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Lietuvos žadintojai savo laiku skelbė šūkį: “Kelkitės, kel
kitės”. Jie patys juo gyveno ir kitus apie jį telkė. Tos pastangos 
nenuėjo niekais, ir žadjįiąmoji Lietuva plačiai atvėrė savo akis 
savarankiškam gyvenimui. Tuo pabudimu ji ir šiandieną tebe
gyvena, kovodama su iš naujo užgulusia naktimi.

Su šiuo tautiniu Lietuvos pabudimu ėjo ir religinis atgimi
mas. Tapusi laisva, Lietuva sužiūru į Vakarus, į ten išaugusią 
aktyviąją krikščionybę ir ėmė žadinti savo viduje apsilpusį reli
ginį gyvenimą. Ilgų vergijos, metų šis gyvenimas, tiesa, nebuvo 
sunaikintas, bet jo gyvata buvo susilpninta ir nustumta į šiaudi
nes pastoges. Jo veiksmingumas viešajame gyvenime buvo para
lyžuotas. Išeiti viešumon su aiškiais krikščioniškais įsitikinimais 
reikėjo išimtinės drąsos. Retas kuris mūsų šviesuolių pasauliečių 
drįso tokiu rodytis, nes tai reiškė atsilikimą, nemokslingumą. 
Tuo tarpu plačiosios lietuvių masės buvo ištikimos katalikybei ir 
savo pamaldumu imponavo net užsieniečiams. Deja, tas maldin
gumas ribojosi savo pirkia ir savo dievnamiu, o viešasis gyveni
mas ėjo savo keliu. Tiktai su atgimusia Lietuva atgimė ir krikš
čioniškoji iniciatyva. Jau anksčiau suskambęs šūkis “Visa atnau
jinti Kristuje” naujojoj Lietuvoj rado platų atgarsį. Jisai išvedė 
mūsų krikščionybę, saugotą šiaudinėse pastogėse, į viešąjį gyve
nimą, atidarė jai duris į augštąsias mokyklas, organizacijas, spau
dą, kongresus ir t.t. Užaugo nauja inteligentų karta, pasiryžusi 
atnaujinti Lietuvos veidą krikščioniška dvasia. Jiems jau neb
ereikėjo rausti viešumoje dėl savo religinių įsitikinimų, nes juos 
ėmė gerbti ir tie, kurie juos kritikavo. Būti tikinčiu šviesuoliu 
jau reiškė būti pažangiu žmogumi, kurio išsilavinimas rėmėsi 
krikščioniškais Vakarų universitetais. Tai buvo nuopelnas drą
siųjų šviesuolių, kurie saw iniciatyva pralaužė ilgų metų prie
tarus ir patį krikščiofHškąjĮ gyvenimą suaktyvino, sukultūrino 

į ir pakėlė iki europinio lygio. Jų įnašas Lietuvos krikščionybei ir 
apskritai Kristaus viešpatijai yra . neužmirštamas: jie sugebėjo 

it kilti ir kitus kelti.
Deja,-tai jau praeitis, kuri buvo pasinešusi tapti krikščioniš- 

_ ka ateitimi, tačiau atsitiko kitaip -. 'tiki dalis jos lobių pasiekė da
bartį ir per ją — ateitį. Religinis "Lietuvos ■gyvenimas vėl tapo 
uždarytas šiaudinėse pastogėse ir djėvnamitrose laukti naujo pa- 

^udimo. Ten likusieji klausia: ar .ilia bus naktsi? Nevienas būgš
tauja: ar pajėgs lietuviškosios-pastogės išsaugoti krikščionybę ir 
ar sugebės atsilž&yti’Apries Krežių, brukantį savo idėjas višu \ 
didžiuoju vaĮstyb^ągarą^’^^mi^tavimas, nei pranašavimai 
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Nobelio premija
■ Šių metų Nobelio literatūros 

premija — virš $42.000 — pa-
I skirta prancūzų rašytojui Albert 
| Camus. Tai dar jaunas rašytojas
■ —gimęs 1913 m. Alžėrijoj, — 
9 bet jau pagarsėjęs visa eile sva- 
9 rių veikalų — romanų ir. dra- 
I mų. Pirmas didesnis jo kūrinys 
I yra “Svetimšalis”. Jame auto-

rius vaizduoja europiečio nesu- 
gebėjimą suprasti svetimą kraš- 

į tą, jame įsikurti ir rasti gyveni- 
K| mo prasmę. Kiek giedresnės nuo- 

| taikos jis parodė savo veikale 
K “Maras”, kuriame jis parodo, 
9 kad yra visdėlto prasminga ko- 
9 voti su blogiu - maru. Tamsiąją 
9 gyvenimo pusę, netgi jo absur

diškumą, jis pavaizdavo veikale 
“Sizifo mitas”, o žmogaus revo- 

9 liucingumą — savotiškoj studi- 
9 joj “Žmogaus sukilimas”. Nau- 

OH jausiąs jo romanas yra “Nupuo- 
H| limas”. Jame pavaizduotas trem- 
« tinys paryžietis Olandijos mies- 
H te Amsterdame besvarstąs mo- 
9 dėmiųjų laikų moralinius klau- 

■S? simus.
A. Camus, brendęs Alžėrijoj, 

9& rengėsi būti mokytoju, bet tapo 
Mg laikraštininku ir pasižymėjo 
k ypač taikliais vedamaisiais. Me- 
9 tus išbuvo komunistų eilėse, bet 
9 iais nusivylęs išstojo, nors 
9 krikščionybę nepalinkO. Nugalė- 
I jęs savo nihilistinį nusistatymą 
I jis pasiliko, bent kol kas, savotiš- 
I ku humanistu. Gyvena Paryžiu

je vad. lotynų kvartale su šei-
■ ma — žmona ir dvynukais: sū- 
B num ir dukrele. Šiuo metu jis 
9 rašo naują romaną, kuriame nori

■ I ,<į—■ I , .m , u .............

S&vaites įvykiai
Iš paskutini^ vykių ėmė ryškėti JAV - Britanijos ašis. Suezo ka

nalo bylos apardyti santykiai palengva vėl buvo atstatyti, o nema
lonūs au spėjo išdilti. Britanijos karalienės vizitas Va-
šin^tone irgi pasidėjo prie tradicinės draugystės atnaujinimo. Iki 
šiol JAV jautėsi atomihės energijos, transporto ir kt. srityse pir
maujanti pasaulio pajėga ir savo atominėmis paslaptimis nesidali- 
no nė su draugais britais. Kai sovietai, išvogę visas amerikiečių 
paslaptis, pasirodė raketų srityje pralenkę JAV, staiga dingo Va
šingtono pasididžiavimas ir prez. Eisenhoweris pareiškė, kad atė
jęs laikas dalintis moksline informacija bei mobilizuoti visas 
mokslines vakariečių pajėgas“ 
naujiems išradimams. Tuo būdu 
•JAV įstatymas^draudęs panau
doti JAV turimas atomines pa
slaptis .draugiškiems kraštams, 
nebeteko prasmės. Tokia minti
mi "labai patenkint!. britai, kurie 
.negalėdami pasinaudoti amęri-

organizuoti savą naujuosius iš- 
radimus. Ryšium su šia ir kitom 
problemom Briti| premjeras 
Macmillan, 1-tūrgji^f Aplankyti 
Vašingtoną vasario -tnėn., pasi
siūlė atvykti šįį savaitę. .Sutikus

dų konferencija ptąšidėjo tre
čiadienį kuribfeabejonės aptarė 
ir kitaš-problemas — Vid. Rytų, 

į LVokietijos suvienijimo, R. Euro- 
pas ir kt. Prančūzija .šiuose pasi
tarimuose nedalyvavo, nes dar 
tieturi vyriausybės, be to, jos 
balsas tarptautinėj plotmėj dėl 
Alžėrijos .ir ūkinių sunkumų yra 
susilpnėjęs.

. , Ant karo briaunos
Vid."Rytųdšė’padėtis įsitempia

Turkijos - Syrijos konfliktas yra 
sovietų - vakariečių konfliktas. 
Jam sušvelninti Kanados L. B. 
Pearson pasiūlė pasiųsti JT ka
riuomenę, kuri saugotų Turkijos 
- Syrijos sieną. JT pilnaties po
sėdis nutarė šį klausimą disku-; 
tuoti ir; jei bus reikalinga, pa
siųsti ten specialią komisiją. Tuo 
tarpu Chruščiovas varo _ stiprią 
propagandą prieš JAV peš? JT ir 
per socialistų partijas Vi Euro
poj. Pastarosios betgi pasipikti
no tokiu Chruščiovo, ėjimu ir ne
parodė noro remti sovietų poli
tiką.

NusilenkėMaskvai
Ikišiol Jugoslavija palaikė 

draugiškus santykius su V. Vo
kietija ir iš to: turėjo nemažai 
naudos. Kancl. Adenaueris pa
žadėjo $60 miL kaip atlyginimą 
už karo nuostolius. Maskva betgi 
spaudė Tito užmegsti diplomati
nius ryšius su komunistine Rytų 
Vokietija. Tito pagaliau jai nu
silenkė ir nutarė pasiųsti savo

lyje. Nemanykime, kad jis išliks savaime. Jeigu Lietuvoje jis yra 
naikinamas atviro ar maskuoto persekiojimo, tai čia jis gali su
mažėti nejučiomis laisve besidžiaugiant. Mes gyvename, sąlygose, 
kur mūsų krikščioniškajam rezervui gresia ištižimas bei nieko ne
veikimas. Šūkis kilti ir keltis darosi nebesuprantamas bei sveti
mas. Atrodytų, kad čia nebėra nei kur kilti, nei ko bekelti. O tuo 
tarpu ir mūsų sąlygose veiklos barai yra pakankamai platūs. 
Jų visų paskirtis — išsaugoti savo krikščioniškąjį jėgų rezervą, 
papildant jį naujai priaugančiomis jėgomis. Vykdydami šį sa
vo uždavinį, mes neabejotinai prisidėsime ir prie busimojo Kris
taus viešpatijos fronto,'kuria rikiuojasi jo vardu paženklintieji. 
Kristaus Karaliaus šventės proga visi jie yra primenami apžiū
rėti savo pozicijas, savo pajėgas ir atnaujinti savo budrumą. Kas 
tam nesiryžta, negyvena Kristaus ženklu ir nerengia jam per
galės, kuri ateina tik ištikimųjų kovotojų eilėmis. Pr. G.

'' ••’■'‘•T''' - ~ ' Xrk. ' ' , •.

Michael Packer. Kristus Karalius.
Detalė iš šv. Wolfgang bažnyčios altoriaus Austrijoje.

kilmingame premijos įteikime 
Stockholme. T

KAS NAUJO KANADOJE?
Paskirta karališka komisija 

tirti kaip geriausiai gali būti su
naudoti krašto energijos šaltiniai 
ir rezultatus pateikti parlamen
tui. Komisijon įeina: H. Borden, 
Toronto advokatas ir pramoni
ninkas ir dar penki nariai iš įvai
rių provincijų. Jai taipgi pavesta 
tirti natūralių dujų Trans-Cana- 
da linijos finansavimą, dėl ku
rio taip buvo puolami liberalai.

deracinės ir provincinių vyriau
sybių konferencijoje.

Įgriuvo tiltas B. Kolumbijoje 
ant Peace River 2.200 pėdų ilgio. 
Tuo būdu liko spraga 1500 mylių 
plente, kuris veda Alaskon. Ka
riniai daliniai atitinkamose vie
tose užblokavo plentą ir nukrei
pė autovežimius kiton vieton, 
kur veikia nedidelis keltuvas.

va ir'Vaših _
Jų politikai vaikštinėja ant karo 
briaunos, nors kartu daro pareiš
kimus, kad esą visdėlto ten karo 
nebūsią. Sovietai labai suinte
resuoti išlaikyti Syrijoj proso-

kius su kraštais, kurie užmegs 
diplomatinius santykius su R. 
Vokietija. Bonnos vyriausybė 
kiek svyravo dėl šio perspėjimo

Sudaryta delegacija iš 50 as
menų deryboms su Britanija dėl 
prekybos padidinimo. Jai vado
vaus prekybos min. Churchill su 
pavaduotoju S. Duncans, Toron
to .hidroelektrinės jėgainės pir
mininku. Pastarasis yra buvęs 
Massey - Harris - Ferguson, že
mės ūkio padargų bendrovės pir
mininku ir jau nuo seno glau
desniu ryšių su britais šalinin
kas. Komisija buvo nutarta su
daryti per pasitarimus su britų 
ministeriais. Ji išvyks į Londo
ną lapkričio 22 d.

Gyventojų skaičius per pasku- 
tniuosius 8 mėn. paaugo 401.000. 
Rugsėjo 1 d. jų buvo 16.745.000. 
Apie pusę šio prieauglio sudaro 
ateiviai, kurių per tą laikotarpį 
atvyko 225.000. Statistikos biuro 
žiniomis, Kanados gyventojų 
skaičius padidėjus vienu milijo
nu kas dveji metai.

Ontario darbininkų unijų fe
deracija kreipėsi į provincijos 
seimą siūlydama priimti įstaty
mą, pagal kurį visi įmonių dar
bininkai būtų įpareigoti mokėti 
nario mokestį unijoms ar jie yra 
nariai ar ne.

Huteritai, tikybinė sekta, 
įsteigto vokiečio Jokūbo Hutter, 
Albertos prov. yra įsteigusi 55 
kolonijas, kurios verčiasi žem
dirbyste bendruose ūkiuose — 
Bruderhofe. Jie nepripažįsta pri
vatinės nuosavybės, nes pasak jų 
įsteigėjo ji esanti šv. Rašto drau
džiama. Huteritų prieauglis yra 
gana didelis — vidutinė šeima 12 
asmenų, — ir todėl jie yra pri
versti ieškoti naujų plotų bend
riesiems ūkiams. Pagal Albertos 
prov. įstatymus, jie negali steig
ti jų arti vienas kito — turis bū
ti bent 40 myl. atstumas. Nežiū
rint šio įstatymo, huteritų vado
vai, gave neoficialų provincinės 
vyriausybės pritarimą, buvo nu- 
oirkę 20.000 akrų žemės Ward- 
low vietovėje prie Red Deer Ri
ver po $20 už akrą. Apylinkės 
ūkininkai betgi sušaukė susirin
kimą ir pareiškė protestą, nes 
huteritai esą dievobaimingi žmo 
nės. geri ūkininkai, bet blogi pi
liečiai — nenori kovoti už Kana
dą, nenori balsuoti, todėl nepa
geidaujami. Albertos prov. vy
riausybė buvo priversto laikytis 
Įstatymo ir išakyti huteritams 
išsikraustyti iš naujai įgytos že
mės.

Žmogui besiruoišant į mėnulį, 
pastangos užmegsti ryšį su Lie
tuva šioj mažutėlėj žemėj atro
do kitoj šviesoj. Daug kas atro
do kitaip iš tolimos perspekty
vos: net lenkų “Tribūna Ludu” 
išsireiškė, kad visi ginčai dėl sie
nų su kaimynais atrodą naivūs, o 
vokiečiai išsireiškia, kad visas 
“Bundeswehr” prieš Sputniką — 
vieni niekai.

Žymus poetas, tik ką iš Sibi
ro, šitaip rašė: “...paukščių skri 
dimas, traukinių išėjimas ir lai
ko bėgimas mane visada labiau
siai jaudindavo... Per tą laiką 
pasauly įvyko kolosalinių pasi
keitimų, sugriuvo daug stabų; 
ir kaip gerai, kad daugiur liko 
tai, kas pastoviausia: tikras drau 
giškumas, tikra broliška mei
lė . . .”

Rugsėjo 22 d. “Tiesa”, LTSR 
“valdančios klasės” organas, ne
pajėgdamas nusimesti sovietinio 
išraiškos būdo, atsiliepė vedama
jame “Iki pasimatymo, Brangūs 
Tautiečiai!”:

"... O tie, kurie delbtų or kitų'/!/ 
priežasčių nenori ar negali grįžti, vis la
biau siekia stiprinti bendradarbiavime? su 
savo tėvyne. Vis daugiau atsiranda kū
rybinės inteligencijos atstovų, kurie pa
tys gyvendami užsieny, stengiasi, kad jų 
kūriniai pasiektų Lietuvos darbo žmo
nes. /Ar yra ten kitokių? A./. T. Lie
tuvos darbo žmonės yra, buvo ir bus 
budrūs savo priešams ir visuomet mokės 
ypač pradėjo nykti nuo Lenki- 
suprasti bet kokių klastą /Kas Čia? "Kuo 
kvepia, tuo ir tepa?" Stalino "asmens 
kultos", Beriįos deportacijos, A./, bet jie 
yra įsitikinę, jog kiekvienos patriotinis 
lietuvio kūrinys, kur jis bebūtų sukurtas 
priklauso lietuvių tautai ir kiekvieną nuo
širdų mėginimą bendradarbiauti kultūros 
srity jie /suprask: LTSR valdovai, A./ 
visuomet yra pasiryžę paremti ir svei
kinti ... Tegu stiprėja ir teklesti mūsų 
bendradarbiavimas Lietuvos labui, viso 
pasaulio lietuvių lobui /!/..."

Lietuvių politiniams veikė
jams besimaišant JAV taip vadi
namos užsienių politikos masėj, 
išeivių visuomenei irgi skaldan
tis, laikraštininkų grupė sutarė 
ryšio su Lietuva teiną plėtoti to
liau. Visa eilė klausimu pasiųs
ta Vilniun, kokiu būdu “kultūri

ALMUS, mūsų bendradarbis 
Niujorke

bendradarbiavimas”, taipnis 
naudingas išeivijai ir pačiai Lie
tuvai, galėtų būti plėtojamas.

Didieji neturėtų kliudyti
JAV prezidentas ir sovietų 

Chruščiovas jau kelintu kartu 
entuziastiškai, bent viešumoj, 
deklaravo pritarimą jų kraštų 
piliečių tarpusavio kultūriniam 
bendradarbiavimui .JAV net su
švelnino įvažiavimo formalumus 
sovietams. Tik šiems ir toliau 
visur tebesivaidena “klasta” ir 
“špionažas”. Nesinorėtų tikėti, 
kad ir lietuviai leistųsi panau
dojami didžiųjų “specifiniams 
reikalams”. Pastarųjų “specifi
niai sluogsniai” mažai rūpinasi, 
kiek lietuviams yra kainavę visi 
tie “laisvinimai”. Aišku, kad šias 
mintis paskatino Sputnikas. Per 
pastarąsias savaites vargiai kas 
užtiko laikraštininką, kuris at
leistų Vašingtono pareigūnams

už apsileidimą pareigose. Pvz. 
Lippman “NHerald Tribune”: 
“Taika per jėgą politika nebuvo 
paremta realybėj todėl negalėjo 
turėti aiškaus tikslo, jos pasek
mių nebuvo galima nuspėti”. 
Alsop, tam pačiam dienrašty: 
’’Europiečiai sako, kad Dulles 
“alpstąs iš baimės”. Europiečiai 
niekad nebuvo patenkinti JAV 
politika, bet juos ramino JAV 
karinis ir techninis pranašumas. 
O kas dabar?”

Trumpa ekskursija po nuomo
nes norėta paryškinti ši išvada. 
JAV, tesirūpindamos savo pačių 
gerbūviu, nesirūpino sutapdinti 
savųjų ateities siekių su visos 
žmonijos, kuri tikėjo į didžiuo
sius Amerikos principus ir da
barties JAV-se teįžiūrėjo mate
rialistinį simbolį dolerį. Juo bu
vo perkami ir grasinami kiti. 
Galima tik viltis, kad Amerika 
reikalui esant parems JAV ir Ka
nados lietuvių pastangas duoti 
jos užsienių politikai pozityvią 
prasmę.

NYKSTA KANADOS KOMUNISTAI

900.000 bedarbių šią žiemą nu
mato kaikurios darbininkų uni
jos. Praėjusia žiemą buvę 597. 
000, Jos apgailestauja, kad sosto 
kalboje nedarbo klausimas ne
paminėtas ir siūlo jį iškelti fe-

•<«

Įsteigė onerą vengrų ateiviai 
Montrealy ir jau pastatė pirmą 
veikalą — operetę ir žada pasta
tyti antra — Štrauso “Čigonu 
baroną*. Grupėje dalyvauja 20 
asmenų. Visi jie baigę Budapeš-

to konservatoriją ir dramos stu
diją. Paaiškinimai publikai duo
dami prancūzų ir anglų k. Ope- 
ron numatoma priimti ir kana
diečius artistus. Savo paramą 
pažadėjo fered. vyriausybė.

Kanados kompartija nyksta: 
1945 m. ji turėjo 25.000 narių, o 
dabar beliko 3.000. Nykimas pra
sidėjo ypač po Lenkijos ir Veng
rijos sukilimų. Komunistų par
tijos laikraštis “The Canadian 
Tribune”, turėjęs 15.000 ėmėjų, 
krito iki 900. Jo redaktorius J. 
Stewart, kaip nepatikimas vado 
Tim Buck linijai, buvo pakeistas 
L. Morris. Prokomunistinė žydų 
organizacija United Jewish 
Peoples Order ir gi sumažėjo; 
Toronte beliko jai priklausan
čių 1050 narių. Kompartijos rem
ti laikraščiai “Canadian Negro” 
ir “The Champion”, kuriuos lei
do National Federation of Labor 
Youth subankrutijo, o žydų ko
munistų “Vochenblatt” ir veng
rų “Munkąs” irgi vos laikosi. 
Kompartijai labai pakenkė žy
miųjų vadų pasitraukimas, ypač 
Salsbergo, kuris buvęs populia
riausias veikėjas. Jis yra gimęs 
Lagow. Lenkijoje. Jo tėvas bu
vęs pamaldus žydas, skudurų 
pirklys. Jis pats irgi buvo pasi
ryžęs tapti rabinu ir Niujorke 
lankė rabinų mokyklą, bet ją 
metė ir topo komunistu 1927 m. 
Pastaruohi laiku iis priekaišta
vo Chruščiovui dėl jo antisemi
tizmo. Lankydamasis Maskvoje

patyrė, kad Chruščiovo marti 
esanti žydė, tačiau tas pats 
Chruščiovas atsisakė leisti Sov. 
Sąjungoje atskiras žydų mokyk
las. Be to, Salsbergas buvo ne
patenkintas, kad rusiškuose pa
suose žymima žydų tautybė 
“jevrej” ir kad apskritoj rusų šo
vinizmas naikinąs žydų kultūrą.

Belgradas. — Spalio 15 d. Tito 
formaliai pripažino Rytų Vokie
tiją.

vietinę vyriausvbe ir tuo ivaryti (vykdymo, bet pagaliau apsi- 
kyiį vakariečių frontui V:g. Ry-.sprendė nutraukti diplomatinius 
tuose bei paspausti Turkiją būti į ' 
nuolankesne sovietams. Be to, 
jiems rūpi išstumti Iraką — vie
nintelį arabų kraštą Bagdado 
sąjungoj, iš šios priklausomybės, 
na, iri prieiti prie didesnės žiba
lo kontrolės, kuris maitina Vak. 
Europos pramonę. Užtat Maskva 
reikalauja turkus atitraukti sa
vo .kariuomenę iš Syrijos pasie
nio grasindama juos sunaikinti, 
jei kiltų karas. JAV pakartoti- 

į nai. pareiškė ginsiančios Turkiją 
lir karo atveju nerespektuosian- 
ičios sovietų teritorijos. Maskva 
pasiūlė trijų didžiųjų — Eisen- 
howerio, Macmillano, Chruščio
vo konferenciją Vid. Rytų prob
lemoms aptarti. Iš to matyti, kad

santykius su Jugoslavija, kad 
tuo būdu atgrasintų kitus kraš
tus nuo panašaus žygio. Galimas 
daiktas,' kad ji dar ir neišmokė
tos paskolos dalį nutrauks.

