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Vilniaus Diena Amerika susirūpinusi
ALMUS, mūsų bendradarbis
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Spalio 9 d. nepriklausomoji Lietuva švęsdavo- kaip liūdną ge
dulo dieną. Tai buvo prisiminimas tos skaudžios dienos, kai kai
mynas negarbinga klasta pagrobė Lietuvos amžinąją sostinę; tai 
buvo drauge kovos ryžto diena. Tauta niekad nesutiko su smurtu 
ir niekad neatsisakė nuo kovos dėl savo sostinės. Spalio 9 d. iš
kilmės būdavo to pasiryžimo atnaujinimas. Vilniaus problema 
ne tik veikė, bet ir saistė visą nepriklausomos Lietuvos gyveni
mą. Vilnius buvo netik kertinis stulpas Lietuvos užsienio politi
koje, bet taip pat veikė ir vidaus santykius. Tai buvo didysis 
tautos skaudulys, kurio ji niekad neužmiršo. Nepasikeitė lietuvių 
tautos nusistatymas ir tada, kai ultimatumo pasėkoje buvo už- 
megsti su Lenkija diplomatiniai santykiai. Esamos padėties lie
tuvis niekad nelaikė normalia ir amžina. Lietuvis, gyvenęs anoje 
pusėje administracijos linijos, laukė dienos, kada jis galės tri
spalvę iškelti Gedimino kalne, o nepriklausomoje Lietuvoje gy
venantis laukė, kada jis galės pamatyti išsvajotą kunigaikščių 
miestą.

Šiandien padėtis yra pasikeitusi. Vilniaus ir dalies Rytų Lie
tuvos likimas yra sujungti su visos tautos likimu. Dėl to kaikas 
jau taria, kad Vilniaus problemos nebesą. Ištikrųjų dabartinėje 
tarptautin»į jėgų grupuotėje jokios politinės Vilniaus bylos nė
ra. Tarpvalstybines sienas Rytų Europoje yra padiktavęs Krem
lius, jas tebesaugo sovietų armijos ir niekas ten jokios bylos ne
gali kelti. Tačiau juk niekas pasaulyje netiki šios Kremliaus tvar
kos pastovumu. Kremliaus tvarka čia stovi ant vulkano, kuris 
prie tam tikrų sąlygų vis tiek pradės veikti. O tada pradės veikti 
ir visos dabar užslopintos jėgos. Duslūs jų dūzgenimai jau ir da
bar girdimi. Gopiulkinėje Lenkijoje jau buvo net besireiškįą bal
sai dėl jos rytinių sienų revizijos. Didesnio atgarsio jie, žinoma, 
dar negalėjo sulaukti, tačiau užtai-,tuo pat metu Varšuva nuspren
dė Lietuvoje ir ypač Vilniuje dar užsilikusiems lenkiškiems gai
valams duoti stiprinančią injekciją tautinių festivalių forma. 
Dirva tam buvo paruošta išplėstu .mokyklų tinklu — 350 len- 
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Išvakarėse A. Gromyko konfe
rencijos su J. F. Dulles Vašing
tone ir sovietų maršalo Žu
kovo išvykos Jugoslavijon JAV- 
bes sukrėtė žinia apie sovietinį 
žemės palydovą. NYTimes ir 
kiti laikraščiai rašė, kaip buvę 
šios žinios pritrenkti Vašingto
no pareigūnai. Stebėtasi, sovie
tų “slaptumu”. O jau rugsėjo 15 
d. “Tiesoj” tilpo žinia, jog J. So
kolovas, Vilniaus radijo klubo 
mokslo dalies viršininkas, prane
šęs, kad klubas užbaigęs visus 
pasiruošiamuosius darbus sekti 
netrukus iššausimam žemės pa
lydovui. Mat, Vilniuje esąs svar 
blausias stebėjimo punktas Pa
baltijyje.

Satelitas esąs mokslinės svar
bos, bet kai prez. Eisenhoweris. 
piršo lėktuvais žvalgyti vienas 
kito teritoriją, Chruščiovas dar 
Ženevoj, pagal NYT C. L Sulz
berger, siūlymą atmetęs, kaip 
“neefektingą”. Marš. Žukovas 
pareiškęs: “oro žvalgyba naudin
ga karo metu, bet ne taikos”, o 
Chruščiovas pridėjęs: “Žvalgy
ba taikoj reiškia dominaciją’”'

Amerikos mito žlugimas
Šis savaitraštis citavo Lietuvą 

aplankiusio Povilo Pajuodžio iš 
London, Ont, žodžius, kad “. 
“Amerikos Balsas” daug apvy-

sidūrė Sibire”, y, >
Kaltinti “Amęrikos Balsą” už 

tai mažų mažiausia yra jiesusi- 
pratimas. Ši institucija buvo su
kurta Valstybes Departamento 
JAV užsienių politikai propaguo 
ti. Štaban buvo surinkti visokių 
profesijų asmenys, kurie nevisa- 
da buvo apdairūs vykdydami 
miglotas vyriausybės ekspertų- 
direktyvas. ir

Pagal “Darbininką”, esą ruo
šiamasi apkarpyti ir “AB” lietu
viško personalo '“pajėgumą”(?). 
Brooklyn© liakrąštis klausia: 
“Ar tai reiškia^ visos politikos 
keitimą?” Tai tik JAV informa
cijos įstaigos sumažinimo vai
sius. Ir arabai praėjusią savaitę 
tyčiojosi iš Amerikos. Jankiai, 
girdi, ne Jūsų reikalas kištis į 
Syrijos vidaus reikalus! O gink
lus mes perkam iš ko norim ir 
kada norim. --

Kokios viltys Lietuvoje?
Neseniai miręs Norvegijos ka

ralius Haakon yra davęs patari
mą: “Kiekvieną klausimą pra- 
matykite bent 50 metų priekin. 
Aš jų nesulauksiu, bet man rūpi

sūnaus, vaikaičių ateitis”. Ar te- 
tetiki ateities “išlaisvinimu” Lie
tuvoje? Štai tik ką gautas vieno 
iš Lietuvos ūkinio atkutimo pio
nierių pareiškimas: “... Apie 
Jūsų (išlaisvinimo) politikų 
veiklą maža težinome. Viena 
reikia pasakyti, kad Rytai smar
kiai sustiprėjo visais atžvilgiais 
ir labai uoliai ręngia kadrus atei
čiai, plėsdami įvairiopą liaudies 
švietimą, ypač techniškąjį. Tas 
jau stipriai jaučiama ir Lietu
voje. Paskutiniais dvejais metais 
gyvenimas, ypač maitinimo sri
ty, smarkiai pagerėjo. Eina dide
lės statybos butų ir pramoninių 
pastatų. Tautinės kultūros (te
atras, muzika) srity nemaža pa
daryta. Ir nemanykite, kad ka
nadiečiai sugrįžę meluos apie tai, 
ką matė. Iš viso gyvenimas pas 
mus pasikeitęs, senieji laikai pa
miršti, ypač jaunimo. Smarkiai 
yra padidėjęs darbininkijos skai 
čius su proletarinėmis pažiūro
mis. Kolūkiečių gyvenimas nuo
latos gerėja. Žodžiu, praraja 
tarp seno ir jauno nuolatos di
dėja. Tai yra giliai realus faktas. 
Su juo negalima nesiskaityti gal
vojant apie ateitį. Kaip būtų ge
ra, kad Rytai susiprastų su Va
karais ir sudarytų visam pasau
liui pakenčiamo gyvenimo sąly
gas”.

J. D. Karalienė Elzbieta II ir princas Pilypas, kurie spalio 
12-14 d.d. lankysis Otavoje. ‘

Savaitės įvykiai

^oficialiai skaitoma, kad lenkai iš Lietuvos yra repatrijavę. Kita 
iryškį priemonė buvo skleidimas lenkiškos literatūros, jos parodų

taf nerodo, kad Rytų Lietuvos problema vis dar tebėra
gyva. Ją gi mes pratę 
kad Lietuva kelsis, neprivaloriie būti naivūs, turime suprasti, 
kad kartu iškils ir senosios problemos. Duok Dieve, kad išveng
tume naujos politinės Vilniaus bylos, bet ir be to, ten daug kitų 
problemų. Jų svarbiausioji bus problema Rytų Lietuvos ir Vil
niaus miesto integracijos į visos Lietuvos gyvenimą — ūkini, 
tautinį ir kultūrinį. Šios problemos juk buvo1 dar prieš nepri
klausomybės laikus, jos būtų buvusios, jei Vilniaus okupacijos 
ir nebūtų buvę,' jos neišvengiamos ir ateities gyvenime. Juk 
pagaliau ne vieni lenkai prie mūsojo Vilniaus kimba. Juk gudai 
savo “sienas” atkelia net iki Vievio ir Žiežmarių!

Šiandien teigti, kad Vilniaus klausimo jau neturime, reiškia 
nesuprasti ar nenorėti suprasti pačių gyvybingųjų tautinių pro
blemų, šiandienos miglose nematyti rytdienos. Tokių balsų, deja, 
yra. Ir labiausiai ten, kur kuo mažiausiai turėtų būti. Kur viso
kiai akcijai tonas duodamas. Dėl to ir vilniečių propaguojamoji 
Vilniaus diena vis neranda tinkamo atgarsio lietuviškoje visuo
menėje. O šias nuotaikas ir kaikurių mūsų politikų nusistatymus 
pats laikas būtų peržiūrėti. Perdaug jau brangaus laiko praėjo 
visiškai neišnaudoto.

--

Toronto arkivyskupijos katalikų vyrų Šv. Vardo organizacija, kaip ir kitais metais, parodos aikštė
je spalio mėn. proga suorganizavo šv. Valandą, kurios metu gimnazijų mokinės sudarė gyvąjį ro
žinį - rožančių. Vaizde matyti katalikų skautų garbės sargyba ir mokinės, pasiruošusios rožiniui. 
Iškilmėse dalyvavo 30.000 žmonių, z

KAS NAUJO
400.000 dolerių išleis CBC te- 

vizijos ir radijo transliacijoms 
ryšium su karalienės vizitu Ka
nadoj. Kitos išlaidos čia neįskai
tytos. Vizitas prasidės spalio 12 
d. ir truks 4 dienas. Pirmą kartą 
Kanados istorijoje parlamentą 
atidarys karalienė spalio 14 d. Po 
vizito Kanadai karalienė su savo 
vyru kunigaikščiu Pilypu vyks į 
JAV ir spalio 21 d. pasakys kal
bą JT pilnaties posėdyje.

KANADOJE?
Kanados vyriausybė sulėtino 
imigraciją, vargu ar ji ryšis šiuo 
metu įsileisti didesnį skaičių 
vengrų pabėgėlių. Imigracijos 
min. tuo reikalu dar nieko nepa
reiškė.

Ka^ pasakoja grįze^ is Lietuvos
WINN1PEGIECIO JUOZO RADZEVIČIAUS PRANEŠIMAS

Commonwealth ūkinė konfe
rencija Mont Tremblant, Que., 
kurioje dalyvavo finansų minis
terial, baigėsi nutarimu ateinan
čiais metais sušaukti platesnio 
masto Commonwealth kraštų 
konferenciją, kurioje būtų ap
svarstyti galimumai pagyvinti 
prekybą. Britų finansų min. pa
siūlė Kanadai - Britanijai panai
kinti muitus, tačiau iš Kanados 
pusės jau pasigirdo abejonių, nes 
čia darbo sąlygos bei išlaidos 
skirtingos.

Pirmoji įmonė, gaminanti ato
minį kurą, pradėjo veikti Port 
Hope, 60 mylių nuo Toronto. Ji 
pagamina geležies gabalus su di
deliu uranijaus kiekiu ir siun
čia juos atominiam reaktoriui į 
Chalk River. Bendrovė pavadin
ta American Machine & Found
ry Atomics Canada Ltd. Jos cent 
ras yra JAV.

B-vės pirm. Patterson atidary
mo proga pareiškė, kad atominė 
energija tebėra pradinėj stadijoj 
ir jos vertė pasaulio opinijoj bu
vo gerokai perdėta. J. S. Duncan, 
Ontario hydroelektrinės jėgai
nės pirm., pasisakė laukiąs ato
minės energijos panaudojimo 
savo provincijoj, nes be to tektų 
nuo 1982 m. importuoti iš JAV 
kasmet už $500 mil. anglių.

Prašo įsileisti Vengrijos pabė
gėlius iš Jugoslavijos, kurių ten 
esą 4.800 ir dali jų iš Austrijos, 
kur tebesą jų apie 20.000; 
prašytojas — JT augštasis ko
misaras pabėgėlių reikalams 
Lindt. Jo nuomone, esą daug pi
giau įkurdinti pabėgėlius Kana
doj ir net Australijoj .negu lai
kyti juos stovyklose. Be to, ko
misaras siūlo oadidinti JT pri
klausančių kraštu duokles pabė
gėliu reikalams, kad iki 1960 m. 
pabėgėliu problema būtu iš- 
snręsta. Tkišiol metinis JT biu- 

į džetas pabėgėlių reikalams sie
kė $3 mil., dabar prie to dar esą 
reikėtų pridėti $7 mil. Kadangi

Rekordinis studentų skaičius 
įstojo šiemet į Kanados un-tus. 
McGill un-tą Montrealy lanko 
3.000 studentų įskaitant Macdo
nald kolegiją. Montrealio un-te 
yra 11.000 stud.; Sir George Wil
liams kolegijoje yra 958 dieni
niai studentai ir 4.000 vakarinių. 
Quebeco Lavalio un-tas turi 
7.900 stud.; medicinos fakultetui 
pastatytas naujas pastatas už 600 
mil. dol. Otavos un-te pradėtas 
atom, energijos kursas. Carlton 
kolegiją Otavoje lanko 600 stud. 
Toronto un-te 12.600 stud., Lon
dono Western Ontario un-te — 
2.600, Sackville, N.B.

Iš vakaro, neoficialiai buvo 
sužinota, kad grįžęs iš Lietuvos 
J. Radzevičius rugsėjo 28 d. 2 
vai., Winnipego lietuvių klube, 
darys pranešimą. Viešai niekur 
nebuvo oficialiai skelbiama^ ta
čiau prisirinko ir nemažai nau
jųjų ateivių ir visi vienodai bu
vo priimti. Susirinkimą atidarė 
lietuvių klubo valdybos narys 
p. Vidrikas. Jis susirinkimą gana 
gražiai ir pravedė.

J. Radzevičius, maloniai šyp
sodamasis, atsistojęs susirinku
siems nusiskundė, kad iis esąs ne 
mokytas ir sunkiai galėjęs viską 
atsižymėti lankydamasis Lietu
voje. Jeigu darysiąs klaidų, susi
rinkusieji jam atleidžiu. Jis 
sakysiąs viską teisingai, ką ten 
matęs.

Ekskursijoje iš viso buvę 15 
lietuvių. Jai vadovavęs J. Lese- 
vičius iš Montrealio. Jis buvęs 
gana drąsus ir nesibijojęs klaus
ti įvairių klausimų. Ekskursija: 
rugpiučio 14 d. jau buvusi Pary
žiuje. Paryžius jam nelabai pa
tikęs. Iš čia lėktuvu pasiekę va
karini Berlyną, iš kurio taksiuku 
nuvažiavę į rytų Berlyną. Pasi- 
w viešbuti. Už vakariene su
mokėję po 4,80 Rm. Rugpjūčio 18 
1. 2.40 vai. išvvkę į aerodromą. 
Tuos buvę sulaikę kareiviai, bet 
natikrine dokumentus praleidę. 
SSSR lėktuvu neilgai trukus pa
siekę Vilnių.

Čia buvę sutikti su gėlėmis. 
Ekskursijos vadovas J. Lesevi- 
čius oasakęs kalbą. Tuojau buvę 
nuvežti į geriausį Vilniaus vieš
butį, skirtą tik užsieniečiams.

Viešbuty valgis buvęs labai ge
ras, net ir per daug. Bet viešbu
tyje pasigedę šilto vandens. 
Jiems aiškinę, kad per daug 
elektros išnaudoją fabrikai, van
deniui šildyti mažai belieką. Lai
kui bėgant įtaisysią ir vandens 
šildymą. Kurie norėję,, galėję 
nakvoti pas gimines, bei pažįs
tamus. Policija jų nesekusi, tik 
buvę vadovai ir korespondentai 
nuo redakcijos. Dar esant Vil
niuje jiems paskelbę visą prog
ramą, kur ir kokiu laiku jie bus. 
Programa buvusi sudaryta iš 
anksto.

Pirmiausia vykę į Gedimino 
kalną. Čia prof. Merkys viską 
smulkiai aiškinęs. Puikiai išaiš
kinęs Gedimino kalno istoriją. Iš 
čia aplankę šv. Petro ir Povilo, 
šv. Onos bažnyčias ir Aušros 
tus. Prof. Merkys aiškinęs 
bažnyčių stilius ir jų istorijas. 
Bažnyčios esą švariai užlaiko
mos. Pats matęs, kaip bažny
čioje meldėsi viena pora ir nie
kas Jai netrugdęs. „Aplankę baž
nyčias ėię pas prezidentą J. Pa
leckį. Matę jį saugant policiją 
ar karininkus. Jis nesupratęs, tik 
matęs, kad vienas turėjęs tris 
žvaigždutes. (Pr. Matulionis pa
taisė. kad ten uolienos nėra, o tik 
milicija. Radzevičius patvirti
na). Praėję sarevbas atsiradę sa
lele. kur prie vieno staliuko sto
vėjęs ir pats J. Paleckis.JPaleckis 
atrodęs suvargęs ir susenęs. Plau 
kai ilgi ir nudribę i šonus, pra
žilęs. veidas raukšlėtas ir lyg su- 
sirtmines. Paprašęs sėstis, esą 
pasišnekėsime. Padalinęs 4 pa-

kelius papirosų, Paleckis pradė
jęs šnekėti:

“Nelaiminga ta mūsų Lietuvė
lė, kas norėjo, tas ją tramdė. Ne- 

(Nukelta į 3 pusi.)
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Dirbtinis męnulis, sovietų mokslininkų iššautas praėjusią sa
vaitę,, buvo pasaulinio masto sensacija. Tai pirmas kartas žmo
nijos istorijoj. Vokiečių mokslininkai jau prieš keletą metų teo
riškai svarstė dirbtinio satelito galimybes, bet jų teorijos išsipildė 
Rusijos žemėje, kur dirba nevienas ir vokiečių mokslininkas. Dirb- 
tinib. mėnulio iššovimas erdvėn buvo staigmena ypač amerikie
čiams, kurių technikai irgi rengiasi šį pavasarį paleisti dirbtinį, 
satelitą. Jų mokslininkai buvo nuomonės, kad ir rusai šioje srityje 
nėra toliau .pažengę. Kai išgirdo mėnulį,

mą valdžion. Kai paaiškėjo, kad 
Gomulka, laimėjęs daugiau lais
vės iš Kremliaus, sustojo savo 
kelyje nuolat pabrėždamas sa
vo ištikimybę Maskvai ir komu
nizmui, “Po prostu” ėmė pulti 
" *Tr”.”zcs rol?iką. Spaudos ži
niomis, paties Gomulkos potvar
kiu savaitraštis buvęs uždarytas. 
Šis potvarkis palietęs pastaruoju 
laiku ir kitus laikraščius neiš
skiriant radijo ir televizijos. 
Apie 2.000 studentų susitelkė 
Narutavičiaus aikštėje demonst
racijai, kurios skirstyti atvyko 
300 policininkų su guminėmis 
lazdomis, ašarinėmis dujomis. 
Apie 150 studentų buvo suim
ta. Nežiūrint to, sekančiom die
nom demonstracijos vyko toliau 
ir policininkams buvo išdalinti 
šautuvai. Vienur išvaikyti stu
dentai susimesdavo kiton vieton 
kviesdami visus demonstruoti 
socialistinio jaunimo sąjungos 
vardu. , . .

Darbiečių reformos
Britų socialistai - darbįečiai 

savo 56-tame partijos kongrese 
Brightone svarstė savo rinkimi
nę nolitika. Daugiausia ginčų 
sukėl du klausimia — pramonės 
suvalstybiriimas ir sustabdymas 
atominių ginklų bandymų. Se
nieji partijos veikėjai, kaip pvz. 
Morrison, susijaudinę įrodinėjo 
reikalą pasilikti ištikimiems so
cializmo doktrinai, kuri numa
tanti sunkiosios pramonės su- 
valstybinimą. Naujasis partijos 
vadas Gaitskell, remiamas kitų 
darbiečių veikėjų, buvo numo- 
nės, kad Britanijos sąlygose su- 
valstybinimas esąs nepopulia
rus, kad vieni darbiečiai negali 
išrinkti vyriausybės ir todėl rei
kią reformų. Vietoje suvalstybi- 
nimo esą galima kontroliuoti 
pramonę nuperkant vyriausybės 
vardu didesnę pusę akcijų. Šis 
pasiūlymas dauguma balsų bu
vo priimtas. Dėl atominių gink
lų bandymo net toks kraštutinis 
Bevan pasisakė, kad pavojinga 
vienai Britanijai tuos bandymus 
sustabdyti. Jis apvylė kraštuti- 
niuosius, bet patenkino nuosai
kiuosius. Tuo būdu britų dar
biečiai suglaudė eiles ir ruošiasi 
rinkimams.

Ieško premjero
Prancūzijos vyriausybė griu

vo po 3.5 mėn. Valstybės prezi
dentas R. Coty ieško naujo prem 
jero. Jis tikėjosi prikalbinti so
cialistą G. Mollet, kurio vyriau
sybė išsilaikė daugiau kaip me
tus, bet šis atsisakė motyvuoda
mas, kad būsimoji vyriausybė 
reikalinga specialių įgaliojimų 
ištraukti kraštui iŠ krizės, o jis 
negalįs to susilaukti.

reiškimų matytį, kad bent kol 
kas šis rusų laimėjimas neturė
siąs praktinės karinės reikšmės 
ir kad jis nesąs surištas su ato
mine raketa, kuria sovietai sako
si galį pasiekti betkurią žemės 
rutulio vietą. Yra betgi nuomo
nių, kad pagrinde tai to paties 
pobūdžio išradimas. JAV kon
greso sluogsniuose kilo susirūpi
nimas dėl amerikiečių technikos 
lėtumo šioje srityje ir kaikurie 
jo narįai siūlo patyrinėti to prie
žastis. Tuo tarpu sovietai nepa
prastai džiūgauja ir savo spau
doje skelbia, esą naujasis išradi
mas atidarysiąs kelius į kitas pla 
netas. Sovietų dirbtinio mėnu
lio skersmuo yra 23 colių ir sve
ria 185 s v. Jis pasiekęs 560 my
lių augštį ir skriejąs aplink žemę 
18.000 myl. į valandą. Per 96 
min. jis apskriejąs žemės rutulį, 
siųsdamas radijo signalus 15 mtr 
banga. Jis skrieja nuo spalio 4 d. 
ir nežinia kaip ilgai išsilaikys.

Riaušės Varšuvoje
Varšuvos studentai ėmė viešai 

demonstruoti prieš kompartijos 
ir vyriausybės nutarimą uždary
ti jų savaitraštį “Po prostu”. 
Prieš 12 mėn. šis laikraštis la
bai drąsiai ėmė kritikuoti stali
nizmą ir rėmė Gomulkos atėji-

KARDINOLAS MINDSZENTY UŽSIENIN?
Suėjo 11 mėn. kaip Vengrijos 

kardinolas J. Mindszenty rado 
orieglaudą JAV pasiuntinybėje 
Budapešte. Sukilėlių išvaduotas 
pasidžiaugė laisve vos 4 dienas ir 
vėl turėjo pasitraukti iš pareigų. 
TAV pašiuntinybės rūmuose jis 
yra atskirtas nuo pasaulio, ne
dali palaikyti ryšių nė su vysku
pais, išskyrus nuodėmklausį. Pa
gal tarptautinį politinės prie
glaudos statutą, kardinolas ne
gali daryti jokių pareiškimų, nei 
oasirodyti mieste. Jam leista pa
sivaikščioti tiktai pasiuntinybės 
kieme saugojant vienam pasiun
tinybės nariui, kad komunistų 
nebūtų pagrobtas. Kiekvieną 
sekmadienį kardinolas laiko Mi
šias savo kambaryje čfalyvau- 
!ant pasiuntinybės nariams ka
talikams. Per praėjusias Kaič
ias buvo leista dalyvauti Mišio
se ir kitų pasiuntinybių nariams.

