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Šešėliai ilgyn
Besisielojant savos pastogės tikrumu, ateities saugumu ir 

daugybe kitų problemų, pagauna žvilgsnis savą šešėlį, einantį vis 
ilgyn ir ilgyn... Su juo iškyla klausiamasis ženklas ir tai tokio 
masto, kad nė pajėgiausi protai neįstengia jo nurungti. Ir jo ne
gali nustumti į šalį — seka jis kiekvieną, lygiai kaip ir šešėlis. 
Ak bėga nuo jo žmogus pasikinkęs moderniąją mediciną su tech
nika ir vistiek toliau kapų nenubėga. Bando jis užmiršti tą klaus
tuką nukeldamas kapus galimai toliau nuo savo kasdieninio gy
venimo, deja, likimas nesiduoda nei užmirštamas,^ nei apgauna
mas. Ir pažanga, ir savęs apgaulė nėra pajėgios pašalinti klausia
mąjį ženklą, kybantį prieš mūsų akis. Vienintelė galima šviesa, 
nuvejanti baugius šeėlius bei klaustukus, yra dieviškoji šviesa, 
atėjusi ne iš laboratorijų, ne iš bibliotekų, neris įmantrių smege
nų, o iš Dievažmogio Kristaus. Pagal ją, mirtis nėra sunaikinimas, 
o žmogaus perkeitimas, perėjimas iš vienos buvimo formos kiton. 
Nyksta tiktai marusis žmogus, išlieka nemarusis. Užtat krikščio
niškoj tradicijoj mirtis nekartą vadinama “gimimo diena”, ypač 
kalbant apie kankinius bei šventuosius. Tai jų gimimas nemaria
jam gyvenimui, ir todėl tai džiaugsmo diena. J. A. Herbačiaus- 
kas savo gimimą vadino mirtimi, o mirtį — būsimu gimimu. 
Atmetant magiškus monūsjr imant jo mintį krikščioniška pras
me, lieka aišku, kad tai ne herbačiauskiška keistybė, o tik savo
tiškai nusakyta krikščioniškoji pažiūra. Prof. Pr. Dovydaitis, 
nepriklausomos Lietuvos laikais kalbėdamas Vėlinių proga Kau
no kapinėse ir kitomis progomis, pabrėždavo, kad krikščioniui 
mirtis nėra tragedija, kad tai perėjimas amžinybėn, dėl kurios 
nėra pagrindo liūdėti. Reikia manyti, kad jis sutiko mirtį Sibire 
nekitokioj dvasioj, juoba, kad buvęs įšventintas kunigu.

Tiesa, pačiose Vėlinių apeigose ryškūs yra ir “Diena rūsčio” 
motyvai, bet jie čia nuskamba kaip palydovai Dievo teisman, 
kuriame žmogus netik išaugštinamas, bet gali būti ir pasmerkia
mas. Visa krikščioniškoji bendruomenė, ypač Vėlinių proga, mal
dauja Viešpatį gailestingumo, bet ji džiūgauja Visų Šventųjų 
dieną, nes kovojusieji “gerą kovą” triumfuoja amžinybėje. Jų 
mirtis buvo ne pasmerkimas, ne ištrėmimas, o įžengimas į ne
nykstančio gėrio viešpatiją, kur nebėra šešėlių nė klaustukų.

Krikščioniškai laikysenai iškeliavimas amžinybėn nėra visiš
kas atsiskyrimas nuo pasilikusiųjų žemėje. Jeigu mirtis nėra su
naikinimas, visai natūralu tikėti, kad tarp šiapus ir anapus gyve-
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VENGRIJOS SUKILIMO 
METINĖS

Pavergtosios Jungt. Tautos 
Niujorke specialiomis apeigomis 
paminėjo Vengrijos sukilimą. 
Prie PJT rūmų buvo iškeltos 
JAV ir pavergtųjų tautų vėlia
vos — iki pusės stiebo. Po to įvy
ko Carnegie Endowment patal
pose specialus posėdis, kur pasa
kė kalbas: Korėjos atstayas JA 
V-bėse, Airijos, Taut. Kinijos, 
Italijos atstovai prie Jungt. Tau
tų ir Brazilijos admirolas Botto' 
tarpt, konfederacijos P. Ameri
kai ginti pirmininkas. Raštu 
sveikino JAV viceprez. Nixon ir 
Niujorko gub. Harriman. Ypač 
dėmesio verta buvo brazilų ad
mirolo kalba, kviečianti organi
zuoti pasaulinio masto visuome
ninį pasipriešinimą komunizmui 
nepaisant valstybių politinės 
laikysenos. Lietuvių delegacijos 
pirm. V. Sidzikauskas perskaitė 
PJT atsišaukimą į vengrų tautą, 
kuriame pabrėžiama laisvės vil
tis, nes tankais remiama vergija 
negalinti būti patvarų

Po posėdžio PJT delegacijos ir 
svečiai buvo pakviesti į Vengri
jos sukilimo dokumentų parodą

Telesforas Valius. Žingsniai į kapus. Iš “Tragedija mūsų pajūry”, ir specialų filmą.

Uždarbiai komunistiniuose kraštuose
Amerikietis H. E. Salisbury iš kie mainai ir nelegalios kombi

nacijos. Albanijoj Elbasan me-NYTimes turėjo progos aplanky
ti visą eilę R- Europos sostinių, ^o įmonėse darbininkai gauna
Besidomėdamas taip pučiama so
vietine pažanga, jis rado, kad 
uždarbiai ten yra Labai žemi net

3.000 leksų — $20 mėn., skai
tant oficialiu turistų kursų, o pa
gal pirkimo pąjėgumą — $10.

Savaitės įvykiai
Prez. Eisenhowerio - premjero Macmillan pasitarimai Vašing

tone nutiesė Gaujas gaires vakariečių politikai. Pagal oficialų pra
nešimą, abu.^valstybininkai sutarė glaudžiau telkti visus laisvuo
sius kraštus savitarpinės priklausomybės pagrindu bendrai gyny
bai prieš totąlistinę grėsmę. Tam tikslui prez. Eisenhoweris paža
dėjo daryti žygių, kad JAV kongresas pakeistų atominės energijos 
įstatymą ir leistų dalintis atominėmis paslaptimis su sąjunginin
kais. Gruodžio 16 d. įvykstančiame Š. Atlanto S-gos tarybos po
sėdyje abu valstybininkai sutiko patys dalyvauti ir kviesti ten kitų 
kraštų valstybės galvas, nes bus persvarstyti vakariečių gynybos 
planai, parengti visų daly vau j an- •---------------------------------------- -
čių kraštų lygybe. Esą šiuo metu I Stustabdė pagalbą 
nė vienas kraštas nėra pajėgus- Pripažinus Titui R. Vokietiją 
laiduoti sav<j saugumą, juoba, ‘ bei užmezgus diplomat, santy- 
kad sovietų atominių ginklų jė
ga auga. Z

Grįždamas iš Vašingtono britų 
premjeras su savo užsienio r. 
min. Lloyd sustojo Otavoje, kur 
aptarė ne tik gynybos, bet ir pre- nutraukta, be 
kybos reikalus. Londone prem-įgūžės mėn.-f 
j eras pareiškė dar kartą reikalą; teik 
atskirų kraštų nepriklausomybę

kius, JAV, pasitarusios su Bri
tais ir kt. sąjungininkais, nu
traukė pagalbos teikimą Jugo
slavijai, ypač sunkiųjų ginklų. 
Jau anksčiau ta pagalba buvo 

st nuo praėjusio ge- 
vėl buvo pradėta

-nančių yra tam tikras ryšy* Spiritizmo šalikai yrauba^ę įlieti?d
įrodyti iššaukdami mirusiųjų dvasias, tačiau tai buvo ir tebėra 5. . 3<V* 4,,
abejotinos vertės pastangos. KrikŠčionnybė remiasi ne jų ban- Hį \7ffbnti -išmaitinti šeimos 
dymais, o savo Mokytojo apreiškimu. Jos vizijoj yra trilypė ben- nAą -i ti1r 9 J 1(L, _

rikai gamina nevisas dalis — 
daugelis jų atgabenama iš Sov. 
Sąjungos. Jeigu sovietai tų da
lių neatsiunčia, fabrikai turi su
stoti. Tuo būdu sovietai gali 
kontroliuoti lenkų gamybą. Taip 
pat esą Lenkijoj yra gaminami

...... __ x w . dėl/jaujos ūkinės pagal- 
paversti tarpusave priklausomy- b§Ž hutąrte^atšaukti. Manoma, 
be. Dėl Vid. Rytų jis pareiškė, - kad : Žukovas pažadėjęs Titui 
kad Vašingtone buvusi svarsty- stiprią. Maskvos pagalbą, ir šis, 
ta mintis kviesti trijų didžiųjų paveikiąs Sputniko propagan- 
konferenciją, bet ji likusi atmes- /4Xc’ 
ta kaip neteikianti jokių vilčių 
problemos sprendimui.

Atleistas Žukovas
Nauja staigmena vakariečiams ^oji^iMymą^atmetk^un^

dos, palinkęs į jos pusę.
Ginčai dėl Syrijos

Saudi Arabijos karalius Saud 
buvo pasišovęs tarpininkauti 
tarp Turkijos ir Syrįios, bet pa-

drija: kovojantieji žemėje, kenčiantieji amžinybėje ir triumfuo
jantieji amžinybėje. Tarp jų yra dvasinis ryšys, tam tikras “ben
dravimas”, vadinamas “šventųjų bendravimu”, nes visi jie su
daro vieną slėpiningą organizmą — mistinį Kristaus Kūną. Jo 
viršūnėje yra Dlevažmogis Kristus, apglobiąs visus narius minė
tos trilypės bendrijos.

Šion bendrijon ir mes esame įsijungę. Iš savojo taško žvelgia
me į iškeliavusius, jungdamiesi savo širdimis ir maldomis ypač 
su artimaisiais ir kartu ryždamiesi tęsti gerąją kovą, vedančią į 
nepraaeinančią pergalę. Pr. G.

Rado korespondentas ir pažan
gos, pvz. Albanijoj visdėlto svei
katingumas pakilęs, beraščių 
skaičius sumažėjęs.

R. Europos kraštai ūkiškai 
priklauso nuo Sov. Sąjungos. 
Pvz. kai Albanijoj užsidegė ži
balo šaltiniai, reikėjo laukti dvi 
savaites, kol atvyko rusų specia
listai iš Baku ir užgesino. Mokslo 
Srityje studentai turi važiuoti į

KAS NAUJO KANADOJE?
Vyriausybė neleido vengrams 

minėti spalio 23 d. sukilimo me
tinių Otavoje prie paminklo žu- 
vusiems. Jų atstovas dr. A. B. L. 

/ Beznak buvo kreipęsis į valsty
bės sekretorių Ellen Fairlough, 
bet gavo atsakymą, kad tas pa
minklas skirtas tiktai žuvisiems 
už Kanados laisvę pagerbti. Ne
paisydami draudimo apie 100 
vengrų susirinko į savo namus 
Otavoje Laurier g. ir iš čia nu
žygiavo prie sovietų ambasados, 
kur 5 min. tyla pagerbė sukilimo 
aukas. Po to jie susirinko prie 
paminklo žuvusiems su vėliava, 
žvake ir čia. pagerbdami žuvu
sius už laisvę kanadiečius, su
giedojo savo himną. Policija ne
kliudė. Pagaliau jie nužygiavo 
prie krašto apsaugos ministeri
jos, kur irgi sugiedojo savo him
ną. Budėjusieji Kanados kariai 
išėjo pagerbti vengrų vėliavos. 
Žuvusių sukilėlių pagerbime da
lyvavo apie 50 sukilimo dalyvių.

Nauja bus ir tai. kad pensinin
kai galės buvoti užsienyje ir gau
ti pensiją nebe 3 mėn., o 6.

♦
Ūkininkams vyriausybė yra 

numačiusi mokėti avansu: po 50 
et. už kviečių bušelį, 35 et. už 
miežių ir 20 et. už avižų bušelį,: 
bet tik už 6 bušelius nuo akro. 
Vienas ūkininkas galėsiąs gauti 
avanso daugiausia $3.000. Nori
ma ūkininkams palengvinti vers 
tis tuo atveju, kai negali laiku 
oarduoti savo derliaus. Tokių 
ūkininkų esą 231.000 vak. Kana
doj. Vyriausybė tam riekalui nu
matė skirti $150 mil. ir tikisi, kad 
parlamentas tai patvirtins.

nes gaunanti tik 200 levų — $21 
mėn., nors oficialus atlyginimų 
minimumas turėtų būti 40% di
desnis. Bukarešte užklaustas ru
munas kaip gyvenąs atsakė šyp
sodamasis: “Aš jums pasakysiu: 
mes vagiame, jei norite, kad tai 
būtų vadinama tikruoju vardų. 
Mes parsinešam daiktų iš įmo
nių. Kartais pakliūvam, bet ne-i . . . . ,
dažnai. Ir kiekvienas taip daro”. universitetus arba pra-
Visur veikia juodoji rinka, viso- i Is rusU pagalbos savo tech-

| niniams įrengimams. Ne vienas 
i techninis projektas per pastarą- 
: iį dešimtmetį negalėjęs būti 
įvykdytas be rusų pagalbos. Ne
žiūrint, kad vengrai yra įsiutę 
prieš rusus, 1.000 jų studentų tu
ri mokytis Sov. Sąjungos tech
nikos mokyklose. Lenkijoj, prie 
Varšuvos, yra dideli “Zoran” 
automobilių fabrikai, gaminą ke
turių cilinderių “Pobeda” auto
mobilius, nors Lenkijoj jie vadi
nami “Warszawa”. Bet šie fab-

būsiąs bene didžiausias nuo ka
ro pabaigos. Šią žiemą esą gali 
būti 450.000 atleistų bedarbių ir 
700.000 ieškančių darbo per vals
tybines darbo įstaigas. Kongre
so nuomone, Kanada, būdama 
atnroji šalis pasaulyje savo tur
tingumu, galėtų kasmet išleisti 
$100 mil. atsilikusiems kraštams 
padėti ir siųsti į juos dalį savo 
žemės ūkio gaminių.

vai nuo 1950 m. Dabar šis mode
lis yra pasenęs, Lenkija negali 
juo pasinaudoti ir norėtų įmonę 
pertvarkyti, bet negali, nes visi 
įrankiai, mašinos yra sovietų ga
mybos ir, be jų pagalbos tos įmo
nės negali persitvarkyti.

Visa, kas ateina iš Vakarų, la
bai vertinama, ypač drabužiai, ir 
pardavinėjama juodosios rinkos 
kainomis. Pvz. paprasti medvil
nės sportiniai marškiniai, kurie 
JAV kainuoja $4.50, Belgrade 
oarduodami už $15-20. Tokios są
lygos esą blogai atsiliepia į vie
nąją moralę.

Bažnyčios Vengrijoj, Lenkijoj 
sekmadieniais esančios perpildy
tos. Tuo būdu esą žmonės išreiš
kia savo protestą ir solidarumą 
prieš rusus.

Korespondentas klausęs jau
nuolius keliose sostinėse, ko jie 
labiausiai šiuo metu norėtų, at
sakymas buvęs — “išvykti užsie
nin” t.y. į Vakarus.

KOLŪKIEČIO UŽDARBIS

Senatvės, aklųjų ir invalidų 
pensijas vyriausybė ketina pa
kelti iki $55 mėn. Savo planą ji 
netrukus pateiks parlamentui 
prašydama tam reikalui skirti 
papildomus $90 mil. metams. 
Dar nėra žinoma, nuo kada pen- 
•sijos bus padidintos. Neoficialio
mis žiniomis remiantis manoma, 
kad nuo lapkričio 1 d. Tuo būdu 
pensininkai gautų Kalėdoms jau 
padidintą pensiją 21%. Ikišiol jie 

’ gauna $46 mėn. ir valstybės iž
das šiam reikalui išleisdavo $425 

• mil. metams. Be to, pensijos bus 
padidintos ir tiems, kurie, kaip 
nepasiturį, gauna pensiją jau 65 
metus sulaukę. Pusę jų pensijos 
moka feder. vyriausybė, antrą 
pusę — provincijų vyriausybės.

Nauj. ateiviams nemažas pa
lengvinimas bus laukimo laiko
tarpio sutrumpinimas; buvo — 
20 metų, dabar numatyta — 10 
metų. Pasak sveikatos min. Mon
teith, 5.000 - 10.000 ateivių, kurie 
atvyko Kanadon 1938-48 m. pasi
naudos pensija. Kiekvieną mėn.

* pensininkų esą padidės 2.500.

Sveikatos apsaugos planas On
tario prov. numatoma pradės 
veikti nuo 1959 m. sausio 1 d. 
Tarnautojams įmonių, turin
čioms virš 15 tarnautųjų, priklau 
symas bus privalomas. Pavieniai 
nariai turės mokėti $2.10 kas 
mėn., šeimos, nežiūrint jų didu
mo, $4.20, įskaitant vaikus iki 
18 metų. Apdraudos planas at- 
seis $210 mil., kuriuos po trečda
lį sudės — feder. vyriausybė, 
provincija ir nariai.

Prekybinė delegacija siunčia
ma į raud. Kiniją, tartis dėl kvie
čių ir kt. gaminių pardavimo. 
Delegacijai vadovauja prekybos 
ministerijos pareigūnas C. M. 
Forsyth - Smith ir užs. r. min. 
atstovas Th. Pope — abu driba 
Hong Konge. Pasak min. pirm. 
Diefenbaker, tai nereiškia dip
lomatinio raud. Kinijos pripaži
nimo ir vyriausybė neketinanti 
užmegzti diplomatinių santykių.

$35.000.000 vyriausybė pasky
rė 1958 m. vad. Colombo planui 
— padėti atsilikusiems pietinės 
ir pietryčių Azijos kraštams. In
dija gaus pvz. $2.900.000 atomi
niam reaktoriui įtaisyti, Pakista
nas, Ceilonas ir kt. — įvairiems 
techniniams įrengimams. Co
lombo planas buvo suorganizuo
tas 1950 m. ir nuo to laiko Kana
da jam išleido $196.800.000. Dalį 
tos sumos ji išleido savo inžinie
riams, išvykusiems dirbti į anuos 
kraštus ir Azijos kraštų studen
tams Kanados universitetuose.

Darbo Kongresas — centrinė 
darbininkų organizacija — pa
teikė vyriausybei memorandu
mą. kuriame siūlo paskirti spe
cialia komisiją ištirti darbdavių 
- darbininkų santykiams, susirū
pinti ateinančiu nedarbu, kuris

Karo veteranų pensijos numa
tytos padidinti: vedusiems iki 
$114, neved. — $72 mėn. Ikišiol 
nepasiturintiems veteranams bu
vo mokama $120 ir $60. Taipgi 
numatyta padidinti pensijas šei
mos nariams karių, žuvusių tar
nybos metu. Pensijos nebūsian
čios nutraukiamos veterano mir
ties dieną, o išmokamos už visą 
einamaii mėnesį. Priedai laido
tuvių išlaidoms irgi būsią padi
dinti.

100 metų sueis 1967 m. nuo 
Kanados kaip valstybės įkūri
mo. Pasak min. Hamilton, jau 
esąs laikas planuoti didelio mas
to iškilmes. Kanada kasmet gau
nanti iš turistų $300 mil. Sukak
tuviniais metais ji esą turėtų 
gauti vieną bilijoną dolerių.

Nuo gripo epidemijos Kanado- 
mirė 49 asmenys; Ontario prov. 
25, Quebeco 11, Saskatchewan© 
4 ir t.t. Epidemija jau praėjo 
vak. Kanadoje, bet dar laikosi 
centrinėje.

Žurnale “Komunistas” Nr. 8 - Į pados) paiamos nepadengė ga- 
1957 m., pranešime iš Pasvalio! rnvbmiu išlaidų”. (“Komunistas” 
rajono pažymima, kad 1955 m. 'Nr. 8, 1957 m.). Iš to rašinio aiš- 
to rajono vidutinė darbadienio kėja, kad “kolūkiečio darbadie- 
vertė tebuvusi 717 gramų grūdų nis dabar priklauso nuo briga- 
ir 2,30 rb. pinigais. Pereitais, dos šautu najamų”. Jei žmogelis 
1956 m., vidutinė kolchozininkų pateko į blogą brigadą, tai gali 
darbadienio vertė buvusi 1,83 kg jis ir kažin kiek dirbti, visvien 
grūdų ir 4.62 rb. pinigais. “Pir
maujančių” kolchozų darbinin
kų uždarbiai, žinoma, buvo šiek 
tiek didesni, bet jei čia kalbama 
apie vidurkius, tai visoje eilėje 
kolchozų darbininku uždarbiai 
turėjo būti dar žymiai mažesni, 
negu čia pažymėtieji. Pasvalio 
rajonas turi geriausias žemes.

Visai retais atvejais, linarūtės 
ir panašiomis progomis, būna ir 
palyginamai geri uždarbiai. Re
miantis tuo pačiu šaltiniu, kaiku- 
rių Pasvalio rajono linininkų 
darbadienio vertė siekusi 38-40 
rublių pinigais ir daugiau kaip 2 
kg kviečių. Bet kaip turi jaustis 
ir būti “suinteresuotas” kolcho- 
zininkas. jei jis gauna ne -38-40 
rublių už darbadienį, o tik 4 rb. 
su kapeikom, kaip tai nusako Pa
svalio kolchozininkų darbadie
nių vertės vidurkis? Tokiame 
iau labai “pažangiame” Dotnu
vos rajono K. Požėlos kolchoze 
1956 m. už darbadieni buvo iš
duota po 2.4 kg grūdų ir nuo 1,80 
rb. ligi 2,40 rb. O šiemet numa
tyta išduoti už darbadieni po 3 
kg grūdų ir 5 rublius pinigais. 
Bet idomu .kad tame pačiame 
“pažangiame” "kolchoze ketvir
tosios brigados kolchozininkai už 
darbadienį tegavo po 1.40 rb. Gi 
“trečiojoje brigadoje kolūkiečiai 
nė kapeikos negavo, nes jų (bri-

vali nė kapeikos negauti! Ši “pa
žangų” darbo apmokėjimo meto
dą. girdi, dabar studijuoją dau
gelio respublikos rajonų parti
niai darbuotojai ir kolchozų pir
mininkai.

Mackva. — Sovietų akademi
kas Topciov viename straipsny 
išvardino 30 mokslininkų, kurie, 
daugiausia nusipelnę gaminant 
žemės satelitą. Pirmuoju mini
mas Laudan, toliau Kapica, 
Veksler, Folk ir t.t.

— maršalo Žukovo atleidimas iš 
krašto aps. ministerio pareigų. 
-Jis buvo išvykęs lankyti Jugo
slavijos su Albanija, ir vos spėjo 
grįžti Maskvon, radijas paskelbė 
paskyrimą naujo krašto aps. mi 
nisterio marš. ^fc^i-rcTskio. 
iingrado gynėjo. Kadangi Krem 
liūs nedavė jokių paaiškinimų 
apie marš. Žukovo likimą, kilo 
daugybė spėliojimų. Vieni ma
no, kad Chruščiovas, pajutęs Žu
kovo kylančią galią išsiuntė šį 
neva aplankyti užsienio kraštų 
ir tuo tarpu surežisavo io išstū
mimą. Esą Chr., kaip ir Stalinas, 
turėdamas savo rankose kom
partiją, veja lauk visus galimus 
konkurentus. Kiti gi abejoja 
šiuo spėjimu ir mano, kad marš. 
Žukovas esąs pakeliui į augštes- 
nę vietą, galbūt, ministerio pir
mininko, vietoj Bulganino, kuris 
galįs būti pakeltas į nereikšmin
gą sovietinio prezidento vietą ar
ba ir visai nustumtas šalin kaip 
nevisai patikimas Chruščiovo li
nijai. Esą atėjęs laikas Sov. Są
jungai premjeru turėti kariškį, 
panašiai kaip ir JAV. Kadangi; 
Žukovas visą laiką rėmė Chruš
čiovą, esą visai galimas daiktas, 
kad jo laukia augštesnės parei
gos. Pirmas Žukovo žingsnis, esą, 
būtų atstatyti iširusį Koxpinfor- 
mą su Titu ir Maotsetungu prie
šaky. Tuo būdu komunistinis 
blokas atsistotų prieš Vakarus 
dar tvirtesnėm kojom.

