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Veikiantis, neveikimas VISKAS MAINOS
Kiekvena kultūringa visuomenė yra atremta į vienokį ar 

kitokį organizacinį pagrindą. Visuomenės organizuotumas rodo 
jos kultūrinio ir socialinio sąmoningumo laipsnį. Juo kultūrin
gesnė visuomenė, juo geriau ir tikslingiau ji yra organizuota ir 
atvirkščiai — juo primityvesnė visuomenė, juo menkesnis jos 
organizuotumas.

Lietuviškoji visuomenė savo ryškesniu organizuotumu ėmė 
reikštis nepriklausomybės priešaušryje ir ypač nepriklausomy
bės laikotarpyje. Netenka abejoti, kad jo būta ir anksčiau, tačiau 
plačiųjų masių jis neapėmė. Tik laisvės metais organizuotumas 
išbujojo visuose Lietuvos gyventojų sluogsniuose ir rėmėsi jau
nu mūsų tautiečių entuziazmu, kuris liudijo laisvę atgavusios 
tautos gaivalingumą.

Tūkstančiai mūsų tautiečių, priversti ieškoti laisvės sau ir 
kitiems už Tėvynės ribų, dar ilgą eilę metų gyveno tuo pačiu 
organizaciniu entuziazmu stengdamiesi tęsti nepriklausomo gy
venimo tradicijas. Turėdami gana kuklias sąlygas, jie suorganiza
vo daugybę religinių, kultūrinių, visuomenirųų sambūrių, kurie 
savo gyva veikla stebino kitataučius ir džiugino lietuviškas širdis 

. ateities viltimi. Įsikūrus didžiajai mūsų tautiečių daliai Ameri
koje, Australijoje ir kitur, organizacinis entuzazinas atvėso ir 
kaikurie vienetai tylomis užgeso. Likusieji susidūrė su gana daug 
energijos reikalaujančia tikrove ir pamatė, Jcad naujose sąlygose 
reikia ir naujo entuziazmo, ir naujų idėjų, ir naujų formų, ir nau
jų žmonių. Vieni sugebėjo susiorientiioti bei atitinkamai pergru
puoti savo eiles, kiti gi nuslydo pasyvuman ir graudžiai tebestebi 
senojo organizuotumo nykimą. Jie dar priešinasi nelemtajam pa
syvumui nors retkarčiais pasigarsindami, nors naujas valdybas 
išrinkdami ar kokį pasišokimą suorganizuodami. Pastovios veik
los ten jau nebematyti. Tai pasakytina apie ideologines ir neideo- 
logines organizacijas, katalikiškas ir nekatalikiškas. Visoms joms 
yra būdingas tas pats nelemtas pasyvumas, — veikiantis nevei
kimas, kuris, be abejonės, neprisideda nei prie ideologinio, nei 
prie tautinio gyvastingumo stiprinimo bei gaivinimo.

Prežasčių yra daugybė. Čia galima suminėti tik vieną kitą. 
Pirmiausia, tų organizacijų yra perdaug. Veikimo plotas ir narių 
skaičius yra labai riboti, ir išsibarstymas po smulkius susibūri
mus išsklaido jėgas. Dažnai tie patys asmenys bėginėja iš vienos 
organizacijos posėdžio kiton daug laiko sugaišdami paralelinius 
klausimus svarstydami. Antra, apgailėtinas yra tikrųjų visuome- 
njninkų pasjtraukim^nupįalumon. Galbūt šeimos, sveikatos ar 
kiti reikalai verčia' tai%iafyti, bet galimas daiktas, kad ir ambi
cijos prisideda. Visuomeniftis darbas mūsų sąlygose reikalingas 
nemažos įtampos, kantrybės, takto ir nusimanymo. Dėl mažos 
klaidos nekartą kyla dideli erzeliai, kurie atgrasina daugelį nuo
širdžių veikėjų. Veikiančiųjų pastangos, kad ir didelės', lieka be
veik nepastebimos, esą tai natūralu, taip reikėjo, bet kai įvyksta 
koks netaktas ar tik ambicijų nepaglostymas, visi vanoja vargšo 
kailį. Suprantama, tokiose nuotaikose niekas nenori dirbti visuo
meninio darbo ir bevelija sau ramiai nuošalumoj kiūtoti. Į jų 
vietas yra priversti ateiti nevisuomenininkai, geros valios žmo
nės, kurie išeina priekin gelbėdami susidariusią būklę. Jie betgi 
negali pažadinti gyvesnės veiklos ir atlieka tik būtinus bėga
muosius reikalus.. Mūsų visuomenei reikėtų atkreipti į tai dė
mesį, daugiau vertinti visuomenininkus ir tuo būdu susigrąžinti 
pasitraukusius arba išsiugdyti naujusJBe veikėjų nebus veikimo!

Trečia, naujose sotesnėse sąlygose įsigalėjo tam tikras sutin- 
gimas. Po ilgų odisėjų visiems juk norisi atsipūsti nors savaitga
liais ir būti nesurištiems su jokiais poėdžiais.

Šios ir kitos priežastys nėra nenugalimos. Bendru visų su
judimu yra dar įmanoma mūsų organizuotumą atitiesti, pada
lyti jį racionaliu ir veikiančiu veikimu. Pr. G.

Nieko kito kaip tik sugrįžimo 
į lygiateisę Lietuvą trokštą be
namiai, pasiilgę kūrybingos tal
kos visų labui, baimingai sekė 
kuo bagisiš didžiųjų valstybių 
oersibalansavimo varžybos. Tarp 
tautinėj arenoj ryškėjo nauji 
veidai — Žukovas, Gomulka, Ti
to. Lietuviai — nei išeivijoj, nei 
tėvynėje, — su jais neturėjo, ne
galėjo turėti, o gal ir nedrįso už
megzti ryšio. Vieni viską tebe- 
rėmė “išlaisvinimo komitetais”, 
kiti — “išlaisvintojais” Maskvoj, 
o tretieji tebeslapukavo.

“The Foreign Affairs Quar
terly”, pusiau oficialus Vašing
tono leidinys, uoliai ieškojo atei
ties politikos gairių. J. F. Dulles, 
Eisenhowerio užs. reik, ministe
rio “išlaisvintojo” politikos kū
rėjo, straipsniu buvo viešai pa
skelbtas .JAV “taikos per jėgą” 

.politikos žlugimas. Ši deklaraci
ja derinosi su žiniomis, jog so
vietai tebepirmauja “galutinio 
ginklo” — vandenilinės raketos 
srity, nes desperatiškos JAV ka
ro aviacijos pastangos prisivyti 
vis baigėsi vieša nesėkme Flori
dos paplūdymiuos.

Gal dėlto vakariečiai, JAV va
dovaujant, praėjusią savaitę ban 
dė užimponuoti didžiausiais po
kario laivynų ir aviacijos manėv 
tais Pabaltijo ir Juodosios jūros 
prieangiuose. Tik danai, norve
gai ir vokiečiai tedrįso siųsti sa
vo karo laivus pačion Balti  j on. 
JAV ir Britanijos laivynai ten
kinosi atakuodami. Didžiojo Bei
to sąsiauriu salas *if .Turkų'salas’, ‘ 
kruopščiai fotografuojami nepa
vejamo sovietų lėktuvo, prieš 
kurį amerikiečiai buvo besiren-

ALMUS, mūsų, bendradarbis 
Niujorke

NYTimes iš Vašingtono infor
mavo apie sujudimą “The Na
tional Security Council”, ieškan
čio naujos užsienio’ politikos gai
rių, o kancleris Adenaueris CBS 
pasikalbėjime įžiūrėjo nemažes
ni sujudimą Maskvoj. Jo nuomo
ne, anuos ypač “jaudino” JT re
zoliucija Vengrijos reikalu ir vo
kiečių vieningumas. Senis kanc-

---- -----------------  ' -

Savaitės įvykiai
vo vizitas Belgrade yra preliu
das į sovietų pasiryžimą tartis su 
Vakarais kaip lygus su lygiu pa
tvirtino penktadienį sovietų pa
reiškimas JTautose, jog Žuko
vas <ne Chruščiovas!) mielai at
vyktų “pasisvečiuoti” pas Eisen- 
howerį! _____ ___________  __ __________ ___________ __ _________

Jei JAV-bės prisimintų šią j priešindamasis negrų įsileidimui; federacinio teismo įsakytas kari* 
vcrus sn Tveriu” halansn noliti- ___ ______ _______ —•_______ ___ ___________ r 

Nedidelės JAV vietovės —« Little Rock — rasinis ginčas rado 
platų atgarsį netik JAV, bet ir visame pasaulyje. Pagal JAV vjrfr 
tribunolo sprendimą, negrų vaikų išskyrimas iš valstybinių mo
kyklų esąs priešingas konstitucijai ir turįs būti panaikintas. Pie
tinės JAV valstijos, kur gyvena daugiausia negrų, betgi tam labai 
spiriasi, o Arkansas gub. Faubus net karinės- pajėgas panaudojo

leris pranašavo, kad keturių me- ro Europos 
tų laikotarpy Centro Europoj 
įvyksiančios didelės permainos.

“Lygus su lygiu”
Permainas liudijo ir kiti šal

tiniai. St. Bijūnas citavo britų 
“Intelligence Digest”, kad Mas
kvą jau valdanti karininkų jun
ta — maršalai Žukovas, Kone
vas, Sokolovski, generolai An
tonovas ir Kurasovas. Netrukus 
tą žinią patvirtino pranešimai, 
jog sekančią savaitę marš. Žuko
vas su savo svita, pirmu kartu 
kompartijos istorijoj, vyksta re- 
vizituoti maršalo'Tito; to paties 
Tito, kuris minėto JAV-bių žur
nalo tam pačiam rir. kartojo Žu
kovo garsiosios Leningrado kal
bos mintis: StaĖnas ir Moloto
vas tebuvę “šaltojo- karo” kurs
tytojai! Tito siūlo vakariečiams 
realiau vertinti sovietų pastan
gas švelninti tarptautine įtam
pu - ■ -

Žukovo vizitas Vakarams pa
teikia įdomių galimybių, bet ar 
Vašingtonas , paj^s jas suvok- 
ti’ Čia ir^ėi ftrrim cituoti tą pa
tį žurnalą, kur Stėvensonųi ar
timas sen. John F. Kennedy ap
gailestauja Eisenhowerio - Dul- 

gią' panahdoti Nike ir Honest les nepajėgumą “spręsti ir kom- 
t_t-_ i—-i--!— —binuoti”. Nuomonę, kad ŽukoJohn, vidutinio kalibro raketas.

PAVOJINGESNI Už MARKSĄ
JAV Princeton universiteto 

katalikų kapelionas dr. Halton 
savo pamoksluose, prakalbose ir 
raštuose ėmė kelti profesūros 
negeroves, ypač jų palankumą 
komunizmo idėjoms. Esą kaiku- 
rių profesorių paskaitos pavojin
gesnės nei visi K. Markso raštai; 
jiems trūkstą moralės ir patrio
tizmo. Pasalu jo, Amerika turinti 
labiau bijoti tokių auklėtojų nei 
Chručiovo su Bulganinu. Kape-

KAS
63 vengrų pabėgėliai iš Mont

realio išskrido Vienon, o iš ten 
autobusu bus nugabenti Veng
rijos pasienin. Esą jie negalėję 
pritapti Kanadoj dėl kalbos ir 
darbo sunkumų, be to, šeimos 
nariai likę Vengrijoj. Kaikurie 
ių išskrisdami karčiai kritikavo 
Kanadą, esą .joje trūksta kultū
ros, nesą teatrų. Vienas jų pasi
sakė geriau būsią Vengrijos ka
lėjime nei Kanadoj. Keletas grįž 
tančiujų prisipažino buvę ir te
besą komunistai; Visi buvo apsi
rėdę kanadiškais drabužiais ir 
prisikrovę tiek lagaminų, kad 
dalis jų turėjo būti išsiųsti laivu.

CCF tautinių grupių taryba 
Toronte, kurių pirmininkas yra 
dr. Pranas Ancevičius, pasiuntė 
imigracijos ministerio pareigas 
einančiam D. Fulton griežtą pro
testą prieš vyriausybės nutarimą 
savo lėšomis grąžinti vengrų pa
bėgėlius, kurie nepažinę Kana
dos ryžtasi grižti Vengrijon. Esą, 
jeigu trūksta krašte butų ar dar
bo. kalta esanti vyriausybė. Ji, 
leisdama grįžti liuzijų pilniems 
pabėgėliams, duodanti medžia
gos komunistų propagandai 
prieš Kanadą.

NAUJO KANADOJE?
šiol jis ėjo atsakingas pareigas 
Kanados laivyno aviacijoj Hali- 
faxe. Senasis attache kpt. G. 
Phillips jau grįžo iš Maskvos ir 
paskirtas krašto apsaugos minis
ter įj on. *

Keturias dienas tiktai per sa
vaitę dirbs kanadiečiai už 10 me
tų — pareiškė pramonininkas ir 
moderniosios technikos specia
listas Kurt. R. Swinton. Thomas 
A. Edison Ltd. reikalų vedėjas, 

giją yra gavusios tiktai JAV ir Dėlto esą reikia ruošti yisuome- 
Britanija.

legijoj JAV, pareiškė, kad JAV 
paima 60% Kanados eksporto, o 
įveža 73% Kanados importo.

V. Vokietija pirks uranijaus 
Kanadoje ir jį panaudos atomi
nės energijos gamybai, kuri 
esanti reikalinga elektros jėgai
nėms. Tuo reikalu Otavoje pra
dėtos derybos. Kanados pagrin
dinė sąlyga — jos uranijus nega
li būti panaudotas atominiams 
ginklams gaminti. Šią privile-'

lionas taip pat prikišo un-to va
dovybei budrumo stoką. Esą, kai 
komunistiškai nusiteikusi stu
dentų grupė pasikvietė sovie
tams tarnavusį ir teismo baustą 
Alger Hiss skaityti paskaitos, 
vadovybė pritarusi.

Princeton un-to vadovybė, ne
pakeldama priekaištų, paskelbė 
atšaukianti katalikų kapelionui 
pripažinimą eiti tas pareigas. 
Tuo būdu kapelionas nebegalės 
.naudotis un-to patalpomis suei
goms, biuleteniu ir nebus įsilei
džiamas į un-to veiklą. Jis betgi 
yra vyskupo paskirtas, yra šv. 
Tomo Akviniečio koplyčios rek
torius ir stud, katalikų centro 
vadovas, veikiąs ten nepriklau
somai nuo un-to. Ligšioliniai un- 
to vadovybės bandymai jj iškel
dinti nepavyko. Kapelionas krei
pėsi į visuomenę paramos ir sa
vo darbą tęsia toliau. Jo laiko
mos pamaldos po šio susikirtimo 
labai gausiai, lankomos.

“lygus su lygiu” balanso politi
ką, visai kitoj šivesoj pasirodytų 
spėliojimas, jog Tito pritaręs Go- 
mulkos planui organizuoti “Cent 

;” — “nuo marių iki 
i marių” “neutralių” valstybių 
grupę. Jon, esą, sovietai įsileistų 
Pabaltijo respublikas ir “paska
tintų” Suomijos prisijungimą. 
Tokiu būdu pildytųsi Pr. Ance- 
vičiaus nesenas spėliojimas, 
Niagara Falls, Ont., jog TSRS 
bandys sekti D. Britanijos pa
vyzdžiu steigdama savąjį “com- 
monwealtha”.

Amerika pritaria
Amerikos viešoji opinija, atro

do, būtų linkusi tokiai kombina
cijai. Permetus NYTimes pusia
ujus. štai, reporteris Maskvoje 
M. Frankel Rygos likimą suvelia 
su Lvivu, neranda savo praneši
me jokių latvių savistovumo as
piracijų. H. Salisbury, vienas 
reikšmingiausių JAV žurnalistų, 
įtaigoja kuo draugiškiausią JAV 
laikyseną pavergtųjų atžvilgiu. 
Jis net tvirtina, kad JAV leisda
mos Rumunijoj užauginti ameri
konišką kukurūzą, laimėio kur 
kas dauigau simpatijų, nei visos 
“Free Europe”, “^oice of Ameri
ca’* ir diplomatų pastangos kar
tu. ;

Lenkai kontakto su tėvyne at
žvilgiu yra visus pralenkę. Rock 
ffellerio ir kitų fondų remiami, 
jie Lenkijai siunčia tonas moks
linės, grožinės ir periodinės lite
ratūros, JAV lenkų Caritas, at
liekąs BALFo pareigas, greitu 
laiku vėl siusiąs už $363.187 dra
bužių siuntinį ir jau išsiuntęs 
vaistų siuntą. Siuntiniai eina be 
muito kardinolo Wyszynsky var
du, lenkų komunistinei vyriau
sybei suteikiant transportą ir ki-, 
tokią pagalbą. Kanados lenkų 
oasiųsta kardinolui “kobalto 
bomba” vėžiui gydyti, tam tikru 
aktu buvo perleista valstybės 
medicinos įstaigoms. Lenku kar
dinolo ir kompartijos sekreto
riaus sutarimas Lenkijos labui 
verstų persvarstyti lietuviškas 
galimybes.

Kairo. — Egipto prezidentas 
Nasser pareiškė AP žinių agen
tūrai esąs palankus minčiai susi
tikti su prez. Eisenhoweriu ir ap
tarti Vid. Rytų problemas. Jis 
esą mielai vyktų į Vašingtoną, 
jeigu būtų pakviestas, bet pats 
nesisiūlysiąs. kad Valstybės De-

nę naudingai praleisti laisvalai
kį. Šis klausimas esą bus nagri- 

Susisiekimo ministeris Br. Ko- nėjamas Kanados auklėtojų kon- 
lumbijos Gaglardi buvo policijos; grėsė vasario 17 d., kuriame da-
sulaikytas už pergreitą važiavi
mą — 85 myl. į .valandą ir nu
baustas $10. Kadangi tai jau ant
ras kartas — anksčiau buvo nu
baustas $25 — jo reikalas per
siustas provincinio teismo vad. 
auklėjimo komisijai, kuri turi 
nuspręsti ar suspenduoti minis- 
terio leidimą vairuoti. Kad ne
būtų pataikavimu, tame rašte 
neminima nusikaltėlio pavrdė.

lyvaus 700 auklėtojų, administ
ratorių. pramonininkų, unijų at
stovų.

JAV nenori skriausti Kana
dos — pareiškė JAV prekybos 
viceministeris H .Kearns. Jos 
esą pasirengusios ištirti Kanados 
nusiskundimus. Jo nuomone, 
Kanadon importuoti JAV gami
niai nedara konkurencijos ir tar
nauja krašto gerovei. Kanada 
imnortuojanti daug žaliavų iš 
JAV ir iš ju nadarytus gaminius 
siunčia į JAV. kurių pramoni
ninkai susirūpinę daroma kon
kurencija.

Kanados min. pirm. Diefenba- 
ker, kalbėdamas Dartmouth ko-

Teisėjai nebebus skiriami į 
taikinimo komisijas, kurių užda- 
vinvs' — derinti darbdavių ir 
darbininku uniių santykius gin
čo atvejais. Pasak teisingumo 
min. D. Fulton, teisėjų dalyvavi
mas tokiose feder. ir provincinė
se komisijose kenkia ju autorite
tui. Kol kas ministerija ši klau
sima studiiuoja ir naujų pasky
rimų nedaro.

Nauju kariniu attache Mask
voj paskirtas laivyno kapitonas 
Donld W. Knox iš Montrealio ir 
Dartmouth, N.S. Jis kartu eis 
kar. laivyno attache pareigas ir 
prie Suomijos vyriausybės. Iki-

nius. dalinius atitraukė nuo gimnazijos, negrų vaikai atėjo į pamo-
• kas, bet susirinkusi 1000 žmonių minia sukėlė riaušes, nes vietos . 

policija nesugebėjo palaikyti tvarkos. Tada prez. Eisenhoweris 
staiga pasiuntė feder. kariuome- •------------------------------------— - *
nės pulką, o valstijos karines pa- planas, turėjęs baigtis 1960 m^ 
jėgas — National Guard — per- kompartijos nutarimu liko su
ėmė feder. vyriausybės žinion. 
Užklupti Little Rock gyventojai 
— 110.000 — tuoj nurimo, negrų 
9 vaikai buvo atvežti gimnazijon 
ir įtampa ėmė atslūgti. Buvo vie 
nas kitas išsišokėlis, bet karei
viai greit su jais susitvarkė. Gub. 
Faubus pasijuto nuginkluotas ir 
pareiškė jaučiąsis kaip gen. Mc 
Arthur atleistas prez. Trumano 
aktu iš Korėjos karo vado parei
gų. Savo kalboje, transliuotoje 
per televiziją ir radiją, gub. Fau
bus ragino piliečius paklusti įsta 
tymams ir karinių pajėgų vieti
niam komendantui, nors drauge 
karčiai kritikavo prez. Eisenho
werio žygį sakydamas, kad Ar
kansas teritorija esanti okupuo
ta panašiai kaip Vengrija. Taip 
pat jis pareiškė kovosiąs ir to
liau prieš negrų priėmimą į vals- 
tyb. mokyklas. Spaudos žiniomis, 
gubernatorius ketinąs sušaukti 
valstijos seimelį, kad nutartų 
uždaryti.^ock^ gimnaziją 
ir įvestų naują mokyklų siste
mą, kuri nebebūtų valstybinė. 
Be to, jis manąs kreiptis į vyr. 
tribunolą prašydamas įsakyti 
prez. Eisenhoweriui atitraukti 
karinius dalinius iš Arkansas te
ritorijos. Pietinių valstijų guber
natoriai išri"’:o specialų komi
tetą, kuris šią savaitę tarsis su 
prez. Eisenhoweriu dėl negrų 
problemos. Užsienio spauda ašt
riai pasisakė prieš gub. Faubus 
rasizmą, o sovietai plačiai pa
skleidė žinias apie įvykius “lais
voj Amerikoj”. JAV vardas kri
to Europoj, bet ypač Afrikoj ir 
Azijoj. Italuos spauda Little 
Rock įvykius pavadino šaldytu
vų, televizijos ir radijo civiliza
cijoj išbujojusiu barbarizmu.

Pralenkti JAV!
Šeštasis sovietų penkmečio

Jugoslavijos komunistų dikta
torius Tito jau trečią kartą siun
čia teisman savo buvusį bendra
darbį M. Džilas, kuris drauge su 
Kardelį, Rankovič ir kt. padė
jo jam iškilti. Mat, Niujorke pa
sirodė M. Džilas knyga “The 
New Class”, kuri slaptais keliais 

partamentas kartais neatstumtų i buvo išgabenta iš Jugoslavijos 
pažeminančiai. ■ dar prieš autoriaus suėmimą

stabdytas ir paskelbtas naujas, 
kuris turįs būti įvykdytas iki 
1965 m. Naujojo plano tikslas — 
pakelti sovietinę gamybą ir pra
lenkti JAV, kad tuo būdu Sov. 
Sąjunga taptų galingiausia pa
saulio valstybė. Planuotojams 
įsakyta ypač kreipti dėmesį į sun 
kiąją pramonę ir žemės ūkį. 
Nors naujasis Kremliaus dekre
tas tvirtina, kad namų statyba 
bųv. penkmečio plane pralenku
si numatytą kiekį, tačiau spau
doj vieną dieną prieš dekreto pa
skelbimą buvo pilna nusiskundi
mų, kad namu statyba šiais me
tais toli atsilikusi. Naujo plano 
paskelbimas rodo, kad Sov. Są
jungos gamyba tebėra atsilikusi 
ir, matyt, mano, kad JAV nie
ko neveikdamos. lauks 1965 m., 
kol sovietai pralenks!

Braška vyriausybė
Prancūzijos vyriausybė susi-

sitarimų su partijų vadais min. 
pirm. Bourges - Mauhoury suti
ko projektą kiek pakeisti ir jį 
vėl perduoti parlamentui svars
tyti. Projekte numatyta Alžeri- 
ją paskirstyti sritimis pagal gy- 
—'"tojų daugumos tautybę ir tuo' 
būdu laiduoti savivaldą prancū
zams ir kt. europiečiams. Po d ve 
jų metų sudaryti federacinę val
džią visam kraštui ir duoti lygias 
balsavimo teises alžeriečiams ir 
europiečiams. Komunistai prie
šinasi šiam planui ir remia AL 
žerijos sukilėlių reikalavimą vi- . 
siškos nepriklausomybės. Puža- 
distai ir kt. mažosios grupės prie
šinasi projektui kaip pertoli ei
nančiam. Šią savaitę paaiškės ar 
vyjiausybė bus priversta atsista
tydinti.

KOMUNISTAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Atlyginimų vidurkis Kanados 
oramonėje, kaip paskelbė- oficia
lus statistikos biuras, šių metu 
pirmame pusmety pakilo iki 
$65.37 vidurkio savaitei. Kalnų 
pramonės darbininkų savaitinio 
uždarbio vidurkis yra $80.04. 
Per pirmąjį šių mėtų pusmetį 
Kanados darbininkai iš įmonių 
vra gavę išviso $7.420 milijonų. 
Palyginus su pernai metais dar
bininko uždarbis yra pakilęs i 
9.6%.

Kanada perdaug gmina k vie* 
čių, pareiškė prekvbos ministe- 
ris Churchill, kalbėdamas Ka
nados ūkininkų suvažiavime. Jis 
pareiškė minti, kad vakarinių —l 
prerijų provincijų ūkininkams 
"eikėtu atsisakyti nuo vien kvie
čių gamybos, o dali savo ūkių 
"•ervesti i <»wulininkvstę. Esą, 
Kanados kviečių metinė gamyba 
neturinti prašokti 400.000'000 
bušeliu, nes didesniam kiekiui Britų Kolumbijos indėnų medži o piaustiniai Thunderbird Parke Vktorijoje. Jie vaizduoja ne
sunku begauti rinkų. I minius jų dievus.minius jų dievus.

1956 m. lapkričio 19 d. Šiame vei
kale autorius nagrinėja komu
nizmą nuo pat jo pradžios ir pri
eina išvadą, kad dabartinis ko
munizmas yra išsigimęs ir pa
siekęs ne to, ko siekė pirmieji 
komunistų vadai. Esą pastarųjų 
mintis buvusi išlaisvinti mases 
iš turtingųjų viešpatavimo, o da
bar komunistiniai vadai patys 
užėmė turtingųjų vietas ir padė
tis liko nepasikeitusi. Jie esą 
valdo nuosavybę kaip savo, o 
švaisto lyg ji kitiem priklausytų.

Tito agentams ypač rūpi iš
gauti kaip ta knyga pakliuvo už
sienin. Jos autorius Džilas sė- 
dšjo nuo lapkričio 19 d. kalėjime 
Sremska Mitrovica, toj pačioj 
vienutėj, kur buvo kalinamas 
karaliaus valdžios už komunisti
nį veikimą, nes pasipriešino Ti
to diktatūrai ir buvo nubaustas 
3 metais. Tardytojo klausiamas 
apie rankraščio persiuntimą už
sienin Džilas atsisąkė duoti pa
aiškinimų. Policija turėjo žinių 

Į apie tą rankraštį ir darydama 
kratą jo bute suėmimo dieną ra
do du jo nuorašu; buvo betgi ir 
trečias nuorašas, kuris buvo kaž
kieno rankose ir iš čia pateko už
sienin.

