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Kristaus karalyste
Nors žmogiškasis protas greitai pasimeta beieškodamas tik

rosios tiesos, tačiau įstengia suvokti buvimą Dievo karalystės. 
Dieviškoji karalystė nuostabiai apsireiškia visuotina tvarka ir 
yra ne kas kita, kaip pasaulio valdžia.

Žmogus, kuris į šią mintį įsigilina, randa atsaką į daugelį 
šio gyvenimo paslapčių ir nusiramina artindamasis prie tiesos. 
Kas slankioja tuščiažodinių teorijų labirintuose, tas neįsijungia 
į Dievo norimą bendruomenę ir lieka suskaldytu griaunamuo
ju atomu.

Regimu būdu Dievo karalystę atnešė pasaulin Kristus. Žmo
nių neteisingumo tribunole be jokių kompromisų Jis paskelbė ją 
esant ne dėl žemiško gerbūvio, amžiną ir dievišką; kad žmogus 
negyvena vien duona, kad medžiaginės vertybės turi nusilenkti 
dvasiai, kad visų įstatymų ir pareigų esmė yra meilė Dievui, 
kuria remiasi Kristaus karalystė, išsiskleidžianti žemėje taika 
ir teisingumu, amžinybėje atsiverianti išganymu.

Jau dvidešimt amžių Kristaus karalystė egzistuoja. Pačios 
gražiausios ir didžiausios vertybės sukurtos jos ribose. Jai pri
klauso rinktinės sielos ir protai. Kiekvieno jos nario intelektua
linė ir moralinė vertė matuojama ne smegenų išsipūtimu, bet 
atsidavimu Kristaus įstatymams.

Tiek pat amžių prieš tą pačią karalystę siaučia titaninė kova, 
kurios tikslas yra nepatekti į Kristaus karalystę ir dargi ją griau
ti iš vidaus ir lauko. Pati pavojingiausia, modernumo skraiste 
dengiama, herezija yra neutralumas Dievo akivaizdoje, nes pa
siskelbusius neutraliais Dievas vadina priešais:“Kas ne su manim, 
tas prieš mane”. Blogiausia, kad tokie Dievo karalystės dezerty
rai, užsidarę savo surambėjusioje, apdulkėjusioje, ir antgamtinio 
malonės spindulio neapšviestoje sieloje, negali pajusti mizeri
jos, kurioje jie randasi. Ligonis, dėdamasis sveiku, nei nesigydo.

Priklausyti Kristaus karalystei neužtenka išpažinti jos istori
nį įkūrimą — skaičiuoti metus- nuo Kristaus gimimo. Reikalinga 
ją įgyvendinti pavienio ir visuomenės sąžinėje. Ar Kristus nesa
kė, kad “Dievo karalystė yra jumyse”?

Šviesūs protai ir stiprios valios į dievišką, karalystę veržiasi 
bei kovoja už jos įgyvendinimą, nykštukai painiojasi, nedorieji 
norėtų jos ir vardą panaikinti. Visi įsukti į kovą. Kristus ir Jo 
karalystė pasidarius visuotinu ginčytinumo objektu. Nė vienas 
iš šių grumtynių tiesioginiu ar netiesioginiu būdu neatsipalai
duoja. Tačiau, kai Kristaus dominija susvyruoja, žmonėse -jjasfc 
reiškia, gaivališkoji-^s^ tuo^pačiu 
stabai,- tikroji
mająi laisvėj himnus, Kūrf-yTS. he;ka^ita, kaip neBis^^rancfai.

Nėra ir negali' būti didesnio vergo už tą, kuris atsipalaidojo 
nuo Kristaus karalystės konstitucijos — nuo Evangelijos dėsnių. 
Jis tapo aukso ar savo aistrų vergu, partijos ar kitų nuomonės 
Įrankiu, savo moralinio skurdo kroviniu: visų vergas, kadangi 
praradęs Dievo karalystės laisvę, kurią Bažnyčia gražiai išreiš
kia maldoje: “Servire Deo regnare ėst — Dievui tarnauti reiškia 
karaliauti”.
. Šalia Kristaus karalystės kuriama civilizacija pačiai žmoni
jai darosi nepakeliama našta ir net grėsmė. Nekalbant jau apie 
suniekinimą žmogiškosios asmenybės moralinėj plotmėj, fizinis 
sunaikinimas pakibęs virš žmonijos galvų. Gilioj senovėj dva- 

' šiai atgauti žmonės pasitraukdavo į dykumas. Dabar ir ten sprog
dinami atomai, kurių paskirtis, bent ligi šiol, tikrai nesiderina su 
dieviškosios karalystės dėsniais.

Mūsų laikais, kurie pilni tikrai neginčytinų blogybių, kurias 
ir aklieji mato, reikalinga pasauliui sugrįžti į Kristaus karalys
tę. Tam priminti ir paskatinti popiežius Pijus XI 1925 m. įsteigė 
liturginę Kristaus Karaliaus šventę ir paskyrė paskutinį spalio 
Sekmadienį, kad visas pasaulis pasivestų Jo karalystei ir išpažin
tų Jį tikruoju Valdovu, turinčiu teisės dominuoti visose tautose 
ir pavienių žmonių sielose. T. Modestas, OFM.

KAS NAUJO
Lenkų Kongresas - bendruo

menė turėjo atstovų suvažiavi
mą Toronte. Jame buvo plačiai 
diskutuotas Quebece saugojamų 
Lenkijos istorinių brangenybių 
likimas. Vieni siūlė daryti žy
gių, kad jos tuojau būtų grą
žintos Lenkijos vyriausybei, ki
ti — laukti kol ateis laisva Len
kija. Pagaliau buvo priimta ben
dra rezoliucija, rekomenduojan
ti bendradarbiavimą abiejų vy
riausybių — komunistinės ir iš
eivijos; esą turi būti pasirūpin
ta, kad brangenybės nesugestų. 
Dalis atstovų visdėlto pasisakė 
veiksią už brangenybių grąžini
mą dabartinei Lenkijai. Be to, 
kongresas nutarė padėkoti Ka
nados vyriausybei už pastangas 
pasaulio taikai, bet kartu pabrė
žė. kad įtampa R. ir C. Europoj 
gali būti pašalinta tiktai grą
žinus jai politinę ir ūkinę lais
vę. Jis kreipėsi į Kanados vy
riausybę prašydamas: remti 
ūkiškai R. ir C. Europos kraš
tus, pripažinti dabartinės Lenki
jos vakarų sienas, pripažinti ka
ro veteranų privilegijas abiejų 
karų lenkų kariams. Kongreso 
pirm, išrinktas Z. Jaworski iš 
Toronto.

KANADOJE’
dėti prie pasaulio žydų prob
lemų išsprendimo. Co-pirminin- 
ku išrinktas L. Freiman iš Ota
vos, sionistų org. pirm. Be mi
nėtos tarybos Kanados žydai dar 
turi United Jewish Appeal ir 
United Jewish Relief Program 
organizacijas, kurios surenka 
milžiniškas sumas žydų reika
lams. x ,

Kalėjimų sistemos pertvarky
mas buvo nutartas feder. vy
riausybės ir prov. vyriausybių 
atstovų. Pagal naują planą, fe
der. vyriausybės kalėjimuose 
bus laikomi nusikaltėliai, atlie
ką vienerių ar daugiau metų 
bausmes. Ikišiol buvo laikomasi 
2 metų ribos. Kanados feder. ka
lėjimuose šiuo metu yra 5.900, 
provinciniuose ir savivaldybi- 
niuose — 15.000 kalinių. Nauja
sis planas palengvins provincijų 
ir savivaldybių naštą. Tam rei
kalui feder. vyriausybės turės 
išleisti milijonus dol. naujiems 
pastatams. Pląnas bus pradėtas 
vykdyti maždaug už trijų metų. 
Be to, konferencija nutarė ne
siųsti j suaugusių kalėjimą nu
sikaltėlių neturinčių 16 m., ne
bent jie būtų nuteisti už žmog
žudystę ar prievartavimą.
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Atsisveikino su Pijumi:
Nors popiežius Pijus XII buvo 

palaidotas praėjusį pirmadienį, 
ištisą savaitę Romoje už jo vė
lę buvo laikomos pamaldos šv. 
Petro bazilikoj. Sekmadienį 
įvyko baigiamosios iškilmingos 
gedulo pamaldos, kuriose daly
vavo 45 kardinolai, 53 vyriau
sybių atstovai, visa eilė trem
ties vyriausybių atstovų, jų tar-jyra jau 45 kai 
pe ir Lietuvos atstovas. Atsisvei- Varšuvos- L __
kinamąjį pamokslą pasakė vysk, szynski, kuris minių buvo su- 
A. Cicognani, vienas Vatikano tiktas su ovacijomis-Kardinolas 
pareigūnų. Iškilmės buvo per- j Constantini, italas, ^belaukdamas 
duotos per televiziją. Po 2 vai. rinkimų, mirė; liko 37 neitalai 
užtrukusių iškilmių oficialios •( du jų — iš Vengrijos ir Jugo- 
delegacijos buvo priimtos visos 
kardinolų kolegijos’ konsistori
jos salėje. Pirmiausia buvo pri
imtos Airijos ir Italijos delega
cijos, po jų JAV delegacija su 
Dulles priešaky.

Spaudoj pasklido žinių, kad 
Pijus XII palikęs slaptų raštų, 
liečiančių naujas bažnytines re
formas, numatytų kardinolų są- - labui.

rašą ir pan. Neoficū 
kano pareigūnų žfn 
XII planavęs visą Į 
B-os valdyme, be 
skyrimas pagal baži 
rįs būti paskelbtas- 
žiaus žodžiu.

Tuo tarpu ruošii 
mams naujo popusa

kardinoli

pmis Vati- 
mis, Pijus 
ę reformų 
kardinolų 

t. teisę tu- 
rvu popie-

įžnasi rinki- 
įais. Romoje 
fc jjį tarpe ir 
s St. Wy-

dinolas

slavijos) ir 17 italų.: •.
Maskvos radijo komentatorius f 

P. Ivanov italų kalba pareiškė, ■ 
kad miręs popiežius buvęs reak- ‘ 
cionierius ir kad naujasis gal-

žiūrint ideologinių skirtumų yra 
jmanomas bendradarbiavimas 
tarp Vatikano ir Maskvos taikos

NEPRIKLAUSOMUMO POLITIKA
ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke

Pasaulio Lietuvių Bendruo- | realistai - kritikai -kvietė pastu- 
menės Valdybos Sveikinimo de- diiuoti istorija ir . suprasti, jog 
klaracija Niujorke buvo kaiku- dabartinė S. Sąjungą nėra vie
nų aštriai kritikuojama. Svars-Į nintelė valstybė, kuri žaidė lie- 
tydami PLB V-bos “Žodį Lietu-j tuvių likimu. Jie aūle JAV ar 
viams“ jie bodėjosi nusibodusio- i Kanados spaudoj -rasti viešosios 
mis frazėmis, kurios niekuo ne-j opinijos tikrąjį nusistatymą - iš
siskyrė nuo eilės kitų vidaus ir laikyti dabartinį stalus quo ir 
“tarptautinės” lietuvių politikos stengtis užmegzti, kaip galima;
‘veiksnių yęiksnelių”. Klausta,

pa- 
ko-

hub realaus^Lieį|Mi5ht^akt9riaus 
tik Soviėtų'įSąjungos? Apgailes
tauta, kad- Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė nerado reikalinga 
pasistudįjuoti Pasaulio Žydų 
Bendruomenės veikimo progra
mos metodų, bendruomenės, 
kuri pergyveno ne vieną impe
riją, diktatorių, ir ilgainiui įga
lino Izraelio atkūrimą.

Sovietija pasiliks
Netikėtai aštrūs kritikai, 

Niujorke geriau jausdami 
saulinio pulso ritmą, klausė
dėl PLB Valdyba nedrįsta ar ne
mato reikalo žvelgti tautos atei
tim kaip ir kiti politiniai veiks
niai? Praeities “Lietuvos Res
publikos” nykstančių diplomatų 
darbas buvo retkartinėmis noto
mis priminti kolegoms sostinėse 
“įsitikinimą”, jog JAV-bės vado
vavimu bus privesta prie Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo”. Teoretiškai JAV-bių poli
tika Lietuvos atžvilgiu ir buvo 
tokia. Tai liudija spalio 13 d. JA 
V-bių delegacijos prie JT laiš
kas, kuriuo amabsadorius Lodge 
primena, kad kiekviena proga 
JAV-bės prisimena sovietų ne
teisybę Lietuvai ir kad tai bus 
primenama ir ateity!. Praktiš
kai betgi, Lietuvos byla buvo 
ignoruojama tiek JAV viešosios 
opinijos, tiek politiniuose ar 
kultūriniuose sluogsniuose, pri
vačiai jiems nusistebint naivu
mu žmonių, kurie tikisi “politi
nės nepriklausomybės” tautelei 
sovietinės galybės pašonėj. Šie

A F. Vt' 7-į '■

geresnius ryšius siįJSoy: Sąjun-f 
ga. Labai tipįškat^yoriiemokra- 
^4idv^^J,^gnspno^aĮ- 
ba Milwaukee, -Minn., praėjusį 
šeštadeinį. Esą Sov. Sąjunga tu
ri neišmatuojamus išteklius, 
energiją ir pasiryžimą visur pra
lenkti Ameriką ar tai pp. Eisen- 
howeriui ir Dulles patinka ar 
ne ... Būtina stiprinti kultūri
nius, prekybinius ir turizmo ry
šius... Stengtis juos užmegzti 
ir žiūrėti kas bus... Visuotinių 
revoliucinių permainų bėgyje 
ateitis priklauso tik tiems, kurie 
sugeba šias permainas suvokti 
ir prisitaikyti...

Steigs ryšiui su Lietuva 
Draugiją
Grupė iniciatorių Niujorke pa

skelbė bursią lietuvius kultūri- ____  _____ __ ____ __
ninkus “Kultūriniams Ryšiums svetimtaučiams, jog lietuvių 
su Lietuva Draugijon”. Jie tai tauta yra pajėgi bent savitam 
darysią su JAV-bių vyriausybės : kultūriniam gyvenimui, nors 

okupantai ir nenori jiems tos 
teisės pripažinti.

g®

J. Van Eyck
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goms reikės vadovaujančių lie
tuvių intelektualų objektyvaus 
dabartinės lietuvių tautos padė
ties bendrame tautiniame foru- 

j me supratimo ir drąsos. Juk jie 
turi būti suinteresuoti lietuvių 
tautos ateitim ir siekti įrodyti
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Berlyno mažėjus

Savaitės įvykiai

Žydų vadai, susirinkę Otavo
je, įsteigė Kanados žydų tary
bą. kurios pagrindinis uždavi
nys — telkti lėšas pasaulio žydų 
reikalams. Surinktos lėšos Ka
nadoj bus persiunčiamos užjūrio 
atitinkamoms žydų organizaci
joms. Pasak tarybos pirmininko 
S. Bronfman iš Montrėalio, žy
dų kongreso pirm., Kanados 245 
tūkstančiai žydų esą turtingiau
si pasaulyje ir todėl turį prisi-

Miestuose gyventojų skaičius 
smarkiai pakilo: 1956 m. pasie
kė 10.714.855. Tarp 1951-56 m. 
kaimų gyventoju skaičius padi
dėjo tik 174.144, t.y. 3.4%, o 
miestiečių — 1.897.218, ty. 92% 
viso gyv. prieauglio. Ontario 
provincija yra labiausiai sumies- 
tinta — trys ketvirtadaliai žmo
nių gyvena miestuose. B. Ko
lumbijoj ir Quebece 70% gyve-

na miestuose. P. E. Island ir Sa
skatchewan prov. 1956 m. dau
guma gyveno kaimuose, nors 
pastaraisiais metais ir jie pasu
ko daugiau į miestus: P.E. Island 
kaimų gyv. skaičius sumažėjo 
6.7%, Saskatchewane — 3.6%.

Skiepijimas nuo polio Ontario 
provincijoje yra planuojamas 
padaryti masiniu. Prov. vyriau
sybė svarsto atitinkamus pla
nus suaugusiems. Sveikatos mi- 
nisteris Phillips pareiškė, kad 
polio serumas duodamas nemo
kamai, o gydytojo patarnavimas 
už tris skiepijimus neturėtų būti 
brangesnis kaip $9 vienam as
meniui. Manoma suorganizuoti 
specialius centrus, kur visi su
augusieji būtų skiepijami nemo
kamai. Kol tai bus padaryta, su
interesuotieji galės kreiptis į gy
dytojus-; negalintieji atsilyginti 
— j vietines labdaros organiza
cijas.

N. Scotia provincija prisidėjo 
prie visuotinės sveikatos ap- 
draudos plano. Tai septinta pro
vincija įsijungianti į planą, ku
ris pradės veikti nuo 1959 m. 
sausio 1 d.

Gen. De Gaulle skina vieną pergalę po kitos. Neseniai jo ini
ciatyva paruoštoji nauja Prancūzijos konstitucija susilaukė visuo
tinio pritarimo, o praėjusią savaitę — jo įsakymas Alžerijos ka
riams pasitraukti iš politinės veiklos. Gen. Massu, parašiutininkų 
vadas ir viešojo saugumo komiteto pirmininkas, pirmasis pakluso 
De Gaulle įsakymui ir, nepaisydamas civilinių komitetų narių pro
testų, išėjo iš posėdžio. Juo pasekė ir kiti kariai. Komitetas bandė 
spirtis prieš De Gaulle, pasiuntė du atstovu Paryžiun, paskelbė 
visuotini streiką ir pašaukė minias viešoms demonstracijoms. Iš 
to betgi niekas neišėjo: gen. Salan, Alžerijos karinis ir civilinis 
gubernatorius streiką uždraudė 
o pačiame komitete atsirado 
nuomonių skirtumų, ir streikas 
buvo atšauktas. Skirtą dieną Al
žerijos miestų gatvėse turėjo pa
sirodyti protestuojančios minios, 
bet niekas beveik nepasirodė. 
Tuo būdu De Gaulle laimėjo ir 
šį kartą. Tai pakėlė jo prestižą 
pačioj Prancūzijoj: net tokie 
priešai kaip radikalas Mendes- 
France palankiai atsiliepė. To
kioj nuotaikoj prasidėjo ruoša 
lapkričio 23 d. rinkimams į 
Prancūzijos parlamentą pagal 
naująją konstituciją ir naują 
rinkimų įstatymą. Juose daly
vaus ir.Alžerija. Pastarosios at
stovai. pagal De Gaulle norą, tu
rį būti išrinkti nevaržomai.

Arabai riejasi
Kairo mieste, Jungt. Arabų 

jResp. sostinėj, Įvyko Arabų Ly- 
! gos posėdis, specialiai skirtas 

M .. m ■ a priėmimui naujųjų narių — Tu-Duties Formozos painiavoser : stovas jau pirmojoj Kalboi puo- ------------ ro------------- -----z
jungininkas yra įsitikinęs, kad j ’.ė Nasserio politiką, kaltinda- bent 6 mėn. Esą jis buvo patek
tai būtina jo egzistencijai. Kaip mas Jungt. Arabų Respubliką, kęs planą po išsikėlimo Prancū- 
bus betgi pasielgta praktikoj, kad ji kišasi į Tunizijos reikalus, zijos Normandijoj veržtis į Vo- 
vargiai plačioji visuomenė suži- dominuoja Lygos posėdžius bei! kietijos pramonės centrą Ruhr 
nos. Užsienio, r. min. Dulles iš- diktuoja josios politika. JAR de- sritį kylio forma. Jo planas bu- 
skrido *į Formozą pertvarkyti legacija išėjo iš posėdžio pro- vęs betgi atmestas ir priimtas 
politinių reikalų bei rasti kinie- testuodama. Kai vėliau JAR de- Eisenhowerio “plačiojo fronto” 
čiams nacionalistams ir komu- legacija liko pakviesta grįžti, o planas, kuris praktikoj pasiro- 
nistams priimtiną kompromisą. Tunizijos delegato pareiškimas dęs netinkamas, nes nebuvę 
Jo kelionė ėjo betgi per Romą, išbrauktas iš posėdžio protoko- . įmanoma tokiam frontui suorga- 
kur drauge su buv. ambasadore lų. Tunizijos delegacija nebe- nizuoti tiekimo; tai sulėtinę žy- 
konvertite B. Luce dalyvavo atėio posėdin. Tunizijos gi vy- Į gi. ir vokiečiai suskubę persi- 
pedulingose pamaldose už Pijų riausybė paskelbė nutraukianti į tvarkyti bei pradėti priešpuolį 
XII, ir per Londoną, kur tarėsi diplomatinius santvkius su JA;Ardėnų srityje. Eisenhoweris 
^ormozos reikalais su britų po- Respublika. Prez. Burgiba paša-1 atsakė, kad už jo planą kalba 
litikais. kė kalbą parlamente apkaltinda- i faktai: karas po išsikėlimo Euro-

-----  mas Nasserj pavojingai flirtuo- poj buvo baigtas per 11 mėn., 
Iš Libano britų kariniai dali- • jant su sovietais ir traukiant nors buvo manvta, kad reikės 2 

niai pradėjo pasitraukimo ope- arabų kraštus jų įtakon. Tuo bū- metu. Panaši buvusi ir. Chur- 
i du arabų vienybei liko suduotas chillio nuomonė.