Pastaruoju laiku apie, kardi
nolo Mindszenty likimą prašne
ko Vengrijos komunistinės vy- 
iausybės vicepremjeras Mun
ich. einas min. pirm, pareigas 
išvykus Kadarui lankyti Kinijos. 
Esą vvriausybė neturėtų nieko 
nrieš kardinolo išvykimą užsie
nin. Kol kas betgi nei Vatikanas, 
nei nats kard. J. Mindszenty, 
nei JAV tuo reikalu nėra davę 
jokio pareiškimo.

Vengrijos primato pareigas, 
nesant kard. Mindszenty, eina 
arkiv. J. Groesz, kuris betgi ven
gia užsienio korespondentų. Du 
vyskupai — B. Badalik ir J. Pe
teri yra valdžios sukliudyti eiti 
savo pareigas.

Išmesti sovietus 
iš JT!

Niujorke vyksta Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų posėdžiai. Juose 
ši kartą be pavergtųjų delega
cijų dalyvavo du politikai iš Eu
ropos: Šveduos senatorius K. 
Wistrand ir Olandijos socialistų 
partijos parlamentinės grupės 
vadas F. J. Goedhart. Jiedu yra 
Europos Tarybos nariai, atsto
vaują ten neatstovaujamų vals
tybių interesus. Pirmasis savo 
kalboje pareiškė, kad jėga yra 
nepatikimas ramstis ypač da
bar, kai visur nyksta koloniz- 
mas. Tai esą duoda vilčių ir pa
vergtiesiems. Antrasis griežtai 
pasisakė prieš sovietinį koloniz- 
mą ir siūlė išmesti Sov. Sąjun
gą iš JT kaip ji 1939 m. buvo iš
mesta iš Tautų Sąjungos, dėl 
Suomijos užpuolimo. Laisvasis 
pasaulis turfs atsikratyti baimės 
ir ryžtingiau veikti.
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ŠALPA IR DOSNUMAS
. Rudens metas—šalpos ir lab- silpniau aukojama, nes šelpia- 
dąrybės metas. Daug triukšmo ir mųjų skaičius nesumažėjo ir jų 
Reklamos keliama dėl taip vadi- bėdos, kaip buvo, taip tebėra tos 
nąmo “Raudonosios Plunksnos” pačios.
•vąjaųs. •; Pripažindami, kad tai 
swexkas naudingas reikalas 
TSes-išsavo pusės raginame jam 
jaufcdi Sr kaįp šio. krašto piliečiai 
-biEikąHiat;-rparemti. •bendruosius 
labdarybės tįkslusoihiMi ’ 
.zsffiaejfauamistns,' kaip lietuviams, 
aškylft ži kitašr -svarbus > reikalas,

®ėrr naujas dalykas, jis metai iš 
metų kartojasi ir atrodo kartosis 
tol; koi'mūsų tarpe bus skurdo ir 
likimonedtdios prislėgtų brolių. 
Marškiniai, kaip sakoma, yra ar- 
čiausiai 'kūno, todėl tautiečių 
vargai pirmiausiai privalo mums 
rūpėtii‘1-^ ’ -
-;Sįuo if sekančiais keliais mė- 
nėsiais- Šalpos FOndo padaliniai 
darys savo apylinkėse pinigines 
rinkliavas, laike kurių ir į Tave, 
Brangus Tautieti, kreipsis vieno
kiu ar kitokiu būdu prašydami 
šalpai aukos. Senelius, džiovinin 
kus, chroniškus ligonius, daugia
vaikes motinas, karo invalidus, 
kurių gerokas skaičius yra ne
lyginant pasiherktas neaiškiam 
likimui Vokietijos barakuose,

• privalome visi šelpti, nes tai mū
sų ^krikščioniška ir patrijotinė 
pariaga. Jei mes jų neatsiminsi
me,/kam jie turi rūpėti, ar svę- 
timįemš?? Kanados lietuvių vi- 
supinenę savos šalpos reikalą su
pigto teisingai ir jau eilė metų 
tani tisklui gausiai aukoja. Rei
kia, kad ir šiais metais-būtų ne

Kai į mus kreipsis asmeniškai 
arba laišku prašydami šalpai au
kos, duokime ir duokime gau
siai. Svarbus tautinis ir artimo 
meilės reikalas, todėl nemanyki
me, kad apsieis be mūsų, kad ki
ti Už mus padarys... Būkime 
tikri, kad kiekvienas labdarybei 
duotas doleris padarys labai 
daug, jis nušluostys ašarą ne vie
nai senutei, palengvins kaųčias 
paliegusiam ligoniui ir padės pa
maitinti ne vieną alkaną burną.

Šalpos Fondo Centro K-tas.
■ - i

Kur gyvojo vandens šaltinis?
Kalifornietis J. Viekšnys rug-

Seton Hali universiteto profeso-

rainiečio) veikalą anglų kalba 
“The Economic Factors in the

jos valdovus) spirte spiria eiti 
imperialisitiniu keliu grobti kai
mynų žemes.

Mažu miestuku septyniuose 
kalnuose prasidėjusi Roma, sau
gumo sumetimais vis kaimynųGrowth of Russia‘’ Sako, kny- ^§t pasigrobdama, išaugo 

ga paliekanti įspūdžio^ kad “XX1 - K *
amžiaus bolševikų agresija nėra 
nauja imperialižmo fazė, bet or
ganiška carinės Rusijos politi
kas tąsa”. Profesorius, sakoma, 
teigęs: “Trumpa ^Rusijos istori
jos apžvalga parddo tiesioginį ir 
organišką (kūno) senosios carų 
imperijos ir dabartinės Sovietų 
Sąjungos ryšį... Tarptautinį ko
munizmo sąjūdį rusai sugebėjo 
pajungti savo tautiniams intere
sams ir padaryti jį reikšmingiau
siu rusiškojo imperializmo įran
kiu”.

Gaila, recenzijoj V. nepasako, 
ar prof. Chirovskis turi priemo
nių prieš ekonominius, strategi
nius ir ideologinius varyklius 
(kuriu, deja, V. taip pat neišvar
dina), kurie rusų valstybę (ar

vė necivilizuotų kaimynų puoli
mai po to, kai tarpusavio viršū- 
nių kovos, ir kitos priežastys, 
pagraužė jos vidaus stiprybę ir 
sveikatą. Nacionalistinių sąjū
džių (lenkų, čekų, vengrų, sla
vų) purtoma Austrijos imperija 
sugriuvo pirmuoju pasaulinių 
karu, kuris paguldė ir kaizerio, 
ir carų imperiją. Austrija nebe- 
atsikėlė, o Hitleris kaizerio im
perijos nepadarė Trečiuoju Rei
chu. Rusams pavyko kitų pavi
dalų carų imperiją atgaivinti tuo 
metu, kada anglų ir prancūzų 
imperijos, kolonijų laisvės bruz
dėjimais pakirstos, nusilpo.

Kas rusų komunistų imperiją 
sugriautų ar bent susilpnintų, 
kad, TŽ bendradarbio Almaus

Svyriu^ apskr.- Gudijos teritorijoj
Lenkų okupacijos metu Svy

riai administraciniu požiūriu te- 
vaidino tik parapijos ir valsčiaus 
vaidmenį, priklausydami Šven
čionių aps. ir Vilniaus vaivadi
jai. Geografiniu požiūriu jie yra 
nutolę nuo Vilniaus maždaug už 
75 km. į šiaurės rytus ir 22 km.; 
nuo lietuviškojo Gervėčių vai., 
kurie priklausė Vilniaus - Tra
kų aps. Gi į rytų pietus nuo Ger
vėčių už 23 km. yra Salų mieste
lis prie pat Vilniaus - Molodeči- 
no geležinkelio ruožo. Salos, kaip 
ir Svyriai turėjo savo parapiją 
ir valsčių, tik priklausė Ašme
nos apskričiui.

Apie 20 km: į pietvakarius nuo 
Gervėčių, arba 42 km. nuo Vil-

PHILLIPS’
X MILK OF

MAGNESIA
. :;Nuo vidurių užkietėjimo

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
iiaudds, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palėngvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

RlUiPŠ]
MILK OF

MAGNESIA
AKTAC1D-LAXAT1VE 
WM«rj fotorurot 
SWttuaFMOOWft

>bwbi arais jjšrc>--

4-uncijos .300
12 uncijų .600

ADANIONIS ir BUDRIŪNAS
"/į DISTRICT ESTATE BROKERS
%% Montrealio Real Estate Board Nariai
■177 Sherbrooke St. W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai — Apartmentai — Žemė — Paskolos — Draudimas
D. N. Boltrukonis CR. 6-5075
A. Markevičius OR. 1-8951
F. Yesūtis LA. 2-7879

* Adomonis PO. 6-7594

* Darbo taikos nuo 9 vai.

J. Skučas
V. Liesūnaitis
S. RudnHc

A. Budriūnas RA. 7-2690

ryto iki 9 vai. vakaro.

RA. 2-6152
HE. 6719
HA. 8864

DARBO KOJINĖS

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
štai geriausias pirkinys ilges
niam nešiojimui — labai pa
togios — ekstra vertingos. 
Neplyštančios Penmans dar
bo kodinės. Yra įvairiausių 
rūšių, tinkamų įvairios rūšies 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai 
' * Garsūs nuo 1868 m.

WS1I-4
iiimam-rr ••

niaus į pietryčius yra Astravo ■ Gyventojams prašant, vokie- 
miestelis turėjęs tokį pat statu-, 
są kaip Svyriai ir Salos, tik pri-. 
klausęs Vilniaus - Trakų apskr. 
Taip pat jis yra 4 km. į šiaurę 
nuo Vilniaus - Molodečino gele
žinkelio ir Gudagojaus geležių-' 
kelio stoties.

Gudagojus, kaip žinome,, buvo 
vienas iš kelių punktų, kuriame 
Maskvos ultimatumo Lietuvai 
metu 1940 m. birželio 15 d. rusų; 
kariuomenės divizijos peržengė 
Lietuvos sieną ir okupavo kraš
tą.

Veik tuo pačiu metu susitarus 
pasikeisti gyventojais likusiais 
už savo valstybių ribos Astravo 
raone, o ir kitose lietuvių gyve
namose srityse vyko registracija 
norinčių važiuoti į Lietuvą. Kai
muose rašėsi nuo 99%-100%. Die 
ną ir naktį stovėjo ilgiausios ei
lės Kurkausko - Pekšos dvare 
(prie Rimdžiūnų), kur rusai bu
vo įrengę registracijos punktą. 
Buvo žmonių spūstis. Suvažiavo 
iš tolimaiusių apylinkių ir mies
telių — tarytum į atlaidus, kad 
i “ " ■ _ .
tokio žmonių entuziazmo. Regis- / 
travosi lietuviškai kalbą ir nu
tautėję mūsų broliai, “tuteišais” 
dažnai vadinami. Rusai darė ■ 
griežtą atranką. Galėjo važiuoti; 
tik lietuviai. Nieko negelbėjo nei 
lietuvių kilmę įrodą dokumen
tai, jeigu užklaustas nesugebėjo 
atsakyti lietuviškai. Ne vienas 
nutautėjęs skudėsi viešai sava 
dalia. -

(Va, čia tūlam suabejojusiam 
gali būti aiškus pačių “tuteišų” 
- lietuvių atsakymas, kad jie yra 
kilę iš lietuvių tautos ir į lietu
vių tautą nori grįžti. Tik tam rei
kalingos sąlygos, mūsų visų tin
kamas supratimas ir parama 
jiems sugrįžti).

Važiuojantieji Lietuvon galė
jo pasiimti tiek turto, kiek galė
jo pora gerų arklių pavežti. (Už 
likusį turtą S. Sąjunga nebūtų 
atlyginusi). Pakrauti vežimai ir 
žmonės laukė tik išvažiavimui 
leidimo, bet minėtas ultimatu
mas šį persikėlimą sutrugdė. Gy
ventojams padarė didelių mate
rialinių nuostolių, o suregistruo
tų sąrašai vėliau buvo panaudoti 
atrenkant išvežtinus į Sibirą.

Pirmuoju bolševikmečiu jau 
1939 m., rusai į Astravą suvežė 
išvežtųjų Sibiran gyvenamuo
sius medinius namus ir sustatė 
triaugščius, kuriuose įrengė įvai 
rias įstaigas. Astravas buvo pa
darytas rajonu, priklausančiu 
Molodečino vaivadijai.

Vokiečių okupacijos metu As
travas iki Lietuvai perimant ad
ministravimą, buvo tuo pačiu 
rajonų, tik priklausė Ašmenos 
Gėbietskomisariatui. Nuo 1940 
m. iki 1943 m. pavasario rajoną 
.valdė “gudai” pabėgę iš vokie
čių sukurtos Varšuvos generali
nės gubernijos. Čia tarp lietuvių 
susisuko sau lizdus “gudų” prie
danga ir terorizavo vietinius gy
ventojus. Drausmės padidinimui 
ir sekmingesniam ūkininkų api- 
olėčimui įsteigė dar antrąjį vals
čių — Gervėčių ir Girių, kiek
viename laikydami, be kitų tar
nautojų, bent pa 40 policininkų 
—priglaustų pabėgėlių iš gilu

mos Lenkijos, kurie dažnai ak
centuodavo valandas: pusė dvy
liktos, o kai laikrodis išmuš dvy
liktą, jie visi iš “gudų” tapsią 
lenkais ir kovosią už šias" sritis, 
kaip būsimos Lenkijos teritori
ją. Tuo metu rajono viršininku, 
kaip tariamieji “gudai” vadino 
’’burmistru”, buvo tūlas Soko
lowski. Naujųjų 1943 m. išvaka
rėse jis lietuviškąja moksleivi
ją suvažiavusią Kalėdų atosto
goms pas tėvus trėmė į Vilnių 
grasindamas imtis represijų, jei 
kurie per 12 vai. neapleis savų 
namų.

•cių karo vadovybė perdavė Rytų 
Lietuvos sritis valdyti patiems 
lietuviams iki. 1920 m. Maskvos, 
sutartimi-su Lietuva nustatytos 
sienos. 1943 m. pavasarį, apie Ve
lykas, lietuviški kariniai daliniai 
ir policija- perėmė krašto admi-

žodžiais: “ritme su tarptautinės 
politikos evoliucija lietuviai iš
kovotų teisę gyventi pilnateisiais 
žmonėmis savo gimtame kraš-

tarpusavio viršūnių kovos, ar 
platūs vidaus sąjūdžiai rusų vi
suomenėj? Tai visiems lietu
viams begalo svarbus klausi
mas. Deja, jis nėra rimtai svars
tomas, nes mūsų spauda užvers
ta suakmenėjusio skausmo strai
psniais, kurie išganymą temato 
JAV - SS kare, "Kadangi JAV 
neskuba tokio karo skelbti, tai ji 
ir jos politikos vadai amžiniai 
niekinami. Ged. Galva sako: 
“Įvykiai rieda Amerikai arba 
pačiai nusižudyti, arba kapitu
liuoti Maskvai”. St. Bijūnas jam 
antrina su: “Maskva vilko prog
resu eina vis augštyn ir užka
riaus pasaulį bei Ameriką”.
•- Tuo tarpu geras So v. Sąj. žino
vas, Stalinas, savo kietą ranką 
teisindamas, kuri žmones krau
juose plukdė ir skurde laikė, 
tikslu pasivyti Ameriką, sakė:

“Atlyžti reiškia atsilikti. Kas 
atsilieka pralaimi. Mes gi pra
laimėti nenorime. Senosios Rusi
jos istorijoj amžina gija kyšo jos 
pralaimėjimai. Ją mušė totorių 
■chanai, turkų didikai bėjai, šve
dų aristokratai, lietuvių ir len
kų bajorai, japonų baronai. Visi 
ją mušė, nes ji buvo atsilikusi 
karo dalykais, kultūra, politine 
santvarka ir pramone”.

Be abejojimo, ją sumuštų ir 
“naivūs pasakoriai” jankiai, nes

nistravima ir nuo to laiko Astra-'pasivijo betkuriais 
vas pasiliko vėl valsčiumi. Tik 
antrosios bolševikų okupacijos 
metu, rusai grąžino Astravu! ra-: 
jono statusą. Taip pasiliko iki šių 
dienų.

Šia proga noriu priminti vie
ną Eltos charakteringą praneši
mą spaudai, kurį atspausdino 
“Naujienos” Nr. 41 ir “Tėviškės 
Žiburiai” Nr. 9(373):

“Šiemet dabartinės sovietinės 
Gudijos teritorijoje Astravo ra
jone gyvenantiems lietuviams 
pradėta dėstyti gimtoji kalba. 
Vilniaus radijas 1957.1. 3 d. skel
bia, kad “tiek vaikai, tiek jau
nimas su meile lanko lietuvių 
kalbos pamokas, skaito lietuvis-: 
kas knygas”. Vilniaus pedagogi
nio instituto studentai, sužinoję,

Stalino išvardytais dalykais 
Ameriką?

Tiesa, “New York Times” so
vietinių reikalų žinovas Harry 
Schwartz, iš kurio straipsnio 
Stalino citatą imame, pastebi, 
kad Maskva jau keturissyk Va
karus nustebinusi technikos pa
žanga: atomine bomba (kurią

bolševikai-net patys nustebo dėL kad lietuvių .taąjįiiiėie bibliote- 
.. .............................  ~ ' koje trūksta ’ lietuviškų knygų,: 

nutarė padovanoti jiems pirmą- 
lietuvišką bibliotekėlę. Grupė 
lietuvių kalbos ir literatūros fa-i 
kulteto studentų, vadovaujami 
dėstytojo Mikalausko, Astravo 
rajono Girdiečių, Prištautų ir 
Gilių kaimo bibliotekoms nuve
žė daugiau kaip 300 įvairaus tu
rinio lietuviškų knygų, o rajono; 
lietuviams užprenumeravo 15 į 
įvairių lietuviškų laikraščių ir i 
žurnalų” (E).

Vilniečiui tai buvo begalo ma
loni žinia, kad ir jo tėviškėje 
švystelėjo lietuviški pragiedru
liai. Deja, pranešime, be Astra
vo — (rajono) daugiau nebuvo 
nei vieno teisingo pavadinimo, 
o juk monitoringas, manau, tei
singai, žodis žodin, užfiksavo Vil
niaus radijo pranešimą.

Astravo rajone yra šie grynai 
lietuviški kaimai: Milcejos, Gi
rios, Knystuškės, Petrikai, .Rim- 
džiūnai, Pelegrinda, Gaižiūnai, 
Gudinykai, Gėliūnai, Bagdoniš- 
kis, Gervėčiai (miestelis), Mi- 
ciūnai, Mockai.ir Gaigaliai. Vi
si jie, išskyrus Petrikų ir Pele- 
grindos kaimus turi arti šimto 
arba 120 ūkininkų. Pirmieji du 
turi 38 ir 55 ūkininkus.

Lenkų okupacijos metu, o ir 
vėlesniais laikais gausios gretos 
Gervėčių padangės lietuviškojo 
jaunimo lankė Vilniaus viduti- •. 
nes mokyklas ir II-jo Pasaulinio 
Karo metu įkurtą Gervėčiuose 4 ,

Milcėjų kaimo 2 vid. mok. ir 5 
progimnazijoje. Iš Knystuškių— 
5 vid. ir 8 prog. (Čia tenka paste
bėti, kad iš Knystuškių kaimo 
buvo’kilusi ir a.a. Bronislava Šė- 
mytė - Biržiškienė). Iš Giriečių 
— 2 vid. mok. ir 6 prog. Iš Rim
džiūnų kaimo- — 15 lankė vid. 
mokyklą ir tiek pat Gervėčių 
progimnaziją, šiuo metu yra 
baigę ^mediciną Trepšys ir V.(

įsigijo Juozas Pūkštąs. Kiti įgi-

FOUR SEASONS 
■ < TRAVEL '

109 Bloor ». Toronto S.
j WA.. 3-9484 it

.Atveža gimities

paminėti ir vieną iš daugelio bu
vusių Vilniaus krašto lietuvių 
politinių kalinių, gervėtiškį, iš 
Rimdžiūnų kaimo, Povilą Petke
vičių - Petkauską, buvusį Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimnazi
jos auklėtinį, vėliau 8 su viršum 
metų lenkų kalėjimuose kalin
tą už lietuvybę; dabar gyvenąn- 
ti Australijoje. Petkevičiaus įka
linimas iššaukė vietos lietuvių 
tarpe dar didesnį lenkams anta
gonizmą ir paskatino tarpusavio 
vienybėn, kovoje už savo lietu
viškuosius interesus.

Iš Geliūnų kaimo 5 mokslei
viai- mokėsi Vilniuje ir virš 10 
progimnazijoje. Iš šio kaimo ki
lęs Bronislavas Laurinavičius, 
baigęs Vilniaus Vytauto D. gim
naziją ir vėliau Vilniaus kunigų 
seminariją, šiuo metu klebonau
ja Švenčionyse ir stato ten nau
ją bažnyčią.

Iš Gaižiūnų kaimo yra kilęs 
vilniečiams plačiai žinomas dai
lininkas Drėma. Kiti kaimai vie
ni daugiau, kiti mažiau davė lie
tuviškos inteligentijos.

Pažymėtinas dar Miciūnų kai
mas, kurio apie 15 moksleivių 
mokinosi Vilniuje ir bene 20 Ger 
vėžių. Iš šio kaimo yra kilęs ir 
tik 1 km. į šiaurės rytus nuo Ger 
Vėžių. Iš šiokaimo yra kilęs ir 
dabartinis Vilniaus Vyskupas 
Julijonas (Julius) Steponavi
čius. Jo jaunesnysis brolis Anta
nas (antrosios Karaliaus - Ste
ponavičiaus žmonos sūnus) rusų 
1939 m. buvo išvežtas į Sibirą.

(Bus daugiau)

Alyvos krosnių va 
tymas, remontas, 
dailų pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

83 DELAWARE AVE. 
Toronto

ŠILDYMO K0N1UKMB
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilbumerius ir gaz- 

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

, Pranešu savo naująjį adresą: z

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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pasidarė po keturių metų), van
denilio bomba (susprogdino tą 
patį metą kaip JAV), spraųsmi- 
niais bombonešiais (1955 m.) ir 
dabar — tolio rakieta. Jis nuro
do tokio pasivijimo priežastį: 
diktatūra sutelkia visas pajėgas 
siauram tikslui, kuris-atima iš 
gyventojų duoną, pastogę, dra
panas, sąžinės laisvę. Karo metu 
ir JAV tą patį padarė, pasidary- 
damos atominę bombą, bet ne- 
oaskandindamos savo piliečių į^ naiviais pasakoriais ir parsida- 
vargą ar skurdą. Panašių šutei- vėliais — ypač su JAV! Amžinai 
kimų parodė ir Musolinį ir Hit- Vakarų vadus ir jų politiką že- 
’eris. net Argentinos Peronas, minant, o Maskvos linijas viso- 
Bet kur jie šiandien?

