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Politika
Politika yra valstybės tvarkymo menas. Nors yra ir vadina- 

myjų politinių mokslų, nėra betgi vieno politikos mokslo, nors 
kaikas ją ir laiko mokslu.

Politika, atrodo, turėtų būti kilnus menas ir kilnus užsiėmi
mas. Kaip gi, atrodo, galėtų būti nekilnu rūpintis visos valsty
bės gerove, visų piliečių gerove, garantuojant jiems saugų, lais
vą ir gerai aprūpintą gyvenimą. Tačiau žmogus, kaip visose savo 
veiklos srityse, taip ir politikoje susiduria su daugeliu pašalinių 
dalykų, politikai ne esminių, betgi lemiančių ir viską savaip iš
kraipančių, viską sugadinančių.

Valstybę bei piliečių gyvenimą gali tvarkyti tik tas, kas turi 
savo rankose valdžią, turi galią. Vadinasi,-kiekvienam, kas eina 
į politinį gyvenimą, pirmiausia svarbu pasiekti tos valdžios. Ir 
neretai kovojančių politikų energijos pagrindiniu varikliu yra 
ne tiek siekiamasis valstybinio gyvenimo idealas bei savos prog
ramos įvykdymas, bet grumtynės dėl valdžios, kuri teikia galios 
ir maloniai paglosto kiekvieno ambicijas. Turėti valdžią, būti 
visko centru yra daugelio politikų pagrindinis variklis. Tam daž
nai daug ką aukoja ir politinės partijos. Jos labai dažnai daug 
ką daro ne dėlto, kad tą laikytų tiksliausia ir naudingiausia tau
tai bei valstybei, bet tik dėl to, kad taip gali pakenkti savo var
žovėms partijoms. Kaip dažnai-didieji politikai grumiasi tik dėl 
tos valdžios ir garbės, nors pagrindiniuose dalykuose visiškai su
tinka su savo varžovais. O kaip dažnai yra viena skelbiama, o 
kitko siekiama, viena žadama, o kitkam ruošiamasi. Sunku, tur
būt, būtų rasti pasaulyje kitą tokį dalyką, kuris tiek skaldytų 
visuomenę į grupes, tiek aštrintų kovas, kaip politika. Niekas 
tiek nekovoja tarp savęs kaip politikai, nors jų visų tikslas, atrodo, 

• tas pats — valstybės interesų apsaugojimas tarptautinėje arenoje 
ir piliečių gerovės bei laisvės puoselėjimas krašto viduje.

Politika yra viskas, kas susiję su valstybės reikalais. Kova 
dėl tautos laisvės, dėl valstybės atstatymo ar sukūrimo taip pat 
j/ra politikos sritis. Dėl to ir nūdien,' kai Lietuva yra svetimų 

- -okupuota, lietuviškosios politikos sritis nėra išnykusi. Ji tebėra, 
J nes tebevyksta kova dėl Lietuvos valstybės atstatymo. Deja, ir 

jšia'me negausiame mūsosios politikos lauke yra daug tokių pačių 
Negerovių. Grumtynių dėl valdžios čia nėra, nes nėra ką valdyti. 
Tad negerovių varikliu tenka^laikyti ambicijas bei garbės troš
kimą. . V f e

ŠLŠM* Visu galutinisr-t&slas.tvįen

Muz. Stasys Gailevičhis, 
“Varpo” choro įsteigėjas ir jo 
dirigentas. Jo vadovybėje cho
ras išaugo į stiprų meninį vie

netą.

KANADOS ATEITININKŲ ŠVENTĖ
eitininkų šventė į šiemet 4 Vai. p.p. — moksleivių fAteitininkų 

vyksta šį. šeštaien| ir sekmadie
nį lapkričio 9 ir 10 dienomis To
ronte, Prisikėlimo parapijos pa
talpose.

Šioje šventėje dalyvaus Fede
racijos vadas prof. S. Sužiedėlis, 
Fed. dvasios vadas Tėvas Vikto
ras Gidžiūnas, OFM, Fed. gen. 
sekretorius kun. V.; Dabušis, 
Moksleivių At-kų Centro Valdy
bos pirm. J. Žadeikis.

Maloniai kviečiame visus atei
tininkus aktyviai dalyvauti šio
je šventėje.

Šventės programa:
Šeštadienis, lapkričio 9 d.
Organizaciniai posėdžiai Pri

sikėlimo parapijos patalpose.
3 vai. p.p. — jaunųjų ateitinin

kų įžodžio egzaminai. Vieta — 
artistų kambariai. Poto bendra 
išpažintis.

3 vai. p.p. — studentų ir sen
draugių bendras posėdis su prof. 
S. Sužiedėlio paskaita. Vieta — 
muzikos kambarys.

moksleivių posė
dis. Prelegentas — kun. B. Pa- 
cevičius. Svečiai — Vyr. Federa
cijos dvasios vadas, Moksleivių 
C. Valdybos pirmininkas.

6 vai. vak. — religinė konfe
rencija moksleiviams, studen
tams ir sendraugiams. Po konfe
rencijos — rožančius už a.a. An
tano Pabedinsko vėlę.

(Pastaba, šeštadienio progra-

o visdėlto tik save telaiko tikruoju kovotoju, dažnai pamiršta net 
pagrindinį reikalą ir ieško tik būdų kaip varžovams pakenkti. 
Ar čia seniai dideliais patriotais besigarsinantieji trynė rankas, 
kai pasisekė atimti svetimųjų šaltinių teiktą paramą kaikurioms 
lietuviškosioms įstaigoms, dirbančioms labai svarbų darbą. Bend
ram laisvės kovos .reikalo .’tr.i gali buri laikoma ti’* ž'r“rio’'riAs 
rūšies nusikaitimu, nepraktikuojamu jokios kultūringos visuo
menės politinėse varžybose. Ten šitokie bendram reikalui kenks
mingi veiksmai reikštų tos grupės savižudybę. Mūsų gyvenime 
šito pavojaus nėra, nes nėra rinkimų. Kas turi geras akis gali 
drąsiai jaustis ir pridarę net tokių nusikaltimų.

Iki šiol niekas iš mūsų neginčijo, kad sėkmingiausia ir tiks
liausia būtų kovą vesti vieningai, sukaupus visas jėgas, nei iš
teklių, nei pajėgų neeikvojant beprasmiškoms vidaus kovoms, 
o visdėlto prie bendro stalo susėsti nepajėgiama. Kas gi trukdo? 
Pasidalinimo valdžia klausimo nėra. Tai gal telieka tas vienas 
tuščių ambicijų reikalas? ...

ATIDARYTOS SLAPTOS BYLOS
Stanford universitete, Hoove

rio instituto patalpose, nuo 1926 
m. gulėjo 16 antspauduotų dė
žių, kuriose buvo sukrauti caro 
slaptosios policijos Paryžiuje 
slapti dokumentai. Niekas betgi 
nežinojo apie jų turinį, išskyrus 
buvusį caro ambasadorių Pary
žiuje Basil Maklakov ir jo arti
muosius bendradarbius. Mat, jis 
buvo patvarkęs, kad tos dėžės 
būtų atidarytos tiktai 3 mėn. po 
jo mirties, nes priešingu avteju 
jį būtų nužudę sovietų agentai. 
Ambasadorius mirė liepos mėn. 
Šveicarijon ir tuo būdu atėjo lai
kas iškelti viešumon slėptas by
las, kurios sovietų buvo laikomos 
sunaikintomis. Pastarųjų ranko
se ir dabar tebėra slaptosios po
licijos, veikusios Rusijoj, bylos. 
Iš jų kaikurie dokumentai buvo 
paskelbti, nes jie buvo palankūs 
Leninui, Stalinui ir kt. Ką slepia 
dabar atidarytos bylos, dar ne
žinia. Iš paskelbtų nuotrupų ma
tyti, kad jose yra apsčiai duome
nų apie komunistų ir kt. veiklą 
Vakaruose. Be Lenino ir Stalino 
pavardžių, minimi: Trotskis - 
Bemštein, Molotovas - Skriabin, 
Pilsudskis. Taio pat yra doku
mentų apie lenkų, latvių, armė
nų. žydų, gruzinų ir kt. Rusijos 
mažumų socialistu veikėjus. Lie
tuviai dabar neminimi, bet labai 
galimas daiktas, kad ir jie ten fi
gūruoja. Tai paaiškės vėliau.

Kol kas atidarvtos tik 5 dėžės. 
Caro saugumas Paryžiuje, prisi
dengęs diplomatų titulais, pra
dėjo veikti 1883 m. Saugumo tink 
Jas Vakaruose buvo išplėstas vi
sur. todėl reikia manvti, kad ir 
lietuviai neliko nepastebėti.

tori jos atskleidimas jiems būtų 
pavojingas. Tiek yra žinoma, 
kad kai 1917 m. caro valdžia bu
vo nuversta, Rusijos ambasada 
Paryžiuje buvo uždaryta ir už
antspauduota, tačiau palikta dar 
Maklakovo žinioje. Kai 1924 m. 
Prancūzija pripažino sovietų 
valdžią, atvyko jų pasiuntinys ir 
perėmė ambasadą, bet slaptųjų 
dokumentų neberado: jam buvę 
pasakyta, kad jie sunaikinti. Pats 
Maklakov buvo priimtas tarnau
toju Prancūzijos užsienių reik, 
ministerijon, o jo slaptosios dė
žės neilgai trukus pasiekė JAV. 
Jos dabar pavestos tvarkyti pro
fesoriui Sworakowski, Hooverio 
instituto vicedirektoriui, ir po 
metų ar pusantrų bus prieina
mos tyrinėtojams.
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Savaites įvykiai
Maršalo Žukovo nutrenkimas labiau nustebino pasaulį nei pir

masis ir antrasis “Sputnikai”. Praėjusią savaitę vis dar buvo spė
liojama kas atsitiko su Žukovu, bet į savaitės galą Kremlius pa- 

1 skelbe pranešimą, iš kurio paaiškėjo pirmojo sovietų karinio hero- 
i jaus nutrenkimas iš augštųjų pareigų. Jis išmestas ne Jtik iš krašto 
. apsaugos ministerio, bet ir iš kompartijos centro komiteto prezi- 
’ d ūmo. Taip Nikita sudorojo maršalą, turėjusį savo rankose vieną 

maVTa7gasir7^aL°Išp^inč7ų bus didžiausių pasaulio armijų. Nors Žukovas nejuto, jp putrenkimas 
klausoma po konferencijos ir sek 1.^3? buTU engiamas is seniau Pagal paruostą planą, jis buvo 
madienį nuo 9 vai. ryto).

Sekmadienis, laokričio 10 d. , , , ,. , ,
10 vai. - Šv. Mišios ir bendra damas kaln^ ,OZ?PS sakydamas

išsiųstas Jugoslavijon ir Albani-® 
jon, kur praleido laiką medžio- ’!

Komunija Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje. Dalyvauja vėliavos.

4 vaL p.p. — Iškilminga akade
mija. Programoje: jaunučių įžo
dis, prof. S. Sužiedėlio paskai
ta, meninė dalis, išpildoma Ha
miltono ir Toronto moksleivių 
ir jaunųjų ateitininkų.

Šioje akademijoje visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Kanados At-kų Kr. Valdyba.

grasinančias kalbas. Kai jo lėk
tuvas nusileido Maskvos aerod
rome, atvyko pasitikti augštieji 
karininkai su marš. Malinovsky 
priešaky, bet iš kėmpartijos nie
kas nepasirodė. Po 6 valandų pa
aiškėjo to priežastis — augšč. 
sovieto prezidiumo nutarimas jį 
pašalinti. Dar bandęs Žukovas 
gintis viename posėdy, bet vel
tui: viskas buvo atlikta jam be
medžiojant su Titu... Priežas
tis? Ta pati, dėl kurios jį buvo 
nutrenkęs Stalinas:' perdaug po
puliarus. šešerius metus jis išbu
vo Sov. Sąjungos pakraščiuos, ir 
Irai mira Stalinas liko našanlrtas

komiteto posėdyje prisipažinęs 
buvęs kaltas. / .

Besiruošdami 40-oms revoliu
cijos metinėms,:, sovietai iššovė 
erdvėn II-jį žemės palydovą — 
žymiai didesnį — 1.120 sv., su 
įvairiais instrumentais ir gyvu 
šuniu. Antrasis palydovas pasie
kė ne 560 mylijf augštį,.o,1.056 
myl. ir žemę afįskneia per 103,7 
min. skrisdamas?17.840 mylių į 
valandą. .

Praėjo pavojus
Turkijos - <Syrijos konfliktas 

staiga praėjo po dvį savaites tru
kusių ginčų Jttngt. Tautose. Sy
rija, sovietų 'kurstoma, kaltino 
Turkiją ruošiant puolimą, nes 
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Toronto “Varpo” choras, minįs savo darbuotės penkmečio sukaktį. (Žiūr. 5 psl.).

Paskolų suvaržymai būsią su
švelninti — pareiškė finansų mi- 
nisteris Fleming. Kanados Ban
kas esą įves kaikuriuos paleng
vinimus. Taip pat esą numato
ma sumažinti palūkanas, kurios 
Kanadoje perdaug jau didelės.

Atstovo Vatikanui skyrimą iš
kėlė parlamente W. Lacroix iš 
Quebeco, remdamasis Airijos 
ambasadoriaus dr. Kieman pa
reiškimu viename susirinkime, 
kur jis dėstęs, jog atstovo netu
rėjimas Vatikane reiškia siauru
mą bei prietaringumą. Min. 
pirm. Diefenbaker atsakė, esą 
šiuo klausimu jis laikąsis buvu
sios liberalų vyriausybės linijos; 
buv. užs. r. min. Pearson nekar
tą tvirtinęs, kad klausimas tebė
ra svarstomas, o buv. premjeras 
L. St. Laurent pareikšdavęs, jog 
tam dar reikia didesnio kanadie
čių pritarimo.

KAS NAUJO KANADOJE? t
tawawa 1-sios pėst. divizijos 
centro 82 karininkai perkeliami 
kitur. Naujų karių verbavimas 
taip pat sulėtinamas reikalau
jant didesnių kvalifikacijų. Rug- 
piūčio mėn. buvo priimta 2.000, 
kurie bendrą kariu skaičių pakė
lė iki 117.500.

dirbą administracijoje. Pvz. Pe- I Nenutraukti darbų žiemos me

Socialistai vanoja konservato
rių vyriausybę už netesėjimą pa
žado suvalstybinti Trans-Cana- 
da natūralinių dujų liniją. Tai 
“apgaulė” — pareiškė Coldwell, 
kalbėdamas Londono Western 
un-te.

Mažins kariuomenę, pareiškė 
naujasis krašto aps. min. Pea
kes; ypač būsią paliesti kariai,

ĮSILAUŽĖ LAIKRAŠČIO REDAKCIJOM

Alkoholinių gėralų pardavimo 
taisykles ketina keisti Albertos 
provincija. Buvo pravesti balsa
vimai, ir 65%' gyventojų pasisa
kė už taisyklių sušvelninimą, 
pvz. už naujo tipo parduotuvių 
įvedimą, už leidimą gerti aludė
se vyrams ir moterims drauge. 
Šis plebiscitas provincinei vy
riausybei tėra viešosios nuomo
nės rodiklis. Patį įstatymą gali 
pakeisti tiktai provinc. seimas, 
kuris sekančiai sesijai susirinks 
vasario mėn.

tu ragina darbo min. Star, ypač 
statybininkus ir tuo prisidėti 
prie nedarbo mažinimo. Savinin
kai esą turėtų panaudoti statybi
ninkus ir kt. specialistus žiemos 
metu, kai jie yra laisviausi. Jis 
taip pat kviečia pramonininkus 
ir savivaldybes prisidėti prie 
darbų organizavimo žiemą.

Išskrido Maskvon torontietis 
Mac Donald, poetas, dailininkas, 
muzikas, literatūros istorikas, 
turįs 77 m. amžiaus. Jį pakvietė 
Maskvos mažasis teatras ir kiti 
sovietų kultūrininkai kalbėti 
Maskvos ir Leningrado universi
tetuose 40-jų revoliucijos meti
nių proga. Jo 10 dienų kelionę 
apmoka kvietėjai.

Maskvon per 24 vai. Čia jis atli
ko mauro vaidmenį: padėjo 
Chruščiovui iškilti, nušalinti Ma 
lenkovą, o kai Berija bandė pa
judėti su savo policija, jis įsakė 
kariuomenės tankams juos su
tvarkyti. Taipgi jo; įsakymu rau
donoji armija nusiaubė sukilusią 
Vengriją prieš .Chruščiovo val- 
džia. d k^.pgStargsigJKofotbyo 7- 
Matenlrow-'Kagano\^?Yaus 
priremtas prie sienos, vėl Žuko
vas su savo armija stojo jo pu
sėn. Nuvykęs į Leningradą, kur 
minių buvo sutiktas su didžiau
siom ovacijom, pasakė kalbą, 
kurioje Molotovo grupę pavadi
no “pabaisomis, nustojusiomis

K--H -n'-i ’-/'m.nsj-tijos na- merii m 
riais”. Dar prieš išvykdamas Ju
goslavijon laivu “Kuibyšev” ma
tėsi su Chruščiovu Kryme, kur 
maloniai atsisveikino....

Kompartija apkaltino Žukovą 
neištikimybe partijai: esą jis 
kliudęs jos veiklą kariuomenėj, 
kėlęs savo asmens kultą. Kitaip 
tariant, Žukovas pasidarė pavo
jingas konkurentas Chruščiovui. 
Kad pasaulio akys nepastebėtų 
operacijos Kremliuje, jo akys 
dirbtinai buvo nukreiptos į Tur
kijos - Syriios pasienį ir į patį 
Žukovą už Sov. Sąjungos ribų. 
Naujasis krašto aps. min. Mali
novsky yra ukrainiečių kilmės 
— iš Odesos, — kaip ir Chruš
čiovas. Jis nebus konkurentas, o 
Chr. tarnas. Sakoma, jis ir kiti 
augštieji prisidėję prie Žukovo 
nuvertinimo. Pats Žukovas c.

pasieny. JT ji siūlė paskirti 
šiam reikalui išti^ -tatpt. komi
siją, o vakariečių grupė siūlė pa
likti reikalą gen. sekretoriui. 
galiau nė vienas pasiūlymas ne
buvo balsuojamas ir visa bylą 
patikėta JT gen. sekretoriais 
tarpninkavimui. Tuo tarpu so
vietai nesnaudė: ^sukelto dirbti-

pasirašė ūkinio bei techninio 
bendradarbiavimo sutartį, pagal 
kurią Syrija gaus $100 mil. pa
skolą, o jos pramonės planus 
įvykdys sovietai atsigabendami 
savo įrengimų už $200 mil., ku
riuos Syrija grąžinsianti per 12 

na’ūkanu. 
Be vyriausybės

Britai su amerikiečiais susirū
pinę žiūri į Prancūziją, kuri pa
teko krizėn: jau antras mėnuo 
ji nepajėgia sudaryti vyriausy
bės. Penki politikai bandė savo 
jėgas ii' visi atsisakė. Šeštuoju 
pakviestas F. Gaillard, radika
las, 38 m. amž. Politikams besi
ginčijant ir bederinant 14 parti
jų krašto ūkis menkėja, frankas 
smunka, Alžėrijos sukilėliai rei
kalauja nepriklausomybės, darbi 
ninkai ruošiasi streikuoti. Tokioj 
būklėj esą gali atsirasti kraštu
tinių gaivalų, pvz. komunistų, 
kurie gali paimti valdžią. Be to, 
Prancūzija geografiškai esanti 
centrinis kraštas Š. Atlanto Sąj. 
gynybos sistemoj ir be jos taip
gi negalėtų būti pradėta laisvoji 
V. Europos prekyba.

(E) Naktį iš spalio 12 į 13 d. 
du asmenys įsilaužė pro langą į 
“Latvijos” redakcijos ir leidyk
los patalpas Weitheime, Bavari
joje. Apie 3 vai. iš ryto namų 
savininkė ir gretimų namų gy
ventojai išgirdo neįprastą triukš
mą ir ėjo žiūrėti kas darosi. Įsi
laužėliai pabūgo ir greitomis pa
sišalino nieko nepešę. Galbūt jie 
taikė i adresų kartoteką, bet jos 
surasti ir išsinešti jiems nepavy
ko. Kad tai buvo ne eiliniai įsi
laužėliai, galima spėti iš to, kad 
jie neėmė vertingų daiktų, pvz. 
rašomųjų mašinėlių, o tik išsine
šė keletą laiškų ir dokumentų, 
kurių dali kitą dieną rado nu
mestą gretimame sodelyje. “Lat
vija”, pranešdama apie tą įwki,

Kaip tos 16 dėžių pasiekė JAV į pastebi, nesą iokia paslaptis, kad 
ir dargi sovietinių agentų nepa- Į įsilaužimas diriguotas generolo 
stebėtos, lieka paslaotv. Mirusio Michailovo. Laikraštis baigia: 
ambasadoriaus Maklakov bend-į “Tai. ką jis norėtų įsigyti, jo 
radarbiai tebėra gyvi, ir visos is- agentams nėra ir nebus prieina-

ma”. Nustatyta, kad įsilaužėliai 
atvyko iš Berlyno rytinės dalies.