“The New Class” yra uždraus
ta įvežti Jugoslavijon, nors vi
suomenė apie tai žino, o kaikas 
turi progos slaptomis ir paskai
tyti. Knygos autoriui pagal Ju
goslavijos kriminalinio kodekso 
118 paragrafą gresia 15 metų sun 
kiuių darbų kalėjimo, nežiūrint, 
kad jis yra buvęs komunistinio 
seimo pirmininku ir Vakarų so- 
rialistų sluogsniuose turi nema
žai bičiulių.

Džilas bus teisiamas spalio 4
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MSIKUI SKIRTUMAI KUADOJE HŽYMOS

GEGUŽIUKAI
čm^neCuvoje nemėgau dviejų) didvyrių kraujo minioms yra

paukfiėiųtKgaidžio.ir. gegutės. Gai šventas, nes jis neša laisvę, o nei
•c^^'va/jiRahO‘>pirrnas'/|aaešas, Jmirtį . z
-mesJįbl.'Tytmetinis klyktelėrimaš j Gėda jums vadintis spartakais,

-ęrisv oišoiit į

-4ovo*jifrdip.dar norėdavosi .-nu-.-tųjų ir savų draugų krauju. Spar 
-Rl^taiucitiihėeną posmą. O čia tas j takas žuvo nešdamas laisvę, o 
'ti^^iteisr-kakariekū.') viską su*- tie tironiją. Sunku suprasti, iš 

' žniĖ&lk<ftWb. :£>. gegutė,/tikiu,.mar įkur jūs randate dar buožių, na- 
ohdU6is^.ftfaau.9»az^sH>i;fiadaH‘•?i<*kdiątų. Jūs juos seniai sutry- 
Kiek kartų man ievas (ankstybą p£t: Jūs sutrypėt rr savtjjų pir- 
ipavaJažį įduodavo variokų “ant 'iriąsias gretas. ’Pas jus atbudo 
-gegČtė^-Bet jie pirmą'dieną.iŠ baisūs bestija, kurio tikslas — 
kišenės išgaruodavo; Išgirdęš žudyti. Naujieji vampyrai tfokš- 

•įiirmąjf«eągėgutės <ku*kū; v^tųi 
*^ėfsd8.vau- kišenes. Jose rasda- 
■i*^ri.Wii^lių, sagų, vinių,: spaL- 

tetikto šukių," nulūžusių 
Ąjalūnksiių ir eibes kitų gėrybių, 
ibet ^Variokų nei vieno. Prakuka-. 
•jWPArejetfgegutė man 40 paVasa- į 

Keitėsi valiutos, keitėsi są- 
JVled^- bfet kišenės liko tuščios ir

ta kraujo.
Maskvos gegužiukai pešasi. 

Jau keli iškrito iš lizdo. Stamr 
biausi ir riebiausi. “Life”, tvir
tina, kad Nikita (vargšas, Sta
linui šokęs kazoką) tvirtai sė
dasi į balną. Bet į lizdą rangosi 
kiti, su maršalų lazdomis ir su 
pretenzijomis. Sunku bus ir tau, 
Nikita. Saugokis, neapsižiopsok, 
nes yra nesunku ant gero žirgų 
iškristi iš balno. O gal tik kol
chozų traktorius - kuinas? Tada 
padėtis pagerėja. Jūsų sunki pa
dėtis. Nežinai, kad kuris kuriam

- £*ąaugęs sužinojau gegutės di- 
■$žiąją'šelmystę, kad ji neperi ir 
Beaugina savo vaikų, štai tau ir 
;Ąeviritinėš, tai vieriintėlis gyvas 
įįiidąrife,; kvtris nesirūpina prie-'dėtis. Nežinai, kad kuris kuriam 
-rilgihf/neturįš motiniškumo pa-j akį iškerta. Akis tai niekis, bet 
S6ft^Sfo.'=,f4Lafe”‘" žurnalas gra- su ja nusirita galva, o krūtinė 

^tSčP'šu nuotraukomis ir .papuošta revoliucijų ir žvaigž- 
>Samė’krašte gegutės išdaigas sii jdžių ordinais grįžta į žeinę be 
^raudongutkle. Ji ne tik išperi'“revoliucijos didvyrio” ženklo. 
?iėgifž4ukąTmaiti'ha; hėt iiš paau- i Taip žuvo Tuchačevskis, Bųcha-, 
gęs išstumia raudongurklės vai- rinas, Berija .. Už 5000-čiųmy- 

lifdo/kurie miršta paleng- Į Įių krito Trockis. Taip žus šimtai 
^ą^'šaūkdamiesi motina.' Ji to; kitų. Paryžiaus komuna pradėjo

(CSc). Kaip praneša Piliety
bės ministerija, dauguma Kana
dos negrų, kurių čia yra apie 
23.500, pareiškia, kad čia spalvos 
skirtumas nesudaro kliūčių pa
žangai.

Kanada didžiuojasi, kad jos is
torija nėra sutepta vergija Di
džiojoje Britanijoje, d kartu ir 
Kanadoje, vergija panaikinta 
1811 m., vadinasi, toli prieš kon
federaciją. Tuo tarpu, kai ištisą 

! pusšimtį metų JAV dar vis žy- 
1 dėjo vergija, negrai bėgo iš ten 
IĮ Kanadą, kaip'į laisvės kraštą.

Pilietybės ministerijos leidi
nys “Citizen”, nagrinėdamas neg 
rų reikalus, pripažįsta, kad for
malus vergijos nebuvimas dar 
gana ilgą laiką nebuvo užkirtęs 
kelio nelygiam spalvotųjų trak
tavimui. Net iki pat Antrojo Pa
saulinio karo kanadiečiai negrai 
negalėjo gauti geresnių darbų, 

..turėjo pasitenkinti mažiau ap
mokamais ir prastesniais užsiė
mimais.

Padėtį esminiai pakeitė karas. 
Pramonės įmonės ir įstaigos, kai 
kurios anksčiau neįsileidusios 
negrų, plačiai atvėrė duris.

“Tuo būdu, rašo toliau minė
tas leidinys, — karas atliko tam 
tikrą auklėjamąjį darbą. Negrai 
kareiviai kovėsi už Kanadą vi
suose frontuose greta baltųjų ka
nadiečių. Negrai darbininkai na
mie dirbo petis į petį karo pra
monėje kartu su visais. To išva
doje po karo padėtis pasikeitė, 
suteikdama negrams traktavi
mą, kokio jie neturėjo anks
čiau”.

Kitas faktorius, pagerinęs neg 
rų padėtį, buvo negrų, dirbančių 
geležinkelio patarnautojais, su- 
siorganizavimas į uniją 1942 ir 
■1943 'jų.,- Kadangi didžioji dalis. 
Kanados negrų kaip tik dirba’ 
šioje srityje, beveik jų vienų už-

Trečias faktorius . pagerinęs 
negrų padėtį yra išleidimas fe- 
deralimų ir provincinių įstaty
mų draudžiančių diskriminaciją 
dėl rasės, tautinės kilmės, spal
vos ar religijos.

Tiesa, didelė Kanados negrų 
dalis tebėra juodadarbių eilėse, 
bet kasmet vis didėja skaičius ir 
amatininkų bei mokytojų profe
sijų tarpe. Negrų gydytojų, dan
tistų, teisininkų, inžinierių, mo
kytojų ir kitų profesionalų gali
me rasti kiekviename mūsų 
mieste. Dažniausiai jie aptarnau
ja mišrią klijentūrą.

Negras Calgary teisininkas 
Violet King dirba Pilietybės mi
nisterijoje Otavoje. Windsore, 
Ont., negrai yra: , miesto tarėjas 
J. E. Watson, vienas iš miesto 
kontrolierių dr. Roy Perry, vie
nas iš miesto švįejtįmo. skyriaus 
narių ,dr. H. D. Taylor.

Nemažą kiekį negrų turime

Iš muzikantų paminėtini: Portia 
White, gimusi Nova Scotia, ži
noma smuikininkė, jazzo pianis
tai Oskar Peterson iš Montrea- 
lio ir Calvin Jackson. Televizi
joje iš negrų turime net žvaigž
džių, kaip Eleonor Collins iš 
Vancouverio ir Phyllis Marshall.

Sporto srityje — keletas neg
rų buvo mūsų olimpinėje rink
tinėje 1956 m. Negras iš Montre- 
alio dr. Phil Edwards buvq vie
nas iš trenerių. Bokse: sunkaus 
svorio Earl Walls ir Larry Gains, 
vidutinio svorio Roy Wouters, 
lengvo svorio Arthur King ir 
plunksnos svorio Danny Webb.

Negrai vaidina didelį vaidme
nį futbole. Kaikurie JAV negrai 
futbolininkai yra . apsigyvenę 
Kanadoje ir priėmę mūsų pilie
tybę. -Tokiu pavyzdžiu gali būti 
Herb Trawick, žinomasis Alou- 
ęttes žaidėjas.

GEDIMINAS GALVA

Dėl didelio rašto išeita iš krašto
P. Vyt. Sirvydas š.m. rugp. 29 

d. “TŽ” skaitytojams pateikė ra
šinį “Kova be divizijų”. Jis ten 
dangstosi už kitų pečių, o paban
dęs eiti savitu kelių įstringa ak- 
iigatvyje, paskęsta prieštaravi
muose, kurių nepašalina nei ap
stybė ištraukų.

P. S. sugretina vysk. A. Bara
nauską, prel. A.* Dambrauską - 
Jakštą, kurie skaitytojams pri
statomi, lyg kas pirmą kartą 
apie juos girdėtų, ir, matyti, pri
trūkus “vertų” lietuvių lenką 
Henryk Paszkiewicz su “žaliais 
bijūnais” — St. Bijūnu, Gedimi
nu Galva ir prof. K. Pakštu. Pa
starieji trys “nenaudėliai” ne-

čįai “ne atominį karą Maskvai 
skelbia, bet JTO čarta ir JAV 
užsienio politika siekia palaikyti 
taiką”. Taika — kieno sąskaiton?

Ka, pasakoja buve^ Lietuvoje
VAU. “KANADOS LIETUVIŲ DELEGATAI”

Iki šio meto kraujo sąskaita te
mokėta tik pavergtųjų, kai tai
kos palaikytojai tesitenkino mo
kesčiu. Su kuo palaikyti taiką? 
Gi su pavergėju, kuris ir toliau 
žengia braudamasis į sritis, ku- ' 
Hose žibalo apstu. Tik tuomet 
“taikos palaikytojai” jau viešai 
orabilo, jog taika esanti pavo
juje.

Atominės bombos

Jei jau kas mėgsta kitiems pri
metinėti atominių bombų pa
naudojimą prieš pavergėjus, te
prisimena 1945 m. rugpiūčio 
mėn., kai dviem bombomis su
naikino 120.000 japonų. Ir kas

&įrjksivi'p * negird i, ries yra užini-; skerdynių istoriją, o Maskva ją imtoje, tai šioji unija buvo kap- 
;ū^vttoju'Jėgužiuku. Tai skau-'.tęsia pagražindama. ^ . tu ir negrų reikąlų gynėja. To iš-,
<K:itragedTja? Pasitvčiojimas iš į Gegutė mėgsta išdaigas, bet 

•■įamfds 'Hesriių, kuriuos gegutė ‘ gegužiukai ją pralenkia. Galima 
‘Būž^SitP jokio galvosūkio. Jos į stebėti gegužiukų peštynes, bet 
4aSlas?yrž "laiku padėti kiauši- nereikia būti' dideliu optimistu, 
'hį o visa'drama Vystosi bė jos kad jie besigrumdami lizdą iš-r 
įsikišimo. draskytų... R. Medelis.

J;&ŪėgūtėS 'tj)aražitizmas ne -vie-i ’ s - '
3n^s’pą*trailkĮri. Nuogas egoizmas R E D A U T F Qfi A D F II
tiFązrfai prasiskverbia ir riiūsų pil . .V"bll

. Berchtesgadenas tai vietovė 
Bavarijos kalnuose, pagarsėjusi 
Hitlerio rezidencija, daug milijo
nų markių kainavęs “aro lizdas”. 
Dėka gražių kalnų vaizdų ir di
delio komforto Berchtesgadenas 
tapo mėgiama Hitlerio reziden
cija vasarą ir žiemos sporto se
zono metu. Čia jis svajojo apie 
tūkstantametį reichą, apie : pa
saulio nukariavimą, čia kūrė pla

draskytų R. Medelis.

vadoje nuo 1945 m. geležinkelio 
padavėjų atlyginimai padidėjo 
trigubai, prilygdami kitų pana
šių darbų atlyginimams ir pa
traukdami į šią sritį dalį bal
tųjų-

Kanados rausvų lietuvių gru
pė, Lietuvoje ir čia Liaudies Bal
so vadinama Kanados lietuvių 
delegacija, Lietuvoje išbuvo 27 
dienas. Rugsėjo 13 d. ji išvyko iš 
Lietuvos, iš Vilniaus, lėktuvu į 
Maskvą. Ten praleiddsi kelias 
dienas išskrido į Kandą per Niu
jorką. Rugsėjo 21 d. torontiškiai 
jau .buvo namuose ir kaikurie iš 
jų jau dalyvavo tą vakarą vyku
siame Sūnų ir Dukterų D-jos per 
Statytos salės atidaryme. Jau 
tada jie pradėjo pasakoti savo įs
pūdžius, o spęsialus tam skirtas 
vad- Literatūros D-jos susirin
kimas 160 Claremont įvyko per
eitą sekmadienį 2 vai. p.p., iš 
anksto paskelbus, kad įėjimas į 
jį yra visiems laisvas. Čia patei
kiame vieno iš. tame susirinkime 
dalyvavusių šaltą pranešimų at
pasakojimą. Red.

^.Iltinis kati!
lias gėguziūkų. Sekame įvykius 

■ w "ttž^getėžiriės rūždangt>s. Paieėkiai, 
ulbrechtai, kadarai savųj^ krau- 
^s>plab¥rasi’,era'nkas svetimųjų 
pagalba,1 kėd būtų patogiau oku
puotam lizde. Bet jų padai svyla,

, nekartą paverčia Maskvos
gi^^i&ku^krlpa. O kiek jų jau

’ŠuŠv^fravp'^ kojomis ore! Kark,
savuosius! Nesi-į nūs, čia priiminėjo savo bįčiu- 

. senų, motinų, tė-!lius, o kaikada net užsienio poli- 
/^L^esk ' visus iš savojo lizdo , tikus. Naciams ši vietovė pasida- 
^^jrtfpūlų,' gal tada gausi švel- į rė lyg kokia nepasiekiama šven- 
h'ęsnęį' ŠilkLilę' virvę, kuri “prezi- i tykia". . ..-
•MehiŠŠką”‘ į kaklą palengva už- Po kani - -----

.^NŪdažėt krauju Lietu-1 tesgadenas pateko į uždraustų 
Ydš,' Berlyno, Poznanės žemę, vietų sąrašą. “Aro lizdas” buvo 

♦ gėdingai Vengriją tildėt Lašas 'apgrobtas, iš dalies.apgriautas ir

rė lyg kokia nepasiekiama šven-

Po kapituliacijos dėl to Berch-

&

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGU ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

%ĮEXĮONIU BIURAS
LCKTUVAl l-L. LAIVAI — AUTOBU
SAI* '—GELEŽINKELI Al — EKSKUR- 

siJOS — VIEŠBUČIAI w 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

įisį.Pdtoi'naujame visame pasaulyje.
Skambinkite .ar žošykfte pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

: /O. K. JOHNSON & CO. LTD.
? ••zti-.'T . Travel & Insurance Agencies

^7. Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488
igShiWg»gį.žr.iiĮi rtiiT-i .ks.v r.;?'n: 
•U'ff.11'.*.' I ' J. . . !1 11 ................ . ——

X JŽUKLAVIMO „
ir įvirins kitus SPORTO REIKME-
NI$< šsu 'atitinkamomis nuolaidomis

1212 DUNDAS ŠT. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat salima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Lautuvus.

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

| _ I I II .........................................-............   . , i...„i,. I

[Dufferin Garage J
1423 Dufferm St - LE. 3-6149

(Įvažiavimas iš Geary Ave.)

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

paruošti mašinas žiemos sezonui žymiai papigintomis £ 
kainomis. . Pav. stabdžių juostas pakeisti tik $16.95. liime- 
timo vamzdžiai ir duslintuvai, — mokate tik už dalis, — & 

& ĮMONTAVIMAS VELTUI. Visi kiti darbai, dalys ir te- J 
j palai 15% NUOLAIDA. g
£ JlS PĄSIOLYMAS GALIOJA IKI SPALIO 31 DIENOS, g

visiškai ištuštėjo. Tačiau vietos 
grožis. įr žmonių smalsumas pa
matyti istorines Vietas padarė 
savo. Berchtes^ądenas palengva 
atgauna, turistinės vietos vaid
menį. Buvusios nacių nuosavy
bės buvo perimtos amerikiečių 
armijos ir “aro lizde” įsikūrė 
amerikiečių armijos poilsio įstąi- 
gų Berchtesgaden - Ghiemsee 
centras. Buvusiame Hitlerio -ka
binete įkūrė savo biurą pulki
ninkas leitenantas Wandergrift.

Didžiuliuose pastatuose, ka
daise maršalo Goeringo pastaty-. 
tuose Vokietijos aviacijos dali
niams, dabar gyvena ilsėdamie
si tūkstančiai amerikiečių, bri
tų įr prancūzų kareivių. Nuo ka
ro pabaigos per tą poilsio centrą 
perėję jau daugiau kaip du mi
lijonai alijantų karių arba jų šei
mų narių, pabuvojusių ten ilges
nį ar trumpesnį laiką. Ten kur 
seniau reikėjo specialių leidimų, 
arba reikėjo būti pakviestam, 
dabar gali atvykti kiekvienas, 
kas turi užsimokėti bent -$1 ar 
$2 už kambarį gerame hotelyje, 
$1.25 už pietus ir $2.50 už vietą 
laive, kuris pa vėžio ja pažiūrėti 
gražių vaizdų bei aplankyti isto
riškų vietų.

SUMANUMAS DAUG 
LAIMI

(CSc) Prieš kurį laiką Detroi
te buvo spaustuvių darbininkų 
streikas, kurio metu neišėjo nei 
vienas iš trijų Detroito angliš
kųjų dienraščių.

Streikui užsitęsus juo pasi
naudojo lenkiškojo dienraščio 
Dziennik Polski vadovybė. Pa
prastai šis dienraštis išeidavo tik 
lenkų kalba. Streiko metu re
daktorius pradėjo šio dienraščio 
pirmąjį ir sporto puslapius spaus 
dinti anglų kalba. Tai turėjo di
delį pasisekimą: dienraščio par
davimas pakilo nuo 40.000 iki 60. 
000 egzempliorių.

Otava.—Kanada savo kariams 
tolimoje šiaurėje pradėjo siųsti 
šaldytą pieną. Atšildytas jis esąs 
visai toks kaip šviežias. Iki šiol 
į šiaurę buvo siunčiami tik pie
no milteliai.

FOUR SEASONS 
TRAVEL.

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

Atveža gimines
nuolat gyventi or pasisvečiuoti.

lėktuvais, laivais, geležinkeliais.

Pasus ir visas parūpiname per

Kreipkitės į mus: 
FOUR SEASONS 

TRAVEL

Susirinkime dalyvavo per 200 
asmenų. Gal būt, pirmą sykį šio
je salėje dalyvavo tiek daug nau 
jųjų ateivių. Jie sudarė apie ket
virtadalį visos publikos. Susi
rinkimą atidarė ir jį vedė Litera
tūros. D-jos pirm. Yla.

Pirmiausia Jrąblėjo “Liaudies 
Balso” reikalai admin. Kostas 
Kilikevičius. "

Pirmas pranešėjas apie lanky
mąsi Lietuvoje buvo Ant. Mar
ios. Jo pranešimas buvo ilgiau
sias -ir, atrodo, be propagandos. 
Jis išvykęs iš Lietuvos prieš 53 
metus ir nesapnavęs, kad vėl ■ 
teks ją pamatyti. Jo brolis buvęs 
išvežtas į Sibirą ir ten miręs. 
Jis susijaudinęs kalbėjo apie su
tikimą Vilpiuje, kur jiems tiek 
daug pagarbos buvę pareikšta. 
Buvęs parodytas universitetas, 
statomi apartamentai ir atstato
ma Trakų pilis. Toliau pro Kau
ną važiavę į Raseinius, Tauragę, 
Klaipėdą, Palangą. Prie Kretin
gos aplankęs 4 kolūkius, kur bu
vę švenčiamos pabaigtuvės. Jie 
buvę kolūkiečių gražiai priimti

• ir vaišinti. “Atrodę visi paten
kinti, tik vienas praeidamas pa
sakęs: “Prakeikta ta Lietuva!”.

Aplankę sidabrinių lapių ūkį 
ir Klaipėdos žvejus. Klaipėdoj 
esą pastatyta 24.000 naujų namų 
(!?) ir statoma bažnyčia. Prie 
jos statybos dirbą 6.000 žmonių. 
Darbininkai čia jų klausę: “Ar 
jūs važiuojate be milicijos?”

Šiaulių buvę sugriauta . 80%. 
Pakraščiuos jau daug atstatyta. 
Tik vidury miesto neatstatyta. 
Saką, kad ten būsią parkai. Iš 
Šiaulių pranešėjas nuvykęs į sa
vo .tėviškę ir ten prabuvęs dvi 
dienas. Kolūkis esąs atsilikęs. 
Kiekvienas kolūkietis turįs po 
60 arų žęęiės. Gauną atlyginimo 
už darbadienį po porą kilogra
mų rugių ir šiek tiek pinigais.

Iš Šiaulių važiavę į Baisogalą. 
Ten Komaro dvare gražiai su
tvarkytas gyvulių ūkis. Dotnu
voj matę bulves, kurios augą že
mėse ir ant viršaus. Žemėse au
gančias naudoją valgiui, o ant 
viršaus augančias sodinimui. Iš 
ten jis nuvažiavęs į Panevėžį, į 
vestuves. Ten baliavoję tris die
nas.

Kauno elektrinės statyboj pa
statyta 18 apartamentų po 3-4 
augštus darbininkams gyventi. 
Ten jis sutikęs A. Vaškelį, gy
venusį Toronte. (Jis 1934 m. iš
tremtas iš Kanados. Red.) Jis sa- 
kęsis gaunąs 2000 rb. į mėn., nes 
turis atsakingą darba. Iš Kauno 
važiavę Garliava - Marijampolė. 
Ten mate gražiausiai susitvar
kiusi kolūkį “Šešupė”. Visi tro
besiai esą nauji, turįs vandentie
kį, elektros šviesą .Druskininkų 
kurortas gražiau atrodąs negu 
Palanga. Bet visur matyti neiš
pasakytas gėrimas.

Sugrįžę Vilniun aplankę tele
vizijos stotį, kuri turinti 200 met 
rų augščio bokštą pareikalavusį 
140.000 tonu geležies!!?). Jie tei- 
ravęsi, kodėl toks didelis skirtu
mas tarp kolūkių: vieni gražiai

susitvarkę, o kiti nuskurę. Sako, 
tai esą priklausą nuo pirminin
ko. Kartais atsiunčią jauną nie
ko neišmanantį apie žemės dirbi
mą pirmininką. Jis pradedąs 
vogti, tai ir kolūkiečiai vagią. 

‘Taip ir nuskurdiną ūkį.
Antra pranešėja buvo Janaus- 

Itienė Bronė. Ji kalbėjo apie 
mokslo bei kultūros įstaigas. 
Tekę dalyvauti Kauno Politech
nikos instituto mokslo metų pra
džios iškilmėse. Matę “Pilėnų” 
operą ir baletą “Audronė”. Ben
drai visur miestuose viskas lie
tuviškai. Tik Vilniuje girdėti ir 
kitu kalbų — lenku ir rusų.

Trečias kalbėtojas Kuisys sa
kėsi nebeturįs daug ko pasaky
ti, nes pirmutiniai kalbėtojai vis
ką pasakę.

Sekanti pranešėja Paužienė 
priminė, kad Profesinių S-gų 
pirm. Baranauskas jai aprodęs 
savo butą—♦ kaip gyvenąs Lie
tuvos augštas valdininkas. Esą, 
mes čia daug geresnius butus tu
rime. Visa jos kalba buvo jaus- 
;minga ir daugiau propagandi
nė. Aplankiusi brolių ūkį. Į mi
tingus jie biją eiti, nes už tai iš 
miško atėję sudeginą trobas. Jai 
rūpėję pąmatytį, vaikų auklėji
mų ir prieglaudas. Ji aplankiusi 
Kuršėnų prieglaudos namus, kur 
viskas taip gražiai sutvarkyta. 
(Pranešėja betgi nepasakė, kad 
Kuršėnų prieglauda yra pastaty
ta Šiaulių apskrities savivaldy- 
-bės nepriklausomybės. laikais). 
Visur esą girdėti lietuviškos dai
nos ir tautiniai rūbai. Ji net at
sivežusi iš Lietuvos tautinius rū
bus, kuriuos parodė susirinku
siems.

Žulys tepasakė, kad jis nesąs 
kalbėtojas ir galįs tik patvirtinti, 
kad jie visur laisvai važinėję ir 
niekas jų nesekęs.

Povilas Pajuodis iš London, 
Ont., irgi kiek atviriau viską iš
pasakojo. Jie buvę visur priima
mi, vaišinami ir vežiojami veltui. 
Jie klausę, kuo jie galėtų atsily
ginti už tokį priėmimą. Jiems 
buvę atsakyta, kad pasakykite, 
ką matėt ir girdėjot, gero ar blo
go, tai ir bus jūsų atsilyginimas. 
.Pajuodžio sesers vyras esąs ad
ventistų kunigas. Turį savo baž
nytėlę ir gyvenamą namą. Kai 
išvažiuojąs kur vyras, tai kuni
go pareigas atliekanti žmona. Bu 
vęs pas brolį ūkyje. Ten vaizdas 
nekoks. Ten buvęs didesnis par
tizanų veikimas. Turėję palikti 
ūki ir keltis į miestą. Esą, iš 
miško ateidavo žmonės ir viską 
išnešdavo. “Amerikos Balsas” 
daug apvylęs ir sugriovęs žmo
nių gyvenimą. Daugelis patikė
ję, kad ateis kas nors išlaisvin
ti, palaikę ryšius su partizanais 
ir atsidūrė Sibire. (Pajuodis yra 
kilęs iš Panevėžio apskr., Sur
degio valse. Red.). Sunku buvę 
pradžioj organizuoti kolūkius, 
nes paskirtus pirmininkus — už- 
mušdavę, o prisirašę prie kol
ūkio ūkininkai, parėję namo ras
davę savo trobesius jau sude
gintus. Turėję pasikviesti armi
ją ir partizanus apmalšinti. 
Daug buvę išvežta į Sibirą. Daž
nai vienas kitą apskundžią, o kai 
atvažiuojanti armija, tai visus 
suimą ir išvežą, — girdi, ką jie 
ten žinos, katras kaltas, katras 
ne. Kolūkių gyvenimas nevieno
das. Vienuose derlių vežą tre
kais, kituose su lanku pakinkyta 
kumelaite. Vienas ūkininkas jam

sakęs: “Aš nemyliu valdžios, ne
kenčiu rusų’”. Bet ligoninių, 
mokyklų statybos, rūpinimasis 
vaikų ateitim, tai gerai. Negali
ma, esą, užginčyti, kad ten nėra 
vargo, jo visur esą, bet jis kas
dien nykstąs.