. . . !; kultūriniam gyvenimui,
žinia, tikėdamiesi jos bendradar
biavimo, nes jos nekartą yra de
klaravusios draugiškumą lietu
vių tautai bei norą matyti ją sa
varankišką. Draugija organizuos 
išeivijos lietuvių kultūrinį ben
dravimą su Tėvyne: ruoš paro
das, gastroles, intelektualų ir 
profesionalų vizitus, skatins jau
nimo korespondenciją, apsikeiti
mą kultūriniais filmais ir t.t. Ti
kimasi, kad Sov. Sąjungos vy
riausybė palengvins šią inicia
tyvą įgalindama taipgi Vilniuje 
lietuvių kultūrininkų “Kultūri
niams Ryšiams su Išeivija Drau
giją”. Iniciatoriai neslepia sun
kumų, kurie jų laukia. Kaikurie 
išeivijoj ir tėvynėj ne vien dėl 
principinių sumetimų bandys 
draugijos planus iškreipti, pri
mesti jai “tai kuo patys kve
pia”. Šioj skilty jau anksčiau mi
nėta šitokios draugijos įkūrimo 
reikalingumas susilaukė gana 
palankaus svarstymo Sov. Są
jungos delegacijoj prie JTautų, 
kurios sąstate yra “LTSR užs. r. 
ministeris”. Naujoms pastan-

LEIS ĮVAŽIUOTI I 
LIETUVĄ?

Anglijoje gyvenąs lietuvis Jo
nas- Virbickas, kaip pats sakosi, 
plieno liejyklos darbininkas “L. 
Balso” Nr. 40 pasakoja apie savo 
kelionę su ekskursija po Sovietų 
Sąjungą. Pabaigoje jis rašo: 
“Tik praėjusią savaitę, pradžio- 
j rugsėjo, gavau laišką iš TSRS 
konsulo, kuriame praneša, kad 
lietuviai, kurie apsigyvenę Bri- 
tanijoie, jei nori, gali pasisve
čiuoti šimtinėje. Reikia kreiptis 
pas TSRS konsulą Londone vi
zų”.

Kodėl jam konsulas parašė, 
jis nepaaiškina. Bet ar tuo galės 
pasinaudoti daug lietuvių, ten
ka labai abejoti, nes į Lietuvą 
neįleidžiami jokie turistai. Ne
bent įleistų tokiuos, kaip buvę 
Kanados lietuvių “delegatai”.

naujas smūgis-, kuris apsunkins 
ir nepriklausomos Alžerijos vy
riausybę, įsikūrusią Kaire. Iki- 
šiol pastaroji naudojosi ir J AR 
ir Tunizijos parama. Nors jai 
Arabų Lyga paskyrė finansinę 
paramą $34 mil., tačiau politinių 
uždavinių vykdymas be Tunizi
jos, Alžerijos- kaimynės, bend
radarbiavimo vargiai bus įma
nomas. O Burgibos - Nasserio 
susikirtimo pagrinde glūdi senas 
politinis ginčas; mat, Nasseris 
globoja didžiausią politinį Bur
gibos- priešą Salah Ben Jusef, 
kuris drauge su Burgiba kovojo 
už nepriklausomybę, liet 1956 m, 
buvo nuteistas mirti ir JAR te
bėra neišduotas.

Generolų nuomonės
Maršalas Montgamery, išėjęs 

iš aktyvios karinės tarnybos, pa
skelbė savo atsiminimus apie II 
D. karą. Juose jis kritikuoja gen. 
Eisenhowerio strategiją, kuri 
bereikalingai prailginusi karą

Kinijos pakrantėse kanuolės 
nebetyli; vyksta intensyvios de
rybos ir Varšuvoj ir Formozoj. 
Siekiama surasti kompromisą. 
Pas gen. Čiangkaišeką lankėsi 
JAV gynybos ministeris McEl
roy ir ilgokai tarėsi. Viešai nie
ko nebuvo paskelbta, tačiau ma
noma, kad buvo bandyta paveik
ti nacionalistus atitraukti dalį 
savo karinių pajėgų iš raud. Ki
nijos pakrančių salų ir vietoj jų 
sustiprinti Formozos gynybą 
moderniaisiais raketiniais gink
lais. Kaip matyti iš viešų JAV 
pareiškimų, amerikiečiai yra nu
sistatę neversti Čiangkaišeko 
atitraukti savo kariuomenę iš 
pakrančių salų, jei jis kaip są-i racijas.

Eisenhoweris
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GEDIMINAS GALVA

Apskritimo kvadratai

Trys mėnesiai BALFo Centre
Pajamų liepos, rugpiūčio ir 

rugsėjo mėn. turėta per $40.000 
daugiausia bendrai šalpai (arti 
$14J)00) ir Vasario 16 gimnazi
jai ($4.700). Gauta iš JAV vy
riausybės 116 000 svarų maisto, 
iš JAV lietuvių per 3.000 svarų 
rūbų bei 710 egz. knygų. Surin
kęs $40-000, BALFas išleido $50. 
000. Didžioji dalis šalpos nuėjo 
lietuviams į Lenkiją, į Punską, 
po to sekė Lietuva, Sibiras. Va
sario 16 gimnazijai persiųsti vi
si aukotojų pinigai, bet lėšų ten 
labai, trūksta net būtiniausioms 
sąskaitoms apmokėti.

Už. geležinės Uždangos per 
paskutinius tris mėnesius pa- 

- siųsta 700 siuntiniu, daugumoj 
vaistų. BALFo centras tiesiogi
niai iš JAV gamyklų gaudamas 
dideles nuolaidas nupirko ir iš
siuntė už $1.500 specialių vaistų.

Rūbų siuntų klausimas sun
kiai sprendžiamas. Aišku, kad 
okupantai BALFui jokių privi
legijų nedavė ir neduos. Tik į 
Lenkiją galima buvo pasiųsti 270 
siuntinių dėvėtų rūbų. Kitur ga
lima siųsti vien naujus rūbus ir 
mokėti visokius visokiausius 
mokesčius. BALFas dalies tų 
mokesčių galėtų išvengti (atsi
sakydamas tarpininkų), bet vis 
dar daug jų liks. Galima sutau
pyti urmu superkant medžiagas, 
urmu organizuojant siuntimą 
lengviau gauti nuolaidas agen
tūrose, o vis tų išlaidų bus daug, 
ir kaikas vistiek manys, kad B A 
LFas nuėjo į verslą. O faktas: 
ne tik negalim jokio verslo pra
dėti, bet tiesioginiam šalpos dar
bui neužtenkanti rankų.

BALFas ir lietuviai Lenkijoj. 
Per tris mėnesius išsiuntėm 270 
siuntinių. Daugiau fiziškai ne
pajėgiame. Juk reikia atrinkti, 
pritaikyti, supakuoti, sąrašus su
dalyti. Milžiniškas tai darbas. 
Jei ne savanoriai - talkininkai 
Miunchene, nebūtume įstengę. 
Darbas eina toliau. Negerai, kad 
mes neįstengiame visų reikalin- 

7 gų prašymų patehkfntl dar blo
giau, kad daugis Punske gauna 
po kelis ar kelioliką siuntinių, 
kai kiti nei vieno, o yra pagal
bos labai reikalingi. Gauna per
daug tie, kurie visur prašo, o. 
siuntėjai (ypač iš Kanados) BA 
LFui nepraneša, kam jie nusiun
čia. Gražus tų visu veikėjų užsi
mojimas, bet ar tikslus, ar nėra

tai jėgų eikvojimas, jei neveda
mos kartotekos vienoje vietoje. 
Siųskite kam norite, mielieji, 
gerai darote, tik parašykite BAL 
Fui, kitaip Punske kyla didelis 
erzelis. Viso to blogi rezultatai 
jau mums gerai žinomi.

Ar BALFo siuntiniai nueina? 
Taip, vaistai kol kas visi nuėjo. 
Skundų negirdėjom. Tik su kny
gomis į Lenkiją sunkiau. Reli
ginės knygos (kurių mes turim 
pakankamai) dažnai dingsta be 
“pakvitavimo”. Tenka siųsti in
dividualiai užrašius dedikaciją 
“dar”, o ir tas ne visad nueina. 
Visiškai aišku, kad iš tų vogtų 
maldaknygių niekas nesimel
džia, nes jau senovės lietuviai 
sakydavo: “Velnias bijo Kry
žiaus”. Pasirodo ir XX a. velniu
kų dar daug esama. Kažkokie 
velniukai išima geresnius rūbus, 
ar juos pakeičia.

Rūbų, maisto siuntos į Lietu
vą, Sibirą nueina, nes jos ap
draustos, bet ir ten jokių religi
nių dalykų negalima siųsti, ne
ima išsiuntimo agentūros.

Kun. L. Jankus
BALFo centro reikalų vedėjas.

Kiekvienas karas, nekalto Į Visa tai 
kraujo praliejimas, veik visuo-' kos politikos vardu. Nūd 
met turėjo politinę kainą. Pas-ikarie ’* 
tarasis pasaulinis karas visas *”f1' 
aukas, milijonų mirtį ir nepa
prastą gyvųjų skausmą padarė 
beverčiu. Jis sugebėjo daug ką 
sugriauti, bet jo išdavoje palik
ta apstybė atvirų žaizdų. Ban
dyta spręsti seną geometrinį už
davinį — apskritimą matuoti 
kvadratais. Gyvos tautos pada
lintos, laisvos tautos vergijon 
pasmerktos. Daugumos tautų 
pavergimas paženklintas diplo
matiniu antspaudu. Ir kai komu- 
nistinamų tautų atstovai atsisė
do Vašingtone pripažinta dabar
tinė padėtis. Tik Pabaltijo ir Ki
nijos patekimas į akūlos skran
dį iki šio meto dar nepripažin
tas, nors tai nereiškia kovą dėl 
jų laisvės.

Nei taika, nei karas
Šiame pokaryje pradėtas šal

tasis karas, ištiesų nėra karu, 
tačiau ir taikos nežada. Visuoti
nio karo paskutinis šūvis, pasku
tinės aukos ir kenčiančių skun
do aidai neatmetė visuotinės tai
kos ir politinės pusiausvyros. 
Sudarytos laikinės sienos tikin
tis jas pakeisti.

Didįjį slibiną seka maži slibi- 
nėliai — vietiniai karai, kurie 
buvo ryklūs, bet nieko gero ne
atnešė, pav. Korėjoj. Indokinijoj 
įgyvendintas naujas krašto pa
dalinimas. Vien Austrija buvo 
išgelbėta iš komunizmo nasrų.]

Šuolis į pavojus

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gąuti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumeriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai n u reguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visus augščicu 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 durnų vamzdžius nuo rūdy- 
Jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE” 
(Pabaiga).

Mirtina tyla apgaubė mus, 
jam tai ištarus. Mes tik žiūrėjo
me į jį. Ar tai naujos rūšies triu
kas, naujos rūšies mūsų terori
zavimas?

— Po velniais, aš daugiau ju
mis nebetikiu, — pagaliau pra
šneko amerikonas suardydamas 
mirtiną tylą.

— Tai tiesa. Geriau nesigin
čykime dėl to. Eikite kartu su 
manim visi, — tarė parodyda
mas ranka sekti jį.

~-r- Visi jūs skrisite^į Kiivą... 
\ ra ra ra ‘ '

Kol mes skridome į Kiivą, dar 
turėjome išbūti visą savaitę ae
rodromo ligoninėje, kad išrūdy
tumėme panašūs vėl į žmones.

Pirmas dvi dienas nieko ne
galėjome daryti, kaip tik mie
goti. Paskiau palengva jėgos 
pradėjo grįžti, palengva pradė
jome atsigauti ir atsikratyti “ka- 
takomboje” pergyvento slogu
čio, pradėjome pastebėti drau- 
giškesnius ligoninės tarnautojų 
šypsnius. Karas buvo tikrai jau 
pasibaigęs. Naktimis mes girdė
jome už langų girtų dainas ir 
šauksmus, kurie nedavė ramy
bės miegoti.

Po savaitės ligoninėje mums 
buvo pasakyta, kad transporto 
lėktuvas nuveš mus į Kiivą. Tai 
pirmoji mūsų kelionės dalis link 
namų. Majoras Saburov jau lau
kė mūsų aerodrome. Jis su di
delių šypsniu pasitiko mus. Iš
tikrųjų jis atrodė dar tebešven- 
čiąs dėl karo galo.

— Ach, jūs gerai atrodote! 
puiku! Už kelių dienų jau būsi
te namie. Taip, greitai jau pa
sakysite sudie Rusijai. Aš ti
kiu, kad maloniai prisiminsite 
pergyvenimus mūsų krašte...

Mes tik žiūrėjome į jį. Nei 
vienas iš mūsų negalėjo surasti 
jam tinkamo atsakymo.

Pristato klijentams:

OILS LTD.

vietinį savo atstovę

Mr. Herbertą ROžAITĮ

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

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

Pristatymas kiekvienu laiku.

Kapitalistai
Jie bando apspręsti ne tik JA 

V-bių vidaus politiką, karinę sri
tį, bet ir užsienio politiką. Jų 
veikla remiasi nauda. Jie pasi
žymi netolimo gerbūvio numa
tymu, bet greitu jo įgyvendini
mu. Jie pasižymi geru įmoninės 
technikos žinojimu, savo rinkos 
pažinimu, tačiau savąjį žmogų 
telaiko mažu rateliu, kuris auto
matiškai turi paklusti didžiajai 
kapitalistinei mašinai. Matomo
je poltikoje vyrauja masė, ne
matomoje jau kiti būdai įdiegti 
samprotavimus savaip pasielgti 
rinktiesiems tribūnams. Kapita
listų nevieši spaudimai toli ne
suderinti. Todėl yra žymūs už
sienio politikoje trūKČiojimai, 
prieštaravimai ir nenuoseklu
mai. Rinkimų mašina, vieši ir 
nevieši ramsčiai reikalauja ne
mažesni© atpildo. Demokratijoje 
pradeda įsigalėti politinis su
stingimas, o užsienio politikoje 
pasitraukimas tuo pat metu, kai

aptariami didieji politiniai pla
nai Masė yra atitrūkusi nuo po
litinių klausimų, šviesuomenės 
balsas veik bereikšmis. Politi
kuojantis — politician — tampa 
pagarbos nevertu žmogumi. 
Kapitalistiniai sluogsniai pasi
žymi mechanišku galvojimu, ne
pažinimu žmogaus, o ypač kitų 
tautų, kurioms stengiamasi pri
mesti amerikietišką gyvenimo 
būdą. Visa tai nesudarytų JAV 
skubaus pavojaus, jei nebūtų 
varžovo, kuris siekia paglemžti 
visą vakarietiškąjį pasaulį ir su
kurti vienintelę raudonąją im
periją.

Įtaigotojai
Vašingtono ir Peipingo san

tykiai savaip riedėjo. Vašingto
nas dėjo pastangų Peipingo ne 
pripažinti, kad komunistinis 
spaudimas JT nepadidėtų, jo įta
ka Azijoje nesustiprėtų. Tačiau 
su nepripažintąja valstybe jau 
turėjo Korėjoje susikirsti ir ves
ti veik nepertraukiamas, nevie
šas derybas, kurių pasėkomis 
amerikiečiai negali pasigirti.

Taivano kinai šiomis derybo
mis yra nepatenkinti. Nors jie 
pareina nuo Vašingtono ūkinė
je ir karinio tiekimo srityje, ta
čiau jau ne kartą yra pasielgę 
nesitaikydami amerikiečiams.

Tretysis veiksnys yra Vašing
tono santarvininkai. Anglai, 
prancūzai ir japonai aiškiai ne
pritaria amerikiečiams susikirs
ti su raudonąja Kinija dėl pa- 
krančio salelių. Tragiška, kai ir 
amerikiečiai nūdieną garsiai ta
ria: mes norime sau teisių ir lais
vės, o Vašingtonas vis dar ieš
ko Rubikono komunizmui su
stabdyti.

veiksmus. Antruoju, pasak be- 
haviorizmą, žmoguje esą tik re
fleksai. Galop viskas suvedama 
tik į medžiaginį žmogų, homo 
faber, kuris juslėmis apspren
džia, kas yra jam gera. Toks žmo 
gus gali suprasti tik savo aplin
ką, bet jam sunku susigaudyti į 
svetimą psichiką, kurios mašino
mis - detektoriais neįmanoma iš- 
analizouti. Mechaninis žmogaus 
supratimas veda amerikiečius iš 
klystkelių į klystkelius tarptau
tiniuose santykiuose. Jie negali 
suprasti pasireiškimų, kai net 
remiamieji jų nepakenčia. Jie 
negali įsijausti, kai aštriai rūs
taujama dėl jų pažadų laisvę 
ginti, bet apleidus pavergtųjų 
tautų laisvinimą, amerikietišką; 
mechaninę civilizaciją ir demok-4 
ratiją bando kitiems įpiršti ir' 
stebisi neradę pritarimo.

Sovietai aneksavo Kinijos žemę

feliš- 
va- 

J‘nrWčia 
avo darbuJvaisius.Žvilgterti

imą, Wrfo me
tu iš JAV pareikalaus saryb kai
nos. Mefistofeliškoji nęi taikos, 
nei karo politika labiau pasity
čioja iš sukaustyto žmogaus ir 
pavergtųjų tautų, kaip Machia
velli savajame veikale n Princi
pe. Numanus Maskvos ryžtas jo
je tęsėti, tačiau reikia nuogąs
tauti, nes JAV nuo pat vadova
vimo pradžios ėmė svyruoti. :

Apsprendėjai
Keista priešginybė, kad ame

rikiečiai tardamiesi tikrovinin- 
kais yra atšliję nuo tikrovės. 
Tarptautinėje politikoje juos ly
dėjo nesėkmė jau iš seno. Sko- 
lintosios, bet r amerikiečių pa
skelbtos tautų apsisprendimo 
bei žmogaus laisvės mintys jų 
net rimtai nebandytos.:svetur 
įgyvendinti. Šio pokario metu 
tarptautinėje' s politikoje įmato
mas tiesiog pasimetimas.nuolati
nėj e svyravimų grandinėje tarp 
skelbiamųjų - idealų ir " jų įgy
vendinimo. s ;. •<» . . ’

Pirmasis šio reiškinio apspren
dė j as yra amerikietiškasis žmo
gaus supratimas. Funkcijonaliz- 
mas ir behaviorizmas esmėje pa
neigia ne tik žmogaus sielą, bet 
ir psichologiškąją sąmonę. Pir
muoju požiūriu žmogaus atskiri 
organai atlieka tik atitinkamus

Kai tik mus atvežęs lėktuvas 
palietė Kiivo aerodromą, mes 
beabejonės matėme, kad. karas 
baigtas. Visur matėsi didelis 
džiaugsmo išreiškimas. Gatvės 
pilnos girtų žmonių ir kareivių, 
susikibę krūvomis, ingavo kaip 
rugių laukai.

Su palydovais mes galais ne
galais prasiskverbėme pro mi
nias ir pasiekėme priėmimo įs
taigą. Trumpa, stora pilna me
dalių majoro figūra pasitiko 
mus. Jo išvaizda priminė man 
jau anksčiau sutiktą majorą ~ 
baisenybę. Pasikumščioję viens 
kitam .atidavėme j am-pagarbą. 
Jo rausvas veidas tebeatrodė 
linksmas ir dar pilnas šventinės 
išraiškos.

— Sveikinu atvykusius į Kii- 
vą! — prašneko majoras. — Aš 
tikiu, kad turėsite malonumo 
viešėti mūsų mieste. Be abejo
nės, jūs prisidėsite prie šių karo 
užbaigos švenčių. — Čia jo kal
ba buvo pertraukta didelio dū
žio už sienos ir girtų žmonių ūž- 
mo bei juoko. — Tai šventė di
džiosios raudonosios armijos 
pergalės!... •

— Mes labai norėtume kartu 
švęsti, bet kada mes būsime nu
vežti į Odesą? — pasiteiravo 
Roundes.

Majoro šypsnys staiga pra
nyko.

— Gal būt, rytoj. Tai tik tran
sporto klausimas. Jūs turite su
prasti, kad karas tik baigėsi ir 
dar nesunormalėjo sąlygos. Gal 
būt, rytoj...

Jo balsas pranyko nelabai mū
sų lauktame tone. Bet mes tu
rėjome būti patenkinti tuo jo 
pasakymu.

Tą vakarą, po gausingo maisto 
ir vodkos, mes apleidome kam
barį ir išėjome pasižvalgyti po 
miestą. Majoras buvo paskyręs 
muins palydovą kareivį. “Juk 
lengva paklysti Kiive, — jis pa- 

. sakė. To kareivio vardas buvo 
Ivanas. Neatrodė, kad jis galė
tų mums daug padėti, nes jis jau 
buvo beveik girtas. .

Palikti viešbutį, tai kaip įkris
ti į banguojančią jūrą. Gatvės 
pilnos žmonių dainuojančių, šū
kaujančių kareivių su mergino
mis glėbiuose.

Kai mes pavargome bevaikš
čiodami po žmonių jūrą ir norė
jome jau gržti, mūsų palydovas 
Ivanas ėmė griežtai protestuoti. 
Minioje išgirdome žodį “angliča- 
nin” — ir greitai prisistatė ka
reivis laužytai tardamas angliš
kus žodžius: .