Kupiškėnų dainoj sakoma: 
“Sėdžiu prie lango, žiūriu per 
langa: iš kur vėjelis pučia; ar iš 
rytaičių, ar vakaraičių, ar nuc 
mielo bernelio?” Papūtė .iš mie
lojo, bet jau storai įtūžusio St. 
Bijūno. Dar neįrodęs, kurie jan
kiai, pasak jo, skelbę, ką jis vi
suomenei teigė, man prikiša 
“Maskvos liaupsinimą”, solipsis- 
tine įgimtimi neparūpindamas 
citatų . savo priekaištui. Tiesa, 
sako, tik trečia dalis'mano strai
psnių “serijos” tą daranti. Kiti 
du trečdaliai, turbūt, tvirtai lie
tuviški, demokratiški ir net bi
jūnams priimtini. Tiksli trečda
lio analizė, tačiau, bene irodytų, 
kad ją sudaro citatos bijūniškų 
teigimų, kaip va: “Maskva vilko 
orogresu eina vis augštyn ir už
kariaus pasaulį bei Ameriką”, 
arba>. G. Galvos: “Įvykiai rieda 
Amerikai arba pačiai nusižudyti, 
arba kapituliuoti Maskvai”. To
dėl mielas B. žiūri i veidrodį, 
mato save, ir praloto Dambraus
ko (Adomo Jakšto) žodžiais šau
kia: “Kaltas Dievas, kaltas ca
ras, tik -mes vieni nekalti”. Ar
ba kaip baladėje apie Daratą ir 
muzikantą: “Gal kiek buvom 
šnapsavę: kalti, kaltinkim ki
tus”. ■■

Apgailauju, jei mano “serija” 
pridarė tokių Įspūdžių. Bolševi
kų taktika yra žeminti priešus, 
ypač vadus. Todėl man pasirodė 
pavojingas kaikurių mūsų spau
dos (vienintelio laisvo lietuvių

balso pasaulyje) bendradarbių 
įuolatinis niekinimas (net pra
simanymais pagrįstas) Vakarų 
politikos vadų, būk jie naivūs, 
pasakoriai, net parsidavėliai, li
guisti seneliai, kandidatai gyvu
lių vagonams į Sibirą, taikos 
manijakai! Kiek bolševikai dir
bo suniekinti “liguistą” Adenau- 
erį! Bet, štai, jam pritarė pusė 
vokiečių tautos, nors jis aiškiai 
sakė, kad tvirtai stovėsiąs su

vėliais — ypač su JAV! Amžinai 
Vakarų vadus ir jų politiką že-

kiu gudrumu ir laimėjimais vis 
apvainikuojant, kas ištikrųjų 
Maskvą liaupsina?

JAV užs. reikalų sekr. Dulles 
“Foreign Affairs” žurnale strai
psniu “Challenge and Response 
in United States policy” peržvel
gia JAV politikos istoriją, Įrodo 
būtinumą jai su gyvenimu keisti 
taktiką, priemones bei strategi
ją ir žvilgteri f ateitį. Per 157 
nusiginklavimo konferencijos po 
;ėdžius Maskva siekė Ameriką 
priversti atsisakyti bandyti ato
minius ginklus, nes negali jos 
pasivyti tokiais bandymais ar 
ginklų sukūrimu. Amerika da
bar jau turi visą arsenalą smul
kesnių atominių ginklų, kurie iš
laisvina jai rankas, nes neberei
kia remtis vien didžiųjų atomi- - 
nių bomba grasa. Amerika, reiš
kia, gali kovoti “mažus karus”, 
arba aprūpinti 'talkininkus ir už 
laisvę ginklą pakėlusias tautas 
smulkiais atominiais ginklais. 
Dulles sako:

“Ateis laikas — ištikrųjų net 
tikri galime būti, kad ateis — 
kada komunizmo dabar valdo
mos tautos turės vyriausybes, 
kurios, nežiūrint kuriuo vardu 
vadintųsi, tikrovėje tetarnaus 
savo tautai ir savo žmonėms, o 
ne nepasotinamiems tarptauti
nės partijos siekimams”.

Valia tikėti į “įvykių raidą” ir 
“vilko progresus”. Bet valia ir 
su vysk. Baranausku tarti: “Kad 
tu, gude, nesulauktum!”...

Vyt. Sirvydas.

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
Prašau perskaityti šį skelbimą ir5įsitikinti, kad pasiųsti 
bet koki siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu
vą bei lętus^kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per

Baltic Exporting Co. |
Sį 848 College St. (prie Ossington), 

i Toronto, tel. LE. 1-3098
s Siunčiame iš Kanados:

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

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

\ kitas prekes.

h Dėmesio dėl siunčiamų vaistų 
medžiagų iš Anglijos.

' Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai
mi iš Angliįos, pavyzdžiui:

į Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu 
j Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm.

Penicillin in oi! 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabL 0.2 
Multivitamin 500 tabl.

’ Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernobarbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100. tabl. 100 mgm.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cycloserin, 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 nauju vilnoniu juostelėmis Uiedžiagų pavyzdžiai. Tų medžia
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

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

Arba už tų pačių kaina 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos
tiumai ir 2 paltai.

Siunčiant j Azrfg /Sibiru/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir 

pas ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šf pakietą laiškais prašome 
nurodyti pageidautinų spalvų/.

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: 
Siuvamos mašinos, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinos, laikro
džius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairias 
medžiagas, maistą ir t.t.
Pradėjome priiminėti įvairiu gėrybių užsakymus j Lenkiją. Gėrybės 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus j Lenkiją: už $1.00 — nuo 90 iki 
100 zlotų. Mažiausia pinigų suma $10.00 plius 1 doleris administra
cijos išlaidoms. —

Iš Anglijos viską galima siųsti oro poštu iki 20 svarų. Kiekveinas 
siuntinys floli susidėti iš jVoirių daiktų neviršyjant nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikos pasiųsti siuntinį Kalė
doms bet žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St. E., pas 
p. V. Juraitienę, tel. JA. 8-6680, priima užsakymus vais
tams 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

ir
siunčia-

$7.90
su muitu $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 $1.70
su muitu $1.60
su muitu $1.70
su muitu $3.80
su muitu $4,60

v-

* s

SSSS siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

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

DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo S 
vaL ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai ryto 

|| iki 5 vai vakaro.

Sav. A. KALUZA



1957. X. 10. — Nr. 41 (405) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Ką pasakoja grįžę iš Lietuvos
(Atkelta iš 1 psl.) 

tekome daug gerų žmonių. Vieni 
pabėgo, kiti išvežti, tretieji žuvo 
ir Lt”.

Pernai buvę pasikvietę Pietų 
Amerikos lietuvių grupę, šiemet 
kanadiečius, o vėliau dar pasi- 
kviesią. Nors čia neviskas esą 
tvarkoje. Jie tuojau . pradėję 
klausti, kodėl veža žmones į Si
birą, kodėl tokie dideli muitai už 
siuntinėlius, kurie siunčiami iš 
Kanados ir daug kitokių klausi
mų. Paleckis atsakęs, kad pir
miau darę klaidų, bet dabar jau 
į. Sibirą du metai kaip nebevežą. 
Dėl siuntinėlių augštų muitų jis 
darysiąs ką, kaip nors juos su
mažinus. Pagaliau dabar ndbesą 
reikalo ir besiųsti, nes žmonės 
jau pradedą patys maistu apsi
rūpinti, o be' to, dėl siuntinių 
prasidėjusi krašte baisi spekulia
cija. Žmonės pavydį vienas ki
tam ir dėl to kylą -neramumų. 
Dėl išvežtų į Sibirą nesą ko taip 
jau baugintis, Sibiras nesąs taip 
jau baisus, kaip kas jį įsivaiz
duojąs. Dar dėl vežimų į Sibirą 
klausimą iškėlęs J. Lesevičius. 
Paleckis dar pakartojęs, kad jie 
žiną, jog klaidų buvę, buvęs ci
vilinis karas, buvę baisios pjau
tynės, apie kurias baisu ir pasa
kyti. J. Radzevičius prašęs, kad 
susitartų su Kanados valdžia ir 
panaikintų tokius didelius mui
tus siuntiniams. _

Jiems bekalbant J. Paleckį 
prie telefono šaukę kokius pen- 
kius kartus. Jis paaiškinęs, kad 
miręs didelis rašytojas Vienuo
lis - Žukauskas ir jis turįs vykti 
į laidotuves. Po pasikalbėjimo J. 
Paleckis pasakęs, kad vykite ir 
pasižiūrėkite, kur jus vadovai 
ves, o paskiau grįžę vėl papasa
kokite man, ką matėte.

Iš ten išvykę apžiūrėję stato
mą vaikų darželį. Prie statybos 
dirbę labai daug moterų. Pama- 
čiusios juos, jos viską me tusios 
ir bėgusios prie jų, bet jie nu
ėję su vadovais toliau. Čia J. 
Radzevičius ir pats nusišypsojo.

Jie buvę labai išvargę, nes vos 
spėdavę pavalgyti ir dar nesusi
tvarkę, o žiūrėk jau laukia ir ve
da kitur.

Aplankę tris kinus, kuriuose 
matę Uragvajaus ir Brazilijos 
delegacijas ir dar vieną filmą ru
sišką. Buvę nuvesti į fabriką, 
kur dirba lietuviškus filmus. 
Darbininkai dirbą labai bloguo
se pastatuose, bet visdėlto pada- 

labai gražius filmus.
Buvę nuvesti pas mokslinin

kus — un-to rektorių Juozą Bu
lovą ir dr. Rimkevičių. Jie ap- 
rodę studentų butus ir pasakoję, 
kaip jie ten įsikūrę. Pasakoję, 
kaip sunkiai caro laikais buvę 
patekti į 'universitetus, dabar 
esą visiems prieinama, kurie tik 
turį gerus pažymėjimus. (Visai 
nepaminėjo, kaip buvo nepriklau 
somybės laikais. K.S.). Studen
tai gauną 280 rb. stipendijos mė
nesiui. Dr. Rimkevičius atrodęs 
labai nuoširdus žmogelis, aiški
nęs apie mediciną ir rodęs žmo
gaus kaulus, kurie buvę sudėti 
įvairiuose buteliuose.

, Aplankę elektros dirbtuves, 
kuriose dirbą: 400 darbininkų, 
daugiausiai moterų. Darbininkai 
uždirbą nuo 600 iki 1.500 rb. 
per mėnesį. Čia jie mažai kur ga
lėję pajudėti, nes iš visų pusių 
apsupę darbininkai ir ėmę klau
sinėti, kas naujo Kanadoje, kaip 
lengvai galima nusipirkti auto

Maker of f f Canada's Hnert Shirts

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai, dirbo ougščiausios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami Šios fir
mos gamintus baltinius juose rosite ra- y 
Šytą garantiją apie jų kokybę ir rūšį, bū- 6 
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš- 
kiniais, kuriuos tik pirksite.

Sav. V. Dundys

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

J Dufferin Garage i 
1423 Dufferin St - LE. 3-6149

W (Įvažiavimas iš Geary Ave.)

k Sav. V. Dundvs
Dufferin Garažas kviečia automobilistus pasinaudoti pro
ga paruošti mašinas žiemos sezonui žymiai papigintomis 
kainomis. Pav. stabdžių juostas pakeisti tik $16.95. Išme
timo vamzdžiai ir duslintuvai, — mokate tik už dalis, —• 
ĮMONTAVIMAS VELTUI. Visi kiti darbai, dalys ir te
palai 15% NUOLAIDA.
SIS PASIŪLYMAS GALIOJA IKI SPALIO 31 DIENOS. J

mobilį ir šiaip visokių klausimų. 
Iš viso matytis, kad visi, esą la
bai geros nuomonės apie Kanadą 
ir Ameriką. Po to, apžiūrėję vai
kų darželį, kur motinos vaikus 
palieką eidamos į darbus. Vaikai 
daugiausiai nuo 4-7 metų. Vieni 
vaikai čia esą paliekami dienai, 
kiti savaitei, o kiti dar ilgiau.

Rašytojas Venclova supažindi
nęs juos su kitais rašytojais. 
Daug jie ką papasakoję, kas jam 
per sunku ir į galvą paimti. Tuo
jau buvę pietūs pas rašytojus. 
Čia buvę daug kalbų ir net per 
daug linksma. Jam tai jau ir ne- 
bepatikę. Pietaudami rašytojai 
ėmę už rankų ir visokias dainas 
ėmę dainuoti. Vyrai net susikibę 
ėmę šokti. (Pažymėtina, kad J. 
Radzevičius degtinės visai nege
ria. K.S.). Vakare ėję į kiną..

Rųgpiūčio 22 d. aplankę Trakų 
pilį. Čia praleidę visą dieną. 
Mokslininkai aiškino Trakų pi
lies. istoriją. Rųgpiūčio 23d. vykę 
į Palangą. Kelias buvęs geras, 
tačiau vykdami per lenkų val
dytą teritoriją matę labai pras
tas ir aplūžusias trobas. Dažnai 
matytis kolūkiai ir aplinkui juos 
statomi maži nameliai. Važiavę 
su gražiu autobusu. Jiems pasa
koję, kad iš viso Lietuvoje tik 
keturi tokie esą. Rųgpiūčio 24 d. 
jau lankę Birutės kalną. Apžiū
rėję Birutės paveikslą. Aiškinto
jai pasakoję, kad čia tik fanta
zija. Aplankę ir Palangos resto
raną, kur šokiai ir gėrimai iki 3 
vai. ryto. Tas jau jam nepatikę. 
Resotrano patarnautojos gaunan 
čios 400 rb. mėnesiui.’ Po to,’ bu
vę nuvesti į grafo Tiškevičiaus 
palocius, kurie atiduoti daininin
kų ir rašytojų reikalams. Vos tik 
čia' baigę apsidairyti rųgpiūčio 
25 d. buvę nuvežti į sidabrinių 
lapių ir “Pirmyn” kolūkius. Ten 
vykę pabaigtuvės. Gal būt jos 
buvę specialiai surengtos dėl jų. 
Kolūkiečiai pasitikę su gėlėmis. 
Papietavus ' merginos ėmę už 
rankų ir vedę šokti. Tuojau vi
sus aplinkui apspitę, kad nega
lėję nė pajudėti. Padavęs ciga
rečių pokelį. Beveizint jo nelikę.

Iš klausytojų pradėjo klausti, 
kaip jie buvę apsidarę? Radze
vičius atsakė, kad apsidarę buvo 
ir pats nusišypsojo.

Rugpjūčio 26 d. jau buvę Klai
pėdoje. Čia vėl žmonės pasitikę 
šu gėlėmis. Kur pasirodydavę, 
tuojau apspisdavę būriai žmo
nių, kad negalėję nė pajudėti, nė 
ką sakyti. Čia apžiūrėję laivų 
fabriką. Jis pagalvojęs, kad be 
kitų pagalbos Lietuvoje vargiai 
jį būtų galėję pasistatyti. Per 14 
dienų pastatąs kaip mūsų salė 
laivą. Iš publikos pasigirdo klau
simas:

“Kokio didumo laivas?”
Radzevičius atsakė — apie 14 

tonų. Po to aplankę Nidą, vaikš
čioję smėlio kopose.

K. Beniušis paklausė, kur žmo
nės kurortuose gyvena? Radze
vičius atsakė, kad nameliuose, 
kur viename kambariuke gyve
ną 2-4 moterys. Aplankę vieną 
kambariuką, kuriame gyvenę 
dvi moterys. Jos sakęsi esančios 
patenkintos. Viena parodžiusi 
pagalvį, kuris esąs jos nuosavas, 
o pirma to neturėjusi. Užėję į ki
tą kambariuką, kur gyvenę trys 
moterys. Čia visos viena kitą 
vadinę poniomis ir gyvenimu ne
patenkintos. Iš jų viena buvusi 
pianino mokytoja ir mėnesiui 
gaunanti 1.000 rublių.

j

BC

Pirmieji po karo lietuviai imigrantai miškakirčiai Valoroje “The Great Lakes Pulp & Paper Co”, 
gyvenę dviejose stovyklose — Camp 308 ir Camp 305. Spalio 12-14 d.d. jie susirenka Toronte de
šimtmečio paminėti. «

Iš čia grįžę į Palangą, kur juos 
apdovanoję gintarinėmis dova
nėlėmis. Rųgpiūčio 28 d. jau vy
kę į Šiaulius. Čia juos vėl gražiai 
pasitikę su gėlėmis. Šiauliuose 
matytis daug statomų namų. 
Gatvėmis matytis moterėlės va- 
žiuojančibs arkliukais, atvyku
sios iš kolūkių. Prie vienos pri
ėjęs ir paklausęs ar jos tas ark
liukas, atsakiusi, kad ne — kol
chozo.

“Ką atvežei parduoti?”
. Atsakiusi, kad tris kiaušinius.

“O kai parduosi tuos kiauši
nius, ar tavo tie pinigai bus?”

Atsakiusi, kad žinoma, žinoma, 
kad jos.

Buvę ir turguje, kur pilna 
žmonių, kad tik laiką praleisti.

Rųgpiūčio 29. d. nuvedę juos į 
megstinių fabriką. Čia dirbą 
daugiausiai moterys. Dirbą sun
kiai, uždirbą 450-600 ir 1,000 rb. 
mėnesiui. Ir čia buvę nuvežti į 
“Pirmyn” kolūkio kiaulių ūkį. 
Matę apie 100 kiaulių. Viena 
mergina prižiūrinti 18-ką kiau
lių. Už darbo dieną gauną 3 kg. 
grūdų ir 8 rublius pinigais. Iš 
publikos vėl klausia, kaip dar
bininkės apsirenguisos. J. Ra
dzevičius vėl šypsodamasis at
sako, kad apsirengusios buvo. 
Viena buvusį basa, o kitos ap
siavę. Iš publikos vėl pasigirsta 
klausimai' "kuo ' būvd apsiavii- 
sios ar vyžomis?

“Ne. ne su vyžomis”, atsakė.
Iš čia nuvykę į kitą kolūkį, 

kur kiaulės laikomos ant lauko - 
aptvertos. Po to aplankę Šiau
lių dviračių fabriką. Dviratis 
kainuojąs 500-800 rublių. Pas
kiau vykę į Kuršėnus, kur apro- 
dę vaikų namus. Namuose laiko
ma 130 vaikų. Jie turi 12 ha že
mės ir patys viską tvarkąsi. Vie
nas 9 metų vaikas visiems vado
vavęs. Išpildę gražią programą 
ir padainavę gražių dainelių. Iš 
čia nuvežę į karvių kolūkį, kur 
laikoma nuo 300 iki 650 karvių. 
Viena karvė duodanti 12 litrų 
pieno per dieną. (Iš publikos pa
stebi, jei kuri tiek neduoda, tai 
damelžia!). Kiaulės vedančios 
po 12 paršelių. Radzevičius nu
sišypsojęs atsako, kad taip jiems 
pasakoję.

Iš čia buvę nuvežti į Baisoga
lą, kur įrengtas gyvulių^ apvai
sinimo punktas. Čia iš vieno 
jaučio apvaisinama 300 karvių.

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

Painikite
gydančios

tAXATlVj

ANDREWS
LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJq USA.

Licensed and Bonded by N.J, 
State Banking Commission.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čio pat galima užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius ždutuvus. I

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabor(1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrutio ir patikimo patarnavime

Toks jautis tinkąs 4 metams. 
Beveik visi tarnautojai pasako
ję, kad jiems pirmiau labiau pa
tikę, negu dabartinė santvarka.

Rugsėjo 1 d.’jau buvę Kaune, 
iš kur vykę į Birštoną. Čia jiems 
aiškinę, kaip žmonės gydomi 
purvais nuo reumato.

Vėliau jis buvęs išleistas pas 
savo seseris. Jį nuvežęs vienas 
šoferis su “Pobieda”, kuris grį
žęs atgal. Su seserimis jis galė
jęs šnekėtis ką tik norėjęs. Čia 
io niekas nesaugojęs ir neperse
kiojęs. Atvykstant pas seseris jį 
pasitikę apie 300 žmonių. Jo se
serų gyvenamas kolūkis esąs 
blogas ir apleistas, nes esąs blo
gas kolūkio vedėjas. Kolūkyje 
jau esąs pakeistas 4-tas vadovas. 
Jis pastebėjęs, kad aplinkui vi
sur apleisti trobesiai ir niekur 
nebetvarkomi. Užklausęs jų va
dovų, kodėl taip esą, jam atsa
kę, jog dėlto, kad norį žmonės 
sutraukti į vieną vietą. Taip pa
sikalbėjęs ir išsibaręs su savo 
seserimis. (Pastebėjo, kad tie 
barniai buvę šeimyniniai). Atsi
sveikinęs ir išvykęs. Jo išsivež
ti vėl atvykęs vienas šoferis su 
“Pobieda”. Išvykstant vėl susi
rinkę daug žmonių, kurie prašę 
perduoti čia į Kanadą geriausius 
linkėjimus. _ J. Radzevičius pri
dūrė:

“Jeigu karh‘tėi<tų vykti į Lie
tuva, pasiimkite kokių nors kas
pinėlių ar kitų ženklelių. Aš jų 
mažai teturėjau. Vieną prisegiau 
mergaitei, kuri apsikabinusi ma
no kakla mane išbučiavo. Žino
kite, kad jie jus visi myli ir esa
te jiems visi labai brangūs. Jie 
myli jus ir labai augštai vertina 
Kanadą ir Ameriką. Jūs patys 
geriau žinote, kaip ten gyvena, 
kas ten dėjosi ir kaip ten yra“, 
drąsiai pastebėjo R.

Rugsėjo 9 d. Vilniuje vėl bu
vę nuvesti į teatrą. Po to, apro- 
dę studentų gyvenimą Vilniuje. 
Nuvedę į baletą ir darodę filmą 
— kovą su kryžiuočiais.

Rugsėjo 10 d. buvę pas moks
lininkus ir po pietų aplankę mu
ziejų. Rugsėjo 11 d. aplankę kitą 
muziejų iš Indijos gyvenimo, re
voliucijos muziejų. Rugsėjo 12 d. 
apžiūrėję pionierių kapus ir bu
vę nuėję prie išžudytų žydų pa
minklo. Jiems pasakoję, kad 
juos masiniai žudę vokiečiai.

Rodę ir televizijos aparatų, 
bet tie neveikę, tik mirgėję. 
Jiems sakę, kad vėliau juos iš
taisysią.

NAUJIENA! !
Pinigai siunčiami j Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatomo per 2 savaites.

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

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ Ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Lietuvoje būdamas jis girdė
jęs pasakojimų apie baisius žiau
rumus. Labai žiauriai žudę vie
ni kitus:

“Užpildavo benzinu, gyvus de
gino ir šaudė”.

Rugsėjo 13 d. buvusi paskuti
nė vakarienė pas valdininkus. 
Čia linksmai praleidę. Šokę ir 
visokias dainas dainavę. Šokę 
vyras su vyru. Taip besilinksmi
nant jie viską išpasakoję moksli
ninkams bei valdininkams, kas 
jiems patikę ir kas nepatikę, o 
jie vis sakę:

“Duokite mums laiko, mes vis
ką sutvarkysime...”

Visoje Lietuvoje esančios tik 
dvi valyklos, viena Kaune ir ki
ta Vilniuje. Jis jiems pataręs 
įsirengti daugiau valyklų, o jie 
atsakę, kad vėliau būsią.

Rugsėjo 14 d. išvykę į Mask
vą. Nuvykę į Maskvą apsistoję 
viename viešbutyje, 
buvę

kuriame
2.000 kambarių. Tas vieš-

t .-HM"** n Y<ert 
•* .

4500

KANADOS

Niekur tokio gero pirkinio nėra.—Palūkanos: pirmus 2 metus po 3%%, likusius 11 metų po

Kito Povlova ar Florence Nightingale — kuo ji 
bus kai užaugs?

Kanados Taupymo Lakštai nupirkti dabar gali 
užtikrinti reikalingą * fondą, kai ateis laikas stoti 
j koledžą .. . kraičiui... arba namams įsigyti. 
Ir vieniems ir kitiems dalykams, kurie prisideda 
prie geresnės ateities.

Jei jums nelaimė atsitiktų ir prireiktų pinigų, 
Kanados Taupymo Lakštus galima greitai iškeisti 
j pinigus, pagal nominalinę vertę plius procentai.

