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Vilniaus Diena
Vilniaus problemos aktualumo mūsų lietuviškoji višuome- 

‘ nė šiandien taip nebejaučia, kaip prieš dvidešimtmetį. Politine 
prasme jos šiandien ištikrųjų beveik nė nėra. Vilnius yra kartu 
su visa Lietuva, jo likimas yra neatskiriamas nuo visos Lietu
vos likimo. Šiandien netenka kalbėti apie Vilniaus bei jo kraš
to, laisvę, bet apie visos Lietuvos laisvę. Vilniaus Diena betgi 
dėl to nenustoja savo reikšmės. Pirmiausia Vilniaus problema 
Lietuvai niekad nebuvo vien politinė ir vien paties Vilniaus 
miesto problema. Visada tai mums buvo Rytų Lietuvos proble
ma. Ir šiandien lietuvių tauta negali pamiršti, kad didžioji dalis 
buvusio Vilniaus krašto net sovietiškoje okupacijoje yra palikta 
už lietuviškosios administracijos ribų, —Kyra įjungta į kaimy
ninę Gudiją. ..i

Negalima pamiršti taip pat, kad ir nūdien dar pasigirsta po
litinių pretendentų ir prie paties Vilniaus. Žvalgosi į jį gudai, ne
nori jo pamiršti u? lenkai. O tai mums jturi būti antras akstinas 
pažinti Vilnių, pažinti jo kraštą,bei jo problemas. Mes negalime 
Vilniaus ir jo krašto tyrinėjimų palikti^vien svetimiesiems. Be 
to, Vilnius yra gražiausias brangakmenis visame mūsų istorinia
me vainike. Iškėlimas jo istorinio vaidmens, jo grožio ir senosios 
didybės visada bus viena reikšmingiausių lietuviškojo tautinio 
auklėjimo priempnių^Kas akivaizdžiau lietuviui jaunuoliui gali 
pailiustruoti lietuvių -tautos istorijos didingumą, kaip jos gra- 

. žioji ir didingoji sostinė.’...
O mes kažkodėl jau pradedame Vilniaus Dienos varžytis. Ji 

jau nebėra visuotinė. "Daug kur nebešvenčiama ir net spaudos 
dažnai praleidžiama nepaminėta. Judina ją dar šiek tiek Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga. Daugeliui kitų ji tarytum nebe- 
apeina. Mūsų oficialieji politikai vengia -viešumoje Vilnių net 
paminėti, nesigirdi, nesą reikalo erzinti lenkus, nors tie nesi
varžydami tebešneka apie jį kaip apie savą, tik laikinai netektą, 
miestą. Kažin ar kada nors nesigailėsime, kad šį “mandagumą” 
apmokėjome perbrangia kaina?

, . Vilnius visų mūsų susidomėjimo būtų vertas net jei nebūtų 
to komplikuoto istorinio palikimo, jei nebūtų tautybių santykių 
painiavos, liktų dar daug dalykų, kuriuos vertėtų pažinti, ku
riais turėtume pasigėrėti, pasidžiaugti. Juk ten kiekviena gat- 

• vės pėda ir kiekvienas seno grindimo ar mūro akmuo aplaisty
tas lietuviškuoju prakaitu, o dažnas ir krauju, kiekviena miesto 
kertelė primena kurį didėlį mūsų tautos istorijos įvykį. Pažinti 

xto miesto praeitį, jo vaidmenį lietuvių tautos amžių kelyje tu
rėtų būti musųdį»|evinys, -o tai kaikūriais atvejais ateityje.gBli 
turėti »wii

Vilniaus katedros aikštė. Pačioj katedroj dabar yra įrengta meno galerija. Ant jos nebematyįti ' 
šventųjų statulų. ‘ '

Įmanomos negalimybės
Neįmonomi dalykai darės ga

limi — danguj ir žemėj. Jei Eu
ropon skridom iš Niujorko vos 6 
valandas, tai.žęmėj mūsų žva
lus Dulles suvb.fi JAV užs. n 
Titikns. mašina, jauj

- ALMAUS, 5 
mūsų bendrabarbio Niujorke

Kinijoj dulkėms Nusėsti?” Dul
kę? nusėdo stipr&I. Jei Kinija

Savaitės įvykiai
'Prancūzuos posūkis stiprėjimo linkme atkreipė vakariečių ir so

vietų dėmesį. Pastarieji De Gaulle reformas vadina fašizmu, o va
kariečiai įžiūri jose naują Europos viltį, kurią dargi sustiprinę 
abiejų didžiųjų Adenauerio - De Gaulle" susitikimas. Tuo tarpu ' 
toli einančių išvadų nedaroma, nes Prancūzija tebėra pačiame rė
mimų įkaršty. Laimėjęs didelį pasitikėjimą naujai konstitucijai. 
De Gaulle turi keturis mėn. laiko pertvarkyti krašto valdymą 
pagal naujosios konstitucijos nuostatus. Praėjusį sekmadienį bu- 
vo oficialiai paskelbta penktoji respublika. Pirmas rūpestis — 
naujo parląmėhto rinkimai. Jie numatyti antroj lapkričio pusėj. 
Po to — naujos vyriausybės su- •-------------------—■—-------- :-----

jo problemų pažinimo reikalą, kur reikia it galima, ir dabai* 
bandant įsikišti su savo žodžiu-ar pagalbos centu. Tai nėra vien 
vilniečių reikalas. Vilnius per amžius buvo visos Lietuvos sosti
nė, buvo visos tautos širdis, jis ir šiandien yra visos tautos, ne 
vien tik jo ar jo pašonės gyventojų. Mes daug ką pamirštame, 
daug kam atbunkame, bet Vilnius yra taip apčiuopiama tautinė 
yertybėr kad niekas negali jos nepastebėti ir neprisiminti. Iki 

' šiol mūsoji visuomenė visada tebebuvo tam reikalui jautri. To
kia ji yra ir šiandien. Reikėtų tik organizacinės iniciatyvos, o 
visuomenė atsilieptų ir su talka, ir su parama, ir su dėmesiu. 
Sunku rasti kitą tokį reikalą, kuriam lietuvis tebebūtų toks jaut
rus, kaip Vilnius. Ir labai gaila, kad šitas palankumas mažai te
panaudojamas. Šiuo metu šioje srityje iniciatyva pripažinta VKL 
S-gai. Ji šiaip taip juda, tačiau atrodo, kad būtų dar naudingiau, 
jei ji kurtų Vilniaus sąjūdį ir už savo ribų — visoje lietuviškoje 
visuomenėje. Taikos, atrodo, nestigtų. Reikia tik iniciatyvos.

siaisri

tauta džiaugiasi kiekvienu jūsų 
pasisekimu ... Mes,' visi Lietu
voj e linkime savo broliams ir se
sėms užsieny kuo geriausio as
meninio gyvenimo, sveikatos ir 
pasisekimo”.:

darymas galbūt 1959 m. pradžio
je. Naujoj santvarkoj pagrindi- 
.nė vieta numatyta valstybės 
prezidentui, kuriuo -neabejoti
nai bus išrinktas gen. De Gaulle, 
jei jis to norės. Min. pirmininku 
greičiausia bus paskirtas G. Mol- 
let, socialistų vadas, dabattinis 
vicepremjeras. Prezidentas bus 
renkamas 7 metams 75.000 rin
kikų: parlamento, . departamen- 

'tų, kolonijų ir savivaldybių at
stovų. Komunistai būkštauja ne 
tik dėl De Gaulle išrinkimo, bet 
ir dėl parlamentinių rinkimų, 
kuriuose jie paprastai praves
davo ketvirtadalį visų parla
mento atstovų. Mat, informaci
jos min. J. Soųstelle pareiškė, 
kad ruošiamas rinkimų įstaty
mas, kuriuo numatoma sumažin
ti komunistų dalyvavimą parla
mente. Kol kas daugiausia sun
kumų premjerui De Gaulle su
daro Aižerija, Sukilėliai tebeko
voja ir nerodo noro nusileisti 
nuo reikalavimo turėti nepri
klausomybę. Jau ketvirtą kartą 
apsilankęs Alžerijoj De Gaulle 
kvietė sukilėliu^, padėti ginklus

Lietuvoj, o'• ^ Europos fl_ _ , . ..__
dėrėdamasis ‘su “ag- Dėl suprantamų ' ^priežasčių vietų delegacija prie JFT “nepa-

_________ _
Per užpakalines duris -Varšuvoj

resoriais kom-kiniečiais” jis jau 
ir viešai lenkės smalsios pasau
lio opinijos valiai pripažinti re
alybę— kumštį. Veltui protes-į pranašumu. Nejudino jos ir “tai

Maskva nejudino R. Europos, geidavo 
kurios tautos nesidavė įtikina- ‘ 
mos “naujo gyvenimo būdo”.

”, kad kas trukdytų 
“LTSR užs. reik, ministerio I. 
Gaškos” ramybę. Brooklyno 
“Laisvė” neatsidžiaugė savo mi~------------------- 1*  ---------------r   į uuuoMinu. x J k/o vvuA XJCLAO W i ICO LDJ.U Z/l Cl VlįĮįC OOVU

tav° Čiangkaišekas ir kiti, pra- i kingai” nusiteikę “Let live ant nisteriu ir veltui kreipė diplo- 
laimėjusieji. Užuomarši opinija ■ let to live” filosofijos kūrėjai matų ir gausių komitetininkų - 
lyg smaguriavo “nųolaidininkų” j Vašingtone. Niujorko Free Eu- Į politikierių dėmėsi ką tai v* 4* rs /-J 4* n 1 1 _____ - * _ _ —. _ * _X *  * —.T —• Z 1 • T T T FT’ • > •argumentais, kad tos salos visad 
priklausė žemynui ir niekas ne
drįso priminti kaip naciai pra
dėjo karą už ’’amžiais vokiškų” 
Sudetų, Klaipėdos, Dancigo “iš
laisvinimą”. Bandą išlaikyti lais- pa? Ten, mat,, prancūzai ir vo- 
vųjų vėliavą Eisenboweris ir ] 
Dulles sakė demokratams: argi pą 
ne jūsų Trumanas kvietė “leisti I ’

rope taikingai skirstėsi algomis 
bei pozicijomis. R. Euiopos pa
vergtų tautų atstovai, išsirinkę 
naują prezidentą lenką visdėlto 
nerimo. Gal juos viliojo Euro-

KAS
Min. pirm. J. Diefenbaker lap

kričio mėn. lankysis Vokietijoj 
jr susitiks su kancleriu Adenau- 
eriu. Vokiečiai šią žinią sutiko 
su džiaugsmu, nes J. Diefenba
ker esąs kylanti figūra pasaulio 
politikoj, be to, jo seneliai kilę 
iš Vokietijos. Min. pirm, taipgi 
lakysis Britanijoj, Prancūzijoj, 
Italijoj ir kaikuriuose Common
wealth kraštuose. *

NAUJO KANADOJE9.

Raketiniai ginklai Kanados 
kariuomenei užsakyti JAV. Pra
džiai bus sudaryta baterija su 4 
kanuolėm ir 12 raketų Lacrosse 
tipo. Pusė grupės bus pasiųsta 
Kanados karių daliniams Vo
kietijoj, o likusi pusė bus panau
dota kareivių apmokymui arti
lerijos mokykloj Shilo, Man. La
crosse valdomosios raketos pa
siekia taikinį už 20 mylių dide- 

' liu tikslumu, yra 19,5 pūdų il
gio, 20 colių storio, be to, leng
vai pergabenamos sunkveži
miais. Vienos grupės apginkla
vimas- atsieis $1.198.000. Šias in
formacijas pateikdamas spaudai 
min. pirm. Diefenbaker papeikė 
gėn. V. Allard, kuris be vyriau
sybės žinios ir dar be jos nutari
mo dėl raketų užsakymo išsiple
pėjo žurnalistams.

tarėsi su min. pirm. Diefenba- 
keriu ir kitais vyriausybės bei 
parlamento nariais dėl atsiradu
sių nesusipratimų tarp abiejų 
kraštų. Jiedu siūlo sudaryti 
tarpparlamentinę komisiją, kuri 
svarstytų iškilusius priešingu
mus ir savo pasiūlymus pateik
tų abiejų kraštų parlamentams. 
Tokių svarstytinų klausimų ei
lėje esą galėtų būti kviečių par
davimas užsieniuose, importo 
suvaržymai ir pan.

kiečiai kūrė savo “Rytų Eurb- 
i”, kuriai jie palikinėjo- vietas 

busimoj naujoj .Europoj. Jie bu
vo nuoseklesni. Jei sovietiniai 
agitatoriai šaipės iš Niujorko 
Free Europe, kai šie geriau ko
votų už negrų teises pietuose, 
tai Europos Taryba jau turėjo 
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Valstybės biudžetas per 55 pa- 
taruosius mėn. subalanusuotas 
su $16 mil. pertekliaus. Pernai 
šis perteklius siekė $224.800.000. 
Finansų min. Fleming nuomone, 
šie biudžetiniai metai pasibaig
sią su $700 mil. deficito. Šiuo 
metu finansų min. Fleming lan
kosi Colombo plano kraštuose, 
kurienąs Kanada teikia finansi
nę paramą. - s ‘ ‘

JAV kongreso nariai B. Hays 
ir F. Coffin lankėsi Otavoje, kur

Feder, vyriausybė yra numa
čiusi išleisti $2 mil. įrengti pik
nikų, poilsio bei stovyklavimo 
vietoms prie Trans-Canada plen 
to. Ši suma būsianti priedas prie 
provincinių vyriausybių tam 
reikalui skirtų sumų. Šio plano 
tikslas — patraukti daugiau 
lankytojų, sustiprinti krašto vie
nybę ir skatinti provincijų gy
ventojų keliavimą. Be to, feder. 
vyriausybė yra numačiusi per 
6-7 metus skirti virš $100 mil. 
keliams tiesti Kanados šiaurė
je ir tuo prisidėti prie ten esa
mų turtų panaudojimo krašto 
gerovei.

- ★
Konservatorių partijos kandi

datai laimėjo papildomus rinki
mus Ontario ir Quebeco provin
cijose. Ponia J. Casselman buvo 
išrinkta Grenville - Dundas apy
linkėje vieton mirusio jos vyro, 
o teisėjas Fortin — Montmagnv 
-L’Islet apylinkėje, kur per iš
tisus 25 metus laimėdavo libera
lų kandidatas. Šios apyl. atstovu 
fed. parlamente buvo J. Lesage, 
liberalas, bet jis tapo Quebeco 
prov. liberalų vadu ir atsisakė 
savo vietos fed. parlamente.

★

Duchoborų sektos nariai vis 
dar negali išjudėti iš B. Kolum-

bijos. Ikišiol užsirašė grįžti Ru
sijon 1.600, bet sąrašas dar nėra .... ....
pateiktas vyriausybei. Organiza- |ne^ tarptautini teismą, kur 
toriai prašo dar pratęsti regist- i europiečiai galėjo ginti savo tei- 
racijos laiką, nes dar daug esą lses dziauStls laisve ir
neapsisprendusių. Provincijos į say<?
premjeras Bennet pareiškė, kacN Lietuvos fronte. .
registracijos terminas galįs bū- ^en mažai kas pergyveno 
ti pratęstas neribotai. Fed. vy- Amerikos lietuvių veiksnių su- 
riausybės teisingumo min. Fui- sijaudmimą bandant įtikinti 
ton registracijosT terminą,pratę- i Kongreso komitetą, jog JAV 
sė 3 savaitėm, o jei reikės ir ii- žvalgyba ir įvairus specialistai 
giau. Registracija išvykti Rusi. I suk!ydo nusprendę, kad- Ame- 
ion kartu reiškia ir atsisakymą j rlK0^( P1 °gramo:Į lymrio- 
Kanados pilietybės. Vyriausybė mis egzotiskiausiomis Rytų Eu- 
yra pažadėjusi savo parama iš- ■ f°Poa kalbomis tėra pinigų 
vykstantiems Rusijon ‘ svaistymas^ Po Vengrijos Įvykių

J , J j ir Amerikos Balso užkimimo
* t retas kas domėjosi “Amerikos

Registracija Ontario sveikatos ■ Balsu” ar rūpinosi, kas daroma 
apdraudai pavieniams asmenims 
pratęsta iki spalio 15 d. Iki šios 
datos įsiregitsravę dar galės 
naudotis ligoninių apdrauda be 
susitrukdymų nuo 1959 m. sau
sio 1 d. . • l

registracijos terminas galįs bū
ti pratęstas neribotai. Fed. vy
riausybės teisingumo min.

atremti komunistiniam veržlu
mui — aiškino specialistai lietu
vių kalba. Inteligentijos, kuri 
priėjo prie “valdančiosios kla
sės”, betgi buvo komentuojama 
Paleckio kelionė užsienin ir nau
joji partijos gaida išeiviams.

Nauja katalikų imigracijos įs- Būdingas buvo Tėvynės Balso 
taiga atidaryta Otavoje 90, Pa- į paskutiniuose numeriuose
rent Ave. Ji veikia pirmadie
niais, antradieniais ir trečiadie
niais tik prieš pietus, o ketvirta
dieniais ir penktadieniais — iš
tisą dieną. Tokia tvarka bus iki 
balandžio 1 d., kai bus paskirti 
pastovūs tarnautojai. Katalikų 
imigracijos įstaigos rūpinasi vi
sokeriopa ateiviu pagalba, ypač 
likusių Europoj šeimų narių per 
gabenimu Kanadon. Jos priklau-

išryškinti, kad jokiu būdu ko
munistų šmeižto ir melo vajaus 
nereikia suprasti kaip prieš vi
sus išeivius... “Visa lietuvių

stovauja kultūrinė - visuomeni
nė organizacija, įsteigta prieš 33 
metus; vadovauja Edmontono 
advokatas A. M. Dechėne. Jie 
turi savaitraštį “Survivance” — 
Išlikimas, kuris lanko 4.000 šei- 

so Kanados kat. vyskupų kon- mų; turi pasistatę radijo stotį 
ferencijai, kuri veikia drauge sū 5000 kw CHFA, kuri girdima 
tarptautine katalikų migracijos iki Yukono; veikia "biblioteka ir 
komisija Ženevoj. . knygynai, skleidžia naujausius

* - prancūzų kalba leidinius. Dau-
■ 60.000 prancūzų - kanadiečių guma Albertos prancūzų kalba 

gyvena Albertos provincijoj. Jie ir angliškai, tik apie 15.000 ne
reikalauja daugiau teisių viešo- į moka anglų k. Didžioji jų dalis 
siose mokyklose. Jų teises at-' gyvena žemės ūkiuose.

reiš
kia, kad JT pripažįsta ir priima ] 
“LTSR užs. reik, ministerį” į sa
vo posėdžius. Aišku, vargiai ima 
noma buvo galimybė, kad tai 
parups ir Amerikos ambasado
riui prie JT — C. H. Lodge. Ar
gi neįdomu, jog “JAV okupuo
to” Libano užs. reik, ministeris 
C. Malik yra išrinktas JT pre
zidentu, o JAV pajėgos skubiai 
palieka Libaną, kai tuo tarpu 
panašiu pretekstu okupuotos 
Lietuvos “užs. reik, ministeris” 
tėra Gromyko klapčiukas, nepri
einamas net “pažangiesiems“ 
lietuviams, kurie turės laukti iki 
pasikalbėjimas ' su “Lietuvos 
ministeriu” praeis rusų sekreto
rių cenzūrą.

PLB radijas kraštui
Free Europe ponams vėl atsi

sakius isileisti lietuvišką prog
ramą, Niujorke Jdlo mintis, jog 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė organizuotų vietoj panaikin
tų lietuviškų programų savą 
nuolatinę programą. Toks radi
jas turėtų susilaukti paramos 
nebūtinai iš paskirų kraštų, žiū
rinčių savo valstybinių interesų.

POPIEŽIUS KOVOJA SU 
MIRTIMI

Šio pirmadienio rytą šv. Tė
vą Pijų XII ištiko smagenų em- 
holijos priepuolis. Šv. Tėvas bu
vo kelias valadas be sąmonės, 
atsigavęs kurį laiką buvo apa
kęs, negalėjo ištarti nei žodžio. 
Kadangi jam jau 82 metai, tai 
buvo manoma, kad nebeatsi-

howeris iš savo pusės pareiškė 
pritariąs Dulles politikai, nors 
nesąs tikras ar Kinijos pakran
čių salų dęmilitarizavimas esąs 
geriausias sprendimas. Pastaro
jo esą galima ieškoti tiktai ap
šaudymo paliaubų metu.' Peipin- 
gas gi atsiliepė nauju posūkiu: 
pareiškė sustabdęs artilerijos, 
ugnį vienai savaitei ir leidžiąs^ 
Čiangkaišeko lat ams atgabenti 
Quemoy - Matsu gyventoj ams 
būtinųjų reikmenų su sąlyga, 
jei amerikiečių karo laivai nesi- 
kiš; be to, pareiškė sutinkąs de
rėtis su Čiangka.. eku, bet be v 
amerikiečių dalyvavimo. Mask
va gi, atsiliepdama į šį ėjimą, *• 
pareiškė įsikišianti į Formozos 
konfliktą tik tada, jei amerikie
čiai pultų Kiniją. Vašingtonas “ . 
su Čiangkaišeku svarsto naują
jį Peipingo posūkį.

Ir vėl kovos
Kipro saloje vėl atsinaujino 

partizaninės kovos: Famagųsta 
miesto gatvėje buvo nušauta 
britų policijos pareigūno žmona, 
kitur —, vienas kareivis ir t.t. 
Britai smarkiai reagavo: suėmė 
v žuyyrų.įgk

ouažumą.
Salės gubernatorius ..žp^tepo . 
ortodoksų arkiv'. Makarios'Atė- T** 
nuošė, kad šis, būdamas dvasi
nis vadovas, raginąs gyventojus 
kovon. Arkivyskupas gi, drauge 
su Graikijos vyriausybe, atmetė 
naująjį britų planą — įvesti 7 
metams trilypę valdžią saloj: 
britų, turkų, graikų. Turkija 
planą priėmė ir paskyrė savo ♦ 
atstovą prie britų gubernato
riaus. Tuo būdu planas pradėtas 
vykdyti nežiūrint graikų gyven- , 
tojų aštraus pasipriešinimo. Ar
kiv. Makarios pasiūlė perduoti 
salos valdymą Jungt. Tautoms ir 
tuo parodė noro kol kas atsisa
kyti nuo susijungimo su Graiki
ja. Š. Atlanto S-gos sekret. P. H. 
Spaak susirūpinęs, kad Graikių

as. Pagal jį.tas penkmečio p 
Alžėrijos gyventojams nepran- 
cūzams. numatyta išdalinti 625 
tūkstančiai akru dirbamos že
mės, pastatyti gyv. namų vie
nam milijonui asmenų, įsteigti 
daugiau ligoninių, mokyklų, 
duoti daugiau darbo vietiniams 
Įmuzulmonams netik pramonėj, 
bet ir valdinė j tarnyboj, pakelti 
atlyginimus. Nepriklausomybės 
betgi De Gaulle nepažadėjo, ly
giai kaip prancūzų kolonistams 
nepažadėjo įjungti Alžeriją į 
Prancūziją. Užtat kolonistai, ku
rių ten yra vienas milijonas, ro
do tam tikro abejojimo De Gaul
le politikai, nors kariuomenė ją 
remia.

Posūkiai dėl Formozos
Viešos ios nuomonės spaudžia-į ja neišstotų iš sąjungos ir orga- 

mas Dulles pagaliau pareiškė ■ nizuoja Britanijos - Graikijos - 
spaudos konferencijoje, kad JA i Turkijos konferenciją. Britani- 
V-bės esančios linkusios dėmi- jos spauda aštriai puola Graiki- 
litarizuoti Quemoy ir Matsu sa- jos laikyseną ir prikaišioja ka
las, jei jų apšaudymas iš raud. raliui Pauliui bei jo žmonai Fre- 
kiniečių pusės bus sustabdytas.: derikai, kad jie nepasmerkią te-M « + _____ _____Esą neišmintinga atitraukti 
Čiangkaišeko dalinius iš tų salų 
apšaudymo metu, lygiai kaip ne
išmintinga laikyti ten ” dideles 
karines pajėgas. Daugelio šis pa
reiškimas buvo palaikytas nau
ju posūkiu JAV politikoj, o 
Ciangkaišekas pareiškė netgi 
nusistebėjimą. Dulles betgi, 
dengdamasis diplomatiniais ėji
mais, specialiu laišku nuramino 
Čiangkaišeką, kad JAV politika 
nesantį pasikeitusi. Prez. Eisen-

roro veiksmų.
Gvinėja, Prancūzijos kolonija 

V. Afrikoj, tapo nepriklausoma 
valstybe, nes tokį norą išreiškė 
gyventojų dauguma balsuojant 
už De Gaulle konstituciją. So
vietai jau skuba pasikeisti dip
lomatiniais atstovais. Jei Pran
cūzija nesutiks ir toliau teikti 
paramos Gvinėjai, pasisiūlys so
vietai. Gvinėja turi 2,5 mil. gyv., 
kuriųų 10.000 europiečių, 97.000 
kv. mylių teritorijos.