Nauja Vokietijos lietuvių 
vadovybė

(E) PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos sesijoje spalio 19-20 d.d. 
Huettenfelde išrinkta nauja PL 
B-nės Vokietijos Krašto Valdy
ba: E. Simonaitis — pirm., K. 
Drunga —vicep., V. Sutkus — 
sekr., J. Stankaitis — ižd., V. Šu
kys — narys. Kontrolės komisi
ja: J. Krikščiūnas — pirm., S. 
Kalinauskas ir V. Timpa — na
riai. Garbės teismas: J. Kairys
— pirm., J. Jakštys ir F. Skėrys
— nariai. <

Viena. — Tarptautiniame ka
talikų žurnalistu kongrese iš lie
tuviu dalyvavo kun. V. Mincevi
čius iš Romos. Ta proga jis turė- 
io lietuviškų knygų parodą ir ei
lę pasikalbėjimu. Pastebėta, kad 
lietuviai nėra tarptautines žur
nalistų sąjungos nariai.

Naujoji Mid-Canada erdvės se
kimo linija, 3.000 mylių išilgai 55 
paralelės, įrengta vos keletą mė
nesių prieš sovietų sputniką, 
esanti reikalinga patobulinimų. 
Linija buvo įrengta priešo lėk
tuvams susekti panaudpjant spe
cialius aparatus, ne radaro, bet 
dabar paaiškėję, kad jie negalį 
susekti raketų ir satelitų, ku
rie skrieia 500-600 mylių ir augš 
čiau, o linijos aparatai tesiekią 
20 myliu aueštį. Linijos įrengi
mas atsiėjo $200 mil.

S«ugJ»us vairavimo savaitę pa
skelbė Kanados organizacija be
sirūpinanti sausiu važiavimu 
nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 
7 d. Joie dalyvauja feder. ir pro
vinciniu vyriausybių organai, 
savivaldvbės ir įvairios organi
zacijos. Savaitės tikslas — su
mažinti nelaimiu skaičių atkrei
piant piliečių dėmesį į vairuoto
jų ir pėsčiųjų taisykles.

Universitetus pasiekia tik 3 
kanadiečiai iš 100, kurie stoja į 
mokyklas, JAV—13, Sov. Sąjun
goj 30-40, pareiškė A. Taylor, 
Londono, Ont., pramonininkas 
Western un-to lėšų vajaus susi
rinkime. Kanada šiuo atžvilgiu 
esanti atsilikusi ir nuo daugelio 
kraštų, nes joje vyrauja nusitei
kimas palikti mokyklos suolą ga
limai greičiau.

Universitetai nėra kultūros 
centrai, pareiškė Quebeco un-to 
rektorius Mons. A. M. Parent. 
Jie esą užsiėmę medžiagine pa-

Suvaržė keliones iš Lenkijos
Su W. Gomulkos atėjimu į 

Lenkijos kompartijos sekreto
rius kelionės užsienin buvo pa
lengvėjusios ir nemažas skaičius 
lenkų tuo pasinaudojo. Keliauto
jų skaičius šiais metais pasiekė 
rekordą ir vyriausybė turėjusi 
sumokėti $4.000.000 užsieniams

ryšium su išlaidomis, kurios bu
vo apmokėtos zlotais. Nuo lap
kričio 1 d. įvesti nauji suvaržy
mai: nori keliauti užeisnin turi 
gauti leidimą apmokėti savo ke
lionės išlaidas zlotais; jeigu jie 
gali apmokėti jas užsienio valiu
ta, turi pasirašyti pareiškimą, 
kad ją gavo teisėtu keliu.

Gamtos mokslų premijos
Nobelio premija už išradimus 

fizikos srityje teko dviem kinie
čiams profesoriams: dr. Chen 
Ning Yang, 34 m., ir dr. Tsoung 
Dao Lee, 30 m. Pirmasis dirba 
Princeton un-te, antrasis Colom
bia un-te, N.Y., nors pastaruoju 
metu ir šis buvo persikėlęs į 
Princeoną. Tirdami medžiagos 
branduolio - atomo sudėtį, jiedu

žanga ir apleidę ugdymą. Esą I rad?’ kad jo dalelės turi netik 
mes turėtume ruošti studentus,. nevienodą _ paskirti, bet ir nevie:

goj nesą laisvės darbininkams 
organizuotis. Reikalui ištirti 
Tarpt. Darbo Organizacijai pa
siūlyta sudaryti specialią komi
siją, pirmininkaujamą prof. A. 
A. Arutinian, bet sovietai atsi
sakė šią komisiją įsileisti saky
dami: “mes nesijaučiame kalti”. 
Čekoslovakijos ir Indijos atsto
vai reikalavimui nepritarė.

pajėgiančius svarstyti dabarties 
problemas: “Mes galime mus
kulų jėgą pakeisti mašinomis, 
bet negalime nieku pakeisti žmo
gaus dvasios”.

Autoniobilių 
bus pakeltos. 
JAV jau paskelbė, kad Oldsmo
bile kaina pakils 2%, Pontiac 5.7 
%. Chevrolet 4,5%. Studebaker 
- Packer Corn, irgi paskelbė, kad 
jo automobiliai pakils $19-$100. 
Kanadoje kainu pakėlimas dar 
nebuvo paskelbtas, tačiau kai- 
kurie firmų atstovai pareiškė, 
kad tai palies ir Kanadą.

kainos 1058 m. 
General Motors

nodą judėjimo kryptį: vienos jų 
pastoviai krypsta dešinėn, kitos 
— kairėn. Ištisus 30 metų buvo 
manyta, kad kryptys, pvz. pie
tūs - šiaurė, tėra geografinė są
voką. Dabar paaiškėjo, kad ir 
fizinėj medžiagos sudėty jos 
veikia.

Chemijos Nobelio premija pa
skirta škotui A. Todd, Cambrid
ge un-to profesoriui, už tyrimus 
paprasčiausių ląstelių sudėties.

SOVIETAI NEĮSILEIDO 
KOMISIJOS

Tarptautinė laisvųjų darbinin
kų unijų konferencija gavo eilę 
nusiskundimų, kad Sov. Sąjun-

Kanados ukrainiečių komitetas 
į Ukrainos nepriklausomvbės pa 
skelbimo 40 metinių iškilmes 
nakvietė minister} pirmininką 
Diefenbakerį ir darbo minister} 
Star, kuris pats yra ukrainietis. 
Sukaktis bus minima Winnioege 
sausio 25-26 d.d.. dalvvauiant uk
rainiečiu organizaciių atstovams 
iš visos Kanados. Iškilminga aka 
demija, kurioje dalyvaus abu 
minėtieji ministerial, iwks sau
sio 26 d. didžiojoje Winnipeg© 
salėje — Civic Auditorium. Iš
vakarėse iwks svečiu 
mo banketas. Ta 
1 įvyks KUK 
vimas.
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Tėviškės Žiburiai micszijos karoshi
PHILLIPS’reiškia tvirtybės užsienio politi-

MAGNESIA
RELIGINIAME PASAULYJE

MtLKOF

deda virškinimui

mar

Laiko ilgiau negu kitos

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

Prieinamos kainos.

Lietuviška valgykla “NIDA”

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6*5113

WSI0-4

$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

pavičtenė ir sol. V. Verikaitis.
Į kapines išsitempė apie 40 

mašinų virtinė, lydima policijos 
motociklininko. Čia prie kapo li
turgines apeigas atliko T. Pla
cidas, OFM. Atsisveikinimo kal-

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

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

Turime pardavimui vyriškiems ir lųoteriškiems kos 
tiumams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus ii 
kitas prekės. - '

Naujai atremontuotos patalpos. Maistas gaminamas iš šviežių 
produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

876 QUEEN ST. W. (Tarp Crawford - Bellwoods g-vių) 
Telefonas LE. 3-9907

tams ir kitoms gerybėms shiftžtanoms tik iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus už

sakymus bei saxty sudarytus Iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

Alyvos krdsntiį va 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

Pirm. Remigijus Sužiedėlis, 
kret. Antanas Longas, globėjas 
— T. Rafaėlis. Kuopelė pasirin
ko Prano Dovydaičio vardą.

Organizuojamas ir mokinių 
•'horelis, kurio paskirtis — giedo
ti bažnyčioje bei padainuoti įvai
rių minėjimų proga.

Šv. Antano lietuviškoji gimna
zija su viltimi žvelgia į ateitį ir 
tretiesiems mokslo metams tikisi 
sulaukti daugiau mokinių iš Ka
nados. T. R.

BROMO-
SELTZER

NAUJAS SKELBIMAS SU 
NAUJENYBĖM.

kataliku pamaldose oficialiomis 
progomis.

* Moterys Švedijoje pareiškė 
protestą prieš valstybinės liute
ronu bažnyčios atstovų nutarimą 
neleisti jų šventinti pastoriais.

Otava. — 1947-56 m. dešimt
mety Kanadoje 223 asmenys bu
vo nuteisti mirti. Iš jų 52 mirties 
bausmė buvo pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. 95 buvo pakar
ti. Kas atsitiko su 76 likusiais, 
nepaskelbta.

vienam kyla klausimas: kodėl 
Prancūzijoje toks didelis politi
nis nepastovumas, kai gyveni
miškoji tikrovė reikalauja tvir
to šeimininko, kaip anglosaksų 
kraštuose? Vieni sako—perdaug 
partijų. Kodėl pernelyg daug 
partijų? Kaikas atsako, dėl pran
cūzų individualizmo. Kodėl jie 
individualistai? Randa atsakymą 
— tauta ūkininkų, kurie tik sa
vimi tesirūpina. Ir visa grandinė 
puikių akademiškų išvedžiojimų 
atsimuša į sieną — prancūzai ne 
ūkininkų, bet miestelėnų, bour
geois tauta. Tą pačią logiką se
kant anglosaksai ir buvo ūkinin
kų tautos, nors jos iš seno tenki
nasi dviem partijom ir mažomis 
atskalomis.

Dalimi galima sutikti, kad 18- 
ame “proto amžiuje” pernelyg 
buvo ouoselėtas individualizmas. 
Bet 20 amžiuje prancūzai pasuko 
į kolektyvizmą. Ar jie tiki jo es
me

pažinti dalį tiesos ir dešinie
siems, kurie pranaša balsu rei
kalauja pakeisti ketvirtosios res
publikos konstituciją. Tačiau 
kaip surinkti tam reikalui kvali
fikuotą balsų daugumą, jei ko
munistams maišaties politika 
geriausiai tinka?

Iš dabartinio sustingimo pran
cūzai negali išsijudinti gal ir dėl 
smūgio praėjusiame kare. O ar 
tam smūgiui neparuošė kelio tre
čioji respublika? Kokiuos smū
gius galės pakelti ketvirtoji res
publika, kaip trejos arklio įgula 
įvesdinta Paryžiun, kurio prie
miestyje yra NATO vadovybė? i

Trečioji respublika buvo nusi
gręžimas nuo buonopartiškumo. 
Prezidentas — atstovaujanti bet 
ne valdanti figūra. Jis parlamen
to išrenkamas 7 metams, bet jo 
parašas palydimas dar įpiniste- 
rio parašo, kuris yra parlamen
to pareigūnas, nes jis priklauso 
nuo parlamento posūkių. Vyriau 
sybė priklauso nuo kiekvienos 
interpeliacijos, nes po jos gali 
sekti nepasitikėjimo klausimas. 
Parlamentas yra viešpats, vy
riausybė atsiduria blogo tarno 
kailyje. Tokį galima bet kada 
pravaryt. Susidaro keista padė
tis, kad parlamente daug kalba
ma, ilgai kalbama iki pavėluo
jama gyvenimo tikrovei tinka
mus įstatymus išleisti. Gi blo
giausia, kad rinkiminė tvarka 
buvo visą laiką palanki mažoms 
grupėms atsirasti. Parlamenti
nėje santvarkoje jos pasižymi ne 
tiek našumu, kiek spekuliacijo
mis ar griovimu. Tuo atveju dau 
gumą sudaryti nelengva. Kiek-, 
viena maža partija yra atsitvė- 

Vargu. Jie džiaugiasi pra- Irusi nuo kitos kaikuriais nesuta-

4 uncijos .300
12 uncijų .600

30 a 1 gr. su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu 
su muitu

LIETUVIŲ fSTAIGĄ 

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

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

ga, niekam neatėjo Tiei į galvą 
— net ir jampačiam. žinia, kad 
jis ligoninėje, buvo netikėta, o 
jo mirtis spalio 28 d., pirmadie
nį, visus sukrečianti. Jei jau to
kie vyrai lūžta...

Antradienį it trečiadienį jo 
gėlėse skendęs karstas būvo lan
komas gausių lankytojų, o vaka
re kalbant rožančių žmonių ne
tilpo patalpbjė. Prie skausmo su
spaustų čionykščių giminių bei 
artimųjų trečiadienį popiet pri
sijungė atskubėję su velioniu at
sisveikinti giminės ir bičiuliai iš 
JAV. Pirmieji atskrido iš Niujor
ko pp. Vainauskai, paskiau atvy
ko velionio min. Žadeikio našlė 
p. Žadeikienė su dukra Mirga ir 
atstovybės sekretorių p. Žadei
kių iš Vašingtono, velionio brolis 
Kazys su žmona ir sūnumi iš Či
kagos, taip pat iš Čikagos kęstu
tiečiai J. Dėdinas ir L. Tulaba, 
B. Žukauskas iš Filadelfijos, ve
lionio kaimynas St. Augustina- 
viehrs iš Tillsonbur^o, St. Gaba- 
liauskas iš Montrealio, grupė bi
čiulių iš Hamiltono, o kita iš 
Oakvillės.

Vainikų bei gėlių puokščių 
prie karsto buvo 24. Be daugelio 
privačių šeimų jų buvo prisiun
tė visa eilė organizacijų: Kūrėjų 
Savanorių, Toronto kęstutiečių, 
K.L.Kat. Kultūros D-jos “TŽ” 
leidėjų, red. ir adm., Kanados 
Ateitininkų Kr. Valdybos, K.L. 
Kat. Mot. D-jos C. Vald., Prisikė
limo parap. skyriaus ir “Moters” 
rėd., Prisikėlimo parapijos ku
nigų ir komiteto, Pabaltijo Mo
terų Tarybos liet, sekcijos, Kre
dito kooper. “Parama”, "“Dainos” 
grupės.

Ketvirtadienio rytą prieš iš
lydint kūną į Prisikėlimo para
pijos bažnyčią koplyčioje su gi
minėmis susirinko dar per 100 
žmonių. Prie bažnyčios durų pro
cesiją pasitiko špaleriais išsiri
kiavę uniformuoti kęstutiečiai, o 
karstą įnešė 6 kūrėjai savano
riai, kurie ir liko garbės sargybo
je prie karsto per egzekvijas ir 
dalį Mišių. Prie jų čia prisijungė 
dar du atstovai parapijos komi
teto, kurio nariu taip pat buvo ir 
velionis. Vėliau juos visus pa
keitė kęstutiečiai.

Įėjus į bažnyčią 300-tams lai
dotuvių dalyvių padarė didelį įs 
pūdį prie altoriaus net 7 kunigai 
pasiruošę gedulingoms pamal
doms — du tos pačios parapijos 
(kiti du klausė išpažinčų), visi 
trys šv. Jono Kr. parapijos ku
nigai ir Hamiltono bei St. Catha
rines klebonai. Jie visi giedojo 
egzekvijas. Iškilmingas šv. Misas 
prie didžiojo altoriaus laikė kle
bonas Tėvas Placidas, OFM, asis
tuojant T. Juvenaliui ir T. Vy
tautui, o tuo pat metu prie šoni
nių altorių Mišias laikė šv. Jono 
Kr. parap. klebonas kun. P. Ažu
balis ir Hamiltono par. klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas. Šv. Mi
šių tirėtu kelios dešimtys dalyvių 
priėmė Švenčiausįjį. Po Mišių 
gilų ir įsidėmėtiną pamokslą pa
sakė ir Libera atlaikė T.Placidas.

Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te PENMANS DARBO KO
JINIŲ yra įvairiausių. Nė- 
svarba kurias, pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin
giausias pirkinys už šią kainą.

Be to, sfunčiame iš Anglijos kaip seka: 
Siuvomos mašinos, "Hohner" akordeonus, mezgimo molinas, loikro- 
džius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, avalynę, įvairios hk 
medžiagos, maistg ir Lt.
Pradėjome priiminėti įvairių gėrybių užsakymus į Lenkiją. Gėrybės 
gaunamos ir pasirenkamos pačioje Lenkijoje, mažiausiai už $10.00 
vertės. Taip pat siunčiame pinigus į Lenkių: už $1.60 —: nuo 90 iki 
T00 ^lotu. Mažiausia pinigų suma $10.00 pM* 1 doleris administra- b? 
rijos ižfoidoms. —

IŠ Anglijos viskg galimo siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinos * 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio. C1 

Pagal musų patyrimų — dabar pats laikos pasiųsti siuntinį Kalė- 
doms bei žiemai ' ,

ramos. 'Jis pasi(raakiaš “nūo te
levizijos šviesų kryžiaus šešė
lin” grįšiąs telėVizijon dėl tų pa
čiu motyvu.

* Karaliaus Haakon VII lai
dotuvėse, kuriu apeigas atliko 
liuteronų valstybinės Norvegiios 
bažnyčios vvskupas. maldos bu
vo paimtos iš kataliku liturgijos. 
Be to, ir pačios apeigos buvo at
liktos lotynų kalba, išskyrus 
psalme “De profundis”. kuri bu
vo giedama norvegiškai. Kamba
ryje, kur mirė karalius, buvo 
pastebėta katalikams įprasti da- 
Ivkai: kryžius, šventųių paveiks 
lai. švęsto vandens dubenėliai ir 
net rožinis. Norvegijos katalikai, 
kuriu tėra 5.000, nemano, kad 
karalius ruošėsi atsisakyti liute- 
ronizmo. tačiau jo palankumą 
katalikvbei iie yra patvrę. Pvz. 
jo viešpatavimo metu buvo pa
naikintas uždraudimas jėzui
tams įsikurti Norvegijoje. Kele-

THE UGHTS OF HOMELAND 
PubMwd by Lithuontan R.C. Cultural Society of Canada 

SAVA IT RASTIS
. “J RedoQuoia Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius 

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 
. Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4-00, pusmečiui $2.50 

Kitur metams $4.50, pusmečiui $2.50 
įmokėję nemažiau $10 taikomi garbės prenumeratoriais 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
941 Duodas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef. EM. 8-6813.

* Naują radijo siųstuvą neto- 
* Ii Vatikano pašventino Pijus XII 
? ir ta proga pasakė kalbą, kurią 
j pradėjo šiais žodžiais: “Klausy

kite tolimosios-tautos. Tapkite 
ausimis. Iš šio naujo Vatikano 

f radijo siųstuvo, iš šio antenų 
miško, ant kurio yra iškeltas per- 

| galės kryžius, tiesos ir meilės 
ženklas, mes prabylame atvira 
širdimi”. Naujasis trumpų ban- 

z gų siųstuvas yra dabar galin- 
; giausias Europoje. Jo įrengimas 
- atsiėjo $2.500.000, kuriuos suau- 
F kėjo- pasaulio katalikai. Aukos 
kliuvo pradėtos rinkti 1949 m., 
į nes senasis siųstuvas, įrengtas 
į- G. Marconi prieš 36 metus buvo 
g silpnai girdimas. Po karo būvo 
g norėta pasiekti visus pasaulio 
’ kraštus, ypač už geležinės už

dangos, ir todėl stipresnio siųs-
■ tuvo įrengimas buvo neatidėlio

tinas. Juo naudosis ir lietuviai,
. duodami savo bene kiesdienine 

programa pavergtai Lietuvai. 
' Jos vedėtu yra pakviestas kun.

Jatulis iš Australijos. Daug pa-
■ sidarbavo šiam reikalui Lietuvių 

Kolegija Romoie. Pastaruoju 
metu vysk. V. Brizgio iniciatyva

. Amerikoje buvo suorganizuota 
radijo pamokslu serija krikščio
niškosios doktrinos klausimais, 

kįrašydinta i magnetofono juos- 
‘ teles ir pasiųsta Vatikano radijo 

siųstuvui.
< * Vysk. Fulton J. Sheen, gar

susis televizijos bei radijo pa- 
. mokslininkas, eilę metų davęs 

savaitinę programa, laikinai nuo 
šio darbo atsisakė, norėdamas 
daugiau atsidėti vargšų globai. 
Jis yra JAV krikščionybei skleis 

i tivvvr. direktorius. Jo pareiga, be 
pkitko, rūpintis misijų kraštais 

brganizupiant lėšas, misijonie- 
;>žius, gvdvtoius. slauges ir pan. 
tĘsą 68.000.000 ligoniu, raupsuo- 

našlaičiu ir senelių Afrikoj, 
į Azijoj ' kinuos l

šelpęs praėjusiais metais. Ka

bas pasakė: artimųjų. vardu J. 
Matulionis, KLB bei organizaci
jų vardu Krašto Vald. pirm. V. 
Meilus ir katalikiškųjų organiza
cijų vardu KLKat Fed .pirm. dr. 
A. Šapoka. Lietuvišku papročiu 
buvo sugiedotas Viešpaties ange
las ir pagerbiant savanorį - kū
rėją — Lietuvos himnas. Tai bu
vo paskutinis atsisveikinimas su 
velioniu. Po to nuo karsto nuim
ta tautinė vėliava, kurią dar lai
dojimo namuose buvo uždėję sa
vanoriai (vienas iš jų nešė ir ve
lionio atsižymėjimo ženklus — 
Vyčio kryžių, savanorio ir Liet, 
dešimtmečio medalius) ir paga
liau užvožta karsto dėžė. Apeigos 
buvo baigtos. Laidotuvių daly
viai ėmė skirstytis. Saulutės 
Spinduliai žaidė rudeninėse me
džių lapų spalvose, bet jų ne- 
lihksmino. Kiekvienas nuo kapo 
tolo su sunkia širdimi, lyg dve- 
jodamaš argi tikrai nebesutiks 
ąįa. Antano linksmo veido, jo at
viro žvilgsnio. Deja, čionai jau

Dar didesnė naujiena:
Yra gauti iŽ Anglijos Vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei 

paltams haujų vHnoniu juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžią- 
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

Keturiems kostiumams 
ne /klijonke/ įskaitant visus mokesčius

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

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

pas ponių Juraitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakietą laiškais prašome 
nurodyti pogeidoutinų spalvų/.