Pasirašykite Kanados Taupymo Lakštus dar 
Šiandien. Jūs galite tai padaryti per bankus, in- 
vestervimo dylerius, trusto ar paskolų kompanijas 
arba darbovietėse pagal taupymo plano atskai
tymus.

TAUPYMO 
LAIPTUS

būtis buvęs statomas šeŠeris me
tus ir esąs didžiausias visame pa- 
saulyje(?). čia jau buvę šuto 
vandens kiek reikiant. Už kam
barį nakčiai mokęję po 55 rb., o 
kituose kambariuose kainuoją 
po 70 rb. ir daugiau. Viešbučio 
oatarnautojai mėnesiui gauną 
420-700 rb. Čia jie maisto gavę 
nei per daug, nei per mažai. Lie
tuvoje jie buvę net perdaug vai
šinami. Jam tai net ir nebepati- 
kę. Rugsėjo 15 d. aplankę že
mės ūkio parodą. Čia jo vadovu 
buvęs Ratomskis. Jiems pasako
ję, kad Maskvoje esą apie 300 
studentų lietuvių, bet buvę ne
pageidaujama juos susitikti, nes 
ėjęs mokslas. Vėliau jie susitikę 
apie 50 lietuvių studentų.,

J.' Radzevičius pasigyrė, kad 
Maskvoje nusipirkęs skrybėlę, 
kurią galįs visiems parodyti. Už 
ją sumokėjęs 95 rublius. Visi 
pageidavo atnešti į salę. Radze
vičius nuėjo į rūbinę ir atnešė. 
Skrybėlę leido per rankas, žiū
rovai ant skrybėlės rado užrašą 
“Holium” ir ne rusiškomis rai
dėmis. Visi pradėjo juoktis, kad 
skrybėlė ne rusiška, bet J. Ra
dzevičius, nuoširdžiai bažijosi, 
kad tikrai Maskvoje pirkęs. Po 
to išdalino keletą pakelių “lie
tuviškų” papirosų. Ir čia susi
rinkusieji pradėjo kritikuoti, 
kad papirosai nelietuviški, nes 
ant jų užrašyta rusiškomis rai
dėmis “Prima”. J. Radzevičius 
atsakė, kad jam nesvarbu,-bet jis 
juos tikrai gavęs Lietuvoje.

Iš Maskvos ekskursija išvyku
si į Rygą, iš Rygos į Daniją. 
Jam labai buvę nuostabu, kad 
esant Lietuvoje, kur tik susitikęs 
su žmonėmis, visi rodę savp per 
didelį patriotiškumą. Žmonės ir 
net daugelis iš valdininkų vis 
kartoję:

“Kad nebūtų tų prakeiktų žy
dų ir rusų, viskas būtų gerai”.

Mat, jiė norį, tokios valdžios, 
kaip dabar Lenkijoje su Go
mulka priešakyje. Ką tik Lie
tuvoje susitikę, kas tik negerai, 
visi sakę jie kalti, o-rusai to ne-- 
saką.

Iš publikos paklausė, ar doku-

mentų esant Lietuvoje iš jų pe- 
atėmę? J. Radzevičius atsakė, 
kad tiesa, jam vykstant pas sese
ris dokumentai buvę atimti.

Kur tik jis susitikęs lietuvių, 
visi prašę ką nors palikti iš Ka
nados atsiminimui.

Pabaigus pranešimą, dar bu
vo paprašytas ką nors papasa
koti apie partizanus Lietuvoje. 
J. Radzevičius mielai pradėjo:

“Rusai atėję į Lietuvą, pradė
jo atiminėti iš ūkininkų žemes 
ir jas dalinti neturintiems”. Pas 
žmones kilęs nepasitenkinimas, 
daĮis jų pasitraukę į miškus par
tizanauti. Kuomet prasidėjęs 
karas su vokiečiais, vieni ėję su 
rusais, o kiti su vokiečiais, o tre
tieji vadinami patrijotai neprisi
dėję nė prie vienų. Kuomet ru
sai traukėsi, kairieji išėję parti
zanauti ir viską naikino. Kuomet 
vokiečiai pradėjo trauktis, Lie
tuvoje paliko daug amunicijos. 
Kilo prieš vieni kitus- kerštas. 
To pasėkoj e krašte > išsivystė 
žiauriausios žudynės. “Man plau
kai stojasi apie tokais žiaurybes 
ir pasakojant. Kuomet kairieji 
vėl atsistojo valdžioj, ėmė vieni 
kitus skųsti. Naktimis ateidavb 
partizanai ir ištisai viską sunai
kindavo. Kairioji, valdžia, tokius 
sugavę žiauriau žudydavo ir tuo 
būdu visame Lietuvos krašte že
melė buvo kraujuose paplūdusi. 
Jūs, kaikurie, patys geriąu žino
te, ką čia jums viską pasakosiu. 
Labai biauru buvo, žmonės nak
timis bijodavosi namuose gulė
ti” — sako šypsodamasis.

Vadovai jam pasakoję, kad ru
sai sugrįžę į Lietuvą paskelbę 
mobilizaciją. Amerikos Balsas 
pradėjęs siųsti propagandą, kad 
ateisime jūsų išvaduoti,’ neikite 
su bolševikais ir t.t. Pasidarę dar 
daugiau partizanų. Krašte vėl-už 
virę kruvinos žudynės. Rusai 
įvedę naują tvarką. Pradėję vež
ti iš Lietuvos žmones. J; Radze
vičius vėl šypsodamasis sakot

“Jūs patys geriau žinote, kaip 
aš ir nėra ko čia daug aiškinti”.

Prasidėjo klausimai. P. Kūm- 
pauskas užklausė, kas buvo tie 

(Nukelta į 7 psl.)

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

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



&

HAMILTOH, Ont

Toronte Vyrų Kvar-

a t - k ų ruošiamame 
spaudos baliuje š į 
šeštadienį, spalio 12 
d., Royal Connaught

keliais nariais. Pradėdami ant
rąjį narių vajaus puslaikį (narių 
vajaus pradžioje buvo numaty
tas tęsti 3-jis metus), su dideliu

Lietuviai pasaulyje
Žurnalistas Matas Bagdonas 

mirė Lietuvoje liepos 28 d. Ve
lionis buvo gimęs 1895 m. spalio 
22 d. Būbautiškių km., Skriau
džių parap., Marijampolės apskr. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją 
studijavo matematiką Maskvos 
un-te, buvo Vilniaus liet gim
nazijos mokytojas, vėliau dirbo 
užsienių reikalų min., studijavo 
Berlyne, Kauno “Aušros” gim
nazijoje dėstė lietuvių kalbą, bu
vo Eltos direktorius, • oficiozo 
Lietuva vyr. redaktorius, bend
radarbiavo daugely laikraščių. 
Jo našlė tebėra Sibire, sūnus vie
nas JAV, o antras Kanadoje.

ka, kuriš‘spekuliuojąs, Jonas Ži
linskas, kuris protarpiais įsipra
šąs į kolūkį, bet po kurio meto 
vėl išvykstąs kur lengvesnės 
duonos pasiieškoti, toliau taip 
pat dykinėją: Jonas Bikulčius, 
Stasys Dudėnas, Juozas Kava- 
liukas ir dar net 22, o su šeimo
mis skaitant tai žymiai daugiau.

Nei Salako apylinkės taryba, 
nei “Aukštaičių krašto” kolūkio 
valdyba nedaranti nieko, kad iš
nyktų veltėdžiai.

Nėra kur dpsipirkti. Rietavo 
Juodainių kaime turinti būti 
įkurta krautuvė, nes dabar “Juo 
dainių ir Baublių kaimuose gy
venantieji darbininkai, norėda
mi apsirūpinti muilu, degtukais, 
cigaretėmis ir kitomis buitinė
mis prekėmis, turį eiti į Lauku
vą arba kitur 'ir sugaišti pusę 
dienos. Norint nusipirkti miltų, 
kruopų arba cukraus darbinin
kui tenka sugaišti net pora dar
bo dienų, nes minėtų prekių ar
ti nėra ...” (“Tiesa” Nr. 185).

-Liet, hidroelektrikos ir melio
racijos mokslinio tyrimo institu
tas yra Kaune, Stalino pr. 29.

TSRS.jUžsieitio politikos do
kumentų rinkinį, 10 tomų, pra
deda leisti Diplomatinių doku
mentų leidimo komisija prie už
sienių reikalų ministerijos. Pir
mas tomasbūsiąs pradedamas 
nuo 1917 m. lapkričio 7 d. Jis iš
eisiąs dar šį rudeni.

Spekuliantas apmovęs garlia- 
viėtę N., rašo “Tiesa”, įpiršdą,-. 
mas medžiagą eilutei už 800 jjųb- 

bet pasirodę, kad medžiaga nie
kam verta. Įdomu, kad už me
džiagą eilutei moka <800 rublių 
ir mano, jog tai puiki proga. O, 
be to, kam pirkti iš spekulianto, 
jei krautuvėje galėtum gauti?

(E) Kodėl taip yra? Vilniaus

radijo valandėlėje moterims bu
vo gvildenamas jaunosios kartos 
storžieviškumo, nemandagaus ei 
.gesio klausimas. Pasitaiką daug, 
tokių vaikų, kurie viešose vie-i 
tose elgiasi nemandagiai, senes- ■ 
nį žmogų pajuokia ir net ap-Į 
stumdo. Kyląs klausimas, kodėl! 
taip yra, ar vien tėvai tuo kalti? 
Būna atsitikimų, kad vaikas, kol 
dar nepakliuvo mokyklon, esąs 
geras, tėvams paklusnus, o jau 
vėliau elgiasi nemandagiai, ima 
net tėvus niekinti. Tada tėvai 
pradedą skeptiškai žiūrėti į fho- 
kyklą. “Juk dar yra ir tokių tė
vų, kuriems ne viskas aišku, ku
rie1 nepilnai supranta naujo kū
rybinio gyvenimo esmę”, paste
bėjo Vilniaus radijo kalbėtoja.

(E) “Nei pietų, nei skundų 
knygos”. Tokia antrašte “Tieso
je skundžiamasi, kad nuvykę j 
Trakus ekskursantai neturi kur 
pietų pavalgyti. Iš Kėdainių at
vykę ekskursantai dvi valandas 
išsėdėję valgykloje ir niekas jų 
per tą laiką net nepaklausė, ką 
jie norėtų valgyti. Paskiau va-

kampas, spalio 13 d. 3 vai. p.p. 
lietuvių pamaldos, švenčiama 
Pjūties ir Padėkos šventė.

SPAUDOS BALIUS .
Šį šeštadieni, spalio 12 d., Ro-

landą derėjosi su bufetininke, Į yal Connaught viešbučio .Cristal 
kad paduotų skundų knygą. Ga- Bali salėje ruošiamas^pirmą kar
ių gale ekskursantai nei- pietų, 
nei skundų knygos negavę, va
žiavę pavalgyti į Vilnių.

Alytaus rajose yra išviso 26 
kolūkiai.

Kauno vykd. komiteto pirm, 
yra Piligrimas.

(E) Bandomosios programos 
nuo naujų mokslo metų įveda
mas kaikuriose Kauno, Klaipė
dos ir Panevėžio vidurinėse mor 
kyklose. Tai rankų darbų, prak
tikos darbų, gamybos ir staty
bos- pagrindu bei namų ruošos 
programos. Programos skiriasi 
nuo kitų mokyklų ^įtinkamų 
programų. Mergaites bus supa- 

, žindinamos su mezgimu, siuvi
nėjimu, siuvimu - kirpimu, me
talo darbais. (VI klasėje), o na
mų ruošai VIII-X klasėse skiria
ma po 1 pamoką savaitėje. Ber
niukams VIII-X klasėse gamy
bos ir statybos pagrindų su ga
mybine ir statybine praktika 
programa. Ji pritaikyta miestų 
mokykloms.

(E) Dvylikametė technikinė 
mokykla Klaipėdoje. Klaipėdoje 
atidaryta dvylikametė profesinė 
tęęhnikos mokykla, kurioje per 

lių. Jis manęs, kad pigiai pirko, dvylika metų būsią paruošti 
augštos kvalifikacijos tekintojai, 
šaltkalviai ir kitų sričių specia
listai. Pagrečiui techninių moks
lų, šios mokyklos lankytojai įgy- 
sią ir vidurinės mokyklos išsi
lavinimą. Mokyklą lanko 150 
mokiniu.

““Mano mėgiamiausi —---------------
kartūnai”

tą Hamiltone didžiulis spaudos 
balius - .koncertas. Šio baliaus 
metu programą išpildys mums 
visiems gerai- žinomas, garsusis 
Toronto Vyrų Kvartetas, vado
vaujamas solisto V. Verikaičio, 
ir solistė Stefanija Mašalaitė. 
Kvartetas atvyksta į Hamiltoną 
su visai nauju repertuaru. Nors 
jis yra dar jaunutis, bet jau spė
jo išgarsėti Kanadoje ir JAVals- 
tybėse. Kvartetas yra aplankęs 
visą eilę lietuviškų kolonijų: 
Detroitą, Clevelandą, Kenne- 
bunką, Sudbury ir kitas koloni
jas. Taip pat sol. V. Verikaitis ir 
sol. S. Mašalaitė mums gerai pa
žįstami iš gastrolių po Kanadą ir 
JAValstybes.

Todėl hamiltoniečiams ir apy
linkių lietuviams bus labai gera 
proga išgirsti šiuos scenos me
nininkus ir praleisti vakarą links 
mole nuotaikoje.

Koncerto pelnas skiriamas jau 
nimo spaudai paremti ir Hamil
tono lietuviškosios bibliotekos • 
reikalams. Tikslas yra labai svar 
bus ir kilnus. Todėl rengėjai pra
šo visų tautiečių savo skaitlingu 
dalyvavimu paremti.

Baliaus metu veiks turtinga ir 
didelė loterija. Jau yra gauta lo
terijai vertingų fantu. Tad ba
liaus dalyviai turės labai gerą 
proga loterijoie išmėginti savo

Baliaus pradžia 7.30 vai. vak., 
o programos — 9.30 vai vak.

Tad. malonūs hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai, kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai daly
vauti šiame parengime.

A-kų kuopos valdyba.

Jūros skautų sueiga. Spalio 27 
d., tuoj po 11 vai. Mišių, para
pijos salėje šaukiama steigiamo
ji jūros skautų sueiga. Visi buvę 
jūros skautai ir norintieji įstoti į

Jonas (seniau atvykęs), Žemai
tis Gediminas, Kvedaras Vytau
tas ir Danutė bei Matas Joni
ką L

Tautos Namu įsigijimo pastan
gos yra mūsų Hamiltono ir apy
linkių lietuvių stipriausias ban
dymas.

Atitaisymas. Praėjusios savai
tės “TŽ” nr. 40 Hamiltono kro
nikoje pastebėtos šios klaidos: 
Vas. 16 gimn. aukų žinutėje iš
spausdinta “prieš tai vadovau
tas V. Markevičiaus”, turėjo gi 
būti. V. Narkevičiaus. Skelbiant 
naujus NF narius įrašyta “Luko
ševičiui Povilui”; o turėjo būti 
Lukavičiui Povilui. Sk. Si.

Kunigų Vienybės suvažiavi
mas įvyko rugsėjo 26 d. šv. And
riejaus parapijos patalpose Phi- 
ladelphijoje. Dalyvavo apie 50 
kunigų iš įvairių vietovių. KV 
priklauso oficialiai 406 kunigai. 
Tarp/ kitko aptarti šv. Kazimie
ro 500 metų gimimo ir Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 40 
mėtų sukakties minėjimai. Tuos 
klausimus referavo prel. J. Bal
konas. Kunigų Vienybės valdy
ba palikta ta pati: pirm. kun. J. 
Čepukaitis, sekr. kun. dr. M. Ra
žaitis, iždin. kun. dr. T. Narbu
tas. .

Am. Liet. Tautinės Sąj. Cent
ro Valdyba planuoja savo veikią 
sustiprinti ir nutarė kiekvienai 
veiklos sričiai sudaryti atskiras 
komisijas. Esą numatytos šios 
sritys su komisijomis: organiza
cinė, spaudos ir informacijos, 
bendrinių organizacijų, finansų 
ir kt Kai kurios komisijos esą 
jau Sudaromos.

S.m. spalio 19 <L, šeštadienį, 
ROYAL CONNAUGHT 

viešbučio salėje rengiamas 
LINKSMAS ŠOKIŲ

VAKARAS
SU TURTINGA LOTERIJA, BENNI FERRI MUZIKA, 

ĮVAIRIU BUFETU ir 1.1. Pradžia 7.30 vai. vak.

Maloniai kviečiame visus malonius tautiečius iš visų vietovių 
atsilankyti į ši parengimą, už ką iš anksto^ visiems tariame 
nuoširdžiausią padėką

TF Atst Hamiltono skyriaus Valdyba.

SUDBURY Ont.

I

FRANK FOG, gimęs "Hamleto pilies šešėlyje" 
Elsinore, Danijoje, 1932 m. baigė Ontario Me
no mo.kyklg, kaip diplomuotas skulptorius. Hu
morui betgi jis pasirodė talentingesnis ir rado, 
kad lengviau valdyti plunksną nei skulptoriaus 
kaltę.
Tai vienas iš piešinių serijos, paruoštos John 
Labatt Limited, siekiančios paskatinti susido
mėjimo Kanados menininkais.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA IŠTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Tautos šventės minėjimas įvy
ko Christ the King didžiojoje 
parapijos salėjė’pa^kutini -rugsė
jo sekmadienį. Minėjimą atidarė 
apylinkės pirm. St. Krivickas. 
Tikrai aktualią paskaitą-skaitė 
L.Kaspariūnas, pabrėždamas lie
tuvių vieningumo ir sąmoningu
mo reikalą. Apgailestavo, kad 
yra jau ir tokių, kupė, patys ne
mokėdami angliškai, laužydami 
liežuvi, stengiasi su savo vaikais 
kalbėti “paukščių kalba”, bet to
kie tėra tik retos išimtys, kurie 
susipratusių lietuvių tarpe ke
lia užuojautą ir juoką. Po pa
skaitos sugiedotas Lietuvos him
nas.

Meninėj daly ypač gražiai pa
sireiškė Regina Jakubonytė. Ji 
pasakė jausmingą eilėraštį ir 
paskambino keletą lietuviškų 
dainelių kanklėmis, kurios tie
siog už širdies tvėrė. Lietuviška 
kanklių muzika mūsų parengi
muose pasirodė pirmą kartą. Už 
tai tenka pagarba ir padėka Pet
rui Semežiui, kanklių muzikos 
organizatoriui ir mokytojui. Jis 
taip pat drauge su Rėgina, pub
likos nuoširdžiai prašomas, pa
skambino vieną lietuvišką dai
nelę. Tikimės, kad artimoj atei
ty pas mus atsiras ir daugiau lie
tuviu kanklininku. V. Jasiūnaitė 
taip pat pasakė gražų eilėraštį.

Šokiams grojo akordeonu 
Aleksas ir Algis Kusinskiai. Pa
rengimas praėjo tikrai jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj, kur drau
ge bendravo ir linksminosi seno
sios ir naujosios kartos lietuviai. 
Prie parengimo, be bendruome
nės valdybos, daug prisidėjo 
kun. A. Sabas, J. M. Kriaučeliū- 
nąi ir J. Kručas.

Delhi, Ont.
Reti svečiai pas tabakininkus. 

Rugsėjo mėnesio viduryje pas 
Juozą ir Teresę Astrauskus su
važiavo daug ir garbingų sve
čių, o kunigų — tai kaip per at
laidus Lietuvoje. Grįždami iš 
Niujorko misijonieriai kun. A. 
Sabaliauskas ir kun. Aug. Sabas, 
saleziečiai, J. T. Astrauskų ta
bako ūki padarė susitikimo vie
ta. Čia jie susitiko su kun. Ant. 
Sabu iš Sudburio' vykstančiu 
atostogų į JAV. Ta proga T. J. 
Astrauskai suruošė šaunias vai
šės pagerbtu ves, kuriose be mi
nėtų dalyvavo ,kun- K- Riekus, 
vietos’klebonas, kun. B. Jurkšas, 
J. M. D. Kriaučeliūnai iš Sud
burio, Stradomskiai, Šamai ir 
Bertuliėnė.

Lietuviai čia gana gerai įsikū
rę. Atostogų Važiuoja žiemą į P. 
Ameriką. Pavyzdžiui, Stradoms
kiai turi nuosavą kino aparatą ir 
parodė savo gamybos spalvotų 

’filmų iš atostogų Pietų Andreiko
je. Ta pačia proga kun. Aug. Sa
ldas parodė įdomių nejudomų 
spalvotų paveikslų iš religinio 
gyvenimo ir vaikams pritaikintų , 
Vomediiėliu. Dalyvis. ■ Universitetas. Jau nuo mokslo

VYKSTANTIEMS Į ROCHESTER!!
Aplankykite lietuvišką 

“ NIA G A RA” RESTAURANT
1034 Hudoson Ave., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Ukrainska Knyha
I • »
J Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei
■ maisto Siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta-maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta- 
I tytas kainas.
I Pcs mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi- 
| nių kurtkių, botų su koiliukois, odos ir kitų dotykų pigiausiomis kainomis, 

j Toio pot galime pasiųsti iš Konadbs oro , **tu šokrodžhis, foto aparatus, 
U kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos stc^w-t:-.?’* nnkietėlius. 

B Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 *g. muilo 
B $8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Sveicoriš- 
B kas laikrodis, 17 jsw, $27.00.

Darbo veloodo* nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro katdien, Hskyrut 
 tekmodieniut ir pirmadionrut.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus -

Indėliai, paskalos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knvpvne, 58 Dundum St. N„ arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

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

Mielai patarnausime.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK ROOFING & HEATING CO.
69 NĄPIER, HAMILTON, ONT. TEL. J A. 7-6281

metų pradžios pas mus veikia 
oficialiai universitetas, bet kol 
kas prisiglaudęs prie jėzuitų ko
legijos. Šią vasarą buvo nupirk
tas didėlis sklypas New-Sudbu
ry didžiuliams universiteto rū
mams statyti. Statybos darbai 
bus pradėti šį pavasarį. Apskai
čiuojama, kad pastatai kainuos 
5 milijonus dolerių. Tai bus pir
masis universitetas Ontario šiau 
rėje.

Šeštadieninė mokykla pradė
jo darbą pirmąjį spalio šeštadie
nį Christ the King parapijos 
mažojoje salėje, kaip ir kitais 
metais. Pamokos vyksta nuo 9 
vai. ryto iki 12. Šiemet mokyk
loje dirba trys mokytojai: kun. 
A. Sabas, J. Gabrėnienė ir J. 
Vaičeliūnas.

Kun. Aug. Sabas, salezietis, 
praleido atostogas pas brolį. Vie
ną- sekmadienį atlaikė lietu
viams pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Ta proga buvo padaryta 
speciali rinkliava lietuvių sale
ziečių gimnazijai Italijoje pa
remti. Suaukota $47,25 ir pasiųs
ta tiesiai į Italiją. Čia atostogau
damas aplankė vaišinguosius J. 
M. Kri^učeliūnus ir J. N. Paulai- 
čius bei I.K.Balčiūnų vasarvietę.

. V. B. Dudoniai iš tolimojo Ed- 
montono aplankė savo draugus 
Sudburyje.

R. R. Bagdonai iš Hamiltono 
praleido vasaros atostogas pas 
Tiknias.

Gaveliai iš Montrealio aplan
kė savo draugus iš Dzūkijos. 
Malonu pastebėti, kad p. Gave
lienė, čia gimusi ir augusi, bet 
yra susipratusi lietuvė ir puikiai 
kalba lietuviškai.

Sudburiškis.

nių skyrių suvažiavimas šaukia
mas Bostone lapkričio 16-17 d. 
Į jį kviečiami ir centrinių tauti
ninkų organizacijų vadovaujan
tieji asmenys.