SOVIETU RUBLIAI VEIKIA
Nusižiūrėję į amerikiečius, so

vietai ėmė teikti paramą savojo 
bloko kraštams pinigais, gink
lais. pramonės- gaminiais. Pagal 
V. Vokietijos finansų ministeri-

gaus. Vėliau pasirodė 'gerėjimo i03 pranešimą, sovietai nuo 1945 
ženklų, betgi laikraštį leidžiant i m. tam reikalui išleido 7 bilijo- 
padėtis tebėra labai kritiška. ’nūs dol. ir pasižadėjo duoti dar

RAGINA NEBĖGTI Iš RYTŲ
Masinio bėgimo reikalas buvo 
iškeltas pabėgėlių ministerio E. 
Lemmer V. Vokietijos parla
mente. Ministeris kaltinų sovie
tinį režimą R. Vokietijoj, kurio 
iau nebegalį pakelti gyventojai.

" V. Vokietijos kancleris Aden- 
aueris kreipėsi į Rytų Vokietijos 
gyventojus nebėgti masiškai į 
vakarų zoną: “Rytų sritis nepri
valo likti be gyventojų. Ji turi 
būti išlaikyta Vokietijai”. Nuo .
1949 m. į vakarine sritį atbėgo 3 Kancleris Adenauer pareiškė 
mil. gyv. iš R. Vokietijos. Pa- kalbėsiąs su sovietų ambasado- 
staruoju metu rytiečiai ėmė ma- riu Bonnoje ir protestuosiąs 
siškai bėgti į vakarus: kas savai- prieš nežmoniškas sąlygas ~ 
tę 4-5.000. Jų tatrpe yra daug in- Vokietijoj. Esą padėtis tapo 
telektualų — profesorių, moky- pakeliama ir pasaulis turįs 
tojų, gydytojų, moksleivių ir kt. suprasti.

R. 
ne- 
tai

vieną bilijoną dol. nekomunisti
niams kraštams. Sovietinė para
ma buvo duota daugiausia pa
skolų forma, kurios paprastai tu
ri būti grąžintos per 12 metų 
rusų valiuta arba gaminiais 2,5 
% metinių palūkanų. Savo pa
ramą sovietai teikia siųsdami ir 
Šimtus technikų į Afganistaną, 
Egiptą, Syriją ir Indiją. Vien 
Egipte - Syrijoj esą 500 sovietų 
karinių specialistų.

Yra betgi ir kita medalio pusė. 
Sovietai, išdalinę 7 bilijonus 
dol. sau palankiems kraštams, 
niekad neprisimena “pagalbos”, 
kurią patys išplėšė iš užimtų 
kraštų. Po karo jie juk išsigabe
no iš jų ištisas įmones, daugybę 
kitokių gėrybių, kurios vertos, 
daugiau nei 7 bilijonus dol. Dar 
ir dabar sovietai verčia užimtus 
kraštus siųsti savo gaminius Ru
sijon.
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Pokario metu vakariečių pa- baigiant Tolimaisiais Ryta 
darytos klaidos jau pradeda rei- sams perleidusios suęikirt

kai visas vakarietiškas pasaulis

kalauti savo kainos. Sudrasky- Quemoy. Tai reiškia ke^to jjalo tvirtintas istorinis dėsnis, kad

rašoma apie vargingą Bažnyčios 
padėtį Lenkijoje. Bažnyčia bet
gi laikosi tvirtai, vis remdamosi 
prieš dvejus metus įvykusiu su
sitarimu su vyriausybe. Tada 
Bažnyčiai buvo garantuota ne 
tik kultų laisvė, bet ir įtaka 
auklėjime. Buvo sutarta, kad ir 
mokyklose bus leidžiama dėsty
ti tikybą, kur tik pageidaus to 
tėvai. Dabar gi valdžia stengia
si šitą Bažnyčios teisę suvaržy
ti. Spauda taip pat šaukia, kad 
mokyklas reikia supasaulietinti, 
apvalyti nuo klerikalizmo. Ry
šy su šia kom. partijos vadovau
jama akcija švietimo ministerija 
įsakė pašalinti iš klasių kryžius, 
uždraudė tikybą mokyklose dės
tyti vienuoliams. Gyventojai 
betgi su Bažnyčia. Dabar Len
kijoje skundžiamasi, kad pra
džios mokyklose esą persekio
jami mokiniai, kurie nesimoko 
tikybos. Juos kiti mokiniai pirš
tais badą.

“TŽ” taip pat jau buvo rašyta 
apie Bažnyčios konfliktą su val
džia dėl karitatyvinės veiklos.

kupai tuo reikalu savo pareiški
mą paskelbė net per Vatikano 
radiją; nes nebuvo kito kelio pa
skelbti tai tikintiesiems ir pa
sauliui. Gal būt ryšy su tuo vys
kupų žygiu, valdžia šiuo atžvil
giu savo taktiką pakeitė ir. Dan
cige sandėliuose pusmetį išlai
kytus drabužius bei avalynę, iš 
JAV prisiųstus kardinolo Wy- 
szynskio vardu, praleido - be 
muito. Prieš porą savaičių kar
dinolo sekretoriatas telegrama 
apie tai. pranešė į JAV Catho
lic Relief Services vykdomajam 
direktoriui prelatui E. Swan- 
strom. Visas tas pusės milijono 
dolerių vertės gėrybes kardino
las paskyręs nuo potvynio nu
kentėjusioms sritims. Paskirsty
mą atliksiąs Krokuvoje vei
kiąs Nuo Potvynio Nukentėju
sioms Šelpti Komitetas, į kurį 
įeinąs ir vyskupų atstovas vysk. 
Pękala. Kiek jis galės pasireikš
ti ir daryti įtakos valdžios, suda
rytos komisijos darbams, .paaiš
kės tik vėliau.

politiką: kartą reikia k$$ 
mui.jkelią pastoti. Si p< ika 
yra Apverktina, nes koya pra
dedama tik' kjriRms jon’'Iššau
kus, naujajai ašiai sustipęėįūs, 
apsiginklavus ir .subarus,, rei
kia laikyti tolygia vakariečių 
snūduriavimui iki A Hitleris 
panteros šuoliu pradėjo karą. 
Muencheno išdavystė ir vaka
riečių vienerii^jiDe.ą lūkuriavi
mas iki buvo užkartas antrasis 
pasaulinis karas sava neišminti- 
mi neprašoka i>ū<iienės padė-

V santarvi-

Vokietijai esant silpnai, Rusi
ja veržiasi į vakarus, o esant 
tvirtam Europos branduoliui ji 
slinksta į Aziją. Tačiau jai ne
buvo dar tokios palankios pro
gos, kaip Šiuo pokariu, kai pra
verti keliai veržtis į vakarus ir 
rytus. Vakaruose ji sukūrė mil
žinišką armiją, kuri jau senokai 
paruošta nušluoti Europos že
myną iki Pirinejų. Tik Anglija 
su kitomis salomis ir Pirinejų 
pusiasalis gali likti vakariečių 
rankose. Tuo pat metu ūkinis ir 
politinis centras pamažu perke
liami į Aziją. Japonijos staigus 
nuginklavimas buvo didžiausias 
patarnavimas imperijalistinei 
Rusijai. Tuo pat metu, kai ūki
niai telkiniai kuriami, Azijoje 
nudaroma stipri ašis su komu
nistine Kinija, kuri turi 650 mik 
gyventojų su metiniu 12 mil. 
prieaugliu. Pasaulio laikinis pa
sidalinimas padarytas. Milžiniš
ką gyventojų perteklių turinčiai 
Kinijai perleidžiama visa piet
rytinė Azija. Rusija tampa jos 
techniška rėmėja, o Savąsias 
akis nukreipia į raktinę sritį Ar
timuosius Rytus, kuriuose tik 
pastaruoju metu pradeda įsi
tvirtinti dėka Vašingtono svy
ruojančios politikos. Prieš jos 
akis stoja Afrikos ir Pietų Ame
rikos žemynai, kuriuose rimtos 
imtynės dar nepradėtos. O dėl 
jų vyks žūtbūtinė kova, kaip į 
nūdienėje Azijoje. O .kas nu
tiks, kaip Vašingtono “aiškiare
giai”, kurie tvirtino, kad Kini
jos komunizmas tik vietinio po
būdžio visuomeninis reiškinys.- 
Kinai negalį būti komunizmo 
skleidėjai Azijoje?

Kolonijalizmas
Rusija šimtmečiais kūrė kolo- 

ni j alinę imperiją. Šešioliktame 
amžiuje rusai persirito anon pu
sėn Uralo. Septynioliktame jie 
jau įsigalėjo centrinėje Azijoje 
ir pasiekė Ramiojo vandenyno 
krantus. Perkirtę Beringo są
siaurį jie atsidūrė Amerikos že
myne. Prekybines stotis buvo 
įkūrę net Kalifornijoje. Palaips
niui užimtus kraštus pradėjo ko
lonizuoti. Rusai pasiekė Mongo
lija ir užėmė kinų apgyventą

■ - ->■ I UW1*
Azija Rusijai anuomet neat

nešė galybės. Ji išliko rusų ran
kose, nes nebuvo rimtų varžovų. 

‘Carai padarė didelį patarnavi
mą komunistinei Rusijai užgro
bę Sibirą ir Azijos sritis. Be jų 
būtų sunku sukurti naują ūkinę 
ir politinę imperiją. Azijoje iš
ugdoma milžiniška pramonė, iš
naudojami nepaliesti žemės tur
tai, kuriami nauji grūdų aruo
dai, perkeliama apie 40 mil. rusų 
ir ukrainiečių vykdyti didžiųjų 
kompartijos planų. Po antrojo 
pasaulinio karo Europoje gavę 
techniškus įrengimus ir apstybę 
reikalingų žinovų paskubomis 
kūrė apsiginklavimo pramonę, 
kuri būtina priemonė naujajai 
ašiai sudaryti.

Nūdienė Rusija vykdo Leni
no mintį: žvelkime į rytus, kad 
vyrautume vakaruose. Šiam 
tikslui jis nurodo priemones: 
“Net buržuazinio ir tautinio po
būdžio sukilimais reikia suduoti 
smūgį kapitalistinėms galybėms. 
Atsilikę kraštai linkę į revoliu
cijas. Jiems teikiant paramą 
siekti kapitalistinio imperijaliz- 
mo nušlavimo...”

Žymi dalis programos jau 
įgyvendinta. Iš vakariečių iš
plėšta Kinija jau sukomunistin- 
ta. Ji patampa didžiuoju komu
nistinės revoliucijos talkininku, 
jos vykdytoju ir ašies dalyviu. 
Jai, kaip pirmosios ašies daly
viams vokiečiams ir italams bei 
japonams reikalinga erdvė. Azi
joje jos neperdaugiausia, bet 
esama kiek atokiau nuo Kinijos. 
Antras uždavinys techniškai 
sustiprėti, sukurti pramonę bent 
daliai gyventojų prieauglio iš
maitinti ir ugdyti naują civili
zacijos pasaulį, šiandieną jau 
ryškėja pavojus amerikietiškai 
civilizacijai — rytoj jos centras 
gali būti Azijos petryciuose!

tos Europos atviros žaizdos iki 
šio meto nepagydomos. Azijoje 
komunizmas per trumpą laiką 
įsigalėjo ir šiandieną jau yra 
veiksniu, verčiančiu ir JAV su 
juo skaitytis. Maskva ir Peipin- 
gas sudaro aiškią ašį. Š.m. rug
pjūčio 3 d. Chruščiovo ir Mao-

LAIMĖJIMO LAIDAS
200 anglų belaisvių daro įtakos' 
japonams, savo ryžtu, vieningu
mu ir * nenustojimu nuotaikos, t,. _
(Gal būt; A’ Gustaitis “Drauge” i cetungo pasitarimas netrukus 
per daug tą filmą apkaltina ne- 1 ^.r®A° Pasekų; Komunistinės 
gyvenimiškumu. Bet neteko rugpjūčio 23 d. prade-
dėti, kad japonai būtų naikinę tas apšaudymas gretimų salelių, 
belaisvius masiškai). Ikurios valdomos Čangkaiseko,

Mums taip reikia bent vieną •• buvo pinklė JAV. Vašingtonas 
kartą praregėti. Gana ambicijų R nevengė. Prasidėjo nauja 
ir partinių rietenų. Rasim laiko, tarptautinė ^painiava, kurioje 
ię; vietoj yieųas kitam galvas ' *"

('1^ps^skaldytį’X ‘šįnjlieB: visas 
ęgas šaukia pozityvūs darbas, 
paskum gali būti per vėlu. Ne- 
skaičiuokim partijų nuopelnų, o 
atliekamas darbas turi būti visų 
lietuvių. Nustembant, kad Briu
selio parodoj nerandam to ar to 
apie Lietuvą. Ieškom kaltininko.
To nėra. Mes visi kalti. Besirie- 
iami “pražiopsom” ne vieną 
progą. Apsaugok Augščiausias, 
<ad tai nesikartotų lemiamų 
dienų išvakarėse! .

Baigsiu taip pat gen. J. Gi
ven žodžiais, kad “Amerikai 
padės tik kietas darbas ir pa
siryžimas”. Tas tinka ir mums.

R. Medelis.

„&ų dienų gana audringa pčli- 
^.tlkar visus verpia rimtai apsi

galvoti. Gali gana greit išmušti 
pasaulio likimo valanda, nes ar
tėjantis karas nesibazuoja teri
toriniu klausimu, o visos žmo
nijos laisve. “Būt, ar nebūt”, yra 
rišamas Hamleto amžinas klau
simas. Išlikti laisvu, ar mirti 
vergo mirtimi. Mongoliškasis 
sadizmas, naikinimas ir vergijos 
pančiai slenka kartu^su raudo- 

-muOjų tvanu. Nuo: praųcūz;ų-;Re- 
^ivoliucijcMiopatvina /kraujo, upės.
■ Rusų' revoliucija jas dar baisiau, 
dar žiauriau pagilino (dešimtys 
milijonų aukų!). Ispanijos civi
linis karas taip pat neatsiliko 
nuo Maskvos mokytojų. Mirus 
Stalinui, rodos, kažkaip sušvel
nėjo. Ne. Vėl kraujo upės nu
siaubė Vengriją. Nekelk rankos, 
verge, prieš viešpatį- — mirsi. 
Pasikartojo kruvinas pervers
mas - revoliucija Irake. Grąsy- 
mas iš Maskvos ir Kairo Libano 
valdovui sulikviduoti. Veidas 
komunizmo nesikeitė-ir nesikei-

. čia. Amerika pradeda suprasti, 
kad juo pasitikėti negalima. Ko
egzistencija su komunizmu ne
įmanoma. Nustebau, kai mūsų 
mielas Almus (“TŽ” 31-32 nr.) 
duoda sugestijų mūsų meninin
kams ir kultūrininkams belsti 
malonės į Maskvos duris aplan
kyti Lietuvą, puikiai žinodamas, 
kad į ją nėra pakliuvęs nei vie
nas (net jų simpatikas) užsie
nietis, išskyrus mūsų raudonuo
sius.

Teisingai pastebi gen. J. M^ 
Given (neseniai išėjęs į atsargą) 
“Life” rugpiūčio 4 d. nr., kad 
šiandien negali būti vietinio 
mažo karo, o... tik “big war”. 
Taip jis pranešė vyr. štabui ir 
gynybos sekretoriui Wilson. Jis i 
sako, kad Korėjoje buvo pada- sias visame mieste. Koridoriuje 
ryta klaida, kai buvo norėta ka
rą lokalizuoti.

Šiandien sovietų noras: skal
dyti vakariečius, erzinti jų drau
gus ir simpatikus, ieškoti mažų 
spragų, kur- galėtų savo trigrašį

Šuolis i

yra Apverktina, nes koy^ pra
dedama tik kįrihms jon?,

svariausią žodį turi naujoji ašis. 
Ji aiškiai pasisakė ko norinti: 
užvaldyti ne tik artimąsias sa
leles, bet ir Taivaną. Ji reika
lauja JAV karo laivyną ati
traukti iš Taivano sąsiaurio. Ji 
pasauliui skelbia, kad amerikie-, Vokiečiai, pa 
čiai esą užpuolikai, nors ištiesų 
jau šiandien pati moja nušluoti 
atsilikusias pietryčių valstybė
les ir tapti Azijos viešpačiu. JA 
V-bės pokario metu visur pasi
traukusios, karą politiškai pra
laimėjusios, ne dešimts degan
čių klausimų atvirus palikusios, 
esminį klausimą — pavergtų 
tautų laisvinimo klausimą pada
riusios teoretiniu, eilę strategi
nių sričių pradedant Baltija

pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE” 
Tęsinys iš pereito Nr.

Mes jau buvome beprarandą 
viltį surasti draugiškų lenkų 
ir jau buvome pradėję gal
voti apie grįžimą į stovyklą, kai 
pamatėme Britų vėliavą prie 
vieno pastato. Mes kaip sublū- 
dę bėgome to pastato link.

Pasirodė, kad šis pastatas bu
vo inturisto viešbutis — geriau-

ir

ties, kai ne tik 
ninkai, bet ir ari 
vai pečiais gūsčioja. Šiuos rei
kalus palikime atei tai ir grįžki
me į praeitį. . ; * i

Veržia | rytus y; •
Keistu sutapimų dvi didelės 

į-rytus. 
__ _____tais . atve
jais, nesėkmingai i laimę bandė 
šiame šimtmetyje.) Jų istorinė 
sėkmė veržtis į rytus, tautas iš
stumti ar jas sunaikinti kuriam 
laikotarpiui atidėta. Po antrojo 
pasaulinio kapa ch-i užtvaros 
Vokietija; ir Japonija, vakarių ir 
rytų policininkai perblokšti. 
Nugalėjus Vokietiją vjenintelė 
Rusija veržiasi į v: karus ir už
ima milžiniškas sritis. Ji vie
nintelė yra politinis laimėtojas,

Pristato klilentams

dvejoti, ar Amerika nenorinti 
e—iį.i rridetr'karą. Visi puikiai žinp, 

kad Vakarų vieningumas ir dar
nus veikimas yra sovietams aky
je rakštis.

Neseniai mačiau filmą “Tiltas 
per upę Kway”. Ten puikiai psi
chologiškai pavaizduota, /kaip

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
’• • - * ■

Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro
gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visus augščiau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis. '

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

susitikome civiliais rūbais tar
nautoją.

— Ja angličan, — pasakė 
Roundes. — Vėliava, kuri kabo 
— agliška, aš anglas!

Civilis galvos palenkimu pa 
.rodė dorių ir 
vome prie vie3ų’ durų.

— Įeikite, — suskambėjo gra
žus taisyklingas angliškas bal
sas.

Stumdydamiesi mes puolėme 
į kambario vidų, kuriame sto
vėjo augštas, tvarkinga unifor
ma Britų armijos karininkas.

— Kas jūs esate, jaunuoliai?
— Aš amerikonas. Štai tie du 

anglai, — rodydamas į mane ir 
Nixoną, tarė jam mūsų vadas.

— Anglai? Puiku ...
— Bet ką jūs čia veikiate, jei 

galiu paklausti? — paklausė 
amerikonas.

Jis pasisakė esąs Britų misi
jos karininkas. Tai vyras, su ku
riuo mes seniai norėjome, kad 
rusai mus suvestų. Pagal Jaltos 
konferenciją, Rusija buvo suti
kusi įsileisti Britų karo misijas 
ir jų pagrindinis tikslas buvo 
padėti sugrįžti vakariečių be
laisviams, rusų išlaisvintiems iš 
nacių belaisvių stovyklų.

— Aš čia dar tik kelios dienos, 
bet tikiu čia greitai viską su
tvarkysiąs, — tarė jis.

Mes papasakojome savo isto
rijas. Jis viską išklausė tylėda
mas ir kai mes pabaigėme, jis 
prašneko:

— Gerasis Dieve, kaip jie ga
lėjo taip su jumis elgtis!...

— Kada mes galėsime iš čia

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393
Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės

Gloudžioi gulinčios, vėsios, pologios. 
švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės ... plokščių Siūlių... Aplinkui 
visų elastini juosmenį, dvigubų priekį 
ir angų stiprus apsiuvimoi. Tinko prie 
Jersey.

V/3-8

išvažiuoti?—paklausė Roundes.
— Na, mieli. Aš žinau, kad 

jums tai nepatiks. Bet jūs turi
te grįžti atgal į aerodromą iš 
kur atvykote ir pasakykite ko
mendantui, kad jūs buvote Bri
tų karo misijoje Lvive. Pasaky
kite, kad aš prižadėjau viską su
tvarkyti dėl grįžimo į Angliją. 
Tada grįžkite atgal pas mane.

Mes nebuvome perdaug entu
ziastiški, tą. atlikti. Ten vėl rei
kės eilę klausimų atsakyti. Bet

— Tvarkoj. , Dabar nešdinki- 
mės! .Bet labai tyliai! — suko
mandavo ameiikon ts. — O jei 
ne, tai gali neviena' iš mūsų la
vonais tapti...

Mes pasiekėme, lauką be dide
lio vargo. BuVo begalo tamsi 
naktis. Tas mums padėjo. Ir kai 
pasiekėme vartus vėl atsidūrė
me ties sargybiniu.

— Kolkas mes laimingi, — 
sunkiai kvėpuodamas tarė Ni
xonas. — Bet kas atsitiks, jei 
jie sužinos, kad mes pabėgome? 

—tarė jis rodydamas į sargy
binio būdęlęijA^

Jaū buvo 'Žpre' vienuoliktą va-

OILS LTD

vietinį savo atstovą

Mr. Herbertą ROžAITl

NAMŲ TEL. LE. 3-4908. Įstaigos tel. HO. 1-9451.

šis britų majoras įtikino mus.J^ nakties,-kai mes vėl pa- 
jog dabar rusai, sužinoję, kad I siekėme Lyivo priemiesti. Mes 

negalės išgirdome, suvrų garsus ir žmo
nių riksmą. .

kad k

anglai apie mus žino, 
ilgiau mūsų užlaikyti.

— Aš surasiu kokios nors

Už pusės valandos mes jau 
buvome aerodrome; mūsų dvy
lika sunkvežimyje, kuris nor
maliai tik pusę mūsų būtų te- 
sutalpinęs.

— Atrodo, kad mus pasitinka 
“neblogas” priėmimo komite
tas, — pastebėjo Nixonas tyliai.

Taip ir buvo. Grupė kareivių 
jau laukė mūsų prie vartų. Gru
pės viduryje buvo majoras Sa
burov. Šį kartą jis neatrodė taip 
draugiškas. Vos išlipome iš ma
šinos, jis pradėjo šaukti palei
dęs gerklę ant mūsų, jog mes 
nesame užsitarnavę, kad rusai 
globotų mus. Pabėgimas tai esąs 
didelis nusikaltimas. Mūsų va
das Roundes kelis kartus norėjo 
įsikišti į jo riksmą, bet visus 
kartus jis buvo užrėktas. Paga
liau atėjo perspėjimas:

— Jei dar kartą pamėginsite 
apleisti šią vietovę, būsite pa
laikyti šnipais ir sušaudyti!

— Ar jūs drįstumėte sušaudy
ti sąjungininkus? — paklausė 
Roundes pritrenktas tokio pa
reiškimo.

— Sąjungininkai nedaro bė
dos pabėginėjimais!

— Mes nenorėjome pabėgti. 
Mes tik norėjome, kad imtumė
tės ką nors daryti mūsų reika
lu, prakeikti šunsnukiai!...

— Ramiai! Dar pakartoti pa
našūs išsireiškimai padarys 
jums daug bėdos! — riktelėjo 
piktai rusas. — Eikite į savo 
kambarį ir būkite iki tolimes
nio pranešimo!...

Mes išbuvome ramiai iki su
temo. Smarkiai ginkluotas sar- 
gbinis buvo pastatytas korido
riuje. Bet mes buvome nusista
tę, kad jis negalės mūsų sulai
kyti nuo sugrįžimo į Britų karo 
misiją.