• Kolūkiuose uždarbiai nuo 300 
rubliu iki 4.000. Kaip dirbą kol
ūkiečiai? Sako, atsikelia 10 vai., 
pradedą dirbti 11. vai., o 12 vai. 
eina pietų dviem valandom. Po 
pietų vėl prasistųmdą kelias va
landas ir’einą namo. Į kolūkių 
(darbą žiūrį pro pirštus ,o praJ 
gyvenimą sau pasidarą iš 60 arų 
sklypelio. “ »

Pranešimams pasibaigus buvo 
daug klausimų, bet kaikurie jų 
buvo taip bendro pobūdžio, kad 
neturėjo tiesioginio ryšio su šių 
žmonių kelione, o kitų jie neat
sakė. Taip viskas paskendo ben
dram ūžesy. Susirinkimas buvo 

(Nukelta Į 3 pusi.)

, kad Į laimėta? Gi praskintas kelias
rusams brautis į rytus. Padalin
ta Korėja, kur po pakartotino 
karo siaubo dar blogiau siena 
pravesta. “Žalieji bijūnai” var
gu tiek žali, kaip kovotojas be 
divizijų mano, jog manytų esant 
tik du kraštutinumus — atomi
nės bombos ir taika. Eilė progų 
praleista kitomis priemonėmis 
sulaikyti tironiją, o tuomet pa
skubomis imta ginkluotis.. Abi 
ousės ginkluojasi ne sportui.

J. F. Dulles jau 1953 m. kal
bėjo: “Nūdien trečdalis pasaulio 
tori pakelti despotų terorą šia
me tamsiame amžiuje. Mes nega
lime morališkai pritarti, kad šis 
laikotarpis liks pastoviu ar pirk
ti savo saugumą pripažįstant 
vergiją”? Pagarba J. F. Dulles, 
kad jis anuomet oaskelbė atvi
rą tiesą, kurią p. Š. nori nuslėp
ei ir tikrovę pakeisti pasakaitė
mis. -

Tik pasityčiojąs iš lietuvių tau 
tos ir viso pavergto pasaulio 
šiandien gali kalbėti apie saulė
tekį. Kokį saulėtekį? Ne aš vie
nas buvau liudininkas saulėte
kio kai Lietuvon iš Maskvos bu
vo parvežta “Stalino saulė”. Ar 
mes turime džiaugtis lietuvių 
tautos naikinimu, tūkstančių 

(Nukelta į 7 psl.)

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus.
W NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti, 

k bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
J vą bei kitus kraštus yra .prieinamiausiai ir pigiausiai per
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Baltic Exporting Co. 
849 College St. (prie Ossington), 

Toronto, tel. LE. 1-3038
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. ' A / ■ • ' “

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m. rugpiūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai siunčia
mi iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro^Streptomycine 30 o 1 gr. su muitu 'S?.90 
Isoniazid 1000 tobl. 50 mgm. 
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophyllin /Theophillin/ 100'tab!. 0.2
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1
Serpasil 500 tobl. 0.25
Vitamin B. Complex 250 tab!.
Phernobarbiton 500 tabl. 1 g r.
Aspirin 1000 tobl
Digoxin 500 tobl 4 .
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureornycin, Achromycin, Chloromycetin

su muštu $4.70
su muitu $1.00
su muitu $1.10
su muitu $2.80
su muitu $4.20
su muitu $4.70
su muitu $11.10
su muitu $r.7o
su muitu $1.60
su muitu $1.70
su muitu $3.80
su muitu $4.60
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Alyvos krosnių va 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6*5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

______ , , , , , , Crystomycine, Erythromy- 
Cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cycioserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

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

paltams naujų vilnoniu juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžia
gų kaino PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šeri 
ne /Jdijonke/ įskaitant visus mokesčius —- TIKTAI .................. $72.30 %

Arba už tų pačią kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos- 
tiumar ir 2 paltai.

Siunčiant į Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti musų įstaigoje Toronte ir k < 

pas ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakietg laiškais prašome » 
nurodyt* pogeidautinų spalvų/.

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: 
Siuvamas mašinas, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinas, laikro- 
džius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, 
medžiagos, maistų ir 1.1.
Pradėjome priiminėti įvairių gėrybių užsakymus j Lenkiją. Gėrybės 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus į Lenkiją: už $1.00 — nuo 90 iki 
100 zlotų. Mažiausia pinigų suma $10.00 plius 1 doleris administra
cijos išlaidoms. —

Iš Anglijos viskų galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinos 
siuntinys gali susidėti i§ įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimų — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė
doms bei žiemai • '

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

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

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

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

Sav. A/KALUZA

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti musų įstaigoje ioronte ir k <. 
ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakietų laiškais prašome I® 
vrk/ti Pi/v'ioirlm if cck/iIv//^ f Ik *

įvairias

$10.00
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laikotarpy, Lenkijoje kaikuriuo- 
se ūkio sektoriuose leista pasi- 

' reikšti privačiai iniciatyvai. Pir
miausia tai įvykdė patys vals
tiečiai žemės ūkyje. Kolchozų 
Lenkijoje, galima sakyti, nebeli
ko. Mašinų traktorių stotys taip 
pat likviduotos, mašinos išpar
duotos privatiems asmenims ar
ba ūkininkų suorganizuotiems 
kooperatyvams. Privati iniciaty
va leista ir pramonės srityje. Vie 
tiniai savi vaidybiniai organai 
furi teisę leisti kurti pramonės 
įmones, kuriose betgi turi būti 
garantuotas savivaldybių arba 
valstybinių organų dominavi
mas, t.y. dalyvavimas valdo
muose organuose, žinoma, įne- 
šant ir kapitalo.

Pastaruoju metu komunistinės 
lenkų sferos susirūpino, kad ši
tokios privačios bendrovės la
bai sparčiai išstumia valstybines 
bei komunistines kooperatines 
įmones. Dėl to smulkiosios pra
monės ir amatų ministerija pa
skelbė naujas taisykles privačių 
įmonių kūrimosi leidimams duo
ti. Partijos organas' “Trybuna 
Ludu”' išspausdino tuo reikalu 
platų straipsnį, kuriame rašo, 
kad per keletą pastarųjų mėne
sių privačių įmonių skaičius nuo 
1.800 pakilęs iki 4.600 ir vis dar 
augąs. Jų veikla nesanti sude-

rinte su valstybės nustatytu ūki
niu planu bei su krašto intere
sais. Kaikurios iš tų privačių 
įmonių siekią užsieninių žaliavų, 
o tam trūkstą devizų. Tiesa, kai
kurios tokios įmonės savo gami
niams galį rasti užsienio rinkų 
dėl to jos turi būti paremtos, ta
čiau esą neleistina, kad jos veik
tų visiškai savarankiškai. Jos tu
rį savo veiklą suderinti su ati
tinkamu valstybiniu centru.

Toliau komunistinis dienraštis 
įrodinėja, kad tokios privačios 
įmonės turį tenkintis vietinių 
žaliavų pertelkliu. Pav. esą ne
suderinama su valstybės intere
sais duoti leidimus kurtis pri
vačioms lentpjūvėms, nes tai ve
dą prie miškų sunaikinimo. Taip 
pat esą nereikalingos privačios 
kosmetinės, tekstilės, sintetinių 
medžiagų gamyklos, kurioms 
reikią užsieninių žaliavų. Reikią, 
be to, neleisti kurtis tokioms pri
vačioms įmonėms, kurios gami
na prekes gaminamas valstybi
nių bei kooperatinių įmonių. Pri- 
vačiosios įmonės turį apsiriboti 
gamyba kasdienio reikalingumo 
daiktų. Betgi reikią būti atsar
giems duodant leidimus kurtis 
pav. kepykloms, kurios pakenk
tų kooperatyvinėms kepykloms 
ir t.t. Kompartija, mat, pajuto, 
kad visas gyvenimas tolsta ir 
tolsta nuo jos ginamos santvar
kos.

1 jos veik-

Ir malda tauta atstovaujama
Neveltui Čikaga vaidnama vi

so pasaulio lietuvių sostine! Daž
nai čia išgirsi lietuviškai šne
kant net ir ten, kur niekad nesi
tikėtum. O ypačiai lietuvių aps
tu Marquette Parke. Čia turime 
ne tik lietuviams skirtą Lithua
nian Piazza, bet ir tokias dau
giausia senųjų lietuvių aukomis 
pastatytas institucijas, kaip šv. 
Kazimiero vienuolynas (seserų), 
Maria High School, šv. Kryžiaus 
ligoninė ar milijono dolerių ver
tės naujoji Šiluvos Marijos šven
tovė.

Mūsų žiniomis, Čikagos bur
mistras Davis stebėjosi, kaip lie
tuviai per Amerikos ir Kanados 
tautinių šokių ir dainų šventę 
užpildė didžiulį amfiteatrą. Jam 
nuostabus atrodė lietuvių orga
nizuotumas ir drausmingumas.

Ir ne tik jis vienas stebisi lie
tuviais. Tokių yra ir daugiau, tik 
mes* patys negadinkime savo 
-'vardo. Apskritai lietuvių svoris 
ir įtaka Čikagoje stiprėja. Sve
timtaučiai juos mini kaip gero 
vardo, organizuotą, drąsių užsi
mojimų tautinę grupę. Tai pa
vyzdys, ką galima pasiekti vie
ningai, sutartinai dirbant — tuo 
stebisi net ir kitataučiai.

Gražus susiklausymas bei or
ganizuotumas parodytas taip pat 
per Šiluvos Marijai skirtą šven
tę— rugsėjo aštuntąją. Jos me
tu neorganizuotoji visuomenė, 
masė parodė tokį drausmingu
mą, kurio kiti nebuvo tikėjęsi. 
Minios, masės tiesiog užpildė 
gatvę, šios rūšies žygiai teikia 
vilčių naujiems organizaciniams 
darbams bei sumanymams.

Didelis dalykas, kad lietuvių 
šios rūšies didingai procesijai 
vadovavo pats vyriausias vietos 

_ . hierarchas — kardinolas Stritch. 
Seniau tokių dalykų visai nebū
davo arba bent žymiai mažiau, 
o dabar, žiūrėk, dalyvauja lietu
vių iškilmėse, taria jiems šiltą 
žodį, prisimena jų ir pavergto
sios Tėvynės likimą jau ne vie
noje vietoje net ir kardinolai. 
O tarp jų kard. Stritch yra vie
nas iš įtakingiausių ir reikšmin
giausių. Net ir Illinois steitas jo 
automobilį atžymėjo N. 1 — kaip 
paties žymiausio ir reikšmin- 
giausio visoje valstybėje, šitoje 
“Amerikos pramonės širdyje”. 
Kardinolas ne tik džiaugėsi lie
tuvių pasaulininkų žygiais, kai 
jie pirmieji ryžosi po visą Ame
rikos šalį pasireikšti apaštalavi
mo darbais ir Katalikų Akcijos 
stiprinimu, bet taip pat domėjosi 
jų religine padėtimi, vadovybe, 
susipažino su dvasininkais, nau
jais planais bei žygiais. Pačia 
procesija buvo labai patenkin
tas. Tikrai, lietuvių žyfhiai ge
riau pasirodyta už gausingus ai
rius, kurių ne vienas stebisi, kad 
kardinolas jau kelintą kartą da
lyvauja lietuvių iškilmėse.

Kardinolą tikintiesiems lietu
viams gražiai pristatė vysk. V. 
Brizgys, tarpininkas tarp bažny
tinės vyresnybės ir lietuvių vi
suomenės. Per iškilmes ir po jų 
teko girdėti ne vieną inteligentą' 
sakant: Ekscelencija — didelis 
visuomenininkas. Jis, kaip ir į 
Šiluvos Marijos tradicijų atgai
vinimą Amerikos žemėje visą 
sielą įdėjęs dabartinis ALRKF 
pirmininkas inž. A. Rudis, su vi
sa eile kitų, parodo, ką galima 
pasiekti pasiryžimu ir organi
zuota, planinga veikla.

Tokiais darbais mūsų tautie
čiai ne tik kaip tikintieji, bet ir 
kaip lietuviai prasikiša tarp sve
timųjų. O tuo pačiu savaime per- 

* šasi mintis: šalia politinio atsto
vavimo ir mūsosios kultūros

tarp svetimųjų reprezentavimo 
—daugiau respekto taip pat mal
dai! Daugiau svečiose žemėse at
gaivinti gražių tautinių ir reli
ginių tėvų žemės tradicijų!

Jei jau bolševikai, paskiausiais 
duomenimis, suskato pavergtoje 
Tėvynėje vėl kelti visą eilę se
niau niekintų ir uitų gražių tau
tinių papročių (Joninių papro
čiai, Rambyno šventės atgaivini
mas, margučių marginimas...), 
juo labiau sąmoningi tautiečiai 
turėtų tos rūšies tradicijas gai
vinti svetur — išlaikydami svei
ką religinę dvasią, gražų tautiš
kumą ir taurų žmoniškumą.

Jeigu tikėti ką rašo Londono, 
Anglijoje, “Intelligence Digest” 
Nr. 226 (šis žurnalas sužvejota 
labai misteriškų žinių, pvz. Sue- 
zo krizės metu), tai išeitų, kad 
po paskutiniųjų įvykių, kurie iš
kišo į priekį maršalą Žukovą, 
Kremliuje diktuoja, tiesiog val
do kariška junta iš 5 asmenų: 3 
maršalai (Konievas, Žukovas, 
Sokolovskis) ir du armijos ge
nerolai (Antanov ir Kurassov). 
Šios piramidės, kuriai, reikia 
spėti, priklausą dar keli šimtai 
vadų, ašimi esą Antonov ir Ku
rassov, du jauni generolai, labai 
palaikomi maršalo Konievo, gi 
maršalo Žukovo rolė esanti grei
čiau tik garbės pirmininko.

“Intel. Digest” tvirtina, kad 
paskutinis Kremliaus valymas 
(Malenkovo ir Co.) kaip tik bu
vo pravestas spaudimu šios kari
nės “didžiųjų penkiukės”, o ne 
Chruščiovo. Jų favoritas esąs 
Anastas Mikojanas. Laikraštis 
mano, kad dar negalas ir prana
šauja Mikojanui didelę ateitį, gi 
Chruščiovo kėdė — silpnai sto
vinti, nors jis esąs laikinai rei
kalingas, kaip iškamša.

Atrodo, kad šio laikraščio pra 
našavimai — labai drąsūs, ypač 
kai jų gi negalima patikrinti (tai 
ir spėlioti — lengva). Tačiau vi
sumoje jie turi keletą logiškai 
gana aiškių taškų, kurie juos iš 
dalies pateisina. Visų pirma, jei
gu yra karinė diktatūra ar bent 
galinga karinė klika, kodėl ji 
nepasirodo viešai, bet paslaptin
gai dangstosi iškamšom — Mi
ko j anų, Chruščiovu? Atsakoma, 
jog bijoma, kad Rusijos liaudis 
galinti pasirodyti prieš juos. 
Liaudis nenorinti karo, pasipik
tintų karinės klikos įsigalėjimu, 
kai ji tebėra baisiai suvargusi, 
nespėjo išsigydyti ir paskutinio
jo karo žaizdų, pragyvenimo 
standartas esąs — vis dar bai
siai žemas. Jos ausyse maloniai, 
girdi, skamba ir dažnai cituoja
mas Malenkovo šūkis: “Mažiau 
patrankų, o daugiau sviesto”, 
dar iš 1953 m., sėdant į Stalino 
sostą. Raudonąją karininkija, 
ypač generolus, gi labai erzino

tai, na ir jiems, girdi, labiausiai 
nepatikęs Malenkovas, savo kal
bose dažnai verkšlendamas “am
žinos taikos” troškimais ir atomo 
pavojais, duodamas suprasti nu
siginklavimo reikalingumą, kad 
perjungti gamybą į taikos ūkį.

Rusijos maršalai likti bedar
biais nesiruošią ,tai jie, bijoda
mi, kad nebūtų spėta pasirašyti 
nusiginklavimo skubėję tą po
ną išspausti, panaudodami Niki
tą 1955 m., (kol liaudis neper- 
daug suerzinta pažadais). Nuo to 
meto Kremliaus ginklų politiką 
diktuojanti karininkija.

Dabar, girdi, kievienas jau 
matome, kad Maskvos laikysena 
daug aštresnė nusiginklavimo 
konferencijose, bet ji ir, bendrai, 
prieš kapitalizmą vis dar aštrė
janti. Ypač, girdi, šiuo metu pa
saulio politikos įtempimas augš- 
tas, aštri ir didelė krizė bręstan
ti Vid. Rytuose. Rusų ginklai ir 
karo ekspertai pasiųsti į Jeme
ną, o dar anksčiau į Egiptą, Sy- 
riją, Afganistaną. Norima para- 
lizuoti naftos 'gamybą arabų 
kraštuose ar bent transportą Vi
duržemio jūra, kuri esanti naf
tos arterija Europai, betgi leng
vai pažeidžiama sovietų subma- 
rinais iš Albanijos, Egipto. Eu
ropos pramonė taptų paklupdyta 
ant kelių ar turėtų nusilenkti 
sovietų malonei. Laikraštis įspė
ja, kad su ugnimi taip lengvai 
nežaidžiama ir mano, kad, jei ar
timiausių kelių mėnesių bėgy 
neatslūgs įtampa Vidur. Rytuo
se, lauktina stambių įvykių ne
vėliau, kaip 18 mėn. bėgy, nežiū
rint Johno Foster Dulles “ra
minimų” ...

Sibire žymus Vladisvotoko

uostas liepos 20 d. rusų dekretu 
— uždarytas užsienio laivams, o 
kartu ir 102 mylių nuo kranto 
jūros- plotai. Japonija ir JAV 
tuoj įteikė protestus, nes tai — 
neleistinas rusų smurtas, antau
sis tarptautinei teisei,' kuri jūras 
laiko tarptautinėmis, išskyrus 
3-6 mylių ruožą nuo kranto. Rug
sėjo 19 d. savo protestą įteikė ir 
britai, pa'grasindami, kad jie ne
laiką save įpareigotais, išskyrus 
3-6 mylių ruožą nuo rusų žemės. 
Galbūt, kad rusai čia daro tik 
nervų bandymus, po to kai pa-’ 
skelbė savo išradimą 5.000 mylių 
raketų (šalia anksčiau pagal ne
oficialius Philip Deane davinius 
po 2.000 į mėn. produkuojamų 
1.750 mylių V2 hitlerinio tipo). 
Ateitis parodys, gal net greit?

Mūsų išvada: Stambi klaida, 
atrodo, ir eilinio skaitytojo logi
kai aiški: kodėl karinė junta 
Maskvoje atsirado 1957 m., o ne 
1953? Juk tada, galingąjį Beriją 
išvertus iš klumpių, kad politi
nės policijos (NKVD) likučiai, 
do tokio smūgio greit neatsigau- 
tų ir neatsilygintų revanšu, kari
nė junta buvo — istorinės logi
kos būtinumas. Raudoniems 
maršalams tada turėjo rūpėti 
gelbėti, ar apsaugoti ateičiai sa
vo kailius. Ar mes galime nai
viai tikėti, kad Berija “vien gra
žiais žodžiais” likviduotas, nei 
pirštu nepanaudojęs savo galin
go aparato?

Atrodo, kad ta “penkių didžių
jų” junta, vedama Žukovo, tėra 
vos naujai pertvarkyto sąstato 
ar, galbūt, tik pirmą kartą vie
šai linksniuojama, bet jos šak
nys greičiau turėjo atsirasti jau 
1953 metais. ' St. B.

tnininkui, dr. A. Trimakui, teko 
parašyti porą laiškų pateikiant 
keletą sugestijų mūsų angliško
sios informacijos reikalais. Kiek
vieną kartą buvo maloniai atsa
kyta. Kaikurios mintys gali būti 
įdomios ir mūsų skaitytojams, 
tad jas čia ir perteikiame.

“... Tikėkite, kad ne tiktai ne
turime tiek lėšų, kad galėtume 
išplėsti VLIKo informacijos dar
bą, kaip reikėtų ir kaip teisin
gai pageidaujate, bet nė VLIKo 
pirmininkas neturi raštininko 
nei kitokio techniško padėjėjo, 
kas jam leistų visur suskubti ir 
viską atlikti. Esame, deja, darbi
ninkai iš pasišventimo ir atlie
kame tik tiek, kiek mums laikas 
leidžia nuo tų pareigų, kurios pa
rūpina . duoną. .x Su angliškąja 
informacija reikalai palengva tai 
sosi, bet pastatyti ją tokioj augš- 
tumoj, kaip savo rašte dėstote, 
reikėtų, kad kiekvienas lietuvis 
aukotų tam tikslui bent po $10. 
O kiek jų po tiek aukoja? Ma
nau, nereikia tai nė aiškinti. Tai
gi, tokia informacija gali būti 
tik mūsų svajonė”.

Ak, toks jau mūsų gyveni
mas, kiekivenas bent kiek ryš
kesnis veiksmas ar noras išgar
sinti lietuviškuosius reikalus, 
tuoj atsiduria prieš lėšų klausi
mą. Tuo pačiu nukenčia bendrie
ji reikalai,

Lietuvaitė “Miss America”' var 
žybose. Neliečiant moralinių 
klausimų kasmetiniuose “Miss 
America” kontestuose, mums 
yra įdomu, kad neseniai pasi
baigusiame tų gražuolių konkur
se, ar tik ne pirmą kartą Ameri
kos istorijoje dalyvavo ir lietu
vių kilmės mergina. Tai “Miss

Prof. Tumėnienės atsiminimai
Buvusi nepriklausomoj Lietu

voj žymi pareigūnė prof. dr. 
Vanda Tumėnienė parašė savo 
atsiminimus. Jie yra įdomūs 
ypač medikams. Ten gausu me
džiagos, kaip Lietuvoje kūrėsi 
medicinos įstaigos, Sveikatos de
partamentas, kaip buvo kovoja
ma su vaikų mirtingumu, kaip 
buvo organizuojamos vaikų sa
natorijos, kova su Tbc ir daug 
kitų įdomių dalykų.

Gerb. autorė yra begalo nuo
širdi tiek savo asmeniniais, tiek 
neprikl. Lietuvos valstybiniais 
reikalais. Jos atsiminimai per
sunkti didele patriotine dvasia, 
kuri anais laikais viešpatavo lie
tuvių studentų tarpe tiek Mask
voje, Petrapilyje, tiek ir laisvo
je Šveicarijoje: Ciuriche, Ber
ne, Ženevoje ir kt. Tos dvasios 
šiandien mes pasigendame jos 
profesipos draugų tarpe. Šian
dien daugiau materializmo, negu 
idealizmo. Nors mūsų tėvynės 
Lietuvos likimas šiandien yra

kur kas tragingesnėje padėtyje, 
negu buvo anais laikais ..,

Prof. dr. V. Tumėnienės “Ma
no atsiminimai” turėtų gulėti 
ant stalo kiekvieno lietuvio gy
dytojo laukiamajame kambary, 
nekalbant jau apie bibliotekos 
spintas. Autorė yra ir šiandien 
sunkioje materialinėje būklėje, 
nes gauna tik socialinės globos 
atlyginimą, kuris nepatenkina 
net kasdieninų pragyvenimo rei
kalų. Taip yra tame didžiame 
laisvės krašte —Amerikoj, kaip 
ir Kanadoj, kur socialinė globa 
toli gražu nėra tokia, kokia yra 
Vokietijoje, Skandinavų valsty
bėse‘ir kit., kur yra įvestos ligo
nių kasos ir socialinis klausimas 
yra išspręstas valstybiniu mastu.

Prof. dr. V. Tumėnienės knygą 
platina J. Karvelis Čikagoje, 
3322 S. Halsted St., Hamiltone 
— J. Pleinys, 87 Sanford Ave. S. 
Kas nori tą įdomią knygą įsigy
ti, gali kreiptis nurodytais adre
sais. Kl. Giedgaudas.
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Kiek jūs sveriate?
PARANKI PALYGINAMOJI LENTELĖ daugiau 

su met-
ŠTAI 
žinomų svorių, kuriuos jūs naudosite Kanadoje . 
rinėmis atitikmenimis.

SVORIAI

1 gramas (gr) arba 100 centigramų...
1 kilogramas (kg) arba 1.000 gramų

0.035 uncijos (oz)
2.204 svaro (Ibs)

1000 kg ............................
1 OZ ................................. 28.350 gramo
1 1b ....................... .......... 0.453 kg.................... 16 oz.
1 šimtasvoris (1 cwt)*.... 45.30 kg.............’....... 100 svarų
1 angliška tona .......... . 906 kg.................... 2000 svarų

IŠSIKIRPKITE IR LAIKYKITE šią parankią 
palyginimų lentelę!

Sekite sekančias “Informacijas”, 
kurias jūsų patogumui pateikia
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PASAULINIS KRYŽIAUS KARAS BRĘSTA
Nežiūrint kiek šių dienų paci

fistai kalbėtų apie taiką ir nežiū
rint kiek dar Londone vadinamų 
nusiginklavimo posėdžių įvyktų 
kiekvienas realiai galvojantis 
žmogus viena tegali pasakyti: 
“Karo neišvengti!...”

Jei kas galvoja kitaip — ne
betiki kilniąja šios žemės keliau
tojo - žmogaus misija...

Jeigu šio meto žmonijoj bedie
viškasis bolševizmas yra okupa
vęs apie 14 mil. kv. mylių žemės 
plotą su apie 800 mil. žmonių, ku
riuos brutaliausiai valdo ir terio- 
ja saujelė komunistų (juk, pav., 
Sovietų Sąjungoj^ iš 200 mil. gy
ventojų, tėra tik nepilni 6 mil. 
komunistų), tai kaip kitaip besu
prasti pasaulio ateitį? Juk anks
čiau, ar truputį vėliau — turės 
gi eiti žmogus žmogaus gelbėti 
iš žmogaus žvėries nasrų..

Pagaliau, ir patys kankinamie
ji — kantrybei išsekus — nebe
pajėgs nešti tos baisios vergijos,

kokią nūdien jiems yra užkrovęs 
žiaurusis komunizmas. Negali
ma manyti, kad taip padėtis bus 
palikta ilgam laikui. Juk komu
nistiniai rėžimai — yra 20-tojo 
amžiaus gėda. Sovietų slaptoji 
policija, pav., ir šiandien, kada 
daugelis vakariečių mano, jog 
raudonųjų rėžimas yra “sulibe- 
ralėjęs”, tebėra didžiausias ver
gų “darbdavys”. Jeigu, pav., kas 
nors iš Sibiro priverčiamųjų dar
bų stovyklų grąžinamas į kilimo 
vietą, tai tik tokie, kurie nusto
ję sveikatos ir nebetinkami ver
gų darbams. Jų vietos, be abejo
nės, papildomos kitais vergais. 
Jeigu kas galvoja, kad Sovietijo- 
je ar kituose raudonųjų domi
nuojamuose kraštuose galima 
apsieiti be vergų darbo, klysta, 
nes valdymo sistema ten parem
ta tik vergų darbu.

Stebėjom ir sekėm kvapą su
laikę pernai spalio mėn. kruvi
niausią revoliuciją Vengrijoje,

Ką pasakoja buvę Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.) 

nutrauktas klausimų galo ne
laukiant, nes nebebuvo jokios 
tvarkos. Paminėsiu tik keletą 
klausimų, į kuriuos buvo šiaip 
ar taip atsakyta.