Valymai Lenkijoje
Kompartijos gen. sekretorius 

W. Gomulka c. komiteto posėdy
je, kurį sudaro 117 narių, paskel
bė reikalavimą išvalyti partijos 
eiles, kuriose esą priviso perdaug 
nepageidaujamo gaivalo. Kom-s 
partija esą turi dabar 1.300.000 
narių, bet gera dalis jų, ypač 
įstoję pastaraisiais metais, esą 
savanaudžiai, siekią atplėšti Len 
kiją nuo Sov. Sąjungos. Šis gai
valas turįs būti pašalintas, o su
stiprintas “demokratinis centra
lizmas” ir “leninistinė linija”. 
Gruodžio mėn. numatytas parti
jos suvažiavimas atidėtas, kol 
būsią nusikratyta neištikimu 
gaivalu, kuris esąs “girnų akmuo 
ant partijos sprando”.

Tautos vėl pradėjo tuo reikalu 
diskusijas, kurių norėjo syrai ir „ 
ypač sovietai Jie net nenorėjo 
JT gen. sekretoriaus tarpininka
vimo. JAV atstovas C. Lodge pa-

jų gauja , “įstatymo laužyto
jais”, o patį Gromyko, už& r. mi
nister!, Stalino, Višinskio, ir Mo
lotovo sekėju, atstovaujančiu 
grupę, siekiančią pasaulio paver
gimo.

Turkija, kad ir puolama, ne- 
~i‘c.r "yve •’t'vai visai
ramiai išsirinko naują seimą, 
kurio daugumą laimėjo ikišiol 
valdžiusi demokratų partija. Jų 
nejaudino nė marš. Rokossovs- 
kio paskyrimas vadovauti sovie
tų kariuomenei Turkijos pasie
niuose.

į

Gilaus liūdesio prislėgti pranešame giminėms ir bičių- %
liams, kad, kantriai iškentėjęs sunkios ligos kančias, š.m.
spalio 28 d. mirė mūsų mylimas vyras, brolis ir švogeris

A. A. ANTANAS PABEDINSKAS.

Ar D. Britanijos laivynas 
miršta?

D. Britanijos laivynas šiuo me
tu gyvena savo liūdnas dienas. 
Pastarųjų manevrų metu buvo 
sakoma, kad šitokio karo laivų . 
telkinio- jau nebeteksią matyti. 
O buvo jų ten vos 8 kovos lai
vai! Jie stovėjo viename Škoti
jos uoste, kur galėjo inkarus nu
leisti 5 kartus didesnis jų skai
čius. D. Britanijos pasididžiavi
mas ir pažiba, jos laivynas šian
dien nebežiba. Tačiau admirolų 
D. Britanija turi net 104. Dalis 
jų neseniai dar pakelti. Jei kiek
vienas laivas pradedant naikin
toju ir didesnis būtų komanduo
jamas admirolo, ir tada ant kiek
vieno laivo komandos tiltelio 
stovėtų bent po du, o kaikuriuo- 
se net po 3 admirolus, nes tokių 
laivų skaičius vos teprašoka 40. 
Be to. jau dabar žinoma, kad vi
sa eilė didžiųjų laivų yra pase
nę ir netrukus bus atiduoti gele
žies laužui. Pats didžiausias ka
ro laivas, 45.000 tonų “Van
guard”, tik 10 metų senumo, jau 
šiemet yra pasiustas į rezervą. 
Netrukus jį naseks 4 diddieji, po 
35.000 tonų laivai. Jie v-si eis į 
laužą. Laivyne liks tik 9 lėktuv
nešiai, 9 sunkieji ir 7 lengvieji 
kreiseriai, 22 naikintojai <r per 
100 mažesnių laivų bei 43 povan
deniniai.

Optimistai guodžiasi, kad tai 
nėra Britų laivyno agonija, kad 
netrukus gimsiąs atomine ener
gija varomas laivynas. Kadangi 
tai neiševengiama, tai dabar esą 
nenorima naujų ųlaiv statyti, o 
skubinamas! su atominiais tyri
mais.

Spalio 29 ir 30 d.d. 8 vai. vak. kalbamas rožančius 
Turner - Porter laidotuvių namuose, 436 Roncesvalles Avė.

Lydimas iš Prisikėlimo parapijos bažnyčios į Park 
Lawn kapines—2845 Bloor St. W.—spalio 31 d. 10 vai. ryto.

Trakėnų veislės arkliu, net 20 
— buvo atgabenta i Torontą iš 
R. Prūsijos. Juos atsigabeno Ger
da Friedrichs žiemos mugei, ku
ri prasideda laokr. 15 d. Šios 
veislės arkliai š. Amerikoje bū
sią naudojami lenktynėms. Pas-, 
kurinėse olimpinėse lenktvnėse 
trakėnas naudojo švedu raitinin
kai, o Dublino Horse Show vie- 

|nas jų laimėjo pirmą vietą.
Žmona, sesuo, brolis ir švogeriai.
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BENDRAKELEIVIS IR LAISVINIMAS
Reikia apgailėti, kad amerikie-’naikinti bet kuria politine kaina, 

čiai nesiorientuodami kitus su- Jei jūs nepritarsite mano siūly- 
vedžioja. Nepasakyčiau, kad jiejmui aš atsistatydinsiu ir paskelb 
tai daro iš blogos valios. Jiems siu mano žygio priežastis”.

priešui vis labiau tvirtėti iki jis 
aštriu balsu prabilę vadinamos 
Eisenhowerio daktrinos reikalu.

Ko nemato lankytojai Rusijoje
Rųvęą vokiečių diplomatas Ru- 
Unijoj e dr. E. Kremer 1944 m. 

drauge su kitais pasiuntinybės 
hčafciėis Bukarešte buvo sovietų 
ęįjiin'tąs: ir^po 4 metų kalinimo 
triąjiai nuteistas 25 metais.

alėĮęsJl metų buvo grąžintas 
Y<¥(?jKiett)QR ir dabar išleido sa
vo atsiininimus: “Russland und 
dįe.W,elt von.morgen” — Rusija 
ir'.ją^įtięs pasaulis.
~4o;, pasakojimu, Rusijoje nie- 
kąg. tiesos nesako, išskyrus tuos,' 
kurie 1 nuteisti 25 m. kalėjimo, 
nęs jie nieku neberizikuoja. Va
kariečiai .lankytojai esą labai nai 
Vūs.ir rusai juos lengvai apmui- 
•kną. Vienas pagrindinių rusų 
būdo bruožų — mokėjimas slėp
ti-savo vidų bei gudrumas. Ru
sas esąs apgaudinėjimo meiste
ris-. Pvz. komunistinė spauda V. 
Vokietijoj paskelbusi lankytojų 
įspūdžius, kur sakoma, esą Mask 
voje yra alaus barų, restoranų ir 
ten žmonės šoką. Iš to lankytojai 
padarę išvadą: žiūrėkite, koks 
puikus gyvenimas Rusijoj! Au
torius E. Kremer priduria, kad 
tokie lankytojai atėję kalėjiman, 
kur kali 25 m. pasmerktieji, ir 
pastebėję pertraukos metu vaikš 
žiojančius bei juokaujančius pa-

darytų išvadą: kaliniai juokiasi, 
taigi jie yra laimingi ir neteisin
ga juos apgailestauti!

Ypač esą naivių žmonių, tikin
čių koegzistencija. Šių grupei 
priklausą ir dvasininkai, atvyks
tą Rusijon, lanką bedievybės 
šventoves manydami tarnaują' 
krikščionybei. Viena vokietė, 
protestantė, grįžusi iš Sov. Są
jungos paskelbusi, kad religinis 
gyvenimas ten žydįs, nesą jokio 
persekiojimo. E. Kremer nuomo
ne, Sov. Sąjungoj galima užtik
ti religinio gyvenimo, bet jis 
viešumoj labai mažai tepasireiš
kia. Jeigu ir esą išimčių, tai tik 
užsienio spaudimo dėka.

Autorius pabrėžia, kad dabar
tinis neoleninizmas Sov. Sąjun
goj siekia tų pačių tikslų kaip ir 
visi kiti komunistų vadai. Jis ci
tuoja Lenino žodžius: “Pakeisti 
kapitalistinę valstybę proletari
ne be revoliucijos neįmanoma”. 
Remdamasis Lenino kalba, pa
sakyta 1918 m. kompartijos su
važiavime, autorius įtikinamai 
parodo, kad tiek Stalino, tiek Le
nino pagrindinis siekimas — ko
munizmo pergalė visame pasau
lyje ir kad jai dirba visi komu
nistai, neišskiriant nė Tito su 
Gomulka. -

patinka, nelyg Romos senatoriui, 
baltąją togą pakeistus į purpuri
nę, kalbėti švelniai, lyriškai, daž
nai slepiant vidinę tuštumą. Jau 
penkiolika metų praslinko, kaip 
švelniai raminamos aukos bolše
vikų gerklėj. Kasmet, nepriklau
somybės šventės proga, ne vie
nas kongreso atstovas ir sena
torius gražiais žodžiais pagerbia 
pavergtą tautą, lyg tai būtų kai- 
kieno nekrologas. Laisvėje esą 
bendrataučiai tai girdėdami, pa
garbiai taria: laisvinimas vyks
ta. o mes galime skęsti emigra- 
tiškoje baloje ir nudžiūti, kaip 
nereikalinga gyvosios tautos 
“ambasadoriškoji” šaka.

Kartais pasitaiko ne taip sklan 
džių “laisvinimo” metų. Kai 
orieš metus Budapešte prasidėjo 
kovos, amerikietiškos spaudos 
išgarsintas D. Eisenhower drau
gas maršalas Žukov (The New 
York Times Magazine, 16 p., 1957 
10. 6) ciko prezidiume dramatiš
kai tarė: “Draugai, jūs turit neš
ti atsakomybę už politines vado
vybės klaidas ir sąmyšį. Aš kal
bu vardan tu, kurie neša atsako
mybę už mūsų tėvynės gynybą. 
Kalbu taip pat, kaip vadas ar
mijos, kuri liejo kraują laisvin
dama Vengriją iš fašizmo nagų. 
Jei leisime revoliucijos griovė
jams įsigalėti, veltui mes krau
ją ten pralieiome, sudarydami 
nrogą kapitalistinių kraštų pa
jėgoms atsidurti Vengrijoje prie 
mūsų sienų. Mes turime sunai
kinti revoliucijos griovėjus, su

Kelioms dienoms
Rusijos šarvuočiai ir lėh 
[molė Vengrijos sukilėlius, ku
rie šaukėsi laisvojo pasaulio pa
ramos, bet sulaukė pasibaisėti
nos tylos. Ir kai tūkstančiai veng 
i*u buvo užmušti — amerikiečiai 
tylomis niurzgė: mes mylime 
taiką betkuria kaina. Jie draudė 
savo piliečiams ten painiotis, ra
dijo siųstuvų kurstantį garsą su
švelnino ir ilgai ieškojo vietos 
rankas nusiplauti. Jų pastangos 
nebuvo veltui. Vjeta surasta Niu 
jorke, JTO rūmuose, atsistojus 
ant raudonų kilimų kalbėti apie 
vengrų tautos didvyriškumą, kai Į 
dešimtimis tūkstančių suvedžio
tų pabėgėlių neramia akimi žval- Į
gosi klausdami: kas nutiks ry 
toj?.

DABARTINIS GYVENIMAS LIETUVOJE
IŠTRAUKOS IŠ GIMINIŲ LAIŠKŲ

Poteikiame čia kaikurias Įdomės-1 rėdamas laisvo laiko biski, nela- Į Padėkojęs už siuntinį išvardi
nęs ištraukas iš kelių giminių Iaiš-[uaj nnrj į Vornhari piti Rpt brolis i na tricl-a Voc Šamo kmm ir tnlia,.
kų, dėl suprantamų priežasčių pra
leisdami visas vietoves ir žmonių 
pavardes, palikdami betgi laiškų 
datas. - Be jų būtų sunku suprasti 
pastabas apie darbus ir orą.

- 4 - 111 laiškai yra rašyti vieno, 
iy*V kito, o VI jau trečio asmens 
tam pačiam asmeniui Kanadoje. 
Ypatingai įsidėmėtini sąmojumi 
gausūs IV ir V laiškai. Čia jis viską 
' "giria", o ištikrinti pajuokia.

' • - ' ■ Red.

»Tęšinjfc’* 'iš; 'pereito'Nr,* 
•<n < iv. ■ "

' 60 arų ūkio galvosūkiai. 
Šventom dienom savo apdirba.

■ Viskas “suvisuomeninta”. 
Drabužiai tik tamsių spalvų

7 . 1957 m. birželio 2 d.
-“...Šitam laike pas mus yra 

sunkus laikas — pavasario dar
bui visuomenei ir savi. Reikia la
bą! kombinuoti, ką pasėti ar pa
sodinti ir žiūrėti brilių pakrei
pus, ką sėja šalia visuomenė, kad 
ir pats pataikytum tokio javo pa 
sėti nors ir biškį. O piauti žy
miai daugiau. Čia ta patarlė tin
ką:, “Nenusimink kūdą skerdęs 
(liesą. Red.)—puode išbrinks”. O 
čia lyg tyčia šiemet arkliai blo
gai vežė ir nekurie atsisakė iš 
stonios išeiti. Tai vis trukdėsi 
darbas ir nervus pykino. O be to,.

bai nori į kambarį eiti. Bet brolis na viską, kas jame buvo ir toliau 
pasakysi, ką šventą dieną veiki? [rašo: 
Taigi mes savo kaip tik šventom
dienom ir apsidirbam, nes šio- bu turim ant daug metų. Žmona 
kiom dienom yra visuomeninio džiaugiasi, kad pasisius naują 
darbo daug... naltą. Spalva tinka prie mūsų

Ačiū, kad tam laiške visą savo krašto. Kai aš apsivelku tą paltą,

. Dabar mes visko pilni. Rū

JTO cirke
Metai praslinko nuo tragedijos 

meto. Ilgai ruoštasi kalbėti apie 
aiškų dalyką, kad rusai panaudo
jo ginklus vengrams naikinti. Ir 
prabilo kunigaikštis Wan: mes: 
norime geresnių sąlygų Vengri
joje. Gromyko atkirto: visa tai 
Vengrijos vidaus reikalas, o man 
neleidžiama apie anuos įvykius 
čia kalbėti.

Kogi panūdo JTO? Ji reika
lauja, kad Kadar budelio piršti
nes numestų ir paėmęs šilkinę 
virvelę kiekvieną nekomunistą 
pakartų. Ji reikalauja, kad grį
žusių pabėgėlių neterorizuotų, 
nes juk tai salamoniškas spren
dimas ypač atžvilgiu krašto, ku
ris duoto žodžio negali ištęsėti. 
Daryti laisvus rinkimus ir ati
traukti Rusijos kariuomenę.

Ir kas nutiks, jei JTO nutars? 
Gi nieko. Kadar pats pasisiūlė 
pasitraukti, jei skerdynėse kritę 
ir pati vengrų tauta bus pamirš
ti. Jis net sutiko, kad kardino
las Mindszenty galės savo aveles 
apleisti ir atsidurti vakaruose. 
Apie laisvus rinkimus galima 
kalbėti ir net rusų įgulų atitrau
kimą priimti. O kas nutiks, jei 
nutarimas nebus įvykdytas? Juk 
ir šiandieną, kai dar apie rei-

pas mus yrą slaptinga — pagal 
mūs pačių nutarimą. Tai mes 
nieko daugiau negalim turėti, tik 
gyvenamą namą, o iš įrankių bo
tagą. O kita visa jau suvisuome
ninta. Ir mano ta kalvė yra su
visuomeninta ir kitos visos tro
bos. Tik tas gyvenamas namas 
yra mano nuosavybė. Ir kas ja-! 
me yra, čia viskas. Mums būtų i 
labai gerai, kad tas namas sto
vėtų jau gyvenvietėje. Jį nerei
kėtų ardyti.

Beskaitydamas tavo laišką lyg 
nustebau, kad rašai pas jus už
darbiai pakilę paskutiniu laiku. 
Ar tik ką jie vėl negero rodo. 
Tik Amerikoj per karą daug už
dirba, sakydavo žmonės...

...Pas mus gyvenimas kyla 
augštyn smarkiai. Jeigu aš prieš 
oorą metų uždirbau 150 kilų grū
dų ir 60 rublių, tai šiemet per 3 
mėnesius gavau tik avanso 300 

ir pavasaris — paukščiai čiulba, ! kil. javų ir 400 rublių. O tada 
medžiai žydi, viskas žaliuoja. Tu- per visus metus . . .”

—   . v- j — ------ ---------------r ’ - — r XL
gyvenimo gairę taip atvirai pa-i kur anksčiau prisiuntei, tą pu- , kalą viešai kalbama, tiek ma- 
rašei. Ir mes kadaise savo gy-'siau baltą, kai einu per miestą, i žai tas beprisimenama spaudoje 
"ėr.imį tiip V'i:a.-cm. D*bsrdau~ ':?s atsisukęs pažiūri, nuo to meto, kai atsirado rusiš-
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Kiek metrų pėdoje?
ŠTAI PARANKI PALYGINAMOJI LENTELĖ... metrinių 
matų su... daugiausiai žinomais ilgio, ploto matais, kuriais 
jūs naudositės Kanadoje.
ILGIO MATAI
1 centimetras . . 0.39 inchio
1 metras .... 39.35. inchio

.... 3.28 pėdos

.... 1.09 jardo
1 kilometras arba

1.000 metrų . . 0.62 mylios
, 3.300 pėdų

1.100 jardų
PLOTO MATAI
l’kv. metras . 10.7 kv. pėdos -
1 kv. kilom. . 0.38 kv. mylios
t - - ■ ■

2.54 centimetrų
30.48 centimetrų
.9144 metro
. 201.16 metro

1 inchis . .
1 pėda . .
1 jardas . .
1 furlongas
1 mylia . . . 1.609.3 metro

(5280 pėdų)

1 kv. pėda . . 0.09 kv. metro
1 kv. jardas . 0.83 kv. metro 
1 akras .... 0.405 hektaro.
1 kv. mylia .. 2.59 kv. kilom.

IŠSIKIRPKITE IR LAIKYKITE šią parankią 
palyginimų lentelę!

Sekite sekančias “Informacijas”,
kurias jūsų patogumui pateikia

dieniąja
DistUįcrs of_ cerd^ed-age whiskies^

Visi atskiria. Pas mus fabrikai 
tokios spalvok nedirba. Bet teki 
nieko. Kas miims bus per balta, 
tai dažysim ar parduosim. Už 
viską dėkui...”

Kolūkiu darbai. Gamyba ir 
perkamoji galia”. Susisiekimas 

ir keliai. 13 kur pinigai?
1957 m. rugsėjo 22 d.

Ir šiame laiške pirmiausia 
skundžiamasi lietumi. Nors esą 
jau viskas nuvalyta, bet prieš 
savaitę pasikartojęs didelis lie
tus ir viskas esą paskendę van
deny. Daug rugių likę neįsėta ir 
bulvės baigią prigerti.

“... Būtų su javais nuostoliai 
buvę kitąsyk mažesni. Kaip ži
nai. rugiapiūtė tęsdavosi geram 
ore maždaug savaitę laiko, o kol
ūky ją kitaip negalima atlikti, 
kaip per mėnesi. Už tai mes turi
me tokius didelius nuostolius...” 

“...Atšalo oras ir musės sa
vaime pranyko be tavo rodos. 
Beveik aš pyktelėjau, kai tu lie
pei dėl musių sietus įsitaisyti. 
Tai aš tau dabar atšausiu smar
kiai, kad pas mus fabrikai šito
kių niekniekių nedirba, o dirba 
naudingas prekes ir tai nespėja. 
Ot aš tau duosiu kelis pavyz
džius. tai tu viską suprasi, kaip 
ant delno. Kaip pas mus yra 
pramonė išsivysčiusi, o ekonomi
nis gyvenimas tiek pagerėjęs, 
perkamoji galia tokia didelė, kad 
nors ir visi fabrikai dirba milži
nišku tempu, bet paklausą sun
kiai valioja patenkinti. Mes alų 
taip smarkiai geriam, kad jo nie
kad nerasi geresnio kaip prieš 10 
dienų gaminto. O kartais visai 

I jo nebūna. Su papirosais irgi tas 
pats. Visi tiek rūko, kad įėjęs į 
krautuvę ne visada gausi tokių, 
kokių nori, o kartais nė jokių. 
O kai medžiagų parveža į krau
tuves, ypač brangių, kur po 300- 
400 rub. metras, tai žmonės ap
stoja krautuvę, kad nė jos ne- 
matvti ir greitai būna išparduo
ta. Tai jums dabar aišku, kokia 
dabar yra pirkimo didelė galia 
nas thus.

O susisiekimo transportas yra 
taip išsivystęs, kad per Vilkaviš
kio miestelį pabudavojo tokį as
faltą, kad Kaune prieš karą 
Laisvės Alėjoj tiktai buvo. Ir 
tau, tur būt, visas nuo Kybartų 
iki Kauno yra pabūdavotas tok
sai kelias. O transporto judėji
mas yra šitais plentais toks di
delis, kad vieną metą pabūdavo
tas būna lygus kaip stalas, kitą 
metą, kai važiuoji, net dantys 
barška, kokių duobių jame yra. 
Suprask, kad mūsų kolūky yra 
net trys auto mašinos ir moto
ciklai kokie penki asmeniniai, o 
po dviratį beveik kievkienas kol
ūkietis turi. Ir šita visa technika 
šitais keliais važinėja. Ir kiek- 

(Nukelta į 6 psl.)

kasis žemės_J^ndr akelei vis.
Sąmyšio politika

Amerikiečiai pasižymi vaikiš
ka savybe kalbėti apie tai, kas 
gali būti padaryta ir garsiai pla
nuoti, kas iš viso nebus padaryta. 
Ypač karinėje srityje buvo ru
sai pamėgdžiojąmi: “dognat i 
peregnat!” Pilnos skiltys buvo 
pagyrų apie amerikiečių pirma
vimą atskirose ginklų srityse, 
skaičiuota metai, kada rusai juos 
prisivys ir pralenks. Per penkio
lika metų tuščiai kalbėta apie 
nusiginklavimą ir taiką. Atomi
nės sprogmenos buvo tvirtybė, 
nelyg prancūzų Maginot linija. 
Ir kai vokiečiai statė Sigfried li
niją vistiek prancūzai netikėjo, 
jog jų tautai ateina tamsios va
landos. Buvęs Europos vadovas 
piršto nepajudino dėl tautų dras
kymo ir pavergimo. Ar kitaip 
dėjosi po pastarojo karo naujam 
vadovui atėjus?

JAV užsienio politiką galima 
pavadinti lopymo ir praleistų 
progų politika. Kai trečdalį Eu
ropos rusams sutartis sulaužius, 
leista pavergti, Europos likučiui 
ginti atsirado Maršalo ir Atlanto 
santarvė. Kai pietrytinėje Azi
joje komunistai įsigalėjo sužino
me apie naujus ANZŪS ir SEA 
TO, o Formoza buvo paskelbta 
ginama strategine sritimi. Kai 
Graikijoje pilietinis karas Mas
kvos buvo sukurstytas, norint 
atsidurti šioje pusėje Dardanelų, 
sužinojome apie Trumano dokt
riną. Kai amerikiečiai turėjo vi
sišką persvarą, neatėjo net min
tis į galvą kalbėti apie nedalo
mos laisvės pradą ir kovoti prieš 
pikto lizdą Maskvoje. Laisvini
mo politika išplaukė ne tiek iš 
principo, o vidaus politikos rei
kalo, nes abi partijos prezidenti
niuose rinkimuose balsus begau- 
dydamos taip lyriškai prašneko: 
mes bylosime apie pavergtuo
sius, o jūs atiduokit savo balsus. 
Ir tokiam vaikiškam žaidimui 
daug laiko sugaišta, leidžiant

Ankstesnieji įspėjimai amerikie
čių nepaveikė. Jie .patys buvo 
pagauti didybės “America First”, 
kiekvieną klaidą laikė dorybe 
iki klaidos pradėjo keršyti. Pir
moji nedovanotina klaida leidi
mas Rusijai daugiau trečdalio 
pasaulio paglemžti, apstybę tau
tų pavergti, antroji išsižadėjimas 
pavergtųjų laisvinimo, kuris 
jiems patiems nelemtį neša. Jei 
sovietai buvo užsispyrę tikslo — 
pasaulinės revoliucijos besiekda
mi ir kaitaliojo metodus, priemo
nes, amerikiečiai buvo labai nuo
laidūs praduose, bet užsispyrę 
dėl priemonių.

“Bendrakeleivio” sukurtas 
sąmyšis

Dar taip neseniai, š.m. rugsė
jo 13 d. US News and World Re
port tvirtino, kad Rusija turė
sianti tolimojo skridimo raketas 
tik 1961 m., o gal net 1965 m. 
Karo žinovai tvirtino, kad rusai 
negalį pasiekti JAV tolimomis 
raketomis, o patys rusai esą toli 
atsilikę nuo JAV apsiginklavi
mo. Ten pasigirta, kad amerikie
čiai turį 200 karinių stovyklų 
(bazių) aplink Rusiją, kuri van
denilio sprogmenomįs vienu aki
mirksniu gailnti būti nušluota.