Atsistatydino vyriausybė
Suomijos vyriausybė, vado

vaujama ūkininkų partijos na
rio, buv. seimo pirm., atsistaty
dino, nes jai buvo pareikštas ne
pasitikėjimas 75 balsais prieš 74, 
42 susilaikius. Esą vyriausybė 
nepajėgusi nugalėti ūkinių sun
kumų. Ji nuvertinusi valiutą 
rugsėjo 15 d. net 40% siekdama 
sulaikyti infliaciją ir padidinti 
eksportą į Vakarų kraštus. Prie 
vyriausybės griuvimo prisidėjo 
socialistų partijos suskilimas.

Plaukė Klaipėdon, nuplaukė laisvėn
“Eltos Informacijų” Skandina

vijos bendradarbis pateikia žinių 
apie tris ėstus, kuriems prieš ke
letą mėnesių pavyko burlaiviu 
iš Estijos pabėgti į Švediją. Tai 
du vyrai ir viena moteris. Laivas 
vos 5,5 metrų ilgio. Atbėgėlių va
das — Ęugen Adrik, žymus estų 
sportininkas. 33 metų. Jau 1950 
m. jis laimėjo Sovietų Sąj. pir
menybes vienoje buriavimo lai
vų klasėje. O savo pabėgimo į 
Švediją išvakarėse Adrik tapo 
Sov. Sąjungos meisteriu dar vie
noje burlaivių klasėje. Rusai jį 
skaitė politiškai nepatikimu, jam 
neleido nė Švedu Sandham rega
toje dalyvauti. Visdėlto kaip S. 
Sąjungos meisteriui, jam buvo 
duotas leidimas dvidešimčiai die 
nų buriuoti iš Talino į Klaipė
dą ir atgal. Sovietų pajūrio sar-

Kėsinasi į cerkves Vakaruose
Liepos mėn. pradžioje, keliuo

se Vak. Vokietijos miestuose gy
veną stačiatikiai dvasiškiai susi
laukė netikėtų svečių iš Sov. Są
jungos. Tai buvo “protojerėjus” 
Pološenski iš Rytų Berlyno ir 
“protojerėjus” Morov. tiesiogi
niai Maskvos patriarcho įgalio
tinis. Abu dvasiškiai, kuriuos ly
dėjo šoferio ir fotografo rolę vai
dinęs stebėtojas, daugiausia do
mėjosi trimis stačiatikių cerkvė
mis: Wiesbadene, Bad-Emse ir 
Baden-Badene. šitos cerkvės ka
daise pastatytos Petrapilio dva
siškių, besilankančių Vokietijos 
kurortuose, religiniam aptarna
vimui. Spėjama, kad Maskvos

oybos apie jo legalų buriavimą 
Baltijos jūroje buvo iš anksto 
įspėtos, tad jam nekliudė. Pasie
kęs Švediją, jis papasakojo, kad 
pajūrių apsauga pastarais metais 
jau nebesanti tokia griežta. Vis
dėlto tam tikras jūros pakraščio 
ruožas nuolat esąs akėjamas ir 
jei pastebimos žmonių ar gyvu
lių pėdos, tuoj esąs duodamas 
aliarmas.

Pabaltijys dabar
Adriko pasakojimu, Pabaltijo 

kraštai vis dar esą nuo pasaulio 
atskirti. Žmonės uoliai klausosi 
laisvųjų radijo stočių translia
cijų. Įvykiai Lenkijoje ir Veng
rijoje gyventojuose sukėlę tam 
tikras viltis, kurios tačiau išblė- 
susios, kai pasirodę, kad Vaka
rai lieka pasyvūs. Pabaltijy tebe- 
kolonizuojami rusai. Taline jau 
pusę gyventojų yra rusai, ma
žesniuose miestuose rusų esą 
20-30%. Tik kaimuose rusų be
veik nesą. Estų armijos nebėra. 
Estai atlieka karinę prievolę so
vietų armijoje. Adrik patvirtino, 
kad sovietų sportininkai yra 
valstybiniai profesionalai Spor
tinių komandų nariai gauna po 
800 rb. ir daugiau, žiūrint kokį 
iškovojo pasisekimą. Rekordi
ninkams mokama 1.800 rb. ir 
daugiau. Pasauliniai rekordinin
kai gauna žymiai daugiau. Re- 
kordininkamš, be to, suteikia
mos gerai apmokamos instrukto
rių tarnybos.

Adrik sako, jei gyventojai Pa
baltijy tikrai žinotų, kad atbė- 
gėliai Švedijos nebus sugrąžinti,

sen, Schoenbergerstr. 9, daugiau žmonių.

/.a.

patriarchas, kuris nėra Bendros 
Stačiatikių Bažnyčios užsienyje 
pripažintas, bandys įjungti Vak. 
Europoje esančias cerkves į sa
vo globą. Panašių bandymų yra 
paskutinių 12-kos metų būvyje 
buvę Paryžiuje ir kituose Vak. 
Europos miestuose. Kalbama, 
kad Maskvos patriarcho už
sienio skyrius esąs numatęs 
įrengti Muenchene rusų namus, 
kurie būta pabėgėlių centru. 
Šiuose namuose būtų įrengta 
koplyčia, biblioteka ir nakvynė 
bei valgykla emigrantams, šiam 
tikslui, sakoma, esą jau numaty-
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joje 26% iš žemės ūkio vęrčiasi, re Paryžiaus skirtas ministeris, 
tačiau tik 12% tegauna tautus degaulistas Jacques Soustelle

TĖVIŠKĖS ŽIBŪBIAt

GEDIMINAS GALVA

Suirutė Prancūzijoje
Tik prieš yis mėnesius Mau

rice Bourgės - Maunoury suda
rė 22 Prancūzijos vyriausybę. 
Jis buvo jauniausias ministeris

RELIGINIAME PASAULYJE
* Pasaulietis popiežium galė-jtarpt. fondas, kuris perims jau 

tų būti išrinktas ir jo pareigas buvusio fondo lėšas, skirtas išei- 
gafe|ų priimti, jeigu būtų tinka
mas ir, pasiruošę priimti šven
tinimus, pareiškė Pijus XII, 
kalbėdamas 2.000 pasauliečių 
apaąi ybųo kongreso dalyvių.

’ 'jti ir taip pat 
iį do$aną tikėjimo 

d _ , _ jautų nuo jo suti
kimo momento, netgi prieš šven
timus. Šią mintį popiežius iškėlė• ' • - * ’ • i . • V •

ne*

juos skleisti krikščioniškąją dva
sią šeimose, visuomeniniame, 
ekonominiame ir politiniame gy
venime.".: Esą galimas dalykas, 
kad diakopato Vaidmuo gausiąs 
vėl didesnę reikšmę, tačiau jis 
ir toliau liksiąs kunigystės dali
mi." Katalikų Akcija esanti vie
šas organizuotas pasauliečių 
apaštalavimas, jeigu jis vykdo
mas hierarchijos pavedimu. Pa
skiri asmenys ir grupės nepri
klausančios K- Akcijai taip pat 
gali dalyvauti pasauliečių apaš
talavime, jeigu vyskupai jiems 
paveda specialius uždvinius. Po
sėdžių vlėje prezidiumo kėdė 
buvo palikta tuščia neatstovau
jamiems ir persekiojamiems 
kraštams. Maža mergytė padėjo 
ant ‘ jos raudonų rožių puokštę, 
reiškiančią kankinių kraują.

* Katalikų' kongresas emigra
cijos klausimams spręsti įvykęs 
Asyžiuje, kur dalyvavo 300 at
stovų iš 25-kraštų, nutarė kreip
tis į Visas katalikų organizaciajs 
prašant,- kad jos prsidėtų prie 
palankesnės atmosferos sudary
mo ypač ten. kur ateiviai laiko
mi priešais. Taip pat nutarta rū
pintis ateivių įjungimu į vieti
nį gyvenimą kreipiant dėmesį į 
jų profesinį, ūkinį, kultūrinį ir 
religinį paruošimą. Emigracijai 
finansuoti specialus

vių paskoloms, ir telks jas visais 
galimais būdais. Ikišiol tarpt, ka
talikų emigracijos komisija pa
gelbėjo 350.000 išeivių įsikurti 
įvairiuose kraštuose.

* Aukas naujai bažnyčiai ren
ka Nova Hutą miesto, Lenkijoje, 
parapijos komitetas. Jo atsišau
kimą paskelbė JAV ir Kanados 
lenkų laikraščiai prašydami tie
siais siųsti aukas jiems. N. Hutą 
turįs 90.000 gyv., kurių 90% yra 
katalikai, bet neturi bažnyčios, 
nes naujasis pramonės miestas 
turėjęs būti socialistinis, ir val
džia neleidusi jos statyti. Tiktai 
pr. metų liepos mėn. -buvo gautas 
leidimas ir sklypas. Kol kas pa
maldos vyksta giretmo kaimo 
koplyčioj 6 iš 9 metru dydžio.

* Moteris skirti pastoriais pa
siūlymą buvo iškėlusi liuteronų 
grupė Švedijoje, bet dvimetinis 
atstovų susirinkimas 62 balsais 
prieš 36 pasisakė prieš. Tokią pat 
nuomonę pareiškė ir valstybinės 
Švedijos liuteronų bažnyčios 
vyskupas Helge Ljungberg, esą 
tai prieštarauja šv. Raštui, be to, 
tam dar neatėjęs laikas.

* Tarpt, katalikų spaudos kon
gresas Vienoje įsteigė bendrą 
spaudos agentūrą — Internatio
nal Federation og Catholic Press 
Agencies, kurion įėjo visos ka
talikų spaudos įstaigos. Kongre
se dalyvavo 400 atstovų. Jie pa
sižadėjo bendrai dirbti “visuoti
nei tiesos pergalei, meilei ir 
krikščioniškajai kultūrai”. Daly
vių tarpe buvo Austrijos vice
kancleris B. Pitterman, užs. r. 
min. L. Tigl, Britanijos admiro
las Fr. Pakenham ir kt. Pasta
rasis yra konvertitas ir savo kal
boje pareiškė, kad vienintelis ke
lias Vakarams — kovoti su ko-

vk.i tlc-cs ginklais.

anksčiau skelbta lentelė nebuvo teisinga, prašome 
pradėti rinkinį nuo šio numerio.
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sybė, ant vištos kojos pastatyta, 
pačioje jaunystėje griuvo. Jei jo 
pirmtakūnas Guy Mollet turė
jo pasitraukti dėl biudžeto nesu- 
durstymo, kai Paryžius Šiaurės 
Afrikoje “laisvę” durtuvais rams 
tė, jo įpėdinis sulaukė visuotinės 
suirutės.
Kiekvienai vyriausybei griuvus 

ateina slogutis vyriausybę suda
ryti. Maunoury tik po trijų sa
vaičių bandymų ją sudarė besi
remdamas silpnu pamatu — so
cialistais ir radikalsocialistais. 
Ko norėti drausmės iš kitų par
tijų, kad dalis jo paties partiečių 
— radikalsocialistų išdavė prieš 
jį balsuodami.

. Prancūzijos prezidento teisės 
yra aprėžtos. Tačiau jis turi ga
nėtinai darbo vis begriūvan
čias vyriausybes ramstyti ir nau
jas sudarinėti. Šis darbas ypač 
simkus nūdien, kai pačioje Pran
cūzijoje ryški suirutė, o šiauri
nėje Afrikoje — Alžyre kruvinos 
kovos vyksta.

Žinomas prancūzų politikas 
Paul Reynaud, kurio pečius pra
eities atsakomybė slegia, esą 
dabartiniam prezidentui Renė 
Coty nurodęs: “Neįmanoma 
Prancūzijoje sukurti sveikus fi
nansus, ją įvesti į bendrą Euro
pos ūkinę santarvę ar išspręs
ti Alžyro klausimo, jei nepašali
namas vyriausybių nepastovu
mas. Šiuo metu nepadarius spren 
džiamojo žygio, nepašalinus mi- 
nisterių kaitaliojimo ir nepakei
tus dabartinės konstitucijos, ga
lima pasakyti, kas seks dabarti
nei santvarkai griuvus”.

Paul Reynaud nenorėjo aiš
kiais žodžiais įžeisti pačios di
džiausios ir disciplinuočiausios 
komunistų partijos, pavadinant 
ją laisvosios Prancūzijos duob
kasiu. .

Ūkinė krizė
Pastarosios vyriausybės fi

nansų ministeris turėjo nemažų 
polėkiu. Jis buvo užsimojęs išly
ginti Prancūzijos užsienio pre- 
kvbos balansa, kad nebūtų dau
giau prekių įvežta, kaip išveža
ma. Tuo tikslu siuntė delegacijas 
tartis su raudonąja Kinija ir 
Egiptu, į pietinę Aziją ir pieti
nę Ameriką. Krašte siekė pa
kirsti infliacijos šaknis, kovoti 
prieš kylančias kainas... “La- 
Croix” prancūzų katalikų dien
raštis teisingai pastebėjo, kad jo|‘ 
žygiai paženklinti priešingybe. 
Kai norima sumažinti kaikurių 
prekių vartojimą, yra keliami

mokesčiai, o kainos savaime pa
šoka. Gaillard per anksti panūdo 
girtis, kai rugpiūčio mėn. trum
pam tarpsniui-pavyko sulaikyti 
svetimos valiutos atitraukimą ir 
kainų kilimą. Pasigyrimas buvo 
tikrai perankstybas, nes pagerė
jimo ženklai tebuvo vėlyvo ru
dens gėlė, kurią pakirto pakar
totinos šalnos.

Netrukus prasidėjo maži strei
kai, kurie apardė Prancūzijos 
ūkinį gyvenimą. Per rugpiūčio 
mėn. maistas pabrango 2%, ap
ranga 2,8%, transportas 4,3%, 
daržovės ir vaisiai 6,4%. Albert 
Gazier, socialinių reikalų minis
teris, šaukia: būtina kainų kili
mą sulaikyti.

Ūkininkų maištavimas
w v • • « ,v. • > . . • 1 _ __

ke ūkininkų maištas. Troyes 
Prancūzijos rytuose ir Rodez

pietuose susirinkę ūkininkai bu
vo išvaikyti ašarinėmis bombo
mis. Jie ramiai demostravo prieš 
vyriausybę eilėje vietovių — 
Nevers, Angers, Niort, Reims, 
Amiens, Lyon, Chalin, Alenęon 
ir kitur. Nė dėl mados, bet dėl 
gyvenimiškos tikrovės priversti 
ūkininkai garsiai prabilo. Jie 
skundžiasi, kad pramoninių ga
minių kainos yra žymiai pakilu
sios ir prašokusios žemės ūkio 
gaminių kainas. Susidariusios 
kainų žirklės nešą skurdą ūki
ninkui. Jis nebeišgali ne tik ma
šinų, dirbtinų trąšų, eilės kitų 
pramonės reikmenų įsigyti, bet 
ir darbininkams pakenčiamo at
lyginimo mokėti Apsukresnieji 
darbininkai traukia į miestus. 
Nenašiose vietovėse ir patys ūki- 
ninkai nebeištveria ir vyksta 
miestan darbo ieškoti. Prancūzi- $

Argentinos peronistų^ atrama^

pajamų. Prancūzijos. Žemės Ūkio 
Rūmų duomenimis pramonės ga
minių kainos pakilo 33%, žemės 
ūkio tik 22l7t . Pramonė esanti 
apsaugota 18% vertės muitais, 
kai žemės ūkis tik 8%. ‘

Ūkininkams teliko grąsyti vy
riausybę, kad jie nemokėsią mo
kesčių. Pierre Poujade (tarti Pu- 
žade) sąjūdis miestelėnų tarpe 
skatinantis nemokėti valstybei 
mokesčių jau randa pritarimą ir 
ūkininkijoje.

Alžyro klausimas
Šį kartą vyriausybė griuvo ne 

dėl finansinių, ūkinių, sociali
nių nesutarimų, bet dėl Alžyro 
Ministeris pirmininkas pateikė 
planą dabartiniam kraujo pra
liejimui sustabdyti ir Alžyrui 
platesnes savivaldos teises duo
ti. Atstovų rūmai sukilo. Komu
nistai ėmė ginti alžyriečius. Jie, 
kaip ir 8,5 mil. Alžyro arabų 
reikalauja nepriklausomybės.

Dešinieji, o ypač buvęs Alžy-

Praėjus Argentinos parlamento 
rinkimams pasaulio spauda vėl 
rado reikalo prisiminti it buvusį 
diktatorių Juan Dotnihgo Peron. 
Kaikurie laikraščiai net darė iš
vadas, kad Perono padėtis dar 
esanti labai tvirta Argentinoje 
ir kad esą didelių galimybių jam 
grįžti valdyti. Atrodo, kad pana
šūs spėliojimai yra labai nepa
grįsti. Vienintelė galimybė Pe
ronui grįžti valdyti yra tik kariš
kių revoliucija. Demokratiniu 
keliu Peronas negalės atgauti 
valdžios. Viena, Perono partija 
Argentinoje yra nelegali ir jai 
laimėjimas yra užkirstas, o ant
ra, balsavimai parodė, kad pero- 
nistų skaičius mažėja. Peronistai 
metė baltus lapelius. Baltų la
pelių buvo arti dviejų milijonų. 
Kada Peronas buvo valdžioje, 
per paskutinius balsavimus 1952 
metais, jis gavo 4.000.000 balsų, 
o visi kiti kartu sudėjus gavo tik 
2.000.000. Dabar iš 8.000.000 bal
sų, Perono šalininkai įmetė ne
pilnus 2.000.000 baltų lapelių. Tie 
du milijonai balsų, kuriuos Pe-. 
ronas pralaimėjo, atrodo, galėjo 
būti katalikų balsai, nes 1952 
m. katalikai balsavo už Peroną.

gas todėl, kad jį rėmė karininkai. 
Kada kariškiai nustojo remti, pa
sibaigė visa Perono mandrybė. 
Kas gi tie peronistai? Daugumo
je visokios visuomeninės atma
tos, kurios niekuomet niekur ne- 
uritapo. Ši partija neturėjo jo- 

j j kios ideologinės bazės. Labai di

Rašo
VLADAS VESELAUSKAS

ŠTAI PARANKI PALYGINAMOJI LENTELĖ daugiau 
žinomų svorių, kuriuos jūs naudosite Kanadoje ... su met
rinėmis atitikmenimis.
SVORIAI

Metrinės sistemos svoriai palyginus su kanadiškaisiais
1 gramas (gr) ................     0,035 uncijos (oz)
1kilogramas (kg) ...................   2,204 svaro (Ibs)
1600 kg (metrinė tona) ..............  1,102 tonos (2.204 svarų)
Kanadiškieji svoriai palyginus su metrinės sistemos svoriais
1 oz .........    •.................   28.350 gramo
1 1b (16 ozs) ..............       0.453
1 šimtąsvoris (1 cwt) 100 svarų ........................45.35
1 angliška tona, 2.000 svarų .......................  907

D r. Lyon s
TOOTH POWDER

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNI US

Atsiminkit — vei
kia dvigubai il
giau už dantų 

pastą.

Tuoj padarys jūsų 
kvopa malonų. Pa
dės apsaugoti 
dantis nuo gedi
mo ir ištaikys jūsų 
dantis grožiai bal
tus.

33<

kg 
kg 
kg

IŠSIKIRPKITE IR LAIKYKITE šią parankią
■ ■ •' ' palyginimų lentelę!

Sekite sekančias “Informacijas”, 
kurias jūsų patogumui pateikia

chenlei|s&
t( Distillers of certffad-age whiskies

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirba ougŠčiausios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir- 
mos gamintus baltinius juose rasite ra
šytą garantija apie jų kokybe »r rūšį, bu
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

Canada’s Fmert Shirts

N no galvos skausmu 
ir skilvio negalavimu

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

® BROMO- 
'SSELTZER

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

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

produktų prityrusios šeimininkės.
-e Maloniai kviečiame atsilankyti 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6*5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

delis peronistų nuošimtis nemo
kėjo nei skaityti, nei rašyti. Kad 
peronistai neapsiriktų balsuo
jant. Perono laikais, peronistų 
sąrašas būdavo “papuošiamas“ 
Perono ir Peronienės fotografi
jomis; Kodėl įvairūs dvasiniai ir 
medžiaginiai skurdžiai sekė Pe
ronų šeimą? Dalykas labai pa
prastas. Visą laiką Argentina bu
vo žemės ūkio kraštas. Pramonė 
labai silpna. Prieš Antrąjį Pa
saulinį Karą, Argentina iš užsie
nio importuodavo 80% pramonės 
gaminių, o savo pasigamindavo 
tik 20%. Beveik visa pramonė 
buvo sukoncentruota Buenos Ai
res mieste. Argentinos didžiųjų 
miestų gyventojai savo išvaizda, 
savo morale, savo išsilavinimu 
griežtai skyrėsi nuo provincijos 
gyventojų. Didžiųjų miestų gy
ventojai daugumą sudaro ispanų 
ir italų mišinio argentiniečiai. 
Žmonės religingi, darbštūs, am
bicingi ir geri. Į ateivius žiūri 
gerai, nes ir jie jaučiasi ateivių 
vaikais, tuo tarpu provincijos 
gyventojai daugiausia yra seno
sios Ispanijos ateivių mišinys su 
indėnais. Jie yra be jokio išsila
vinimo. Ateivių labai nekenčia. 
Jokio supratimo neturi apie reli
giją. Ypatingai didelis nuošimtis 
nelegaliai gimę. Keturi ar penki 
broliai yra skirtingų tėvų vaikai 
ir savo tėvų nepažįsta. Kiekvie
nas registravimas jiems yra ne
reikalingas dalykas.

1930 m. revoliucijos keliu į vai 
džią atėjo gen. Uriburu. Jis iš
leido griežtą įsakymą, kad kiek
vienas susitvarkytų savo metri
kus, nes metrikų neturėjimas su
darė valdžiai daug keblumų šau
kiant į kariuomenę. Metrikai bu
vo sudaryti liudininkų pareiški
mais. Liudininkai paprastai pa
reikšdavo, kad tais metais buvo 
šalta, arba lijo, arba kukurūzų 
raškymo laikas ir taip toliau. 
Ekonominis jų gyvenimas visą 
laiką buvo vargingas. Jie dirbo 
žemės ūkyje. Visas vyro turtas 
buvo arklys, apsiaustas ir pa
gražintas peilis, kuriuo papras
tai labai didžiuodavosi. Jeigu ku
ris pamėgindavo atvykti į mies
tą, jis turėdavo grįžti atgal, nes 
jie labai prasti darbininkai ir jų 
į darbą neimdavo. Visi fabrikai 
pageidavo europiečių darbinin
kų.