— Kai tik sutems, pradėk de
juoti, Scotty, — tarė Roundes. 
— Tuo būdu tu įvadinsi į kam
barį tą beždžionę. Tada aš jį su
tvarkysiu! /

Taigi, jau gerokai po vakarie
nės aš pradėjau dejuoti. Sargy
binis vaikščiojo iš vieno galo į 
kitą. Kai jis priėjo prie durų, aš 
pradėjau dar labiau dejuoti. Jis 
žiūrėjo į mane. Aš sukaupiau 
visas jėgas ir dejavau, lyg bū
čiau paskutinėje mirties agoni
joje. Tada rusas įėjo į kambarį. 
Roundes buvo pasislėpęs už du
rų. Tik rusui į igus, jis trenkė 

 

visu smarkumu į smakrą. Ir 
vargu ar užtruko minutė, kai 
sargybinis kaip viščiukas buvo 
suvyniotas į antklodes

Šliauždami, bėgdami, vėl pa
laukdami; bet tyliai, be kalbų, i 
mes pasiekėme Inturisto vieš
butį. Vėliava buvo dingusi, tik 
languose matėsi aiškios šviesos. 
Perbėgę per gatvę subėgome į 
vidų ir nieko nesiklausę nubė
gome tiesiai į britų karininko 
kambarį. •

— Alio, jaunuoliai! Jūs ilgo
kai užsibuvote,,— tarė majoras.

Mes papasakojome kodėl.,
— Gerai. Šią naktį pernak

vosite mano kambaryje, o ry
toj pamatysime, ką galėsiu pa
daryti. Aš pareikšiu protestą dėl 
tokio elgesio sū jumis.

Suradus mums užkandžių, pa
valgę jautėmės, kaip ponai. Su
gulėme miegoti ant grindų. 
Kambarys buvo švarus ir nerei
kėjo bijotis parazitų.

— Žiūrėkite, mes vėl papuo
lėme į bėdą! — tarė Nixonas.

Mes visi subėgome prie lango. 
Matėme kaip sustojo,du sunk
vežimiai pilni rusų kareivių ir iš 
vieno jų išlipo pats majoras Sa
burov. Mačiau, kaip kareiviai 
Tsidėstė aplink visą viešbutį. 
Šį kartą jau nepavyks rntuHs iš
sprukti iš jų nagų, — pagalvo
jau. .

— Nekelkite panikos! — įsakė 
britų karihinkas. — Aš .sutvar
kysiu šį reikalą...

Nesuspėjome nieko jaift: nė 
atsakyti, kai išgirdomi bel
džiantis į duris ir majotas Sa
burov pasirodė tarpduryje su 
grupe kareivių.

— Ar jūs nieko priešu jei jū
sų kareiviai pasiliktų už durų?

Atrodė, kad rusas nustebo dėl 
tokios britų majoro pastabos ir 
nudavė lyg nieko nebūtų 'girdė
jęs.

— Už durų! — pakartojo ma
joras.

Rusas paliepė jiems išeiti už 
durų. Atrodė, kad .jis nebuvo 
pratęs taip daryti.

— Na, dabar, ko jūs norite?
— Aš atvykau paimtoj šiuos 

aviatorius atgal į aerodromą, — 
atsakė rusų majoras. q . j

— Jiems aš neleisiu grįžti.
Rusas nutilo. Jis nelaukė to

kio pasipriešinimo. Stebėjau jį 
viduje dūkstantį iŠ pykčio.'1

Greitas kuro-alyvos pristatymas. 
Geriausias visame mieste patarnavimo skyrius.

Pristatymas kiekvienu laiku.

1 prašomi, šį skelbimąiŠsTki&ft
. ' • '•»

įvairūs siuntiniai
{ LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
DĖMESIO! DĖMESIO!

Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų 
krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:

III. 1 
1 
1 
1 
1
Pamušalo 
Šerinės (kliįonkės)

2 mot. pakams viln. medž. 6 yrd.
2 vy. košt. viln. mediagos 7 yrd.
Pamušalo 10 yrd.
Šerinės (kliįonkės) 5 yrd.

II. 3 mot. paltams viln. 
1 mot. suknelei viln. 
Pamušalo 
Šerinės (kl i jankės)

$96.50

medž. 9 y rd.
medž. 3 y rd.

9 yrd.
4 yrd.

vyr. paltui viln. medž. 3 yrd. 
mot. pakui viln. medž. 3 yrd. 
vyr. košt. viln. medž. 3?2 yrd. 
mot. sukn. viln. medž. 3 yrd. 
mėt. bliuskutei (rayono) 2 yrd.

8 yrd.
4 yrd.

$89.75

IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
dos ir 6-7 porom batukų visi prie
dai.

$73.80$82.95

Siunčiant į Sibiro reikia pridėti
Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvų, siuntinio Nr. ir pridėti pašto 

perlaidą atitinkamai sumai w • -
* Medžiagų spalvos: Moterišk. paltams — tamsiai ruda, tamsiai pilka ir 

šviesesnė pilka. Vyriškiems paltams — tamsiai mėlyna, tamsiai pilka ir šviesės-, 
nė pilko lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms — 
pilka ir juoda; bliuskutėms — balta.

Siuntėjui pageidaujant siunčiame medžiagų ir odos pavyzdžius TIKTAI 
gavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų.

Taip pat siunčiame Jūsų sudarytus Ir - apdraustus rūbų, avalynės/vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir 
suknelėms medžiagų, priedų ir įvoirjų kitų prekių. %

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei 
susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

z K Europos valstybių: s \
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžiu^, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir 1.1.

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122'* (medinis staliukas ir 
kojos) įskaitant visus mokesčius —- į Europą........... .u...................... $175.00

į Aziją ....... ........      $182.00

$2.00.

(Bus daugiau)

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.

Sav. A. Kalūza

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tėl. LE. 3-1080

CENTRINĖ IŠTAIGA:
849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
10S Connon St. E., HomHton, Ont. Tel. JA. 8-4686. Ronla V. Jusaitis.

(Į Sibiru iki )0 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg.

Gyvenų ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar eksoresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitas ir sųžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

$2.50)

M A 1 S TAS:
10 kg. cukraus ................. $12.30 20 kg. cukraus .......... .... $20.95
10 kg. taukų ................... $21.70 20 kg. taukų ................... $38.80
10 kg. ryžių .........  .... .... $14.45 20 kg. ryžių ........ .......... $24.65
10 kg. sviesto ........... $30.90 20 kg. sviesto .................. $52.45

ir t.t. ir t.t

Visi; rūšij stalių darbai
Virtvvie (kabėoi), immH baldai, jvairhi spalvą (tolinės tampos.

Taisomi ir otnaofinami *o«i baldai. JvairMt medžio tekinimo darbai.
GIRAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-4922.



3 PUSI*

“Nujioą” korespondentai užkliuvo už “Tž”
.. * • * r '■•■.•• « ; • .

demokratijų. Juk ten rytuose' jos gyvasis simbolis”, nei kuris
Kaip mietai tankia JAV?

latinis kartojimas apie savo di-

TORONTO

‘ pranešimus “Iš Kanados padan
gės”, o Nr. 229, rugsėjo.29 d., net 

; dviem atvejais sau medžiagos 
prasiškaldė ir iš “Tėviškės Ži
burių”.

v: * Pirmiausia “Naujienų” Kor. 
sustoja ties “TZ” rugsėjo 18 d.

• . vedamuoju “Pagerbiinas ir naš-
ta”- “TŽ” esą “savaime pasidarė 
lyg ir oficialus organas PLB pir- 
mosios valdybos”. Kągi, miela 
pozicija. Tik gaila, kad tos val
dybos sudėty nėra p- Kor., tad 
nėra nė kas tą “savaime aiškų” 
dalykėlį paremtų ir “TŽ” padė- 

' tų tokios garbingos pozicijos ne- 
' . 7 prarasti. O nusikaltimas “TŽ” 

tai vedamojo apgailestavimas,
• \ kad JAV dar nebuvo pasirengu

sios perimti PLB vadovavimą, 
kad,ten “bendruomeninė mintis 
dar nėra visų perprasta ir daug 
visokių vėjelių nešioja dulkes 
(p. Kor. savo citatoje šį žodį 

: praleido) tenykščiuose bendruo- 
‘ meniniuose keliuose”. “Didysis 
•žurnalistas” p. Kor., kultūringo
sios spaudos keliais žingsniuo
damas, nustato, “kad ištikrųjų 

r vėjeliai nešiojasi to vedamojo 
autorių galvose”, nes jie (įdo
mu, kas tie jie?) nesuprantą “be 
galo liūdno fakto, kad pavedi
mas vadovauti ir organizuoti iš
blaškytų po pasaulį lietuvių 
penketukui iš Toronto, yra di- 

' ’ ; ’ džiausiąs smūgis bendriems lie
tuviškiems reikalams”. Tam ti
kusi Čikaga, kaip antroji pasau- 

- lio lietuvių sostinė, iš kur buvęs 
girdimas lietuvių tautos balsas 
dešimtmečiais, kur esanti “kas
dieninė demokratinė spauda”, 

. s organizacijos apsijungę į ALTą, 
kuris Lietuvos reikalą keliąs ga
lingiausios pasaulyje respubli
kos-centrinėse įstaigose. “Jeigu 
ne Grigaitis, Šimutis, Vaidyla ir 
kiti tos organizacijos pasišventę 
vadovai — tai pasakykime atvi
rai, “partines ir ideologines ne
geroves” smerkią “šeimininkai” 
būtų nuvedę lietuvišką reikalą 

■ ;visiškais šunkeliais. Ir štai da
bar Toronte sėdinti valdyba im
sis tuos žilagalvius veikėjus mo
kyti bendruomeninės minties”... 
Greičiau, esą, reikią ateiti pas 
juos pasimokyti “demokratiškos

jama “prieš liaudies interesus..?’

gaiiau p. Kor. atidengia Ameri-

menė tik todėl pasidarė “atbaig
tu” Vienetu, kad čia nebuvo jo
kių stipresnių demokratiškų lie
tuvių organizacijų. iš seniau ir

• kad po karo atvykę bėgliai ga
lėjo tvarkytis kaip norėjo”, o jie 
susitvarkę taip, “jog tikrumoje 
ta “pavyzdingoji” organizacija 
ribojasi keletą šimtų lietuvių. 
Likusieji gi apatijos apimti ir 
paskendę savo kasdieniškuose 
reikaluose”.

Visa tai mus labai stebina. 
Koks reikalas p. Kor. privertė 
šokti aiškinti dalykus, kurie 
jam labai tolimi? Juk visa tai 
būtų parašęs pats Naujienų ap
žvalgininkas. Niekam nepaslap- 
tis, kokie p. Kor. ryšiai su PLB 
ir koks jo įnašas jai. Apie “kele
tą šimtų” kalba ir “Liaudies 
Balsas”. Nesiginčynam su juo, 
nesiginčysim ir su p. Kor. O kur 
jis pats — prie “organizuotų” ar

• prie tų “apatiškųjų”, gal išgirsi
me kitą kartą iš jo paties.

Nei mums, nei niekam kitam 
p. Kor. neatidengė jokios Ame
rikos primindamas, kad Čikago
je yra ALTa ir nemažai gerų 
vyrų — kad ir jo suminėtieji. 
Bet argi visa tai turi ką bendra 

. su bendruomeninės minties su
pratimu amerikoniškojoje lietu
vių visuomenėje? Deja, šitaip 
galvojo ne tik “TŽ” ano veda
mojo autorius, bet ir PLB sei
mas, kuris nubalsavo, kad šį 
kartą PLB valdybą reikia rinkti 
Kanadoje. Ir ne kanadiečiai at
stovai tą nulėmė. Jų buvo juk 
vos 13, gi už valdybą Kanadoje 
balsavo 41, o už JAV vos 18. Gal 
būt, p. Kor. pasakys, kad spren
dimas buvo padarytas nedemo
kratiškai. Žinoma, yra visokių

pripažino balsavimais, o ne vie
nas net . pačių JAV Atstovų ir 
įsakmiai kalbose pabrėžė, kad 
JAV lietuviškoje bendruomenė
je dar daug kas taisytina. Tai 
kuo čia kalti “TZ”, o juo labiau 
PLB valdyba, kuri iki šiol dar 
nėra sakiusi jokio savo žodžio, 
jei neskaityti pranešimo apie 
pasiskirstymą pareigomis.

Jeigu p. Kor. mano, kad PLB 
organai savo veikloje gali susi
kirsti kur nors su ALTa, BALFu 
ar kuria kita organizacija, tai jis 
kaip tik parodo, jog PLB vertina 
tik iš nuogirdų, jos esmės neper- 
pratęą. Ginčytis tokiam. atvejy, 
žinoma, yra tuščiąs reikalas. 
Gaila, kad p. Kor. nebuvo sei
me. Gal būtų visiems išaiškinęs, 
koks “didžiausias smūgis-lietu
viškiems reikalams” tas PLB 
valdybos sudarymas Kanadoje. 
Nesuprato šito seimas ir šian
dien niekas nesupras. Daugumai 
atrodo, kad visiškai nesvarbu, 
kur valdybos būstinė, o svarbu, 
kad ji būtų pajėgi dirbti, pa
slanki ir kad sulauktų talkos. 
O tai jau priklauso nuo visų ge
ros valios. Kažin kas įgaliojo p. 
Kor. minėti pavardes asmenų, 
kurie, gal būt, geriausiai su
pranta reikalą ir mielai talkins 
PLB vaidybai aiškinantis kaiku- 
riuos nesklandumus? Kam pinti 
kitus asmenis į savą nevykusią 
giesmelę?

Naujienų Nr. 231 pasirodė to 
paties p. Kor. “Pasikalbėjimas 
su Jonu Matulioniu, Pasaulio 
Liet. Bendruomenės Valdybos 
pirmininku”. Taip rašoma ant
raštėje, o tekste p. Kor. p. Ma
tulionį vadina “vadinamosios 
P.L.B. Valdybos pirm.”.

Kai p. Matulionis pareiškęs, 
jog PLB valdyba su “TŽ” veda
muoju neturinti nieko bendra, 
jog tai “TŽ” redakcijos nusista
tymas, ir kai pareiškęs, jog val
dybos nusistatymas ALTos at
žvilgiu esąs kuo geriausias, kuo 
nuoširdžiausias ir kuo palan
kiausias, pagaliau, jog valdyba 
stengiantis pasiekti to, kad visi 
JAV lietuviai būtų apjungti 
bendram lietuviškam reikalui ir 
kad to būsią siekiama vadoyau- 
jantis demokratijos 
jos principais, p- - Kor. nusilei
džia taip žemai, kad tai “vadina
majai PLB valdybai” sakosi pa
reiškęs: “galiu Tamstą užtikrin
ti “Naujienų” kanadiškosios tar- 
nnybos vardu mūsų lojaliausi 
bendradarbiavimą. Mums “Nau
jienų” vadovas dr. Grigaitis yra 
lietuviškosios demokratijos gy
vu simboliu. Ir todėl mes esame 
nusistatę netoleruoti jokių va- 
distinių bei totalistinių pasireiš
kimų bendruomeniniame lietu
vių visuomenės gyvenime”. Gi 
“TŽ” anas vedamasis' kaip tik 
reiškęs antidemokratines ten
dencijas, įžeidžiančias ALTą ir 
jos vadovus.

O mums juokas ima, pone 
Kor., skaityti apie nepaliečia
mą vadovą kryžiavojantis prieš 
vadizmą. Nebent p. Kor. šiuo 
metu derasi su “Naujienų vado
vu — demokratijos simboliu” 
dėl kainos už parašytą eilutę, 
kad savo antivadizme nepajėgia 
apsieiti be šypsenas sukeliančių 
smilkalų ir randa puolimus ten, 
kur niekas kitas ir su žiburiu to 
nerastų. Keista. Mes gi laikėme 
jį save pajuokai nelinkstančių 
išstatyti žmogumi.

P. Kor. juk moka skaityti ir 
žino, kad “TŽ” vedamajame ne
buvo minimas nei “demokrati-

tuotas visiems žinomas faktas, 
kad, PLB idėja JAV tebėra ne 
visų perprasta. , Kodėl p. Kor. 
mano, kad jos nėra perpratęs 
“demokratijos gyvasis simbo
lis”? Kažin ar jis nebus prašo
vęs, nes daug kam tos pastabos 
primins eilę lietuviškų patarlių 
bei šiaip liaudies išminties po
sakių, pav.: “Atsiliepė žirklės”, 
“Kam švarkas tinka, tas ir už
sivelka” ir t.t. ir tt

Už pažadėtą lojalų bendradar
biavimą p. Kor. PLB Valdyba, 
be abejonės, bus labai dėkinga. 
Tik kažin kaip p. Kor. sferose 
suprantamas “lojalums”? Tur
būt,—neliesk ... jau žinai ko...

čianis dažnai sudaro įspūdžio, 
« i i z • • 4 •

Sčvietų Sąjungoje, rašp tas 
žurnalas, yra apie 200 milijonų 
gyventojų, iš kurių apie 110 miL 
rusų ir 90 mil. kitokių tautybių, 
kuriuos rusai pavergė ir koloni
zavo. Tuo tarpu JAV turi apie 
150 milijonų gyventojų. Sovie
tų Sąj. dirbančiųjų pnskaitoma 
110 mil., o JAV 68 milijonai. Iš 
110 miL Sovietų Sąj. 52 milijo
nai dirba žemės ūky, apdirbda
mi 480 milijc nų akrų žemės, ku
rių derliaus t etgi Jmoniška? pra
misti neužte:

Antras dalykas, kuris p. Kor. 
užkliuvo, tai “TŽ” pasiteiravi
mas dėl mūsųjų socialistų san
tykio su marksizmu. P. Kor. esą 
“teko patirti”, kad dr. Ancevi
čius tuo reikalu artimiausiu lai- maisto prodi 
ku atsiliepsiąs. O Kor. tuo tarpu ri nei kur dėit ' 
aiškina, kad “TŽ” kuria savo-| Sovietų Sąj. teritorija yra tris 
tišką marksizmą, kai jie istoriš- sykius didesnė už JAV. Tačiau 
kąjį materializmą, klasių kovą ir Į JAV geležinkelių turi 220.000 
gamybos priemoinų nacionaliza- mylių, o Sov, Sąj. tik 75.000 my- 
vimą laiko marksizmo esme”. ’ iių. Plentų JAV turi 2.300.000 
Klasių kova esanti ne Markso į mylių, o Sov; Sąj. tik 131.000 

plentais laksto 56

:a. Tuo tarpu JAV 
žemės ūky dirba 5JOO.OOU darbi-
ninku, kurie iš 319 mil. akrų dir
bamos žemės pagamina tiek 

tų, kad jų nebetu-

reikalams. Naftos Sovietai pa
gamina vos trečdalį JAV paga
minamo kiekio. Ir jos didžioji 
dalis sunaudojama karo reika- 
lams.

Trūkumas elektros energijos 
ir moderniškų mašinų žemės 
ūky verčia dirbti primityviais 
metodais, o dėl darbininkų sto
kos daugiausia dirba moterys. 
Visoje Sov. Sąjungoje tėra vie
nas milijonas traktorių, kai JAV 
jų yra 4.600.000. Valstiečiai, su
varyti į kolchozus, Sov. Sąj. dir
ba sunkiai ir atlyginami laBai 
skurdžiai Jie gauna po kelis ki
logramus grūdų, o visa kita pa
siima valstybė karo pramonei 
ugdyti. z

Gyventojai Sov. Sąj. gyvena 
nuolatinėje baimėje, 
no, kada įtaringasis 
gali atgręžti į juos 
Darbininkai neturi 
laisvės. Atlyginimus

LIETUVIAI KATALIKAI 
Bedieviškojo bolševizmo siau
tėjimas nebus amžinas. Grįš 
tautoms laisvė ir jose Dievo 
garbė. Iškankinta Lietuva bus

teritorija yra tris

---------------- E --------  —----------- — —~ --------

išrasta, bet' tik konstatuota. Ji ’ mylių. JAV 
■milijonai leigvųjų mašinų ir 
10.900.000 suikvežimių, gi Sov. 
Sąj. keliais 
lengvųjų au omobilių ir 2.800. 
000. sunkvežimių. JAV privačių 
telefonų yra 64?milijonai, o Sov. 
Sąj. vos 2 milijonai. JAV yra 
140 milijonų radijo aparatų ir 
47 milijonai jtelevizijos priimtu
vų, tuo taijpu Sov. Sąj. radijo 
aparatų tėra: 8 milijonai, televi
zijos priimutvų apie 2 milijonus, 
bet užtai ten yra 23 milijonai ra
dijo trukdytojų, kurie kliudo 
gyventojams klausytis užsienio 
siųstuvų.

Plieno sovietai pagamina tik 
pusę to kiekio,- kiek pagamina 
JAV. Be to, didžioji dalis po So
vietų Sąj. nueina karo pramo-

ir dabar vykstanti. Istoriškasis Į 
materializmas esąs šiandien tai- ‘ 
komas istoriškų įvykių aiškini
mui. Marksas jo nesukūręs, o tik 
patobulinęs, o jo įpėdiniai so
cializmo teoretikai tą metodą 
dar labiaji patobulinę.

Sunku suprasti, ką p. Kor. no
rėjo tuo pasakyti. Negi nukarū
nuoti Marksą? Tegul ir taip, bet 
tenka suprasti, kad ir p. Kor. 
nuomone socialistai yra ir kla
sių kovos, ir istoriškojo mate
rializmo išpažinėjai. Bandymas 
nukreipti akis į šalį faktais nu
rodant, kad klasių kova ištiktų
jų vyksta, nieko nepasako. Juk 
p. Kor. gerai žino, ką Markso ir 
jo sekėjų moksle reiškia klasių 
kova. “TŽ“ jos esmės nenorėjo 
aiškintis nei tada, nei dabar to 
nenori, bet paklausė visiems žir 
nomo dalyko ir nėra reikalo 
vaikščioti apie jį kažkuriomis 
pakluonėmis. Iš p. Kor. replikos 
išeitų, kad mūsieji socialistai ne 
marksistai, bet pripažįsta klasių 
kovą kaip pagrindinį socialinio 
n^kiniogyy^imo veiJ^g^smg 
pa^aikos^Sforiškoj^naieria? 
iizmo istorijos. Mes manome, 
kad p. Kor. į “TŽ” klausimą at
sakė. Bet palauksime ir kaip tą 
išaiškins dr. Ancevičius, apie 
kurio pasiryžimą atsiliepti p. 
Kor. “sužinojęs”. Jis gal pasisa
kys ir dėl “TŽ” paminėtos ga
mybos priemonių nacionalizaci
jos, kurios p. Kor. visai neprisi
minė. •

tevažinėja 700.000

nes nezi- 
saugumas 

savo akis, 
’judėjimo 
jiems nu

stato . Kremlius. Profsąjungos 
tėra tik ant popierio. Jos neturi 
jokių ryšių su užsieniais, nega
li skelbti streiko, bet tik vykdy
ti partijos nurodymus. Butų 
trūkumas yra didžiausias. As
meniui tenka išviso po 52 k v. pė
das, t.y. daugiau- negu dvigubai 
mažiau kaip JAV.

Valstybės pajėgumo svarbiau
sias rodyklis yra krašto gamy
bos dydis. Sovietų metinė gamy
ba siekia 150 bilijonų, o JAV — 
434 bilijonus. - Teisingai paste
bėjo vienas italų ekonomistas, 
Sovietų . Sąjunga nepergyvęna 
pasikartojančių krizių, nes ji vi
są laiką gyvena krizėje. Bolše
vikiniai Sovietų Sąj. vadai ge
rai žino, kad virš jų galvų kabo 
Damoklo kardas, dėl to jie bi
lijonus išleidžia propagandai ir 
saugumo išlaikymui. Betgi tero
ras nieko nekuria. Sputnikai ir 
raketos neatstos duonos, kurios 
alksta gyventojai. Teroro ir bai
mės pavergtas mokslas tautos 
gyvenimo problemų negali iš
spręsti. Tam reikia laisvo moks
lo irlaisvų žmonių.

Heuss aplankys Londoną
Vak. Vokietijos prezidentas 

Heuss spalio 20 d. atvyks su ofi
cialiu vizitu' į; Londoną . ir tris 
dienas išbus karalienės svečiu.

dajj-jogpą dieną pra-

Oficialaus vižife programa nu- 
statyta tokia: ...

Prezidentas su palydovais, 
kurių tarpe bus ir užsienių r. 
min. Brehtano bei valstybės se- 
kret. van Scherpenberg, spalio 
20 d. atskris lėktuvu į Gatwick 
aerodromą pietuose nuo Londo
no. Juos' ten .karalienės vardu 
pasveikins Gloucester kunigaikš

Grįžęs į Lietuvą pasikorė
Prieš keletą mėnesių iš Ko

lumbijos, Pietų Amerikos, sugrį
žo į okupuotą Lietuvą Pranas 
Radzevičius ir Aleksandras Sto
nys su žmona. Kaip paprastai 
okupantas juos gražiai sutiko fo
tografavo ir reklamavo, gi iš jų 
išgautą žodį fabrikavo, išdidžiai 
skelbė ir kitiems pasitrauku
siems į laisvą pasaulį pasekti jų 
pėdomis.