Kuriam tikslui buvo girtasi — 
nuraminti ar pabauginti?

Nuo š.m. spalio 4 d. iki šio me
to dar tebevyrauja sąmyšis dėl 
rusiškojo “bendrakeleivio”. Ame 
rikiečiams buvo nemalonus rusų 
žodis niet, bet sąmyšį sukėlė 
naujasis, kuris ypač dažnai links 
niuo j amas — sputnik — “bendra 
keleivis”. Nei vienas įvykis.ame
rikiečiuose nebuvo sukėlęs tokio 
sąmyšio, kaip šis. Jei rusai gali 
iššauti’ 184 s v. bendrakeleivį į 
virš 500 mylių augštį ir nugalė
ti žemės trauką, reikia patikėti, 
kad jie turi ir tolimąsias rake
tas, kurios gali pasiekti ameri
kiečių didmiesčius ir pramonės 
centrus. ’

Spaudoje pradžioje sekė apra
šymas ir prezidento raminimas. 
Dėl nesumanaus prezidento aiš
kinimo ne demokratinis Wa
shington Post, bet respublikinis 
The New York Herald Tribune 
pareiškė nusivylimą: “Mes ma
nėme,. kad turime vadą, Račiau 
paaiškėjo, jog jo nęra”.

Niujorko birža buvo sudrebin
tą. Vėliau sekė spaudos puolimas 
ne tik mokslininkų, bet vyriau
sybės, karinės vadovybės ir net 
demokratinės santvarkos. Paaiš
kėjo, kad tolimojo skridimo ra
ketų gamyba tėra tik pradėta 
kiekvienos karinės žinybos at
skirai. Sekant seną tradiciją,

lėktuvus turėjo ne tik aviacijos, 
bet ir jūrų karo žinyba; raketas 
gamino sausumos,* jūrų ir aviaci- 
jos padaliniai? Buvęs krašto ap
saugos ministeriš Charles Wil
son, kuris pasižymėjo dažnais iš
sišokimais ir net collegos Dul
les puolimais, net nuovokos ne
turėjo apie mokslinių tyrimų 
svarbą. Jam, esą, nesvarbu, kaip 
turinti būti iškepta ruda ar žals
va bulvė, bet ji turinti būti iš
kepta. Sen. Mansfield aiškino 
raketų srityje atsilikimą tarpži
nybinėmis rungtynėmis ir de
centralizacija. Amerikiečiai iš
vydo, kad jų “red tape”, kuria 
dar taip neseniai didžiavosi, yra 
JAV didžiausiu priešu.

Ir iki š.m. spalio 12 d. spauda 
ėmė skelbti Martin Caidin, In
ternational News Service plati
namą straipsnį: Sovietai pasi
naudojo JAV klaidomis. Esą, JA 
V-bės niekada neiššovė tolimojo 
nuotolio raketos, kai rusai 1953 
m., gen. A. S. Jakalov vadovybė
je ją išbandė iš Kalguev šauda
mi į- Ochotsko jūrą,, 4.000 mylių 
nuotolyje.' Pastaruoju melu ban
dė raketas pasiekusias 5.000 my
lių. Jie turį sunkiųjų 254.000 sva
rų raketų, kurios lekią 1.800 my
lių. Prileiskime, kad jos nėra 
tikslios, tačiau jos gali būti tobu
linamos ir iš.esmės pakeisti ne 
tik karinę taktiką, bet ir strate-’ 
giją-

AšUrūs žodžiai
Rusai, pajutę amerikiečių są

myšį ir aiškų karių pasmerkimą' 
“automobilių, šaldytuvų ir kos
metikos srityse laimėjimų”, pra
dėjo aštrią kalbą. Kei Henry Ca
bot Lodge pasiūlė JTO politinia
me komitete tolimojoje ėrdvėje 
tik mokslinius bandymus daryti, 
Andrėj Gromyko atkirto: “Gana 
išdaigų ir liaukitės rodyti gražų 
veidą pralaimėtame žaidime”.

N. S. Chruščiov š.m. spalio 9 
d., pasikalbėjime su N Y’ Times 
korespondentu James Reston pa
rodė dar didesnį įžūlumą. Jo žo
džiai: “Mes visuomet rėmėme 
taikingą sugyvenimą su skirtin
gomis socialinėmis santvarko
mis, taiką tarp komunistinių ir

kapitalistinių kraštų. Mes remia
me taiką, nes ‘ neturime tikslo 
vogt  t ‘ svetimu žemių ir pavegti 
kitų tautų dėl pelno jas apgink
luojant... Komunistų ideologi
ja pati žmoniškiausia pasauly-

“Taikingosios” valstybės at
stovas pradeda įžūliai pulti JAV 
ir kitas vakariečių valstybes. 
Amerikiečiai siuntę Loy Hen
derson sukurstyti arabus pulti 
Syriją. “Dulles - Eisenhowerio 
ėra priedanga tiesiog įsikišti į 
Artimuosius Rytus”. Jis skatino 
net patį Reston, kad padarytų 
įtakos į Eisenhowerį, kad nebū- ' 
tų pakelta nusikaltėlio ranka 
pradėti karą. Tačiau apsigręžęs 
grąsino Turkijai, jei sukelsianti 
kibirkštį, galįs iškilti pasaulinis 
karas. Šautuvai ir kulkosvaidžiai 
iššauksią raketas. Prezidentas 
Fisenhoweris turįs žinoti, kad 
jis galįs su Rusįja tartis, bet ne- 
isakinėti sovietams. .. Tai pra
džia kelio reikalauti besąlyginės 
kapituliacijos.

Kai Rusij a prade j o.grąsyti JA 
V-bėms ir kalbėti apfe “laisvini
mą kapitalistų pavergtųjų tau
tų” tikrasis Rusijos pavergtų 
tautų laisvinimo žygis bus pa
dėtas giliuose stalčiuose iki tita
niškos kovos.

Pirmasis žemės bendrakeleivis 
Įspėja pasaulį, kad jis atsiduria 
akivaizdoje hamletiško klausimo 
būti ar nebūti. Praeities žaidi
mas ir neatsakingumas jau šian
diena pareikalauja apyskaitos. 
Ar JAV pasirinks tiesu atsaky
mą. kaip Turkijos atveju, kad ji 
padėsianti jai karui iškilus? At
rodo, kad kito kelio nėra. Ir kai 
bus atverčiami didžiosios bylos 
lapai, krauju turės įrašyti kai
ną už savo laisvę ir praeities klai 
das, kurios visam laisvajam pa
sauliui graso, kai daugelis tau
tų patapo vergais.

Otava.—Netoli Prince Albert, 
Sask., tuo j aus .bus pradėta sta
tyti pirmoji šiame kontinente ra
daro tyrimo stotis kovai su toli
mosiomis raketomis. Ji statoma 
JAV ir Kanados bendrai.

■ S «■ ^.JLa 5 m LZLb.a ^5į"

K

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus.
NAUJAS SKELBIMAS SU k 

NAUJENYBĖM. \
Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
vąrbei kitus kraštus yra prieinamiausiai it pigiausiai per

siunčia

SU 
su 
su 
su 
su 
su 
su

Telefonas LE. 6-5113

STASYS IGNOTAS

88 DELAWARE AVE 
Toronto

bromo-
PAIMKITE 

MALONAUS 
SKONIO

Alyvos krosnių va 
tymas, remontas 
dalių pakeitimas

Nuo galvos skausmų
ir skilvio negalavimų

Tik Bromo sku
bini pagalbai

4^^^* į SELTZER

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

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

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.
Maloniai kviečiame atsilankyti

Savininkė PRANS TREČIOKIENĖ

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

Toronto, tel. LE. 1-3098
Siunčiame is Kanados:

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

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

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m. rugpiūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai 
iš Anglijos, pavyzdžiui:r - - - - ‘

Isoniazid 1000 tobl. 50 mgm.
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serposil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B.'Complex 250 
Phernobarbjfon 5&0 fab£ 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tobl. 

Siunčiame įvaipus ____ _____
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cycloserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terromycin, Viomycin ir įvairias, 
medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

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

paltams naujų vilnonių juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžia
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

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

Arba už tų pačių kainų 3 kostiumai ir vienos paltas arba 2 kos
tiumai ir 2 paltai.

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

pas ponią Juroitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakietą laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvą// *

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: 
Siuvamas mašinas, "Hohner" akordeonus, mezgimo mašinas, laikro
džius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalyne, įvairios 
medžiagas, maistą ir t.t 
Pradėjome priiminėti įvairių gėrybių užsakymus į Lenki jų. Gėrybės 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus į Lenkijų: už $1.00 — nuo 90 iki 
100 zlotų. Mažiausia pinigų suma $10.00 plius 1 doleris administra- 
€ ijot išlaidoms. —

Iš Anglijos viską galimo siųsti oro paštu iki 20 svory. Kiekveinos 
siuntinys gali susidėti iš įvairių deiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pogol musų patyrimą — dobor pots laikos 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 
rūbus, avalynę ir kt.

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

Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 

muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
•muitu 
muitu

tobl
> gr.
/ su muitu

100 mgm. 
ontibioticus:

su muitu

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

$11.10
$1.70 
$1.60 
$1.70 
$3.80 
$4.60

Sav. A. KALUZA
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to 9-10 d.d. Prisikėlimo 
rijos patalpose, Toronte. Su- 
viman atvyksta prof. S. Su
lis, At-kų Federacijos va- 
T. dr. V. Gidžiūnas, Federa- 

dvasios vadas ir daugelis 
žymių svečių. Kviečiame 

ininkus skaitlingai daly- 
šitame suvažiavime ne tik 

ronto, Hamiltono, bet ir ki- 
etovių.
važiavimas pradedamas šeš- 
nį, lapkričio 9 d., 4 vai. p.p., 
-augių, studentų ir mokslei- 
bendru posėdžiu, kuriame 
aitą skaito prof. S. Sužie- 
Jaunučiai turės atskirą sū

rimą. 7 vai. vak. konferen- 
r išpažintis.
cmadienį 10 vai. šv. Mišios 
ndra ateitininkų Komunija 
kėlimo parapijos bažnyčio-

je. 4 vai. po pietų iškilmingas po
sėdis - akademija: vėliavų įneši
mas, garbės prezidiumo sudary
mas, įžodis, prof. S. Sužiedėlio 
paskaita. Po jos meninės dalis.

visuomenę. Vakare toje pačioje

nimas.
Ateitininkai-ės, kurie negalės 

dalyvauti šioje šventėje, prašo
mi atnaujinti tomis dienomis 
ryžtą būti ištikimais iki mirties 
ateitininkų principams, jungtis 
kartu su šios šventės dalyviais 
bendroje maldoje ir eucharisti
nėje puotoje prie Dievo alto
riaus. Tegu dar skaisčiau sužim
ba prieš mūsų dvasios akis ateiti- 
ninkiškasis kelias—viską atnau
jinti Kristuje, bedirbant Dievui 
ir Tėvynei.

Kun. dr. J. Gutauskas, > 
Kanados At-kų Dvasios Vadas.

Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdybos 

ariut

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

> žmonai, seseriai ir broliui nuoširdžią užuojautą reiškia

KLK Kultūros D-jos Valdyba 
“TŽ” Leidėjai, Redakcija ir 

Administracija.

ielam broliui kęstutiečiui, vienam iš “Kęstučio” korpo- 

icijos įkūrėjų,

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

i žmonai, seseriai, broliui ir artimiesiems gilią užuojautą 
dškia

Toronto ’’Kęstutječiai”

'ūsų mielam Klubo Valdybos nariui

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

iškiame gilią užuojautą didžio liūdesio prislėgtai jo žmo- 
ii Bronei Pabedinskienei, sesutei Onai, broliui Kaziui ir 
'ogeriams. • :

Jo vėlę pavedame Klubo narių ir bičiulių maldoms.

Toronto Krikšč. Demokratų . 
Klubo Valdyba.

etikėtai ir nelauktai mirus -

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI,

mylimai žmonai Bronei, sesutei Onai, broliui Kazimierui 
visiems artimiesiems reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

lauš skausmo ir liūdesio valandoje

Kanados Liet. Kat. Moterų Draugijos 
Centro Valdyba 

ir žurnalo “Moteris” Redakcija.

'ielam bičiuliui

a. a. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

i žmonai Bronei, sesutei Onai, broliui Kaziui ir kitiems gi- 
inėms gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
dškia

Sakalauskų, ir Šapokų šeimos.

idžioje skausmo valandoje netekus mylimo vyro ir brolio
“ A. A. ANTANO PABEDINSKO

ieloms Bronei Pabedinskienei, Onai Pabedinskaitei ir vi- 
ems giminėms reiškia širdingą užuojautą

Grigaičių ir Kupčiūnų šeimos.

iunų dienų bičiulę Bronę ir jos artimuosius, mirus jos 

ylimam vyrui
a. a. ANTANUI PABEDINSKUI,

:ausmo valandoje užjaučia ir kartu liūdi
Izabelė Matusevičiūtė.

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

lauš skausmo prislėgtai velionio našlei Bronei, sesutei 
nai, broliui Kazimierui, svainiams ir jų šeimoms nuošir
dų užuojautą reiškia

R. ir V. Verikaičiai.

ūsų prieteliui
a. a. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

iškiame gilią užuojautą jo nuliūdusiai žmonai ir artimie- 
ems bei giminėms

S. Šalkauskų šeima, 
Turutai ir Vaitkevičiai.

A. a. Antanas Pabedinskas
Dar taip neseniai jis buvo gy

vas, linksmas, judrus, visur ak
tyvus, pilnas energijos, niekuo 
nesiskundžiąs, visada optimistas, 
visų mielai laukiamas, visų ir 
mylimas ir gerbiamas, — toks 
buvo Antanas.

Liga — skaudi ir pataikūnė — 
labai greitu tempu klastingai įsi
metusi į jo organizmą paguldė į 
ligoninę. Nepagelbėjo operacijos, 
nepadėjo skailingos kraujo trans 
fūzijos, nepagelbėjo ir patys mo- 
demiškiausi vaistai, nei pati ge
riausia ligoninės personalo prie
žiūra. .. ir Antanas mirė šį pir
madienį, spalio 28 d., 4 vai. p.p.

Antanas kilme yra panevėžie
tis, augštaitis, bet gyveno dau
giausia Kaune. Gimė 1898 m. 
gruodžio 17 d., Nocėgalos kaime, 
Naujamiesčio valse., Panevėžio 
apskr. Tėvai ūkininkai — Juozas 
ir Elzbieta Skrolytė. Pradė
jęs savo karjerą bandos gany
mu, 5 metų jau jis eina pagal
bon sodžiaus skerdžiui; paskui 
— mokykla, Panevėžio realinė 
gimnazija.

Paskelbus Lietuvos nepriklau
somybę ir pradėjus organizuoti 
Lietuvos kariuomenę — jis sa
vanoris; stoja į pirmąją Karo 
Mokyklos laidą, kurią baigęs 
skiriamas į Panevgžio 4-jį pulką. 
Kaip geras karininkas buvo ap
dovanotas Vyčio Kryžiaus orde- 
nu, išsiųstas į Prancūziją, kari
ninkų augštąją mokyklą, kurią 
kartu su pulk. Lanskoronskiu, 
pulk. Grinium baigia ir vėl grįž
ta į Lietuvą.

Bekarininkaudamas ir būda
mas Kaune pradeda lankyti ir 
Lietuvos Universiteto Teisių Fa
kulteto Ekonomijos skyrių, kar
tu būdamas Karo Mokyklos lek
toriumi ir kuopos vadų.

Po gruodžio perversmo neilgai 
jis buvo kariuomenėje — atleis
tas prieš savo norą su atsargos 
kapitono laipsniu. Tokia buvo 
tuo laiku politika. Išmestas iš 
pamėgto darbo, kuriam pašven
tė 8 metus savo gražiausio gyve
nimo, jis metasi į verslą; tampa 
atstovu kelių užsienio firmų ir 
įprastu jam darbštumu, energi
ja, mokėjimu prieiti prie žmo
nių, savo sąžiningumu jis pasie
kia gražių rezultatų. Jis nesiten
kina tuo, bet eina aktyviai kitų 
dirvonų plėšti: aktyviai ir labai 
sėkmingai leidžiasi į tada dar ne
populiarią durpių pramonę, ku
ri taip buvo reikalinga Lietuvos 
ūkiui. Drauge su kitais lietuviais 
verslininkais organizuoja lietu
viškas prekybos bendroves: “Pre 
kybą”, “Anglis” ir kt. Neteko 
niekad skaičiuoti Antano turtų, 
bet taip visi spėliojo, kad jis jei
gu dar ir nėra Lietuvos milijo
nierius, tai greit turįs juo būti. 
Bet jis į turtus žiūrėjo lietuvio 
idealisto akimis: turtas yra prie
monė kelti Lietuvos ūkį, kelti 
Lietuvos žmonių gerbūvį, o tuo 
pačiu kelti ir visą Lietuvą su jos 
visa kultūra, menu ir t.t. Jis 
turtų atžvilgiu pasiliko krikščio
niškos pažiūros: turtai jam nebu
vo jo gyvenimo tikslas.

Bolševikai viską sustabdė, vis
ką išgriovė, viską sunaikino. 
Planas iš Maskvos nušlavė vi
sas darbščiųjų lietuvių pastan
gas. Vieni ir šiandien vargsta 
bolševikiško kapitalizmo išnau
dojami, kiti, kaip Antanas, leido
si su tuščiomis rankomis bėgda
mi nuo vergijos į užsienius. Ir

Antano keliai tremty buvo be
veik tie patys: Vokietijos sto
vykla Uchtėj, kur jis kalbų mo
kėjimo dėka tampa ryšių parei
gūnu. Vėliau emigracija į Maro
ko, kur ir vėl mėgina verslus, 
bet kilę politiniai neramumai 
nutraukia sunkiai pradėtus dar
bus ir jis emigruoja Kanadon. 
Čia jis taip pat neina į fabriką, 
bet mėgina kibti į verslus, nes 
šito krašto laisvė leidžia net ir 
naujai atkeliavusiam imtis to, 
kas jam patinka.

Antanas buvo žmogus ne vien 
homo economicus. Jis visą laiką 
priklausė Ateitininkų organiza
cijai, “Kęstučio” korporacijai. 
Jis priklausė ir kitoms katalikiš
koms organizacijoms, kaip Ka
nados L.K. Kultūros Draugija. 
Jam nebuvo svetima ir politika. 
Ir tremty jis priklausė Toronto 
Krikščionių Demokratų Klubui 
ir buvo visą laiką jo valdyboje.

Antanas, kaip bevertintum jo 
darbus, jo profesijas, jo veiklą, 
jo filosofines ir religines pažiū
ras, — pirmoj eilėj jis buvo 
žmogus. Jis turėjo visur drau
gų, su visais jis bendravo ir kiek 
vieną lietuvį ne tik gerbė, bet ir 
mylėjo. Tą jo savybę gerai jautė 
visi su kuo tik teko susidurti.

Antanas visą laiką svajote sva
jojo apie būsimą laisvą Lietuvą. 
Ne palikti turtai jį traukė, jis 
žinojo, kad svetimi viską yra su
naikinę, nors jis ir būdamas tur-

Iš jo artimųjų čia Toronte liko 
tos. Jo viltys keliauja su juo kar
tu į amžinybę.
tingu neturėjo nei namų nei dva
rų: viską metė į apyvartą. Jis 
buvo tikras, kad jis savo žinio
mis, patyrimu galės būti naudin
gas būsimai Lietuvai, kai jai rei
kės gydytis nuo Maskvos pada
rytų žaizdų, kada reikės kurti 
pagrindus lietuvio ūkiškai gero
vei. Jis buvo griežtai demokrati
nių pažiūrų, bet ūkyje jo idealas 
buvo privati iniciatyva su priva
čia nuosavybe.

Deja... jo svajonės nutrauk

Kiek sovietai ko pagamina

va. — Padėkos Dienos sa- 
dy per Port Erie Peace 
e pervažiavo 18.000 kana- 

automobilių į JAV. Ap- 
uąjąma, kad tą savaitgalį 
a paliko nemažiau $500.000. 
iuvK — Paskelbto Varža-

vos herojų paminklo konkurso 
terminas pratęstas iki 1958.1. 15^ 
Paminklo fondui jau surinkta 
per 7 mil. zlotų. *

Otava. — Lapkričio mėn. ) D. 
Britaniją vyks Kanados preky-; 
binė delegacija net 50 žmonių. '■

Pasaulio ekonomistai visada 
skundėsi, kad Sovietų Sąjunga 
neskelbia savo gamybos duome
nų. Visos viešos sovietų statis
tikos paprastai išreiškiamo pro
centais — tiek ir tiek procentų 
esą daugiau pagaminta negu per 
eitais metais ir t.t. Bet štai da
bar “Tiesa” liepos 28 d. Nr. 177 
(4391), įvairenybių skyriuje iš
spausdino žurnalo “Technika 
molodioži” duomenis, rodančius, 
kiek visoje Sovietų Sąjungoje ko 
pagaminama per 1 minutę. Iš to 
jau galima apskaičiuoti, kiek ko 
pagaminama per metus.

Per 1 minutę plieno esą paga
minama 102 tonos, atseit per me
tus (365 dienos turi 525.600 mi
nučių) pagaminama 53.611.200 
tonų.

Ketaus per minutę esą pagami
nama 72,5 tonos, tad per metus 
38.107.700 tonų.

Anglies per minutę esą paga
minama 883 tonos, tad per metus 
464.104.800 tonų.

Per minutę esąs pagaminamas 
1 automobilis, tad per metus 
525.600.

Audeklų per minutę esą paga
minama 15 kilometrų, tad per 
metus 7.358.400.000 metrų.

JPer minutę esą pagaminama 
per 40 įvairių laikrodžių, tad per 
metus 21.024.000.

Per minutę esą pagaminama 
600 porų vyriškos, moteriškos ir 
vaikiškos avalynės. Tad per me
tus pagaminama 315.360.000 po—

Per minutę esą pagaminama 8 
radijo imtuvai, tad per metus 
4.204.800.

Per minutę esą pastatoma 262 
kv. metrai gyvenamo ploto, tad 
per metus 137.717.200 kv. metrų.

Otava. — Buvęs premjeras St. 
Laurent atsisakė vadovauti li
beralų atstovams parlamente ir 
liberalų klubo pirmininku iš
rinktas Lionei Chevrier.

Kultūrinė šventė Toronte

žmona Bronė ir sesutė Ona, Či
kagoje brolis Kazys su šeima, 
Lietuvoje yra sesuo ir du bro
liai, kurių vienas tik neseniai 
grįžęs iš Sibiro. Du broliai mirė 
Sibiro tremtyje.

Pasilikusieji liūdi kartu su jo 
žmona Brone Pabedinskiene, su 
jo seserim Ona, su broliu Kaziu 
ir visais kitais giminaičiais. Mes 
prašome Augščiausiąjį būti jam 
gailestingu ir suteikti amžiną 
atilsį aname pasaulyje, kur vieš
patauja Tiesa ir Gėris. -

J. Matulionis.

3 vai. p.p. Toronte Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje ruošiamos 
reikšmingos iškilmės—bus įteik
tos stipendijos dviems lietu
viams studenams, studijuojan
tiems Toronto universitete.

Apie stipendijų reikalingumą 
daug netenka kalbėti. Šis reika
las buvo pajustas vos „ pirmie
siems mūsų studentams susior
ganizavus Toronte. Buvo dėta 
daug pastangų, kad iš kur nors 
gavus paramos. Deja, reikalas, 
liečiąs kišenę, ligi šiol nebuvo 
teigiamai išspręstas. Ne vienam 
jaunuoliui, besiveržiančiam į 
augštąjį mokslą, teko, išleidus 
sutaupąs, apleisti mokslo šven
tovę ir vėl grįžti atgal į fabriką.

O augštąjį mokslą baigusių 
žmonių mums trūksta. Jų didelį 
trūkumą pastebime ypač anks
tyvesnės emigracijos tautiečių 
tarpe. Mokytų žmonių, ypač lais
vųjų mokslų srityse ypatingai 
trūks išlaisvintoje Tėvynėje.

Tai turėdami galvoje, Toron
to Lietuvių Fronto bičiuliai, pa
sitaikinę Hamiltono bičiulius, 
nutarė sukelti bent vieną stipen
diją. Savo nutarimą įvykdė, su
dedami stipendijai pagrindą ir 
parinkę aukų visuomenės tarpe. 
Žinant nelengvą visų mūsų pa
dėtį, ypač šelpiant savo artimuo
sius Tėvynėje, reikia pasakyti, 
kad tautiečių reagavimas buvo 
labai palankus.