Liet Teisininkų D-jos Centro 
Valdybon korespondenciniu ke
liu išrinkti: dr. P. Daužvardis, 
Br- Ivanauskas, Jurgis Juodelis, 
Jonas Kutra, Vladas Mieželis, 
Aleks. Plateris, dr. Kazys Šid
lauskas. Kandidatai: dr. P. Jo- 
kubka, Pr. Šulas. Rev. kom.: M. 
Mackevičius, Bol. Masiulis, Jur
gis Kasakaitis^ kand. A. Sugin
tas, Fel. Gaudušas. Garbės teis
man: dr. Br. Kalvaitis, Ant. Juk
nevičius ir Stasys Vaitkevičius; 
kandid. Juozas Vembrė ir Valen
tinas Galdikas.

J. Makauskas, senas Lietuvos 
valstiečių liaudininkų veikėjas, 
anksčiau kreipęsis į partijos cen
tro valdybą, o jai nereagavus iš
siuntinėjo raštus partijos žymes
niesiems nariams, reikalauda
mas iš partijos vadovybės paša
linti, pasak jo, anksčiau susite
pusį vieną asmenį. Ši byla, pasi
rodo, vyksta jau seniai. Centro 
komitetas to nario betgi net ne
atšaukė iš kaikurių organų, kur 
lis atstovauja valstiečių liaudi
ninkų partiją.
VOKIETIJA

Šiaurės Vokietija. Paskutiniu 
laiku daugelis lietuvių vyresnio 
amžiaus miršta: Martynas Kize- 
iavičius iš Alytaus -^-Neustadt/ 
Holst., Karlas Kaminskas iš Šiau 
lių — Rehdsberge, Ona Žiobrytė 

Jurgaitienė iš Klaipėdos — 
Schleswige, Karolis Paliokas 
(Karl Pohl) iš Suvalkijos — Vo- 
gelsange, inž. Funkas iš Kauno 
— Pinneberge.
D. BRITANIJA

Vladas Miškinis, buvęs aviaci
jos puskarininkis, staiga mirė 
Nottinghame rugpiūčio 18 d.
PRANCŪZIJA

Troyes. Į šį kraštą tautiečiai 
atkeliavo prieš 30 metų. Dirba 
fabrikuose, daržininkystėje, prie 
statybos. Daugelis ir savo na
melius turi.

Kadaise Troyes miestas buvo 
Champagne krašto sostinė. Iki 
Paryžiaus yra 166 km. Mieste

to sostinė. Joje virš 120.000 gy*> 
ventojų. Nemažas prekybos cent 
ras. šioje apylinkėje lietuviai 
gyvena labai išsimėtę. Po vieną 
kitą užtiksi ir Dieppe, ir Le Hav
re, ir Ivetot, ir dar vienur kitur. 
Nežiūrint didelių atstumų, ener- 
gingos pirmininkės Pėruche-Ge- 
caitės vadovaujami, lietuviai 
gražiai organizuojasi ir šventes 
suruošia.

Montduęon yra Prancūzijos 
viduryje, 80 km. nuo Vichy ir 
309 km. nuo Paryžiaus.
x Prieš 30 metų čia atvyko ne
maža * lietuvių grupė darbams 
fabrikuose, kur ypač gaminami 
Dunlop gumos išdirbiniai. Šalia 
darbo fabrike kaikurie iš jų dar
bavosi ir ūky, kaip pvz., Kregž
džių šeima. Ji prieš karą iš savo 
santaupų nusipirko 6 ha žemės 
sklypelį kaime. Pamažu pasista
tė namelį ir čia apsigyveno. Grį
žęs iš darbo fabrike, mielai dar
buojasi savo ūkelyje.

Žinoma, laikas bėga. Kadaise 
iš Lietuvos išvažiavę jauni da
bar jau žengia senatvėn. Vienas 
kitas'jau yra pensijoj. Vaikau su
augę. Yra ir gražiai lietuviškai 
kalbančių. Po šio karo, tėvynės 
išsiilgę ir komunistinei propa
gandai veikiant, keletas šeimų 
sugrįžo į Lietuvą. Deja, ne lais
vą tėvynę jie rado...

Lyoiro priemiestyje Villeur- 
baime yra ŠV. Širdies pranciško
nių vienuolynas. Jau nuo 1925 
m.- nemažai lietuvaičių atvyko į 
šį vienuolyną. Daugiausia iš Že
maitijos. Dabar vienuolyne yra 
apie 20 lietuvaičių, kurios dar
buojasi įvairiose Prancūzijos 
vietovėse.

Šiemet 6 seselės lietuvaitės at
šventė 25 m. jubiliejų — 25 m.

’ artimopasišventimo Dievo ir 
tarnyboje.
AUSTRALIJA

Melbourne socialinės 
liet, moterų draugija

globos 
surinko 

apie $500 lietuviams seneliams ir 
ligoninis šelpti. Pinigai pasiųsti 
Vokietijos Krašto Valdybai.-

Stasi’s Urmonas, pagarsėjęs 
keliauninkas po pasaulį, sū žmo
na iš Vienos atvyko į Australi
ją ir apsigyveno Melbourne. Jfe 
nusprendęs ten pastoviai apsi
gyventi Savo priesaiką pereiti 
100.000 klm. skelbiant bolšrizmo,, . 
baisybes, jaučiąsis, išpildęs,.. nesc?TCIš
perėjęs jau 40 valstybių.
BRAZILIJA ,/

Pirmoji apžvalginė Lietuvos 
architektūros paroda atidaryta 
spalio 5 d. Sao Paulyje, Ibirapu- 
eros parke, Mokslo ir Technikas 
rūmuose. Jos tikslas supažindin
ti Brazilijos šviesuomenę ir lie- * 
tuvių koloniją sų Lietuvos ar- < 
chitektura ir kova už Lietuvos 
nepriklausomybę. Parodos orga
nizatorius inž. M. Ivanauskas.

Pereitais metais lapkričio mė- ’’ 
nesį su dideliu pasisekimu pra
ėjo S. Paulo Centrinėje Bibliote
koje keturių savaičių šios paro
dos tipingųjų pavyzdžių de
monstravimas — triptikas. '

Š.m. rugsėjo 22 d? tame pačia
me parke, Industrijos paviljone, 
Brazilijos prezidentas atidarė 
tarptautinę modern, meno pa
rodą “Sienai”, o spalio 5 d. Vals
tybių paviljone buvo atidarytas 
Pirmasis vaikų salionaš, užimąs 
12.000 kv. metrų ploto, paruoštas 

yra šiek tiek 'pramonės, o apy- pajėgiausių Brazilijos pedagogu
linkėse — platus kviečių laukai. 
Auginama daug daržovių. Gy
ventojų virš 60.000.

Rouen, 140 km. į šiaurės vaka
rus nuo Paryžiaus prie Seine 
upės, yra buv. Normandie kraš-

bei kultūrininkų. Po pusvalan
džio tuose pačiuose rūmuose bu
vo atidaryta Istorinė Lietuvos 
Architektūros paroda. Ją apžiū
rint tenka pažingsniuoti daugiau 
120 metrų kelio.

Ateinantį šeštadienį, spalio 12 dieną, 
LIETUVIŲ ŪKININKŲ KLUBAS TILLSONSURGE 

Cotaffibus salėje rengia

Derliaus Nuėmimo Vakarą.
KVIEČIAMI VISI DALYVAUTU

Laikas siųsti

$3.75
12.70
5.85
5.50
9.80

šv. Kalėdoms!
Dovanų sruntmioi j Vakarų Vokietijų 

ii Danijos sandėlių: 
20 sv. cukraus . .. .... .

100 sv. kvietinių miltų ...
2O.sv. ryžių ......................
14 sv. taukų ....................
3 sv. kavos /dėžutė/ .

Siuntiniai be muito ir gotima siųsti 
tiek, kiek norite. Prisiųskite pinigus 
ir adresų ir gavėjos per* 2-3 savaites 

visus maisto siuntinius gaus.

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

ougšro kraujo spaudimo ir kt.

2 kostiumams ir 2 paltams medžiaga 
su pamuMms <Hie $50 iki $106.

Carpatfa Export
539 NOTME DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Man.
Sov. L BUJOKAS.

DELHI - TILLSONBURG. Ont
‘ Įsikūrus naujam skaučių vie
netui ir * įsitraukus didesniam 
skaičiui jaunuolių į šios organi
zacijos darbą, atsirado ir finansi
nių sunkumų. Norėdami jauni
mui padėti, skautų Rėmėjų Ko- 
mitetas raošia Drihi Slovakų

salėje, spalio 12 d., Šeštadienį, 
linksmą šokių vakarą. Pradžia 
7.30 vai. vak.

Skautų vadovybė nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir knks-

riant ir mūsų jaunimui

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
UNDERWOOD DE LUXE PORTABLE 

U įmokėti - $1 kas savaitę*
TINKA — Asmeniškai ir biznio korespondencijai.

— Komercinių ir augštesniųjų mokyklų mokiniams.
— Mokyklos užrašams.

Veltui pademonstruojama kiekvtennose namuose pietų Ontario. 
Pademonstravimas iūsų namuose nieko neįpareigoja.

* Pasiųskite šį kuponą su jūsų adresu:

To. H. ROWHTRK 
18 Longley A»e. 
Toronto S, Owt.

NAME ................

ADDRTSS

Picose let me examine The Underwood De Luxe 
PortoMe Tyf>ewrifer ot home without obligation 
to purchase.



Kultūros ir knygų pasauly
toros* Fondo premijos už vai-

Toronte. 5*

je “Žiburiai”, 941 Dundas St. W

giedoti lakštingalomis .turime 
pramokti nors žvirbliukais čirš- 
Kėti. Mums, mažiems rašytojė-

esmėje būtų galima palyginti 
paukščiuk Kad galėtų lakioti, 
paukčūii yra reikalingi du spar
nai: su 'Vienu sparnu jis bejėgis

rybinį troškimą ir nepaliauda
mas rašyti, nes tik darbas išmik
lina kūrybinius sparnus. Deja,

ftVttKtŠ 8IBŪBU1

ratūra, kad pakiltų į grožinės li
teratūras erdves, taip pat turi 
turėti du sparnu. Vienas sparnas 
yra rašytojo fantazija pažadi
nanti vaiko mintį ir vaizduotę, 
sukelianti jam įdomumą ir norą 
skaityti. Antrasis sparnas yra 
pats rašymo būdas, kuris turi 
būti lengvas, gyvas, vaizdus, pa
remtas vaiko psichologija, pasie
kiąs vaiko jausmus, jo širdį.

Jei kūriny tik fantastiniai 
nuotykiai, nors ir įdomiausi, bet 
sausai ir banaliai pavaizduoti — 
tai bus tik viensparnis paukštis, 
kokie yra vadinamieji “komi
kai”, kurie niekados neprilėks 
vienu savo sparnu nei pačios že
mutini- meno medžio šakos. Iš 
kitos pusės, kūrinys su kilniau^ 
šiomis mintimis ir idealais, nu
pieštas gražiausiais žodžiais, rink 
tiniais palyginimais ir dailiau
siomis stiliaus puošmenomis, ne
pasieks vaiko širdies, jei neturės 
pirmojo sparno — vaizduotės. 
Taigi, blogai daro tie, kurie iš
naudoja vaiko prigimtą smalsu- 
mą, penėdami jį menkos vertės 

Jfnuotykiais, kurie pernelyg jaudi- 
iiS vaiko vaizduotę, žaloja jo, 
jąųsmus ir meninį skonį. Bet 
klysta ir tie, kurie vien tik gra
žiais žodžiais, be įdomaus turi
nio, bando vaikui įkalbėti augš- 
tus idealus, kaip tėvynės, artimo 
meilę ir kitas dorybes, permažai 
arba visai nejaudindami jo vaiz
duotės. Šitokie kūrinai užmuša 
vaiko norą skaityti, atstumia jį 
nuo knygos.

Taip, du sparnai — bet ar jų

nes gimsta jau sparnuotas. Ra
šytojas turi pats sau ir sparnus 
suskurti ir skraidyti jais iš
moktu

Yra dar ir antra esminė paukš
čio ypatybė, kurios žmogus ne
mažiau jam pavydi ir už jo galią 
lakioti. Tai yra ^saukščio giesmė. 
Žmonės, nusižiūrėję į paukščius, 
ne tik pamėgdžioja jų lakiojimą, 
bet idealizuoja ir paukščių gie
dojimą. Palyginimas su lakštin
gala dainininkui ir poetui yra 
didžiausias pagyrimas. Mums, 
monėms, netgi atrodo, kad gies- 

fnė yra tartum paukščio siela, 
tartum kažkoks dangiškas apsi
reiškimas, perėjęs ribas visų že
miškųjų plunksnų. Nors mus ža
vi erelio skraidymas, bet širdį 
pagauna lakštingalos giesmė, o 
ne jo tvirtieji sparnai.

Kaip suaugusiųjų, taip ir vai
kų literatūroje yra knygų, ku
rios lakštingalomis gieda. Jos re
tos — šitos knygos. Per tūkstan
čius metų žmonija yra prirašiusi 
milijonus knygų, bet šitų į širdį 
giedančiųjų knygų gal dar nei 
tūkstančio nepriskaitytume.

Tokia knyga, šalia savo fan
tazijos ir stiliaus sparnų, turi dar 
tą žodžiais neišsakomą ypatybę, 
tą dvasią, kuri paliečia skaityto
jo sielos pačias gelmes, kuri jį 
išbudina, kuri -jį patraukia ilgė
tis ir siekti tikrojo žmoniškumo. 

. Rašytojo idealas yra siekti šitų 
pačių augščiausiųjų augštumų. 
Bet kol pasiekiame literatūroje 
augščiausiųjų žydrumų, kol pra
dedame lakioti kregždėmis ir Į knygą vaikams.

šiandieninė, yra lyg tam paukš
teliui grūdelis, numestas ant le
do žiemą. Visi gerai žinome, l^ad 
šitas gyvenimas už gimtosios tė
vynės ribų rašytojui yra dvigu
ba žiema. Pirma, jis nebegali lyg 
tas paukštis pasiekti gimtųjų 
laukų ir girių, kurios įkvėpia ir 
palaiko jo kūrybinę giesmę. Ant
ra, išmirštant senajai kartai, nu- 
tautėjant jaunajai kartai ir vis 
labiau sudolerėjant viduriniąjai 
kartai, rašytojas nebetenka sau 
skaitytojų, — jo giesmės, ar gra
žios ar menkos, nebėra kam 
klausytis.

Ir man, kaip tam žiemos žvirb
liui, malonus šitas grūdelis — 
premija. Šita premija parodo, 
kad lietuvių visuomenė dar no
ri, kad mes, vaikų literatūros ra
šytojai, dar čirškėtumėm, kad, 
mums sustojus,- neužstotų amži
na žiemos tyla vaikų literatūro
je. Todėl esu dėkinga jury komi
sijai, kuri mano darbą rado- šios 
premijos vertą, ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondui, šį konkursą ir iškilmin
gą vakarą surengusiam ir mane 
į jį pakvietusiam. Širdingas ačiū 
mecenatams ir jums, brangioji 
lietuvių visuomene, kurie savo 
aukomis ir atvykimu pagerbėte 
vaikų literatūros kūrėjus.

Ir kad mano padėka nebūtų 
tik tušti žodžiai, pasižadu ir aš 
daugiau čirškėti — rašyti. Q už 
jūsų grūdelį noriu atsilyginti 
nors sparnų paplazdenimu — tai 
yra, kitą metą pasižadu išleisti 
gražiai iliustruotą naują pasakų

SoL Juzė Krišto- 
iaitytė iš Cleve- 
lando, kuri kartu 
s u hamiitoniete 
aktore E. Daugu
vietyte išpildys 
meninę progra
mą Vilniaus Die
nos minėjime To
ronte šį sekma
dienį, spalio 13 d.

Utuanus ramti vajus Kanadoje

Vieno miesto pabaltiečių darbas
Bostono “Monitor” didele ant

rašte “Plans for Baltic Concert 
Series” šitaip atpasakoja Baltic 
American draugijos Bostone 
planus.

Kuklią, bet sėkmingą pastan-turi ir višta. Bet koks skirtumas! Kuklią, bet sėkmingą pastan- 
Ak, ne visoms vaikų literatūros gą praturtint; muzikos sezoną* 
^knygoms pasiseka kaip kregž- Bostone praėjusį metą padarė
;dėms išlėkti Į aukštąsias meno 
^padanges. O kodėl? Gi todėl,

■neužtenka vien sparnu.
. Paukščiui dar reikalingas mo 
kėlimas skraidyti, o kūrėjui rei-

;kvti, ar kas gimsta su tikru di
deliu talentu rašyti. Kaip paukš
tis gimsta su dideliu troškimu 
skraidyti, o paskui jau pats mik
lina ir visą amžių nepaliaudamas 
stiprina savo sparnus lakioj imu, 
taip gal ir rašytojas gimsta su 
dideliu troškimu kurti, bet visą 
gyvenimą turi pats lavinti tą kū

Baltic American draugija, Jor
dano salėje. Toje pačioje salėje 
šį metą ji ruošia antrą koncertų 
seriją, kurion įeis trys koncer
tai.

Serijas pradėjo Bostone gyve
nąs ėstas smuikininkas Endel 
Kalams. Sako, panašių koncertų 
būsią parūpinta dar keturiems 
ar penkiems kitiems miestams. 
Draugija tikisi šia kryptimi mu
zikinę veiklą plėsti iki darys, ką 
daro taip vadinami “ciyic“ kon
certai Amerikoje.

Pabaltijo koncertų serija su
kurta keliais pagrindiniais tiks-

GERIAUSIAS GAIVINANTIS GĖRIMAS
Kur beeisite, visur rasite kanadiečius nau
dojant nepalyginamo skonio, ledo šaltumo 
Coca-Cola — Kanados mėgiamaiusią skaidrų 
gėrimą. Vištiek ar jūsų šeimoje gaminama 
pagal senojo krašto ar pagal kanadiškus pa-

- — pročius, naudokite Coca-Cola. Parsineškite 
jas, kai išeisite apsipirkti.

ERK

"Coco-Colo" ir "Coke" registruoti fobriko ženkloi Coco-Colo Ltd.

ANTRUOSIUS LANGUS (storm windows)

M

ACCURATE BUILDERS
KIMS ST. W„ TORONTO. U. 1-3234

ląisi parodyti amerikonų visuo
menei, kad mažos lietuvių, latvių 
ir estų tautos turi pirmaeilių ar
tistų, supažindinti ją su tų tautų 
kompozitorių kūriniais ir padėti 
Pabaltijo kraštų artistams pasi
daryti tokiais koncertuotojais po 
Ameriką, kaip visi kiti.

Baltic American draugija žen
gia į 16-tus savo gyvenimo me
tus ir koncertais vykdo savo pa- , 
grindinį tikslą — supažindinti 
Amerikos visuomenę su Pabal
tijo kraštų kultūra.. Draugija ne 
politinė tačiau jaučia pareigą 
kiekviena proga kelti aikštėn 
komunizmo piktą, nes šiandien 
Estija, Latvija ir Lietuva Mask
vos pavergtos. Be kultūrinių 
reikalų, draugija rūpinasi savo 
tautiečiams padėti imigracijos 
reikaluose, ypač paieškant spon- 
sorių.

Šį sezoną koncertuos lietuvis 
pianistas Andrius Kuprevičius 
(spalio 4 d.)., estė smuikininkė 
Evi Liivak (lapkričio 29 d.) ir 
latvis baritonas Teodors Brilts 
(vasario 7 d.).

» Kuprevičius pianiną studijavo 
pas prof. W. Ruzickį Kauno kon
servatorijoje ir prof. W. Her
bo vskį Berlynė. Genevoje jam 
suteiktas diplomas “pour excel- 
lente execution”. Nuo 1-954 me
tų jis mokytojauja School Sett
lement muzikos institute Cleve- 
lande.

Evi Liivak jau Amerikos pi
lietė. Ji pradėję smuikuoti šeše- 
rių metų ir vienuoliktus eidama 
jau kaip solistė išpildė Mendel- 
sono Concerto simfoniniame Hel 
sinkio orkestre. Dvylikos metų 
ji kaip solistė išpildė Čaikovs
kio Concerto Talino simfoninia
me orkestre. Ketutriolikos metų 
ji baigė valstybinę konservato
riją Taline, o vėliau studijavo 
Budapešte, Berlyne ir Paryžiuje.

Baritonas Brilts buvo latvių 
operos Rygoje narys ir koncerta
vo per radiją ir salėse Latvijoje, 
Vokietijoje ir Kanadoje, kur nuo 
1947 m. Halifaxe yra balso ir 
operos mokytojas Maritime kon- 
servatorijoja

Programose būsią pateikta šie 
Pabaltijo kompozitorių darbai: 
estų Eduardo Tubin ir Heino El
ler, latvių Janio Medinš, Jazeps 
Wihtols ir Tlhvalds Keninš, lie
tuvių Vlado Jakūbėno ir Julfaus 
Gudelio. V.

Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos pastangomis lėidžia- 
mas žurnalas Lituanus reikalin
gas skubios finansinės paramos. 
JAV-se Lituanus remti vajus 
buvo skelbtas praėjusią vasarą. 
Kanadoj jis praėjo nepastebėtas. 
Todėl Kanadoj studentų pastan
gomis sudarytasis Lituanus rem
ti komitetas skelbia nuo š. m. 
spalio 15 d. iki lapkričio 1 d. Li
tuanus remti vajų.

Toronte, Montrealyje, Otavoje 
ir Wellande vajų praveda patys 
studentai. Kitose vietovėse, ne
sant studentų, yra paprašytos 
lietuvių apylinkių valdybos. Va
jų pravedantieji kreipsis laiškais 
i lietuviškas organizacijas, bus 
lankomi butai ir spalio 20 d., sek
madienį, prie visų lietuviškų 
bažnyčių Kanadoje bus renka
mos aukos. Taip pat spalio 20 d. 
Toronto Lietuvių Namuose 4 
vai. p.p. bus iškilmingas vajaus 
atdarymas, į kurį atvyksta Litu
anus redaktorius dr. P. V. Vy
gantas. Meninę bei literatūrinę 
programą išpildys Montrealio 
lietuvių dramos teatro aktoriai 
ir Toronto meninės pajėgos.

I Drauge su aukų rinkimu ly
giagrečiai yra vedama adresų 
rinkimo akcija. Iki šiol Lituanus 
administracija iš Kanados tega
vo vos keletą adresų, o yra nu
mačiusi gauti apie 500. Prasmin-

gi yra adresai tų žmonių bei įs
taigų, kurios galį nori ar turi 
intereso domėtis lietuviškaisiais 
reikalais. Kanados laikraščių re
dakcijos, universitetų bibliote
kos, vietiniai politikai, kurie da
linai priklauso nuo lietuvių bal
sų, vietiniai kunigai (ypač ten, 
kur nėra mūsų dvasiškių);,, anti
komunistinės organizacijos, po
litinių mokslų žinovai, žurnalis
tai ir t.t. Lituanus rėmimo rei
kalais prašoma kreiptis: Litua- 
iMis remti komitetas, 121 Beat
riče St., Toronto 3, Oat.

Mielas tautieti, padek pasau
liui pažinti Lietuvą — remk Li
tuanus.

Lituanus Remti Komitetas.

Kultūros žurnalas “Aidai” kas 
met skiria $500 premiją arba už 
mokslinį arba už grožinės litera
tūros veikalą, šiemet bus skiria
ma premija jau ketvirtą kartą ir 
už grožinės literatūros veikalą. 
Eilėraščių rinkinys, skiriamas 
premijai, turi sudaryti nemažiau 
32 psl. knygą, jei ji būtų išspaus
dinta, novelių ar apysakų rin
kinys — ne mažiau 100 psL

Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. vasario 1 d. 
Jie siunčiami “Aidų” redakcijos 
adresu: Ant Vaičiulaitis, 304 
Anacostia Rd., S.E., Washington 
19. D.C., USA.