A. Stonys kilimo žemaitis, 
tauragiškis, iš užsiėmimo sta
lius, žmogus menko išsilavini
mo ir nekurį laiką Kolumbijoje 
dirbo savo amate, o daugiausiai 
jam teko dirbti žemės ūky. Nuo 
1950 metų ten gyvendamas daug 
ūkių perėjo neretai juos admi
nistruodamas, tačiau vis buvo 
nepatenkintas ir visaip blaškėsi,

net sykį ir plaukų kirpėjo ama
to griebėsi Medellino mieste, bet 
ir iš to nieko neišėjo. Mėgo kar
tu su žmona burnoti ant to kraš
to, kur gyveno ir ant tų gera
darių, kurie jiems davė progos 
čia atsirasti. Tokių minčių ap
sėsti ir susigundė grįžti namo, 
manydami “rojuje” vis bus ge
riau gyventi’. Ką tik gautomis ži
niomis — jie vargšai ten laimės 
nerado. Ji mirė, o jis pasikorė. 
Tačiau visa gali būti — ištar
džius, gal ir “rojaus” tarnai jį 
šitaip sutvarkė. N. Dom.

Ik Lietuviška Hi-Fi
— ilgo grojimo plokštelė — 16 liau16 liaudies dainų ir šokių
1-12” LP. Kaina $5.95.
Pasaulinio garso plokštelės su Marek Weber, Caruso, 
Josef Schmid, Rich. Tauber, Zarah Leander, Jeanette 
Me Donald, Nelson Eddy, Don Cossacks, ir daugelis kt.

WALTER KOPPEL
609 Yonge St, Toronto 5, Ontario.

LENKŲ IŠ DARBO 
STOVYKLŲ NEPALEIDŽIA 
Lenkijos vidaus reikalų minis

terija paskelbė, kad birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais iš 
Sov. Sąjungos repatriavo 21.043 
asmenys, t y. žymiai mažiau, 
kaip numatyta. Be to, didžioji 
repatriantų dalis yra kilusi iš 
Gudijos ir Lietuvos, nors suda
rant sutartį lenkai pirmon gal
von siekė tuo būdu ištraukti iš 
Sibiro ir kitų tremties vietų sa
vo žmones. Rusai betgi jų neiš
leidžia. i

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais ■. ■

važiuodami

SUPER 'gflffaenfyf
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais,, kurie važiuoja kasdien
i Rytus ir į Vakarus — optcrndlidomi:

MONTREAL - OTTAWA • TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON . EDMONTON - JASPER • VANCOUVER

’ o tarph.es stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo oprūpin.os kelionės, pasiteiraukite apie ČNR'o "suplanuotą"
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuOtų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
J

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9*4444, OX.
' ' ■■ ■ '*

PILNAS NAMŲ APSTATYTAS BALDAIS

9*4224
k

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

C AN ADI AN NATION AL R A ILWAY S

RADIJO * 

' tALOYTUVAI ♦ 

SIUVIMO MASINOS * 

skalbimo masinos * 
TELEVIZIJOS APARATAI *

* KROSNYS
* ŪNOUUMAS

* VAIKU BAUBAI ’

* ĮVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

tis. Toliau , prezidentas į Londo
ną vyks specialiu traukiniu. Vic-. 
torijos stoty jį pasitiks pati ka
ralienė su Edinburgo kunigaikš
čiu ir nuly dės girliandomis ir 
-a.biejų^vąhtybiiį ^vėliavomis iš
puoštomis gatvėmis į Bucking* 
ham rūmus. . "

Tų trijų dienų bėgy įvyks: ka
ralienės banketas, diplomatinio 

[korpuso priėmimas, priėmimas 
miesto vyr. burmistro, aplanky
mas Britų muziejaus, aplanky
mas Oxfordo ir vyriausybės pri
ėmimas, kuriame dalyvaus 800 
svečių. x

Tai bus pirmas oficialus Vo
kietijos valstybės galvos vizitas 
D. Britanijoje po 50 metų.

o ir dvasinės pagalbos. Lais
vėje gyveną lietuviai turime 

. būti pasiruošę tą pagalbą su
teikit Laisvei sugrįžus gal ne
galėsi to reikalo paremti. Pa
daryki tai dabar. Laisvame pa
saulyje gyvenančius visus lie
tuvius kviečiame dabar didin
ti Fondą paremti Lietuvoje 
katalikybės atsikėlimą.

Už stambesnę auką asmenų, 
šeimų ar organizacijų vardai 
bus įamžinti kurioje nors Lie
tuvos bažnyčioje. Aukas siųsti 
ar palikimus rašyti šiuo adre
su: Most Rev. V. Brizgys, 6727 
S. California Ave.,-' Chicago, 
HL, USA.
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SLA ir Vyčio kaukių baliui, 
kuris įvyks lapkričio 8 d., to- 
rontięčiai jau yra paskyrę ne
mažai dovanų. Atlantis import - 
Export bendrovė per K. Motušį 
ir Nordmende per p. Tumosą 
skiria po radio aparatą, p. Dūdos 
draudimo įstaiga — šampano 
bonką ir p. DemiKio maisto Krau 
tuvė — šokolado dėžę. Praėjusių 
metų sudėtinis balius praėjo su 
dideliu pasisekimu, tad reikia 
tikėtis dar geresnio pasisekimo 
šiais’ metais. LSK Vytis.

Žurnalistė S. Narkeliūnaitė į 
Torontą atskrenda šį šeštadie
nį, spalio 11 d., vakare. Apsi
stos pp. Br. Saplių šeimoje ir 
pasiekiama telef. LE. 7-1503. To
ronte ji bus tris dienas.

Į Studentų Studijų dienas 
Montrealyje pereitą savaitgalį 
iš Toronto buvo išvykę keturios 
mašinos studentų.

Solidarumo mokesčio vajus 
prasidėjo praeitą sekmadienį. 
Prie bažnyčių surinko: J. Sen
kus (vietoj S. Banelio) $28, E. 
Bubelis $24, V. Bubelis $6, J. 
Andrulis $14. Kitur surinko L. 
Šalna $8, P. Barius $12. Viso $92. 
Mokesčio rinkimas vyks kas sek
madienį iki gruodžio 14 d. Visi 
tautiečiai prašomi nevengti šią 
mažą bendruomeninę pareigą 
atlikti. Apyl. v-ba.

.Dr. Oskaras Jonas Pudymaitis 

persikėlė į Sudbury tuberkulio
zinę ligoninę. Pakeliui daktaras 
buvo sustojęs Toronte pas savo 
sūnus ir ta proga aplankė “TŽ” 
redakciją.

Knygą “Mažoji Lietuva”, 
paruoštą Lietuvos Vakarų Stu
dijų Komisijos, galima gauti To
ronte p. Beržinsko Cigar Store, 
pas inž.-Buntiną, Aug- Kuolą ir 
L. Tamošauską.

Pavogė lėktuvą.
KATALIKAI PASAULYJE
Pagal naujausius Vatikano 

duomenis, laisvajame pasaulyje, 
t.y. neskaitant esančių už geleži
nės uždangos, yra 468.314.858 
katalikai, o dvasiškių yra 381. 
216. Katalikų didžiausias procen 
tas yra Italijoje, kur iš 50 mi
lijonų 46.424.805 yra katalikai.

Pietų Amerikoje iš 180 mili
jonų gyventojų 160 milijonų yra 
katalikai, paskirstytų į 16.781 
parapiją su 63.009 bažnyčiom. 
Daugiausia parapijjų yra Bra
zilijoje — 3.686, Kolumbijoje — 
1.256, Argentinoje — 1.197, Hon
dūre — 73.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

, nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
oriemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo Švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar Ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite Šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija. < ,

Mm* toto

35.000 asmenų 
dalyvavo praėjusį sekmadienį 
Šventosios valandos iškilmėse 
parodos aikštėje. Įspūdingas 
momentas buvo gyvasis rožinis, 
kurį sudarė šv. Juozapo mergai
čių Kolegijos 375 mokinės. Pa
mokslą sakė vysk. Ch. L. Nelli- 
gan is Windsor©. Jis pabrėžė, 
nad šiuo metu gyvename di
džiausią materializmo bangą, 
Kuri gresia krikše. kultūrai. Pa
laiminimą šv. Sakramentu su
teikė Toronto kardinolas Mc
Guigan. Dalyvavo daugybė ku
nigų, vienuolijų, mokyKlų, ke
letas orkestrų, organizacijų ir 
minios žmonių. IŠKilmės buvo 
rengtos jau 15-tą kartą vyrų šv. 
Vardo organizacijos.

Vainikas Lietuvon
Steponas Juodviršis^7'bi

čiulis Oakvillėje, Ont., ^mirtis 
Niujorko bendradarbio Almatis 
tėvams, ant jų kapo Pažaislyje, 
prie Kauno, pasiuntė vainiką.

- - .. . t*

Elzbietos Kaunienės 75 metų 
sukaktis .gražiai paminėta pra
ėjusį sekmadienį, riytą, dalyvau
jant pačiai sukaktuvininkei, jo
sios auroms/ sunui ir artimie
siems, josios intencija atlaiky
tos padėkos pamaldos. Po pietų 
įvyko gražus pobūvis, kurio me
tu, dalyvaujant per OU svečių, 
šimpatmgaj ai močiutei palinkė
ta gražios ateities, sugiedota Il
giausių metų ir įteikia dovanų. ,

Pagerbti V. A. Balniai. Dešim
ties metų vedybinio gyvenimo 
atžymėjimųi, praėjusį savaitgalį 
Lietuvių Namuose įvyko Van
dos ir Alfonso Balnių pagerbi
mas. Pobūvį suruošė solenizan- 
tų artimieji. Vaišėse dalyvavo 
daug ankstyvesnės ir dabarti
nės imigracijos lietuvių, o taip 
pat kaimynų iš tėviškės. Rengė
jų vardu pp. Balnius pasveikino 
p. Remeika, prieš dešimtį metų 
buvęs solenizantų pajauniu, kal
bėjo kun. P. Ažubalis, prieš de
šimt metų juos sutuokęs.

Edward R. Lockyer, Toronto 
Trinity apylinkės atstovas fede- 
raliniame parlamente, mirė spa
lio 5 d. nuo širdies smūgio .Jis, 
pasirodo, buvo masonų ir oran- 
žistų ložių narys. Mirė 58 m. am
žiaus. Jo atstovautoje apylinkė- ' 
įe kandidatavo ir CCF kandida- 

kimai buvo tik 
tai čia be 
papildomi bals;

pereitą pavasarį,

Padėka
Mūsų mylimom vyrui ir tėveliui A.. 

Mickevičiui netikėtai ir staigiai atsisky
rus iš šio gyvenimo, visiems mus liūde
sio ir skausmo valandoje užjautosioms 
širdingai dėkojame. Speciali padėka 
kun. dr. Gutauskui, suteikusiam pasku
tinius sakramentus, kun. kleb. P. Ažu
baliui ir kun. B. Pocevičiui taip nuošir
džiai rūpinusiems laidotuvėmis ir sol. A. 
Ščepavičienei giedojusiai bažnyčioje.

Taip pat
usiems

priefelioms ir pažįstamiems
Mišias, prisiuntusiems ge-- Pereitos ss- j oukojusL...^

tės pirmadienio vakare ar ant- 1 Hu ir vienu ar kitu būdu pareiškusiems
____■»: L— r ____m_______________ 2. _ __r> a_______________________________ ______ :x:____:radienio rytą iš Toronto Bay ae
rodromo dingo privatus lėktuvas 
Ceccna 170. Visą savaitę nerasta 
jokių jo pėdsakų.

Queen gatvės gabalas — pieti
nė pusė nuo York iki Bay gatvės 
yra numatyta paversti didžiųjų 
statybų vieta. Kad neįvyktų ki
taip, miestas yra numatęs tą ga
balą nupirkti už 7 milijonus dol. 
ir paskiau parduoti atitinka
moms firmoms, kurios pasižadės 
ten statyti namus tinkančius 
naujosios rotušės kaimynystėj.

P. Augustinavičienei, Mr.užuojautą:
Andrews, K. J. Blekaičiams, L. W. Bee
be, Children's Aid Safety of Metropo
litan Toronto, O. K. Čeliauskams, A. V. 
Dubickams, S. V. Grigelytėms, O. Jo
naitienei, W. Harris, p. Kauliams, p. 
Kūliams, Katalikių Moterų D-jos ccnticr 
valdybai, Kat. Moterų D-jos šv. Jono Kr. 
parapijęs skyriui, G. VI. Kažemėkams, 
S. I. Labanauskams, p. Matulevičiams, 
Z. G. Mickevičiams, F. Mordas, Miss 
Sun Valley Co. Ltd., p. Nahvoikams, 
p. Norkoms, J. Ramanaukams, B. V. 
Repeikiams, G. P. Stauskams, p. Strimoi- 
čiams, p. Vinskams, p. Viržintienei, p; 
Žutautams, p. Turner ir visiems kitiems 
prisidėjusiems malda ir paguoda.

Nuliūdusi žmona, vaikai ir žentai.

DARBO KOJINĖS

sustiprintos kulnys ir pirštai ,

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

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai 
Garsūs nuo 1868 m.

WS11-4

tarph.es


Pavergtoje tėvynėje
VHnbuas telefono abonentų nuojanti maždaug 11-500 rublių. 
»yga paskelbta tik po 4 metų Kaimyniniuose Latvijos rąjo- 
irtraukes. “Tiesoje” P. Dziko- nuosa tokiųf namų esą pastatyta

SUDBOBY 0«l

vies

meninės prekybos “Glavkoop- 
choztorg” bazė, Lietuvos respub
likinė urmo “Ra&žyrmaslosbyt” 
bazė, Plataus vartojimo reikme
nų .fabrikas “Elektrotechširpo- 
treb”, Vilniaus kontora “Glav- 
plodooyoščtorg”, Daržovių veis
lių sėklų paruošų kontora “Sort- 
semovę®2,’(’KjVįlniaus_ miesto vyk
dom. komiteto “Komundorstroj” 
trestas ir t.t. ir t.t. Kitos įstaigos 
su “lietuviškais” vardais: “Vyr- 
lietžemūktiekimo” valdybos au- 
tobazė, “Lietverstarybos” klu
bas, Respublikinė kontora “Zoo- 
vettįekimas” ir 1.1. Dzikaras šaiii- 
kiasi net rusų kalbininkų autori
tetų, kad tokie nepatogūs ir ne
suprantami žodžiai “nepuošią 
kalbos”.

Vilniaus gatvių pakeisti var
dai: buv. Domininkonųdai: buv. Domininkonų — Ga
relio, Marijos Magdalenos — 
Juliaus Janonio, šv. Mykolo — 
Jono Biliūno', šv. Jono — Balio 
Sruogos. ■ -

Elektros energiją Vilnius gau
nąs iš naujai pastatytos šilumi
nės elektros jėgainės. Bet esan
ti atstatyta ir vokiečių susprog- 
dihtoji senoji elektros stotis.
f -Viešėjimui Vilniuje atminti 
miesto vykdom, komiteto kultū
ros skyrius nusprendė pagamin
ti ženklelį, kurį nešiotų turistai 
ir šiaip mėgėjai. Paskelbtas 
ženklelio projekto konkursas. 
Konkurse ženkleliui statomi to
kie reikalavimai: “savo turiniu 
ženklelis turi atspindėti tiek 
naują socialistinį miestą, tiek jo 
istorinę praeitį”. Forma, dydis 
ir medžiaga gali būti įvairūs, 
“tačiau patogūs nešioti, išreiš
kus ir patrauklūs savo apipavi
dalinimu”. Už geriausį projek
tą skiriama premija 1.500 rub
lių, už antrąjį $1.000, tretįjį 500 
rb. ir dar dvi paskatinamos pre
mijos po 250 rublių. Projektai 
turi būti įteikti iki š.m. gruo- 
džių-t'dr .............

^■^JJježiškrų miestelyje, 12 klm, 
' nuo Panevėžio, vidurinė mokyk

la šiemet išleido pirmąją laidą 
abiturientų. Jų buvę 20. Iš jų 
trys stoja į pedagoginį institu
tą, du į Kauno politechnikos in
stitutą, vienas į Vilniaus uni
versitetą. Kiti pasilikę dirbti 
gimtajame “Raudonosios vėlia
vos” kolūkyje.

(E) Namai iš durpių blokų pa
statyti kaikuriuose Joniškėlio 
rajono kolūkiuose. Kad durpių 
blokuose neįsiveistu įvairūs 
graužikai, į blokų mišinį beria
ma druskos miltelių ir kalkių. 
Gyvenamųjų namų statyba iš 
durpių blokų atsieinanti labai 
pigiai. Vieno namo statyba kai-

A Vienuolio apysakų rinkinys 
“Pawiton ipteligentow”. Jame

tų palata, Brazilijon, Samdinė 
Alena ir kt apysakos. Dar 1957 
m. išėjusioje sovietų poezijos 
ontologijoje “Šimtas trisdešimts 
poetų” yra ir liet- poetų eilėraš
čių; K. Binkio, S- Nėries, T. Tii-

Vieną iš gražiausių lietuviško į 
supratimo pavyzdžių mūsų jau
nimo tąrpe turime Irutės Kaž^ 
mėkaitės asmenyje- Pilnai tikiu, 
kad panašiai galvoja mūsų vi
sas jaunimas, bęt nematydamas 
iš vyresnės kartos drąsių dar
bų, nesiryžta pradėti. O juk ką 
gi, jei ne jaunimą* pirmiausia 
uždega noras siekti tikslų, ku
rie sunkiai įgyvendinami-

Jaunoji Irutė, vienturtė Ja
ninos ir Juozo Kažemėkų duk
relė, gimė 1943 m- liepos 23 d.

ėjo jaukioj šeimyniškoj nuotai Lietuviai pasaulyje

ląjČte įr V. Sirijos Giros.

Aušros” muziejuje. Lyg atsa
kymas j Amerikos lietuvių spaū 
doje pasirodžiusį klausimą “Kur 
yra. Adolfas Nezabitauskis?” 
(žumalistas ir kultūros pamink
lų^ apsaugos specialistas), liepos 
16 d. “Tiesoje” įdėtas A. Nezabi- 
tauskio atvaizdas, kur jis vadi
namas Šiaulių “Aušros” muzie
jaus darbuotoju ir rodomas be
restauruojąs atrastas skulptū
ras.

Tos skulptūros yra seni “Auš
ros” muziejaus eksponatai. “Tie
sa” tvirtina, kad muziejaus dar
buotojai jas, kaip ir kitus mu
ziejaus eksponatus, buvę iš- 
slapstę įvairiose vietose “nuo 
vokiškųjų okupantų sunaikini
mo”. Ištiktųjų tie eksponatai 
buvo, muziejaus globėjui F. Bu- 
gąiliški.ui vadovaujant, išslaps
tyti tik 1944 m. pavasarį ir'vasa
ros pradžioj, artėjant frontui, 
taigi slapstyti nuo bombardavi
mo, kuris grėsė iš puolančios so
vietinės aviacijos, o ne iš besi
traukiančių vokiečių. Moteris, 
kuri apytikriai nurodė A Ne- 
zabitaųskio dabar restauruoja
mų skulptūrų paslėpimo vietą 
(jos buvo užkastos žemėje, Lo- 
patiškių kaime), ištisą dešimtį 
metų buvo nutrenkta į garsiąją 
Vorkutą, todėl ji tik dabar tega
lėjo nurodyti, kurlink tos skulp
tūros buvo išvežtos 1944 m. Ji 
negalėjusi nurodyti tiskliai už
kasimo vietos. Tai suprantama, 
nes pati nekasė ir ten negyve
no, tik dabar, sugrįžusi, matyt, 
nebegavo teisės gyventi Šiau
liuose. (LNA)
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Kanadą iš Anglijos atvyko 1952 
m- šiuo, metu lanko Cathedral 
High School 10-tąją klasę.

Būdama vienturtė duktė dvie-. 
jų dirbančiųjų šeimoje, ji turė
jo takias sąlygas, jog nieko ne
trūko- Nežiūrint to, ji* per užsi-. 
spyrusį prašymą, išleidžiama 
tėvų sunkiems sezoniniams dar
bams į tabako ūkį, kur kantriai 
išdirba kelias savaites ir parsi
veža, pagal jos amžių, stambo
ką uždarbį $260- Tėvelio Juo
zo paklausta, ką'mananti su tais 
pinigais daryti, savo atsakymu 
nustebino ne tik jį, bet ir dau
gelį mūsų! ”$100 skiriu Lietu
sių Namams, kitą pasidėsiu į 
banką, o likusius išleisiu apsi
pirkimui”— skambėjo Irutės 
atsakymas- jei kas nors paban
dysime giliau įsijausti į I. Kaže- 
mėkąitės, turinčios tik 15 m., 
apsisprendimą, kiekvienas pri
pažinsime, kad šioje tylioje

mergaitėje glūdi galinga lietu
viška dvasia. Garbė jai, garbė 
jos tėveliams išauginusiems pa
sididžiavimo vertą savo šeimos 

yįsiems lietu- 
ryadžiąi teikiaviams tokie 

tįkrų vilčių, ir jaunojoje 
kartoje bus žmonių,; kurie Hetu-

nimą pasųktį pajią

6REIT.M • GERIAUSIA! • LENGVAI

10 Rublių už 1^

, PILNAI GARANTUOTA / 
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

Newark 2. New JrajįM

Leista Bankų Dept 
ir apdrausta.

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad nacijoje, moderniškai įrengtoje

MOUNT ROYAL MOTORS
dirbtuvėje atliekami visi auto mašinų remonto darbai prityrusių mechanikų 
(20 metų praktika) greitai ir sąžiningai. Dėl visokių pataisymų, dažymo, bate

rijų ir kitų reikmenų, prašome kreiptis pas savus ir išsiaiškinti lietuviškai.
Lietuviams daroma didelė nuolaida.

3 Mount Royal Ave. Tel. BE. 3-3521
(Islington, iš miesto važiuojant Dundas pirma kairėn už Kipling)

Savininkai V. ir J. Dundžiai

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indeliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta,

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vak. iki 8 vai. vok., notaro A. Liu- 
džiaus ištaigoje (II augštas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas —• 15 Homewood Ave.

.... ........................  ■ I ■■ ■ III |l J ... II !■■■ ■IIHII II ■ .. ..................................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilantis ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vaL 10 ryto * 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

I I ........... -i ■■■ ■ ..u. J

pąciu nuo- 
tęvąi. -

Irutei už

iaįs keliais.
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LIETUVIŲ NAMŲ KINE HAMILTONE

ateinančią savaitę bus rodomas filmas

THE TEN COMMANDMENTS”
Prasideda pirmadienį, spalio 13 d., 1.30 vai p.p. ir 7^0 vaL vak.
■U 111 ■ 1 - 11 II 1 I. ■...........  . . - . m 1. J . I -II !■>. 1 1

Antrasis spaudos balius ren
giamas Hamiltono at-kų įvyks 
spalio 18 d., šeštadienį, Roberts 
Restaurant patalpose. Šio ba
liaus metu programą išpildys 
mums gerai žinomas sol. Vaclo
vas Verikaitis.

Parengimo pelnas skiriamas 
jaunimo spaudai paremti, bū
tent: “Eglutei”, “Ateičiai” ir 
“Skautų Aidui”, 

metu veiks turtinga 
kiekvienas galės 

savo laimę. Baliaus 
7.30 vai. vak. -Šokiams 

gros visų mėgiamas Bennie Fer- 
rie orkestras. Taip pat veiks 
turtingas bufetas.

Tad, malonūs hamiltoniečiai 
ir apylinkių lietuviai, rengėjai 
kviečia visus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti šiame antrame 
spaudos baliuje. J. P.

LN v-bos nariams pranešame, 
kad v-bos nariams išduoti nuo
latiniai LN kino lankymo pažy-- 
mėjimai filmui “Dešimt Dievo 
Įsakymų” negalios, nes ši filmų 
b-vė neleido išduoti nė vieno bi
lieto veltui. Nuo spalio 13 d. iki 
18 d., kada šis filmas mūsų kine 
bus rodomas, minėta b-vė prie 
bilietų tikrinimo turės savo 
kontrolierių. LN v-bos pirm.

H .Liet. Namų nariai, pakeitę 
gyvenamąsias vietas, prašomi 
pranešti savo naująjį adresą G. 
Skaisčiui, Delta kino telefonu 
LI. 5-4576 nuo 9 v.v. iki 11 v.v. 
kasdien išskyrus sekmadienius 
arba rašyti šiuo adresu: Delta 
Theatre5 Hamilton, Ont.

Ryšium su visuotiniu narių 
susirinkimu, įvykstančiu lapkr. 
9 d., bus nariams išsiuntinėti 
paštu kvietimai, įstatų projek
tas, apyskaitos, pajamų ir išlaL 
dų sąmata.