Kai Morkis buvo pasakęs, kad 
jo brolis mirė išvežtas Sibire, bu
vo paklausta ar buvo jis kuo nu
sikaltęs. Tas atsakė, kad niekuo, 
bet kam įskuhdus buvę išvežta 
ir nekaltų. *

Į klausimą, kodėl Vilniaus ka
tedra paversta muziejumi, Ja
nauskienė atsakė, kad bažnyčių 
buvę perdaug ir buvę norėta, 
kad ją ir iš vidaus matytų ir ne
tinkintieji.

Ar Lietuvos jaunimas kariuo
menėje tarnauja Lietuvoje esan
čiuose daliniuose? — Visoje So v. 
Sąjungoje. Bet jiems tekę Vil
niuje sutikti ir lietuviškai kal
bančių karių. Jie sakęsi atvykę 
Lietuvon mokytis specialybės.

“Tiesoje” ir “Liaudies Balse” 
buvo rašoma, kad Morkis Lietu
voje sakęs, jog ir Kanadoje esą 
tokių lietuvių, kurie atsivežę iš 
lavonų išluptų dantų. Čia jis aiš
kino, jog tai ano “Tiesos” kores
pondento perdėjimas. Jis tik pa-

pasakojęs atvejį, kad čia vienas 
lietuvis prie kortų pajuokavęs, 
jog jis be pinigų turįs dar ir auk
sinių dantų. Jis to rimtai ne
ėmęs. .

Jei Lietuvoje taip rūpinamasi 
žmonių sveikata, tai kodėl iš ten 
taip prašoma vaistų? Janauskie- 
nė aiškino, kad ten visas gy
dymas veltui, bet geresnių vais
tų trūkstą. -

Ką darbininkas, uždirbdamas 
per mėnesį 400-600 rublių, gali 
nusipirkti? Janauskienė aiškino, 
kad moteriški batukai arba suk
nelė kainuoją 180-200 rublių. Ki
to jos aiškinimo nebesigirdėjo.

Pastebėtina dar, kad vienas iš 
pranešėjų prasitarė, jog į Lietu
vą grįžęs buvęs torontietis Gai
žauskas pasakęs, kad į Kanadą 
grįžtų keliais, jei galėtų.

kurią sutraiškė bolševikų tan
kai, • taipogi girdėjome ir gerai 
žinome apie “tautinio komuniz
mo laimėjimą” Lenkijoj,.dar te
beprisimename sukilimą Rytinėj 
Vokietijoj, kur raudonieji pralie
jo nemaža vokiečių patrijotų 
kraujo. Pralietas nekaltas žmo
nių krajas—nenueis niekais. Juo 
patręštoj žemėj — išaugs dau
giau didvyrių, kurie ir vėl sieks 
žmoniškumo teisių atstatymo. 
Niekur dar nėra tartas galutinis 
žodis. Rytinė Vokietija tebėra 
raudonųjų okupuota ir laikoma 
kruvinomis replėmis suspausta. 
Tokia padėtis, būkime tikri, ne
galės pasilikti ant visados. Taip 
pat Lenkijoj — nesitęs šiandieni
nė tvarka. Lenkijoj arba turės 
būti pasiekta visiška laisvė arba 
laisvės pastangos vėl bus sutraiš
kytos sovietinių tankų vikšrais, 
kaip buvo Vengrijoj. Taigi, šių 
dienų pasaulio padėtis artėja 
prie dilemos: arba, arba...

Daugelio pavergtų kraštų, jų 
tarpe ir Pabaltijo valstybių-stu
dentų desperatiški sukilimai ir 
beviltiški pasipriešinimai paver
gėjams rodo, jog baigia išsekti 
pavergtųjų kantrybė, baigiamos 
išsemti jų jėgos...

Taigi, diena iš dienos pasaulis 
artėja prie lemiamo žygio. Bus 
arba vienas pasaulis, arba jo vi
siškai nebus. Dviejų — taip va
dinamų, komunistinio ir demo
kratinio pasaulių — negali būti. 
Dar laisvi pasaulio galiūnai, bu
vę generolai, dabar pasidarę pa
cifistais, turės sau kelią pasirink
ti: arba gelbėti kitus žmones iš 
žmonių - žvėrių, arba patiems 
pasilikti belaukiant anų likimo...

Pr. Alšėnas.

muši Lietuvoje. Iš pavardės 
sprendžiant, tautybe toji mergi
na tikriausiai nebūtų lietuvaitė, 
bet gimimu ji tikrai yra Lietu
vos pilietė. Iš 51-os varžybose 
dalyvavusių merginų tik dvi .te
buvo gimusios užsieny, tai mūsų . 
minėtoji ir Graikijoje gimusi 
Astried Papamichael “Miss New 
York City”.

Amerikos katalikų vyskupai 
yra uždraudę katalikėms mer
gaitėms dalyvauti grožio varžy
bose, kuriose yra akcentuojami 
merginų fiziniai privalumai. į

“Svarbi” oro linija. “Tiesoje” 
talpinami skelbimai, reklamuo
jantieji naują orinio susisiekimo 
liniją Lietuvoje, tai Vilniaus— 
Rokiškio ruožas. Kasdien lėktu
vai iš Vilniaus išskrenda 8.30 ir 
atskrenda į Rokiškį 9.40. Gi iš 
Rokiškio išskrenda 10.40. Bilieto 
kaina 50 rublių. ;

Kažin kokie ten tie lėktuvai, 
kad iš Vilniaus į Rokiškį skren
da virš valandos.

Dar iš skelbimų “Tiesoje”. Ta
me laikraštyje vis dažniau atsi
randa įvairių reklaminių skelbi
mų, lyg sekant “buržuazinės” 
spaudos puslapius. Taip, buyo 
išspausdintas skelbimas siūląs 
pirkti, tik nesusilaužykite liežu
vio beskaitydami, — barotermo- 
higrometrus. Tai prietaisas slė
giui, temperatūrai ir oro drėg
numui patalpose matuoti. Jo kai
na, kaip rašoma, sumažinta — 46 
rubliai.

Neužmiršti ir grožio reikalai. 
Skelbiama, kad vyriausios ga
lanterijos prekybos valdybos 
(Gląvgalanterija) Lietuvos res
publikinė bazė parduoda natū
ralią chną — gerą priemonę 
plaukų augimui pagerinti, jų 
šaknims sustiprinti, pleiskanoms 
pašalinti, suteikti plaukams grą
žų žvilgesį nepakeičiant plaukų 
spalvos. Gi naudojant tą sovie
tinę chną, toliau sakoma, ypa
tingu būdu (jis nenurodytas), ji 
galinti atstoti dažymo priemo
nę, nudažančią plaukus. įvairiais 
atspalviais — nuo auksiniai gel
tono iki rusvo. Kožkodėl nepa
minėta raudona spalva — ji gi 
populiari ten.

Latviai ir kaviaras. Australų 
teniso komanda grįždama namo 
dėl susidariusių kliūčių 24 vai. 
buvo užlaikyta latvių sostinėje 
Rygoje. Grįžę australai pasako
jo, kad Rygoje jie visą laiką te
buvę maitinami kaviaru,— ketu
ris kartus dienoje, neišskiriant 
ir pusryčių. Kiekvieną 'kartą 
maistas buvęs yis tas pats: kiau
šiniai ir kaviaras.

Altas ar ALT? Prieš kiek lai
ko vienam mūsų kultūros žurna
le, kitas autorius reiškė nuomo
nę, jog mes bereikalo kaikurių 
įstaigų pavadinimus žymime ma
žosiomis raidėmis, nes .tuo kaž
kaip ir visuomenės akyse tokių 
institucijų prestižas susimažina. 
Tektų pritarti anoms mintims 
ir siūlyti, bent mūsų spaudos 
puslapiuose, nesekti sovietiniais 
papročiais, kurie turi ten viso
kias “pramprekybas, narkom- 
pyščepromus ir Lt.“, o lietuviš
kąsias įstaigas, veiksnius, vadin
ti ir rašyti didžiosiom raidėm — 
ALT, VLIK, BALF ir t.t. Sunku 
ir pasakyti, kokiu būdu mūsuose 
gan greit prigijo, tie sumažini
mai ir nuo kada pradėjome žy
mėti Altus, Vlikus, Balfus, lyg 
tai būtų kokie Jonai, Petrai ar 
Simonai. Grąžinkime bent savų
jų tarpe prestižą įstaigoms, ku
rios tikrai to yra užsipelniusios.

AL Gimantas.

100 tobl. 70c. 48 toW. 40c. 24 toW. 20c. 12 toW. 10c

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo

ASPIRIN
TWA DC MARK KM.

A MODUCT OF

Jus negausite nieko geresnio. •. 

Net dvigubai daugiau mokėdami!

Jei jūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
dieglių, atsimink —

t

Otava. — 1956 m. Kanadoje 
gaisrai padarė $115 mil. nuosto
lių. Žuvo juose 601 asmuo ir su
žeista apie 1000.

Vašingtonas. — Lenkija vėl 
nori prašyti JAV paskolinti $200 
mil. maistu ir kalnų pramonės 
mašinomis.

Greitai sustabdo skausmus

FMTMUtf

HUMCHU 
cous

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai, 

kurių niekas, nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte. 

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą. 

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys. 

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
berniukams.

GARSŪS 
NUO 

1868 METŲ



JMNUNU, M.

ris seseriai į Argentiną: 
uolyno griuvėsiai tebesto- 
įp ..liudytojai karo audros, 
esniame korpuse mes įsi- 
ie gyventi ir tikimės pa- 

.griuvėsius pašalinti... 
^aądieniškame gyvenime 
e kaip ir visi pasauliečiai 
feuF.\(Arg. LB).

“Tulpės” 
Konrado) kavute yr^; viso 
> dabartinės pažibos, ku- 

vigi .miesto ręs- 
ĮĮyįlgkaftjnėš. Versalis Pa
vadinamas Gintaru.

tuo kmo teatrų vardai pa- 
> j&uv.. Kąpitplis dabar

niekados negali būti. Ką gi, nors 
ir labai gaila, tačiau teko atsisa
kyti. įmonės geraširdžiai norėjo 
mum ąpadary ti .gero, tačiau, ma
tyt, nežino-siuntimo tvarkos”.

Buvę ‘Vorkutoje vokiečiai be
laisviai pranešė apie anuo metu 
buvusį tenai Beleckį Joną, Si
maitį (o gal -Šimaitį), brolius 
Pilkus (vienas iš jų Antanas), 
Barauską (apie 55 m. amž.) ir 
Šenlauską (apie 35 m. amž.).

(E) Atleistas prokuroras ru
sas. “Tiesa” rugsėjo 7 d. prane
šė-.kad “ryšium su perėjimu į 
kitą darbą drg. Baęharovas Ge
orgijus atleistas iš Lietuvos TSR 
prokuroro pareigu”. Čia pat pra

laikraščių prenumeratas, t.y. 
“Tėviškės Žiburius” ir “N. Lie
tuvą”. Meninėje programoje da
lyvauja ’V. Verlkaičio kvartetas 
ir solistė Stefa Mašalaitė Ypač 
Įdomus yra V. Verįkaičio kvar
tetas, kuris turėjo didelio .pasi
sekimo Clevąlande, Detroite ir 
kitur. Bilietų galima gauti iš 
anksto spaudos kioske po liet, 
bažnyčia.

Ateitininkų kuopa prašo ga
linčius paaukoti loterijai fantų. 
Rriima J. .Pleinys ir A. Grajaus- 
kaitėč Visi maloniai laukiami! 
Pradžia 7 .vai. vak. Gros puikus 
orkestras. Kl. G.

Vasario IG^gimn. rugsėjo 25 d. 
pasiųsta. $323. Tai.aukos nuolati
nių rėmėjų birželio - rugpjūčio 

•St. -Pilipavičiaus vad. būr. 
-r-^$55, Br. .Grajausko Nr. 

.$45, Z. Orvido .Nr. 18 —

lename iš Vilniaus,
ticijos patarėją drg. Galinąitį

kuristbuvo-gautas šią vasarą Va- 
karūose, tarp kitko rašoma: “štai 

gyvenimą, kurį .aš gyvenu 
c— jis .nekoks. Jo Jūs mums ne- 
payydėkite, nors esame tėvynė
je, 'Yra kunigu, vaikščiojančių 
apiplyšusių, yra bedarbių su 
ęugštuoju mokslu — o bemoks
liai mašinėlėmis važinėja. Tokia 
pąs.mųs lygybė. Daigelis žmonių 
skursta,.© negyvena... Aš pats, 
jeigu leistų, išvykčiau į užsienį. 
Niekas neleis”. "

Toliau rašoma:
“.. ..Praeitą savaitę turėiome 

džiaugsme, tačiau tuojau teko ir 
• nuliūsti. Atėio siuntinys iš dėdės 

gyvenančio-USA. .Jisai buvo įkai 
puotas pasakiškai augšta kaina, 
būtent .2,230 rublių. Dėl mūsų 
tai .yęą milžiniški pinigai. Kad 
uždirbti šią sumą man reikia 
dirbti .keturius mėnesius ir to- 
kjos sumos pas mumis niekados,

tyyai .prokurorą skiria pati Mas
kva, nors Lietuvoje veikia Tei
singumo ministerija. Bacharovas 
išbuvo Lietuvos vyriausiu pro
kuroru Ilgą eilę metų.

J Vilniaus ,uniyersįtetą įstojo 
apie 700 naujų studentų. Dau
giau tfcaįp pusė jų apgyvendinti 
Studentų bendrabučiuose. Sti
pendijas gauną 82% -.visų stu-

(E) JLupikiški .muitai. Vienas 
iš Vak. Vokietijos siuntė saviš
kiams vynuogių cukraus, .kuris 
Vokietijoje .kainavo DM. 1,75. Gi 
gavėjas Lietuvoje muito turėjo 
sumokėti 14 rublių.

(E) Marijampolės cukraus fob 
tikas šiemet perdirbo cukrines 
nendres. Dabar toji vasaros .se
zono gamyba baigta ir ruošiama
si cukrinių runkelių perdirbi-1 
mui.

Mieluosius _ ",
ALDONĄ LANKUTYTĘ ir ANTANĄ LAUGALĮ, 

lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime daug

Hamiltono, Ont., Tautinių Šokių Grupė.

M -

.pagerbtas š.v. Tėvo .medaliu 
“Bene.Metanti”

.Rugsėjo 22,(1.. 4 vai. p.p.. gražio
je -Kristaus .Karaliaus ikatedroje, 
dalyvaujant (tūkstantinei miniai 
tikinčiųjų, ,daug ;kunigų ir sese
lių, Jo Ekscelencija Hamiltono 
vyskupas J. F. Ryan tarp kitų ,59 
jo vy^iupijps nusipelniusių as-, 
menų, įteikė .ir^Hetuviui inž. .Jo
nui Kšivickui “Bene Merenti” 
medalį- *

Jnž. ,J. Krivickas buvo Hamil- 
tęnp -V. Ąušros Vartų bažnyčios; 
statybos komiteto pirmininkas, 
duosnųs bažnyčios -reikaluose ir 
dabartinis ^parapijos komiteto 
pirmipipikas.

j..E. ,vy§k. J. F. Ryan pagerb
damas jį, kartu pagerbė visą -lie
tuvių parapiją. Iš -tikro, ši para
pija yra jau gražiai susitvarkiu
si .įvairiais .atžvilgiais.

Jnž. .Kšivioką nuoširdžiai svei
kiname ir linkime sėkmės.

Įdomus spaudos balius. Spalio 
12 ,d. H. ateitininkų kuopa ruo
šia, didelį ir įdomų Spaudos Balių 
Royal Gonnaųght Hotel kristali
nėje salėje. Bus turtinga loterija, 
fantų tarpe galima bus išlošti

Žemaičiai Hamiltono Liet. Namu Fondo avangarde

Mi

IBS

(Tęsinys iš “TŽ” 36 nr.) , 
Pasistočiau šio staipsnio užda

viniu -supažindinti tautiečius su 
pirmaisiais NF nariais, prisidė
jusiais prie Hamiltono Tautos 
Namų įsigijimo tūkstantine do
lerių. ‘Pirmiausia -tenka sustoti 
ties tauria St. U ik i o asmenybe. 
Jis toks buvo jau jaunystėje ir 
toks išliko iki mūsų dienų, nors 
ir ilgą laiką gyveno toli nuo tė
vų šalies. Kai 1919 ,m., palikęs 
ramią -savo Žemaitijos tėviškę, 
turėdamas tik 18 njetų, pasiruo
šė į savanorių pulkus, savo a.a. 
mamytės .buvo pastatytas visu 
žemaitišku nenuolaidumu prieš 
dilemą: “Arba būk namuose ar
ba aš davęs daugiau nenoriu ma
tyti!” “Mama, kas eis kariauti už 
Lietuvą -tėvynę?” — buvo dus
lus, priuildytas ašarų sūnaus 
Stasio klausimas.

*$r išėjau. Po eilės metų grįžęs 
i tėviškę jos jau gyvos nebera
dau“ — tyliu susimąsčiusiu bal
su kalbėjo Stasys. Jutau, kad jis 
mintyąe klajoja anų laikų prisi
minimuose.

Toks yra Stasys Uikis, tik to
dėl jis galėjo patikėti du tūks
tančius stvo grynu prakaitu Stel 
co’je sunkiai uždirbtu pinigų 
(vieną savo vardu, o kitą brolio 
Antano anūkės Janytės Kane- 
vaitės -vardu).

“Aš savanoris už Lietuvą tė
vynę, aš savanoris už Lietuvių

'Namus. Aš .duodu juos, nes my
liu jaunus lietuvius (naujai at
vykusius. ;Sk. St.). Jei reikės aš 
ir visą savo kapitalą investuo
siu, bet Lietuvių Namai Hamil
tone -turi atsistoti”, — ugningais 
žodžiais kalbėjo Stasys.

Gimė jis 190,1 m. Auksodžių 
k., Viekšnių valsč., Laižuvos pa
rapijoje. Jo tėvai turėjo stambų 
40 dešimtinių ūkį. 1919 m., savo 
jaunystės žydėjime, palieka tė
viške .ir išeina savanoriu -tėvynės 
ginti. Dalyvavęs visose kauty
nėse. laimingai grįžta į namus, 
bet tylus Žemaitiios kaimas ne
nuramina jo veržlios prigimties. 
Ne laimės ieškoti (jos jam užte
ko ir Lietuvoie), bet veržlios 
jaunystės stumiamas, jis 1927 m. 
atvvksta i Kanadą. Pataiko į šį 
kraštą tokiu laikų, kada žmogus 
darbininkas vertas čia (šio kraš
to terminu tariant) tik $5 mėne
siui. Ir taip net 12 metų nežino
mos ateities ir desperacijos. Ne- 
taio kaip kad mums, naujiesiems 
ateiviams, kurie pataikėme į Ka
nada jos žvdėjimo laikotarpiu. 
Pagaliau 1942 m. įsitvirtina rim
toje darbovietėje — Stelco, kur 
be pertraukos ir iki šiol dirba. 
Prabūgusi varge jaunystė, ne
suteikė progos net šeimai sukur
ti. Vienišas ir dabar gyvena, dar 
pilnas energijos, sveikatos. Augš 
tas. lieknas, labai patrauklaus 
būdo ir imponuojančios išvaiz-

dos jis yra mums gyvu ir retu 
pavyzdžių, kaip mums visiems 
reikėtų reaguoti į savos tautos 
reikalus. .Ilgai gyvuok mielasis, 
tautieti, Stasy, ir ,į>ūk mums sa
vo gerąja dvasia impulsu nenu
ilstamai dirbti kol Hamiltpno 
padangė pamatys gražius Tau
tos Namus; 1

Antrąjį tūkstanties dolerių že-: 
kį jis išrašė NF savo (brolio .anū-j 
kės Juozo ir .Onutės Kanevu vy
riausios dukrelės Janės Kape- 
vaitės vardu. Dabar ji yra pil
nateisė šios stambios .dayanos- 
paveldėtoja ir gąrbinga NF na-! 
rė. Gimė ji jau Kanadoje J941', 
m. (Šiuo metu mokosi Delta Se-j 
condary School, Igyaigrečiai im-' 
dama akordeono pamokas. Šioje 
srityje ji parodė didelių gabu
mų ir ia jau girdėjome visoje 
eilėje lietuviškų programų. Ji 
taip pat groja tautiniu šokių gru
pei visose jos repeticijose ir pa
sirodymuose. Rradėiusi muzikos 
pamokas nuo 8 metų amžiaus, 
ji dabar yra toli pažengusi ir jau 
turi kelis savo mokinius. Linki
me gabiajai mūsų kolonijos 
akordeonistei gražiausios atei
ties!

Malonu mums buvo nors pra
bėgomis susipažinti su šiais ge
raisiais tautiečiais. Tikime, kad 
jų taurus pavyzdys paskatins 
mus visus pagal savo išteklius 
prie NF prisidėti. Sk, St.

17 
$43, Ad- Dalangausko Nr. 82 
(prieš tai vadovautas V. Marke
vičiaus) — $66, J. Trečioko Nr. 
L78.— $60, :ir J. Miksi oNr. 184 
^-^54. Į.Z. Orvido vadov. būre- 
liųs.puo rūgščio l.d. įstojo 2 nau
ji rėmėjai: Onutė Dramantienė 
ir Saleziečių gimn. — Elzytė 
Kazickiepė.

Krosnims alyvą per NF rug- 
piūčio *mėn. užsisakė 13 asmenų: 

. J. ^Pyragius, :B. Liškauskas, V. 
Kazlauskas, A.'.Sarpalius, E. Mes 
kauskas, fB. .Orvidas, A. Juozapa
vičius, J. Ordyniec, A. Jusys, A. 
Vindašius, 'V. Miškinis, J. Sta
naitis, Elv. Grinienė. Už šias su
tartis Namu Fondas rugsėjo 21 
d. gavo iš >Gilles Guy $195 čekį. 
Tautiečiams už šią stambią NF 
paramą <maloniai dėkojame .

’Tautos Fondo Atst. skyriaus 
surengtas rugsėjo 21 d. Royal 
Connaught salėje vakaras turė- 

i jo 1į15 svečių. Tik gerai pasise
kusios ^loterijos dėka gauta šiek 
tiek pelno.

Visoms liet. org. reikėtų susi
tarti ir iš ankst6 pasiskirstyti pa
rengimų datomis visiems me
tams; darant juos nedažniau, 
kaip kas antrą savaitę. Kitu at
veju -mes tik remiame salių sa
vininkus, o org. lieka tik nuotru
pos.

HLNamų Fondas maloniai dė
koja 6 naujiems nariams, įsto
jusiems į jį su šimtu doleriu: 
Lukoševičiui Povilui, Prancke- 
vičiui Petrui, Klevienei Eugeni
jai, Kriaučiūnaitei Rūtai (2% 
m. iš Fruitland, Ont.), šniuoliui 
Mečiui ir Kazlauskienei Magda
lenai .... .. j

'Iš Kriaučiūnų šeimos NF jau 
turėjo -2 narius. Dabar susilaukė 
ir jų vienturtės dukrelės Rūtos. 
Jos-tėveliams lietuviškas ačiū.

Malonu atskirai padėkoti ge- 
irajai E. Klevienei, kuri iš savo 
uždirbtų tabake pinigų nedvejo- 
.dama atskyrė šimtinę Lietuvių 
Namams. Nors ir pasiuntę savo 
artimiesiems per pusantrų metų 
44 siuntinius, teturėdami 4-rių 
šeimoje vieną dirbantį, jie sura
do galimybę ir į NF įsijungti...

Praėjusiame “TŽ” 39 nr. pami
nėtas Visockis Jonas. įnešdamas! 

;į NF $100 nariu įrašė savo jau
niausia dukrelę Dalią.

Bružai iš Fruitland, Ont., ir 
ponios mamytė D. Savickienė, 

;nuėmę šįmetinį vaisių derlių, 
kaip buvo žadėję, -taip ir padarė: 
rugsėjo 21 d. į NF įnešė po šim
tinę. Ačiū, ačiū, ačiū.

Teresė ir Jonas Povilauskai 
.rugsėjo(4 d. sulaukė pirmojo vai- 
ko 'Irąnos Dalios. Linkime jai ge- 
iFiausios lietuviškos ateities.

'Mieloji Teresėlė yra aktyvi 
Liet. Kat. Moterų D%jos skyriaus 
■narė, vienus metus puikiai vado
vavusi šios D-.jos rėmėjų (būre
liui, išlaikančiam Saleziečių gim 
,nazijqįe 'Italijoje vieną mokinį.

HLNF sjpaiio 1 d. suėjo 1% m. 
fnuo įsisteigimo. Ši o-ja pasiry- 
,žusi per sekančius pusantrų me- 
itų -pritraukti (prie Liet. Namų! 

, visus Hamiltono ir apylinkių lie- 
>tuvius« Ligšiolini savo planą ji 
pilnai įvykdė. Tikėkimės, kad 
.gerųjų tautiečių menama, ji ir 
antrąją savo tplano pusę išpildys.

Sk. St.
Apylinkės valdyba po vasaros 

Vėl įsijungia į eilinius bendruo- 
rpeųės darbus. Pagrindinių dar
ybų -eilėje solidarumo mokesčio 
rinkimo vajus, kuris pradedamas 
jspalk) J <d- Visi tautiečiai prąšo- 
.<ni (neątsįsakyti -sumokėti solida
rumo imdkestį, kai į namus at
silankys apylinkės vald. nariai

pogi daromi pasiruošimai Ka
riuomenės šventės ritinėjimui. 
Valdyba pradėjo susirašinėjimą 
dėl prelegento atsikvietimo.

Apyl. v-tbos narys >K. Žukaus
kas .užmezgė ryšius su Hamilto- 
no televiziios ir.radio-CHML sto 
timis. Jo dėka plačiai buvo pa
reklamuota V Lietuvių Diena. 
Taipgi P. Vaitonio laimėjimas 
Kanados šachmatų pirmenybėse 
buvo atitinkamai pagarsintas, 
paminint ir tautiečių rengtą pa
gerbimą. K. Žukauskas dėjo pa
stangas gauti nemokamą pusva
landį radio programoje, kuri dėl 
permažo lietuvių skaičiaus Ha» 
miltone stočiai buvo nepriimtu 
na. Tačiau stotis pažadėjo -ret
karčiais duoti lietuviškos mu
zikos ir dainų per kitas progra
mas.

Inž. A. Jazbučio .iniciatyva, 
kartu ir stambiausia jo auka bei 
darbu, kun .dr. J. Tadarauskd 
kunigystės 20 m. sukakties -pro
ga, buvo įteikta parapijai dova
na garsintuvas, kuris tinka <ne 
tik bažnyčioje, bet ir salėje pa
naudoti.

Apylinkės -valdyba paskyrė 
$100 iP. Vaitonio kelionės išlai
doms vykstant sį Vancouver! 
šachmatų .pirmenybėms.

Lietuvių Enciklopedijos įleidi
mo darbas yra įpusėjęs. Leidėjas 
prašo laiku apsimokėti prenu
meratą. Taip pat -pęašomi, ku
rie dar nėra užsisakę LE tą pa
daryti. Išsimokėjimo sąlygos yra 
labai lengvos. .Hamiltone prenu
meratą apmokėti galima pas LE 
atstovą St. Dalių, '5Q6 Sherman 
Ave. So., tel. 1FU. 5-8602.