Karui pasibaigus, didieji Is
panijos, Italijos net ir Vokietijos 
kapitalistai, bijodami naujo ka-

ro, pradėjo investuoti savo ka
pitalus Argentinoje. Atsirado 
daug audimo, geležies ir kitokių 
fabrikų. Tai pareikalavo daug 
darbo rankų. Žmonės iš provin
cijų pradėjo važiuoti į miestus. 
Kaip tik tuo laiku ir Peronas at
ėjo į valdžią. Vien tik į Buenos 
Aires miestą ir jo priemiesčius 
atvažiavo apie 1.50G.000 provinci
jos gyventojų. Darbo visi susi
rado. Jų supratimu, tas visas pri
klausė nuo Perono, nes anksčiau 
prie kitų prezidentų jie negalė
davę Buenos Aires mieste darbo 
gauti. Peronas labai gerai tas jų 
nuotaikas išnaudojo. Visą spaudą 
paglemžė į savo rankas. Per ra
dio kalbėdavo tik jis vienas ir 
dargi 3-4 kartus per savaitę ir po 
tris valandas kiekvieną kartą. 
Perono kalba būdavo transliuo
jama per visas Argentinos radio 
stotis, o užsienio radio stotys tuo 
laiku ypatingai buvo trukdomos. 
Propaganda tuos sluogsnius veik 
davo. Tiek Peronas, tiek Pero- 
nienė savo kalbomis labai patai
kaudavo jiems. Peronas savo ša
lininkus pavadino descamisados 
(bemarškiniai). Daugelis jų bu
vo. tikrai bemarškiniai, bet Pe
ronas su savo žmona turėjo net 
perdaug marškinių. Dęl savo 
tamsios odos, Buenos Aires mies
to gyventojai tuos “bemarški- 
nius pravard,žiavo cabecita neg
rą (juodoji galvutė) ir jų nemė
go. Šių galvučių tiek prisigrūdo 
į Buenos Aires ir priemiesčius, 
kad susidarė didelė butų proble
ma. Pradžioje jie gaudavo butus 
kaip ir visi kiti, bet vėliau namų 
savininkai visai nehuomodavo 
toms galvutėms butų. Jie išnuo
modavo kambarį, sakydami, kad 
jie gyvensią du ar trys žmonės, 
bet po savaitės kambaryje gy
vendavo 14. Visi miegodavo ant 
grindų. Perono dekretas neleido 
žmonių išmesti į gatvę. Dar 
daugiau. Peronas išleido įsaky
mą, kad kiekvienas, kuris randa 
tuščią namą gali jį užimti. Tuš
čių namų, žinoma, nebuvo. Gal
vutės vis tik rasdavo “tuščių na
mų“. Argentinoje, daugumoje, 
ateiviai, patys statydavo sau na
mus, laisvomis dienomis šeštadie 
niais ir sekmadieniais su draugų 
pagalba mūrydavo. Kada namas 
jau būdavo baigtas, trūkdavo 
langų, durų ar kitų mažmožių, 
savininkai, ateidami pribaigti sa
vo namo, susitikdavo su staigme
na — namuose jau rasdavo pero- 
nistus. Šiuo atveju nei su ar- 
motomis jų nebegalima buvo iš
varyti. Policija visai dėmesio ne
kreipdavo į šios rūšies skundus. 
Nuomos kainą nustatydavo bu
tų kontrolė, paprastai paskirda
vo mokėti 7-8 kartus mažiau ne
gu normaliai galėtų gauti. Dau
giausia nukentėdavo mažų namų 
savininkai, kurie tuos namus sta
tydavo skolintais pinigais ir drau 
gų talka. Pirmuosius du ar tris 
mėnesius įsiskverbėliai sumokė
davo nuomą. Vėliau nebemokė
davo. Pagal Perono įstatymą, 
skųstis tegalima tik po 30 dienų, 
nes dar gali būti, kad mėnesio 
bėgyje sumokės. Po mėnesio nu
skriaustasis kreipiasi į butų 
kontrolę. Toji po 3 ar 4 mėnesių 
atsiunčia komisiją išaiškinti rei
kalo. Sprendimas dėl nuominin
ko išvarymo įvyksta po kitų 4 
mėnesių. Kada atvažiuodavo jų 
išmesti, vienas iš jų apsimesda
vo labai sergančiu, o Perono įsta
tymas ligonio išvaryti į gatvę 
neleido. Viešoji jėga, surašiusi 
protokolą, grįždavo atgal. “Ligo
nis“ tą pačią dieną pasveikdavo 
ir vakare kurioje nors smuklėje 
lošdavo kortomis. Savininkas pri 
valėjo antrą kartą skųstis. Pro
cedūra vėl ta pati. Taip įsiskver
bėliai ir neįsiskverbėllai išgy
vendavo lig dviejų metų nieko 
nemokėdami, šviesos ir vandens 
savininkas negalėjo nutraukti. 
Savininko buvo didelė laimė,

jei viešoji jėga juos išmesdavo, 
bet būdavo atsitikimų, kad jie 
patys pirmiau apleisdavo namą 
perleisdami kitiems draugams, 
nes Perono dekretas leido nuo
mininkui perleisti namą kitiems 
nuomininkams visai neatsiklau
sus namo savininko. Naujų nuo
mininkų butų kontrolės, spren
dimas nebeliesdavo. Bemarški
niai tuo būdavo labai patenkinti 
ir jų akyse Peronų šeima buvo 
lyg kokie dievaičiai. Jų akyse 
visai nieko nereiškia atidengi
mas Perono nemoralaus gyveni
mo, arba suktybių, nes jo be
marškiniai beveik visi tokie pat. 
Peronistai šūkauja:

Ladron o no ladron, 
pero queremos a Peron.
(Vagis ar ne vagis, 
Peronas mūsų vis).

(Nukelta į 7 psl.)

šoko ginti 1,2 mil. prancūzų, gy
venančių Alžyre ir pačios turtin
giausios prancūzų kolonijos. 
Jam nesvarbu, kad Alžyras turi 
mažiau teisių, pav. už Madagas
karą.

Prancūzai daug padarė savo 
kolonijose, tačiau jie nepasitiki, 
kad vietiniai arabai pakęs įkur
dintus kolonistus prancūzus ge
riausiose žemėse. Šiandieną juos 
gina 400.000 karių, kurie per me
tus kaštuoja virš 1 bil. dol. Kas 
kolonistui nutiks, kai arabai bus 
savo krašto šeimininkais?

Praėjusios žiemos JTO pilna
tyje iškilus Alžyro klausimui 
Paryžius pažadėjo jį išspręsti 
•‘teisingumo, demokratiškumo ir 
taikos dvasioje”. Nuo to meto 
ten buvo nemažai kraujo pralie
ta. Arabų Front de Liberation 
Nationale vis stiprėja. Felacho 
ir šviesuolio laisvės troškimas 
auga. Jie nebepasitiki pažadais 
ir imasi ginklo. Kai‘ prancūzai 
šaukia — Alžyras bus prancūziš
kas, arabai atsako šūviais. Jėga 
stoja prieš jėgą.

O tuo metu prancūzų atstovų 
rūmai praranda lygsvarą. Jo na
riai vieni kitus vadina niekšais, 
sukčiais, fašistais ir parsidavė
liais svetimiems. Ministeris pir
mininkas, tikėdamasis, kad at
stovų rūmai vistik pajus atsako
mybę, nutraukė diskusijas ir pa
prašė pasitikėjimo. Rugsėjo 30 
d. jam buvo pareikštas nepasiti
kėjimas. JTO pilnatyje prancū
zai bando Alžyro klausimą pa
laidoti ir palikti Paryžiuj jį pa
tvarkyti “teisingumo” dvasioje 
Ar ne pavėluota išeitis?

Kova vyksta. Jai reikalinga 
ginklų. Ir jie, griečiausiai, kai 
vakariečiai lūkuriuoja, bus pa
berti iš Maskvos. Tunisas apie 
tai jau atvirai kalba.

Prancūzijos vidaus suirutė nė
ra vien jos reikalas, ne vien Eu
ropą teliečia, bet gyvai susietas 
su tarptautiniu raizginiu, kuris 
vis įkyriau primena apie grės
mingus debesis, kurie virš mūsų 
galvų vėl pradeda telktis.

h Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus. % 
b NAUJAS SKELBIMAS SU 
įį NAUJENYBĖM.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntini, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
va bei kitus kfaštūš yra prieinafhiaūšiai ir pigiausiai per

h*

£ ĄfMĮį'... V., .

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

Toronto, tel. L E. 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 Č.m. rugpiūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai siunčia
mi iš Anglijos, t pavyzdžiui: 
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu 
Isoniazid 1000 tab!. 50 mgm. 
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u. 
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl. 
Vitamin B. Complex Forte 500 tab!. 
Serpasil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernoborbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm. 

Siunčiame įvairius ahtibioticus: 
Aureomyein, Achromycin, Chloromycetin^ 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cycloserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagas if instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

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

paltams naujų viteomą juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžia
gų kaine PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

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

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

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

pas ponią Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šį pokietą laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvą/.

$7.90
su muitu $4.70
su muitu $1.00
su muitu $1.10
su muitu $2.80
su muitu $4.20
su muitu $4.70
su muitu $11.10
su muitu $1.70
su muitu $1.60
su muitu $1.70
su muitu $3.80
su muitu $4.60

Crystamycine, Erythromy-

i

R

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

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

Pogal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė
doms bei žiemai

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

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

Nuo rugpiūčio 27 d. uždrausta siųsti dėvėtus

DARBO VALANDOS: Pirmadieni — penktadieni nne 9

B iki 5 vai vakaro. B
į Sav. A. KALUZA
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bės laisvajame* pasaulyje įgy 
vendinimo klausimu.

PLB Europos Kr. V-b| pirm. nn1
Romoje rugsėjo 13-15 d.d., pri
imtos šios rezoliucijos:

1. Europos Lietuvių Bendruo
menė pasiryžta ir toliau visomis 
galimomis priemonėmis vesti sa
vo gyvenamuosiuose kraštuose 
akciją už lietuvių tautos teisę ir 
valią būti laisva ir nepriklauso
ma valstybe.

2. Lietuvių tarpe puoselėti lie
tuvių tautines ir religines tradi
cijas. Lietuvybės išlaikymo pa
grindas yra šeima. Bendruome
nės privalo ateiti šeimai į pagal
bą, aprūpinant šeimas lietuviška 
spauda, vadovėliais, plokštelė
mis, ruošiant ir remiant lietu
viškas savaitgalio mokyklas, ren 
giant jaunimo stovyklas, buriant 
jaunimą į savas jaunimo organi
zacijas ir, aplamai, siekiant išlai
kyti lietuviškumą, naudojant vi
sas laikui pritaikytas modernias 
priemones.

3. Pasaulio Lietuvių - Seimas 
turi būti lietuviško organizuotu
mo ir tautinio ir politinio su
brendimo demonstracija. Dėl to 
pageidaujama, kad būtų sudary
tos sąlygos visų lietuvių bend
ruomenių atstovavimui seime.

TBVIBKtS ŽIBURIAI

Jubiliejinės evangelikų pamaldos Toronte

ratoriją Bendruomenių atstovo 
rinkimą atidėti

5. Pasikeisti žiniomis tarp ben
druomenių apie turimas kultū
rines ir menines pajėgas ir jas 
panaudoti bet kurioje bendruo
menėje.

6. Suvažiavimas, konstatavęs 
“Europos Lietuvio” svarbą Eu
ropos lietuviams, randa reika
linga išlaikyti jo nešališką lini
ją, vengti politinių ir asmeniš
kų polemikų ir rekomenduoti 
bendruomenių nariams jį remti 
ir prenumeruoti.

7. Generalinis Europos sekre
toriatas paliekamas kaip mora
linė Europos Lietuvių Bendruo
menės jungtis. Gen. Sekretoria
to pareigas pavesti to krašto val
dybai, kurios teritorijoje numa
toma sukviesti sekantį suvažia
vimą. Sekretoriato pareiga yra 
sukviesti ir suorganizuoti suva
žiavimą. Sekantį suvažiavimą 
nutarta kviesti 1959 metais.

d., 1 vai. p.p., Toronto Ma
lonės liuterionių parapija, 
1424 Davenport Rd., švęs 
savo bažnyčios trijų metų 
sukaktį. Iškilmingose pa
maldose dalyvaus ir mums 
visiems žinomas svečias iš 
Čikagos, buvęs Vytauto Di
džiojo Universiteto docen
tas, Theol. Lie. kun. J. Pau- 
peras. Pamaldų metu gros 
triūbininkai, giedos parapi-

pamaldų, salėje, parapijos 
moterų ratelis ruošia baza- 
rą su kavute.

Kanadoje lietuviai liuterionys 
turi tik šią vieną nuosavą baž
nyčią, kuri Missouri sinodo pa
galba buvo prieš tris metus pa
statyta ir pašventinta Trivienio

Malonės pirmoji lietuvių, evangelikų - liuterionių bažnyčia

Dievo garbei. Šiaurės Amerikoje 
panašių bažnyčių yra daugiau, 
nes minėtas sinodas jau 60 metų 
rūpinasi Šiaur. Amerikos lietu
viais evangelikais. Sinodo pa
galba šie lietuvių kunigai išėjo

Toronteteologijos mokslus: Brustaitis, Drignaitis, Kories ir Jurkšaitis. Jie, važinėdami po visą Š. Ameriką, skelbė Dievo Žodį gimtąja kalba.
Klebonas kun. L. Kostizenas.

Rasokas, Macaitis,

Miškakirčiai atšventė dešimtmetįMiškakirčių subuvimas Toronte pasisekimu, atrodo, viršijo visus iki šiol buvusius. Lietuvių Namai pakilo savo morale, tapo tikrai jaukia vieta visiems atsilankiusiems. Pasirodo, žmonės sudaro nuotaiką, ne pastatai. Visi atsilankę stebino vieni kitus savo puošnumu, ypač ponios savo balinių suknių paskutinėmis madomis. Tikra lietuviška nuotaika ir jaunatviškas džiaugs mas, kuris dar tęsis ir iki kito dešimtmečio, pralenkė net didžiausio optimisto Vyt. Maco viltis. Visi atrodė, tartum viena šeima.Vaišės buvo pradėtos krikščioniškai — kun. Ažubalio sukalbėta maldele. Gal ne vienas žaibiškai prisiminė, kaip per tuos metus pelnė esamą prieš jį ant stalo mūsų kasdieninę šventą duoną, užsitikrino rytojų ir gal palaimintą ateitį. Tai buvo trum pa šventa akimirka — kas įvertina darbą, turi širdį ir yra arti Visagalio...Pirmas paprašytas kalbėti miš kinlnkams ir visiems Kanados lietuviams gerai žinomas skrajojantis kapelionas kun. Kulbis, S J. Jis pabėrė eilę atsiminimų ir nuotykių iš gyvenimo prieš dešimtį metų, baigdamas linkėjimais kiekvieno asmeninei laimei ir tautos reikalams. Pasakojimas apie pirmąsias vyrų dienas miške, ypatingai patraukė ponių dėmesį. Žiūrėdamos į savo brangias suknias, matė kokia pažanga padaryta nuo miško ir kirvio iki šio momento. Sukurtos šeimos, auga gražūs prieaugliai ir viltys ateičiai...Kilo nuotaika, pasipylė kalbos, juokai, prisiminimai, sukosi poros šeimyninės, pažįstamos ir pilnos meilės. Miškakirtis Macas, vakaro vadovas, viską filmavo savo šešiolikos mm spalvota filmą, kad liktų kas sekančioms kartoms ir būsimam laisvam kraštui parodyti. Stengėsi, nri

švarką nusiėmęs. Ir kiek tam žmogui žemės vabalui tereikia būti laimingam ...Vėl grįžo visi prie stalų. Vėl sotūs užkandžiai ir kalbos.Kultūriniais klausimais ugningą žodį tarė hamiltonietis p. Mik šys; kiap kirviu kirto tiesiai į reikalą, į didelį nuveiktą darbą, pastatus šventuosius, tautinius namus, mokyklas, skaityklas, organizacijas, būrius ir būrelius, kvietė dar daugiau remti, daugiau kreipti dėmesio spaudai, mokykloms ir ypatingai mūsų jaunimui, kuris jau dabar eina į balas neįstatytas į. tikrą tautinį dorą kelią.Jei mes negailėsime sau, būsime sotūs, apsirengę — duosime visuomet ir daug. Kas gaili sau, niekados neduos kitam...Aidėjo dainos, bet laikas baigėsi. Vyrų “Ošia žali medžiai, žalios pievos juokias...” baigė skambėti. Šeimininkės skubėjo su karšta kava, tortais, žagarė- liais ir sausainiais, tartum gaisrininkai gesinti nuotaikos gaisro. Skubėjo, nes laikas jau prie vidurnakčio, o rytoj sekmadienis. Šv. Jono Kr. bažnyčioj specailias dešimtmečio pamaldas laikys kun. Kulbis, S J, tas skrajojantis lietuviškas emigrantų tėvas.Atsisveikinom. Ir nebuvo galo Toronto miškakirčiams pagyrimų už taip puikiai paruoštą de- šitmečio balių. Vyt. Macas su savo štabu, be viešų sulaukė daug asmeninių padėkos šiltų žodžių, plojimų per petį ir užuojautos dėl išvargtų rūpesčių... Iki kito dešimtmečio — dvidešimtmečio Hamiltone arba tėvynėje! ... Kor.

Maskva. — Sovietų Sąj. augš- tųjų mokyklų ministeris pareiškė, kad jie specialistų jau turį pakankamai. 1957 m. mokslą baigę net 265.000 specialistų, jų tarpe 80.000 inžinierių.
MEŠKIUKAS “Little b’ar”

DABARTINIS GYVENIMAS LIETUVOJE
IŠTRAUKOS IŠ GIMINIŲ LAIŠKŲ

Pateikiame čia kažkurias įdomes
nes ištraukas iš kelių giminių laiš
kų, dėl suprantamų priežasčių pra
leisdami visos vietoves ir žmonių 
pavardes, palikdami betgi laiškų 
datas. Be įų butų sunku suprasti 
pastabas apie darbus ir orą.

I-III laiškai yra rašyti vieno, 
IV-V kito, o VI jau trečio asmens 
tam pačiam asmeniui Kanadoje. 
Ypatingai įsidėmėtini sąmojumi 
gausus 4V Fr V laiškai, čia jis viską 

"giria**, o ištikrųjų pajuokia.
Red.

Siuntiniai. Kainos 
Namų statyba 1957. V.

Lietuviai ir įvykiai Arkansase
lietuvių girdėti balsų, girdi, ir 
kogi tie juodžiai veržiasi į baltų
jų mokyklas? O kodėl jie netu
rėtų veržtis? Koks pagaliau skir
tumas? Jei juodąjam amerikie
čiui tinka JAV kariuomenės 
uniforma, kodėl jam, kaip lo
jaliam krašto piliečiui, neturėtų 
būti leista pasirinkti vieną ar ki
tą mokyklą? Gyvename juk de
mokratinėje santvarkoje, kur vi
si piliečiai naudojasi lygiomis 
teisėmis ir pareigomis. Bet ar 
taip yra praktikoje?Jei šiandien bandomi išskirti negrai, kas gali užtikrinti, kad už metų - kitų, gal bus balsų norinčių atskirti, na, kad ir lietuvius ar kitų tautybių mokinius į atskiras mokyklas. Prie ko tad \ gali prieiti Jungtinių Valstybių? ' [ demokratinė santvarka? Deja? ’ visa nelaimė, jog šiandieninė Amerika stokoja tokių neeilinių asmenybių, kaip Jurgio Wa- shingtono, Abraomo Lincolno, W. Wilsono ir kt. Dar blogiau, kad net Tautinei Gvardijai užtraukiama šio šimtmečio gėda, jai įsakant ne ginti valstybės ir teismo įsakymus, bet, priešingai, pasipriešinti, jų vykdymui...Žinoma, skonio ir kiekvieno asmeniškas dalykas mėgti ar nemėgti juoduosius, gal net galima būtų ir pritarti tai lietuvei motinai, kuri šių žodžių rasėj ui pareiškusi, jog ji nenorėtų, kad jos vaikai sėdėtų vienoje klasėje su negrais, bet lietuviai, kurie patys išgyveno sovietinius ir nacinius persekiojimus, turėtų nedviprasmiškai smerkti betku- rių piliečių grupių teisių siauri- nimą. Gi jei kas nenori, kad jų vaikai kartu mokytųsi su juodaisiais, visur juk yra užtenkamai mokyklų, vien baltųjų gyvenamuose kvartaluose, kuriose ir norėdamas nerasi jokio juodaodžio.Negali būti abejonės, kad prezidentas Eisenhoweris buvo visiškai teisus pasiųsdamas reguliarios kariuomenės dalinius atstatyti tvarką ir ramybę. Juk ko galėtų susilaukti toks kraštas, kuriame bendrieji įstatymai būtų nepaisomi, o tvarką norėtų perimti grupė kokių nors kraštutinių ekstremistų. Taip buvo Little Rock ir ar tie ar panašūs įvykiai pasikartos dar kur kitur, priklausys nuo dabartinės Vašingtono adrrimištf ačijo's' sugebėjimų. Al. Gimantas.

su įdomiais Įvykiais Arkansas 
valstybėje? Visdėlto, kad ir ne
tiesioginių gijų yra. Ir tas įvykių 
ryšys gana gyvai diskutuojamas 
ir sekamas Amerikos lietuvių 
tarpe.

Žinoma, Kanados lietuviams 
tuos reikalus gal ir kiek sunkiau 
suprasti, nes Kanadoje juodosios 
rasės gyventojų yra labai ne
daug, bet Jungtinių Valstybių 
lietuviai su juodaveidžiais ame
rikiečiais susiduria kasdien, nes 
daug kur ir darbovietėse tenka 
dirbti drauge. Tokie miestai, 
kaip Niujorkas, Čikaga, Detroi
tas, Clevelandas ir kt. juodosios 
rasės asmenis skaičiuoja ne 
tūkstančiais, bet šimtais tūkstan
čių. Pagaliau, juk kiekvienas de
šimtas amerikietis yra juodosios 
rasės. Negrų skaičius, nors jų iš 
kitur, kaip ir neatvažiuoja, turi 
tendencijos didėti. Pagaliau, vis 
daugiau negrų iš pietinių valsty
bių keliasi gyventi į šiaurę, į did
miesčius.Įdėmiai stebint įvykius Little Rock ir sekant tautiečių nuotaikas rasinės integracijos atžvilgiu. neretai tenka nustebti, kad ir mūsiškių tarpe esama savotiškai prieš negrus nusistačiusių asmenų. Norima juos laikyti lyg ir žemesniais, antros rūšies piliečiais. Aišku, tokios nuotaikos yra labai nesveikos ir gana pavojingos, bent ta prasme, jog patiems sudarant mažumų grupes, reikėtų visados jau principiniai stoti prieš visus pasikėsinimus į atskirų mažumų teises. Deja, ne visi Amerikos lietuviai tai nori suprasti. Užtat, gudrūs ir landūs, bei padėty gerai besiorientuoją Amerikos žydai, tučtuojaus nedviprasmiškai stojo negrų pusėn ir nesivaržė spaudoje ir per radiją ar televiziją viešai pareikšti savo nepritarimą visiems veiksmams, diskriminuojantiems negrus. Giliau nepaliečiant tų įvykių pietuose, visdėlto galima skaniai nusijuokti, kaikurių segregacijos šalininkų šūkiu: “Lygūs tarp lygių, bet atskirti!” Juk tas šūkis dalinai prieštarauja sau ir gali suklaidinti tik tokius, kurie iš anksto pritaria jo prasmei, arba ir toliau norėtų matyti atskiras mokyklas, atskiras kupė traukiniuose, atskirus skyrius autobusuose, atskirus įėjimus restoranuose,* viešbučiuose atOe- rodromu laukiamuose. Teko iš

turintieji nuosavo buto ar namo, ieško nuomoti privataus buto. O turintis žmogus atliekamą butą ieško labai gero, gerai žinomo žmogaus. Dabar... paklausyk. Pavyzdžiui jūs turite atliekamą butą. Aš noriu pas jus išsinuomoti. Ir sutariam, kad mėnesiui aš mokėsiu jums po 200 rublių. Praėjo mėnesis aš užmoku. Toliau antras ir trečias mėnesis nemoku. Priseina jums mane duoti į teismą. Žinoma teismas priteisia. Pirmiausia butų valdyba pasiunčia tam tikrą asmenį apmatuoti to buto kvadratūrą ir man priteisia mokėti Jums už buto kvadratūrą. Buvom susitarę už mėnesį 200 rb. Kada apmatavo, teismas priteisė mokėti jums tik 20 ar 30 rublių. Ir aš pas jus toliau gyvenu ir moku mėnesinę sumą. Skaito taip, kad pas mus išnaudotojų ir išnaudojimo nėra, o žmogaus išmesti ant gatvės negalima. O jeigu pasitaiko laisvas valdiškas butas, tai ant jo pareiškimų šimtai...”Toliau pasakoja šeimyniškus reikalus ir dėkoja už brangius ir labai reikalingus daiktus rastus siuntiny.

cen buvo suruoštos vaišės. Mūsų žmonės pasakojo, kad linksmi žmonės. Ten kokia siuvėja buvo iš Toronto. Kad būče žinojęs, tai būče pasistengęs ir aš ten patekti, pasikalbėti. Bet tiek to”.Paminėjęs savo vargus su statyba, toliau rašo:“... Pas mus su miško medžiaga jau kiek blogiau. Kaikas dar ir turėtų už ką pirkti ,bet nėra miško. Ir jūs gerai žinote, kokie garsūs Kazlų miškai, o dabar jau likęs tik karklynas. Taip ir visur tas pats. Pokario metais dar buvo miškų, bet daugiausia išvežė į vadinamas broliškas respublikas. O dabar susiburti kokią nors lūšnelę padėtis yra rimta. Pas mus yra laimingas tas žmogus, kuris turi sveikatą ir savo nuosavą pastogę. Karo metai daug sunaikino ir lig šiol kaimuose jokia statyba nėjo dėl to, kad buvo neaiškus rytojus.Dabar mūs gyvenimas šiek tiek irgi pasikeis. Lig šiol pas mus kiekvienas laikėsi po dvi ir tris karves. Nors sekančiais metais kolchozininkams prievolių nebus (t.y. nuo tų 60 arų sklypų. Red.), bet turėsim teisę laikyti tik vieną karvutę. O kiemas bus priskaitytas į arus, į tuos, kuriuos kolkas turim teisę turėti. Tik .ta žemė bus nepri- skaityta, kuri yra po stuba.(Nukelta į 6 psl.)