Ai.
AMUOD-IAUDVE

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

eitimi, didžiuojasi Bounaparte, 
bet visomis išgalėmis kratosi 
tvirtesnės rankos, autoriteto. 
Prancūzas nemėgsta valdžios. 
Jam geriau patinka ją kritikuoti, 
kaip padaryti darbingą, nors ir 
pats gerbūvį pajustų.

Prancūzas dedasi revoliucijo- 
nieriumi, tačiau jis konservato
rius. Konservatyviškumas žy
mus romėniškuose ratuose, įstai
gų biurokratijoje, politinėse tra
dicijose, kurios taip sunkiai kei
čiamos demokratinėje santvar
koje. Ir keista, kad prancūzai 
konservatizme tiek toli nugar
mėję, jog nebesugeba kasdienių 
reikalų tvarkyti. Susidaro įspū
dis, kad prancūzas ir pirmyn ei
damas vis yra galvą atsukęs at
gal stebėti praeitą kelią. Kraštu
tinis konservatizmas, praeitimi 
gyvenimas juos daro apgailėti
nai nepajėgius dabarties klausi
mus spręsti, savotiškus atsilikė
lius, keistuolius. Jie neabejotini 
literatūros, meno meistrai, ku
rie beieškodami naujovių išsi
gimsta į manierizmą ar absurdiš
kumą, politikoje apgailėtini 
praeities pamėgdžiotojai.

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nūo I.m. rugpiučib men. 6 dienos žymiai atpiginti Vaistai siunčia
mi iš Anglijos, pavyzdžiui: 
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm.
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2
Multivitarfiin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1
Serpasil 500 tabl. 0.25
Vitamin B.* Complex 250 tabl
Phernobarbiton 500 tabl. 1 g r.
Aspirin 1000 tabl
Digoxin 500 tabl
Butazolidine TOO tabl. 100 mgm.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Seromycine, Cydoserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

Tik Bromo sku* 
bioi pogofboi

DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nūo 9 C 
vai ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais —■ nuo 9 vai. ryt® J 
iki 5 vai vakaro. W

Sav. A. KALUZA £

Tėvų Pranciškonų Kennebunk 
Port šv. Antano gimnazija tę
sia savo antruosius mokslo me
tus. Iki šiol azijatiškas gripas dar 
nepalietė mokyklos, todėl dar
bas vyksta.pilnu tempu.

Šalia mokslo vystosi sportinė 
ir kultūrinė veikla. Rudenį įvy
ko stalo teniso sezono atidarymo 
pirmenybės, kuriose dalyvavo 26 
mokiniai dviejose grupėse. Stip
resniųjų grupėje I vietą laimėjo 
Petras R. Vainius iš Brooklyno, 
II vietą — Leonas Hurikanas iš 
Dover, N.H. ir III vietą — Man
fredas Prišmantas iš Los Ange
les, Kalif. Pradedančiųjų grupė
je nugalėtoju tapo Juozas Peči- 
nis iš Rochesterio.

Neturėdami savos salės, krep
šininkai turi važiuoti treniruo
tėms į šv. Pranciškaus kolegiją 
Biddesford mieste.

Artėjant žiemai, vis didesnis 
mokinių skaičius susidomi šach
matais. Netrukus numatomos 
pravesti šachmatų pirmenybės.

Spalio 6 d. gimnazijoje įsteig
ta moksleivių ateitininkų kuopa, 
kurioje dalyvauja 12 mokinių.

ne. Galbūt, neužilgo Tenai, gal
vojo ne vienas...

Atitaisymas
Pereitame “TŽ” Nr. išspasdin- 

tame a.a. A. Pabedinsko nekrolo
ge, deja, įsibrovė labai apgailėti
nų klaidų: beskubant laužant bu
vo dviejose vietose sumaišytos 
kelios pabaigos eilutės. Velionio 
gimines ir autorių labai atsipra
šome.

Trys paskutinės pastraipos 
Ištilęrųjų turėjo būti šitokios:

‘‘Antanas visą laiką svajote 
svajojo apie būsimą laisvą Lie
tuvą. Ne palikti turtai jį traukė, 
jis žinojo, kad svetimi viską yra 
sunaikinę, nors jis būdamas tur
tingu neturėjo nei namų nei dva
rų: viską metė į apyvarta. Jis 
buvo tikras, kad jis savo žinio- 
nis, patyrimu galės būti naudin
gas būsimai Lietuvai, kai jai rei
kės gydytis nuo Maskvos pada
rytų žaizdų, kada reikės kurti 
pagrindus lietuvio ūkiškai gero- 

(Nukelta į 3 psį.)

namais klausimais.
Reikia apgailėti, kad nepri

klausomos Lietuvos kūrėjai pa
sisavino trečiosios respublikos 
santvarka, kuri baigėsi katastro
fiškai. Galima įvairiai sampro
tauti apie 1926 m. sukilimo tech
niką, vėliau sekusią autokratiją, 
tačiau šiems savaimingu gėriu 
nepasižymėjusiems reiškiniams 
reikia paieškoti šaknų tautai ne
tikusioje perdėto parlamentariz
mo santvarkoje, kuri atšlijo ne 
tik demokratiškumo prado, bet 
ir pačios tautos. 100 karaliukų 
taria, bet nėra pastovaus tarno, 
kuris jų žodį vykdytų. Jei nėra 
lygsvaros ir darnos tarp įstaty
mų leidimo ir vykdomosios ga
lios sunku kalbėti apie tokios po
litikos organizacijos patvarumą 
ir našumą.

Ketvirtoji respublika
Ketvirtoji respublika pasižymi 

katastrofišku vyriausybių nepa
stovumu,. nors tvarka kiek su
prastinta. Anksčiau naujoji vy
riausybė tegalėjo būti įteisinta 
dviem balsavimais, dabar vieno 
užtenka. Absoliutinė balsų dau
guma pakeista paprasta. Antrie
ji rūmai dabar nebegali reikšti 
vyriausyfcfei nepasitikėjimo. .

Ketvirtoje respublikoje parti
jų skaičius padidėjo. MPR — 
centrinė katalikų partija pasižy
mi drausme ir kurį metą, atliko 
žymų vaidmenį. Degaulininkai 
gana padriki. Poujade sąjūdis 
nežinia į ką išvirs, nes turi kraš- 
tutiniškumo žymių. Socialistinės 
pakraipos partijos ' sumenkėjo. 
Dalį jų balsų pagavo naujosios 
partijos ir komunistai, kurie su
renka arti 309r balsų, pasižymi 
griežta disciplina ir galutines in
strukcijas gauna ne iš Paryžiaus, 
bet iš Maskvos. Jie seniai neda
lyvauja vyriausybėje, tačiau 
yra sprendėjai kiekvienos vy
riausybės likimo.

Nors ketvirtoji respublika 
bandė vyriausybės padėtį “su
tvirtinti”, tačiau komunistai ir 
dešinieji apsprendžia vyriausy
bių likimą net tokiais atvejais, 
kai dar jos galėtų būti veiksmin
gos. Kiekvienas žymesnis sukrė
timas palaidoja vyriausybę. Nuo 
latinis vyriausybių kaitaliojimas 
tik pasunkina sprendimą neatidė 
liotinų reikalų, kurių yra apsty
bė vidaus ir užsienio politikoje. 
Nūdieną sunku pasakyti kuri 
yr svaresnė ir tuo labiau išskirti 
vidaus politiką nuo užsienio. 
Silpnybė vidaus. politikui e ne-

Švedijos parlamentas prieš dve
jus metus svarstė šį klausimą ir 
pasisakė už moterų skyrimą pa
storiais. Reikia žinoti, kad Švedi
jos moterys stipriai kovoja už 
visišką lygybę ir nori panaikinai 
paskutinius suvaržymus: tarnau
ti kariuomenėje, būti apskričių 
viršininkais ir pastoriais. 75’ mo- 
tervs dėlto išstojo iš liuteronų 
bažnyčios, jų tarpe parlamento 
narė S. Ekendahl ir JT moterų 
teisių komisijos narė A. Rossel. 
Nuo 1952 m. Švedijoj leidžiama 
išstoti iš valstybinės bažnyčios 
oaduodant specialų pareiškimą. 
Išstojusios moterys savo protes
te pareiškė, esą dabartinė baž
nyčia perdaug ceremoninga ir 
oervyriška. Gelbėdamas padėtį 
vysk. Y. Brilioth pareiškė, kad 
gal kada nors ateisiąs laikas leis
ti būti pastoriais ir moteris, bet 
tai turį būti padaryta visų pasto
rių sutarimu, o ne parlamento 
spaudimu. Be to, jis nemanąs, 
kad daug moterų norėtų būti pa
storiais. nes pvz. Danijoj, kur 
nuo 1947 m. tai leista, atsirado 
tik 4. Esą būtų praktiškiau pa
sekti Suomijos pavyzdžiu, kur 
leista moteris skirti teologėmis 
- mokytojomis, bet ne pastoriais.

* Garsiojo žmogžudžio Niujor
ke A. Anastasia laidotuvėse ne
buvo religinių apeigų, nes nė 
viena bažnyčia nesutikusi jų at
likti. Spaudos žiniomis, šis žmo
gus buvęs slaptos žmogžudžių 
draugijos vadas, ir jo potvarkiu 
buvę nužudyta 63 asmenys. Pa
galiau jis ir pats žuvo nuo savo 
draugų kulkų užpultas kirpyklo
je. Keistu sutapimu, Anastasia 
brolis esąs katalikų kunigas. Jis 
prieš laidotuves palaiminęs duo
bę nešventintoje kapiniu dalyje 
ir aplankęs lavoną laidotuvių 
ištaigoj, bet laidotuvėse neda
lyvavęs.
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APIE RYŠIUS
ALMAUS, 

mūsų bendradarbio Niujorke.

Pastangos aiškintis su Vilnium 
galimybes išeivių kultūrinio 
bendradarbiavimo, plačia ta žo
džio prasme, su tėvyne, susilau
kėt reakcijos. Iniciatoriai, kurių 
vienas rizikavo prisiimti atsako
mybę, jau apšaukti “defetistais”, 
propaguojančiais “kažkurios rū
šies nusilenkimo sovietams ar 
kultūrbolševizmo liniją”.(!) Net 
plataus akiračio asmenys, im
pulsyviai, nepateikdami argu
mentų už ar prieš, abejojo žygio 
“logiškumu”, painformuodami, 
kad “Šumausko vyriausybė tai 
ne Gomulkos. Juk prie kiekvie
no lietuvio ministerio dar yra 
padėjėjas rusas. Lietuvoje dar 
vis klauso Maskvos dirigavimo; 
jie tegali tiek, kiek leidžia Mask
va... Kam, tad, žaidimą prista- 
tydinti visuomenei kaip rimtą 
liniją? Žaidimą, kurio vaisiais 
patys netikite...”

Kitas, pripažinęs, jog “reikalas 
aktualus ir perdaug svarbūs, kad 
nieko nedaryti”, ir tuoj pasitai
sęs, kad “kvailystė, nėr geriau, 
nei nieko nedaryti”, galiausiai, 
pritarė pirmajam — “gerai, kad 
pradėjot...”

Manding, istorija logika nie
kad nesivadovavo. Kai prez. Roo 
seveltas 1942 m. šaukdamas pro
testavo prieš brito Churchillio 
išvedžiojimus, jog buvusios pa
dėties akivaizdoje gal nereikėtų 
laikyti Atlanto Čartą vetuojant 
sovietų pretenzijas į Pabaltijo 
kraštus, vienas iš britų ekspertų 
pafrazavo: “...President’s atti
tude is logically unassailable, 
but logic mas not the cause of 
Russia’s acquiescence”. (Logiš
kai prezidentui neprikiši, beda, 
tik, kad logika nesiderina su ru
sais).

Šumauskas iš tiesų ne Gomul
ka, kaip “LTSR” nėra “Lenkijos 
Liaudies Demokratija”. Tektų 
giliau pastudijuoti leidžiantis į 
diskusijas, kas įgalino permai
nas Lietuvoj: Sniečkaus - Palec-

SUMETU**
kio - Šumausko “valdančiosios 
klasės” valstybingumas, lietu
viškosios šviesuomenės spaudi
mas ar visiems žinomos kolosa- 
linės permainos Kremliuj?

Bandymą atstatyti lietuviško
sios išeivijos ryšį su tauta vadin
ti “žaidimu” yra pernelyg ab
straktu. Kaip gi tada aptarsime 
“LR diplomatų veiklą uoliai lan
kant pokylius ir pusryčius; pro
fesionalų - išlaisvintojų palygint 
nerūpestingą egzistenciją Niu
jorke?

O ar siuntimas milijoninės 
vertės dovanų paskiriems asme
nims Lietuvoje nėra tiesioginis 
ir netiesioginis TSRS rėmimas? 
Ar masinis “sovietų“ išleistos LT 
SR literatūros plaukimas į JAV 
- Kanadą nėra “kultūrbolševiz
mo plitimas”? 5

w

Aiškios ir vieningos sampra
tos, kokia turėtų būti globalinė 
lietuvių linija, nebuvimas, galė
tų būti priežastimi šios slaptos, 
raštu ir po parašu viešos nedrįs
tos pateikti, kritikos.

Problema yra paini ir įvairia
pusiška. Bandymas ją išjudinti 
nėra momento ar paskiro as
mens “idea fix”. Tai liečia visus. 
Žygis turėtų susilaukti visos są
moningosios lietuviškos išeivi
jos, besidominčios padėtim ana
pus ir šiapus, dėmesio.

V. Stukas, Kauno hydro direk
cijos vyr. inžinierius, neseniai, 
aliarmavo, kad užtvankos beto
navimo darbų žema kokybe grą- 
sina visam Lietuvos elektrifika
cijos projektui. Skundėsi specia
listų inžinierių stoka. )Rusa, su
prantama, savo geriausias pajė
gas laiko prie Sibiro projektų. 
A.). Kas daryti? Piktai džiaugtis 
kitu sovietų sistemos nevalyvu
mo įrodymu ar ieškoti būdų tė
vynainiams padėti? Atsakęs į šį 
klausimą skaitytojas apspręs sa
vo nuomonę.

H. E. Salisbury, NYTimes Ry
tų Europą aplankęs koresponden 
tas, penkiomis apybraižomis pa
teikė šitokią išvadą: Rytų Euro-

the caribou

Ant kiekvienos kanadiŠ- 
kos dvidešimts penkių 
centų monetos antrosios 
pusės yra iškalta gra
žaus caribou galva.

Ideologinis bruzdėjimas ir griežtėjimas Sov. Sąjungoje 
neįstengė ar nenorėjo suderinti 
rusų valstybės interesų bei vado
vaujančio rusų tautos vaidmens 
su tautų lygybės teorija. Tuo 
tarpu tautiniai jausmai, priešin
gi Lenino teigimams, neišmirė, 
bet dar gyviau reiškiasi prieš 
rusišką priespaudą.

“Tautinio bruzdėjimo sustip
rėjimas — rašo autorius — ypa
tingai jaučiamas Pabaltijo kraš
tuose, kur studentai ir darbinin
kai manifestavę peniai spalio 
mėnesį vieni šalia kitų Vilniuje, 
Rygoje ir Taline”. Šykščios so
vietinės spaudos žinios tuo klau
simu, tačiau autorius atkreipia 
dėmesį į Sovietskaja Litva per
nai gruodžio 9 paskelbtą Lietu
vos kp ck sekretoriaus Sniečkaus 
pareiškimą, kad Vengrijos įvy
kiai padrąsinę Lietuvoje vadina
mus “reakcininkus”: vieni prisi
dengę kritikos ir demokratijos 
skraistėmis, o kiti net viešai 
“šmeižė” kompartijos ir sovietų 
režimą Lietuvoje. A. Benningsen 
cituoja ir kp ck nario Matulio 
pareiškimą, kuriame teigiama, 
kad “emigrantų skleidžiami 
šmeižtai” Lietuvoje platinami ir 
kad tuo užsiima dalis “nekritiš
kos šviesuomenės ir studentijos”.

Tautinė opozicija stipri ir Kau 
kazo respublikose, kur tautinis 
jausmas visuomet buvo stiprus. 
Pasiremdamas sovietinės spau
dos duomenimis A. Bennigsen 
teigia, kad tautinė opozicija, so
vietinių gyventojų priešrusišką 
nacionalizmas” reiškiasi vadina
mo “asmens kulto” ir ištikimy
bės Stalinui apraiškomis.

Vidurio Azijoje padėtis atro
do įtempta. Uzbekų kp ck sekre
torius Muchitdinovas iškilmin
gai įspėjo musulmonų šviesuo
menę, esą, “pavojinga manyti 
buržuazinį nacionalizmą išny
kus”. Komunistinė spauda nuro
do, kad literatūros ir meno sri
tyse neigiama “rusų pažangioji 
įtaka” uzbekų kultūrai, o istori
joje augštinama ir idealizuojama 
’’feodalinė musulmonų praeitis”.

Autorius pažymi, kad tautinės 
opozicijos apraiškų Sov. S-goje 
negalima aiškinti išimtinai išori
nėmis įtakomis. “Jokia valstybė 
šiuo metu nemano —- tarp kitko 
neturėtų priemonių — išnaudoti 
vietinių gyventojų preišrusišką 
neapykantą“ — teigia straipsnio 
autorius. Tautinė opozicija reiš
kiasi gaivalingai. AtitoriUs pri
leidžia, kad Pabaltijo kraštuose 
Lenkijos ir Vnegrijos įvykiai ga
lėjo suteikti naujų vilčių. Ta
čiau Kaukaze ir Vidurio Azijoje 
tebesireiškianti sena neapykanta 
prieš pavergėjus rusus.

Darbininkų
nepasitenkinimas
Vakarų spaudoje yra pasirodę 

įvairių pranešimų apie darbinin
kų nepasitenkinimą ir streikus 
Maskvos srities įmonėse. Tie pra 
nešimai sunkiai arba iš viso ne
įmanomi patikrinti. Tik kai ka
da pati sovietinė spauda juos 
patvirtina. Autoriaus nuomone, 
nėra jokio pagrindo manyti, kad 
lenkų ir vengrų pavyzdžiai būtų

Tokiu pavadinimu prancūzų 
Tėvų Jėzuitų mėnesinis žurnalas 
Etudes š.m. rugsėjo mėn. nr. iš
spausdino A. Bennigsen straips-

šalinimą vadinamos “antiparti- 
nės” Malenkovo, Molotovo, Ka- 
ganovičiaus ir “prie jų prisidė- 
jusio” Šepilovo grupės, tačiau jo 
mintys savo vertės dėl to nenu
stojo. Autorius gerai pažįsta so
vietinius' klausimus ir spaudą. 
Jo žvilgsnis apima ir Pabaltijo 
kraštus, ko, deja, negalima pasa
kyti apie daugelį kitų kraštų tik
rų ir tariamų sovietinių klausi
mų žinovų.

A. Benningsen reiškia numa
nę, kad vadinamas “nustalini- 
mas”, t.y. po XX-jo sov. kom
partijos suvažiavimo pastebėtas 
ideologinių ir policinių varžtų 
atleidimas pasibaigė šių metų 
pradžioje. Sovietiniai sluogsniai 
šį faktą aiškina neva kaip pada
rinį, “nerimą keliančio buržuazi
nės minties įsiskverbimo”. Au
torius, betgi mano, kad miglotu 
“buržuazinės minties” terminu 
slepiamos įvairios nepasitenkini
mo ir bruzdėjimo apraiškos, kur 
sunku nustatyti, ar jas iššaukė 
policinės kontrolės varžtų atlei
dimas ar naujas kompartijos li
nijos sugriežtėjimas. Analizuo
damas sovietinės spaudos pasi
sakymus, autorius sprendžia, kad 
šiuo metu Sov. S-goje yra trys 
beveik viešai besireiškią bruzdė
jimo ir opozicijos židiniai, bū
tent, ne rusų tautybės gyvento
jai, darbininkijos sluogsniai 
akademinis jaunimas.