Liet. Kredito draugija Talka 
per vasaros mėnesius darė ;kiek 
mažesnį -augimą, (tačiau vistįek 
stūmėsi pirmyn. Rugpiūčio mėn. 
buvo parduota šėrų už-$38.389,50. 
Depozitoriai $13.638,14. Kasoje 
pinigais $7.778,50. Išduota pasko
lų iki -rugpiūčio 31 d. $45.937;14. 
Balansas suvestas $54.551;16. Na
rių 220. Padarytas reikšmingas 
nutarimas, kad -už bankelyje lai
komus deposito sąskaitoje pini
gus pakelti procentą iki 3^2 nuo 
liepos 1 d. Anksčiau buvo 3%. 
Kuo toliau tuo didesnis lietuvių 
skaičius jungiasi ;į bankelio na
rių eiles, kuris patarnauja teik
damas paskolas ir priimdamas 
indėlius. Bet dalis tautiečių dar 
nepilnai supranta bankelio kaipo 
kooperatiško vieneto paskirtį ir 
dažnai suklaidinami įvairių kom 
panijų, kurios skelbiasi per laik
raščius, kad imančios tik 6% už 
paskolas, o faktiškai paima 12% 
ir daugiau. Paprastai procentai 
yra iš kalno priskaičiuoti prie 
.bendros sumos ir skolos mažėji- 
;mas nebeturi įtakos procentų 
mažėjimui. Be to, kartais priver-. 
čia imti pas juos gyvybės drau
dimą tokiai pat sumai kaip ir sko 
linamoji suma ir t.t. Rezultate, 
(kuris baidėsi, kad bankelyje 
reiks mokėti 12%, o kompanijai 
tik 6%, moka 13% ir daugiau. 
Bankelis skolina iš 12%, bet ne- 
priskaitant iš anksto procentų 
pirmyn, tik už einamą mėnesį. 
Bendra skolos sumai mažėjant 
mažėja ir procentų suma, taip 
;kad rezultate išeina metinis 
.procentas tik 7. Knygutėje nieko 
nesibaidant rodomi mėnesiniai! 
mokėjimai skolos ir kiek priskai 
čiuota procentų. Kompanijos ne
parodo tokiuose mokėjimuose' 
■kiek priskaičiuota procentų. -Be 
;to, nemokamas gyvybės draudi
mas, kad mirties atveju nenu
kenčia šeima, nes skola neieško
ma iš turto. Ant tokios skolini
mosi meškerės per kompanijas' 
jau yra/užkliuvę keletas lietu
vių, kurie tyliai niekam nepasa
kodami keiksnoja, kad leidosi 
taip lengvai priviliojami to 6%.

Yra dar skaudesnių pavyzdžių' 
kai ateina į bankeli pagalbos pra 
syti visiškoje bėdoje atsidūrę. 
Vyras pasiskolino iš banko 1000 
dol. Būdamas senesnio amžiaus 
dirba mažai apmokamą darbą. 
Su gautais pinigais užpirko na
mą. Po metų sunkiai suserga, at
gula ligoninėn. Ateina terminas 
bankui mokėti, nėra pinigo — 
gręsia namo netekimas. Q .čia; 
dar ligoninei, daktarams mokė
ti. Žmona aimanuoja ir verkia 
atbėgusi į bankelį. Paskolą čia 
gauna tuo nustumdama banko 
terminus, bet rezultate vistiek 
dar daug skolos lieka. O kas bus, 
i ei vyras po sunkios ligos nega
lės dirbti? Bankui vistiek skolą 
reiks grąžinti? Bankelyje gi -mir
ties atveju arba visišku nedar- 

I bingumo atveju skola iš turto ne

j Lietuviai pasaulyje

centras .'Lietuvoje buvo Kaune 
prie šv. Mikalojaus bažnyčios, o 
skyrius turėjo jčiobiškėje, Per
naravoje ir kt„ įsigijo ūkį New 
Hampshire valstybėje. Seselės 
ten kuria vienuolyną ir prieglau
dą seneliams. •

Amerikoje vienuolyno atkūri
mu rūpinasi sesuo Rafaelė Šimo
nytė, QSB. Jų adresas: Benedic
tine -Sisters, Wallame Rd,, .Bed
ford, N.H.

'Paulius Jurkus, vienas iš “Dar 
bininko” redaktorių, šių :metų 
“Draugo” premijos laimėtojas, 
rugsėjo .21 :d. susituokė su Vida 
Rėklaityte.

tKun. idr. ,V. 'Bartuška, dirbęs 
San Diego, Cal., vyskupijos ku
rijoje ;ir kunigų seminarijoje, 
persikėlė į -St. -Edmund’s para
piją Brooklyne.

Lietuvos kvota .imigruoti į JA 
Valstybes yra 386 asmenys.- Po 
karo pagal .specialų ;DP įsileidi
mo aktą -įvažiavo Lietuvos pilie
čių nežiūrint <tos kvotos net dvi
dešimts keli tūkstančiai. Tada 
buvo nustatyta, kad visų tų kraš 
tų, -iš kurių įvažiavo DP kvotos 
sumažinamos pusiau, kol tuo 
būdu bus atskaityta tada įvažia
vęs normą prašokęs skaičius. 
Nuo to meto.Lietuvos kvota li
ko tik 193 .asmenys. Prięš .treje
tą savaičių prezidentui -pasira
šius .imigracijos įstatymo pakei
timą, .kuris kvotų .įsiskolinimą 
nubraukia, Lietuvos kvota vėl 
pakilo aki .386.

Los Augeles .Supreme Court į 
prisiekusiųjų teismą (jury) 1958 
m. vasario sesijai yra paskyręs 
ir du naujuosius ateivius lietu
vius: O. Bakūniėnę ir Br. Dūdą.

Dali. A. Rūkštelė su šeima iš 
Los .Angeles persikėlė apsigy
venti į Čikagą.

Bail. Adomas ‘Varnas įrengė 
savo naują studiją ir priima mo
kinius.

Liet. Atgimimo Sąjūdžio (LA 
S) JAV vietinipkijos skyrių ir 
grandžių ątsovų suvažiavimas 
šaukiamas 1957 m. lapkričio 9-10 
d.d. Čikagoje.

Simo Velbasio -baleto studija 
Bridgeporte veikia jau septintus 
metus, o pernai atidaryta antra 
studija Market Parke.

Operetę ’’Šikšnosparnis” (J. 
Strauso) stato spalio 13 d. Kaz.1 
Steponavičiaus vadovaujamas 
“Pirmyn” choras. ‘

Gydytojų fraternitiečių suva
žiavime Čikagoje į valdybą iš
rinkti: pirm. V. Tauras, sėkr. A. 
Garūnas, iždin. S. Budrys.

St. Baranauskas lapkričio 10 
d. koncertuos Bostone. Koncer
tą organizuoja “Laisvės Varpo” 
.radijo programa.
VOKWUA

(E) Baltijos Taryba .pasiuntė 
telegramą Europos ūkininkų 
kongreso prezidiumui Helsinky
je, atkreipdama dėmesį į sunkią 
Lietuvos, Latvijos -ir Estijos ūki
ninkų padėtį, panašią į -vergų gy
venimą. Kaikur (kolchozuose už 
.darbo dieną išmoka mažiau kaip 
1 rublį ir mažiau kaip 1 kg grū
dų. Tai yra baisaus kolonijalinio 
išnaudojimo sistema. Šimtai 
(tūkstančių ūkininkų -buvo iš
tremti, kalinami ar žudomi..Kas

Catharines, Ont.
Velykoms apylinkės valdybos 

pastangomis-per BALF buvo pa
siųsta į Vokietiją sergantiems ir 
seneliams sušelpti $72. .šiomis 
dienomis gautos padėkos: 17 li
gonių vardu iš Gautingo sana
torijos dėkoja J. Vaivada, iš 
Hamburgo už savo sergančią šei
mą dėkoja Jonas Lingė ir iš Weh 
nen už sergančią dukterį — Vin
centa Kudamiehė. Sako: Tegul 
Dievas Jums suteikia geros svei
katos už Jūsų atjaučiančią širdį.

5 
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vasarą tūkstančiai išvežami į 
Kazachstaną. Kreipiamasi į viso 
pasaulio ūkininkus, raginant 
juos kovai prieš sovietų vergiją. 
Be to, kongresas buvo prašomas 
daryti žygių, kad būtų pasiųsta 
į sPabaltijo kraštus tyrimo ko
misija paba lt iečių ūkininkų pa
dėčiai tirti ir atkreipti viso pa
saulio dėmesį j Sovietų nusikal
timus prieš Pabaltijo ūkininkus.

Jnž. Jonas Augustaitis atosto
gų metu su grupe vokiečių tu
ristų yra per Šveicariją ir Pran
cūziją išvykęs į Ispaniją, kur 
numatė aplankyti eilę miestų.

Hamburg. Daugelis lietuvių 
keliais į naujus butus, kuriuos 
stato įvairios statybos -bendro
vės, apgyvendindamos kiekvie
name naujai pastatytame name 
po porą pabėgėlių šeimų. Tokia 
sistema mūsų tautiečiai išsklai
domi svetimųjų tarpe. Lietuvių 
tarpe -kyla rimtas susirūpinimas 
dėl ateities lietuviškos veiklos.

Mūsų vaikai turėjo galimybę 
praleisti vasaros atostogas vieni 
Šveicarijoje vasaros lietuvių 
vaikų stovykloje, o kiti Italijoje 
Tėvų Saleziečių lietuviškoje vai
kų kolonijoje. Vaikai sugrįžo 
sveiki, fiziškai sustiprėję, dva
siniai atsigavę, gerokai pagilinę 
lietuvių kalbos žinojimą, išmo
kę daugelį lietuviškų giesmių ir 
dainų. Visi su didėliu dėkingu
mu mini savo stovyklos vadovus 
ir kitus geradarius.

Paskutiniu laiku aplankė mus 
svečiai -kun. Vladas Mažrimas iš 
Floridos, kun. K. Kuzminskas iš 
Haag, Vincas- Zokas iš Anglijos. 
ITALIJA

PLB Europos kraštų valdybų 
pirmininkų suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 13-15 d. Romoje, Lietu
vių šv. Kazimiero Kolegijos pa
talpose. Jį sušaukė PLB Europos 
kraštų generalinis sekretoriatas. 
Dienotvarkėje buvo gen. sekre
toriaus, atstovų ir kitų praneši
mai, lietuvybės išlaikymo klau
simai, “Europos Lietuvio” reika
lai, Pasaulio Lietuvių Seimo, so
vietinės repatrijacijos ir kiti 
klausimai, taip pat darbų planas 
1957-58 metams.
D. BRITANIJA

Liet. Sodyba, kaip skundžiasi 
“Europos Lietuvyje” L-a, .esanti 
nėr mažai lankoma lietuvių. Su
sirenka lietuviai ten tik per Sek- 

’tninįų sąskrydį, o vasaroti mažai 
vykstą. Šių metų birželio mėn. 
lietuviai tesudrę 10% Sodybos 
vasarotojų. Liepos mėnesį lietu
vių buvę 20%. Daugiausia vasa
roją lenkų, ypač -tokių, kurie ka
da yra turėję ką bendro su Lie
tuva — joje buvę, esą lietuviško 
kilimo ir pan. Kiti dar ir kokį 
lietuvišką žodį moką.

L-a tą reiškinį apgailestauja, 
bet primena, kad be vasarotojų ’ 
Sodyba juk negali išsilaikyti, 
tad lietuviams neatvykstant len
ką -svetimus priimti.
PRANCŪZIJA

.(E) Prancūzijos LB-nė ruošia
si rinkimams į Krašto Tarybą. 
Tuo tikslu Krašto Valdyba išlei
do atsišaukimą į Prancūzijos lie
tuvius. Krašto Valdyba taip pat 
kviečia Prancūzijos lietuvius sa
vo aukomis prisidėti prie Pasau
lio Lietuvių Seimo ruoširho. Pa
žymima, kad'šis seimas mums 
visiems laisvuose kraštuose gy
venantiems yra ypatingai svar
bus, nes jis mus ;apjungs bend
ram lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvės darbui.

Prancūzijos Sveitnišalių. Lęgi- 
jone jau devintus metus tarnau
ja Jonas Tomkus, dabar turįs 
sergant-major laipsnį. Šiemet, 
eidamas vieno- karinio dalinio 
tiekimo - skyriaus vedėjo parei- ’ 
gas, jis yra gavęs iš Prancūzų ■ 
Kariuomenės Alžire Vyriausio 
Intendanto du viešus pagyrimus 
už sąžiningą pareigų ėiimą.

Pastaruoju laiku Sgt.-major
Prisidėjusiems šią rinkliavą [Tomkus -su žmona ir sūnumi Ge- 

pravesti ir visiems aukotojams 
apyl. valdyba dar kartą nuošir
džiai -dėkoja. Valdyba.

diminu praleido atostogas Pary
žiuje ir Austrijoje, kurioje yra 
gyvenęs kaip tremtinys.

arba 'kiti-įgalioti rinkėjai, kurie ieškoma, nes yra nemokamai ap- 
'^daviųės formalius kvitus. Tai-1 drausta.v J. D.

VYKSTANTIEMS I ROCHESTER}!
’ Aplankykite lietuvišką

“NJAGARA” RESTAURANT
1034 Hudoson Ave., Rochester 21, N.V. Telefonas KO. ,6-9802 

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Hamiltono 1r apylinkės lietusiai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra Apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

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

jUkrainska Knyha
Jūsų sudarytus .medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei 

I maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos ,nusta- 
g tytas kainas.
I Pcs mus gdite įsigyti geriausios rūiies ongliškas dryžuotos medžiagos, .odk 
.1 nių kurtkių, batų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

1 Toto pat galime pasiųsti iš Kanados oro ,-Mtu iakrodžius, foto aparatus, 
i kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos star-.-, r!???* nnktetėlius.

■ Visokios rūšies vaistus, vitaminus. PVx. 5 kg; šokolado $27; 5 
R $8.75; kO kg. kiaulinių taukų $25.50; -10 kg. cukraus Hd.'OO;
I laikrodis, 17 jsw. $27.00.

MtfO.
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KLB Kuttim Fondo premija
KLB Kulūtros Tondas buvo 

paskelbęs vaikų literatūros 1956- 
87 m. literatūrinę premiją $300, 
kurios mecenatais yra Toronto 
šv. Jono Kr .parapija, Prisikeli

amo iparąpija -ir Kanados Liet

šytoja, gyvenanti Čikagoje.
Antras autorius Petras Želva

-.■v

:ts

Kultūros ir knygų pasauly

; Kultūros Fondo kviesta kon
kurso įjūry komisija, susidedan
ti iš kun. Bol. Pacevičiaus — 
pirm., -Stasės Prapūolenytės — 
sekretoriaus ir inarių: Valerijos 
Anysienės ir Antano .Gurevi
čiaus, '.vietoje sergančio Tėvo 
Stepono Rapolo, QFM, KF pirm. 
Iz. Matusevičiūtės, savo posėdy
je. įvykusiame š.m. rugsėjo 21 
d., iš .visų prisiųstų 6 rankraščių 
atžymėtinais rado ir paskyrė 
$200 .dovaną Ramunės slapyvar
džiu pasirašytam veikalėliui 
“Devyngalvis”, ir $100 dovaną 
“Keturių pasakų” autoriui Pet
rui Želvai.

Slaptuosius vokus atidarė KF 
pirm. flz. Matusevičiūtė. Paaiš
kėję, kad Ramunės slapyvardžiu 
pasirašiusi yra Sonė Tomarienė 
- Pipiraitė, vaikų literatūros ra-

■gyvenąs Australijoje, Canberra.
Rašytojas Pilka - Pilkalnis ku

ria savo pasakas sekdamas liau
dies pasakų motyvais. Tai labai 
sveikintinas jo -pasirinkimas. 
Naudodamas liaudies pasakas 
savo kūrybai jungiasi su savo 
gimtąja tėvų žeme.

Dėl tolumo su rašytoju Pilka - 
-Pilkalniu, gyvenančiu Aus’trali- 
joje, negalėjome susisiekti, ne
gavome nei jo biografijos nei ko 
daugiau -iš ;jo kūrybos. Tą pada
rysime vėliau, kai jo laiškai pa
nieks mus.

Senė. Tomarienė - Pipiraitė 
mūsų vaikų literatūroje yra*ne 
naujokė. Jau nuo jaunų dienų ji 
spausdina savo eilėraščius bei 

-vaikams skirtus vaidinimėlius 
visaie pėrodinėje spaudoje.

KLB ’Kultūros Fondas sveiki
na naujus vaikų literatūrinės 
dovanos gavėjus ir linki jiems 
kuo geriausios sėkmės -kelti mū
sų negausią vaikų literatūrą ir 
pradžiuginti mūsų mažuosius.

“Draugo” romano premijos šių 
metų mecenatas yra Jonas And
riulis, pagarsėjęs savo sūrių ga
myba. Jau gauti 4 rankraščiai. 
Premijos įteikimas numatytas 
vasario 8 d.

Tėvai Marijonai Čikagos prie-

Elenos’Tumienės pirmąją po
ezijos knygą “Karaliai ir šven
tieji” leidžia “Lietuvių Dienų” 
leidykla Los Angeles.

Lietuvių lenkų Adomo Micke
vičiaus vardo .draugija. (E) Lon
done jau ilgesnis laikas buvo ta-

miesty Marians Hills atidarė riamasi lietuvių ir lenkų egzilų 
mažąja seminariją berniukams, kultūrinio bendradarbiavimo 
norintiems būti kunigais. Prii- (reikalu. Tų pasitarimų išvadoje 
mami mokiniai baigę pradžios įsteigta “Lietuvių - Lenkų Ado- 
mokyklą. Kursas išeinamas su mo Mickevičiaus vardo Draugi- 
sustiprintomis lietuvių ir lotynų ja Didžiojoje Britanijoje”.

SONĖ TOMARIENĖ
gimė iPajūrėlio bažnytkaimy, 
Kvėdarnos valse., Tauragės ap., 
vargonininko šeimoje, vyriausia 
iš devynių vaikų. Pradžios ir vi
durinę -mokyklą lankė Naumies
tyje, .baigė mokytojų seminariįą 
Tauragėje. Mokytojavo Taura
gės .ap. ;pradžios mokyklose iki 
1939 :m„ ,kada išvyko į Ameriką. 
Čikągoje lankė Chicago City Ju- 

• nįor -.College, Washburn Trade 
School iir University of Chicago, 
kur -studijavo kalbas if litera
tūrą.

Čikagoje dirbo Loretto ligo
ninėje knygvede, kontroliere 
Sears Roebuck kompanijoj, dės
tė lietuvių tautinius šokius ir 
vaidybą šv. Kazimiero Akade
mijoje, šokius Moksleivių an
samblyje.

Ištekėjo 1946 m. Vyras Harry 
Tomaras, anglų kalbos ir dramos 
mokytojas Lindbom High School 
Čikągoje. Vyras yra didelis lite
ratūros -mėgėjas, rašo eilėraš
čius, kurių keletą rinkinių turi 
paruošęs spaudai.

Tomarienė -pradėjo rašinėti 
vaiku ‘būdama “Žvaigždutėje”, 
bet -pirmas suaugusios eilėraštis 
buvo išspausdintas 1939 m. “Nau 
jienose”. Savo kūrybą spausdi- 

<no “Drauge”, “Naujienose”, “Eg
lutėje”, “Sandaroje”, “Aiduose”, 
“Laiškuose Lietuviams”, “Lietu
vių Dienose”, “Motery” ir kt.

Išspausdinta: “Saulės vestu- 
vės”, pasakos, 1957 m. paruošta 
spaudai: “Senolės pasakos”, “De
vyngalvis”.

Pareigos: Lietuvių Rašytojų 
Draugijos iždininkė, Lietuvių

PIPIRAITĖ
Mokytojų Sąjungos Centro vi
cepirmininkė.

•i**

Antrieji metai pranciškonų gimnazijai

kalbos pamokomis. Seminarijos 
rektorių paskirtas kun. dr. V. 
Rimšelis.

Jubiliejinis At-kų kongresas 
50 metų organizacinei veiklai 
paminėti, šaukiamas 1960 m. lie
pos 2-4 d.d.

Pasauliečių Apaštalavimo kon 
.grėsė Romoje, spalio 5-11 d.d„ 
At-ku Feder, atstovaus prof. dr. 
Zen. Ivinskis. *

Trys socialdemokratai išleis 
atsiminimus. Prof. J. Kamins
ko atsiminimų I t. jau atiduotas 
spausdinti. Knyga renkama L. 
Enciklopedijos spaustuvėje. Ji 
išeis dar šį rudenį. Išviso ^atsimi
nimų būsią 3 tomai. Prof. Ka
minskas yra žymus socialdemok
ratų veikėjas, visuomenininkas 
,ir .politikas, buvęs pirmasis VLI 
Ko pirmininkas dar Lietuvoje.

Kipras Bielinis taip pat žymus 
socialdemokratų veikėjas, irgi 
rašo savo atsiminimus. Kitais 
metais jie būsią atiduoti spaudai. 
K. Bielinis yra vad. knygnešių 
karaliaus sūnus. Dabar jis yra 
LLK narys.

Vladas Požėla, advokatas, 
trumpalaikis vidaus reikalų mi- 
nisteris 1926 m., iki perversmo, 
kai vadė socialdemokratų, valst. 
liaudininkų ir mažumų koalicija, 
dabar gyvenąs Australijoje, taip 
pat baigęs rašyti savo atsimini
mus ir juos baigiąs tvarkyti.

Australijos Liet. Spaudos Ar
chyvą prieš porą metų įkūrė L. 
Kat. Kultūros Draugija Sydne- 
juje. Jam vadovauja B. Žalys, 
rinkdamas visus Australijos liet, 
leidinius, įvairius raštus ir by
las. Archyvas jau turi daug 
spaudinių ir nemažai dokumen
tinės medžiagos.

Iš JAV atvyksta Prancūzijon 
studijuoti V. Skrupskelytė ir D. 
Karaliūtė. Pirmoji studijuos 
prancūzų kalbą ir literatūrą, 
antroji — politinius mokslus. Be 
jų, muziką studijuoti iš Čikagos 
jau yra atvykusi Beata Monsta- 
vičiūtė.

Skulptorius J. Bakis, šį pava
sarį sėkmingai suruošęs savo kū
rinių parodą Paryžiuje, vasaros 
metu su žmona studijų tikslais 
aplankė Prancūziją, Italiją, Is
paniją. Rugsėjo mėn. grįžta Ka- 
nadon.

Tapytojas V. Kasiulis su šei
ma atostogas praleidžia Švedi
joje. Menininkas Švedijoje dar 
pasiliks kurį laiką, nes spalio 
mėn. viduryje Stockholme ren
giama jo kūrinių paroda.

(E) Lietuvių architektūros pa
roda rugsėjo 15 d. buvo atidary
ta Sao Paulo mieste, kurioje nu
šviečiama Lietuvos nepriklauso
mybės laikų architektūra ir da
bartiniai lietuvių architektų lai
mėjimai išeivijoje.

(E) Lietuvės Pasauliniame ka
talikių moterų kongrese. Rugsė
jo 29-30 d. ir spalių 1-4 d.d. Ro
moje įvyksta pasaulinis katali
kių kongresas. Šį kongresą orga-’ 
nizuoja Pasaulinė Katalikių Mo
terų Organizacijų Unija — UM 
OFČ, kuriai priklauso 36 mili
jonai katalikių moterų. Pašau-! 
iinę Lietuvių katalikių Organi- 
zaciių Sąjungą — PLKOS, šia
me kongrese atstovaus B. Šlepe- 
tytė - Venskuvienė iš Paryžiaus, 
PLKOS atstovė prie Pasaulinės 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos ir G. Vaitekūnaitė - Ka- 
neb iš Niujorko, — PLKOS C. 
Valdybos vicepirmininkė.

Dienraštis “Draugas” pakėlė, 
prenumeratos mokestį JAV ir 
Kanadoje iki $10, o Čikagoje ir 
užsieniuose iki $12. Iki šiol “Dr.” 
prenumerata buvo: JAV ir Ka
nadoje $8, Čikagoje $9, o užsie
niuose $11.

Draugijos steigėjai, susirinkę 
Lietuvių Namuose Londone, pri
ėmė jos įstatus, pagal kuriuos 
naujosios organiacijos tikslais 
laikomi užmegimas santykių 
tarp lietuvių ir lenkų egzilų D. 
Britanijoje. Pabrėžiama, kad 
kultūriniai abiejų tautų turtai 
yra toji vertybė, kuri turi būti 
abiejų pusių galimai geriau pa
žinta. Priimti nutarimai organi
zuoti viešus pasirodymus, kurie 
įgalintų abi puses supažindinti 
viena kitą su savaisiais kultūri- 
■niais ir meno laimėjimais, taip 
pat rengti draugijinius pobūvius 
ir tarpininkauti mezgant santy
kius tarp giminingų abiejų tau
tų grupių organizacijų. Draugi
jos nariu gali būti kiekvienas as
muo, kuris sutinka bendradar
biauti jos veikloje. Naują narį 
priima d-jos valdyba dviem na
riam rekomendavus. Valdybą 
sudaro šeši asmenys — po tris iš 
kiekvienos tautinės grupės. Pir
mininkas ir sekretorius renkami 
pakaitomis 1 metams iš kitos tau 
tinės grupės. Visuotiniuose susi
rinkimuose kiekviena tautinė 
.grupė teturi vieno balso teisę, 
.vis tiek kiek susirinkime daly
vautų kurios pusės narių. Kaip 
pagrindas šią draugiją steigiant 
buvo priimti steigėjų pareiški
mai dėl veiklos. Steigėjais iš len
kų pusės yra: Wielhorski, K. 
Okulicz, H. Sukiennicka, S. 
Szmitdt, F. Wislouch, W. Wiel
horski, A. Urbanski ir H. Za- 
bielski. Iš lietuvių: V. Akelaitis, 
K. Barėnas, R. Baublys, P. Duo
ba, S. Nenortas, F. Neveravičius, 
T. Vidugiris ir J. Vilčinskas. Lai 
kinąją valdybą sudaro: E. Kud- 
revicz, W. Wielhorski, H. Za- 
biėlski, K. Barėnas, R. Baublys 
ir F. Neveravičius. Burtų keliu 
.pirmininkavimas teko H. Za- 
bielskiui, sekretoriumi liko R. 
Baublys. Steigėjai pasisakė už 
Lietuvos ir v Lenkijos visišką 
laisvę.

(E). Spausdinami nauji. Lietu-, 
vos žemėlapiai. LTSR Švietimo 
ministerijai užsakius, visasąjun
ginės geodezijos ir kartografijos 
valdybos Rygos kartografijos 
fabrikas spausdina 1957/58 moks 
lo metams mokyklinių Lietuvos 
žemėlapių komplektą. Jį sudaro 
makyklinis sieninis Lietuvos fi
zinis * žemėlapis masteliu 1:300. 
000, Lietuvos fizinis žemėlapis 
masteliu 1:10.000.000. Sieninia
me žemėlapyje numatyta atžy
mėti valstybinės, respublikinės, 
rajonų ir rezervatų sienos, Lie
tuvos ežerai; upės su žymiausiais 
intakais, svarbesnės balos, upių 
laivybos pradžia, reljefas, nau
dingos iškasenos, susisiekimo ke
liai, rajonų centrai ir miestai. 
Lietuvos fizinis žemėlapis, skir
tas mokiniams, bus sieninio že
mėlapio kopija.