26.“... Širdingai dėkojame už tokias brangias mums dovanas, nežinom kaip ir kuom Jums atsidėkoti ir atsilyginti, nes mes gerai suprantame, kad Jums irgi dovanai niekas nieko neduoda, reikia uždirbti. Mes ir kalbam, kad Amerikos lietuviai nuoširdūs. Pas mus bendrai kas antra, kas trečia šeima gauna siuntinius iš Amerikos. Pavyzdžiui, aš buvau gegužės 25 d. pašte to jūsų siuntinio atsiimti, tai didžiausios eilės žmonių atsiiminė- ja siuntinius. Mes kalbam, iš kur jie ir gauna. Nes pavyzdžiui mes tokių dovanų vienais metais būtume nenupirkę, nors, žinoma, pas mus negalima sakyti, kad nėra, pav; šilkų ir visokiausių. Nebloga suknelė kainuoja apie 5 ar 6 šimtai rublių, paltui medžiagos geros metras irgi 4 ir 6 šimtai rublių. Kostiumui geram metras irgi 4 ir 5 šimtai. Vienu žodžiu, gero palto ar kostiumo be 2.000 nepadarai. Odos ant aulinių batų ar ant žemų jeigu nori gauti, reikia turėti žalią karvės odą, tai tada mainų parduotuvėj gauni, o kitaip ne.Rašai..., kad savo namą pardavei ir pirkai kitą. Labai geras dalykas įsigyti didesnį. Bet pas mus reikalas kitas. Miestuose piečius duoda nemokamai. Ple- ciaus didumas 6 arai. Namą bu- davoji pagal valdžios planą. Nurodo ir jo didumą. Ir ne visose gatvėse leidžia budavoti medinį — tik kokį leidžia. Jęigu toj gatvėj plytiniai, tai medinio ne- būdavosi...”
. II.

Namai ir jų nuoma1957. VII. 31.“... Rašote, kad jau perėjote į naująjį savo namą. Labai geras dalykas, kad taip galėjote padaryti ir kad neblogas pajamas iš namo turite. Pas mus reikalas kitas. Tokios kvadratūros namų žmonės savo nuosavybėj neturi ir niekas jų nestato. Stato tik mažesnius, pagal valdžios nurodymą. O pas mus tiek kaime, tiek mieste gauti valdišką butą padėtis yra rimta, tai žmonės norintieji apsigyventi mieste, ne

III.
Liūtys ir darbai. Kanadiečių 

ekskursija. Miškai sunaikinti.
Kaip “pagerino” .gyvenimą.

“Tariamai tik sau .. i”1957 m. rugsėjo 20 d.“...Kad mes taip ilgai nepa- rašėm per tuos darbus, dovanokit. Ėjo kūlimai ir sėja, o dabar prasidėjo lietūs tokie smarkūs, TL_ kad aš dar neatsimenu tokių lietų. Išlijo rundiną parą be pertraukos su stipriu vėju. Pas mus, kaip žinote, dvarai dar kiti nepradėję sėti ir dar yra daug javų ant laukų. Bulvės ir daržai apsemti. Vienu žodžiu, reikalas liūdnas. Nors šiemet pas mus užaugo neblogai, bet kas iš to — paimti neduoda.Dabartiniam mūsų gyvenime norint viską laiku ir gerai apdirbti, reikia gerų orų. Kaip žinote, pas mus yra trys laukininkystės brigados, kurios turi maždaug po 400 hektarų žemės. Kiek vienai brigadai priklauso po 25 darbingus žmones, tame skaičiuje po 8 ar 9 vyrus. Tai gerai suprantate, su tokiuo skaičiumi žmonių tokiuos žemės plotus sun ku apdirbti. O dar kiekvienas turi savo vadinamą žemės sklypelį. O kaip žinote, mes savo šūkiais ir planais numatę Jungtines Amerikos Valstybes ne tik pavyti, bet ir pralenkti savo produktyvumu.Pas mus dar neseniai buvo atvažiavę Kanados lietuviai. Žinoma ne į mūs kolchozą, bet į Černiachovskio, ten kur A... gyvena. Man neteko būti. Bet kaikas iš mūsų esą buvę. Žinoma, jiems

ILGIAUSIAS PASAULIO TILTASkabantis tiltas griūdavo. Moderniško tilto elementai yra: vidaus ir išorės harmonija, tiesumas, simetrija ir proporcija. Poetas, žiūrėdamas į didelį modemišką tiltą neras ten įkvėpimo. Kai žiūri įtiltą inžinierius, jis mato ten vykstančią dramą: kaip dirba įtempti tilto raumenys, balansuojant įvairius svorius, kaip inercijos momentai ir radiusai kovoja prieš bokštų nulenkimą, elastingumo moduliai ir atsparumo momentai prie sijų lenkimą, sukimą, tempimą ir t.t. Tiltas ^yra išnešta gyveniman visa matematika.Mackmac tiltas nėra taip toli nuo Toronto ir vasaros atostogų metu pravartu būtų jį pamatyti kiekvienam, kas įdomaujasi tech nikos mokslo pažanga.

lių sistema, kaip Trans-Canada Highway ir kitos magistralės, organiškai susijungusios su šiuo milžinišku tiltu, dar daugiau išplės amerikiečių antplūdį į šį kraštą. Iki šiol tilto vietoj buvo keltas. Nors jis paimdavo 100 automašinų iškarto, bet reikėdavo lakti eilės net 24 valandas; kol perkeldavo į kitą pusę.Naujo tilto dydį galima taip palyginti: kabelio vielos sudaro 42.800 mylių, tad 2 syk apjuostų žemės kamuolį. Bokštų augš- tis 550 pėdų, pamatas 200 pėdų gylyje — tai būtų kaip 50 augštų dangoraižis. Betono pamatų plotas kaip futbolo aikštė. Bokštų : viršuje vėjo jėga lygi dviejų garvežių stūmimui. Aerodinaminis siūbavimas sudaro konstrukto- ’ riui didelį galvosūkį, nes pasi- . taikydavo, kad dėl įsisiūbavimo

Iki šiol didžiausio pasaulio til-' to vardą turėjo Golden Gate (San Francisko), pastatytas 1937 m., 4% mylių ilgio, kabantis ant 3 pėdų diametro kabelių, 4.200 pėdų pakabinta anga.Šių metų lapkričio mėn. bus atidarytas Mackinac tiltas 5 mylių ilgio, taip pat kabantis, per Mackinac sąsiaurį, tarp ežerų Mi chigan ir Huron, 50 mylių į pietus nuo Sault Ste. Marie. Tiltas turės 34 atramas, centrinė anga 3.800 pėdų (virš km.), pakabintas ant plieninių kabelių 2 pėdų storio. Jo pastatymas kainavo apie 100 mil. dol. Tai bus didžiausias tiltas pasaulyje. Statyba buvo pradėta 1954 m. Statė firma Merritt - Chapman & Scatt Corp., kuri jau virš 100 m. stato didžiuosius tiltus. Tiltą projektavo žinomas Amerikos til tų konstruktorius dr. D.B. Steinman su šimtu pagelbininkų.Nors tas tiltas nėra ant Kanados ir Amerikos valstybių sienos, bet jis aiškiai skirtas Amerikos kapitalo, pramonės, turizmo ir kitų reikalų infiltracijai į Kanados neišnaudotus plotus. Juk vien tik turistai iš Amerikos kasmet palieka 300 mil. dol. Kanadoj, o Ontario provincijos ke- CASTORIA

Kanados mėgiamiausi

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.
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jūsų malonumui parengė

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

CCM

Jei jūsų kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONj. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė

CCM ŽAISLAI
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

PIRKITE DABAR KALĖDOMS, KOL DAR TEBĖRA DIDELIS PASIRINKIMAS. 
PAMATYKITE MŪSŲ ŽIŪRONUS, RADIJUS, PATEFONO PLOKŠTELES.

ATIDARYTA 
VAKARAIS

DUKE’S
CYCLE & RADIO LTD.

625 QUEEN ST. W 
Toronto, Ont

1328 DUNDAS STREET WEST
(prie Atlantic restorano)

Telefonas LE. 2-8374
Veltui potikrinomas specialiu WATCH MASTER aparatu laikrodžių mechani
nis veikimas. Turime specialiai laikrodžių siuntimui į Lietuva su netruksian
čiomis spyruoklėmis ir nepraleidžiančius vandenį. Turime įvairių prekių, tinkan
čių dovanoms, kaip gintariniai karoliąi, lietuviški albumai, piniginės, parkeriai 
ir kitos prekės. Europiškų radio aparatų įvairus pasirinkimas. Kviečiame visus



tĖVIAKtS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje Kristaus Karaliaus šventės 
akademija 

ruošiama at-kų kuopos iniciaty-
teto dekanas Povilonis, sveika
tos ministeris A. Dirsė, Vilniaus 
un-to prorektorius E. Meškaus
kas, LTSR Mokslų akad. sekret. 
K. Bieliukas, Vilniaus miesto 
vykd. kom. mokyklų skyr. vedė
jas N. Burkauskas, Kauno me
dicinos instituto direktoriaus pa
vaduotojas J. Jaržemskas, med. 
kand. E. Karosienė ir stud. D.

Mirę kumpai: A. Kerakis — 
buv. Kamajų, Krinčino par. kle
bonas; J. Didžiulis — buv. Vaš
kų par kleb.; Vincas Švagždys— 
buv. Pušaloto par. kleb. Jie visi 
iš Panevėžio vyskupijos. Telšių 
vyskupijoje mirė kun. St. Rim
kus.

Pnel. Ant. Kripaitis yra gen. 
vikaras, prel. P. Šidlauskas dir
ba pastoracinį darbą prie Pane- Kavoliūnas. 
vėžio katedros. JDter Kazys Trukanas, buvęs
v Kava. St. Pelešynas sugrįžo iš Vytauto D. gimnazijos Klaipė- 
Rusijos ir vikarauja Šimonyse, doje direktorius, mirė rugsėjo 18 
kur klebonu yra kun. M. Banai- d. Klaipėdoje, eidamas 65 m. Bu- 
tis. vo gimęs 1892 m. Undrelėnų -km.
g lš Sibko grąžinti Lietuvep ku-j Dūkšto rajone, Vilniaus krašte.
ftigai: J. Juodaitis, kan. VI. But
vilą, J. liskis, dr. K. Prisigaus- 
kas. Savo noru liko Sibire padėti 
tikintiesiems: kun. P. Jasas ir 
Tėvas J. Paukštys, SJ.

Elena ŽaUnfcevičiūtė-Petraus- 
kienė, Kipro Petrausko žmona, 
kuri buvo pasitraukusi į Vokie
tiją, o vėliau grįžo į Lietuvą, ne
seniai mirusi.

Prof. Janąs Kairiūkštis palai
dotas spalio 11 d. Antakalnio ka
pinėse. Kapinėse kalbas pasakė: 
Vilniaus un-to medicinos fakul

Nuo 1925 m. gyveno Klaipėdoje, 
eilę metų buvo krašto seimelio 
paryš. Klaipėdą užėmus- vokie
čiams persikėlė su gimnazija į 
Palangą, vėliau paskirtas Vil
niaus I gimnazijos direktorių. Po 
karo grįžo į Klaipėdą, iš ten bu
vo išvežtas į Tol. Rytus, iš kur 
grįžo tik prieš metus ir dirbo 
kaip vienos bibliotekos vedėjas. 
Jo žmona ir sūnų? mokytojauja, 
viena duktė dirba Lietuvos ki
no studijoje, kita mokosi Lenin
grade svetimų kalbų institute.

KVIEČIAME VISUS 
didelius ir mažus i pirmąjį 

RUDENS SEZONO BALIŲ
ir mūsų 2 metų įsjsteigimo sukakties minėjimą, kuris įvyks š.m. 
spalio 26 d,, šį šeštadienį, Port Weller Garden City Beach Hall. 
Iš :St. Catharines važiuoti Niagara St. iki Lake Shore Rd., tuo
met sekti lietuviškus ženklus iki salės. Prie naujos didelės salės 
yrą yietos pastatyti 40G mašinų
PROGRAMOJE vietinių jėgų vaidinimas ir estų 10 porų tauti
nių šokių grupė. Salė ir bufetas atviri nuo 12 vai. Programa 
6..30 vąl,. va&., po to ŠOKIAI.

278 St. Catharines SLA kuopos valdyba.

ST. CATHARINES, Ont
keliamas į kitą salę.

Pranešame mieliesiems St. Ca
tharines ir visiems Niagaros pu- 
siasalio lietuviams bei mūsų la
bai laukiamiems svečiams iš To
ronto, Hamiltono, Niagara Falls, 
N.Y. ir Buffalo, kad dėl vykstan
čių St. Catharines miesto balsa- 
tmų turėjome mūsų 2 metų įsi- 
steigimp minėjimą perkelti į

Welter (harden City Beach 
Hali. Iš St. Catharines važiuoti 
Niagara St. iki Lake Shore Rd., 
uomet sekti lietuviškus ženklus 

iki salės.
Prie labai gražiai naujai pa

statytos didelės salės yra aikštė 
pastatyti 400 mašinų.

Programoje, be vietinių lietu
viškų jėgų įdomaus ir kartu juo
kingo P. Šalčiūno veikalo vaidi- 
limo, dalyvauja St. Catharines 
estų 16 porų tautinių šokių gru
pė vadovaujama ponios Heam- 
saar. Salė ir bufetas atidari nuo 
12 vai. po pietų. Programos pra
džia 6.30 vai. vak., po to šokiai.

Maloniai prašome nesivėluoti.
278 SLA kupos valdyba.

278 SLA kuopos spalio 26 d. 2 
metu sukakties minėjimas per-

H Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

1R0NIZEDI
YEAST I

Tuojau s padės jums atgauti 
jėgas ir energija.

Per 24 valan- 
W das IRONIZED 
®. yjEAST pavers 
® geležies truks- 
IH .-tontj kraują į 
|||| ‘normalų raudo^ 

kraują — į 
-4.0 k į kraują, 

® • kuris sug rąžins 
|||: Jums normalų , 

y i r tu m ą ir
S energiją. i 
U m 7 PHNAS 
» jausies stiprės-.
H iIII )20 tabl. $2. 60 tabl. $1.25

ĮMES

VYKSTANTIEMS į ROCHESTER!!
r Aplankykite lietuvišką

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

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.
- -- . - ..............- — -• ■ ■— —

parapijos salėje. Programoje: 
paskaita A. Rinkūno iš Toron
to ir meninė dalis, kurią išpildys 
moksleiviai at-kai ir vysk. M. Vą 
lančiaus vardo šešt. mokyklos 
mokiniai.

Malonūs hamiltoniečiai, 
lankiai visus kviečiame 
skaitlingiausiai atsilankyti 
akademiją.

At-kų kuopos v-ba.
Jūres skautų sueiga. Soalio 27 

d. tuojau po 11 vai. Mišių para- 
pijoss alėje šaukiama steigiamo
ji jūros skautų sueiga. Visi buvę 
jūros skautai ir norintieji įstoti 
į jūros skautus kviečiami atsi
lankyti. Iniciatorius vyr. valt. A. 
Pilypaitis.

NF iš alyvos sutarčių jau ga
vo iš Gillies - Guy b-vės trečią 
čekį—$120. Tai komisas už 8 lie
tuviu sudarytas rugsėjo mėnesį 
per Namų Fondą sutartis. V-bos 
vardu nuoširdžiai dėkojame tau
tiečiams stambokai parėmusiems 
NF: J. Švabaičiui, V. Paulaičiui, 
G. Jasevičiui, S. Urbonavičiui, 
A. Gelžiniui (126 Hazel Ave.), 
Z. Bolskiui, J. Banevičiui ir E. 
Alšauskui. .

Šis būdas paremti NF yra pats 
lengviausias, nes mes nieko ne- 
išleidžiame, o NF gauna iš b-vės 
po $15 nuo kiekvieno naujo kli- 
jento. Pakreipkime visi krosnių 
alyvos pirkimą per NF ir tuojau 
skambinkim St. Bakšiui JĄ 
9-4662. Iki šiol iš Gillies - Guy 
gauta už 30 sutarčių $450 per pir
mą pusę spalio dar užsisakė 10 
tautiečių. Tokiu būdu 40 lietu
vių, jiems nieko nekainuojant, 
davė NF $600. Paskaičiuokime, 
kiek būtų, jei mes visi (apie 
300) alyvos pirkimą nukreiptu- 
mėm per Namų Fondą!

Auka NF iš Detroit. Detroitie- 
tis Alg. Astašaitis, skaitytojų 
mėgiamas žurnalistas (pasiraši- 
nėjąs slapyvardžiu), prieš kiek 
laiko gražiai atsiliepęs spaudoje 
apie Hamiltono lietuvių pastan
gas įsigyti Tautos Namus, pra
ėjusią savaitę prisiuntė $5 auką 
NF. “Iš savo pusės taipgi noriu 
bent simboline penkine prisidėti 
prie Hamiltono Lietuvių Namų 
statybos. Gaila, kad daugiau pe- 
išgaliu, nes šią savaitę įmokėjau 
šimtine Detroito LN Statybos 
Fondui” — baigė savo laišką A. 
Astašaitis.

A. Astašaitis yra antrasis lie
tuvis iš JAV parėmęs mūsų ha- 
miltoniečių LN įsigijimo pastan
gas (praėjusi pavasarį apsidžiau 
gėm A. Šalčiūno iš Philadelphia,. 
Pa., šimtine akcijai pirkti ir $10 
auka). Šie tautiečiai yra mums 
gyvu pavyzdžiu ir didžiausiu 
paskatinimu išvaryti pradėtą 
darbą iki gražios pabaigos. Jų 
vardai, jei’ Dievas leis Lietuvių 
Namams tapti realybe, dešimt
mečiais bylos mūsų ateinan
čioms kartoms, kas buvo didieji 
Tautos Namų entuziastai, nes 
kiekviena parama gauta NF. iš 
toli yra tolygi mūsų vietinių lie
tuvių stambiam įnašui.

Šia proga kreipiamės į visos 
Amerikos lietuvių — padėkite 
nors ir mažu prisidėjimu hamil- 
toniečiams įsigyti gražius Liet. 
Namus. Rašykite St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont.

nuo- 
kuo

NF narių skaičių praėjusi sa
vaitė padidino 4-riais. Po šimtinę 
paskyrė AdomauSkienė Onutė, 
Sakavičius Vincas, Gudinskas 
Pranas k vienas nenorįs skelbti 
pavardės spaudoje. Nuoširdus 
ačiū! Įdomus Pr. Gudinsko pasi
sakymas: “Visi lietuviai priside
da, kaipgi aš atsilaksiu”.

Prašome visų hamiltoniečių 
ir apylankų lietuvių jungtis į šį 
didįjį tautinį darbą, o vėliau pa
tys džiaugsimės, kada galėsime 
susitikti gražiuose lietuviškuose 
Namuose! ' ••

Laima ir Pranas Gudinskai lie
pos 9 d. susilaukė didelio šeimos 
džiaugsmo — pirmojo sūnaus ir 
antrojo vaiko. Per krikštą jie ša
lia krikščioniško vardo suteikė 
savo įpėdiniui ir tautinį — Ar
vydas Pranas Laimutis.

Malonu pasidžiaugti, kad Lai
mos Gudinskienės mamytė, ži
noma visuomenininke ir dramos 
aktorė E. Vilimaitienė, po ilgos 
ligos visiškai pasveiko ir jau pu
sė metų gyvena namuose pas 
dukterį. Sk. St

Atitaisymas. Pereitame “TŽ” 
nr. paminint mokslo siekiančius 
hamiltoniečius jaunuolius įsi
brovė nemaloni klaida — sukeis
tos V. Mureikos ir V. Kvedaro 
klišės. Redakcija labai atsiprašo.

Lietuviški filmai bus rodomi 
sekmadienį, lapkričio 3 d. VAX 
parapijos salėje. Filmai sukti 
hajniltoniečių brolių J. K. Žu
kauskų ne tik iš mūsų kolonijos 
gyvenimo, bet taip pat Toronto, 
Montrealio ir net JAV. Ekrane, 
ne vienas pamatysime savo vei
dą demonstracijose, mokyklos 
suole, ar vaidinant scenoje. Pas
kutiniai nufilmuoti lietuviškojo 
gyvenimo įvykiai yra iš Tauti
nių Šokių šventės ir Kanados 
Liet. Kat. Federacijos Kankinių 
Kryžiaus pašventinimo iškilmių 
Midlande. Filmai tęsiasi 2^ vai. 
Bus du seansai: vaikams ir su
augusiems.

Spalio 13 d. pamaldos VA pa
rapijos bažnyčioje buvo aukoja
mos už Vilnių ir Vilniaus kraštą. 
Jas atlaikė ir gražų pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Tadarauskas. 
Hamiltono vilniečiai (Vilniuje 
gimusiam mūsų parapijos klebo
nui) nuoširdžiai dėkoja už pri
siminima maldoje mūsų sostinės.

K. B.
Solidarumo mokesčio rinkimo 

vajus vygdomas pilnu tempu. 
Mokestį moka visi valdybos na
riai padedami savanorių talki
ninkų. Kaikurie yra surinkę po 
kelias dešimtis dolerių ir įpu
sėję savo pasiimtų rajonų lietu
vių lankymą. Kiti dar tik prade
da. Šiais metais stengiamasi 
visus aplankyti nei vieno nepra
leidžiant, kad nors mažu solida
rumo mokesčio įnašu būtų pri
sidedama prie bendruomenės 
vygdomo darbo. Visi tautiečiai 
prašomi tą $2 mokestį sumokėti 
kai rinkėjai atsilankys į namus.