Leis liet spaudos rinktines. 
Londono Liet. Namų Akc. Bend
rovės vadovybė nusprendė šalia 
Nidos Knygų Klubo leidinių dar 
leisti lietuviškos spaudos ap
žvalgas - rinktines, angliškųjų 
“digestų” pavyzdžių. Į tas rink
tines iš' visos mūsų spaudos bū
sianti atrenkama pati gražiausia 
ir įdomiausia medžiaga. Tos rink 
tinės žadama leisti maždaug po 
vieną numerį kas trvs mėnesiai. 
Jų kaina būsianti labai prieina
ma.

“Draugo” romano konkurso 
komisija pasiskirstė pareigomis: 
pirm. B. Babrauskas, sekr. J. Ka
raliūnas, nariai: P. Maldeikis, J. 
Švaistas ir D. Velička.

Rankraščiams prisiųsti pasku
tinis terminas — gruodžio 1 d. 
Siunčiama šiuo adresu: Romano 
konkurso komisija, Draugas, 
4545 W. 63 St, Chicago 29, Ill.

Australijos lietuvių metraščio 
vardui pasiūlyti ALB Krašto 
Valdyba paskelbė konkursą. Iki 
gruodžio 1 d. kiekvienas Austra
lijos lietuvis gali pasiūlyti vieno 
ar dviejų žodžių vardą. Konkur
so komisiją sudarys Krašto Val
dyba, L. Kultūros Fondo valdy-

ba ir metraščio redakcija. Lai
mėjusiam skiriama dovana: gra- > 
fiai įrištas metraštis.

Stasės Prapuolenytės poezijos 
MIELI ŽODŽIAI knygų didės-

Otava. — 62% Kanados namų 
jau turi televizijos aparatus.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
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RELIGINIAME PASAULYJE

Norintieji ją įsigyti ir lietuviš
kos spaudos platintojai gali gau
ti kreipdamięsi paminėtu adre
su. Kaina $2.

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos literatūros premija 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 

Sąjunga skiria kasmetinę $250 
premiją už geriausią vaikų ar 
jaunimo grožinės literatūros kū
rinį. Kūriniams įvertinti yra su
daryta premijos sprendėjų komį- . 
sija iš Danutės Augienės, Gird-: : 
žinos Tulauskaitės - Babrauskiė- “ 
nės, Aldonos Šimaitienės, Praho ' 
Razmino ir Stasio Tamulaičio.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės ' literatūros 
knygas (apysakas, pasakas, poe
ziją, dramą ir t.t.) ir tais metais 
parašytus, bet dėl dabartinių są
lygų neišspausdintus kūrinius tų 
autorių, kurie juos prisius ko
misijai. Autoriai pasirašo tikrą- ' 
ja pavarde.

• 2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria
ma premija nebus skaldoma tarp 
atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję bet kokią premiją 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi
mo teises autorius sutinka be pa
pildomo honoraro perduoti Ame 
rikos Lietuvių Mokytojų Sąjun
gai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Belešienė, 
6921 So. Claremont Ave., Chica-

* Katalikų kunigo Maskvoje 
JAV ketina nebereikalauti. Pa
gal 1933 m. sutartį, Sov. Sąjun
gos vyriausybė įsileisdavo kata
likų kunigą, kuris turėdavo tei
sę rūpintis dvasiniais diplomati
nio korpuso narių reikalais. 
Prieš dvejus su puse metų Mas
kva ištrėmė kun. Bissonette už 
tai, kad JAV nesutiko įsileisti 
ortodoksų vyskupo Boris rūpin
tis ir ne sovietų piliečių religi
niais reikalais. Iš amerikiečių 
pusės buvo paskirtas naujas ka
pelionas kun. F. Dion, asumpcio-

Terros knygos atpigintomis kainomis
Visę spalio mėnesį Terros leidiniai 

trečdaliu pigiau jų kataloginių kainų
BELETRISTIKA 

Kat. kaina Dabar 
$2.25 

2.25 
1.40 
1.50 
1.40 
1.40 
1.40 
1:50 
2.00' 
1.20 
1.20 
2.00 
1.50 
0.80 
1.80 
1.00 
1.50 
2.00 
1.50

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, A. Vienuolis, romanas, I t. .... . $3.00 
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, A. Vienuolis, romanas, II t. .. .... 
SUŽADĖTINĖ, J. Tininis, novelės .................. ................
PAVASARIŲ AUDROJ, J. Simonaitytė, romanas .............
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t..... ....... 
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t..........
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t.................
MILŽINO PAUNKSMĖ, Balys Sruoga, istorinis veikalas 
GRIMŲ PASAKOS, pasakų knyga jaunimui ..... ..........
JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI, arabu pasakos. .. 
NAKTYS KARALIŠKtUOSE, L. Dovydėnas, apys. jaunimui 
SENAS KARĖMS MATATUTtS, J. Jankus, apys. jaun. 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, B. Sruoga, apysaka jaunimui. .. 
PABUDIMAS, A. Škėma, drama ........................................
GIMDYTOJA, Francais Mauriaą, romanas .......................
PIRMOJ NAKTIS, L. Pirandello, rinktinės novelės 
TOMAS NIPERNADIS ,A. Gailit, romanas .......................
UŽUOVĖJA, Marius Katiliškis, romanas ............................
ŠVENTOJI INGA, A. Škėma, novelių knyga .....................
MIRUSIOS SIELOS, N. GogoKs, satyrinė apysaka 
KOLOMBĄ, Prosper Merimee, romanas ........................
BROLIAI DOMEIKOS, L. Dovydėnas, romanas ..............
RYTŲ PASAKOS, V. Krėvė, pasakų knyga .............. ... ...
PROBOCIŲ ŠEŠĖLIAI Vydūnas ...........................................
KAZIMIERAS SAPIEGA, B. Sruoga, istorinis veikalas.... 
KAROLIAI, Guy de Maupassant, rinktinės novelės 
BARABAS, Paer Logerkvist, romanas .......................
DIAGNOZĖ, A. Kairys, komedija .................. ................. . .

ATSIMINIMAI IR APYBRAIŽOS
ŽEMĖ DEGA, J. Savickis, užrašai iš II pas. karo, l t— 
ŽEMĖ DEGA, J. Savickis, užrašai, II t..................................
APIE LAIKĄ IR ŽMONES, J. Aistis, atsiminimai . .. . ..... 
SAN MICHELE KNYGA, Axel Munthe, II t......
KON-TIKI, T. Heyerdahl, ekspedicijos nuotykiai .............
VILNIUS TARP AUDRŲ, i. CteėhOs ....................................

3.00 
2.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.50 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.50 
1.50 
1.75 
1.50 
2.50 
3.50 
2.50

LYR1KA, K. Binkis, rinktinė . .......................'.........................
KELIAI IR KRYŽKELIAI, Putinas, rinktinė .....................
LYRIKOS KRAITIS, J. Mikuckis ......................................
GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, B. Sruoga .................................
NUOŠALIU TAKU, M. Vaitkus ........................................
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, J. Šlekaitis ........
VETO DAINOS, 1. Nasvytytė ...............................................
TEBŪNIE TARTUM PASAKOJ, L Sutemo .............

KITOS KNYGOS
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS, V. Baravykas 
LIETUVOS ISTORIJA, Dr.V.Sruogienė, vadovėlis mokyki. 
GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, Dr.P.Jonikas, kolbos dal. 
MYKOLAS ŠLEŽEVIČIUS, monografija ir otsiminimoi ..

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
NEMUNO SŪNŪS, A. Voluckas, romanas, I t....................
NEMUNO SŪNŪS, A. Voluckas, romonas, II t....................
NAUJAS VEIDAS, A. Norimas, novelių knyga .......... ........

Užsakymus ir pinigus siųs 
TERRA, 3333 So. Halsted St., Chi
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nistas, b^t sovietai ikišiol jo ne
įsileido, nors šiems buvo pasiū
lyta tokiom ■ pat teisėm atsiųsti 
Amerikon savo kunigą.

* “Religijų tyrimo institutas” 
suorganizuotas Lenkijoje ir jo 
vedėju paskirtas akademikas 
prof. Katarbinski. Pastarasis nė
ra komunistas, bet aiškus bedie
vis ir jo uždavinys - 
stitute ruošti “mokslinius“ pro
pagandistus religijai griauti. Te
ologija tebėra uždrausta Kroku
vos ir Varšuvos universitetuose; 
kunigų seminarija veikia Biela- 
ny vietovėj, kur visas auklėji
mas tebėra komunistinės val
džios kontroliuojamas. Liublino 
katalikų universitete leistas tik 
humanistinių ir tikybinių moks
lų fakultetai; civilinės teisės, vi
suomeninių ir ekonominių moks
lų fakultetai tebėra uždaryti. 
Katalikų veikimas, net ir labda- 
rybinis, tebėra uždraustas, tik 
“Caritas” tęsia savo veiklą val
džios kontrolėje. Kai atėjo au
kos iš užsienio kardinolo vardu, 
valdžios įstaigos ėmė daryti sun
kumų. JAV lenkų katalikių mo
terų pirmininkė Zawadska, lan
kydamasi Varšuvoj, surinktas 
JAV aukas turėjo perduoti ko
munistiniam viešosios gerovės 
ministeriui.

* Išeivijos reikalų kongresas 
ivyko Asyžiaus mieste, Italijoje. 
Dalyvavo apie 300 asmenų iš 25 
kraštų. Kongrese buvo nagrinė
tas katalikų organizac. vaidmuo 
išeiviams. Sekcijose buvo nagri
nėta: išeivių įsileidimas, jų įjun
gimas vietos gyveniman, išeivių 
kelionės finansavimas, krikščio-

šiame in-

Redakcijai prisiųsta
Sonė Temarienė, Saulės ves

tuvės. Pasakos. Iliustravo Vlada 
Stančikaitė. Išleido Harry To- 
maras, Chicago 1957, 128 psl.

Knygą galima įsigyti pasiun- 
čiant autorei $2 šiuo adresu: 5126 
S.’ Aberdeen Ave., Chicago 9, 
Ill., USA

Lietuvių beletristikos antolo
gija, I dalis: Redagavo Bernard. 
Brazdžionis. Aplankas dail. Ro
mo Viesulo. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, Spaudė “Drau
go“ spaustuvė 1957 m.; 608 psl. 
Kaina $7.

Elta Information Service of 
the Supreme Committee for Li
beration of Lithuania, 21 psl.

Aidai, Mėnesinis kultūros žur
nalas, 1957 m. rugsėjo mėn. Nr. 
7(102), 289-336 psl.

Turinys: A. Baltinis, Jaunimo 
kongresas tautinių siekimų švie
soje; VI. Šlaito eilėr.; dr. J. Bud- 
reika, Ekonominė Europos inte
gracija; prof. Stp. Kolupaila, 
Medžiaga monografijai apie Ne
rį; A. Vaičiulaitis, Pasakojimas 
apie Sirakūzų poetą Dionizą; L 
S. Šito eilėn; kun. VI. Budrec- 
kas, Kun. T. Brazys kaip kompo
zitorius. Apžvalgos: Literatūra, 
Knygos ir žurnalai, Menas, Vi
suomeninis gyvenimas, Įvykiai.

East and West, Vol. III, No. 10,

Turinys: Zhukov’s paradox; 
Revolution in the Kremlin by 
Horatius; Childhood’s End? Re
naissance of Disillution, o social
ist view point by Anne Lawren-

nių nusistatymas išeivių atžvfl- ce; The ^Meaning of Soviet Eco- 
giu. Kongresą organizavo tarp
tautinė katalikų iševijos komisi-, 
ja Ženevoje drauge su Italijos 
katalikų išeivijos kosaisija Ro
moje ir tarptautiniu katalikų so
cialinių mokslų institutu Žene
voj. Kongreso pirmininku buvo 
•amerikietis J. J. Norris, vkep. 
kanadietis mons. A. Maionin. iš 
Kanados dar dalyvavo vysk. F. 
Allen iš Toronto. Vyt. globėju 
buvo kardinolas A. Piazza, kon- 
sistorinės kongregeijos sekreto
rius, kuriam pavesta rūpintis vi
sais katalikų išeivijos religiniais 
reikalais.

* 17 studentų grupė iš Toron
to nešė kryžių 97 mylias į Mid- 
landą—Kanados kankinių šven
tovę, kur stovi ir Lietuvos Kan
kinių Kryžius. Jų kryžius svėrė 
apie 100 sv. ir per keturias die
nas buvo nuneštas į paskirties 
vietą, kur buvo atlaikytos atitin
kamos pamaldos, šią kelionę or
ganizavo Toronto un-to katalikų 
studentų grupė — Kristaus Ka-į ★ Kodėl neparaduojat?—kiau

nomic Expansion, by E. Met- 
tingham.; The Weakness of the 
West; Soviet Nationalities; 
Books.

Liet Bendruomenės Centro Val
dyba, 1957, Cleveland.

Pradžios mokyklos lituanisti-

1

Lakeview Furniture
COMPANY

1096 OGDEN AVE.
Jei Jums reikalinga apstatyti baidais virtuvė ar salionas, tai 
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog 8 dirbtuvės. 

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

Šiame N-r. paminima Marijos

— pareiškė kardinolas Tisserant,

seserų 50 m. sukaktis, Mindaugo 
karūnacija ir kt.

domėjimasis religija, nekartą 
pasmerktas komunistinės spau* 
dos.

mokyklos lituanistinės progra
mos 9-12 klasei, 24 psl.

Lux Christi, 1957 m. rugsėjis, 
Nr. 3 (25), 221-312 psl.

§v. Pranciškaus Varpelis, 1957

Abiem atvejais esą valdžios ėmė 
si kruvinų persekiojimo priemo
nių, tačiau religinis gyvenimas
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J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

SPCRT4S

Į Pacific - Bioor
$1.900 įmokėti, 10 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtuves, alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, geras 
pastatas, turi būti parduotas.

Windermere - Bloor
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomos, garažas.

High Park - Roncesvalles 
$4.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis , planas, 
vandeniu alyva šildomas, namas be 
skolų.

Glencairn - Bathurst St.
5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis narnos, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, alyva šildomas, priva
tus įvažiavimas su dvigubu garažu, 
didžiulis kiemas —-50 iš 140, su 
vaismedžiais. Puikus pirkinys, šeimi
ninkas išvyksta.

Quebec - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
mod. virtuvės, alyva šildomas, gara
žas, didelis kiemas.

Jane - Bloor
$5.500 įmokėti, 8 kambariu atskiros 
mūrinis namas, 2 virtuves, alyva šil
domos, garažas, pilna kaina tik 
$13.300.

Avenue Rd. - Eglinton
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis. namas, kvadratinis plonas, 
moderniai įrengtas viduje, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, namas be 
skolų.

Humberside - High Park z 
$6.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pianas, 2 
virtuvės, vandeniu šildomas, garažas, 
viena skola 10-čiai metų.

St. Clair - Westmount Ave.
$7.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis nomas, mod. virtuvė, vande
niu alyva šildomos, garažas.

Bloor - Gladstone
$7.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, viena sko
la likučiui.

Constance Ave. - High Park 
$7.500 įmokėti, 11 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, ilgas išsi
mokėjimo laikas, garažas.

Havelock - Bloor
$8.500 įmokėti, 14 kambarių atski
ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, kvadratinis planas, vandeniu šil
domas, garažas. Švarus namas, geras 
nuomavimui.

High Park
$10.000 įmokėti, 17 kambarių atski
ras mūrinis namas; keturi atskiri bu
tai, vandeniu alyva šildomas, didžiu
lis sklypas, puikus nuomavimui, pri
vatus įvažiavimas.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

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

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

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

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

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

. i

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

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

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

i •
4 butų namas /fourplex/. Kiekvie

nas butas po 5 kambarius, 2 gara
žai, moderniškos virtuvės. Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Prisiminkime Europos 
krepšinio nugalėtojus

1937 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinė iš Rygos parsivežė Eu
ropos meisterio vardą, kurį ir 
vėl apgynė po dviejų metų Kau
ne vykusiose pirmenybėse. Šio- 
jnis tarptautinio masto pergalė
mis Lietuvos vardas liko ilgiems 
laikams įrašytas į pasaulio spor
to istoriją, ir šie laimėjimai bu
vo plačiai išgirsti visuose konti
nentuose.

Šiemet sukanka 20 metų nuo 
1937 m. laimėjimo antrose Eu
ropos krepšinio pirmenybėse. 
Norint tinkamai prisiminti šią 
retą sukaktį, lapkričio 9-10 d.d. 
Čikagoje t rengiamas minėjimas, 
kurio metu bus pagerbti^ neuž
mirštamų abiejų pergalių pir
menybių dalyviai. Čia taip pat 
bus keturių geriausiųjų JAV lie
tuvių krepšinio komandų žaidy
nės, sportininkų vakaras ir ban
ketas.

Patį minėjimą, Š. Amerikos 
lietuvių FASKomitetui pavedus, 
organizuoja, Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygarda, o faktinuoju 
rengėju yra tam reikalui suda
rytas komitetas.

Komitetas kviečia visus Ame
rikos žemyne gyvenančius lietu
vius prisidėti prie šio didelio už
simojimo. Norintieji gauti pla
tesnių informacijų ,arba patal
kininkauti komiteto darbuose, 
kreipiasi generalinio sekreto
riaus adresu: J. Vaičiūnas, 1216 
S. 49th Avė., Cicero 50, III. Te
lefonas TO. 3-7327.

Tik bendras darbas ir talka 
įgalins tinkamai atlikti šią ne
lengvą mums skirtą’ užduotį.

Sukakties minėjimo k-tas.
AUŠROS ŽINIOS

Ryšium su šį šeštadienį, spa
lio 12, d., Prisikėlimo auditori
joje įvykstančiu Aušros paren

gimu į Torontą atvyksta Roches- 
terio LSK Sakalas vyrų ir jau
nučių krepšinio komandos. Krep 
šinio rungtynės tarp Aušros ir 
svečių komandų įvyks sekma
dienį tuojau po pamaldų.

Krepšinio treniruotės vyksta 
pilnu tempu. Ypač gausiai lan
kosi patys jauniausi, iš kurių pa
gal amžių bus sudarytos dvi jau
nučių komandos-. Greitu laiku 
yra numatyta eilė draugiškų 
■ungtynių .su kaimyninės YMCA 
tolygiomis konfandomiš. Mūsų 
krepšininkės susilaukė irgi gau
saus prieauglio, taip kad š.m. 
CYO mergaičių krepšinio lygoje 
žais Senior ir Juvenile klasėse.

.Stalo teniso treniruotės vyks
ta kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį. Toronto ir District 
stalo teniso lygoje Aušros ko
mandos žais Il-je ir III-je divizi
jose. Stalo teniso sekcijos vado
vu paskirtas W. Pieteraitis; jau
nųjų treneriu — kūno kultūros 
mokytojas P. Vyskupaitis.

VYČIO ŽINIOS
Neseniai pasirodė “Vytiečių 

Dienų” Nr. 5, 4 puslapių.
Šį sekmadienį šv. Jono Kr. pa

rapijos salėje vytietės rengia 
linksmus su įvaįrenybėmis šo
kius ir kviečia visus atsilankyti. 
Pradžia 7 vai. vak.

Vyčio rėmėjų skaičius vis au
ga. Vienas iš naujausių rėmėjų 
yra klubo pirm. P. 'Bemeckas, 
pasirinkęs globoti jaunąsias krep 
šininkes. Jo pastangomis visai 
komandai nupirkta uniforma.

Krepšininkės šiam sezonui CY 
O lygos pirmenybėms užregist
ravo' dvi komandas: moterų ir 
mergaičių iki 16 metų. A S.

Vytis futbolo meisteris
Laimėjusi paskutiniąsias pir

menybių rungtynes prieš Black
pool 5:0 ir prieš St. Thomas Aq
uinas 2:1, Vyčio vienuolikė tapo 
naujuoju Can-Con lygos meiste-

APIE 
TĖVYNĖS 
SPORTU

WARING

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

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

Rašo eilė The Globe and Mail prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTŽ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
trauką

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdą ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgą

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

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

TTP1?TPTTQ.'

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

ST. CLAIR RAJONUOSE.
___________________________ __...................... .................. .............

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

čia savo kolboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių Įdėjimas* tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktu pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

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

JOS. A. PETERS Real Estate Ltd.
1349 ST. CLAIR AVE. W. Tel. LE. 5-2141

Didžiausias pasirinkimas St. Clair ir High Parko rajonuose, na
mų, biznių ir žemės sklypų statyboms. Visais pirkimo bei parda
vimo reikalais mielai Jums patarnaus

P. DAMBRAUSKAS
Telefonas: Biznio LE. 5-2141, namų RO. 9-6198

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik Čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilnų pasitikėjimų. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu potor- 
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrų Jūsų reikalų supratimų 
ir sprendimų perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. Hl i r is
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

Ken Willes Ltd»-rector

1675 BLOOR ST. W. (prie Indian Rd.)
TeL Ofiso. Namuose:
LE. 4-7584 . LE. 4-0773

ST. JOKŪBAITIS
Atstovauja šią namų, biznių ir nekilnojamo turto 

pardavimo įstaigą.
Didelis namų, biznių pasirinkimas, specialiai High Parko rajone. 

Sudaromos paskolos ir morgičiai. Sąžiningas ir malonus 
patarnavimas.

Skambinkite ir klauskite ST. JOKŪBAIČIO 
telef.: įstaigos LE. 4-7584, namų LE. 4-0773.

illETUVON!
E,GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO 

w... IR DRAUGAMS VAISTU-
telefonuokite ar atvykite pas mus.

• ,.V>sps informacijos veltui.

IAN’S DEPENDABLE DRUG STORE
Ossington kampas (prieš Lietuvių Namus) 

^Telefonas LE. 6-2139

į - ISO E

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 94224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADUO * | * KROSNYS 
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS

SIUVIMO MASINOS * I * VAIKU BALDAI 

SKALBIMO MASINOS ★ I ★ ĮVAIRŪS KILIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI * I ★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

riu. Nuo pat lietuvių pasirodymo 
Kanados futbole vytiečiai stovė
jo pirmaujančių komandų gre
tose, tačiau ilgai laukta svajonė 
teišsipildė dabar. Šiose pirme-’ 
nybėse vytiečiai vėl nuo pat pra-; 
džios pirmavo iki galo ir pelnytai 
laimėjo meisterio vardą, Car
ling taurę ir piniginę premiją.

Šio laimėjimo nuopelnai pri
klauso futbolininkams: broliams 
Vine, ir Vyt. Baliūnams, A. ir 
V. Kasperavičiams, P. ir H. Ro- 
žaičiams, J. ir R. Vėlyviams, R. 
Preikšaičiui, W. Palmer, V. Dob
rovolskiui, J. Žukui, J. Lietuvi
ninkui, R. Šimkui, I. Česnauskui, 
K. Budreckui, O. Kuliui. Bet gal 
didžiausi nuopelnai yra koman
dos vadovo J. Normanto subūru- 
sio komandą į darnų vienetą. 
Prie žaliojo stalo komandą sėk
mingai atstovavo bei organizaci
nius reikalus tvarkė A. Pulkys, 
K. Lukošius, P. Bemeckas.

Po sėkmingos pergalės nau
juosius meisterius taip pat apdo
vanojo ir paskutines rungtynes 
stebėjęs vytiečių bičiulis J. Straz 
das, ten pat aikštėje įteikęs $50.