“Informacija” apie Lietuvą
Angliškose enciklopedijose ir 

šiaip apžvalginėse knygose apie 
’Lietuvą kartais labai keistai in
formuojama. Pay. “The World 
Book” — Organized Knowledge 
in Story and Picture, — apie Lie
tuvą rašoma: “...Paskutinėmis 
lapkričio dienomis 1918 m. pa
skelbta respublika su sostine 
Ryga. 1921 m. sudarė sąjungą su 
Latvija ir Estija bendram apsi
gynimui. Lietuvių skaičius apy
tikriai yra 4.800.000. Sostinė Vil
nius turi 214.000 gyv.”

Apie Latviją nieko nėra para
šyta, bet apie latvius (Letts) 
taip rašo: “Apie 300.000 latvių 
gyvena Rytų Prūsijoje, jų buvu
sioje tėvynėje senovėj, iš kur jie 
kryžiuočiu ordino buvo išstum
ti”. “ L.

Rugsėjo 9 d. pranciškonų gim
nazijoje Kennėbunkporte pra
dėti antrieji mokslo’metai. Šie
met į šią mokyklą atvyko 40 ber
niukų iš įvairių Amerikos bei 
Kanados vietovių. Gimnazijoje 
veikia dvi pirmosios klasės. Kitą 
rudenį atidaroma ir trečioji.

Mokslo metai buvo pradėti 
pamaldomis, kurias vienuolyno 
koplyčioje atlaikė Tėvas Jonas

Dybūrys. Jis pasakė ir pamoks
lą. Po Mišių visi rinkosi į gim
nazijos salę, kur mokiniai buvo 
nuteikti mylėti mokslą, laikytis 
tvarkos ir supažindinti’su auklė
tojais. Gimnazijos rektorius Tė
vas Jurgis Gailiušis savo kalboje 
visu smarkumu palietė lietuvy
bės klausimą, ragindamas visus 
mokinius šnekėtis tik lietuviš
kai. Čia lietuvių kalbą yra vai-

Prisiųsta paminėti

džios pripažinta dėstomuoju da
lyku ir ją visą laiką vartoti įpa
reigojami tiek mokiniai, tiek 
mokytojai. Rektorius pažymėjo, 
kad nuo lietuvybės skiepijimo 
bei saugojimo jaunojoje kartoje 
visiškai priklauso ir šios mokyk
los ateitis.

Atidarius antrąją. klasę, šie
met padaugėjo ir mokytojų. 
Gimnazijoje dėsto šie Tėvai 
pranciškonai: Jonas Adomavi
čius, Gabrielius Baltrušaitis, Jo
nas Dyburys, Rafaelis Šakalys, 
Bonaventūra Tamoliūnas. Moki
nių auklėtoju ir nuolatniu pri
žiūrėtoju šiems metams paskir
tas Tėvas Rafaelis Šakalys.

Ugdant gimnaziją, dabar yra 
iškilęs naujų erdvesnių patalpų 
reikalas, kurio nebegalima ati
dėlioti. Naujai statybai jau su
daryti planai ir telkiamos aukos. 
Tikimasi naująją mokyklą pa
statyti šį rudenį, kad ateinan
čiais mokslo metais būtų, galima 
erdviose ir jaukiose klasėse tęs
ti pradėtą darbą. G.

Ateitis, 1957 m. rugsėjis, Nr. 7, 
145-168 psl.

Turinys: Kun. St. Yla, Instau- 
racija, ko siekiame if kokiu bū
du; Atgaivinta Šiluvos šventė; 
J. Gailiušvtė, Kuo moksl. at-kas 
gali prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo?; Alf. Sušinskas, Nie
kingieji jaunimo idealai; O. Ali- 
šytė, Paskutinis laiškas; I. Sta- 
saitė, Mūsų stovykla; dr. VI. Vi
liamas, Prieš 30 metų Palangoje; 
A. K., Jaunimo dienos Čikagoje; 
eilėraščiai D. Sadūnaitės. B. Da- 
bušytės, D. Prikoekytes, N. Na- 
rutės.

Dienos tarp daigoraižių, Stu
dentijos jubiliejinis leidinys, Chi 
cago 1957.

Jaunimo žvgiai, 1957 m., Nr. 2- 
3 (11-12). 40 psl.

Turiny: A. Sušinskas, Ken
čiančiųjų šauksmas nukreiptas

ir į mus; 'P. Maldeikis, Politika 
ir auklėjimas; Br. Zumeris, Poli
tika be Dievo; A. J. Kasulaitis, 
Į federalinę Vidurio Europą; V. 
Kavaliūnas, Metafiziniai Platono 
politikos pagrindai; Krikšč. De- 
mokr. Internacionalas komuniz
mo krizės klausimu; Pijus XII 
apie krikščionį valdžioje.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1957 
m., rugpiūtis, Nr. 8, .225-256 ps.l

Laiškai Lietuviams, 1957 m. 
rugsėjo mėn., vol. VIII, Nr. 8, 
225-256 psl.

Smarkiai atpigintos maisto kainos

NEPALIKITE
visako aklai rizikai-

PALIKITE
SU

savo seimai
pragyvenimu.

KOKIU BŪDU?

laiku n uola i-

k

t- E.

pigiausiai ir 
per

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

$3.75
12.70
5.85
5.50
9.80

vaikų pudra išlaiko 
vaikų odą sausą.

Tik Z.B.T.
. vaikų pudra t u-r i 

savyje alyvų.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais arba atvykstan

čiais iš Lietuvos.

Nuvykti galima laivu "Batory" kas 
mėnesį. Nesezoniniu 
dos.

Užsisakykite vietas 
geriausiai

FOUR SEASONS 
TRAVEL

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

- Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų siuntiniai į Vakarų Vokietiją 

iš Danijos sandėlių:
20 sv. cukraus ...........

100 sv. kvietinių miltų
20 sv. ryžių ........
14 sv. taukų .............

3 sv. kavos /dėžutė/
Siuntiniai be muito ir galima siųsti 
tiek, kiek norite. Prisiųskite pinigus 
ir <

Investuodami j 
savo apdraudę!

KNIAUKUTIS IR KUKUTIS
Kniau kniau kniau Kniaukutis: 
“Atvažiavo Kukutis 
Su stikliniais batais. 
Su šiaudiniais ratais”.

- Laumvaikis Kukutis
Vežime kriokšėjo, 
Katinėlis Kniauka 
Botagu pokšėjo.

• Plas plas plas plazdena 
Botagėlio šilkas, 
■Vežimėlį traukia 
Dyi pelytės pilkos. .
Šių šių šių šiušena 
Šįaudinukai ratai, 
Cink cink cink cinksena 
Stiklinukai batai.
Privažiavo girią, 
Už šakos užkliuvo — 
Kukos vežimėlis
Virto ir sugriuvo. >
Ratai šiaudinukai 
-Šių šių siu sukiužo!
Batai stiklinukai
Cink cink cink sudužo!
Katinėlis Kniauka 
Ir Kuka laumytist 
Pasilenkę liepą, 
Geni jos šakytes.
Iš skiedrų ir tošių — 
Vežimėlis -dryžas, 
Iš karnų liepinių — 
Dvejos dailios vyžos.
Vyželes nupynė
Ir pilkoms pelytėms, 
Vyžomis apmaustė 
Jų mažas kojytes.
“Ei, greičiau, žirgeliai!” 
Katinėlis kniaukia, 
“Laumė motinėlė 
Vakarienei laukia”.
Plas plas plas plazdena 
Botagėlio šilkos, 
Cyp cyp cyp cypsena 
Pelytukės pilkos,
Gir gir gir girgždena 
Batai kaminukai, 
Dar dar dar dardena 
•Ratai Kepinukai.
Kniau kniau kniau Kniaukutis: 
“Parvažiuo Kukutis 
Su kaminiais batais, 
Su liepiniais ratais”.

UŽSISAKYKITE

I .DOMINION COAL & WOOD CO. 
Atstovas V. AUŠROTAS 

Telefonas LE. 5-0527 
Anglys išvežioįamos ir šeštadieniais.

Tik ZJB.T.
vaiku pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimą.

• MOTINOS! ..
YARTOK.TZ.B.T.VK**

adreso ir gavėjos per 2-3 savaites 
visus maisto siuntinius gaus.

SIUNTINIAI I RUSIJOS 
TERITORIJĄ:

Vaistai nuo vėžio Sarkomycin 5 gr. 
$29.00 su muitu ir visomis išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo džiovos, širdies,, 

augšto kraujo spaudimo ir kt.

2 kostiumams ir 2 paltams medžiaga 
pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export 
539 NOTRE DAME AVĖ.

WINNIPEG 2, Man.
Sav. S. BUJOKAS.

Namų savininkų dėmesiui!
Kūrenimo sezonas čia pat. Ar išvalyta ir paruošta žiemai kros
nis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOKAS KEMAJTIS

NORFOLK ROOFING A HEATING €0.
69 NAPIER, HAMILTON, ONT. TEL JA. 7-6281

VARTOJAMA IR PATIKIMA 17 00 LIGONINĖSE

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ 
ir kitus Rytų Furopos kraštus (USSR) 

žemiausios kainos Kanadoje!
Greičiausias pristatymas!

22 svarai cukraus
22 svarai miltų
22 svarai taukų ....
22 svarai ryžių ....

ir eilė kitu.

SI 1.95
Si | .95

s 14.75

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

PHna garantijai Didžiausia firma!

JANIQUE TUAOtUe CO. LTD.
835 QUEEN ST. W, TORONTO 3. ONT. TEL. EM. 44025.

SKYRIAI:
HAMILTON, ONT., -652A Barton St. E. Tel. LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, ONT., 66 Church St. Tel. MU. 2-9171 
EDMONTON; ALTA,, 10649 — 97-th St, Tel. 23839 
BUFFALO, N.Y., 1162 Broadway, Tel. FI. 1-1272. 
irkituose miestuose

TAIP PAT SIUNČIAME LĖKTUVU, EXPRESU 
IR J SIBIRĄ.

SHUR HEET SALES CO. LTD
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHOHE FU. 5-7743

South <of Mohowk Rd., Highway 4, (James St. S.)

Jūšų lietuviška namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningas patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošė padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos bumelius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTI HUE- FLO FURNACES

CONTINUE- FLO ALYVOS KROSNYS:
★ AugŠčiausios -kokybės
★ Ekonomiškiausios
★ Tvirtas įmontavimas
★ Tykus veikimas
★ Puošni išvaizda
★ 1O-čiai metų garantija
★ Duoda natūraliai drėgną orą

24 valandų patarnavimas.ANTANAS SIMKEVIČIUS 
President - Soles Monoger __

Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743
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CARLING'S
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū

rinis narnos, 2 virtuvės, vieta gara
žui. Arti susisiekimo. Viena skola ba
lansui. Dundas - Montrose - rajone.

$4.500 įmokėti, 12 kamb. mūri
nis pusiau atskiras namas su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Alyva 
apšildomas, 2 vonios, 2 virtuvės. Taip 
kaip dupleksas. Bloor - Dufferin raj.

ŠEŠTADIENI.
Croatia - Sudbury Aštria

SEKMADIENI, 
Caledonia - Danforth

AVRO - Oakville

PIRMADIENI, 
Vikings - 7000 Club

$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.

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

TORONTO 
METRO LEAGUE -

AT ST. CLAIR STADIUM

Spalio 5

Ji Ji ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LE. 1-2471
PERKANT AR PARDUODANT BET KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, KREIPKITĖS { ŠIĄ LIETUVIAMS GERAI ŽI
NOMA FIRMĄ. TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ ĮVAIRIŲ 
NAMŲ, BIZNIŲ,-SKLYPŲ, TABAKO FARMŲ, APARTMEN- 
TŲ IR KITOKIŲ NUOSAVYBIŲ. SUDAROME PASKOLAS.

TĖVISKŽS ŽIBURIAI

i

|
V

Dundas - Brock Ave.
.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

mos. jnod. virtuvė, alyva šildomas, 
plius kambarys rūsyje, namas be $Ko-

$3.000 įmokėti, 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vonios, vandeniu alyva 
šikfotoas, geras nuomavimui. -

Oakmount Rd. • High Pork 
$3.700; j^nokėtj. 7 kamb, mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 modem, 
virtuvės, alyva šildomas,, garažas su 
privačiu ^džiovimu ;Geros išsimokėji- 
mo sąlygos.

Qakyrood • St. Clair 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
narnos, 2 mod. virtuvės, alyva Šildo
mos, garažas su privaliu įvažiavimu.

High Park - Bloor 
.5^*500. įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu, xilyva šildomas. _ „ 

Rūnnymede - Bloor
$5-6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras 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, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vande
niu alyva dildomas; ekstra dideli kam
bariai, didelis sklypas, privatus įva
žiavimas.

« Parkdale rajone
$7-8.000 įmokėti, 11 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 vonios, 2 vir~ , 
tuyės, vandeniu alyva šildomas, dvi-

Šachmatai. Šį sekmadienį, 
spalio 6 d., 3 vai. p.p., Lietuvių 
Namuose įvyks Vyčio šachmati
ninkų susirinkimas. Susirinkime 
daylvaus ir dabartinis Kanados 
šachmatų meisteris P. Vaitonis. 
Po susirinkimo įvyks žaibo tur
nyras ir, jei susirinks didesnis 
dąlyvių skaičius, P. Vaitonis 
duos ir simultaną. Susirinkime 
ir žaidimuose kviečiami daly
vauti ir visi šachmatų mėgėjai, 
nepriklausą kitiems klubams.

i 
s

t 
t

fį 
i į

Sunnyside - High Park
$8.000.įmokėti ar mažiau, 10 kam
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- 

rslufas mūrinis namas, 4 vonios, 4 
"virtuvės/ vandeniu alyva šildomas.
Didžiulis sklypas, geras nuomavimui.

Benzino stotis
$10-15.000 įmokėti/, benzino stotis, 
garažas, -restoronas ir nomas, geroje 
vietoje; puiki apyvarta, didelis skly
pas, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Sklypai!
Nuo $2.000 u€ sklypą ir ougščįau, 
įvairiuose rajonuose, tuoj galima sta
tytį .taip pat įvairių formų.

I5

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

1

1

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

$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus atskiras mūrinis narnos 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 atskiros na
mas su garažu ir pusiau .privačiu įva
žiavimu. Vandeniu alyva šildomas, 
kvadratinis pianos. Prašoma kaina 
$21.800. _ . - •

$10.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas su 2 ‘-garažais 
ir privačiu įvažiavimu, vandeniu aly
va’ Šildomos, 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 skolą balansui.

4 butu names /fourplex/. Kiekvie
nas butas, po 5 kambarius 2 gara
žai, modemiškos virtuvės. Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

$ 15.000 įmokėti, 6 butų nemos, 
pilnai išnuomotas ir duoda 
jamas. Arti susisiekimo ir 
mo. Viena skola balansui

geras pa- 
dpsipirki- 

1 0 metu.

8 butų po 7 kambarius
6 garažais. Pilnai išnuomotas. Labai 
gerame rajone. Arti susisiekimo 
apsipirkimo.

namas su

ir

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tel. darbo LE. 1-2471

RESTORANAS “R0TA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloęiąi'kviečiami atsilankyti.

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

Dėmesio!! ,
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA 
delis rijūro namas. Gera investacija . -

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

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Di

Vyčio futbolas
Po eilės pergalių Vyčio vie

nuolikė pagaliau susilaukė ir 
poros pralaimėjimų. Penktadie
nio pirmenybių rungtynėse pra
laimėta FC Lions 5:2 ir sekma
dienį St. Catharines pralaimėtos 
parodomosios rungtynės su Pug
lia 2:0. >

FC Lionš komanda, sustiprin
ta perbėgėliais iš National lygos, 
pirmam puslaiky buvo aikštės 
šeimininku ir lengvai sumušė 5 
įvarčius tolimais šūviais. Vienas 
įvartis savižudis.

Antram puslaiky jau veda vy- 
tiečiai. Nuo dažnų vytiečių ant
puolių gelbsti tik jų puikus var
tininkas. Pagaliau ir jam pri
trūksta laimės — Šimkaus ir 

(ypatingai gražiu Preikšaičio šū- 
’ viu, išsigelbstima nuo sauso pra
laimėjimo. Rungtynių pabaigoj 
Šimkus vėl turi puikią progą iš 
poros metrų šaūti įvartį, bet per
kelia per vartus.

Džiaugėsi ir grožėjosi vytiečiai 
puikiu Vynuogių Festivalio pa
radu St. Catharines, bet labai 
nusivylė rungtynių pravedimu. 
Vienintelis gerai organizuotas 
dalykas rungtynėse buvo polici
ja ..., kurios buvo daugiau nei 
žiūrovų.

Nežiūrint pralaimėjimo prieš 
Lions, Vytis vis dar laikosi pir
moje vietoje ir kad užtikrinus 
meistrystę pakanka laimėti dar 
3 taškus. Yra likę žaisti dar 2 
rungtynės prieš silpnokas ko
mandas ir atrodo tas bus nesun
kiai pasiekiama. Šį pirmadienį 
žaidžiama prieš Backpool.

A. S. '
Lengv. atletikos sezono 

uždarymo rungtynės 
Clevelande sutraukė tik nedide
lį būrį dalyvių. Visą" laiką grasi
nęs lietus atbaidė daugelį iš jų, 
o varžybų metu dar gerokai nu- 
lijus, sugadino gerai paruoštą 
stdijoną ir neleido pasiekti ge
resnių pasekmių. Buvo varžoma
si tik moterų, jaunių ir jaunučių 
grupėse. Vieninteliai svečiai šio
se rungtynėse tebuvo Toronto 
vytietės. Geriausia pasekmė pa
siekta šuolyje su kartimi jaunu
čiams. LSK Žaibo Sakalas per
šoko 8’6”, pagerindamas trem
ties rekordą.

Rungtynių pasekmės: moterų 
grupėje: 60 m. — 1. Jankutė 9,1; 
2. Žėkaitė 9.2. Šuolis į augštį —
1. Gelažytė 4’2”; 2. Juozaitytė 
4’%”. Šuolis i tolį — 1. Kriau- 
čiūnaitė 14’5^”; 2. Žėkaitė 13’ 
10”. Rutulys — 1. Juodvalkytė 
33’414”; 2. Kriaučiūnaitė 29’11”. 
Diskas — 1. Juodvalkytė 87’61^”;
2. Žėkaitė 86.0".

Jauniai: 100 m.—Šlapelis 12,6.

Į augštį — Modestavičius 5’ 
2%”. Į tolį — Modestavičius 18’ 
5%”. Rutulys — Karalius 40*7”. 
Diskas — Modestavičius 107’5”. 
Ietis — Modestavičius 148’3“.

Jaunučiai: 60 m. — Motiejū
nas 8,1. Įi tolį «— Žygas 16’10”. Į 
augštį — Motiejūnas 4’9”. Rutu
lys — Valaitis 40’10”. Diskas — 
Valaitis 104’116”. Šuolis su kar
timi — Sakalas 8’6”.

Sakalui buvo įteikta FASKrto 
dovana, skiriama kiekvienose 
varžybose už geriausią išeivijos 
pasekmę. Torontiečiams šiais 
metais tenka tik viena dovana 
— O. Vėlyvytei už 4’7” pasekmę 
šuolyje į augštį. A. S.

Sportas Hamiltone
LSK Kovas 8 metų veiklos su

kaktį atžymėjo rugsėjo 14 d. 
draugiškomis rungtynėmis ir va
kare Royal Connaught viešbuty
je trumpu minėjimu ir baliumi.

Krepšinio rungtynės tarp To
ronto Aušros ir Hamiltono Kovo 
moterų komandų baigėsi Hamil
tono laimėjimu pasekme 26:20. 
Kovo stalo tenisininkai taip pat 
laimėjo prięš Ročesterio Sakalą 
5:0. Taškus iškovojo — Paltaro
kas 2, Grajauskas 2, Stanaitis 1. 
Įdomiausia kova'buvo tarp Palta 
roko ir Grybausko, laimėta ha- 
miltoniečio. Ročesteris atsire
vanšavo krepšinyje, laimėdamas 
prieš Kovą 64:45.

Vakare, trumpą minėjimą ati
darė vicepirm. K. Baronas, dėko
damas visoms Hamiltono lietu
vių organizacijoms už glaudų 
bendradarbaivimą ir pareikšda
mas, kad Hamiltono LB deda
mos viltys pajungti po lietuvis-1 
ka vėliava visą sportuojantį Ha
miltono jaunimą, tikrai bus įgy
vendintos.

Dar trumpą žodį tarė naujasis 
Kanados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis, kurio laimėtą taurę ga
lėjo visi svečiai iš arčiau pama
tyti. Ji stovėjo scenoje. Po to se
kė meninė programa išpildyta 
svečio iš JAV akt. V. Žukausko. 
Minėjimas baigtas linksmais šo
kiais. Baliaus metu buvo praves
ta rinkliava mūsų sportininkei 
E. šikšniūtei paremti.- Surinkta 
$78,88. Už aukas Sporto klubas 
nuoširdžiai dėkoja. Reikia pažy
mėti, kad Hamiltono televizijos 
stotis taip pat pranešė apie šią 
sukakti ir P. Vaitonio pagerbi
mą, parodydama mūsų meisterio 
nuotrauką.

. Hamiltono. Kovas yra užmez-, 
gęs tamprius ryšius su Toronto 
Aušra. Už pralaimėjimą metinių 
proga, aušrietės pakvietė Hamil
toną revanšui į Torontą, tačiau 
ir šį kartą turėjo nusileisti gra
žiai žaidžiančiom kovietėm pa
sekme 32:19. Šiose rungtynėse 
puikiai sukovojo L.Bakaitytė 14, 
Prunckytė 8, Petrušaitytė 6, Sta
naity tė 2, Verb'ickaitė 2, Minio- 
taitė 0/ :

Kanados Sporto Apygardai 
reiktų jau dabar pagalvoti apie 
sudarymą Kanados moterų rink
tinės draugiškoms rungtynėms 
su JAV, Lietuvos dešimtmečio 
Europos meisterio atžymėjimo 
proga rengiamam krepšinio tur
nyre Čikagoje. K. B.

(E) Sovietų Sąj. lengvosios at
letikos pirmenybėse Maskvoje

jaunasis lietuvis rekodininkas 
vėl laimėjo. 1.500 m. distanciją 
jis atbėgo pirmuoju per 3 min. 
46,8 sek. Maratono bėgime lietu
vis Tumėnas pasiekė naują Lie
tuvos rekordą. Individualinėse 
šaudymo pirmenybėse Lvive vii 
nietė Tatjana Sasnauskienė pa
siekė naują Sovietų Sąj. rekor
dą, šaudydama iš revolverio į 
apskritą taikinį ir siluetą, išmu
šė 577 taškus iš galimų 600. So
vietų Sąj. irklavimo baidarėmis 
pirmenybėse lietuvaitės Antani
na Šakalytė ir Teresė Baltakytė 
Kiive pralenkė Europos čempio
nes Gruzincevą ir Konestepiną.

EDMONTON, Alta.
J.E. vysk. V. Brizgys rugsėjo 

22 d. aplankė Edmontorio lietu
vius ir LN koplyčioje 11 vai. at
laikė Mišias ir pasakė gražų pa
mokslą. Po pamaldų buvo iškil
mingi pietūs LN salėje. Prisirin
ko nemažas skaičius tautiečių 
pagerbti J.E, vyskupą ir jo paly
dovų. Edmontono lietuviai dėko
ja J.E. už atsilankymą.

^Pravažiuojantis T. L. Vėželis, 
pranciškonas, rugsėjo 26 d. ap
lankė Edmontono Liet. Namus ir 
su kun. I. Grigaičiu aplankė dar 
keletą lietuviškų šeimų. Jauna
sis misijonierius rugsėjo 27 d. 
lėktuvu išskrido į tolimuosius 
Korėjos kraštus darbuotis korė
jiečių tarpe kaip misijonierius.

Juozo Švenčifino ir Rožės Otto 
sūnus Juozas Raimundas rugsė
jo 15 d. iškilmingai pakrikštytas 
pp. Švenčiūnų namuose. Krikš
to tėvai buvo J. A. Rasimai. 
Krikšto apeigas atliko kun. L 
Grigaitis. Po to buvo iškilmingi 
pietūs dalyvaujant svečių būre
liui.

J.E. vysk. A. Jordan, DD., Ed
montono vyskupas lapkričio 3 d. 
atsilankys į L. Namų koplyčią. 
11 vai. laikys pamaldas ir tuojau 
po pamaldų suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą. Edmontono ir apy
linkės lietuviai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti šiose 
iškilmėse.

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Spalio 6 
2 vai. p.p.

3.30 vai. p.p.

Spalio 7 
7 vai. vak.

8.30 vai. vak. Udinese • Belfast United

Spalio 8 ANTRADIENI,
Lygiosios, pusfinalinės arba atidėtos rungtynės.

8.30 vai. vak. Germania - Oakville

Spalio 9 TREČIADIENI,
Lygiosios, pusfinalinės arba atidėtos rungtynės.

Spalio 10 KETVIRTADIENI, £
Pusfinalinės rungtynės

NATIONAL LEAGU E 
/Fred Hamilton Park — Shaw at College/

Spalio
8 vol.

Spalio
3 vai.

ŠEŠTADIENI, 
Olympia-Harmony -Hungaria

SEKMADIENI, 
Tridents - Ulster United

5 
vok.

6 
p.p.

Spalio 8 ANTRADIENI,
8 vai. vak. Hungaria - White Eagles

CARLING’S

Lakeview Furniture
Jei Jūsų mašinai reikalingas 

betkokš remontas
tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/

Sav. VL. TARVYDAS
čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Nauji^tadWžiųJdėjimasW^18j00
Nenusiminkite, jei kartais 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 potvorkymo 
porduodont nuosovybę, koip 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 porduodont namus ir biznius.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

VAISTAI LIETUVON!
IŠGELBrKITE GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO 

(IIMINlMS IR DRAUGAMS VAISTŲ, • 
’ k'tC’ "telefonuokito.ar atvykite .pasėmus..

- Visos informacijos.-veltui.
<WAtTMAN’S,< DEPENDABLE DRUG STORE

-........................ , ■ . ■ • . *

kampas (prieš Lietuvių Namus)
Telefonas LE. 6-2139

COMPANY
. 1 0 9 6 OGDEN AVE.

Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionas, tai
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog iš dirbtuvės.

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.

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 atliekų kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★

ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MASINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

(VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Paieškojimai
Titui Butėnui, s. Juozo, gim. 

1908 m. yra svarbių žinių apie jo 
šeimą. Jis ar žiną apie jį prašomi 
pranešti: Preikšaitis, 3019 “U” 
St., Omaha, Nebr., USA.

Emilija Bielevičienė, gyv.Gor- 
kio g-vė 11-15, Vilniuje, ieško 
savo dukters Marytės Bielevi- 
čiūtės, išvykusios i Vakarus 1944 
m. iš Kauno; savo sesers Bendo- 
raitienės Marijos, jos vyro Ado
mo ir vaikų Aldonos ir Adomo, 
kilusių iš Kuktiškių km., Tava
ravo vai., Marijampolės apskr., 
iš Lietuvos išvykusių į JAV-bes 
prieš I-jį pasaulinį karą. Taip 
pat antros sesers Anelės Šneide
rienės, jos vyro Augusto ir vai
kų Onutės, Miliutės, Ramutės, 
Ritos ir Algirdo, kilusių iš Kuk
tiškių kaimo, Tavaravo valse., 
Marijampolės apskr. Tie dingo 
be žinios paskutiniojo karo me
tu. Ieškomieji, juos pažįstantieji, 
.ar žinantieji jų likimą, prašomi 
atsiliepti tiesiog ieškotojai, arba 
Pranui Šimelaičiui, 1271 Allard 
Ave,, Verdun - Montreal, P.Q., 
Canada.