Visuotinis LN narių susirin
kimas įvyks lapkričio 9 d. 3 vai. 
p.p. LN kino salėje. Prašome vi
sus narius iš anksto ruoštis ir bū 
tinai jame dalyvauti. Prisimin
kime, kad Lietuvių Namai ope
ruoja mūsų mastu dideliu kapi
talu, todėl nepalikime jo valdy
mo, o ypač pelno, paskirstymo 
tik daliai narių. Šio susirinkimo 
svarbumas yra juo didesnis, kad 
jis turės priimti LN įstatus, iš- , 
rinkti v-bą ir jos pirmininką, 
priimti pajamų bei išlaidų są
matą, paskirstyti pelną ir iš
spręsti visą eilę kitų reikalų. 
Šia pačia proga nariai galės pil
nai susipažinti su Lietuvių Na
mais. Jų didesniam patogumui 
visą susirinkimo laiką bus atda- . 
ra kino krautuvė, o po susirin
kimo LN administracija planuo
ja parodyti gražų spalvotą filmą ;

HAMILTON, Ont
veltui. Pasikvieskime į šį mūsų 
LN didelės narių šeimos pirmą 
sąskrydį savo pastogėje ir mūsų 
draugus bei pažįstamus, kurie 
dar nėra nariais.

Dėkojame mieląjai Pilypavi- 
čienei Albinutey?jnesusiai LN 
$100. Jos vyras Alfonsas šimtinę 
jau anksčiau yra įnešęs.

LN kinui rugsėjo Įnėnuo buvo 
visais atžvilgiaB^ rekordmis.^ 
■Pijui i dar ne3^RlrčrLr>į«^WP 
jo bus per $l.Wj t.y. net $500 
daugiau, negu anksčiau gauda
vome už jį nuomos.

Nuo ateinančio pirmadienio, 
spalio 13 d-, visą savaitę eis “De
šimt Dievo Įsakymų”. Tai fil
mas, kurį eina pamatyti ir tie, 
kurie kinų visai nelanko, o mė
gėjai mielai jį žiūri po kelis kar
tus. Vakarais bus tik po vieną 
seansą — 7.30 vai punktualiai, 
todėl norėdami jį nuo pradžios 
pamatyti, atvykime anksčiau. 
Bilietų kasa bus atdara nuo 
6:30 vai. vak.

Iš trijų mėnesių kino opera- 
vimo praktikos “Bridge on the 
River Kwai” pirmos trys savai
tės dienos turėjo daugiausia 
lankytojų — 1.331 suaugusių ir 
62 vaikus. Šių trijų dienų pel
nas apie $250. Filmas kainuoja 
35% nuo bilietų pajamų. Sk. St

Gražius laimėjimus iš Toron
to. atsivežė Hamiltono sporti
ninkai. Vyrų stalo teniso ko
manda įveikė Toronto Aušrą ir 
Ročesterio Sakalą pasekmėm 
5:2 ir tik baigmėje pralaimėjo 
Toronto Vyčiui 5:1. Moterų 
krepšinio komanda laimėjo prieš 
Montrealį 25:16 ir finale turėjo 
supasuoti prieš geriau žaidžian
čias aušrietes 36:25; nors pirmą 
puslaikį baigė savo naudai.

Vilniečiai Hanriltone kviečia 
visus mūsų kolonijos tautiečius 
šį sekamdienį, spalio 12 d., nu
važiuoti į Torontą, kur Prisi
kėlimo parapijos auditorijoje 4 
vai. p.p. bus Vilniaus Dienos mi
nėjimas. Paskaitą skaitys vilnie
tė žurn. S. Narkeliūnaitė, nese
niai aplankiusi Lenkijos ir Su
valkų trikampio lietuvius, atsi- 
veždama taip pat lietuviškos že
melės, kuri bus iškilmingai pa
dėta scenoje. Ji matė Lietuvos - 
Lenkijos pasienį ir po minėjimo 
atsakys į paklausimus. Kaip vie
nintelė lietuvė korespondentė 
prie JT, ji atsakys ir politiniais 
klausimais, kurie gali būti-labai 
įdomūs ryšium su krize Arti
muose ir Tolimuose Rytuose. 
.Meninėje dalyje pasirodys ir 
hamiltonietė akt. E. Dauguvie
tytė. Plačiau apie minėjimą To
ronto kronikoje. K. B.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA- 
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ Ir t.t. 1 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA 4

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabot 1958 m. 

Potomoujotne visame pasaulyje.
Skembbkite er tetykite pofleideademi patyrusio ir patikimo patarnavimo 

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

697 Bay Str., Toronto 2 - - • EM. 6-9483

buvo užtenkamai vietos visiems 
linksmai pasišokti, grojant šau
niam orkestrui, ir praleisti va
karą atūnųjų tarpe. Susirinkimą 
atidarė Bendr. apyl, pirm. Alek
sas Kusinskis. Įdomią ir turinin
gą paskaitą skaitė Juozas Vai- 
čeliūnas. Meninę dalį išpildė 
Sudburio akordeono mokyklos 
mokiniai ir mokytojai visiškai 
nemokamai. Akordeonistų tarpe 
buvo du mokiniai, kurie šiemet 
Kanados Tautinėje parodoje 
Toronte varžybose buvo laimė
ję aukso medalius, jų tarpe ir 
Algis Kusinskis. Prie parengi
mo, be valdybos, prisidėjo J. 
Kulnienė, V- Baltutis, A Juo
zapavičius ir Kl. Žukauskas.

Lietuvių mokykla veikia kaip 
ir kitais metais, tik, juo tolyn, 
juo sunkiau surasti mokytojų 
pasišventėlių. Pas mus mokyto
jų iš profesijos netrūksta. Be
veik visi iš jų jau yra gražiai 
dirbę lietuvių mokykloj po tre
jus ar dvejus metus, bet, vieni 
dėl ligos, kiti ypač dėl to, kad 
kaikurie mokinių tėvai nepa
kankamai bedradarbiauja su 
mokykla, atsisako mdkykloje 
toliau dirbti. Taigi, šiemet vos- 
ne-vos teko sulipdyti mokytojų 
kadrą ne iš profesionalų. Šie
met mokytojaus kunigas, girinin 
kas ir karininkas. Paskutinį rug
sėjo Sekmadienį buvo pasiskirs
tyta pareigomis: vedėjas — kun. 
Antanas Sabas, dėstys tikybą ir 
lietuvių kalbą vyriausiame sky
riuje, Vytautas Šadreika — mo
kys lietuviškai skaityti <r rašyti 
visuose kituose skyriuose, Leo
nardas Kaspariūnas — Lietu
vos istoriją ir geografiją, ir rū
pinsis meniniais parengimais.

Kun. Augustinas Sabas, savo 
atostogų metu Sudbury, atlaikė 
lietuviams pamaldas ir pasakė 
pamokslą. Sudburiškis.

JĄ VARTOTOS

mu užsienių komisiją, vedančią 
Voice of 'Ame

rica reikalu, kad ji nesitenkintų 
vien V of A pareigūnų parody
mais, bet taip pat leistų pareikš
ti nuomonę ir suinteresuotųjų 
grupių atstovams. Komisija su 
tuo sutiko ir ALTo atstovą pa
kvietė atvykti spalio 6 d. AL 
To vykdomasis komitetas tam 
reikalui delegavo į Vašingtoną 
nuvykti dr. P. Grigaitį, savo 
sekretorių.

Išgirdę apie ALT išsiderėtą 
apkrausimą, į minėtą komitetą 
kreipėsi ir kitų grupių atstovai, 
prašydami ir jiems leisti pa
reikšti savo nuomonę.

Liet Laisvės Komitetas rug
sėjo 23 d. surengė pagerbimo 
pobūvį savo dviem nariam — 
Kiprui Bieliniųi, kuriam suėjo 
75 m. ir Juozui Audėnui, kuriam 
suėjo, 60 metų amžiaus.

Povilas Jasiukonis, ką tik bai
gęs California universiteto ki
no skyriaus filmų technikos ir 
produkcijos mokslus, pakviestas 
Yale universiteto, New Haven, 
Conn., įkurti Cinema skyrių, 
kuris leis įvarius kultūrinius ir 
mokslinius filmus.

P. Jasįųkonis yra 26 m. amž., 
kilęs iš Kauno, baigęs Vasario 
16 gimnaziją, į JAV atvykęs 
1951 m., po dviejų metų studijų 
du metus atitarnavo kariuome
nėje Vokietijoje, kur tarp kitko 
pagamino filmą iš Vasario 16 
gimnazijos. Baigęs Motion Pic
ture Production skyrių BA laips 
niu, jis ruošėsi tęsti studijas MA 
laipsniui gauti, bet universite
to vadovybės buvo rekomen
duotas Yale universitetui ir ten 
išvyko.

kąndįdątas į JAV parlamentą 
trečiojoje rinkiminėje apylinkė
je, kuries ribose yra Marquette 
Park ir kitos lietuvių apgyven
tos vietos- Jo kandidatūrai pa
remti ir rinkiminei akcįj.d pra
vesti yra sudarytas specia.us ko- 
inįtetas, į kurį įeina dr. J irome, 
& Balzekas, Dąn Kurs ris, A 
Baliūnas, r. Bulavas, Vaitkevi
čius ir kt.
v Čiurlionio ansamblio namai 

Cleveląnde bus iškilmingai ati-

pu namai yra tvarkomi ir gra
žinami.

mftętas paskelbė padėką auko
jusiems seimo reikalams, kurie 
nepateko į seimo vadove pa
skelbtą sąrašą. Stambesnės au
kos: pa $100 — Jokūbas Stukas, 
Detręįi, LB apylinkė;
$75,25 —■ Kanados LB valdybos

$50 — Mr. Matthias Gailus per 
H. Povilanskas ir Liet. Inž. ir 
Archit. Sąj. Bostono skyr.; $35 
—Winnipeg, Man., LB apylinkė 
Kanadoje; $30 — Stamford, 
Conn-, LB apyliknė; po $25 — 
Am. Liet. Inž. ir Arch. Sąj. C. 
Valdyba ir tos Sąj. Čikagos sk., 
Cleveland, Ohio LB I-oji apyl. 
ir Hartford, Conn., LB apylin
kė; po $15 — dr. S. Petrauskas 
ir Tamulėnas; po $10 — K. Bag
donas, A Saulaitįs ir Ąlb. Stu
kas; $8 — Kupinskas; $5,75 —

LONDON, Ont
Šalpos reikalai

Vasaros atostogų perijodui už
sibaigus, visuomeninė veikla čia 
vėl pagyvėjo. Kaip ir pridera, 
rudens sezonas pradėtas rugsėjo 
27 d. parengimu, kurio pelnas 
paskirtas šalpai. Juk užjūryje 
yra dar tiek daug mūsų sesių 
ir brolių, laukiančių to išganin
gojo siuntinio... Mūsų pareiga

galėjo įnešti tik dėka nuošir
džios talkos, pirmoj eilėj Londo
ne ir apylinkėse gyvenančių 
duosniųjų aukotojų ir mūsų pa
rengimų lankytojų. Taip pat, 
dėka lietuviškos spaudos, vaidi
nančios šiame darbe svarbų 
vaidmenį. Turiu galvoje “Tėviš
kės Žiburius” ir “Nepriklauso
mą Lietuvą”, su dideliu rūpes- 

dovanai spausdinusius

mereekas, prof. S. Dirmantas, 
D. Gecevičius, P. įaukevįičus, 
A. Ošlapas, kun. Pragulbickas, 
X. Z.; po $3 — B. Bobelis, M. 
Petrauskas, Z. Strazdas, M. ir 
O. Vikšraitytės, J. A Patrick, 
jr., P. Kudulis, J. Briedis; po $2 
— aukojo 13; po $1 ar mažiau 
123 asmenys.
D. BRITANIJA

DBLS valdyba nutarė siunti
nių tarnybą pasiūlyti perimti 
Lietuvių Namų bendrovei.

Anglijos, lietuviu ekskursija į 
Liurdą iš Londono išvyko rug
sėjo 13 d. Į tą patį traukinį Pa
ryžiuje sėdo ir Prancūzijos lie- . 
tuvių ekskursija. Anglijos lietu

Imanomdr.-r į^sisekusĮ šalpos ^g- inūsų .^pysteMŽM,'^ 
karą pravedė naujasis Šalpos pranešimus ir kt. Pagaliau dėka
Fondo įgaliotinis K. Kudukis. 
Per vasarą ŠF įgaliotinio parei
gose buvo S. Keras, perėmęs jas 
iš Šalpos komisijos ir ŠF įgalio
tinio E. F. Daniliūno. Rudens 
mokslo metams prasidėjus, jis 
dėl svarbių asmeniškų priežas
čių pasitraukė ir valdybon toms 
pareigoms įėjo K. Kudukis.

Praeitais metais ir šių metų 
pavasarį šalpos reikalus Londo
ne tvarkė KLB apyl. v-bos prie
žiūroje veikusi Šalpos komisija 
iš 8 narių, kurios pirmininkas 
ėjo ir ŠF įgaliotinio pareigas. 
Be anksčiau paskelbtų, žiemos 
ir pavasario sezone minėtai ko
misijai Sibiro lietuviams šelpti 
aukojo dar šie asmenys ir įmo
nės:

$200 alaus gamykla Labatt 
Ltd., $50 A. E. J. Bersėnai; $15 
Bendr. apyl. v-ba (šalpos pinigų 
likutis iš anksčiau); po $10—dr. 
A. Kaveckas; $7 Maž. Liet. Bi
čiulių D-josLondono skyrius; po 
$5 — Genčių šeima, F. Kulvins- 
kienė, M. Statkienė; $4 V. Ber
notas; $3 Ratkevičių šeima; po 
$2 — Jonynai, Kanapeckai, Ke
rai, J. Tonkūnas, $1.13 Daniliū- 
nai; po $1 — Brazlauskai, E. W. 
Gocentai, B. Misius, E. K. Pet
rauskas. I. Rastapkevičius, Ru- 
šįnskai ir S. Švilpa. Viso $320,13.

Malonu pastebėti, kad Sibiro 
lietuvių stambiausias rėmėjas 
Londone — didžioji alaus ga
mykla J. LABATT Ltd. šiais me
tais pasaulinėje parodoje, Briu
selyje, Belgijoje, buvo apdova
nota “Prix d’Excellence” už alų 
iPilsener lager beer, o už kitas 
alaus rūšis laimėjo “Premier 
Prix”.

Nuo 1957 m. rugsėjo ligi 1958 
m. gegužės mėn. Šalpos komisi
ja pasiuntė Sibiro lietuviams 
vieną vaistų siuntinį ir 14 siun
tinių su rūbais, daugumoje su 
medžiagomis kostiumams ir pal
tams. Lėšų maždaug pusė, apie 
47%, gauta iš paregimų ir apie 
53% — aukomis. Siutiniai Sibi
ro lietuviams suteikė daug 
džiaugsmo. Tai buvo nepapras
tai maloni staigmena ir ne vie
nas gautąjį siuntinį pavadino iš
ganinguoju, prie to dar pridė
damas: “nežinau, ką aš viena be 
jo (siuntinio) būčiau galėjusi 
dabartinėse sąlygose daryti, kai 
mano vyras ir visi artimieji li
gos patale...”

Londone gyvena vos pora šim
tų lietuvių su visais mažaisiais. 
Šalpos komisija minėtą įnašą į 
tą didžiąją broliškumo misiją

ir tų tautiečių, kurie prisidėjo 
savo darbu. Šalpos komisija vi
siems talkininkams yra nepa
prastai dėkinga. Iš savo pusės aš 
nuoširdžiai dar dėkoju bendro 
darbo artimiausiems talkinin
kams - komisijos nariams: B. 
Misiui, J. Tonkūnui, P. Aglins
kui, S. Šepučiui ir vėliau į šią 
veiklą įsijungusiems S. Kerui, 
E. W. Gocentui ir S. Švilpai. Be 
to, dar esu labai dėkingas Šalpos 
Fondo centro komiteto pirmi
ninkui VI. Sondai už malonų 
bendradarbiavimą ir Londono 
lietuviams talkininkams už šal
pos komisijos ribų, būtent A. 
Petrašiūnui, E. K. Petrauskui, 
A .E. Pociui ir B. Ratkevičiūtei. 
Šalpos komisija dėl nepalankiai 
susidėsčiusių aplinkybių iš 30 
užsimotų siuntinių bepasiuntė 
tik 15. Naujajam ŠF įgaliotiniui 
linkiu pasiųsti visą 30! Sėkmės 
šiame svarbiame darbe! Čia ne 
tik idėja yra neabejotina, bet 
ir rezultatas apčiuopiamas. Anoj 
pusėj daug ištiestų rankų laukia 
Jūsų pagalbos. Dėkingumo aša
ros šaltojoj Sibiro šiaurėj bus 
užtenkamas atpildas tiek dir
bantiems, tiek aukoj antienas.

E. F. Daniliūnas
buv. ŠF įgaliotinis Londone.

80. L ' " *
URUGVAJUS

Dr. Kazimierui Graužiniai, 
Lietuvos nepaprastam pasiunti
niui ir įgaliotam minis,triui Uru
gvajuje, rugsėjo 14 d. suėjo 60 
metų.

Dr. K. Graužinis kilimo nuo 
Giedraičių, gimnaziją baigė Vo
roneže, teisių mokslus studijavo 
ir daktaratą gavo Paryžiuje. Už
sienių r. ministerijos tarnybon 
Įstojo 1922 m. ir buvo pasiunti
nybės sekretorius Kopenhagoje, 
Berlyne, Paryžiuje, Rygoje, 1932 
-1939 m. ėjo charge d’affaires 
pareigas prie Šventojo Sosto, iš 
kur buvo paskirtas įgaliotu mi- 
nisteriu Pietų Amerikai. Kai 
Argentinos Perono vyriausybė 
užmezgė draugingus santykius 
su Sovietų Sąjunga ir suspenda
vo Pabaltijo valstybių atstovy
bių veiklą, 1947 m. jis Lietuvos 
pasiuntinybę perkėlė į Montevi
deo, kur atstovo pareigas tebei
na iki šiol. Jo bendradarbiais 
ten yra du attache — A Grižo- 
nas, konsulariniams reikalams 
ir K. Čibiras .spaudos reikalams. 
Darbo sąlygos čia yra sunkios, 
nes Montevideo yra raudonųjų 
bei jų šnipų Pietų Amerikoje 
centras. Sovietų atstovybė 'čia 
turi apie 70 valdininkų.

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

789 DUNDAS ST., LONDON, ONT. TeL GE. 4-0514.
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
liškų vilnonių medžiagų, odinių švarkų ir kt. dalykų pigiau

siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA 
r 

nelaimės ir ligos atveju.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.
f. T ■■■- i. '.-t ’•

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas)
L Rickevičienė — RO. 9-7668 A. Paulam
H. Chvedukas LE. 4-1528 G Wrelie

I 
a
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ir liaudinių motyvų. Kaikųrie jų 
net nelietuviški atrodo. Kalba 
^vaisto gyva ir graži, skaitoma

ras širvokas”. Trys žodžiai taįp 
pat yra pasakų rinkinys — 8 pa
sakos. Tai nėra liaudies pasakų

buvo skirtos priaugančiai
“Aukso

spoustuvė, 
Koino $2.

Vasario 
toriaus pareigas 
Grinius.

Hamiltono Liet. Dramos Teat
ras “Aukuras” lapkričio 8 d. at-, . —v.
vyks į Cievelandą su John Pres- lengvai, tačiau pasakose jau
5 0, .i • ___________ruarnaiicf crvvanimn

* ■

kytojo-jos. Naujas gimnazijos 
direktorius dr. J. Grinius tikisi 
.surasti mokyklos personalui rei
kalingų žmonių tarpe šitame 
kontinente mokslus ėjusių lietu
vių, kurie galėtų ir norėtų pa- _
dirbėti metus kitus Vasario 16 ~ rinktinės pasakos 
gimnazijoje- Sąlygas sužinoti kirvis.~ir pasakų apysaka “Pet- 
kreįpjantis tiesiog į gimnazijos —> *—
direktorių: Schloss Rennhoff, 
(16) Huėttenfeld b. Lampert- . - -
heim (Hessen), W. Germany, stilizavimas. Tai jo ^paties su- 
Arba skambinti telefonu Toron-

r
- — «».•——- - _ tmorS FUSLk■— .. . . . . .

HAUJOS KAYGOS
tabtat, trys žodžiai pateikė knygą mėgstančiai vi- 
vvenuno rMnun Snoude suomeneį> galėtų pasirinkti 

’ savo galvojimui peno, kad ga- 
lėtu Darikrinti, ką kuriuo klau- 

Švaistas gausus rašytojas. Šios p^ę pasaulio išmin-
knygos gale surašyta.U origina- čiai> ką skelbia tautų išmintis. 
Urnų kūrinių įę vmn^ yęrtimas^ teį mintys auto-
• • *X1 * J 1 T < Aūdafnkš,rįaus sugrupuota dalykiniu pa- 
jis išleido 7 knygas. Jų tarpg^jjį^^^,, alfabeto tvarka. Pr

lėtų patikrinti, ką kuriuo klau-

* Pranciškonų gimnazijoje Ken
nebunkport, Maine, mokslo me- 
Jai‘prasidėųjo rugsėjo 8 nauju 
ryžtu ir naujose patalpose. Tai 
tretieji gimnazijos mokslo me
tai Senieji ir naujieji mokiniai 
susirinko iŠ plačiosios Amerikos 
<r Kanados nebe menkutėse pa
talpose, bet naujame bendrabu
tyje.
’ Metai pradėti šv. Mišiomis 
gimnazijos koplyčioj, kurias at
našavo provincijolas ir rektor
ius Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, savo žody pabrėždamas, 
įcad ši vieta skirta lietuvių vai
kams, iš kurios turėtų išeiti ir 
pranciškonų, ir šiaip susipratu
sių šviesuolių.
♦ Atidarymo aktas vyko salėje, 
dalyvaujant. vadovybei mokyto-

rius Tėv. Gabrielis Balrušaitis, 
OFM, pasveikino mokinius ir 
priminė, kad visad prieš akis tu
rėtų tą tikslą, dėl kurio jie čia 
atvyko, būtent—mokytis ir auk
lėtis. Buvo supažindyta su mo
kytojais ir paskelbta pamokų 
tvarka ir. bendrabučio drausmės 
statutas (ai!)’, be kurio daugiau 
ar mažiau bendras gyvenimas 
neįmanomas.

Tą pačią dieną naujieji gim
nazijos pastatai buvo perimti iš 
konffaktoriaus. Bendrabučio vai 
gykloje suruošta geresni pietūs, 
kuriuose dalyvavo pranciškonai, 
gimnazijos vadovybė, mokyto
jai, mokiniai ir garbingi svečiai 
su architektu ir kontraktorium. 
Pietų metų pasikeista kalbom, 
išreikšta linkėjimų ir pasi
džiaugta. Ypatingai gimnazijos 
pirmąsias sunkias dienas, pasta
tų statybos pradžią ir dabarti
nius laimėjimus vaizdžiai nu
švietė Tėv. Jurgis Gąiliųšis, 
OFM, buvęs provincijolas ir 
rektorius, dabartinis vienuolyno 
viršininkas Greene, Maine.

Pirmosios pamokos prasidėjo 
rugsėjo 9. Mokslas einamas pri-

silaikant Maine valstybės pro
gramos su stipria pilna lituanis
tika. Neskaitant anglų ir lietu
vių, visiems privalomai dėsto
mos vokiečių, lotynų ir graikų 
kalbos, ūž kurias suteikiami 
kreditai. Atvykusiems iš svetur 
rodosi 'sunkoka, bet atsižvel
giant į palankias bendrabučio 
mokslui sąlygas, viskas įmano
ma ir dar atlieka marios laiko 
kitokiams “habiams”. Mokyk
loje sutelkta nemaža biblioteka 
ir įrengta moderni laboratorija, 
kurioje, jei tik tie mokytojai 
“netrukdytų”, galėtų gimti vie
nas po kito “sputnikai”.

Pati mokykla yra pavydėti
nai gražioje ir sportui tinkamo
je vietoje. Oras dvelkia pušų 
sakais. Tenisui, krepšinio ir 
vinklffiie-aikštės;— 
nebūtų vien tik netvarkingas iš- 
sibėgiojimas, yra sistematingos 
fizinio auklėjimo pamokos. Jei 
geri žmonės aukomis padės kaip 
ligi šiol, tai ateity manoma sta
tyti atskirą sportui salę, kad 
jaunimui laužant smegenis, ne- 
surambėtų kūnas.

Bnedrabučio gyvenimas yra 
savotiškai įdomus ir nuotaikin
gas, maža respublika, su savo 
įstatymais ir valdžia. Tiesa, čia

daug ko gatviško pasigendama, 
bet -jaunimas žino savo tikslą 
ir tvarka patenkinti.

Mityba yra sveika, valgiai lie
tuvių virėjų gardžiai ir rūpes
tingai paruošiami ir jų gausu
mu nesitrupinama. Miegamieji 
kambariai erdvūs ir šviesūs, 
kasdienos būtinybėm jokių reik
menų netrūksta.

