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Antrą kartą mums šioje vietoje tenka grįžti prie Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos leidžiamo šitokio pavadinimo žur
nalo. Pirmą kartą apie jį kalbėjome, kai leidėjai paskelbė žurna
lui leisti aukų vajų, prašydami suaukoti $5.000 metams arba tek
sią žurnalą sulaikyti. Nūdien tenka prie jo vėl grįžti, kai Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjunga paskelbė Lituanus paramai dviejų 
savaičių vajų Kanadoje — nuo spalio 15 iki lapkričio 1 d. Litua
nus aukų ir visokios paramos, žinoma, reikalingas kiaurus metus. 
Bus jos reikalingas ir sekančiais ir dar kitais metais. Bet vajaus 
metas yra ypatingas metas. Jo metu tinka ir patį reikalą nuodug
niau išsiaiškinti. Gal ištikto dar nevisiems aiški šio angliškai lei
džiamo žurnalo paskirtis ir vaidmuo angliškai kalbančiame pa
saulyje.

Lituanus yra žurnalas skirtas ne lietuviams ir pirmiausia aka
demikams, universitetiniam pasauliui ir visiems, kas domisi 
mokslo dalykais. Lituanus nesistengia tiesiogiai kelti nūdienos 
lietuviškųjų problemų, bet stengiasi šio kontinento inteligentiją 
teisingai Lietuvos ir lietuvių tautos reikalais painformuoti. Jam 
todėl rūpi ir jo yra keliamos visos mokslinės bei kultūrinės Lie
tuvos problemos, kurios deja pasaulio literatūroje ir moksle iki 
šiol buvo labai neteisingai nušviečiamos. Iki nepriklausomos 
Lietuvos laikų mes savo mokslo neturėjome, pasauliniam mokslui 
bei mokslinei literatūrai negalėjome daryti jokios įtakos. Apie 
mūsų istoriją, tautosaką, kalbą ir apskritai apie lietuviškąją kul
tūrą pasaulis informavosi iš svetimųjų — iš lenkų, vokiečių, ru
sų. Dėl to pasaulio literatūroje bei infromaciniuose leidiniuose 
žinios apie Lietuvą ir lietuvių tautą yra labai iškraipomos ir su
painiojamos. Daugeliu atvejų nebelieka nei Lietuvos, nei lietuvių 
tautos. Nepriklausomybės laikotarpiu šiuo atžvilgiu padaryta 
kaįkurios pažangos, tačiau nuo tikros ir teisingos informacijos 
dar labai toli. •

Kad taip yra, nenuostabu, nes net nepriklausomybės, laikais 
nebuvo paruošta nei vieno rimto veikalo apie Lietuvą, iš kurio 
būtų, galėję informacijų pasisemti arba klaidas net mokslinėje 
literatūroje pastebėti nors tie, kurie nuoširdžiai to norėtų. O juk 
visiškai aišku, kad betkurios tautos pažiūros į kurį kraštą -pri
klauso nuo jos mokslo žmonių, nuo inteligentijos pažiūrų. Le
miamas veiksnys čia yra augštosios mokyklos. Kokias pažiūras 
suformuoja universitetai savo auklėtiniams, tokias šieji vėliau 
perteikia visai tautai., Lituanus žurnalas yra pasišovęs būti pa
grindiniu informacijos šaltiniu Visoms universitetinėms sferoms 

domisi lietuviškais reikalais.- 
Dėlto Lituanus siunčiamas visų augštųjų mokyklų bibliotekoms 
ir pavieniams mokslo žmonėms bei kultūrininkams, jei tik nu
manoma, kad tas nors kiek gali juo domėtis; Leidėjai siunčia vi
siems tokiems asmenims bei atitinkamoms institucijoms nemo
kamai ir, žinoma, nedaug kas pasirūpina atsilyginti ar auka pa
remti. Tai yra labai vertingas ir labai remtinas ALStud. Sąjungos 
užsimojimas ir didelis dirbančiųjų pasiaukojimas. Jų dar^u vertė 
neabejotina, parama jiems būtina. Kanados L. Stud. Sąjungos 
užsimojimas ir čia pravesti gyvą Lituanus naudai vajų yra svei
kintinas. Tikėkim, kad Kanados lietuviai šias pastangas parems 
ne tik pritarimu, bet ir doleriu.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Kanados 
ronte, dalyviai.

skyrių atstovų suvažiavimo, įvykusio spalio 12 d. To- 
Nuotrauka J. Dvilaičio

Lygus su lygiu?
Jungtiniam, politiniam, psi

chologiniam ir moksliniam fron
te sovietai praėjusią savaitę sie
kė to pačio — pasaulio uždomi- 
navimo. Dabartinio pagrindinio 
fronto baras buvo reikalavimas 
pripažinti juos lygia su Ameri
ka pasaulio galybe. Savaitės su
mišimas Vašingtone, drastiškos

jo sovietinio prasiveržimo gigan- 
tiškumą. Tiek mūsų, tiek užsie
nio konservatyvieji problemą 
bandė mažinti ir suniekinti — 
“Sovietai paleido burbulą”, “So- 
Triptn lankia Hitlerio. Mussoli- 
nio likimas”... Gi, “Pavergtosios 
E. Tautos” Niujorke tebereika- 
lavo JT išmesti TSRS. NYTimes, 
nuo pat pradžios suvokęs visos

ALMUS, mūsų bendradarbis 
Niujorke

The Lfehts c.f 
Homeland

Savaitės įvykiai
Paskutinių laimėjimų padrąsinti, sovietai prašneko grasinančiu 

4onu. N. Chruščiovas savo pasikalbėjime su “New York Times” - 
korespondentu Reston, besilankančiu Sov. Sąjungoj, aštriais žo
džiais kaltino amerikeičius, esą jie kurstą karą Vid. Rytuose. Ypač 
ktiuvo užsienio r. min. J. F. Dulles, kuris esą kursto Turkiją pra
dėti karo veiksmus prieš Syriją ir ta jau pradėjusi telkti kariuo- 

! menę įtartino pobūdžio manevrams Syrijos pasieny. Chruščiovas 
grasino ir Turkijai; girdi, jei karas kiltų Vid. Rytuose, Sov. Są
junga tučtuojau įsikištų. Į šiuos kaltinimus atsiliepė JAV ir pa
reiškė, kad jie esą pramanyti. •-*————————————.

KAS NAUJO KANADOJE?
Karalienė Elzbieta II su vyru'ketų bei naujų išradimų, ir toliau 

'Tesą remsis radaro linijomis, lėk
tuvais ir raketomis — pareiškė 
Otavos pareigūnai. Bombonešiai 
esą ir toliau pasilieka pavojin
giausias puolimo įrankis. Rusai 
pastaruoju metu smarkiai padi
dinę bombonešiu gamyba.

★

Rezervinė kariuomenė, vadi
namoji milicija, ketinama ma
žinti. Esą apsaugos bei ginklavi
mo išlaidos didėjančios, o biu
džetą numatyta sumažinti. Be to, 
milicijos apmokymas būsiąs pa
kreiptas civilinės gynybos link
me.

Pilypu atskrido Otavon spalio 12 
d. Sekmadienio vakarą ji pasakė 
kalbą per televiziją ir radiją pa
žadėdama vėl atsilankyti Kana
doj 1959 m. atidaryti šv. Laury
no kanalo ir ta proga su visa šei- 

_ma aplankyti eilę Kanados vie
tovių. Pirmadienį 3 vai. p.p. ji 
atidarė parlamento sesiją, ir tre
čiadienį išvyko į Vašingtoną. Šio 
vizito proga jos vyras kunigaikš
tis Pilypas paskirtas Privy Coun 
cil nariu iki gyvos gasvos. Šiai 
tarybai priklauso tik trys ne- 
Kanadiečiai: W. Churchill, Wind 
soro kunigaikštis ir lordas Alex
ander, buvęs Kanados gen. gu
bernatorius. Privy Coucil parei
ga — būti karalienės patarėju. 
Praktiškai tai atlieka ministerių 
kabinetas kaip Pr. C. komitetas.

“Sputnik” problemos mastą, tu
rėjo ir naujų vilčių. Girdi, jei 
rusai, jiems taip gerai sekantis, 
susidomės visata, galimas daly
kas, kad jie paliks ramybėj Rytų 
- Centro Euro&as satelitus^

- Išlikimasmrriaisvės?'' 1
Per dešimtmetį už būvį tiesio

giniai nekovojusios JAV-bės, 
mėgo net per “Amerikos Balsą” 
didžiuotis savo turtingumu, iš
radingumu, laisvėmis. “Sput
nik”. sovietu žemės palydovas, 
nepaisant visų oficialių ramini- 
~>n trenkė didelį smūgį ameri
kiečių pasitikėjimui savimi, gra
sino iš pagrindų pakeisti “gyve
nimo būdą”, kuriuo taip didžiuo
tasi. *

Kolumbijos un-to ord. prof. 
Giuseppe Prezzeloni įžvelgė kas 
gręsia: “Sputnik parodė, kad 
kraštas be parlamento, laisvos 
spaudos, be žmogaus teisių ir 
naktinių klubų mus pralenkė 
stebinančiu technišku, strategiš
ku ir propagandiniu laimėjimu. 
Išdavoj: įvairiose pasaulio daly
se jau mūsų atsižadama. Taigi, 
ar ne laikas amerikiečiams su
vokti, kad nors laisvės suteikia 
itin patogų gyvenimo būdą, išli
kimas visdėlto yra svarbiau

laisvės? Išlikimui priklauso pir
menybė!”.

“Sputnik“ kaina
George Sokolski, vienas NY 

publicistų, vienintelis papildė 
profesorių užklausdamas ar kas 
suvokia kokia kraujo ir teroro 
kaina sovietai atsiekė tos “Sput
nik“ pirmenybės?

nei

Kanados sostinės gyvenimas 
darosi vis gyvesnis. Tai matyti ir 
iš diplomatų skaičiaus bei atsto
vybių augimo. Jei 1937 m., kai 
Kanada dar neturėjo savo užsie
nio reik, ministerijos, Otavoje 
buvo tik 5 užsienio atstovybės, 
tai dabar yra 49 atstovybės su 
296 diplomatais, o su žmonomis 
ir vaikais 556 žmonės. Skaitlin
giausią personalą turi JAV ir S. 
Sąjungos atstovybės — po 26 
tarnautojus. Rusams vadovauja 
ambasadorius su keturiais padė
jėjais. Visų diplomatų automobi
liu leidimai yra pažymėti CD 
raidėmis. Diplomatinio korpuso 
dekanas šiuo metu yra J. E. Ah
met Cavat Ustum, Turkijos am
basadorius, kuris atvyko į Ota
vą 1952. 11. 5.

Kultūros Taryba paskyrė $90. 
000 kultūrinėms įstaigoms: To
ronto simfoniniam orkestrui — 
$25.000, po $15.000 Otavos ir Ha
lifax simf. orkestrams. $5.000 — 
Winnipeg© orkestrui; $10.000 te
atro grupei “Canadian Players”, 
$10.000 Montrealio baletui “Les 
Grands Ballets Canadiens”. $10. 
000 Toronto “Opera Festival As- 
soriation”. Be to. $30.000 — me
no bei muzikos žurnalams: “Ca
nadian Art Journal”, “La Vie des 
Arts”, “Canadian Music Jour
nal” ir Montreealio teatro “Le 
Theatre du Nouveau Monde” 
gastrolėms Kanadoj, Prancūzi
joj ir P. Amerikoj. Viena gražiųjų Vilniaus krašte bažnyčių Gervėčiuose. (Žiūr. 2 

psl. straipsnį “Svyrių apskritis. ..”).
Kanados doleris, rugpiūčio 

mėn. viršijęs JAV dolerį 6 et., 
krito ir dabar JAV dolerį virši
la 3 et. Bankininkai aiškina, kad 
Kanados doleris pakilęs dėl di
delio jo pareikalavimo iš užsie
nio investuotojų pusės. Dabar

Ministeris pirm. J. Diefenbaker
rugsėjo 20 d. atsakė KLB Kraš
to Valdybai j V Lietuvių Dienos 
Niagara Falls rezoliuciją. Padė-

Derybos tarp Kanados ir JAV 
wriausybiu atstovų Vašingtone 
dėl ūkiniu nroblemų baigėsi su
sitarimu: JAV pažadėjo nekenk
ti Kanados kviečių eksportui 
atiduodama savo kviečių atsar
gas žemom kainom; Kanada pa
žadėjo nesiimti toli einančių prie 
monių sumažinti savo importui 
iš JAV ir nekliudyti JAV kapita
lui plaukti į Kanados pramonę.

JAV laikysea Suezo kanalo by
loje rodanti, kad jos kaip tik nu- 
sistačiušios prieš karą ir prita
riančios Chruščiovo nuomonei, 
kad vienoj vietoj sukeltas karas 
išsiplėstų į pasaulinį karą. Dėl 
Turkijos JAV pareiškė, kad ji 
esanti sąjungininkė ir kad jos 
užpuolimas reikštų ir JAV už
puolimą. Vėliau Chruščiovo pa
reiškimai, perėję per. užs. reikalų 
ministeriją, buvo pasfelbti su- 

! švelninta forma.
Chruščiovas nusiskundė dėl 

JAV nenoro pasikviesti į Vašing
toną marš. Žukovą. Esą prez. Ei- 
senhoweris vienoj savo spaudos 
konferencijoj pareiškęs norą su
sitikti su Žukovu, ir sovietų am
basadorius bandęs šį susitikimą 
įvykdyti, deja, dėl Dulles pro
testo tai nepavykę. Prez. Eišen- 
howeris paaiškino, kad buvę 
bandyta tokį susitikimą organi
zuoti, bet JAV vyriausybė, neno
rėdama diktuoti savo sąjungi
ninkams, nuo jo atsisakiusi. Kiti 
Vašingtono pareigūnai pareiškė, 
kad Žukovo vaidmuo Vengrjos 
įvykių byloje sukėlęs JAVanti- 
pati j ą j o ' asm efirai.' todėl jis ta
pęs nepriimtinu nė Vašingtonui.

Saugūs iki 1963
Š. Atlanto Sąjungos nariai, 

ypač europiečiai, svarstė savo 
'trategiią rvšium su naujaisiais 
,ov. išradimais. Jų nuomone, da
bartinė vakar, strategfa, besire
mianti aviacijos bazėmis, gali už 
tikrinti V. Europos saugumą iki 
1963 m. Bet jau esąs laikas per
žiūrėti esamą strategiją ir pa
greitinti raketinių ginklų tobu
linimą bei pritaikymą, sutel
kiant visų vakariečių mokslinin
kų išradingumą ir atsisakant JA 
V-bių atominių ginklų monopo
lio. Prez. Eisenhoweris buvo su
sikvietęs Baltuosiuose Rūmuose 
atitinkamų sričių žinovus ir ta
rėsi dėl raketinių ginklų greites
nio tobulinimo. Be to, jis prane
šė, kad pirmasis bandomasis 
dirbtinis žemės palydovas JAV 
specialistų būsiąs iššautas gruo
džio, antras — sti atitinkamais 
įrankiais — 1958 m. kovo mėn. 
Jungt. Tautose ruošiamasi dirb
tinių žemės palydovų kontrolę 
pavesti tarptautiniam organui. 
JAV ir sovietai savo sutikimą 
jau davė.

Nasseris derasi
Nežiūrit nutrūkusių diploma

tinių santykių tarp Britanijos ir 
Egipto, jau kuris laikas Romoje 
vyksta ūkinės derybos. Nasse- 
riui parūpo sutvarkyti ekonomi
nius reikalus su Vakarais, nes 
britai su prancūzais iš Egipto že
mės liko galutinai išstumti ir ne
beliko pagrindo su jais besipešti.. 
Nasseris leido britų žinovams 
apžiūrėti visą nusavintą britų 
turtą Egipte bei jį įvertinti, ne
išskiriant nė Suezo kanalo įren
gimų, sandėlių .akcijų. Remda
miesi savo duomenimis, britai 
.reikalauja iš Egipto $350 mil. at
lyginimo, o Nasseris reikalauja 
sumokėti jam karo nuostolius.

JAV Nasserio atžvilgiu sušvel
nėjo ir Valst. Departamentas 
atidarė duris naujiems pasitari
mams. Esą Nasseris pajutęs be
siskverbiančią sovietų įtaką ir 
norįs ją atsverti pagerintais san
tykiais su Vakarais. Nežiūrint 
šio sušvelnėjimo, Nasseris pa
siuntė savo kariuomenę Syrijon, 
kur įtampa vėl padidėjusi dėl -v* ' 1 •*.

Komunistai pasidavė
Italijos teritorijoj yra įsiter

pusi San Marino respublika su 
61 kv. km. ploto ir 14.000 gyven- * 
tojų. Ištisus dvylika metų ją val
dė gyventojų rinkta komunistinė

:"UsvhA. P»"f-»-vo<u Iriku ji 
betgi neteko daugumos paramos 
irz turėjo perduoti valdžią neko- 
munistams. Remiama savos mi
licijos, komunistinė vyriausybė 
bandė jėga laikytis, bet pama
čiusi, kad nepajėgs, perdavė val
džią buvusiai opozicijai, kuri 
buvo sudariusi savo vyriausybę 
ir įsirengusi įstaigas vienoj ne
benaudojamoj įmonėj.

Norvegijoje seimo rinkimus 
laimėjo socialistų partija, val
danti kraštą jau 22 metai. Komu
nistų partija, turėjusi praėjusia
me seime 3 atstovus, pravedė tik 
vieną.

R. Vokietijoj įvedami nauji 
banknotai — įsakyta per 10 vai. 
iškeisti banknotus bankuose 1 už 
’ iki 300 markių. Didesnės sumos 
turinčios būti padėtos banke 
spec, sąskaitoj. Tai padaryta sie
kiant atimit pinigus iš V. Vokie
tijos. - ' . ~

papildomai. Esą Alfred Zaunius, 
iš patilžės, vos prieš kelis mėne
sius iš “slaptojo” Sibiro atsklei
dęs, kokiomis ’ aukomis sovietų 
pramonė, nesiskaitydama su žmo 
"ių — daugumoj nabaltiečių. 
ukrainiečių, kaukaziečių — gy
vybėmis vykdo Kremliaus • įsa
kymus.

Sovietų universališkumas
Turėję progos matyti pilną 

Chruščiovo pasikalbėjimo su NY 
Tirfies redaktorium Reston teks
tą pastebėjo Chruščiovo sugebė
jimą agituoti, propaguoti, įtiki
nėti savosios idėjos “neklaidin
gumu”. Chruščiovas ne NY 
Times inteligentiškiems skaity
tojams, bet pasaulio masėms, 
skelbė reikalą įgyvendinti pa
saulyje .vieną sistemą(!). Pa
prastais žodžiais įtikinėjo “pa
prastuosius žmones” nesibijoti 
“neišvengiamų, iš istorinio vyks
mo išeinančių pasauliniu per
mainų”. Tas pats Chruščiovas, 
pasaulio masėms, nepergyvenu- 
sioms to ką lietuviai pergyveno, 
kalbėjo apie “komunizmo ir tik 
komunizmo pastangas įgyven
dinti pasaulyje tikrąsias laisves, 
broliškumą ir lygybę(!). Tik so
vietai tegalį to atsiekti, nes pas 
juos “nėra klasių, kurioms rū
pėtų grobti svetimas žemes, tur
tus, vergti žmones”. “Komuniz
mas. — galiausiai nurodė Stalino 
vienas favoritų, — tai pati žmo- 
niškiausia ideologija, priešinga 
betkokiam nežmoniškumui” ...

Sekančią dieną spaudai kalbė
jo JAV prezidentas. Atsakyda
mas į siauros perspektyvos klau
simus, ' rodžiusius susidomėjimą 
tik pačių amerikiečių saugumu 
ir gerbūviu, jis vėl įrodė, kad 
i am toli iki universalaus Jefer- 
sono - Wilsono ideališkumo. Aiš
ku, jo nieks neklausė, kaip bus 
;u “pavergtaisiais”, net kas da
rytina Izraeliui išgelbėti! Nie
kas dėl to neklausė nei Chruščio
vo. Tik NYTimes redaktorius 
'usiiaudinęs įtikinėjo Maskvos 
valdovą, akiplėšiškai kaltinusį 
TAV ruošiant karą, jog “vienin
telis dalykas, kurio Eisenhowe- 
•is tetrokštas, tai taikingas susi
tarimas su TSRS!”.

Chruščiovo atsakymas buvo 
būdingas. “Bet šitoks susitari
mas nebus įmanomas, iki jis (Ei- 
•e^howeris) bandys ir toliau 
kalbėtis su mumis kaip su savo 
•atelitais(!). Mūsų šalies intere- 
'ri, interesai taikos, negali būti 
užmiršti”.

Atseit. ^Ivkimės pasaulį, kaip 
lygus su lygiu.

Maskva. — Gandus, kad Ma
lenkovas suimtas. Maskva panei
gė. Jis tebesąs elektros jėgainės 
direktorius. I

Sosto kalbosjpdzadai
Spalio 14 d. atidarant naujojo j už derlių mokėti didesnius avan- 

Kanados parlamento sesiją sosto sus. 
kalbą perskaitė pati J.D. kara
lienė Elzbieta II.

Visa tai yra pliki posakiai. Tik 
rieji pasiūlymai, matyt, dar ne
paruošti. Greičiausia dar ieško-

Kalba nebuvo ilga ir neskelbė ma, iš kur paimti tam reikalin- 
jokio didžiulio plano. Tai buvo gas sumas.
tik gairės, kaip naujoji vyriausy- ' *" 1--------
bė mano vykdyti rinkimų meto 
savo pažadus. Pirmiausia paža
dama padidinti senatvės pensi
jas, nors nesakoma kiek (spėja
ma, iki $55). Žadama taip pat 
sutrumpinti pensijų laukimo lai
ką, bet taip pat nepasakoma kiek 
(spėjama, iki 10 m.). Pažadama 
padidinti taip pat veteranų pen
sijas, betgi vėl nepasakant kiek 
Greta šių išlaidų padidinimo ne- 
namirštamas taip pat pažadas 
sumažinti pajamų mokesčius 
Esą, būsiąs pateiktas parlamen
tui pasiūlymas “padaryti pakei
timų apmokestinimo sistemoje” 
Jau anksčiau spaudos žmonių 
buvo sušnipinėta. kad būsią pa
didintos asmenims paliekamos 
neapmokestinamos sumos.

Kitos rūšies pažadai liečia Ka 
nados pakraštinių provincijų 
ūkinių planų parėmimą. Pažada
ma paremti N. Scotia, N. Brun- 
'wirk. Saskatchewan. Br. Co
lumbia provincijų užsimojimai 
pasistatyti dideles elektros jė
gaines. Ūkininkams pažadama

Kai paaiškės, kiek jų bus ga
lima gauti, nuo to priklausys ir 
visi tie pakeitimai bei subsidijos 
provincijoms.

NOBELIO TAIKOS 
PREMIJA, 

kuri dvejis metus nebuvo paskir 
ta niekam, nes nebuvo rasta tin
kamo kandidato, Norvegijos par
lamento Nobelio komisijos spa
lio 14 d. paskirta buvusiam Ka
nados užsienių r. ministeriui Les
ter B. Pearson. Už ką kam pre
mija skiriama, niekad neskelbia
ma. Manoma, kad Pearsonui ji 
oaskirta už iniciatyvą atsakomy
bę dėl taikos išlaikymo Suezo zo
noje perimti JT. Premija — 
$40.275 — bus įteikta gruodžio 
10 dieną.

stangas kiekvienu taikiu būdu 
skatinti atstatymą Lietuvos se
nosios ląisvės ir nepriklausomy- 

padėties. Kanados lietuvių 
ištikimybė demokratiniams prin 
'‘ipams nuolat primena tą dva
sią, kuri stiprina lietuvius tėvy
nėje žiaurioje priespaudoje”.