Tautinis pasipriešinimas
Tautinė opozicija, pasak 

Benningsen, reiškiasi visų pirma 
Pabaltijo kraštuose, Kaukaze ir 
mažesniu laipsniu Vidurio Azi
joje. Tai sena opozicija, kurią su
stiprino pastarųjų metų ideolo
ginis atlydis ir įvykiai Lenkijo
je bei Vengrijoje. Tačiau šio reiš 
kinio gilesnių priežasčių reikia 
ieškoti ne išorinėse įtakose, bet 
viduje. Sovietai vadovai niekad

ir

pa, JAV pritarus atatinkamą 
doktrina, gali būti Maskvos pri
pažinta trečia — “nuo Marių iki 
Marių” pajėga. Tito - Gomulkos 
mintį (žiūr. TZ, spalio 3) palai
ką Mao kiniečiai, Nehru Indija, 
o kaip spėjama ir kaikas net 
Kremliuje. . .

O kurgi Lietuva? Nei jos, nei 
kitų dviejų pabaltiečių tautų, ne
mini Rytų Europoj Mr. Salisbu
ry, nemini jų nei apie “kultūri
nio bendradarbiavimo su Rytų 
Europa” projektus vis garsiau 
kalbą Vašingtono politikai nei 
didžioji spauda. Lietuviams te
lieka vadovautis patarle: Pats 
sau nepadėsi, niekas kitas tau 
nepadės...”

(Straipsnį redakcija laiko dis
kusiniu).

GARSŪS KANADIŠKI

paskatinę rusų darbininkus rei
kalauti įmonių kontrolės. Jų ne
pasitenkinimas, lygiai kaip ir 
tautinė opozicija, kyla iš paties 
režimo prieštaravimų be sąry
šio su užsienio veikla.

Kritiškai nusiteikusi 
studentija
Akademiniai sluogsniai yra 

vieninteliai veikiami užsienio 
įtakų. Jie taip pat vieninteliai 
viešai kritikavo režimą. Akade
miniam jaunimui kompartija pri 
meta tokius kaltinimus: abejin
gumą marksizmui - leninizmu!, 
priešišką nusistatymą vadina
mam sovietinio gyvenimo būdui, 
nuolaidumą “buržuazinei ideolo
gijai”, ieškojimą individualinės 
“laisvės”, apsileidimą kovoje 
prieš buržuazines pažiūras, paga
liau, abejingumą bet kokiam po
litiniam darbui.

Kai kada šis bruzdėjimas įgau
na organizuoto pobūdžio. Pavyz
džiui, pernai gruodžio mėnesį ir 
šiemet sausio mėnesį. Maskvos 
universiteto literatūros, mokslų 
ir filosofijos fakultetų studentai, 
kaip buvo paskelbęs Sovietinių 
profsąj. organas Trud, “šiurkš
čiai puolė režimą vengrų spau
dos pavyzdžiu”. Nors sovietinė 
spauda tokius reiškinius mėgsta 
nutylėti, tačiau joje pakankamai 
nusiskundžiama paties komjau
nimo ideologiniais “negalavi
mais”.

Oficialūs kompartijos sluogs
niai visa tai aiškina “buržuazi
nės ideologijos įsiskverbimu” ir 
neigia režimo vidaus prieštara
vimų reikšmę.

Uždanga vėl leidžiasi
Opozicijai užgniaužti komunis

tų vadovai naudojo ideologinį ir 
politinį griežtumą. Akivaizdoje 
augančio minėtų sluogsnių bruz
dėjimo jie vėl griebėsi tų pačių 
priemonių. Ideologinis sugriežtė
jimas reiškiasi visose srityse: is
torijoje, filosofijoje, moksluose 
ir mene.

Kompartija negali atleisti is
torikams, paskubėjusiems reha- 
bilituoti asmenis, Stalino laikais 
laikytus “liaudies priešais” ir 
“tarptautinio imperializmo ram
sčiais”, Taip atsitiko su Šamil, 
Kaukazo pasipriešinimo prieš 
rusus (1829-1859) didvyriu, ku
ris prie Stalino buvo “išdavikas” 
ir “kraugeriškas feodalas”, 1954 
m. tapo “dideliu liaudies didvy
riu”, “prispaustųjų masių išlais
vintoju”, “pažangaus tautinio iš
silaisvinimo judėjimo vadu”, o 
pernai metų pabaigoje vėl virto 
“baisiu reakcininku, parsidavu
siu anglų - turkų imperializmui”.

Filosofai kaltinami skelbią ide 
alizmą, menininkams prikišamas 
abejojimas meno ir literatūros 
“partiškumu”, vėl spaudoje ky
la po Stalino mirties išnykę 
“liaudies priešai”, “antisovieti- 
niai elementai”, “agentai - pro
vokatoriai” ir “tarptautinio im
perializmo agentai”. Šiek tiek 
pakelta geležinė uždanga, atro
do, vėl leidžiasi.

J. Vidzgiris (ELI).

Mielam idėjos broliui
A A ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

žmoną, seserį, brolį ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

Kanados Ateitininkų Krašto Valdyba.

a

Brangiam kuopos nariui
a. a. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

žmonai, seseriai, broliui ir giminėms nuoširdžią užuojautą 

reiškia

V
Toronto At-kų kuopa.

Mielam broliui ateitininkui
a. a. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

jo žmonai ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Hamiltono Ateitininkai.

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

mieląją Draugijos narę Bronę, sesutę Oną ir brolį Kazį nuo

širdžiai užjaučia
K. L. Kat Moterų D-jos 

Prisikėlimo parapijos skyrius.

Lietuvos Kariuomenės savanoriui - kūrėjui, Vyčio Kryžiaus 
kavalieriui, atsargos majorui

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

jo žmonai ir artimiesiems gilaus liūdesio valandoje nuošir
džią užuojautą reiškia

Atsargos Karių Sąjungos 
Toronto Skyriaus Valdyba.

“Parama”, Lietuvių Kredito Kooperatyvas Toronte, mirus 
mielam Kredito Komiteto Pirmininkui

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI

jo žmonai, giminėms ir draugams reiškia nuoširdžią užuo
jautą '

“Parama” Lietuvių Kredito Kooperatyvo V-ba.

Amlit B-vės Valdybos Vicepirmininkui

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

jo žmonai, seseriai ir broliui nuoširdžią užuojautą reiškia
• . . ■’ ■-'i-' 4^- --

Amlit B-vės Valdyb'a ir Akcinmkai.~ '

S

Didžio skausmo valandoje, Brangiam Broliui Kęstutininkui

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

Jo žmonai Mielai Poniai Bronei, seserims, broliams ir ki

tiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Caribou priklauso stirnų giminei ir randasi 
plačiuose šiaurinės Kanados plotuose nuo 
Labradoro iki Aliaskos. Jis išsilaiko neder
lingose žemėse, kur kitos rūšies stirnos grei
tai išnyktų.

Kanados eskimai nepaprastai naudojasi cari
bou. Iš jų kailių daro rūbus ir palapines, mai
tinasi jų mėsa, palaikydami likučius žiemos

KOKTEILIO RECEPTAI
Highball

Highball yra vienas iš plačiau
siai žinomų gėrimų mišinys. 
Reikia tik įpilti vandens ar so
dos į whiskį. Tai yra populia
rus ir visokioms progoms tin
kamas gėrimas.

Įdėkite du ar tris ledo 
gabalėlius į dešimties 
ar dvylikos uncijų stik
linę. Įpilkite 1% uncijos 
Seagrams V.O. ar “83” 
kanadiško ruginio whis
ky. Tada pripildykite

stiklinę su sodos vandeniu, 
džindžerėliu ar paprastu van
deniu. *

ilgiems mėnesiams.

Kas žiemą caribou bandos keliauja į pietus ir 
sugrįžta į šiaurę anksti pavasarį. Masinis jų 
judėjimas palengvina eskimams medžioklę.

Suteikdami pragyvenimą tiek eskimams, tiek 
ankstyviesiems imigrantams tolimojoje šiau
rėje, caribou turėjo didelės reikšmės Kana
dos istorijoje. Caribou nepaprastai daug pri
sidėjo prie Kanados šiaurės apgyvendinimo 
ir įdomiausių Kanados gyventojų — eskimų 
išsilaikymo.

rhe J-louse of Seagram
Distillers since 1857

A. A. Ant. Pabedinsko laidotuvės
(Atkelta iš 2 psl.) 

vei. Jis buvo griežtai demokrati
nių pažiūrų, bet ūkyje jo idealas 
buvo privati iniciatyva su pri
vačia nuosavybe.

Deja... jo svajonės nutrauk
tos. Jo viltys keliauja su juo kar
tu į amžinybę.

Iš jo artimųjų čia Toronte li
ko žmona Bronė ir sesute Ona, 
Čikagoje brolis Kazys su šeima. 
Lietuvoje yra sesuo ir brolis, tik 
neseniai grįžęs pas šeimą iš Si
biro. Du broliai mirė Sibiro trem 
tyje, viena sesuo dar Sibire..

Kan. J. Meškauskas
A. Bendorius
S. Lūšys
P. Minkūnas
Dr. A. Starkus
P. Vainauskas
B. Žukauskas.

Didžioje skausmo valandoje netekus mylimo vyro ir brolio

A. A. ANTANO PABEDINSKO

jo žmonai Bronei, sesutei Onai ir broliui Kaziui nuoširdžią 
užuojautą reiškia

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

; > < AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6-4063

:r . -- 

Domininko Jurkaus ir 
Stasio Gabaliausko šeimos.

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ir gi

minėms

Skausmo valandoje, netekus mylimo vyro ir brolio

A. A. ANT. PABEDINSKO,

žmonai B. Pabedinskienei, sesutei O. Pabedinskaitei ir vi
siems giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

J. A. Rinkūnai.

Mielam prieteliui

a. a. ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 

jo mylimai žmonai ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

A. A. ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

jo žmonai Bronei, sesutei Onai ir kitiems giminėms gilaus 

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia



V akaras - Koncertas
ų, prie Lenino (Lukiškių)

asaulyie

PAMILTOM, Ont

Cbn tas.

WINDHAM CENTRE, Ont
LIVER SALT

SAKAS PARCEL SERVICE

Ukrainska Knyha

HARRY’S CUSTOM TAILORING

Modern Furrier’s Building,

Mohawk Furniture

VILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

Lakeview FurnitureNamų savininkų dėmesiui!

ŠALDYTUVAI ♦ COMPANY

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikni, tol. /A. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šve Kalėdoms!

skaitą nušvietė visiems labaj 
prantamai ir aiškiai Kristaus

rubU' siuvėjas
Geriausios medžiagos vyriškiems kostiumams pagal naujausią 
madą. Ilgametė praktika Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Didelis 

pasirinkimas gatavų kostiumų pigiausiomis kainomis. 
Kalbame lietuviškai, vokiškai, lenkiškai ir rusiškai.

■duktė.
J Vilniuje baigiami statyti mi

Bay (60 mylių nuo

$3.75
12.70
5.85
5.50
9.80

Grybelių kaimas nuo karo ma
žai nukentėjęs. i
• Stndėntų šventė buvo suruoš-

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir kitų vietovių lietuvius 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

TF A-bės Hamiltono sk. valdyba.

mylių nuo Otavas) susilaukė’ 
pirmgimio sūnaus. Daug otaviš- 
kių aplankė jaunuosius tėvus it; 
palinkėjo laimės ir džiaugsmo.; 
Laimingasis tėvas pavaišino vi-- 
sus vyriškius puikiais cigarais,- 
pagal kanadiškus papročius. AL;

dirbti nuo 8 vai. iki 17 vai. 45-') Bnv. Utenos viršaičio Morkū- 
Wuip» be ipj tarybinėje ligoninė
jenuo 15 iki .18 ir Pšichoheuro-J 
loginėje ligoninėje nuo 16 iki 19 
yal. Sūpuojant valandoms^ji- -te- 
galįnti atlikti. tik 56% pasiimto, 
•krūvio: ‘Tfisigraibę antraeilių^ Kreipdamiesi į visus malonius 

tautiečius prašome į šį mūsų pa* 
Skutihį parengimą kuo skaitlin
giausiai atsilankyti.

i Vakaras įvyks Royal 
ta Kauno sporto halėje rugsėjo 'naught Hotel salėje. Pradžia 
vidury .Is pranešimų paaiškėjo, 
kad vasaros metu Vilniaus un-to 
studentai statę Daugų rajono;
“Taikos keliu” kolchozo kultūros; 
namus, Kauno augštųjų mokyk
lų studentai baigią statyti pio
nierių stovyklą Kačerginėje, be 
to, Vilniaus ir Šiaulių pedagogi
nis institutų bei Vilniaus un-to; 
Studentai dirbę Panevėžio rajo-i 
no Dambravos apylinkėje ir Vil
kaviškio rajono “Bartininkų”! 
kolūkyje.' Kiek studentu dirbo! 
vasarą pav. Kazachstane, “Tie
soje” nesakoma. Gal ir praneši
me partijai ir vyriausybei taip: 
pat nebuvo paminėta.

kus mokytojauti, mokyklą pra
dėjo lankyti 3 mokiniai: viena: 
M "m. mergaitė ir du 7-9 m. ber-i 
niukai. Mokymo pradžia buvo* 
ąpnki. Mergaitė galėjo susikal
bėti lietuviškai, bet abu bemiu-

VYKSTANTIEMS l ROCHESTERĮ!
Aplankykite lietuvišką 

“NIAGARA” RESTAURANT'
1034 Hud o son Ave., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

24'* King Street West, Hamilton 
Telef. JA. 9-1844

sutilpo. Taip ir pagalvoji — iš 
kur tų lietuvių tiek daug staiga 
atsirado. Taip galėtų būti kas 
sekmadienį, jei neišsisklaidytu- 
me po kiekvienam artimesnes 
kitų tautybių bažnyčias.

Tėvui Sabaliauskui priklauso 
visų hamiltoniečių lietuvių nuo
širdi padėka už taip gražiai pra
vestas religinio susikaupimo die
nas.

apsaugoma kavalerija mūšyje”/ 
‘^Kavalerija”, “Budiony kavale--' 
įrija 1918-19 m.”, o jo brošiūra; 

■“^alingrado mūšis” esanti iš-’ 
versta į kinų kalbą. • i

mokytis lietuvių kalbos ir kas 
jie esą.

Tačiau jau Motinos dienos ir 
Vasario 16 proga mokiniai dek
lamavo eilėraščius tokia gera 
tarsena, kad sunku būtų buvę 
įspėti juos dar gerai lietuvių kai 
bos nemokant. Po šešių mėnesių 
mokymosi, mokiniai jau skaito 
pasakas, nors dar nevisus žo
džius jie supranta. Marytė ir Gin 
taras, abu vyresnieji, jau skaito 
ir rašo, tik mažasis Raimundas 
atsiliko. Jis buvo išvykęs Ang- 
liįon ir ten užmiršo ką buvo iš
mokęs.

Mokinių tėvai yra neturtingi: 
mergaitės motina dirba fabrike, 
o berniukų tėvas yra paprastas 
darbininkas. Be šių trijų, buvo 
pradėję lankyti mokyklą dar du 
kaime gyveną mokiniai: vienas 
9, kitas 7 metų amžiaus, bet ių 
mokymas dėl atostogų susitruk-

Saleziečių liet gimnazijai Ita
lijoje remti ateitininkų būrelio 
vadbvas J. Pleinys iš šių parei-į 
gų pasitraukė. Šį kartą surasti: 
būrelio naują vadovą buvo tik
rai sunkoka. Buvo kviesti ir pra
šyti apie 15 asmenų, bet vis ne
sėkmingai. Pagaliau padėtį iš-; 
gelbėjo geroji Regina Rimkevi- 
čiėnė, kuri taip mielai šias nela
bai malonias pareigas sutiko pa
siimti. Tad nuo lapkričio 1 d. 
prašome visus šio būrelio narius; 
įteikti aukas R. Rimkevičienei, 
241 Queen St. S., tel. JA. 9-7633. 
Taip pat primename, kad jame 
tėra likę 12 rėmėjų, trūksta dar 
8. Tikime, kad mūsų tautiečiai, 
pas kuriuos naujoji vadovė kreip 
sis, neatsisakys savo doleriu pri
sidėti prie šio tautinio židinio 
Italijoje išlaikymo. Q mielajai 
p. Reginai nuoširdžiausias ačiū 
už sutikimą būreliui vadovauti.

Namų Fondas susilaukė vėl 4 
naujų narių, kurių vienas, se
niau į šį kraštą atvykęs tautie
tis Škuda Stasys, Venessa, Ont., 
paskyrė net $200. Iš hamiltonie
čių į namų eiles su šimtine dole
rių įsijungė Ulbinas Algirdas, 
Salomėja ir Jonas Šernai ir Lau- 
galys Zigmas iš Stoney Creek, 
Ont. Visiems nuoširdžiausias 
ačiū, o ypač gerajam St. Škudai, 
kuris nors ir toli nuo Hamiltono 
gyvendamas (apie 40 mylių), 
visdėlto ištiesė mums šiame dar
be savo pagalbos ranką.

Taip malonu konstatuoti, kad 
su kiekviena savaite, kaip toje 
mūsų dainoje — “ir vėl, ir vėl, ir 
vėl’’ nauji lietuviai į NF įsijun
gia. Jau dabar matome, ką vie
nybė gali — priskaitome apie 
350 narių ir kartu su pasižadėji
mais turime jau apie $42.000. O 
tik pasižvalgykime aplinkui ir 
pamatysime, kad dar daug, oi 
daug tautiečių stovi nuošaliai.

Negaliu praeiti tylomis pro 
gražų pavyzdį Danutės Pikienės. 
Ji, prieš kiek laiko pažadėjusi 
Liet. Namams $100 šiomis dieno
mis juos įteikė, įrašydama nariu 
savo sūnų Gediminą. Mielajai p. 
Danutei nuoširdus ačiū.

Sk. St.

Benni Ferri muzika, turtinga loterija 
įvairus bufetas ir 1.1.
Pradžia 7.30 vai. vak

VENECUELA
Venezuelaje yra įsteigta Lie

tuvių Emigracinė Misija, Jos vir
šininku Šventojo Sosto yra pa
skirtas kun. A. Perkumas, SDB. 
Saleziečių- kongregacija misijai 
paskyrė sklypą, kuriame ruošia
masi pastatyti bendrus lietuvių 
imigrantų namus. Tam jau su
rinkta 14.000 bolivarų aukų, ant
ra tiek yra pažadėta aukoti kitais 
metais. Namuose bus patalpos 
susirinkimams, minėjimams, 
bendruomenės raštinė, skautų 
būklas, vargo mokykla, svečiui 
kambarys, namų sargo ir kunigo 
butai.

; RUDENS ŠOKIU VAKARĄ.
? > Pradžia 4; vat p.p.

OroE Bufffalo vengrų šokių orkestras. Turtingas baras. Karšti 
bei Salti užkandžiai. Vakaro pelnas skiriamas lietuvių šalpos 
Fbei kultūros reikalams.

M&foįriai ‘kviečiame visus mūsų kaimynus kanadiečius.
B. L. Klubo Valdyba.

• Vakaras - koncertas. TF A-bės 
Hamiltono sk. valdyba baigda
ma savo mėtinę darbų veiklą, 
lapkričio 16 d. rengia paskutinį, 
šiais metais šokių vakarą - kon- 

aOr. gyvenusio Grybelių kaime, iicertą, kuriame programą ispil— 
šeima rbuvo išvežta 1941 m. ir,j 
kaip rašoma viename laiške "Žį 
to .kaimo, yra beveik visa išmi-. 
rusi tremtyje. Esanti likusi tik, 
jauniausia duktė, bet ir ta tebėra?

Devonų siuntiniai j Vakarų Vokietijų 
H Denljm sandėlių: 

20 sv. cukraus ......
100 sv. kviartnių miltų
20 sv. ryžių ................
14 sv. taukų .............

3 sv. kavos /dėžutė/ 
Prisiųskite pinigus ir adresų ir gavėjos 
per 2-3 savaites visus maisto siunti-

jo žmoną Marijoną, sūnų Vytautą skaudaus liūdesio valan 
doje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

da ir profesionalus menininkus 
išugdyti. . D;

Rekolekcijos mūsų parapijoje 
vyko spalio 26*27 d. Jas vedė Tė
vas salezietis kun. Sabaliauskas, 
SDB, kurį daugis pažįstame iŠ jo 
plačiai skaitomos keitonių kny
gos “Nuo Imsrės iki Orinoko”.

Paskutinę rekolekcijų dieną, 
sekmadienį, 9 vai. pamaldose 
bažnyčia buvo pilnutėlė, 16 vai. 
beveik pilna, o 11 vai. irgi vos

atskleidė viršgamtinio gyvenimo: ] 
būtinumą ir grožį. Stud, Vida ( 
Kubiliūtė padeklamavo eilėraštį: 
“Kristui Karaliui”. Tris solo 
geismes išpildė p. Žilinskienė, 
dukrelei Birutei akompohuo- 
j ant pianinu.

Irena Gruodytė atvyko į Ota
vą pas brolį iš Argentinos. Čia

* KROSNYS .

* LINOLEUMAS

* VAKV UtbAI

W IVAltm lOLtMAI

* VAIKAMS VttlMtLlAI

Atkreipiame skaitytojų dėme
sį į Harry’s Custom Tailoring 
skelbimą — naujai atsikėlusios 
iš Brandford į Hamiltoną siuvyk 
los, kurios savininkas, nors ne 
lietuviu tautybės, tačiau neblo
gai kalba lietuviškai ir mielai 
patarnaus visiems mūsų tautie
čiams. Jo siuvykloje yra gerų 
kostiumų siuntimui į Lietuvą pi
giausiomis kainomis. Siuvykla 
randasi 24% King St. W.