Bankelis Talka gražiai progre
suoja darydamas mėnesinę pa
žangą. Dabar padidėjo paskolų 
pareikalavimas, todėl Kredito 
komitetas pirmininkaujamas J. 
Mikšio turi darbo svarstydamas 
prašymus paskolai gauti. Banke
lio narių skaičius paaugo iki 229. 
Auga ir indėlių ir išduotų pasko
lų sumos. Tai rodo rugsėjo mėn. 
balansas. Šerų sąskaitoj dabar 
yra $41.061,95. Depositų — $14.

565,66. Kasoje pinigais $9.263,73. 
Išduota paskolų iki rugsėjo 30 
d. $48.407,66. Grynas pelnas už 9 
šių metų mėnesius $2.315,40. Ba
lansas rugsėjo mėn. $58.506,91. 
Depositorių skaičius 20, skolinin
ku skaičius 100.

Bankelio finansinis pajėgumas 
didėja, bet ne tiek, kiek Hamilto
no lietuviai galėtų pasiekti visi 
be išimties priklausydami. Vieni

didėja, bet ne 
no lietuviai 
be išimties priklausydami, 
dar susilaiko abejodami ar ne
pasitikėdami (nors čia indėliai ir 
paskolos apdraustos iki $10.000 
kaip ir visuose bankuose), kiti 
pagal lietuvišką patarlę — su
spėsiu dar rytoj. Permažai ir 
mūsų atžalynas čia matomas tu
rintis savo taupmenas. Čia ypa
tingai reikėtų tėvams savo jau
nuosius prirašyti nariais, kad iš 
mažens pratintųsi taupyti lietu
viškame bankelyje. Juk visi vai
kai gauna iš valdžios mėnesinius 
čekius. Dauguma tėvų tuos, pi
nigus išleidžia dašdieniniams 
reikalams neatidedami tuos pi
nigus ateities vaikų mokslini
mui. Atsiminkime, kad vien tik 
Hamiltone šeštadieninę mokyk
lą lanko virš 140 vaikų. Baigus 
mokyklą ir gimnaziją šiems vai
kams reiks papildomai pinigo 
augštųjų mokyklų lankymui. 
Tos sumos, kurios gaunamos 
priedų pavidale nėra didelės, 
bet jeigu nuo vaiko gimimo die
nos bus taupoma tai su priau
gančiais nuošimčiais susidaro vi
sai žymi suma. Taip pastoviai 
taupant vaikui sukakus 18 metų 
bus sudaryta $1.813,08 visai ne
apsunkinant savo biudžeto. Tal
koje jau keliolika vaikų turi sa
vo sąskaitas, bet kur kiti? Yra 
keletas šeimų kur visi vaikai tu
ri savo sąskaitas, bet dauguma 
stovi nuošaliai. Tėvai prašomi 
atkreipti į tai tinkamą savo dė
mesį ir ruošti iš anksto kapitalą 
vaikų mokslinimui. J. D.

Lietuviai pasaulyje
Dr. Adomas Laskauskas, anykš

tėnas, rugsėjo mėn. atšventė sa
vo 70 m. sukaktį. Jis dabar gy
vena Baltimorėje.

Kan J. Končius, BALFo pirm., 
lankėsi Lenkijoje, kur aplankė 
kardinolą Wyszynskį, taip pat 
aplankė Suvalkų trikampio lie
tuvius .

Niujorke ALTO susirinkime 
spalio 8 d. įvyko nesusipratimas, 
kai dalis tautininkų atstovų, va
dovaujami V. Alksninio, apleido 
susirinkimą, protestuodami” kam 
socialdemokratų atstovu pastaty 
tas advokatas K. Michelsonas. 
Du tautininkų atstovai — J. Tys- 
liva ir V. Giedgaudas pasiliko ir 
abu buvo išrinkti į valdybą. Ka
dangi šiemet pirmininkavimas 
priklauso tautininkams, tai susi
rinkimas pirmininku vienbalsiai 
išrinko Tyslįavą, kuris, kitiems 
tautininkams išėjus, pareiškė, 
kad jis ALTo institutciją labai 
vertinąs ir kad lietuvybės darbe 
reikią vienybės. Kadangi susi
rinkime daugiau tautininkų ne
bebuvo, tai jų išrinkti tik du, bet 
jiems paliktos atviros durys pa
pildyti savo atstovų skaičių iki 
keturių, kaip turi kitos grupės.

Profesorių ir studentų dėme
siui Kaikurie pietryčių Azijos 
kraštai, kaip Burma, Indija, Pa
kistanas, Vietnamas, taip pat 
Hong Kongas ieško profesorių 
.bej lektorių.

Taip pat yra galimybė tuose 
kraštuose Rytų studijoms — 
kalboms, istorijai filosofijai, ar
cheologijai — gauti stipendijų.

Suinteresuoti profesūra ar sti
pendija tesikreipia į Lietuvos 
Laisvės Komitetą (Committee 
for a Free Lithuania). 70 Fifth 
Ave., Ne wYork 11, N.Y.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

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

Taio pat galime pasiųsti iš Kanados oro , ^tu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos nnkietėlius.

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

Telefonas JA. 9-9*70.
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus 

sekmadienius ir pirmadienius.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

RAŠOMOSIOS MAŠINĖUS 
UNDERWOOD DE LUXE PORTABLE 

H įmokėti - kas savaitę.
TINKA — Asmeniškai ir biznio korespondencijai.

— Komercinių ir augštesniųjų mokyklų mokiniams.
— Mokyklos užrašams.

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

Pasiųskite šį kuponą su jūsų adresu:

Roose let me exomine The Underwood De Luxe 
Portable Typewriter of home without obligation 
to purchose.

ADDRESS

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BAIDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALSIMO MASINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI
/

★
*
★
*

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VttIMtLIAI

WELLAND, Ont.
Niagara Falls šeštadieninė lie- 

tuvišfka mokykla pradėjo sėk
mingai trečiuosius mokslo me
tus. Garbė tenka mokyklos ve
dėjui P. Balsui, mokyt. Siurblie- 
nei ir tėvams, kurie jautriai krei
pia dėmesį į vaikučių tautinį 
auklėjimą. B-nės valdyba rado 
galimybę suorganizuoti -dar vie
ną šeštadieninę mokyklą Wel- 
lande. Mokyklai patalpas sutiko 
duoti pp. Zinaičiai, mokytojaus 
p. Čepukienė. Mokyklos atidary
mas bus šį šeštadienį. Tikimės, 
kad Wellande gyveną tėvai, turį 
mokyklinio amžiaus vaikučių 
tinkamąi įvertins B-nės valdy
bos pastangas suorganizuoti mo
kyklą ir leis reguliariai savo vai
kučius lankyti šį mokslo židinį. 
Valdyba reiškia nuoširdžią padė
ką kun. Tėvui Juvenaliui Liau- 
bai, OFM, kuris didžiausiu atsi
dėjimu rūpinasi šeštadieninių 
mokyklų reikalais.

Solidarumo mokesčio reikalu. 
Artėjant metų pabaigai b-nės 
valdyba prašo tautiečius dar ne
sumokėjusius solidarumo mokes 
čio, galimai greičiau jį sumokė
ti. Galima sumokėti: valdybos 
kasininkui V. Žinaičiui, 311 
Wallace Ave., Port Colborne J. 
Paužuoliui, 640 King Str., Nia
gara Falls St. Gudaičiui, 861 
Fourth Ave. Mieli tautiečiai, at
likdami šią solidarumo prievolę 
įrodysime savo tautinį susiprati
mą ir paremsime savo organi
zuotą veikimą.

Kariuomenės šventės minėji
mą B-nės valdyba ruošia lapkri
čio 23 d. Wellande Slovak Rec
reation Club patalpose, 162 Ha
gar St. (prieš alaus sandėlį). 
Programoj J. Paužuolio paskaita 
ir linksmoji dalis. Bus vaidina
ma linksma 1 veiksmo komedija 
“Kas teisybė', tai ne melas”. Iki 
ašarų juokingi medžiotojų ir 
meškeriotojų nuotykiai. Šokiams 
gros puikus orkestras, veiks bu
fetas su valgiais ir gėrimais. Pel
nas skiriamas Niagara Falls ir 
Wellando šeštadieninėms lietu
viškoms mokykloms paremti. 
Kviečiame mielus tautiečius sa
vo gausiu atsilankymu paremti 
mūsų jaunimo tautinį auklėji
mą. Pradžia 6.30 vai. vak.

Apyl. valdyba.

TILLSONBURG, Ont.
Šį šeštadienį pradeda mokslo 

metus šios apylinkės šeštadieni
nė mokykla. Šiais metais mo
kykla bus tik Tillsonburge, pa
rapijos mokyklos patalpose. Pa
mokų laikas vakarais 7-9 vai. 
Jei atsirastų didesnė dalis tėvų 
nepatenkintų tomis mokymo va
landomis, susitarę su tėvų komi
tetu ir mokytojais tą laiką ga
lėtu pakeisti. v

Šiemet šalia lietuvių kalbos 
bus mokoma- dainų ir tautinių 
šokių. Taip pat bus mėginama 
paruošti bent porą vaidinimų.

Todėl prašytume gerbiamus tė 
vus vežti mokyklon ir tuos vai
kus, kurie, peržengę 10 metų ri
bą, skaitė save peraugusiais šeš
tadieninei mokyklai ir iš viso 
lietuvių kalbos mokymąsi laikė 
labai sausu ir nuobodžiu dalyku.

Atkreipiam gerb. tėvų dėme
sį, jog šešt. mokyklą šioj apylin
kėj suorganizuoti tikrai sunku ir 
ios išlaikymui susidaro nemažai 
išlaidų. Tad sudarykime sąlygas 
tai mokyklai pakenčiamai veikti 
ir pasiekti šiokių tokių vaisių, 
reguliariai ir punktualiai prista
tydami vaikus pamokom.

Tėvų komitetas.

Am. Liet. Tautinės Sąj. valdy
ba paskelbė atsišaukimą kvies
damas visus tautininkus bei tau
tininkų organizacijas įstoti į 
“Vilties” draugiją nariais. Tuo 
būdu norima surinkti $20.000, 
kurie būtų sunaudoti spaustuvei 
praplėsti, kad “Dirva” galėtų bū
ti atspausdinama savoje spaus
tuvėje. Esą, du kartu per savaitę 
leidžiant nebeapsimoka kreiptis 
į kitas spaustuves dėl preso 
darbų.
VOKIETIJA

Paskutinį rugsėjo sekmadienį 
Rendsburgo lietuviai, vadovau
jami dr. L. Stelmoko, surengė 
jaukų lietuvišką pobūvį, paminė
dami Tautos šventę, palydėdami 
į Kanadą išvykstančias savo sto
vyklos gyventojas: Oną Kamins
kienę ir jos dukrą G. Tarvydie
nę su sūnumi Paulium.

Gaila, kad tame pobūvyje dėl 
ligos negalėjo dalyvauti p. Kli- 
mienė, seniausia amžiumi lietu
vė, mokanti šimtus lietuviškų 
liaudies dainų, pasakų bei patar
lių. Buvo pasigendama ir gerų 
dainininkių V. ir S. Peskyčių, 
kurios sirgo šiame krašte smar
kiai paplitusiu gripu.

Varelio, Oldenburgo apylinkė
je, kurią sudaro senelių prie
glaudos globotiniai, rugpiūčio 7 
d. visuotinis narių susirinkimas 
seniūnu išrinko Petrą Vasiliaus
ką, seniūno padėjėju Kazį Vai
tukaitį. K. Vaitukaičiui, 4 metus 
ėjusiam seniūno pareigas, susi
rinkimas pareiškė padėką už ilgų 
metų darbą.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Ona Juraitienė, Augustas Siu- 
selis ir Stasys Motuzas.
D. BRITANIJA

Londone mirė senosios išeivi
jos trys lietuviai; K. Danevičius, 
Guogienė ir Baranauskas. Wi- 
shaw mirė Vincentas Olita, kilęs 
iš Virbalio, Škotijoje išgyvenęs 
apie 50 metų. Taip pat Škotijoje 
mirė Elzbieta Gecevičienė *r 
Vincas Jasenauskas.

Škotijos lietuvaitė M. Olytaitė 
mokytojos praktikai vieneriems 
metams išvyko į Kanadą ir apsi
gyveno Vancouveryje.

Bradfordo lietuviai pradėjo rū
pintis suorganizuoti normalią 
lietuvišką mokyklą. Gegužės - 
liepos* mėnesiais buvo darytas 
bandymas, kurio metu mokyklą 
lankė apie 50 mokinių. Mokyk- ' 
la veikė Lietuvių Namuose.
BRAZILIJA ;

Lietuvos konsului Al. Polišai- 
čiųi spalio mėn. sukanka 65 m. 
amžiaus, taipogi 40 tarnybinių 
metų Lietuvos valstybės sargy
boje ir 20 metų konsularinio dar
bo S. Paulyje. Šio trigubo jubi
liejaus proga V. Anastasio mo
kyklos salėje, būrelio iniciatyva 
bus suruošta iškilminga vaka
rienė jubiliatui pagerbti.

Lietuviu Sąjungos v-ba rugsė
jo 20 d. Mookoje buvo suruošusi 
VLIKo pirmininkui priėmimą, 
kur be valdybos dalyvavo kelio
lika narių ir keletas kviestų sve
čių. Posėdžio metu svečiai buvo 
supažindinti su S-gos veikimu.

REIKALAUKITE'

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais 

darbo kojinių 
jos ilgiau laiko už kitas

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanu stuidMai j Vokorę Vokietijų 

*:$3.75 

.. 12.70 
5.85 
5.50 
9.80

20 sv. cukraus ..........
100 sv. kvietinių miltų
20 sv. ryžių ................
14sv. taukų ... .....
3 sv. kovos /dėžutė/

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

visus maisto siuntinius gaus.

SIUNTINIAI j rusuos 
TEWTORUA:

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

augšto kraujo spaudimo ir kt.

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

Carpatia Export
539 NOTRE DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Mon.
Sav. S. BUJOKAS.

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NES. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RUBAI
GARSUS NUO 1868 METŲ WS9-4

Lakeview Furniture
COMPANY

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

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815._____________
• .C, - ->Air



DANRAY
SHOES STORE

Artinasi Kalėdos!

Įfp

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
nuo 12 vai. dienos iki 1 vai. p.p. 

iš Toronto Radio Stoties 
CKFH banga 1400.

Programos vedėjas ;
J. R. SIMANAVIČIUS

132 Havelock Str., Toronto 5, Ont. 
Telefonas LE. 4-1274.

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptraukiant 
senus. Didelis pasirinkimas įvairiu 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

tas. Paskaitos bus išleistos at
skiru leidiniu. .

m

yra registruotos fobriko lenktos Coco-Colo Ltd.

*

VISAM 16-osios GIMNAZIJA
KATALIKŲ SIELOVADOS PASTABOS I PLB VOKIETIJOS i 

kad direktorius skiriamas su Ku-lnėta, Kuratorijos prezidiumas 
ratorijos pritarimu. Sis Kr. Vai- paruošė Švietimo Draugijos sta-

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos atsakyme į Europos Lietu
vių Kat. Kunigų suvažiavimo 
komunikatą * yra netikslių išve- 
džiojimų. Tiesos dėliai tenka pa
teikti visuomenei sekančių Kr. 
Valdybos iškeltais klausimais

galima tvirtinti, kad Kuratoriją 
įsteigė pati Krašto Bendruome
nė, resp. Kr. Taryba. Kr. Tary
ba tik pritarė Kuratorijos steigi
mo minčiai ir pati sutiko joje da
lyvauti. Kuratorijos steigėjais 
yra patys jos nariai, kurie pri
ėmė pasiūlytą statutą ir sutiko 
pagal jį sudaryti Gimnazijos 
kuratoriją. Nevisi pakviesti na
riai priėmė statutą ir todėl atsi
sakė būti Kuratorijos nariais, 
pav. BALFas. Vok. Kr. Valdybos 
yra visai nelogiškas galvojimas, 
kad “Kuratorija priklauso Kr. 
Tarybos kompetencijai... ir tos 
pat Kr. Tarybos galioje būtų ją 
panaikinit...” Juk nei PLB Eu
ropos Bendruomenių atstovas, 
nei Katalikų ar Evangelikų Sie
lovados, nei pagaliau Tėvų Ko
mitetas nėra jokiu būdu subor
dinuoti PLB Vok. Kr. Bendruo
menei, resp. Kr. Tarybai. Kr. Ta- 
ryba arba Kr. Valdyba turi teisę 
tik savo atstovą iš Kuratorijos 
atšaukti ir, kaip juridinis gim
nazijos šeimininkas, gali pačią 
Kuratoriją ignoruoti.

II. Kokiu tikslu buvo įsteigta 
Kuratorija? Kuratorija buvo 
įsteigta, kad mūsų vaikams gim
nazijoje užtikrinti tikrai krikš
čionišką - tautinį auklėj imą; kad 
gimnazijos šelpėjai turėtų mo
ralinį tikrumą, jog jųjų aukos 
gimnazijai teisingai yra sunau
dojamos; kad Kr. Valdyba nega
lėtų viena pati daryti su gimna
zija tai, ką ji tik panorėtų. Kiek
vienam turėtų būti suprantama, 
kad mūsų gimnazijai neišeitų į 
gera, jeigu Kr. Valdyba bus vi
sagalinti gimnazijos šeimininkė. 
Galėtų prieiti ligi to, kad su Kr. 
Valdybos keitimusi turėtų keis
tis ne tik gimnazijos vadovybė, 
bet ir mokytojų personalas. Tam 
ir buvo sukurtą Kuratorija, ku
rios statutas neleidžia Kr. Val
dybai vienašališkai viešpatauti 
gimnazijoje.

IIL Ar ištiktųjų Kuratorija 
siekia daugiau galios bei teisių, 
negu kad jai priklauso? Kr. Val
dyba tai teigia. Tačiau Sielova
dai nėra žinomas nei vienas fak
tas, kad Kuratorija būtų daugiau 
reikalavusi, negu jai statutas lei
džia. Kuratorijos statuto 7 sky
rius sako: “Gimnazijos direkto
rių skiria Kr. Valdyba, Kurato
rijai pritariant”. Kr. Valdyba š. 
m. kovo 3 d. be Kuratorijos pri
tarimo paskyrė gimnazijos di
rektorių ir tuo Vienašališkai su
laužė Kuratorijos ir gimnazijos 
statutus, nes ir veikiančiame 
gimnazijos statute yra pasakyta,

privertė Kuratorijos prezidiumą 
šitaip reaguoti: “Patyrę iš PLB 
Kr. Valdybos Pirmininko p. Ba- 
taičio, kad Kr. Valdyba savo po
sėdyje 1957 m. kovo 3 d. padarė 
sprendimus, kurie visiškai prieš
tarauja Vasario 16 gimnazijos 
Kuratorijos posėdžio 1947 m. ko
vo 2 d. nutarimams, griežtai pa
smerkiame tokius Kr. Valdybos 
veiksmus, nes jie diskriminuoja 
gimnazįios Kuratoriją ir jai at
ima galimybę bendradarbiauti 
su Kr. Valdyba.

Pramatydanu, kad Kr. Valdy
bos padaryti nutarimai gali mū
sų Gimnazijai atnešti didelės ža
los, mes atsisakome bet kokios 
atsakomybės už tų veiksmų pa
sėkas Vasario 16-tos Gimnazijos 
ateičiai. Kuratorijos posėdžio, 
įvykusio 1957 m. kovo 2 d. Prezi
diumas: (pas.) M. Bajorinas 
(Pirmininkas), Europos PLB at
stovas, Tėv. Alf. Bernatonis 
(sekret.) Kat. Sielovados atsto
vas”. Kai ir į tai Kr. Valdyba ne
atkreipė dėmesio, Kat. Sielovada 
atšaukė iš Kuratorijos savo at
stovą, nes nebuvo jokio tikrumo, 
kad Kuratorijos esirnas dar turė
tų prasmės, jeigu jos nutarimai 
Kr. Vaidybos tik tiek vertinami, 
kiek jie Kr. Valdybai patinka.

IV. Kodėl K. Sielovada neat
šaukė savo atstovo iš Kuratori
jos jau 1954 metais? Kai Kr. Ta
ryba vienašališkai, nepranešda- 
ma apie tai kitiems Kuratorijos 
nariams, pakeitė vieną Kurato
rijos statuto nuostatą, pirmame 
Kurtorijos posėdyje visi jos na
riai, išskyrus Kr. Valdybos at
stovą, atsisakė pripažinti šį pa
keistą statutą ir buvo nusistatę 
iŠ Kuratorijos išeiti. Tik tuome
tinės Kr. Valdybos pirmininkui 
užtikrinus, kad Valdyba nesi
rems Kr. Tarybos nutarimu, Ku
ratorijos nariai sutiko pasilikti 
Kuratorijoje, padarę sekantį nu
tarimą: “Iki naujas statutas bus 
paruoštas ir priimtas, Kuratorija 
laikosi seno statuto su praeitame 
posėdyje padarytu papildymu”. 
Tas gi papildymas sako, kad jei 
Kr. Valdyba negali Kuratorijos 
nutarimą įvykdyti, ji grąžina 
juos Kuratorijai persvarstyti, 
nurodydama motyvus, kodėl jų 
negalėjusi įvykdyti. Tame pat 
posėdyje buvo pavesta ponui M. 
Bajorinui paruošti naują Kura
torijos statutą - projektą, kuris 
ir buvo pateiktas Kr. Tarybai 
svarstyti jos posėdyje 1956 m. 
Katalikų Sielovada pasiliko Ku
ratorijoje ligi 1957 m. kovo 11 d., 
tikėdama, kad jos buvimas joje 
bus naudingas gimnazijai ir kad 
bus rasta galimybė sukurti nau
ją gimnazijai išlaikyti Kuratori
ją - Draugiją.

V. Naujoji Kuratorija arta 
Švietimo Draugija. Kaip jau mi-

Terros knygos atpigintomis kainomis
Visę spalio mėnesį Terros leidiniai 

trečdaliu pigiau jų kataloginių kainų
BELETRISTIKA

Kat.
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, A. Vienuolis, romanas, I t. ........
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, A. Vienuolis, romonas, II t.....
SUŽADĖTINĖ, J. Tininis, novelės ..... ...................................
PAVASARIŲ AUDROJ, J. Simonaitytė, romanas .............
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romonas, I t..... ......
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t...............
CEZARIS, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t.................
MILŽINO PAUNKSMĖ, Balys Sruoga, istorinis veikalas 
GRIMU PASAKOS, pasakų knyga jaunimui .....................
JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI, arabų pasakos 
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, L. Dovydėnas, apys. jaunimui 
SENAS KAREIVIS MATATUTIS, J. Jankus, apys. jaun.

z ŽEMAITIS NEPRAŽUS, B. Sruoga, apysaka jaunimui ... 
PABUDIMAS, A. Škėma, drama ............ *...........

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, romanas ....................
PIRMOJI NAKTIS, L. Pirandello, rinktinės novelės...........
TOMAS NIPERNADIS ,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 .............
RYTŲ PASAKOS, V. Krėvė, pasakų knyga .......................
PROBOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas ..............................................
KAZIMIERAS SAPIEGA, B. Sruoga, istorinis veikalas ... 
KAROLIAI, Guy de Maupassant, rinktinės novelės........
BARABAS, Paer Logerkvist, romonas ..............
DIAGNOZĖ, A. Kairys, komedija .........................................