— Jūs Allies — English, Ame
rican. Karas jau baigtas. Raudo
noji armija jį laimėjo. Anglai, 
amerikonai, jūs niekam neti-

Ištikrųjų ir mes gavome al
koholio paragauti tų švenčių 
proga. Bet" neatrodė,'" kad ru-: 
sams tos šventės dar greitai 
baigtųsi. Aš pradėjau vėl galvo
ti, ką rusai galvoja apie mus? 
Kada veš namo? Ar nesuras vėl 
kokių pasiteisinimų, kokių tik 
rusai tegali išrasti? Mes tebu
vome dar vis tamsoje pasiruošę 
naujiems nusivylimams.

Ir pagaliau vieną rytą kari
ninkas įėjęs į mūsų būdą pasa
kė, kad Nixonas ir aš pasiruoš- 
tume kelionei; į Odesą. Apsi
džiaugėme,- nes žinojome, kad 
Odesa buvo Juodosios jūros uos
tas ir sąjungininkų laivai, ku
rie dažnai ten -atplaukia gali' 
mus paimtL:Set dar gali būti, 
kad ši kelione' vėl bus rusiškas 
“rytoj”. Aš visą naktį neužmi
gau. Glavojau apie namus, Glas- 
govą, savo tėvus, taikos pras
mę. Ir rytą atėjo galutinė žinia: 
išvažiuojame. “Rytoj” pagaliau 
išsipildys ... >

Amerikonai parašė laiškelius' 
savo šeimoms- ir įdavė mums 
perduoti. Mūsų persiskyrimas 
su amerikonais aviatoriais ir 
ypatingai su mūsų “vadu” ame
rikonu Roundes, buvo sunkiau
sias išsiškyrimąs. Mes jį laikėme 
daugiau negu vadu, ar kompani- 
jonu. Mes abu žinojome, kad be 
jo vargu ar mes būtume sulau
kę šios dienos. Ir jeigu šis ame
rikonas skaitytų šias eilutes, aš 
norėčiau nors šiomis eilutėmis 
pareikšti jam nors mažą dalį 
savo pagarbos.

Mums dar buvo likęs paskuti
nis vizitas majorui.

— Prieš apleidžiant, — tarė 
majoras, — turite atlikti vieną 
ar du menkus formalumus.

Mano širdis net apvirto kū
liais. “Formalumai!... Mes tiek 
jų jau turėjome!” Jie visuomet 
reiškia užtęsimą — naują katės 
su pele žaismą. Negi įmes vėl 
viską iš naujo turėsimą .pergy
venti? Kas vėl užėjo tiems ru
sams? . '

Pirmiausia pasirodė, kad tie 
“formalumai” buvo mūsų iš- 
kratymas. Su patyrusiais pirš
tais iščiupinėjo kiekvieną gali
mą paslėpti vietą. Žinoma, be 
vargo jie atrado įduotus ameri
konų laiškus šeimoms.. Majoras 
pamatęs rusčiū veidu užklausė 
mūsų:

— Kas čia?
— Tai privatūs laiškai, ame

rikiečių draugų šeimoms.
— Aš netikiu jums. Kaip mes 

galime žinoti, kad juose nėra 
slaptų informacijų?

— Jūs netikite? — pastebėjo 
Nixonas. — Bet kaip jūs galite 
tikėti, kad mes galime iš kur 
nors gauti kokių slaptų informa
cijų? *

— Nesvarbu, ką aš "Tiktu. —

Pekingo ir Honkongo diplo-. 
matiniai stebėtojai konstatuoja,' 
kad Sovietų Rusija visiškai ty
lomis aneksavo gabalą Kinijos; 
teritorijos — Sinkiang provin-' 
cija buvo padalinta į tris dalis.

Tos provincijos Kassasankan 
respublika laikoma autonominė 
sritimi bet sovietai palengva 
paėmė ją savo kontrolėm Prie 
tos pačios respublikos, faktiškai- 
valdomos rusų, buvo prijungta 
dar gera pasienio juosta. Paga
liau trečioji dalis yra šiaurėje 
nuo Sinkiang, kuris tebėra Pe
kingo kontrolėje.

Naujoji respublika yra 80-140 
klm. pločio juosta Sinkiango 
provincijos šiaurės vakaruose, 
pietuose siekiant Tibeto sieną. 
Ši sritis, kinams nebuvo svarbi 
nei žerfiės ūkio, nei pramonės 
požiūriu. Kinija ja nesirūpino, o 
sovietai ėmė ir įkurdino ten ly
giai 1 milijoną žmonių iš Mon
golijos bei grįžusių iš Kinijos 
rusų. Čia pagaliau buvo įreng
tos didelės atominės energijos 
gamybos bei tyrimo įmonės, o 
taip pat tolimo šaudymo raketų 
tyrimo stotys. Čia buvo vykdo-’ 
mi vandenilinių bombų bandy
mai, iš čia pasiųsti ir žemės sa
telitai. Dėl šitų tyrinėjimų ši; 
sritis yra nuo pasaulio aklinai 
uždarytą.

Čia rusai ruošiasi ir siekti dar 
carų laikų svajonės — per Tibe
tą pasiekti Indiją. Dėl to čia 
gausios ekspedicijos atlieka ma
tavimo bei kitus tyrinėjimų 
darbus prie pat Tibeto sienos. 
Žinoma ieškoma ir žemės turtų, 
ypač uranijaus, kurio tose sri-‘ 
tyse tikimasi surasti ir didelių 
klodų. Kassasankan respublikos

sukūrimas tuo būdu sovietams 
yra seniai tykojamas pasistūmė
jimas į Azijos erdvę. Ta respub
lika bus atramos taškas tolimes
niam veržimuisi. Mao-Tse-Tun- 

;gas šiuos sienos pakeitimus, sa
koma, pastarąjį kartą Pekinge 
lankantis Chruščiovui, aproba
vęs, bet Kinija tuo aiškiai nesi
džiaugia.

Maskva. — Sovietų Sąj. pasi
rašė su Indonezija sutartį dėl 
pardavimo 200.000 tonų ryžių.

“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

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad naujoje, 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 -

(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti)

įvairūs siuntiniai

t, IlCdVdlUU, vJirVJLLA. —“

- šį kartą majoro balsas buvot gra
sus ir piktas. — Šie laKkai ne
bus praleisti Tai prieSvįstaty- 

' ti.
Kibte

Tokie jo žodžiai sudrumstė bus pmieisu. *<u 
mūsų ramybę. Mes nutarėme, • mus. Jie turės būti čia’ 
kad užtenka tokios karo užbai-i — Bet kodėl jūs 
gimo šventės. Skindamiesi kelią' tų laiškų ir nepasižiūrife, kas 
per minia žengėme link apsi- juose yra parašyta? 
stojimo vietos.

Tą naktį išgulėiome būdelė
je aerodrome. Sekančią dieną 
aerodrome darbas buvo lyg mi-____
ręs, niekas nesirūpino lėktuvais f jo Nixonas. 
ir jų aptarnavimu — buvo per-' 
daug užimti gėrimais.

— Aš to nedarysiu. Ne jums 
duoti patarimus. Paliksite juos 
čia.

— Tegu būna, kaip jis nori, 
Scotty, — man tyliai suŠnibždė-

Nusprendžiau, kad jis gerai 
sako: dabar nebuvo laikas mums

ginčytis, nors jaudinausi, kad 
turėsiu sulaužyti savo pažadą 
draugams amerikiečiams.

Pagaliau priartėjome prie pa
skutinio “formalumo”.

— Kaip ilgai išbuvote sovie
tų globoje?
* — Nuo kovo mėn. 5 dienos.

— Ir jūs buvote viskuo paten
kinti per tą laiką? Taip?—klau
sė nei nesitikėdamas kitokį at
sakymą gauti.

— Taip. — Atsakėme abu. ne
gi galėjome išdrįsti kitaip pa
sakyti!

— Ir neturite nusiskundimų?
— Ne, neturime.
— Gerai, tai nebus jums sun

kumo, tai išreikšti ant popie-: 
riaus.

Ką tai reiškia? — paklausė 
Nixonas. a •

— Tai reiškia, kad pas mus 
yra toks paprotys, jog tie, ku
rie turėjo malonumo pagyventi 
pas mus, už tokį mūsų svetin
gumą išreikšdami dėkingumą 
sovietų valdžiai parašo padėkos 
raštą.

— Ką? — nustebęs suriko Ni
xonas.

Po to sekė visiška tyla. Abu 
mes žiūrėjome majorui į akis. 
Jos neišrodė mums ką gera ža
dančios. Iš lūpų galėjome su
prasti, kad kiekvienu momentu 
galėjo pasigirsti mums jau ge
rai žinomi žodžiai: “nenumaty
tos kliūtys”, “transporto sunku
mai”, o dar blogiausiu atveju 
vėl “tolimesnė gydymo priežiū- 
TB •

Nieko nelaukęs, aš paprašiau 
io popieriaus ir plunksnos. Ma
nimi pasekė ir Nixonas.

— Tai paprotys, — kalbėjo 
mums majoras.

— Tai paprotys, — mes atsa
kėme choru.

Kai mes rašėmės, ant jau iš 
anksto' paruošto padėkos rašto, 
už sienos girdėjosi girtos minios 
triukšmas ir dainos, kol visa tai 
mūsų ausyse pavirto juoku...

Už kelių dienų Norvegų lai
vu, kurio įgula buvo Glasgow© 
škotai, iš Odesos uosto išplaukė
me į namus.

Iš angliško teksto parengė

į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų 

krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:
2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
2 vy. kast. viln. mediagos 7 yrd.
Pamušalo
Šerinės (klijonkės)

10 yrd.
5 yrd.

$96.50

II. 3 mot. paltams viln, 
1 mot. suknelei viln 
Pamušalo 
Šerinės (klijonkės)

medž. 9 yrd.
medž. 3 yrd.

9 yrd. 
yrd.

$82.95

reikia pridėti

III. 1 vyr. paltui viln. medž. 3 yrd.
1. mot. paltui viln. medž. 3 yrd.
1 vyr. košt. viln. medž. 3p£ yrd.
1 mot. sukn. viln. medž. 3 yrd.
1 mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.
Pamušalo 8 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4 yrd.

$89.75

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

$73.80

Siunčiant j Sibirą
Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą, siuntinio Nr. ir pridėti pašto 

perlaidą atitinkamai sumai
Medžiagų spalvos: MoteriŠk. paltams — tamsiai ruda, tamsiai pilka ir 

Šviesesnė pilka. Vyriškiems paltams — tamsiai mėlyna, tamsiai pilka ir švieses
nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms — 
pilka ir juodą; bliuskutėms — balta.

Siuntėjui pageidaujant siunčiame medžiagų ir odos pavyzdžius TIKTAI 
gavus užsakymą, nes pavyzdžiu^ 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, priedu ir įvairių kitų prekių.

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

Iš Europos valstybių:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJINI MASINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir 
kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europą........................   $175.00

i Aziją......................................... $182.00

$2.00.

10
10
10
10

ir t.t.

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

(į Sibirą iki 10 kg.

Gyveną ne Toronte, 
siuntinius, bei užsakymus 
ar ekspresu. Apmokėsite gave musų pranešimą.

Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

ir t.t.
reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

prašome sava sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St- E., HomiHon, On». Tol. JA. 8-6686. Ponio V. J u ra it h.
94 Douglo* St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. VemkevUien*.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais > penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL v.

Sav. A. Kaluza



pavyks šį kilnų užsimojimą įgy. 
vendinti

Lietuvių Namų reikalas po ilgesnio apmirimo pajudėjo iš mirties taško. Kadangi šiuo reikalu mūsų lietuviškoje kolonijoje vaikšto visokių gandelių bei spėliojimų, manau neprošalį bus apžvelgti šio reikalo trumpą raidą, kodėl iki šiol mažai tepadaryta ir kas dabar daroma.
Ar reikalingi mūsų išblašky
tai bendruomenei Lietuvių 
Namai?Kiekvienas lietuvis, o ypač tie, kuriems tenka dirbti lietuviškos bendruomenės veikloje, jaučia, kad kur yra bendruomenė, ten reikalingas ir jos centras, jos būstinė, kur galėtų pasitalpinti jos valdomieji organai ir spiestis visas lietuviškas visuomeninis, tautinis, kultūrinis ir ekonominis veikimas.Todėl 1956 m. vasarą buvo sušauktas Courtland salėje lietuvių susirinkimas aptarti tokios salės įsigijimo reikalą. Susirinko pilna salė. Tai rodė, kad yra didelis susidomėjimas Liet. Namais. Buvo daug pasisakymų, kad tokie namai mums reikalingi ir būtini, jei norime sekančiose kartose išlikti lietuviais. Kad tokie namai būtų toji maža teritorija, be kurios tautoms sunku išsilaikyti neišnykusioms. Neturėdami savų Liet. Namų mes priversti ubagauti dėl patalpų pas kitas tautas, kurių dauguma tokias sales turi.Neturi kur prisiglausti mūsų lietuviškosios organizacijos, kaip Liet. Bendruomenė, Liet, ūkininkų klubas, skautai, tautinių šokių grupė, o dar galėtų organizuotis choras, gal ir sayas orkestras, jei turėtume savas patalpas. O kame sportas ir kitoks menas. O kaip reikalinga patalpa tokiam lietuvybės židiniui, kaip lietuviška mokykla. Kartais net ir mūsų didiesiems minėjimams sunku gauti salę.
Kas turėtų statyti
Lietuvių Namus?— Visi kolonijos lietuviai. Todėl tame susirinkime ir buvo nutarta, kad namams statyti reikia įkurti naują organizaciją, bendrą visiems lietuviams akcinę bendrovę. Tokiai b-vei įsteigti ir rūpintis salės įsigijimo reikalu susirinkimas išrinko 11 narių komisiją, kuri pradėjo tyrinėti namų įsigijimo būdus, sudarinėjo įstatų projektus ir pa-

Tillsonburgo - Delhi Lietuvių Kamai

lietuviškoji visuomenė prisiSeš lėšomis prie salės Įsigijimo, apvažiuodama apie 150 kolonijos šeimų rinkdama akcijoms pasižadėjimus. Buvo gauta pasižadėjimų akcijoms pirkti kiek virš 20.000 dolerių. Komisijai pasirodė, kad su tokia maža suma salės Įsigyti nebus Įmanoma, todėl jos

darbas sustojo ir ji ruošėsi atsi
statydinti.Bet staiga tą patį rudenį atsirado proga pirkti Delhi mieste kino Capitol salę. Tos salės pirkimo reikalu komisija sušaukė toje pačioje salėje susirinkimą. Susirinko vėl gana gausus lietuvių būrys, kas vėl tvirtino visuomenės susidomėjimą salės įsigijimu.Susirinkimas didelės daugumos pageidavimu įgaliojo komisiją salę pirkti, bet su pastaba, kad ji dar gerai išsiaiškintų salės stovį ir leidimų galimybes. Komisijos pirm. J. Stradomskis šiame susirinkime atsistatydino ir susirinkimas papildė komisiją iki 13 narių. Gal dėlto nelaimingo skaičiaus, bet komisija iš savo tarpo nebepajėgė išsirinkti pirmininko. Tai antra kliūtis, kuri reikalą vėl sulėtino.Nors ir be pirmininko, komisija bandė stumtis pirmyn. Gerai peržiūrėjusi kino Capitol salės stovį ir pakalkuliavusi jos remontą k-ja daugumos nuomone padarė išvadą, kad salės stovis visai blogas ir perbrangus jos remontas. Be to, salės vieta, kaip ant pat didžiausio mieste judėjimo, Liet. Namams netinkama ir dėlto salė nepirktina. Todėl ir prie pirkimo neprieita.Toliau, kaip žinoma 1956-57 m. žiemą prasidėjo kampanija nuversti senąją tabakininkų draugiją ir įkurti naują valdžios kontrolėje. Šioje kampanijoje lietuviai tabako augintojai, kaip ir kitų tautybių tabakininkai, labai suskilo. Prie tokios “vienybės” nebeįmanoma buvo bekelti lietuvių apsijungimo prie Liet. Namų klausimo ir k-ja manė, kad, kol nepraeis tas įsikarščiavimas, jos darbas nebus vaisingas. Taip jos veikimas visiškai apmirė. Tai jau trečia kliūtis.

Lietuvių Namų reikalas 
vėl pradeda judėti < Praėjo daugiau kaip metai nuo Įkūrimo naujos tabakininkų : d-jos ir pirmi metai pagal naują tabako realizavimo sistemą baigėsi sėkmingai. Atvėso įkaitusios nuotaikos, pradėjo užsimiršti rietenos ir atrodo, kad Lifet. Namų reikalas galėtų būti vėl keliamas.
Trijų didžiųjų 
susirinkimasŠį pavasarį Tillsonburgo Liet. Ū^ninkų 'kluB^>kuris ufii-pirkęs iš miesto valdybos akro sklypą (kurį perleidžia naujai sudaromai akcin. b-vėi) ir jau išlaikė jį 2 metus nepradėjęs nieko statyti, gavo miesto v-bos perspėjimą, kad jei klubas nieko nepradės ant pirkto sklypo dar šiais metais daryti, tai ateinantį pavasarį ji tą sklypą atsi-

imsianti ir perleisianti jį kitai firmai.Sąryšyje su tuo Liet. Ūkinin-ko apie Liet. Namams įsigyti k-jos veiklą, ėmėsi iniciatyvos sušaukti jungtinį liet, organizacijų ir buvusios LN įsigyti k-jos pasitarimą, kad išsiaiškinti tolimesnį LN statymo ireikalą ir kartu išspręsti turimo sklypo likimą — ar jį perleisti Liet. Namams, ar grąžinti miesto v-bai.Toks pasitarimas įvyko birželio 15 d. J. Mikėno ūkyje. Jame dalyvavo Liet. Bendruomenės v-ba (5), Liet. Ūk. klubo v-ba (4) ir Liet. Namams įsigyti komisijos 9 nariai (4 nariai neatvyko, skaityta, kad jie nebeužin- teresuoti likti komisijoje). Buvusios komisijos nariai, jausdami, kad neturint pirmininko ju darbas nėra sėkmingas, pries liet, visuomenės atstovus visi atsistatydino. Susirinkusieji aptarę Liet. Namų ir sklypo reikalą, nutarė, kad Liet. Namai mums yra reikalingi, kad kolonijos lietuviai juos pajėgtų įsigyti, todėl namų statymo darbas turėtų būti tęsiamas ir sklypas pasilaikytinas.
valdybaTada iš dalyvavusių organizacijų atstovų ir k-jos narių išrenkama nauja taip vadin. Till- sonburgo Liet. Namų akcinės b-vės laikinoji valdyba iš 7 narių, kuri pasirūpins tokios bendrovės įsteigimu ir namų statymo reikalais. Tai jau trečia iš eilės. Sakoma — trečias kartas nemeluoja, tai gal šiai valdybai

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMU APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Sustiprinkit blogą sveikatą.
Sveikatos apsidraudimas bonkutėjeJ
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Jūsų šeimoje kas nors turi 
sekančius simptomus:• Nervų sukrikimą• Nemigą• Blogus vidurius• Praradimą energijos

• Blogą apetitą• Pavargusį, išsekusį jausmą• Vidurių užkietėjimą• Nušalimą
Darykite ką nors dabar

paimkite kasdien po vieną tabletę...9 vitaminų, 11 mineralų. Galite pasitikėti jūs ir jūsų šeima. Maža šokolado spalvos tabletė, kad net ir vaikai gali leng-į vai sučiulpti. Iš karto pasijusite geriau.
UŽSISAKYKITE DABAR — NEDELSDAMI!6 savaitėms ....... ...............................................3 mėnesiams ............. ...............................................250 tablečių ....................................................................500 tablečių ...............    -...........1000 tablečių --------- —.................... ...------- -
Pasiųskite pinigus, čekį ar pašto perlaidą:

H. I. C. LTD., 1255 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 
M» siunčiame į jūsų tėviškę, primokant $2.00 padengti 
persiuntimo išlaidoms. Pristatymas garantuotas. Prašome | 
užrašyti jūsų pavardę ir wdrgsą

$ 2.00
$ 3.50
$ 8.00
$14.00
$25.00

Vokietijos naujieji rūpesčiai
buvo ren

tų balsavi
mu. Ir šį ta dėl pirmininko 
išrinkimo iškilo sunkumų. Visi 
stotoji kandidatai atsisakinėja. 
Tai lietuviškas kuklumas. Pa
galiau statomas kandidatu Sta
sys Augustinavičius sr., turi tiek 
pilietiškos drąsos, kad nuo kan
didatūros neatsisako. Pagarba 
senjorui! Kartu gili jam padėka, 
kad neleidžia taip svarbiam rei
kalui pairti. Po to sutinka dar 
kandidatuoti Ch. Pocius ir J.

karnas

išrenkamas pirmininku St. Au- gustinavičius sr.'” Dar išrenkami valdybon 6 nariai ir valdyba pasiskirstė pareigomis šitaip:AugustinavičiUs Stasys, pirm., Aleliūnas Antanas vicepirm., Pocius Charles protokol. sekt., Augustinavičius Albertas ižd., Šiurna Domas buhalteris, Dambrauskas Jonas akcijų sekret., Janušauskas Jonas kultūr. reikalams vadovas.Išrinktas pirmininku St. Augustinavičius sr. ^padėkojo už pasitikėjimą ir pareiškė, kad jis vienas salės nepastatysiąs, jis tikisi iš v-bos narių glaudaus bendradarbiavimo, o iš lietuviškos visuomenės visiško pritarimo LNamų idėjai ir paramos jos įgyvendinimui. Kartu jis pridūrė, kad nuo pirm, pareigų visada pasitrauksiąs, jei visuomenė paskaitys jį netinkamu, arba per Įeisiąs tas pareigas tuojau kitam, jei tik atsiras asmuo, kuris sutiks eiti pirmininko pareigas.Linkėsim pirmininkui ir valdybai ryžto ir ištvermės šio gražaus užsimojinto įgyvendinimui. D. Š.