JAV ambasadorius prie JT 
Henry Cabot Lodge, 

atsakydamas į jam pasiustą' V 
Liet. Dienos rezoliuciją Krašto 
Valdvbai prisiuntė JT priimto
sios Vengrijos reikalu rezoliuci-

konsulu Prahoj, Winnipege, Ota- jos tekstą, įvertindamas ją kaip 
voj, be to, kurį laiką buvo Len-. šiuo metu vieninteliai galimą ir

esą amerikiečiai kiek susilaikę i ko^s už tikinimą ir pasidžiaugt fn LD pasisekimu, ministerisnuo investavimų Kanadoj; be to, v r ’
palengvėjus paskoloms, Kanados 
pramonininkai ir kt. nustoję 
skolinęsi pinigus Niujorke. Pi
gesnis Kanados doleris paleng
vinsiąs eksportą.

pirm, rašo:
“Kaip Jums žinoma, aš esu su

sirūpinęs, kad Kanada nepamirš
tų Lietuvos likimo, kuri pa
starojo karo metu buvo iėga in
korporuota į Sovietų Sąjungą. 
Mes ir toliau tęsime mūsų pa-

Bu v. gen. Lenkijos konsulas J.
Pawlica mirė Otavoj eidamas 69 
metus. Konsulo pareigas Kana
doj ir Newfoundlande ėio iki _
1949 m. Diplomatinę tarnybą kijos užs. r. ministerijos centr. palaikančią Vengrijos bylą gyvą 
pradėjo 1919 m. Varšuvoj, buvo Europos skyriaus direktorium. pasaulyjė.

-L Kaiecka*. Lietuvos atstovy
bės charge d’afaires, yra taip pat 
pakviestas dalyvauti Britų Com
monwealth© ruošiamame pri
ėmime Britų ambasadoje kara
lienės Elzbietos atsilankymo JA 
V-bėse proga.Kanados gynyba, nežiūrint ra-
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MOTINA IR SŪNUS SIBIRE
Lietuvis jaunuolis su motina 

ištremtas į Sibirą 1941 m., šiuo 
metu dirba mieste ir studijuoja 
vienoje iš Sibiro augštųjų mo
kyklų, o jo motina gyvena kol- 

’ choze už 300 kilometrų.

ną. JBet. kelionė 

taip ,kad nuo pat 
pirmos dienos iki galo kelio lijo 
lietuj kelius visai išplovė, kad 
nėjo joks , transportas, teko va
žiuoti visokiais būdais: laivu,

liąis, ant kombaino viršaus ir 
pešpiom”. Taip atostogų belikę 
tik.ųyTsavaitės. Atgal grįšiąs lėk 
tųvu. Nors tai brangu, “bet vis 
nę l t parų”.

Būnant pas motiną buvę kelios 
giedrios dienos, tai šienavę, bet 
vęl pradėję lyti. Taip ir kolcho
zo tebesą.nešienauta, o jau priar- 
tėjusi rugįapiūtė. Liūtingą vasa
rą .buvę begalės vabzdžiu kurie 
prikankinę žmones ir gyvulius.

Motinos gyvenamoje vietoje 
lietūvių belikę vos. 7 moterys. Ir 
iš jų 4 jau gavę paleidimus ir iš- 
vykstą. Jų “eilė” dar neatėjusi 
ir.nežiną ar kada ateisianti, hors 
žadą, visus paleisti.

Vaistų siuntinį motina gavus. 
Pęnecilįną tdkę pasidalinti su 
“nąeąlstva”, nes jų vaikai sirgę. 
Motiną kolchoze einanti sargo 
pareigas. Tai esą blogiausia ru- 
denį, kai naktimis reikią saugoti 
“po -atviru dangum supiltus kal- 
nus’grūdų iš po kombaino”. Jos 
ir Icįtų kolėhozininkų gyvenime 
daug ’ nemalonumų padarą iš 
miesto ątgrūdami “padėjėjai, ku

rie darbymečiui apgyvendinami 
pas kolchozininkus”. Motina per 
nai uždirbusi 260 darbadienių, už 
kuriuos gavusi po 1.70 rub. ir po 
1% kg. grūdų. Šiemet iš kolcho
zo avansu esanti paėmusi 116 
rub. Šiemet jaučiamas esąs pa
lengvėjimas. Jų krašte (tolimoje 
šiaurėje) nebereikią duoti duok
lių. Likę tik piniginiai, mokes
čiai ir “valstybinis produktų su
pirkimas”, kuris betgi mažai kuo 
skiriąsis nuo mokesčio bei duok
lių.

Baigdamas jaunuolis prašo 
prisiųsti rėžtuvą stiklams rėžti. 
Matyt, nori .jį parduoti, nes sau 
pačiam prašo vaistų — polivita- 
minų. Negi motina stiklus rėžys?

Milovan Djilas (tarti Džilas) 
knygos ’’Naujoji klasė” santrau
ką Edward Crakshaw pateikė 
“Life” liepos 29 d. laidoje. Kny
ga buvo išleista rugpjūčio 16 d. 
Vakarietiškoje spaudoje tuojau 
pasipylė nepaprastai palankūs 
vertinimai. Protestantiškas dien
raštis “The Christian Science 
Monitor”, išeinąs Bostone, ją su
lygino su Martyno Liuterio 95 
tezėmis, prikaltomis prie Erfur
to bažnyčios durų. Vėliau knygą 
perskaičius ir pagalvojus pada- šoko visus kitus komunistus sa
kyta išvada: nieko naujo.

saugumo pastangomis.
Netrukus pasigirsta šūviai iš 

Mąąkvps. Jų trenksmas prašoka 
net belgradiškį. Komunistų spau 
doje puolimas privertė vakarie
čius knygą kelti į padanges, pa
miršus kas per vienas jos auto
rius ir kurios jo užgaidos komu
nizmo biurokratiją kritikuoti..

Teroristas
The New York Times Maga

zine, rugsėjo 22 d. laidoje rašo: 
“Djilas būdamas viršūnėse pra-

ryta išvada: nieko naujo. vo akiplėšiškumu. Jis nesijaudi-
Lietuviškoji kaikuri spauda no, kai tūkstančius vežė į kalėji- 

uauios knygos visai nepastebėjo, 
o kita metėsi į kraštutinumą, 
pagauta pirmųjų krikštolinių 
nuotaikų svetimoje spaudgje.

Jugoslavijos kompartijos ciko 
savaitraštis “Kommunist” atsi- 
liępė rugpjūčio 16 d., kaltinda
mas vakariečius kiršinimu. “Bor
ba”. vyriausybės dienraštis, rug- 
uiūčio 11 d. nurodo, kad knvga 
išleista komunizmui griauti. “Ko 
mmunist” eina žymiai toliau — 
asą knyga išleista tik vakariečių

mus. Nūdien sų Tito susikirtęs 
turi praryti tuos pat vaistus, ku- 
rių kitiems negailėjo. Tuomet jis 
iau padaro atradimą, kad revo
liucinis komunizmas susietas su 
priespauda, nors įai ir mažiems 
vaikams žinoma”.

Djilas yrą Juodkalnijos ser
bas. Gimęs 1909 m. mažažemio 
ūkininko šeimoje, Polia kaime, 
Nikšič valsčiuje. Jis studijavo 
teisę, Bet studijų nebaigė, nes 
jam daugiau rūpėjo komunistų

Svyriu^ apskr. - Gudijos teritorijoj
Patys Gervėčiai, kurie admi- 

nistratyvinių požiūriu buvo pa
rapija ir valsčiumi, kaip jau sa
kyta, dar turėjo 4 kl. progimna
ziją. Jos steigėju ir direktoriumi 
buvo iš neprikl. Lietuvos kilęs 
kun. J. Gylys, Gervėčių vikaras, 
Dąr buvo planuota Gervėčių - 
Domeikos dvare įsteigti žemės 
ūkio mokslą. (Ten gyveno tik 
viena senutė to dvaro savinin
kė). Bet antroji bolševikų oku
pacija sutrukdė. Pats miestelis 
karo metu nukentėjo nuo rusų 
bombardavimo.

Gervėčių bažnyčioje prieš ir 
po I-jo Pasaulinio Karo pamal
dos būdavo pusiau: lietuviškai ir 
lenkiškai — nors lenkų ten ne
buvo jokių, išskyrus policiją ir 
dvarininkus. 1926 m. Gervėčių

(Pabaiga).

the bluenose
Ant šiandieninės kanadiškos 
dešimties centų monetos iš
kaltas vad. Bluenose burlai
vio paveikslas — priminimas 
garbės, kurią šis laivas kadai
se atvežė Kanadon.

1753 metais grupė vokiečių atvyko Kanadon. 
Jie įsikūrė pūliai jūros pakrantes. Nors bū
dami kilę iš sausumos, jie greitai tapo žve
jybos specialistais. Šie Luneburgo vokiečiai 
greitai pamiršo savo gimtąją kalbą ir faktiš
kai jie yra seniausi angliškai kalbą kanadie
čiai. Jų ainiai tapo žinomi laivų statybos 
specialistai — jų populiariausias kūrinys yra ***
Bluenose burlaivis.

Šis laivas pastatytas 1921 m. laimėjo daug 
jūros lenktynių Kanadai. Laivas skynė lau
rus iki 1946 m., kol neužvažiavo ant koralinio 
rifo prie Haiiti. Luneburgo gyventojai dar ir 
dabar stato geriausius laivus, bet garsusis 
Bluenose liks ilgai kanadiečių atmintyje.

100 TEARS
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Che J-louse of Seagram
Distillers since 1857

bažnyčioje įvyko muštynės. Jas 
suorganizavo vikaras lenkas ki
lęs iš Varšuvos. Velykų rytą lie
tuviai įprasta tvarka užgiedojo 
Linksmą dieną... ir staiga įsi
kėlė “lenkai” užgiedodami Pie- 
kelnei mocy zwojowal (Pragaro 
vartus nugalėjo). Lietuviai ta
riamus “lenkus” apskaldė Šalti
nių ir Aukso Altorių maldakny
gių kaustytais kampais. Nuo to 
lafjko, Vilniaus vyskupo parė
dymu buvo uždėtas 7 m. bažny
čiai gedulas — buvo sulaikytas 
lenkų ir lietuviu kalba bet koks 
giedojimas. Vėliau lietuviams 
buvo duotas tik kas 4-tas sekma
dienis ir tai pasitaikius dides
nėms šventėms nukeliamas į 
5*jį. Net lietuvių Šv. Kazimiero 
draugijos skyrių įsigyta bažny
tinė vėliava nebuvo įsileista Į 
bažnyčią vien dėl to, kad po pa
veikslais buvo lietuviški parašai: 
Šventa^ Kazimierai globok mus. 
ir šv. Jurgi, melskis už mus. Rei
kalavo, kad tie parašai būtų įra
šyti lenkų ar lotynų kalbomis. 
Lietuviai su tuo nesutiko ir dėl 
tos priežasties ji. laikinai buvo 
perkelta į Vilniaus lietuvių šv. 
Mikalojous bažnytėlę, kurioje iš
buvo keletą metų. Lenkijai žlu
gus. gervėtiškiu vėliava buvo 
grąžinta į Gervėčių bažnyčią.

Karo metu lietuviams admi
nistruojant Rytų Lietuvos sritis, 
Gervėčiuose buvo trys kunigai. 
Sulietuvėjęs gudas, bet daugiau 
palaikąs lenkus, ilgametis Ger
vėčių klebonas kun. Chodyka. Iš 
gilumos Lenkijos kilęs vikaras 
(pavardės neprisimenu) visą 
laiką atkakliai vengęs lietuviškų 
kaimų. Net iš klausyklos bėgda
vęs kuomet išgirsdavo lietuviš
kai kalbančius. Pats irgi nuduo
davo nemokąs lietuvių kalbos. 
Tik rusų okunacijos metu, kaip 
do Sekminių šv. Dvasios atsiun
timo, staiga prabilo lietuviškai ir 
pradėjo puikia lietuviška tarme 
sakyti griaudenančius pamoks
lus. Tada ir jam lietuviai pasida
rė broliais. Tolimesnio jo likimo 
nežinau. Karo meto pradžioje 
atsiųstas trečiasis kunigas, mok. 
kapelionas minėtas progimnazi
jos direktorius kun. J. Gylys, 
buvo veiklus, todėl antrosios 
bolševikų okupacijos metu buvo 
išvežtas j Sibirą. Kiek vėliau iš
vežė ir kleboną. Bažnyčia 6 m. 
buvo visai be kunigo, bet neuž
daryta, nes tikintieji apmokėda
vo visus mokesčius. Po šešių me
tu iš Sibiro sugrįžo klebonas 
Chodyka, bet kun. Gylio vis dar 
nėra. Gal nebegyvas jau? Pa
maldos bažnyčioje vyksta pu
siau: lietuvių ir lenkų kalbomis.

Mokyklose pradėta mokyti 
lietuviškai — tačiau lietuviškas 
veikimas suvaržytas. Juk Astra
vo rajonas priklauso Gudijai. 
Aišku, jog ne Lietuvos globoja
mi ten dirba lietuvybės darbą. 
Nieks tam pagaliau neduoda aks 
tino gyviau sukrusti. Atrodo 
šiuo reikalu tyli lietuviški veiks
niai ir net transliuojamos į Lie
tuvą radijo valandėlės nieko ne
užsimena, kad tos visos sritys, 
kurios jėga paliktos už dabarti
nės Lietuvos ribų, turi būti pri
jungtos prie Lietuvos.

Tenka apgailestauti, kad vis 
dar atsiranda rašančių kaip p. 
Aras, kad pasisakė “NL” Nr. 47, 
1956 m. straipsnyje “Lietuvių - 
lenkų santykių klausimu”. Kaip 
p. Argus “Naujienose” 1957 m. 
rugsėjo 6 d. įrodinėja, kad jis 
buvęs Gardine ir apylinkėse 
1917 m. ir 1940 m. ir nesutikęs 
jokio lietuvio, tik “lenkus” ir 
“gudus”. Žinoma, anot adv.,p. 
Skipičio vienos arbatėlės Toron
te metu pasakytų žodžių: “Yra 
žmonių, kurie metų metus išgy
venę nepažįsta savų apylinkių ir 
yra žmonių, kurie per trumpą

laiką tą aplinką daugiau pažįs
ta ir atranda kas jam reikalin- 
ga •

Man asmeniškai teko mokintis 
su lietųviais iš pačio Gardino bei 
jo apylinkių. Lygiai jų buvo iš 
Suvalkų ir Seinų. Juk ir Vilnių-^ 
je oficialiai okupacijos metu te
begyveno vos 2.000 lietuvių, bet 
1940 m. duodant Lietuvos valsty
bės vidaus pasus jų atsirado 35 
tūkstančiai.

Kam minėti Punską? Juk ir 
taip jo pusė laukų, galima sakyti, 
randasi dabartinės Lietuvos te
ritorijoje. Kodėl gi lenkai nelei
do kurti lietuviškųjų centrų Au
gustave, Seinuose ir Suvalkuo
se? Aišku, tik todėl, kad ten 
“nėra” lietuvių...

Man taip pat tenka apgailėti 
Gedimino Galvos mintis š.m. “T 
Ž” Nr. 39 (403). Straipsnyje “Vo 
kietįjos suvienijimas” skirsnyje 
“Vokiečių - lenkų sienos” sako
ma: Rusija pagrobusi rytinės 
Lenkijos sritis, kurios gyvento
jai daugumoje buvo lenkai (?!), 
(Čia yra apgailėtina, korektūros 
klaida. Autoriaus buvo parašyta 
ne lenkai. Red.), ją pastūmėjo į 
vakarus vokiečių sąskaiton”. Iš
eina, kad lenkams padaryta 
“skriauda”. Bet užsimiršta, kad 
lenkai dar permažąi buvo pastū
mėti į vakarus Suvalkų trikam
pyje. Pamiršta, kad sovietų Gu
dijos ir Lenkijos teritorijose yra 
iš Lietuvos atplėštų plotų kaip 
Augustavas, Suvalkai, Seinai, 
Gardinas, Lyda, Ašmena, Svy- 
riai-Narutis, Vydžiai ir Brėslau- 
ja, o vakaruose — Mažoji Lie
tuva.

Kada gi pagaliau lietuviškasis 
patriotizmas ir taurus tėvynės 
meile liepsnojantis saviesiems 
broliams jausmas pabus kurčiose 
sąžinėse, kad brolis broliui nuo
širdžiai paduotų ranką bendroj 
kovoj už Lietuvos išlaisvinimą 
ir jos šviesesnę ateitį.

Dieve padėk rytų Lietuvos lie
tuviams garbingai ištverti jų tei
sėto j nelygioj kovoj su atėjūnais 
už gimtojo krašto išlaisvinimą 
ir suaugimą su visa Lietuva. _

V. Vaidyla.

partija, kaip teisė.
Gana anksti sutapo su Josif 

3roz. Drauge jie spyrėsi prieš 
vokiečius, vėliau pasitraukė į 
kalnus ir sutartinai įvedė ko
munistinę priespaudą Jugoslavi
joje. Djilas neabejotinai prašoko 
kitus komunistus ne tik akiplė
šiškumu, bet ir teroru. Nei vie
name Jugoslavijos krašte ne- 
siautė toks aršus terorai, kaip 
Juodkalnijoje. Jo vykdytojais 
buvo Milovan Djilas ir žydas 
Mauša Pijade. Tūkstančiai jo 
parėdymu išžudyta, tūkstančiai 
kankinta, tūkstančiai lėtai mir
čiai kalėjime pasmerkta. Tuo
met jis ant barikadų šaukė: aš 
ne serbas, bet komunistas. Todėl 
galiu būti ir kiniečiu.

Ideologinėje srityje jis ne ori
ginalus. Daug ką nuplagijavo iš 
talentingo komunisto, taip pat 
juodkalniečio Mijat Maškovič, 
kuris žuvo Ispanijoje pilietinio 
karo metu. Iki Maškovič' buvo 
gvvas niekas apie Djilas net Nik
šič valsčiuje nekalbėjo. Tik Maš
kovič mirus Djilas pradėjo kilti 
skelWamas pirnąatkūno mintis. 
Jei Maškovič buvo aiškaus pro
to, Djilas galvoje vyravo sąmy
šis. Jis nemoką aiškiai ir giliai 
mintyti, o tik be pasigailėjimo 
kirsti galvas. Jo ženklas — kraš
tutinumai. Buvęs teroristas — 
kalba apie reformas. Aršusis 
stalininkas pasišauna kovoti 
prieš biurokratiją.

Komunizmo patyrimas
Komunistinis eksperimentas 

Jugoslavijoje laikytinas nepavy
kusiu. Pramonės darbininkų sin- 
dikalizmas greitai pasirodė ne
pajėgus įmones tvarkyti, kol
chozai padidino krašto skurdą. 
Net pats Tito nekartą priminė, 
kad kolchozu prievolių santvar
ka jam sukelianti pasibaisėjimą. 
Vyriausybinė biurokratija pra
dėjo griauti, kas kabinetuose ki
taip numatyta. 1948 m. Jugosla
vijai atsiskyrus nuo Maskvos 
komunistai atsidūrė kryžkelėje. 
Jie visi sutarė dėl komunistinės 
santvarkos palaikymo, tačiau nei 
vienam nebuvo žinomas aiškus 
kelias, kuris vestų į komunistinį 
gerbūvį. Metai slinko, bet gyve
nimas liko niūrus, slegiantis. 
Ūkinius nedateklius bandė lopy
ti JAV paskolomis. Patys komu
nistai šeštame kompartijos kon
grese 1952 m. lapkričio mėn. pra 
dėjo kalbėti apie būtinybę lais
vai nuomonėmis pasikeisti. Alek 
sander Rankovič priminė komu
nistams, kad jie neprivalą nau
dotis pirmenybėmis vien tik dėl 
to, kad jie yra komunistai. O 
Djilas tuomet jau užsėdo ant laz
dos kovoti prieš komunistinę 
biurokratiją. Jo “kovą” palaimi
no vadovaujantieji komunistai. 
1953 m. jo straipsniai be atvan
gos buvo skelbiami kompartiios 
dienraštyje “Borba”. Penkiolika 
straipsnių, ilgų ir nuobodžių iš
vedžiojimų, sekė vienas kitą. Ti
to skaitė ir skatino: Djilas, ra
šyk daugiau. Viskas gerai dėjo
si iki jis atitrauktai samprotavo, 
imones ir kolchozus kritikavo. 
Vežimas pradėjo klimpti palie
tus Jugoslavijos karių pairusį gy 
venimą. Tačiau blogiausia, kai 
Djilas sulaukė pasisekimo jauni
mo ir jaunųjų karininkų tarpe. 
Tito, Kardelj bei kiti vadovau
jantieji komunistai praregėjo, 
kad iiems ateina netikėta grės- 

Imė iš buvusio talkininko, kurį

anksčiau laimino kovai pries 
biurokratizmą.

Djilas niekuomet nekovojo 
prieš komunizmą, bet tik jo su
kurtą biurokratiją. Jis neatsisa
kė komunistinės pasaulėžiūros, 
o tebandė valstybinėje organiza
cijoje įvesti antrą partiją, kuri 
kritikuotų pirmosios darbus. Aiš 
ku, kad šis posūkis yra išdava 
nesugebėjimo nuosekliai galvoti 
ligi sakinio taško.

Suėmimas
1955 m. sausio mėn. jis suima

mas, kaltinamas propaganda 
prieš valstybę. Jam įsismaginus 
rašyti, krašte visų komunistinių 
laikraščių durys uždaromos. 
Tuomet jis pasišovė klabenti į 
“The New York Times”. Jis su
imamas, kai paskelbia straips
nius “New Leader” ir kitoje eu
ropinėje spaudoje. Teismas pa
smerkia tris metus kalėti. Kalė
jime jis apipavidalina ankstes
nius samprotavimus. Du nuora
šus išleistosios knygos policija 
rądo jo. bute. Tretysis, nežinomu 
keliu atsidūrė Niujorke.

Djilas rašo: “Komunistinė san 
tvarka yra likutis pilietinio karo,. 
kai kovojo vyriausybė prieš liau
dį... Dauguma nėra nusistačiu
si prieš socializmą, bet prieš ko
munizmą, kuris nėra , tikrasis so
cializmas”.

O kuri socialistinė pakraipa iš 
arti trijų šimtų rūšių yra pati 
tikroji, drauge Djilai? Mums 
aišku, kad Djilas pakraipa aiš
kiai netikra, nors ir kaip patiktų 
jo žaidimas politikuojantiems

vakariečiams, kąi jau ne taip se
niai buvęs teroristas puošiamas 
“didvyrio” laurais, pamiršus, 
kad tai tik komunistinės šeimos 
narių kova dėl pirmenybės. Ji 
netikra, nes neišdrįstama iškirsti 
blogio šaknų, kurios neša blogio 
vaisius.

Kai jis vėl bus nuteistas už 
knygos paskelbimą, vakariečiai 
bandys jį padaryti net demokra
tu, nors jo kojos niekuomet, ne
buvo ąpleidusios komunistinio 
rato, jo rankos teroro, o galva są- 
rnyšio, kuriuo pasižymi ir jo 
knyga.

(Teismas Pjilą už šią knygą 
jau nuteisė 7 mt. kalėti. Red.).

S®

■ 12 tobl. .25c 48 tobl. .75c
« 120 tobl. $1.39

Nuo žiaurių skausmų

Istantine!
APRQftUCTOFBAYER 

BĄYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį 

J skausmų nuraminimų — taip 
| pat lengvai pakelia žmogaus 

nuotaikų.
Teikia greitų pagalba nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

Kanados kapitalai Piety Amerikoj
Kanados ilgametės investaci- 

jos lotynų Amerikoje 1954 m. 
gale Statistikos Biuro duomeni
mis siekė $322.000.000. Tai suda
ro apie ’/a visų kanadiečių inves
ticijų užsieniuose ir apie % visų 
investicijų už JAV ribų. Tuose 
pačiuose kraštuose JAV investi
cijos siekia $6.300.000.000.

Kanados investicijos Pietų 
Amerikoje yra labai koncentruo
tos. Keletui kompanijų priklau
so 34 visų investicijų, kai kitos 
30 kompanijų turi' tik %. Inves
ticijos pastaraisiais metais vis 
augo. Tuo būdu jau yra išlygin-

GARSUS KANADIŠKAS 
KOKTEILIO RECEPTAS 

SENOLIŠKAS

Tai gurkšnojantis gėrimas mėgiamas 
žmonių, kuriems patinka pasimėgauti 
gero whisky skoniu, bet otip pat ape
titui pagerinti mėgsta užsigerti prieš 
valgį. Kai darote senoliškgjį, įdėkite 
cukraus ir kartumo ir sukit stiklinėje, 
koa mišinys priliptų aplink visus kraš
tus. Sutrinkite puse gabaliuko cukraus, 

tris lašus kartumo ir 1 Vi un
cijos sodos vandens mažoje 
stiklinėje. Pridėkite unci
jos Seagrams V.O. arba "83" 
Canadian Rye Whisky. Gerai

išmaišykite, paskui pridėkite 2 gaba
liukus ledo, griežinėli citrinos lupinos 
ir konservuotų vyšnių. *

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rusių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4*5097
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, .kad pasiųsti 
bet kokį*siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietų- 
vą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per"'

k*$

i

B

tas 1948 m. kritimas jų, kai Im
perial Oil Ldt. pardavė Interna
tional Petroleum Co. Ltd. ak
cijas.