Nedarbas jau palietė keletą 
lietuvių. Bendrai šiuo metu be
darbių skaičius Hamiltone sie
kia apie 10.000.

Hamiltono ateitininkų suruoš
tas literatūros vakaras spalio 12 
d.davė $150 pelno. Jis paskirsty

tas šitaip: Hamiltono at-kų va
dovaujamos bibliotekos spintai 
įsigyti $50. Jaunimo laikraš-

džia nepagerbę ir neapdovano
ję savo artimųjų, kaimynų ir 
draugų jų vedybų, krikštynų, 
įkurtuvių, vardadienių ir. gim
tadienių ar šiaip išgalvodami 
įvairias progas, dažniausiai “kal
tininkams” apie tai nieko neži
nant, suvažiuoja su savo vaišė
mis ir dovanomis pagerbti die
nos “kaltininko”. Prie valgiais ir 
gėrimais apkrautų stalu skamba 
lietuviškas žodis ir lietuviška 
daina.

Spalio 27 d., sekmadienį, M. 
Vilnonio vedybų proga, pp. Bar
tuliu ūkyje, pp. Bartulienės ir 
Škudos iniciatyva ir pastango
mis, lietuviai ūkininkai suruošė 
Vilnoniui gražų poveselį.

Svečiams susėdus prie turtin
gai paruoštų stalų, St. Škuda Su
pažindino svečius su jaunave
džiais ir sugiedota jiems ilgiau
sių metų. Bartulienė įteikė jiems 
skirtą dovaną, o-Antanas Masiu
lis perskaitė prie povešelio pri
sidėjusių pavardes, kurių skai
čius siekė per šimtą.

Po to Steponas Jakubickas sa
vo žodyje iškėlė M. Vilnonio 
nuopelnus Lietuvai. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kad M. Vilnonis nėra 
šiaip sau eilinis žmogus, bet Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
savanoris, dalyvavęs kovose su 
lenkais prie Augustavo, ties Jo
nava su bolševikais ir su bermon 
tininkais, juos vejant iš Lietu
vos įvairiose vietose^ Vilnonis 
buvo sužeistas ir buvo bolševikų 
nelaisvėje. M. Vilnonis yra tik
rai vertas tokios pagarbos ir ia-: 
bai gražu, kad lietuviai ūkinin
kai rado reikalo jį reikiamai pa
gerbti. Tebūnie garbė mūsų sa
vanoriams ir visiems, kurie gy
vena jųjų dvasia.

Stepas Jakonis.

Pagerbtas Lietuvos nepriklau
somybės kovų -savanoris. Wind
ham Centre miestelis yra taba
ko rajone, maždaug apie 3 m. į 
rytus ir dvi į šiaurę nuo Delhi. 
Čia dviejų kelių sankryžoje ran
dasi labai nuoširdžių ir vaišingų 
lietuvių pp. Bartuliu gražus ta
bako ūkis. Tai, galima sakyti, lie
tuvių ūkininkų subuvimų punk
tas arba dar.. gražiau, kaip p. 
Škuda yra išsireiškęs, — svečių 
kiemas.

Be šitokių draugiškų subuvi
mų, lietuviai ūkininkai turi sa
vas labai pagirtinas ir gražias 
tradicijas: jie niekad nepralei-

D. BRITANIJA
J. Matulis iš Nottinghamo bu

vo išvykęs į Kanadą, išbuvo ten 
daugiau metų ir vėl grižo atgal, 
esą dėl nedarbo ir netikrumo 
darbą ir turint. Be to, jo amžius 
jau neleidžiąs ieškoti netikrų 
galimybių. Kanadoje jis gyvenęs 
Hamiltone, Montrealy, dirbęs 
miške.

Northampton lietuvių d-jos šk. 
savo ilgametį valdybos narį L. 
Utką išrinko garbės nariu.
PRANCŪZIJA

Prane. LB rinkimai įvyko lap
kričio 1 d. Buvo renkama 11 as
menų į Kr. Tarybą ir 3 į Garbės 
teismą.
AUSTRALIJA

Austrai. L. Kat. Fed. valdyba 
kun. J. Kungiui išvykus iš Mel
bourne persitvarkė. Dabar yra 
pirm. Silv. Balčiūnas, vicepirm. 
Bronius Zumeris, sekr. Jurgis 
Gylys, kasin. Jonas Motiejūnas, 
spaustuvės ved. kun. Pranas Va- 
seris, nariai Algirdas Grigaitis, 
Jonnas Mulokas ir Zenonas 
Raudys.

Anksčiau pirmininku buvo 
kun. Kungys, kartu ėjęs ir spaus 
tuvės vedėjo pareigas. Dėl ne
sveikatos iš tų pareigų pasitrau
kė ir perėmė Adelaidės liet, ka
peliono pareigas.

Kun. dr. P. Jatulis išvyko Į 
Romą, kur dirbs prie radijo 
transliacijų. Adelaidės kapelionu 
paskirtas kun. J. Kungys, anks
čiau buvęs Geelongo liet, kape
lionas.

čiams: Ateičiai $50, Eglutei $25, 
Skautų Aidui $25. G.

“Lituanus” Hamiltone. Spalio 
20 d., sekmadienį, prie V. Aušros 
Vartų bažnyčios buvo renkamos 
aukos ir prenumeratos “Litua
nus” žurnalui. “Lituanus” užsisa
kė 5 asmenys, sumokėdami po 
$2: G. Žilionis, K. Meškauskas, 
J. Mikšys, A. Vainauskas ir Z. 
Stonkus. Pagal aukų lapą auko
jo: $2 K. Mikšys, po $!■: A. Ky
bartas, L. V. Petrušaitis, K. Mik
šys, J. Kšivickas, išviso $6. Iš
platinta 8 nr. “Lituanus” už $2. 
Nevardmių aukų surinkta $49,98. 
Išviso Hamiltone surinkta $67:98.

Tai yra graži suma, kuri pa
dės “Lituanus” leidėjus supažin
dinti dar didesnį skaičių svetim
taučių, o ypač įtakingų asmenų, 
Amerikoje su Lietuva ir jos pro
blemomis.

Didelė pagarba tenka Hamil
tono lietuviams už mūsų bendro 
tikslo supratimą ir įvertinimą.

Reikia pažymėti, kad tarp ne- 
vardinių aukų buvo viri $20 
banknotais. Nežinodamas visų 
aukotojų vardų dėkoju visiems 
bendrai. Ačiū!

Didelė padėka tenka klebonui 
dr. J. Tadarauskui už leidimą pa
sinaudoti šia proga ir už pain- 
formavimą parapijiečių apie 
vykstančią rinkliavą.

E. Petrušaitis.

•ji tęsia chemijos studijas nauja*- ’ Pinnebergo vargo mokykla bu-i 
me Carleton univetrsitete.
jau antroji lietuvaitė šiame uni*: 
versitete. . .

Inž. Zigmas Sanrazas iš Toron
to atsikėlė į Otavą. Žada greitai 
pirkti namus. Sveikiname it 
kviečiame įsijungti į bendruo
meninį lietuvių gyvenimą.

Pranešame, kad nuo dabar galima 
siųsti maisto siuntinius iki 40 svarų.

Žemiau paduodame vieną maisto kainaraščių:
20 svarų cukraus ................ $11.25

L/"’' 20 svarų taukų... ........ ........ $21.50
20 svarų ryžių .....    $14.00

Į šią kainą įeina visi -mokesčiai. Maisto siuntiniai pristetomi gavėjui 
per 3-4 savaites.

PRADŽIUGINKITE savo gžmiftes tėvynėje, pasiųsdami' 
naudingiausių dovanų siuvamų mašinų.

Mes pasiūlome specialiai papiginta kbiha iki Kalėdų švenčių Švedų ge- 
riausias gamybos siuvamą kojinę mašiną TIK UŽ $190. I kainą įeina ir 
nurito mokesčio i.. Mes siunčiame ir įvairiausių kitų reikmenų, taip pat ir 
jūsų šadOrytus siuntinius. Dėl smulkesnių informacijų rašykite, paskam
binkite ar užeikite tiesiog pas mus. Sąžiningas, patikimas ir prityręs pa
tarnavimas. Siuvamos mašinas siunčiame taip pat į Lietuvą ir į Sibirą.
100% GARANTUOJAMAS PRISTATYMAS GAVĖJUI.

Jcai lietuviškai nemokėjo, nors 
vienas, iš jų jau šiek tiek supra
sto, nes. buvo tris savaites išbu
vęs Šveicarijos lietuvių tarpe.

Nors vaikai mokėsi noriai, ta
čiau mokytoja turėdavusi paska
tinti juos dovanomis, nes ypač 

gis Povilonis dirba Otavoje kaip.; sunku susilaukti mokymosi re-

Q darys, kad iš vie*
nos algos negali pragyventi?

ataty-bos ministru pa
skirtas Grincevičius Viačeslavas, 
Viacesiavo^ūnus.

Mišių ūkio ir miško pramo* 
ministru paskirtas Algirdas, 

* Ąntanp sūnus, Matulionis.
- F. Baltušio - Žemaičio, atsar
gosgen. majoro, šeima perdavusi 
Kauno istoriniam muziejui jo 
palikimą. Suminimos fotografi
jos 1919 m. Šiauliuose, vėliau;

mus gous.

Odos 2 poroms oulinių botu su prie- 
dois $45; 4 poroms $82. Goliu išsiųs
ti odas į Kanados teritoriją 2 perams 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

mu. Oda labai gėros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sorkomycin 5 gr. 
$29.00 su muitu ir visomis išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo dilovds, širdies, 

augšto kraujo spaudimo ir kt.
2 kostiumams ir 2 paltams medžiaga 
su pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export 
NOYM DAME AVĖ.

WINMIHG 2, Men.
S«v. S. BUJOKAS.

OTTAWA, Ont
Kristaus Karaliaus minėjimas 

įvyko spalio 27 d. Žmonių susi-

tytas kainas. .'
mus oolite Įsigyti geriausios rūšies angliškos dryiuotos medžiagos, odi- 

nk}. kurtkių, bsNį su koUiukois, 'odos -ir kitą dalykų pigiausiomis kainomis.

Toto pat galime pasiųsti i5 Konodos oro , -4tu lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, tpedžiogas. Iš Švedijos stor-»i«.t:“,?_~ nnkietėJius.'

7.30 vai. vak. Veiks turtinga lo
terija, Įvairus bufetas ir puiki; 
Benni Ferri muzika.

Už skaitlingą -atsilankymą ta-; 
riame iš anksto nuoširdžiausią 
padėką. Vaidyba.

Kristaus Karaliaus akademiją 
spalio 27 d. suruošė vietos atei-; 
tininkų kuopa. Tai dienai pri
taikinta kalbą pasakė torontie- 
tis A. Rinkūnas. Jo iškeltieji kai-- 
kurie gyvenimo faktai ne vieną 
klausytoja sukrėtė iki sielos gel
mių. Kalbėtojas įrodinėjo, kad 
vadinamieji krikščioniškieji ir 
net katalikiškieji kraštai nusmu
ko iki tokio dvasinio lygio, kad 
nebeįstengia surasti idėjų, ku
rios galėtų atsverti materialisti
nį komunizmą.. Vietoje Kristaus 
Karaliaus idėjos įgyvendinimo 
krikčioniškasis pasaulis žingsnis 
po žingsnio artėja prie visiško 
nusižmoginimo. Dar liūdniau 
skambėjo žodžiai, kad ir mūsų 
išeivijoje tas dvasinis puolis jau 
gana ryškiai iaučiamas, kai tė
vynėje nukryžiuotas lietuvis ne 
tik prisikelia iš dvasinės mirties, 
bet ir drąsiai žygiuoja Kristaus 
Karaliaus gyvenimo keliais.

Meninę dalį išpildė moksleivės 
ateitininkės ir vysk. M. Valan
čiaus vardo šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Akomponavo 
muzikas kun .B. Jurkšas.

Buvo jaučiama, kad progra
mos dalyviai tai šventei visu 
rimtumu ruošėsi. Su įsijautimu 
L. Kaminskaitė ir S. Martinkai- 
tė pasakė eilėraščius. Darniai 
nuskambėjo G. ir N. Latauskai- 
čių, D. Prunskvtės ir V. Stan
kutės dainelės. Visai gerai valdė 
akordeoną R. Virkietytė. Malo-. 
niai kuteno ausį ir V. Staniutės 
pianinas, šokėjų, grupė, vado
vaujama mokyt. A. Grajauskai- 
tės, įrodė savo menini sugebėji
mą. Nors jau keliolika kartų 
matytas “Noriu miego”, tačiau 
visada žavi žiūrovą. Dar dides
nio įspūdžio padarė pirmą kartą 
matytas mokyt. Grajauskaitės 
sukurtas plastikos kūrinėlis 
“Tėvynės ilgesys”. Linkėtina, 
kad mokyt. Grajauskaitė ir atei
tyje ką nors naujo sukurtų. Ga
bumu tam jai netrūksta.

Reikia pripažinti, kad Hamil
tono atetiininkų kuopa sugeba- 
ir vietinėmis iėeomis gražiai vi
suomenei. užsirekomenduoti, šis
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KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
nuo 12 vai. dienos iki 1 vai.’ p^p. 

iš Toronto Radio Stoties 
CKFH banga 1400.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

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

Artinasi Kalėdos!

Nesibaigiančiame miesto triukš 
me staiga prasiveržia į gatvę dai
nos garsai ir priverčia ne vieną 
nustebusį praeivį stabtelėti. Dai
na plaukia iš pilko mūro, kurio 
duris puošia užrašas “Toronto 
Lietuvių Namai”. Kiekvienas lie
tuvis žino, iš kur tas dainos ai-

Kitftiiros ir pasauly
]So. Stemart Ave., Chicago 28, 
Illinois.

Konkurso pabaigoje, lapkričio 
3Ū- d., balsai bus suskaičiuoti. 
Konkurso dalyvis, kurio atsiųs
ti pavadinimai atitiks konkursą 
laimėjusių straipsnių ir nuotrau
kos pavadinimam,’ gaus Akade
minio Skautų Sąjūdžio Valdybos 
skirtą dovaną — $25. Konkurso 
rezultatai bus paskelbti spaudo
je, o geriausių straipsnių auto
riai ir gražiausios nuotraukos fo
tografas bus atitinkamai pagerb
ti ir apdovanoti.

Konkursas baigiasi lapkričio

LlETUViŠkA ' ’' 1 
RADIO PROGRAMA 

TORONTE

Prof. K Fraenkel is, vienas iš 
didžiausių šio meto kalbininkų 
lituanistų, mirė spalio 9 d. Vo- 
keitijoje.

A. A. J. Grigolaitis, Mažosios 
Lietuvos veikėjas, žurnalistas, 
mirė Gautingo sanatorijoje spa
lio 18 d., sulaukęs 55 m. 1941 m. 
buvo vokiečių suimtas ir užda
rytas Sachsenhauseno kacete, 
kur išbuvo iki karo pabaigos. 
Yra parašęs atsiminimus “Nacių 
pragare”, 1948 m. Jo šeima yra 
atvykusi į JAV ir gyvena Ro- 
chestery.

T. Tomas Žiūraitis, OP, spalio 
31 d. išplaukė į Europą mokslo 
reikalais, kur išbus iki kitų metų 
pradžios.

Juozui Kapočiui, Liet. Enci
klopedijos leidėjui, spalio 19 d. 
suėjo 50 m. Jis gimė 1907. X. 19. 
Antatilčių km., Žemaitkiemio 
valse., Ukmergės apskr. Spaudos 
darbo išmoko 1927-1933 m. Urug- 
vąiuje. Grįžęs į Lietuvą dirbo 
Ryto spaustuvėje techniniu ve
dėju Klaipėdoj, vėliau Šiauliuo
se vedė Vilties spaustuvę, kurią 
perkėlus i Kauną buvo nupirkta 
pirmoji Lietuvoje rotacinė maši
na. 1937 m. įsteigė Kaune nuosa
vą Vaizdo cinkografiją, o 1939 
m. spaustuvę, kuri buyo perkel
ta i Vilnių. Bolševikams nacio
nalizavus spaustuvę buvo Pane
vėžio v. teatro direktoriaus pa
vaduotojas, 1941-1944 m. spaus
tuvių įgaliotiniu Vilniuje bei 
Vaizdo spaustuvės direktorius. Į 
JAV atvyko 1949 m., 1951-3 m. 
TT Pranciškonų spaust. Brook- 
lyne vedėjas, o 1953 m. įrengė 
sava spaustuvę ir leidžia. LEn- 
ciklopediją.

Regina Plokštytė, pasižymėju
si baleto mokinė Adelaidėje, 
nuo pereitų metų rudens studi
jas tęsia Londone, šiemet Sad
ler’s . Wells mokykloje. Baigusi 
oirmuosius studijų metus ji jau 
šoko Coppelijos balete Rambert 
teatre.

Čikagos vyrų choras sparčiai 
repetuoja operą Rigoletto ir ją 
vėl pastatys Marijos gimnazijos 
salėje gruodžio 8 d. Rigoletto 
partiją dainuos VI. Baltrušaitis, 
0 Gildos M. Krasauskienė.

Tuo pačiu metu choras jau 
pradėjo mokytis “Faustą”, kiųįs 
bus pastatytas pavasarį.

“Keleivio” savaitrajllj užpuolė 
gripas. Susirgus^redaktoriui, ad
ministratoriui Irt linotipininkui, 
laikraščio Nr. 44-visiškai neišėjo.

Dalyvaukime konkurse
Liet. Skautų Sąjungos vadų, 

vadovių ir akademikų skautų ir 
skaučių laikraščio Mūsų Vytis 
leidėjai nutarė paskelbti “Ge
riausių šiais metais Mūsų Vyty
je atspausdintų straipsnių ir gra
žiausios nuotraukos konkursą”.

Sąlygos šiame konkurse daly
vauti yra labai paprastos. Rei
kia susirasti visus 5 šiais metais 
pasirodžiusius MV numerius ir 
išrinkti tris jums geriausiai pa
tikusius straipsnelius, po vieną iš 
visų trijų pagrindinių MV sky
relių: bendrojo, vadovų ir aka
demikų. Be to, reikia išrinkti gra 
žiausią nuotrauką. Tai atlikus 
reikia pasiųsti savo sąrašėlį se
kančiu adresu: E. Vilkas, 12601

džiąją jos dalį nešė ilgametis Į liejinį koncertą. Tai bus Varpo 
valdybos pirmininkas Jurgis

-i £ \
e šio choro meninį lygį 

sunku ką ir bepridėti. Daugelis 
esame Varpą girdėję ir juo gėrė- 
jęsi. Pasidairę spaudoje, po kiek
vieno Varpo koncerto, atrasime 
apsčiai entuziastiškų atsiliepimų. 
Ir tai ne vien tik lietuviškoje 
spaudoje. Įdomu, * kad kanadie
čiai kritikai yra šį chorą net ge
riau įvertinę nei patys lietuviai. 
Tas įvertinimas yra itin brangus, 
nes šis choras išraiškos atžvilgiu 
griežtai laikosi tradicinių choro 
formų, o repertuare vyrauja no
stalgiškos nuotaikos, kas šiame 
kontinente paprastai nėra popu
liaru. Čia profesionaliniai chorai 
stengiasi sukurti įsavitą choro 
charakterį ir dažnai kūrinius 
pritaiko savo skoniui. Varpas gi 
siekia autentiškumo ir lieka išti
kimas autoriui.

^Lapkričio 9 <L Toronto Eaton

mai yra tapę nuolatine “Varpo” 
būstine. Čia Maestro Gailevi- 
čius “šlifuoja” Varpo repertua
rą, čia vyksta ir visas Varpo šei
mos gyvenimas.

Reta organizacija sugeba pa
švęsti tiek daug laiko darniam 
darbui ir pasiekti panašių rezul
tatų. Nuo choro įsikūrimo, prieš 
penkis metus kiekvienas choris
tas yra praleidęs virš 1.000 va
landų repeticijose, kas yra lygu 
pusei metų pastovaus darbo po 8 
Vai. į dieną. Buvo surengti 72 
koncertai ir gastroliuota net už 
Kanados ribų nukeliaujant iš vi
so 5.000 mylių. Toks milžiniškas 
darbas uždėjo didelę organizaci-

penkių metų veiklos apvainika
vimas. Į šį koncertą yra sudėta 
dešimtmečiai Maestro Gailevi- 
čiaus muzikinio patyrimo ir pen
ki metai atydaus choristų darbo. 
Varpas kadaise buvo pirmasis 
choras įjungęs į savo repertuarą 
šalia liaudies dainų ir operų iš
traukas. Šį kartą liaudies dainų 
iš viso nebus, bet jų trūkumą, 
daugiau nei išlygins didinga Sta
sio Šimkaus kantata “Sugrįži
mas į Tėvynę”. Operinėj daly 
šalia įvairių operų ištraukų bus 
išpildytas ištisas antras paveiks
las Verdi operos “Aida”.

Chorui talkininkauja solistai 
Stempužienė, Krištolaitytė, Ve- 
rikaitis ir Rožaitis. Jau vien šių 
žinomų solistų talentai užtikri
na puikią programą, o kartu su 
Varpu šis koncertas turėtų palik
ti neišdildomų įspūdžių kiekvie
nam jo lankytojui.

Eug. Kubelis.