Savistoviam auklėj imuisi čia 
veikia skautų ir ateitininkų 
kuopos, kuriasi choras, kuriam 
vadovaus muz. kun. J. Senkus,

ką tik atvykęs iš Europos. Taip 
pat organizuojasi vaidintojų 
grupė, užsimojusi statyti .lietu
viškų autorių kūrinius .

Šioji gimnazija įsteigta pran
ciškonų iniciatyva, remiant au
komis geriesiems lietuviams. Ji 
yra šviesus žiburėlis mūsų išei
vijos kelyje. Jai reikia visoke
riopos talkos, bet už vis labiau 
tėvų susipratimo, kad jie leistų 
sąvo vaikus. Tik bendrom jė
gom įmanoma išlaikyti bendra 
intereso institucijas. Ą, J,

Lietuvos Lipššcas - garsenybė
JAV gyvenąs dail. Jokūbas 

Lipšicas yra iškilęs į pirmąsias 
moderniojo meno eiles. Iki šiol 
jis y?gT)Uiaū^grei6 įvaisi^iž-.u^ 
turų. Daugelio meno žinovų jos 
yra vertinamos kaip stiprūs 
originalūs meno kūriniai. Savo 
karjerą, jis pradėjo Paryžiuje 
kaip jaunas 18 m: išeivis iš Lie
tuvos. Pradžioje jis domėjosi 
klasikiniu graikų menu. Vėliau, 
kai susipažino su moderniaisiais 
dailininkais, ypač Picasso, per
ėjo i modernistinį stilių. Už
ėmus Paryžių vokiečiams, Lip- 
icas persikėlė į Niujorką. Po ka-

LIETUVI DAILININKE!
Mūsų krašto okupantas su

naikino nepriklausomybės lai
ku sukurtus mūsų muziejų tur
tus ir juose istorinius pa veiks

lius.
Lietuvių Veteranų Sąjunga 

“Ramovė” pasiryžo atkurti ir at
statyti buvusio Karo Muziejaus 
Kaune istorinę dokumentaciją. 
Sąjungą, artimai bendradąrbiaų 
dama su mūsų dailininkų orga
nizacijomis, kuria Lietuvos lais
vės kovų muziejaus skyrių prie 
esamos Čiurlionio Galerijos Či
kagoje.

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS 
šiną dar šiandien!
RATŲ BALANSAVIMAS
PILNI PERDAŽYMO ’
DARBAI
VAIRŲ PATIKRINIMAS

patikrinkite savo ma*

• SULANKSTYMŲ
ištaisymai

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, 
kiti darbai

it

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO K 

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkąs Gustavas Keraitrs

.  ———|U I ■

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST, ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. $-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių,

- kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio

Maionūs dailininkai, jūsų is
toriniai paveikslai užims svar
biausią ir reikšmingiausią to 
skyriaus dalį. Todėl mes prašo
me paskirti mūsų tautos istori
jai savo gyvenimo kūrybos dalį.

Siūlome pasirinkti šias temas:
1. Pirmojo kareivio Povilo 

Lukšio mirtis dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

2. Pirmojo karininko Antano 
Juozapavičiaus mirtis ant Aly
taus tilto.

3. Mūsų artilerija apšaudo len
kus ties Širvintais.

4. Mūsų pėstininkai puola ber
montininkais ties Radviliškiu.

5. Mūsų kavalerija atakuoja 
bolševikus Zarasų fronte.

6. Klaipėdos atvadavimas.
7. Pirmieji savanoriai .
8. Įžygiavimas į Vilnių.
9. 1941 m. sukilimas prieš oku

pantą.
10. Jaunimas su ginklu ranko

je prieš bolševikus.
11. Vytautas ties Juodąja jū

ra ir kiti istoriniai paveikslai.
12. Tremtiniai į Sibirą.
13. Sibiro kančia.
14. Pabėgėliai.
15. Tėvynės sargyboje.
16. Kražių skerdynės.
17. Šv. Kazimiero pasirody

mas Lietuvos kariuomenei prie 
Polocko.

18. Praveniškių skerdynės, Za
rasų skerdynės ir t.t.

19. Mūsų buvusiųjų preziden
tų, karalių, kunigaikščių portre
tai.

Dėl platesnių informacijų pra
šoma kreiptis šiuo adresu: P. 
Šeštakauskas, 4630 So. Paulina 
St., Chicago 9, Hl.

LVS “Ramovė” CV.

^ATLANTIC" RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

ro jis vėl lankėsi Paryžiuje ir 
čia vienuolis domininkonas M. 
A. Coutier paprašė jį sukurti

Marijos sta
tulą; “Ar, nėzinof^ 
das?” — nustebo Lipšicas. “Jei 
tai Jums nekliudo, . juo labiau 
nekliudo man”, — atsakė domi
ninkonas. Sukūręs Marijos 
skulptūrą, Lipšicas pridėjo de
dikaciją: “Jokūbas Lipšicas, žy
das, ištikimas savo senelių reli
gijai, sukūrė šią Mergelę geres
nei žmonių taikai žemėje, kad 
dvasia vyrautų”. Viena jo Ma
rijos skulptūrų liko nupirkta 
Scottish Abbey (Iona), antra — 
New Harmony, Ind., Marijos 
šventovės, trečia atiteko Pran
cūzijos užsakytojams. _

1952 m. Lipšico atelje sudegė 
su visais paveikslais ir skulptū
romis. Reikėjo daugelį darbų at
kurti iš atminties. Jis yra vedęs 
antrą žmoną Juliją ir turi 9 m. 
dukrą Liolią Rachelę.

lęy 3 veiksmų pjese “Inspekto
rius atvykstą”. Veikalą režisuor 
ją akt. E- Dauguvietytė - Kuda
bienė. Vakarą rengia Akad. 
Skautų Sąjūdis Clevelande. Pel
nas skiriamas Vydūno vardo 
šalpos fondui — stipendijoms 
studijuojančiam jaunimui

Balys Žakevičius, buvęs Ūkio 
banko kasininkas, 69 m., mirė 
rugsėjo 29 d. Cleveląndo City 
Hospital.

Bostono BALFąs lapkričio 16 
d. rengia didžiulį simfoninį kon
certą Simfonijos salėje, talpi
nančioje 3.000 žmonių. Progra
mą sudarys lietuvių kompozito
rių kūriniai —■*rJ. Gaidelio, VI. 
Jakubėno ir J. Kačinsko. Diri
guos J. Kačinskas. Be to, progra
moje dalyvaus sol. St. Baranaus
kas iš Čikagos.

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
nuo šio rudens pradėjo dėstyti 
filosofiją ir teologiją De Lima 
kolegijoje, Oxfords Mich. Ten 
pat jis yra domininkonių vie
nuolyno kapelionu. Be paskaitų 
kolegijoje Tėv. dr. T. Žiūraitis, 
OP, ruošia spaudai savo moks
linį (disertacinį) veikalą, kurį 
pasisiūlė išleisti viena žymi vo
kiečių leidykla; turi ir kitų 
mokslinių bei visuomeninių pla
nų. Be to,, dr, T. Žiūraitis, OP, 
yra Detroito ateitininkų studen
tų ir skautų dvasios vadas, nuo
lat skaito populiarias ir visų 
mėgstamas paskaitas per radiją, 
susirinkimuose; paskaitoms jį 
kviečiasi ir nelietuvių jaunimo 
organizacijos.

Arnoldas Vokietaitis iš New 
Haven, bosas baritonas, yra pri
imtas į New York City Center 
operą, kuri yra didžiausia opera

Dr. Aldona Šlepetytė Fordha- 
mo un-te pradėjo dėstyti pran- 
sūzų literatūrą ir rusų kalbą.

“Fraternitas Lituanica”, lie
tuvių gydytojų draugija, švenčia 
savo veiklos 50 metų sukaktį. Ta 
proga yra išleidžiamas specia
lus leidinys, redaguojamas dr. B. 
Matulionio. Knyga bus 400 psl., 
turės 122 iliustracijas, jų tarpe 
44 gyvų ir 36 mirusių narių at
vaizdus. Leidiny spausdinami 
straipsniai gyd. Oželio, Radzvic- 
ko, Tąuro, Stančiaus, Aglinsko, 
Ingelevičiaus, Damijonaičio, 
Budrio, Stasiūno ir paties re
daktoriaus.

Muz. L. Šimutis, kuris dėsto 
muziką ir veda chorus amerikie
čių mokyklose, padeda ruošti 
Čikagos liet, operos moterų 
chorą.

IV škautų-čiy tautinė stovykla
Po ilgo ir nekantraus lauki

mo atėjo rugpjūčio 16 d. Toron
to skautai-tės autobusu išvyko 
atšvęsti Lietuvos skautų organi
zacijos 40 metų sukaktį.

Kelionė puiki, dainavome be
veik visą kelią. Ir štai po septy
nių vai. pasiekėme Highland Re
creation Park, Milford, Michi
gan. Suvažiavo iš. visų vietovių 
Amerikos ir Kanados, net iš Los 
Angeles. Pirmos dienos buvo

ma stovyklautojų nuotaika. Po 
jos prabilo skautų stovyklos vir
šininkas skt. A. Banevičius. Jis 
taip pat pasidžiaugė, kad didelis 
skaičius atvyko stovyklauti net 
iš tolimų vietovių. Sekė dar 
daug sveikinimų, o po jų para
das. Visas dyi savaites plevėsavo 
8 vėliavos: Lietuvos, Amerikos, 
Ukrainos, Lenkijos, bendroji 
egzilinių skautų, bendroji Tau
tinės Stovyklos ir Brolijos.

chaosas, kaip visur ir visada.. Stovyklavo 516 skaučių ir 492 
Visi lakstė, tvarkėsi, nore josi skautai, išviso 1.008. Veikė 17 
t V ♦ • Va • ▼ _ Tkuo gražiau pasipuošti. Laksty
mas nei vieno neapvylė, nes 
skaučių stovykla buvo puikiai 
paruošta: Gedimino pilis kalne, 
pilyje svečių knyga, trys kry
žiai, puošniai įrengta seklyčia, 
šulinys (trokštantiems pagirdy
ti), vartai prie kiekvienos pa-= 
stovyklės, koplytėlės, varpinė ir 
daug kitų. Lankytojai gėrėjosi 
mūsų jaunimu. Toks papuoši
mas visus nukėlė į gimtąjį kraš-

Įspūdingiausiai praėjo stovyk
los atidarymo iškilmės rugpjū
čio 17 d. Aikštėje susirinko virš 
800 skautų-čių ir vadovų. Sto
vyklą atidarė pirmininkas skt. 
P. Karaliui, pakviesdamas visuę 
sušukti Tęyynei valio. Po to kal
bėjo skaučių stovyklos viršinin
kė skt. L. Čepienė, pasidžiaugda

perdaug gyvenimo filosofijos, 
sunkiųjų problemų narpliojimo. 
Dėl to jos greičiau tinka suau
gusiems, ne tiek vaikams. Pasa
kų pagrindinė savybė yra lanks
tumas veiksmo, o Švaistas daž
nai įsileidžia į literatūrinius 
vaizdus (pav. pradžia pasokos 
“Be rūpesčių”). O tai jau ne pa
sakų sritis. Antraštė rinkiniui 
duota pagal pirmosios pasakos 
mintį. Kitos su tais Trim žo
džiais neturi nieko bendra.

Švaistas myli lietuvišką žodį. 
Jis negali gyventi jo netaręs, tad 
ir nieškentė nepaskelbęs savo 
mintijimo vaisių. Kas myli žo
džio meną ir grožį, mielai skai
tys tuos Tris žodžius.

auto- 
dalykiniu pa

ir alfabeto tvarka. Pra- 
a Abejojimu ,o baigiama 

Žodžiu. Vieniems dalykams ski
riamas net ir pa vieną posakį, o 
kaikuriems ir po kelioliką ar net . 
po kelias dešimtis. Kiekvieno j į 
posakio autorius nurodomas. 
Taip versdamas knygos pusla
pius matai daugybę didžiųjų 
vardų. Be to, knygos gale pri
dėtas autorių-sąrašas, iš kurio 
matome, iš kur autoriaus dau
giausia pasinaudota. Iš kaikurių - 
autorių matome vos po 1-2 min
tis panaudotas, o iš kaikurių de
šimtis. Dauguma citatų, -žino- 
ma, paimta iš filosofų ;ir 'poėtųh o n 

Dalykinis aforizmų sugrupa
vimas bei autorių rodyklė kny
gos panaudojimą daro patogų ir 
lengvą. Reikia manyti, kad ją 
pamėgs ne tik jaunimas, bet taip 
pat pamokslininkai, kalbėtojai 
ir žurnalistai, kurių minčių šal
tiniai mūsų sąlygose dažnai iš
senka. Čia bus gera priemonė 
savoms mintims papildyti ir su
koncentruoti.

Juozas Prunskis, RINKTINĖS 
MINTYS. ''Lietuvių Dienų" lei
dyklą, Los Angeles. Tiražas 
1.200 egz. 326 psl. Kaina $4.

Tai jau ketvirta vien šiais me
tais pasirodžiusi kun. dr. J. 
Prunskio knygą. Tik paruošta ji 
ne vienais šiais metais. Autorius 
pats sakosi, kad kelioliką metų 
iš įvairiausių didžiųjų autorių 
veikalų bei panašaus pobūdžio 
leidinių išrašinėj ęs didenes min
tis, aforizmus, patarles, priežo
džius. Kai prisirinko jų daug 
šimtų jis jas sugrupavo ir štai

ČESNAKAS - SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

>b

Keliaujantis pirklys

U 9 5b

Antroj pusėj kiek
vieno Kanados si
dabrinio dolerio 
yra iškaltas “ke
liaujančio pirklio” 
(“Voyageur”) pa- 

čiagimis irkluotojas.

virtuvių ir rajonais patys virda
vo.

Dienos bėgte bėgdavo. Dvi sa
vaitės kaip viena diena. Išmo
kusios naujų dainų ir susiprėju- 
sios skautiškoje dvasioje turėjo
me apleisti stovyklą ir grįžti 
prie kasdieniškų darbų, o parva
žiavusios ir pasidalinusios įspū
džiais ilgai prisiminsime IV-tą- 
įą Tautinę Stovyklą ir dainuosi
me dainelę, kol vėl po 10 metų

Laužai liepsnoja vakaruos, 
Pietuose, šiaurėj ir rytuos 
Nuo jų lietuviška daina 
Aplėks pasaulį keldama...

D. Keršienė.
P.S. Skautus ir skautes sto

vyklaujančius parėmė aukomis: 
Bankelis “Parama” $100, Skau- 
tų-čių Tautinė šokių grupė $100, 
Toronto SLA kuopa $25, Bend
rovė “Talka” $25, Tėvai Pran
ciškonai $25. Mes Tuntininkai 
širdingai dėkojame visiems au
kojusiems šiai stovyklai parem
ti. Tuntininkai

veikslas, jo laivelis ir
Tai scena iš ankstyvojo Kanados gyvenimo.
Augant Kanados kailių prekybai, iškilo jų 
transporto problema. Kadangi vieninteliai 
keliai buvo upės, problema buvo išspręsta 
beržinių laivelių. Toks laivelis tiko ir toli
moms kelionėms ir sunkiems kroviniams... 
jis buvo pakankamai lengvas taip, kad žmo
gus ant kupros lengvai galėjo jį iš vienos upės 
ar ežero pernešti į kitą... jis galėjo pakelti 
šešis žmones ir šešias tonas krovinio.
Tik tam tikros rūšies žmonės tegalėjo pasi
naudoti tokiuo laiveliu — žmonės, kurie gerai 
žinojo vandens kelius miškuotame krašte. 
Toks žmogus buvo “keliaujantis pirklys”... 
keliautojas vandenų keliais.
Su savo laiveliu toks keliautojas pirklys ga
lėjo per dieną nukeliauti 70 mylių. Į vieną 
galą keliaudamas veždavo maistą, namų apy
vokos reikmenis ir žvėrių gaudymo prietai
sus, o grįždamas veždavosi kailius.
Keliaujančių pirklių sistema padėjo Kanadai 
išaugti. Ji atidengė ir tolimas vakarų sritis 
iki nat Pacifiko. Už tai kanadiečiai nrisime- 
na ir gerbia tuos šauniuosius keliautojus.

rhejlouse of Seagram
Distillers since 1857
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Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j 
.didelę pardavimo' įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose

t

L ilsite ,viską kas Jus interesuoją nekilnojamo

College - Margueretta
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
nomas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, naujp šildymo sistema. 
Arti susisiekimo. <

Bloor • Lansdowne
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami komba

inai, olyyq apšildomas* Savininkas iš-

K* 
ia įyąrrius me- 
jį* įrankius ir

kt. Dv/eįų augštų postatas ir visamna- 
Šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.

St. Clair - Ookwood
$5.000, įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jcne - Annette 
$12.000 pilna kaino, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis ‘kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, .1 1 kambarių atski-- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais,
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

]4 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už - mėnesio laikot

Eglinton - Keele
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, gerbs pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. ¥-8481
. Namų tel. LE. 6-1410

Colfege - Gladstone 
1 atvira skola 10 metų 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, dvigubas garažas. 
Namas mokosi iš nuomos pats . Kai
na $16.900.

College - Ossington 
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
dideli kambariai, 2 virtuvės, garažas, 
gert moigičiai. Kaina $17.500.

Dundas - Gladstone 
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 Švarūs 

x kambariai, 2 virtuvės, garažas, nauja 
šildymo sistema. Kaina $14.900.

» -
. < Bloor - Gladstone

$2.500. įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas, alyva šil
domas. , Kaina $ 15.900.

Indian Gro*e - Annette 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 puikiame 
stovy kambariai, garažas, alyva 
domas. Kaina tik $16.900.*

Bloor - Do ve r court Rd. 
$2.800 įmokėti, mūrinis, 8 gražūs 
ir švarūs kambariai, 2 virtuvės, gara
žas.* Idealus namas dėt pajamų. Sa
vininkas pirko. Tuoj pat bus parduo
tas. Kaina $17.900.

šil-

Bloor - Indian Grove 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba 
riai, 2 virtuvės, garažas.

Roncesvolles - Fern Ave.
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, vieta garažui. Sa
vininkas nori greitai parduoti.

Indian Rd. - Annette
Savininkas išvažiuoja iš Toronto 

Kaina $16.900 už atskirą, mūrinį, 
kambarių, 3 virtuvių namą Ir garažą. 
Gera proga pigiai pirkti High Park 
rajone. Geras įmokėjimos reikalingas 
apie $6.000. >

8

Roncesvolles - Wright 
$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai ant dviejų ougštų, 2 virtu
vės, 2 vonios, didelis kiemas, vande
niu alyva šildomas. Savininkas pir
ko kito namą ir turi tuoj pat parduo
ti. Naudokitės proga tuoj pat.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 5346. ~ Namų RO. 2-5543

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną nąujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Lld.
Narys Toronto Real Estate Board.

i!62 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor 1

$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 1 1 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos Šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsipirkimo.

St. Clair - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie- 

. juose ougštuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas) 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-Čiai metų.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviros mr jičius.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, atski
ros namas, labai .arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienos atviras margu
čius 10 metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tcl.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir tęisingo morgičių' patvarkymo 
parduodont 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 perduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodont namus ir biznius.

A. MORKIS •
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Nomtf tel. WA. 1-7672 Nomų tel. EM. 4-9641

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. LE. 5-4229 

Y. MORKIS
.................. •> .......—

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popietis, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. T. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

P
K

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

RaiykiH, teMonuokite er atvykite po$ mus.. Vitos informocijos veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., Ouin^ton kempe* (priei Lietuvių Nemu»>

TELEFONAS LE. 6-2 139

i

899 BLOOB ST. W
e daug įvairiose vietose namų pasi inkimui tik 

npkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

AUŠROS ŽINIOS
Spalio 19 d. 12.45 vai. Muzikos 

studijoje šaukiamas visuotinis 
klubo susirinkimas. Visi nariai, 
narių tėvai ir rėmėjai prašomi 
dalyvauti. Bus aptarti svarbūs 
klubą lieČią reikalą! ir renka
ma nauja valdyba. <

Pirmosios Bathurst - College 
lygos rungtynės įvyks spalio 26 
d. Prisikėlimo salėje. Žais pra
ėjusių metų finalistai: Aušra - 
Tridents. Lygos sąstatas palie
ka tas pat: Tridents, Aušra, Mu
stangs, Latviai ir Andys.

CYO lygos rungtynės numa
tomos pradėti sekančią savaitę.

Pradedant šiuo sekmadieniu 
kavinėje veiks skaitykla, kur 
kiekvienas galės pasiskaityti lie
tuviškų laikraščių ir žurnalų, 
pažaisti šachmatais ir šaškėmis.

Sekmadienio popiečio šokius 
perkėlus į kavinę, salėje bus 
pravedamos krepšinio treniruo
tės. ♦ . .

Nuoširdus ačiū V. Verikaičiui 
ir kvartetui už taip smagią pro
gramą bei mieliems svečiams at
silankiusiems į mūsų pirmąjį 
parengimą. Sekantis parengimas 
— Kaukių Balius bus 'lapkr. 29 
d. Visi iš anksto kviečiami ruoš
ti kaukes. •

Vyčio šachmatininkų 
susirinkimas. šaukiamas spalio 
12 d., 130 vai, p.p. 'Lietuvių Na
muose. Dienotvarkėje — naujos 
sekcijos vadovybės rinkimai, -at
viro ar kvalifikacinio turnyro 
klausimas ir kit. Į šį susirinkimą 
kviečiami ir visi Toronto orga
nizuotieji ir neorganizuotieji 
šachmatininkai, nes jame bus 
svarstomas klausimas, kaip vi
sus galinčius ir norinčius žaisti 
šachmatininkus sutalpinti į ben
drą atvirą turnyrą ir net juos 
kokiu nors būdu kvalifikuoti, 
idant padidinti augštesniųjų kla
sių žaidėjų skaičių, kurie yra 
reikąlingi lietuvių šachmatų re
prezentacijai Toronto miesto 
tarpkomandinėse varžybose.

Sekcijos vadovoas.
Vyčio dešimtmečitT*Jl*yHes 
Užpraeitą , savaitglį daugiau 

kaip 100 sportininkų iš Ameri
kos ir Kanados suplaukė pa
gerbti pirmąjį Kanados lietuvių 
sporto klubą švenčiantį dešim
ties metų gyvavimo sukaktuves.

Sportinėsvaržybos prasidėjo 
šeštadienio rytą WYCAM patal
pose ir buvo užbaigtos sekma
dienį Prisikėlimo par. salėje ir 
futbolo aikštėje. Pirmieji var
žybas pradėjo stalo tenisininkai. 
Moterų komandinėse varžybose 
vytietės Kasperavičiūtė ir Ur
bonaitė nugalėjo Hamiltono Ko
vo tenisininkes Petrušaitytę ir 
Verbickaitę 3:0. Vyrų varžybo
se Hamiltono Kovas, nežiūrint 
Vaicekausko pergalės prieš Pal
taroką, įveikė Aušrą 5:2. Žaidė: 
Kovas — Paltarokas 1, Stanaitis 
2, Petrušaitis 2; Aušra*— Vaice
kauskas 1, Vaičiūnas 1, Pėterai- 
,tis. Toliau Kovas nugalėjo su
silpnintos sudėties Sakalą 5:1. 
Žaidė: Kpvas — Paltarokas 2, 
Stanaitis- 2,-Petrušaitis 1; Sa
kalas — Grybauskas V., Gry
bauskas A., Lubes. Finalinėse 
varžybose Kovas pralaimjėo Vy
čiui 5:1. Detroito Koyui neatvy
kus, Vytis į finalą pateko be žai
dimo. Žaidė: Vytis — Gvildys 2, 
Nešukaitis 2j Rautinš 1; Kovas 
— Paltarokas, Petrušaitis ir-Sta
naitis pelnęs vašką prieš Rau- 
tinš.

Betgi didžiausią susidomėji
mą kėlė krepšinio varžybos, ku
rios prasidėjo moterų rungty
nėmis. Jau pirmose rungtynėse 
aušrietęs nelauktai paklupdė 
vytietes, paskutinėse minutėse 
išsikovojusios trijų taškų perga
lę 31:28. Kitose rungtynėse ha- 
miltonietės įveikė kadaise gerai 
žaidusias- Montrealio “Tauro krep 
šininkes 25:16. Sekmadienio fi
nale, Prisikėlimo par. salėje, 
aušrietės nugalėjo kovietes 36: 
25. Pirmas puslaikis baigėsi 14: 
12 Kovo naudai. Antrame pus- 
laiky aušrietės Ųogintaitės 15, 
Gataveckaįtės 7 ir Šapokaitės 14 
deriniais nusiskina pergalę. Ne
žiūrint Kovo geriau išlygintos 
komandos, jos nepajėgė atsispir
ti prieš veržlias savo aikštėje 
žaidusias aušrietes.