Baigminės futbolo rungtynės 
įvyks šį penktadienį ir sekma
dienį. Nors meisterystė jau lai
mėta, tačiau kaip čia yra priim
ta, dar žaidžiamos taip vadin- 
mos “ply off” rungtynės. Šiose 
rungtynėse dalyvauja 4 pirmos 
komandos. Pirmos vietos laimė
tojui — Vyčiui, teks žaisti su 
trečios vietos laimėtoju, kuris 
dar nėra paaiškėjęs. Laimėtojas 
išvedamas iš dviejų rungtynių 
įvarčių skaičiaus. Nugalėjus pir
mąjį priešą toliau teks vėl rung
tis su kitų dviejų komandų nu
galėtoju.

Paskutinės dvejos pirmenybių 
rungtynės vytiečiams buvo labai 
sunkios. Nors ir laimėta su Black 
pool 5:0, tačiau žaidimas buvo 
silpnokas ir puolėjai šaudė labai 
blogai. Įvarčius pelnė: Preikšai-, 
tis 3, Šimkus 1, Lietuvininkas 1.

Dar blogesnis vaizdas matėsi 
rungtynėse su St. Thomas. Ita
lai beveik per visą žaidimą vy- 
tiečius spaudė, o blogai žaidęs 
gynimas leisdavo priešui pavo
jingai priartėti prie vartų. Gy
nime labai pasigesta P. Rožai- 
čio, kuris savo darbštumu ir de
riniais yra didelis ramstis puolė
jams. Pirmas kėlinys baigėsi 0:0. 
Antram kėliny Kuliui pąyyksta 
įgriūti su kamuoliu į vartus, ta
čiau neilgai trukus nedengtas 
priešas su galva įstumia išlygi
namąjį įvartį. Tik kėlinio gale 
Preikšaitis vykusiai praėjęs pro 
priešo gynimą ir peršokęs per 
vartininką pasiekia pergalės 
įvartį.

Tenka džiaugtis, kad paskuti
nėse rungtynėse žiūrovų tarpe 
matėsi labai daug lietuviškų vei
dų, kuriuos tikimės vėl matyti 
sekančiose rungtynėse. A.S.

Šachmatininkai. Pereitą sek
madienį Vyčio šachmatininkų 
susirinkime perrinkta sekcijos 
vadovybė — H. Stepaitis du. me
tus sėkmingai sekcijai vadova
vęs, iš tų pareigų pasitraukė, 
nauju vadovu išrinktas A. Siru
tis, kuris padėjėju pasikvietė S. 
Ramanauską. Nutarta dalyvauti 
Toronto miesto tarpklubinėse 
pirmenybėse A ir B grupėmis.

Po susirinkimo Kanados šach-, 
matų meisteris P. Vaitonis da
vė 14 dalyvių simultaną .Iš jų 
laimėjo 10% ir pralaimėjo 3%. 
Prieš meisterį laimėjo Matuse
vičius, Ramanauskas, Sineka ir 
lygiomis sužaidė Sirutis. a.s.

Montrealio liet, sporto klubas 
“Tauras” visuotinio narių susi
rinkimo pavedamas rugsėjo 29 d. 
nutarė lapkričio 30 - gruodžio 1 
d.d. organizuoti visos Kanados 
krepšinio pirmenybes (į kurias 
tačiau nebus kviečiamos JAV 
komandos, kaip nevisai tiksliai 
buvo pranešta anksčiau) ir di
džiulį šokių vakarą. Be to, susi
rinkimas numatė spalio mėn. vi
duryje, sportininkų plaučiams 
pravėdinti, surengti smagią vie
nos dienos iškylą į Laurentian 
kalnus.

(Ę) Pipynė Paryžiuje. Tarpt, 
akademinėse žaidynėse Paryžiu
je pasaulinio masto lietuvis re
kordininkas Pipynė 1.500 m. dis
tancijoje užėmė antįą vietą. Pir
mąją užėmė vengras Cegliedi, tą 
distanciją įveikęs per 3 min. 50,5 
sek. Pipynės laikas: 3 min. 51 
sek. Taigi čia būta tik pusės se
kundės skirtumo.

Karalienės vizitoOtava.
Kanadoje proga 5.000 kalinių 
bausmės bus sumažintos 1/12. 
Tas pats bus taikoma ir provin
cijų ’ jurisdikcijai priklausan
tiems kaliniams.

Elektros 
mechanikas

Taisau vhų rūšių elektros motorus 
bei elektros Įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vok., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

JOINT REALTY LTD.
8»» BLOOR ST. W> • TEL LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 4 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūstį informacijoi sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
. pateikia

CARLING'S
TORONTO 
METRO LEAGUE — 
AT ST’ CLAIR STADIUM

Spalio 7 PIRMADIENĮ,
7 vai. vok. Vikins - 7000 Club

8.30 vol. vak. Udinese - Belfast United

Spalio 8 ANTRADIENJ,
vai. vak. Lygiosios, pusfinalinės arba

atidėtos rungtynės

8.30 vol. vak. Germania - Oakville

Spalio 9 TREČIADIENJ,
7 vai. vak. Lygiosios, pusfinalinės arba

atidėtos rungtynės

Spalio 10 KETVIRTADIENI,
Pusfinalinės-rungtynės

NATIONAL LEAGUE 
/Fred Hamilton Park — Shaw at College/

Spalio 7 PIRMADIENI,
8 vai. vak. Ulster United - Sparta

Spalio 8 ANTRADIENĮ,
8 val. vak. Hungaria - White Eagles

Spalio 11 Finalinės rungtynės
8 vai. vak.

Spalio 12 Finalinės rungtynės
8 vai. vak.

Spalio 13 Finalinės rungtynės
3 vai. p.p.

Spalio 14 Finalinės rungtynės
3 vok p.p.

CARMNG’S

V ariety T exti les
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

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

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Vienybėje — galybė!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio ppstatymas garantuotas.
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Z32 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4405
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

■ - - -

. Dr. A. UŽupienė
GYDYTOJA ir CHIRWGI

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
41 HEWITT AVL h/prie Roacesvol- 

le • Dundės St.A Tel. LE. 5-1961.
Kabineto telefonas LE. 5-1551 < 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiod. 2-4 vol. p.p., ont- 
rod., ketvirtad., penktod. 6-8 v. v., 
ŠeStod. 1,0*11 vol.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
i

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas) ,

Telefonas LE. 2-4108
i

lėmimo valandos: nuo 9-12, 
į šeštadieniais 9-12 (pagal 
sitarimą). Kabinetas užda- 
tas trečiadieniais.

.. .............nu ■■■■ii .II.M

Receptas
Jaunavedžiai buvo tik ką grįžę 

‘ iš pa vestu vinės kelionės. Už po
ros valandų po pietų vyras pa
siskundė, kad jaučiąsis kažkaip 
negerai. Žmonelė bandė jį pagy
dyti keliais pabučiavimais, ta
čiau tai negelbėjo. Jis pasijuto 
dar blogiau ir dar po poros va
landų suspaustas skausmų atsi-

Atsargus klausimas
— Ar galiu, teta, tavęs kaiko 

;aklausti? — kreipėsi jaunasis 
Jonukas į mamytės vyresniąją 
seserį.

— O kaip gi 
Žinoma, kad gali.
* —O artu, tetą, nesupyksi?

— Ne. Klausk.
— Tai pasakyk, teta, ar tu tik

rai priklausai prie gražiosios ly
ties? ... -

gali, vaikuti.

-pasakoja grįžę iš Lietuvos
gelis iš jūsų geriau žinote už ma- gulė ’
ne”. Teisingai pasakius J. Ra-! _Dievuli mano> vos trys sa- 
dzevidus meluoti nemoka. Jis vaitės kaip vedėm ir tu jau taip. 
, • . . . XX7* w ' ■ * ., 1^ DievasUsluvų tarpą Winmpege dideli bau^žia, padaria^? _ de. 
sąmys,. Vrem dar nebaigę pra-, javo 
nešimo išėjo girtuokliauti, o kiti, ,
tylėta. Be to? teko girdėti, kad j Vyras guodė ją, kad visa tai 
j. Radzevičius savo draugams P1"3013- V1S nenmstant ir vi- 
asmėniškai dar daugiau tiesos s°kias priemones siūlant, paga-

(Atfcelta iš 3 psl) 
partizanai, vadinami patrijotais, 
tur būt, tie1 kurie norėjo, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma. 
Radzevičius trumpai atsako, kad 
taip. Klausia jo draugas Jasiulio
nis:

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

Telef. LĖ. 6-9622

ar patari mums ten važiuoti?”
J. Radzevičius atsako:
“Aš tai nevažiuosiu, kas nori 

gali važiuoti. Darbininkams ne
patariu, bet kurie turi kokią spe
cialybę, gali važiuoti. Patariu 
važiuęti jauniesiems, apsipras”.

Po to, buvo kalbama dėl atly
ginimų kolūkiuose, kas sudarė 
gardaus juoko. .Pranevičius už
klausė:

“Kas tau apmokėjo kelionę?”
R. atsakė, kad dalį jis pats su

mokėjęs, o dalį apmokėjusios 
Lietuvos" prof. sąjungos. Jeigu už 
tą kelionę būtų reikėję pačiam 
apsimokėti, jis, esą, būtų turėjęs 
visą savo uždarbį atiduoti.. Dar 
buvo paklausta, kodėl rusai virš 
40 tūkstančių žmonių buvo išve
žę dar prieš karą su vokiečiais, 
kai dar nebuvo Amerikos Balso. 
Jis atsakė, kad rusai įmanę, kad 
jie gali padėti vokiečiams. Dar 
buvo paklaustas, kodėl rusai lai
ko Lietuvoje tiek daug kariuo
menės? R. atsakė, kad Vilniuje 
matęs daug kariuomenės, bet 
niekas neklausęs, kas jie tokie ir 
ko jie ten stovi. Dar klausė Jur
gis Januška ir kiti, bet pirminin
kas pranešė, kad salė esanti iš-

pasakė. Jis būk tai pasakęs, kad 
“ką pasakojo dypukai, dar per- 
mažai”.

Duok Dieve, dar vienai kitai 
ekskursijai nuvažiuoti į Lietuvą, 
čia nebebus skirtumo tam nau
jųjų ir senųjų lietuvių. Paduo
sime vienas kitam ranką ir dirb
sime kartu, -dėt išlaisvinimo Lie
tuvos iš sužvėrėjusių komunis
tų okupacijos, nors tos ekskur
suos tegu ir telanko geriausias 
vietas Lietuvoje.

- Kostas Strikaitis.
OTTAWA, Ont.

Otava intensyviai ruošiasi su
tikti karalienės. Specialus $20. 
000 vertės kadiiakas yra prisiųs
tas j Otavą karalienei važinėti. 
Kadangi karalienė nesilankys 
kitose Kanados vietovėse, todėl 
Otavoje laukiama labai daug 
svečių iš visos Kanados.

liau buvo sutarta pakviesti gy
dytoją. •

— Gal bus gėriau, jei aš lai
kysiu jį už rankos, kol Tamsta 
apžiūrėsi? Tai jį nuramins, — 
samprotavo žmonelė.

Tačiau abu vyrai buvo kitos 
nuomonės ir paprašė ją tuo tar
pu paruošti arbatos. Virtuvėje ji 
baisiausiai jaudinosi ir viską 
maišė. Kol ji pagamino arbatą, 
gydytojas spėjo ir apžiūrėjimą 
ligonio baigti.

— Ar reikės vežti į ligoninę? 
— paklausė ji susijaudinus.

— Nereikės, — atsakė gydyto
jas. — Tai tik skilvio sunegala
vimas.

— Ką aš turiu jam daryti? — 
klausė nerami žmonelė,, primin
dama visokias galimybes nuo 
kompresų iki nubėgimo .į vais-

- itinę-Otavoje atidaryta nauja vys-; _Tuo t daug ko ner€ikia. 
Ikupijos kunigų seminarija ku-!Bet kitom dienom... gal ir ga
noje mokslą pradėjo 47 klien- lėtumėt kaiką padaryti> _ pa. 
hf1- tautybes ir stefrėjo gydytojas išeidamas.

gal ir ga-

Paieškojimai
Petro ‘Kazlausko, kil. iš Kre- ■ 

tingos, ieško motina. Rašyti M. 
Kazlauskienė, 36 Elgin St., Ha
milton, Ont.

Leono Benečio, kil. iš Grūš
laukio parapijos, Akmenėlių vie- 
sėdžio, ieško sesuo Elzbieta Ston I 
kaitienė, Kretinga, Palangos gt.' 
Nr. 13-15. Rašyti M. Kazlauskie- • 
nei, 36 Elgin St., Hamilton, Ont. j

Liudas Stonkaitis iš Lietuvos 
ieško dėdienės Stonkienės, gyv. 
Montrealy. Rašyti: Kretinga, Pa
langos g-vė, Nr. 13-15.

Titui Butėnai, s. Juozo, gim. 
1908 m. yra svarbių'žinių apie jo 
šeimą. Jis ar žiną apie jį prašomi 
oranešti: Preikšaitis. 3019 “U” 
St., Omaha, Nebr., USA.

Žilinskas Algimantas, s. Anta
no. 31 m., iš Jonavos, Andrėkus 
Algirdas, s. Kazimiero; Andrė
kus Raimundas, s. Pranciškaus; 
Šimkus Pranas, s. Jurgio iš Kra
kių km., Zaborskienė Mikalina 
ir Petrikytė Marcelė, ieškomi gi
minių iš Lietuvos. Turima daug 
naujienų. Rašyti: Mrs. Fil. Po
cius, 43 Padidington, London, 
Ont., Canada, t •

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
(staiga

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. JOS1UKAS I '
, Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal' 
susitarimą."'*

tik 7 angliškai kalbą. Bus dėsto-Į * ~ , .. , „
m a abiejomis kalbomis. Ahks-■ —-Ką, <įak tarė, sakykit, ką. — 

nuoiota’ir’ ją tartae apleisti. Sau kandidatai i pasauliečius maldavo ji pnsmjus. ant taptų. 
Todėl į klausimus nebeatsaki- kunigus turėjo mokytis vienuo- , — ■ ’ j-— a--™

jliu oblatų seminarijoje labai gerai veikia vienas ir tas
>.l P-rof. A. Paplauskas išvyko • pats receptas: išmokit gerai- ga- 

metams į Europą pastudijuoti eu minti valgyti!...

Žinot, ponia, jaunom porom

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS.

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901 ,
Telefonas EM. 2-2585

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas 

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - J 2 vai , 2 - 

4.30 vai. tr 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST ^TRftT 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

■—T- -• - -------------- - -------- --- -

nėjo. !
Tenka pasakyti, kad winnipe ( 

giečių atstovas neblogas žmo- . ___
gus, nors ir buvo palankus ko- ropietiškos pedagogikos pažangą 
munistams. Jis negirtuokliauja ir *uo reikalu žada parašyti išsa- 
čia, be abejonės negirtuokliavo.mu mokslo veikalą.
ir ten. Jam tad lengva buvo vis-i- Prof. dr. A. Šidlauskaitė buvo 
ką užsirašinėti,? nors ir neper- susirgusi ir* savaitę išgulėjo li- 
daugiausiai raštingas. Pranešimą šoninėje. Dabarjau sugrįžo į; 
jis darė gana gražiai, dažnai pa- 
sižiūrėdamas į savo užrašus. Kad 
ir norėjo^ tarpais pagražinti ko- 
rnurSshi naudai, bef^jarii -ifeišėjo, 
o dažnai dar ir gardaus juoko su
keldavo. Ir pats dažnai nusišyp
sodavo ir pareikšdavo, kad “dau-

East Upholstering 
Darome minkštus balčius pigia kaina 
užsakant ijr pataisom bei aptraukiama 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

* Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Patogios - tinkančios, vėsios ... 
švelnus audinys ir šukuotos med
vilnės . . . lėkšti susiuvimai. . . 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubas sukabinrmas priekyje — 
prilaiko stipriai. Tinko prie Jer
seys. W-19-56

namus ir tęsia darbą universi-' 
tete. ■

Kun. P. Ažubalis, Toronto, šv. 
Jono" Kr. pafapijois * klebonas, 
lankėsi Otavoje imigraciniais 
reikalais,’ aplankė imigracijos 
ministeri D. Fulton. Be to, kartu 
su kun. dr. V. Skilandžiūnu ap
lankė Apaštališkojo Delegato 
pirmąjį sekretorių prel. Mar
cinkų, kuris išreiškė norą sueiti 
i glaudesnius ryšius su didesnė
mis lietuvių kolonijomis.
Sekančios pamaldos lietuviams 

bus spalio 27 d. 12 vai. St. Bri- 
gid’s Church. Po pamaldų ten 
pat ^salėje bus Kristaus 'Kara
liaus minėjimas. Visi lietuviai 
katalikai prašomi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Koresp.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

A. STANČIKAS, boigęs Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

Skambinti telef. LE. 1-1602.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškume Ir konadiškame stiliuje.
* (vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro rrk«toktų išdirbinių dovanoms.

Kalbame toip pat vokiškai ir rusiškai.

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

Baby Point Paint & Wallpaper 
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tail ės ir kiti reikmenys. 

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

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

- -- - - — - ----- ------ - - ' ;_ - -

T1IŠAU 

televizijos ir radio aparatus 
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

J . S T A NIO NI S
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

x ■ -s

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūites. 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.

$15.60 -r persiuntimas $6.50 viso
$ 6.45 +
$17.95 4-

$1.80
$1.95
$1.78
$2.65
$1.80
$2.60

22
22
22

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

torp 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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialhtat. 

Naujas adresas nuo balandžio I d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

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

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-80T5

Dr. Ns Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. K. Žvmantienė *
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto ‘

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

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

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

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

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos, 

X RAY tRentgeaas)

2 J 9 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-S po-pietų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

A. P. GARAŽAS
1539 BUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių - 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Pritaiko akinius .visiems akių defek- 
titiria akių nervus, kurie daž

nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
476 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75 

kainoraščių.

sv tauku kiauliniu 
sv. CUKRAUS 

lašinių /storų/ 

kovos 
kakavos 
šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

sv.

1/2
y2
y2 kg

1 kg
1 kg
1 kg

kg 
kg

persiuntimas $6.50 viso 
persiuntimas $6.50 viso

kg citrinų 
kg -džiov. aprikosų 
fcg figų 
kg datulių 
kg riešutų mišinio 
kiti

1
1 

Va

1
produktai iš mūsų

OKULISTĖS

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS.
Vyriški kostiumai nuo ....
Medžiaga paltams nuo 
Medžiagos suknelėms nuo

$9.25 ir
$9.45 ir

... $4.45

daugiau /už yardo/ 
daugiau /už 31^ yardo/ 
/2Y2 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 bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono ......................................... $10.95

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lenku k./, telefanuokite ar atvykite 
asmenižkai į

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

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

ve I t u i .

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

Žemės gręžimai ir tyrimas.
T45 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DUDA GENERAL 
INSURANCE

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTOK1A 
BUKOWSKA, B.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

Streptomycino 10 gr. 
Isoniazid /rimifon/ 

50* mgm 
PAS 500 tabl. 
Isopcs /Rim. + Pas/

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

$4.60 Largocti)
$3.50 Hydrocortisone 3x10 

1000 tabl. Glucose 100 cc
$8.25 i ir daugelis kitų vaistų.

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

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams kirpti molinė 
les $4.00; ir kitas kirpėją priemones.

# -

Akordeonus 120 bosą 54-4 registru /su muku/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Jvorius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakeliu cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siaurintuose persiuntimas įskaitytos.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM. 4-Ž810 

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (42 Brodick St.)

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Me< « »i tnčinme fkaoi iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dolvkai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli or prašykite musų kainoraščio 
paštu.

BOsite patenkinti musų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
898 CUtEN ST. W„ TORONTO 

Tetetam tM. 8-9527.

▼ fwvNMvClW TrwvW®^ WfWWdwIwTI SfwFfTfwtfwW 

Ii Kanados. Didfiovsiet prekių patL 
Hnkbnat.

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Tohao, potHcrma, prUenata •» 
\ peratatau:
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės .srovės 

motorus.
ta to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, (feodė 

techniškus patarimus.

STANLEY SHOE STORE
Au<ji«ioustos riSfes moterų, veikų k

1438 Dundas St W. Toronto

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9591. BE. 3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Tekt. LE B-MU
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TORONTO, Ont MONTREAL, Oue
Šv. Jono Kr. parapijos žinios I Lituanistiniai kursai
— Šį sekmadienį 11 vai. pa-! Apylinkės valdyba perorgani- 

maldose prisimenami prieš de- zuoja platesnio masto lituanisti- 
šimti metų atvykę po II-jo Pa-įnius kursus. Kursuose bus dės- 

' tomą svarbiausios žinios apie 
• Lietuvį, reikalingiausia dalykai 

lituanistikoje, šalia to, dailiojo 
skaitymo, dramos, lietuviškos 
muzikos, dainų ir kiti dalykai. 
Atskiros patalpos jau gautos St. 
Francis mokyklos pastatuose, at
skirai nuo pradžios mokyklos, 

, atskirame pastate. (Claremont 
gatvėje, tarp Dundas ir College 
g-vių).

Toronto jaunimą, norinčius iš
mokti šių visų įdomių ir reika
lingų dalykų, apylinkės valdy
ba kviečia gausiai lankyti ir jau 
šį šeštadienį, spalio 12 d., 10 vai. 
ryto tose naujose patalpose re
gistruotis. Tuoj po registracijos 
bus oficialus atidarymas.

Apylinkės valdyba maloniai 
kreipiasi į tėvus turinčius to am
žiaus jaunimą, t.v. neseniai iš
ėjusius iš pradžios mokyklos 
suolo ir kitus norinčius juos lan
kyti iki 20 metų amžiaus, padėti 
savo vaikams apsispręsti, juos 
įtikinti ir nušviesti tą naudą, ku
rią jie gaus lankydami šiuos lie
tuviškam jaunimui subręsti rei
kalingus kursus.

Ap. valdyba nuoširdžiai dėko
ja buvusiai kursų vedėjai p. Iza
belei Matusevišiūtei už įdėtą 
darbą iki šiolei, linki jai kaip 
“Moters” žurnalo redaktorei, 
daug pasisekimo.

Kursų lektoriai - dėstytojai 
bus dalykų žinovai ir išeis su 
kursantais nustatytą programą. 
Informacijų reikalais kreiptis ' 
ap. valdybą tel. LE. 4-1274.

Toronto apylinkės v-ba.
Vilniaus Dienos minėjimas 

rengiamas šį sekmadienį, spalio 
13 d., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys vilnietė 
dr. M. Alseikaitė - Gimbutienė, 
o meninę programos dalį išpil
dys sol. J. Krištolaitytė iš Cleve- 
lando ir akt. E. Dauguvietytė iš 
Hamiltono. Visi Toronto ir apy
linkių lietuviai kviečiami minė
jime dalyvauti, tuo pačiu įro
dant meile ir prisirišimą prie 
mūsų amžinosios sostinės Vil
niaus. Minėjimo pradžia 4 vai. 
po pietų.

Jaunučių ateitininkų 
i susirinkimas 

šaunkiamas šį sekmadienį, spa
lio 13 d., 3 vai. p.p.,. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijos patal
pose. Nariams dalyvavimas bū- 
tinaą.

Pulk. Jonas Šlepetys 
š Niujorko atvyks kariuomenės 
ventės minėjime Toronte skai-- 
yti paskaitą. Minėjimą rengia 

KLB Toronto apylinkės valdyba 
r kariškos liet, organizacijos. 
Sendram minėjimo komitetui 
vadovauja H. Stepaitis.
Šachmatų meisteriui Vaitoniui 
KLB Kultūros Fondas rugsėjo 
20 d. posėdy per Vyčio šachmatų 
sekcijos pirm. Stepaitį paskyrė 
$25 kelionės išlaidoms į Vancou
ver! šachmatų turnyrą padengti.

Vad. Civilių apsaugos tarnyba 
pereitą penktadienį, spalio 4 d., 
išbandė oro pavojaus sirenas, 
Įrengtas miesto centre. Gyven
tojai buvo iš anksto perspėti, 
kad tai tik bandymas, norint nu
statyti būsimą sirenų tinklą.

asulinio Karo pirmieji lietuviai 
miškakirčiai jųjų suvažiavimo 
Toronte proga. Pamokslai pa
maldų metu kun. dr. J. Gutaus
ko.