Tėvynės 
Prisiminimai”

Sol. Juzė Kričtolaitytė, sol. Vaclovas Verikaitis ir soL Aldona Stempužienė dalyvauja “Varpo” 
sukaktuviniame koncerte lapkričio 9 d. Toronte. (Žiūr. skelbimą 8 psL).

Ta proga pranešame, kad dar 
galima gauti beveik visus šių 
metų MV numerius,. o kaina ir 
1958 m. lieka ta pati, tik $3 JAV 
ir Kanadoje, D. Britanijoje ir 
Ausjralijpje —- 1 svaras, o visur 
kitur — ’$2. E. V. ■.
' Vinco Kudirkos vardo Akade
miją siūlo įkurti Br. Raila. Ji esą 
“apjungtų geriausias mūsų kū
rybines jėgas tęsti ir gilinti libe
ralinei tradicijai literatūros, 
mokslo, menų ir visuomenės sri» 
tyse”. Toji akademija esą turė
tų remtis esamomis draugijomis 
bei sambūriais. Tai būtų autori
tetinga liberalų vadovybė, vir
šūnė.

Drąsus tas trečiafrontininkas, 
tautininkas, dabar rezistentų tri
būnas Raila. Iki šiol Kudirką vi
si laikėme dideliu tautos vyru. 
Jis nori jį sumenkinti iki anti- 
rderikalų patrono. Pagerbimas 
tikrai vertas Trečiojo Fronto.

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

DANRAY
SHOES STORE

ŠOKIO MENO KELIO
Elena Kepalaitė, neseniai iš 

Australijos į Kanadą atvykusi 
išraiškos šokio menininkė jau iš 
lietuviškosios spaudos pažįsta
mą Kanados bendruomenei ir iš 
anksčiau. , •=-

Jos tremties gyvenimo kelias 
yra pašvęstas menui ir Lietuvai 
ir nusagstytas ištisa eile išraiš
kos šokio koncertų, kurių gran
dinė prasidėjo pokariniuose va
karų Vokietijos miestuose ir tę
sėsi Australijoje Sydnėjuje, Mel 
bourne, Brisbanėje, Adelaidėje, 
sostinėje Canberroje ir kitur.

Kiekvienas jos koncertas buvo 
ne tik asmeninis pasisekimas, 
bet kartu ir pozityvus veiksnys

(E. KEPALAITSS KONCERTO BELAUKIANT)
lietuviškojo meno populiarini
me, lietuviškos minties, apla
mai ' skleidime.

Žvelgdami į praeitį mes ma
tome Eleną Kepalaitę kaip vie
ną iš-mūsų nedaugelio -meninin- 
kų-kių, kalbėjusių meno kalba, 
kuri yra internacijonali, kurie 
skleidė ir garsino Lietuvos var
dą vieniši, dažnai nesuprasti ir 
lietuviškosios išeivijos neparem
ti. Jų — aš dabar kalbu apie vi
sus tuos menininkus, kurie iš
plaukė į tarptautinius vandenis 
— įnašas nėra mažiau pozityvus, 
negu tam tikrų veiksnių atsiek
ti rezultatai. O turint galvoje 
pavienio žmogaus atsiekimą jų

ELENA KEPALAITĖ viename iš šokių “Velniūkštis”, pagal 
mūsų kompozitoriaus V). JakUbūno muziką, kurį matysime 
jas koncerte Montneelyje lapkričio 9 d. Gesu salėje.

laimėjimai yra labai pozityvūs, 
konkretūs ir kartais neįtikėtini.

Taip ir Elena Kepalaitė, išsi
nešus iš gimtojo Vilniaus savo 
meną ir gražią lietuvišką pavar
dę, Vien ■ tik ją naudojo, neslėp
dama savo veido už svetimomis 
spalvomis dažytų užuolaidų, 
kiekviena proga pabrėždama, 
kad ji yra lietuvė, vilnietė.

Klasiškojo baleto pagrindus 
padėjusi dar gimtame Vilniuje, 
šoko Vilniaus lietuviškosios ope
ros balete, o karo atblokšta į va
karų Vokietiją, pasuko savo ba- 
letinį talentą ekspresijonizmo 
knyptimi, tenai rasdama daugiau 
laisvės ir galimybės individua
lumui pasireikšti, kur siekiama 
apvaldyto bet nesuvaržyto ju
desio, gilesnio išgyvenimo, stip
resnio dvasinio charakterio pa
brėžimo, kur atsiveria visa ska
lė galimybių pilniau ir prasmin
giau emocijoms išsilieti judesių 
pavidale.

Vienas iš garsiosios vokiečių 
išraiškos šokio pionierės Mary 
Wigman mokinių, buvo jos mo
kytojas, kuris palydėjo Eleną 
kepalaitę į palyginti siaurą kie
kybe, bet gilų kokybe išraiškos 
Šokio menininkų - misijonierių 
ratelį.

Jos šokis ir menas su laiku 
brendo ir formavosi į individu
alų apipavidalinimą ir pasireiš
kimą, buvo žiūrovų priimtas, gi 
kritikos pripažintas ir įvertintas.

Tiek laiko įvykių, tiek asme
ninių išgyvenimų ir patyrimų 
įtakoje jos šokis susikristalizavo, 
įgavo daugiau dramatinį charak
terį, ypatingai pasireiškiantį 
stipriuose, dramatiškuose rankų 
judesiuose.

Ne viename iš jos šokių mes 
rasime tėvynės ilgesio motyvą, 
besikankinančio žmogaus - trem
tinio, lietuvio tragediją, o ir 
žmogaus, DieVo kūrinio, emoci
jos randa vietos jos šokiuose, 
pasireikšdamos visa skale jude
sių .išreiškiančių žmogų - vaiką, 
bekrykštaujantį savo naivume, 
lygiai kaip ir žmogų - galvotoją, 
pasimetusį šiame materialiniame 
pasaulyje.

Laukiame jos pirmojo Kana
doje koncerto (Montrealy, lap
kričio 9 d.) ir linkime mūsų me
nininkei sėkmės. Homo.

Polonijos muziejus
Čikaga — (LAIC) — Lenkai 

jau pereitais metais Čikagoje 
pradėjo organizuotis pastatyti 
Polonijos Muziejų. Organizaci
nio darbo ėmėsi Lenkų Romos 
Katalikų sąjunga. Tokiam mu
ziejui pastatyti ir įkurti susida
rė platus komitetas, kurio prie
šakyje stojo Lenkų Romos Ka
talikų sąjungos pirmininkas C. 
L. Kozakiewicz. Muziejun nori
ma surinkti visą prieinamą me
džiagą, kuri vaizduotų lenkų 
tautos istoriją ir lenkų gyveni
mą Jungtinės Am. V-bėse. Že
mę muziejui norima gauti iš Či
kagos miesto nemokamai.

CrissXCross
Prancūziškos 

kelnaitės
/Patentuotos 1945 m./

Specialiai padarytos lengvam 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotas pats 
užsidarąs "CrissXCross" priekis 
suteikia patogią išvaizda — pa
darytą iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnės. Lengvai išskalbia- — 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinka prie Jerseys.

W-18-56

1229 DUNDAS Str. Wi, TORONTO
Telefonas LE. 2*2108

Justly giminės laukia 
nekantriai.

-. * — X“- '

Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 
arba labai patogūs ypatingai gėri 

europietišta^|kaM»a*odo 
šie pavyzdžiai

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

Čia yra įvairiausių rūšių batų vaikams, nepaprasto gTb-1 
žio moterų batukų įvairiausių fasonų — PIGESNE KAINAI

DIDELIS PASIRINKIMAS e * d

Nr. 643
Juodi ar rudi čebatai 

(auliniai batai) su

šiltu kailiuku
viduje. Gera oda, odiniai 
puspadžiai, gumos prie 
kulnų.

S' * . * - 9 •• -» .

Išmieros nuo 5 iki 10 Nr.
11 inčių augščio.

Kaina $15.95
Kita rūšis Nr. 500

‘Juodi, odiniai, 9 inčių ąugščio, odiniaį^puspadaąį 
gumos prie kulnų, avies kailiukas viduj. Ismierdš 
nuo 4 iki 10 Nr.

Kaina $11.95.

Tinkamiausias
"visai šeimai”

gėrimas.

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

< ROPĄ į
5

Kaina $11.95

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirbo augščrausios ruiies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir
mos gamintus baltinius juose rasite ra
šyta garantija apie jų kokybe ir rOšj, bu
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

t Jjjį » J

w 1t

Canada’s Finest Shirts

Rudi veršiuko odos pusaugš-

Mes pasiunčiame į bet kurię Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

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



J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD. '

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

Gladstone - College 
$1.500 ar mažiau Įmokėti, 6 kamba
rių namas, moderni virtuvė, geros šil
dymas, švarus viduje, viena skola 10 
metų.

Humberside Ave. - Keele 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, moderni virtuve, 2 
vonios, geros ir ilgos išsimokėjimo są
lygos. Turi būti parduotas.

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

Jane * Annette
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, kvadratinis planas, mod. vir- 

* tuvė, mod. vonia, alyva Šildomas, la
bai geras pirkinys, turi būti parduo
tas.

High Park Blvd. - Roncesvalles 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 mod. vir
tuves, alyva šildomas, garažas, turi 
būti parduotas.

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

Jane - Bloor 
$5.500 įmokėti, puikus 7 kambarių 
mūr.nis namas, atskiras, kvadratinis] 
planas, mod. virtuvė, mod. vonia,] 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

Bloor - Havelock !
$5.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis1 
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 
mod. virtuvės, 2 vonios, vand. alyva 
šildomas, garažas. Namas be skolų.

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

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
duotas. : ....

Constance Ave^- High Park 
$7.500 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, gara
žas. Geros išsimokėjimo sąlygos.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

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

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė 
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 netrūkstan- 
čiomis spyruoklėmis ir nepraleidžiančius vandenį. Turime įvairių prekių, tinkan
čių dovanoms, kaip gintariniai karoliai, lietuviški albumai, piniginės, parkeriai 
ir kitos prekės. Europiškų radio aparatų įvairus pasirinkimas. Kviečiame visus 
atsilankyti ir įsitikinti mūsų maloniu patarnavimu ir prieinamomis kainomis.

YRA TELEVIZIJOS APARATŲ.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bet įvairioms kitoms progoms —• 

euro poetiškame Ir kanadiškame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis*
★ Mes turime gintaro irkitokrų išdirbinių dovanoms* 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

.................. 111 ...
Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 

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

A. H< i r iS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

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

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

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

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

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

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

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-Coliege/
Sav. VL. TARVYDAS

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

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00 
BEBBBBBBBBEBBBHRBBBBBBBBBHBHMKHBHBHHHBBHHHBEEEBHBBBBI

GARANTUOTAS DARBAS 
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.

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

Jums patarnaus:
P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIU DŽIUS

Namų td. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 
ir EM. 6-0091 V. MORKIS

$4.000 įmokėti, 3 kambarių per 2 
augštus, mūrinis namas. Alyva šil
domas, dvi vonios, dvi virtuvės. /Taip 
kaip dupleksas/. Garažas. Vieno sko
la balansui. Tuojau galima užimti. 
Arti susisiekimo.

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

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

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

$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus 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 atskiras na
mas su garažu ir pusiau privačiu įva
žiavimu. Vandeniu alyva šildomas, 
kvadratinis planas. Prašoma kaina 
$21.800.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiros 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 nemos. Dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas, 3 vonios, 
3 virtuvės. Viena skola balansui.

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

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tek darbo LE. 1-2471 
Namų LE. 6-1410

Lietuvos krepšininkų laimėjimo 
dešimtmečiui paminėti 
komiteto pranešimas

1. Komiteto sudėtis. Įvykus 
kaikuriems pasikeitimams galu
tinė komiteto sudėtis yra ši: pir- 
min. — dr. S. Biežis, vicepirm.
— S. Daunys, gen. sekr. — J. 
Vaičiūnas, sekr. — A. Lingytė, 
varžybų vadovas — V. Adamka- 
vičius, spaudos-informacijos va
dovas — E. Šulaitis, iždininkas
— Z. Dailidka, nariai: A. Anta
naitis ir A. Valonis.

2. Komiteto adresas: Lietuvos 
Krepšininkų Laimėjimo 20 me
tų sukakčiai paminėti Komite
tas, c/o J. Vaičiūnas, 1216 So. 
49th Avė., Cicero 50, III., telef. 
TO. 3-7327.

3. Minėjimo data ir vieta: lap
kričio 9-10 d. Čikagoje. Krepši
nio žaidynės vyksta šv. Ritos 
mokyklos salėje, vakaras Lietu
vių Auditorijoje, krepšininkų pa
gerbimo banketas Jacy’s resto
rane.

4. Minėjimo programa.
a. Krepšinio žaidynės, dalyvau 

j ant penkioms geriausioms Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio ko
mandoms: Brooklyno LAK,ASK 
Lituanicai, Čikagos LSK Neriai, 
Toronto jungtinei komandai ir 
Detroito LSK Kovui.

b. 1937-39 metų Europos krep
šinio pirmenybėse dalyvavusių 
Lietuvos rinktinės žaidėjų tarpu
savio krepšinio žaidimas.

c. Sportininkų vakaras su me
nine dalimi ir šokiais.

d. 1937-39 metų Europos krep
šinio pirmenybėse dalyvavusių 
Lietuvos rinktinės žaidėjų pa
gerbimas - banketas.

Rengimo komitetas.

Aušros žinios
Lietuvos 20 metų Europos 

krepšinio meisterystės paminė
jimo šventėje Toronto lietuvius 
atstovaus Aušros vyrų krepšinio 
komanda, sustiprinta O. Kuliu ir 
R. Preikšaičiu. Numatytą “To
ronto“ komandą dėl finansinių 
kliūčių nepavyko suorganizuoti.

Į Čikagą vyksta šitokios sudė
ties komanda: A. Vaičiulaitis, A. 
Buntinas, P. Rusenąs, R. Pfeik- 
šaitis, O. Kulys, J. Laurinavi
čius, D. Turk, D. Venckus ir D. 
Laurinavičius.

Praėjusį sekmadienį į Čika
gą vykstanti Aušros vyrų ko
manda . sužaidė bandomąsias 
rungtynes šu- B-C lygos meiste
riais Tridents. Laimėjimą paly
ginti nesunkiai išsikovojo mū
siškiai, nugalėdami Tridents 85: 
71 (37:29). Žaidė: A. Vaičiulai
tis 18, P. Rusenąs 6,^J. Laurina
vičius 19, R. Preikšaitis 24, O. 
Kulys 7, D. Venckus 0, K. Gri

TĖVIŠKĖS 2IBŪBIA1

SPORTAS St Catharines,
gaitis 2, A .Šiuma 0, D. Turk 7, 
A Jankauskas 2. Ši komanda 
žais taip pat šį trečiadienį su To
ronto universiteto Osgoode Hali 
rinktine. Rungtynės įvyks Bat
hurst Hights Collegiate (Bat
hurst - Lawrence) 9.30 vai. vak.

CYO mergaičių krepšinio' ly
gos rungtynėse įvykusiose pra
ėjusį sekmadienį, Aušra j. nuga
lėjo St. Basil m. rezultatu 25:17 
ir Aušra s. pralaimėjo St. Cecils 
komandai 28:50. Šį ketvirtadienį 
Bloor Collegiate 7 vaL vak. Auš
ra j. - St. Anselms j.; sekmadie
nį St. Josephs, 2 vai. p.p. Aušra 
s. - Vytis s.

Church lygos rungtynės vy
rams: šį pirmadienį 8.30 vai. v. 
Humberside High School patal
pose ir ketvirtadienį 8.30 Eastern 
Camers patalpose Pipe Ave.

Aušros klubo naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. K. Batūra, vicepirm. P. 
Rusenąs, sekr. J. Dvilaitis, ižd. 
P. Vyskupaitis, parengimų va
dovas J. Tamulionis, ūkio vado
vas L. Levickis, sporto vadovas 
D. Laurinavičius, mergaičių va
dovė B. Sapijonienė, globėjas 
Tėvas Paulius.

Jaunių komandą sutiko treni
ruoti J. Stulac. Treniruotės pri
valomos kiekvieną ketvirtadie- 
n 7.30 vai. vak.

Vyčio žinios
—-Praėjusį sekmad. Masaryk 

salėje vykusiame Toronto stalo 
teniso turnyre P. Gvildys laimė
jo pirmą vietą.

— Krepšinio treniruotės nuo 
ateinančio šeštadienio vyks St. 
Christopher salėje šįa tvarka: 
šeštadieniais nuo 2 iki 3.30 vai. 
p.p. mergaitėms ir nuo 3.30 iki 5 
yal. vak. vyrams.

— Šį ketvirtad. jaunieji krep
šininkai žaidžia antrąsias pirme
nybių rungtynes. Nors pirmo
sios buvo laimėtos 57:31 pasek
me, tačiau dėl pavėlavimo laimė
jimas užskaitytas priešui.

— Sekančias krepšinio rung
tynes vytietės žaidžia ateinantį 
sekmadienį 2 vai. p.p. St. Joseph 
Coll. Bay St. prieš Aušrą ir pir
madienį, lapkričio 11 d., 8.20 v.v. 
Bloor Coll, prieš St. Cecilias.

— Stalo teniso klubas jau įėjo 
į normalias vęįklos vėžes ir ant
radieniais bąį^. ketvirtadieniais 
susirenka ne tik vytiečių, bet ir 
geresnieji miesto stalo tenisinin
kai. Artimiausiu laiku bus pra
dėti ir savaitiniai turnyrai. Mies
to pirmenybėse Vytis dalyvaus 
su keturiomis komandomis.

A. S.

nam mūsų broliui lietuviui rū- 

ar į mokyklą iš
• - - y__ • y • • ji • 4gyti

vaik
KLB Šalpos Fondo

mitetas, girdėdamas iš visur pa
galbos šauksmą, skelbia šalpos 
vajų. St. cathariniečius, todėl, 
artimiausiomis dienomis atlan- Mann- Martel
kys Šalpos Fondo komiteto na
riai prašydami paaukoti Vasario 
16 gimnazijai arba seneliams bei 
ligoniams Vokietijoje. Būna at
vejų, kad aukotojas turi savo 
specifinių aukos tikslų, o nema
tydamas tam tikslui aukų lapo, 
susilaiko nuo aukos. Kad to iš
vengti, rinkėjai turės trečią lapą 
kur aukotojas galės paaukoti sa
vo nurodytam tikslui. Kad st. 
cathariniečiai yra dosnūs, įrodo 
aukos Lietuvos patriarcho M. 
Jankaus vaikams.

Aukojo: pe $5 — St. šetkus ir kun. J. 
Danielius iš London, Ont.; $4 — Daubo- 
roitė; po $3 — dr. J. Baltrušaitis, Šarap- 
nickas ir Polgrimas; $2.50 — Crest - 
Kriščiūnas; po $2 — A. Miuller, E. Ora- 
kauskas /abu iš Toronto/, Kavalėlis, T. 
Juvenalis Liauba, OFM, J. Alonderis, 
Pustys, Kalainis, Staugaitis, Galdikas, Ja
sevičius, Meškauskas, Šetikas, J. Satkus, 
A. Satkevičius, Piliponis, K. Jonušas, S. 
Zubrickas, Kazrogis, Girevičius, Jakubo
nis, Allis, Matukas, Vyšniauskas, Plato
ki;, K. Skrebutėnas, Šukys, Šajauka; po 
$1 — Liaugo, Paukštys, Rocevičius, Da- 
roška, Bušauskas, Vičkosas, Vaičius,
Stankevičius, V. Alonderis, Lelevičius, 
Žemaitis, Pavilčius, Dilys, Kakanauskas, 
Vyniautas, Gegeckas, Grinius, Bogušis, 
B. Gečiauskas, Baronas, Vilbikaitis, Mac
kevičius, Butkus, A. Zubrickas, Pronc
kus, Jonas Grigas, Vaitkus, Aukžemienė, 
Zasonas, Kuraitis, Morkuškis, Ivanaus
kas, Markelis, Navasaitis, J. Miuller iš 
Toronto, Gverzdys, Dainora, Skeivolas, 
V. Satkus, Paulionis, Zabulevičius, Pa- 
numis, Stundžia, Juozas Grigas; 50 et. 
-— Švažas. Šalpos komitetas pridėjo iš 
miesto burmistro J. Smith iš $10 šalpai 
$2. Viso $126.

Šalpos komitetas visiems nuo
širdžiai dėkoja. Ypatingai kun. J. 
Danieliui paštu atsiuntusiam iš 
London, Ont. ir pp. Miuller ir 
Grakauskui — torontiškiams.

Paskutiniame savo posėdy ko
mitetas nutarė steigti Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelf. Būre
lį organizuoti ir jam vadovauti 
sutiko J. Šarapnickas.

Šalpos Fondo Komitetas 
St. Catharinėje.

SUDBURY, Ont.
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REAL ESTATE

1199 BLOOR STREET WEST ,

ŠIOS SAVAITĖS PASIOLYMAL
4

$7.000 įmokėt, 7 kambarių šiurkščių plytų namas, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios virtuvės, garažas. Viena skola ba
lansui 10-čiai metų. Jane - Bloor rajone.

$26.900. 10 kambarių atskiras mūrinis namas. Vandeniu aly
va apšildomas, ekstra dideli kambariai, privatus įvažiavimas, 
garažas. Randasi Indian Rd. - High Park Blvd, rajone.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras mūmiis namas, 3 mo
dernios virtuvės, platus įvažiavimas, garažas, geras pajamų na
mas. St. Clair - Glenholme rajone.

