   • f

NAUJA “MOTERS” ŽURNALO REDAKTORĖ
Kanados Liet. Katalikių Mote

rų D-jos Centro Valdyba priėmė 
Stasės Prapuolenytės pasitrau
kimą iš “Moters” žurnalo redak
torės pareigų.

Už dvejų metų sėkmingą re
dagavimą Centro V-ba dėkoja 
buvusiai redaktorei.

“Moters” žurnalą leidžia ir 
nuo šiol redaguoja Centro Val
dyba, atsakinga redaktore pa-

kviesdama Iz. Matusevičiūtę, 
kuri kvietimą priėmė ir redaga
vimo darbą jau pradėjo.

Naujoji redaktorė spaudos dar 
be nėra naujokė. Savo studijų 
metais ji yra buvusi ateitinin
kių akademikių žurnalo “Naujo
sios Vaidilutės” redakcinėje ko
misijoje.

Katalikių Moterų D-jos gyve
nime ji labai aktingai reiškėsi 
kaip paskaitininke, lankydama 
skyrius. 1940 m. ji yra buvusi 
pagrindinė kalbėtoja L. Katali
kių Moterų Kongrese Vilniuje. 
Moterų D-jos gyvenime ji ak
tingai reiškiasi ir Kanadoje.

Ji yra baigusi lituanistinius 
mokslus Vytauto Didž. un-te . 
Kaune. Kalbines studijas yra gi
linusi Berlyno, Hamburgo bei 
Gottingeno universitetuose Vo
kietijoje. Karo metu dirbusi Lie
tuvių Kalbos Žodyne Vilniuje.

Lietuvių kalbą ir literatūrą

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilan

kiusiems į mūsų mylimo vyro ir tėvelio 
pulk. įeit. Broniaus Pečiulio laidotuves 
ar kuo nors. prisidejusiems prie paskuti
nio patarnavimo - velionies pagerbimo.

i=. , . .... . -. . i Ypatingai dėkojame Tėveliams Pau-hetuvisko ludejimo jungiamasis hui/ placidui/ Steponui ir Vytautui UŽ 
veiksnys. Jei kas manytų, kad rūpestingą lankymą ligos metu, aprūpi- 
Lietuvių B-nės organizacija ne-^nimą šv. Sakramentais, atlaikytas šv. 
reikalinga ir kiekivenas gali at- -Mišios per laidotuves ir palydeiimo j 
skirai ir tik sau gyventi, tai toksi °^kojso*'eetQDr. „orsey, Dr. Voiddkai 
manymas būtu presingas pngim 'jr Dr j. Urbonui už rūpestingą gydy- 
ties dėsniui. Šio krašto įvairių'mo ligos metu.
tautvbiu ateiviai gvvena bend-i Ypatingai dėkojome savo artimiems i 11lauiyoių ateiviai gyvena uena , . £ yp 1 Rimkev:čoms Pon;ai dėstė keliose Lietuvos gimnazi- 
ruomenemis ir mums lietuviams □ T? e,' T H™. <■; t«ė ir tromtipsVi V r Pašihenei, Ponams Morkūnams, Ponui i ]OSe. 81 darbą tęsė IT tremties

KC11O. . _ . ’ Poliūnui, Poniai Rautinš ir Poniai Mer- i metu Vokietijoje. Tūri didelių
Solidarumas Lietuvių B-nei kevičienei už oplankymq ligos metu. inuopelnuorganizuoiantlituanis-

• yra privalomas tiek, kiek priva-| Dėkojome p. K. Budrevičiui ir p. V. ; . . .. Kanadnip
loma lietuviu būti. Realus soli-S Poliūnui už nešimo karsto laidotuvių itin}. svie5mą. ^anaa7®: . , 
darumo pareiškimas yra $2 nario

Kaip renkamas solidarumo 
mokestis

Šiais metais solidarumo mo- 
, . . kėSčio rinkimais pradėtas maž- 

i gą šokių vakarą, į kurį maloniai jaug antram pusmety?Iki šiol su

ROCHESTERIO LIETUVIAI 
STUDENTAI

mokslo metams prasidedant vėl 
ruošia savo tradiciniai įškilmįn-

mokslo metų atidarymas įvyko
•• • T T • • v V T^’ ’praėjusį sekmadienį šv. Jono Kr. 

par. salėje, dalyvaujant gausiam 
skaičiui mokinių ir jų tėvelių. 
Oficialioje dalyje žodį tarė mo
kyklos vedėjas, parapijų kuni
gai, apyl. vaidybos pirm, ir mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kas. Iš komiteto kasininko ir re
vizijos komisijos pranešimų pa
aiškėjo, kad šeštadieninė Mairo
nio vardo Toronto liet, mokykla 
turėjo, palyginti, didelę finan
sinę apyvartą. Sekantiems me
tams į mokyklos komitetą išrink 
ti ir pasiskirstė pareigomis: L. 
Adomavičius pirm., dr. A. Pace- 
vičius — vicepirm., B. Mažeikie
nė — sekr., dr. Sil. Čepas — ižd. 
ir J. Petrauskas — parengimų 
vadovas. Po oficialiosios dalies 
tėvu komitetas mokiniams su
ruošė kuklias vaišes, o mokyk
los vadovybė vadovavo mokinių 
tradiciniams žaidimams.