Kanados kapitalo yra kiek 
daugiau investuota į Pietų Ame
rikos jėgaines ir pan. įmones. 
Šiose srityse jos daug kur stovi 
greta JAV. Jei priskaitytume ir 
nekanadiško kapitalo firmas vei
kiančias Kanadoje, tai su jų in
vesticijomis Kanados kapitalą 
Pietų Amerikoje tektų vertinti 
1.1 bilijonu dolerių. Prie to dar 
reikėtų pridėti Kanados draudi
mo bendrovių ir bankų skyrių 
tuose kraštuose turimus kapita
lus. Jų yra taip pat nemažai.

STRASSERIS VĖL 
KANADOJE

Buvęs Hitlerio kovų dėl 
džios bendrininkas, vėliau nuo jo 
pabėgėlis, gyvenęs eilę metų 
Kanadoje, Otto Strasser prieš 
beveik tris metus per teismą at
gavo Vokietijos pilietybę ir grį
žo tikėdamasis ten sukurti nau
ją partiją. Deja, jo nacionalisti
nės mintys pasisekimo neturėjo 
ir jo. kuriamoji partija net ne
bandė statyti kandidatų į parla
mentą. Apsivylęs politikoje, 
Strasser nusprendė pereiti į biz
nį ir grįžo į Kanadą kaip kažko
kios stambios medžio apdirbimo 
firmos atstovas. Jam viza betgi 
duota tik 2 mėnesiams. Sakoma, 
kad jo firma norinti čia įkurti 
laivų statybos įmones.

vai-

M

Baltic Exporting Co, 
849 College St. (prie Ossington), 

Toronto, tel. LE. 1*3098
Siunčiame iš Kanados:

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

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

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

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

Siunčiame {vairius ontibioticus: 
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin,

su muitu 
su muitu 
su muitu 
su' muitu 

muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu

su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su

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

$11.10 
' $1.70

$1.60
$1.70
$3.80
$4.60

Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtomycin, Seromycine, Cycloserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terromycin, Viomycin ir įvairios 
medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.

Tai£ pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

Dar didesnė naujiena:
Yro gauti iž Anglijos vyriškiems ir. moteriškiems kostiumams bei 

paltams naujų vilnoniu juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tu 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 tą pačią kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos
tiumai ir 2 paltai. . j

Siunčiant j Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80

1

1

Medžiagą pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir 
pas ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakietg laiškais prašome % 
nurodyti pageidautinų spalvų/.

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: j 
Siuvamos mašinas, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinos, laikro- 
džius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairias 
medžiagas, maistų ir 1.1. u
Pradėjome priiminėti įvairių gėrybių užsakymus į Lenkiją. Gėrybės K' 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip po t siunčiame pinigus j Lenkiją: už $1.00 — rtuo 90 iki & 
100 zlotų. Mažiausio pinigų suma $10.00 plius 1 doleris admimstra- 
ciįos išlaidoms. —

Iš Anglijos viskų galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinas k. 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimų — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė- Bk 
doms bei žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas w' 
p. V. Juraitienę, tel. JA. 8*6686, priima užsakymus vais* k ~ 
tams ir kitoms gerybėms siunčiamoms tik iš Anglijos.

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

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

DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo 9 . Ji 
vak ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryte B 
iki 5 vai. vakaro. k

KALUZA JSav. A
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LIETUVIŠKI APMASTYMAI
“Elta” ant gero kelio

Maloniai nuteikė paskutinis 
“Eltos” angliškasis numeris 3. 
Leidėju skelbiami VLIKas, lei

šių visų sričių specialistų iš mū-

džiamas LAIC patalpose, betgi 
“privačiai” bene redaguojamas 
PET spaudos referento A.Lands- 
bergio. Žinios parinktos įdomios, 
išversto gerai. Kalba graži, ko
mentarai vertingi. Gerai pateik
tas buvusios rezistencijos primi
nimas. Linkėtina, kad angliško
sios, kaip ir kitų kalbų JEltoms, 
būtų, prieinama visa svarbiau
sia, ne atsitiktinai surinkta, Lie
tuvą liečianti medžiaga. Redak
toriams tikėtų būti laisvė pa
teikti informaciją tinkamiausiu 
atitinkamam kraštui būdu ir for
matu, prisitaikant specifiškai 
prie krašto galvosenas ir tarp
tautinės politikos supratimo.

Angliškajam Eltos leidiniui 
linkėtina tapti periodišku, bent 
kas savaitė, biuleteniu, kurį re
prezentuotų ir ’’pardavinėtų” 
kuo tinkamiausias JAV lietuvių 
“salesmenas”—spaudos žmogus. 
Jis turėtų sugebėti užmegsti ry
šį su laikraščių ir spaudos agen- 
iūrų korespondentais, rašančiais 
Lietuvos klausimais. Deja, šiuo 
me.tu taip ir nėra objektyvaus 
ir nepriklausomo informacijos 
šaltinio, kuris rimtus JAV-bių 
žurnalistus paskatintų ieškoti 
profesionalo žurnalisto atsaky
mų ir papildymų reikiamu mo
mentu. Ypač pageidautina, kad 
laisvuosius lietuvius ir jų nuo
monę reprezentuojanti literatū
ra būtų siunčiama Maskvoj rezi
duojantiems Vakarų diploma
tams ir žurnalistams. Patyrimas 
parodė, jog beveik visos pasaulio 
spaudoje Lietuvą liečiančios ži
nios pasirodo per jų malonę ir 

.supratimą. Jų menkas suprati
mas yra net kenksmingesnis, nei 
visiška ignoracija.

Diskriminacija tautiečių?
Nustebino vilniečių veikėjų 

nusiskundimas, kap jų palaidas 
prašymas remti Punsko - Seinų 
lietuvius kultūrininkus kolkas 
nesusilaukęs atgarsio. Tiesa, kad 
taip ūkanota, visuos šiuos pra
šymuos. Tačiau, jei tikėtume ge
riausiu, Punsko lietuviai privalo 
susilaukti kuo aktyviausios visų 
lietuvių paramos. Gyvendami 
Lietuvos prieangyje jie suvai
dins laikotarpiui svarbią pačios 
tautos informacijos rolę, prilygs
tančią “Aušros” Tilžėje prieš 
kelias dekadas. . .

Gražu išlaikyti gimnaziją Va
karų Vokietijoje, dar gražiau to
kią gimnaziją visais Įmanomais 
būdais paremti pačioj Lietuvos 
oašonėj — Punske.

Sveikintinas ir drąsus užsi- 
kvietimas Punsko lietuviškų an
samblių Amerikon. Gal bus gali
ma ir revizituoti kam nors, kas 
žino? O ar negalėtų punskiečiai 
tarpininkauti persiųsdami Lietu
von šalpos organizacijoms Ame
rikos lietuvių pagalbą vargstan
tiems tėvynėje? O ar nepateiktų 
Lietuvon Punsko savaitraštis 
“Dainava” naujų idėjų, minčių ir 
vakarietiško gyvenimo nauju
mų, jei tik atsirastų pakankamai 
raštingų idealistiškai nusiteiku-

Nori ir bijo
Spaudoje paraginus su tėvyn

ainiais mėgsti ryšį drąsuolių at-
sirado. Štai, toks, pasiuntė Lie
tuvos televizijos stočiai rinktinės 
televizininkams naudingos lite
ratūros. Siųsta buvo per jų tie
sioginį viršininką lietuvį. Po ke
lių mėnesių pats laiškas su Vil
niaus pašto antspaudu ir atida
rymo žymėmis grįžo. Kitais ke
liais atėjo padėkojimas už įdo
mią literatūrą. - .

Kolkas neaišku kaip reaguos 
taip reklamuojami LTSR sporti
ninkai ir jų vadovai į kitais me
tais Niujorke rengiamos sporti
nės olimpiados Lietuvių Kongre
so metu ruošėjų kvietimą. Ar 
išdrįs jie prašytis Maskvoje?
Kode kviečiamos ekskursijos?
Sekant LTSR spaudą susidaro 

įspūdis, jog stengiamasi ne tiek 
užimponuoti svečiams ekskur
santams, kiek tėvynainiams lie
tuviams, su kiekvienu ekskursi
ją liečiančiu reportažu įtikinė
jant, kad šie vargšai, atvykę iš 
kapitalistinio Urugvajaus ar Ka
nados, savo gyvenime nesą matę 
tokio “žydėjimo”.

Galima taipgi spėti, jog kiti 
siekia per Kanados lietuvius “pa 
žangiuosius” pradėti veikti 1944 
metų pabėgėlius, kad šiaip ar 
taip teroro, tokio atviro ir nuož
maus, kaip Stalino laikais nėra. 
Kad materialinius nedateklius 
gražiai kompensuoja kultūrinis 
pakilimas, džiaugsmas “grįžtan
čio pavasaroi”.
Dšl to svarstytina, ar po kurio 

laiko, LTSR valdančioji klasė, su 
Maskvos gauleiterių pritarimu, 
tik neišdrįs pakviesti ir “ameri
kiečių” delegacijos. Nuo nauja
kurių masės atsinešim© į tarp- 
tautiries permainas ir Lietuvos 
likimą priklauso ar jon būtų 
kviečiami ir vadovaują lietuvių 
tautos kultūrininkai ir profesio
nalai. Visai juk būtų kitas rei
kalas kai Lietuvon parvažiuotų 
savo sričių specialistai, kurie 
pamatę ir Įvertinę Įvykusias per
mainas, parvažiavę padėtų susi
daryti išeivijai nuoseklesnę nuo
monę pagalbos Lietuvai reikalu. 
Dabartinis “Tiesos” šūkalioji
mas apie “hitlerininkus ir jų 
agentus”, tokiais vadinant visus 
tuos, kurie negrįžta, mažiausiai 
tektų laikyti “apgailėtinu patai- 
kūniškumu maskvjniams”. Ši
taip lietuvi ssu lietuviu nesusi
kalbės niekad. “Tiesa” žino, kad 
dauguma išievių Amerikoje ir 
Kanadoje nei su Hitleriu, nei su 
Stalino - Berijos planais neturė
jo nieko bendro.

Jei LTSR “valdančioji” klasė, 
tikrumoje šio “pereinamojo lai
kotarpio“. “valdovai”, iš tikrųjų 
nuoširdžiai siektų užimponuoti 
pabėgėlius lietuvių 'tautos pozi
tyvia ateitim, o ne siektų vesti 
propogandą, tai iš Amerikos bū
tinai pasikviestų ne tik darbi
ninkijos, bet ir intelektualų at
stovus. Juo labiau kai dabar 
daugumas lietuvių pabėgėlių in
telektualų pelno duoną kasdie
ninę fiziniu darbu. (aim.) .

VYKSTANTIEMS Į ROCHESTER!!
Aplankykite lietuvišką

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

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Rašto John Scott Maclay, 
Škotijos Valstybės Sekretorius

(CSc) 1957 m. Britų Tautų 
Bendruomenėje du nauji nariai 
įsigijo nepriklausomybė: Aukso 
Krantas jau tapo nepriklausoma 
Ghana, o Malajų Federacija taip 
pat jau nepriklausoma. Tuo 
būdu pastarųjų dešimties metų 
laikotarpyje nepriklausomybę 
bus įgavę penki BT Bendruome
nės nariai. (Netolimoje ateityje 
nepriklausomybę gaus ir Britų 
Vakarų Indija, tapdama nepri
klausoma Karibų Federacija).

Visos tos naujosios valstybės 
gavo nepriklausomybę be ne
apykantos ir keršto prasiverži
mų. Iš tikrųjų taip ir turi būti: 
nepriklausomybės suteikimas ko 
lųnijoms turi būti abiejų pusių 
tarpusavio susipratimo ir susi
tarimo vaisius. Tai negali būti 
aiškinama, kaip vienos pusės 
silpnumas, o kitos stiprumas. 
Tiesa, to reikalo praktiškame 
įgyvendinime gali būti nemažų 
nuomonių skirtumų, ypač kas 
liečia nepriklausomybės sutei
kimo laiką, bet principe visi su
tinka, kad kiekvienam koloniji
niam kraštui nepriklausomybė 
turi būti suteikta taip greit, kaip 
tas praktiškai įmanoma.

Nepriklausomybės gavimas nė 
ra vien Jungtinės Karalijos Jos 
Didenybės valdžios perleidimas 
kurio nors krašto rinktiesiems 
organams. Tai dar ne viskas. Dar 
reikia, kad naujoji valstybė bū
tų pajėgi stovėti savarankiškai 
ant kojų ekonomiškai bei finan
siškai, kad ji sugebėtų turėti sa
vo kraštui reikalingą saugumą, 
vesti tinkamą užsienio politiką 
ir pagaliau pakelti visas tas taiga 
tautines pareigas, kurias jai už
dės bendroji padėtis ir jos geo
grafinė vieta.

Kiekviena Britų kolonija, iš
leidžiama į savarankišką gyveni
mą, yra Britų addministracijos 
tam paruošta, nors kartais tik 
paskutiniuoju metu ji susiranda 
savo naują vardą — iki tol buvu
si tik regijonas, kito didesnio re- 
gijono sudėtyje, tik eilė giminių, 
gyvenančių atskirais papročiais, 
kalbančių kitokiomis kalbomis ir 
kartais net priešingų viena ki- 
tai.

Daugelis nepriklausomybę gau 
nančių ar pakeliui į ją esančių 
buv. kolonijų prieš 50 metų te
bebuvo tokios nepribrendusios, 
anarchiškos, liguistos, kad ne
priklausomybės gavimas tuo me
tu joms galėjo būti beveik nepa- 
siekamas sapnas. Dabar, po 50 
metų, tai nebėra tolima svajonė 
— tai priartėjusi ar skubiai ar
tėjanti realybė. .

Nenauja idėja
Idėja suteikti kolonijoms ne

priklausomybę nėra nauja: ji 
siekia tolimą Britų kolonijinės 
politikos praeitį. Štai turime 
rankose raportą, kurį pateikė 
Britų parlamentui prieš šimtą 
metų atitinkamas kolonijų studi
jų komitetas. Jame sakoma:

\“Mūsų kolonijinės politikos pa 
grindą turi sudaryti principas 
ugdyti vietiniuose gyventojuose 
tas galias, kurios įgalintų juos 
perimti į savo rankas vis dau
giau ir daugiau vietinės valdžios, 
kol pagaliau mūsų administra
cija galėtų ir visai pasitraukti”.

BRITy TAUTŲ BENDRUOMENĖ
Panaši mintis pakartota ir 

Šiandien. Ją, sakysime, galime 
rasti raporte, kdrį patiekė Britų 
Valstybės Sekretorius 1948 m. 
Ten sakoma:

“Ugdyti kolonijines teritorijas 
iki sugebėjimo savarankiškai 
tvarkytis BT Bendruomenės ri
bose, kad jos galėtų pačios eko
nomiškai išsilaikyti ir pačios nuo 
bet kurių priešų apsiginti”.

Ekonominis savarankiškumas 
reikalauja, kad krašto ūkis sto
vėtų ant tvirtų kojų. Sugebėji
mas" apsiginti nėra suprantamas 
vien siaura prasme kaip atsilai
kymas prieš išorinį ar vidinį prie 
šą. Į šią sąvoką įeina ir dėsnis, 
kad kraštas būtų demokratinės 
daugumos valdomas, bet kad ir 
mažumų teisės būtų apsaugotos. 
Mes, britai, manome, kad tik tas 
sąlygas išpildęs kraštas yra pil
nai pribrendęs nepriklausomy
bei. Priešingu atveju Britų ad
ministracijos pasitraukimas bū
tų per ankstyvas ir neatneštų 
niekam naudos.

Negirdėta pažanga
Britų T. Bendruomenės globo

je esančių tautų žygiavimas į ne
priklausomybę eina imperijų is
torijoje negirdėtu greičiu. Tam, 
žinoma, pirmiausia labai pasitar
nauja aplinkybė, kad Britų Salų 
gyventojai yra pasklidę visame 
pasaulyje. Jie atneša kaikuriuos 
bendrus pagrindus. Bet ir vieti
nės aplinkybės nėra bereikšmės. 
Kaip pavyzdį galime paminėti 
Indijos, Pakistano ir Ceilono ne
priklausomybę, kuri įnešė naujų 
formų į pačią BT Bendruome
nės struktūrą — formų, iki šiol 
pasaulyje negirdėtų. Atsiradi
mas vis naujų nepriklausomų 
kraštų Azijoje ir-Afrikoje gal at
neš dar įvairesnių formų, kei
čiančių BT Bendruomenės struk
tūrą. Nežiūrint viso to aš tikiu, 
kad vis didėjantieji BT Bendruo
menės narių įvairumai kilmės, 
papročių ir interesų atžvilgiu ne
pajudins pačių Bendruomenės 
pagrindų: naujose formose ji 
stovės nemažiau tvirta ,kaip sto
vėjo senosiose.

Suprantama, kad vis naujiems 
Britų T. Bendruomenės kraš
tams gaunant nepriklausomy
bes, likusiose teritorijose nepri
klausomybės mintis darosi vis 
gyvesnė. Visi daugiau ar mažiau 
nori pakeisti savo statusą iš Jung 
tinės Karalijos kolonijos į BT 
Beridruomenės ’Savarankiško na
rio padėtį. Tačiau iki šiol tebėra 
kolonijų, kurioms šis principas 
bent tuo tarpu negali būti pri
taikytas. Kaikurie kraštai yra 
per biedni ar turi per mažai ap
mokytų specialistų, kad galėtų 
savarankiškai vesti nepriklauso
mą ūkį. Kiti vėl yra per maži ar 
per daug izoliuoti, kad galėtų

patys apsiginti nuo priešų, tvar
kyti savo užsienio politiką.

Tokioms teritorijoms reikia 
atskiro statuso.« Turime jau ir 
pavyzdžių. Štai, sakysime, Ton
ga karalija. Ji yra pilnai nepri
klausoma vidaus reikalauose, 
bet jaučiasi labai laiminga, kad 
jos apsauga ir užsienio politika 
pasilieka Britų rankose. Kitas, 
kiek kitoks, pavyzdys yra Malta, 
kuri kaip tik dabar veda derybas 
dėl glaudesnių santykių su Jung
tine Karalija. Dar vienas pavyz
dys yra Vakarų Indija, kuri ban
do išspręsti daug sunkumų kar
tu su savo kaimynais.

Nežiūrint, kaip sakyta, atski
rų Bendruomenės vienetų įvai
rumų, juose randame daug ben
dro. Visur pripažįstama parla
mentinė sistema, pasisavinta iš 
Britų, kur valdžią turi krašto 
gyventojų daugumos demokratiš 
kai išrinkta vyraiusybė, bet kur 
ir mažumos taip pat turi savo 
svorį. Visur teisė remiasi Britų 
principu, kad prieš įstatymus vi
si lygūs. Visi pripažįsta tarptau
tinės prekybos reikalingumą. 
Tarp kitko, apie ketvirtadalis 
visos pasaulinės prekybos vyksta 
BT Bendruomenės ribose. Visi, 
išskyrus Kanadą, turi sterlingo 
valiutą. Visų kraštų vyriausy
bės bendradarbiauja ir tariasi. 
Pagaliau visi pripažįsta Karalie
nę kaip BT Bndruomenės Galvį.

“Tiesa” apie plytas ir sūrius
Lietuvos gyventojai neturi jo

kios galimybės skaityti užsienio 
lietuvių spaudą. Keletai “Tie
sos” rašėjų toji laisvė suteikia
ma ir tame laikraštyje vis daž
niau galima pastebėti citatų iš 
mūsų spaudos puslapių. Įdomu, 
kad labiausiai ar bent dažniau
siai cituojamas laikraštis, yra 
kaip tik “Tėviškės Žiburiai”. 
Bet jo pavadinimas paprastai 
neminimas. Pasitenkinama pa
sakymu, kad tai Kanados kleri
kalų savaitraštis. Bet, kaip tik iš 
šio laikraščio, daugiausiai ir se
miamas! sau temų ar įkvėpimo 
diskusijoms su išeivijos lietuvių 
spauda. Žinoma, tos diskusijos 
gana vienašališkos, viską užtem
pus ant savojo kurpalio ir tuoj 
pastačius tašką, ištraukus savo 
reikalams iš straipsnių sakinius, 
kurie, visiškai vieni, aišku, gali 
pakeisti prasmę ir reikšmę. Bet 
ar tas svarbu “Tiesos” apžvalgi
ninkams?

Neperseniausiai “TŽ” buvo iš
spausdintas rašinys “Plytos ir 
sielos”, kuris neliko be atgarsio 
vilnietiškoje “Tiesoje”. Žinoma, 
to straipsnio mintys nebuvo no
rėtos suprasti ir jos išverstos sa
votiškai ir po kelių citatų “Tie
sa” jau daro išvadą: “Be reikalo 
laikraštis kutena biznieriškas 
vadinamųjų “veiksnių” širdis. 
Plytos, namai, fabrikai ir dva
rai — štai kas daugiausia visuo-

žiemą gresia nedarbas

Lietuviškas 
suknelių salionas

MADAME ANELE 
DESIGNER

1978 Egiinfon Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

. ■ Savininkė
ANELĖ ŠLEKIENĖ

2UKLAVIM0 A ii
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- / kt 

NIS su” atitinkamomis nuolaidomis , 
gausite tik |.

J. BERŽINSK AS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia,pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

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

jj Duff erin Garage^ 
1423 Dufferin St - LE. 3-6149 

(Įvažiavimas iš Geary Ave.)

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

SSS ga paruošti mašinas žiemos sezonui žymiai papigintomis
. kainomis. Pav. stabdžių juostas pakeisti tik $16.95. Iškne- $ 

timo vamzdžiai ir duslintuvai, — mokate tik už dalis, — * 
ĮMONTAVIMAS VELTUI. Visi kiti darbai, dalys ir te-

' palai 15% NUOLAIDA. x J
J ŠIS PASIŪLYMAS GALIOJA IKI SPALIO 31 DIENOS. J

MEŠKIUKAS ‘Little b’ar”

jūsų malonumui parengė ODK.18

DOW KINGSBEER
Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

Jei taip ir toliau reikalai vys
tysis, tai-šią žiemą bedarbių skai 
čius gali būti rekordinis — rašo 
“Labour Research”, leidžiamas 
dr.. Foršey. Esą, teisybė, kad yra 
parūpinta naujų kreditų staty
boms, kad, turbūt, bus kas nors 
tuo reikalu ir naujajame biudže
te, tačiau esą tikrai dar daug tai
sytinų ir šalintinų dalykų.

Kiekvieną šių metų mėnesį 
bedarbių skaičius buvo didesnis 
negu pernai tais pačiais mėne
siais. Sausio mėn. bedarbių skai
čius, palyginus su metais anks
čiau, buvo didesnis 6%, vasario 
mėn. — beveik 5%, kovo mėn. 
jau 16%, balandžio mėn. 19%, 
gegužės—17%%, o birželio mėn. 
net 38%%..

Dr. Forsey sako, kad prana
šauti yra neprotinga, tačiau, jei 
nedarbas ir šią žiemą augs to- 
kįuo pačiu tęmpu, kaip jis augo 
tarp balandžio ir liepos mėnesių, 
tai kovo mėnesį bedarbių mes 
turėsime net 675.000. Kiekvienu 
atveju šį rudenį ir žiemą nedar
bo problema bus aštresnė negu 
pereitą žiemą.

Šių metų liepos mėn. darbo 
ieškančiųjų bedarbių buvo dau
giausia Atlanto provincijose — 
30.000 arba 6.6% visų ten esamų 
darbininkų. Quebec provincijoje 
buvo 54.000 — 3.9%, Ontario — 
50.000 — 2.7%, prerijų provinci
jose 12.000 — 1.8% ir Br. Ko
lumbijoje 17.000 — 3.9%.

Įdomu, kad Ontario provinci

jos bedarbių % buvo ne tik ne 
didžiausias, bet pagal žemumą 
antras, tuojau po prerijų provin
cijų, nors į Ontario yra atvykęs 
didžiausias imigrantų skaičius.