Žinoma, šios surinktos aukos 
dar toli gražu nėra pakankamos, 
kad patenkintų bent dalį netur
tingų mūsų studentų, bet tai bus 
pradžia naujos vagos. Ateity šį 
darbą reikėtų organizuoti pla
tesniu mastu.

Stipendijų įteikimo proga yra 
ruošiamas gražus koncertas, kurį 
išpildys mūsų solistai: Stefanija 
Mašalaitė — sopranas, Vaclava 
Žemelytė — kontraltas, Vytau
tas Bigauskas—baritonas ir Vac
lovas Verikaitis — bosas - bali

tonas. Šiam koncerte jie yra il
gai ruošęsi ir išpildys visai nau
ją repertuarą, į kurį yra įtrauk
ta solo dainos, duetai ir vokalinis 
trio, kurį išpildys V. Žemelytė, 
V. Bigauskas ir V. Verikaitis.

Trumpai paminint solistus 
tenka pažymėti, kad jie visi turi 
puikų išsilavinimą šiame mene. 
S. Mašalaitė yra studijavusi dai
navimą Vokietijoje ir Šveicari
joje. Ji turi palinkimo į lengvąjį 
žanrą. V. Žemelytė šiemet yrą 
gavusi Toronto un-to, Muzikos 
fakulteto stipendiją, gi V. Bi
gauskas studijuoja Karališkojo
je Muzikos konservatorijoje pas 
Leslie Holmes, buvusį Academy 
of Music, London, England, pro
fesorių. V. Verikaitį, manau, vi
si gerai pažįsta, nes jis įsu savo 
daina yra tikras lietuvių amba
sadorius.

Reikia tikėtis, kad visuomenė 
gausiai atsilankys į šį dainos 
koncertą, o mūsų menininkai ne
apvils ir savo daina nuneš mus 
bent valandėlei ten “kur Nemu- 
as banguoja..., kur močiutė už
liūliavo raudomis mane...”

Į šią šventę specialiai iš Ame
rikos atskrenda vienas iš mūsų 
jaunosios kartos asmenybių — 
Milwaukee universiteto politinių 
mokslų profesorius Vytautas 
Vardys. Jis tars žodį į susirinku
sius. Jo mintis yra gili, o iškalba 
žavi. Dar studijuodamas kolegi
joje jis yra laimėjęs ne vieną 
premiją už iškalbą. Jis yra daug 
kartų kalbėjęs apie Lietuvą ir 
bolševizmą per radio ir televi
ziją. Šiose iškilmėse jis pirmą 
kartą prabils į Toronto visuo
menę.

Baigiant norėtume nuoširdžiai 
paprašyti visus, kurie tą dieną 
galės, atsilankyti į šias retas iš
kilmes. O kas norės ir išgalės, 
dar turės progos padidinti šias 
stipendijas savo auka. Jei kon
certas duotų kiek pelno, jis būtų 
panaudotas sekančios stipendijos 
pradžiai. V. A.

LIETUVIŠKI KOMENTARAI
Lietuva —
krepšinio meisteris
Lapkričio 9-10 d.d. 

ivvks 20 metu nuo 
krepšininkų laimėjimo 
pirmenybėse minėjimas. Yra su
daryta visa eilė komisijų, kurių 
kiekvienai pavesta tam tikri dar
bai. Tikimasi, kad nors ir sužeis
tas žurn. Ed. Šulaitis besveikda- 
mas suskubs paruošti leidinį apie 
lietuviškąjį krepšinį.

Anuometinis laimėjimas pir
menybėse Rygoje ir Kaune at
nešė Lietuvai pasaulinio mas
to dėmesį ir pelnytą pripažini
mą. Kas prisimena anas jaudi
nančias dienas, tikriausiai su
tiks, kad tuo metu krepšiniu ir 
tik krepšiniu gyveno visa Lie
tuva.

Per trumpą laiką krepšinis ta
po pačia populiariausia sporto 
šaka Lietuvoje. Toks jis paliko 
ir dabartinėmis dienomis. Tai 
pripažįsta ir rusai, kurie viena
me savo propagandinių leidinių 
“USSR”, kuris leidžiamas JAV, 
sako, kad lietuviukai krepšinio 
kamuolį pradedą pažinti jau nuo 
pat lopšio!

Visai prasminga, kad mūsų 
sporto entuziastai ir išeivijos 
gyvenime neužmiršo šios sukak
ties.

Ar padės
pavardžių skelbimas?
Spaudoje skaitome, jog ruo

šiamasi skelbti pavardes tų as
menų, kurie mokslus išėję ne
priklausomos Lietuvos lėšomis, 
dabar atsisako savo vaikus leisti 
į lietuviškas mokyklas. Bet ar 
tai gera priemonė? Ar tokiomis 
ir panašiomis “policinėmis” prie
monėmis brukamas lietuvišku
mas pasieks vienų ar kitų asme
nų sąžines ir širdis? Jei jau yra 
mūsų tarpe tokių, kurie kratosi 
lietuviškojo supratimo ir sąmo
ningai tolina savo vaikus nuo 
lietuvybės, kažin ar ką padės jų 
kalimas prie gėdos stulpo. Kad 
ir skaudu, bet žvelkime į tokius

Čikagoje 
Lietuvos 
Europos

kaip į savotiškas savosios tautos 
išgamas, greičiau ignoruokime 
juos, o viešai skelbkime tokius 
pavyzdžius, gerus pavyzdžius, 
kurie paskatina ir įpareigoja.

Norėtų užčiaupti burnas
Neperseniausiai viename laik

rašty tūlas mūsų laikraštininkas 
pabėrė žiupsnį gana konstrukty
vios kritikos vienos įstaigos ad
resu. Tos įstaigos žmonės tas pa
stabas sutiko su didžiausiu nepa
sitenkinimu ar net ir nusistebė
jimu, kaip atsirado laikraštis 
drįsęs tokį straipsnį išspausdin
ti. Esą, dar vienas, ton institu- 
cijon nepatekęs, liejąs tulžį.

Kiti bendrą kritiką priėmė, 
kaip sau, asmeniškai taikytą ir 
pan. Žinoma, tokioje nuotaikoje, 
jau negalima buvo tikėtis nei 
džentelmeniškos padėkos už svei 
ką kritiką, nei bent pažado su 
iškeltomis mintimis susipažinti, 
pasvarstyti gal kai ką ir galima

pakeisti, modifikuoti dabartinė
je veikloje, pasidžiaugti, kad yra • 
asmenų, kurie aktyviai seka vi
sus darbus. Deja, tai gali būti tik 
svajonės. Mes, pasirodo, dar ne
same pribrendę kai kurioms kul
tūringo gyvenimo apraiškoms. 
Pykstame ir baramės kodėl laik
raščiai netyli. Tai liūdnos pastan 
gos lietuviškai spaudai užčiaup
ti burną, ją nutildyti. Visdėlto 
nesinorėtų tikėti, kad dėl tokių 
pastangų lietuviškoji spauda 
pabijotų tarti tiesos žodį, kur jis 
reikalingas. Juk tas prisideda 
teigiamai prie sėkmingesnės lie
tuviškųjų reikalų raidos. Gi to 
neįstengiantieji įžvelgti, parodo, 
kad jiems asmeniški reikalai yra 
svarbesni už bendruosius ir 
veiklos pasisekimą.

“Liaudies Baisa” 25 m. sukaktį 
Vilniaus “Tiesoje” paminėjo at
skiru straipsniu A. Vaivųkskaš.

Medicinos Nobelio premija
šiemt paskirta dr. Daniel Bovet, 
šveicarų kilmės Italjios piliečiui, 
50 m. amžiaus. Laikraštininkai, 
atvykę pas jį su gera žinia rado 
sergantį gripu. Premija bus 
įteikta Stockholme gruodžio 10 
d.. Šią premiją paskyrė Švedijos 
medicinos akademija už išradi-

mus alergijos ir anestezijos - ap- 
marinimo srityje. Jis panaudojo 
P. Amerikos indėnų vartojamą 
nuodą “curare” nuodingoms vi- 
lyčioms ir pritaikė chirurgijos 
srityje. Įleistas į kraują šis nuo
das sukelia paralyžių, kuris ati
tinkamai įgalina chirurgą atlikti 
sudėtingas operacijas.

Greitai sustabdo skausmus

100 tobl. 79c. 48 tobl. 49c. 24 tobl. 29c. 12 tobl. 19c

i
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Jūt negausite nieko geresnio... 

Net dviguboj dauginu mokėdami!

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

FMTHtUtf
HIAOACHM 

COIOJ

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo

ASPIRIN
< apatiniai baltiniai

trade mark reg.

A PRODUCT OF

ASPIRIN II
g* |

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 

ir nepaprasta jų verte.
Pasiūti specialiai 

| patogiam nešiojimui iš 
vilnonės medžiagos, 

duodančios pilną šilumą.
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys.
Galima gauti marškinių, 

kelnių ir unijos 
kostiumų vyrams ir 

berniukams.

GARSŪS 
NUO 

1868 METU
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Pavergtoje tėvynėje
t

I*

Iš Kolumbijos grįžę į Lietuvą 
rugsėjo 3 d. trys lietuviai: Agota 
ir Aleksandras Stoniai ir Pranas 
Radzevičius. Stonis pasakoja 
“Tėv. Balse”, kad jis buvęs DP, 
gyvenęs Angių zonos Greven, 
Laden, Brauschweig ir August
dorf stovyklose, 1950 m. išvykę 
į Kolumbiją. Iš ten išvykę lėk
tuvu rugpjūčio 24 d. ir per 10 d. 
pasiekę Vilnių. Jis vykstąs į Ma
rijampolę, kur “Dovinės” kol
ūky dirbąs švogeris Mikas Bev- 
ziukas. Brolis gyvenąs Tauragė
je. Ten ir jie numatą apsigyven
ti. Radzevičiaus motina gyve
nanti prie Žąslių.

N. Vosyliūtė - Dauguvietienė 
“Tėvynės Balse“ laiške V. Ja- 
nuškaitei tarp kitko rašo, kad 
gvvenanti dideliame name su 
dukra Gale, kuri baigusi dramos 
studiją, o kitais metais baigsian
ti konservatoriją. Tame name 
gyveną ooeros. baleto, dramos 
aktoriai. “P. Oleka profesoriau
ja konservatorijoje. Jo žmona 
balerina. D. Jovaišaitė, — vis 
jaunatviškai grakšti ir šoka bale
te. Du jų sūnūs, vienas jau inži
nierius, antras studentas. J. Ma
žeika su šeima. Jis dainuoja ope
roje. Vyriausias sūnus šiemet 
baigė augštąjį mokslą Maskvoje. 
J. Rudzinskas — dramos akto
rius su šeima. Dagelytės, kuri 
jau mirusi, sūnus ir dukra gau
na abu pensijas ir mokosi. Kip
ras Petrauskas vis dar retkar
čiais padainuoja operoje. Pagrin
dinis jo darbas konservatorijo
je... Jis puikiai atrodo ir vaikš
to jaunatviškai tiesiai, augštai 
pakėlęs žilą - gražią galvą”...

Iš Utenos viename laiške ra
šoma: “Kolūkiui, kuriam dabar 
priklauso Jūsų tėviškė priklau
so šie kaimai: Grybeliai, Anta
kalniai, Naujasodis, Palijoniškis, 
Vyžuonėlės, dalis Kaliekių, abe
jos Gaspariškės ir Mediniai. Ži
noma, daug kiemų yra visiškai

išnykusių, nes juose šeimų nė
ra. Buvusios sodybos likę be tro
bų. Jūsų tėviškėje irgi tik pora 
likusių eglučių ir kuokštą vyš
nių beliudija, kad būta sodybos. 
Ir taip po keletą sodybų kiek-( 
vienam kaime. Gaspariškės trys 
kiemai visai išnyko. Taigi šian
dien plačiau gyvena, laukai pla
tūs... .

...Jūsų tėviškės trobose nie
kam negyvenant, jiems apgriu
vus, trobesius nugriovė, vienus 
sukūreno malkoms, kitus išve
žiojo į visas puses, taip kad ir 
nesuprasi”.

Cukraus oficiali kaina, kaip 
rašo “Tiesa”, yra 8 rub. 90 kap. 
kilogramui. Tiek kainuojąs kris
talinis cukrus, prastesnis kai
nuojąs pigiau.

Ukmergėje paleisti kursuoti 
autobusai miesto gatvėmis. Jų 
yra 4. Be to, pradėtas reguliarus 
keleivių susisiekimas su užmies
čiu: Ukmergė - Šešuoliai - Želva 
- Ukmergė ir Ukmergė - Užugi- 
rio vaikų sanatorija (Kovarsko. 
rajonas).

Utenoje yra valstybinis žirgy
nas, kuris aptarnauja 6 apylinki
nius rajonus.

DELHI-TiLLSONBURG, Ont
Pasibaigus svarbiesiems taba- bės už gerą egzaminų išlaikymą 

ko nuėmimo darbams, šių apy- apdovanoti bronzos ženklu. Pa
linkiu lietuviai pamažu pajudė- garba mūsų jaunimo atstovams 
jo bendrame visuomeniniame ir džiaugsmas tėvams bei skau

tų rėmėjų komitetui, kurie tiek 
daug prisideda prie darbų pra- 
vedimo. Mūšų ruoštasis vakaras 
davė $34,47 gryno pelno. O obuo
lių diena $36,53. Tai visa įgyta

darbe.
Šeštadieninė mokykla prasidė

jo spalio 26 d. ir veiks kiekvieną 
šeštadienį nuo 7-9 vai. vak. Till- 
sonburgo katalikų parapijos mo
kyklos patalpose. Tėvu komite
tas numato pravesti tautinių šo
kių mokinimą ir jaunimo chorą. 
Sveikiname, linkime sėkmės ir 
kviečiame visus šios apylinkės 
lietuvius prie šių užsimojimų 
įvykdymo gausiai prisidėti.
•č Skautų vadovybė nutarė suei
gas daryti kiekvieną pirmą mė
nesio sekmadienį po pamaldų 
Sekanti sueiga bus lapkričio 3 d. 
Delhi, 12 Ann St. Skautus-es pra 
some tai pasižymėti ir sueigas 
punktualiai lankyti.

Mūsų vieneto keturi skautai: 
A. J. Stonkai, V. Galeckas, Ed. 
Vindašius anglų skautų vadovy-

komiteto darbu bei maloniu tik
rai nuoširdžiu parėmimu mūsų 
visuomenės. Nors yra ir tokių,1 
kurie gal ir be blogos valios 
mums pakenkia. Visus kviečia
me į bendrą talką jaunimui pa
dėti ir nuoširdžiai dėkojame 
mums padėjusiems.

Apylinkės Lietuvių Bendruo
menės valdyba, suruošus! keletą 
oarengimų, daugumą pajamų 
paskyrė šeštadieninių mokyklų 
išlaikymui. Šiuo metu, atrodo, 
dar rengiasi suruošti vieną kitą 
pasilinksminimą ir sušaukti ben 
drą ataskaitinį susirinkimą nau
jai valdybai išrinkti. Z. P.

Mazar Trading Cjo, 
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 .. b . ..... . . $14.00

J šią koinę įeino visi mokesčiai. Maisto siuntiniai pristatomi gavėjui 
per 3-4 savaites.

PRADŽIUGINKITE savo gimines tėvynėje, pasiųsdami
naudingiausią dovaną siuvamą mašiną.

Mes pasiūlome specialiai papiginto kaino iki Kalėdų švenčių Švedų ge
riausios gamybos siuvamų kojinę mašinų TIK UŽ $190. I kainų 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. Sąžiningos, patikimos ir prityręs pa

tarnavimas. Siuvamas mašinas siunčiame taip pat į Lietuvų ir į Sibiru. 
100% GARANTUOJAMAS PRISTATYMAS GAVĖJUI.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei 
maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kainas.
Pgs mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, botų su kailiukais, odes 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. 9-9870.
darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrai 

sek fnedienius ir įvirina dienius.

ŠĮ sekmadienį, lapkričio 3 dn 
VA parapijos salėje 

bus rodomi

Lietuviški filmai
IŠ KANADOS IR JAV LIETUVIŲ GYVENIMO.

lapkričio mėn. Jame apylinkės 
valdyba duos savo darbo apy
skaitą ir bus renkama komisija 
naujos valdybos rinkimams pra
vesti.

Lietuviai pasaulyje
datų balsavimas įvyks lapkričio 
mėn., o balsavimas 1958 m. pa
vasarį. Kol kas yra paduoti 3 
sąrašai: tautininkų, socialistų ir 
vienas neutralus, bet ten yra nu
matyti rimti kandidatai iš kelių 
srovių. Čia paminėsiu kelis iš 
jų: į prezidentus P. Dargis, vice- 
brez. A. Devenienė, buv. VLIKo 
VT pirm, į sekret. dr. M. Vini- 
kas, daktaru dr. S. Biežis ir ki
ti pareigūnai — A. J. Čiaplikas, 
J. Valaitis, adv. Bredis ir t.t. Tai 
visi . plačiai žinomi Amerikos 
lietuviai veikėjai. Kl. G.
VOKIETIJA

(E) Angelė Rugieniūtė š. m. 
pavasarį Muenchene labai gerais 
pažymiais baigė Katalikių Varg
dienių seselių vedamą gimnazi
ją. Gimnazijos direktorės ji bu
vo pristatyta Bavarijos Švietimo 
ministerijai stipendijai gauti. Iš
laikius konkursinius egzaminus, 
ji gavo Švietimo ministerijos 
ypatingai gabiems skirtą stipen
diją ir numato studijuoti Muen- 
cheno universitete.

Lintorfo (prie Duesseldorfo) 
stovykloje lietuviška vargo mo
kykla vadovaujama A. Boehm - 
Krutulytės. Mokosi 12 vaikų. Pa
mokos vyksta specialiai moky
mui įrengtoje patalpoje, tačiau 
ta klase tenka dalintis su kito
mis toje pačioje stovykloje gyve
nančiomis tautybėmis. Pamokos 
vyksta ketvirtadieniais ir tęsiasi 
4 valandas. Be to, vargo mokyk
los vedėja dar kartą savaitėje 
aplanko Duesseldorfo priemies
tyje Wersten gyvenančią lietu
višką šeimą ir moko jos 4 vaikus.
ARGENTINA

(E) Dailininkas Jonas Rimša, 
tarptautiniai pagarsėjęs savo kū
riniais, sunkiai susirgo. Prieš 
mėnesį įvykęs širdies smūgis pa
sikartojo. Gyvena San Carlos de 
Bariloche, Argentinoje.

Argeitinos lietuvių verslinin
kų suvažiavimas, aštuoniolikta
sis iš eilės, įvyko Buenos Aires.

St. Firevičius, stambus miškų, 
lentpiūvių ir namų savininkas, 
išsigelbėjo iš skęstančio laivo 
“Ciudad de Buenos Aires”, kai 
šis susidūrė su kitu laivu. Laivas 
nuskendo 15 minučių po susidū
rimo. Žuvo apie 100 žmonių.
URUGVAJUS

Kun. A. Grigaliūnas pabėgęs 
nuo bolševikų 1940 m., kai jį 
bandė priversti pasidaryti savo 
agentu - šnipu, kurį laiką buvęs 
Brazilijoje, o nuo 1943 m. yra 
Urugvajuje, kur įkūrė Montevi
deo lietuvių parapiją, o dabar 
ten pat vienos ispanų parapijos 
klebonas, šiemet atšventė 30 m. 
kunigystės sukaktį.

Apylinkės valdybą vygdo so
lidarumo mokesčio rinkimo vajų 
atsilankant pas kiekvieną į na
mus. Hamiltono miestas suskirs
tytas rajonais, kuriuose lankosi 
ir renka mokestį visi 7 valdybos 
nariai ir 6 talkininkai. Pradžia 
padaryta gana graži ir jau apsi
mokėjo solidarumo mokestį virš 
100 asmenų. Paskiri rinkėjai iki 
spalio 24 d. buvo surinkę šias su
mas: V. Stabingis $20, P. Kaže- 
mėkas $12, Stasys Juozapavičiūs 
$20, P. Jazbutienė $83, P. Lesevi- 
čius $14; K. Žukauskas $8, inž. 
A. Jazbutis $46, Alt Juozapavi
čius $4, St. Dalius $62. Be šių 
dar renka P. Leparskis, P. Gali
nis, Kazys Mikšys ir S. Lukoše- 
vičiūtė, kurie dar tik pradėjo sa
vo rajonus lankyti. Viso jau su
rinkta $269. Iki vajaus pabaidos 
šis rezultatas reikia tikėtis žy
miai pasikeis. Nors visi hamilto- 
niečiai stropiai atlieka savo so
lidarumo pareigą ir daug raginti 
nereikia, tačiau apylinkės val
dyba dėkodama apsimokėju
siems tikisi, kad ir likusieji taip 
pat apsimokės šį mažą dviejų do
lerių solidarumo mokestį, kuris 
padės valdybai atlikti užsibrėž
tus bendruomenės darbus.

Mirusiam savanoriui - kūrėjui 
Povilui Jogminui per ,jo laidotu
ves apylinkės valdyba padėjo 
vainiką su įrašu bendruomenės 
vardu. J. D.

tarp kitko lankėsi Lenkijoje ir 
aplankė Suvalkų trikampio lie
tuvius.

žiavimas įvyks lapkričio 28 d., 
Liet. Studentų Sąj. sąskrydžio iš
vakarėse, »Niujorke.

atžymėti numatomas sušaukti 
ateitininkų kongresas 1960 m.HAMILTON, Ont.

'kanadietė, ištekėjusi už lietuvio, 
paskirdama $100 pabrėžė, kad tai 
tikrai puiki idėja. Šia proga ji 
taip pat pasiteiravo, kokia tvar
ka priimami mokiniai į liet, mo
kyklą (ji augina 5 m. dukrelę). 
Ji sakėsi būtinai leisianti savo 
dukrelę į šią mokyklą. “Jei aš 
ištekėjau už lietuvio, tai reiškia, 
kad man patinka Lietuva ir jos 
žmonės, kurie daugelių atvejų 
yra geresni už mus kanadiečius”, 
— pabrėžė mieloii p. Kukalienė. 
Be jos, NF padidėjo dar šiais 
nariais: Šeduikiu Baliu, Šilins- 
kiu Alfonsu, Tauškelaite Valyte 
ir S. L. Įteikdamas čekį B. Še
duikis pareiškė: “Mes visi turė
tumėm patys pinigus, kur nuro
dyta, sunešti, o nereikalauti iš 
NF v-bos didžiausių idėjinių pa
stangų. Lietuvių Namai Hamil
tone yra tautinė būtinybė. Tau
tinės grupės žymiai mažesnės už 
mus juos turi, tad kuo gi mes 
blogesni. Tai yra mūsų tautinės 
ambicijos reikalas”.

Malonu pažymėti, kad V.Tauš- 
kelaitė yra penktoji NF narė iš 
jų šeimos. Ar nevertas šis čia jau 
augęs jaunimas mūsų pagarbos 
ir pasigėrėjimo!

Neatidėliokime, bet tuojau jun 
kimės visi į šį didįjį tautinį dar
bą — Tautos Namų Hamiltone 
įsigijimą! Sk. St.

Ham. Liet. Kat. Moterų D-jos

kiamas lapkričio 2 d. tuoj po 11 
vai. pamaldų, parapijos salėje. 
Narių dalyvavimas būtinas, ka
dangi bus pranešimas iš kanadiš- 
kų organizacijų paskaitų (šių 
paskaitų pasiklausyti buvo pa
kviestos mūsų skyriaus dvi at
stovės). Be to, dar yra keletas 
svarbių reikalų aptarti. Mielai 
laukiamos ir prijaučiančios.

Valdyba.
Spalvotus lietuviškus filmus, 

paruoštus brolių Žukauskų, tu
rėsime gerą proga pamatyti šį 
sekmadienį, lapkričio 3 d. para
pijos salėje, 58 Dundurn St. N. 
Tą dieną bus duoti du seansai: 
3 vai. p. p.vaikams, o suaugu
siems 6.30 vai. vak. Filmams 
muziką pritaikė Vyt. Babeckas, 
o paaiškinimai lietuviškai Įkal
bėti K. Barono. Jie yra ilgai ir 
atydžiai br. Žukauskų ruošti ir 
liečia įvairius mūsų lietuviško 
gyvenimo įvykius. Juose dauge
lis hamiltoniečių pamatysime 
patys save.

Šie filmai yra istorinis mūsų 
kolonijos įvykis, tad mums vi- 
siemse bus tikrai įdomus. Todėl 
visi ateinančio sekmadienio. po
pietę paskirkim jų pasižiūrėji
mui, o ypač nepatingėkim atsi
vesti savo mažųjų, kuriems taip 
maža progų pamatyti ką nors 
gražaus ir įdomaus iš mūsų tau
tinio gyvenimo.