Gricevičius Turgis, atvykęs į 
TAV po II-jo Pasaulinio Karo 
-ieškomas iš Lietuvos. Žinantieji 
jo adresą arba jis pats prašomas 
atsiliepti Pranui Šimelaičiui 1271 
Allard Ave., Verdun, P.Q., Ca
nada.

Juozas Asipavičius, 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.

Frank Laugadis atvykęs į Ka
nadą 1929 m., ieškomas brolio 
Jono gyv. Lietuvoje. Jis pats, ar 
žinantieji apie jį, prašomi pra
nešti šiuo adresu: P. Lapienis, 
180 Wychwood Ave., Toronto 10, 
Ont.

Elektros 
mechanikas

Taiso u visą rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pot tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinos, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

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

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami j Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių .......................$10.00
Persiuntimas .................. $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licensed and Bonded by NJ. 
Stote Bonking Commission.

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

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS 'KAINOS TORONTE,

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Vienybėje — galybė I

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš pięt ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet. 'V’/

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

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. prisiunčiamo visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

ip



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

V.VASIS
REAL ESTATE

S72«oer$tW. Trfefems LE. 1-4605
Didelis pasirinkupas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 
KGUDAS V. VASILIAUSKAS

.. fyPfENCf
Tik viena išeitis

— Žinote, poniute, aš taip bi
jau plėšikų, kad kiekvieną vaka
rą eidama gulti pasižiūriu po lo
va ar ko nėra. Nežinau nė ką da
ryti ...

— Man atrodo, kad čia tik vie-

Niekas, taip nemeluoja kaip 
medžiotojai ir žuvautojai. Štai 
dviejų pokalbis.

— Grįžtu iš medžioklės ir žiū
riu, vagis besilaužiąs į pinigų dė-

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJĄ ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pogolbo*

41 HEWITT AV£. /prie Roncesval. 
le - Dundas St./. Tel. LE. 5-1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., trečiod. 2-4 vai. p.p., ant- 
rod., ketvirtad.. penktod. 6-8 v. v., 
teitad. 10-11 vai.

Dr. V. Sadauskienė
129 GRENADIER RD.

<2-ras narnas nuo Roncesval 
les), Toronto. '

Telefonas LE. 1-4250

na išeitis — nuplauti loVos ko
jas... _

{Atkelta iš 2 psl.)
- kančia Sibiro taigoje, o savame 

krašte trūkumu ne tik duonos, 
bet tautinės ir tikėjimo laisvės? 
Ar mes turime džiaugtis Atlanto 
dėsnių virtimu vaiduokliu, kai 
visos laisvės, imtinai ir laisvę 
nuo baimės, teliko tik spalvin-

Tironijos sunaikinimas
Anuomet J. F. Dulles pažadė

jo, kad šis laikotarpis neliks pa
stoviu, o savasis saugumas ne- 

z bus pirktas vergijos pripažini
mo sąskaitom Ir jį p. Sirvydas 
gal paskelbs ketvirtu “nenaudė
liu”. Juk galėtų prisiminti ir 
1954 kn. sausio mėn. to paties J. 
F. Dulles visuotinio atsikirtimo 
doktriną; Tiesa, nuo to meto pra
slinko nemažai laiko. Daug įžei
dimų ir pažeidimų JAV iš priešo 
sulaukė, 4ačiau vengė visuotinio 
atsikirtimo. -Sovietai pasirinko 
kitą būdą: eiti užuolankomis, pa
naudoti demokratinius rinkimus 
ir ne vienur laimėti. Jie surado 
vieną vakaruose silpną tašką ir 
ten įkėlė koja sukurdami naujas 
’’pilis”.

Ir pagrįstai Henry A. Kissin
ger (Nuclear Weapons and For
eign Policy) nurodo, kad J. F. 
Dulles .savo doktrina te’rįžo j 
1950 m., kai prasidėjo Korėjos 
karas. Nuo to meto, autoriaus 
nuomone, karinėje - politinėje 
srityje vyrauja nedarna ir nepa- 

- siruošimas. Kaip gera būtų, kad 
kovotojas be divizijų bent šią 
knygą, pasiskaitytų, kad įsisąmo
nintų Thomas Jeferson žodžius: 
“Acquiescence under insult is no 
way to escape war”. Šiandieną 
nėra ko bekalbėti apie įžeidi
mus, bet gelbėjimą laisvo pasau
lio nuo -tironijos. Gal tuomet ir 
p. Š. pajus atsakomybę prisimin
ti neišvengiamą susidūrimą tarp 
■rytų ir vakarų, nes kam gi ne
žinomas rusų noras pasaulį už
valdyti i

Gera, kad p. V Š. gali ne tik 
Įniglas pūsti, bet ir jomis tikėti. 
'Jis nedvejodamas laiko geru da
lyku, kad JAV pavergtų tautų 
-laisvinimo nelaiko savo užsienio 
-politikos kampiniu akmeniu 

• (“Draugas”. 1957. 8. 27). O to- 
Jkiuo keliu eidamas jis griauna 
!JAV laisvę. Nuošalyje palikus, 
'kad laisvės ir tautų apsisprendi
mas yra nedalomi, kad tik “palai 
minti” gali jais naudotis, JAV 
•neapdairumas Pabaltijį, Lenki
ją, Rumuniją, Čekoslovakiją ir 
kaikurias Balkanų valstybes ati
duoti sovietams, nežiūrint skel
bimo, kad Lenkija, Rumunija tu
rinčios būti laisvos, jau šiandien 
keršija.
y JAV nebegali būti tikra, kad 
mūšiai ateityje vyks tik sveti
mose žemėse. Karinis balansas 
tampa netikras, kai tolimojo nuo 
.tolio raketos gali pasiekti kiek
vieną miestą Rusijoje ir kiek
vieną JAV telkinį. Gen. E. E. 
Partridge, šiaurinės Amerikos 
gynybos vadovas, kurio žinioje 
yra radaras ir kitos gynybinės 
priemonės, nurodo U.S. News (9. 
6.) skaitytojams: “Jei priešas 
pajėgs praslinkti ir mesti sprog- 
meną, galės visiškai nušluoti 
kiekvieną miestą”. Šis pareiški
mas neteikia gerų vilčių ir sva
jotojams apie taiką. Tai yra JAV 
užsienio politikos balansas. Pa
darytos klaidos slukuria net ir 
savo gyventojams abejotiną sau
gumą.

Gali ramintis p. Š., kad ne jis 
vienas serga naivumo liga. Juk 
ir H. Stassen dar taip neseniai 
kalbėjo apie galimą susitarimą 
su Rusija ynusiginklavimo kofe- 
rencijoje... Ir kai pasitarimai 
liko bergždi, net susitarimas dėl 
naujos datos tartis buvo neįma
nomas.

Sovietams nieko daugiau ne- 
* reikalinga, kaip milijonų Sirvy

dų, kurie tikėtų pasakoms apie 
visuotinę taiką. Tuomet jie be- 
divizijų žygiuos į kiekvieną kraš 
tą, kuriame gyventojai nori 
džiaugtis savo laisve, pamiršus 
kitus.
♦ Baironas žydrioje 

mėlynėje
P. Š. yra apgailėtinoje padėty

je, kai savo sapnus viešai skel-

bia: “Būtų begalo liūdna, jei 
skausmuose suakemnėie kalva- 
rijos kalnai pikti sėdėtų viena
me vežime su Nikita ir anarchis
to akimis į prabėgantį pasaulį 
žiūrėdami, giedotų jo pasakas 
apie amžinumą, nekintamumą, 
monopolinį kietumą ir mokslinio 
ocializmo neišvengiamą, žygia
vimą ateitį valdyti...”

Visa tai kovotojas be divizijų 
šlaužė iš piršto. Nei vienas ne- 
tvirtina, kad sovietai buvo ga
lingi. Nei vienas nesako, kad jie 
vidiniai •vieningi. Nei vienas ne
tiki į “mokslinį socializmą”. Jei 
tikėtų, būtų ten, kur jis skelbia-- 
mas. Visų nuomone tik JAV iš
gelbėjo “mokslinio socializmo” 
pašlijusią tvirtovę ne vien už 
11.2 bil. dolerių pasiunčiant .gė
rybių ir ginklų. Tik JAV silp
niems sovietams užleido ne tik 
Prahą, bet žymią, dalį rytinės 
Europos. Tik panašūs pasakoriai 
amerikiečiai nųslinkdino 600 mi
lijonų kinų Maskvai talkinin
kauti. Jie buvo salioniniai komu
nistai ir turėjo aiškų tikslą taip 
kalbėti. O kur stovi p. V. Sirvy
das? Ąr jis eina su tais, kurie 
'iekia visuotinos laisvės pasau
lyje, ° gal su tais, kurie pritar
dami kitų pavergimui lauks iki 
oakįbs kilpa virš galvos? Kaip 
gaila, kad jis būdamas “peace at 
iny price” šalininku blogai pa
tarnauja savo gyvenamam kraš
tui. Tokiems buvęs New Jersey 
gubernatorius Charles Edison 
teisingai atkirto: “Mūsų priešas 
uri būti įspėtas, kad, nežiūrint 
iūdniausiu paseku, nesvyruosi
me pasirinkti karą, jei mums no- 
,ės primesti komunistinę vergi- 
ą”. Bloga, kad ir jam terūpėjo 
ik savasis kailis. Ir jis turėtų 
atsiminti: išduok kitus ir pats 
būsi išduotas.

Fatalizmas nevietoje
P. V. Sirvydas taria: palai

minti, kurie tiki. Tik į ką? Į 
pavergtųjų palikimą nelemtam 
ikimui būti naikinamais ir ken-’ 
tėti? Į likimą, čečenų, ingušų, 
Volgos vokiečių ir Krimo toto
rių? Į lietuvių tautos dalies su
naikinimą? Jos ūkinį išnaudoji
mą, tautinį ir religinį persekio
jimą?

Atrodo, kad savo tikėjimu p. 
Š. ieško skydo Maskvoje. Prisi
minęs prel. Adomo Jakšto savo 
meto žaidimą jis daro jau per 
•.oli siekiančią išvadą: “Ką pa
darė sųsifederavę, šveicarai, ko 
■iekia besifederuojanti Europa, 

tą gali atlikti, ir turės atlikti 
Maskva...”

P. Sirvydo taika — .visiems 
pra įtartina. Jo “taika” patar- 
lauja ne tik raudonajai Mask
vai, bet skiria dideli vaidmenį 
juodajai. Ar nebus p. Š. patekęs 
juodašimtiškųjų rusų įtakon, 
kurie, savo metu turėję, stiprios 
įtakos Vašingtone,'jau dabar pra 
deda ruošti iešmą Pabaltijui ir 
kitoms tautoms ant maskviškės 
ugnies kepti. Toks rusų nusitei
kimas yra suprantamas, bet abe
joju, kad p.Š. dar sugebės suras
ti kitą lietuvį, kuris būtų linkęs 
pats pasimauti ant maskviškio 
iešmo.,

P. Š. pamiršta, kad ir nūdien 
Lietuva yra Rusijos federacijoje. 
Džiaukis, p. Sirvydai, nes jūsiš
kis idealas jau įgyvendintas.

Ar ne» žeidimas lietuvių tautai, 
kai p. Š. taria: “. .. ir lietuviai 
(suprasti, lietuvių tauta, G.G.) ■ 
neturi divizijų, bet turi dvasią, 
kuri ir be atominio karo ras kaip 
susiorientuoti ir laimėti nepa
lankiose sąlygose“. Lietuvių tau
ta yra vergijoje. Ji turi kovingą 
dvasią ir jau nepaprastai bran
giai mokėjo ir tebemoka už lais
vės polėkius. Ji ^reikalinga ne 
užuojautos, bet paramos. P. Vy
tautas Sirvydas jos svetimas, nes 
pasak patarlės, sotus alkano ne
užjaučia. Todėl čia mūsų keliai 
išsiskiria. Mums nepakeliui šir- 
vydiška “taika” ir fatalizmas to
lygus nuodams.

Trumpas laikas
Jis: — Tai dabar! ru ruošies 

telef onuoti?
Ji: — turiu pasakyti draugei 

.varbią žinelę.
Jis: — Ar negalėtum truputį 

palaukti? Juk už valandos pie
tūs. Ar manai suspėti’ ...

Nejaugi paleis ?
— Norėčiau . - pelėm gaudyti 

spąstų, — ponia prašo krautu
vėje.

—-Jei neklystu, tai, regis, va
kar vienus pirkote, — pastebėjo 
pardavėjas.

— Taip, bet viduj yra pelė. Pa
leisti nesinori, o išimti reikia 
Irąsos. Geriau pirkti kitus.

Užsikrėtimas
Automobilio nelaimėj susižei

dus milijonieriui, skutas pasisiū
lė duoti kraujo. Už pirmą kartą 
jam davė $100, už antrą $50, už 

r trečią $25, o už ketvirtą nieko. 
Skotas pasiteiravo, ar jo kraujas 
aip prastėjąs.

— Ne, — aiškino milijonierius. 
— Kraujas geras, tik aš, daugiau 
d gavęs, užsikrėčiu škotišku 
šykštumu.

gatavas.
— Man dar gražiau pasitaikė, 

— pasakoja kitas. —; Namie ir aš 
radau vagį. Jis laužiasi, o aš mis- 
lyju laužkis laužkis. Vos tik at
plėšė, kabarokšt ir krito negy- t 
vas, be jokio šūvio. z

— Tai kas jį nutrenkė?
— Širdis plyšo, mat dėžė 

vo tuščia.
Gera sriuba

Kareivines inspektuojąs /gene
rolas užėjo į virtuvę. Paragavęs 
sriubos jis sako:

— Gera. Nežinau, kodėl karei
viai skundžiasi virėju.

—Kad, pone generole, tai ne 
sriuba, bet kava, — atraportavo 
budintis.

Menkas nuostolis
Eina žmogus pro laikraščių 

pardavėją ir pasiima laikraštį. 
Čiupt, čiupt už kišenės — pini
ginė užmiršta. Pardavėjas drą
sina jį:

— Niekis, sumokėsite kitą 
kartą.

— O jei numirčiau? — juokais 
!ėirąuįąsi.
— Et, nebūtų didelis nuostolis,

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

bu-

Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W. 

Telef. LE. 5-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-3 vai. vak.
. .............. ..... ................................ L ...........................................................

|IIR Illi mu ! Ill I ! L I

Lietuvio advokato 
r įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos .Bay & Richmond/

Room 901 , ž
Telefonas -EM. 2-2585

JHU'

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LR 1-2933 

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.

1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka 
binetas uždarytas.

P U— U.......... . ■ _ I
t J ! ■■ ■■■■■.. ■■ ■ ■ ■■ „

Dr. Ą. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

. » * 
Telefonas LE. 2-4108

1 »> t 
Priėmimo valandos: nuo " 
3-8, šeštadieniais 9-12 ( 
susitarimą). Ka binetas 
rytas trečiadieniai^ 
——^|ĮIJII|I>|"WIRIWI'1.................... ".1.11. ■.

Dn A.JOSIUKAS
Vidaus, ligos, 

specialiai plaučių ir širdies^

230 PACIFIC AVĖ., Į 
‘ I 

TEL. RO. 7-8624. ;/ Kr| 
z.rrn 

priima ligonius"pagal 
susitarimą. , |

280 'Roncesvalles Ave.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

North Bay. f — čionykščiams 
prekybos rūmams viena JAV 
firma pranešė mokėsianti po $15 
už unciją uodu. Jie esą reikalingi 
kažkokių vaistų gamyboje.

-1 1 .................. ■— ...... ...... ■' — ......... II

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų angliškų medžiagų vvrų 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 59 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
‘-----  - Tarp Dovercourt Rd. ir M«gar.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - J2 vo<, 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak.
606 -BATHURST .’TREET ' ' | 

Toronto.
Telefonas LE. .3-4323 *

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

— siūlydamas priduria parda-1 
.•ėjas. .

11 ."""j 111 j i 1 . ' ......... ".i —
A. STANČIKAS, baigęs National Ra-, 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W
Room 107

TELEVIZIJOS Telefonas EM. 6-4182

RABK ARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotas.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Toronto

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2'4931.

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

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

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

SIUNTINIAI f 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 maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, Įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

22 
22 

. 22

sv tauku kiauliniu 
sv. CUKRAUS 
sv. lašinių /storų/

$15.60 *r persiuntimas $6.50 viso 
S 6.45 4- persiuntimas $6.50 viso 
$ T 7.95 4-.persiuntimas $6.50 viso

1

Yz kg kovos $ 1.80
Vz kg kakavos $1.95
Vz kg šokolado $1.78

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

kg 
kg 
kg 
kg 
kg

1
1

'Va

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75

citrinų 
džiov. oprikosų 
figų 
datulių 
riešutų mišinio

kiti produktai iš mūsų kainoraščių.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nuo ............ $9.25 ir daugiau /už 31/2 yardo/
Medžiaga paltams nuo $9.45 ir daugiau /už 31/2 yardo/
Medžiagos suknelėms nuo ........ $4.45* /2% yardo dvigubo pi./

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos /5 poroms batelių/ .............  $18.30
1 kg odos storų padų 4 mm ............................................ .... $ 3.95
Vyriški tuflioi ar bateliai — dvigubų padų bilė kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono .........................................$10.95

Streptomycino 10 gr.
Isoniazid /rimiion/

50 mgm
PAS 500 tabl. *
Isopas /Rim. -F Pas/

Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. $0.80 i

$2.60 į Vit. B-12 6 omp.
1000 tobl. į Cortisone 50 t.

$4.60 įLargoctil
$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

kirpti mažinę<Siunčieme skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams 
.les $4.00; ir kitas kirpėju priemones.

Akordeonus 120 bosų ,54-4 registru /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Jvarius papuošalus. Tabokg bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 -kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 št.Z $4.25. 
Išsirinkus prokes reikia persiuntimui į Liatuvg pridėti dar $6.50, j Sibirg $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose .-pefsiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS JR 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.

Lietuvių moterų :
KIRPYKLA x

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

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

A. P. GARAŽAS j
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/

Visų rusių mechaninis automobilių - 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tdefomiokite ar atvykite* 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALW" 
191 Augusto Ave; Toronto, Ont.

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

.veltui.

Garantuoti siunti
uiaj j Sovietų Rusiją
> užimtus kraštus

■ I ...................       <■ ■".L 1

«»tinč»ome tiesio* iš mu<u I 
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalvkai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai į musų son-. f 
dėlj ar prašykite mūsų koinoroščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.. TORONTO 

Telefone* EM. 8-9327.

VlocInteU firma, liuirfienH liuntiniii*
ii KanaJoe. Didžiamiai prekhi past-

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1399 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)
♦ e

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

D r. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

©r. L . SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

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

j. utį.. ’S. J.1

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

•1393 DUNDAS ST. WEST |
Toronto • 4

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-1 1 ir nuo 6-8. Šešta-' 

dieniais .1 1-1 vol. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą. ‘

Telefonas LE. 4-6851

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

r TORONTO

WA. 3-2003

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

Dr.John REKAI <
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas^ 

ir •
chirurgas ■

Priėmimo valandos 2-3 ir į
7-9 po pietų ‘

11 Gore Vale Avė. Toronto |
Telef. EM. 8-3754 : r' į

• DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

-■.............................. ............. ......................................................................— ■

AKIU SPECIALISTAS I

L LUNSKY. R.0.
J m. !■ — —i...... ..  . ■» .

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

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

nai sukelia galvos skaudėjimą ir nėr-* 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 4 

Telef. WA. 1-3924 i

Pr. Čeponis, P^Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonai, specifikacijos, ’ reportoi. Me-1 
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams.

Žemės gręžimai ir tyrimas.
J45 Įvelyn Avė. Tek RO. 6-7151

IHJDA GENERAL ■
INSURANCE

W "LUJI

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - '

BEJNAR, R-O.
WJKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

42 EVELYN AVE. " 

RO. 9-4612 

Veikia 24 valandas.*

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Tedm&a*
ANTANAS ČEPONIS

Teta*, patikrinu, prijungiu 
pgts^ptaiK

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

motorus.
įtu to, apėnu namus ptinom Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.

. j j I i ipMN—ir y . i ii » 

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo>kų 
vyrų batai, normalous^fydiio ir.pkrtūs

1438 Dundas St W. Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. UŪDZIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei-’ 
siniai patarnavimai, j 

morgičiai. . 1

91 Roncesvalles Ave., Toronto-
Tekf. LE. 6-5613 _ _

I
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šį antradie- 
_ . old. Rožančius, prie iš

statyto švenčiausiojo, kalbamas 
kas vakarą 7 vai. Gyvojo Rožan
čiaus pamaldos, kas met Toron-

jos, šiemet įvyks šį sekmadienį 
1.30 vai. p.p. Parodos aikštėje.

Sekmadienį pamokslai kun. 
P. Ažubalio.

— Marijos vardo mergaičių 
sodalicijos susirinkimas įvyks šį 
sėkmadienį po ankstyvųjų pa
maldų. Prašoma visas sodalietes 
gausiai dalyvauti. Taip pat kvie
čiamos atsilankyti lietuvaitės, 
lankančios mokyklas ar jau dir
bančias įvairiose darbovietėse 
atsilankyti į susirinkimą ir įsto
ti į sodaliciją.

— Pradedama šių metų kalen
da. Šią savaitę lankomasi šiose 
gatvėse: Keele, Mountview, Oak 
mount, Pacific ir High Park.

— KLK. Moterų D-jos šv. Jono 
Kr. par. skyriaus valdybos po
sėdyje nutarta rudens sezone ap
lankyti lietuvius ligonis, įtei
kiant knygų, o spalio 20 d. popie
tį surengti įspūdingą rudens po
būvį priešmokyklinio amžiaus 
vaikučiams. Rožančiaus šventės 
proga šį sekmadienį draugiją sa
vo intencija užsakė pamaldas, 
kuriu metu narės priims šv. Ko
muniją. ,

— Šį šeštadienį Prisikėlimo pa 
rapijos Salėje įvyks šeštadieni
nės liet, mokyklos parengimas, 
kurį mokyklos palaikymui ren
gia mokyklos tėvų komitetas. 
Turint mintyje mokyklos reikš
mę, o taip pat komitetui uždėtą 
medžiaginę mokyklos išlaikymo 
naštą, šio pobūvio ypatingas pa
sisekimas privalėtų visiems rū
pėti. -

— Sutuokta: Bronius Pošius ir 
Gražina. Žičkutė, Zigmundas 
Pniauskas ir Regina Buračaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, spalio 6 d., 

tuoj po 11-tos vai. Mišių muzikos 
studijoje šaukiamas parapijos 
komiteto ir atstovų susirinkimas. 
Bus svarstomi parapijos finansi
niai reikalai. Suinteresuoti pa
rapijiečiai taip pat kviečiami da
lyvauti. • < !

— Visą spalio mėnesį ' mūšų 
bažnyčioj kalbamas Rožančius 
po 8-tos vai. Mišių šiokiadieniais 
ir po 9-tos vai. Mišių sekmadie
niais. . ..

— Spalio 4 d., pirmą mėnesio 
penktadienį, vakarinės Mišios 
prie išstatyto Švenčiausio laiko
mos 7.30 vai.

— Atein. savaitę, spalio 7-11 
d.d., lankysime parapijičius gy
venančius šiose gatvėse: Harvie 
Avė., Earlscourt Ave., Ascot 
Ave., St.. Člair Ave., O’Leary 
Ave., Barton Ave., Yarmouth 
Rd., Albany Ave., Follis Ave., 
Olivė Ave., Dartnell Ave., Bur
lington Cr.-ir Winona Dr.

— Pereitą ketvirtadienį, rug
sėjo 26 d., padarytos operacijos 
T. Bernardinui šv. Mykolo ligo
ninėj it T. Steponui šv. Juozapo 
ligoninėj. Abu gerai sveiksta.

— Parapijos komiteto nutari
mu, patogumo dėliai, salės kavi
nės patalpose šią savaitę pastato
mi automatai cigaretėms, šoko
ladui ir gėrimams.

— Spalio 5 d., šeštadienį, 7.30 
vai. vak., Maironio vardo lietu
vių mokyklos tėvų komitetas 
ruošia šokių vakarą su programa 
Prisikėlimo salėj. Sekmadienį 
toj pačioj salėj 5 vai. p.p. rodo
mas filmas “Roman holiday” su 
Gregory Peck ir Audrey Hep
burn. Šis filmas buvo premijuo- 

' tas. Kartu priedas ir kartūnas.
Po kino šokiai jaunimui iki 10 
vai. vak.

.— Pakrikštyta: Vidas Juozas 
Juškelis, Vylius Antanas Jony
nas ir Russell Petef Ronald Cox.

Išganytojo liut. bažnyčioje.
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, spalio 6 d., 1.30 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos. Bus švenčia
ma Padėkos šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.
Dr. Aid. Užupienės naujas ka

bineto telefonas: LE. 5-1551. Bu
to tel. tebėra tas pats LE. 5-1961.

Sol. V. Žemelytė gavo stipen
diją iš karališkosios Toronto 
konservatorijos. Tuo būdu solis
tė šiais mokslo metais dainavimo 
klasę prie Toronto universiteto 
lankys nebe vakarais, kaip iki 
šiol, bet dienomis. Stipendijos 
gavimui esminiai prisidėjo jos 
mokytojo dr. Cinci tarpininka
vimas, kuris teigiamai vertina 
savo mokinės retai pasitaikantį 
kontraltą ir ypač dideles pastan
gas tobulinantis dainavimo me
ne. Kadangi stipendija nėra augs 
ta, dainininkei teks parodyti ne
maža pastangų ir pasiaukojimo 
pasirinktame kelyje. Tikimasi, 
kad rasis gerų žmonių, kurie jai 
padės, o taip oat dalyvaudama 
koncertuose, išlygins medžiagi
nius sunkumus.

Rinkimai į apyL tarybą
KLB Toronto apyl. valdyba 

nutarė Toronto apylinkės tary
bos susirinkimą šaukti lapkričio 
10 d., sekmadienį, Lietuvių Na
muose. Naujos apylinkės tary
bos rinkimai įvyks gruodžio 8 d.

Toronto apylinkės valdyba 
paskutiname posėdy paskyrė 
paramos: Toronto skautams ir jų 
stovyklai $50, Toronto ateitinin
kams ir jų stovyklai $50, L. Kan
kinių Kryžiui Midlande $20, Ka
nados šachmatų meisterio P. Vai 
tonio kelionės į Vanpouverį išlai
doms $20.

Kviečia talkon
Toronto miesto šalpos organi

zacijos susijungusios į vadinamą 
“United Appeal” šiais metais 
spalio 1-31 d. vygdo metinę rink
liavą. Užplanuota surinkti $8. 
926.952. Ši organizacija kreipėsi 
į apyl. valdybą prašydama pa
galbos. Prašo žmonių pinigų rin
kimui. pavieniui arba grupėmis.

Norintieji ir galintieji prašomi 
registruotis Toronto apyl. valdy
boj iš čia bus nurodoma kada ir 
kokiam rajone darbas reikalin
gas. ApyL v-ba.

Šv. Jono Kr. Pašalp. D-jos
■ narių žiniai

Kaip įprasta, pirmąjį mėnesio 
sekmadienį įvykdavo D-jos na
rių susirinkimas, tačiau ateinan
tį sėkmadiehį,’ dėl viešų Gyvojo 
Rožančiaus pamaldų, susirinki
mas neįvyks. Susirinkimas šau
kiamas virš. “TŽ” redakcijos 
esančioj salėj kitą sekmadienį, 
t.y. spalio ,13 d. 3 vai. p.p.