Maskva. — Į revoliucijos 40 
metų jubiliejines iškilmes Mask" 
von atvyks Kinijos diktatorius 
Mao.

Otava. — Socialinio kredito 
partijos lyderis Law pareiškė, 
kad jo partija visada paremsian- 
ti konservatorių vyriausybę, jei 
ji vykdysianti rinkimų kampani
joje garsintą programą.

met rūpėjo ir rūpi šiems po
nams. Jei nesiseka biznis — 
spiauti jiems į visas “dvasines 
sritis...

Taip pat; “TŽ” šio rašinio au
torius prieš kiek laiko paminėjo 
faktą, jog kažkurį lenkų įmonė 
JAV išleidžia kaimiško skonio 
sūrius, jų įpakavimą papuošus 
lietuviškomis ir lenkiškomis vė
liavomis, užrašais abiem kalbo
mis. Tuo buvo konstatuota šioks 
toks lenkų - lietuvių bendravi
mas, nors komercinėje srityje. 
Ir ši, regis be jokios didesnės 
reikšmės žinutė, buvo pasigauta 
“Tiesos” rašėjo Stasio Šarūno, 
kuris pasijuokęs iš tokio lenkų - 
lietuvių bendravimo užsieniuose, 
sako, kad dabar nepaliaujamai 
vystosi ir stiprėjo lienkų ir lie
tuviu broliškas bendradarbiavi
mas ir draugystė!
parodė šiemet įvykusios 'lię’tiiVpĮ 
ir lenkų kultūros dekados. 'Gn"-. 
di, į užjūrį pabėgusieji lietuviš
kieji ir lenkiškieji buržuaziniai 
nacionalistai tebesiginčija dėl ne 
esamų teritorinių problemų ir 
pan. Na, šitoje vietoje “Tiesa”, 
turėtų būti kiek atsargesnė. Nors 
komunistinė Lenkija kolkas dar 
viešai ir nebando kelti kokių 
nors teritorinių reikalavimų Ry
tuose, bet nors ir patyliai, bet 
jau vis plačiau pradedama kal
bėti apie Vilnių ir Lvivą. Lenkų 
komunistų ar jų išeivių Vaka- 
rouse apetitai, regis, labai su
tampa ir įsitikinimai yra gana 
vienodi. Gerai matydami ir su
prasdami abi lenkų puses, lietu
viai išeiviai gyvai domisi ir ne
paliaujamai stovi Vilniaus reika
lų sargyboje. Gi šiandien Vilniu
je dirbą “Tiesos” žmonės, gaila, 
bet težvelgdami ir tematydami 
tik vieną lenkiškąją, oficialią 
pusę, be reikalo save migdo ir 
silpnina lietuviškąjį budrumą, 
kuris taip • labai buvo reikalin
gas praeity ir dar jojo prireiks 
ateity ginant Lietuvos sostinės 
ateitį. Nes, kaip gyvenimas rodo, 
savo imperialistinių tikslų , ne
mano atsisakyti nei Londono eg- 
zilai, nei Varšuvos gomulkinin- 
kai. Al. Gimantas.

Atvyko 87 lietuviai
Imigracijos ministerija paskel

bė šių metų antrojo ketvirčio 
imigracijos duomenis bei lente
les pagal tautybę, profesijas,’ly< .me ketvirty nęįmigravo nei vie-

4, o visam pusmety 9, kai pernai 
metų paskutiniame pusmety 25.

Iš Lietuvos šių metų antraja-

tis, atvykimo kraštus ir piliety-į 
bes, duomenis palyginti dar šū 
šių metų pirmojo „ir pereitų me
tų paskutiniojo ketvirčio duo
menimis.

Pagal tuos duomenis antrame 
šių metų ketvirty lietuvių į Ka
nadą atvyko 50, per visą jausme-' 
tį atvyko 87, o pereitų metų pas
kutiniame pusmety 99. (Latvių 
atitinkami skaičiai yra 160, 235 
ir 159; estų — 102, 151, 97). Išvi
so į Kanadą šių metų antrame 
ketvirty imigravo 119.956, pir
majame pusmety 182.416.

Lietuvos piliečių antrajame 
šių metų pusmety imigravo tik

ne, kai visam pusmety imigravo 
T, 'o pernai metų paskutiniame 
pusmety 2. Iš Latvijos š.m. I ket
virty imigravo 5, per visą pus
metį 2. Estijos šie skaičiai yra: 
1, 2 ir 2. Iš Sovietų Sąjungos 
skaitlinės: 8, 15 ir 16. Lenkijos 
skaitlinės žymiai augštesnės: 
184, 284 ir 55. Taip pat iš Jugo
slavijos: 408, 533, 165. Iš Bulga
rijos ir Rumunijos neatvyko nie
kas, o iš Čekoslovakijos tik 5, 7 
ir 18. Taigi iš satelitinių kraštų 
imigrantų skaičius į Kanadą ky
la tik iš Jugoslavijos ir iš Len
kijos. Visur kitur vartai už
sklęsti.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos..

Ontario yra paslėptų

turtų - ir Ontario

kasyklų ministerija

Auksas, uranijus, cinkas ir varis, ni
kelis, geležis ir sidabras — tai dalis 
iš tų turtų, kurie guli šiaurės Ontario 
gelmėse. Kiekvieną dieną didžiuliai šių 
turtų kiekiai yra iškasami ir milijonais 

'‘dolerių papildo mūsų provincijos ūkį.
Tai iš Ontario dovana!

1956 m. $650.000.000 vertės rūdos bu
vo iškasta Ontario, visos Kanados mi- 

’ neralinių turtų širdyje. Ir Ontario ka
syklų pramonė vis dar plečiasi.

„ Atsirandant naujoms kasykloms, jų 
aplinkoje kuriasi naujos klestinčios ben
druomenės. Elliot ežero krante išaugo 
didžiulis miestas, kuris tikimasi, pasieks 
net 20.000 gyventojų.

Ontario kasyklų ministerijos uždavi
nys yra padėti išvystyti Ontario mine
ralinių turtų išteklius ir Ontario kasyk
lų pramonei teikti techniškų ir administ- 
ratyvinių patarnavimų.

padeda atidengti juos

Hon. J. W. SPOONER

Pavyzdžiui, Departamentas kasyklų 
pramonei parūpina žemėlapius, mata
vimo ir kitas technikines žinias. Į admi
nistracinį patarnavimą įeiną įvairūs rei
kalai, kaip užregistravimas atrastų že
mės turtų, kasyklų Įkainavimas, apskai
čiavimai ir. tt Departamentas taip pat 
artimai bendradarbiauja • su kasyklų 
pramone užtikrinime saugumo ir gero
vės visų kasyklų darbininkų.

Teikdama šių patarnavimų 
kylančiai kasyklų pramonei, 
kasyklų ministerija vaidina 
vaidmenį Ontario mineralinių žemės 
turtų išvystyme.

Ontario
Ontario
svarbų

ONTARIO

THE ONTARIO DEPARTMENT OF MINES
Hon. J .W. SPOONER 

Ministeris
H. C. RICKABY ’ 

Ministeris pavaduotojas
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje
Konnp, Jonas. Bielionis miręs 

rugsėjo 11 d. po sunkios ir il
gos ligos, praneša Tiesoje grupė 
draugų.

Jis buvęs gimęs 1909 m. Seiri
jų mięstely, Alytaus apskr., 1930 
m. stojęs Į Kauno muzikos mo
kyklą, kur 5 m. mokęsis kompo
zicijos pas J. Gruodį. Jis para
šęs sonatą fortepijonui, styginį 
kvartetą ir eilę solo dainų bei 
daini| chorui “tarybinių poetų 
tekstais”. Jis surinkęs ir užrašęs 
apie 3.000 liaudies dainų meliodi- 
jų, kurių daugumą ir harmoni
zavęs: Nuo 4945 m. jis dėstęs 
Kauno 4talstybv Gruodžio vardo 
muzikė A mokykloje ir •< dirbęs 
kaip-7^©UTfedys «u miesto “savi- 
veikli»iH)iais”J‘ J ?

(E) -Mokyklų vargai. “Tiesos” 
vedamajame “Laiku pasiruošti 
naujiems mokslo metams” paste
bima, kad dėl lėšų stokos dauge
lis mokyklų negali pradėti re
monto darbų. Daug priekaištų' 
tenka N. Vilnios, Šaltininkų, Ei
šiškių rajonams. Eišiškių vidu
rinės mokyklos pastato statyba 

' turėjusi būti baigta jau 1955 m., 
o statybos darbai tebuvę pradėti 
tik 1956 m. Darbai nebaigti nei 
šiandien. Panaši padėtis esanti 
Kelmėje, kur vietinė statybos 
kontora jau ketvirti metai nie
kaip negali pabaigti vidurinės 
mokyklos statybos. Bėda esanti 
netik su patalpomis, bet ir su va
dovėliais. Visai neseniai Vilniaus 
radijas skelbė, kad šiais metais 
bus išleista mokykloms vadovė
lių net virš 2 milijonų, o dabar 
“Tiesa” rašo: “Eilės metų prak
tika parodė, kad mokytojai, pra
sidedant mokslo metams, negau
na laiku visų programų, vadovė
lių. Sunku kalbėti apie norma
lią darbo pradžią, esant tokiai

' padėčiai”.
(E) Trakuose ir Švenčionė

liuose, atidaromi nauji interna
tai. Tai naujo tipo mokyklos, su
jungtos su internatais. Trakų 5 
klasių mokykloje-internate 
mokinsis ir gyvens 150 vaikų, 
Švenčionėliuose veiks 7 klasių 
mokykla - internatas su 200 vai
kų. Pernai tokie internatai buvo 
atidaryti Kaune, Klaipėdoje, 
Mariampolėje (Kapsuke).

(E) Vis- bėda su pašarais. “Tie
sa” rugsėjo 11 cl-pašarų klausi
mui net vedamąjį paskyrė. “Yra 
daug tokių rajonų, kaip Kybar
tų, Joniškėlio, Rokiškio ir eilė 
kitų, kurie pašarų sukaupė visiš- neblogai gyvenu”, 
kai mažai, q dabar nesiima prie- !

gas laikymas ir nesaugojimas 
esą viena iš skaudžiausių klai
dų, kuri “metai iš metų kartoja
ma daugelyje kolūkių”. Obelių 
rajone visuomeniniams gyvu
liams parūpinta tik 43%, iš hek
taro esą užpajamuota tik po 7,5 
cnt “Aukštaičių” kolūkyje daug 
dobilų palikta laukuose likimo 
valiai. Blogai esą ir su atolais. 
Iš 180.000 ha šienautino ploto iki 
rugsėjo mėnesio pradžios kol
ūkiuose nušienauta tik 8.150 ha. 
atolų iš sėklinių žolių. Švenčio
nėlių rajone šieno paruošta tik 
62% reikiamo kiekio. Laikraštis 
iškelia ir kolchozininkų nesuin
teresuotumą visuomeniniais pa
šarais. “Geriau apsirūpina pa
šarais ir tuo pačiu gauna dides
nę produkciją tie kolūkiai, kurie 
rūpinasi ne tik visuomeniniais, 
bet ir kolūkiečių'gyvuliais”.

Ręformatų Sinodas - Biržuose 
posėdžiavo birželio 16 d. Laiške 
iš Lietuvos apie tai sakoma, kad 
labai mažai reformatų belikę po 
repatrijacijos. Skaičius nenuro
dytas. Kunigų žinomi du. ‘Pa
prašius smulkesnių žinių, tyli
ma tuo klausimu.

Prieš okupacija reformatų bu
vo: apie l.000 vokiečių reforma
tų su atskira parapija Klaipėdos 
mieste (Pfarrer Prieš) jr apie 
11.000 lietuvių ir keletas lenkų 
reformatų kitose Lietuvos daly- I 
se, labiausiai apie Biržus. Jų ku
nigų valstybės etatuose buvo nu
matyta penki.

Jų dvasinis vadovas, generali
nis superintendentas dr. Povilas 
Jakubėnas ,iš Biržų, prieš kele
tą metų mirė evangelikų bažny
tinėj sanatorijoi Šveicarijoj. Dr. 
Konstantinas Kurnatauskas iš 
Kelmės dabar yra pensininkas V 
Vokietijoje. Dabartinis vadovas 
kun. Stasys Neimanas gyvena 
Čikagoj ir verčiasi fiziniu darbu.

Buvęs mokytojas 6š Lietuvos 
rašo: “Dirbu ne savo profesijoje. 
Senąją turėjau mesti ir ėmiau 
dirbti kitoje. Mat, senam žmo
gui senojoje profesijoje jau 
cunku persiauklėti ir nuomonę 
keisti: teigti tai, kuo neįsitikinęs, 
neigti tai, ką dešimtmetį teigiau. 
Gyvenimui simuliacija arba dip
lomatija netinku. Taigi aš ir pa
sitraukiau į šalį, kad nebūčiau 
be reikalo įtarinėjamas ir tam
pomas. Pragyvenimui uždirbu 
trečdali, ką anksčiau uždirbda
vau ir taip, palyginus su kitais,

Senas malūnas ant Anykštos 
monių, kad jų būtų paruošta upės “Pergalės” kolūkio narių 
kiek galint daugiau ir kad visi j perdirbtas į elektros jėgainę ir 
jie būtų tvarkingai laikomi ir j suka 36 kilovatų pajėgumo dina- 
saugojami”. Pašarų netvarkin-1 mo mašiną.

..... “Mano mėgiamiausi -

VISI 1 HAMILTONĄ!!
S.m, spalio 19 d- šeštadienį, 

ROYAL CONNAUGHT 
viešbučio salėje rengiamas

LINKSMAS ŠOKIŲ

VAKARAS
PRIEDE:

TURTINGA LOTERIJA, BENNI FERRI ORKESTRAS, 
ĮVAIRUS BUFETAS ir Lt. Pradžia 7JO vai. vak.

Nuolankiai kviečiame visus Hamiltono ir kitų vietovių lietuvius 
atsilankyti į šį parengimą. Dalyvaudami ne tik patys linksmai 
praleisite laiką, bet kartu paremsite ir mūsų darbą.

_TF Atst. Hamiltono skyriaus Valdyba.

HAMILTON, Ont
Valančiaus vardo šeštadieninę 
mokyklą lanko 15Š mokiniai. Mo 
kykloję yra šeši skyriai, mokyk
los vedėjas J. Mikšys ir dirba- 
dar penki mokytojai.

Tėvai yra labai dėkingi, kad 
mokytojai su dideliu pasiaukoji-, 
irtu sėja lietuvišką sėklą vaiku
čių širdyse. Garbė mūsų moky
tojams—lietuvybės skleidėjams.

V. Auškos Vartų bažnyčioje 
kiekvieną sekmadienį yra trejos 
šv. Mišios: 9 vai. mokiniu Mišios, 
per kurias mokiniai gieda; 10 
vaL ir 11 vai. gieda suaugusių 
choras. Chorams vadovauja di
delis, gabus muzikas kun. Jurk- 
šas, kuris eina ir vikaro parei
gas. J. P.

Mentrealio Liet. Dramos Te
atras rugsėjo 28 d. suvaidino K. 
Borutos “Baltaragio malūną” ir 
kitą dieną vaikams pritaikytą A. 
Gutes “Melagėlį”. Abu vaidini
mai buvo kruopščiai -paruošti ir 
publikai perduoti retu įspūdin
gumu. Originalus buvo ir “Bal
taragio malūno” pastatymas, pir
mas tokio pobūdžio Hamiltone. 
Tikriau apibūdinus tai buvo vai
dybinis veikalo skaitymas, kai- 
kam neįprastas. Toks vaidinimas 
reikalauja iš žiūrovo daugiau su
sikaupimo, o iš artistų didelio 
pasiruošimo.

Visi artistai savo vaidmenis 
atliko kaip tikri profesionalai. 
Malonu buvo gėrėtis jų dikcija, 
taisyklinga lietuvių kalba.

Puikia Vaidyba išsiskyrė Bi
rutė Pūkelevičiūtė -— Jurga, Ka
zys Veselka — Pinčiukas, Bronė

Rekolekcijos Vilniaus Aušros 
Vartų parapijoje prasideda spa
lio 20 d., sekmadienį, su suma. 
Jos baigsis spalio 27 d. Kristaus 
Karaliaus šventėje su suma. Lie
tuviai katalikai kviečiami labai 
skaitlingai dalyvauti. Rekolekci
jas praves žinomas, prityręs re
kolekcijų vadovas salezietis kun. 
Sabaliauskas.

Metinė Šalpos Fondo rinkliava 
po namus pradedama spalio 15 
d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. Tau- 

; tiečių maloniai prašome pagal 
savo išgales paaukoti. Jūsų au
kos laukia vargo mokyklų vai
kučiai, seneliai ir ligoniai Vo
kietijoje. Nuoširdžiai tikime, kad 
hamiltoniečiai, visada jautrūs 
šalpai, ir šiemet parodys savo 
gerą širdį ir dosnią ranką.

ŠF Hamiltono Komitetas.
Linksmas vakaras. Šį šeštadie

nį, spalio 19 d-> Royal Connaught 
viešbučio salėje ruošiamas links
mas šokių vakaras, kurio metu, 
po visų sunkių savaitės darbų, 
bus gera proga pailsėti ir links
mai praleisti laiką savo artimų
jų ir pažįstamų tarpe.

Atsilankydami Į šį mūsų pa
rengimą, kartu paremsite pa
vergtosios tėvynės ir savo brolių 
- sesių išlaisvinimo bylą bei čia 
lietuvybės išlaikymo reikalą.

Vakaro metu veiks turtinga ir 
vertinga loterija, kur visi galės" 
savo laimę išmėginti, gaivinan
tis bufetas ir t.t Gros Benni Fer
ri orkestras. Pradžia 7.30 vai. v.

Malonūs hamiltoniečiai ir visų 
apylinkių lietuviai, nuolankiai Malaiškienė — Uršulė, Leonas 
kviečiame visus kuo skaitlingiau Barauskas — Girdvainis, Henri-

; tina rengėjams pasiaukoti ir ap
lankyti su bilietais tautiečius jų 
namuose iš anksto. Rezultatai 
būtų kelis kartus (turiu mintyje 
žiūrovų skaičių) didesni.

Lietuvišką šeimą sukūrė Lau- 
galys Antanas su Aldona Lan- 
kutyte. Gražios vestuvinės vai
šės buvo parapijos salėje spalio 
28 d-> dalyvaujant per 70 svečių.

A- Laugalys yra uolus skautas 
vytis, daug dirbąs su lietuvišku 
jaunimu.

Linkime gražiajai lietuviškai 
šeimai laimingiausios ateities!

Namų Fondas praėjusią savai
tę susilaukė 4 narių, paskyru
sių po $100: Beniušio Vytauto, 
Kunkulio Vlado, Tauškelienės 
Amilijos ir Tauškelos Vinco (vy 
resniojo). Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Malonu pažymėti, kad iš pp. 
Tauškelų NF turi net 4 narius: 
2 įnešusius — Amiliją ir jos sū
nų Juozą — ir 2 term, pasižadė
jusius.

Kreipiame malonų tautiečių 
dėmesį ir prašome visus konkre
čiai apsispręsti — užėjusiam NF 
v-bos nariui nors apytikriai pa
sakyti datą, kada kuris galėsime 
prisidėtu Nekalbėkime to, kuo ir 
patys netikime. Iš daugelio NF 
atstovų girdimas pasakymas 
“vėliau prisidėsiu” yra nieko ne
sakantis ir primena dainą be pa
baigos. Dabar jau pats laikas, 
kai narių vajus įėjo į antrą fazę, 
pasakyti kada kuris prisidėsime. 
O prisidėti beveik visi galime, 
tik atidėkime visas abejones ir 
svyravimus į šalį. Sk. St.

IA VALSTYBĖS
Amerikos Liet. Bendruomenės 

Centro Valdyba savo biuletenio 
Nr. 8 išleido spausdintą spaustu
vėje.

Valdyba praneša, kad savo biu 
leteny įvesianti skyrių “Tautinės 
mūsų sąžinės sąskaita”. Prane
šime rašo: “CV nutarė registruo
ti visas tas nuodėmes, kurios 
kenkia tautiniam mūsų labui, ir 
už atgailą skelbti jas visų mūsų 
žiniai bei dėmesiui”.

Am.JJB Kr. Tarybos rinkimai 
vyks 1958 m. balandžio 27 d. Da
bartinės Tarybos kadencija bai
giasi 1958 m. gegužės 1 d.

ALT yra paskelbęs, kad 1958 
m. ruošiąs šaukti kongresą Bos
tone. Kadangi tais' pat metais 
šaukiąmas Pasaulio Liet. Sei
mas, tai jo Org. Kom. pirm. prel. 
Balkūnas kreipėsi į ALT pirmi
ninką L. Šimutį, prašydamas pa
daryti viską, kad seimo organi
zavimui kliuvinių neatsirastų. 
Seniau buvo su ALT vadovybe 
susitarta, kad jis Amerikos liet, 
seimo 1958 m. nešauks.

Inž. A. Rudis, kaip JAV dele
gacijos narys į II Pasaulinį Pa
sauliečių Apaštalavimo Kongre
są išskrido kartu su ponia spalio 
2 d. Visoje delegacijoje yra 30 
narių. Jie visi vyksta savomis 
lėšomis .Ponams Rudžiams pa
gerbti spalio 1 d. buvo suruošta 
atsisveikinimo vakarienė Čika-

T gos Lietuvių Menininkų klubo 
■hs patalpose. Joje dalyvavo 20 as-

Lietuviai Piety Amerikoje

Prieš dešimtį metų apleidęs Paryžių, Jacques 
le Flaguais yra dainavęs Broadway, buvęs 
maitre d'hotel ir vedė kanadietę slidžių čem
pionę. Daugumas iš jo kartūnų, kaip jis sako, 
yra be žodžių . . . kilę tomis dienomis, kada 
jis dar išvis nemokėjo kalbėti angliškai.
Tai vienos iš piešinių serijas, paruoštos John 
Labatt Limited, siekiančios paskatinti susido
mėjimu Kanados menininkais.
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šiai atsilankyti į parengimą, už 
ką visiems dėkojame.

TF A-bės Haniiltono~'sk. v-ba. 
| Inž. J. Kšivickas medalio - or
dino gavimo proga buvo pagerb
tas draugų tarpe. Iš Toronto ir 
Hamiltono dalyvavo daug sve
čių. Prieš vaišes inž. Kšivicką 
sveikino kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, pulk. J. Giedraitis ir iš To
ronto J. R. Simanavičius.

Vaišės praėjo labai gražioje 
ir nuoširdžioje nuotaikoje. Sole- 
nizantui buvo įteikta dovana.

Paskutinį-šeštadienį prieš ad
ventą, lapkričio 30 d., parapijos 
komitetas ruošia grandiozinį šo'- 
kių vakarą su labai įdomia prog
rama ir turtinga literija gražioje 
Royal Connaught Hotel salėje. 
Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti.

Šiais mokslo metais vysk. M.

kas Nagys — Baltaragis ir J. 
Akstinas — Pasakotojas.

“Melagėly” raudonu siūlu ėjo 
vedamoji mintis — nemeluok, 
kuri buvo taip vaizdžiai perduo
ta, kad ir patiems mažiausiems 
žiūrovams, kurių, ačiū -tėve
liams, susirinko daug, buvo su
prantama. Tai tikrai auklėjan
čio turinio komiška pasaka, la
bai naudinga mūsų jaunimui, o 
taip pat ir suaugusiems įdomi, 
nes savo tarpe turime melagėlių, 
pralenkiančių net scenoje ma
tytą.

MLDTeatro gastroles organi
zavo ateitininkų kuopa, vado
vaujama energingo pirm. J. Plei- 
nio, kuris atliko didžiausią dar
bų dalį. Gaila, kad tik publikos 
buvo mažoka ir dėlto iš abiejų 
vaidinimų tegauta apie $20 pel
no. Ruošiant tokio augšto lygio 
lietuviškas programas, yra bū-

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 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 paruošta žiemai kros
nis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOZAS žemaitis

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

Krikšč. demokratų kongreso 
nutarimai

Kongresas vyko Pietų Ameri
koje, todėl visai nuoseklu, kad 
pagrindinės temos ir buvo lie
čiančios Lotynų Amerikos eko
nominį, politinį ir socialinį gy
venimą. Šiais klausimais kon
grese buvo daug ir karštai dis
kutuota. Padarytos kongrese iš
vados, priimtos rezoliucijos.