Spaudos vajaus proga ateiti
ninkų surengtas spalio 12 d. kon
certas praėjo su geru pasiseki
mu. Jame dalyvavo per 200 as
menų, o ateitininkų kuopos ka
sai jis davė $150 pelno. Meninę 
programą atliko V. Verikaičio 
vedamas vyru' kvartetas ir solis
tė Stefanija Mašalai tė.

Malonu konstatuoti, kad Ha
miltono at-kų kuopa, vadovauja
ma energingojo J. Pleinio, daug 
prisideda prie kolonijos lietuviš
kos veiklos. Šiuo metu jau bai
giama tvarkyti liet, biblioteka ir 
netrukus ji bus vėl atidaryta, 
įsigyta nauja didelė knygoms 
spinta, o pats knygynas papildy
tas daugeliu naujų lietuviškų 
leidinių.

Namų Fondas, kaip tas augąs 
jaunas stiprus lietuviškas ąžuo
lėlis, pradėjęs nuo mažos gilės, 
per pusantrų metu, nors pamažu, 
bet nuolatos augdamas šiandien 
jau pasiekė imponuojančios, pro
porcingai mūsų kolonijos dy
džiui, išvaizdos. Tikslią NF apy
skaitą išgirsime visuotinio narių 
susirinkimo metu,, kuris numaty
tas šaukti gruodžio mėnesį .

Ir vėl malonu supažindinti 
tautiečius su 5 nariais, paskyru
siais ar įnešusiais po šimtinę.

Mieloji Kukalienė Catherine,

Reiškiam nuoširdžią padėką už prisi
dėjimą mano vyro paskutiniame pager
bime: kun. dr. J. Tadarouskut, kuru Br. 
Jurkšui, kun. P. Ažubaliui, dr. Levins* 
kui, Hamiltono Lietuvių Bendruomenės 
valdybai, p.p. JazbuČioms, p.p. Gutaus
kams, p.p. Gargždžioms ir taip pat vi
siems kitiems atsilankiusiems į laidotu
ves, kurių negalim išvardyti.

Žmona Ona Jogmintenė, vaikai 
Paulina ir Vytas, ir žentas 

Martinaitis.

A. A. FELIKSUI KYBARTUI mirus,

dukrai B. Ignatavičienei bei Ignatavičių šeimai ir sūnui 

Juozui Kybartui, liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią 

užuojautą

J.

L. ir Vi. Kybartai, 
E. ir Alf. Kybartai.

Švento Tėvo atstovas J.E. ar- 
kiv. Giovanni Panico, lydimas 
J.E. vysk. A. Carter ir kitų augš- 
tų dvasiškių, išbuvo Sudburyje 
trejetą dienų ir aplankė įžymes
nes religines institucijas. Sek
madienio vakare miesto arenoje 
buvo iškilmingas priėmimas ku
riame dalyvavo apie 7.000 tikin
čiųjų. Sveikinimo žodį tarė dvie
jų didžiųjų tautinių grupių dva
siškiai anglų ir prancūzų kalbo
mis, o miesto burmistras visų 
sudburiečių vardu. Kadangi Sud 
bury yra net 39 tautinės grupės 
ir labai daug naujųjų ateivių, tai 
arkivyskupas ypatingai didelę 
dalį savo kalbos, pasakytos anglų 
ir prancūzų kalbomis, skyrė nau
jiesiems ateiviams. Kaip senuo
sius gyventojus, taip ir naujuo
sius ragino išmokti abi šio kraš
to valstybines kalbas. Naujuo
sius ateivius ragino išlaikyti sa-

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 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

SUDBURY Ont
vo tėvų tikėjimą, kultūrą ir pa
pročius. Ypač pabrėžė tikėjimą 
ir krikščionišką išauklėjimą. “Jū 
sų pareiga tas dvi brangenybes 
išlaikyti. Būtų labai liūdna, jei, 
dėl susidariusių naujų aplinky
bių, dėl medžiaginių gėrybių jas 
prarastumėte”. Čia sudarote 
mažumą ir stengiatės surasti 
tinkamą vietą kitų tarpe. Jūs 
tujite jausti pareigą būti rinkti
ne mažuma, sugebėti išlaikyti 
šventą tikėjimo palikimą ir sa
vo krikščioniškus papročius, ku- 
rius atsivežėte. Silpna mažuma 
dažnai tampa užmiršta ir apleis
ta mažuma. Naujame krašte tu
rite būti nepalaužiamos dvasios 
ir tvirto charakterio. Čia yra vi
sai kitokia aplinkuma, nei ta, ku
rią palikote. Čia kasdien sutinka
te kitokios galvosenos ir kitokio 
tikėjimo žmonių. Ar jūs norite, 
ar nenorite, tūkstančiai jus ste
bi ir žiūri, kaip elgiatės, kaip už
laikote savo tikėjimą. Labai svar 
bu, kad duotumėte gerą pavyz
dį, atlikdami sąžiningai savo ti- 
kėiimo pareigas”.

Po to buvo Mišios, per kurias 
giedojo anglų ir prancūzių mer
gaičių chorai, po Mišių buvo tau
tu rožančius, kuriame dalyvavo 
39 tautinės grupės daugiausiai 
tautiniais rūbais ir su tautinė
mis vėliavomis. Lietuvių grupę

Lietuvių Reprezentacinių Rū
mų Čikagoje projektą paruošė 
architektąs Jonas Stankus. Jis 
yra svarstomas Lietuvių Preky
bos Rūmų komisijos.

Ona Kaskas, 14 metų buvusi 
Metropolitan operos dainininkė 
apsigyveno Floridoje ir tenykš
čiame valstybiniame universite
te mokys dainavimo. Iki šiol ji 
8 metus tokį darbą dirbo Indiana 
universitete, Bloomington.

Petras Babickas, atvykęs iš 
Brazilijos, ruošia išleisti naglų, 
ispanų ir lietuvių kalbomis kny
gą apie Lietuvą Picturesque Li
thuania. Ji esanti jau spausdina
ma — deja, offsetu — turėsianti 
104 psl. ir 140 vaizdų. Knyga lei
džiama garbės leidėjų lėšomis.

Santara garbės filisteriais pa
kvietė dr. M. Gimbutienę, Ma
rių Katiliškį, Julių Kaupą, dr. 
H. Nagį, Joną Meką, Kostą Ost
rauską, Vincą Trumpą ir dr. Ant. 
Mačiuikienę.

Jeronimo Kačinsko simfoninį 
kūrinį “Didžioji šventisios že
mės Misterija” šį rudenį statys 
Hartfordo Muzikos konservato
rijos orkėstras, diriguojant Vyt. 
Marįjošiui. J .Kačinskas yra pa
kviestas diriguoti Bostono uni
versiteto simfoninį koncertą, ku
riame numatoma išpildyti lietu
vių kompozitorių kūrinius.

Žum. J. Vaidelys, sužalotas 
automobilio, iš ligoninės jau yra 
grįžęs, rankų kaulai sugijo, bet 
vienos rankos vis dar negali 
valdyti.

SLA yra viena stambiausių lie
tuvių šalpos organizacija, gyvuo
janti jau virš 70 metų. Jos cent
ras yra Niujorke, o daugybė sky
rių visoje plačioje Amerikoje. 
Kanadoje taipgi ši organizacija 
turi keletą skyrių: Montrealyje, 
Toronte, Hamiltone, St. Catha
rines. Jos Pildomosios Tarybos 
rinkimai vyksta kas dveji metai. 
Balsuojama uždarytais vokais, 
slaptai. Prieš rinkimus yra daro
mos nominacijos kandidatų. O 
vėliau jau vyksta patys rinki
mai. Toks nominuojamų kandi-

valktį pudra turi 
savyje alyvų.

VARTOJAMA IR PATIKIMA 17 0 0 LIGONINĖSE

vaikų pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimą.

vaikų pudra išlaiko 
vaikų odą sausą.

• MOTINOS! ..
vartokitZ.B.T.%^*.

' DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI ★ 

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

* KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* ĮVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

sudarė pora suaugusių ir pora 
jaunuolių tautiniais rūbais su 
Lietuvos trispalve.

St. Krivickas nusipirko namus. 
Šeštadienine mokyklą šiemet 

lanko 22 mokiniai, dirba trys 
mokytojai ir veikia 5 skyriai.

Sudburiškis.

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų siuntiniai į Vakarų VokieHfa 

ii Danijos sandėlių:
20 sv. cukraus ................. $3.75

100 sv. kvietinių miltų .... 12.70
20 sv. ryžių ....................... 5.85
14 sv. taukų ..................... 5.50
3 sv. kavos /dėžutė/ .. 9.80

Prisiųskite pinigus ir adresą ir gavėjas
per 2-3 savaites visus maisto siunti-

nius gaus.
Siuntiniai į Rutijos teritorijų:

Odos 2 poroms aulinių botu su prie
dais $45; 4 poroms $82. Galiu išsiųs
ti odos į Kanados teritoriją 2 porams 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

mu. Oda lobai geros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sarkomycin 5 gr. 
$29.00 su muitu ir visomis išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo džiovos, širdies, 

auąšto kraujo spaudimo ir kt.
2 kostiumams ir 2 pultoms medžiaga 
su pamušalais mo $50 Hd $100.

Carpatia Export
3S9 NOTRE DAME AVĖ.

WINNIPEG 2, M«r.
S«v. S. BUJOKAS.

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė 

atidaryta
1328 DUNDAS STREET WEST

(prie Atlantic restorano)
Telefonas LE. 2-8374

Veltui patikrinamas specialiu WATCH MASTER aparatu laikrodžių mechani
nis veikimas. Turime specialiai laikrodžių siuntimui į Lietuvą su netrukstan- 
čiomis spyruoklėmis ir nepraleidžiančius vendenj. Turime įvairių prekių, tinkan
čių dovanoms, kotp gintariniai karoliai, lietuviški albumai, piniginės, parkeriai 
ir kitos prekės. Europiškų radio aparatų įvairus pasirinkimas. Kviečiame visus 
atsilankyti ir įsitikinti mūsų maloni” ^tnmavimu ir prieinamomis kainomis.

YRA TELEVIZIJOS APARATŲ.

VYKSTANTIEMS j ROCHESTER!!
Aplankykite lietuvišką 

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

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.



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.

TtVIŠKtS ŽIBūaiAI
-j—- rr-r-r- ■ - S±š£

Pagoniška Lietuva pasvyra krikščiony

Tačiau sekančiais metais Jogaila j reikėjo: “apsaugos prieš Ordino 
Kęstutį nukelia ir išdavikiškai I godumą”. DANRAY

SHOES STORE

Artinasi Kalėdos!

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

iš Toronto Radio Stoties 
CKFH banga 1400.

iškilo sumanymas sutuokti Di 
mitro dukterį su Jogaila ir Lie-
> __ _ 1 Va A * _ A       _ • —   ♦ 

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

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

Kam teko stebėti istorinį fil
mą Richardas III, be abejonės, 
atsimena gražų grigorijonišką 
giedojimą. Tiesa, ten daininko 
nematyti, bet balsas lieka atmin
tyje. Tai gražus lygiai skamban
tis tenoras. Tikri filmų mėgėjai, 
be abejonės, buvo nuvykę pasi
žiūrėti kitą gražų ir populiarų 
filmą “Arrivederci Roma”. Čia 
kiekvieną pagauna ne vien ang
liškas populiarus to pačio pava
dinimo šlageris, bet ir gražios 
neapolitaniškos dainelės. Šių 
užsceninių dainavimų kaltinin
kas yra vienas mūsų kilimo dai
nininkas Peter Dimuantes. Tik
roji jo pavardė Petras Domijo- 
naitis. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą jo tėvelis, kilęs iš Kybartų, 
atvyko į Angliją. Čia susipažino 
su nuo Marijampolės kilusia lie
tuvaite ir ją vedė. Šeimą nutarė 
auginti Lietuvoje, todėl karui 
pasibaigus grįžo į Lietuvą, kur 
susilaukė keturių vaikų. Vėliau 
vėl grįžo atgal į Angliją, kur su
silaukė dar 6 vaikų, tarp jų ir 
Petro — dainininko. Motina bu
vusi dainininkė ir mokėjusi daug 
gražių dainų. Dar ir dabar Pet
ras atsimena, kaip motina dai
nuodavusi “Ar tu žinai mano 
broli, Kur tėviškėlė taip toli...” 
Jaunasis Petrukas visuomet no
rėdavęs pamatyti šį taip mamos 
mylimą kraštą, bet deja, atvy
kus neprašytiems' svečiams, jo 
planai aplankyti motinos apdai
nuotą tėviškėlę liko neįvykdyti.

Dar jaunas, būdamas Petras 
pradėjo dainininko karjerą įvai
riuose choruose kaip “boy-sopra- 
no”.‘ Karas įtraukė Petrą į savo 
sūkurį ir jį matome su “navy” 
uniforma, tarnaujantį karalienės 
laivyne. Karui besibaigiant lai
vas torpeduotas ir Petras atsidū
rė ligoninėje. Po karo įstpjo į Ro
yal Academy of Music Londone. 
Čia gauna stipendiją ir studijuo
ja dainavimą pas įvairius moky
tojus, tarp jų ir pas garsųjį Di 
Vorelį.

Pirmą sykį jam laimė nusišyp
sojo, kai po daugelio. “audition” 
papuolė į muzikinio veikalo 

‘Alice in Wonderland” vaidinto
jų sąrašą, kartu su garsių vardų 
artistais: Sybil Thorndike, Zena 
Sare ir kt. Dirigentas Muir Ma- 
thesson M.D., muzika Richard 
Addinsell. Nuo čia prasideda tik
roji Petro karjera kaip daininin
ko ir scenos artisto. Be jo neap
sieina joks didesnis vakarinio 
Londono sceninis pastatymas. 
Taip pat dalyvauja daugely fil
mų mažose rolėse. Gyvenantieji 
Anglijoje lietuviai galėjo girdėti 
jo balsą nežinodami, jog jo sa
vininkas yra lietuviškos kilmės.

Taip šešerius metus Petras iš
sibastė po londoniškes scenas, 
kol Anglijos Radio tinklas BBC 
pakvietė dalyvauti savose prog
ramose. Čia Petras dalyvauja

įvairiais atvejais, kaip rečitalis- 
tas ir televizijos artistas. Didelės 
pagalbos susilaukia iš garsiojo 
Anglijos kompozitoriaus ir taip 
vadinamo Anglijos kompozitorių 
dekano Vaughan R. Williams. 
Susidraugauja ir pasidaro jo šei
mos draugas, lankydamas jo na
mus ir sekdama? jo patarimus.

Kadangi dar jaunas ir-troško 
daugiau negu turėjo, todėl nuta
rė pasukti Kanados link, čia pa
ieškoti laimės. Taip šių metų lie
pos mėn. atsidūrė Toronte. Ži
noma pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi, nes veik viską reikėjo 
pradėti iš naujo. Šeima nemaža 
— žmona ir keturi vaikučiai. 
Duoną užsidirbti Petras pradėjo 
pirmu pasitaikiusiu darbu. Ta
čiau vargti ilgai neteko. CBC 
pakvietė keletai programų. Be
rods pirmutinis pasirodymas bu
vo spalio 9 d. Jis dainavo 12 dai
nų, parašytų Gustavo Holst taip 
vadinamoje “Wednesday Night”, 
programoje. Po to jau jį girdime 
“Morning show“ programoje. 
Dabar ruošiasi pirmam televizi
jos pasirodymui Gilbert ir Sulli
van operqje “Patience” Duke ro
lėje. Taip pat lapkričio 1 d. dai
nuos populiarioje “Songs of my 
People” programoje. Pamažu, 
bet ir čia Petras Domit onaitis 
išsiveržia. Sėkmės! Enigma.

Algirdo laikais senoji pagoniš
ka Lietuva pasiekė čiukurą. Nors 
abi jo žmonos buvo krikščionės 
“rusės”, Algirdas palaidotas pa
gal protėvių paprotį—sudengin- 
tas lauže, sėdėdamas ant balto 
žirgo. Paszkiewicz sako: “Algir
das turėjo d'delį autoritetą Lie
tuvoje. Darnus sutarimas su Kęs 
tučiu leido vartoti visas valsty
bės pajėgas ją ginti. Jo sūnūs 
buvo vyrai didelių ambicijų, 
vienas kitam nepasitikėjo, sky
rėsi pažiūromis dėl valstybės es
minių re'kalų, todėl Algirdui mi
lus suardė krašto vidaus susi
klausymą. Valstybės santvarko
je papūtė ardymo vėjai. Audro
se išdavystė grėsė valstybę su
griauti. Jose iškilo jaunas Jogai
la — neturėjęs didelio autorite
to, karo pajėgų, ar patyrimo val
dyti. Savo įspūdingumo nežiū
rint, jam pavyko kraštą apjung
ti, ribas apginti ir vokiečiu or
dinui suduoti lemtiną smūgį”.

P. toliau sako: “Po keleto me
tų draugingo bendradarbiavimo, 
tarp Jogailos ir Kęstučio kilo 
nesutikimo, daugiausiai dėl skir
tingų paž'ūrų kaip elgtis su vo
kiečiu ordinu. Kęstutis 1381 me
tais netikėtai nušalina Jogailą 
nuo sosto ir paima pats, valdyti.

apkrikštyti ir Lietuvos atsiliepi
mus.

Kaip žinoma, Mindaugas ap
sikrikštijo kataliku, bet sugrįžo 
pagonybėn. Daryta pastangų ap
krikštyti Traidenį. Pasinaudoda
mas Rygos arkivyskupo ginču su 
Livonijos Ordinu, kad arkivys
kupą paremtų, Vytenis pareiškė 
norą krikštytis. Gediminas norė
ta krikštytis ir rašinėjo laiškus 
šv. Tėvui, tėvams pranciškonams 
ir Hanzos miestų sąjungai. De
rybose su lenkų karalium Kazi
mieru Didžiuoju 1348-1349 me
tais, Kęstutis projektavęs Lie
tuvos krikštą ir norą paantrinęs 
1351 m. derybose su Liudviku 
Anjou. Atsiliepdamas į impera
toriaus Karlo IV laišką, Algirdas 
pasiuntė savo brolį (ar brolvai
kį) pareikšdamas norą krikšty
tis kataliku. Imperatorius pasiu
te Prahos arkivyskupą tartis, bet 
nieko neišėjo, nes Algirdas rei
kalavo sudrausti vokiečių Ordi
ną. Šv. Tėvas vėl kreipėsi į Al
girdą, Kęstutį ir Liubartą krikš
tytis. Todėl, P. sako, Lietuvos 
krikšto klausimas, galima sakyti, 
atsirado su Lietuvos valstybe. 
Jis pasiliko iki tol neišspręstas 
vien dėl to, kad niekas negalėjo 
prižadėti ko Lietuvai būtinai

LIETUVIŠKA 
RADIO PROGRAMA 

TORONTE

įkalina Krėvos pilyje, kur senu
kas netrukus mirė, spėjama, ne 
sava mirtimi. Sykiu su tėvu po 
sargyba laikomam Vytautui pa
vyko pasprukti pas ordiną, kurio 
paprašė globos kaip vasalas”.

To meto Lietuvai aštriai iški
lo painus galvosūkis. Ordino puo 
limams sustabdyti ir nuplėšti ta
riamų “misijonierių” kaukę, rei
kėjo krikštytis katalikais. Palai
kyti gi tautos norą kovoti prieš 
Ordiną reikėjo nepažeisti gilių 
tautos pagoniškų tradicijų. Pa
laikyti slavus prie Lietuvos rei
kėjo krikštytis pravoslavais. 
Lietuvos valdovai šitą būklę ge
rai suprato ir K. Chodnyckis sa
vo “Proby wprowadzenia chres- 
cijanstwa na Litwie przed r. 
1386” (Przęgląd Historiczny, nr. 
14, 1914), sakoma, išvardijąs vi
sus Vakarų bandymus Lietuvą

Jaunimo Dramos konkurso atgarsiai
KLB Kultūros Fondo skelbta

sis Jaunimo Dramos Konkur
sas, be jokio paties Kultūros 
Fondo kaltės pasibaigė skanda
lu. Konkurso jury komisija bu
vo sudaryta Montrealy: pirm. 
J. Kardelis, dr. H. Nagys, K. Ve
selka, J. Akstinas ir J. Žmuidzi- 
nas. Iš prisiųstųjų kūrinių komi
sija premijuotino nerado nei vie
no ir nutarė pasiūlyti Kultūros 
Fondui niekam premijos ne
skirti.

Kultūros Fondas dar nebuvo

Knygų, išpardavimas
NUOLAIDA IKI 90

Gabijos leidykla skelbia pigųjį knygų 
išpardavimą iki gruodžio 31 dienos.

Aleksandrijos šeikas. Houfo pasakos................. ..... ..........
Anapus teisybės. Ant. Gustaičio humor, eilėr. .... .. . ... 
Anoj pusėj ežero. P. Andriulio apysakos .............
Antanina Dambrauskaitė. Monografija ............................
Audra Žemaičiuose. VI. Andriukaičio apysaka ... 
Baltasis Vilkas. K. Binkio eiliuota pasaka ...................
Barono Miunchhauzeno nuotykiai. G. A. Buerger ........
Benamiai. J. Mikelionio įspūdžiu knyga ...........................
Daiktai ir nuorūkos. L. Žitkevičiaus lyr. ironijos ......
Doleris iš Pitsburgo. S. Zobarsko apysakos ....................
Don Kamiliaus mažasis pasaulis. Guarechi romanas .... 
Etapai. J. Kėkšto poezija .. ....... . .
Gabija. Neperiod. lit. žurnalas Nr. 1,2,3/4,5 po ..........
Gyvačių lizdas. F. Mauriac romanas .....................
Kaimynai. J. Paukštelio romanas ....................... ......
Kartuvės. J. Gailiaus apysaka ....... ............ ............
Komunizmo pagrindai. J. Venckaus studija ..................
Konradas Valenrodas. A. Mickevičiaus apysaka .......
Kraujas ir kerštas. V. Kirlio novelės ...............................
Laivai palaužtom burėm. S. Santvara poezija ............
Lapės pasaka. V. Pietraio pasakos ...........  ...............
Liaudies dainos. K. V. Banaičio gaidos III sqs.' . ... 
Lietuvybės silpnėjimo priežastys. Prel. J. Balkūno stroig- 
Lietuvos Himnas. M. Petrausko gaidos ......
Lietuvių archyvas — bolševizmo metai. J. Prunskis 
Literatūros metraštis Gabija. 70 autorių ..........................
Medinis arklys. E. Williams išgyvenimai nelaisvėje 
Mėnuo vadinamas medaus. N. Mazalaitės apysaka 
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas 
Motulė paviliojo. Lazdynu Pelėdos apysaka 
Mūsų protėvių pažiūros j mirtį ir stelų. M. Alseikaitės - 

Gimbutienės studija ...........................................
Pabučiavimas. J. Grušo novelės ............
Paklydę paukščiai. J. Jankaus romanas Id......................
Paklydę paukščiai. II d...........................................................
Pasakojimai. A. Vaičiulaičio novelės ...............................
Per Klausučių ūlytėlę. L. Dovydėno apysaka 
Petras Kiaulėnas. M. Scherer monografija 
Petras ir Liucija. R. Rolland romanas .......... .....*...........
Po pilkais debesėliais. S. Lauciaus eiler. ’........
Po raganos kirviu. J. Jankaus pasaka ............................
Po 1000 kaukių. P. J otulio įspūdžiai ...............
Proza. Landsbergio, Mekų ir Lėto novelės ■. ..<
Ramybė man. J. Kėkšto eilėraščiai ... *.. ..7......... .7...
Raudoni batukai. J. Savickio novelės ......... ..................
Raudonasis tvanas. I. Šeiniaus užrašai ............................
Sielvarto raudos. V. Joniko poezija
širdis pergamente. K. Grigaitytės poezija
Tėvynė Lietuva. V. Augustino vaizdų albumas
Tipelis. Pulgio Andriušio romanas ........... .......
Tropikų elegijos. A. GriciaOs lyrika ...............................
Uždraustos stebuklas. S. Būdavo romanas .......
Vaikų knygelė. M. Valančiaus apsakymai .....................
Vilniaus varpai. K. Brodūno sonetai ....... . ............z........

Nei C.O.D. nei skolon knygos nusiunčiamos. Užsakymai priimami nemažesni kaip 
$1.00 vertės. Užsakę knygų už $5.00, dalyvauja dovanų paskirstyme, kur burtų 
keltu galimo laimėti tris knygų bibliotekas /po 25 knygos/ $158,25 vertės. Kei
kūnų knygų yra ribotas kiekis, ir leidykla negarantuoja pilnų vėlesnių užsakymų 
Hpildymų.