“Savižudybė iš 
pasigailėjimo?”Masinis vokiečių bėgimas iš sovietiško “rojaus” prasidėjo tuoj po valiutos reformos, kai sovietai griežtai suvaržė tarpzo- ninį susisiekimą 1948 m., o Vakarų Vokietijoje gerbūvis pradėjo kilti lyg ant mielių. Vak. Voiketijoje sudaryta statistika parodo, kad nuo 1949 m. pradžios iki šiol į Vakarus pabėgo jau virš 3 milijonų vokiečių (15% visos sovietų okupuotos Vokietijos!). Reiškia, vienos dienos vidurkis apie 1.000 žmonių. Iš to suprantama, kad V. Vokietijos valdžios organams susidaro didelis rūpestis tuos nelaimingus žmones priimti, juos išskirstyti po kraštus (provincijas), pervežti, aprūpinti pastoge bei darbu — įjungti į normalų gyvenimą. Ypatingų sunkumų turi vakarų Berlynas. “Normaliai” į Berlyną atbėga 50% visų bėglių, bet jeigu dėl kurių nors priežasčių bėglių skaičius staiga padidėja, tai į Berlyną atbėga ir 85% dienos “kvotos”.Pats didžiausias bėglių antplūdis buvo 1953 m. po užgniauš to sukilimo rytų Berlyne ir kitose vietovėse. Staigus masių veržimasis atrodė grąsė kraštui chaosu. Dėl tos priežasties anuomet žymus vokiečių publicistas Walter von Cube (Bavarijos radijo vyr. redaktorius) per radiją pasisakė prieš bėglių priėmimą, nes tai esą lygu “savižudybei iš pasigailėjimo”. Krašte tokios mintys buvo sukėlusios pasipiktinimo ir protestų bangą — vien žmoniškumo sumetimais. Ta-

TORONTO
KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMASpagal paskutinį Kr. Valdybos sprendimą, nebūsiąs šaukiamas lapkričio 23 d., kaip buvo iš pradžių manoma. Svarbiausia tai dėl to, kad lapkričio 23 d. yra Kariuomenės šventė ir tą dieną netinka iš apylinkių iškviesti pirmininkus, kurie yra Kr. Tarybos nariai.Kr. Tarybos suvažiavimas bus šaukiamas greičiausiai gruodžio 6-7 d. ir ne Montręaly^ kur keletui torontiecių neatvykus galėtų trūkti kvorumo, bet Toronte, nors būsią laukiama, kad mont- realiečiai atsivežtų pakankamą skaičių kandidatų Kr. Valdybai Montrealy išrinkti.
Solidarumo mokesčio vajus vyksta patenkinamai. Visi rinkėjai atvyksta laiku pagal vajaus planą. Prie Prisikėlimo bažnyčios mokestį priima 3 rinkėjai, prie šv. Jono Kr. b-os knygų kioske vienas rinkėjas.Užpraeitą sekmadienį surinko: A. Bumbulis $60, A. Banelis $20, V. Bubelis $22, J. Cicėnas $20. Praeitą sekmadienį: J. Dvi- laitis $28, K. Grigaitis $26, J. Dragašius $6, V. Sonda $8. Viso $190. Išviso iki šiol surinkta $470.Apylinkės valdyba prašo visus tautiečius nevengti atlikti šią mažą bendruomeninę pareigą ir savo įnašu prisidėti prie bendrų lietuviškų reikalų.

Apylinkės valdyba.

Mirė lietuvė. Spalio 12 d. Londone mirė širdies smūgio ištikta Ona Bliskienė, gimusi 1890 m. liepos 29 d., Šakalinės km., Tauragės valse, ir apsk.Velionė gyveno pas savo sūnus Julių ir Richardą Bliskiuš nuo 1953 m. Kaip velionė, taip ir sūnūs yra nauji ateiviai. Sūnus Julius yra vedęs ir augina gražią šeimą.Palaidota spalio 15 d. Mount Pleasant kapinėse. Tebūnie jai lengva svetingoji Kananos žemelė.
Londono universitetą anksčiau lankė ir baigė net keli lietuviai, bet per paskutinius pora metų ten lietuvių studentų nebuvo. Šiemet vėl keli lietuviai įstojo universitetan ir keli yra vyresnio amžiaus (iki 30 m.), turį tarnybą ar dirbą fabrikuose. To

M. N. P. seserų sukaktis buvo įspūdingai paminėta vaikų darželio patalpose. Kongregacijos darželio rėmėjų būrelio vardu p. Tamulaitienė tarė žodį susirinkusiems gausiems svečiams ir viešnioms su savo atžalynu. Iz. Matusevičiūtė savo kalboje nušvietė vienuolynų reikšmę, o sesuo Margarita, darželio vedėja ir namų vyresnioji, papasakojo apie Marijos Nekalto Prasidėjimo Kongregacijos tikslus ir 40 metų veiklą Dievui ir Tėvynei. Darželio auklėtiniai gražiai padainavo,- -pad^klamava.. Labai jie džiūgavo sekdami ekrane rodomas spalvotas nuotraukas,- kuriose atpažino save, savo auklėtojas ir savo darželį. Moterų rėmėjų būrelis visus pavaišino nepaprastais skaniais gardumynais bei kava. Matydami seserų užsimojimą pasistatydinti naujas patalpas darželiui ir vienuolynui, svečiai sumetė aukų. Visi skirstėsi dar kartą mesdami žvilgsnį į vaikų parodėlę, kurioje buvo išstatyti jų darbai.
Nemalonus įvykisSpalio 18 d. įvykęs Prisikėlimo parapijos salėje skautų 40 m. sukakties pobūvis, dalyvaujant apie 400 žmonių, praėjo gražioje nuotaikoje, išskyrus nemalonų incidentą, kurį sukėlė vienas neblaivus asmuo prikibdamas prie vieno iš svečių. Jau, ne pirmą sykį taip pasitaikė.Pobūvių rengėjams reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir tokių nenuoramų į savo parengimus neįsileisti, nes jie savo veiksmais patarnauja tiems, kurių vardą jie primetą kitiems. Kor.

Banduristų koncertas pereitą ketvirtadienį Massey Hall praėjo su dideliu pasisekimu ir sutraukė pilną salę klausytojų, daugiausia ukraineičių, bet buvo nemažai ir kitų tautybių, buvo ir lietuvių dainos bei muzikos mylėtojų.Banduristai, be abejonės, darnus, gerai susidainavęs ir gerų balsų turįs ansamblis, lanksčiai valdomas dviejų dirigentų — H. Kytasty ir W. Boshyk. Per du pasirodymu jis išpildė 16 dalykų—pradžioje tik religines giesmes, o toliau liaudeis dainas bei patriotines balades. Dauguma dalykų buvo išpildomi choro skambinant bandūromis ir solistų dainininkų. Visumoje tai buvo folkloristinis augšto lygio koncertas, ukrainiečių publikos sutiktas entuziastingai, taip kaip sutinkami mūsų Čiurlionis ar Dainava. Ukrainiečiams gal dar reikėtų pasistengti labiau branginti laiką, mažinti tarpus tarp atskirų'numerių. O šį bartą dar

čiau ir kitais atvejais W. von 
Cube būkštavimai buvo nepa
grįsti.

Bėgliai — V. Vokietijos 
pagelbin inkaiGera Vakarų Vokietijos ūkio organizacija parodė, kad pabėgėliai kraštui ne tik nėra našta, bet yra gerbūvio nešėjai, juo labiau, kad atbėgantieji yra daugiausiai jaunesnio amžiaus ar šiaip pajėgūs, darbingi žmonės. Nežiūrint milijonų atbėgėlių iš rytų zonos ir nemažesni© kiekio iš Čekoslovakijos, Lenkijos, bei kitų valstybių, Vakarų Vokietijoje šiuo metu yra pilnai išnaudotos visos esamos darbo pajėgos! Yra dar keli šimtai tūkstančių registruotų pabėgėlių, bet tai visai normalu, nes tiek pat yra ir darbo pasiūlų. Kai kuriose srityse darbininkų tiek trūksta, kad bandoma ieškoti net užsieny. Gal būt, V. Vokietija vargiai būtų atsiekusi tokio milžiniško ūkinio pakilimo, jei nebūtų turėjusi tiek atbėgėlių. Bet toks masinis bėgimas turi kitą nemalonią pusę, kurios vokiečių tauta anksčiau nepramatė, tačiau kuri šiandien kelia didelį ir tikrai pagrįstą rūpestį.
Kas užpildys išretėjusį 
kraštą?Bėga iš Rytų Vokietijos įvairiausių profesijų žmonės: nuo paprasčiausio darbininko iki mokslininko. Didelį dėmesį atkreipia pabėgę sovietiški kariai — “liaudies milicininkai”* Jų atbėga tiek daug, kad surinkus į vieną vietą, būtų galima iš jų sudaryti ištisi pulkai, uniformuotų ir ginkluotų, su įvairių laipsnių karininkais. Daug pabėga moksleivių bei studentų, o paskutiniu laiku masiniai bėga inteligentija - intelektualai: mokytojai, inžinieriai, gydytojai, augštųjų mokyklų profesūra, net redaktoriai. Bėga, nors ir išbėgti labai sunku ir pavojinga, nes siena pilna užtvarų ir stipriai kontroliuojama.Staigus bėglių padaugėjimas rodo lyg barometras, kad sovietų režimas aštrėja. Šiuo laiku padidėjęs intelektualų antplūdis išryškina padidėjusias sovietų pastangas išprievartauti komunizmui inteligentiją bei augštą- sias mokyklas. Be to, sovietai uždraudė mokslus einančiam jaunimui'1 lankytis Vakarų' Vokietijoje (apskritai, tarpzoninį susisiekimą sovietai tiek suvaržė, kad jis beveik visiškai sustabdytas; ne giminių mirties atvejais neleidžia išvykti iš zonos). Prieita iki to, jog neko- munistų inteligentų vaikams išviso neleidžiama lankyti augštųjų mokyklų, o iš viso jaunimo reikalaujama komunistinės priesaikos.Masinis bėgimas palieka kraš

tinoj būklėj, kaikur net chaotiška (tai pripažįsta ir patys sovietai, prašydami gydytojų nejpa- likti savo pacientų be priežiūros, nes tai esą “nemoralu”...). Retėjant vakarietiškai nusiteikusiai inteligentijai, jų vietas, kur-įmanoma, užpildo komunistams palankūs asmenys, nors ir be tinkamų kvalifikacijų — tai ypač ryšku aukštosiose mokyklose. Visa tai kelia nerimą V. Vokietijoje: koks jaunimas išaugs tokiose sąlygose? Nemažesni rūpestį kelia aplamai rytų zonos retėjimas: kas užpildys milijonais žmonių išretėjusį kraštą? Ar kartą nepradės į pabėgusiųjų vietas plaukti “savanoriai” iš rytų?
Vakarų Vokietiją 
Apeliuoja į Sovietų 
SąjungąNors V. Vokietijos partijos nesutaria vidaus ir užsienio politikos klausimais, tačiau šiame reikale surado bendrą kalbą. Spalio 1 d. V. Vokietijos bundes- tagas- (parlamentas) po vasaros atostogų pirmam posėdžiui, skirtam specialiai paaštrėjusiai rytų zonos būklei patarti, susirinko Vakarų Berlyne. Bundestago atstovai, išklausę bei išdiskutavę partijų ir Fed. Vokietijos vyriausybės pasisakymus apie nepaprastai pasunkėjusią gyventojų būklę sovietų zonoje, apie paaštrėjusią pabėgėlių problemą ir galimybes dėl visos Vokietijos susijungimo, visi vieningai priėmė bendrą nutarimą, kurio svarbiausios mintys yra šios:1. Daugiau kaip trys milijonai pabėgėlių parodo pasibaisėtiną būklę sovietų zonoje. Tai įrodymas, kad žmonės sovietiškos priespaudos nei savo egzistencija, nei sąžine negali pakelti ir nenori tokioje būklėje gyventi. Todėl Vak. Vokietijos Bun- destages protestuoja prieš Vokie tijos sovietų zonos besitęsiantį laužymą pagrindinių žmoniškumo įstatymų — prieš nepakeliamą sovietišką priespaudą ir reikalauja suteikti sovietų zonos . gyventojams galimybę laisvai, demokratiškai apsispręsti dėl - savo tvarkymosi ir dėl priklausymo vienai visos Vokietijos bendruomenei;2. Reikalauja leisti laisvą tarp zoninį susisiekimą, kurs šiuo laiku beveik visiškai negalimas; "3. Bundestagas laukia Vokietijos valstybinės vienybės atstatymo pagal laisvą visos tautos, šiuo laiku padalintos i dvi dalis, kurs būtų galimas tik pašalinus kliūtis, tebesančias ne iš vokiečių kaltės. Fed. Vokietijos Bundestagas yra pasiruošęs paremti visus pasitarimus, kurie paruoštų kelią minėtai valiai išreikšti. kai tik “keturi didieji” tokią galimybę numatys;daug laiko sugaišino pertraukos te dideles spragas. Šiuo laiku • 4. Bundestagas vieningai išmetu vykdoma rinkliava, bei Rytų Vokietijoje jau juntamas ; reiškia norą, kad būtų sudaryta kalbos. Bet tai jau specialus va- didelis gydytojų trūkumas, me- keturių didžiųjų speciali komi- jaus atvejis. diciniška priežiūra liko apgailė

Vienas iš Ontario valdžios

VISIEMS KANADIEČIAMS!

eiškia norą, kad būtų sudaryta
(nukelta j 7 psl.)

LONDON, Ontdėl vienas ima vakarinį kursą, o kitas — dalinį — dieninį kursą. Šiemet baigusi High School p-lė Užytė atvykto studijuoti iš West Lome miestelio, esančio už 50 mylių į pietvakarius nuo Londono. Geriausios sėkmės mokslo besiekiantiems.
Linksmavakaris. Spalio 25 d., šeštadienį, Immigration salėje, Londone, 150 Kent St. vietos Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos skyrius rengia labai smagų šokiu vakarą. Pradžia 7 vai. vak.Veiks turtingas bufetas, bus gausi laimėjimais loterija, gros puiki kapela.Maloniai laukiama visų lon- doniškių ir artimešnitj apylinkių lietuvių atsilankymo. Paremkime Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos veiklą. L. E-tas.

Visy rūšių stalių, darbai
Vrrtuviy spintelės (habitai), nauji baldai, (vairi? spalvų stalinės lei

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, (vairia medžio tekinimo darbe
GERAS DARBAS. NEBRANGIOJ KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Tdefoms U. 2-4922.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dobor 1958 m. 

Potomoujofne visome posoulyįe.
Stambinkite or rąžykite pageidaudami patyrusia ir patikimo patarnavimo 

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

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

- nelaimėje 
socialinė globa yra 
prieinama kiekvienam 
Ontario gyventojui

pranešimų serijos

Hon. Louis P. Cecile, Q.C., LL.D.

relėje esančių svarbiausių socialinės paramos programų tarpe yra:• Senatvės pašalpa,• Vaikų globa,• Senelių namai,• Vaikų darželiai,• Speciali priežiūra namuose,• Pašalpa akliesiems,• Pašalpa motinoms,• Pašalpa pabėgusiems,• Nedarbo pašalpa,• Įsikūrimo parama,• Namų ruošos ir gail. seserų tarnybos.Apmokytas provincijos socialinės globos darbuotojų personalas kiekvienoje b Ontario dalyje yra pasiruošęs suteikti asmenišku natamavimu ir natarimu.

Mūsų didžioji provincija džiaugiasi didžiuliais žmonių ir gamtos turtų ištekliais ir augštu gyvenimo lygiu. Keičiantis aplinkybėms, tačiau, kartais socialinė žmogaus gerovė gali būti pažeista — vistiek ar tai būtume gimę kanadiečiais ar tapę jais. Tiems atvejams Ontario valdžia per Department of Public Welfare parūpina fondus pagelbėti nelaimėn patekusiems ir pasirūpina pagalbos reikalingais vaikais ir seneliais. Tuo būdu bendras provincijos klestėjimas panaudojamas ižtikrinti, kad dėl nelaimingų atsitikimų nei vienas neliktų be to, kas gyvenimui būtina. Departamento kont- <®asmeniškų patarnavimų ir patarimų
Smulkesnių informacijų kiekvienu so- 
cailinės globos klausimu, galima gauti 

..  1............. ' ...... vietos Welfare įstaigoje arba parašant į 
,r_- - ... . . Welfare Department, Parliament Build*-wwnwroraw ing^ Tor<m;o.

ONTARIO DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE |
Hon. LouU P. Codlo, Q.C., LL.D. 

mmskr

Hon. LoeSo M. Frost, Q.C, LL.D
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Timmins, Ont.

A. t A. Petras Dirmeitis mirė 
spalio 11 d. 10 vaL rytą nuo ne
pagydomos kraujo vėžio ligos. 
Sirgo labai sunkiai jau 2 metus 
ir 2 mėn., o Timmins St. Marys 
ligoninėje išgulėjęs vos 2 mėn. 
mirė, turėdamas 34 m. amž.

A. Ą. P. Dirmeitis gimė 1923 
m. lapkričio 2 d. Kretingos ap., 
J Kanadą atvyko 1948 m. Prieš 8 
metus sukūrė šeimos židinį. Dir
bo aukso kasyklose.

Velionis paliko giliame siel
varte žmoną Magdutę, 2 dukry-, 
tęs — Daną 7 m., Aldoną 6 m. ir I

’sūnelį Džimuką vos 6 mėn.
Kiek žinau, velionis a.a. P. 

, Dirmeitis kurį laiką gyveno To
ronte ir turėjo nemaža pažįsta
mų. Tad prašau visų gerašir
džių lietuvių Toronte gyvenan
čių, kurie pažinojote pp. Dinnei- 

: tfHS/ ka^raėrs aukomis padėti 
ir pagelbėti nelaimės paliestai 
velionio šeimai.

Spalio 12 d. 8 vai. vak. laido
tuvių namuose dalyvaujant vi
siems Timmins ir South Porcu- 

įpine lietuviams už velionio a. a. 
Į P. Dirmeičio vėlę buvo kalba- 

hmas rožančius. Vadovavo kleb. 
Į!Martin Dali iš Nativity R.K. 

, bažnyčios. Spalio 13 d. 9 vai. ry
tą mes visi lietuviai velionio 
karstą lydėjome į Nativity kata
likų bažnyčią, kur 10 vaL buvo 
atlaikytos gedulingos Mišios už 
mirusiojo vėlę. Mišias atlaikė 
kleb. kun. M. Dali. Po Mišių visi 
Timmins ir South Porcupine 
lietuviai, maždaug apie 20 ma
šinų, -išlydėjome velionį į am
žinojo poilsio vietą. Atsisveiki
nimo žodį kapinėse pasakė kun. 
Castello iš South Porcupine ka
talikų bažnyčios.

Ilsėkis ramybėj, brangus Pet
rai. Tebūnie tau lengva Kanados 
žemė.

Liūdesio prislėgti ir giliai su
jaudinti Timmins ir South Por
cupine lietuviai.

I. Aleknevičienė.

Visi maloniai kviečiami J Niagaros Pusiasalio Bendruomenių

Dešimtmečio švente^ Wellande

PETRUI DIRMEIČIUI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtus p. Magdutę Dirmeitienę ir jos 
šeimą, netekus vyro ir tėvo, nuoširdžiai užjaučiame

Timmins ir South Porcupine lietuviai.

PETRUI DIRMEIČIUI staiga mirus,
velionio žmonai Magdutei Dirmeitienei, dukrytėms Danai 
Aldonai ir sūneliui Džimukui liūdesio valandoje gilią užuo
jautą reiškiame ir nuoširdžiai užjaučiame

Irena ir Jonas Aleknevičiai.

JONUI GRINSKIUI mirus,
jo žmoną, vaikus ir žentą giliai užjaučiame ir kartu liūdime

O. F. Pajarskai,
P. J. Vilimai,
J. Bajoraitis,
J. Kįypas.

JONUI GRINSKIUI mirus,
mielą Vingelių šeimą — dukterį Janę, žentą Vytą, anūkes 
Marianą ir Viktutę, liūdinčias dėl tėvelio, uošvio ir senelio 
mirties, nuoširdžiai užjaučiu

Juozas Vaskela.

JONUI GRINSKIUI mirus, 
žmonai, dukrai Lidijai, sūnui Jonui, dukrai Janei bei jos 
vyrui Vytui Vingeliui nuoširdžią užuojautą reiškia

J. Baltrienė ir dukterys.

A. t A. JONUI GRINSKIUI mirus,
jo žmonai, dukteriai Lidijai ir sūnui Jonui liūdesio valan
doje reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Juozas Vaskela.