Pietų Amerika, sekdama Eu
ropos anglies ir plieno bendruo
menę, ką nors panašaus ryžtasi 
organizuoti pas save. Nori suor
ganizuoti regionalnes rinkas, pa
naikinti muitus, Įjungiant į vie
ną vienetą lotynų Amerikos eko
nominį, socialinį ir politinį gy
venimą. Tuo reikalu padaryta ei
lė nutarimų.Grįžę atstovai į sa
vus kraštus, šias idėjas skleis sa
vųjų tarpe, kad numatyti planai 
galėtų būti kuogreičiau įgyven
dinti.

Buvo pasiūlytos ir priimtos 
trys rezoliucijos liečiančios pa
vergtuosius kraštus.

Vieną jų pasiūlė Cenrinės Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
Unija, kurioje reikalaujama: 1) 
Kad būtų atitraukta raudonoji 
armija iš centrinės Europos 
kraštų; 2) Kad būtų respektuo
jamos pagrindinės žmogaus tei
sės; 3) Kad visur būtų atstaty
tos demokratinės institucijos ir 
specialiai krikščionių demokratų 
partijos, kurios galėtų laisvai ir 
nepriklausomai veikti, kaipo tik
riausias šių kraštų politinis pa
sireiškimas.

Viena rezoliuciją buvo pasiū
lyta S. Paulyje esančių tautinių 
mažumų iš anapus geležinės už
dangos, kuri siūlo:

1) Rekomenduoti viso pasau
lio krikščionių demokratų parti
joms, kad jos savų kraštų parla
mentuose protestuotų prieš ko
munistų vedamą politiką už
grobtuose kraštuose;

2) Nepaliečiamų ir šventų žmo 
gaus teisiu vardu kreiptis į JT, 
kad jos užtikrintų visėme pasau
lyje tautų ir paskrių žmonių lais
vę.

Paskutiniame, iškilmingame 
plenumo posėdyje dalyvavo ir 
tautinės grupės su savo vėliavo
mis, o vėliavų palydovai buvo 
apsirengę tautiniais drabužiais. 
Nemažas būrys dalyvavo ir lie
tuvių su tautine vėliava. Lietu
vių delegacija aktyviai dalyva
vo kongreso darbuose, kaip re
zoliucijų paruošime ir t.t.

Kongreso metu užmegsti ry-

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT.
✓

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

šiai su kitų kraštų delegatais, ku
rie buvo plačiau painformuoti 
Lietuvos reikalu. “M.L”.

VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
pakeliui į Sao Paulo buvo susto
jęs Rio de Janeiro, kur padarė 
pranešimą Lietuvos ir tarptau
tinės politikos reikalais laikraš
čių ir radijo korespondenams. 
Jo pranešimus ir nuotraukas 
spausdino visi didieji Rio de Ja
neiro laikraščiai.

Aerodrome VLIKo pirmininką 
pasitiko kan. Z. Ignatavičius, 
kurio iniciatyva buvo suorgani
zuotas svečio susitikimas su 
spaudos atstovais, ir būrys lietu
vių.

Lietuvių delegaciją krikščio
nių demokratų kongrese sudarė: 
dr. A. Trimakas, spaudos attache 
K. Čibiras, prof. A. Stonis, dr. E. 
Draugelis ir kun. P. Ragažins- 
kas. Lietuvos konsului Al. Poli- 
šaičiui palydint, delegacija ap
lankė didžiųjų S. Paulo laikraš
čių redakcijas, padėkojo už lie
tuviams rodomą palankumą ir 
taip pat painformavo spaudą 
apie lietuvių pastangas savo tė
vynės laisvės kovoje.

Dr. A. Trimakas atvyko į Pie
tų Ameriką kaip VLIKo pirmi
ninkas ir kaip Centro Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
Tarybos vicepirmininkas. Nuola
tinis dalyvavimas kr. dem. kon
greso posėdžiuose svečiams ne
davė galimybės plačiau susipa
žinti su lietuvių kolonija S. Pau- 
lyj’e, tačiau ir tuo atliekamu 
liuoslaikiu jie aplankė vieną ki
tą lietuvių šeimą. Sekmadienį, 
rugsėjo 22 d., dr. A. Trimakas 
kalbėjo abiejuose lietuviškuose 
radii o pusvalandžiuose. 3 vai. 
p.p. V. Zelinos gimnazijos salėje 
buvo sušauktas susirinkimas, 
kurio metu sveikinimo kalbą pa
sakė K. Čibiras, o išsamų pra
nešimą, padarė dr. A. Trimakas, 
vaizdžiai ir plačiai nupasakoda
mas susirinkusiems apie dabar
tinę padėtį pavergtoje Lietuvoje 
ir VLIKo darbus. Publika po su
sirinkimo suaukojo 9.375 kruzei- 
rus laisvinimo darbams. Be abe
jo būtų suaukota daug daugiau, 
jei ne biaurus lietingas oras, ku
ris daugeliui sutrudė atvykti į 
susirinkimą.

Dėl laiko stokos, maloniems 
svečiams neteko susipažinti su 
S. Paulo jaunimu — mokslei
viais ateitininkais, lietuviškąja 
mokykla ir jos darbuotojais.

Rugsėjo 23 d., svečiai išskrido 
j Montevideo, iš ten į Argentiną, 
kur buvo numatę aplankyti tai
pogi lietuviu gausesnes koloni
jas. Svečius išlydėjo atvykę į ae
rodromą Lietuvos konsulas Al. 
Polišaitis su ponia, S. Paulo lie
tuviškos spaudos korespondentai 
ir kt. a D.

nąenų.
Čiurlionio galerija Čikagoje 

atidaroma spalio 20 d.
Kun.. Pr. Valiukevičius, Ro

chester, N.Y., šv. Jurgio parapi
jos klebonas, išvyko į Europą. - 
Jis buvo prašęs sovietų .leidimo* 
įvažiuoti ir į Lietuvą, tačiau jam 
buvo atsakyta, kad galįs važiuoti 
į Maskvą ir kitus Rusijosi mies
tus, bet ne į Lietuvą. r
- Kun. Jonas Bakšys Lenkijos 
lietuviams knygoms pirkti pa
aukojo $310 ir dar $5 joms per
siųsti.

Jonas Bučinskas, gyv. Balti- 
morėje, rugsėjo 20 d. išlaikė eg
zaminus ir įgijo visas architekto 
teises.

Am. LRKat. Federacijai pa
skirta $1.200 iš kun. Jurgio V. 
Inčiūros palikimo. Testamento 
vykdytojai yra prel. J .V. Mi
liauskas ir P. Margis.

Dr. K. Girtautas praėjusio mė
nesio gale grįžo iš Europos. Nau
jas jo adresas: 22 Norton Avė., 
Dallas, Penna., USA.
•A. M. Vokietaitis yra sparčiai 

garsėjantis Čikagoje televizijos 
solistas baritonas.
VOKIETIJA

Hamburgo lietuviai rugsėjo 14 
d. išėjo pirmą kartą iš stovyklos 
ribų viešai paminėti savo Tautos 
šventės. Salė pavyko gauti ge
ra — šv. Teresės bažnyčios, pa
kvietimai buvo laiku pasiųsti, 
programa turėjo suvilioti kiek
vieną sveikų principų lietuvį, 
deja, dalyvių skaičius buvo per 
mažas.

Paskaitą skaitė Valius iš Weh- 
neno, meninę programą atliko 
sol. Joana Liustikaitė.

Po koncerto įvyko vaišės ir pa
silinksminimas. Protarpiais pa
sigirsdavo lietuviškų plokštelių 
muzika. Tada jaunimas pajudė
davo ir prisimindavo mokykloje 
išmoktus šokius: Suktinį, Noriu 
miego, Ant kalno karklai siū
bavo ir kt.

Mūsų svečias, Hamburgo kon
servatorijos docentas p. Franz- 
ke, susižavėjo lietuviškomis vai
kų dainomis ir keletą tuojau už
sirašęs pažadėjo jas perteikti vo
kiečių vaikams ir supažindinti su 
jomis Hamburgo visuomenę per 
vietos radiofoną.

Luebecko lietuvių bendruome
nę sukrėtė netikėta mirtis a a. - 
Teodoro Daukšo, gimusio 1924. 
III. 2 d. Lygumuose prie Šiaulių.

Dešimts' metų 'kankinamas 
džiovos aplankė kelias sanatori
jas, ant savo kūno išmėgino vi
sus daktarams žinomus vaistus. 
Daug iškentėjo ne tik fiziniai, 
bet ir dvasiniai. Kentėjo visad 
tikrai didvyriškai. Nežiūrint vi
so to, turėjo pakankamai jumo- ' 
ro ir energijos rūpindamasis lie
tuviškais bendruomenės reika
lais. Neapsiėjo be jo vietos lietu
viai nei Įvairiuose minėjimuose 
nei šventėse.

Ligoninėje dalyvavo visuose 
oarengimuose. Priklausė; ligoni
nės šachmatų klubui ir buvo 
aktyvus stebėtojas, o kartais net 
teisėjas. Per paskutinius 7 
tus Luebečko ligoninėje jis spė
jo įsigyti net tikrų draugų dak
tarų, ligoninės personalo ir pa
cientų tarpe. ,

Jis buvo pavyzdingiausias li
gonis yisoje sanatorijoje. Labai 
norėjo gyventi ir viską darė, kad 
tik pasveiktų ir galėtų išvykti 
pas savo žmona Jadvygą, duk
ras Birutę ir Rūtelę, gyvenan
čias Huntington Station, Liny, 
267 Broadway, USA, ir dar pasi
matyti su savo motina Barbora 
bei sesute Lina, pasilikusiomis 
Šilutėje.

Deja, sulaukęs Kristaus am
žiaus mirė, 1957. IX. 15 d.

Laidotuvėmis pasirūpino jo 
geras draugas Mikas Masilionis - 
su visais Luebecko lietuviais. Ge 
dulingas pamaldas ir visą litur
gija atliko kun. V. Šarka. Atsi
sveikinimo žodį tarė visu lietu
vių vardu E. žilius. Luebecko 
miesto kapinėse, Vorwerker- 
strasse, vietos lietuviai velionį 
labai gražiai palaidojo, palydė
dami karstą, nuoširdžia malda ir 
uždėdam iant kapo 11- gražiausių 
vainiku.

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei 
maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kainas. /
Pcs mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odl* 
nių kurtkių, botų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

Toio pot galime pasiųsti iš Kanados oro , *<tu lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos . Iš Švedijos ••**»<♦* nnkietilius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 ^g. muilo 
$8.75; 10 kg. kiautiniu taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kas laikrodis, 17 j$w. $27.00.

Telefonas JA. 9-9870.
valaMos nuo 10 vai. ryto iki 7 rtl. vakaro kasdien, išskyrus 

sekmadienius ir pirmadienius.

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

★ 

♦

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKU BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų ttuntmioi j Vakarų Vokietijų 

U Danijos sandėlių:

Siuntinei be muito ir golimo siųsti 
tiek, kiek norite. Prisiųskite pinigus 
ir odresg ir gavėjos per 2-3 savaites 

visus maisto siuntinius gaus.

20 sv. cukraus ............ . $3.75
100 sv. kvietinių miltų ..... 12.70
20 sv. ryžių .................... .. 5.85
14 sv. taukų ............  .. . 5.50

3 sv. kavos /dėžutė/ 9.80

SIUNTINIAI | RUSIJOS 
TERITORIJĄ:

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

ougšto kraujo spaudimo ir kt.

2 kostiumams ir 2 palioms medžiaga 
su pamušalais nuo $30 iki $100.

Carpatia Export
539 NOTRE DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Man. 
Sav. S. BUJOKAS.

Dabar pats laikas užsisakyti

ANTRUOSIUS LANGUS (storai windows)

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

Lakeview Furniture
* t.

COMPANY
1096 OGDEN AVE.

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

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.
■ i ii ............. . .i i n ■ i ..iii— — ■i. .—» f.

' • • a /
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Hamiltono jaunimas siekia mokslo
Šiemet mūsų kolonija gali pa

sidžiaugti didesne grupe jaunųjų 
tautiečių išeinančių į savistovų 
po eilės mokslo metų gyvenimą 
arba pasukusių į universitetus 
siekti augštojo mokslo. Malonu 
šia proga supažindinti su jais lie
tuvių visuomenę ir palinkėti 
jiems geriausio pasisekimo.

šiemet jų tarpe turime Kvedarą 
Vaidotą ir Mušeiką Valdą.

Teresė Virbickaitė šį pava
sarį, po trijų mokslo metų, bai
gė St. Josephs Nursing School. 
Sėkmingai išlaikiusi egzaminus, 
ji liko dirbti toje pačioje ligoni
nėje vaikų skyriuje.

T. Verbickaitė gimė 1936 m. 
Kybartuose, kur dar spėjo baig
ti pradžios mokyklą. Vokietijo
je užbaigusi 4 klases lietuviško
je gimnazijoje, atvyko į Kana
dą ir įstojo į Cathedral High 
School 11-tą klasę. Šią gimnaz. 
baigė 1954 m., apsisprendusi tap
ti gailestingąja sesute.

Malonu kartu su ja pasidžiaug
ti taip gerai pasiekusia savo nu
matyto tikslo.

V. Kvedaras gimė 1939 m. sau
sio 15 d. Suvalkijoje. Vokietijo
je baigė 3 skyrius. Į Kanadą at
vykęs baigė šiais metais Kated
ros gimnazijoj 13 klasių ir šį ru
denį įstojo į Toronto un-tą, pa
sirinkdamas odontologiją. Kaip 
buvęs gabus mokinys gavo val
džios — Dominion Provincial — 
stipendiją $500. Tikisi dar gau
ti Atkinson Foundation Bursa- 
ry $400. Be to, vasaros atostogų 
metu dirbo Angel Stone.

• ...,x

' '• ^8»/*** dįg
...j../

Rita Kemežytė, gimusi 1936 m. 
• Kaune, baigiantis karui atsidūrė 

Vokietijoje. Čia ji Įsigijo lietu
viškąjį pradžios mokslą, o atvy
kusi į šį kraštą baigė prieš 3 m. 
Katedros mergaičių gimnaziją. 
Gegužės mėnesį baigė gailestin
gųjų seserų’mokyklą- prie šv. 
Juozapo ligoninės ir dabar dirba 
Ontario Hospital.

Trečioji lietuvaitė baigusi to
kią pat seserų mokyklą, yra jau 
čia gimusi Ivanauskaitė. Jj sese
rų mokyklą baigė prie General 
Hospital. Deja, jos nuotraukos 
nepavyko gauti. .

Dalis mūsų gražiojo jaunimo 
pasiryžo kopti į mokslo viršūnes.

East Upholsterings
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptrauktam 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų. w 
Telefonas HO. 3-5493

Mureika Valdas Tadas gimė 
Suvalkijoje 1939 - m. balandžio 
20 d. Vokietijoje buvęs liet. pr. 
mokyklos 4-tame skyriuje, ją pa
liko 1949 m. ir sausio mėn. įsto
jo į V-tą skyrių Kitchener, Ont. 
tuo metu “Kitchener .Register” 
buvo įsidėjęs ilgoką straipsnį 
apie Valdą, pastatydamas jį pa
vyzdžiu, kaip stebėtinai greit iš
mokusi anglų kalbą. Į Cathedral 
High School jis įstojo 1952 m., 
kurią sėkmingai baigė šių metų 
pavasarį. Šiuo metu V. Mureika 
pradėjo studijas Toronto un-te, 
pasirinkęs farmacinę chemiją. 
Tis jau kelias paskutiniu metų 
vasaras dirbo Defasco, tokiu bil
du iš anksto susitaupydamas ke
letą tūkstančių studijoms.

Abu jaunuoliai laimėjo taip 
vadinamas School Letter. Kated j 
ros gimnazijoje jas gauna tik tie 
mokiniai, kurie pasižymi moks
le, sporte ir gimnazijos kultūri
nėje veikloje. Praėjusiais me
tais jas gavo, tik 7 mokiniai iš 72.

Malonu pažymėti, kad ir Vai
dotas ir Valdas aktyviai dalyva
vo lietuviškame organizaciniame 
gyvenime. Būdami ateitininkų ir 
skautų eilėse, jie daug prisidė
jo prie lietuvybės skiepijimo sa
vo jaunesniųjų draugų tarpe.

Linkime jiems visu nuoširdu
mu pirmaisiais baigti universi
tetą, o taip pat ir Toronte įsi
jungti į studentišką lietuvišką 
veiklą. Sk. St.

95” APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

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

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

mo šiame darbe 
garantuoja jums, kad 
tai puikūs gaminiai.

Išausti, kad laikytų, ne
svarbu, kiek kartų 

prosysite. Vyrams ir 
berniukams pagamintų 
unijos kostiumų, marš

kinių ir kelnių.

GARSŪS 
nuo 1868 metų 

95-FO-6

NAUJOS KNYGOS
St. Raštikis, KOVOSE DĖL LIE

TUVOS. Korio atsiminimai, II 
išleido "Lietuvių Dienos", Los An
geles, Calif., 1957, 688 psl. Tira
žas 2.000 egz. Kaino: įrištas $7, 
neįrištos $6.50.

šis antrasis buvusio Lietuvos 
kariuomenės vado atsiminimų 
tomas pradedamas paskutiniu 
posėdžiu prezidentūroje 1940 m. 
birželio 15 d. rytą ir baigiamas 
grįžimu į JAV 1953 m. rudenį po 
trumpo palyginus laikotarpio 
darbo VLIKe, apie kurį autorius 
dėl suprantamų priežasčių nieko 
tikslesnio nepasako. Vadinasi to
mas apima 13 metų laikotarpį, 
gausų įvykiais Lietuvos gyveni
me, kuriuose daugeliu atvejų te
ko ir autoriui dalyvauti. Ypač 
įdomūs pirmosios bolševikų ir 
vokiečių okupacijos laikai, kai 
jam teko pergyventi Lietuvos 
kariuomenės tragediją, o paga
liau ir pabėgti iš krašto, kad grį
žęs neberastu savo visų trijų dūk 
relių; vokiečių okupacijoje jam 
tenka atsilaikyti prieš nuolatinį 
spaudimą savo žodžiu ir pavyz
džiu patraukti Lietuvos jaunimą 
“naujosios Europos” *■ kūrimui. 
Visa tai pavaizduota pradedant 
įvykiais Berlyne dar prieš vo
kiečių - rusų karo pradžią. To
liau kaip jis buvo nuskraidintas 
i Lietuvą, kad ten pasidarytų vo
kiečiu įrankiu, kaip to atsikratė 
ir išliko iki naujo pabėgimo nuo 
artėjančių bolševikų 1944 m.

Toliau autorius pasakoja, kaip 
jis su žmona gyveno Regensbur- 
ge dirbdamas fabrike, o vėliau 
kontoroje, kaip vokiečiai dar 
kartą bandė ji panaudoti Lietu
vos vyrams į vokiečių karinius 
dalinius patraukti, kaip jam te
ko dirbti visuomeninį darbą gy
venant DP stovyklose Ręgens- 
burge ir Scheinfelde, o pagaliau 
kaip teko kurtis JAV — išpra- 
džių dirbant Los Angeles fab
rike, paskiau Syracuse universi
tete ir kaip tas darbas buvo nu
trauktas išvykstant neilgai misi
jai i VLIKą.

Kaip autorius kūrėsi 1953 m. 
rudenį iš ten grįžęs, atsimini
muose jau nebepasako j ama.

I autoriaus atsiminimus, toje 
vietoje, kur pasakojama kaip 
1941 m. buvo pargabentas lėktu
vu į Kauną, yra įterpti atsimini
mai autoriaus žmonos Elenos, 
•kuri pradeda taip pat nuo savo 
šeimos bei savo .vaikystės, bet 
plačiausiai nupasakoja įvykius 
nuo vyro pabėgimo į Vokietiją 
iki jo grįžimo — nupasakoja, 
kaip ją čekistai iš pradžių tardė 
namuose reikalaudami išduoti, 
kas padėję vyrui pabėgti, kaip 
vėliau suėmę laikė kalėjime pro
tarpiais nugabendami naktimis 
tardyti į saugumo rūmus, kaip 
paskelbė, kad netrukus išvešią į 
Kazachstaną, kaip pagaliau pra
sidėjęs karas išvadavo iš kalė
jimo, bet laisvėje pritrenkė ži
nia, kad dukrelės su tėvais ir 
brolis dailininkas išvežti į Si- 

ibirą.

Kaip ir I tome, autoriaus pasa
kojimas yra gyvas, pagaunantis 
ir nuoširdus. Bereikalo autorius 
betgj čia leidžiasi į polemikas su 
savo oponentais, pasireiškusiais 
oerijodinėje spaudoje pirmajam 
tomui pasirodžius. Teisybė, kad 
nemažai tu oponentų pasirodė 
visiškai be “atasajų” ir nu$vaičio 
io kažinkur. Bet šitokių nukry
pimu niekas negali atitaisyti, 
nes jų autoriai juk ne klydo, bet 
ouikiai žinojo ka rašą ir sąmo
ningai tą rašė. Ginčytis dėl to, 
apeliuoti į logiką ar padorumą 
juk yra beprasmis reikalas. Ir 
bereikalo autorius daugely vie
tų nebeiškenčia ir pradeda po
lemizuoti ar dievažytis, tuo bū
du iš atsiminimų pereidamas į 
publicistiką. Žinoma, tai ne- 
'engva, bet būt geriau buvę au
toriui stoikiškai nekreipti į nie
ką dėmesio ir iki galo išlikti me- 
muarininku. Autorius lyg ir pa-, 
sižada, jei bus galimybės, para
šyti dar trečią atsiminimų tomą, 
kuriame atsakyti ir į visus jį 
puolusiųjų priekaištus. Tikrai 
būtų įdomu išgirsti dar kai ką 
naujo iš generolo turiningo gy
venimo, tačiau jei tai būtų tik 
polemika su oponentais, atsimi
nimai būtų žymiai nuvertinti

Gudaitis,

DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS ALGIRDAS

Dr. K. Gudaitis, LIETUVIAI 
EVANGELIKAI. Išleido spaudos 
b-vė "Rūto", Hamilton, Ont., 1957 
m., finansuojama autoriaus ir Liet. 
Ev. Liut. parapijos Čikagoje, at
spausdinta 700 egz. Tekstą rinko 
sp. b-vė "Žiburiai" Toronte, spau
dė ir įrišo "Rūtos" spaustuvė. 434 
psl. Kieti viršeliai. Kaina $5.

Lietuvių evangelikų praeitį 
bei jų gyvenimą apžvelgianti li
teratūra yra negausi. Nedaug 
yra liet, reformatų praeitį lie
čiančios literatūros, o dar ma
žiau jos apie liuteronis, ypač liu
teronis Didžiojoje Lietuvoje. 
Šios knygos autorius šioje srity
je yra tikras pijonierius. O jo 
užsimojimas didelis. Vienoje 
knygoje norima apžvelgti visą 
lietuvių liuteronių praeitį, aptar
ti ryšius su kitomis protestantiš
komis bendruomenėmis bei iš
kelti dabartinę padėtį.

Tuo būdu reikalas yra dvejo
po pobūdžio. Iš vienos pusės tai 
lyg ir istorinė studija, iš kitos 
pusės lyg atsiminimai iš lietuvių . ,.
liuterioniu kovų dėl išsivadavi- Į k^his; gerai žino. Iš jo viso darbo 
mo ’ iš vokiečių vadovybės bei ’ **“ i'~~
pastangų išlaikyti savarankumą. 
Kadangi autorius tose išsivada
vimo kovose pats aktyviai daly
vavo, tad jo pasakojimas čia yra 
vaizdus ir gana išsamus. Jis čia 
pateikia eilę dokumentų, bet 
šiaip jokių šaltinių nenurodo, 
tad jo pasakojimas laikytinas at- 
siminiminio pobūdžio pasakoji
mu. Jis gana gyvas, išsamus, pa
gaunantis ir atskleidžia daug 
momentų, kurie plačioms lietu
viškoms masėms nebuvo žino
mi, kaip taip pat nedaug yra ži
noma apie dabartinius lietuvių 
evangelikų liuterionių bažnyti-

Kadangi Paškevičiui labiau 
rūpi slavų “rusų” reikalai, tat 
jis savo veikale “The Origins of 
Russia” daugiau dėmesio pa
švenčia Algirdui, negu Kęstu
čiui, apie šį tepasakydamas, kad 
jis “labai daug pagarbos iš savo 
tautos užsipelno” už gynimą 
valstybės ribų nuo Ordino puoli
mų. Sako: “Algirdui, labiau ne- 
?u Kęstučiui rūpėjo išplitimas 
slavų kraštuose. Jis dusyk vedė 
ir turėio" dvyliką sūnų. Vyriau
sią, Fedorą pasodino, valdyti 
Ratna (gal ir Kobrynės miestą). 
Andrius gavo Polocką, Dimitras 
Brianska. Konstantinas Černigo
vą ir Čartorijską, Vladimiras 
Kiivą. Algirdas, rodosi, daugiau 
žemių valdė, negu Gediminas. 
Valstybės riba, matyti, ėjo Ūm
ia: Riazna, Lukovnikovo, Ose- 
čen, Ržev, Fominskos, Berez- 
vesk, Kliapen, Kozlovo ir Viaz- 
ma .