UŽSAKYMUS IR PINIGUS SIUSKITE;

GABIJA, P.O.B. 355, WYANDANCH, N.Y.
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$1.25 $0.80
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gavęs jury komisijos pranešimo, 

rodė žinutė, kurioje atidengia
mos konkurso paslaptys, net pa
skelbiamos konkurse dalyvavu
siu rašytojų tikrosios pavardės.

Šitokis nekorektiškas pasielgi
mas sukėlė rašytojų protestą, 
ypač tų, kurie dalyvavo konkur
se. Vyt. Alantas net parašė ilgą 
protesto raštą “Nepr. Lietuvai”, 
kaltindamas kartu ir visą jury 
komisiją (Literatūros konkursų 
žlugdytojai, “NL” Nr. 39). Liet 
Rašytojų D-jos valdyba paskel
bė oficialų pareiškimą, kuriame 
pavardžių bei jų kūrinių paskel
bimas taip pat pasmerkiamas. 
Pareiškimo pabaigoje sakoma:

“Rašytojų D-ja laiko, jog ši
tokiu viešu paskelbimu ne tik 
įžeidžiami visi konkurso daly
viai, bet kartu ir pažeidžiamas 
slaptumo principas. Po tokio įvy
kio rašytojai turi pagrindo ne
tekti pasitikėjimo konkursų skel 
bėjais, o jeigu dar kartą- pasi
kartotų toks netaktas, tai LRD 
valdyba įspėja rašytojus laikytis 
atokiau nuo šitokių konkursų”.

Dar po poros savaičių pasiro
dė pačios jury komisijos pareiš
kimas, kad “N. Liet.” atspaus
dintoji žinutė nebuvusi komisi
jos protokolas ir pavardės buvę 
atspausdintos per neapsižiūrėji
mą “NL” redakcijos “be jury ko
misijos žinios ir įgaliojimo”. Ju
ry k-ja apgailestaujanti įvykį

Todėl, be abejojimo, ir Jogai
la, tęsdamas savo protėvių poli- 

> tiką, dairėsi, kur ir kaip krikšty
tis. Pirmiausia akį pasuko pasi
daryti “rusu”. Žurnale “Istori- 
českije Zapiski” (nr.24, 1947 m.), 
L. Čerepnikas, paskelbęs straips
nį “Dogovornije i duchovyje gra 
moty Dmitrija Donskogo kak is- 
točnik izučenije političeskoj is- 
torii velikovo kmažestva Mos- 
kovskogo”, kur iškėlė mūsų isto
rijoj neminimą planą sutuokti 
Dimitro dukrą su Jogaila ir Lie
tuvą apkrikštyti “rusų” apeigom. 
Čerepnikas dokumentus pakar
toja ir veikale “Ruskije feodal
ui j e archyvy XIV-XV viekov”, 
tomas I, 1948 m. P. sako: “1380 
metai buvo begalo svarbūs Mas
kvai. Jos kunigaikštis Dimitras 
sumanė užbėgti už akių totorių 
Mamajaus chano puolimui ir 
pats nužygiavo iki Dono upės. 
Čia, rugsėjo mėn. įvyko garsus 
Kulikovo mūšis, pasibaigęs dide
le Maskvos pergale. Vykdyda
mas tėvo (Algirdo) politiką su 
totoriais, Jngąįjg buvo išsiruo-
šęs ir žygiavo padėti Mamajui, 
planuodamas susitikti ties Okos 
upe rugsėjo pradžioje. Dim'trui 
pralaimėjus, Lietuvos įtaka juk 
būtų praplitusi Okos ir Volgos 
paupiais. Prieš Jogailą maištavę 
broliai būtų palenkti nusilenkti, 
o, kas svarbiausia, Lietuvos sie
na būtų buvusi saugi rytuose.

Bet tyčiomis, ar ne, Jogaila sa
vo žygiavimą nudelsė ir gavo ži
nią apie Mamajaus pralaimėji
mą. Dimitras neilgai pergale 
džiaugėsi, nes 1382 m. Tochtami- 
šas nudegino Maskvą ir žiauriai 
kraštą nuteriojo, po dviejų metų 
apkraudamas sunkia duokle. Di
mitras atsidūrė nemalonioje būk 
įėję ir pradėjo dairytis paramos. 
Čia tai, kaip Čerepnino surasti 
dokumentai - laiškai parodo, ir

lių datų. Jas išardė nesutariami 
dalykai. Jogaila norėjo pasielgti 
kaip tėvas Algirdas: vesti nesi- 
krikštydamas, žadėdamas krikš
tytis vėliau, jei gaus reikiamos 
paramos kovai su Ordinu. Mask
va tokios paramos negalėjo duo
ti, nes pati ieškojo paramos prieš 
totorius. O tokią paramą teikti 
nebuvo Lietuvos valstybės inte
resas. Lietuva siekė Maskvos įta 
ką slavų žemėse susilpninti, ne 
sustiprint'. Dėlto juk Algirdas 
trissyk žygiavo į Maskvą ir pa
darė sutartį su totorių Mamaju.

Nors tai buvo prieš Lietuvos 
interesus ir ne Jogaila derybas 
dėl šito sumanymo pradėjo, bet, 
matyti, Lietuvos pusėje buvo 
stiprių pritarėjų. Pirmon galvon 
gal Jogailos motina, gabi Tvė
rės kunigaikštytė Julijona. Tvė
rė buvo arši Maskvos priešinin
kė. Pritarėjai ne tiek gal norėjo 
padėti Maskvai prieš totorius, 
kiek Lietuvą padaryti “rusiška” 
tikyba. Jų tarpe gal buvo Algir
do sūnus “rusas” Andrius, Po
locko kunigaikštis. Sumanymą 
rėmė ir Dimitro draugas, Sera- 
pnino kunigaikštis Vladimiras, 
vedęs Algirdo dukterį Eleną. To
kiu būdu Maskvon pavasarį 1384 
m. nuvyko Jogailos brolis Skir
gaila tartis.

Čerepninas sako: “Šitas pla
čiai užsimotas Lietuvos - Mask
vos susitarimas neįvyko, nes Jo
gailos dvare lenkų įtaka buvo 
stipresnė, negu rusų. Ji nuvedė 
Jogailą vesti Jadvygą ir sudaryti 
Krėvoje Lietuvos - Lenkijos uni
ją”. Paškevičiui ši pažiūra neiš- 
rodo ganėtinai įrodyta. Sako: 
“Nerandame priežasčių lenkų 
pusėje, kodėl lenkai būtų siekę 
suardyti Jogailos sumanymą 
vesti Dimitro dukterį”.

Lenkijos ir Vengrijos karalius 
Liudvikas Anjou mirė rugsėjo 
mėn. 1382 metais — tais pačiais, 
kuriuose Tochtamišas nudegino 
Maskvą. Lenkijos sostą jis pa
skyrė vyresnei dukteriai Mari
jai, aplinkybėms pasikeitus, naš
lė Elzbieta, 1383 metų vasarą pa
siūlė lenkams imti Jadvygą. Ap
vainikavus Lenkijos valdove, mo 
tina reikalavo ją dar sugrąžinti 
Vengrijon trims metams subręs
ti. Dauguma lenkų šlėktų linko 
prie kitų kandidatų, o po Jadvy
gos apvainikavimo daugelis ma
nė, kad bus ilgas protarpis be 
valdovės arba, kad Jadvyga nie
kad nevaldys. Tokiu būdu, P. sa
ko, 1384 m. pavasarį akių į Jad
vygą Jogailai nebuvo ko kreipti 
ir geriausia nuotaka buvo Dimit
ro duktė. Jis čia nebūtų taip toli 
ėjęs, jei Krokuvoje būtų buvę 
kokių nors vilčių. Jadvyga Len
kijon atvykusi rudenį 1384 me
tais (gal vasaros pabaigoje). To
dėl mintis apie jos vedybas ne
galėjo anksčiau atsirasti, kaip tų 
metų viduryje ar dar vėliau. Tai 
minčiai iškilus, gal pradėjo veik
ti Jogailos ambicija: juk Lenki
jos karalius turėtų daugiau auto-

(Nukelta į 7 psl.)

Kultūros ir knygy pasauly
Dail. Ad. Varnas nupiešė M. 

Čiurlionio portretą.
Čiurlionio vardo galerija ati

daryta Čikagos Liet. Jaunimo 
Centre (Tėvų Jėzuitų) spalio 20 
d. Rartu atidaryta ir 18 dailinin
kų darbų paroda.

Dail. Puzinas laimėjo dvi pre
mijas: už kūrinį Moteris Art lea
gue of Long Island 27-oje meti
nėje parodoje ir už paveikslą 
“Užmiršta gatvė” Allied Artist 
of America Inc. parodoj National

ir konkurso dalyvius atsiprašan- j Academy of Delysing Niujorke, 
ti. Be abejonės, čia norėta pasa
kyti, kad tai buvo padaryta ne 
“be jury komisijos žinios”, bet be 
visų jos narių žinios, nes jury 
komisijos pirmininkas buvo pats 
“NL” redaktorius.

Visoje šioje istorijoje yra dar 
vienas įdomus dalykas. Nors kon 
kursas vyko ir nusikaltimas įvy
ko Kanadoje, tačiau, išskyrus ra
šytojo Alanto protestą, kanadiš- 
koje lietuvių spaudoje nepasiro
dė nei vienas iš minėtų doku
mentų. Kažkodėl konkurso ju
ry komisijos pirmininkas net ko
misijos pareiškimo neišspausdi
no nei savame laikrašty, nei jo 
neprisiuntė ir “TŽ”, nejaugi tai 
neliečia Kanados lietuvių?

Redakciiai prisiųsta
Lietuviu Dienos, 1957 m. spa

lio mėn., 30 psl.
Šiame nr. paminimas spaudos 

mėnuo, spausdinamas pasikalbė
jimas su Lietuvos atstovu Vati
kane, paminima prof. M. Biržiš
kos 75 m. sukaktis, Ivaškienės t. 
šokių grupės 20 m. sukaktis, 
skulptorius Zorach ir daug kitos 
medžiagos.

Vytis, No. 10 — Vol. 43, Spalis 
1957, 24 psl.

Numery spausdinama medžia
ga iš rugpiūčio 8-11 įvykusio Los 
Angeles vyčių seimo.

V-os Kanados Lietuvių Dienos 
Metraštis, išleistas atžymėti V 
jubiliejinei Kanados lietuvių 
dienai, įvykusiai š.m. rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1,2 d.d. Niagara 
Falls. Metraštis išleistas Dienos 
rengimo komiteto, redaguotas 
K. Žukausko. Tai puikus ir ver
tingas leidinys, didelis įnašas 
mūsų išeivijos istorijoje. Atei
ties kartos kada nors vartyda
mos šio metraščio lapus, prisi
mins laikotarpį, kada lietuviai 
išsiblaškę po visą žemės rutulį 
kovojo dėl savo tautinės egzis
tencijos, šias mūsų kovos pastan
gas, tinkamai įvertins ir supras. 
Metraštis turi 178 psl. Pradžioje 
Valdžios atstovų ir mūsų augštų- 
jų pareigūnų sveikinimai, pareiš
kimai ir jų fotografijos, toliau 
seka mūsų žymiųjų visuomenin- 
kų straipsniai. Rašo: J. Kardelis,

Žibintas, religinės kultūros 
žurnalas, 1957 m. spalis, Nr. 5 
(17); 129-160 pd.

Šitam nr. rašo: Mons. K. Raz
minas, kun. dr. P. Aleksa, dr. P. 
Stankūnas, J. Gailius, Ant. Pač- 
kauskas, M. M-tis, Sės. A. čyzai- 
tė; J. Kuzmickis, C. M. Carthy, 
prof. F. J. Connell.

Skautų Aidas, 1957 m. spalio 
mėn., Nr. 10, 24 psl.

Pasaulio lietuvių bendruomenė; 
dr. A. Šapoka, 400 metų Lietuvos 
kaimui; dr. jur. M. Anysas, Klai
pėdos krašto ir uosto reikšmė 
Lietuvai; A. Rinkūnas, Mūsų pa
auglių klausimas; kun. J. Gutas, 
Katalikų religinės bendruome
nės reikalai; J. Skučas, Savitar
pinės pagalbos reikalu; dr. P. 
Ancevičius, Sovietų imperijos 
griuvimas; Iz. Matusevičiūtė, 
KLB Kultūros Fondas; L. Giri
nis, Fondas, kurį visi privalo 
remti; inž. P. Lelis, Vasario 16 
gimnazija. Toliau kaip veidro
dyje atsispindi Kanadoj veikian
čių liet, organizacijų veikla, gau
siai iliustruota nuotraukomis bei 
statistika, šį puikų leidinį ver
tėtų įsigyti kiekvienam lietuviui. 
Kaina tik $1. Norintieji metraš
tį įsigyti, gali kreiptis šiuo adre
su: A. Kalvaitis, 52 Riverbank 
St., Welland. Ont.

Wellando apyL v-ba. 
CBC ORKESTRAS 

PAKVIESTAS Į EUROPĄ 
(CSc) Canadian Broadcasting 

Corporation svarsto gautą kieti- 
mą jos simfoniniam orkestrui 
dalyvauti sekančią vasarą tri
juose koncertuose vakarų sosti
nėse.

Orkestras pakviestas koncer
tuoti Edinburgo Tarptautiniame 
festivalyje, Londono Promena
dos koncertuose ir Briuselio Pa
saulinėje - Tarptautinėje paro
doje. Tai būtų pirmasis Kanados 
simfoninio koncerto išvykimas 
su koncertais į užjūrius. Mini
masis orkestras ką tik baigė sa
vo koncertų eilę Stradfordo Seks 
pyro festivalyje Kanadoje.

Jei CBC vadovybė nusistatys 
orkestrą į gastroles išleisti, tai 
manoma jas praplėsti, aplan
kant su koncertais ir kitas Eu
ropos valstybes, sugalštant tam 
reikalui apie dvi savaites.

T ėvynės 
Prisiminimai”

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

Jūsų, giminės laukia 
nekantriai.
Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 

arba labai patogūs ypatingai geri 
europietiški, kaip rodo. 

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 Nr. 500

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

Kaina $11.95.

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

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

Nr. 427

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

DIDELIS PASIRINKIMAS

Nr. 2534
Rudi veršiuko odos pusaugš- 
čiais kulnimis, odiniai puspa- 

\ džiai. Išmieros 4% iki 10 Nr. 
’ Plačiai europietiškai kojai.

Kaina $11.95

Mes pustančiame į bet kurią Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

atsiuntus čekį Danray Shoes Store 
1229 Dundas St. W>, Toronto, OnL



J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
PERKANT AR PARDUODANT BET KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, KREIPKITĖS I ŠIĄ LIETUVIAMS GERAI ŽI
NOMĄ FIRMĄ. TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ ĮVAIRIŲ 
NAMŲ, BIZNIŲ, SKLYPŲ, TABAKO FARMŲ, APARTMEN- 
TŲ IR KITOKIŲ NUOSAVYBIŲ. SUDAROME PASKOLAS.
. - Giodstone - College
$1.500 or mažiau įmokėti, 6 kamba
rių namas, moderni virtuvė, geras šil- 
dymek, švarus viduje, viena skola 10
metų.

* Humberside Ave. - Keele 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis narnos, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, moderni virtuve, 2 

.vonios, geros ir ilgos iŠsimokėjimo są
lygos. Turi būti parduotas.

Gladstone - Bloor
I$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
jnamas, 2 mod. vonios, išilginis pla- 
įnas, švarus viduje.

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

; tos.
High Park Blvd. - Roncesvalles 

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 mod. vir
tuvės, alyva šildomas, garažas, turi 
būti parduotas.

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

Jone - Bloor
$5.500 įmokėti, puikus 7 kambarių 
mū.mis namas, atskiras, kvadratinis! 
planas, mod. virtuvė, mod. vonioj 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

Bloor - Havelock
$5.500 įmokėti, 8* kambarių mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomas, garažas.

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

Pacific Ave. - Bloor
$7.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 3 
modi 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 šildomas, pui
kus pirkinys, labai geras nuomavimui, 
namas be skolų.

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

Constance A've. - High Park 
$7.500 įmokėti, 1 1 kambarių atski- 

■ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo- 
nios, vandeniu alyva šildomos, gara
žas. Geros iŠsimokėjimo sąlygos.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

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

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

Dėmesio! I
Nepaprastas pirkinys, netoli St. Clair, parduodamas 6 kambarių 
gero mūro namas. Didelis kiemas, garažas. Mažas įmokėjimas. 
Pilna kaina $12.900. Be morgičių. Savininkė Amerikoj.

Teirautis:
B. SERGAUTIS Real Estate

817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spodino-College/
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze •— šveicavimo 
darbai — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans-
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS. 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
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 mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

a. Morris
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St W. - - • Telef. LE. 4-8459

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Jums patarnaus:
P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS

Namų tel. WA. 1-7672 Nemu tel. EM. 4-9641 Narni; tel. RO. 7-1948 
ir EM. 6-0091 V. MORRIS

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

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

VAISTAI LIETUVON!
IŠGELBEfctTE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO 

GIMINĖMS IB DRAUGAMS VAISTU.
iRašvkite. telefonu kito nr atvvkitc pas mus

IMAITliAUU;y DEPENDABLE DRUG STORE
1111 Dundas St. W.. Ossingfon kampas (pries Lietuvių Namus) 

Telefonas LE, 6-2139

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

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9M7 
čia |>at galima užsisakyti laivams motoras bsi Įvairius medžioklinius Šautams.

$4.000 įmokėti, 8 kombortų per 2 
ougštus, mūrinis narnos. Alyva šil
domas, dvi vonios, dvi virtuvės. /Taip 
kaip dupleksas/. Garažas. Viena sko
la balansui. Tuojau galimo 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 
apšildomas, 2 vonios, 2 virtuvės. Taip 
kaip dupleksas. Bloor - Dufferin raj.

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

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

Baby Point. Gražus 7 kambarių 
per du augštus mūrinis atskiros 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 narnas^ Dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas, 3 vonios, 
3 virtuvės. Viena skola balansui.

4 butų 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 narnos, 
pilnai išnuomotos ir duoda geras pa
jamos. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Viena skola ’ balansui 10 metų.

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

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

TeL darbo LE. 1-2471 
Namų LE. 6-1410

Vyčio Bnios
Jau isąjo Vytiečių Dienų Nr. 6, 

redaguojamas naujojo redakto
riaus K. Lukošiaus.

Vyčio krepšinio komanda, dau 
gumoje sudaryta iš jaunųjų krep 
šininkų, pirmenybėms užsire
gistravo Church lygos Interme
diate A grupėje.

Tie patys krepšininkai sekma
dienį pralaimėjo pirmąsias drau
giškas rungtynes H. Kovui 48:46. 
Žaidė: Gvildys 15, Gudas 13, 
Duliūnas 10, Barškėtis 4, Stir- 
bys, Strimaitis 4.

Neatsilieka ir krepšininkės. 
Abi komandos jau žaidė po vie
nas rungtynes. Jaunosios krepši
ninkės CYO pirmenybėse pra
laimėjo Aušrai 34:17. Visus krep
šius sumetė E. Kronaitė. Moterys 
tos pačios lygos pirmenybėse ne
įtikėtina pasekme 77:0 nugalėjo 
St. Brigds komandą. Žaidė: Kas- 
peravičiūtė 4, Urbonaitė 18, O. 
Žėkaitė 20, Kriaučiūnaitė 12, Rut 
kauskaitė, E. Kronaitė 14, E. Žė
kaitė 7, Černiauskaitė 2.

Paskutiniuoju laiku Vytis su
ruošė keletą gerai pavykusių pa
rengimų. Sekmadienio vakarė
liai šv. Jono parapijos salėje įėjo 
į nuolatines vėžes ir sutraukia 
daug jaunimo. Praėjusio sekma
dienio vakarėlio programoj visi 
žavėjosi puikiu A. Simanavičiaus 
dainavimu ir tikisi jį dažniau iš
girsti. Gražiai praėjo ir šeštadie
nį Prisikėlimo par. salėje įvykęs 
parengimas. Sekančio sekmadie
nio vakarėlis šv. Jono par. salė
je, kur. rengia jaunieji krepši
ninkai, praeis Halloween ženkle. 
Numatomos įvairenybės, o šo
kiams tikimasi susilaukti raga
nų bei šmėklų. A. S.

*

Aušlros žinios
Praėjusį sekmadienį klubo su

sirinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba: B. Sapijonienė, D. Lau-

Gyvenimas Lietuvoj
(Atkelta iš 2 psl.) 

vienas kolūkis šitą amuniciją 
turi. Gi miestai dar turtingesni 
transporte. O kur traktoriai, 
kombainai ir kitokia mūsų tech
nika. Sunku jums čia viską apra
šyti.

Be to, šiuo metu po Lietuvą 
važinėja Kanados lietuvių dele
gacija. Jeigu Jums būtų neaiš
ku, ką aš čia rašau, tai gal prie 
progos teks su jais susitikti, tai 
jie Jums išaiškys. Ir aš čiut .su 
jais nesusitikau, tik dieną per 
vėlai sužinojau, kad jie buvo Ma 
rijampolėj atsilankę. Taip ir li
kau su jais nesusitikęs. Gal vė
liau daugiau pasikalbėsim šiom 
žiniom...

... Mįslyši, broli, kad aš da
bar prisigyriau. Kils tau klau
simas: “Iš kur jūs pinigų gau
nat?” Jei pirmininkai gauna iki 
2.000 per mėnesį ir dar darba
dienių daugiau šimto, buhalte
riai 80% kaip pirmininkas, bri- 
gadieriai 200 rublių ir kita vi
sokia načalstva. O kur fermų 
vedėjai, sandėlininkai, didžiausi 
kombinatoriai. Ot čia ir pas mus 
pinigai randasi...”

d

Pirmoji komunija. 
Vestuvės. Pypkė. Liūtis.

1957 m. rugsėjo l4
“... Ačiū už laiškelį ir už nuo

traukas. Kaip gražu pas jus ir 
koks Jonukas laimingas, kokios 
gražios gražios katalikų tikėji
mo tradicijos. Žiūrim į nuotrau
kėles tik ką parėję iš darbo pie
tauti ir gėrimės Jonuku ir visais 
Jumis. Pas mus irgi vaikučiai 
eina prie Pirmos Komunijos. Pa
ruošia juos mamos arba kokia tai 
senutė. Žinot, dabar pas mus 

J. Tamunionis ir F. Rusenąs. Vai 
dyba pasiskirstys pareigomis šią 
savaitę. Susirinkimas ir n. val
dyba nuoširdžiai dėkoja buvu
siai valdybai, ypatingai K. Sa- 
počkinui už tą nuoširdų darbą 
ir pasišventimą besirūpinant 
klubo gerove ir veikla. Susirin
kime buvo iškelta visa eilė pa
siūlymų ir sumanymų liečiančių 
klubo socialinę, visuomeninę ir 
sportinę veiklą. Šiuo metu klu
bas turi 153 narius. Šiais metais 
įstojo 32 nauji nariai.

—Naujai susiorganizavusi šach 
matininkų sekcija pradeda indi
vidualinį turnyrą. Taip pat da
lyvaus Toronto lygoje, “B” kla
sėje, turnyre. Lygos turnyre 
žais: V. Petrauskas, V. Genčius, 
J. Matulionis, P. Mačiulaitis,'V. 
Rukšys, A. Simanavičius, B. Gen 
čius, M. Vitalis, A. Trečiokas, 
M. šlapšys.

— CYO mergaičių krepšinio 
lygos rungtynės: Aušra j. laimė
jo prieš Vyčio j. 34:17; Aušrą s., 
neatvykus Christ the King ko
mandai, laimėjimą gavo be žai
dynių. Sekančios rungtynės 
įvyks šį sekmadienį Loretto pa
talpose. 1 vai. p.p. Aušra j. - St. 
Basils m.; 2 vai. p.p. Aušra s. - 
St. Cecilia s.

— Šį sekmadienį 12.45 vai. p.p. 
draugiškos rungtynės su Tri
dents. Aikštėje matysime Auš
ros ir Vyčio geriausius krepši
ninkus, kurie sekantį savaitgalį 
vyksta į Čikagą dalyvauti Lie
tuvos čempijonato 20 metų pa
minėjime. Vyčiui atsisakius da
lyvauti, buvo sudaryta iš Aušros 
ir Vyčio žaidėjų “Toronto” ko
manda. Gaila, kad A. Buntinas 
tą šeštadienį turi futbolo rung
tynes Montrealyje. “Torontui” 
linkime sėkmingai apginti savo 
miesto vardą. T. P.

laisva. Kaip kas nori, taip ir da
ro. Bet kaip mes įsitikinom šia 
dabartimi ir daug šešėlių teko 
mums praleisti, tai kas pradė
jęs vienu keliu eiti ir ėjo, visa
da laimėjo, nieks jokių preten
zijų neprimetė... Mes pasigėrė^- 
jom nuotraukėlėmis ir tuo gra
žiu pasipuošimu berniukų ir 
mergaičių. Įsižiūrėjom — mer
gaitės net su ^elionukais užsi
dėję, vos tik ant nuotraukos ma
tyti, o berniukai tartum angelai
čiai tvirtai; stovėdami laiko ran
kose po žvakutę su rūta ir kas
pinėliu perrištą...