PROGRAMOJE:

2. Pobe Kf um mO/ stoto Hamiltono Lietu-

ŽaJ2aATVYKIMU * ŠI^ ŠVENT? PAREMSI SVARBŲ BENDRUOMENIŲ LIETUVYBĖS
DARBĄ. Anksčiau atvykusių patogumui bufetas veiks selėje nuo 3 v.

St. Catharines ir Wellando B-nių valdybos.

«I*GARA PUSIASALIS
Didžiųjų įvykių datos kartų darumą ir pastiprinsime vieni

kartų yra minimos kas metai ir 
tampa net valstybinėmis šven
tėms!. Tokių įvykių būna ne tik 
valstybių gyvenime, bet ir sveti
mose sąlygose tautinių grupių 
gyvenime.

Prieš 10 metų toks svarbus 
įvykis įvyko ir Niagaros pusia
salyje — St. Catharinėje ir Wel
lande įsisteigė Lietuvių Bend
ruomenė. Tų apylinkių lietuviai, 
padavę vieni antriems rankas ir 
sutarę petys petin dirbti mūsų 
tautybės išlaikymo ir mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos lais
vės ryto priartinimo darbą.

10 metų, pasakysiu, yra gana 
didelis žmogaus gyvenime laiko 
tarpas. Per tą dešimtį metų at-: 
likti mūsų bendruomenių darbai 
irgi yra labai dideli. Jie yra pui
kiai žinomi kiekivenam sąmo
ningam lietuviui.

St Catharines ir Wellando LB 
apylinkių valdybos, suprasda
mos įvykio svarbą, nutarė bend
romis jėgomis jį paminėti dide
liu meno vakaru. Tos meninės 
jėgos, pasiruošusios pastatyti 
Krūmino “Pabaigtuves”. Tas me 
nines jėgas sudaro: Hamiltono 
lietuvių choras, vadovaujamas 
kun. Jurkšo, Ham. lietuvių dra
mos grupė “Aukuras”, vadovau
jama E. Kudabienės ir Ham. lie
tuvių tautinių šokių grupė, va
dovaujama Breichmanienės, vi
so 70 asmenų kolektyvas. St. Ca
tharines LB pirmininkas St. Šet
kus “Pabaigtuvių” pastatymui 
nupiešė gražias dekoracijas, 
vaizduojančias kvepiančias Lie
tuvos lankas, žydinčius klonius 
ir gražias lietuviškas sodybas.

Taigi, atsilankę ne tik prisi
minsime mūsų brangiąją tėvy
nę Lietuvą, bet ir išgirsime jos 
gražias pabaigtuvių dainas bei 
papročius. Sakyčiau, kad į pa
našius minėjimus yra pareiga 
atsilankyti ne tik minėtų apy
linkių, bet ir visiems lietuviams, 
kur jie begyventų — JAV ar ki
tose Kanados vietovėse, jei tik 
sąlygos leidžia. Savo atsilanky
mu parodysime lietuvišką soli-

antrus dvasioje dirbti užsibrėž
tus darbus.

Šis minėjimas - vakaras turė
tų būti ypač svarbus mūsų jau
nimui. Jo susirinks tikrai daug, 
neskaitant jau 70 asmenų daly
vaujančių programoje. Tikiu, 
kad ne vieną jaunuolę bei jau
nuolį šis susitikimas nuves iki 
šeimyninio židinio sudarymo.

Minėjimas - vakaras įvyks 
Welanlde, spalio 25 d., šį šešta
dienį, 5 vai. p.p. naujose slova
kų salėse Hagar ir Golden Bul- 
var kampas Nr. 77, telef. RE. 
4-9015. Salės pavadinimas — 
Holy. Ghost. Tame pastate yra 
dvi salės, vienoje vyks iškilmin
gas aktas, meninė dalis ir šokiai, 
o antroje — vaišės.

Svečius prašytume atsilankyti 
punktualiai, nes nepunktualus 
atvykimas sunkina vakaro eigą 
bei tvarką.

Salė bus atdara ir veiks bufe
tai nuo 3 vai. p.p., taigi iš toliau 
atvykę galės papietauti ir pasi-, 
vaišinti prieš vakaro pradžią.

Tad iki pasimatymo WEL
LANDE. K. S.

“Samogitai” bando susirinkti
Žemaičiai studentai Lietuvoje 

buvo susispietę į korporaciją 
“Samogitia”, savo vyresniškumu 
trečia VD Universitete. Buvo ir 
mergaičių korporacija — “Filiae 
Samogitia”. Dotnuvoje buvo 
“Fratemitas Samogitia”, o Pe
dagoginiame Institute — “Terra 
Samogitia”. Buvo dar Mažosios 
Lietuvos Studentų draugija ir 
dar Simano Daukanto draugija. 
Abi šios vėliau susijungė su “Sa
mogitia”. Su visais filisteriais ir 
garbės nariias buvo nemaža ma
sė žemaičių akajięmikų. Šios .vi
sos korporacijos buvo nepoliti
nės — gražus žemaitiškas bruo
žas. Dabar gali visur sutikti bu
vusių tų korp. narių; Visi kalba 
tą patį: susitikim, su važiuokim!

Štai tam ir yra proga: Wellan
do šventė spalio 25 d. Tą šventę 
ruošia St. Catharines ir Wellan
do b-nės kartu, o St. Catharinė-

je gyvena kaip sykis paskutinis 
“Samogitia” pirmininkas Stepo
nas Šetkus ir sutinka tokiam su
sirinkimui tarpininkauti. Paskel 
bus, jau gauta eilė laiškų. Būtų 
gera gauti dar daugiau, kad su
sidarytų aiškus vaizdas, kas no
ri, kas ne, kas norėtų atidėti ir 
t.t. Laiko nebedaug.

Visi suinteresuoti buvę minė
tų korporacijų nariai prašomi 
rašyti: S. šetkus, 17 Wiley St., 
St. Catharines, Ont., Canada.

“Pabaigtuvės” Wellande

Lietuviai pasaulyje

Maskva. — Čia esančioje ka
talikų bažnyčioje taip pat buvo 
atlaikytos pamaldos už mirusį 
popiežių Pijų XII.

Londonas. — D. Britanijoje 
rugsėjo 15 d. buvo 475.983 bedar-

biai, kai pernai tą pat dieną te
buvo 267.406.

Otava. — Pokari o meto “Sab
re” lėktuvai jau paseno ir jų ga
minimas sulaikytas. Kanada per 
9 metus jų pagamino 1.815.

Ukrainska Knyha

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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 įpilams ir kitko.

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

Štai ir spalio 25-oji po dienos, 
kitos!

Sėdu į mašiną ir pasileidžiu 
aplink visą Niagaros pusiasalį. 
Kaip gi atrodo tie taip jau pa
garsinti šio pusiasalio dešimtme
čio šventės darbai?

Štai ir gražioji St. Catharines 
— vadinamasis Sodų miestas. 
Truputi nuo kelio — ir mūsų 
vienuolynas — mūsų “Lietuvių 
Namai” — čionykštės bendruo
menės širdis. Įsibraunu į posėdį. 
Posėdžiauja dviejų b-nių valdy
bos. Šį kartą Wellandas čia. Kitą 
kartą St. Catharine ten. Aišku 
tema — dešimtmečio šventė. Po
sėdis tęsiasi trečią valandą, bet 
nei vienas nerodo nuovargio. 
“Dar tris valandos ir bus baig
ta” — šnibžda patenkintas sek
retorius.

Viskas čia aptarta smulkiai — 
nuo a iki zet. Šventė užplanuo
ta plačiu mastu.

— O kas bus, jei niekas neat
važiuos?—klausiu ir žiūriu, kur 
durys.

— Atvažiuos visi, — ramiai at
sako vienas valdybininkų.—Nė
ra buvę atsitikimo, kad į tokius 
parengimus nesuvažiuotų iš visų 
kraštų. Jau dabar gauta iš toli
mesnių vietovių apie 100 užsa
kymų vietų prie stalų, nors visi 
žino, kad abiejose salėse telpa 
1.200 žmonių.

Bandžiau dar šį-tą klausti, bet 
užsičiaupiau — fanatikai!

Visas Niagaros pusiasalis ruo
šiasi, juda. Kiekvienoje vietoje 
kas nors ką nors daro. Ir vis de
šimtmečiui! Žmonos bara..., 
bet ir pačios užsisakinėja kirpė
jas, traukia geriausias sukneles 
prasivėdinti, susiskambina su 
draugėm Buffale, Ročestery, To
ronte — kokią vilksis?

Sėdam į mašinas ir už pusva
landžio esame Wellande prie sa
lės. Puikus stilius. Nebūtų, gir
di, graikai. Aplink laukai ma
šinoms pastatyti. Tiek tai jau 
tikrai nebus!

Salė nauja, tvaska, šokti čia 
bus sunku susilaikyti net pus
šimtį atbridus. Akustika! čia ir 
be balso galėtum žemę drebinti! 
Patiks kun. Jurkšui ir jo cho
rui...

Bet vyrai skuba su reikalais.

Matuoja, lipa, skaičiuoja. Mil
žinišką dekoraciją — pamiškė 
Lietuvoje — bus nelengva už
tiesti ant tų nepaliestų sienų. 
Pro pamiškę eina kelias, kuriuo 
atžygiuos pabaigę darbą pjovė
jai ir grėbėjos...

Čia vėl posėdis, vėl klausimai 
ir atsakymai. Nieks nė alaus ne
pasiūlo — kol pats nepasisiūlai. 
Dievaži — nebestreikas!

Aišku viskas: ir iškilmingas 
aktas su choru ir svečiais kalbė
tojais, ir programa pilna ugnies 
ir spalvų ir muzikantai pasiglau- 
dę triūbas. Šeimininkių sąrašai 
kaip per Velykas! Sunkiojo svo
rio bufetas savo keliu dėstosi: 
vyrai užplanavo, kaip Ameri
koje ...

Vieną augštai pasikabinusį tik 
dabar tepastebėjau.

— Įrengsim lietuvišką muziką 
— šaukia nuo lubų. — Saugokis, 
dar plaktuką užmesiu ant blok
noto! — Ir tikrai susiūbavo ant 
plonų kopėčių, kaip žinodamas, 
kuo reporterį nubaidyti.

— Kas dar? — klausiu p. Stan
kevičių, Wellando pirmininką.— 
Tark paskutinį savo norą...

Pakaso savo garbanas ir sako:
— Parašyk apie mūsų darbą, 

mūsų eilinių lietuviškų b-nių 
valdybų darbą, pastangas. Nieko 
mums čia negaila. Nei triūso, nei 
darbo, nei laiko. Matai darbo 
rezultatus. Kad štai tavo ir visų 
šių žmonių noras matyti šią mū
sų dešimtmečio šventę sėkmin
gą — būtų visų pajustas, supras
tas ir įgyvendintas.

Lėkiau atgal, kai temo.
— Truputį, vyrai, — pama

niau, — o gal ir bus suprasta!
Korespondentas.

JAV LBendruomenės naujoji 
centro valdyba paskelbė savo 
pirmąjį žodį atskiru rotatoriniu 
4 puslapių leidinėliu.
- Pasisakiusi, kad pagal PLB 
seimo priimtą konstituciją Ben
druomenei turi rūpėti visos tau
tinio darbo ir reiškimosi sritys
— švietimo, kultūrįnė, socialinė, 
šalpinė, ekonominė, politinė — 
valdyba pastebi, kad ji tam nau
dosis savomis organizacinėmis 
priemonėmis, bei sieks esamų 
institucijų bei organizacijų ben
dradarbiavimo ir talkos, laikan
tis tarpusavio susiklausymo 
dvasios. Reikia tikėtis, kad val
dyba tuo būdu nesunkiai sude
rins savo pačios varomus darbo 
sektorius su jau veikiančių or
ganizacijų veikla politinėje, šal
pos ir savišalpos srityse. Nes juk 
ir tos organizacijos dirba toje 
pačioje liet bendniomenėje, jos 
naudai ir jos vardu.

LIETUVIŲ NAMŲ KINE HAMILTONE

tt n

Pereidama prie konkrečių už
simojimų valdyba paliečia veik 
visas veiklos sritis. Iš įdomesnių 
užsimojimų įsidėmėtini yra: už
simojimas ir toliau skirti kul
tūros premiją, sukurti Tėvynės 
Biblioteką, kuri būtų dovana ne
priklausomai Lietuvai ir JAV 
LB Informacijos Tarnybos suda
rymas. Pastarojo organo pobū
dis betgi nėra visiškai išryškin
tas. Ypač būtų įdomus klausi
mas, koks numatomas santykis 
tos tarnybos su jau ve kiančio- 
mis panašiomis instituc. jomis.

Apie VLIKo ir atsiskyrusių 
grupių pasitarimus dėl laisvės 
kovos vieningo organo atstaty
mo išleidžia Clevelando Liet. 
Demokratinių Grupių Prezidiu
mas. Tame leidiny tilps:? VLIKo 
komisijos smulkus pranešimas 
VLIKo grupėms ir visi priedai 
bei susirašinėjimai.

Dr. Pijui Grigaičiui š.m. spa
lio 16 d. suėjo 75 m. amžiaus.

Dr. Justina Žirgulis įsigijo 
nervų-proto ligų special'stės tei
ses. Studijas ji pradėjo Lietuvo
je, diplomą įsigijo Tuebingėne.

DAR BUS RODOMA VIENĄ SAVAITĘ FILMĄ

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

<CEaLB.DEMlUElS

IhElteN
Commandments

A fMAMOMO ftCRAE M VSIAYTSJON MOHSOMCOlOt

Apie ši filmą augštoji R.K. dvasiškija atsiliepia sekančiai:

"Mr. DeMHIe's moving portrayal oi The Ten Commandments 
spiritually enrich the lives of all who see it".

Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York.

SPALIO 20-25 d. VIENAS SEANSAS KAS VAKARĄ 7.30 vai.

will

HAMILTON, Ont
Kristaus Karaliaus šventės 

akademija ruošiama spalio 26 d., 
šį sekmadienį, 5 vai. p.p. parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys dr. 
A. Šapoka iš Toronto.- Meninę 
dalį išpildys Hamiltono lietuvių 
choras, vedamas muziko kun. 
Br. Jurkšo, tautinių šokių gru
pė, vadovaujama G. Breichma- 
nienės ir deklamacijos. Maloniai 
kviečiame visuomenę skaitlingai 
dalyvauti.

At-kų Kuopos Valdyba.
Literatūros vakaras - koncer

tas. Hamiltono at-kai lapkričio 
22 d. ruošia didžiulį literatūros 
vakarą - koncertą, kuriame da
lyvauja didieji mūsų meninin
kai, būtent: humoristas Antanas 
Gustaitis, rašytojas Paulius Jur
kus, aktorius Henrikas Kačins
kas ir viena iš žymiųjų solisčių. 
Koncertas įvyks Delta Seconda
ry School auditorijoje, Main St. 
Ė. Bilietai jau paruošti ir pra
dedami platinti. Todėl visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietu
vius kviečia rengėjai iš anksto 
isigvti bilietus. Jų kaina: $2, 
$1.50 ir $1, o moksleiviams bei 
studentams pusė kainos. Bilietai 
gaunami kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų parapijos salėje ir 
pas atskirus platintojus. Norin
tieji iš toliau užsisakyti bilietų, 
prašom rašyti J. Pleinys, 87 San
ford Ave. S., Hamilton, Ont., ar
ba skambinti tel. JA. 9-5129. Ma
lonūs tautiečiai, prašom visų iš 
anksto tą šeštadienį skirti šiam 
koncertui. J. P.

LN valdyba spalio 12 d. buvo 
susirinkusi paskutinio posėdžio. 
Lapkr. 9 d. visuotinis narių su
sirinkimas turės priimti naujus 
įstatus ir išsirinkti valdomuo
sius organus.

Posėdyje buvo priimtos apy
skaitos, balansas, sąmata ir pel
no paskirstymo projektas. Iš jų 
paaiškėjo, kad LN kinas per 3 
mėnesius davė $2.973,21 gryno 
pelno, t.y. po $991,07 vidutiniai 
kas mėnesį arba po $341,07 mė
nesiui daugiau negu buvo anks
čiau gaunama už jį nuomos. 
Bendra LN 5 pirmųjų mėnesių 
gegužės 1 - spalio 1) pajamų ir 
išlaidų apyskaita parodė, kad 
per tą laiką LN turėio $13.471,51 
pajamų ir $9.305,64 išlaidų. Pen
kių mėnesių pelnas $4.165,87. At
skaičius rezervą pelno mokes-

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

789 DUNDAS Sf^ 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.

: čiams $400, gryno pelno liko 
$3.765,87, kas sudaro investuo
tam narių kapitalui (spalio 1 d. 
narių sudėta buvo $54.040) 16,7 
%. Valdyba svąrstė pelno pa
skirstymą ir nutarė narių susi
rinkimui siūlyti šį projektą:

1. Prirašyti 8% nariams už jų 
investuotą kapitalą į jų sąskai
tas ir tais pinigais mokėti sko
las $1.801,34,

2. Amortizacijos kapitalui — 
$750;

3. Atsargos kapitalui — $750;
4. Lietuviškiems kultūros ir 

šalpos reikalams $464,53.
Viso $3.765,87.
Vykstančiam Hamiltono mies

to Community Chest aukų va
jui paaukoti $25 Delta Theatre 
vardu ir $25 Lithuanian Home in 
Hamilton Ltd. vardu. Viso $50.

LN akcijas (šėrus) nusistaty
ta išdalinti per visuotinį narių 
susirinkimą, įvykstantį lapkr. 9 
d., nes siunčiant juos nariams re
gistruotu paštu susidarytų apie 
$90 pašto išlaidų.

Susirinkime LN valdyba atsi
statydins. Pažymėtina, kad ji L. 
Namų istorijoje bus gražiausiu 
pavyzdžiu vieningo darbo ir at
siektų milžiniškų vaisių. Jos ka
dencijos metu buvo sutelkta 
stambiosios pinigų sumos, už
pirkti Lietuvių Namai, gauta 
lengviausiomis sąlygomis (6% 
metams) $15.000 paskola, per
imtas savistoviam operavimui 
Delta kinas ir atlikta retu pasi
sekimu visa eilė kitų didesnių ir 
mažesnių reikalų. Iš užtrauktos 
paskolos $155.000 per 6 mėne
sius grąžinta jau $8.000. Liko dar 
$7.000. Tai vis tokio masto dar
bai, apie kuriuos LN organiza
vimo pradžioje niekas nedrįso 
nė pagalvoti. Paskutinę savaitę 
pavyko miesto valdyboje atei
nantiems metams nuosavybės 
mokesčius už LN sumažinti apie 
$1.000. Už šiuos metus sumokė
ta jų netoli $6.000, o kitais me
tais teks mokėti tik apie $5.000. 
Visa tai rodo, kad ši LN v-ba su
gebėjo netik sutelkti kapitalą ir 
užpirkti LN, bet dar puikiau mo
kėjo juos administruoti. Nežiū
rint, kad pirmieji LN valdymo 
metai pareikalavo daugiau eks
tra išlaidų ir dar stambių, kaip 
pavyzdžiui adv. A. Agro už pir
kimo dokumentų sudarymą 
$1.067,90 išmokėjimo, visdėlto 
pirmieji 5 mėnesiai davė net 16,7 
% pelno! Pažymėtinas šios val
dybos dar vienas didelis darbas 
— LNFondo dvieių metų sukak
tuvinio metraščio išleidimas.

Manau, kad tikrai atspėsiu LN 
narių mintį, išreikšdamas visų 
jų vardu v-bos nariams didžiau
sią ir nuoširdžiausią padėką ir 
palinkėdamas juos perrinkti į 
busimąją LN valdybą!

LN naujais nariais praėjusią 
savaitę įstojo net 6 tautiečiai, 
įnešdami bendroje sumoje $700. 
Po $200 Elenutė ir Balys Kebu- 
riai iš Ingersoll, Ont. Iš to pa
ties Ingersoll įstojo dar 2 na
riai, įnešdami po $100 Keburis 
Bronius ir Girnius Kazys. Nuo
širdžiausias jums, gerieji Inger- 

i soil tautiečiai ačiū! Kai hamilto- 
niečiai, prispausti masinio ne
darbo, stojimą nariais sulėtino, 
juos pavaduoja toliau gyveną 
tautiečiai. Masiulis Antanas iš 
Vanessa, Ont., užsukęs į svečius 
pas LN v-bos narį Alf. Patamsį, 
pats pasiūlė ir įteikė LN $100 
čekį. Buvęs hamiltonietis Tiš
kevičius Česlovas, išauginęs su 
VI. Kunkuliu p. Rudoko tabako 
ūkyje, Harley, Ont., puikų der
lių ir apsilankęs pas LN v-bos 
narį P. Kanopą, paliko LN šim
tinę grynais. Mažoji 12 m. J. ir 
V. Visockiu Jonytė pati pasirašė 
$100 čekį, tuo būdu pervesdama 
dalį savo pačios uždirbtų san
taupų LNamams. Ji yra jau ant
roji Visockiu dukrelė Įstojusi 
nare į LN. Visiems, o vpač Vi
sockiu Jonei ir jos tėveliams nuo 
širdžiausia mūsų visų padėka.