Vyrų varžybose dalyvavo 5 
komandos. Čia pirmąją staigme-

pelnė 31 tašką. Tolimesnėse 
rungtynėse Aušra, žaidusi be 
savo “užnugario” ,Buntino ir 
Vaičiulio, buvo priyersta smar
kiai pasitempti, kad po pratęsi
mo išplėštų pergalę prieš jau
ną Montrealio Tauro komandą. 
Rungtynės normaliu laiku bai
gėsi 49:49. Pratęsime Aušra iš
sikovojo vieno taško pergalę 57: 
56. Nors ir pralaimėję taurie- 
čioi buvo pripažinti iškiliausia 
šių žaidynių komanda. Finale, 
kuris įvyko Prisikėlimo par. sa
lėje, susitiko senieji Toronto 
varžovai — Vytis ir Aušra. Bun- 
tino vadovaujami aušriečiai ne
žymiai veda žaidimą ir netikslūs 
vytiečių metimai leidžia jiems 
tą persvarą išlaikyti iki žaidimo 
pabaigos. Paskutinėse sekundo
se aušriečių prarasti kamuoliai 
beveik grasino pralaimėjimu ir 
tik švilpukas juos išgelbsti. 
Rungtynės baigiamos 65:62 pa
sekme. •

Tinklinyje varžėsi trys vyrų 
komandos ir neatvykus Cleve
land© Žaibo tinklininkėms, vy- 
tietės žaidė draugiškas rungty
nes su Toronto estėmis. Vyrų- 
varžybose Žaibas nugalėjo Vy- j 
tį ir Detroito Kovą, o Kovas nu
galėjo Vytį. Lauko tenisinin
kams pageidaujant, sekmadienio 
rytą buvo suruoštos individuali
nės lauko teniso varžybos. Var
žybose dalyvavo Sakalo, Kbvo ir 
Vyčio tenisininkai. Pirmąją vie
tą laimėjo vytietis Rautinš, antį 
rą Sakalo Grybauskas ir trečią 
kovietis Paltarokas.

Sekmadienio futbolo varžybo
se Vyčio futbolininkai netikėtai 
augšta pasekme Įveikė naująjį 
Š. Amerikos lietuvių meisterį 
Čikagos FK‘ Lituanica 4:1. Po 
geros pradžios pirmame puslai- 
ky, kuris baigėsi 3:0 Vyčio nau
dai, vytiečiai pajėgė atlaikyti 
Lituanicos spaudimą ir nuvaini
kuoti meisterį. Nežiūrint pralai
mėjimo čikagiečiai parodė dar
nesnį žaidimą ir tik R. Vėlyvio

Įveikęs- gfrar žinomą Detroito 
Kovą 66:57. Taurietis Sinius šio
se rungtynėse pasižymėjo pui
kiais- metimais, sukrovęs 30 taš
kų. Antrose rungtynėse Vyčio 
veteranai . Įveikė Rochesterio 
Sakalą 66:52. Preikšaitis Vyčiui

Ken WILES Ltd
PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė

mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną.
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TĘL. RO. 6-9241

Štai nauji šios savaitės pardavimai:
f ■ z ■ . ■

Runnymcdc • Annette, $2.000 
įmok., 6 gražių kamb. mūr. namas, 
garažas, lengvos išmokėjimo sąlygos. 
Labai skubus pardavimas.

Jane - St. Johns Rd., $3.000 įmo
kėti, 6 did. komb., mūr. atskiras ^na
mas, mod. virt., alyva vand. šild., 
labai švarus, dvigub. garažas. Pilna 
kaina tik $15.000.

Bloor - Quebec, $6.000 įmok., 10 
komb. atskiras gražus mūr. namas, 
2 mod. virt., 2 vonios, alyva šild., di-» 
delis kiemas, garažas. Puikus nuo
mavimui. Vertas dėmesio prikinys.

Jane - Bloor, $10.000 įmok., 13 
komb., 10 metų senumo tripleksas, 3 

. . virt., 3 vonios, vand. alyva šild., la
bai gražus iš lauko ir vidaus. Arti su- 
sisikimo ir apsipirkimo. Tikras paja
mų namas. Kodėl nepasiteirauti?

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE; 4-0773

THE

KUKO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite A u m s dėl: 
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas sava klijentams.

compamv LIMITCO

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONYARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas pčr 90 metų.

I. Mawrodin
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Bloor - Dundės 

$1.200 įmokėti, 6 komb. mūrinis ne
mos, gozu apšildomos, moderni vir
tuvė, vieto garažui.

Indian Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis 
namas, ‘ gražiai išdekoruotos viduje, 
dideli kambariai, privatus įvažiavi
mas. ' (

LIMITED

Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Gladstone Ave. College 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, dvi virtuvės, dvigubas garažas, 
namas be skolų, turi būti parduotas.

Warren Pk. - Baby Pomt 
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 3 metų senumo, žaidimų komb. 
rūsyje, privatus įvažiavimas, gara
žas, 22 metų skola.

Windermere * Swansea 
$4.000 įmokėti, 5 komb. bungalow, 
mod. virtuve, žaidimų kamb. rūsyje, 
vand . alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas, gražus kiemas su 
vaismedžiais, namas be skolų.

Delaware Ave. - Bloor 
$4.000 * įmokėti, 9 komb. atskiras 
mūrinis tramas, 2 mod. virtuvės, van
dens šildymas, kvadratinis planas, no
mas be skolų, garažas, turi būt i. par
duot as. ‘

I Windermere Avc.
$4.000 ^įmokėti, 8 kamb. atskiras ’ 
mūrinis narnos, išilginis planas, kiet- 
medžio grindys, 10 metų skola.

Howard Park - Roncesvolles 
$2.500 įmokėti, 9 kamb. mūrinis na
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. šil
domas, 10 metų skola.

TEL. DARBO LE. 2-4404

gerai vadovaujamas gynimas 
atlaikė dažnus priešo antpuo
lius. Įvarčiai: Vytis — J. Vėly- 
vis 2, Preikšaitis 1, Šimkus 1; Li- 
tuanica — Petraitis 1.

Šeštadienio vakare įyyjco Vy
čio ruoštas pobūvis, kuriame at-

Jone - Annette 
įmokėti, 7 komb. atskiras$5.000 įmokėti, 7 komb. atskiras 

mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas,
10 metų skola.

Ellis Park Rd. - Swansea 
$4.500 įmokėti, 6 kamb. 4 metų se
numo bungalow, centrinis plonas, mo
dernus viduje, žaidimų kambarys rū
syje, garažas su privačiu įvažiavimu, 
gražus kiemas.

Indjpn Rd. Crescent 
$5*6.000 įmokėti, 10 kamb. 
mūrinis namas, kvadratinis 
vand. alyva šildomas, didelis

plotus įvožia vi mqs, garažas,

atskiros 
plonas, 
kiemas,

Rusholme Rd. - College 
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus/ atskiras mūrinis namas, mod. 
virtuvė, alyva šildomas, garažas, vie- 
bo ^kola l 0-čiai metų.

, Westminster - Roncesvaiies 
$6-7.000 įmokėti, 10 kamb. atski
ros mūrinis namas, 3 virtuvės, vand. 
alyva šildomas, garažas, kvadratinis 
planas, viena skola 10-čiaį metų/ 

Rusholme Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 14 kamb. atskiras 
mūrinis namas, trys atskiri butai, 
vonios, 3 virtuvės, vand. alyva šil
domas, didžiulis kiemas, turi būti par
duotos, labai geras nuomavimui.

NAMŲ LE. 5-1584

silankė gausybė svečių. Pobūvio 
metu klubą sveikino ir dovanė
les Įteikė Hamiltono Kovo ir Ro- 
chesterio Sakalo klubai. Prieš 
futbolo rungtynes vytiečiąms 
buvo įteiktos Lituanicos spalvos.

(Atkelta iš 6 psl.)

MILIJONAMS KANADIEČIU.

GERIAUSIAS BŪDAS TAUPYTI!
. -------- -

Pranešame, kad
nauji

CANADA
SAVINGS

BONDS

‘ High Pork
$3.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis 
namas, naujas apšildymas, garažas.

Bloor - High Park
$5.000 įmokėti, 8 komb. atskiras 
mūrinis namas su garažu. Veina sko- 
lo 10 metų balansui.

;',»r f •

Dundax - Humbcmde 
$19.200, dvi kempinės krautuvės ir 
5 kambariai. Gero investocijo.

Eglifiton • Lansdowne 
$54.000, apartmentas 6 butų, 5 Šal
dytuvai, 5 plytos, pilnai išnuomotas, 
geras pirkinys.

' PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

>. 7-3121 A. MIČ1ŪNAS RO. 7-3121

jau gaunami
Geros palūkanos:
3 Vz % už pirmuosius metus ir 
4%% už sekančius keturiolika 
metų. Vidurkis 4.19% per me
tus, jei išlaikomi iki pilno laiko.

- -r > .. j ■ .

Iškeičiami kiekvienu 
metu:
Jei jums būtų reikalas, jūs gali
te bondus iškeisti kiekvienu me
tu ir gauti jų pilną vertę pini
gais ir priede uždirbtas palūka
nas. ‘ *

Riba
' Iki $10.000 kiekvieno vardu. 
Kiekvienas šeimos narys gali 
pirkti iki šios leidžiamos sumos.

Kur pirkti:
Per darbovietę,. ar per banką, 
investavimų agentą, biržą, trus- 
to ar paskolų kompaniją, už pi
nigus ar įmokėjimais.

cm 
sms INVESTUOK ŠVIESESNEI 

ATEIČIAI SAU ... IR KANA
DAI! PASIRŪPINK NUSI
PIRKTI KANADOS TAUPY
MO LAKŠTŲ JAU DABAR!

m w r t j ■ mBustas ® E P §
i I



vondeniu alyva ši 
rūsys, • to^gerj ^. r.uomcvimui. _

" aomtcY . .
XeiM S23.90Q, onflinotus 'dupleksas, I I kambarių, vandeniu alyva šildamas, 
du garažai, reikothgos didesnio jmokėjimo. -

. AHIįfcTTf - GILMOUR
įmokėti, atskiros kambarių namas, naujai išdekoruotas, privatus 

jedkiavimas, reta proga įsigyti namų su mažu {mokėjimu. .
ST. CLAIR - GLENHOLME > ,

»B.5M Įmokėti, II kambarių, vandeniu alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
grčtūs kiemas, netoli mokyklos ir susisiekimo. J
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

^Jūsu patarnavimui praŠAu skambinti LE. 1-460J- ‘ ’
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS ,

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. <

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. .ryto iki 7 vai. vakaro. 
■ Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. ,

Sav. V. BLOCKIS

Automobilių, namų,
KILNOJAMO TURTO, 
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
IR KITI DRAUDIMAI.

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstoves The Empire Life Insurance Co; ir 

kitų draudimo bendrovių.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos 
tiumams ir paltams. Augšciausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo 
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. V7. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

Otava. — Šiemet Kanadoje iki šia matvykti į suomių kom. par- 
rugpiūčįo pabaigos buvo 7.120 tijos 40 metų sukaktį. Kai šovie-

• miškų gaisru, Išdegė 4.891.000 tai 1939 mr puolė Suomiją, Kuu- 
akrų miško. (sinenas buvo^šuSaręs ’.‘Soviete"

' Helsinkis. — Suomijos vy- nės Suomijos” vyriausybę. Da- 
riausybė nedavė vizos savo kraš i bar i is yra Sov. Sąjungos kom- 
tb išgamai Kuusinenui, norėjų- cartijos politbiuro narys.

sinen^s buvo sudaręs ^Sovieti-’ 
vy- nės Suomijos” vyriausybę. Da-

ED. KONDRATAS

Vyru ir moterų rūb'j
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių: Namų)

Telefonai?
siuv. LE.3-5454 namų LĖ.4-6643

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kilus SPORTO REIKME- 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623 U, ;

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos. .

999 College St, Toronto. Telef. LE. 40123
• ANT. JUOZAPAITIS ' i'• /.

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO 

/pHe
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai RtHks- visus mašinos pataisymo darbas.
Natriu stabdžiu Mėllrr-as tik U8.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEU DARBE: WA. 1-9541

B
1212 DUNDAS ST. W - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus. į TAUPYK ir SKOlĮNKISį

Kredito Kooperatyve “PARAMA”
Patkofo 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS: , X; ;

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
į. K. ARDAVIČIUS

High Park rajone /
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DĖMESIO! DĖMESIO!'
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir gąęąptuotes.

AL. ČIŽIKAS^,.
18 SKYLARK RD. Toronto. „ Tel. RO. 6-4063

Pavargęs
.Jurgis stovėjo savo kieme ir 

žiūrėjo per tvorą į kaimyno dar
žą, kur užsiraitydamas ranko
vės, saulės atokaitoje stovėjo 
Kostas ir sunkiai dūsavo.

l —r Pavargęs? — paklausė Jur- 

f — Negyvai, — atsakė tas. — 
Pasiutęs darbas rankioti bulves, 
ypač tokiame karštyje.

j — Ar jau baigei darbą? — vėl 
• paklausė Jurgis.
-I' ’ —- Dar nepradėjau* — atsakė 
-Kostas.

>.•' • Irgiiwgarai
4 ^— Esu visiškai nusivylusi sa- 
, vo vaiku.

— Nesimoko? ‘ ’
— Priešingai. Kala nuo ryto 

ligi vakaro ir nespėju pirkti są-

Pamoka,.
— Atsimink, vaikuti, 

kiną motina vaikui, — 
damas mandagus gyveni 
ko neprarasi.

— Mamyte, gatvėki

— aiš- 
kad bū- 

gyvenimę, nie-

gatvėkary dėl

stačiam važiuoti. .

Dieta
- Ar laikai gydytojo nusta

rti'l Dėl atsarajs
D vi-davatkėlės Kalbasi:
— Aš-labai norėčiau žinoti sa- 

jvo ateitį?*/
Ne. Nenoriu marintis badu,1 ~ Begėde! Mirtina nuodėmė? 

As viską palieku 
šventai. Bus taip, 
rėš. Na, vieną daly 
riu žinoti iš anksti 
kurioj mirsiu.

— O kam tau re . _
— Durnele, į tą*vietą niekad!mil. įvairių prekių. Dovanų tar- 

kojos nekelčiau... I pe bus du prekiniai laivai.

Į . •• -’.V

t^tą dieta?
- ■ ’ * _ ’ - ■ ■ ------- f 

kad keletą dienų ilgiau pagy
venti ...

-— tą vietą,

PIGIAUSI kalinga?

siuntiniai
| LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarįi cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
>,ė 3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa-

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo boldus, kreipkitės telefonu

LE. 34435 
BR. STONČIUS

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, vo<kų tt . 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs • 

66—LEE
• 438 Dundas St. W. Toronto Į 

pna GJodetone

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

televizijos ir r?dio aparatus
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi. PATEFONUS.

J. SIANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-786L

— N. ■ ■ Ii LUN 11.11 — —        —..............................

turi pinigų kalnūs, sakaisi te- 
kanti.JjjJrneilės, ~ i’tikaišioja 
draugei. | | ’

— Aiš’yi, kad Įaipi Tik pati 
nesupranti^ kad dėl meilės pini
gams. C -į i

ems para- 
:o iš drau-

. Turistei
Išvykus-' atostogauti,' ’ vyras 

kalba žmonai:
— Brangioji, ar vi 

šėm atvirukų? Ar nį 
gų ir pažįstamų net

— Nieko ... ’
— Tai galim važiu

— sako vyras.
namo..

SaFamoniškas sprendimas
— Pone, prašau pakelti man 

atlyginimą, — skundžiasi dar- 
bin'nkas. — Per mėnesį tiek te
uždirbu, kad vos užtenka ap
mokėti namo nuomą ir dar šiam 
bei tarti. I * ;

— F»iku. — pritarė darbda
vys. -'Pasistengsiu tau 'surasti 
koki pfaėšnj laužą, tai daugiau 
atliks kitiems reikalams.

Dievo valiai 
kaip Jis no-

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

MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
įvairioms kitoms progoms — 

ir konodiikame stiliuje.
įvairiausiu rūfių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 

* Mes turime gintaro irkitokig išdirbiniu dovano.ns. 
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

SPORTAS
(nukelta-f 3* ėsi.)

Sekmadienio sportininkų pamal- ■ teniso rungtynėms. Rungtynes, 
dhse yv \ bažnyčioje .kurios įvyko Gagę-parke, laimė-:
pritaikytą pamokslą, sakė Tėvas J jo Kovas 3:2 pasekme. Pirmam 
Borevičius. Oficialus žaidynių ’ susitikime kovietis Paltarokas 
atidarymas įvyko' sekmadienį į įveikė Rautinš 2:1, bet Žukas 
Pri~ikėlimo par. “šalėge. Žaidy
nes atidarė apylinkės valdybos 
pirm. J. Simanavičius.

Švęsdami pirmąjį dešimtme
ti Vytis susilaukė’ daug sveiki
nimų iš žymių asmenų, organi
zacijų ir kitų. Sveikino JE vysk. 
V. Brizgys, linkėdamas Dievo 
palaimos, konsulas Vyt. Gylys, 
sporto veteranas : V. Bakūnas, 
šachmatininkas Merkys, Bend
ruomenė, FASK-tąs, sporto klu
bai ir kiti. , _

Šiomis žaidynėmis' Vytis už
skleidė pirmoio dešimtmečio la
pą pilna saulėtų dienų, sugyve
nimo, kovos dėl egzistencijos, 
daugelio garbingų pergalių ir! 5-2 baigmėje buvo įveikti 
lietuviškų tradicijų. Ką atneš • solenizantų 5:1. Moterų krepši- 
naujasis dešimtmetis? Vytiečiai; n]-o komanda šeštadienį iveikė 
niekuomet nepames nueito tako, Montrealio Taurą 25:16 (17:6) ir 
tačiau viskas priklausys nuo to, ’sekmadienį finale pralaimėjo 
kaip visuomenė nius rems, kaipĮAušrai 25:36,-nors pirmą puslai- 
ilgai mūsų jaunimas dar bus kj užbaigė savo naudai 14:12. 
iautrus lietuviškpms tradici
joms. A. S.

Otava. — Inž- Winnet Boyd, 
gasusis sprausminių. Orenda ir 

Kanados lenkų kilmės jauni-'Chinook motorų konstruktorius, 
mo konvencija nutarė pasiųsti paskelbė kartu su 12 kitų inži- 
vyriausybei prašymą, kad būtų ‘ nierių paruošęs atominio reakto- 
nustatyta atskira Kanados vė-jriaus projektą, kuris elektros 
liava ir kad “O Canada” būtų energiją pagaminsiąs pigiau už

UŽ KANADOS VĖLIAVĄ 
IB HIMNĄ

patvirtinta oficialiu Kanados ’ ingi j naudojančias elektrines.
Burlington© IŠhimnu. - |'» Hamiltonas, -r- Burlington© iš-

jLaiške premjerui Diefenbake- j keltojo tilto atidarymo diena 
nui ir opozicijos ■ vadui Pearso- • numatyta spalio 30 d. Jį atidarys 
nui ių vykdomasis organas ra- Ontario premjeras Frostas.
Čo: “Lenkų kilmės kanadiečiai , Vašingtonas. - JAV nutarė 
gerbia tuos rysius, kurie Kanadą duoti Sudanui paramos $19 mil
sieja su D. Britanija, tačiau ma
no, kad patriotiniai jausmai bū
tų sutvirtinti, jei visada būtų 
sveikinama Kanados vėliava, o, 
himne būtų giedama apie Ka-' 
nadą”.

SOVIETŲ KONKURENCIJA 
JAU JUNTAMA

Montrealy vykusioj Common
wealth konferencijoj jau buvo 
skundžiamasi, kad Sovietų Ru
sija ir komunistinė Kinija ėmu
sios mesti įtrinką žemomis kai
nomis ciną? Australijos prem
jero pavaduotojas dėl to siūlė su 
rusais susiderėti dėl pardavimo 
kainų. Kiti konferencijos daly
viai tam pritarė. Indija ir Pakis
tanas skundėsi dėl komunistinės 
Kinijos konkurencijos jų teksti
lės pramonei. Esą, kinai parduo- 
dą vis žemesne kaina vistiek ko
kia nustatytum.

Be to, buvo nusiskundimų, 
kad sovietų bloko kraštai dar 
maišą aluminijaus, švino ir 
mangano kainas.

Otava. — Kanada pasižadėjo 
Vakarų Indijai dovanoti už $10 :

Lauko tenisas Hamiltone
Hamiltono Kovas praėjusį sek

madienį buvo pasikvietęs To
ronto Vytį draugiškoms lauko

išlygino nugalėjęs naują hamil- 
toniečių pajėgą Jušką irgi 2:1. 
Dvejetą laimi vytiečiai 2:0. To
liau laimėjimai priklauso šeimi
ninkams: Paltarokas laimi prieš 
Žuką 2:0 ir Juška prieš Rautinš 
2:1. Nežiūrint šaltoko oro rung
tynes stebėjo gausus būrys ha- 
miltoniečių. A. S.

KOVO ŽINIOS
— Gražius įspūdžius ir laimė

jimus atsivežė Kovo sportinin
kai iš Vyčio dešimtmečio minė
jimo pro^a suruoštų žaidynių. 
Vyrų stalo teniso turnyre, ko- 
viečiai, laimėję prieš Toronto 
Aušrą ir Ročesterio Sakalą po

Dalyvaujant tik dviems moterų 
stalo teniso komandoms, kovie- 
tės buvo įveiktos Vyčio 3:0.

— Fizinio Auklei imo ir Spor
to Komiteto ir Revizijos Komisi
jos rinkimus pravesti vra pa
vesta Hamiltonui. Sudaryta 
Centrinė Rinkimų Komisija, ku
ri pareigomis pasiskirstė: pirm. 
K. Stanaitis, sėkr. K. Baronas, 
narys A. Grjauskas.

— Lauko teniso .žaibo turnv- 
re Toronte G. Paltarokas už
ėmė antra vietą.

— Krepšinio treniruotėms gau 
ta Central Commercial High 
School salė Sanford gatvėje. 
Treniruotės vyksta kiekvieną 
šeštadienį nuo 2 iki 6 vai. vak. 
Treniruotes privalo lankyti vy
rų, moterų, mergaičių ir berniu
kų komandos. Ypatingai laukia
me mūsų iaunųjų narių, kurie 
šį rudenį, įstoio į klubo eiles.

— Moterų krepšinio komanda 
bus jrašvta i Hamiltono lygą.

— Atsigriebimo Rungtynėms į 
Hamiltoną bus pakviestos Auš
ros kreošininkės. K. B.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami | 
mat veltui. Darban ir dalyt gareli

Skambinti telef. LE. 1-1602.
_____

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose) •

Darbo valadr~ susitarus 
teisto u

Tel. W?*. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 8LOOR W.# TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St J

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Lietuvio advokato
Įstaiga

- i

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay-& Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2*2585

GEORGE BEN. R.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbu utis.

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

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
romat ic transmisijos.

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA OI

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vaL v. 

Šeštadieniais pagal susitarimą

AKIŲ SPECIALISTAS į

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių detek- 
hto. tStirio akių nervus, kurie dai 

noi sukelia grx'vos skoudėlimų Ir nor- 
vlnaumg. Kalba Javų kolbomis 
470 College St W. Toronto

< TeleL WA. 1-3924" : f

OKULISTES
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOKIA

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

W. A LENCKI, BJL, ULB.
Teisininkas — 

Advokatas —■ Notaras

]00 Ad<*Jj>’de St. W.
Room 107

° Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai' patarnavimai, 

morgičiai.

95 Roncesvalles Ave., Toronto
Telef. LE. 6-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

VEDYDOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

Pe ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAKĄ 

Legalus rūbelių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Out. 
Telefonas TU. 4-39SB 

Richmond HiH
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TORONTO. Ont.
‘ Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Vilniaus dienos proga šį 

sekmadienį 11 vai. pamaldų me-

lietuvio veteranai.' Pamokslai 
kun. B. Pacevičiaus.

— Sutvirtinimo sakramentui, 
kuris bus teikiamas lapkričio 
8-9 d. registruojama par. klebo
nijoje arba telefonu. Reikalinga

iuose, o po jų —^.tvarkingai eina 
į pamokas. . ' ' a • 

: ,— Gimnazistams, lankantiems 
nekatalikiškas gimnazijas, tiky
bos pamokos dėstomos sekma-' 
dieniais po paskutinių Mišių mu 
zikos studijoje. Šių pamokų lan
kymas yra labai Adelės svarbos 
tiek religiniu, tiek tautiniu po
žiūriu. Iš mokinių tėvelių męs 
laukiame uolaus' bendradarbia
vimo savo jaunimą įpareigojant 
tikybos pamokose reguliariai ir 
skaitlingai dalyvauti.