$23.900, originalus dupleksas, 10- kambarių, 2 modernios vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, šiurkščių plytų atskiras pa
statas, garažas. Randasi prie naujosios bažnyčios.

$16.500, 8 didelių kambarių mūrinis namas, alyva apšildo
mas, du garažai. Bloor - Havelock.

ANT. MIČIŪNAS

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
GERA PROGA pirkti tabako ūkį su mažu įmokėjimu. Pilnai 
įrengti ūkiai geromis sąlygomis.

DU ŪKIAI MAINYTŲ J NAMUS TORONTE.
Kreiptis pas:

CHARLES POCIUS Real Estate
TILLSONBURG, Ont. Tel. Victor 2-3337.

Telefonas LE. 4-8481

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

P. Adomonis PO. 6*7594

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

A. Budriūnas RA. 7-2690

Viktoras Virginijus Lumbis su
situokė su Claudette Lacourcire- 
re. Gražiai išpuoštoj bažnyčioj, 
kur altorius skendėjo gėlėse ir 
šviesose, kun. A. Sabas, asistuo
jamas di j akono ir subdijakono, 
palaimino jų moterystės ryšį. Po 
to buvo šaunūs pietūs pas jauno
sios tėvus ir vakarienė pas G. V. 
Lumbius. Sudburiškis.

Padėka
Reiškiame nuoširdžiausią padėką An

tanui ir Augustinai Masioniams, kurie 
ligoninėj didžiausiu tėvišku rūpestingu
mu dažnai lankė mūsų sūnelį Vitą.

Jadvyga ir Zigmas Labuckai.

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 yal. vakaro.

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudoi

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

ii patyrusio ir patikimo patarnavimo
O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

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

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 Savaites.

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

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 — 
garo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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

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

PIGIAUSI 

siuntiniai 
Į LIETUVĄ

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Elektros 
mechanikas

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

T«Mo.m LE. 4-S697
Stambinti dorbo dienomis po 6 vai. 

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores'Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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AR MADAME ANELE 
DESIGNER

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

ItEAL ESTATE >

Lietuviškas 
suknelių salionas

JŪSŲ NAMAS

ŠEIMOS 
NUOSAVYBE?

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

Savininkė 
ANELĖ ŠLEKfENĖ

/yPYENCJT ..
Teatras namie

— Jei tik aš iš darbo grįžtu 
celiom minutėm vėliau, manoji 
išdarinėja komedijas.

--Laimingas tu! Manoji iŠtai- 
k> tikrą tragediją...

Smulkmeniškas
Daktaras, apibarškinęs ligonio’ 

krūtinę, liepia jam garsiai sakyti 
33i Ligonis klausia:

— Žodžiu ar numeriais?

Arba, arba
Priėmimo metu viena 

paklausė gydytojo:
— Sakykite, Daktare, ką jūs 

darote, kai peršąlate?
— Kartais, Ponia, kosčiu, kar

tais čiaudau, žiūrint kaip peršali
mas paveikia.

ponia

Morgičių panaikinimo sutar
tis yra garantija, kad iš Jūsų 

. užpirkto namo žmona ir vai
tai neturės kitur keltis ir 

samdytis pastogę.

Auka dėl kito
— Drauguži, duok cigaretę, no

riu dūmą užplėšti!
— Neturiu. Jau mečiau rūkyti.
— Kodėl? , y .
— Nariu tave hupratinti...

Abu lygūs
— Kas bendrtf tarp astronomo 

ir to. kuriam, gelia dantį?
— Jokio. Abiems kartais pasi

rodo akyse žvaigždės.

— Tėveli, žiūrėk. — sako ma
žasis sūnelis,žąsis sūnelis, — aš išardžiau tave 
laikrodį, jį vėT sudėjau ir man , 
štai liko trys- ratukai...

* / Po- gripo
Mokykloje susitiko du berniu

kai persirgę gripą.
— Aš turėjau tokią augštą tem 

peratūrą, kad siekė net term o- į 
metro viršų, — sako vienas.

— O aš turėjau tokią augštą, ! 
kad net neužteko termometro ir 
mama turėjo baigti matuoti ki-

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHUtURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba. .

41 HfWITT AV€. /prie Roaccsvol-' 
te - Dundos St./. Tel. LE. 5-1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
ptrmod., trečiod. 2-4 vai. p.p., ant-1 
rod., ketvirtad., penktod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai. i

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

Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

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. Aleksas Valadka

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--j 
rytas trečiadieniais.

OAKVILLE, Ont.
f ■ .

Dailininkas G. K. Račkus lap- 'serga gripu. Visi vaikai , yra gi- 
kričio 1 d. atidarė savo kūriniiį mę išeivijoje. Vyresnieji Vokie- 
įparodą Oakvillėje, 118 Colborne tijoje, o-jaunesnieji Kanadoje ir 
Street Ėast. i Lietuva jiems yra jau nežino-

Paroda, kurioje išstatyta 20 mas kraštas, su kuriuo juos yra 
'vėliausiųjų Račkaus darbų, dau-: pasiryžusi supažindinti mokyk- 
^giąusia aliejus, keletas vandens ios .mokytoja.
dažų ir pastelė, tęsis, iki lapkri-j. Likimas taip norėjo, kad mo- ___„ ,.T____ r ___
?io 11 d. Lankymo valandos 12.30 i Rykiai vadovauti ėmėsi sena ir ku - amerikiečių kongresas pa-į 
■* ' " ’ " " " prityrusi pedagogė, kuriai teko skelbė savo apskaičiavimus, kiek!

mokytojauti įvairiose lietuviško- 1950 metais lenkų buvo Ameri-!; 
se mokyklose Įvairiuose kraštuo- I koie. Kongreso skaičiavimu tais i', 
se. Paulė Tamulevičiūtė - Ance- < metais iš 150.697.361 gyventojų j 
vičienė pradėjo savo pedagogini I Amerikoje bu ve’ 6 372.000 ameri-* 
darbą 1925 m. lenkų valdomam J kiečių lenkų kilmės, kas sudaro' 
Vilniuje švietimo draugijos “Ry
tas” privatinėj lietuvių mokyk
loj. Vilniuie jinai mokvtojavo

Lenku skaičius Amerikoje 
Niujorkas — (LAlC) — Len-

Lietuvio advokato 
įstaiga

1081 BLOOR ST. W. 
(prie Dufferin)

Telefonas LE. 1-2933
RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves1 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 11 vaL iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

W, - ** K. -- -* f r

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vo<, 2 

4.30 vol., ir 7-9 vol,, vok. 
606 BATHURST ’TREET

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

Iki 9 vai. vakaro kasdien.
Šeštadieninė mokykla

“Pagaliau išsipildė mūsų sva
jonės apie lietuvišką mokyklą” 
— kalbėjo apylinkės pirm. Ra
manauskas mokyklos atidarymo 
proga spalio 26 d. Westwood 
Valstybinės mokyklos patalpose. u ______ ___ ____
I šeštad. mokyklos atidarymo iš- j pe to, “Kultūros” draugijos mo- 
kilmes buvo susirinkę tėvai SU bkykloję vėliau buvo vedėja di- 
vaikais, klebonas kūn. dr. Tada- i džidsios mergaičių mokyklos Vil- 
rauskas ir tos mokyklos mokyto-Į n įvje> grįžus lietuvių valdžiai 

P- Ančevičienė.' ; 1939 m. Pirmosios bolševikų oku
Iškilmės buvo pradėtos kun. į'pacijos metu jinai mokytojavo 

dr. Tadarausko pritąikyta malda, sekmadieninėj liet, mokykloj 
Po to kalbėjo apyl. pirm. Rama- Rerlyre. orte lietuviškos parapi- 
nauskas išryškinęs lietuvių kai-, įos vadovaujamos kun. St. Ylos.

! i-_i — ’Karui pasibaigus p. Ancevičier
nė mokytojavo liubecko DP sto
vykloje. Dabar po ilgesnės per
traukos, jau išauginus savo tris 
vaikus, ji tęsia pedagoginį dar
ką naujoj lietuviu mokykloi. 
Kas ketvirtą šeštadieni ją pava
duos kun. dr. Tadaraukskas, ku

kris dėstys tikybą. Ta proga pa- 
■ stebėtina, kad šių mokslo metų 
rradžioi p. Ančevičienė atitin- 

i karnų kanadišku Įstaigų buvo 
pakviesta dėstyti rusų kalbąs Ka
nados kariams.

bos mokėjimo reikalingumą gir 
musiems išeivijoje lietuvių vai
kams. Mokinių sąrašuose figū
ruoja 19, iškilmėse bei pirmoje 
pamokoje dalyvavo 14, nes kiti

laby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys. 

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

Sav. A. F. GALDIKAI
i -354—JAME ST. Zprie-Annette^—

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
SEZONAS

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje 
Trumpiausias pristatymo laikas.

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

22 sv taukų kiauliniu 
,22 sv. CUKRAUS 
22 sv. lašinių /storu/

kg kavos 
kg kakavos 
kg šokolado 
kg sviesto 
kg taukų 
kg bekono

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

$1.80 
$1.95 
$1.78,14 
$2.65 j Ya 
$1.80 į 1 kg riešutų mišinio 
$2.60 ‘ kiti produktai iš m

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS.
Vyriški kostiumai nuo ............ $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo $9.45 ir
Medžiagos suknelėms nuo $4.45

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odas /5 poroms batelių/

‘4 kg OdoSvStorų padą 4 mm ...........
Vyriški tuflioi ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono $10.95

VAISTAI:
Streptomycino 10 gr.
Isoniazid /rimifon/

50 mgm 
PAS 500 tobl. 
Isopas /Rim. 4- Pas/

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

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

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

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

y2 
y2

1

1

persiuntimas

kg
kg
kg 
kg

1
1

$21.90 
$12.95 
$24.40

$1.50 
$1.90 
$0.80
$0.80
$2.75

produktai iš mūsų kainoraščių.

$6.50 viso
$6.50 viso

citrinų 
džiov. 
figų 
dotuliu

oprikosų

daugiau /už 316 yordo/ 
daugiau /už yardo/ 
/21/2 yardo dvigubo pi./ 

k* 
$18.30 
$ 3.95

$2.60 ■ Vit. 8-12 6 omp.
1000 tcbl. i Cortisone 50 t.

$4.60 . Lorgoctil
$3.50 i Hydrocortisone 3x 10 

1000 tobl. ; Glucose 100 cc
$8.25 :ir daugelis kitų vaistų.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

kirpti mašinė

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM. 4-2310 

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

ORBIS SKYRIUS ČIKAGOJE: 
4415 o. Rockwell St., Chicago 32. Ill.

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

4,2'v visų JAV-bių gyventojų 
skaičiaus. Daugiausia lenkų gy
veno Niujorko valstijoj — 1.230. 
lOO, Illinois valstijoj užėmė ant- 
•ą vietą su 836.000 lenkų kilmės 
lyventojais. Pennsylvanijos vals 
‘iioj esą 787.000 lenkų kilmės 
žmonių. Lenkai Amerikoje šiuo 
netu turi 8 dienraščius ir 25 sa
vaitraščius.

Paieškojimai
Kazimiero Knistauto vaikai — 

Rozalija, Liudvika ir Jonas, kilę 
nuo Mosėdžio, prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: P. Leilionas, 364 
John St. N., Hamilton, Ont.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Advokatas •— Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

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

ir

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ii* chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp. Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE/1M794 
Toronto

Dr. L. SIMON
O*dbs ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

pagol susitarimą.
Tet. WA. 1-6614 arba WA. 2-8OT5

Hllll.lliwiWIIIl'l W. ' II I II I I 1 I 11 ■■I

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptraūkiam 
senus. Didelės pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr. N. Novošickfe
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNŪĄS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

3,45 BLOOR ST. WEST 
(kampas BJoor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

ITILLSONBURG, Ont.
Šeštadieninė mokykla šioj apy 

linkėj jau veikia. Jai išlaikyti 
reikalinga šiek tiek lėšų. Mokyk-! 
los tėvų komitetas nutarė su-' 
ruošti šokių vakarą, kurio pelnas ! 
turėtu būti tos reikiamos lėšos. į

Tad visi i linksmus šokius, ku-' 
rie ivvks šeštadienį, lapkričio 9 
d., Tillsonburgo Columbus salė
je. Šokių vakaro pradžia 7 vai: 
vak. Jūsų malonumui puiki mu- 

j zika ir geras bufetas. Dalyvauki
me visi iki vieno, nes matosi iš 
vieno šūvio du zuikiai: sau malo- j 
numas ir parama mūsų besimo
kančiam jaunimui.

Tėvų komitetas.

SIMCOE, Ont.
Padėka

Sunkioje valandoje, mirus mūsų myli
mam vyrui ir tėveliui Kazimierui Veive
riui, daugeliui mūsų giminių, draugų ir 
pažįstamų bei kunigams Morris ir Rickui 
labai nuoširdžiai mus užjautusiems ir 
visaip pogelbėjusiems pergyventi liūdesio 
valandas ir dienas nuoširdžiai dėkojame.

Visiems paaukojusiems papuošti velio- 
nies Kazimiero karstą ir kapą gėlėmis, 
dalyvavusiems laidotuvėse ir vienaip or 
įkitdip reiškusierhs mums užuojautą’*mes 
^reiškiame nuoširdžiausią padėką. 
a Mary Veiverienė ir sūnus Viktoras.

Padėkos žodis
Labai širdingai dėkojame visiems 

trems, kurie dalyvavo mano brolio Ka
zimiero Veiverio laidotuvėse ir papuošė 

»tokiom dailiom gėlėm ir vainikais. O la-Į 
r biausioi širdingai ačiū Russellam ir Kai- j 
,-riams, kurie tiek daug pagelbėjo mano » 
įYnylimai brolienei ir jos šnui Vitukui per i 

»ų Kūdnas valandas. Man bus "atminimas Į 
✓isiems laikams ir aš jų nepamiršiu nie- į 
Kodos. Dar karto toriam Širdingą ačiū i 
✓isiems.

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN SJ., LE. 3-6149 

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų spectoffetas, 

'X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Avė. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
Dantų gydytojas

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Oufferin St.)

P. B. Ūkelis ir šeima. i

FOUR SEASONS 
TRAVEL

Į 3 -9 7^1

®At»eža'3gim!rteKij-8

įWOUR'įSEASON>a

VICTOR ri-ECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir paeinamomis 
A kainom is.

Licenced master, electrician 
251 LAUDĖR AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORfQS
PARDUODU IR STATAU nauja? krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerihs. 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:

999 College St, Toronto. Tetef. LE. 4-6123
ANT. rUOZAPAITIS .

Vyrų Ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIDIDS

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

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

DAZA! IB SIENOMS 
POP1ERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas

- ir
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Tefofonas LE. 5-9130

VEDYBOS
Jei norite Veėti, rošykife /vokiečių ar 
lenkų k./, Jtelefonuoktte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

Tfel. EM. S-9Ž81
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

Garantuoti skinti-
J ■ _ ?* ■■ M............................     ... * w

niai j Sovietų Rusljg
ir užimtus kraštus

riunčmme ritsia* »š musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dolykoi, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

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

Būsite perenk įriti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonai EM. 8-9527.

Viee intel* firma, tiunžienti siuntiniui 
ii Kanados. DMflousios prekių pa*L 

rinkimnt.

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

Žemės gręžimor ir tyrimas.
145 Evėlyh Ave. Tel. RO. 4-7151

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVI.

RO. 9-4412

Veikia 24 volondas.

A. STANCIKAS, baigės Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai pHmaiwI Ir praWweml | aa-

Skambinti telef. LE. 1-1602.
■a ui

STANLEY SHOE STORE
Augičlousios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio it plotus

1438 Dundas St W. Toronto

A

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

nai sukelia galvos skaudėjimą Ir ner
ving umq. Kalba slavų kalbomft.
470 College St W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- " 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCĖSVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 16 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA

NEIMAN, BISSEtT
ŠEGUIN

Advokatai — Notarai f 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

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

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiei. *

MM
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TORONTO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Visų Šventųjų vakare pa

gerbti mirusieji: prie žuvusiems 
aukuro, chorui giedant kritu- 
Siems kariams ir vargonams gro
jant Chopino “Laidotuvių mar
ša”, buvo įžiebti šeši žibintai. 
Juos įžiebė: gen. konsulas min. 
V. Gylys, KLB Kr. Valdybos 
pirm. V. Meilus, Toronto apyl. 
pirm. J. R. Simanavičius, skau- 
tQ.brol. vadas Stp. Kairys, J. Ma
tulionis ir celebrantas. Pamaldų 
metu giedojo sol. A. Ščepavičie- 
nė, smuiku S. Kairys, Libera už 
mirusius — J. R. Simanavičius 
ir parapijos choras, vad. kun. B. 
Bacevičiaus, vargonais akompa
navo muz. St. Gailevičius. Vi
siems gili padėka.
Žį—Už mirusiųjų vėles parap. 
Kunigai atlaiko po vienerias ge
dulingas Mišias nuo kiekvienos 
šeimos, kuri specialiuose lape- 
lįųose įrašė savo mirusius.

—Šį sekmadenį 11 vai. pamal
dose gėdos V. Bigauskas. Pamoks 
lai kun. P. Ažubalio “Bendruo
menė ir parapija”. (KLB Toron
to apyl. tarybos posėdžio proga).

Sekmadenų vakarais par. 
Salėje vykstančių jaunimo pobū
vių matomi rezultatai: a. paren
gimai vyksta grynai lietuvių tar
ge, b. pobūvių metu tegirdėti 
wen lietuvių kalba ir c. didėjan
tis glaudesnis bendravimas tarp 
vyresnės ir priaugančios jauni
mo kartos. Jei pobūviuose kiek
vieną sekmadienį nebus užleista 
trumpa kultūrinė programa, jie 
ateityje gali likti vienu reikš
mingiausių liet, jaunimo bend
ravimo veiksnių.

— Dėkojama geradariams: Ga- 
liauskų, Vasiukevičių ir Kaunu 
šeimoms didesne auka prisidėju
sioms prie bažnyčios skolų mo
kėjimo.

■ — Ša savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Old. Mill, Brukę Cresc., 
Humberview, Brunell, Thorn
hill, Baby Point ir Waren slėny
je gyveną lietuviai.

Prisikėlimo parapijos žinios
■'— Ateinančią savaitę, lapkri

čio 11-15 d.d., lankysime para
pijiečius gyvenančius sekančiose 
gatvėse: Woodfield Rd., Logan 
Ave., Wascana Ave., Cardell 
Ave., Rose Ave., Carlton St., 
Queen St. E.. Parliament St. Dun 
das St. E., Sher bourne St., Pem
broke St., Sparkhall Ave., So. 
Kingsway Dr. ir Mutual St.

*— Parapijos choro bendros re
peticijos vyksta sekmadieniais 
tuoj po sumos ir trečiadieniais 
7.30 vai. vak. muzikos studijoj.

— Spalio 31 d. iš Prisikėlimo 
bažnyčios Park Lawn kapinėse 
palaidotas buvęs žymus Lietu
vos pramonininkas, savanoris 
kūrėjas, atsargos karininkas, di
delis mūsų parapijos geradaris 
ir parapijietis a.a. Antanas Pa
bedinskas. Šį šeštadienį 8.30 vai. 
rytą už jo vėlę mūsų bažnyčio
je bus laikomos giedotos Mišios, 
kurias užprašė mirusiojo drau
gai. Dar kitą šeštadienį, lapkri
čio 16 d., tuo pačiu laiku ir ta 
pačia intencija vėl laikomos gie
dotos Mišios užprašytos LKM 
D-jos Cento Valdybos ir Prisi
kėlimo parap. skyriaus. Draugai, 
kurių a.a. Antanas Pabedinskas 
niekad nestokojo, kviečiami to
se pamaldose dalyvauti.

— Ateinanti šeštadieni, lapkri
čio 9 d.. Prisikėlimo salėj jokio 
lietuviško parengimo nebus, nes 
Salė perleista ukrainiečių kon
certui.

—Sąryšyje su ateitininkų su
važiavimu šį sekmadienį, 4 vai. 
p.p. salėj prof. S. Sužiedėlis skai
tos paskaitą, po kurios bus me
ninė programa. Šioj viešoj atei- 
tininkų akademijoj visuome
nė kviečiama skaitlingai daly
vauti. Po akademijos arbatėlė ir 
Stilinksminimas suvažiavimo

yviams. Todėl tą dieną nebus

Pakrikštytas Paulius Vin
centas Budra.

At-kų šventės viešoji 
akademija

Ateitininkų šventė užbagiama 
šį sekmadienį, lapkričio 10 d., 4 
vai. p.p. vieša akademija Prisi
kėlimo parapijos salėje. Jos me
tu bus jaunučių įžodis, Ateitinin
kų Federacijos vado prof. S. Su
žiedėlio paskaita ir meninė dalis, 
išpildoma Toronto ir Hamiltono 
moksleivių ir jaun. ateitininkų.

Visuomenė kviečiama akade
mijoje gausiai dalyvauti.

K. At-kų Kr. Valdyba.
“Dainos” grupės parengimas — 
vėdarų balius įvyks lapkričio 16 
d. 7.30 vai. vak. šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje.