ATSIMINIMAI IR APYBRAIŽOS
ŽEMĖ DEGA, J. Savickis, 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, L Nasvytytė ...... .................................
TEBŪNIE TARTUM PASAKOJ, L. Sutemo

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite

kaina Dabar
$3.00 $2.25
3.00 2.25
2.00 1.40
2.50 1.50
2.00 1.40
2.00 1.40
2.00 1.40
2.50 1.50
3.00 2.00
2.00 1.20
2.00 1.20
3.00 2.00
2.50 1.50
1.50 0.80
1.75 1.80
1.50 ■ 1.90
2.50 1.50
3.50 2.00
2.50 1.50
3.25 2.00
2.25 1.50
2.50 1.50
2.50 1.50
2.50 1.00
2.50 1.50
2.50 1.50
2.25 1.50
2.00 1.40

4.50 3.00
4.50 3.00
2.50 1.50
2.50 1.50
3.75 2.00
5.00 4.00

2.00 1.40
2.50 1.75
2.50 1.50
2.00 1.00
2.00 1.40
1.50 1.00
1.00 0.70
1.00 0.70

4.00 2.50
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i. VALDYBOS ATSAKYMĄ

no visas gimnazija suinteresuo
tas lietuviškas organizacijas ir jų 
atstovus sukvietė 1957 na. spalio 
27-28 d.d. į steigiamąjį susirinki
mą. Jame dalyvavo: BALFo Pir
mininkas ir BALFo įgaliotinis 
Vokietijoje, JAV Liet. Bendr. 
Centro Valdybos įgaliotinis, D. 
Britanijos L. B-nės Krašto Val
dybos pirmininkas, Katalikų 
Sielovados įgaliotinis, Gimnazi
jos direktorius ir Tėvų Komi
teto narys. Tačiau PLB Kr. Val
dyba šį suvažiavimą ignoravo ir 
jame nedalyvavo, nors buvo rąs
tu bei pakartotinai žodžiu ir 
priešpaskutinę dieną dar telefo
nu kviesta. Suvažiavimas ap
svarstė gimnazijos padėtį ir mo
tyvavo Švietimo Draugijos įkū
rimo reikalingumą, deja, turėjo 
padaryti sekančią išvadą: “Su
sirinkimo dalyviai apgailestavo, 
kad Vokietijos L. B-nės Kr. Val
dyba, juridinis Gimnazijos savi
ninkas, posėdyje nedalyvavo, ir 
todėl prie pokių konkrečių iš
vadų nebuvo galima prieiti”. Tai 
buvo gimstančios Draugijos lai
dotuvių diena. Nereikia tad ste
bėtis, kad po to į dabartinės Kr. 
Valdybos kreipimąsi dėl Draugi
jos įkūrimo tik viena iš laisvo
jo pasaulio lietuvių organizacijų 
atsakė. Be to, tenka patikslinti, 
kad ne Sielovados Direktorius 
“įnešė pasiūlymą steigti gimna
zijai tvarkyti savarankų juridinį 
asmenį — Švietimo Draugiją — 
ir pateikė tos steigtinos D-jos įs
tatų projektą”,' bet Kuratorijos 
prezidiumas. Jo buvo ir tas įsta
tų projektas. '

VI. Kitos pastabėlės. Sielova
da dėl kitų Kr. Vaidybos tvirti
nimų ir išvedžiojimų neranda 
reikalo šiuo tarpu išsamiau pasi
sakyti. Kr. Valdyba nėra pajėgi 
tinkamai įvertinti mokinių reli
ginio ir moralinio auklėjimo ly
gį. Ji maųo, kad gimnazijoj vien 
kapeliono buvimas yra tam pa
kankamas laidas. Galbūt, kad 
dabartinės Lietuvos gimnazijose 
ir,būtų labai idealu, jei jos turė
tų bent kapelionus, tačiau lais
vame pasaulyje krikščioniškoje 
dvasioje vedamose gimnazijose 
vien kapeliono veikla nesitenki
nama.

Sielovada visada nuoširdžiai 
rūpinosi Vasario 16-tos Gimnazi
jos gerove ir ateityje tai darys, 
kol gimnazija bus to vardo verta. 
Tačiau tolimesnis Sielovados pa
silikimas dabartinėje Kuratori
joje būtų nusikaltimas prieš lie
tuviškąją visuomenę, kai Kr. 
Valdyba laiko Kuratoriją tik sa
vo sauvaliavimų priedanga.

Kat. Sielovada Vokietijoj. 
Dieburg, 1957. X. 11 d.
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valdyba, pirmą premiją laimėjo 
Algirdas Lansbergis už veikalą 
‘Penki stulpai”.

V. Krėvės raštų III tomas jau 
išėjo <r yra siuntinėjamas. Lei
dėjas yra L. Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius.

Liet. Kat Mokslo Akademijos 
suvažiavimas įvyko spalio 2-4 d. 
Romoje .Dalyvavo apie 50 moks
lininkų bei mokslo mėgėjų iš 
įvairių Europos kraštų ir iš Ame
rikos. Buvo išklausytos 6 paskai
tos, o po jų sekė diskusijos. Pa
skaitas skaitė kun. prof. Liuima,

kis ir kun. dr. Stp. Matulis, kun. ' LIETUVIŠKA 
RADIO PROGRAMA 

TORONTE

Juozas B u helis

KRISTUI KARALIUI 
/Jo šventės proga/

Buvai ant žemės, mielas Kristau, 
Ramybę nešdamas tautoms — 
Ir palaima, kad žemėn grįžtų 
Tu atpirkai savo kančioms.

Išmokei melstis "Tėve Mūsų . . 
Prašyti Tavo Karalystės, 
Bet ar širdim minia pakluso? .. • 
Atleisk, kaip latrui — ji daug kur 

klysta.
Tada kai Jerichonas griuvo 
Dangus tam buvo palankus, 
Bet dėl ko šiandien tautos žūva 
Ir vis žvėrių liko žmogus? •. .

Kiek upėm kraujo nutekėjo 
Su graudžiom ašarom žmonių; 
Nublanksta aukos Kolizėjo 
Prieš aukų šių baisių dienų •. •

Sugriuvo bokštai, augštos sienos. 
Pavirto pelenais namai...
Ak, vėl ginčai, vėl liejams plienas 
Ir kalami nauji ginklai.

Kai nyksta meilė iš pasaulio 
Tuoj verias pragaro vartai 
Ir tamsios jėgos urmu braujas^ — 
Žmonjių puola smaugt piktai.

Atomo bombų įsigavo 
Iš pragaro, o ne dangaus; 
Girdėjos žemė susvyravo 
Ja taikant pražūčiai žmogaus.

Užgimk Antrasis Jonai tyruos — 
Šauk vėl minias prie atgailos 
Teparengia sau širdis tyros 
Sutiks Karalių Visatos.

Redakcijai prisiųsta
The Baltic Review, June 30, 

1957, Nr. 11, 84 psi.
Turinys: A. Berzinš, A Lat

vian in the Kremlin; Baltic Po
litical Parties; A. Klive, Latvian 
Peasant Political Parties; Dr. A. 
Trimakas, Lithuanian Coopera- 
tiv Movement; K. Bielinis, The 
Soviet Social Security System; 
L. Vahter, Communism and the 
Cultural Legacy of Independent; 
O. Rancans, First Congress of 
Agricultural Specialists in Oc
cupied Latvia; J. Kadilis, The 
Methods of Soviet Imperialism.

Santarvė, 1957, Nr. 3(37), 97- 
152 psi.

Rašo: Br. Raila, M. Biržiška, E. 
Čekienė, K. Drunga, B. Gražulis, 
V. Banaitis, V. Lagenpušas ir kt.

Knygų Lentyna, Liet. Biblio
grafinės Tarnybos Biuletenis, 
Nr. 1-3 (92-94), IX met., 1956 m. 
sausio - kovo mėn., 16 psl., Ofse
to leidinys mašinėle spausdinto 
teksto.

Laiškai lietuviams, 1957 m. 
spalio mėn., vol. VIII, Nr. 9, 257- 
288 pusi.

būreliai
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 

būrelių Kanadoje buvo 25. Kai 
koks būrelis nieko nebepraneša 
apie savo veikimą, tai jau aišku, 
kad jis nebepajėgus ir jo dienos 
suskaitytos.

Toronte veikęs būrelis Nr. 16, 
vad. A. Jankaitienės, nuo seniai 
neberodė gyvybės ženklų ir ra
miai likvidavosi. Jo nr. gimnazi
ja atidavė Toronto gydytojų bū
reliui. Taip pat beviltiškoje pa
dėtyje yra Toronto evangelikų 
būrelis nr. 177, vad. J. Usvalto ir 
Hamiltono Nr. 92, vad. S. Varno.

Šiais metais du nauji ir stiprūs 
būreliai susidarė: Toronto gydy
tojų būrelis Nr. 6, vad. E. Nor
vaišienės ir Toronto Bendruome
nės Nr. 180, vad. P. Lėlio.

(Pastarasis išsiskyrė iš būrelio* 
Nr. 4, vad. A. Kuolo).

Sudbury veikęs labai pajėgus 
K. Rimo vadovaujamas būrelis 
Nr. 195 jau nuo pernai padalytas 
j du, iš vieno būrelio padaryti du 
ir pavadinti Nr. 12 ir Nr. 13. 
Abiems vadovauja energingasis 
K .Rimas.

Montrealyje p. Šimelaičiui pa
sitraukus, jo vadovautus būre-, 
liūs Nr. 64 ir 91 pasiėmė vado
vauti Kęsgailienė. Būrelių įnašas 
yra normalus.

Toronto V. Sendžiko vad. bū
relis Nr. 136 (faktinai tik pusė 
būrelio), turėtų padidinti rėmė
jų skaičių iki pilno arba susi
jungti su kitu mažesniu.

Toronto miškininkų būrelis 
Nr. 9 vad. J. Morkūno yra ne
stiprus. Jo nariai galėtų savo bū
relį daug sustiprinti pasinaudo
jant miškininkų, tikriau miška
kirčių suvažiavimu Toronte spa
lio 12 d. Sukaktuvės būtų atžy
mėtos ir miškininkų būrelio am
žiaus prailginimu. Kiti čia neiš
vardinti būreliai veikia norma
liai. P. L.A

Į JAV ir Kanados Liet. Scenos 
Darbuotojų S-gos Centro Valdy
bą išrinkti: Sofija Adomaitienė, 
Balys Račkauskas, Zita Kevalai- 
tytė, Elena Petrokaitė ir Bronius 
Macevičius, kandidatai: Janina' 
Monkutė ir Zigmas Moliejus.

Į revizijos komisiją: A. Sprin- 
dys, Vyt. Valiukas ir Andrius 
Mironas, kandidatais: Ona Pet
ravičiūtė ir Jonas Kelečius.

Į Garbės teismą: Aleksas Kut- 
kus, St. Pilka ir Alė Kalvaitytė, 
kand.: O. Mironienė ir Iz. Mote- 
kaitienė.

LSD S-ga įsisteigė JAV ir Ka
nados Liet. Kul. Kongreso metu. 
Jos laik C V iki šiol dirbo Alek
sas Kutkus, St. Pilka. Vyt. Va
liukas, A. Sprindys ir Simas Vel- 
basis. Pagal susitarimą laik. CV 
ir pirmoji CV turi būti renkama 
iš Čikagoje gyvenančių teatralų.

Mindaugas Mačiulis, Juliaus 
Mačiulio sūnus, 5,5 metų amž. 
priimtas į Čikagos de Paul uni
versiteto muzikos mokyklos pia
no klasę ir gavo stipendiją. Mu
zikai Mindaugas rodo nepapras
tų gabumų. Jau dabar jis skam
bina iš atminties Bacho, Mozar- 
to, Šumano ir lietuvių kompozi
torių kūrinius ir jau pažengęs 
muzikos teorijoj. Kai jo mokyto
jas pagyrė jį sakydamas “Ame
rican boy”, Mindaugas atkirtęs: 
“No, I am Lithuanian”.

"Tėvynės 
Prisiminimai"

Norėdami suteikti įvairias žinias, pasveikinti savo drau
gus, pažįstamus, gimines vedybų, gimimo dienos, vardinių 
progomis, be to, pareklamuoti naujai atidarytą biznį ar 
pareklamuoti jau esantį skambinkite telefonu LE. 4-1274.

1229 DUNDAS Str. W-, TORONTO 
Telefonas LE. 2-2108

Jusu giminės laukia 
nekantriai.

Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 
arba labai patogūs ypatingai geri 

europietiškų kaip rodo* j 

šie pavyzdžiai:

Nr. 643
Juodi ar rudi čebatai 

(auliniai batai) su 

šiltu kailiuku
viduje. Gera oda, odiniai 
puspadžiai, gumos prie 
kulnų.
Išmieros nuo 5 iki 10 Nr. 

11 inčių augščio.

Kaina $15.95
Kita rūšis N r. 500

Juodi, odiniai, 9 inčių augščio, odiniai puspadžiai <*' 
gumos prie kulnų, avies kailiukas viduj. Išmieros 
nuo 4 iki 10 Nr.

Kaina $11.95

MES TURIME VISIŠKAI GUMINIŲ BATŲ, 
GERŲ MIŠKO DARBAMS SIUNTIMUI Į EU
ROPĄ

Nr. 427
Juodi minkštos veršiu
ko odos batai, odiniai 
puspadžiai, plačios for
mos kojai

Čia yra įvairiausių rūšių batų vaikams, nepaprasto gro
žio moterų batukų įvairiausių fasonų — PIGESNE KAINA.

DIDELIS PASIRINKIMAS

RECEPTAS POBŪVIUI
Spalvingos popierinės kepuraitės, juostelės, 
sausainėliai, puikus pobūvio maistas! 
Ir žinoma... šaltas kaip ledas Coca-Cola! 
Tai šie skanumynai, kurie visada tinka 
geriems jaunimo pobūviams.
Taip pat ir suaugusių pramogoms.
Taip,kiekvienas tikrai mėgsta labai skanų 
putojantį Coca-Cola.
Parsineškite į namus
Coke . . . taip 
skanų — nepaprastai skanų 
kiekvienu metu.
Pasaulyje mėgiamiausias 
putojantis gėrimas... 
Coca-Cola.

Nr. 2534
Rudi veršiuko odos pusaugš- 
čiais kulnimis, odiniai puspa
džiai. Išmieros 4% iki 10 Nr, 
Plačiai europietiškai kojai

Kaina s11.95

Atleto 
Sportiniai Baltiniai 

Puikus Wotson's gominys! Visi 
sportuoją vyroi patenkinti šiuo 
Wotson's atleto maišeliu ir tri
gubu jo prilaikymu, Elostrškos 
liemuo — nepalyginamos pato
gumas raumenims. Specialistų 
sukirpta. Lengvai išplaunami, 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin-

Mes pasiunčiame į bet kurių Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

atsiuntus čekį Danray Shoes Store, 
1229 Dundas St. Toronto, Ont.
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J. J. ELLIS
BEAL ESTATE LTD. - •

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

SPORTAS

Brock - Dundas
$1.500 įmokėti, .geros 6 kambarių 
mūrinis namas, alyva šildomas, vieta 
garažui, namas be skolų.

Gladstone - Bloor
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 mod. vonios, išilginis pla
nas, švarus viduje.

Roncesvolles - Dundas
$X3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis* namas, išilginis plonas, 2* mod. 
virtuvės, alyva šildomos, dvigubas ga
ražas, namas be skolų.

Jane • Annette
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, kvadratinis planas, mod. vir
tuvė, mod. vonia,—alyva šildomas, la
bai geras pirkinys, turi būti parduo
tos.

High Park Blvd. - Roncesvolles
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis plonas, 2 mod. vir
tuvės, alyva šildomas, garažas, turi 
būti parduotas.

Eglinton * Bathurst St.
$4.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, alyva šildomas, privatus 
įvažiavimas su dvigubu garažu, di
džiulis kiemas su vaismedžiais, šeimi
ninkas išvyksta.

Jane - Bloor
$5.500 įmokėti, puikus 7 kambarių 
mūrinis namas, atskiras, kvadratinis 
planas, mod. virtuvė, mod. vonia, 
vandeniu alyva Šildomas, garažas.

Bloor • Havelock
$5.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
narnos, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomds, garažas.

Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, van
deniu alyva šildomas, dvigubas gara-

Pacific Ave. - Bloor
$7.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis narnas^ kvadratinis planas, 3 
mod. virtuvės, 2 vonios, vand. alyva 
šildomas, garažas. Namas be skolų.

Indian Rd. - Bloor
$7-8.000 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, mod. virtuvė, 2 
vonios, vandeniu alyva šildomos, pui
kus pirkinys, lobai geras nuomavimui, 
namas be skolų.

Howard Park - Roncesvolles
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, turi būti par
duotos. • į

Constance Ave. - High Park
$7^.500 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, gara
žas. Geros išsimokėjimo sąlygos.

P. KERBERIS
* Biznio tel. LE. 1-2471
r Namų LE. 5-1584

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Aušros žinios
Šį sekmadienį, spalio 27 d., 

tuoj pat po pamaldų, muzikos 
studijoje, įvyks klubo visuotinis 
susiriniumas. Programoj: valdy
bos pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai, einamieji reikalai ir 
klausimai bei pasiūlymai. Visi 
nariai, rėmėjai ir narių tėvai 
prašomi dalyvauti.

Praėjusį sekmadienį įvykusia
me “Aušros šachmatininkų susi
rinkime dalyvavo 10 šachmati
ninkų. Vadovais išrinkti P. Ma- 
čiulaitis ir VI. Rukšys. Šį sek
madienį pradedamas individua
linis turnyras. Toronto miesto 
turnyre dalyvaus “B” klasėje.

Prasidėjo CYO mergaičių krep 
šfinio lyga, šįmet Aušra dalyvau
ja joje su dviem komandom: 
“Juvenil” ir “Senior” klasėse. 
Rungtynių datos: spalio 21 d., 
Bloor Collegiate, 8.20 vai. vak., 
Aušra j. - Vytis j.; spalio 27 d., 
St. Joseph’s Bal St., 3 vai. p.p., 
Aušra s. - Christ the King; lap
kričio 3 d., Loretto, 1 vai. p.p., 
Aušra j. - St. Basils m.; 2 vai. 
p.p. Aušra s. - St. Cecilias s .

Vyrai - berniukai dalyvaus To 
ronto Church lygoje “Midget” ir 
‘Inter. B” klasėse. Taip pat, kaip 
ir praėjusiais metais, Bathurst - 
College lygoje. T. P.

Vyčio žinios
Praėjusį savaitgalį Vyčio sta

lo tenisininkai sėkmingai daly
vavo Centr. Ontario stalo teniso 
pirmenybėse Niagara Falls. Sėk
mingiausia iš jų buvo A. Urbo
naitė, tapusi moterų B grupės 
nugalėtoja. Vyrų grupėje P. 
Gvildys. kvartfinalyje pralaimė

jo svečiui iš Amerikos, o J. Ne- 
šukaitis tik 5 setų permainingoje 
kovoje pasidavė vienam iš pir
maujančių Kanados žaidėjų 
Zulps.

Vyčio futbolininkų šv. Jono 
Kr. parapijos salėje ruošti šo
kiai praėjo su nemažėjančiu pa
sisekimu. Programoje girdėjome 
dainuojant V. Dobrovolskį ir pa
skaitytos Radijo žinios.

Sekančius šokius šį sekmadie
nį ruošia stalo tenisininkai. Tu
rėdami savo tarpe dainininkų, 
žada programą paįvairinti.

Ateinančiam sekmadieniui Vy 
čio jaunieji krepšininkai rung
tynėms pasikvietė Hamiltono 
Kovą. Rungtynės įvyks 3 vai. pp. 
St. Christopher salėje.

CYO krepšinio lygos pirmeny
bių rungtynės jau prasidėjo. 
Mergaitės žaidžia spalio 21 d. 
8.20 vai. vak. prieš Aušrą; spalio 
28 d. 7 vai. vak. prieš St. An
selms. Moterys žaidžia spalio 24 
d. 8.20 vai. vak. prieš St. Brigids 
ir spalio 28 d. 8.20 vaĮ. vak. prieš 
Holy Cross. Visos rungtynės 
vyks Bloor Coll. — Bloor gt. prie 
Dufferin. A. S.

Lietuviškas 
suknelių salionas

MADAME ANELE 
DESIGNER

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

Savininkė 
ANELĖ ŠLEKIENĖ

Mazar Trading Co.
863 QUEEN ST. W.

Telefonas EM. 3-5520
Pranešame, kad nuo dabar galima 
siųsti maisto siuntinius iki 40 svarų.

Žemiau paduodame vieną maisto kainaraščių:
20 svaru cukraus ........ ........ $11.25
20 svarų taukų ... ....... ..... .. $21.50
20 svarų ryžių ........ ..... . ... $14.00

Į Šią kainą įeina visi mokesčiai. Maisto siuntiniai pristatomi gavėjui 
per 3-4 savaites.

PRADŽIUGINKITE savo gimines tėvynėje, pasiųsdami
naudingiausių dovanų siuvamų mašinų.

Mes pasiūlome specialiai papiginta kaina iki Kalėdų švenčių Švedų ge
riausios gamybos siuvamą kojinę mašiną TIK UŽ $190. į kainą įeina ir 
muito mokesčiai. Mes siunčiame ir įvairiausių kitų reikmenų, taip pat ir 
jūsų sudarytus siuntinius. Dėl smulkesnių informacijų rašykite, paskam
binkite ar užeikite tiesiog pas mus. Sąžiningas, patikimas ir prityręs pa
tarnavimas.

100% GARANTUOJAMAS PRISTATYMAS GAVĖJUI.

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

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

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

394a Roncesvalles Avė., Toronto. Telefonas LE. 4-2104.

SUDBURY, Ont.
Dr. J. Baltrušaitis su ponia iŠ 

Pietų Ontario gavo paskyrimą į 
North Bay. Pereitą sekmadienį 
jų garbei buvo suruoštos vaišės 
pas A. V. Jašiūnus. Ta proga ten 
dalyvavo Antanina Augustina- 
vičienė, L. J. Barčiauskai iš To
ronto ir būrelis artimųjų drau
gų iTSudburio.

V. Kriaučeliūnaitė laimėjo $20 
dovaną iš Fordo kompanijos už 
dešimties dainelių atspėjimą.

Skvireckai pasistatė naujus 
namus, kuriuos kun. A. Sabas 
neseniai pašventino. Ta proga 
buvo jaukios vaišės ir svečių net 
iš toliau.

M. Meškauskas, kaipo pavyz
dingas elektrinės tarnautojas, 
gavo paaugštinimą ir tapo per
keltas tos pat srities augštesnėn 
tarnybon į Niagara Falls. Parda
vęs čia namus persikėlė gyventi į 
pietus. Linkime jam ir ten sėk
mės. ' Sudburiškis.

IMPORTUOJA VANDENĮ
Tikrai importuoja vandenį. Ir 

tai ne kur nors dykumose, bet į 
dabar Lenkijai priskirtą Štetino 
uostą. Joks laivas negali tame 
uoste apsirūpinti vandeniu, nes 
valdžia niekaip neranda lėšų 
pravesti 3 klm. vamzdžius nuo 
vandentiekio į uostą. Laivams gi 
ilgoms kelionėms reikia nemažai 
vandens. Kai vienas suomių lai
vas užsakė vandens, uosto ad
ministracija jo atvežė net iš Ko
penhagos. O kainavo tai $120. 
Saviesiems laivams vanduo taip 
pat perkamas kituose miestuose. 
Išleidžiamos tam didelės sumos, 
o vandens vamzdžiams pravesti 
nėra lėšų...