— Sekmadieniais po 11 vai. pa
maldų parapijos patalpose vyks- 

* ta katekizmo pamokos lietu
viams mokiniams, kurie lanko 
ne parapijines mokyklas. Pir
mai pamokai mokiniai renkasi šį 
sekmadienį.

— Rožančiaus pamaldos vyks
ta kas vakarą 7 vai. Sekmadie
niais — tuojau po 9.30 vai. pa-

— Šią savaitę vizituojama šios 
gatvės: Humberside, Glenlake, 
Indian Rd. Cresc., Quebec, Pine 
Gres., Gothic ir Annette.

— Marijos vardo sodalicijos 
susirinkimas šį sekmadienį tuo
jau po pirmųjų pamaldų. Gyvo
jo Rožančiaus narių susirinki
mas sekmadienį 6 vai. vak.

atostogų pakartojęs dalį reper
tuaro, nuo šio sekmadienio 11 
vai. giedos lotyniškas šv.’Mišias. 
Chorui vadovauja kun. B. Pace- 
vičius.

— Ateinantį šeštadienį 9 vai. 
ryto giedotinės gedulingos pa
maldos už prieš dvejus metus 
mirusio a.a. Antano Jurčo vėlę.

— Sutuokta: Petras R.* Alks
nis • ir Joana E. Rome, Juozas 
Paukštys ir Margaret M. Toner.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, spalio 

14-18 d., lankysime parapijiečius 
gyvenančius sekančiose gatvėse: 
Hendric Ave., Kendal Ave., 
Greensides Ave., Grimthorpe 
Rd., Atlas Ave., Huron St., Wych 
wood Ave., Kenwood Ave., Map
lewood Ave., Ellsworth Ave., 
Hocken Ave., Helena Ave., Bum 
side Dr., Roselawn Ave. ir Bath
urst St.

• — Parapijos inventorius padi
dintas šimtu kėdžių, kurių trū
kumas salėje buvo surištas su di
deliais nepatogumais bingo loši
mo metu.

— KLKM D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus organizuoti 
kepimo - virimo kursai ketvir
tadienio vakarais kavinės patal
pose vyksta labai sėkmingai. 
Kursų vadovybė praneša, kad, 
susidarius jau gana dideliam lan 
kytojų skaičiui, naujos kursan- 
tės daugiau nebepriimamos.

— Buvęs klebonas T. Bernar
dinas šią savaitę jau apleis šv. 
Mvkolo ligoninę ir po to visam 
laikui persikels į JAV.

— Šeštadienį, spalio 12 d. 7.30 
vai. vak. Prisikėlimo salėj Auš
ra ruošia šokių vakarą. Sekma
dienį dėl' vilniečių suvažiavimo 
programos, kuri užsitęs ilgokai, 
salėj kinas nebus rodomas. Jau
nintas turės savo šokius nuo 7 
iki 10 vai. vak.

— Pakrikštytas Algis Antanas 
Tumosa.

Malonės evang. liuter. bažny
čioje, 1424 Davenport Rd., spa
lio 13 d. 9.45 vai. lietuvių pamal
dos. Švenčiant Piūties ir Padė
kos šventė.

Kun. L. Kostizenas.
Svečiai

Pereitą savaitę “TŽ” redakci
ją aplankė po KLB Kultūros 
Fondo premijų įteikimo iškilmių 
Toronte keletą dienų viešėjusios 
sol. V. Januškaitė ir rašvtnja Šo
ne Tomarienė. Pastaroji turėda
ma Toronte seserį, paviešėjo čia 
ilgesnį laiką.

I

Lietuviška valgykla "NIDA”
876 QUEEN ST. W. (Tarp Crawford - Bellwoods g-vių) 

Telefonas LE. 3-9907
Naujai atremontuotos patalpos. Maistas gaminamas iš šviežių 

prpduktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti

' Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus j 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

VISI Į HAMILTONĄ! VISI 1 HAMILTONĄ!
Spalio 12 d., šeštadienį, visus maloniai kviečiame J

Spaudos Baliu, - Koncertą,, 
. kuris Įvyks Royal Connaught viešbučio salėje, Hamiltone.

Programą išpildys: SOL. S. MAŠALAITĖ, SOL. V. VERIKAITIS 
ir jo vedamas linksmas TORONTO VYRŲ KVARTETAS.
Turtinga ir didelė loterija, gaivinantis bufetas. Šokiams gros ge
ras orkestras. Pradžia 7.30 vai. vak.
Hamiltono, Toronto, St. Catharines, Wellando, Niagara Fall ir iš 
kitų mažesnių apylinkių lietuviai kviečiami atsilankyti į šį paren
gimą. Pelnas skiriamas spaudai.

Aušros” parengimas
PILNAS BUFETAS IR . . . “SAVIKAINA”!

GERAS ORKESTRAS! LOTERIJA!
Parengime dalyvaus ir Rochesterio lietuviai sportininkai.

P.P.S.K. Aušra.

Vilniečių suvažiavimas
VKLS Toronto skyriaus val

dyba spalio 12 d., šį šeštadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijos patalpose, 1021 
College St., Toronto, šaukia Vil
niaus krašto lietuvių Kanadoje 
suvažiavimą.
"Dalyvių registracija pradeda
ma 10 vai. ryto. Suvažiavimo 
darbo pradžia su plačia dieno
tvarke pradedama 11 vai. ryto. 
Pietų pertrauka nuo 2 iki 3 vai. 
po pietų.

Sekmadienį, spalio 13 d.> pa
maldos Toronto lietuvių parapi
jų bažnyčiose už Vilnių ir Vil
niaus kraštą ir 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos auditorijoje 
Vilniaus Dienos minėjimas.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
prašomi minėjime kuo gausiau- 
giausiai dalyvauti.

Visus sveikinimus prašoma 
siųsti Br. Sapliui, 1558 Daven
port Rd., Toronto. Ont.

Šeštadieni, spalio 12 d., prašo-( 

..........  • I UI ■! I——— » IM H !■

TLCh. Varpo penkmetis
Šiais metais TL Chorui “Var- 

paš” sukanka 5 metai nuo įsistei- 
gimo. Ta proga spalio 19 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak.. Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošiamas di
džiulis balius, kuris žada būti 
ypatinga iįdomus. Programai at
likti yra pakviestas žymus mū
sų humoristas iš Niujorko V. 
Žukauskas. Šokiams gros TL or
kestras “Trimitas”. v

Ta pačia proga- pranešama, 
me klausytis per lietuviškąją ra- kad lapkričio 9 d., šeštadienį, Ea- 
dijo valandėlę specialiai Vii- tono auditorijoje Įvyks dar ne- 

------- x_x_ būto masto “Varpo” koncertas, 
• kuris irgi yra skiriamas penkme- 

ičiūi paminėti. ;
---- . , I Reikia tikėtis, kad lietuviško-

bemaz pakeliui Į dešimtmečio j jį visuomenė tinkamai Įvertins 
'alių. Svečių skaičius pakanka-; mūSU dainos reprezentanto nu- 
mas gražiai pradžiai, nors būtų j veįktą didžiuli darbą ir gausiai 
naloniau turėti ir tuos, kūne atsilankys į visus sukaktuvinius 
lar ant slenksčio į balių. Ponios, parengimus.

.'•inoma. žavės savo vyruĮ ir sve-i SLX 236 kuopa praeitą šešta- 
cius, nes tai reta proga būti ge- ’ ^įenį paminėjo savo 23 m. sū
riausios nuotaikos tarpe artiiųų kakti Pradžioje kuopos pirm. J. 

Strazdas nušvietė šios organiza
cijos tikslą — apdraudą pašalpai 
ligoje ir nariui mirus likusiems 
šeimos nariams. Be to, rūpinasi 
našlaičiais, našlėmis, remia 
mokslą ginantį jaunimą, priside
da prie lietuvybės išlaikymo, 
talkininkauja Lietuvos vadavi
mo darbe.

SLA Centro sekr. dr. M. I. Vi
jikas i šį minėjimą neatvyko tik 
atsiuntė sveikinimą. Sveikino 
žodžiu St. Catharines SLA 278 
kuopos pirm. L. Piliponis.

Menine dalį išpildė: S. Janavi
čius padainuodamas solo Dar 
nepatekėjo ir Tamsioji naktelė. 
Jam akompanavo muz. St. Gai- 
levičius; L Štaras akordeonu pa- 
groio lietuvišką potpouri, Šalia 
kelio vieškelėlio, Čardašą, uver
tiūra Lengvoji kavalerija.

Minėjimą pravedė S. Jokūbai
tis. Po oficialios dalies vyko pa
silinksminimas.

Kuopa ruošiasi, talkininkau
jant meno ir muzikos mylėto
jams, pastatyti operetę Malūni
ninko duktė.
Išnuomojami trys kambariai ir virtuvė, 
privati vonia, goražas. Bloor - Runny- 
mede rajone. Skambinti RO. 2-7930. 

Išnuomojami vienas arba du kambariai 
lil-me augšte. Galima naudotis virtuve. 
Tel. LE. 7-1917. ‘ A

Išnuomojamas kambarys sy virtuvėle. 
Yra garažas. 317 Indian Rd. Telefonas 
LE. 5-1584.

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių 
ir virtuvės ll-me augšte. Skambinti po 
7 vai. vak. tel. LE. 4-9745.

Kds važiuoja į Čikagą ir galėtų paimti 
vienų asmenį. Skambinti Elenytei tel. 
LE. 5-1843.

niaus Dienai skirto montažo.
VKLS Toronto sk. v-ba

Miiikakirčiai ir jų šeimos

UŽSISAKYKITE 
ANGLIS 

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

Anglys išvežioja mos ir šeštadieniais.'

draugu, netikėtai po ilgo laike 
■jusitikusių. Mes dar tik dešimt 

‘metų čia. Susitikimo proga re
ta, bet verta dėmesio. Pasitei
raukime. kas iš mūsų eina, kad 
nesijaustume užmiršti savo pa
žįstamu ir gerų draugų.
. Pakvietimų kainos augštos, 
bet už tai ir rengėjų norai sve
čių malonumui augšti. Į tą įeina 
viskas: salės, maistas įvairiau
sias nuo šalto, šilto, tortų iki ka
vos. Patarnavimas, gėrimai, “Tri 
mito” muzika šokiams ir alus ir 
mes visi savi po dešimt metų 
sunkių darbų, vargo ir rūpesčių; 
laimingai vedę su žmonomis ir 
pažistamais svečiais, užtarnautai 
pasilinksminsime reta proga .po 
praėjusios gražios vasaros. Iki 
pasimatymo.

Toronto miškakirčiai.

Astrida Sidaravičiūtė, lankan
ti Toronto konservatorijos smui
ko klasę, šiems metams gavo sti
pendiją.

Degamųjų duju kaina nuo spa
lio 1 d. vėl sumažinta visoje On
tario provincijoj nuo 10 iki 40%.

Lietuviškas 
suknelių salionas

MADAME ANELE 
DESIGNER

1978 Eglinton Avė. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė
ANELĖ ŠLEKIENĖ

r

Hamiltono At-kų Kuopos Valdyba.

Remkime mūsų sportuojantį jaunimą! *
Ši šeštadienį, spalio 12 d., 8 vai. vakM % 

Prisikėlimo auditorijoje . •

Pirmųjų 
emigrantų - miškakirčių 

BALIUS
su valgiais, gėrimais, muzika ir' šokiais prie 
linksmiausios visų nuotaikos įvyksta Lietu
vių namouse spalio 12 dieną, 7 vai vakare. 
Laukiame svečių! Toronto miškakirčiai.

Meno galerijoje vykstančios 
parodos:

Spalio 4-20 d. McLean ir Eaton 
rinkinių kanadiečių menininkų 
tapyba. ■

bpalio 4 - lapkričio 10 d. iš pri
vačių Toronto kolekcijų pasko
linti, paveikslai. r

Lapkričio 15 - gruodžio 15 d. 
Kanados karališkosios meno aką 
demijos paroda. _ .

Nuo spalio 9 d. kas trečiadie
nį, 8.30 vai. vak., vyksta paskai
tos įvairiais meno klausimais. •

Kas sekmadienį 3 vai. p.p^ 
koncertas. - i

Įėjimas šiokiadieniais $0.25, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
laisvas. - . .

“Dainos’; susirinkimas ■ i 
įvyko rugsėjo 29 d. pas narę No* 
vogrodskienę. Gauta 24 laiškai į- 
padėkos už jau gautas aukas iž 
nauji prašymai. Taip daug rei
kalingų pagalbos, o mūsų ištek
liai tokie maži. Mes tik du kari 
tus metuose galime pasiųsti auĮ 
kas. Širdį suspaudžia, kai toks 
laiškas su čekiu grįžta atgal- su 
prierašu “Jau miręs”.

Daug iš mūsų dar niekur ne
priklauso ir nieko neremia, gal 
tai dėl laiko stokos, gal papras
čiausia dėl neprisiruošimo. Ir 
kaip būtų gražu, jei susilauktu
me “Dainos ’’rėmęjų. Retkari 
čiais po keletą dolerių, jei kas 
galėtų, prašome prisiųsti šiuo ądj- 
resu: “Daina” Šalpos organiza
cija, 610 College St, Toronto.

Didėlė padėka p. Jauniškienei 
iš Winnipego už $10 auką ligo
niams. Mums labai malonu, kad 
ši “Dainos” rėmėja mūsų nepa
miršta.

Lapkričio 16 d. “Daina” ruo
šia “Vėdarų. Balių” šy. Jono Kr. 
salėje, kad papildyti jau pratuš- 
tėjusią kasą. Artėja kalėdų šven 
tės ir reikia daugeliui vėl pasiųs
ti. O kas neboti šventėms gar
desnį kąsnelį suvalgyti? Kaiku- 
rie iš mūsų šelpiamųjų buvo pa
leisti iš ligoninės prieš pat Ve
lykas. *Jie išėjo iš ligoninės be 
cento, be ateities. Iš valdžios ga
vo marmelado papildomą normą. 
Tai ir viskas ką turėjo Vely
koms. O kai mes galime nors po 
$10 pasiųsti, jau gali žmogus ska
nias “Velykas” pavalgyti ir dar 
kokį daiktelį nusipirkti.

Susirinkime priimtos dvi nau
jos narės: Jadvyga Dagilienė ir 
Marija Basalykienė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 24 d. 3 vai. p.p., 278 Ellis 
Ave., kurį ruošia pp. Lapaitienė 
su Rukšiene.

Ačiū p. Novogrodskienei už 
gražų priėmimą._____ V-ba.
DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, orti- 
j«i»t žiemai, darbut atlieka pigiau. Da
ra parengtim; skdbhnvt ir paneliui dar
but. Taip pat galima gauti tuvenyrinig 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių. Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. -9-7044.

Baldo pervežimas Toronte k tolimomis 
distancijomis. Vbos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real:, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay. Sudbury it kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LI.4-1403 

TORONTO

f Pasikeitimai šeštadieninių mo
kyklų vadovybėje. Iš A. Vartų 
parapijos šešt. mokyklos vedė
jos pareigų pasitraukė S. Vaiš
vilienė. Nauja vedėja paskirta 
seselė Felicija. Taip pat Rose- 
•nounto šešt. mokykla vietoj bu
vusios mokyklos vedėjos Rim- 
kevičienės gavo naują vedėją 
Navikėnienę. Rimkevičienė tapo 
paskirta lietuvių Kultūros Fon- 
lo įgaliotine Montrealyję.

Išrinkti taip pat ir nauji tėvų 
'comitetai. A. Vartų - Verduno 
parapijoj: A. Alįšauskas, B. 
Staškevičius, P. Kizerskis, V. 
Drešeris ir A. Morkūnienė, o Ro- 
^emounte — V. Sabalys, pirm, ir 
Biiūnienė, J. Baltuonienė, Go- 
reikienė. Longueil mokykla 
uems mokslo metams prijungta 
prie Rosemounto ir mokiniai iš 
Longueuil bus atvežami autobu
sais. Be to, prasidėjus mokslo 
metams sudarytas visų mokyklų 
globos komitetas, į kurį įėjo 
ąbiejų parapijų tėvų komitetų 
pirmininkai, Kultūros Fondo įga 
Įiotinė ir globėjas Tėvas J..Kubi
lius, SJ.

AV parap. šešt. mokyklų tė
vų komiteto posėdyje paaiškėjo, 
kad praeitais metais bet. šešt: 
mokyklas lankė apie 150 lietu
viukų. Pajamų ir išlaidų apyvar
ta siekė $400. Pajamos abiems 
mokykloms remti didžiumoje 
gautos iš dviejų metinių vaka
rų:’ Kalėdų eglutės ir Motinos 
Dienos minėjimų. Nuo šio sezo
no bus bandoma “įpilie’tinti“ ir 
trečią parengimą — “Rudens šė
tono balių”. _

Solidarumo mokestis
.į Liepos ir rugpjūčio mėn. su
rinkta solidarumo mokesčio 112 
doE Išsiuntinėjus priminimus 
mokėjimas padidėjo dvigubai ir 
rugsėjo mėn. surinkta $185. Vi
so nuo pradžios šių metų surink
ta $504. Spalio, lapkričio ir gruo
džio mėn. yra solidarumo mokes 
čio rinkimo vajus ir per tą laiką 
visi mokestį prašomi sumokėti.

Iš 50 rinkėjų tik 6 yra išpildę 
nustatytą $20 normą — St. Ba
belis surinko $60, P. Lelis $70, J. 
Račys $27, P. Šernas $24, St. Ja- 
>eliūnas $24 ir J. Žilys $22. 24 
’inkėjai surinko nuo $2 iki- $8, o 
20 rinkėjų dar nieko nėra surin
kę. Solidarumo mokestį kiekvie
nas B-nės narys sumokės, jei yra 
kas jį priima. Dėlto prašome vi
sus rinkėjus bent minimalę su
mą surinkti; kaip buvo įsiparei
gota. Apyl. valdyba.

Pabaltijo Moterų Taryba 
Kanadoje, V. Jonuškaitės - Les- 
kaitienės apsilarfkymo proga, 
rugsėjo 28 d’, suruošė jai pagerb
ti pietus “The Sign of the Steer” 
restorane. Susirinko apie 60 es
tų, latvių ir lietuvių ponių, jų 
"arpe garbės viešnios pp. Gylie
nė ir Bryson.

Po malonioj nuotaikoj praleis
tų pietų viešnia padarė praneši
mą apie Pabaltijo Moterų Tary
bos ir jos klubų veiklą JAV-se.

Klausimuose ir sumanymuose, 
be kitų dalykų, iškelta mintis 
surengti abiejų kaimyninių kraš
tų Pabaltijo Tarybų kongresą 
glaudesniam veikimui koordi
nuoti.

Toronto policija ieško kovo 31 
d. iš 104 Dynevor Road dingu
sios mergaitės moksleivės Edith 
Freeman. Žymės: 16 metų, ūgis 
5’7”, svoris 106 sv., liekna, plau
kai tamsūs, akvs rudos, smulkus 
veidas. Betkokias informacijas 
pranešti: Sergeant of Detectives, 
149 College St.. Toronto 2B, 
Ont. Tel. EM. 2-1711.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

Pinu. A. Norkeiiūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Jungtinis choras. Montrealic 
liet Bendruomenės choras nau
ją sezoną pradėjo be regimo en
tuziazmo. Choro valdybai trūko 
pinigų ir apmokėti dirigentui už • 
repeticijas. Padėti gelbėti ėmė
si iniciatyvos Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kuris pasiūlė 
beirsiančiam Bendruomenės cho 
rui prisijungti prie^AV parapi
jos choro, o bendruomenės cho
ro dirigentą A. Ambrozaitį pa
skirti jungtinio choro vedėju, pa
liekant buv. parap. choro diri
gentą V. Kerbelį bažnyčios ir 
choro vargbnininku. Į susirinki
mą sukviesti abiejų chorų cho
ristai teikiamai pasisakė į šį kle
bono kun. Kubiliaus pasiūlymą 
ir š.m. rugsėjo 29 d. išsirinko 
naują sujungto Aušros Vartų 
parapijos choro valdybą iš V. 
Vaišvilos pirm., Salalytės sekr., 
V; Kačergiaus ižd.

Šv. M. Nek. Pr. seserų vado
vaujamame vaikų darželyje nuo 
rugsėjo 16 d. veikia 5 metų am
žiaus vaikams angliškas paren
giamasis skyrius, pusė dienos, , 
būtent: 8.45 vai. iki 11.45 vai. r. 
Mokestis 50 et. dienai arba $2.50 
savaitei, be vežiojimo. Vaikų 
darželio adresas: 1474 Emard 
Av., Montreal 20. Tel. PO.6-9397,

Paremkime šeštadienines mo
kyklas. Spalio 19 dieną, 7 vai. v., 
Auditorium salėje, Esplanades ir 
Laurier gatvių kampe, įvyks Ru
dens balius su šokiais, turtinga 
loterija, bufetu ir kitokiomis 
staigmenomis. ’ ■

Kai prie jūsų namų ateis rin
kėjai loterijai, neatsisakykite. 
Paremkite šeštadienines mokyk
las. Tai yra kiekvieno lietuvio 
reikalas. Jeigu mes šitos mokyk
los neišlaikysime, jnūsų meilė 
lietuviui ir tautai nepateisins 
mūsų sakomų kalbų.

Šv. Jono Jinteron. bažnyčioje, 
3594 Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt. kampe, spalio 13 d., 12.30 
vai. p.p., lietuvių pamaldos.’Bus 
švenčiamą Padėkos šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.
College de Montreal metraštis 

išspausdino atvaizdą jauno lie
tuvio studento (vienintelio lietu
vio toje kolegijoje) Aleksandro 
Abraičio, kuriam mokslas, ma
tyt, gerai sekasi, nes eina tre
čiuoju klasės sąraše. Anglų kal
boje ir geografijoje jis pięmą- 
sis. Galimas dalykas, kad jis 'pa
sirinks kunigo pašaukimą. Jam 
daug padėjo klebonas kun. J.Bo- 
bihas. • ” , .į

-Per radijo stotį CMB rilgsėic 
28 d. buvo tarpe kitu Europos 
tautų muzikos ir šokių kūrinių 
transliuotas ir lietuviškas sukti
nis. Pranešei as pasakė, kad lie
tuviai įgijo daug pagarbos muzi
kos pasaulyje savo liaudies dai
nomis ir jų meliodijomis. Sukti
nio turinys esąs “jaunos mergi
nos nemyli senų, bet tirpsta tik 
dėl bernelių jaunų”...

Šv. Elzbietos moterų draugijos 
vakarienė ruošiama spalio 26 d.

P a d ė k a
Rugsėjo 29 d. įvyko KLB Kultūros 

Fondo literatūrinių premijų įteikimo iš
kilmės. KF dėkoja šiems asmenims bei 
or-joms, prisidėjusioms prie šių iškilmių 
sėkmingo pravedimo:

Tėvams Pranciškonams už veltui duo
to salę, premijos davėjams, garbės pre
zidiumui, poniai Anysienei ir dr. Marty
nui Anysui už puikų priėmimą svečių 
savo namuose, p, E. J. Jurkevičiams už 
nakvynę ir globojimą sol. Vincės Jonuš- 
kaitės; Prisikėlimo par. Kat. Moterų sky
riui už gėles, p. Karasiejui už salės pa
ruošimą bei šviesų reguliavimą, Tėviškės 
Žiburiams už skelbimą iškilmių spau
doje, J. R. Simanavičiui už skelbimą per 
radiją, dr. Norvaišienei už pagalbą prie 
programų, skautams už svečių globoji
mą salėje ir visiems kokiu nors būdu pri- 
sidėjusiems prie šių iškilmių sėkmingumo.

KLB Kultūros Fondas.