Tuometinis Lietuvos valstybės 
pobūdis buvęs kariškas: XIV 
amž. Lietuva, virš- visko, buvo 
kariška valstybė. Graikas Nike- 
phorus Gregoras (miręs 1360 
m.), matyti, reiškė Konstantino
polyje viešpatavusias pažiūras, 
kada, apie Lietuvą rašė: “Vie
no valdytojo klausą lietuviai 
skaitlingi ir drąsūs. Jų valdovas 
viršina visus kitus Rusų kuni
gaikščius krikščionis savo galia 
ir kariuomenės karišku pajėgu
mu. Jis totoriams nemoka jokių 
duoklių, kaip kiti, nes jo valsty
bė labai didelė ir gerai aptvir- 
tinta”. Šitą pažiūrą patvirtina 
totorių elgesys, kurie vis veng
davo didelių susikirtimų su Lie
tuva. Mes, taip pat žinome, kiek 
vargo bei pastangų dėjo vokie- ^kariškos paramos kovoms prieš

nika pripažįsta, kad lietuviai bu
vę “viri ‘ experti et subtiles in 
bello” (buvo patyrę ir kare su
manūs vyrai).

, Tačiau, Lietuva ne vien karo 
žygiais plitusi slavų kraštuose. 
P. sako: “Lietuviai slavų kraš
tuose netrukdė pasilikti seno
vei (starina, status quo). Lietu
vos valstybė buvo labiau federa
linio pobūdžio, bent imant Po
locką, Vitebską ir Smolenską, 
kurie turėjo plačią autonomiją. 
Akivaizdoje to meto antagoniz
mo tarp Rytų ir Vakarų Bažny
čių (stačiatikių ir katalikų), į 
akis metasi religinė Lietuvos 
valdovų pakanta, kuri •įrodo jų 
politinį subrendimą ir išmin
tį... Laikui bėgant, susidarė pa- 
protis, kad lietuvis, pąskirtas 
valdyti * slavų kraštą, krikštyda
vosi “rusu”. Pirmas pavyzdį da
vė Mindaugo sūnus Vaišvilaks’L 

Slavų kraštus prie Lietuvos 
rišo ir kunigaikščių vedybų po
litika. Algirdas, pavyzdžiui, at
ėjo užkuriomis Vitebsko kuni
gaikštytei, kuri buvo paskutinis 
įpėdinis šeimoje. Tuo būdu jam 
kraičiu teko Vitebskas. Liubar
tas panašiai įsikūrė Valuinėje.

Be to visko, P. sako: “Nerei
kia pamiršti ir lietuvių sumanu
mo pasinaudoti kaimynų tarpu
savio ginčais, kaip va: Polocko 
su Livonijos ordinu,\Polocko su 
Naugardu ir Pskovu, Rygos ar
kivyskupo ir Livonijos ordino, 
slavų ir totorių, tarp pačių toto
rių. tarp Maskvos ir Tverės ar 
Nižnij Novgorodo”.

Lietuvių-slavų valstybinis so
lidarumas buvęs naudingas 
abiems pusėms. Lietuviai gavę

čių ir Livonijos ordinai kariau
dami su Lietuva .Livonijos kro
nika dažnai kalba apie lietuvių 
“schones her” (puikią kariuome
nę) ir “manchen helt” (daugelį 
karžygių). Petro Dusburgo kro-

nius reikalus čia išeivijoje. Dr. 
Gudaitis juos aptaria taip pat 
apžvelgdamas visą lietuviškų 
liuterionių parapijų kūrimosi is
toriją. Visur autorius pasirodo 
griežtas lietuvis patriotas, o ka
dangi yra buvęs konsistorijos 
narys ir jos prezidentas, tad rei-

Kat. kaina Dabar 
.... $3.00 $2.25

Terros knygos atpigintomis kainomis
Visę spalio mėnesį Terros leidiniai 

trečdaliu pigiau jų kataloginių kainų
BELETRISTIKA

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, A. Vienuolis, romanas, I t.
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, pašoku knyga jaunimui ...... „........
JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI, arabu pasakos ... 
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, L. Dovydėnas, apys. jaunimui 
SENAS KARĖMS MATATUTIS, J. Jankus, apys. joun. 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, B. Sruoga, apysaka jaunimui ... 
PABUDIMAS, A. Škėma, drama .......... .........................
GIMDYTOJA, Francois Mauriac* romanas . ...................
PIRMOJI NAKTIS, L. Pirandello, rinktinės novelės..........
TOMAS NIPERNAD1S ,A. Gailit, romanas ............... . .
UŽUOVĖJA, Marius Katiliškis, romanas .........................
ŠVENTOJI INGA, A. Škėma, novelių knyga ...................
MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis, satyrinė apysaka ..........
KOLOMBĄ, Prosper Merimee, romanas 
BROLIAI DOMEIKOS, L. Dovydėnas, romanas ............
RYTU PASAKOS, V. Krėvė, pasakų knyga .....................
PROBOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas .........................................
KAZIMIERAS SAPIEGA, B. Sruoga, istorinis veikalas.... 
KAROLIAI, Guy de Maupassant, rinktinės novelės 
BARA B AS, Paer Logerkvist, romanas .............................
DIAGNOZĖ, A. Kairys, komedija .....................................

ATSIMINIMAI IR APYBRAIŽOS
ŽEMĖ DEGA, J. Savi^kis, užrašai iš II pas. karo, I 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, J. Cicėnas ................................

POEZIJA
LYRIKA, 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 ........
VĖJO DAINOS, I. Nasvytytė ...........................................
TEBŪNIE TARTUM PASAKOJ, L. Sutemo

KITOS KNYGOS
ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS, V. Borovykor 
LIETUVOS ISTORIJA, Dr.V.Sruogiene, vadovėlis mokyki 
GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, Dr.P.Jonikos, kolbos dol. 
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS, monografija ir atsiminimai

' KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
NEMUNO SŪNŪS, A. Voluckos, romanos, I t..................
NEMUNO SŪNŪS, A. Voluckos, romanos, II t..................
NAUJAS VEIDAS, A. Norimos, novelių knyga .....
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Užsakymus ir pinigus siųskite:
TERRA, 3333 So. Halsted St, Chicago 8, m.

įdomiausios vietos ir yra tos, kur 
pasakoja apie įvykius, kuriuose 
pats dalyvavo, t.y. nepriklauso
mos Lietuvos Taikais. Istoriniai 
skyriai yra silpnoki. Blogiausia, 
kad nenurodomi šaltiniai. Refor
macijos pradžia Lietuvoje pa
vaizduojama išverčiant persenu- 
sios Adomowicz studijos apie 
liuteronis Vilniuje porą skyre
lių, lyg nebūtų rimtesnių apžval
gų. Vėl kaikur autorius nurodo 
savo šaltinį kalbėdamas apie liu
teroniškąją raštiją — nurodo 
prof. Vaclovo Biržiškos studijas, 
kurios autoriui šiuo atžvilgiu, at
rodo, ir buvo pagrindu, nors ir 
nevisur minimos. Knygos gale, 
tiesa, yra 3 pusi, “svarbesniųjų 
šaltinių” sąrašas. Gaila, kad nėra 
vardu bei vietų rodyklės.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
metodiškai iš šitokios studijos 
galima būtų dar daug ko pagei
dauti, tačiau autoriaus įdėta į 
ją daug nuoširdaus darbo ir su
rankiota daug vertingos medžia
gos.

ordinus, nes slavų dalyvavimas 
lietuvių karo pulkuose, pastebi
mas nuo 1237 metų (prie Min
daugo). Jei lietuviai išvengė lat
vių ir prūsų likimo, sako P., tai 
vien dėl to, kad galėjo patelkti 
slavus padėti gintis. Slavams gi 
buvo užtikrinta kultūrinė plati 
autonomija: neliesta jų papro
čių, tikybos ir vietinės savival
dos (ir kalbos). Šalia to, jie bu
vo apsaugoti nuo nuolatinių tar
pusavio ginčų, kuriuos vedė to 
meto rusu kunigaikščiai ir nuo 
totorių užgaidų. Tą solidarumą 
kiekvienas prabėgąs metas vis 
stiprino. Slavai nebuvo atstum
ti net nuo diplomatinių patarna
vimų valstybei.. Slavų nepritari
mas, sako, paveikęs Gediminą 
Besikrikštyti kataliku.

Vienu žodžiu, slavai Lietuvą 
skaitė savo “tėvyne Lietuva”. 
Nestebėtina, jei Algirdas ir pa
skelbė šūkį: visos rusų žemės 
turi priklausyti Lietuvai (vokie
čių Ordino kronika jo žodžius 
lotyniškai šitaip cituoja: “Omnis 
Russia ad Litwinos debeat sim- 
pliciter pertinere”). P. sako:

“Lietuvos valdomi slavai turėjo 
pilną teisę auklėti viltį, kad Lie
tuva galiausiai atsisakys protė
vių pagonybės, apsikrikštys ir i 
tikyba pasidarys tokie pat “ru
sai” kaip jie. Matyti, panašių vil
čių turėta ir graikų Konstanti- 4 
nopolyje” (kuris stačiatikiams 
buvo kas katalikams Roma).

Bet Lietuva vis buvo pagoniš
ka ir Konstantinopolio politika 
aiškiai linko stačiatikiškos Mas- 
vos pusėn. Mūsų kunigaikščiai 
gal ir būtų greičiau palinkę “ru
sais” krikštytis, jei Maskva, ar 
Konstantinopolis „būtų užtikrinę 
kietos ir nedvejojamos kariškos 
paramos pagrindiniam Lietuvos 
reikalui — apsiginti nuo vokie
čių ordinų puolimo. Laiške Kon- . 
stantinopolio patriarkui Algiu-,mi: 
das teigė, kad jis teturįs du jDŪr-ųhU 
tinu priešu: Maskvą ir vokiečių • ■. • 
Ordiną. Algirdas karo žygiais 
tris syk pasiekė Maskvos vartus. 
P. pasakoja: “1368 metais jis iš
stovėjo tris dienas prieš Mask
vos mūrus..Po to, 1370 metais iš
stovėjo kiek , ilgėliau, bet visgi 
paskubomis pasitraukė pabūgęs 
nenugalėto priešo. Trečias žygis, 
1372 m., buvo būdingiausias. Abj 
pusės ruošėsi mūšiui, bet nei vie
na pusė nenorėjo pradėti, ir po 
kelerių dienų susitaikė. Algirdas 
ir Dimitras išsiskyrė nieko neiš
sprendė. Matyt, abu juto esą ly
gūs pajėgumu ir bijojo rizikuo
ti. Gali būti juos prilaikė, vie
no baimė totorių, o kito vokiečių 
ordino, kurie būtų džiūgavę, jei 
viena, ar kita pusė būtų pralai
mėjusi”.

Vokiečių puolimai tuo metu 
buvo ypač įkyrūs. 1362 m. jie pa
ėmė Kauną, o 1365 m. priėjo prie 
Vilniaus. -Keletą mėnesių prieš 
Algirdo mirtį, 1377 m. jie vėl ap
gulė Vilnių, o 1367 ir 1375 m. 
puolė Trakus. P. mano: “Lietu
va dar įstengdavo atlaikyti prie
šo puolimus, bet nežiūrint viso 
jos narsumo ir pasiaukojimo 
dvasios, galutina išvada, rodosi, 
jau buvo rašoma”. Dlugošius pa
sakoja, būk Vytautas sykį sakęs, 
kad lietuviams tebuvo tada likę 
arba* pasekti prūsus ir pražūti 
tėvynės pelenuose, arba išsi
kraustyti į kurį apytuštį kraštą 
pietryčiuose. . • '

Tokiu būdu, P. sako: “Algirdo 
vaidmenį slavų kraštuose iške
liant, visgi turime atsiminti, kad 
šis be galo gabus valdovas neiš
sprendė pagrindinių politinių 
Lietuvos galvosūkių; Jis neatsi
kratė Ordino puolimų ir nesusi
grąžino iš jo tautiečių atimtųjų 
žemių. Neprijungė jis nei visų 
rusiškų žemių prie Lietuvos ir 
neūžkariavo Maskvos. Tokiu bū
du mylimam sbvo sūnui Jogailai 
paliko svarių sunkenybių”.

Vyt. Sirvydas.

Kultūros ir knygų pasauly

Nuo galvos skausmų
ir skilvio negalavimų

susiJMMB 
su savo giminėm* 
ten gyvenančiais arba atvykstan

čiais ii LietavoV

Nuvykti galimo laivu "Bator/ ka> , 
mėnesį. Nesezoniniu laiku nuaUi-

'/dos J-/
Užsisakykite vietas pigiausiai ir

■'■J

FOUR SEASONS 
TRAVEL

"■■../•■i-/- :. ■ -7/ 7

; 109 Bloor St. W., Toronto
TH. WAv 3-9484 ir WA. 3-9715

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO-
SELTZER

Tik Bromo sku
biai pagalbai

. Vaikų laikraštėlis “Eglutė” 
kreipėsi su specialiu atsišauki- 
jnu į visus lietuvius, prašydama 
aukų, nes iš prenumeratos mo
kesčio neišsilaiko. Metinė “Eg
lutės” prenumerata $4. Aukas ir 
prenumeratas siųsti šiuo adre
su: “Eglutė”, Immaculate Con
ception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Conn,, USA.

Liet. Saleziečių augštesnioji 
mokykla Cedar Lake pradėjo 
veikti. Šiemet, pirmaisiais moks
lo metais ji turi tik I klasę ir 10 
mokinių.

Dr. P. Jonikas nuo rugsėjo 
pradžios dirba Čikagos universi
teto bibliotekoje, kaip kvalifi
kuoto štabo narys.

. V. Milašiaus veikalai pran
cūzų kalba, išleisti prieš keletą 
metų Egloff leidyklos ir kt, yra 
išpirkti ir dabar rengiama nau
ja pilna -laida, kurąi užsimojo 
išleisti Librairie les Lettres 16, 
rue de Bellechasse, Paris Vile, 
France. Susidarys 10 tomų, su 
įvadiniu — 11 tomų. Veikalai 
bus spausdinami ant labai gero 
popierio. Vieno tomo kaina: 600- 
750 frankų, liuksusinės laidos — 
1.500 f r. ši pilnoji laida roao, kad 
susidomėjimas Milašiaus kūryba 
Prancūzijoj, P. Amerikoj ir kt^ 
ypač šviesuomenės sluogsniuosė, 
tebekyla. Vertėtų ir lietuviams 
juo daugiau susidomėti ir pa
remti jo raštų leidimą.

Bremene spalio 11-14 d. ren
giamos Baltų Kultūros Dienos.

i Jas organiuoja estų, latvių, lietu
vių vokiečių draugija. ■

Atspausdintoji programa labai < 
gausi ir įdomi. Lietuviai galėtų ; 
pasigesti gausesnės lietuviškos 
programos. Nei vienas lietuvis 
programoje nedalyvauja! Ar ne
galėjo ta proga padainuoti sol. J. 
Liustikaitė, gyvenanti Wehne- 
ne, tik 45 km. nuo Bremeno? Ar 
negalima buvo suorganiuoti pa
raleliai ar atskirai katalikiškų 
pamaldų, kurių metu galėtų būti 
giedamos komp. Kačinsko nau
jos Mišios. Yra paskelbtos tik 
protestantų pamaldos. Š.

Kilni moksleivė
KLR Kultūros Fondas gavo 

pirmą kartą auką iš moksleivės. 
Si kilni jaunuolė yra Irmgrida 
Stasaitė, Cleveland© Augštesnio- 
sios Lituanistinės mokyklos mo
kinė.

Irmgrida Stasaitė yra laimė
jusi šiais metais antrąją Kultū
ros Fondo premiją už konkursi
nį moksleivių rašinį “Mano gim
tinė”. Jury komisija buvo jos 
darbu sužavėta. Atsidėkodama 
kilni jaunuolė paaukojo pirmoji 
moksleivių rasinių premijoms 
$5. KF laukia šiai premijai dau
giau donatorių.

KLB Kultūros Fondas.

Mūsų Vytis, PLSS vadų, vado
vų ir akademikų skaūtų-čių laik
raštis, Nr. 4(76), 0517 m. liepa - 
rugpjūtis, X metai, 159-206 psl.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
UNDERWOOD DE LUXE PORTABLE 

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

— Komercinių ir aukštesniųjų mokyklų mokiniams.
— Mokyklos užrašams..

Veltui pademonstruojama kiekvienuose namuose pietų Ontario. 
Pademonstravimas jūsų namuose nieko neįpareigoja.

Pasiųskite šį kuponų su jūsų adresu:
• MM «■—» — «M» MM M* MM M «■* •• ««• «■»«■*'«■*«•••«■» «■» «■»<■» «Įt» «V» •

T®. H. ROWNTREE Pleose bt me exomine The Underwood De Luxe
It Leneley Ave. Portable Typewriter at home without obligation
Toronte 6, Oėt. to purchase.

NAME ........................... :..... ............................................................................

ADDRESS .....*........... .................-i-................. . ...........
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J. J. ELLI.S
REAL ESTATE LTD.

SICL1TAS

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

Pacific - Bloor
$1.900 įmokėti, 10 komborių mūrinis 
namas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, geras 
pastatas, turr būti parduotos.

Windermere - Bloor

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

$4.000 įmokėti, 6 kambarių, atskiras 
mūrinis narnos, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, garažas.

i High Pork - Roncesvalles 
$4,000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
m( rinis namas, kvadratinis planas,
va ideniu olyyo šildomas, noruos be 
sk< lų.

GI en cairn - Bathurst St
5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, alyva šildomas, priva
tus įvažiavimas su dvigubu garažu, 
didžiules 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.

Jone - Bloor
$5.500 įmokėti, 8 kambariu atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, garažas, pttna kaina tik 
$13.300.

Avenue Rd. - Eglinton 
$<000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
rrunnis namas, kvadratinis planas, 
moderniai įrengtas viduje, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, namas be 
skolų.

Humberside - High Park 
$6.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 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 šildomas, garažas.

Bloor - Gladstone
$7.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, Viena sko
la likučiui.

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

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

High Pork
$10.000 įmokėti; 17 kambariu atski
ras mūrinis nomas,'^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 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 atskiros namas su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Alyva 

• apšildomas, 2. vonios, 2 virtuvės. Taip 
kaip dupleksas. Bloor - Dufferin raj.

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

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

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

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

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

4 butų nomas /fourplex/. Kiekvie
nos butas po 5 kambarius, 2 gara
žai, moderniškos virtuvės. Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaino $44.000.

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

Organizuokime tinklinį
Labai gaila, kad toks’ malonus 

ir visiems prieinamas sportas — 
tinklinis yra nustumats į šalį ir 
baigia visiškai išnykti. Kanado
je turinxe kelis pajėgius sporto 
klubus su gausiais būriais narių, 
tačiau nei vienas iš jų rimtai ne
galvoja apie tinklinį. Iki šiol vie
nintelis LSK Vytis turėjo tink
linio komandas, bet ir tos pama
žu irsta, neturėdamos lietuviškos 
konkurencijos. Nejaugi Aušros 
klubas, turėdamas nuosavas pa
talpas negalėtų bent dalelę skirti 
ir tinkliniui? Matome gražiai 
progresuojantį Hamiltono jau
nimą krepšinyje, ar tą pat ne
galėtų daryti ir tinklinyje? Ma
nau, kad ir Montrealis neatsilik
tų, nuo visų. Vykdant metinius 
krepšinio turnyrus nesunku bū
tų pravesti ir tinklinio varžybas. 
Čia laukiame sporto apygardos 
talkos organizuojant rungtynes, 
skiriant dovanas ir pan.

. Tad visi organizuokime tinkli
nį. Pranas Su.

(E) Pabaltijo ir Baltgudijos 
spartakiada Vilniuje. Šių metų 
rugsėjo 22 dieną Vilniuje įvyko 
Pabaltijo ir Baltgudijos sparta
kiada. Vilniaus radijas infor
muoja, jog Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Baltgudijos sporto var
žybose dalyvaus 1.600 sportinin
kų. Programoje 21 sporto šaka.-

Krepšinio laimėjimo 
dvidešimtmetis

Šiemet sueina dvidešimt metų 
nuo pirmojo Europos krepšinio 
pirmenybių laimėjimo 1937 m. 
Rygoje. Tam įvykiui paminėti 
Čikagoje sudarytąs komitetas 
lapkričio 9^10 d.d. ruošia krep
šinio žaidynes į kurias pakviesti 
penki geriausi Š. Amerikos lietu
vių penketukai: Niujorko Atle
tai, Čikagos Neris, ASK Litua- 
nica, Toronto Vytis ir Detroito 
Kovas.

Dvidešimtmečio šventėje taip 
pat bus 1937-1939 m. Europos 
krepšinio pirmenybių dalyvių 
tarpusavio rungtynės. Čia yra 
pakviesta 12 mūsų krepšinio ve
teranų.

Ta proga išleidžiamas platus 
leidinys apie lietuviškąjį krepši
nę, kurj redaguoja pastaruoju 
metu plačiai besireiškiąs sporto 
žurnalistas E. Šilaitis.
• Šios reikšmingos šventės ko
mitetą sudaro: dr. S. Biežis, S. 
Daunys, V. Adamkavičius,, J. 
Vaičiūnas, A. Lingytė, A. Valo- 
nis, A. Antanaitis, Z. Dailidka ir 
E. Šulaitis. —a.

Aušros žinios
Praėjusį savaitgalį Toronte 

viešėję Rochesterio LSK Saka
lo krepšininkai sužaidė su Auš
ros vyrais ir jauniais draugiškas 
rungtynes. Jaunių rungtynes lai

MAZAR
Trading Co.

863 QUEEN ST. W. 
Telefonas EM. 3-5520

Siunčiame jūsų pačių sudarytus siuntinius.
Vaistus.
Standartinius maisto siuntinius. J
Siuvamas mašinas
Pinigus į Lenkiją. $1 — 100 zlotų. Pristatoma į namus. 
Turime įvairiausių prekių siuntiniams į Lietuvą ir 
į Sibirą. ~ ;

Rašykite ar ateikite dėl smulkesnių informacijų.
Sąžiningas, patikimas ir prityręs patarnavimas.

100% garantuotas užsakymams ir siuntiniams pristatymas.

2
3

5.
6.

Namų LE. 6-1410

I KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU 
bAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m. . 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELA1 
' MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

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

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 

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

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

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

TC'R'PTPTTQ*

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

ST. CLAIR RAJONUOSE.
DUTZ

APIE
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

mėjo jaunieji “sakalai” rezulta
tu 39:37 (19:15). Vyrų — Aušra 
rezultatu 87:78 (31:40). Žaidė už 
Sakalo jaunius: Grebliūnas 6, 
Sedlickas 7, Januškevičius 3, Gla 
večiūnas 4, Basanavičius 0, Mas- 
kevičius 0, Lelis 4, Vosylius 0. Už 
Aušros jaunius: Juodikis 5, Bur
bulis 4, Batura 0, Juozaitis 24, 
Gudas 4, Kvedaras 0. Už Sakalo 
vyrus: Lubes W. 28, Lubes F. 10, 
Rakutis 6, Bhudnikas 1, Drusei- 
kis 5, Grybauskas A. 0, Grybaus
kas V. 28. Už Aušros vyrus: Vai
čiulis 30, Rusenąs^, Laurinavi
čius 23, Mickevičius 6, Turk 20, 
Grigaitis 0, Šiurna 6.

Šį sekmadienį, tuoj po pamal
dų, kavinėje įvyks Aušros šach
matininkų susirinkimas. Pri
klausą ar norį priklausyti Auš
ros šachmatų sekcijai prašomi 
atsilankyti.