Kviečiame ir prašome tautie
čius pasekti jų pavyzdžiu ir vi
siems iki vieno įsijungti nariais. 
Po metų kitų pamatysime, ką 
galime atsiekti jungtinėmis. ir 
vieningomis jėgomis!

LN kine šią visą savaitę, antrą 
iš eilės vis dar rodomas “The 
Ten Commandments”. Pasinau
dokime gal jau paskutine proga 
šį monumentalų filmą pamatyti, 
nes yra žinių, kad jis bus padė
tas kuriam laikui į archvvą.

Nors Hamiltone šis filmas jau 
praėjęs beveik visus kino teat
rus, jo lankymas Delta kine per 
pirmąsias tris dienas buvo di
delis: pirmadienį, spalio 13 d., 
per du seansus buvo 1-2.10, ant
radieni viename seanse 325 ir 
trečiadienį 381 žiūrovas.

Visuotinis LN narių susirinki
mas jau čia pat. Visi nariai bū
tinai jame dalyvaukime.

Sk. Stf
Ligoninėje gydosi Hamiltono 

apylinkės valdybos sekretorius 
J. Stonkus ir valdybos narys J. 
Kažemėkas. Visų apylinkės lie
tuvių vardu linkime ligoniams 
greitai pasveikti ir sveikatai su
stiprėjus, vėl įsijungti į lietu
viškąjį darbą.

Hamiltono apylinkės valdyba 
spalio 15 d. pradeda solidarumo 
mokesčio rinkimą. Rinks valdy
bos nariai ir talkininkai. Tiki
mės, kad ir šiais metais lietuviai 
savo pareigą atliks . (b)

Bonna. —- V .Vokietija nuo na
cių nukertėjusiems žydams jau 
išmokėjo 20 milijon6 dolerių.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Llu- 
diious įstaigoje (II ougštas), 128 Main St. W„ tol. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N. 
SusiroJinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.



naujos KNYGOS Kultūros ir knygq pasaulyKad “Varpas” skambėtai
metai skamba “Var-f atsiliepimų. Bet gi už choro me- 
ir kasmet būname ninį išpildymą yra daugiausiai

doną,. bet jam baisiai nesiseka, [nedarė nieko, kas buvo nevalia, 
Ji Įmtuoja ‘ *”* - ’ • • . k . ..
pastatė į j

Jau šešeri i 
po” dainos ir kasmet būname 
nustebinti kuo nors nauju. Šis 
choras pirmasis pradėjo dainuo
ti operų ištraukas, pernai puikiai 
išpildė Šimkaus kantatą ir net 
ištisą sceną iš “Aidos” su solis
tais. Atrodo tektų tik pasidžiaug 
ti “Varpo” laimėjimais. Deja, 
susitikęs varpietį dažnai pajunti 
pesimistišką nuotaiką. Ir tikrai 
keista: “Varpą” kviečia koncer
tuoti didieji Amerikos lietuvių 
centrai, publika entuziastiškai 
sutinka kiekvieną jo pasirody
mą, kritikai, savi, ir kitataučiai, 
rašo puikiausius įvertinimus, tik 
pats Torontas jau atsisako ati
duoti “Varpui” priderančią duok 
lę. Štai pernai jubiliejinis kon
certas, nors buvo vienas iš ge
riausių “Varpo” istorijoje, ne- 
pripildė pilnos salės. O buvo lai
kai, kada netik “Varpo” koncer
tai, bet ir jo rengiami pasišoki
mai būdavo perpildyti. Tai kur 
gi priežastis? Argi jau “Varpas” 
atsibodo Torontui?

Priežasčių, atrodo, rasime pa
čių varpiečių tarpe, o kaltė gula 
ant mūsų visų torontiečių. Kaip 

- gali choras sukelti entuziazmo 
visuomenėje, jei patys choristai 
savo tarpe jo neturi. “Varpas” 
pavargo. Apatija yra užkrečia
ma, o Toronto visuomenė, bū
dama arčiausiai varpiečių, grei
čiau ir reagavo į naujas nuotai
kas. Bet iš kur ta apatija? Pir
momis įsikūrimo dienomis entu
ziazmo netrūko. Kaip ir visuo
met, kada yra kas nors naujo 
kuriama, varpiečiai negailėjo 
nei darbo, nei išlaidų. Choristai 
patys buvo apsidėję mėnesiniu 
.mokesčiu būtinom išlaidom pa
dengti. Vėliau, kai koncertai ir 
parengimai pradėjo duoti pelno, 
valdyba šiaip taip suvesdavo ga
lą su galu. Bet tai visa yra pra
eityje. Po šešių metų varpiečiai, 
pagaliau, pavargo ir tai ne nuo 
repeticijų ar koncertų, bet nuo 
nepakeliamos administracinės 
naštos.

Nežiūrint choro gana didelės 
piniginės apyvartos, choristai 
nėra gavę jokio materialinio at
pildo, jei neskaityti keletos šei
myninių pobūvių, o ir UŽ juos 
kartais tekdavo užsimokėti. Gi 
kiekvienas koniertas reikalauja 
daug ir įtempto darbo. Choristai 
skiria mažiausiai du vakarus į 
^savaitę repeticijom, o prieš kon- 
■cėrtus ir daugiau.'Neretai ten
ka ir dienos uždarbį ar viršva
landžius prarasti. O dar tie pa
rengimai: choristai turi ir bilie
tus išplatinti ir salėj tvarką pa
laikyti, ir dar atsilankiusius 
linksminti savo dainom. Kas to
kių parengimų yra daręs, žino, 
kad rengėjai be rūpesčių ir dar
bo nieko daugiau iš to negauna. 
Per šešis metus tie visi rūpes
čiai gulė ant choristų ir choro 
valdybos pečių. O ką jau bekal
bėti apie tiesiogines išlaidas ga
strolių metu ar važinėjant į re
peticijas.

Viso to atpildas croristui yra 
pabuvojimas rampos šviesoje, ir 
pasiskaitymas gražių kritikos

kad ir čia, eiliniam choristui nie
kas neuždeda karūnos. Nors pats 
dainavimas choristui ir suteikia 
pasitenkinimo, jis visdėlto gau
na per mažą atpildą palyginus 
su-jo įdėtom pastangom. Yra vi
sai amu, kad choristai nenori iš 
“Varpo” materialinės- naudos. 
Jie net neskaičiuoja savo asme
ninių išlaidų. Bet nešti dvigubą 
naštą varpiečiams yra per sun
ku, ir visuomenė privalo nors 
dalį tos naštos palengvinti. Cho
ro nuotaikos pasitaisytų, jei 
varpiečiams būtų palikta rūpin
tis tik repeticįjom ir koncertais. 
O varpiečių nuotaikose yra ir 
pats raktas į pasisekimą. Jei en
tuziazmas sugrįš, “Varpas” dar 
gali kalnus nuversti, priešingu 
atveju galas nebetoli.

Lėšų telkimą reikėtų nuimti 
nuo varpiečių pečių. Tam atsiek
ti yra kelios galimybės. Jei, sa
kysime, atsirastų 40-50 asmenų, 
kurie sutiktų duoti kasmet po 
$20 visi sunkumai pasibaigtų. 
Kita galimybė yra įsteigti “Var
po” rėmėjų būrelį, kuris pirmo
je eilėje rūpintųsi sukelti rei
kalingą pinigų sumą choro diri
gentui apmokėti, surengtų bent 
keletą pobūvių choristams, or
ganizuotų choristų išvykas, eks
kursijas ir bendrai rūpintųsi 
choro gerbūviu. O imtis inicia
tyvos reikia skubiai, jei norime 
ir toliau “Varpu” džiaugtis ir 
didžiuotis. Eug. Bubelis.

Aatooos Rūkas, SUŽALOTIEJI. 
Romanas. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 24. 1958, London. 
246 psl. Kaina: norioms — 
minkštais viršeliais 5 šil. arba 
$1, kietais — 7 šil. arba $1.50; 
nenorioms — minkštais 7.6 šil. 
arba $1.50, kietais — 10.6 šil. 
arba $2.

Rūką pažinome kaip poetą ir 
dramų bei pjesių autorių. Su ro
manu jis pasirodė pirmą kartą, 
pasirodė stipriai, nors kompo
zicijoje lyg ir ataidi dramatur
giniai metodai. Romano veiks
mas yra laužytas, o situacijos 
Labai dramatiškos.

Visi Rūko romano herojai yra 
sužaloti, kaikurie net fiziškai, 
bet jo antraštėje turima galvo
je dvasinė jų būsena.

Turinys romano nekompli
kuotas. Aldona, susigyvenusi su 
savo mokslo draugu Algiu, ište
ka už advokato Vaišnio, kuris ją 
labai myli, bet tik kaip savo po
mėgių objektą. Ji greit pasiilgs
ta bičiuliškos atmosferos ir ją 
randa grįžusi į draugystę su stu
dentu Algiu. Vyras nenori, kad 
ji studijuotų, nori, kad liktų 
miesto augštųjų sferų “poniu
tė”, bet pagaliau turi su tuo su
sitaikinti. Su Algiu jis ypač su
sigyvena okupacijos meto po
grindinėje veikloje. Tuo tarpu 
Vaišnių buto viename kamba
ry apsigyvena vokiečių adminis
tracijos pareigūnas Karlas, jaut
rios sielos jaunuolis, turįs tėvy
nėje gerutę sužadėtinę, tarp 
kitko dar poetas. Jis įsimyli Al-

Vasario 16 gimnazijos bėdos
Nors ši gimnazija yra visų lie

tuvių' pasididžiavimas, bet jos 
rėmimas eina vis silpnyn. Kai
kurie rėmėjai jau pavargo, o 
naujų rėmėjų sunku įprašyti į 
būrelius. Seniau iš Kanados bu
vo pasiunčiama kasmet nema
žiau $4.000, šiais metais iki spa
lio mėn. pradžios pasiųsta tik 
$1.320. Iki metų galo gali būti 
per $2.000. Iš Kanadoje veikian
čių 22 būrelių tik 14 būrelių sa
vo įnašus gimnazijai yra pasiun
tę. Būtent: būr. 12 ir 13 — Ri
mas, Sudbury, $262, 9 — Kont- 
vydas, Toronto, $51, 69 — Plė
nys. Toronte, $190, 84 dr. Nor
vaišienė, Toronte, $168, 107 — 
Lelis, Toronte, $138, 136 Sendži- 
kas, Toronte, $21, 88—Skrinskas, 
Vancouver, $108, Hamiltono 6 
būreliai $318, St. Catharines 
Šalpos kom., Alonderis, $64.

(Hamiltono žinios, pagal pas
kutinį pranešimą liepos 9d. Apie 
likusių 8 būrelių veikimą žinių 
negauta). Montrealyje A. Ka
valiūnaitė organizuoja naują 
būrelį.

Po vasaros atostogų atsirado 
būrelis stojančių gimnazijon 
naujų mokinių. Pedagoginiu at
žvilgiu jie sudaro problemą, nes 
jie lankė skirtingų sistemų mo
kyklas. Naujai priimtųjų tarpe 
vėl yra du mokiniai tik ką atvy
kę iš Lietuvos, gerai moką lietu
viškai, bet be žinių iš vokiečių,

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMĘ STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPKITĖS : '

DISTRICT ESTATE BROKERS
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 

Pirmoji Montreoly Lietuviu Real Estate Įstaiga 
Nariai Montreal Real Estate Board 

177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas VI. 2-8501
Jums padėti: 6-ji metai. Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000.

CR. 6-5075 J. SKUČAS RA. 2-6152
LA. 2-7879
RA. 7-4097 E. YAFFE — Sekretorė.

anglų ir lotynų kalbų. Iki šiol 
atvykę iš Lietuvos mokiniai ge
rai užsirekomendavo, prisivyda
mi savo klasės draugus ir iš nei
tų dalykų.

Gimnazija prašo žiemos metu 
sustiprinti jos rėmimą, nes žie
ma reikalauja daugiau išlaidų. 
Nuo rugsėjo pradžios gimnazijos 
direktoriaus pareigas perėmė dr. 
J. Grinius.

P. Lelis, ŠF įgal. gimn. reik.

Redakcijai prisiųsta
Lietuva Okupacijoje — prane

šimai PLB seimui apie okupuo
tos Lietuvos gyvenimo kaiku- 
rias sritis. Paruošė PLB seimo 
organizacinis komitetas, New 
York 1958, 127 psl., .rotatorinis 
leidinys.

Turiny: Msgr. J. Balkūno — 
Įžangos vietoje; dr. A. Trimakas 
ir V. Vaitiekūnas — Lietuvos 
okupacinė santvarka; J. Audė
nas — Okup. Liet, susovietintas 
žemės ūkis; J. Aistis — Okup. 
Liet, literatūra; A. Rimvydas — 
Sovietinė indoktrinacija okup. 
Liet.; dr. S. Bačkis — Lietuvos 
valstybės tarptautinė teisinė ir 
politinė padėtis.

Lietuvių Dienos, 1958 m. spa
lio mėn. Nr. 8(87), IX m., 28 p.

. Turiny: PLB seimas; St. Barz- 
dukas — PLB keliu; A. Daukan
tas — Tai bent piršlybos (apy
sakaitė); K. Braduno ir Ruso- 
kaitės - Pajaujienės poezija; K. 
Pakštas — Ieškom vietos Maža
jai Lietuvai; S. Narkeliūnaitės 
foto reportažas “Pas Punsko lie
tuvius”; J. Kajeckas — Akstinas 
ir pareiga; Veidai ir vaizdai; Ką 
veikia skaitytojai.

Venesuelos Lietuvis, Nr. 2(3), 
1958 m. rugsėjo 1 d., 16 psl. Lei
džia VLSB Maracy apyl. valdy
ba, redaktorius Juozas Kuka
nauza, tiražas 300 egz. Rotatori
nis leidinys.

Mūsų tikslas
D. N. BALTRUKONIS
F. YASUTIS
A. MARKEVIČIUS

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA

vaiką ir vis bet kiekvieno jų dvasia buvo su- 
ą padėtį. Tuž- žalota ir kiekvienas daug kentė

damas ant Algio, kuris dažnai jo. Autorius parodo tai nuosek- 
larifcb* pas Aldoną, jis vieną vė-jliai ir įtikinamai. Tuo būdu “Su
lų vakarą jį paseka ir atseka į žalotieji” bus vienas iš stipriau-
priemiesčio grįtelę, kur spaus
dinama- pogrindinė literatūra. 
Karlas netyčia prasitaria, ką už
tikęs, šąugumo viršininkui ir su 
saugumeičiais pasiunčiamas pa
tikrinti. Pasirodo, kad ten būta 
netik Algio, bet ir Vaišnio, ku
ris išsiunčiamas į Vokietiją ka- 
cetan, o Algis- pabėga. Išnyksta 
tada iš namų ir Aldona. Jie nu
sprendžia, kad Karlas buvo į 
nemuš įsodintas šnipas ir tik 
vaidino įsimylėjusį.

Pagaliau vokiečiai pabėga. Al
dona bėga kartu, nes nori suras
ti vyrą. Bet jai nesiseka. Ji iš
važinėje visą Vokietiją, visus 
kalėjimus, bet vyro neranda ir 
atsiduria moterų darbo stovyk
loje, kur siuvamos kariškos uni
formos. Kai vienas iš prižiūrėto
jų nori ją išprievartauti, ji smo
gia jam į galv^ sučiuptu, lygin
tuvu, laimingai iš lagerio pabė
ga net nesužinojusi ar užpuoli
kas liko gyvas ir karo pabaigos 
sulaukia kalnų bakūžėje pas 
vienišą vokietę senutę, kurios 
visi vaikai kažkur frontuose pa
sklidę, o gal ir žuvę.

Apsigyvenusi DP stovykloje 
ji taip pat negauna jokios žinios 
apie vyrą, bet po kurio laiko at
siranda Algis, kuris jai bėgant 
buvo likęs Lietuvoje. Jis tiki, 
kad Vaišnys bus jau miręs, tad 
globodamas Aldoną jau nesiten
kina senąja nekalta draugyste, 
bet leidžiasi ir į kitokias užuo
minas. Ji betgi vis laikosi tvir
tai, nors jo draugyste ir jo glo
ba . džiaugiasi. Staiga atsiranda 
vieną dieną Vaišnys — sunykęs 
džiovininkas. Aldona jį nuošir
džiai slaugo, o jis, sulaužytas 
žmogus, blaškosi, skundžiasi, 
kad sulaužė jos gyvenimą, bet 
kartu pavyduliauja ir ją perse
kioja priekaištavimais ir prie
kabiavimais dėl Algio. Iškankin
ta, ji vieną naktį nuvyksta ir 
per langą nušauna pas savo mo
tiną grįžusį ir ramiai gyvenan
tį Karlą, kurį laiko savo šeimos 
nelaimių kaltininku. Ta kelionė 
nžtruko ilgai. Ji grįžo vėlai po 
pusiaunakčio ir rado vyrą jau 
mirusį nuo pasikartojusio krau
joplūdžio.' 'PaiSjtttęš ' pamestas, 
manydamas, kad žmona pabėgo, 
jis blaškėsi per naktį, o to jo or
ganizmui buvo jau perdaug.

Po vyro mirties Aldona pasi
darė lyg nenormali. Ją prislėgė 
mintis, kad vieną naktį du nu
žudė — Karlą ir savo vyrą. Tuo 
tarpu Algis pajuto, kad išnyko 
visos kliūtys prie jos, kurią nuo 
pat jaunystės laikė savąja dei
ve. Jis laukė tikį kada ji aprims 
ir jie vėl galės būti ir draugai ir 
vyras su žmona. Taip laikui 
slenkant, po vieno baliuko, kai 
ji pravirko ant jo krūtinės pa
lengvinimo ieškodama, jis pasi
elgė su ja negražiai. Aldona šito 
nepakėlė. Kitą dieną atstūmė jį 
net žmonių akyse ir viską metus 
išbėgo vėl į nežinomybę.

Taigi romano situacijos išti
sai labai painios ir slegiančios. 
Veikėjai — ne eiliniai žmonės. 
Jie asmenybės su charakteriais. 
Kiekvienas laikosi savo linijos, 
nors aplinkos ir kitaip vertina
mi. Nei Aldona su Algiu, nei 
Vaišnys, nei net sentimentalus 
poetėlis Karlas • niekur neiškry- 
po nuo savo principų, niekad

šių mūsų psichologinių romanų 
Tai nuolat kylančios įtampos 
romanas. Herojai jo pažeidžia
mi, bet nelūžta. Charakteristi
kos žmonių taiklios, ir meistriš
kai parodomos be aiškinimų. 
Amerikiečių karių vaikiško nuo
širdumo, tur būt, niekas taip 
gražiai neatvaizdavo, kaip Rū
kas vos keliuose savo romano 
puslapiuose.

Art Gallery of "Citidioflia". Lith
uanian American Art Club 1957 
- 1958. Printed by Morkūnas 
Printing Co., Chicago, 17 lapų 
ir viršelis fol. liuksusinis leidinys.

Tai tikrai gražus, puikiai 
iliustruotas ir skoningai sutvar
kytas leidinys. Pradžioje — po 
Čikagos burmistro ir Čiurlionio, 
jo dviejų paveikslų (Karalius ir 
Vytis) reprodukcijų bei jo bijo- 
grafijos seka trumpas Lietuvos 
bei jos meno apibūdinimas, pa
rašytas dr. J. Griniaus, o toliau 
apibūdinami dailininkai, kurių 
paveikslai yra Čiurlionio galeri-. 
joje. Kiekvieno pateikiamas pa
veikslas ir trumpa bijografija, o 
viskas baigiam avaizdais iš pir
mos parodos galerijoje bei gale
rijos atidarymo.

Leidinys, turbūt, neparduoda
mas. Jį parodyti niekur nebus 
gėda. Gaila tik, kad labai nestro- 
piai atliktos korektūros. Taip 
straipsny apie Lietuvą rašoma, 
kad ji “finally at the end of 18th 
century received Christianity”, 
gi “by the end of the. 8th cen
tury part of Lithuania was al
ready under the Russian rule”. 
Sukilimas buvęs 1860 m., po ku
rio. sekę 40 metų priespaudos 
perijodas. Nejaugi korektūrų ne
peržiūrėjo joks lietuvis?

“Aidų” žurnalo premija se
kančiais metais bus paskirta už 
lietuvių mokslo veikalą, išspaus
dintą atskira knyga ar periodi
nėje spaudoje 1957-1958 m. Tai 
turi būti humanistinių mokslų 
veikalas, parašytas lietuvių kal
ba. Premija $500. Ji neskaidoma 
‘arp atskirų autorių. Veikalui 
komisijai turi būti prisiųsti iki 
1959 m- vasario 1 d. “Aidų” re
dakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 
304 Anacostia Rd., S. E., Wa
shington 19, D.C., USA.

Premijai gali būti siunčiami 
ir rankraščiai

Marijos Sims poezijos knyga 
Ant kryžkelių senų atiduota 
spaudai. Vienoje knygoje bus iš-

kaip Venezueloje Lope de Vega 
kolegijoje dėsto suaugusiems 
anglų kalbą ir buhalteriją bei 
sąskaitybą.