Otava. — Kanados vyriausybė 
atšaukė Avro dirbtuvėms užsa
kymą pradėti gaminti CF-100, ti
po Mark VI, lėktuvus. Tai sutau
pysią $100.000.000.

Lima. — Peru vyirausybė nu
traukė- diplomatinius santykius 
su Čekoslovakija, kurios atsto
vas pradėjęs komanduoti vietos 
kompartiją. Jam įsakyta tuojau 
išvykti.

Gyvenimas Lietuvoj
(Atkelta iš 3 psl.)

Tai matytumėt..., pas mus 
jau visai kitaip. Ne taip, kaip 
pirmiau gyveno žmonės. Mes jau 
pripratę. O jūs kad atvažiuotu- 
mėt, aš manau, kad jums būtų 
begalo įdomu ... Parašykit, kaip 
pas- jus gyvenantieji ant ūkės 
kiek dirba ir kiek uždirba, nes 
pas jus dirba darbdaviui, o mes 
tariamai tik sau ... Rašai, kad aš 
neblogai atrodau. Dėka jums už 
tokias dovanas. Kad jūs mane 
būtumėt matę 46 metais, kaip aš 
grįžau ir kaip gyvenau pas R... 
Ką Jūs tada būtumėt sakę, kad 
aš buvau už biedną biednesnis. 
O dabar bepig atrodyti, kad Jūs 
mus aprengėt ir apavėt...”

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus. ' ■ = - <

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

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia ^at galima užsisakyti laivams motorus bet 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

Dufferin Garage jį
5 1423 Dufferin St. - LE. 3-6149

(Įvažiavimas iš Geary Ave.)

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

6 ga paruošti mašinas žiemos sezonui žymiai papigintomis 
k* kainomis. Pav. stabdžių juostas pakeisti tik $16.95. Ištaie-

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

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

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

SUOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m.

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

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

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

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

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

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

Dėmėsią! I
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di
dėlis mūro namas. Gera investacija * ■y P P T P T T Q •

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

ST. CLAIR RAJONUOSE. .

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 
duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažinės remonto darbus. 

Keičiama alyva ir tepamos mašinos.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiška m c ir kanadiškame stiliuje.

★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

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

Namai — Apartmentai — Žemė — Paskolos — Draudimas

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. MOKKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0991 V. MORKIS

D. N. Balfrukonts CR. 6-5075
A. Markevičius OR. 1-8951
F. Yasutis LA. 2-7879

P. Adomonis PO. 6-7594

Dorbo laikos nuo 9 vai

J. Skučas RA. 2-6152
V. Liesūnaitis HE. 6719
S. Rudnik HA. 8864

A. Budriūnas RA. 7-2690

ryto iki 9 vai. vakaro.

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 Ltd, — 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 ir malonus 
patarnavimas.

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

PIGIAUSI

siuntiniai
{ LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading
Co. Ltd.

835 Queen St W., Toronto 
Tel EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bet elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrina? šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvcnončtais orbo atvykstan

čiais iš Lietuvos.

Nuvykti galima laivu ' Batory kas 
mėnesį. Nesexoniniu laiku nuolat-

Užsisakykite ^ vietos pigiausiai ir 
genauj.oi per

FOUR SEASONS 
TRAVEL

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

........ .......... . .................. .

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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V.VASIŠ 
f REAL ESTATE 
72 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4405

idėliš fbllillltllftT gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 

: J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
!■.■■■ ■! I Ml I.. II............ Į I

AR
JŪSŲ NAMAS

PASILIKS
SEIMOS 

NUOSAVYBĖ?

Morgičių panaikinimo sutar
tis yra garantija, kad iš Jūsų 
užpirkto namo žmona ir vai

kai neturės kitur keltis ir 
samdytis pastogę.

PaiėėkoHmal
Konstantinas Pūdymavičia pra

šo atsiliepti brolius Amerikoj ir 
Erdvilą Masiulį, nuo Linksma
dvario, Eržvilko.

Mečis Pranis prašomas atsi
liepti i “TŽ” administraciją. Yra 
žinių iš giminių Lietuvoje.

Sakelis Juozas, sūnus Kazio, 
gimęs 1902 m. Liepojoj. Žinan
tieji apie jį prašomi pranešti šiuo 
adresu: A. Arimas, R. 1, Vienna, 
Ont.

Petras Povilonis, kil. iš Ragu
vos valse., ar žiną apie jį prašo
mi pranešti šiub adresu: J. Sa
dauskas, 89 Fairholt Rd. S., Ha
milton, Ont., Canada.

Juozą Baranauską, kil. iš Kuk
ulių km., Kaltinėnų parapijos, 

prašo atsiliepti: Mrs.-Julija Pet- 
i kūnas, 4544 S. California Ave., 
Chicago, Ill., USA. Telef. YArds 
7-7699.

Jei jau dabar toks... | Žemė netoli ‘
Kai Marytei buvo 3 metukai, Į ; Audros metu keleivė laivo ka- 

gimė jos pusbroliukas. Po poros 
savaičių kartą ji susidomėjusi 
stebi, kaip teta maitina jį iš bu
teliuko, ir pagaliau sako:

— Teta, leisk Jonuką pabė
gioti.

— Bet jis dar nemoka vaikš
čioti, Maryte.

— Tai pasakyk jam, kad jis 
nusišypsotų...

— Pagal įsakymą, Maryte, jis 
nesijuokia.

;4— Na, jeigu jau dabar jis ne
klauso, — pastebėjo susirūpinu
si Marytė.

Išsiblaškęs
- Autobuse kažkas ištraukė pro

fesoriaus portfelį. Jis tuoj aus iš
lipa iš autobuso ir suradęs poli
cininką pasiskundžia dėl nelai
mės. -4 - ■

-^ Ąr tamsta nepastebėjai ran
kos, kai jis tamstos portfelį trau
kė?

Taigi, kad pastebėjau, bet 
žinot — aš pagalvojau, kad tai 
piano paties ranka ...

pitoną klausia:
—Kaip toli nuo žemės esame, 

pone kapitone
— Apie mylią.
— Į kurią pusę?
— Stačiai žemyn, ponia...

Pavyzdingas jautrumas
Sunegalavęs vyras skundžiasi 

žmonai:
— Balandėli, mirsiu, tikrai jau 

mirsiu. Ar verksi manęs?
—Netauškėk niekų, Anuprai! 

Juk gerai žinai, kad man sugrau- 
i’nti reikia mažiausio nieknie
kio. Atsimeni, kai kepuraitės ne
norėjai pirkti, kiek ašarų išlie
jau?

Ištyrė
— Sakyk man, ar miegodamas 

knarki?
— Ne!.
— O iš kur žinai ?
— Praeitą naktį tyčia nemigau 

r save tyriau. Nė sykio nesu- 
. 'Knarkiau. .

Tai tik naujiena
Atėjo žinia, kad šv. Elenos sa

loje mirė Napoleonas I Bona
partas. Sujaudintas adjutantas 

įsu žinia įpuolė į Talleyrand’o 
i kabinetą.

— Kodėl taip susijaudinęs? — 
i pastebėjo tas. — Tai tik naujie
na, joks įvykis...

I 'i 11 i mmi 1 1 1 m ■ ■■■ ■

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

Argentinos peronistg atrama
išnuomoti savo kambarius atei
viams. Tada jie priemiesčiuose 
pradėjo užimti tuščius dar neap- į 
statytus sklypus ir ten statyti- 
savo “vilas“. Viena tokiomis “vi- j 
lomis“ užstatyta vieta buvo pa-! 
vadinta Villa Carton, o kita Villa 
Tranquila (Ramioji). Žinoma, 
ten buvo tiek “ramu“, kad kiek
vieną dieną įvykdavo trys ar ke
turi užmušimai. Vandenį mies
to valdyba jiems pristatydavo 
sunkvežimiais Moterys vengda
vo pro tas “vilas“ praeiti, nes 
labai dažnai pasitaikydavo, kad 
nuo praeinančios poros, vyrą pri- 
mušdavo, o moterį būrys išprie- 
bartaudavo. Net ir policininkai 
tas vilas lankydavo tik būriais, 
nes vieną ar du jie nužudyda
vo. Į visa tai Peronų šeima pro

Daby Point Paint & Wallpaper
Įvoirūs dažai, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys 

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

' ~ Šov. A. T. GALDIKAI
w 351 JANE St. /prie AnnetteĄ.

------------  .■ . ............. ” •r. V ■

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

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

(Atkelta iš 2 psl.)
Evita dažnai per radiją kalbė

davo, kad socialiai negali būti 
skirtumo tarp legaliai ir nelega- 
'iai gimusių. Tikrieji tėvai nega- 
į pabėgti nuo atsakomybės. Ne- 
'egalūs sūnūs turį tas pačias tei
ses į tėvo turtus, kaip ir jo lega
lūs vaikai. Bet daugumoje taria
mieji tėvai buvo tikri skurdžiai 
ir fanatiški Perono šeimos sekė- 
ai. Daugumoje pačios moterys 
apleisdavo savo vyrus ir nuei
davo gyventi pas kitus. Metų 
tėgyje keisdavo kelius vyrus, 

į kitokia Evitos kalba jiems būda
vo labai prie širdies. Jeigu moti
nos nelegaliems savo vaikams 
oūtų ieškojusios tėvų, daug kas 
galėjo nukentėti, nes įrodymų 
nebūtų reikėję. Būtų visiškai už- _ .
tekę, kad kurioji nors “galvutė! pirštus žiūrėjo. J| 
juoda“ būtų nurodžiusi turtin- Įvykdavo net ir viešų plėši- 
gesnį žmogų, sakydama, kad 'tas kavimų. Viena peronistų mani- 
vyras yra vieno jos vaiko tėvas, festacija La Platos mieste užpuo- 
Žinojau vieną tokių galvučių, lė Rociteria Las Pernas. Mani- 
kuris metų bėgyje kelias moteris festantai išsinešė visą gėrimą, 

Ipermainydavo. Viena tokių jo įkeptus paukščius ir ką tik rado, 
“žmonų“ mirė ligoninėje. Jis net Nuostolių buvo padaryta virš 
lavono nėjo atsiimti iš, ligoninės 5.00Q-.amerikpniškų dolerių. Ar- 
ir ta pačią dieną parsivedė ki- gentinoje tai yra ‘didelė suma.

u  ------- - -n----  j:j- Pagirti tokio dalyko valdžia ne
begalėjo. Vidaus reikalų minis- 
teris, kalbėdamas per radiją, 
prižadėjo kaltininkus surasti ir 
smarkiai nubausti. Bet tuo ir pa
sibaigė. Kitu atveju peronistų 
manifestantai sulaikė sunkveži-

tą “žmoną“ į namus. Buvo dide
lis peronistas. Ir tai įvyko ne 
provincijos gilumoje, bet Buenos 
Aires priemiestyje. Tokių pavyz
džių galima tūkstančiais priskai- 
cyti. nes tai buvo taisyklė, ne iš
imtis. ,------- -

l Perono kalbos per radiją taip mį, kuriuo buvo vežamas alus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairios kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kovą, kakavą, cukru, saldainius, šokoladą ir t.t.

22
22
22

16 
V2 
14

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

kg kavos 
kg kakavos 
kg šokolado 
kg sviesto

1 kg taukų
1 kg bekono

$15.60 + 
$ 6.45 + 
$17.95 +

persiuntimas 
persiuntimas 
persiuntimas

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 viso

S 1.80 1 kg citrinų
$1.95 1 kg džiov. oprikosų
$1.78 Va kg figų
$2.65 į 14 kg datulių
$1.80 I 1 kg riešutų mišinio
$2.60 ! kiti produktai iš mūsų

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
S0.80
$2.75

kainoraščių.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumo! nuo ............ $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo ............ $9.45 ir
Medžiagos suknelėms nuo ......... $4.45

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

daugiau /už 3V2 yar<ic>/ . 
daugiau /už 3 Vi yardo/ 
/2!4 yordo dvigubo pi./

$18.30 
$ 3.95

VAISTAI:
Streptomycin© 10 gr. 
Isoniozid /rimifon/ 

50 mgm 
PAS 500 tabl. 
Isopos /Rim. + Pas/

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

$2.60 j Vit. B-12 6 amp. 
1000 tabl. j Cortisone 50 t.

$4.60 : LargactA
$3.50’Hydrocortisone 3x10

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

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams kirpti mašinė 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų 54-4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; jvarius papuošalas. Taboką bei amerikoniškos cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui j Lietuvą pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytos.

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.

pat jiems patikdavo, nes Peronas 
aiškindavo, kad visą Argentinos 
turtą turi pasigrobę ateiviai, tuo 
tarpu tas turtas priklausąs tik
riesiems šios žemės vaikams. “Be 
marškiniai“ visai negalvodavo 
apie dideles svetimšalių bendro
ves, bet atsimindavo savo kai
mynus ateivius darbininkus, ku
rie turėjo namukus ir laukė mo
mento, kad Peronas tuos namu
kus pradės dalyti. Viso to išvada 
buvo, kad tiems peronistams nie
kas nebenūomodavo kambarių. 
Net ir Perono tarnautojai, kurie 
viešai garbino Perono “doktri
ną“, pirmiausiai pasistengdavo

Visas alus buvo išdalintas mani
festantams. Peronistų partija ne
rado reikalo apmokėti.

Paskutiniai rinkimai parodė, 
kad nepilni du milijonai Argen
tinos gyventojų dar norėtų gy
venti neatsakingą gyvenimą, tu
rėti privilegijų Į plėšikavimą. Ar 
panašūs pasekėjai sudaro efek
tyvią jėgą, labai abejoju. Pero- 
nistai neišsikovojo nieko. Jiems 
buvo duodama iš viršaus. Visas 
peronistų “drąsumas“ pasireiškė 
todėl, kad jie iš anksto žinodavo, 
kad už pasekmes nereikės atsa
kyti. Peronas. Evita ir jų arti
mųjų gauja taip pat plėšikavo, 
tik jų plėšikavimo metodai buvo 
rafinuoti.
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NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Šov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota fr oficialiai 
100 rublių ..................... $10.00
Persiuntimas ..................$ 5.00

~ Perlaidos didžiausia suma $50 
' Tačiau galite siusti berfbrdu kiek 

norite.

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

Licensed ond Bonded by NJ. 
Stote Bonking Commission.

nwra

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

909 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkitną 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.

Dr* A. Užuplunė
GYDYTOJA ir CHIRUKGt

Moterų k vaikų ligos, gimdymo
41 HEWITT A^b/įriu fUncesvab 

k - Duudos Td. LE. 5-1961.
Kabineto telefonas LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telėfanu/: 
pirmad., trečiod. 2-4 vai. p.pM ont- 
rad., ketvirtod., penktod. 6-8 v. v.# 
šeštod. 10-11 vai. >

- - ■— • .-..i j   ■ . į į I
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Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

■ ;■ ------------ f- ~
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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

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir 
Įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

■ . _|| ..................I IHMII.IIT

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715 
jMwouuaeii1 ■ i ■ t ■ - 1" =csaMBuasM.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

.. .........................................................................■ .lO.RBl, ..!.

VEDYDOS
Jei norite vėtti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ /#WALDrr 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltai.
........ . tibiMnin i T ..t........■■■■■.. u. . ,

Garantuoti slunti-
rtlal Į Sovietų Rusija
Ir užimtus kraštus

i........ura i ■■ in.. . i» airi

Me* riunČidme riestai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
ddlykdi: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai J musų son- 
dėtį ar prašykite musų kainoraščio

BOsite potenkinti mūsų tarnyba 
106%

YANA FABRICS
498 QU«N ST. W., TORONTO 

TdefeM* EM. 8-4527.

Vienintelė firma, siunčiantl riuntiniut

rinkimės.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roucesval- 

les), Toronto.

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

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

. (prie Dufferin) i 
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.
■ ,1 111 lillll II , Į.-.I..Į I
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Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

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

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

šeštadieniais 12-2.

I 11 ■■■■ 11 III   ——

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos,'- 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC ĄVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

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

Gydytojas ir ch&urgas ■' ?
Priėmimo volondoš: t0-)2vvol, 2 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST STREET

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

:•* *

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 
Toronto

Dr. L SIMON
Odos ir Veneros ligų spociaHetat.

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

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST " 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851
Dr. N« Novošickis

DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas) -

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vokotats ir šeštadieniai* 
pagal *u»itarimą

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir - ....
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

----------- -- ■ - •.......................- - -•

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4.8432

i... ... . __ . j .

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS 

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

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. tel. RO. 6-7151 
teitaim ■ i r dh-fci—■ i. n ■ ■■-
dubi i hFieMi.i i ui i i .. ..........................

DUDA GENERAL 
INSURANCE

« ĖVEtYN AVI. 

KO. 9-4.12

Veikia 24 valandas.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATAS
tuotoe. t-
Skambinti telef . tE. 1-1662.

------ . ...—

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, veiku ir 
vyru botai, normawus dydžio ir platus 

EĖ—UE

1438 Dundas St W. TWtooto 
pto Mmm

«’■! ■■■— • < ■■■ I- U—

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
nvM nuirta akių nervus, kurie daž

nai sukelia grčvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavą kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

, OKULISTĖS '
Br. BUKOWSKA - i 

BEJNAR, R.O. į
WIKT0R1A .

BUKOWSKA, R.O. .
274 RONCESVALLES AVE. >

• (prie Geoffrey St) »
Telef. LE. 2-5493 Į

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA .

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat <

91 Roncesvalles
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TORONTO. Cnt..
Sv. Jono Kr. parapijos žinios Kristaus Karaliaus minėjimas

tikintieji kvięčiami priimti šv. 
Komuniją. Po 11 vai. pamaldų 
par. salėje įvyks bendra parapi
jas agapė - pusryčiai. Šį sekma
dienį daroma rinkliava bažny
čios skoloms mokėti.

— Viešąsias mokyklas lankan
čių liet, mokinių susidarė dvi 
grupės. Mažesniųjų grupės sek
madieniais po 11 vai. pamaldų 
religijos pamokoms , vadovaus 
Eleonora Mickevičiūtė - Rama
nauskienė, mokytoja, neseniai 
baigusi Toronto universitetą ir 
specialius kursus tikybai dėstyti 
Antroji grupė sudaroma iš gim
nazistų, kurie maloniai prašomi 
artimiausiu laiku Užsirašyti pa
mokoms, kurias praves kun. dr.

Gutauskas.
:—Sekmadienio popietį gražiai 

praėjo parapijos mažųjų balius, 
kurį organizavo parapijos Kat. 
Moterų D-jos skyrius. Ypatinga 
padėka vaikučių žaidimų vado
vei Adelei Vaišvilienei.

— Su pasisekimu Toronto spor 
to klubo Vytis pravedė sekma
dienį jaunimo pobūvį. Parapijai 
leidus, du šiokiadenių vakarai 
kiekvieną savaitę yra duodami 
vytiėčių sporto prątyboms, o 
kiekvieną sekmadienio vakarą 
— viešam jaunimo pobūviui.

— Ši^ savaitę parapijos kuni
gai lankysis šiose gatvėse: Beres
ford, Durie, Runnymede, Webb, 
Windermere, Colbeck, Evens, 
Armadale ir Willard.

*— Pakrikštyta Astra Liucija 
Barauskaitė.

— Senukams, kurie šią savaitę 
pilietybės dokumentų gavimui 
vyks į imigracijos įstaigą, talki
ninkaus par. kunigai. Prašoma 
vykatančiuosius prieš tai pain
formuoti kleboniją.

Prisikėlimo parapijos žinios
—-Ateinančią savaitę, spalio 

28-31 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius sekančiose gat
vėse: Brunswick Ave., Hepbourn 
St, Isabella St., Wellesley Pl., 
Roxborough St. W., Summerhill 
Ave., Millwood Rd., Bailio! St., 
Grlencairn Ave., Lawrence Ave., 
W., Avon Ave., Lapp St., North
land Ave., Lambton Ave. ir Wes- 
tone: Lamont Ave., Langside St., 
Deerhurst Ave., Lockerbie St., 
Oak St., Maple Bush Ave., Dee 
Ave., Wendell Ave., Gary Dr., 
Queenslea Ave. ir Staveley Cr. 
----Šv. Kazimiero vardo Lietu
vos pranciškonų provincija pa-

, aukoto Prisikėlimo parapijai 
Toronte $4.000.

—-Prisikėlimo parapijos choro 
bendros repeticijos vyksta kiek
vieną sekmadienį tuoj po sumos 
bažnyčioje ir kiekvieną trečia
dienį 7.30 vai. vak. muzikos stu
dijos patalpose.

— Šeštadienį, spalio 26 d. 8 vai.
Veik, sporto klubas Vytis parapi
jos salėje ruošia šokių vakarą. 
„■ — Sekmadienį, 3.30 vai. p.p. 
įvyksta Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas su gražia ir turi
ninga programa. Ta proga para
pijiečiai raginami laike Mišių 
pasinaudoti Sakramentais ir Hio 
išreikšti lojalumą Kristui Kara- ______ ___________
liui. Kadangi minėjimas užsitęs jėju — KLK Kult. D-jos valdy- 
apie dvi valandas, kinas mūsų; bos narys, žinomas verslininkas,

yra sunkiai susirgęs ir po opera
cijos jau antra savaitė guli ligo
ninėje.

Šv. Juozapo ligoninėje po ant
ro paralyžiaus paguldyta p. Gi- 
niuotienė. Savo namuose serga 
Eug. Jankauskienė.

A.a. Aleksandras Paleckis
Po ilgos ligos Queen Elisabeth 

ligoninėje anksti pirmadienio 
rytą mirė a.a. Aleksandras Pa
leckis, 51 m. amžiaus. Velionis 
kilimo kražiškis. Prieš metus 
pajutęs negalavimus ,turėjo sun
kią operaciją, po kurios, deja, 
pilnai nebepasveiko, o visą laiką 
praleido ligoninėse. Laidojamas 
trečiadienį 9 vai. ryto iš šv. Jo
no Kr. liet, bažnyčios Toronto 
Kryžiaus kapinėse.

salėje bus pradėtas rodyti tik 
šeštą valandą. Bus rodomas ka
riškas filmas, vaizduojąs antrą 
pasaulinį karą. “Force of arms” 
šu William Holden, Nancy Olson 
Frank Lovejoy. Prie filmo prie
das ir kartūnas. Po kino šokiai 
jaunimui iki 10 vai. vak.

— Pakrikštyta: Henry Domas 
Ulozas, Albertas Antanas Jurė
nas ir Aidas Vincas Vaidila.

“The Canadian Register”, On
tario katalikų savaitraštis, įsidė
jo dvi nuotraukas iš Lietuvos 
Kankinių Kryžiaus šventinimo 
iškilmių ir jų aprašymą. Jame 
pabrėžiamos vysk. F. A. Marroc- 
co pamokslo mintys iškilmių da
lyviams. “Šis kryžius, anot vys
kupo, yra netik paminklas miru- 
siems, bet ir priminimas gyvie
siems gyventi tokį gyvenimą, 
kuris prilygtų Kanados ir Lietu
vos kankiniams”. “Aš abejoju ar 
yra tauta, turinti tiek kankinių 
kovoje prieš komunizmą... Skai 
tydamas statistikas stebiesi žmo
gus, kad pasaulyje dar yra tiek 
daug žmonių, besiryžtančių ati
duoti savo gyvybę už Dievą, lais
vę ir artimą”.