“...Žiūrite į mus B. vestuvių 
nuotraukoje ir visa įspėjate — 
kad vengta išlaidų ir visa ko tik 
maža. Pulko buvo su jaunaisiais 
tik penkios poros. Vestuves kėlė 
tik dėl to, kad jaunajai (kaip iš 
šalies girdėti) drabužius par
siuntė josios dėdė iš Amerikos 
— velioną, suknelę, batus, ir B. 
baltinius. Tai kad turėtų paro
dymą — ne žodžiu, kad jau ap
sivedė, bet kad ir nuotrauka 
būtų...”

“... Džiaugiuosi, kad jau net 
dvi pypkes įsigysiu. Jau buvau 
visai nusigyvenęs nuo pypkio— 
perskilo, tai dratu buvau suver
žęs. Algis važinėjo ir Minske už
tiko tvirtesnį, tai nupirko. Tai 
tuom syk vėl rūkau, dūmą trau
kiu ir kolchoze dirbu —

“... Labai blogas oras. Jau be
veik du mėnesiu kaip lyja. Bul
vės jau daugumo supūdytos, kad 
net turėjo nukasti. O mūs pakol 
kas nesupuvo. Nuotakioj vietoj 
pasodintos. Buvo kraščiukas ap- 
gedusių, tai nukasėm ir kiaulėm 
sušėrėm. Dabar vieni rugius sė- 
jam ,kuliam, vasarojų vežam — 
visi darbai ant vien eina...”

■MMMMMnoBK rrin

Aušros šachmatų sekcija
Po visuotinio Aušros klubo 

susirinkimo šachmatininkai iš
traukė burtų numerius savo in
dividualiam turnyrui. Bus žai
džiama "Bound Robin“ sistema 
— kiekvienas su kiekvienu po 
vieną partiją pagal “Bergerio 
lentelę’'. Galutinė turnyro baigi
mo data: 1958. III. 2. Oficiali lo
šimo vieta—Prisikėlimo parapi
jos salė. Laikrodžio naudojimas 
po 40 ėjimų per pirmas 2 vai 
Partijos užrašymas — būtinas, 
bet kuria kalba (lietuvių, anglų 
arkt.).

Žaidėjai pasiskirstė burtų ke
liu:

1. Beresnevičius Alb. LE.5-6739
2. Rukšys VI. LE.6-3307
3. Šlapšys M. LE.4-5039
4. Petrauskas V. LE.1-7017
5. Mačiulaitis P. LE.6-2845
6. Tikuišis V. LE.4-6936
7. Kazlauskas S. LE.5-1843
8. Genčius V. BE.3-6829
9. Simanavičius A. LE.4-6137

10. Trečiokas A. LE.3-9907
11. Genčius Br. LE.2-8531
12. Vitalis M. LE.6-9141

P. K. Mačiulaitis, sekc. vad.
(E) Krepšininkė Gražina Ta- 

levičiūtė dalyvauja Brazilijoje 
vykstančiose II pasaslio moterų 
pirmenybėse Sovietų Sąjungos 
komandos sąstate.

(E) Pabaltijo ir Gudijos spar
takiada prasidėjo Vilniuj rugsė- 
sėjo 22 d. Iš Lietuvos sportinin
kų dalyvavo 333, kurių tarpe 45 
sporto meisteriai. Viso dalyvavo 
1.300 sportininkų. Lietuvių spor 
tininkų tarpe dalyvavo ir tarp
tautinio masto rekordininkai Pi- 
pynė, Mykolas ir Alfonsas Ru- 
dzinskai, Baltušnikas, Sasnaus
kienė ir kiti. K. Preikšas, parti
jos centro ir vyriausybės vardu 
atidarydamas spartakiadą, neiš
kentė nepabrėžęs, kad Pabaltijo 
respublikų sportininkų olimpi
niai ir kitokie tarptautiniai lai
mėjimai esą pasiekti “komunis
tų partijos ir tarybinės vyriau
sybės rūpinimosi kūno kultūros 
ir sporto vystymosi dėka”. Spar
takiadoje Lietuvos sportininkai 
pasirodė kostiumais su užrašu 
“Lietuva”. Kaip kitaip ir atskirsi 
Lietuvos sportininkus nuo Lat
vijos ir kitų kraštų. Bet kodėl 
sovietinės įstaigos iki paskuti
ni ausiu laikų nuslepia Lietuvos 
kilmę tų lietuvių sportininkų, 
kurie dalyvauja sportinėse var
žybose Maskvoje ir užsienyje? 
Kodėl juos garsina Sovietų Są
jungos, o ne Lietuvos (nors bent 
“Lietuvos TSR”) sportininkais? 
Tokia tautinės kilmės uzurpaci- 
ja yra antisportinė iki gyvo kau
lo, kuo turėtų labiau susidomėti 
ir tarptautinės sporto instituci
jos.

WINNIPEG, Man.
Atitaisymas. “TŽ” nr. 42 pa

rašyta, kad Jonas Palulis iš 
Haw Junction, aukojo Winnipe- 
go bažnyčios statybai $11. Iš tik
ro jis aukojo $100, dėl įvykusios 
korektūrinės klaidos Joną Palulį 
labai atsiprašau.

Kun. J. Bertašius, 
šv. Kazimiero liet. bažn. kleb.
Bazaras - mugė. Parapijos ba- 

zaras - mugė įvyks grudožio 5, 
6 ir 7 d.d. Kas vakaras bus lote
rija, veiks lošimų stalai ir kitos 
pramogos. Bus bufetas, galės 
gauti šiltą vakarienę. Gautas 
pelnas bus skirtas bažnyčios 
fronto užbaigimui.

Janina ir Antanas Kuncaičiai 
susilaukė sūnaus.

Dr. Gedgaudas grįžo iš JAV ir 
vėl dirba St. Boniface ligoninėje.

Šeštadieninėje mokykloje mo
kytojauja G. Galminienė.

PIGIAUSI

siuntiniai

JOINT REALTY LTD.
M» BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-081

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

į NATIONAL SOCCER LEAGUE i
ALL STAR CHAMPIONSHIP

ONTARIO - QUEBEC
RUNGTYNĖS DĖL

LABATT
TAURĖS

3 vai. p.p. SEKMADIENĮ, lapkričio 3 d., 
1957 m.

FRED HAMILTON PARK
(College prie Shaw) 

TORONTO

Pamatykite geriausius futbolo žaidėjus rytų Kanadoje, 
reprezentuojančius National Soccer Lygos Ontario 
Quebeco padalinius.

ir

LABATT’S

s BREWERY LIMITED £
WPatarnaudama visuomenei šį skelbimą pateikė 

John Labatt bendrovė. W

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

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA- 
-------- 1 _ SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t. 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU- <
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR- GYSČIŲ

SIJOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m.

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

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

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

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

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. v 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

Į 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.

INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

Elektros 
mechanikas

Tatau vitų raitu elektrai motoras 
bei elektros {rankios* Taip pat tai
są o ir patikrinu Šaldytuvus, skalbimo 
meškio*, elektros plytas ir alyvos pe- 
ClUS.

TeMonos LE. 4-S697
Skambinti darbo dienomis po 6 vol. 

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

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.



it

V. VAŠI S
-v - REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-460S
Didžiu pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

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

£ *.<. a < t ’<*■ -• < *- F, > L Į > 'į- C
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AR
JŪSŲ NAMAS 

PASILIKS
; ŠEIMOS
Ž NUOSAVYBĖ?

C
rblorgičių panaikinimo sutar
us yrą garantija, kad iš Jūsų 
‘užpirkto namo žmona ir vai- 
5kai neturės kitur keltis ir 

samdytis pąstbgę.
r t z f 7

Lietuviškas 
suknelių salionas

MADAME ANELE 
DESIGNER

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

Savininkė
ANELĖ ŠLEKIENĖ

r į . Išklausytas prašymas .. u, ’ ; Diplomatija
? Dviem poniutėm besikalbant Vieno didelio priėmimo metu 
prie arbatėlės stiklo, vienos vai-' didysis diplomatas Talleyrand 

likutis, visaip kraipydamasis ir • ėdėjo tarp savo meto dviejų įžy- 
veidą raukydamas, pamėgdžio- mių moterų; gražuolės Madame 

' ja antrąją. Toji neapsikęsdama Recamier ir garsiosios Madam 
sako:. “ įded Stael. Pastarajai atrodė, kad
‘ —Gal būtum tokia gerutė ir Talleyrand perdaug dėmesio ski- 

’ - .................. ria gražuolei. Norėdama kaip
nors atkreipti jo dėmesį į save, 
Madame de Stael ir klausia:

— Sakyk, Monsieur, jei mud
vi štai su ponia gkęstume, kurią 
Tamsta pirmiausia gelbėtumėt?

— Ponia, — atsakė diplomatas 
susimąstęs žvelgdamas į ją, — aš 
tikiu, kad Tamsta esat gera plau
kikė ...

, Irgi reklama
Vienas universiteto profeso

rius, medikas kas vasarą išvyk- 
dayū^į kurį nors miestelį užsi
dirbti iš pacientų. Kartą jis at- 
./yko' i miestuką^ kur dar nebu
vo žinom a&. J is pasamdė žmogų, 
tad tas pereitų miestuko gatves, 
šaukdamas ar kas nematė pakly- 
dusio šuns. Jei. kas jį pastebėtų, 
turįs nuvesti į tokį ir toki vieš
butį, kur sustojęs jo šeimininkas 
žynius profesorius medikas, šir
dies ir skrandžio ligų specialis
tas. Už surastą šunį būsią atly
ginta $100.

šuns, žinoma, nesurado, nes į 
profesorius jo niekad ir neturė-į 
jo, bet kelias dienas visas mies- į 
telis ir tekalbėjo anie ieškomą ■ 
šunį ir miestely apsistojusi gar
sųjį specialistą gydytoją. Jį tuo
jau užplūdo daugybė pacientų.

sudraustom savo vaiką, kad jis 
manęs nemėgdžiotų.

— Liaukis nuduoti čia durną!
— sudraudė toji vaiką.

Kuklus noras
Vaistinėje vyras prašo vaistų 

plaukams ataugti.
— Didelę ar mažą bonkutę, — 

dausia vaistininkas.
— Duokit mažą — man nė ne- 

eikia, kad .ilgi išaugtų ...

Lietuva pasvyra krikščiohybėn
(Atkelta iš 5 psp ? lių Į Vakarus, aplenkiant Ordino 

ritėto savo broliams Lietuvoj nei žemes. Kelias tegalėjo eiti, per 
Dimitro žentas. Tačiau P. pripa- Lenkiją, todėl jie rėmė Jogailos 
žįsta, ^’kad lenkų rašytojai linkę oiršlybas.
iniciatyvą skirti lietuviams, o į Po vedybų, kaip žinoma,- me- 
lietuviai — lenkams. Mat, vei- ta>s vėliau -(1387) įvyko Lietu- 
kianti tautinė savigarba. Tikrą 
būklę sunku susekti, bet tais pat 
1384 metais, tas pats Skirgaila, 
kuris Jogailos vardu tarėsi Mask 
voje, jau tariasi su lenkais Kro
kuvoje. Jogaila, kuris, paprastai, 
buvo lėtas, čia parodė stebėtino 
spartumo. Gali būti, Jadvygą

vos krikštas,’ padaręs lemiamos 
krypties tolimesnei senosios Lie
tuvos istorijai. Tą senąją Lietu
vą. kaip žinoma, sudarė dvr sudė
tinės dalys: lietuviai ir slavai, 
bet lietuvių - lenkų derybose sla
vai nedalyvavo. Jie savo nuotai
kas, sakoma, pareiškę vėliau, ka-

įvesti jam patarė Gedimino su- da Kęstučio sūnus Zigmantas 
Įnaus Karijoto vaikai, valdę Po- jungėsi su Švitrigaila. P. sako: 
doliją ir apsikrikštiję katalikais. ‘‘Krikštas pagilino lietuvių - sla- 
Jie dalyvavo ir vestuvėse 1386 
m., sykiu su Skirgaila.

W. Semkowicz’ius, veikale 
j ‘‘Hanul, namiestnik wilenski f 
: j ego rod” (Atehaeum Wilenski,

vų skirtumus”. Visų pirmiausia 
teko atsisakyti Algirdo siekio ap- _ . _ „
jungti visas “rusų” žemes Lietu- ' “aiSSKOJHTial 
vos valstybėje. Palaipsniui, teko Į _ Viktorija Gorskytė - Baukienė 

v____________ ____ , tik ginti jau turimas nuo Mask-į ar žiną apie ją prašomi pranešti
1930 m.), įrodo, kad Vilniaus ves kėslų ir jos grobsiu rankų. į šiuo adresu: J. Petkus, P1B. 124, 
miestelėnų vokiečiu (daugiausia- “Lietuva (P. pasakoja) nebuvo Coniston, Ont., Canada. Yra ži

lis Rygos atsikėlusių) vadas. Ha-i įleidusi gilių šaknų slavų kraš-jnių iš Lietuvos nuo jos giminių, 
įnul, dalyvavo Skirgailos pasiun-! tuose. Jos išplitimas čia tenkino j Kazio Kalibato, kil. iš Gudo- 
tinybėje Krokuvoje 1385 m. ofi- 'tik didžiojo kunigaikščio šeimos i nių km., apie 30 m. amžiaus, i 
daliai prašyti Jadvygos rankos. J reikalą, nebuvo tautos reikalas. 
Šalia to, jis buvo Jogailos rasti- : Lietuviai slavų kraštuose nes’»ko- 
nės vedėjas. Vilniaus pirkliai vo-. į tonizavo. Išplitimas, tartum, vy- 

; kiečiai, siekė turėti prekybos ke-įko mechaniškai. Jis sirgo silpny
be, kad sąlygoms pablogėjus,

Kanada atvykusio 1949 ar 1950 
m., .ieško motina iš Lietuvos. Jį 
patį ar žinančius apie jį prašo
me atsiliepti į “TŽ” administra
ciją.

įvairūs dažai, sienoms popietis, grindims tailės ir kiti reikmenys. 
Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida. 

Kviečiame atsilankyti arba skambinti“ tel. RO. 2’4931.
Sav. A. F. GALDIKAI

„3X1 JANE JT.. /prie Annettef

l DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.
J. S TANI O NI S

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

SiUNTiNIAi | LIETUVĄ
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Trumpiausias pristatymo Saikas.

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

- 22 sv tauku kiaulinių
22 sv. CUKRAUS
22

V2 
%. 

. V2
1
1
1

sv. lašinių /storų

i<g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

kovos 
kakavos 
šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

$15.60 -r persiuntimas 
$ 6.45 4- persiuntimas 
$17.95 4- persiuntimas

$1.80
$1.95
$1.78
$2.65
ST.80 1

-$2.60

$6.50 viso
$6.50
$6.50

viso 
viso

$21.90
$12.95
$24.40

Va
Va

b kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kiti

Citrinų 
džiov.

do tūlių
riešutų mišinio 
produktui iš mū:ų

aprikosu
$1.50 
$1.90 
S0..80 
$6.80 '
$2.75 

kainoraščių

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nuo ..........
Medžiaga paltams nuo

- Medžiagos suknelėms nuo

$9.25 ir
$9.45 ir

$4.45

dougiou /už 316 yardo/ 
daugiau /už 3V2 yardo/ 
/2V2 yardo dvigubo pi./' 

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

Streptomycino 10 gr. 
Isoniazid /rimifon/ 

50 mgm 
PAS 500 tabl.
Isopos /Rim. -F Pas/

$2.60 įVit. B-12 6 amp.
1000 tobl. į Cortisone 50 t.
^-4 f $4.60 jLargactil

$3.50 i Hydrocortisone 3x 10 
1000 tobljGlucose 100 cc

$8.25;ir daugelis kitų vaistų.
Vit. B-l 10 mgm 100 tobl. $0.80

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

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

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

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

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

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

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

slavų kraštai lengvai atsiskirda
vo nuo Lietuvos. Slavų kraštai, 
15-to amžiaus pabaigoje, sudarė 
devyniųs dešimatdalius senosios 
Lietuvos teritorijos. Lietuviams 
buvo neįmanoma tokį plotą ko-

I, I IIHII.I . .1—«■! I -III....................  II.........................  . .1

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai

buvo neįmanoma toKį plotą ko-jj ir sąžiningai.-. 
loiyą^^ŠMžj^^ayai,Dufferin Carase 
>ūt, nedaug kuo lietuvius virsi-. ■
jo. nors nėra duomenų tiksliai LE; 3-61-j°, 
santykį nustatyti”. ’/

Karo dalykų lietuviai daugiau
sia mokėsi iš Ordino, bet slavų 
kultūrinė įtaka reiškėsi kalba, j 
Lietuviai kalbėjo lietuviškai, bet i 
•ašė slaviškai (gudiškai), nors, į 
gali būti, slavų kalba- plito 'tik 
didžiojo kunigaikščio dvare ir dį- 
luomenėje, nes pasidarė valsty-j 
binių raštų kalba. Tokiu, būdu,’ 
lietuvių kultūrai viduje . grasė . 
slavų kalba, o iš oro Ordino puo-' 
limai. Gal todėl Gediminas kvie- j 
tė vokiečius amatininkus, atsver- į 
ti slavus.

P. sako: “Jogailos krikštas bu- į 
vo vienas lemtingiausių jo dar- j 
bu. Susirišimas su Roma nutiesė j 
pagrindą Lietuvos tautinei ir į 
kultūrinei nepriklausomybei, į 
nes suartino su Vakarais. Krikš
tas atidarė kelią Maskvai įkūny
ti Algirdo siekį — apjungti visas 
rusų žemes po viena valdžia — 
tik Algirdas norėjo, kad ta val
džia būtų Lietuvos. Lietuvos sla
vai, po krikšto, pasijuto be tėvy
nės — juos dabar skyrė ne tik 
kraujas ir kalba, bet ir tikyba. 
Palaipsniui, Lietuvos valdytuo
se slavų: kraštuose susidarė gudų,, 
ir ukrainiečių tautybės. SlavaiL 
sugėrė savo užkariautojus vikin-G 
gus. Tą pati gal būtų padarę ir į 
su lietuviais. Apsikrikštydami^' 
katalikais.' lietuviai išvengė;su
siliejimo su rytų slavais, suėjo į 
jniią su vakarių’Slavais ir pakry-; 
30 į Vakarų kultūrą.

Lietuvos krikštu Paškevičius į 
ir baigia savo tris straipsnius 
įpie senąją L'etuvą veikale “The 
Origins of Russia”.

Vyt. Sirvydas.

LE. 3-6149

Sav. V. DŪNDYS

FOUR SEA^ijiŠ

< TP9 SlooiC/Šf. ^^aronto S;/.

j^ndoi ąf yęnĮi, iūoįf;

. lėktųvcys;^įageįežjiikelįĄn^<2; 
.; ..;*^į^oninia?^met<^ nuolaidos!

SONS

East Upholstering
Daromo minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptraukia m 
senus. Didelis pasirinkimas įvairiu

* medžiagų.
Telefonas HG. 3-5493

.i,,,.. ■■■■■■ "

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
.Visi elektros darbai atliekami 

greitai dr prieinamomis 
11 J' kainomis.' .

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER ĄVENUE 
Telef. LĖ. 5-7714 

’’ Toronto
■ ■ ■ . n. Mi ą < -i it j į ii ,

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

S99 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

...............................  ■ ■■ ■ " ' ' ■ ■- ■■ ■ " '  ■ ' J ' ■ J L -

.. ... ............................................ ■■>■■■■>■ ........ . -................. - ■: ..............

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVimS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausią 
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 Doverconrt Rd. ir Lisgar.

"II ....... .  ■■

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA jr CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pogoioa.

41 HEWITT AYB. /prie Roacesval 
le • Dundos St./. TcL LE. 5*1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo yolandos / susitarus telefonu/ 
pirmad , frečtad. 2-4 vai. p.p., ant 
rod., ketvirtod., penktad. 6-8 v. v. 
šeštod. 10-11 vai.

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

Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies i 
gerklės ligonius.

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas*' nuo Roncesval- 

• les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

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 uždą’ 
rytas trečiadieniais.

■■W—""■ ■■■* 11 I ■II"■11 ■1 »

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNI!
ADVOKATAS -.NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS *“

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715

A. P* GARAŽAS
1539 PUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūsiu mechaninis automobiliu 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijosl

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenką k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai i

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

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai I Sovietų Rusiją 

ir užimtus kraštus

riesti iŠ mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dofvkai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 OUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
H Kanados. Didžiausias prekių past-

Dr. Aleksas Valadka
1081 BIuOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme RdJ

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. 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 susitarimų).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OA.MTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
j pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P. E n g.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastotoms.

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE. 

RO. 9-4412

Veikia 24 valandas.

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

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j na
mą* vokui. Darbo* ir rfety* goran-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų « 
vyrų batai, normalaus dydžio ir pietūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gtadrtone

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.
X.

230 PACIFIC AVĖ.,
*

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - 12 va* , 2 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST *TREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odas ir Veneros ligų specialisto. 

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

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

pagal susitarimų.
Tel. WA. 1-6644 arba WA. 2-801$

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

' 1393 DUNDAS ST. WEST
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
•<m. iširta akių nervus, kurie doŽ 

na i sukel ia g3* vos skaudė jimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
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. namui 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

A LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iŠ Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir .tefe 
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles
telef. LE.

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

— -X RA Y (Rentge.ms) -

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395



T. L. Ch. “Varpas”.

TORONTO, Cnt

t

vargo mokykloms. * '■■■> 
Kviečiame visus tėvus su vai-

parap. salės atnaujinimui ir iš- 
dp.žvmui.

Iš anksto kviečiame Montrea- 
’’! lio visuomenę rezervuoti šį va- 

1 karą ir savo* atsilankymu parem-

{ĖJIMO KAINA nuo $2 iki $1.50. BILIETAI GAUNAMI iš anksto 
J. Margio vaistinėje ir J. Beržinsko krautuvėje.
Prašome gausiai atsilankyti ir tuo suteikti mums ištvermės se
kantiems penkeriems metams.

I PUSI. TJVISKtS ŽIBURIAI

“VAR> O” choro PENKMEČIUI paminėti

Programoje dalyvauja solistai:
J. KRIŠTOLAITYTĖ, A. STEMPUŽIENt, V.

-H. ROŽAITIS ir “VARPO” CHORAS.
Pirmą kartą Toronte bus išpildyta ST. ŠIMKAUS kantata 
“Atsisveikinimas su tėvyne” ir ištisai II-as paveikslas iš operos 
“Aida”. Be to, išgirsite visą eilę kitų kūrinių, solistų ir “Var- 

. po” išpildyme.

tv. jono Kr. parapijos žinios
-— Visutoinis mirusiųjų prisi

minimas parapijos bažnyčioje 
įvyks šį penktadienį, Visų Šven
tųjų šventėje: 8 vai. vakare šv. 
Mišios, pamokslas Vėlinių die
nos proga, procesija prie aukuro 
žitvusiems, oficialiųjų asmenų 
įžiebimas žvakių už Lietuvos mi
rusiuosius, Lietuvos himnas. Pa
maldų metu gieda par. choras, 
vadovaujamas kun. B. Pacevi- 
čiaus, vargonais akomp. muz. St. 
Gailevičius.

— Šeštadienį — Vėlinių rytą, 
pamaldos pradedamos 7.30 vai. 
Jos tęsiamos iki 10 vai. (kiekvie
nas kunigas tą dieną laiko tre
jas Mišias mirusiųjų intencija). 
Paskutinės giedotinės Mišios už 
parapijos mirusiuosius — 10 vai. 
ryto. 9 vai. Mišios aukojamos už 
a,a. Placidos Stripienės vėlę, o 
9 30 vaL — už šv. Jono Kr. pa- 
šąlpinės Draugijos mirusius.

Mirusiųjų prisiminimo proga 
tikintieji kviečiami laimėti vi
suotinus atlaidus už sielas skais
tykloje. priimant šv. Komuniją 
ir sukalbant atitinkamas maldas. 
Ateinantį sekmadienį pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko.

— Rožančiaus pamaldos, laiky
tos vakarais kasdien visą spalio 
mėnesį, užbaigiamos šį ketvirta
dienį 7,.val.. vak. Sekmadienį po 
11 vai. pamaldų mokinių kateki- 
zacijos pamoka.