-r. Parapijos choro repeticijos 
daromos pirmadieniais vyrams 
ir trečiadieniais moterims. Nau
ji choristai-ės kviečiami prisidė
ti, nes ruošiamas naujas reper
tuaras parapijos penkmečiui, 
Kristaus Karaliaus ir Vėlinių 
šventėms paminėti.

— Šį sekmadienį nei kino, nei 
Sekmadienio Popietės mūsų sa
lėje nebus, nes ji perleista Vil
niaus Krašto minėjimui.

— Ateinančią savaitę kalėdo
sime sekančias gatves: Ellis Pk. 
Cr., Birchview Avė-, Elora Avė., 

j Evelyn Ave., Evelyn Cr., Glen-
— Rožančiaus pamaldos penk- ' donwynne, Clendenan, Gothic, 

tadieniais 7.30 vai. vak., o sek-: Pine Cr., Glenwood Ave. ir li- 
madieniais — laike 9.30 vai. pa-jkusius Etobicok bei Port Credit 
maldų.

— Lietuviškam jaunimui sta
lo teniso pratyboms par. salė re
zervuota antradienių ir ketvirta
dienių vakarais. Sekmadienių 
vakarais salėje Įvyksta jaunimo 
pobūviai.

— Užsisakę pušaičių Spring- 
hursto vasarvietėje, gali jų pa- 
siimti prie par. vasarnamio.

— Už a.a. Joną Žulį, mirusį 
? Lietuvoje, gedulingos pamaldos

>—<xšj šeštadienį 8.30 vai. ryto.
— Sutuokta: Mindaugas Put

rimas ir Sofija Laurinavičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

' iškilmingai paminėta šv. Pran
ciškaus, pranciškonų ordino Įkū
rėjo, šventė. Parapijiečių suau
kotomis gėlėmis papuoštoje baž
nyčioje ir gražiai giedant para
pijos chorui, asistuojant dijako- 
nui ir subdijakonui iškilmingas 
Mišias laikė kleb. T. Placidas ir 
šventei pritaikytą pamokslą se
kė T. Modestais.

— Šį sekmadienį per visas Mi
šias po pamokslo bus daroma 
anksčiau paskelbta antra rink
liava parapijos patalpų dažymo

• išlaidoms padengti. Dažymo są
lygos yra įteiktos eilei lietuviš
ku ir nelietuvišku bendrovių, 
kurių kainos bus sužinotos šį 
šeštadienį. Kadangi apytikslės 
išlaidos < iš aksto yra numano
mos. tikimasi, kad kiekvienam 
suaugusiam dirbančiam parapi
jiečiui specialioje rinkliavoje 
paaukojus bent $10, dar liktų pi
nigų parapijos skoloms numokė- 
ti. Tikimės, kad parapijiečiai, 
kurių materialinės sąlygos kaip 
nors leidžia, į šį bendrą ir neati
dėliotiną reikalą atsižvelgs pa
lankiai ir vieningai. Visų prašo
me naudoti atskirus vokelius ir 
ant jų užrašyti “Dažymui” ar 
panašiai.

— ŠĮ sekmadienį, švenčiant 
Vilniaus Dieną, parapijiečiai 
prašomi maldoje prisiminti Vil
niaus krašto pavergtuosius ir 
dėl jo savo gyvybes paaukoju
sius tautiečius. Viešas minėji
mas bus mūsų salėje 4 vai. p.p.

— ŠĮ sekmadienį 9 vai. Mišios 
bus laikomos už a.a. Leoną Čup- 
linską. kurias užuojautos vietoje 
užprašė V. M. Simanavičių šei
ma.

— Ateinantį pirmadienį, spa
lio 13 d., Kęstučio Korporacijos 
metinės šventės proga 8 vai. ry
to bus laikomos gedulingos Mi
šios už vieno Korporacijos kūrė
jų a.a. Antano Pabedinsko vėlę.

— Šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
bažnyčioje bus iš praėjusio sek
madienio atkeltas Tretininkų 
mėnesinis susirinkimas.

— Per spalio mėnesį rožančius 
mūsų bažnyčioje kalbamas se
kančia tvarka: sekmadieniais — 
po 9 vai. Mišių, šeštadieniais -r- 
8 vai. ryto prie išstatyto Šven
čiausio, šiokiadieniais — po 8 
vai. Mišių. Kviečiame visus pa
rapijiečius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti, o negalinčius atvykti 
j bažnyčią raginame rožančių 
kalbėti namuose.

— Vaikučių katcchizacija ir 
Pirmos Komunijos pamokos jau 
pradėtos, bet nauji vaikučiai dar 
priimami. Prašome mielųjų tė-. 
vėlių vaikučių registracijos ne- 
nudelsti, nes pavėluotas vaiku
čių lankymasis labai apsunkina 
darbą. Per lOval. Mišias visi vai
kučiai sėdi pirmuosiuose suo-

savaitę vizituojamos
Gorevale, Montrose,

mo data, pasirenkamas vardas 
ir sutvirtinimo motinos ar tėvo 
pavardė. Skautai, kurie tomis 
dienomis švenčia 40 metų įsikū
rimo sukaktį, sutvirtinime galės 
dalyvauti skautiškoje unifor
moje.

— Šią 
gatvės:
Shaw, Crawford, Ossington ir 
Clinton. Kunigas, kapelionau- 
jąs šv, Juozapo ligoninėje, lan
kysis Sunnyside rajone, iš anks
to susitaręs telefonu: Roncesval
les, Parkdale ir Pearson gatvė
se. Šv. Juozapo ligoninėje šią 
savaitę kapelionauja kun: P. 
Ažubalis, tel. LE. 4-9531, ext. 
435.

rajonuose.
— Šiomis savaitėmis mūsų 

parapijos patalpose sekmadie
niais daroma rinkliava Šalpos 
Fondui ir renkamas solidarumo 
mokestis. Iš savo mielų parapi
jiečių tikimės tautinio susiprati
mo ir neatsisakyti paremti kolo
nijos lietuviško veikimo.

— Kviečiame parapijiečius 
gausai atsilankyti į šį šeštadie
nį mūsų parapijos salėje rengia
mą KLK Moterų D-jos Prisik. 
p. skyriaus nuotaikingą pasi
linksminimą ir tuo- paremti mū
sų ponių gražų ir platų karita- 
tyvinį darbą. Kada parapijai 
reikalinga, jos yra pirmosios pa
siūlyti savo jėgas; kada jų kil
niems tikslams peikia parapijie
čių paramos, tegu ji irgi būna 
parodoma visu nuoširdumu.

— Paskutiniu laiku pakrikš
tytas Petro ir Joanos Judženčių 
sūnus Paulius Robertas, Jono ir 
Juzės Kriščiūnų sūnus Jonas 
Vytautas, Izidoriaus ir Anelės 
Gataveckų sūnus Edvardas Vin
centas, Albino ir Normos Arlaus 
kų sūnus Steponas Albinas, Ma
merto ir Stasės Girčių dukrelė 
Julija Judita ir Mykolo bei Mo
nikos Žaliauskų dukrelė Laima 
Monika.

— Moterystės ryšiais buvo su
jungti Leonas Baziliauskas su 
Irena-Linky te ir Feliksas Kri- 
vinskas su Prane Kazlauskaite.

Lietuviams evangelikams 
pamaldos Malonės lietuvių liu
teronui bažnyčioje, 1424 Daven
port Rd., ši sekmadienį, spalio 
12 d., 9.45 vai. Švenčiama piū- 
ties ir padėkos šventė.

Kun. L. Kostizenas.
Aplankykime lietuvių vaikų 

darželį
Spalio mėn. lo d. sueina 40 

metų nuo Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų Kongregacijos 
įkūrimo, šia proga Marijos Nek. 
Pr. seserys ir VD rėmėjų būre
lis visus Toronto lietuvius kvie
čia spalio 19 d. atsilankyti ir ap
žiūrėti šią lietuvišką įstaigą ir 
paremti ją kuklia auka. Adresas: 
46 Delaware Ave. Lankymo va
landos nuo 2 vai. iki 7 vai. vak. 
Vaikų programėlė bus 4 vai. p.p. 
VD rėmėjos visus svečius pa
vaišins. Jeigu negalėsite atsilan
kyti, tai prašome prisidėti savo 
auka prie lietuviškojo vaikų 
darželio išlaikymo.

Vaikų darželio rėmėjos.
Jaunesniųjų at-kų susirinkimas 
neįvyks spalio 12 d. Susirikimo 
data bus paskelbtą vėliau.

Moksleivių at-kų gimnazistų 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, spalio 12 d., 3 vai. p.p. Prisi
kėlimo p-jos artistų patalpose.

Valdyba.
SLA 236 kuopos

- mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks spalio 12d., šį sekmadienį, 
2 vai. p.p. TL Namuose. Susirin
kime bus tęsiamas pranešimas iš 
SLA 50-to auksinio seimo bei 
svarstomi kiti kuopos einamieji 
reikalai.

Neriai kviečiami kuo skait- 
lingiau dalyvauti, o taip pat ne
pamiršti užsimokėti savo drau- 
dos mokesčius. Valdyba.

Vytautui Matukynui yra laiš
kas iš Vilniaus, siųstas į 82 Mar- 
wyn (!) Avė., .Toronto. Atsiim
ti T2 administracijoje.

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,

ANTANĄ ir JUOZĄ ŽEMAIČIUS 
f t

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame
„ Vaserių šeima.

...... . . ......... ....... . .. .. ———

Tikrai nepaprastas vakaras.
RUDENS BALIUS 

ŠI ŠEŠTADIENI, SPALIO 11 dL 730 v. v 

PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALEJE

Gros vkų mėgiamas “CUBANA” ,orkestras, j' 
loterija. Gėlių valsai ir 4.1. Pilnas i____ _

Įėjimas tik $l.
Šio ypatingo parengimo pelnos skiriamos*-"Moters^ žurnalui X>arefhti.

? iryg.A/ - <. r

gaiš šį šeštadienį, at- 
teri bus.

PASTABA. Jeigu nori susitikti su savo 'd 
vyk į šį parengimą, nes jie v

: Ah
< Ch.
S

JiJfl* ‘

IBP C , įdomi ir įųrtinga 
bufetas. < p 4

MONTREAL. Cue.
■ Rudens sezono balius, .
■kurį ruošia lietuvių mokyklų planus. Parapijos vadovybė

Rudens sezono balius, 'Archit. V. Zubas padarė tam^ 
__  _ ” v r1— "—r’j“ -j—--*-a

tėvų komitetas, įvyks spalio 11 kvietė' talkininkus pirmiesiem^ 
d. 7.30 vai. vak-, Aušros Vartų j žemės darbams šį ketvirtadižnj: 
parapijos salėje. Meninės prog
ramos dalį išpildys solistė G. 
Čapkauskienė ir aktorius V. Sa
balys. ‘ .

Bus
bufetas ir gausi loterija, kurią čardas Jonas Gružas, krikšto tėį-

AV , bažnyčioje, pakrikštytaC - 
Antanas Petras Jazokas; krikŠtCC 
tėvais buvo p- Jazokienės sesutėj

gera muzika, turtingas ir švogeris ponai ’ Tooker; Ri5?: 
_—- i.* -ų čardas Jonas Gružas, krikšto tėį" '

mūsų visuomenė labai nųošir- ; vais buvo Veronika Ivanauskię- 
džiai remia. Baliaus metu bus1 nė ir J. Kopė; Gintaras Sabalys, 
įvairių netikėtumų ir staigme- krikšto tėvai pp. Montvilai; Si- 
VM » .v w 1 > A **k Ali O : t m. H 4T Irtnų. Kiekvienas už įžangos auką 
bus ir pavaišintas. Užtikrintas 
jaukus ir malonus laiko pralei
dimas. Užtikrinkime ir gražią 
paramą mūsų lietuviškųjų mo
kyklų išlaikymui. '

Visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvautų ' Tėvų komitetas.

Liet. Studentų Studijų Dienos 
=e eltą savaitgalį praėio Mont- 
r su dideliu pasisekimu. 

Svečių buvo iš Toronto, Hart- 
ordo, Niujorko, Philadelphijos, 
Detroito. 1 , .....

į ’e'terson, N.Y. ir Elizabeth, N.J.
IJzAf'z' » TFXItXZA A llv'Y'AC'

gitas Pranas Montvila, krikšto, 
tėvai pp. Salalienė ir Ė. Augu.“ 
nas; Livija Rita Eglė Stankevi-. 
čiūtė, krikšto tėvai pp. Stanke-' 
vičiai.

Prancūzų ir anglų kalbos kur-‘ " 
sai nemokamai. Prancūzų kalbesį 
kursai prasidėjo rugsėjo 30 d.' 
1220 de la Montagne ir St. Bran
don, 5937 9 Ave., Rosemount. 
Anglų-kalbos kursai vyksta to
se pat vietose nuo spalio 6 d. ;

Hamiltono, Otavos, WINDSOR, Ont.
Šaunios vestuvės. Spalio 4 d

Ukrainiečių geriausias meninis vienetas UKRAINIAN BANDURIST CHORUS
prieš išvykdamas į Europą vienintelį kart 
' MASSEY

Bilietų galima gauti Massey Hall kasoje

cėrtuos Toronte spalio mėn. 16 d., ketvirtadienį, 

8.30 vai. vak.

78 Victoria St, knygyne “Arka”—575 Queen St. W.
—— —— --

TL MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖ ‘DAINA” ir
T. VLADO PUTVIO ŠAULIŲ KUOPA

maloniai kviečia visus spalio mėn. llz d., šeštadienį, į .šv. Jono 
Krikštytojo parapijos salėje bendrai rengiamą

LINKSMA ŠOKIU VAKARA
Šokiams- gros “Olympia” orkestras, vadovaujamas A. Ripkevi- 
čiaus. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais beildainiečių keptais 
skaniais vėdarais. Atvykę turėsit progos laimėti vertingų fantų 

mūsų turtingoje loterijoje. * *
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas tik vienaš doleris.

' Rengėjai.

LIETUVOS. SKAUTŲ SĄJUNGOS 40 m. .sukakčiai paminėti 
Toronto Skautų-čių Židinys š.m. SPALIO 18 dieną 

rengia DIDŽIULĮ ĮDOM^

kuris Įvyks Prisikėlimo parapijos didžfojoje salėje.

Programą atliks solistai:
• S. MAŠALAITĖ ir A. SIMANAVIČIUS.

Pradžia 7.30 vai. vak.
I .

Toronto skautų-čių Židinys.

Vilniaus diena : Tororito A-yrų kvartetas,
Vilniaus dienos minėjimas yra vadovaujamas V. Verikaičio, 

rengiamas VKLS Toronto sk. spalio 25‘ d. koncertuos Cleve- 
Prisikėlimo parapijos auditori- ■ landė Slovėnų salėje. Koncertą 
joje šį sekmadieni, spalio 12d., ruošia Clevelarido ateitininkai.
4 vai. p.p. Paskaitą skaitys vii- 1-----:--------- -------- ;-----------------
nietė žurnalistė S. Narkeliūnai- i PARDUODAMAS, už $950 10 
tė, neseniai aplankiusi Lenkijos : AKRŲ MIŠKU APAUGĘS 
ir Suvalkų trikampio lietuvius, i SKLYPAS arti Lake Simcoe. 
Paskaitoje prelegentė nušvies ■ Laisvas priėjimas prie paplūdy- 
Vilniaus reikšmę mūsų tautai, o ■ mio. 1 vai. nuo miesto. Geri ke- 
taip pat dabartini lietuvių gy- i liai. Visi miešto patogumai. Išsi- 
venimą Lenkijoje ir papasakos ' mokėjimui. Tel. WA. 3-8416. 
kaip atrodo dabartinės Lietuvos !

Lenkijos siena, nes žurn. S. 
Narkeliūnaitė vaikščiojo prie 
stipriai saugomo pasienio. Ji su 
savimi atsivežė ir .lietuviškos že
melės, kurią matysime minėji
me. Po oficialios dalies, žurn. i 
S- Narkeliūnaitė sutiko atšaki- j 
nėti į paklausimus, surištus ne 
tik Suvalkų trikampio lietuvių 
reikalais, bet ir pasaulio politi
niais, kadangi. jf yra vienintelė 
lietuvė korespondentė prie JT 
Niujorke.

Meninę programos dalį išpil
dys sol. V. Žemelytė, sol. V. Ve- 
rikaitis ir akt E- Dauguviety
tė iš Hamiltono. Akomp. muž. 
St. Gailevičius. • t

Mes kviečiame visus Toronto, 
Hamiltono ir kt vietovių lietu
vius šiame minėjime dalyvauti,- 
Įrodant meilę ir prisirišimą prie 
mūsų sostinės Vilniaus.

Prašome visus Gerb. Kanados 
lietuviškų parapijų Klebonus 
spalio 12 d. pamaldose ir pa
moksluose prisiminti mūsų sos
tinę ir Vilniaus kraštą.

VKLS Toronto sk.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas /<z

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims istetytt; ir visi, 

rūžių anglių pristatymai. 
Skambinkite; LE. 5-051V

Mergaičių sekmadienio 
popietė

Į įvyks šį sekmadienį, spalio 12 
L d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo par. 
L muzikos studijoje. Kviečiamos 

viso? lietuvaites mergaitės nuo 
6 iki 10 metų. Čia 4os turės pro
gos išmokti lietuviškų dainų, ei
lėraščių bei žaidimų. Popietėms 
vadovauja Marijos Nek. Pr. se- 

•serys.

Posėdž'ai vvko Aušros Vartų
parapijos *salėje, o šeštadienį va- kun.‘ V. Rudzinskas šv. Pranciš- 
kare balius naujojo Queen Eli- j kauę. bažnyčioje p ilaimino Bro-. 
zabeth viešbučio* patalpoje. rhfaus Bariso ir Emilijos Ernos*

(Smulkiau, apie šias studentiš- jLaknerytės moterystės ryšį. Pa-; 
kas dienas parašysime sekančia- i broliais' buvo Jonas Urbonas ii- 
me“TŽ”nr.). ! --------- ’

Šįmet pradėjo studijuoti Svo- 
lelytė Aldona, baigusi IV-tą H. 
School, komercinę tapybą Sir 
George Williams College, o Dai
nius Lukoševičius, baigęs Lerou 
High — komerciją Loypla Col

v Banduristų koncertas 
Bandūra yra ukrainiečių tau- 1 = “Tauro” klubo krepšinio tre- 

tinlsTtyglnfc “instTumZntas, dar ^otės mergaitėmsjyks penk- 
viduramžiu pabaigoje pasisko- 'pienių vakarais AV p. salele, 
lintas iš vakarų ii prisitaikytas^ X1S^. mergaites kviečiamos jsi- 
savosioms dainoms palydėti. Juo ..
skambinant ir dainuojama. Ki
tą ketvirtadieni, spalio 16 d. ir i 
torontiečiai galės pasigėrėti gar
siausio ukrainiečių banduristų 
ansamblio koncertu Massey 
Hall. Į didmiestį ateis laki ste
pių dvasia.

Šis banduristų ansamblis bu
vo Įkurtas 1923 m. Ukrainoje ir 
iki pat šio karo koncertuodavo 
sovietinėie Ukrainoje bei visoje 
Sovietų Sąjungoje. Karo metu 
dauguma jo narių pateko i vaka
rus ir į Sovietų Sąjungą nebe
grįžo. Jie 1949 m. vėl susibūrė 
JAV ir vėl koncertuoja po visą 
pasaulį. Netrukus- jie išvyksta

viduramžių pabaigoje pasisko-! tadienil-‘ vakarais AV p. salėje, 
lintas iš vakarų ir i

Kviečia parapiječius j Tietu- 
’ viską talką. Aušros Vartų para
pija rengiasi statyti laiptus baž
nyčios fronte iš De Seve gatvės.

čiausia Į Madridą), tad šis kon
certas Massey Hall bus jų atsi
sveikinimo koncertas.

( Jų programoje ukrainiečių 
; liaudies dainos, baladės, religinė 
i muzika. Ansamblio vadovai: Hr. 
į Kytaski ir Vol. Bosyk. (Žr. skel
bimą šiame pat psl.)..

■ : Sergą
i Jono Grinsko, jau septynias 
savaites gulinčio šv. Juozapo li-

I goninėję, svekata gerokai pa
blogėjo. General ligoninėje sėk
mingai - operuotas J. Stanaitis.

j Šv. Mykolo ligoninėje operuota 
Į A. Sungailienė.

Išnuomojamas frontinis kambarys vyrui 
su maistu. Bloor - Symington rajone. 
Td. LE. 2-6922.

Išnuomojami 2 komb. ir virtuvė II augš- 
tc su baldais, ir 1 kambarys III augšte, 
prie šv. Jono parapijos. Yra vieta maši
nai. Tei. EM. 8-4189.

Išnuomojamas ' butas Jš 3 kambariu ir 
virtuvės ir atskiro prausykla, I augšte. 
54 Galley Ave. Tel. LE. 2-9241.

Išnuomojamas kambarys viengungiui. 
Galima naudotis virtuve. EM. 3-9990.

SKUBIAI PARDUODAMI BALDAI: sofa, 
fotelis, kavos staliukas, rašomas stalas 
k virtuvės baldai. Skambinti po 7 vai. 
vak. LE. 1-3302.

B A> TIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas* turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realį, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-14Q3 

TORONTO

’ Stanaitis, pamergėmis — Bro-’ 
nė Lungytė ir Stanaitytė. . *

Vakare vestuvių pokylis vyko; 
ukrainiečių salėje. Svečių buvo- 
per 60. Pokylis pradėtas malda. 
Daug svečių buvo iš Niujorko —• 
Žydonaitė~ ir kt., Čikagos — 
Rutkauskai, Toronto — Sinke
vičiai, Hamiltono — Samusis,i 
Detroito — trys daktarai: Ma-' 
jauskasj Žemaitis. Prialgauskas 
su šeimomis. Windsor© pusė ko
lonijos ir visi choristai.

Laike pokylio jautrią kalbą 
pasakė vieto? klebonas ir dr.. 
Majauskas. Palinkėta gražiausių 
ir šviesiausių metų. .į

Šokiams grojo vokiečių kape
la. Šaunus buvo stalo komen
dantas M- Šilinskas. Jis visus 
matė. Labai esame dėkingi vi- 
soms šeimininkėms: Juškaus- 
kienei, Slonskienei, Emilijai Ba- 
risienei ir visoms. Jos daug triū
sė. Labai linksmai praėjo ves
tuvių pokylis, kokis retai čia pas 
mus Windsore esti. Jauniesiems 
visi linkime gražaus ir saulėto 
gyvenimo. Dieve laimink juosIJ

z. .

GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 
ŽEME STATYBAI, INVESTAVIMUI, 

UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 
• REIKALINGA NAMAMS PArKCLA, 

DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ), 
K R E I P RITĖ 

DISTRICT ESTATE BROKERS
ADAMONIS ir BUDRIŪNĄS 

Pirmoji Montrcaly Lietuviu Real Estate Įstaiga 
Noęici Montreal Real Estate Beard 

177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI. 

Apyvarta 1957 m.-siekė $1.000.000,00.

1D. N. BALTRUKONIS 
F. YASUTIS 
A. MARKEVIČIUS

s

■v*

Automob'liui, važiuojančiam j Čikagą 
ilgajam savaitgaliui .yra keleivis. Telef.1 
RO. 7-3040. Į

PARDUODAMA OBUOLIŲ SUNKA 
WIUI DARYTI

LAPPS BROS.
- Markham, Ont. Telef. 262-J3

408 Roncesvalles Ave. : Tel. LE. 5-1344
kampas Howard Park

Margis Drug Store
.• JOHN V MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
: LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus. ‘
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo'daiktų, paskąmbirki i e, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite j 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, zųbra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VIS* 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1941

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

RA. 2-6152-

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

Užsakvmai priimami ir naštų.

CR. 6-5075 J. SKUČAS
LA. 2-7879
OR. 1-8951 E. YAFFE — Sekretorė.

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. .Turkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 8-2664
Vakarais HU. 9-1543 1

SWANSEA 
$7.000 įmokėti, 7 kartibariai, .atskiras names, vandeniu alyva, 
apšildomas, 2 virtuvės. 2 vonios, moderniškas namas, žaidimų 
kambarys, privatus įvažiavimas, garažas. Viso prašoma $22.500.

DUNDAS -SHAW
$2 000 įmokėti, 8 kambariai, nepereinami, 2 garažai. Prašoma 
$14.000. Vienas morgič’us JO metų balansui.

' INDIAN RD.
$4 000 įmokėti, 6 kambariai, atskiras namas, 2 mo ierniškos vit-- 
♦vvės alvva apšildomas. įvažiavimas iš priekio. Prašoma kaina. 
$16.900, lengvos išmokėjimo sąlygos. .*^2

RĘIKAUNGI NAMAI PARDAVIMUI. 3