Kristaus Karaliaus šventė, 3.30 
vai. p.p. Prisikėlimo par. salėje 
įvyks viešas Toronto kolonijos 
Kristaus Karaliaus minėjimas. 
Paskaitą skaitys iš Detroito at
vykęs svečias, prof. dr. A. Da
rnusis. Meninę programos dalį 
išpildys sol. A. Ščepavičienė, 
30I. V. Žemelytė ir jaunimo or
ganizacijos. Minėjimą rengia 
KLK Federacijos Toronto sky
rius. Prie įėjimo — laisvos au
kos, kurios, padengus su paren
gimu susijusias išlaidas, panau
dojamos Midlande Liet. Kan
kinių Kryžiaus pastatymo išlai
doms padengti.

Toronto ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti į 
minėjimą.

Kanados ateitininkų šventė
Kanados ateitininkų metinė 

šventė šiemet ruošiama lapkri
čio 9-10 dienomis Toronte Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Or
ganizaciniai posėdžiai įvyks lap
kričio 9 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., 
o 7 vai. vak. religinė konferenci
ja ir bendra išpažintis. Lapkri
čio 10 d., sekmadienį, 10 vai. šv. 
Mišios ir bendra Komunija. 4 
vai. p.p. įvyks vieša akademija 
su jaunučių įžodžiu ir Ateitinin
kų Federacijos vado prof. S. Su
žiedėlio paskaita. Meninėje da
lyje pasirodys Hamiltono ir To
ronto moksleiviai ateitininkai.

Kanados At-kų Kr. V-ba.

Jaunesn. mergaičių ateitininkių 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, spalio 27 d. 3 vai. p.p., 
Prisikėlimo salės muzikos stu
dijos patalpose.

“Dainos” grupės susirinkimas, 
ruošiamas V. Lapaitienės ir J. 
Rukšienės, įvyks spalio 27 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. pas V. Lą- 
paitienę, 278 Ellis Avė.

Narės ir prijaučiačnios kvie
čiamos skaitlingai dalyvauti.

“Dainos” grupė nuoširdžiai 
sveikina savo darbščiąją narę p. 
Dambrauskienę susilaukusią šei
mos džiaugsmo — dukrelės.

Valdyba.

Buriavimo sezono uždarymas
Toronto jūros skautai ir skau

tės rengia buriavimo sezono už
darymą ir arbatėlę, į kurią kvie
čia brolius, seses ir svečius. Už
darymas įvyks sekmadienį, spa
lio 27 d., 6 vai. vak., Prisikėlimo 
oarapijos muzikos salėje.

Pakvietimai į vakarą
Lapkričio 17 d. Toronte gast

roliuoja Detroito Dramos Teat
ras su Vyti Alanto trijų veiksmų 
pjese “ 
sius”. - 
gaunami ir : 
platinami prie. liet, parapijų.

Toronto šeštad. mokyklos mo
kytojai ir mokiniai sveikina sa
vo buv. mokytoją Joaną Valiu- 
kienę, susilaukusią dukrelės Re
natos Irenos.

Antanas Pabedinskas, TZ lei-

Didelis, šaunus Ir pilnas Įvairenybių 
Įvyks š.m. spalio 26 šeštadienį, 

Prisikėlimo parapijos Salėje, 

šokiu vakaras
Gros vienas geriausių Toronte, iki šiol lietuviams negirdėtas, sep
tynių žmonių DOM IERULLO orkestras. Veiks visiškai savikaina 
turtingas bufetas, bus pravestas laimingos vietos šokis ir daug 
kitų staigmenų.
Sporto klubas “Vytis” kviečia visus į šį parengimą atsilankyti ir 
prie geros muzikos linksmai praleisti laiką. Pradžia 7.30 vaL vak.

“Tąviškės Žiburių” spaudos 
balius bus sausio 11d.

“Lituanus” žurnalo vajus 
vykdomas Kanados Liet Stu
dentų Sąjungos sėkmingai vyks
ta. Pereitą sekmadienį vajaus 
atidarymo dainos ir literatūros 
popietės pelno buvo $61, prie šv. 
Jono Kr. parapijos bažnyčios su
rinkta $38, Hamiltone prie Auš
ros Vartų bažnyčios surinkta 
$67,89. Be to, prisiuntė savo au
kas dar dvi organizacijos: LK 
Kūrėjų Savanorių Sąj. $10 ir Ka
nados Kr. Ateitininkų Centro 
Valdyba $50.

“Lituanus” vajaus atidarymas
Žurnalo “Lituanus” vajų Ka

nadoje paskelbė čionykštė Stu
dentų Sąjunga, jam pravesti su
dariusi specialų komitetą. Vajus 
pradėtas spalio 15 d., o jam išpo
puliarinti pereitą sekmadienį L. 
Namuose suruošta literatūros ir 
dainos popietė, kurios pradžioje 
apie Lituanus paskirtį ir jo rei
kalus kalbėjo jo vyr. redaktorius 
dr. V. Vygantas. Redaktorius 
priminė, kad žurnalo išėjo jau 
12 nr. Paskutinio nr. tiražas buvo 
jau 4.250. Per metus išeina 4 nr., 
numerio išleidimui reikia per 
$1.000, o didžioji tiražo dalis vel
tui išsiuntinėjama. Iš prie žur
nalo dirbančių bei rašančių nie
kas negauna jokio atlyginimo. 
Jie savo darbą aukoja, laukda
mi, kad ir plačios lietuviškosios 
masės prisidės nors pinigine au
ka. Žurnalas yra siuntinėjamas 
bibliotekoms visų universitetų, 
kurie turi bent 500 studentų bei 
visoms įstaigoms ir asmenims, 
kurie lietuviškosiomis problemo
mis domisi. Stengiamasi jį pla
tinti tarpe čia gimusių lietuvių, 
bet tik kviečiant prenumeruotis. 
Redaktorius pasidžiaugė, kad 
yra jau ir vaisių, kad į Lituanus 
redakciją jau ateina pasiteiravi
mų bei prašymų paaiškinti vieną 
ar kitą Lietuvą liečiantį klau
simą.

Meninę popietės dalį išpildė iš 
Montrealio atvykę aktorė - rašy
toja B. Pūkelevičiūtė su aktorių

“Sąmokslas prieš savuo-:L; Barausku, torontietis poetas 
’. Pakvietimai į vakarą jau ! B. Rukša ir sol. Verikaitis bei jo 

sekantį sekmadienį; vadovaujamas kvartetas. Ba- 
i rauskas deklamavo iš Meko Se
meliškių idilių bei Longfelow 
Hiavatos ir žemaitiškai pasakė 
visus maloniai nuteikusią pasa
ką “Apei tris durnius”; Pūkele
vičiūtė paskaitė savo giliai išgy
ventas “Vasaros ekstazes”.

Rukša — 5 savo eilėraščius. 
Sol. V. Verikaitis padainavo dvi 
naujas K. V. Banaičio dainas. 
Kvartetas per du kartus padai
navo po tris daineles, o pabaigo
je su juo kartu pasirodė ir sol. 
V. Verikaitis —. dainavo Vana
gaičio “Naktis”. Reikia pasakyti, 
kad šiuos mūsų pramoginės mu
zikos puoselėtojus matome nuo
lat žengiančius pirmyn ir publi
kos tikrai nuoširdžiai įvertina
mus.

Vakarą pradėjo sveikinimu ir 
užbaigė padėka vajaus komiteto 
pirm. p. Vaškelis, gražiai prane
šinėjo D. Meilutė.

Lituanus vajus bus tęsiamas 
iki šio mėn. galo. Per tą laiką 
studentai žada lankyti lietuvius 
net namuose. Darbas yra tikrai 
didelis, išlaidų yra daug. Ar tas 
darbas nežlugs, priklausys nuo 
mūsų visų.

Mirė kūr. savanoris
Praėjusią savaitę Hamiltone 

mirė kūr. savanoris Povilas Jog- 
minas, kuris anksčiau trejetą 
metų gyveno Toronte. Toronto 
kūr. savanorių skyrius, atsižvelg 
damas į velionio šeimos labai 
sunkią medžiaginę padėtį, žada 
jai padėti vienkartine auk.a

Didelis susidomėjimas Atlantis 
Export - Import b-vės akcijomis

Pastaruoju metu vis daugiau 
mūsų visuomenėje rodoma susi
domėjimo lietuviškos Atlantis 
Export - Import b-vės akcijomis, 
kurių dar galima įsigyti bendro
vės centre: 380 College St., To
ronto,' tel. WA. 3-3833. Šiomis 
dienomis didesnėmis sumomis 
akcijų pirko eilė lietuvių, jų tar
pe keletas asmenų, gyvenančių 
tolimoje Ontario provincijoje ir 
Amerikoje. Akcijos yra padeng
tos bendrovės turtu ir duoda 10 
% metinių. (sk.)

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

MONTREAL. Que

Dienos šviesos taupymas 
užbaigiamas šį šeštadienį. Nak
tį iš šeštadienio į sekmadienį, 
spalio 26-27 d., laikrodžiai bus 
atsukti 1 vai. atgal.

Solidarumo mokesčio vajus
Solidarumo mokesčio surinki

mas visuomet buvo apylinkės 
valdybos rūpestis. Iš 2.000 dir
bančių lietuvių Toronte kasmet 
reikėtų surinkti apie $4.000, bet 
buvo surenkama tik $500-1.000. 
Šiemet pradėta bandyti kitokie 
surinkimo būdai. Spalio 9 d .apy
linkės valdyba nutarė solidaru
mo mokesčio rinkimo vajų dary
ti tiesioginio kreipimosi būdu — 
rinkti prie lietuvių bažnyčių 
kiekvieną sekmadienį iki Naujų 
Metų.

Tai pradėta vykdyti praeitą 
sekmadienį ir pasiekta gerų re
zultatų. Per porą valandų su
rinkta $82 (prie Prisikėlimo baž
nyčios $70, prie šv. Jono Kr. — 
$12). ' ’

Dauguma tautiečių sumoka be 
jokių priekaištų, bet pasitaiko ir 
tokių, kurie suranda visokių at
sikalbinėjimų, tai esą dabar sun
ku su pinigais, nes morgičius rei
kią mokėti, ar namą remontuoti, 
ar dar kitokių priežasčių, lyg tie 
du doleriai nulemtų jo finansi
nį stovį. " '

Visi rinkėjai, kurių yra 50, tu
ri sumokėjusių sąrašus, kurie vis 
papildomi. Vajui visus raštus 
rinkėjams ir sąrašus, po 50 egz. 
kaskart, atspausdina ir duoda 
popietį nemokamai Prisikėlimo 
parapija. Klebonui Tėvui Placi
dui Bariui apylinkės valdyba už' 
tai nuoširdžiai dėkoja.

Visiems bendrai padirbėjus 
jau matyti darbo vaisiai. Iki šiol 
surinkta išviso $660 ir numato
ma dar bent kita tiek surinkti.

Rinkėjai prašomi vajaus me
tu neatsisakyti Bendruomenei 
patalkininkauti. <

Toronto apylinkės v-ba.
Graži vaikučių pramoga

Į spalio 20 d. KLK Moterų 
D-jos šv.Jono Kr. parapijos sky
riaus suruoštą vaikučiams kren
tančių rudens lapų balių atsi
lankė gražus skaičius mamyčių 
ir tėvelių, vedinų savo mažai
siais, kurie pažaidė, pašoko, pa
dainavo, eilėraštukų padeklama
vo, gavo dovanėlių. Taip praėjo 
pora valandėlių labai jaukioj 
nuotaikoj.

Salės scenoje buvo išaugęs ste
buklingas lietuviškas medis, ant 
kurio augo dvejopi vaisiai: obuo
liai ir kriaušės. Pirmiausia iš už 
to medžio pasirodė rudens sene-. 
lė (O. Jonaitienė) iš Lietuvos, 
kuri vaikučiams gražiai papasa
kojo apie jų tėvelių ir mamyčių 
gimtąjį kraštą Lietuvą.

Po to buvo sudaryta komisija 
premijuoti 3 įspūdingiausiai ap
sirengusius ir rudens lapais pa
sipuošusius vaikučius: Iz. Matu
sevičiūtė, A. Burdulienė ir Pr. 
Alšėnas. Komisija premijavo I- 
maja premija Rūtelę Vaišvilai
tę, 2-rąia — Ramunėlę Bražukai- 
tę ir 3-čiaja — Aukselį Valiulį.

Vaikų rateliams, šokiams ir 
žaidimams labai puikiai vadova
vo A. Vilčiauskaitė - Vaišvilie
nė. buv. vaikų darželio vedėja.

Įteikus laimėjusiems, premijas 
ir kiti vaikučiai buvo gausiai ap
dovanoti obuoliais, kriaušėmis, 
saldainiais, bulvių drožlelėmis ir 
kt. (a.)

Kanados žemės ūkio rudens 
mugė šiemet vyks lapkričio 15 - 
23 d. Parodos aikštės Coliseum 
patalpose.

J. Račkaus kūrinių paroda
Hart House patalpose šiuo me

tu vyksta Ross Coates ir Jurgio 
Račkaus darbų paroda. Šis jau
nas lietuvis dailininkas iš seno
sios ateivių kartos, jau spėjęs tu
rėti nemažai parodų Paryžiuje, 
Ibiza (Ispanijoje), Kanadoje ir 
JAV, vėl pasirodo'Toronto me
no mėgėjams nauja kūrybine 
dvasia. Jo tapybinis atvirumas 
atskleidžia gyvenimiškus frag- 
metus, o spalva paveikslo turinį į 
praturtina kūrėjo pergyvenimais 
bei nuotaika, kuri artėja prie ana 
iitiškojo kubizmo, paklusdama 
įo reikalavimams. Jis rūpestin
gai ritmiškai sprendžia savo 
kompozicijas, kur ne tiek linija, 
kiek vėl spalvų plėmais išgauna 
formą ir perspektyvą. Jei spalva, 
kontrastinga ir kur ne kur me
lancholiškai maloni, stebėtojui 
daro gerą įspūdį, tai toje pačio
je kompozicijoje išsiveržianti ne 
visuomet geram kontrastui pri
lygsta. Mėgstamas taip pat ir de- 
koratyviškumas, kurio tematiko
je nesunku įžiūrėti dailininko 
paskutinių studijų Prancūzijoje 
ir Ispanijoje žymes. 7

Daug žadantis kūrėjas ieškoji
mų kūrybiniame laikotarpy pa
tiekia daug gerų duomenų ir 
naujos gyvasties lietuvių daili
ninkų tarpe. kn.

Kur daugiausia paraudusių? 
“Liaudies Balsas” paskelbė ju
biliejinio vajaus planą, per kurį- 
norįs surinkti 150 naujų skaity
tojų ir $5.000 aukų. Daugiausia 
'norima surinkti iš Toronto — 
,$2.000, toliau seka Montrealis su 
$1.000, Winnipegas su $600, Van- 
couveris su $500. Kitų vietovių 
sumos nenurodytos.

Pas mane miręs Balys Igliukas paliko 
dar neblogų rūbų ir avalynės. Visq tą 
palikimą sumaniau pasiųsti Lietuvoje li
kusiom jo sūnui, bet man vienom sumo
kėti visas persiuntimo išlaidas buvo per
daug didelė našta. Todėl savo ir mirusio 
torontiečių pažįstamų tarpe pravedžiau 
rinkliavą, kuri davė lobai gražių vaisių 
ir mane įgalino ši sumanymą įgyven
dinti. Aukojo: po $5: E. Gailevičiūtė, P. 
Lingė, I. Tolušas, V. Vaškelis, J. Jablons
kis ir J. Mikalauskas; $4: St. Markvė- 
nas; $2.70: V. Gražulis; po'$2: J. Ado
maitis, J. Rinkevičius, B. Jakutis, A. 
Diglys ir A. Govėnaitis; po $1: V. Saš- 
kevičius., J. Žekas, U. Žvirblytė, T, Kau- 
šienė, Vanagienė, J. Šefleris, P. Mik- 
šionis, V.. Tarvydas ir V. Redikas.

B. Goyėnoitienė nupirko 2 skareles. 
Viso surinkau $55,70.
Išleidau: už rūbų išvalymą ^$ 1.70, o 

už jų persiuntimą $54, viso $55,70.
Persiuntimo kvitus, kurie randasi pas 

mane, galima patikrinti kiekvienu metu.
Visiems aukojusiems ir padėjusiems 

šį mono sumanymą įgyvendinti, tariu 
nuoširdžiausią ačiū. A. Gavėnaitis.

REIKALINGA MOTERIS norinti saugoti 
vaikus vakarais 2-3 valandas. Galima 
gyventi vietoj. Skambinti LE. 2-9621.

Išnuomojamos kambarys su baldais tre
čiame augšte. 104 Grace St. Telef. 
LE. 1-4397.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augite. Tel. LE. 4-9745.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas, ruošiamas ateitininkų 
organizacijos, įvyks spalio 27 d., 
sekmadienĮ tuojau po 11 vai. pa
maldų Aušros Vartų parapijos 
salėje. Paskaita skaitys buv. VLI 
Ko pirm. J. Matulionis. Meninė
je dalyje dalyvaus dramos akto
riai Viltis Vaičiūnaitė ir Leonas 
Barauskas bei lituanistinių kur
sų mokinės. Visi maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti šios di
delės šventės minėjime.

Montrealio vyr. at-kų ir stu
dentų at-kų susirinkimas - kavu
tė įvyks spalio 26 d., šį šeštadie
nį, 7 vai. vak., pas Nekalto Pra
sidėjimo seseles 1476 Emard 
Avė. (buvusi Rockland), Cote 
St. Paul. Čia maloniai sutiko da
lyvauti ir mūsų paskaitininkas J. 
Matulionis. Narių dalyvavimas 
būtinas. Valdyba.

Parapijos komiteto sutrinki
mas įvyks spalio 28 d. 8 vai. vak. 
klebonijoje.

Lapkričio pirmą sekmadienį, 
3 d., 4.30 vai. p.p., yra organizuo
jamos pamaldos už pasilikusias 
tautas už geležinės uždangos šv. 
Juozano šve^tovė'e. Jo Eminen
cija Montrealio kardinolas pats

Sausins daiį ežero
Toronto Canadian National 

Exhibition aikštės pasidarė per 
ankštos. Nutarta jas praplėsti 
dar 50 akrų. Tokį žemės plotą ta
me miesto rajone nupirkti būtu 
labąi Įrangų. Parodos — CNE 
— vadovybė mano, kad bus žy

miai pigiau toki že >'ės gabalą 
atkovoti iš ežero. T'e“e~o' plo
tą prie parodos aikščių numato
ma nusausinti ir užpilti žemė
mis.

į DOMINION COAL & V/OOD CO. | 
Atstoves V. AUŠROTAS fe 
Telefonas LE. 5-0527

-Anglys išvežiojamos ir šeštadieniais.S

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBolcfu

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

TORONTO

neš kryžių, laikys pamaldas ir 
pasakys pamokslą. Taip pat vi
sos tautybės dalyvauja iškilmin
gai pamaldose.

Veikų kaukių balius atidėtas 
dėl ligų, įvyks lapkričio 3 d.

Jo Emk'ei’cn' kardinolas įpa
reigoja visus klebonus ir dvasios 
vadus priminti žmonėms laike 
rinkimų ių pareigas ir atsakomy
bę. Pagal įstatymus nėra žmonės 
verčiami balsuoti, bet kiekvie
nas žmogus, kuriam turi rūpėti 
ir administracija ir jos morališ
kumas, turi pareigą atiduoti sa
vo blasą tik už tuos, kurie duo
da moralinę garantiją gero, tei
singo' administravimo ir kurie 
nepažeis nei Dievo įstatymų, nei 
prigimties.

Pakrikštyta: Dona Marie Kli- 
sevičius, Ratavičių dukra Rasa, 
Čestų dukra ir jaunųjų Vaicie- 
kauskų sūnus.

P-E. Povilaičiai susilaukė pirm 
gimės dukrelės.

Užsakai AV bažnyčioje: Vikto
ras Petrovas iš Sudbury ir Emi
lija Francaitė - Greitaitienė.

Sutuokti AV bažnyčioje: An
tanas Vileniškis su Ona Stankū
naite.

Krepšinio turnyras
Kanados Sporto Apygardai 

pavedus Montrealio LSK Tau- 
as lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 
i. praveda Mantrealyje Kana
dos Sporto Apygardos krepšinio 
urnyrą, vyrų, moterų ir jaunių 

grupėse.
Krepšinio turnyre dalyvauti 

yra pakviesti šie Kanados lietu
viu soorto klubai: Niagara Falls 
LSK Tauras, Hamiltono LSK Ko 
vas, Toronto PPSK Aušra ir To
ronto LSK Vytis.

Montrealio LSK valdyba krei
piasi ir prašo5 Montrealio lietu
viu visuomenę priimti ir pernak- 
vydinti bent po vieną sportinin
ką svečią. Sutinką prašomi skam 
binti BE. 3254 arba PO. 7-9442.

Svečių pagerbimui lapkričio 
30 d. 8 vai. vak. yra rengiamas 
balius - šokiai. Jo bilietai bus 
platinami iš anksto ir publika 
prašoma neatsisakyti iuos įsigyti 
laiku, išvengti nepatogumams. 
Galį paaukoti loterijai fantų 
prašomi juos i teikti bet kuriam 
sporto klubo Tauras nariui, ku
rių kiekvienas turi fantų rinki
mo lapus. Taip pat fantai pri
imami salėj. Soortp klubas Tau
ras už viską iš anksto dėkoja.

Montrealio LSK Tauras.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Ed. Kondratas
Vyriškų ir moteriškų rūbų 

siuvėjas.
Žiemos sezonui paltus ir kostiumus geriausių angliškų medžiagų 
išsirinksite čia iš 600 pavyzdžių. Žemos kainos, naujausios ma
dos, garantuotas darbas.

1113 DUNDAS ST. W., Toronto (prie Lietuvių Namų) 
Telefonai: siuvyklos LE. 3-5154, Namų LE. 4-6643

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ll-me augšte ir vienas kambarys 
lll-me augšte. Skambinti LE. 3-3045.

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

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė Ii 
augšte. Yra garažas. Tel. LE. 3-7386.

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

CANADIAN FLOOR SERVICE
661 Gerrard St. E., Toronto 

Telefonas HO. 1-5200.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W

T. ir E. Kazakevičių šeima.

Ponams E. ir K. GALIAUSKAMS, 
ponios seseriai JADVYGAI mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

A.A. JADVYGAI IVAŠKEVIČIŪTEI mirus
seseriai E. Galiauskienei bei Galiauskų šeimai liūdesio va
landoje reiškia nuoširdžią užuojautą

L. ir S. Barčaičiai,
A. ir A. Šapokai.
M. ir V. Tamulaičiai.

“Liaudies Balsas” spalio 18 d. 
nr. su entuziazmu rašo apie 
“sputniką” ir džiaugiasi, kad tas 
stebuklas esąs “padarytas žmo
gaus, bolševiko! Ir jis padarytas 
ne tam, kad jo pagalba būtų 
mulkinami žmonės”.

“Liaudies Balsas” paprastai 
gindavosi esąs komunistų laik
raštis. O čia taip ir išsprūdo pa
sididžiavimas bolševikais, nors 
jie su “sputniko” padarymu tu
ri tiek pat bendro, kiek ir “LB” 
Z. Janauskas.

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

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Toronto, OnL
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

Georgianbay— $500 pilna kaina 1 akro sala arti nuo kranto, 
95 mylios nuo Toronto, pirmą kartą paskelbta pardavimui.

Grenadier Rd. - Roncesvalles, 20 kambarių, 4-rioms šeimoms 
pastatas, moderniškos virtuvės ir vonios, 4 šaldytuvai ir pečiai. 
Prašoma kaina $40.000, įmokėti $15.000

Oakmount • Bloor, 12 kambarių atskiras gražus namas 3 vir
tuvės. privatus įvažiavimas, garažas. Visa kaina $30.000, įmo
kėti $12.000

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