— Šią savaitę vizituojama šios 
gatvės: Keneth, Jane, Kingsway 
ir Sasson, o taip pat užbaigiama 
praeitą savaitę neužbaigtos ap
lankyti šeimos.

— Dėkojama parapijos choris
tams. gausiai po vasaros atosto
gų įsijungusiems į choro gretas. 
Chorui vadovauja kun. B. Pace- 
vičius. Vargonais ateityje akom- 
ponuos muz. St. Gailevičius.

ANTANAS PABEDINSKAS 
sunkios ligos iškankintas mirė 
pereitą-pirmadienį, spalio 28 d., 
4 vai. p.p. Kūnas pašarvotas 
Turner & Porter laidojimo na
muose 436 Roncesvalles Avė. 
(tarp Dundaš St. W.' ir Howard 
Park Ave.). Rožančius kalbamas 
antradienį ir trečiadienį (spalio 
29 ir 30 d.) 8 vai. vak. Laidoja
mas ketvirtadienį, spalio 31 d., 
10 vai. r. iš Prisikėlimo parapi
jos bažnyčios Park Lawn Ceme
tery — 2845 Bloor St. W., mies
to vakaruose, už Humber upės.

Šeštadieninė mokykla
Lietuvių mokyklos tėvų komi

teto posėdyje svarstytas mokes
čio rinkimas iš tėvų, kurių vai
kai lanko mokyklą. Kaip žinoma, 
kiekviena šeima, neatsižvelgiant 
keli 'jos vaikai lanko liet, mokyk
lą, už metus per klasės auklėto
ją sumoka $7. Kalėdų eglutei 
mokinių registracija prasidės 
nuo lapkričio 15 d. ir tęsis iki 
gruodžio 15 d. Vaikų surašymas 
Kalėdų eglutei bus vykdomas 
prie liet, parapijų sekmadieniais 
po pamaldų. Kalėdų eglutė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 29 d., Pri
sikėlimo par. salėje. Mokyklai 
įgyjama vaistinėlė, kurios vedė
ja pakviesta seselė Margarita.

Šį sekmadienį, lapkričio 3 d., 3 vai. p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje įvyksta

Slipendiįos vakaras-koncertas
P R O G R A M O JE :
Stipendijų įteikimas dviems Tordnto universiteto lietuviams studentams. 
Aktualiais, visiems rūpimais klausimais kalbės Milwaukee universitete 
dėstąs politinę ekonomiją, žinomas kultūrininkas VYTAUTAS VARDYS. 
Su nauju įdomiu repertuaru, duetais, trio pasirodys solistai: VACLOVAS 
VERIKAITIS, - VACLAVA ŽEMELYTE, STEFANIJA MAŠALAITĖ ir 
VYTAUTAS BIGAUSKAS. , " ' .Pelnas stipendijų reikalui.

Visuomenė maloniai kviečiama savo atsilankymu paremti studijuojantį jaunimą.
Toronto ir Hamiltono L. Fronto Bičiuliai.

Solidarumo mokesčio vajus 
vyksta' pagal sudarytą planą. 
Praeitą sekmadienį, spalio 27 d.. 
Prisikėlimo bažnyčioj rinkėjai 
surinko $52 ir šv. Jono Kr. baž
nyčioj vienas J. Dragašius—$20. 
(Antras rinkėjas neatvyko).

Kitur surinko: Bumbulis $30, 
Supronas $18, Sendžikas $8, Ba- 
nelis $6. Taigi išviso sekmadienį 
gauta $234. Tuo būdu bendra 
šiais metais surinkta suma paki
lo iki $804. Ateinantį sekmadie
nį vajui vykdyti numatyti rin
kėjai: prie Prisikėlimo bažny
čios: J. Dvilaitis, O. Indrelienė ir 
V. Ivanauskas, prie šv. Jono 
bažnyčios S. Jagėla ir J. Jasi- 
nevičius. Apyl. v-ba.

MONTREAL, Oue.
Visų Šventų šventė šį penkta- Pelnas skiriamas Vokietijoje 

dienį. Pamaldos Aušros Vartų vargo mokykloms. * 
bažnyčioje bus kaip sekmadienį: Z \___ ______________
8 va!., 9, 10 ir 11 vaL ir vakarei kais aplankyti ir duoti vaiku- 
val., per kurias giedos choras.

Vėlinių dieną AV bažnyčioje: 
Mišios 7 vai. ir 8 vai. rytą. Va
kare Mišios 8 vai. laike kurių 
giedos choras. Po Mišių iškilmin- ____  ______
gas libera už visus mirusius pa-ima lapkričio 16 d., šeštadienį, 7 
rapijonis, gimines ir pasilikusius vai. vak., su pasilinksminimu, 
ir mirusius Lietuvoje ir mirusius ; Pelnas skiriamas Aušros Vartų 
Sibire. Viešpaties Angelas.

Malda už pasilikusius už gele
žinės sienos. Kitą sekmadieni, 
lapkričio 3 d. ’4.30 vai. prie šv. j
tautos dalyvauti kartu su Jo Em i “, “ J relkaI;nSI"’(us« 
kardinolu maldos valandoj už mont,l' LKM,,L D-Jos 
mūsų brolius pasilikusius už ge- ! Išraiškos šokio šokėja Elena 
ležinės sienos. Jo Eminencija neš Kepalaitė, neseniai atvykusi iš 
pats kryžių į kaina. Tautos turi Australijos, lapkričio 9 d., šeš- 
taip pat savo kryžių ir po savo .tadienį, 8.30 vai. vak. Gesu Hali 
parašu eina kartu. Todėl visi lie- įšalėję ruošia šokio koncertą, 
tuviai prašomi ateit5 į tą nrocesi- j Programoje Chopino, Brahmso; 
i a ir maldos, valandą punktualiai i Debussy ir kitų žymių kompozi- 
4.30 vai. p.p. ir rungtis prie savo: torių kūriniai. Akomponuos pia- 
-nirpės. Jei«m blogas oras — eiti i nistė Helene Cimon, kuri, be to, 
į baziliką tiesiai. j dar paskambins solo. Bilietai po

Tradicinis vaiku kaukių balius 
ivyksta ši sekmadienį, lapkričio 
3 d., 4 ^’1. p.p. Aušros Vartų 
parap. šalme.

Bus įvairenybių, trumpi fil
mai- pritaikinti visokio amžiaus 
vaiakms ir vaikučiams bendras 
stalas.

progos pasilinksminti, su- 
M i’ ti i” pabendrąuti. .Suaugu* 
siems įė imf’s 75 et., viakams 
25 et. LKMot D-jos sk.

Iškilminga vakarienė ruošia-

Dirigentas PAUL PARAY
ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 2 d., 8.30 vaL vak.

“Vienas iš didžiųjų pasaulio orkestrų”.
Populiari programa: Roman Carnival uvertiūra—Berlioz; Sym
phony No. 4 D minor—Schumann; La Valse—Ravel; Forest 
Murmurs “Siegfried”—Wagner; Capriccio Espagnole—Rimsky- 
Korsakoff. (Koncertmeisteris Mischa Mischakoff).

Papigintos kainos — vietos dabar $1.75, $2.75, S3.75.
MASSEY HALL

Prisikėlimo parapijos žinios
, —Ateinančią savaitę, lapkri
čio 4-8 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius sekančiose gat
vėse: Ellerslie Ave., Hollywood 
Ave., Ontario St., Bayview Ave., 
Harewood Ave., Danforth Ave., 
Prince Edward Dr., Sutherland 
Ave., Wolverleigh Ave., Eller
beck St., Glebholme Blvd.. Gil
lard Ave., Normandy Blvd., 
Woodbine Ave., Huntington 
Ave. ir Laurel Ave.

—Ketvirtadienį prieš Visus 
Šventus yra pasninko diena, bet 
Visų Šventų dieną, nors ir penk
tadienis, jokio pasninko nebus.

—Visu Šventų dieną kiekvie
nas katalikas įpareigotas išklau
syti šv. Mišių. Mūsų bažnyčioje 
tą dieną Mišios laikomos 7, 7.30 
ir 8 vai. rytą, vakare Mišios 7.30 
vai. Išpažinčių klausoma laike 
visų Mišių, o vakare jau nuo 6.30 
vai. 8-tą vai. vak. Vėlinių išva
karėse su dienos rimčiai pritai
kytu pamokslu ir pamaldom bus 
mirusių prisiminimas. Nuo lap
kričio 1 d. vidudienio iki lapkri
čio 2 d. vidurnakčio galima pel
nyti visuotinus atlaidus įniru
siems įprastomis sąlygomis: iš
pažintis, Komunija ir bažnyčios 
aplankymas sukalbant šešerius 
poterius. Vėlinių dieną pirmos 
Mišios 7 vai., o paskutinės 9 vai.

— Sąryšyje su Vėlinių dienos 
rimtimi šeštadienį Prisikėlimo 
salėje jokio parengimo nebus. 
Sekmadieni 3 vai. p.p. Kanados 
L. Fronto Bičiuliai rengia dainų 
koncertą, kurio pelnas skiriamas 
studentų stipendijoms. 6 vai. v. 
bus rodomas spalvotas muzikinis 
filmas “Linksmoji našlė” su Fer
nando Lamas ir Lana Turner. 
Prie filmo priedas ir kartūnas. 
Po kino šokiai jaunimui iki 10 
vai. vak.

— Kataliku misijoms per mū
sų parap. bažnyčią gauta $96.72. 
V*—Pakrikštyta: Vytenis Jonas 
Danaitis, Danutė Anastazija

Toronto liet. Caritas posėdis 
įvyks šį sekmadienį 12 vai. šv. 
Jono Kr. par. klebonijoje. Jame 
bus aptariama Montrealio teat
ro gastrolė Toronte gruodžio 1 d. 
su Grušo “Tėvas” dalyvaujant 
aktoriams Kačinskui ir Daugu
vietytei.

Atsargos karių žiniai
Lapkričio 3 d. šaudysime ma

žojo kalibro šautuvais. Renka
mės (užsiregistravę ar užmiršę) 
prie Lietuvių Namų 2 vai. p.p.

Valdyba.

T. Šaulių klubo nariams 
pranešama, kad lapkričio 3 d., 
sekmadienį, įvyks šaulių ir karių 
mėgėjų pirmas šaudymo prati
mas iš 22 kalibro šautuvų. Re
gistruotis pas Jasiūną LE. 3-4370 
iki šio šeštadienio. Vykstama 
lengvomis mašinomis sekmadie
nį 2 vai. p.p. iš 1050 Dundas W. 
Šaudymo vieta už 19 mylių nuo 
Toronto. TŠK valdyba.

J vakarą “Sąmokslas prieš sa
vuosius” bilietai platinami prie 
liet, bažnyčių sekmadieniais po 
pamaldų. Bilietų kaina. $1.50 ir, 
$1. Veikalą suvadins Detroito 
lietuvių scenos sambūris, lapkri
čio 17 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Teatrą kviečia Toronto apyl. Šal
pos Fondas. Pelnas skiriamas 
paremti lietuvius Vokietijoje.

“Šikšnosparnis” Toronte
1958 m. sausio 18 d. Eaton au

ditorijoje turėsime progos pama
tyti J. Strausso 3 aktų operetę 
“Šikšnosparnis”. Stato Čikagos 
lietuvių choras “Pirmyn”, vado
vaujamas muz. K. Steponavi
čiaus. dalyvaujant Metropolitan 
operos sol. A. Braziui.

Jūrų skaučių “Vandenė” laivo
Rėmėjai ir Šatrijos Tuntas, ti prie valdžios Kanadoje?

Kristaus Karaliaus minėjimas 
ir šiemet buvo suruoštas K. Liet. 
Kat. Federacijos Toronto sky
riaus Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Kalbėtojas prof. dr. A. Da
mnsis, iš Detroito, vystė mintį, 
kad kiekvienam iš mūsų tenka 
neišvengiamai atsakyti klausi
mą, kas yra mūsų gyvenimo ka
ralius. Kristus neaiškios podėties 
nepalieka. Kiekvėinas yra už ar
ba prieš jį. Tai išryški, pasak 
kalbėtojo, keturiais atvejais: ar 
sekame sąžinės balsą, ar nusi
lenkiama smurtui; pasisakoma 
už laisvę ar už duoną; išliekama 
ištikimu tautybei, kuri Dievo 
duota, ar nuo jos nusigręžiama;

Tautiniai šokiai televizijoje
Toronto liet, skautų tautinių 

šokių grupė “Gintaras” vadov. 
V. Turutos, grojant akordeonu 
p. Žiobakui, jau ne kartą skynė 
laurus savo pasirodymuose. Jie 
vėl pakviesti pademonstruoti lie
tuviškus tautinius šokius televi
zijoje, populiarioje programoje, 
kuri vadinasi “Country Hoe
down”. Ji rodoma visoje Kana
doje.

Šokėjai prašo parašyti laiškų' . , . .. .1 j . J t i~< pasisakoma uz visumą ar uz da- programos vadovui Mr. L. Casey į ... karikatūra sa- CBLT Toronto, pranešti kaip !flę’ derml ar RariKaturą, są
Šokiai patiko ir oaorašvti>.kambl ar Kįuv,“a‘

kad lietuviu?'dar dažniau pa- amo«a“s J Knstaus
kviestu. Nuo tų laišku gausumo' karaIXst« esa- įu Pag™dimat - 
priklauso pasirodymai.' kurie sa-; 1K.Ž
vo ruožtu gerokai padeda papil- l P°Puliar sykų ir s s 
dvti ištuštėjusią kasą. Grupė pa-1 W<» supratunas, kai ji palieka-

- - “ ima tik sekmadieniui, o lieka is-
i skirta iš 6 kitų, savaitės dienų.šoks Kubilą.

“Country Hoedown"’ galima 
matyti Toronte, Otavoje, Regi
noje ir Čikagoje per CELT Cha
nel 6. penktadienį, lapkričio 1 d. 
nuo 9.30 iki 10 vai. vak. Ta pati 
programa bus transliuojama po 
savaitės Vancouveryje, už dvie
jų savaičių Halifaxse ir už trijų 
savaičių New Foundlande .

Eug. Bubelis.

Dr. Pr. Ancevičiaus paskaita
Lapkričio 3 d., šį sekmadienį, 
vai. p.p., Lietuvių Namuose 

rengiama dr. Prano Ancevičiaus 
paskaita, tema: Ar liberalai ga
li sugrįžti prie valdžios Kanado
je? Šių metų birželio 10 d: rinki
muose nė viena partija negavo 
P augu mos, kad laisvai galėtų 
valdyti kraštą. Koalicijos suda
ryti taipgi neįmanoma. Tai kas 
bus? Tikriausiai, ateinantį gegu
žės ar birželio mėnesį bus nauji 
rinkimai (žiemą rinkimų neda
roma). Kas laimės ateinančius 
rinkimus? Ar liberalai gali grįž-

2

Mūsų brangiam prieteliui ir bičiuliui
KAZIMIERUI VEIVERIUI mirus,

jo žmoną Marijoną, sūnų Vytautą, P. B. Ūkelių šeimą 
skaudaus liūdesio valandoje giliai užjaučia ir liūdi

K. P. SL Dargiai ir šeimos.

* Išganytojo Ihit bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, lapkričio 3 d., 1.30 vai. 
p.p., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. J. Kavolis.
Naują cheminę įmonę The Lep- 

co Co. Ltd. įkūrė grupė ukrai
niečių ir vokiečiu Alliston, Ont., 
miestelyje. Joje būsią gaminama 
oda, kailiai ir kaikurie chemika
lai. Gamvba prasidėsianti po ke
bų savaičių.

K

A. A. VINCUI MURAUSKUI mirus Lietuvoje š.m. spalio 
19 d., jo sūnums Petrui ir Vytautui Murauskams ir jų šei
moms nuoširdžią užuojautą reiškia

Čiečiurų šeima.

Garsusis Detroito Simfoninis 
orkestras, diriguojamas Paul Pu 

; »-av, pasirodys Massey Hall šį 
į šeštadienį, lapkričio 2 d., 8 30 vai. 
į vak. 1951 m. Detroito simfoninis 
Į orkestras buvo perorganizuotas 
parenkant geriausius dirigentus 
bei instrumentalistus. Dirigentu 

įbuvo pasirinktas pasaulyje pa- 
i garsėjęs Paul Paray, Paryžiaus 
Lamoureux orkestro dirigentas.

Mischa Mischakoff buvo pa
rinktas koncertmeisteriu 1952 m. 

ie vra -suruoštas naveikslu išoar- >Jis yra 15 metų buvęs koncert' je yra-suruoštas paveiksiu ispar f Toscanini NBC simfo-
davimas. Jis prasidėjo spalio 24 
d. ir tęsis iki lapkričio 10 d. Par
davimui išstatyta 75 dailininkų 
170 paveikslų, kurių kaina nuo 
$25 iki $200.

Paveikslų išpardavimas
Kaip kiekivenais metais, taip 

ir šiemet Toronto meno galerijo-

$1. $1.50 ir $2.
Kristaus Karaliaus šventę grat 

žiai suorganizavo ir pravedė 
Ateitininkų Sąjunga. Ji pradėta 
iškilmingomis Mišiomis AV pa
rapijos bažnyčioje. Po pamaldų 
parapijos salėje svečias iš Toron
to J. Matulionis skaitė paskaitą 
apie Kristų Karalių ir jo vaid
menį moderniame šių dienų gy
venime. Ar Kristaus mokslas jau 
oaseno susikomplikavusiame, 
progresuojančiame pasauly? Bet 
-'r lis iau buvo kur pilnumoje 
įgyvendintas? — Ne! Mūsų pro
tas veržiasi į naujus horizontus, 
tačiau proto išvados, šiandieną, 
"ukaustomos materialinių daly
kų ir protas per mažai bedaro- 
Qkskursįju į dvasinį pasaulį. O 
Kristaus Karaliaus tik ten te
reikia ieškoti.

Po paskaitos Brazdžionio eilė
raštį “De Profundis” gražiai pa
deklamavo Viltis Vaičiūnaitė ir 
kitą eilėraštį aktorius L. Baraus
kas. Dar porą giesmių padainavo 
Lituanistinių Kursu mergaičių 
choras, akompannojant Kerbe- 
liui. Minėjime dalyvavo apie 200 
žmonių. ’ J. P;

Montreal™, dienraštis “He
rald”, kuris ėjo nuo 1811 m.,/;eilę 
pastarųjų metų yiu duodavo nuo
stoli, tad likviduotas.. Jo sayuiin- 
ku buvo ta pati bendrovė, kuri

ninio, o taip pat Philadelphijos, 
Niujorko ir Čikagos orkestrų.

Padėka
KLK Federacijos Toronto skyrius rci§-

Išpardavimas vyks tuo būdu, jkio gilią padėka Kristaus Karaliaus šven- 
kad ir pirmiau ir vėliau atvykę tėję otlikusiems programa: dr.Ad Da- 

apžiūrėti turės lygius sansus nu- 1 me(ytei;muz. D. ščepov;čiūtei, R. Vošto- 
pirkti tą patį paveikslą. Iki lap-ikuj, v. Krikščiūnui - - . -

veikslus apžiūrėti ir įmesti į dė
žę lapelį su pažymėjimu norimo - jr Toronto iietuviomS/ gousioi atsi. Į 
pirkti paveikslo. Jei kurį pa- |OnkiUsiems į minėjimą. įleidžia “Montreal Star .

i ir mažajai G. Mačto- 
kričio 1 d. 6 vai. vak. galima pa- Įnytei ir R. Jurksaitytei.

”‘ .l TT. Prancskonams dėkojama už salę, 
. Januškai už oatarnavimus automob»-

veikslą bus išsirinkę bent keli i 
pirkėjai, iš jų vienas bus parink-. 
tas loteriios būdu. Pirmą savai
tę' neparinktieji paveikslai bus i 
pardundami sekančią savaitę 
normaliu būdu.

Be to. vien paveikslą — Wil
liam Winter “Kelias mokyklon” 
— kas nors laimės loterijos bū
du. Bilieto kaina 25 centai.

Pernai tuo būdu buvo parduo
ti 107 paveikslai. Šiemet tokie 
išpardavimai daromi dar Hamil
tone, Windsore, Vancouvery, Sar 
nijoj ir Londone.

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
Gyventi reikia Dievo, ne stabų 
pasauly. Kaip apaštalui' Petrui 
Kristus sakė, nebūti akmeniu 
ant viešpaties kelio, bet uola ant 
kurios : 
bažnyčia. -

Po pertraukos sekė koncerti- kreiptis į Lietuvių Namų Administracijų 
nė dalis, kurios didžiąją dalį iš
pildė sol. A. Ščepavičienė ir sol.

statoma nenugalimoji —Z Nomom$ RE1KAUNGAS valy-
TOJ AS - dxenitorius. Dėl darbo sąlygų

darbo valandomis. Tel. LE. 3-3027.

. į "Europa“ restoranui, 756 Queen St. W., 
V. Zemeįyte. Jos kiekviena pasi-J reikalinga virėja, virėjos padėjėja ir 
rodė po du kartu ir du kartu i darbininkė nuolatiniam darbui. Skam- 
duete, kiekvienu atveju sulauk- *>'"*• F- Jonynui EM. 6-0091 arba EM. 
damos pelnytos klausytojų pade- 4-9641 •_________ ____ _______ _
kos. Joms akompanavo D. Ščepa- Išnuomojamas kambarys II augšte. Tel. 
vičiūtė. Protarpy mažoji vaikų RO. 9-1687.
darželio auklėtinė Gražina Ma- Unuomoiomas kambarys ir virtuvė l
čionytė žaviai padeklamavo 
“Saulei nusileidus”, pelnydama 
gausių katučių. Paskiau stud. 
Romas Vaštokas įspūdingai pa
deklamavo Maironio Čičinską.

Minėjimą pravedė V. Krikš
čiūnas, pranešinėjo R. Jurkšaity- 
f.ė. Minėjimas pradėtas Marija 
Marija giesme ir baigtas Tautos 
himnu. Dalyvių buvo apie 300.

Sol. V. Verikaitis lapkričio 17 
d. Niujorke dainuos K. V. Ba
naičio jubiliejiniame koncerte, 
kurio metu norima sukelti lėšų 
jo operai Jūratė ir Kastytis iš
leisti. Lapkričio 26 d. 9 vai. vak. 
sol. Verikaitis per CBC radiją 
Concert Hours programoje dai
nuos K. V. Banaičio ir Musorgs- 
kio kūrinius.

Ramutė ir Vaclovas Verikai- 
čia! pereito sekmadienio rytą su
silaukė savo dukrelei broliuko 
Vaclovo jr.

Aldona ir Vladas Tarvydai su
silaukė pirmosios dukrelės Ire
nos. Aldona yra Brazilijoje gi
musi lietuvaitė, o jos vyras turi 
atidaręs Toronte auto mašinų 
remonto garažą.

Canadian Home Journal rug
sėjo Nr. išspausdino ilgą pasi
kalbėjimą su naujųjų ateivių 4 
jaunuolėmis ir 4 jaunuoliais apie 
kanadiško gyvenimo kasdieniš
kus reiškinius. Jaunuolių tarpe 
yra dvi lietuvaitės — Sigita ir 
Gražina Skirgailaitės. Daug ką 
nauiuįų ateiviu jaunimas verti- 

Įna labai kritiškai. (Gal per klai- 
•dą lietuviu čia vadinamas ir Pe
ter Preuss).

ougšte, atskiras įėjimas ir du kambariai 
rūsyje su baldais ir virimu. LE. 1-7146.

Išnuomojamas kambarys 32 Grace St. 
Tel. LE. 1-6914.

Išnuomojamas kambarys su baldais tre
čiame augšte. 104 Grace St., telefonas 
LE. 1-4397.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte. Yra vonia, dušas. Vieta automo
biliui. Teirautis 194 Rusholme Rd. Tel. 
LE. 6-0513.

Išnuomojamas kambarys su baldais III 
augšte, dviems asmenim*, yra virtuvė. 
1006 Dunda* St. W., tel. LE.1-9714.

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

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard St. E., Toronto 

TeMwras HO. 1-5200.
DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė- 
jo n t žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panelius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių, 
žiu, vėliavėlių ir pan* ,TeL RO. 9-7044.

pervežimas Toronte ir tolimomisBaldv 
dotoncijomis. Vicat vežamo* turtas ap
drausta*. Važiuojam ka» savaitę j Mont
real}, Londonq, Windcorg, Hamiltonq, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

UŽSISAKYKITE 
ANGLIS 

DOMINION COAL & WOOD CO.
AKtaves V. AU<’>'V’A$ 
Telefonas LE. 5-0527 

Anglys Hvežtojomos ir šeštodieniah

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. 3-5454, Namų LE. 4-6643

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
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.
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