HLASKO LENKIJON 
NEBEGRĮŠ

Jaunas lenkų rašytojas Marek 
Hlasko, kuriam tėra 24 m., šių 
metų pradžioje, išvykęs iš Len
kijos kaip turistas, sukėlė didelį 
triukšmą, kai išspausdino Pary
žiuje savo apysaką “Kapinės”, 
kurią Lenkijoje išspausdinti ne
galėjo. Nors tik prieš išvykstant 
jis buvo gavęs premiją, tačiau 
buvo griežčiausiai pasmerktas. 
Tarp kitko buvo uždrausti visi 
filmai pastatyti pagal jo apysa
kas; Vokietijoje mišrus lenkų ir 

spausdinti visi jos^eilėraščiai, Į vokiečių kolektyvas pastatė fil- 
pasirodę periodikoje, atskirais mą pagal jo apysaką ' 8-ji savai- 1 J X -A. JL1 a - — 2   __ 1 — —. X aj M ” KTzXS-fa1* Oleidinėliais ir tebesą rankraš
čiuose.. Knygą suredagavo ir 
biografiją parašė Vyt. Alantas. 
Be kita ko, biografija bus gau
siai iliustruota. Knyga turės per 
200 psl. Rinkinį spausdina “Tė
viškėlės” spaustuvė Čikagoje.

Knygos kaina išėjus bus $3, 
bet užsisakius iš anksto tekai-: 
nuos $2.50. Kas sumokės iš anks
to $5 ir daugiau, bus laikomi 
garbės prenumeratoriais ir jų 
pavardės bus išspausdintos kny
goje. Užsakymus ir pinigus .pra
šoma siųsti šiuo adresu: Vyt. 
Alantas, 15369 Freeland, Det
roit 27, Mich.

Saleziečių liet, gimnazjios di
rektorius kun. dr. J. Zeliauskas, 
nustatytam 6 metų terminui su
dėjus, iš pareigų pasitraukė. Tas 
pareigas perėmė kun. Stasys 
Petraitis, buvęs Osservatore Ro
mano administratorius. Kun. dr. 
Zeliauskas profesoriaus Romoje 
saleziečių Ateneume.

Mokyt. Juozas Kukanauza, 
buvęs Šakių prekybos mokyklos 
mokytojas, Vokietijoje “Žibinto” 
augštesniosios prekybos mokyk
los vicedirektorius, jau du metai

tės diena”. Negana to, kad tą 
filmą buvo uždrausta įvežti į 
Lenkiją, bet Lenkijos vyriausy
bė dar pareiškė protestą prieš jo 
rodymą Venecijos tarptautinia
me festivalyje.

Po pimųjų užsipuolimų dėl 
apysakos “Kapinės”, Hlasko pa
reiškė, kad užsieny pasilikti jis 
visdėlto nemanąs, tačiau, matyt, 
paveiktas vis griežtėjančių puo
limų, jis kreipėsi į Vak. Berly
no valdžios organus, prašydamas 
pripažinti jam politinio pabėgė
lio teises.

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 kvojo 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 
Salicylomide, 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.

MILIJONAMS KANADIEČIU

GERIAUSIAS BŪDAS TAUPYTI!

Pranešame, kad
nauji

CANADA

BONDS
Saugesniam važiavimui! gr^tiS^!ėsi,e

Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —
PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!
RATŲ BALANSAVIMAS
PILNI PERDAŽYMO
DARBAI
VAIRŲ PATIKRINIMAS

jau gaunami!

nelaimės ir ligos atveju

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

INVESTUOK ŠVIESESNEI 
ATEIČIAI SAU ... IR KANA 
DAI! PASIRŪPINK NUSI
PIRKTI KANADOS TAUPY
MO LAKŠTU JAU DABAR!

SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI 
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ii 
kiti darbai.

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

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.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

A. Paulauskas — LE. 6-3545 
O. Indrelienė — LE. 1-8522 
V. S. Mastis — LE. 2-6513

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis ■

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668
H. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4612

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.

cm
BOND

Atletiškos 
sporto kelnaitės 

372
Visi veiklūs vyrai vertina Wot- 
sono atleto maišelius su trigubu 
prilaikymu. E lost iškas juosmuo 
— nepalyginamas patogumas 
vyrams. Specialistų pas Ūtos. 
Lengvai plaunamos — nereikia 
lyginti. Ilgom nešiojimui. Tin
ka prie Jerseys.

W1-8
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Mann & Martel ™
1199 Bloor St. W

»■
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Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose. '

College • Morgūeretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, ncuja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 jmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras narnos su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, olyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 (šokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų eugštų pastatas ir visa ma- 
šinerijo su įrengimais. Prašomo kai
na $20.000. Viena skola balansui.

St. Chir - Oakwcod 
$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.

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

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

Parkdcle
$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. - Bioor
$6.GG0 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su 2 garažais,' 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių otski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

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

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

’ EgiHton - Keeie 
$T2.C€*0 įmčkėti, 6 butų, 3 metu se
numu anggpmerr 
ražais. Puriai ii 
icmcs, arti susisiekimo 
Pilna kaina $56.000.

. B. SABALAS
’ * SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-S481 
Namu tel. Lc. 6-1410

1

f

*

i

urnas su 2 go
tas, geros pa

krautu v ių.

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

College - Bloor
$2.G00 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 augštuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321 Ken WILES Ltd

Mes skoliname [mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. MORKIS
REAL ESTATE 8. BUSINESS BROKER 

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namtf tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641

-------------- ir EM. 6-0091

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dežei, sienom* 
popietis, {vairios toiles it kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15 %—25%.

KvW^nme atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sev. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

; •d?./ -■ t-C . • ' ' •' SSę % < S?? \ --• ■i'j - :• •• *■’*«• •• r- : C.. • • • •• ••

Vaistai Lietuvon! 
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ^DRAUGAMS VAI$||^

Roiykite, tefefonuokite or Atvykite pos'fnyt< Visos.

IBI 1 I Til 1 119 C n 1’1 * II • •• •WALTMAN S Patikima Vaistine
1147 DUNDAS ST. W., Ossington -kompet

s

Telef. LE. 4-8481

Bloor - Rusholme Rd. 
3 virtuvės — 2 vonios 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 gražūs, 
švarūs kambariai. x Nuoma $150 mė
nesiui, priedo apatinis butas savinin
kui. Savininkas jau pirko ir šią savai
tę turi būti parduotas. Arti prisikėli
mo parapijos ir Bloor gatvės. Prašo
ma kaina $18.700.

Blcor - Indian Grove 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, garažas, šoninis įvažiavimas, 2 
virtuvės. Savininkas pirko. Kaina 
$15.700.

Annette - Indian Grove 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, arti prie 
susisiek., krautuvių. Kaina $16.900.

Indian Rd. - Sunnyside 
$3.500 {mokėti, mūrinis, atskiros, 6 
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, šo
ninis įvažiavimas. Savininkas jau pir
ko. Gera proga gauti gerą pirkinį, jei 
tuoj pat skambinsite.

dideli

Roncesvoiies - Galley
$4.000 įmokėti, mūrinis,- 6 kamba
riai, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 
alyva šildomas.

Roncesvoiies - Grenadier Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, .8 kamba
riai, garažas, alyva šildomas.

St. Clair - Oakwood 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, 7 
kambariai, 2 virtuvės, garažas. La
bai arti „prie krautuvių, susisiekimo.

St. Clair - Oakwood
9 kambariai — 3 virtuvės 

1 atvira skola
$4.000 įmokėti, mūrinis, vandeniu 
alyva šildomas. Pajamos $200 mėn., 
priedo 3 kambariai savininkui. Savi
ninkas pirko ir labai nori greitai par
duoti.

St Ciair - Oakwood 
kambarių — 4 virtuvės 
įmokėti, mūrinis, garažas,.

12 
$5.000 
vandeniu alyva šildomas, 2 vonios, 5 
kambariai ant pirmo augšto. Idealus 
namas didesnei šeimai. Geros paja
mos.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namu RO. 2-5543.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood

S6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mrjičius.

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

St. Clair - Oakwood 
55.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiros namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviros morgi- 
čius 10 metų.

Namų tel 
RO. 2-5543

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. LE. 5-4229

V. MORKIS

v

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Futbolo pirmenybes Vytis I 
užbaigė nugalėdama Betar 3:2. 
Visi įvarčiai Preikšaičio. Prieš
paskutinėse rungtynėse, nors ir 
susilpnintu sąstatu, išplėšė 2:2 
lygiąsias prieš pirmaujančius es
tus. Įvarčiai: Kulys, Preikšaitis. 
Pirmenybių eigoj vytiečiai lai
mėjo 9 rungtynes, 6 pralaimėjo 
ir 6 sužaidė lygiomis.

Stalo tenisininkai užpraeitą 
savaitgalį turėjo išvyką į Nia
gara Falls, kur dalyvavo centri
nės Kanados pirmenybėse. Ge
riausius laimėjimus parsivežė 
Kasperavičiūtė. Moterų B klasės 
varžybose finale atkaklioj 5 setų 
kovoj ji pralaimėjo naujai, bet 
gerai žaidžiančiai, Montrealio 
žaidėjai. Mažiau laimės turėjo 
Urbonaitė. Nugalėjusi dar vieną 
lietuvių atstovę clevelandietę 

jLaikūnaitę, vėliau turėjo pasi
duoti, Kasperavičiūtei. Netoli 

(pergalės buvo ir Nešukaitis, ku- 
'ris B klasės pusfinaly beveik be 
kovos atidavė laimėjimą prieši
ninkui. Meisteris Gvildys irgi iš
krito pusfinaly prieš niujorkietį 

. Bukietą, kuri jis Tautinės Paro- 
įdos metu Toronte buvo nugalė
jęs.

Krepšinio pirmenybėse vytie
čiai šiais metais dalyvaus ketu
riomis komandomis. Nepriėmus 
vytiečių į B-C lygą, vytiečiai da
lyvaus Church lygos pirmeny
bėse Senior ir Intermediate B 
klasėse. Moterys žais CYO pir
menybėse Senior ir Juvenile 
klasėse. Pirmąsias pirmenybių 
rungtynes senior klasėje vytie- 
tės žaidžia šį ketvirtadienį 8.15. 
vai. vak. Bloor Coll, prieš St. 
Cecilia. Krepšinio treniruotės 
ketvirtadieniais sustabdomos iki 
atskiro pranešimo, šeštadieniais 
treniruotės vyks įprasta tvarka. 
Plėsdami savo veikimą vytiečiai 
organizuoja krepšinio žaidimą 
mokyklinio amžiaus vaikams. 
Prie pritaikyto dydžio krepšių 
ir kamuolių jaunuoliai bus su
pažindinami su šio žaidimo pa
grindais. Platesnė informaciją 
bus paskelbta vėliau. ” A.S. ‘

AUŠROS ŽINIOS
Sekmadienį Įvykusiame klubo 

visuotiniame susirinkime pirmi
ninkas K. Batūra trumpai per
žvelgė praėjusių metų klubo 
sportinę ir kultūrinę veiklą ir 
valdybos bei viso klubo vardu 
išreiškė pagarbą šauniems auš- 

friečiams už gražų klubo atstova
vimą lietuvių ir (Svetimtaučių 
tarpe. Šiuo metu Aušra yra Ka
nados lietuvių vyrų, jaunių ir 
moterų krepšinio meisteris, Ba
thurst - College lygos meisteris, 
Š. Amerikos lietuvių vicemeiste- 
ris vyrų ir moterų krepšinyje. 
Kanados ir Š. Amerikos lietu
vių stalo teniso meisteris, ir vi
ce meisteris mergaičių klasėje. 
Taip pat Aušros krepšininkai iš
sikovojo pirmąsias vietas Ha
miltono LSK Kovas devynmečio 
ir Toronto Vyčio dešimtmečio 
švenčių žaidynėse. Aušros lengv 
atlečiai ir plaukikai Š. Amerikos 
8-tose žaidynėse pastatė 5 nau
jus rekordus ir buvo apdovanoti 
15 medalių. Kultūrinėje - visuo
meninėje. srityje, kaip Aušrai 
būdingą aspektą, pirmininkas iš-

KURO ALYVA - ANOLYS 
Paskambinkite mums dėl: X.
KURO ALYVOS MĖLYNU ANGLIŲ 1
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO^KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo Ipijentams.

eljaSROGI
COMPakY UlUtTBO

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimos šildymo patarnavimas per 90 metų.

I. Mawrodin 
REALTOR

Narys Taranto Real Estate Board

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

$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, gozu apšildomas, moderni vir
tuvė, vieta garažui.

High Perk 

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, naujos apšildymas, garažas.

_ Queen - Lansdowne
$16.500 atskiros, mūrinis namas, 8 
kambariai per du augštus, modemus 
alyvos šildymas, 3 garažai.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČI0NAS RO. 7-3121

kėlė sekmadienio popiečių, skai
tyklos ir vaikučių stovyklos or
ganizavimą bei čia gimusio jau
nimo įjungimą į lietuviškąją 
bendruomenę. Iš šiuo metu klu
bui priklausančių 183 narių, 24 
yra čia gimę lietuviai. Savo pra- i 
nešimą pirmininkas baigė padė
ka už valdybai parodytą pasiti-
kejimą ir palinkėjo išsirinkti ta: K. Batūra, J. Uogintas, B. Sa- 

Tują, darbiugą vaiMyuą. pijonienė, K. Šapočkinas, D.
Iždininko pranešimą padare Laurinavičius, P. Žulys, V. Pie- 

klubo globėjas Tėv. Paulius. Šių' teraitis ir A. Rekštytė. Kandida- 
metu bėgjr klubas turėjo $2.467, į iiko: H chvedukas ir K. į 
86 pajamų ir $1.870,01 išlaidų. į žebrauskas. Valdyba pasiskirs-i 
Pagrindinės pajamos buvo gau
tos iš pareginmų, B-C lygos rung 
tynių, KLK Mot. D-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus ir atski
rų rėmėjų. Didžiausias išlaidas 
sudarė išvykos, viso klubo ap- 
drauda, įstojamieji lygų mokes
čiai ir teisėjai. Iš šių gautų pa
jamų klubas pajėgė per šiuos 
metus gręžinti $450 pirmaisiais 
metais iš parapijos užsitrauktą 
paskolą krepšių, uždangų bei ki
tų įrankių ir uniformų įsigiji
mui. Šiuo metu klubas turi eina
moje sąskaitoje $597,85 ir para
pijai dar yra skolingas $1.044,35.

Klubo globėjas padėkojo val
dybai už nuoširdų .darbą, tėve
liams už glaudų bendradarbiavi
mą jaunimo auklėjime ir sporti
ninkams už gražų klubo, parapi-

naują, darbingą valdybą.

Arši kova dėl karaliaus
Šią vasarą Miuncheno miestas slavija, Kanada, Portugalija, 

Švedija, Šveicarija ir Tunisas.
Šiose keturiose grupėse kiek

viena komanda, susidedanti iš 4 
žaidikų, žaidė su kiekviena. Ir 
trys kiekvienos, grupės laimėto-

šventė 800 metų.' jubiliejų. Pa
rodos-, koncertai, sporto šventė 
atžymėjo tolimos praeities prisi- 
minimą. Daug svečių iš Vokieti
jos, Europos ir užjūrio buvo su
gūžėję Bavarijos sostinėn. Daug 
buvo išgerta alaus, suvalgyta 
baltų dešrelių, pasakyta gražių 
kalbų.

Lyg toms iškilmėms užbaigti 
susitiko čia ir stipriausi pasau
lio šachmatininkai. Spalio 1 d. 
didžiojoje Deutsches ' Museum 
salėje susėdo prie “karališkojo 
žadimo” lentų. 36-ių valstybių 
komandoš! paši^tihgti dėl perei
namosios Hamilton-Russel tau
rės.

Jau 1936 m., Olimpiados metu, 
grūmėsi Miunchene 21 krašto 
šachmatų meisteriai. Dalyvavo 
anuomet ir Lietuvos komanda, 
surinkusi 77% taškų ir užėmusi 
11-tą vietą. Vengrai tuomet ta
po laimėtojais su 110% t. Šian
dien, po 11 metųj vienas anos ko
mandos narys vėl tuo pat tikslu 
yra atvykęs į Miuncheną. Tai 
Povilas Vaitonis^ kovojąs šį kar
tą po Kanados vėliava.

XIII-tosios Šachmatų Olimpi
jos (rašoma “Olimpija”, kadangi 
turnyras nėra rengiamas olim
piados metu) dalyviai buvo iš
skirstyti į 4 grupes. Pirmoje 
grupėje žaidė: Airija, Austrija, 
Bulgarija, Danija, Italija, Olan
dija, Prancūzija; Puerto Rico ir 
Sov. Sąjunga; antroje: Iranas, 
Islandija, Ispanija, Izraelis, JA 
V-bės, Norvegija, Pietų Afrika, 
Suomija ir Vak. Vokietija; tre
čioje: Anglija, Argentina, Fili
pinai, Kolumbija, Lenkija, Liba
nas, Rytų Vokietija, Škotija ir 
Vengrija; ketvirtoje: Belgija, 
Čekoslovakija, Graikija, Jugo-

Indian Rd. • Bloor * '
$8.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis 
namas, gražiai ildekoruotas viduje, 
dideli kambariai, privatus Įvažiavi
mas.

Dundės • Humberside 
$19.200, dvi kampinės krautuvės ir 
5 kambariai. Gera investacija.

Eglinton - Lansdowne 
$54.000, aportmentas 6 butų, 5 šal
dytuvai, 5 plytos, pilnai išnuomotos, 
geros pirkinys.

jos ir visos Toronto lietuvių ko
lonijos atstovavimą lietuvių ir 
svetimtaučių tarpe. Taip pat jis 
priminė, kad Aušros klubo tiks
las nėra siekti laurų sporto srity, 
bet pirmoje vietoje subūrimas 
lietuviško jaunimo ir jo auklėji
mas krikščioniškoje dvasioje.

Kadangi pagal naują potvarkį 
yra pakeltas FASKo mokestis, 
susirinkimo buvo priimtas’ glo
bėjo pasiūlymas sumažinti klu
bo nario mokestį suaugusiems 
iki $1 ir moksleiviams iki 25 c.

Susirinkimas iškėlė pageidavi
mą išreikšti viešą padėką F AS 
Ko valdybai už jos gražų ir sėk
mingą darbą ir sykiu prašyti, 
kad ji paliktų sekančiai kaden
cijai.

Į naują klubo valdybą išrink-

pijonienė, K. šapočkinas, D.

I tys pareigomis artimiausiu lai
tai. " i

Šį sekmadienį 1 vai. p.p. Pri
sikėlimo salėje pirmosios B-C 
rungtynės. Žais praėjusio sezo
no finalistai: Aušra - Tridents. '■ 
Įėjimas į rungtynes 25 c.

Ketvirtadienio draugiškose 
rungtynėse Aušra nugalėjo Tri-. 
dents rezultattu 85:72. Žaidė: O. i 
Kulys 13, J. Laurinavičius 19, 

IK. Grigaitis 10, A. Šiurna 9, R.
Gudas 6, R. Juozaitis. 10, D. Turk 
12, R. Strimaitis 4, V. Butkevi
čius 3. L T. P. į

Vašingtonas. — Atominis po
vandeninis laivas “Sewolf” iš
plauktojo po vandeniu neiškilęs- 
net 60 dienų.

SUDBURY Ont.
jai sudarė baigminę grupę A. j laimėjo austrui Dueckstein, ma- 
Sekančios trys komandos iš kiek žai žinomam, neturinčiam nė 
vienos grupės susibūrė į grupę “tarptautinio meisterio” titulo.

Pirmą kartą po II-jo pasauli
nio karo šachmatų arenoje pasi
rodė ispanų “toreodorai” su Po- 
mar priešaky, kurs, būdamas 12 
metų, jau sėkmingai kovėsi dėl 

Vokietija 21, Anglija 20, Čeko- karaliaus tarptautiniuose šach- 
slovakija 25, Jugoslavija 24 ir matų turnyruose.
Šveicarija su 20 taškų. '

Kanados šachmatų komanda, 
kurią sudarė Anderson, Fuester, 
Joynes, Siemms ir Vaitonis, iš
sikovojo savo grupėje tik IV-tą 
vietą, surinkdama 19 t. Tuo bū
du ji spalio 18 d. pradėjo kovą 
dėl pirmos vietos grupėje B kar- ' 
tu su olandais, danais, prancū- j 
žais, suomiais, islandiečiais, iz
raelitais, vengrais, lenkais, ko- 
lumbiečiais, švedais ir belgais.

Povilas Vaitonis, dabartinis 
Kanados šachmatų meisteris, iš 
7-nių žaidimų pirmuosius du lai
mėjo, antruosius du pralaimėjo 
ir likusius sužaidė lygiomis.
’Didžiausi žiūrovų būriai spie

tėsi prie Vak. Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos komandų. Po 7-nių ra
tu dar nebuvo tikra, ar Vak. Vo
kietijos komanda, nelauktai pra
laimėjusi Izraeliui — 2%-l% t. 
— pateks į grupę A.

Sov. Sąjungos komandoje, ša
lia pasaulio meisterio Botviniko, 
buvusio pasaulio meisterio Smys 
lovo, tarptautinių meisterių 
Bronsteino.ir Petrosiano žaidžia 
ir šachmatininkams gerai pažįs
tamas estas Keres su latviu 
Thal, dar jaunu, 22 metų, bet 
jau du kart laimėjusiu Sov. Są
jungos pirmenybes.