Mokykla naujuosius mokslo 
metus pradėjo su gerokai dides
niu mokinių skaičiumi: vien pir
mame skyriuje per dvi grupes 
jau užregistruota per šimtas mo
kinių. Gaila, kad trūksta vieno 
mokytojo. Būtų gera, jei rastųsi 
lietuvis^ mokytojas, kuris šiais 
metais galėtų talkininkauti mū
sų vargo mokykloje, jojo pastan
gos tikrai būtų vertingos mūsų 
išeivijos mokyklos gerovei."
REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti vaikę. 

'Duodamas atskiros gražus kambarys. 
Tel. RO. 7-9695, po 6 vai. vak.

IEŠKOMA MOTERIS gulinti ateiti į na
mus prižiūrėti pusės metų vaiką. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. LE. 3-9718.

PRITYRUSIOS ŠEIMININKtS sutinkame 
šeimininkauti įvairiems ookyliams. Žvirb
lytė ir Gataveckienė. Skambinti betku- 
riuo laiku tel. LE. 5-3632 ar LE. 4-8135.

Išnuomoįami 2 kambariai ir virtuvė II 
augžte. Yra garažas. LE. 2-4962. 592 
St. Clorens Avė.
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l0’12p Sa^dėkojome P. Morkūnams, PJ ma KLB Kultūros Fondo pirmi- 
Pašilienei ir p. Rautinš, p. Normantams, -j ninkės pareigas.*
p. Bigauskoms,_ p. Kvic,_p. Pal.ūnui, p. j Naujai “Moters” redaktorei K.

; L. Kat. Moterų D-jos Centro
■ Valdyba linki kuo geriausios
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' Nuo šio laiko “Moters” redak
cijos ir administracijos adresas: 

į De1 aware Ave., Toronto-, Ont., 
Canada.

KLK Mot D-jos CV-ba.

sudarytas rinkėjų kolektyvas iš 
50 asmenų. Minimali norma vie
nam rinkėjui surinkti iš 10 as
menų — $20. Kol kas pirmoje 
vietoje yra St. .Banelis surinkęs 
$60. Kažkurie rinkėjai sumokė
jo solidarumo mokestį už keletą 
metų, pa v. Kviecinskas ir Senke
vičius po $10, o Klimas net $15.

Visiems nesumokėjusiems mo 
kesčio išsiųsti priminimai - at
virutės, kuriose nurodytos rin
kėjų pavardės. Taip pat visiems 
rinkėjams priminimai apie pa
siimtas pareiga^, ir minimalinės 
normos išpildymą.

Mokesčio priminimus - atviru
tes užadresavo ir išsiuntė — kiek 
vienas po 250 — šie talkininkai: 
K. Aperavičius, E. Bubelis, J. 
Dragašius, J. Dudela, Al. Kuolas, 
P. Lelis, A. Petkauskas ir J. Ši- 
pelis. v ApyL iždin.

lengvai sumokėti. Kituose kraš
tuose lietuviai moka daug dides
nį mokestį negu čia. Pav. Angli
joj — 2,5 svaro, Vokietijoj 20 D 
M, Kolumbijoj 24 pesas ($12), 
Venezuelo 30 bolivarų ($10).

Šiais metais apylinkės valdy
ba nario mokesčio surinkimą or
ganizavo taip, kad kiekvienas 
mokesčio mokėtojas gali pasi- 
rinkti jam lengviau pasiekiamą j toms, p. Morkūnoms, p. Peseckoms ir i 
rhokesčio rinkėją, kuriu pavar- P- Poškouskams, p. Kromerytei, p. Ruk- 
dės " nurodytos išsiuntinėtuose i š?ni.s ir P-; Ambraziejoms (Hamilton) i. 

priminimuose. Kak.une rinke- j |aiškais ar per laikraščius ir visiems, vi 
jai atsilankvs ir į namus to mo-Įsiems, kurie šiuo liūdnu momentu kuc 
kesčio paimti. -nors prisidėjo, kurie mūsų mylimą vyrą

Apylinkės valdyba nustatė so
lidarumo mokesčiui surinkti lai
ką, likusius tris mėnesius -— spa-

Čaplikams, p. Portaria, Coanda Packers 
mergaitėms, Miss Kelly ir Mr. Ashley ir 
p. Kulikauskams už atsiųstas gėlės ir šv. 
Misi ųaukas.