Ateinantį sekmadienį, spalio 
27 d., tuoj po pamaldų muzikos 
salėje įvyks Aušros klubo visuo
tinis susirinkimas, kurio metu 
bus perrinkta valdyba ir aptarti 
einamieji klubo reikalai. Visi 
nariai, rėmėjai ir narių tėvai 
prašomi dalyvauti. T. P.

Vyčio žinios
Naujuoju Vytiečių Dienų re

daktorium pakviestas sutiko bū
ti K. Lukošius.

Nuoširdžiai dėkojame klubo 
rėmėjui p. P. už suteiktaą para
mą.

Šį trečiadienį 8.45 vai. vak. 
Vaughan Rd. Coll, vytietės žai
džia draugiškas krepšinio rung
tynes prieš St. Thomas.

Praėjusį sekmadienį šv. Jono 
Kr. parap. salėje Vyčio krepši
ninkių šokiai praėjo pakilioj ir 
draugiškoj nuotaikoj, dalyvau
jant gausiam būriui svečių iš Ro
chesterio, Niagara Falls ir Ha
miltono. Šokiai buvo paįvairinti 
trumpa programėle, kurios me
tu futbolininkas H. Rožaitis, 
akompanuojant D. Skrinskaitei, 
nuotaikingai padainavo kelias 
daineles. Be to, buvo paskaitytos 
Radio Laidos žinios. ,

Sekančius šokius šv. Jono Kr. 
parap. salėje ateinantį sekmadie
nį ruošia futbolininkai.

Kiti vytiečių parengimai: spa
lio 26 d. Prisikėlimo par. salėje 
su didžiule loterija; lapkričio 16 
d. Royal York viešbutyje. Bilie
tai į R Y šokius jau išparduoti —- 
tegali užsisakyti sekantiems me
tams.

Lydimi didelės nesėkmės Vy
čio futbolininkai pralaimėję 
penktadienio rungtynes 3:2 ir 
'sekmadienį sužaidę lygiomis 1:1, 
iškrito iš tolimesnių baigminių 
žiadimų. Abejos rungtynės žais
tos prieš FC Lions. Įvarčiai: Žu
ko, Preikšaičio ir P. Rožaičio.

■■ A- S*

STATYBOS FIRMOS PRIEŠ 
STREIKUS

Statybos firmos kreipėsi į On
tario provincinę vyriausybę pra
šydamos išleisti prieš piktus 
streikus nukreiptus įstatymus. 
Firmos įrodinėja, kad darbinin
kų unijos pasirašiusios sutartis 
jas nutraukia ir pradeda strei
kuoti be pagrindo, dėl ko firmas 
turi didelių nuostolių, nes nebe
gali įvykdyti sutarčių, negali lai
ku baigti statybų. Firmos mano, 
kad įstatymai turėtų leisti fir
moms iškelti be pagrindo streiką 
pradėjusioms unijoms ieškinius.

Pradžiugink savo

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

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
KAINA PASIRINKIMAS. . ■

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE. -

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

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas

tod mielai esate kviečiami atsilankyti į

WALLY’S GARAGE ’
5 ROBERT STREET, TORONTO

' /prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik U8.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
porduodont nuosavybę, koip tik čio, nes mes turime ilgametį biznį su geromis* 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrų Jūsų reikalų supratimų 
ir sprendimų perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. H< I I1%
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

. ’ P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namu tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

VAISTAI LIETUVON!
, „ISGEEBEK1TE. GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO
;GIMINĖMS.IR,.DRAUGAMS VAISTŲ.,

< ' Rašvkitc. telefonuokite ar atvykite pas mus. >
< ' ’■ Visos informacijos veltui. v

■ ^ WALTMAN’S nRvc
1147l>undaš St W . Ossington kampas (pries Lietuvių Namus)

‘ \ Telefonas LE. 6-2129. . X - ; .

Rošo eilė The Globe and Mail prityrusių korespondentų.

WC. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos Joikroščiu san
trauką t

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

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

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

svečius 

gaivinančiu 7 up

JOS. A. PETERS Real Estate Ltd.
1162 ST. CLAIR ST. W. Telefonas LE. 2-3321

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. 2-3321, namų RO. 9-6198

Ken Willes Lld. — REALTOR

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 V malonus 
patarnavimas.

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

■———— iii   ... min—

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd. 1
(Z. JURAS) . . : :

ė

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

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

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą. ’

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.
9

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus * :; 
siuntinius. x •

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus.
Siuntinio pristatymas garantuotas.



■

Nr. 42 (406) tmSKČS ŽIBOHiAI
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REAL ESTATE 

87? Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
Jūsų patarnavimui prašąli skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

VAI KAI 
.GREITAI 

AUGA.

TOAVri

JAU DABAR GALITE 
UŽTIKRINTI JŲ ateiti, 

IŠIMDAMAS

109 Bloor Sr; Vi' , Toronto. 5.

Atveža gimines 
"d

Tinkama porą
Audrius neseniai vedė. Du 

draugai kalbasi apie naujos šei
mos gyvenimą.

— Audrius gavo puikią mer
gaitę, — sako vienas. — Ji valdo 
lėktuvą, puikiai joją, gerai plau
ko, tenise tikra meisterė, o be to, 
visur labai tinka visokiems vie
šiems pasirodymams.

— Ir aš manau, kad viskas«bus 
serai, — pastebi ąntrasis. ■£- 
Kiek žinau, būdamas kariuome
nėje Audrius išmoko gerai vir
ti ...

TAUPYMO 
PLANĄ.

iėktuvois, laivais, jcicxinkuiiaii.
. Nesezonyą.io. meto nuuloidos!
/ V.Pcsus ir-.vinis pirupinam^pirg?

-...... Keletą dienu. :
. KretpJkiics j mus:

FOUR SEASONS

Krautuvėje
Škotas prisiuntė savo sūnų į 

krautuvę.
— Ko tau, berniuk? — klausia 

! krautuvininkas. ' .
— Tėvelis liepė nupirkti už 10 

į centų kumpio ir kad suvyniotu- 
^mėt į laikraštį, kuriame būtų tę- 
isinys jo pradėtos skaityti apysa- 
l kos, į kurią buvo suvyniotas, va-

TUOMET JŲ MOKSLUI 
SUTAUPO^ AUGS 

TAIP GREIT, 
KAIP IR JIE PATYS.

WINNIPEG Man
proga išmoko lotyniš- 
Angelis” Mišias, kas

J.E. vysk. V. Brizgys, lydimas ’ zitaciios 
Tėvo Vaško, MIC, ir Tėvo St. kas - “De 
Kulbio, S J, rugsėjo 13, 14, 15 d.d. šventei pridavė iškilmingumo, 
lankėsi mūsų kolonijoje. Buvo.. Lidija Dargužaitė paruošė gė- 
apsistoję naujoje lietuvių para-. lių barstytojas.
pijos klebonijoje. Pirmų kartą Po sumos parapijos salėje įvy- 
lietuvių klebonas gfelėjo garbin-[ko iškilmingi pietūs, kurių metu
gus svečius priimti savose patal
uose. Vizitacijos metu kleboni
joje šeimininkavo EI. Ginku- 

. vienė.
' šeštadienio vakare J.E. vysku
pas padarė oficialų ingresą į nau 
ją, nors dar nebaigtą, šv, Kazi
miero bažnyčią, oasakė pamoks
lą ir palaimino šv. Sakramentu. 
Po to buvo klausoma išpažinčių. 
Po pamaldų J.E. vyskupas ir sve 
čiai buvo Jurgio ir Marijos Ja
nuškų pakviesti vakarienei.

Sekmadienį, J.E. vyskupas, 
asistuojant Tėvui J. Vaškui ir 
Tėvui St. Kulbiui, atlaikė'iškil
mingą sumą ir pasakė pamokslą.

Parapijos choras vyskupo vi-

Baby Point Paint & Wallpaper 
{vairūs dažai, dienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys 

Lietuviams, perkantiems dožus 20% nuolaida. 
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2‘4931. 

Sav. A. R GALDIKAI 
35T JANE ST. /prie Annette/ -s---------------------- ' -X. .-y. _

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ-ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22

J.E. vyskupas pasakė kalbą.
(Pietums šeimininkavo: Zulo- 

nienė, M, Daubarienė, O. Jan- 
čiukienė, T. Timermanienė, Al. 
Balčiūnienė ir V. Šukytė.

Vakarienei. J.E. vyskupą ir 
svečius pakvietė pp. Šmaižiai.

Pirmadienį J.E. vyskupas iš
vyko į ,Saskatchewaną. Iki Mc
Gregor palydėjo klebonas kun. 
J. Bertašius, kur buvo sustoję 
pas P. V. Liaukevičių. Čia bu
vo atvykusi ir Satkūnų šeima. 
Ju vaikai pirmą kartą matė vys
kupą.

Pakeliui i Korėją rugsėjo 21, 
22,' .23 d.d. lietuvių šv. Kazimie
ro parapiją aplankė Tėvas Liud
vikas Vėželis, vykstąs ten steigti 
pranciškonų vienuolyno. Jis 
sekmadieni atlaikė sumą ir pa
sakė įspūdingą pamokslą. Jo pa
sišventimas padarė visiems klau 
sytojams gilų įspūdį. Nors ir 
pats būdamas neturtingas, baž
nyčios statybai paaukojo $5.

Iš Haw Junction mus aplankė 
Jonas Palulis. Suprasdamas baž
nyčios statybos sunkumus, nes 
jis pats tuos vargus turėjęs ku
riant Toronte šv. Jono parapi
ją, paaukojo mūsų bažnyčios 
statybai $11. Vakarais apsilanky
damas pas kleboną, labai nuošir
džiai vaišindavo -dirbančius prie 
bažnyčios vidaus įrengimo.

Janina ir Antanas Kuncaičiai 
susilaukė sūnaus.

Šeštadieninėje mokykloje su
tiko mokytojauti G. Galminienė 
ir kun. J. Bertašius.

Pirmas šio. sezono parapijos 
balius Įvyks spalio 12 d. Gros 7 
asmenų dūdų Orkestras.

Irgi uuopelnai
— Seneli, nuo kada tu pasida

rei senelis? — klausia mažasis 
Jonukas.

— Ogi nuo tada, kai tu atėjai 
į šį pasaulį.
— Tai, vadinasi, mano nuopel

nas, kad tu pasidarei senelis, — 
sako susimąstęs Jonukas. Pas
kiau jis staiga klausia: — O ką 
aš už tai gausiu?...

Taip ir nesužinojo
Jonas Jablonskis mėgdavęs 

kalbėtis su sodžiaus žmonėmis, 
norėdamas išgirsti ką svarbaus 
kalbos mokslui. Iš savo nepasi
sekimų patardavo kitiems so
džiaus žmonių neklausinėti, tik 
klausytis ir rašyti.

Kai Jablonskis buvęs jaunas, 
norėjęs sužinoti, ar žemaičiai 
tam tikrų veiksmažodžių, nume
tę esamojo laiko trečiojo asmens 
galūnę a (pvz. važiuoja), dar 
palieka j, ar-ne.

Kartą važiavęs su vienu že
maičiu apie Kelmę ir sako jam:,

— Aš važiųjų.
Žemaitis atsakęs:
— Tap, tap, puonali!
Toliau Jablonskis sako:
— Tu važiūji.
Žemaitis vėl:
— Tap, tap, puonali!
Paskiau Jablonskis klausia:
— Vuo ons kon^dąra? — lauk

damas atsakymo “važiu” ar “va- 
žiūj”.

O žemaitis, pamatęs netoliese 
einant žmogų, atsakė:

— Ons tuoks soskis, ons piest 
ėt!

»Bolševikinjame kalėjime
Kaleiimo viršininkas naujam 

kaliniui:
—)?as mus kiekvienas kalinys 

turi dirbti pagal savo specialybę. 
Kokia tamstos specialybė?

— Aš muzikas, smuikininkas...
— Tai pas mus tamsta piausi 

malkas...
Aišku, kad grįžo

— Maryte, ar Kaziukas grįžo 
iš mokyklos? — klausia mamytė 
dukrelę.

— Jau grįžo, mamyte.
— Bet ar tu jį matei namie?
— Nemačiau, bet katinas jau 

pasislėpė po lova...

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na- 
n? ųs y elfu i. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le - Duodat St./. Tel. LE. 5-1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/; 
pirmad., trečiod. 2-4 vai. p.p., ant- 
rod., ketvirtad., penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

i' i i !■■■ i uiumm—

Dr. V. Sadauskienė
Dai-tų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras nąmas nuo Roncesval

ies), Toronto.

Ar. E. Zubr ienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.
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Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Valau fotelius ir 
Įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

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

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. Pacevičius
Gydytojas, ir chirurgas

280 Roncesvalies Avė.
Telef. LE- 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.

Dr. Janas 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 
Tpraato
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Dr. N« Novošickis
DANTŲ GYDYTOJ/KS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakatais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

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

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESLN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

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

4.30 vai. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST 5TREET

Tocanto- 
Telefonos LE. 3-4323

""J ■■PW .■■■ ■■ 1 .
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Dr. L. SIMON
Qdos ir yeneros figų specidtstes. 

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

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

pagol susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015
' - • ■- ■/ ~  - '•
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Dr. K. Žymantienę
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST, WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rushdime)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas,

X RAY 4Rentgenas) —

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė ougštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogromiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopos, miltus, riebalus, 
vaišius džiovintus ir šviežius^ 

sv taukų kiauliniu 
sv. CUKRAUS 
sv. lašinių /storų/ 

kavos 
i kakavos 

šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

22
22
22

'/2
- V2

V2
? 1

1
‘ 1

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

riebalus, 
kovą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t. 

$21.90 
$12.95 
$24.40

$1.50 
51.90 
$0.80 
$0.80 
$2.75 

kainoraščių.

$15.60\-F persiuntimas 
$ 6,45 V- persiuntimas 
$17.95 4

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

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 visopersiuntimas

1 kg citrinų 
1 kg džiov. 

kg figų 
kg datulių 
kg riešutų mišinio 
kiti produktai iŠ mūsų

aprikosų
Va
Va

1

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
’ Vyriški kostiumai nuo ............ $9.25 ir daugiau /už 3]/2
I Medžiaga palfoms nuo $9.45 ir daugiau /u^ 3]/2

Medžiagas suknelėms nuo

2 kg odos /5 poromą batelių/
1 kg odos storų padų 4 mm .....................................................   ,

’ Vyriški tuflioi ar bateliai — dvigubu padų bile kokio fasono $12.90
Moteriški bateliai bile kokio fasono ......................................... $10.95

yardo/ 
yardo/ 

$4.45 /21/2 yardo dvigubo pi./ 
Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.

.................. <.........$18.30 
.......... .................. $ 3.95

Streptomycino 10 gr. 
Isoniazid /rimifon/ 

50 mgm 
PAS 500 tobl.

. Isopas /Rim. + Pas/

Vit. B-12 6 omp. 
Cortisone 50 t. 
Lorgocti) 
Hydrocortisone 3x10 
Glucose 100 cc

S1.0Q
S9.50
$3.00
$7.50
$1.85

OTTAWA, Ont,
Otavos lenkai, kurių čia 

skaitoma apie 200 šeimų, pasi
statė sau bažnytėlę. Tai nėra ta
i'ai didelė, bet gana moderniš
kai įrengta ir patogi savo išpla
navimu įvairiems kultūriniams 
reikalams. Toji parapija yra len
kų vienuolių oblatų žinioje.

Juozas Cepatiis iš Windsoro 
atsikėlė gyventi į Otavą. Čia jis 
studijuos teisės mokslus univer
sitete. Čepaitis yra baigęs filo
sofijos ir teologijos studijas Ita
lijoj. Tikimės, kad naujasis Ota
vos gvventojas greitai įsitrauks 
ir i lietuviškąjį bendruomenės 
gyvenimą.

Dr. Marija Paplauskienė susir
go ir atsigulė General Hospital 
ligoninėje. Keturi vaikučiai, ku
riuos augina pp. Paplauskai, liko 
be tėvų globos, nes p Paplaus
kienės vyras šiuo metu lankosi • 
Europoje studijų reikalais. Ti
kimės, kad ligonė greitai pa
sveiks ir sugrįš į nam.us.
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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

NAUJIENA! !
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

• Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuoto ir oficialiai 
100 rublių .
Persiuntimas

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

$2.60 
1000 tobl.

$4.60
$3.50 

1000 tobl.
$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

‘ Vit: B-1 10 mgm 100 tobl. $0.80 i

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.0(1; plaukams kirpti maštnė 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų 5’4-4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; įvarius papuošalus. Taboka bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pokeltų cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui j Lietuvą pridėti dar $6.50, į Sibiro $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas .įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

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

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

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

$10.00 
$ 5.00 

Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite. . _. \

744 BFOAD STREET, 
NEWARK, N,J., USA.

Licensed ‘and Bonded by NJ. 
State Banking Commission.

. 4111 "i.'■■yT’mj w j
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A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romattc transmisijos.

SavzANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130 

■■■■■■ ■ 
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VEDYBOS
Jei Aorite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

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

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

... . . i., ._.i .■■■■■ i ■ ii

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

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

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

---------- -------------r--------- -------------- ---- --------------- «------------------VW------ ---------------------- - - . -- I I L

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rąsite 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.

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kražtus

Me« <ūmč»ome T»€Mo» H musų sandė
lių Kanadoje orbo Anglijoje. Nauji 
dalyko i: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

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

Būsite patenkanti mūsų tarnyba 
100%

Y ANA FABRICS
699 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9327.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniu* 
ii Kanados. Didžiausias prekių pati- 

rinkimas.

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4412 .

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Toise., porikrino, prijungto ar 
ptri ava u • 

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

motorus. 
*« to, apknu namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE 3-1080

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų botai, normoious dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundu St W- Toronto

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-vn» tetlrla akių nervus, kuri, daž

nai sukelia gnJvos skaudėjimų ir nėr-, 
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIODŽIUS, BJL
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalies Ave^ Toronto
Telef. LE. 6-5C13



, TORONTO. Cnt.

Dideli Baliu

Š.m. spalio 19 d., šeštadienį, 7 vaL vak., Prisikėlimo par. salėje, 
TORONTO LIETUVIŲ CHORAS “VARPAS” * 
PENKMEČIO SUKAKTUVIŲ PROGA ruošia

Programą išpildys žymus humoristas V. ŽUKAUSKAS iš Niu
jorko. Šokiams gros TL orkestras “Trimitas”. Veiks dideliais re
zervais apsirūpinęs bufetas.
Kviečiame visus “Varpo” prietelius atsilankyti ir kartu pasidžiaug
ti mūsų penktojo gimtadienio proga. TL CH. “Varpas”.

Augšiesnieji Lituanistiniai 
Kursai

Toronte pradeda darbą šį šešta
dieni, spalio 19 .d. 10 vaL ryto, 
šv. Pranciškaus mokyklos patal
pose, II augšte. Kursuose pagal 
naujus metodus bus einama lie
tuvių kalba, Lietuvos istorija, 
Lietuvos geografija, dainavimas, 
tautiniai šokiai ir vaidyba. Kur
sams vadovaus ir juose daugumą 
dalykų dėstys A. Rinkūnas. Iš 
kursantu bus reikalaujama tvar
kinio kursų lankymo, o taipjpat 
turėjimo šių mokslo priemonių: 
“Nauiuju Skaitymų”, "Kregždu
tės” III d., užrašų bloko, įsegto 
į knygoms nešioti portfelį, ir 
tvarkingų rašymo priemonių.

Kviečiame tėvus šiuo reikalu 
susidomėti, nes tai, berods, pas
kutinis bandymas išlaikyti To
ronte šio pobūdžio lietuviškąjį 
židinį. Į kursus priimami visi, 
baigę šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą.

Kursų vedėjas.
Iš apylinkės valdybos veiklos 
Apylinkės valdyba paskutinia

me posėdyje paskyrė $50 Aušros 
jaunučių stovyklai .

Lituanistinių kursų vedėju vai 
dyba. pakvietė žinomą pedagogą 
A. Rinkūną, kuris pakvietimą 
priėmė, už ką valdyba nuošir
džiai dėkoja. Kursai vyks St. 
Fracis mokyklos antrame augš
te. Jaunimas kviečiamas kursais 
susidomėti 'ir juos skaitlingai 
lankyti. Šį šeštadienį pradžia 10 
vai. ryto.

Apylinkės Tarybos posėdis (25 
rinktų narių ir 19 organizacijų 
atstovu) Įvyks lapkričio 10 d., 
■sekmadieni, 3 vai. p.p. Toronto 
Lietuvių Namuose. Pranešimą 
kolonijos lietuviškais reikalais 
skaitvs valdybos vicepirminin
kas J. Strazdas.

Apylinkės Tarybos rinkimai 
numatyti gruodžio 8 d.

Rudens balius vaikams
Ši sekmadienį, spalio 20 d. 3 

vai. p.p., šv. Jono-Kr. par. salė
je, parapijos LK Moterų D-jos 
skyrius rengia Įspūdingą rudens 
krentančių lapų balių vaikams. 
Trims dalyviams-įspūdingiausiai 
rudens lapais pasipuošusims, spe 
cialios komisijos bus skiriamos 
premijos. Vaikų pobūvio metu 
atsilankys rudens teta pasipuo
šusi Įvairiausiomis rudens gėry
bėmis: saldainiais, obuoliais ir 
kt .Maloniai prašomi tėveliai at
vesti savo jaunuosius 2-6 metu
kų į didžiąją vaikų rudens šven
tę.

Stipendijos studentams
Šių metų lapkričio 3 d. 

’teiktos stioendiios dviems 
tuviams 
studentams, reikalingiems finan
sinės paramos. Šios stipendijos, 
suaukotos mūsų visuomenės, ti
kimasi dar labiau pagyvins ry
šius tarp mūsų akademinio jau
nimo ir gyvojo tautos kamieno. 
Stipendijos klausimas Kanado
je jau seniai yra aktualus, todėl 
L. Fronto Bičiuliai Toronte ir 
Hamiltone ėmėsi iniciatvvos su
daryti stipendijai pagrindą. Bu
vo susilaukta gražaus visuome
nės supratimo ir paramos. •

Stipendijų įteikimo proga ren
giamas dainų koncertas, kurį iš
pildyti maloniai sutiko mūsų ži
nomi jaunieji dainininkai - solis
tai: Stefanija Mašalaitė, Slava 
Žemelytė, Vytautas Bigauskas ir 
Vaclovas Verikaitis. Jie atliks 
plačią, įvairią ir naują progra
mą su solo, duetais ir trio, spe
cialiai paruoštais dienos koncer
tui.

Dr. Stasys Pacevičius, jau se
niau Toronte praktikuojančio dr. 
Antano Pacevičiaus brolis, dir
bęs Woodstock ligoninėje, per
sikėlė į Torontą, kur dirba Work 
mens Compensation Board kaip 
plaučių ligų specialistas.

Yra laiškas iš Lietuvos Mag- 
delenai Kairaitei. adresuotas 142 
Campbell Avė.; Toronto 9. Ont.K 
siunčiamas K. Popovaitės iš Gar-

į Misijų die
nas! už didžią

ją misijų apaštalavimo mintį. 
Pamoksluose bus sprendžiama 
įtaka pagonių kraštuose prisime
nant taip pat krikščionybės įtaką 
mūsų tėvynėje, kovojant ir prie
šinantis ateistiniam komuniz
mui. Pamokslai kun. Ažubalio. 
Misijų reikalams daroma rink
liava.

— Praėjusį sekamdienį gražus 
parapijos vaikučių būrelis užsi
registravo tikybos pamokoms, 
kurios bus pravedamos sekma- 
įieniais po 11 vai? pamaldų par. 

salėje. Sudaroma antra grupė, į 
kurią kviečiami registruotis vy
resniuosius pradinės mokyklos 
mokinius ir gimnazistus, kurie 
kmko viešąsias mokyklas. Pamo- 

. Mas praves kun. dr. J. Gutauskas.
— Šią savaitę kalėdojama šio

se gatvėse: Midland, Clendenan, 
Evelyn Ave., Evelyn Cres., Fair
view, Glenwood ir Kennedy.