Narius ir prijaučinčius kvie- 
čime skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.
SLA 236 kuopa Toronte spalio 

>-d , šį šeštadienį, ruošia savo 
įsistėigimo 23 metinių paminėji
mo balių Lietuvių Namuose. Mi
nėjime dalyvaus SLA centro 
sekr. dr. M. J. Vinikas iš Niu- 
torko. Programoje dainuos S. 
Janavičius, akomp. muz. St. Gai- 
levičiui, akordeonu L. Šatras. Po 
programos šokiai. -

Lietuvių Namų penkmečio ba- _ _
liaus loterijoje stalo lempą su! Vėl grįžus scenon Vincė Ja- 
laikrodžid, rūkytą kumpį ir sku-! nuškaitė padainavo: Našlaitėlės 
timosi elektros mašinėlę laimėjo daina ir Už balto stalo sėdėjau —

ŠEŠTADIENINES MAIRONIO VARDO LIETUVIŲ MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS š.m. SPALIO 5 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai vak., 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE, RENGIA

VAKARĄ-BALIŲ
GROS GERAS ORKESTRAS. 

GĖRIMAI SAVIKAINA.
' LOTERIJA.

Visas*pelnas skiriamas šeštadieninės mokyklos išlaikymui.

MONTREAL. Oue.

Ir laimėtų daiktų neatsiėmė šie 
numeriai: 1223/ H88 ir 2526.

Išlošusieji prašomi iki spalio 
7 d. daiktus atsiimti iš L. Namų 
administratoriaus, pristatant lai
mėtus bilietus. LN v-ba.LN v-ba.

Jaunimo literat. premijų 
iškilmės

įvyko praeitą sekmadienį Prisi- 
Keiimo parapijos salėje. Aktas 
prasidėjo programos vedėjos p. 
Stepaitienes atidarymo žodeliu. 
Atidaromąją' kalbą pasakė KF 
pirmininke iz. Matusevičiūtė. Į 
garbės prezidiumą buvo pakvies 
u: gen. Konsulas Vyt. Gylys, Kr. 
V-bos pirm. Vyt. Meilus, apylin
kės v-Dos* pirm. J. R. Simonavi- 
čius, KLK Mot. CV-bos pirm. Z. 
Daugvainienė, abiejų parapijų 
klebonai ir pati laureatė — pre
mijos dalies laimėtoja S. Toma
rienė - Pipiraitė.

Kaip jau buvo skelbta, premi
ja jury komisijos buvo suskal
dyta: $200 paskirta Ramunei už 
vaikams pritaikytą apysaką ‘“De 
\zyrigalvis”. Voką atplėšus pa
aiškėjo, jog tai rašytoja Toma
rienė - Pipiraitė. $100 atiteko 
Petrui Pilkai - Pūkeliui už “Ke
turias pasakas”. Premijos fondą 
sudarė: KLK Moterų Draugija 
paaukodama $100 ir abiejų To
ronto parapijų vadovybės, pa- 
aukodamos taip pat po $100.

Iš garbės prezidiumo tarė žo
dį kons. Gylys ir Kr. V-bos pir- 
min. Meilus.. Po pirmininkės Ma
tusevičiūtės pranešimo laurea
tei įteikiamos gėlės ir ji pati kvie 
čiama tarti žodį. Paskutinis kal
bėjo mecenatų vardu kun. P. 
Ažubalis.

Po trumpos pertraukos įvyko

Dėmesio!
ROCHESTERIO Studentu Skyrius ruošia 

ŠAUNŲ, LINKSMĄ ir TURTINGĄ

ŠOKIŲ VAKARĄ,
kuris įvyks spalio 5 d., 7.30 v. v., 

lietuvių parapijos salėje, 
555 Hudson Ave.

Šokiams gros gerea ir nenuilstanti ka
pela ir vakaro nuotaiką paįvairins links
masis p. P- Armono vedamsa kvartetas. 
EKSTRA — lietuviškai tradicinis turtin

gas BUFETAS.
Prašom nevėluoti, šokiai nuo 8 vai. iki ?

-A. w VA ^AlJLAkzwO Kz^rA VA LA U4. A V *—7 A \ A*V . •• ’ • • ry^ T •

koncertas.- Oper. sol. Vincė Jo-įyykti į Torontą padaryti.prane- 
nuškaitė, kontraltas, padainavo: . Šimą visuomenei šalpos reikalu. 
Šauksmas - Budriūno; Rūta - °- Įndrehene perskaitė gautą

KLB Šaipos Fondas 
buvo susirinkęs posėdžio praeitą ■ 
ketvirtadienį. „ ,W.K _____ ___ _________

Pirm. V. Sonda referavo eina- : įteikusioms man puikią dovaną: pp. A. 
mus reikalus. Iždininkė O. Ind- Šimkevičienei, I. Ropienei, M. Danielie- 
relienė pranešė apie kasos stovį r,e'< L. Stuikienei, G.. Grikinienei, G. Dob- 
ir lėšų persiuntimą. Kasoje yra 
$827,79. Būrelių pinigų yra tik 
$40, kuriuos įmokėjo posėdžio 
metu P. Lelis iš savo būrelio 
įnašų.

Vargo mokykloms Vokietijoje 
pasiųsta 38 egz. vadovėlių “Kre
gždutė” už $67 ir dar pridėta pi
nigais $133. Bendrai šaipai išleis
ta iki šiol $500. Gauta iš Montre
alio $80 Sibiro liet, sušelpti fon
dui. Nutarta atsiklausti BALFo, 
kokiu būdu galima tokią šalpą 
vykdyti. Nutarta pakviesti prel. 
Balkūną J, BALFo vicepirm., at-

Padėka
Už taip nuoširdų ir jaukų suruoštų 

pobūvį, širdingai dėkoju p. M? Danielie- 
I nei, o taip pat poniams dalyvavusioms ir

Gruodžio, Aš per. naktį -s- Banai
čio, Vai gražu — Kačanausko, Vė 
iavaikis — Gruodžio.

Po šių dainų p. Tomarienė pa
skaitė savo kūrybos.

Vaikų pramogėlė.' šį sekma
dienį, spalio 5 d., 4 vaL p.p^ Auš
ros Vartų parap. salėje, KLK 
Moterų D-jos skyrius ruošia lie
tuvių vaikams įdomią pramogė
lę — kaukiu balių.

Jau kelinti metai kaip sky
rius vykdo visuomenės pageida
vimą vaikučiams ruošti pramo
gėlę, ir šis vaikų kaukių balius 
pasidarė tradicinis parengimas, 
kurio tikslas padėti Vokietijoje 
lietuvių vargo mokykloms.

.Vaikams pramogos pratina 
prisirišimą prie savųjų žmonių, 
duoda progos susigyventi, susi- 

Verutės Kun skaitės ir And
riaus Keturakio jungtuvės įvyks 
spalio 13 d. šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioie So. Bosto
ne, vaišės Liet. Piliečių -klube 
3 vai. p. p. - 
draugauti ir pamilti lietuvišką 
aplinkumą.

Programoje bus filmas, žaidi
mai ir vaišės. Narės siuva įvairia 
spalves kepures pardavimui.

Maloniai kviečiame paremti šį 
kilnų darbą savo atsilankymu. 
Įėjimas suaugusiems 50 centų, o 
vaikams 25 et. Valdyba^

Onutės “showeris . Pereito šeš 
tadienio vakare, rugsėjo 28 d., 
AV parapijos salėje buvo šaunus 
bendras “showeris” bei atsisvei
kinimas su Onute Stankūnaite. 
Žmonių buvo virš 200. Stalai tur
tingai nukloti skaniais valgiais.

Vakarą atidarė p. Adomonie
nė, pasakydama jautrų žodį, įver 
tindama Onutės darbus Montre- 
alip visuomenei ir pakvietė su
buvimui vadovauti p. Kęsgailą 
— bendruomenės pirmininką.

Onutė kelis metus buvo sei
melio atstovė ,ir penkis metus 
KLK Moterų D-jos valdybos na- 
"ė. Tėvas Aranąuskas, organiza
cijos, draugijos ir kiti nuošir- 
-ižiai sveikino ir linkėjo laimės 
Onutei ir Antanui Vileniškiui iš 
Bostono. Įteikta brangi dovana 
ūalo sidabro servizas. Montrea- 
iio visuomenei ilgai, liks atmin
tyje šis pobūvis ir Onutės darbo 
vaisiai.

Rudens sezono pradžia. Mont- 
realyje šiaurės vėjas jau pradė
jo šiurenti pirmuosius pageltu
sius medžių lapus. Juntasi, kad 
ruduo jau artėja. Žmonės sugrį
žo iš atostogų ir vėl įsikibo į pa
liktą kasdieninį darbą. Dabar gal 
būt pagyvės ir lietuvių organi
zacinis ir kultūrinis gyvenimas, 
kuris vasaros metu buvo gerokai 
išblėsęs.

Šios vasaros parengimai Mont- 
realyje buvo gana blankūs. Tu
rėta trejetą gegužinių, tačiau jos 
kaikuriais atžvilgiais buvo ne- 
gegužiniškos. Vienos buvo per
dėm biznieriškos - prekybiškos:, 
tokios gegužinės labiausiai at
baido vasaroti ištroškusius pilie
čius nuo vėliau organizuojamų
jų gegužinių. Kitos dėl vieškelių 
nepaženklinimo ir klaidingų in
formacijų spaudoje dalies va
žiuojančiųjų visai nebuvo suras
tos. Trečiose — šokiams grojo 
patefonas visai be garsiakalbio 
ir sulūžusių plokštelių meliodi- 
jos šokių aikštėj visiškai nebu
vo girdimos. Apvylė gegužinės 
publiką ir vietinėj spaudoj per
dėtais įspūdingais, pasigėrėjimo’ 
pilnais, vietovių aprašymais. Vis 
dėlto pagrindinis visų gegužinių 
trūkumas buvo: neturėjimas 
bent kiek pakenčiamesnės šo
kiams muzikos.

Individualus Montrealio lietu
vių veikimas šia vasara buvo gy
vas. Daugelis įsigijo sklypų mies 
to apylinkėse, kurios kitą sezo
ną, be abejonės, pradės augti 
naujos lietuviškos vasarvietės.

Į Torontą atvyko du lenkai, 
Liublino katalikų universiteto 
filospfijos daktarai,;pagilinti sa-, 
vo studijas bei-susipažinti arčiau 
su Vakarų pasaulio mokslu. Jie 
studijas gilins vad. Pontifical 
Institute vof Medieval Studies 
(trumpai ši mokslo įstaiga vadi
nama Pontificum). Jie čia gaus 
viską nemokamai — net kamba
rį* ir maistą,-o kasdieniškom iš
laidom kišenpinigiais žada pasi
rūpinti vietos lenkai. Vienas iš 
jaunųjų mokslininkų yra mote
ris — dr. Wilczkowska, metafizi
kos katedros asistentė, o dr. Go- 
gacz dėsto filosofijos istoriją.
Toronto Šeštadieninės Meironio vardo 
mokyklos Tėvų Komiteto kasininko pini
ginė 1956/57 mokslo metų apyskaita, 
pateikta visuotiniam tėvų susirinkimui 

1957 m. rugsėjo 22 d.
Pajamos:
1. Likutis iš 1955/56 m. m. $104,60
2. Mokestis už mokslą
3. Pelnos iš parengimų 
4 ‘

rovolskienei, A. Dobrovolskienei, T. Vor- 
neckienei, O. Ropienei, E. Bulzgienei, 

&M. Šileikienei, A. Žalnieriūnienei, A. Pu- 
terienei, A. Augaitienei, P. Šimkevičie
nei, P. Urbonienei, E. Zidner, E. Šeperys, 
Bubinienei, E. Kintienei, Daugėlienei, 
Ūkelienei ir AL Masson. Nuoširdžiai dė- 
kojui E. Jaškevičienė.

Padėka
Pp. Sofijai, Vytui Balsevičiams ir Sta

sei, Jonui Valatkoms už surengtą taip 
malonią ir netikėtą staigmeną mūsų 

! penkerių metų vedybinio gyvenimo pro
ga nuoširdžiai dėkojome. Taip pat nuo
širdus ačiū visiems pobūvio dalyviams už 
prisidėjimą prie jo rengimo, už malonų i 
atsilankymą ir vertingą dovaną.

Aldona ir Alfonsas Totoraičiai.

Padėka
Maloniai prašome priimti mūsų nuo

širdžiausią padėką: šv. Jono Kr. parap. 
kleb. kun. P. Ažubaliui už salės veltui 
davimą, p. J. Ažubaliui už salės tvarky
mą, sesei O. Gailiūnaitei už įdomų pra
nešimą, br. Br. Vaškeliui už tautines 
mintis, p. Algiui Simanavičiui pradžiugi
nusiam mus savo galingu jautriu balsu, 
br. Vyt. Rušoi dalyvavusiam programoje, 
J. Kuprevičiui už sąmojus, o svarbiausia 
sesėms: Abromaitienei, Eižinienei, Gvil- 
dienei, Kerševičienei ir Kuprevičienei už 
arbatėlės parengimą rugsėjo 15 d.

615.0C 
106,77

100,00 
100,0C 
25,00 

500,00 
260,00

Aukos:
K red. koop. Parama 
KLBendruomenė 
Kultūros Fondas 
Prisikėlimo parapija 
Šv. Jono Kr. parapija

Vasario 16 gimn. laišką ir paaiš
kino apie gimnazijos padėtį. Gim 
nazijos finansiniai reikalai šiek 
tiek pagerėję Paskirti du nauji 
mokytojai, kurie 'sutiko dėstyti 
be atlyginimo, būtenrit: dr. De- 

; veikė iš Paryžiaus dėstys Liet, 
isteriją, geografiją ir visuome
nės mokslus ir kun. Liubinas, 
Įeit, kuopu kapelionas, —- lotv-i Didelis ačiū p. Dapkui už linksminimą 
nų kalba. Priimta (iš 20 paduotų1 ir dingimą jo- "orkestrai 
orasvmų) 13 naujų mokiniu. Ju- , . . .J \ . v.” r MOTERIS IEŠKO DARBO šeimoje saugotitarpe 2 mokintai atvykę šiemet vaiku$, skambinti: em. 4-7646.
iš Lietuvos su labai gerais pažy-Į—y--------- j------------- —77-7-—
miais. Dar laukiama atvvkstant 'solmti ateiti i na- , _ .. , .•. . -v t -vz mus cnz.ureti trijų su puse metu vaiko,būrelio mokinių is Belgijos, is SkomfaiBti betkuriūo laiku LE. 3-9718. 
ten esamų vargo mokyklų. Į

P. Lelis perskaitė kitą gimna- j

Viso pajamų $1.811,37 
Išlaidos: • >.

Atlyginimas mokytojoms $980,OC 
Švaros ir tvarkos palaikymas 260,0C 
Dovanos mokyklą baigusiems 144,5C 
Padengimai: išleist., eglutė 242,43 
Raštinės reikm. ir reklama 116,1C

Viso išlaidų $1.743,03 
Likutis kasoje 68,34

Padėka
Už paaukotus Lietuvių Namų penk-

1
2 
3
4.
5,Banaičio, Oi kas sodai — Karna- 

vičiaus. Siuntė anyta ir Lėk ger
vei— Banaičio ir priedui Šių 
naktely — Petrausko.

Iš operinių dalykų išgirdome: 
Penelopės- dainą iš operos “Odys 
seus”, Jausmai ateikit man pa-

“Mignon” ir 
“Carmen”; Bi-

“Habanera” iš

Prof. dr. A. Darnusis, žymus galbon — “Samson et Dalila 
visuomenininkas, Ar žinai šąli ta? — 

i skaityti paskaitą čtoonų daina iš
Kristaus Karaliaus šventės mi-įsuj padainavo 
nėjime Toronte. i Carmen ir dar lietuvišką liau-

“Sąmokslas prieš savuosius” 
Vyt. Alanto trijų veiksmu pjesę, 
lapkričio 17 d. suvaidins Detroi
to dramos mėgėjų sambūris, va
dovaujamas rėžis. Z. Arlauskai
tės - Mikšienės. Juos kviečia KL 
B-nės Toronto apyl. Šalpos Fon
das.

Sol. J. Liustikaitė 
pernai bandžiusi atvykti koncer
tams į Ameriką ir Kanadą, šiuo 
metu baigia tvarkyti vizos rei
kalus Vokietijoje ir spalio mė
nesį tikisi pasiekti Kanadą. So
listė numato keletą koncertų Ka
nados lietuvių kolonijose, o vė
liau — Amerikoje. Sol. Liusti
kaitė yra pakviesta Fausto ope
roj Margaritos rolei šią žiemą 
Čikagoje liet, statomoje operoje.

Kūr. savanoris Povilas Jogmi- 
nas, ilgesnį laiką gyvenęs To
ronte, šiuo metu sunkiai serga 
šv. Juozapo ligoninėje Hamilto
ne. Jojo nedirbanti šeima yra 
sunkioje medžiaginėje padėtyje. 
Kreipusis ligoniui į Toronto liet. 
Caritas, buvo paskirta $25 vien
kartinė auka. Būtų gera, kad 
šiuo rimtu reikalu ir daugiau kas 
susirūpintų ir atitinkamai pagel
bėtų.

Queen Elizabeth ligoninėje 
sunkiai serga Sofija Ivaškevičiū
tė, kuri po ilgesnio gydymo Ge
neral ligoninėje prieš savaitę at
kelta čia. Toje pat ligoninėje gu
li iš Otavos pergabentas p. Kup
čiūnas, steigiamojo seimo narys.

Kanadietis mokosi 
lietuviškai

“TŽ” redakcijoj atsilankė pre
kybininkas A. F. DeWitt, gyve
nąs Fort Erie, Ont. Jis yra vie
nas valčių gamvbos b-vės parei
gūnų. turįs plačius ryšius su 
daugeliu kraštu. Tarp daugelio 
kalbų jis moka ir šiek tiek lietu
viškai ir klauso “Amerikos 
Balso” programų. Redakcijoje 
teiravosi kur galėtų gauti liet, 
anglišką žodyną bei geresnį va
dovėlį, nes mokęsis iš Čikagoj 
gauto senoko vadovėlio. Jis yra 
gimęs JAV ir jo tėvai yra anglų 
kilmės. Pasigėrėjo “TŽ“ ir 
džiaugėsi galįs daug ką suprasti.

Yra laiškai Mečislovui Ceche- 
vičiui ir V. Sakavičiui iš Austra
lijos.

Atsiimti “TŽ” administracijoj.

kalbėtojas ir 
nutiko atvvkti

dies dainelę.
Dainininkės dainų išbaigimas 

daro žavėtiną įspūdį, ypač kai- 
kuriose liaudies dainose. Blogas 
instrumentas, suprantama, ne
leido pajusti darnios harmonijos 
tarp dainininkės ir akompania
toriaus. vistik buvo pagauta ke
letas labai šiltų momentų. Tiks
liai akompanavo St. Gailevičius.

Spausdinta programa leido tik 
sekti, kas buvo daroma pirmoje 
dalyje. Dainininkė gi leido sau 
visišką laisvę ir programos ne
paisė. Kam ji tad buvo klausvto- 
jų rankose? ? V.

Eug. Pukinskas, Prisikėlimo 
par. choristas ir “TŽ“ ekspedici
jos talkininkas, susituokė su Ar
gentinos lietuvaite Anita Ratke
vičiūte šv. Jurgio bažnyčioje, 
Rochestery.je. Linkime saulėto 
gyvenimo naujoje vagoje.

Skautų-čių Židinys 
rugsėjo 15 d. šv. Jono Kr. parapi
jos salėje surengė Tautos šven
tės minėjimą - arbatėlę. Minė
jimą pradėjo Toronto skautų dva 
stos vadas klebonas kun. P. Ažu
balis. Vyr. sktn. V. Skrinsko pa
kviesti svečiai tylos minute pa
gerbė dėl Lietuvos laisvės žuvu
sius skautus ir sugiedojo “Mari
ja, Marija”? Paskui, pasistiprinę: _ 
darbščių šeimininkių paruoštais prevedimą'
užkandžiais, svečiai išklausė 
'sktn. O. Gailiūnaitės paskaitos 
apie DLK Vytautą. Jūrų skautų 
vyr. valt. B. Vaškelis kalbėjo te
ma “Rugsėjo aštuntoji ir mes”, 
oaliesdamas dabartines skautų ir 
bendrai jaunimo problemas, ir 
kviesdamas visus j lietuvybės iš
laikymo darbą. Oficialioji dalis 
užbaigta Tautos himnu.

Tolimesnėje programoje sk. V. 
Rusas paskambino pianinu, o 
sol. A. Simanavičius padainavo 
kelias dainas, kurios minėjimo 
dalyvių buvo, taip šiltai sutik
tos, kad jis turėto grįžti į sceną 
ir dar padainuoti.

Pasibaigus programai susirin
kę svečiai smagai pašoko ir pa
dainavo.

Minėjimas, vadovaujant vyr. 
sktn. V. Skrinskui. praėjo labai 
iaukioto, šeimyniškoje nuotaiko
je. Gaila tik. kad lietingas oras 
sutrukdė atvykti dar daugeliui 
skautų bičiuliu. Tikimės, kad ki
ta proga svečių ir bičiulių bū
rys bus daug gausesnis. J.K.

zijos laišką ir painformavo apie 
rėmėjų būrelius Kanadoje. P. L.

ROCHESTERIO LIETUVIAI 
STUDENTAI

mokslo metams prasidedant vėi 
ruošia savo tradiciniai iškilmin-’ 
Tą šokių vakarą, į kurį maloniai 
kviečia atsilankyti ir Kanados ir 
Amerikos jaunimą. Programoje 
— vaišės, turtingas bufetas ir šo
kiai. grojant geram orkestrui.

Vakaras įvyks spalio mėn. 5 d. 
šlv. Jurgio parapijos salėje, 545 
Hudson Ave., Rochester.

Nauja lietuviška radio ir laik
rodžių pardavimo bei taisymo 
krautuvė atidaryta 1328 Dundas 
St. West.

Padėka
V-ji Kanados Lietuvių Diena praėjo 

kaip graži ir pakili lietuviška demonstra
cija, atnešusi pasigėrėjimą tūkstančiams 
suvažiavusių lietuvių ir atkreipusi palan
kų demesj kanadiečių. Šios šventės pasi
sekimas priklausė nuo jos rengėjų kruopš 
tous pasiruošimo ir sujungtų pastangų. 
Tai buvo geras įrodymas, kad ir nedide
lės lietuviškos kolonijos gali atlikti didelį 
darbo, kai atsiranda energingų darbuo
tojų. ;

Krašto Valdyba dėkoja šventės šeimi
ninkams—Niagara Falls, St. Catharines 
ir Welland Lietuvių Bendruomenes apy
linkei jos Valdybai ir tiesioginiai visą 
šventės pasiruošimo ir provedimo darbą 
atlikusiam Bendruomenės sudarytam 
Lietuvių Dienos Rengimo Komitetui, ku
rio Pirmininkui p. P. Balsui tenka ypa
tinga padėka už jo asmeniškai įdėtą di
deli triūsą, sugebėjimą ir gražų Šventės

Didelė padėka p. V. Žukauskui už 
grožiai suredaguotą ir Dienos proga iš
leistą Metraštį.

Lobai ačiū Lietuvių Dailės Institutui 
už turtingą ir gerai surengtą Meno Pa
rodą.

šia proga Valdyba dėkoja taip pat 
Kanados ir JAV lietuviškai spaudai, 
straipsniais ir pranešimais prisidėjusiai 
prie Penktosios Lietuvių Dienos pasiseki
mo.

Reikšdama padėką,
KLB Krašto Valdyba.

, į Išnuomojamas kambarys 1-2 asmenims, 
aclimanaudotis virtuve. 22 Havelock St. 
Tel. LE. 4-1045.

Išnuomojamas frontonis kambarys l-me 
augšte, galima naudotis virtuve, vyrui 
arba mergaitei. Dundas -■ Crawford rajo
ne. Tel. LE. 1-1554.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte. Yra toiletas ir vonia. 194 Rus- 
holme Rd. Tel. LE. 6-0513.

Išnuomojamas frontinis saulėtas kamba
rys ir virtuvė II augšte be baldų arba 
su baldais. 85 St. Clarens Avė., telef. 
LE. 3-0196, skambinti po 6 vai. vok.

Išnuomojamos kambarys ir garažas. Tel 
LE. 5-1278.

Išnuomojami 2 kambariai vienam arba 
dviem asmenims III augšte. Yra ga
ražas. Tel. LE. 3-7386.
PRITYRlIsiOS ŠEIMININKĖS sutinkame 
Šeimininkauti įvairiems pokyliams. Žvirb
lytė ir Gatoveckienė. Skambinti betku- 
riuo laiku tel. LE. 5-3632 ar LE. 4-8135.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, arte- 
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių, Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldu 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real}, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Tuojau reikalingas europietis 
FARMACININKAS, 

šiek tiek mokąs anglų kalbą.
Teirautis rytais 

STARKMAN CHEMISTS 
459 Bloor St. W.

H K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

mečio baliaus loterijai fantus: Atlantis 
Import - Export Ltd. Co. už radijo .apo- 
’ntą. J. Beržinskui "Times Cigar Store" 
už meškeriojimo komplektą, J. V. Mar
gio Drug Store už'^elektros lempą>su laik
rodžiu, ' Courtland Packer Co. per Br. 
Sčepor.avičių už rūkytą kumpį, Mphawi: 
Furniture Co. per J. Aukštaitį už pa 
veikslą, J. Grimui už elektros skutimosi 
mašinėlę, High Park Food Market krau
tuvei per J. Demikį už tortą, Firmai "Do
mą" Hairdress per p. Kaunaitę už pus
metinį plaukų sušukavimą, Clover Leaf 
■—Jankauskų už kartoną cigarečių, VI. 
Skirgailai už Cinzano bonką ir A. Por- 
tofėjui už šokolado - saldainių dėžę, V. 
ir J. Strazdui už 3 lietuviškus sūrius, Lie
tuvių Namų Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Už rūpestingą paruošimą maisto ir 
bufete tarnybą huoširdžiai dėkojame po
nioms: Indrelienei/ Dranseikienei, .Jurkš- 
tienei, 'Margelienėi, Sližienei, Baltrienei, 
Katchienei ir kitoms čia nepaminėtoms, ! 
taip pat p.. Petruliui ir p. Mirskiui ir vi- į 
siems kuo nors prisidėjusiems.

Dirbs salą
Vienas Windsoro kontrakto- 

rius nupirko 3 milijonus kubi
nių jardų žemių ir akmenų, ku
rie buvo išmesti į krantą gili
nant jūros kelią. Kontraktorius 
tas žemes ir akmenis žada supilti 
Į ežerą už 10 mylių nuo Windso
ro, kur susidarys 100 akrų sala, 

i Toje saloje jis nori įkurti liuk
susinę sodybą. Visa tai kainuo- 

TLN Valdyba. šią 25 milijonus dolerių.

Dabar pats laikas užsisakyti

ANTRUOSIUS LANGUS (storm windows)

ACCURATE BUILDERS
1139 KING ST. W., TORONTO. LE. 1-3234

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

“LITAŠ” 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 Toronto, Ont
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
1 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- 
mokėjimo 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 DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

,>*■>• . .*.u