Dėkojame taip pat p. Krištaponiams 
ir p. Rimšienei (Cleveland), P- Kačanaus- į 
kams (Michigan City), p. Racevičiams, - 
p. Čepoičiams, p. Mačiuliams, p. Vy-J

ir tėvelį prisiminė savo maldose. 
Nuoširdus očiū visiems.

Nuliūdusi žmona Marija, 
dukterys Nina *- Sylvia ir 
Valerija ir žentas Vytos.lio. lapkričio ir gruodžio. Tai bus 

solidarumo mokesčio rinkimo I —— 
vajus. Visi Bendruomenės na-j ieškoma senyvo amžiaus mote- 
riai, kurie dar nėra mokesčio su- ^,s-dir.bti..prje.6.mfnT 
mokėję, prašomi per tą laiką sa
vo bendruomeninę pareigą at
likti ir savo įnašu prisidėti prie 
bendro darbo.

Toronto apylinkės valdyba.
Vokiečių skaičius Toronte pas

taraisiais metais labai išaugo. Jų 
mieste priskaitoma jau 60.000. Iš 
mažumų Toronte už juos skait- 
lingesni tėra italai, kurių yra 
apie 70.000. Trečioje vietoje yra 
ukrainiečiai — 45.000, ketvirtoje 
lenkai — 30.000. Vokiečiai ypa
tingai gausiai grupuojasi paliai 
High Park. Roncesvalles gatvėje 
atsiranda vis daugiau ir daugiau 
vokiečių krautuvių ir kt. įmonių.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVA ir kitus Europos kraštus.

1 ■*.*?*' *
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskainibnikitemums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai..

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m. •

siu mergytės ir išvirti valgyti 6 žmonėms. 
Atlyginimas mėnesinis pcgal susitarimą. 
Prašau skambinti Simcoe GA. 6-0914 
arba rašyti Walter Panko, R.R. 1 Wind
ham Centre, Ont. Darbo pradžia spalio 
10 d.

Tuojau reikalingas europietis 
FARMACININKAS, 

šiek tiek mokąs anglų kalbą.
Teirautis rytais 

STARKMAN CHEMISTS 
459 Bloor St. W.

I DOMINION COAL & WOOD CO. 
Atstovus V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

Anglys išvežiojo mos ir šeštadieniais,

Pelningai gamybai plėsti fir
ma ieško paskolos ar dalinin
ko ligi 10.000 del. Metiniai 10 
%. Pasiūlymus prašoma siųsti 
šio laikraščio administracijai 
vardu “10.000”.

Susirašinėjimo paslaptis ga
rantuojama.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy oervežimos Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap- 
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
reali, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 

! North Bav, Sudbury ir kitur.
Į 30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

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, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W.
linuomojami 2 miegamieji kambariai 
vyrami. Skambinti bet kuriuo laiku LE. 
6-3468.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais. 
Yonge ir Erskine raį. Tel. MO. 1554, 
skambinti iki 9 v. v.
PARDUODAMA SOFA i77otelis, padalo- 
mi taip pat ir nauji baldai pagal užsa
kymu pigia kaina* Tel. HO. 3-5493.

PRIVATUS PARDAVIMAS. $4.900 įmo
kėti, $17.900 pilna kaina, High Park 
rajone. Gražus, atskiras mūrinis namas, 
6 kamb. ir saulės kamb., 2 virtuvės, ga
ražas. Skambinti po 5 v. p.p.’ LE.4-0773. 
DIPLOMUOTA^ LIETUVI SIUVĖJA Anė- 
lė Slekienė — 609 St. Ciarans Ava., tol. 
LE. 5-7203. Skambinti po 6 vaf. vak.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

Indian Grove - Bloor, 8 kamb. atskiras plytų namas. Kvadrati
nis planas, 2 virtuvės, modemiškai įrengtas, vandeniu - alyva 
apšildomas, 2 mūriniai garažai. Įmokėti apie $8.000, geros išsi
mokė j imo sąlygos
7 butų apartmentas, 9 metų senumo modemus pastatas. 6 ga
ražai, pilnai įrengtas su šalydtuvais ir pečiais, geros nuomos 
ir gerame rajone. Įmokėti apie $20.000

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