Nuoširdžiai prašome mūsų 
parengimų lankytojus skaitlin
gai atsilankyti, paremti mūsų li
gonius ir senelius Vokietijoje. 
Šelpiamųjų sąrašuose turime 
apie 200 asmenų keturiose se
nelių prieglaudose. Dainietė.

KLB Šalpos Fondo vakaras
Pirmasis scenos veikalas ru

dens sezone Toronte statomas 
lapkričio 17 d., sekmadienį, Pri
sikėlimo par. auditorijoje. Det
roito liet, dramos Sambūris, va- 
dov. režisorės Z. Arlauskaitės - 
Mikšienės, suvaidins V. Alanto 
3 veiksmų pjesę . “Sąmokslas 
prieš savuosius”. Veikale spren
džiama tautiniu atžvilgiu mišrių 
šeimų problema. Kvietimai į vai
dinimą platinami prie liet, baž
nyčių šį sekmadienį po pamaldų.' 
Būtų gera, kad pakvietimai būtų 
įsigyti iš anksto.

Toronto lietuvių Caritas 
savo posėdyje aptarė prieškalė- 
disės šalpos reikalus. Parengimų 
vadovė E. Stepaitienė informa
vo apie Hamiltono teatro gast- 
rolę gruodžio pirmą sekmadienį. 
Statoma Grušo “Tėvas” su akto
rių H. Kačinsku. Po Kalėdų nu
matyta surengti klasinio baleto 
koncertą su A. Šlepety te ir A. 
Liepinu iš Niujorko. ’ ■ ■ . . 7 ■

Liet. Namuose lapkričio 8 d., 
penktadienį. 9 vai. vak. bus ro
domas kariškas filmas. Paaiški
nimus duos armijos karininkas.

Lapkričio 15 d. toj pačioj vie
toj ir tuo pačiu laiku bus rodo
mas filmas apie sportą.

Įėjimas laisvas.
Anglų kalbos pamokos

(NPC) John Labatt Ltd. pra- į 
neša, kad jie organizuoja nemo-: 
karnas anglų kalbos pamokas 
vpatingai lengvu metodu, panau 
dojant tam filmus, kartu rodant 
vaizda, ištariant tą žodį ir paro
dant jį rašytą. Tokie kursai gali i 
būti suorganizuoti, kur atsiras 
bent 25-30 norinčių mokytis.

Smulkesnių informacijų kreip
tis tel. EM. 6-541 r arba rašyti 
John Labatt Ltd., 311 King St. 
E., Toronto, Ont.

K. Muzikos konservatorijoje šį 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, lapkričio 7-9 d.d. 8.30 
vai. v. įvyks garsiojo Juillard 
String muzikos mokyklos kvar
teto koncertai.

Ketvirtadienį 3 vai. p.p. Juil
lard skaitys paskaitą paie Bartok 
kvartetą. Įėjimas į paskiatą ne
mokamas.

Šv. Juozapo ligoninėje jau tre
čia savaitė sunkiai serga Kazi
miera Giniutienė. Sekmadienio 
naktį toje pačioje ligoninėje pa
daryta staigi operaciia M. Šefle- 
rienei. Dirbant malūne gerokai 
susižeidė ranką J. Rovas, kuris 
taip pat patalpintas šv. Juozapo 
ligoninėje.

Atitaisome. “TŽ” Nr. 40 iš- 
išspausdintoje Kr. Valdybos pa
dėkoje minimas V. Žukauskas, 
turėjo būti K. Žukauskas. “TŽ” 
Nr. 43, paminint vaikučių pra
mogą, parašyta, kad žaidimams 
vadovavo A. Vilčiauskaitė-Vaiš- 
vilienė. Turėjo būti Kukleriūtė - 
Vaišvilienė.

Paliestus atsiprašome.

Toronto apylinkės tarybos 
posėdis 

šaukiamas šį sekmadienį, lapkri
čio 10 d .,3 vai. p.p. punktualiai, 
Lietuvių Namuose.

Posėdy kviečiami dalyvauti 25 
išrinktieji tarybos nariai ir or
ganizacijų atstovai.

Apylinkės v-ba.
Solidarumo mokesčio vajus 

vyksta normaliai Praeitą sek
madienį prie Prisikėlimo bažny
čios rinkėjai O. Indrelienė ir J. 
Dvilaitis surinko $42, prie šv. 
Jono Kr. bažnyčios vienas J. Ja- 
sinevičius surinko $20 (antras 
rinkėjas S. Jagėla neatvyko). '

Kitur surinko: A. Bumbulis 
$56, A. Petkauskas $32, V. Koly- 
čius $14, A. Dūda $8, J. Širka $6, 
J. Smolskis $6. Tuo būdu pereitą 
sekmadienį gauta $184, o bendra 
šių metų suma pakilo iki $988. 
Vajus dar neįpusėtas, liko 7 sek
madieniai. Solidarumo mokesčio 
surinkimas parodys mūsų susi
klausymą ir pajėgumą organi
zuotam darbui atlikti, tad visi 
talkininkai prašomi nesustoti pu 
siaukelyje.

Šį sekmadienį vajui vykdyti 
numatyti rinkėjai: prie Prisikė
limo bažnyčios: A. Kontvydas, 
Al. Kuolas ir V. Kolyčius, prie 
šv. Jono Kr. bažnyčios — St. Ja- 
seliūnas ir Aug. Kuolas.

ApyL Valdyba.

Architektų - Inžinierių Sąj. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 13 d. 7.30 vai. salėje 
virš “TŽ” redakcijos.

Kviečiame atsilankyti visus 
narius ir taip pat dabar baigu
sius. Valdyba.

Toronto meno galerijoje visą 
lapkričio mėnesį bus eksponuoti 
keturių Quebeco menininkų kū
riniai: Fernand Leduc, Claude 
Picher, Jean - Paul Lemieux ir 
Leon Beliefleur. Kiekvieno po 10 
paveikslų. Kiekvieno iš jų pa
veikslų yra Kanados valstybinė
je parodoje ir Quebec prov. mu
ziejuje.

Galerija nuo šio šeštadienio 
įveda “Vaikų valandą” — kas 
šeštadienį 10.30-11.30 vai. kvie
čiami galeriją lankyti vaikai iki 
16 m. amžiaus. Jiems paaiškini
mus teiks moterų komiteto na
rės.

Trečiadieniais galerija atvira 
nuo 10.30 vai. ryto iki 10.30 vai. 
vak. ir bus galima ten pat pa
pietauti, kad prieš vakarinę prog 
ramą nereikėtų po darbo dar pa
reiti namo ar kur kitur eiti pie
tauti.

Prisikėlimo parapijos choro 
kiekvienam nariui užsakytas žur 
nalas “Muzikos Žinios”. Pusę pi
nigų tam reikalui davė parapija, 
o antra pusė paimta iš choro ka
sos.

Dr. Ancevičiaus paskaita
Pereitą sekmadienį Liet. Na

muose dr. Ancevičius skaitė pa
skaitą apie liberalų partijos even 
tualų grįžimą valdžion. Prele
gentas visapusiškai išnagrinėjęs 
Kanadą ilgus metus valdžiusios 
liberalų partijos pralaimėjimo 
priežastis, išryškino atsiradimą 
Kanados visuomeniškame gyve
nime naujo veiksnio, milijoninės 
unijų organizacijos vadinamos 
CLC (Canadian Labor Cong
ress), kuri, jo manymu, ir nulė
musi liberalų pralaimėjimą. Nuo 
CLC priklausanti ir liberalų 
nartijos ateitis. Jeigu CLC kaip 
iki šiol eis savistoviu politiniu 
keliu — tai visai galimas daiktas, 
kad liberalus Kanadoje gali iš
tikti toks pat likimas, koks išti
ko jų įkvėpėją anglų liberalų 
partiją, kuri tapo nustelbta Dar
bo partijos.

Po paskaitos prelegentui bu
vo pateikta eilė paklausimų ir 
išsivystė gana gyvos diskusijos.

J. N-ė.

MCSTLEAL. Que.
Vilniaus krašto lietuvių susi

rinkimas šaukiamas lapkričio 17 
d., tuoj po pamaldų, AV parapi- 
pijos salėje, įsteigti VKLS-gos 
Montreealio skyrių. Susirinkime' 
dalyvaus Toronto sk. pirm. K. 
Baronas, kuris padarys praneši
mą aktualiais Vilniaus krašto 
reikalais.

Visi vilniečiai prašomi susirin
kime dalyvauti.

Šv. Jono Uut. bažnyčioj, 3594 
Jeanne Macne ir Prince Arthur 
gt. kampe, lapkričio 10 d. 12.30 
pp. lietuvių pamaldos. Bus šven
čiama Reformacijos šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.

L.Kat. Moterų D-jos sic narių 
susirinkimas ir išleistuvės Onos 
Stankūnaitės - Vileniškienės bus 
šį sekmadienį, po 11 vai. pamal
dų Aušros Vartų klebonijos sa
lėje. i Valdyba.

Įkurtuvių banketas su šokiais 
įvyks kitą šeštadienį, lapkričio 
16 d., 7 vai. vak., naujai išdeko- 
ruotoje Aušros Vartų parapijos 
salėje. Bus skani vakarienė ir 
stipri meninė dalis, loterija ir bu 
fetas. Pelnas skiriamas salės de
koravimui.

Malonai kviečiami visi mont- 
realiečiai atsilankyti.

L.Kat. Mot. D-jos M. sk. v-ba.

spalio mėn. Lietuvoje mirus
A. A. Victorijai Chardžiauskaitei - Paliulienei

jos dukrelei Aleksandrai Paliulytei - Bugailiškienei reiš
kiu gilią užuojautą

Mikalojus Vindbcrgas.

Mr. Arthur Maloney, Q.C., M.P. 
praneša, kad vykdydamas savo 
pažadą rinkimų metu, Parkdale 
rajone yra įkūręs savo advoka- 
tišką įstaigą, kurioje teiks pa
tarnavimus savo rinkikams. 
Tam reikalui jis susitaręs su ad
vokatu John Gora — 1437 Queen 
St. W„ tel. LE 1-1211. Kadangi 
parlamento sesijos metu jam 
teksią keletą mėnesių praleisti 
Otavoie. tai tuo tarnu visokiais 
»-eikal»is reikią kreiptis į advo
katą Gorą.

Stipendijų įteikimo aktas | Sol. J. Liustikaitė lapkričio 15 
Pereitą sekmadienį Prisikėli- d. iš Anglijos laivu išvyksta į 

mo parap. salėje įvyko stipendi- j Kanadą. Solistė keletą koicertų 
jų įteikimo aktas su dainų kon
certu. Tai pirmas toks įvykis To
ronte. O mūsoji studentija para
mos visada labai reikalinga. Šį 
kartą dvi stipendijas — vien
kartines pašalpas po $150 suor-

turės Kanadoje, o po to JAV.
Senojo pasaulio mugė 

Toronte
(CSc) Jau baigiama pasiruošti 

retam ir įdomiam įvykiui — Se-
rkcii mica pcusctiucib uu auui- • ,-v ,
ganizavo Toronto ir Hamiltono ’no^ P**“??0 , “% - kuri

; įvyks lapkričio 13-16 d.d. Toron
te, Jarvis St. 415, International 
Institute of Metropolitan Toron
to patalpose.

Puikūs dirbiniai įvairiausių 
senojo pasaulio tautų bus išsta
tyti kiekvienos tautos atskiruose 
kioskuose. Daugelis jų bus par
duodami: įvairi keramika, pa
puošalai, medžio drožiniai, rank
darbiai ir paveikslai. Beje, bus 
parduodama ir įvarių tautų keps 
nių. Taip pat išpardavimas kny-

Liet. Fronto Bičiuliai, parinkę 
aukų verslininkų ir šiaip visuo
menės tarpe. Kandidatai stipen
dijoms gauti buvo pasiūlyti K. 
Liet.- Stud. Sąj. Toronto skyriaus 
valdybos. Parinkti šiemet muzi
kos fakultete studijas pradėjusi 
Vac. Žemelytė ir bebaigiąs miš
kininkystės studijas V. Šadrei- 
ka, abu čia neturį nei tėvų, nei 
kitų artimųjų.

Aktą atidarė ir stipendijų če-l
kius įteikė LF skyr. pirm. J- gų* įvairiausiomis kalbomis ir 
Andrulis. Už abu stipendininku meninė paroda kalėdinių atviru- 
trumpą padėkos žodį tarė stud. įvairių tautų menininkų su- 
Šadreika. Po to sekė Milwaukee kurtų.
un-to polit. mokslų prof. V. Var- j Mugės pabaigoje įvairių tautų 
džio paskaita apie lietuvybės iš- šokiai, dainos, muzika. Bus kla- 
laikymo galimybes mūsų gyve- Į sikinio meno pasirodymai, atlie- 
nimo sąlygose. Pasak prelegen-, fcami geriausių įvairių tautinių 
to, mes esame ilgos distancijos Į grupių pajėgų. Visa tai įvyks 
bėgime, o tuo tarpu viskas kin- Į šeštadienį, lapkričio 16 d., 8 vai. 
ta — ir mes patys, veikiami nau- Vak. Jarvis Collegiate auditori
jos aplinkos ir ten tėvynėje Ii- joje.
kusieji. Jei norime išlikti lietu- ---------------------------- -------------
viai tame ilgame bėgime, turime ■ Lietuvių Namams REIKALINGAS VALY- 
kutūrini gyenimą atpalaiduoti ITOJAS - dženitorius. Dėl darbo sąlygų 
nuo politinės diferenciacijos po- ”*"’7°c,w
veikių, turime suprasti, kad lie- _ _________________________
tuvybės forma čia neišvengia- I$nuoraojami du kambariai ir virtuvė II 
mai pakitęs ir dėl to nenuogąs- aUgšte. Tel. LE. 3*7386.
tauti, žiūrėti esmest bet ne for-  ---------—:----------------------------

ir pasaliau turime pasi- Išnuomojamos kambarys II augšte, gali. r .7, . . . ’_ v______________ _______________: ie 7 1CA7

kusieji. Jei norime išlikti lietu

veikių, turime suprasti, kad He

mai pakitęs ir dėl to nenuogąs-

kreiptis j Lietuvių Namų Administracijų

augšte. Tei. LE. 3-7386.

mos. ir paganau turime pasi- Išnuomojamas kambarys ll augšte, gau- 
skirstyti veiklos barus, kad visos :ma virti. Yra vieta mašinai. LE. 7-1503; 
reikalingos sritys turėtų ir dar- Unuom<>jam; du komborioi ir virtuvė ll 
bininkų ir išteklių numatytiems ougšte be baldų. Skambinti po 3 vai. p.p. 
uždaviniams vykdyti. Ryškinda-j tel. LE. 4-9745.
mas bei plėsdamas kiekvieną sa
vo teze prelegentas pasakė daug 
dėmesio vertų minčių.

Po trumpos pertraukos sekė 
tikrai labai simpatingas koncer
tas, kurio programą išpildė sol.: 
Stef. Mašalaitė, Vyt. Bigauskas, 
Vacį. Žemelytė ir .Vac. Verikai- 
tis. Mašalaitė su Bigauskū pa
dainavo po 2 daineles, Žemelytė 
ir Verikaitis po dvi daineles ir 
po ariją, o be to, buvo dar trys 
duetai: Mašalaitės su Žemely te, 
.Mašalaitės su Bigausku ir Žeme
ly tės su Verikaičiu. Pirmieji du 
duetai buvo iš operų, o pastara
sis “Oi berneli Vienturį...” Pub
lika visus dainininkus labai šil
tai priėmė ir gausiai plotjo. Ve
rikaitis prie programos dar pri
dėjo ariją iš Sevilijos kirpėjo. 
Pastarasis duetas taip pat bu
vo pakartotas.

Gal trūko reklamos, kad į ak
tą ir tikrai gražų koncertą teat- 
silankė vos apie 200 dalyvių. O 
vertėjo...

IšnuomoHmas kambarys ir virtuvė su 
baldais III augšte. Yra vo-»ia ir ♦•dietas. 
Vieta automobiliui. Tel. LE. 6*0513.

Išnuomojamas kambarys I augšte su bal* 
dais. Tel. LE. 7*1917.

PARDUODAMI FOTELIAI ir SOFOS įvai
riu modeliu. Visi baldai nauji. Pigi kai
na. Telef. HO. 3*5493.

BALTICMOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londonu, Windsora, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

Anglys ižvežiojamos ir šeštadieniais.

Ken Willes Ltd REALTOR

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

ST. JOKŪBAITIS
Atstovauja šią namų, biznių ir nekilnojamo turto 

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

Sudaromos paskolos ir morgičiai. Sąžiningas ir malonus 
patarnavimas.

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

408 Roncesvalles Avė. T ei. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Toronto universitetas numat" 
savo patalpas praplėsti taip, ka-

dyti numatoma išleisti 50 mil 
dol. Naujiems pastatams jau nu 
pirkti ištisi blokai tarp St. Geor 
ge - Spadina - Bloor ir College 
gatvių.

Skandalas u’<ra»*'"ečių tarpe
Prieš 6 m^us. 1951 m. rugsėje 

29-30 d. u’ir'':n’ečiai Toronte su
organizavo didžiules iškilmes sa
vo Įsikūrimo Kanadoje 60 metų 
sukakčiai paminėti. Tarp kitkc 
tada buvo suorganizuotas kon
certas kurio muzikiniu vadovu 
ir diri^en+u buvo prof. Turkevič. 
Žinoma “Seagram” firma po to 
oaeamino didelę plokštelę su to 
’OTerto ištraukomis, išleisdama 
‘am kelis tūkstančius dolerių. 
Visas tas plokšteles “Seagram” 
oadovanojo jubiliejaus rengė- 
’ams — Kanados ukrainiečių ko
mitetui, kuris tu plokštelių taip 
oat nepardavinė'o. bet dalino 
kiekvienam, kas paaukojo dau
giau $10 Toronto universiteto 
ukrainistikos katedros įkūrimo 
fondui. Dabar, po 6 metų, teisme 
atsirado byla — prof. Turkevič 
kaip koncerto dirigentas komite
tui ir “Seagram” firmai iškėlė 
ieškinį $5.000, nes plokštelė bu
vo pagaminta be jo žinios. Uk
rainiečių spauda dėl bylos atsi
radimo reiškia didelio pasipikti
nimo.

UŽ SVETIMĄ KLAIDĄ 
TENKA MOKĖTI

Miesto vykdomasis komitetas 
spalio 1 d. sprendė vieno piliečio 
skundą dėl reikalavimo net 
$4.500 nepagrįstų mokesčių. By
la prasidėjo jau 1954 m., kai vie- 
io namo North Yorke savinin
kas laiku nepastebėjo, kad mies- 
•■o raštininkas mokesčių reikalui 
užrašydamas jo turto vertę apsi- 
iko ir vietoje $10.000 užrašė 

>100.000. Klaida akivaizdi, bet 
adangi savininkas laiku neapsi- 

'iūrėjo ir nepasiskundė, tai įver
tinimas yra įsigaliojęs ir dabar 
;o niekas negali pakeisti. Komi
tetas nutarė visdėlto kreiptis į 
irovincinį parlamentą, prašant 
•šlefsti įstatymą, kuris leistų klai 
dą ištaisyti ir savininko permo
kėtą sumą jam grąžinti. Bet jei 
'oks įstatymas atsiras, tai atsiras 
ir daugiau tokių savininkų, ku
rie pareikš savo pretenzijas, nes 
dėl klaidų nukentėjusių yra ne
mažai. Tai rodo, kad iš miesto 
savivaldybės gautus pranešimus 
apie turto įvertinimą visdėlto 
reikia rimtai patikrinti ir jų ne- 
numesti. -

EXPORTO BENDROVĖ LONDONE, Ang- 
lijoje, gerai veikianti nuo 1946 m., tu
rinti didelius audinių, maisto ir vaistų 
sandėlius ir, turinti patyrimo siųsti pa- !

Padėka
Nuoširdžiai dėkojome už suruoštą 

mums 25 metų sukakties vedybinio gy
venimo staigmeną pp. Alėknevičioms, 
pp. Čirūnuoms, pp. Butvydams, pp. Berš- 
k'iarns; pp. Daukoms, pp. Derviniams, pp. 
Kuisiams, pp. Kuktoms, pp. Kundro
tams, pp. Morkūnams, pp. Motiejūnams, 
pp. Sapijoniams,. pp. Vaitkevičiams.

Taip pot dėkojome visiems svečioms 
už taip gausų dalyvavimą ir už tokią; 
brangią dovaną, kuri pasiliks mūsų šir
dyse visą gyvenimą.

M. P. Petrušauskai.

golbos siuntinius į Europe ir Aziją, ieško DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, °J*ė- 
atsakingų komerciniu atstovu. Puikiau- I jant žiemai, darbus atlieka pisiau. Du
sios galimybės firmai ir tinkamam as- 1 ro parengimų skalbimus ir panašius dal
meniui. Rekomendacijos reikalinaos. Ro- bus. Taip pat galima gauti -suvenyrinių 
š~ti: "Tėviškės Žiburių" administracija, medžio drožinių: kryžių, koplytėlių, Vy- 
Nr. 5. žiu, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

Ed. Kondratas
Vyriškų ir moteriškų rūbų 

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

1113 DUNDAS ST. W., Toronto (prie Lietuvių Namų) 
Telefonai: siuvyklos LE. 3-5454, Namų LE. 4-6643

14 K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

ĮSU 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-> 
keti $12.000

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