— Įspūdingai praėjo sekma
dienio vakaro pobūvis, ruoštas 
“Vyties“ sporto klubo mergaičių. 
Gausiai susirinkusio jaunimo tar 
pe teskambėjo vien lietuvių kal
ba, nuotaikinga kultūrinė prog
rama, gausūs lietuviški tradici
niai šokiai. Viskas kažkaip pri
minė anuos prieš dešimtį metų 
tose pačiose patalpose vykusius 
lietuvių jaunimo susibūrimus. 
Lietuvių jaunimui sekmadienių 
vakarais pobūviai vyks kas sek
madienį kultūrinei programai 
įtraukiant jaunimo organizaci- 

. jas.
— Pakrikštyta: Audra Joną 

Kvedaraitė ir Aleksandras Ed
vardas Kazlauskas.

Kun. dr. J. Gutauskas Kris
taus Karaliaus šventėje pakvies
tas su paskaita į Rochesterį.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, spalio 

21-25 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius sekančiose gat
vėse: Old Forest Hill Rd., Lati
mer Avė., Keevatin Ave., Sou
dan Ave., Montgomery Ave., ; 
Broadway Ave. ir Forman Ave.

— Dar kartą primename, kad h 
katechetinės pamokos yra kiek- 

’ vieną sekmadienį. Vaikai, kurie 
ateinantį pavasarį ruošiasi pri
imti pirmąją Komuniją, Gaip pat 
vaikai lanką nekatalikiškas pra
džios mokyklas; renkasi pamo
kom po 10-tos vai. Mišių į ka; 
vinę, o gimnazistai, lanką neka
talikiškas gimnazijas, po U-tos 
vai. Mišių į muzikos studiją. Vai
kams, lankantiems sekmadienio 
katechetines pamokas, kaip ir 
pernai, po 10-tos vai. Mišių duo
dami kavinėj pusryčiai, kurių 
kaina $1 mėnesiui.

— 7-14 m. amžiaus mergaitės 
kviečiamos eiti prie vargonų ir 
kartu giedoti laike 10 vai. Mišių. 
Jų choro repeticijos daromos 
kiekvieną sekmadienį artistų 
kambariuose tuoj po katecheti- 1 
nių pamokų.

— Naujojo parapijos administ
ratoriaus T. Placido Bariaus, 
OFM, iniciatyva naujai išdažyta 
parapijos raštinė, klebonijos vai- ! 
gomasis kambarys ir keletas 
kambarių antrame augšte. Taip 
pat įvesta kaikurių pagerinimų 
refektoriuje.

— Pereitą antradienį, spalio 15 
d., Mt. Hope kapinėse palaido
tas naujagimis kūdikis Vytautas 
Juozas Jurėnas, Almos ir Jono 
Jurėnų sūnus.

— Šeštadienį, spalio 19 d. mū
sų salėje “Varpo” choro šokių 
vakaras.

— Sekmadienį 5 vai. p.p. bus 
rodomas spalvotas filmas vaiz
duojąs kryžiaus karus “King 
Richard and the Crusaders” su 
George Saunders ir Virginia 
Mayo. Prie filmo duodamas prie
das ir kartūnas. Po kino bus šo
kiai jaunimui iki 10 vai. vak.

— Pakrikštyta: Vytautas Juo
zas Jurėnas, Renate Teresė Rei- 
neks, Petras Vytautas Jonas Če
ponis, Antanas Sigitas Simana
vičius, Ronaldas Vincentas Se
niūnas, Diana Regina Taseckas, Į liavos. Atsiimti “TŽ” administ- 
Sandra Eleonora Račiūnas. ’racijoje.

DĖMESIO! DĖMESIO!
TORONTO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “VYTIS” 

spalio 26 d. Prisikėlimo parapijos salėje ruotSa
ŠAUNŲ ir LINKSMĄ

šokiu vakara

bus 
lie- 

Toronto universiteto

Išganytojo liuter. bažnyčioje, I 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. ■ 
kampe, spalio 20 d. 1.30 vai. p.p. 
lietuvių pamaldos. Bus švenčia
ma Reformacijos šventė. Po pa
maldų bus rodoma garsinis fil
mas “Gyvoji Bažnyčia”.

Kun. dr. M. Kavolis.
Vilniaus Diena

Toronto visuomenės paminėta 
pereitą sekmadienį Prisikėlimo 
parapijos salėje iškilmingu ak
tu ir koncertų.

Iškilmingą aktą atidarė VKLS 
Toroųto skyr. pirm. K. Baronas, 
pakviesdamas invokaciją perskai 
tyti kun. P. Ažubalį. Po invoka- 
cijos K. Baronas trumpoje kal
boje ryškino lietuviškosios vi
suomenės nepakankamą susido
mėjimą Vilniaus bei feytų Lie
tuvos problemomis. Toliau min. 
Gylys apmetė politinius metme
nis Vilniaus problemos, o ukrai- 
neičių laisvės komiteto pirm. dr. 
W. Rasocha sveikindamas pri
minė nuo amžių gerus ukrainie
čių - lietuvių santykius ir dažnai 
abiejų tautų bendrą likimą. Baig 
damas jis priminė, kad jei 1918- 
1920 m. Vakarai būtų supratę ir 
oatėmę laisvąją Ukrainą, tai ne
būtu buvę nė šio karo nelaimių. 
Ir dabar, sako, be laisvos Ukrai
nos nepasieks laisvės nei kitos 
Rytų Europos tautos.

Po sveikinimo kalbos, dar su
minėjus VKLSąj. suvažiavimo 
gautus sveikinimus, kalbėjo dr. 
M. Alseikaitė - Gimbutienė, VK(~----- —-,-------- ----- - —r-
LSaj. narė ir atstovė VLIKe, kričio 17 d., sekmadienį, Prisi- 
prieš tai klausytojams dar pri- kėlimo par. salėje. Vyt. Alantas 
statyta jos buvusios mokytojos ■ savo naujame veikale nagrinėja 

! mūsų jaunimo mišrių šeimų kū- 
: rimo problemą. Siužetas paimtas 
iš studentų gyvenimo išeivijoje. 
“Sąmokslą prieš savuosius” su-

p. Ancevičienės.
Prelegentė kalbėjo anie aisčių 

ir slavų ribas. Aptarusi plačiau
sias aisčių ribas, kai jų sodybos

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė

1328 DUNDAS STREET WEST
(prie Atlantic restorano)

Veltui potikrinomos speciohu WATCH MASTER oporotu laikrodžių mechani
nis veikimas. Turime specialiai laikrodžių siuntimui į Lietuvę su netrukstan- 
4iomis spyruoklėmis ir nepraleidžiančius vendenj. Turime įvairių prekių, tinkan
čių dovanoms, kaip gintariniai karoliai, lietuviški albumai, piniginės, parkeriai 
ir kitos prekės. Europiškų radio aparatų įvairus pasirinkimas. Kviečiame visus 
atsilankyti ir įsitikinti musų maloniu patarnavimu ir prieinamomis kainomis.

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

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

produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĘ

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

MONTREAL, Cue.
nulaitytės rankų darbo gražiais.
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Gros geras ir nenuilstantis orkestras. Gėrimai savikaina.
Pradžia 7.30 vai. vak. LSK “Vytis”.

Tautieti, paremk LITUANUS
ŠĮ SEKMADIENĮ, spalio 20 d., atsilankydamas į

MENO - LITERATŪROS POPIETI
VIETA — Toronto Lietuvių Namai.

PROGRAMA — Iš Niujorko Lituanus redaktorius dr. V. Vy
gantas. Iš Montrealio rašytoja B. Pūkelevičiūtė ir aktorius L. 
Barauskas. Iš Toronto — poetas B. Rukša, solistas V. Verikaitis 
ir jo kvartetas.

Pradžia — 4 vai. po pietų. Po programos ŠOKIAI
Lituanus Remti Komitetas.

... *VKL S-gos suvažiavimas 
vykęs pereitą šeštadienį Prisikė
limo parapijos muzikos studijos 
patalpose, apsvarstęs savo veik
los aktualiuosius reikalus išrin
ko ir Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Kanados - Krašto valdybą. 
Į ją išrinkti: J. Cicėnas, A. Pet- 
kauskas, abu iš Toronto, J. Dilys, 
iš St. Catharines, K. Baronas, iš 
Hamiltono, B.Saplys, iš Toronto. 
Kandidatai: Kaziukonis, iš Wood 
stock, Ša j auka, iš St. Catharines. 
Revizijos komisijon išrinkti: J? 
Krasauskas, iš Toronto, Bogušis, 
iš St. Catharines, Skrebutėnas, 
iš Toronto. Kandidatai: Klip- 
čiųs, iš Oakville, Macerinskas ,iš 
Toronto. •

Alanto “Sąmokslas prieš < 
savuosius”

triių veiksmų pjesė statoma lap.

užėmė bent 800.000 kv. kjm. plo- vaidins Toronte Detroito scenos 
tą, prelegentė peržvelgė, kaip tas mėgėjų teatras, vadovaujamas 
plotas laipsniškai mažėjo ir 13 j veteranės režosirės Z. Arlaus- 
amž. lietuvių sodybų rytinės šie- ’kaitės - Mikšienės. Teatrą kvie

čia KLB Toronto apyl. Šalpos 
Fondą?.

A.A. Jadvyga Ivaškevičiūtė 
po ilgos ir skaudžios ligos Queen 
Elizabeth ligoninėje mirė sek
madienio vakare, r.ūpestingai 
globota sesers dr. E. Galiauskie- 
nės ir ios šeimos. Velionė kilimo 
vilnietė, neprikl. Lietuvoje il
gesni laiką gyvenusi Suvalkijo
je. Prieš metus pasireiškus sun
kios ligos ženklams, ji buvo ope
ruota. Deja, tas jau nebepagel- 
bėjo. Velionė pasižymėjo- dide
liu darbštumu bei taupumu ir iš 
savo santaupų įsigijo nuosavybę. 
Laidojama ketvirtadienį 10 vai. 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios šv. Kry. 
žiaus kapinėje.

Kun. R. Krasauskas nuolat gy
venąs Romoje, kur ruošia dakta
ro disertaciją iš Lietuvos istori
jos, lankėsi Toronte ir ta proga 
aplankė “TŽ” redakciją. Šiuo 
metu kun. Krasauskas yra apsi- i 
stojęs Putname. kur pavaduoja! 
į Europą išvykusį kun. St. Ylą.
Šv. Jono Kr. parapijos knygyne 
turime visas naujausias knygas 
ir žurnalus. Aplankykite sekantį 
sekmadienį. Veikia nuo 10.30 iki 
13 vai.

Šį mėnesį dar galima papigin
tai užsisakyti: “Life” žurnalą 70 
sav. už $7.70, “Time” žurnalą 78 
sav. už $7.87, “Reoder’s Digest” 
16 mėn. už $2, “Chatelaine” me
tams $2 ir visus kitus angliškus 
bei lietuviškus žurnalus.

nos atsitraukė maždaug iki 1920 
m. Maskvos sutarties linijos. 
Nors politiškai senosios aisčių 
žemės 14 amž. buvo Įjungtos į 
Lietuvos valstybę, tačiau etniš
kai jos nebebuvo atgautos. Se
naisiais laikais lietuvių tauta 
turėjo nuostolių rytų slavų nau
dai, o naujaisiais laikais iškilo 
pietiniu slavų pavojus privedęs 
prie bylos su lenkais.

Po iškilmingojo akto sekė 
trumpa pertrauka, po kurios se
kė tikrai gražus koncertas, kurio 
programą išpildė iš Cleveland© 
sol. J. Krištolaitytė ir hamilto- 
nietė aktorė E. Dauguvietytė. 
Solistė trimis išėjimais padaina
vo 5 lietuviškas dainas (Gruo- 
džia, 2 Kačanausko, Šimkaus ir 
Tallat - Kelpšos), 4 svetimų kom 
pozitorių daineles (Fr. Schubert, 
K. Eckert, Danizatti ir Eve Dell’ 
Acqua) ir 4 operų arijas (Puc
cini, Gounod ir 2 Verdi). Pasta
rųjų viena buvo bisui. Gaila, 
publikai daugiau priedų prie 
programos nepasisekė išprašyti. 
Solistei akompanavo muz. ,St. 
Gailevičius.

Aktorė Dauguvietytė per du 
išėjimus padeklamavo Brazdžio
nio Kunigaikščių miestą ir Puti
no Tautos sapnų kūrėją. Abu da
lykai didžiai patriotinių nuotai
kų ir nuskambėjo įspūdingai.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu. Gaila, kad dalyvių mi
nėjime buvo visdėlto per mažai. 
Nejaugi ir Vilniaus vardas mū
sų žmonių nebepatraukia?

Lituanus vajus
Pereitą sekmadeinį, spalio 13 

d., prie Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios žurnalui Lituanus su
rinkta $108.30. Skautų Akademi
kų Sąjūdžio skyrius Toronte pri
siuntė $50 auką.

Miškakirčių sąskrydis ‘
Praėjusi šeštadienį TLN bu

vo susirinkę prieš dešimt metų 
pirmuoju transportu atvykę 
miško darbams lietuviai. Buvo 
per 150 dalyvių. Daugelis buvu
siųjų “miško brolių” į pobūvį at
vyko su šeimomis. Vakarienės, 
metu pirmininkavo -Vyt. Macas, 

: kuris daugiausia rūpinosi su
važiavimu. Nuoširdų žodi iš sa
vo išgyvenimų ir patirties tarė 
kun. St. Kulbis, SJ, lankęs mū
sų miškininkus per visą Kanadą, 
atliekančius darbo sutartis. Rei
kia pasidžiaugti iniciatorių pa- 

. stangomis po dešimt metų vėl 
' susitikti ir prisiminti pirmuosius 
vargo kelius naujame krašte. 
Gal būtu buvę tik naudinga mi
nėtos rūšies sąskrydžius atžymė
ti platesne kultūrine programa,: 
duodant daugiau pasisakyti da
lyviams, o taip pat išryškinant 
atitinkamus planus ateičiai, a.

Vilniaus Dienos proga ukrai- 
neičių katalikų savaitraštis “Na
ša meta” spalio 5 d. “laidoje pir
majame psl. išspausdino straips
nį “Lietuvių tautinė šventė”. Pri 
minus Vilniaus dienos iškilmių 
Toronte tvarką, aptariamas Vil
niaus vaidmuo Lietuvai, bei lie
tuvių tautos' pasiryžimas savo 
amžinąją sostinę ginti nuo visų 
priešų ir pagaliau ukrainiečių 
visuomenė raginama tą šventę 
palaikyti kuo skaitlingiau joje 
dalyvaujant. '

Šiais mokslo metais Montrea- 
lyje veikia dvi didelės šeštadie
ninės mokyklos ir lituanistiniai 
kursai. Mokyklas lanko virš 200 
mokinių, dirba 14 mokytojų. Vi
si-mokytojai atlyginami — di
desnė dalis gauna mokyklų ko
misijos atlyginimą, kitus apmo
ka mokyklų globos komitetas ir 
LB seimelio preziduimas.

Kelis metus veikusi Longuel 
šešt. mokykla prijungta prie Ro- 
semounto šeštadieninės 'mokyk
los, mokiniai į mokyklą ir iš mo
kyklos vežami taksi, išlaidas 
padengia mokyklos globos komi
tetas. •

Praėjusiais mokslo metais tė
vai mokėjo po $3.50 nuo šeimos.

Visoms Montrealio lietuviš
koms mokykloms tvarkyti LB 
seimelio prezidiumas yra išleidęs 
■laikinas taisykles, pagal kurias 
mokyklų administravimas yra 
centralizuotas į vieną Mokyklų 
Globos komitetą. Į jį įeina visos 
institucijos, kurioms pavesta ar 
rūpi mokyklų egzistavimas.

Kiekvienais metais ’ mokyklų 
mokiniai turi labai gražių me
ninių pasirodymų, tik gaila, kad 
tiek daug darbo įdėjus pasirodo
mą tik vieną sykį. Reikėtų kar
toti kitomis progomis. Tokie pa
siruošimai, kaip baletas, dainos 
niekuomet nebus nuobodūs ir 
nepasens.

Mokyklų tėvų komitetams ten 
ka visi mokvklū ūkiniai reikalai, 
ypač kol išgaunama valdžios pa
rama. • •

1 Globos komitetas, norėdamas 
pagerinti savo finansinį stovį, 
spalio 19 d. ruošia Rudens Sezo
no Balių. Jo pasisekimas* pri
klausys nuo to, kaip mūsų tau- 
tiečai jį parems. J. Petrulis.

Šv. Kazimiero, parapijos alto
riai puošiasi p-lės Marijonos Ja-

jai bažnyčiai

RUDENS SEZONO BALIUS. 
Lietuviškoms > šeštadieninėms 
mokykloms paremti spalio 19 
d., šB šeštadienį,. 7 vaL vak^ *. 
5101 Explanoid ir Laurier gat
vių kampe ruošiamas pirmas 
rudens sezono balius su tur
tinga ir įdomia programa. Be X 
to,- g’iĮsį loterija, bufetas, vi« - 
su rūšių gėrimai, premijos ge- 
riausiems šokėjams, europie- - 
tiškos muzikos orkestras. Visi 
maloniai kviečiami.
Išraiškos šokio šokėja Kepalai- 

‘ė, kuri neseniai iš Australijos: 
persikėlė į Kanadą ir .apsigyve
no Montręalyje, ten savo kon-; 
certą ruošia lapkričio 9 d. Ge-» 
su auditorijoje. Netrukus po to 
šokėja žada koncertuoti Toronte^

Inž. Algirdas Jurkus, kaip At-» 
lone stipendininkas, išvyko po-J 
universitetinėms studijoms g 
Angliją, į Sheffield J . . *'

A Vartų, parapijos salėje laj*r 
kričio 17 d. bus rodpmąs .spąlvo-^ 
■as lietuviškas filxpas išlietuvių- 
gyvenimo pasaulyje. •?'

Vietos.lenkai laukia iš Lenki-* 
los atvykstant “tVagaborida” te-f 
atro grupės, kuri, matyt, kiekį 
oanaši į Kaune- Veikusį Vilkoj 
lakį. / 1

Vytauto pašaipūnė'draugija, 
pasirodo, turinti anie 800 narių,.t 
o klubą valdo 350 šėrininkų.’ 
(Šeras $10). Metinė apyvartą- 
siekianti apie $75.000. Ši draugi-; 
ja ir klubas, kaip, žinoma, šiemet; 
mini savo 50 mėtų sukaktį. ;

Graikai, kurių čia priskaito^ 
m a iki 10.000, renka $770.000 sta-‘. 
tytis nauia bažnyčią. Jau surin-' 
kę $300.000. 'L-

NESIAURINTI PABĖGĖLIU TEISIĮĮ[v

Londone įvykusioj tarpparla
mentinėj konferencijoj, kurioje 
dalyvavo ir sovietų delegacija, 
buvo priimta rezoliucija ir pabė
gėlių reikalu. Vyriausybės ragi
namos nesiaurinti pabėgėli^ tei
sių, duoti jiems darbo ir pragy-

Važiuoju į Niujorką spalio 22 d. 
ryto. Yra vietos 2-3 asmenims. 

Skambinti LE. 4-7838.
IEŠKOMA SENYVO AMŽIAUS MOTE
RIS,'kuri turėtų noro dirbti prie 6 mė
nesių mergytės ir išvirti valgyti 6 žmo
nėms. Atlyginimas mėnesinis pagal susi
tarimą. Prašau skambinti Simcoe telef. 
GA. 6-0914 arba rašyti Walter Panko, 
R.R. 1 Windham Centre, Ont. Darbo pra- 

: džia spalio 10 d.

’ Išnuomojamas erdvus kambarys III augš
te už $6 savaitei. Ramus rajonas, geras 
susisiekimas. Tel. LE. 7-1917.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė Ii 
augšte. 154 Gorevalle Avė.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė l-me 
augšte be baldų. Yra garažas. Parkdale 
rajone. Tel. LE. 5-6708.

JEI NORITE, KAD GRINDYS GRAŽIAU į 
ATRODYTŲ, išsinuomokite mūsų lengvai ( 
operuojamas grindų valymo mašinas — 
FLOOR SANDERS, EDGERS, POLISHERS.

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard St. E., Toronto 

Telefonas HO. 1-5200.

Toronto kiniečių draugija Uni
ted Appeal naudai spalio 21, 22 
ir 23 d-5.30 vai. ir 7.30 vai. vak. 
Sai Wqo Restaurant, 123 Dundas 
St. W., ruošia kinietiškus pietus 
su specialiais kinietiškais val
giais, įskaitant ir paukščių liz
do sriubą, kurios pagaminimui 
reikia net trijų dienu. Prie pietų 
prie kiekvieno stalo, skirto 1C 
asmenų, bus no vieną šeiminin
kę. Su pietumis rišama “Kelionė 
po kinų miestą” — bus aplanky
ta kinų siuvykla, kurios nors or
ganizacijos būstinė, bažnyčia, žo
lelių krautuvė, dovanėlių krau
tuvė. maisto krautuvė ir spaus
tuvė.

Bilietai, po $3.50, gaunami 
Mike Harris 'agėntūfojė- Prince 
George Hotel.

Toronto Spadina rinkim, apy
linkėje CCF partija numato
miems federaliniams rinkimams 
jau parinko kandidatą ■— tą pati 
lenką Kędzierzykowski, kuris ir 
cereituose rinkimuose kandida
tavo.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už sveikinimus, 

.dovanos ir suruoštu vakarienę Toronte 
mono 45 m. spaudos darbo sukakties 
proga: J. Strazdui, I. ir A. Paulauskams, 
J. Demikiui, Vyt. J. Margiui, Vvt. Pilė
nui. E. Kondrotui, A. Liūdžiui, S. ir M. 
Jokūbaičiams, pp. Orvydams ir J. Diliui 
bei vilniečiams. Tčip gi ačiū "Tėviškės 
Žiburių" redakcijai.

Kl. Prielgauskas.

venimo galimybes ir leisti laisva- 
valia repatrijuoti arba emigruo
ti į kitus kraštus. Sovietų atsto
vams pavyko pravesti •papildy-- 
mą, kad pabėgėliai neturėtų bū-J 
ti panaudojami kaip politinės' 
kovos įrankis. JAV atstovai■•pra*' 
vedė sovietams nemalonią patai
są, kad tiek kilmes, tįek gyvena
mųjų kraštų vyriausybęn^s bū(ų 
draudžiama imtis prievartos bei- 
grasinimo priemonių repatrijaci- 
jos atvejais. ■

Šioj konferencijoj dalyvavo J. 
Paleckis ir J. Matulis. 'Viėho pri
ėmimo proga Britanijos ;iįetuvių 
itstovui pavyko pasikalbėti, su J. 
’aleckiu, sovietų delegacijos va
dovu. Buvo paliestas Sibiro lie
tuvių tremtinių klausimas ir jų 
grįžimo galimybės. Augšč. Tary
ba, kurios 'pirmininku yra 'J: Pa
leckis, turi amnestijos bei malo-. 
nės suteikimo teisę.’Faktai betgi: 
rodo, kad čia veikia ne Palec
kio, o. Maskvos majonė, .$uo ku
rios priklauso iiį patik I%jeckis, 
skrupulingai laikąsis’ Kremliaus 
linijos.

Victoria.' — Br. Kpliimbijos 
kelių ministeriui Gagląrdi teis
mas už prasižengimą su judėji
mo taisyklėmis atėmė' 1 mėn. 
'eisę vairuoti mašiną.

Otava. — Kanadoje yra 2.490. 
100 televizijos aparatų.

UŽSISAKYKITE - 
ANGLIS" 

DOMINION COAL Ir “WOOD COį 
Atstovai V. AUŠROTAS . ' 
Telefoną* LE; 5-0527

Angly* ižvežiojama* ir žežtadienlai*.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo . kredito kooperatyve “LITAS”.

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4$80

A L GARBENS
REAL ESTATE

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Do
ro parengimą skelbimus ir ponoiius dar- 
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių. Vy
žių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
Baldų pavežimą* Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos rėžomos tortas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real}, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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

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

Indian Grove - Bloor, 8 kamb. atskiras plytų namas. Kvadrati** 
nis planas, 2 virtuvės, modemiškai įrengtas, vandeniu - alyva 
apšildomas, 2 mūriniai garažai. Įmokėti apie $8.000, geros išsL 
mokėjimo sąlygos -t -t.
7 butų apart men tas. 9 metų senumo modemus pastatas, 6 ga
ražai, pilnai įrengtas su šalydtuvais ir pečiais, gęros nuomos 
ir gerame rajone. Įmokėti apie $20.000 ;... į

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