B, o likusios — į C. Taip į gru
pę A pateko So v. Sąjunga su 27 
taškais, Bulgarija 21%, Austrija 
21, Ispanija 23%, JAV 23, Vak. 
Vokietija 22, Argentina 23, Rytų

PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną.

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Štai nauji šios savaitės pardavimai:

Jane - Bloor 
$8.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 augš
tus, 2 mod. virtuvės, naujas alyvos 
šildymas, 2 vonios, did. kiemas, ga
ražas, namas visiškai arti Bloor. Pui
kus nuomavimui.

Sunnyside - Westminster 
$8-10.000 įmokėti, did. gražus 8 
kambarių narnos, moderniškai įreng
tas, vond alyva šildomos, garažas, 
privatus įvožiav., viena atvira skola 
10-čiai metų.

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

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 augš
tus, otsk. rupių plytų, vond. alyva 
Šildomas, mod. virtuvė, garažas, vie
na skola 10-čioi metų.

High Park Ave. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 10 did. kamb., mūr. 
atskiros, vond. alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 2 vonios, garažas, privatus 
įvažiavimas, nomas be skolų.

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

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

Telefonas- BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio 
ir kit medžiagų.
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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, apartmęntų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Gladstone Ave. - College 
$1.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, dvi virtuvės, dvigubos garažas, 
namas be skolų, turi būti parduotos.

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

Windermere - Swansea 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. bungalow, 
mod. virtuvė, žaidimų kamb. rūsyje, 
vond . alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas, gražus kiemas su 
vaismedžiais, namas be skolų.

Bloor - Swansea 
$5.000-6.000 įmokėti, atskiras 7 k., 
šiurkščių plytų mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, vandeniu alyva Šil- 

• domas, garažas su pločiu įvažiavimu, 
ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Windermere Ave.
$4.000 įmokėti, 8 kamb. atskiros 
mūrinis namas, išilginis plonos, kict- 
medžio grindys, 10 metų skola.

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

TEL. DARBO LE. 2-4404

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! Įsigykite antruosius 

aliumininius langus ir duris 
sutaupysite 30% ant kuro. Dėl informacijų skambinkite — 

John Kilotaitis, HO. 3-9904, po 5 vai. v. o savaitgaly visą dieną.
ir

Staigmeną žiūrovams j 
Botvinikas: antrame rate jis pra

X7TTT /X, t , m • •• ucuiiaiuų dumuc ovXIII-J1 Šacnmatų Olimpija, geimu. Beveik visi dit-
kuną su pavyzdingu Kruopštu- ba kasyklos6; bet gerai įsitaisę, mu ir dėmėsiu, parengė ir prave- {Bevei/ kiekvienass turi namą. 
da Bavarijos Šachmatininkų Są
junga, baigsis spalio 23 d.

J. Medaitis (ELI).

Parduodamos 
nuosavybės.

$500—pilna kaina, Lake Sim
coe sklypai arti ežero.

$950—pilna kaina, 10 akrų 
mišku apaugęs sklypas 
arti Lake Simcoe.

200 akrų ūkis Lake Simcoe 
apylinkėje.

Market Garden Lands, Lake 
Simcoe apylinkėje. 40 
mylių nuo miesto, $50 
už akrą; nuo 10 iki 300 
akrų sklypai.

10 akrų sklypai: pasirinkimas 
iš šimto, tarn New Mar
ket - Lake Simcoe. Kai
nos nuo $500.

TEIRAUTIS:
WA. 3-8416

Taip pat mums reikia įvairių 
tautybių pardavėjų.

Jane - Annette 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, platus įvažiavimas, garažas, 
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.

Indian Rd. Crescent 
$5*6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, didelis kiemas, 
namas be skolų.

Rusholme Rd. - College 
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis nomas, mod. 
virtuvė, alyva šildomas, garažas, vie
na skola 10-čiai metų.

Westminster - Roncesvoiies 
$6-7.000 įmokėti, 10 kamb. atski
ros mūrinis narnos, 3 virtuvės, vand. 
alyva šildomas, garažas, kvadratinis 
planas, viena skola 10-čiai metų.

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

NAMŲ LE. 5-1584

Sudburys mane tikrai nuste
bino. Ne pats miestas, bet mūsų 
lietuviai. Atvažiavę iš tolimos 
Nova Scotia, tuojau susipažino
me su vietos lietuvių klebonu 
kun. Sabu. Jis labai nuoširdus, 
energingas ir draugiškas, mus 
painformavo apie miestą ir apie 
lietuvių parapiją. Sekmadienį po 
pamaldų supažindino mus- su 

automobilį, išlaiko savo šeimas, 
vaikučiams stengiasi duoti kuo- 
geriausį išauklėjimą. Džiugu 
buvo matyti nekuriose šeimosė 

■ ir senus tėvus gyvenančius kar- 
i tu, rūpestingai globojamus. Be 
to, ir savų,, likusių Lietuvoje, 
Sudburio lietuviai neužmiršta. 
Yra čia šeimų, išleidusių po 
$1.500-$2.000 siuntiniams į Lie
tuvą. Dabar jie streikuoja, mate
rialiai jiems sunkoka, bet nenu
stoja gero ūpo, vis optimistai! 
Aplankėme kelioliką šeimų. Lie
tuviškas vaišingumas visur, bet 
kas dar svarbiau, tai jų visų nuo
širdumas. Pavardžių netenka 
minėti, kadangi visose šeimose 
suradome tą patį.

Nuoširdi padėka visiems nuo 
naujai atvykusių!

E. Pųdymaitienė.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

5
5

SPECIALIAI
Kalėdoms

LIETUVON ir SSSR.
SIUNTINYS H — $28.40 

sv. kumpio be kaulų, 5 sv. sviesto, 
sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.

SPECIALIAI No. 3 — $32.83
1000 g. puikiausios braziliškos kavos, 
1000 g. olandiško kakao, 
1000 g. grynų taukų, 
1000 g. sviesto, 3000 g. cukraus, 
250 g. Ceilono arbatos, 
500 g. olandiško šokolado, 
500 g. sūrio 45% riebumo,

1000 g. ryžių, 500 g. džiov. persikų* 
200 amerikoniškų cigarečių.

SPECIALIAI MOTERIMS—$76.20 \ 
3’/ž jardo 100% vilnonės medžiagoj 
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės 
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardo! 
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jar
dai 100% vilnonės medžiagos suk
nelei, 8 jardai Rayon suknelėms ir 
bliuskutėms, 8 jardai bovelninės me
džiagos vasarinėms suknelėms fr 
bliuskutėms.

SIS SKELBIMAS VERTAS JUMS * 
50 CENTŲ !

Tik iškirpkite jį ir pridėkite prie Jūsų 
užsakymo mums ir Jūs galite atskai

čiuoti 50 centų nuo kainos.
Prašome reikalauti mūsų pilno kata* 
logo dovanų siuntiniams ir vaistams.

• •
Mes esame vadovaujanti firma per
siusti pinigus j Lietuvą ir SSSR spe* 
cioliu kursu — 10 rublių už dolerį, 
Prašome teirautis. Mes turime leidi

mą ir esame apdrausti.

GRAMERCY — Dept. TZ 
744 Broad Street, « 

Newark 2, NJ., USA.

Į
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— Dievuli, duok man kantry-

. šeimai

Abiem buvo šalta
Kalbasi du arktikos tyrinėto

jai:
— Ten, kur mes buvome, bu

vo taip šalta,-kad žvakių ugnys

nės turi įsiūti visas metų bėgy | Antanas Dūdr, į Kanadą at- 
ju vyrų drabužiuose ištrūkusias vykęs 1948 m., prašomas atsi- 
sagas. “Sagos diena” buvo nu-. liepti St. Šepečiui, 9344 - 93rd 
matyta rugsėjo 17 d. St., Edmonton, Alta.

Dr. E.Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Šeštadieniais pagal susitarimų

BUKOWSKAflLO.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

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

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

■ U mill. fAi iilimį  ___________

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA -

BEJNAR,R.O.

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

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 va!, vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti

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

R.itinė: LL 4-4451

Dr. P. MORRIS 
dantų gydytojas

Vakarai. Ir taftadieniah 
pa*al taiifarims ’

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

nal sukelia galvos skaudHim* Ir naf-
vinauma. Kolba slavu. kofbotnU ,
470 College SI. W- TorODto , 

Telet WA. 1-3924 .

s
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V. VA SI S
REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4S05
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. <■ • Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS.

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

BLOCKIS

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

' DARBO VALANDOS:
►

Pirmodieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto.ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais—, nuo 10-,yaL ryto ų 7 - .9 vaT vpk.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vaf. ryto uždaryta.

’ii ■ ' ’ a ‘ : '

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS
Elektros - Electronic 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

Į 44 Gwynne Ave., Toronto

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus

Vyry ir motery rūb’j 
siuvėjas

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

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAP AITIS \ I

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav VL TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nauiti stabdžiu 'dėlimas tik H8.00
Garantuotos darbas. Lietuviams pigiau »*egn kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

Oshawa, Ont
Šaunios krikštynos

Spalio ii d. pakrikštyta Z.
H. tuBkviečių antroji dukrelė, 
Rita. Krikštijo iš Toronto atvy-Į 
kęs kun. B. Pacevičius. Krikšto 
tėvais buvo pp. Astrauskienė ir 
J. Simonaitis, abu iš Toronto. 
Po krikšto gražiai įrengtuose! 
nuosavuose namuose, svečiai bu- j j 
vo skoningai ir gausiai pavaišin- 1 sakė pagalvojus kiek Marytė.

iti. Svečių tarpe buvo nemažai Na, pakalbėk tą maldelę,— 
; vietos lietuvių, o taip pat ir iš to- • paprašė seselė, 
•linu atvykusių — iš Toronto, Marytė dailiai sudėjo ranku-
Hamiltcno, Windsoro ir kt. Pp. tęs, užsimerkė ir sukalbėjo: 
Butkevičiai kurį laiką gyveno _ Dievuli, duok man kantry- 

. Anglijoje, vėliau persikėlė Ka-! bės!...
padon į Windsora, o nuo 1953’ 
m. pastoviai apsigyveno Osha- 
woje- Atliekamu nuo darbo fab
rike laiku, savo jėgomis, pasi
statė jaukų mūrinį namą ir ja
me patogiai įsirengė. Geriausios 
-ekmės šiai lietuviškai darbščiai sušaldavo ir mes negalėdavome 

Dalyvis, i jų užgesinti—c .
I —-Tai dar nieko ypatingo, — 
sako antras. tsp kur mes bu
vom, tai žodžiai iš burnos išeir 
d a vo-sušalę ledo gabalėliais. No
rėdami’ sužino^ kas buvo pasa
kyta,^ mes turėdavome juos at
šildyti.'

ų metų Marytė pirmą kar
štėjo į mokyklą. Seselė mo- 

rją klauslfi:
— Ar moki melstis?
— Aš moku tik tą maldą, ku-

Įstatymas yra įstatymas .
Vienas policininkas Filadelfi

joje šoko gelbėti skęstančio, iš
vilko į krantą, atgaivino, pada
ręs dirbtinį kvėpavimą, ir įpylė 
porą stikliukų degtinės. Kai 
skenduolis atsipeikėjo, jo gelbė
tojas paskyrė jam $2 pabaudą 
už “maudymąsi” uždraustoje 
vietoje.

Priešingai
— Tai iš kur, tamstele, grįžta

te?
— Iš teismo, tamstele...
— Na, ir kiek gavot, tamstele?
— Nieko, tamstele, negavau, 

pats sumokėti turėjau ...

fir. 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 valados susitarus 
telefonu

TeL WA. 3-2003 .
Dalyvis.

Vokietijos rūpesčiai
(Atkelta iš 3 psl.) 

sija, kuri paruoštų bendrą pa
siūlymą išspręsti vokiečių klau
simui. Fed. Vokietijos vyriausy-1 Sagųfdiena
bei pavedama ir toliau dėti. pa- ‘ SagU! fabrikantai JAV nuta-

Paieškojimai
Yra laiškas iš Lietuvos adre

suotas-: August Butą, c/o HEPC 
Kirkfifeld, Ont. Atsiimti ”TŽ” 
administracijoje.

Budreikos Povilo, kil. iš Ra- 
maškonių km., Andrioniškio pa
rapijos, ieško Sližys Antanas. 
Mattel'ausko Antano ieško puse- 
serė Milia iš Ramaškonių km., 
Andrioniškio apylinkės. Abu 
ieškomieji savo giminių adresus

AKIŲ SPECIALISTAS

L UINSKY. R.O.

štangas, kad per keturis didžiuo- rė įvesti '“Sagų dieną” (nelygi- gali sužinoti rašydami: Dr. B. 
sius tas pasiūlymas būtų reali- nant motinos, tėvo ar darbo die-j Vidugiris, 11034 - 83 St., Edmon- 
zuotas. !ną), kurią žmonos ir sužadėti- : ton, Alberta. Canada.

Šis nutarimas ir aplamai bun- ‘ - >-• — > -
destago minėtas posėdis didele 

.dalimi skirtas kaip apeliacija 
■ Sovietų Sąjungai, nes tik ji už 
: visas negeroves yra atsakomin- 
ga ir viso to kaltininkė. Iki šiol 

Į Sovietų S-ga panašiais klausi- 
imais nesileisdavo į kalbas, sa- 
Į kydama, kad tai “vokiečių tar- 
' pusavio reikalas” ir nurodydavo 
; kreiptis į marionetinę Rytų Vo- 
; kieti jos vyriausybę. Tačiau šios

V. Vokietija nepripažįsta, kaip 
neteisėtos ir nesavarankiškos, 
teklausančios tik Maskvos įsa
kymų ir dėl to su ja nesitaria; 
kiekvienas pasitarimas su Rytų 
Vokietijos vyriausybe būtij jos 
pripažinimas teisėta, ko So v. 
S-ga ir siekia. Turbūt nekitaip 
Sov. S-ga pasielgs ir šiuo kartu. 
Tačiau per šitą vokiečių akci
ją vokiečių reikalai laisvajame 
pasaulyje liks dar daugiau išpo- 

j puliarinti, o savu laiku, gal būt, 
bus iškelti ir Jungtinėse Tauto
se, kas Sovietams būtų tikrai ne
malonu. O gal kaip tik dėl to 
Sov. S-ga, šiuo kartų bus nuolai
desnė ir leisis į pašitairimųs su 
Vakarų Vokietija, kuri to" jau 
seniai siekia? Tam minėtas bun- 
destago nutarimas paliko labai 
plačiai atidarytas duris. (ELI).;

M. Musteikis. Į

I

1

REIKALAUKITE'

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

STANLEY SHOE STORE
AugšČiousios lūšies moterų, vo»kų tr 
vyrų botoi, normalaus dydžio ir platus

143X Dundas St W. Toronto 
pne Glodctone

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais 

d^rbo kojinių 
jos ilgiau laiko už kitas

. < ,< tli

Jos tikrai laikys ilgiau —- la
bai patogios—labai vertingos 

Z PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Kas keliatės į kitę 
hutų ir norite pigia kaina per- 

veiti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435
BR. STONČIUS

Būk Išsiruošęs įvairiom progom - 
parsinešk namo gaivinančio Coca-Cola

'Coke" or "Coco-Colo"—abu fabriko ženklai reiškia Coca-Cola Ltd. gaminį— 
pasaulyje mėgstamiausi gaivinantį gėrimų. 8120“8

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

PIGIAUSI

DĖMESIO!

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

J. SIANIONIS ’
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis. 

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

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

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. L E. 1-1602.

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- 
romotic transmisijos.

Sav. 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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide 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, 

morgičial

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

VEDYBOS
Jei norite *mH, ralykfta /vokieti* 
lenk* k./, talefonuokita ar atvykite 
atmeniflcai Į

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

Telefono* LE. 2-5461. .
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. oml., tarpininkavimas 

voltui-.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARt MATAVIMO {ŠTAMĄ 

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

95 MUI Rd., Yongehnnt P.C 
Telefonas TU. 4-J9M 

Richmond Hi#siuntiniai

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto.

į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —- 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per. 
3-4 savaites.

Janių u e Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa-

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir

AL DŪDA
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TORONTO, Ont. MONTREAL. One
— Ateinantį sekmadienį šven

čiama Kristaus Karaliaus šven
tė. Iškilmingųjų 11 vaL pamaldų 
metu solo giedos sol. Vyt. Bi- 
gauskas; pamokslai kun. P. Ažu
balio: “Kristus Rūpintojėlis ir 
Lietuva”. Po ankstyvųjų 9.30 
vai. pamaldų — pasiaukojimas 
švč. Jėzaus Širdžiai.- Kviečiami 
tikintieji priimti šv. Komuniją.

— Lietuviškosios skautijos 40 
metų įsikūrimo sukakties proga, 
lapkričio 8-9 d. Toronte lankysis 
J.E. vysk. V; Brizgys. Svečias 
šeštadienio vakare — lapkričio 
8 d. — laikys vakarines šv. Mi
šias už Lietuvos skautiją, o sek
madienį rytines pamaldas 9 vai. 
šeštadienio vakare bus teikia
mas Sutvirtinimo sakramentai 
Pamokos sutvirtinamiesiems — 

. kitą savaitę parapijos salėjfe.
— Šią savaitę lankomi lietu

viai šiose gatvėse: Shannon, 
Rusholme Rd., Culmine ir bai
giama Dovercoųrt Rd. Šią savai
tę šv. Juozapo ligoninėj darbuo
jasi kun. dr. J. Gutauskas.

— Choro vadovas muz. St. 
ailevičius gerokai nusiskundė 
par. choro padėtimi: dalis cho
ristų neaktyviai įsijungia į repe
ticijas arba pavėluoja pamal
doms. Parapijos vardu maloniai 
prašome įsijungti naujus cho
ristus, o visus esančius aktyviai 
dalyvauti giedojime sekmadie
niai? pamaldų metu. Tuo pa
gerbsime visus tikinčiuosius, 
kurie nežiūrint gyvenamųjų vie
tų atstumo, iš idėjos lanko lie
tuvišką bažnyčią, o kartu ir ga
bų choro vedėją, kuris deda 
daug pastangų sustiprinti para
pijos chorą.

— Gyvojo rožinio narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
2.30 vai. po pietų.

— Kalėdų - Naujųjų Metų lai
kotarpyje galima gauti darbo 
pašte. Norintieįi gauti prašomi 
skubiai užsiregistruoti par. kle
bonijoje tel. EM. 4-7646 iki spa
lio 28 d.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. gedu
lingos pamaldos už a.a. Leono 
Cuplinsko vėlę. Pamaldos už
prašytos pp. Valadkų.

— Pakrikštyta: Eileen Ida 
MayMarcinkutė ir Audronė 
Irena Galdutytė.

Jubiliejinės pamaldos 
evangelikams

Prisikėlimo parapijos žinios
—Šį sekmadienį minima Kris

taus Karaliaus šventė. Mišių me
tu sakomi dienai pritaikyti pa
mokslai. Giedos sol. E. Degutie
nė ir naujai paruoštas giesmes 
parapijos choras. 5 vai. p.p. visi 
kveičiami į iškilmingą Kristaus 
Karaliaus minėjimą, kuris bus 
mūsų parapijos salėje. Be pa
skaitos dar bus įdomi meninė 
dalis. (Žiūr. atskirą pranešimą).

— Spalio mėn. rožinis kalba
mas sekmadieniais po 9 vai. Mi
šių, šeštadieniais — 8 vai. ryto 
prie išstatyto Švenč. Sakramen
to, o šiokiadieniais — po 8 vai. 
Mišių. Visi kviečiami dalyvauti.

— Šį šeštadienį 9 vai. bus ge
dulingos Mišios už a.a. Ant. Pa
bedinską mirties metinių proga.

— Tėveliai raginami paskubė
ti užregistruoti vaikučius Pir
mos Komunijos pamokoms. Šias 
pamokės lanko, netoli 70 vaiku
čių. Iškilminga Pirmoji Komu
nija bus kitų mtų ankstyvą va
sarą. Neužilgo po Pirm. Komu
nijos planuojamas ir Sutvirtini
mo Sakramentas.

— Raginame tėvelius uoliai 
leisti ir vesti į religines pamokas

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

įvyks spalio 26 d., 5 vai. p.p., 
Prisikėlimo par. salėje. Paskaitą 
skaitys Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomnės Valdybos pirm. J. Ma
tulionis. Meninę dali atliks sol. 
E. Degutienė, sol. P. Diminiu- 
antes - Damijonaitis, Prisikėli
mo par. choras, skautai ir ateiti
ninkai.

Visa kolonija maloniai kvie
čiama gausiai dalyvauti.

K.L. Kat. Federacijos 
Toronto skyrius.

šeštadieninė liet, mokykla 
pavėluotai mokslo metus prade-

taip pat tuos vaikučius, kurie da šį šeštadienį, spalio 25 d. 9 
anksčiau priėjo Pirmos Komu- vai. ryto šv. Pranciškaus par. 
nijos, bet dabar lanko nekatali- mokyklos patalpose. Mokyklos 
kr i o L-o c mnbvlrloc Tinmo J « .1.^1 A JAI J

š.m. spalio 25 d., šeštadienį,
PIUSIKSUMO PARAFUOS SALĖJE

T. L Ch. ^VARPAS” ruošia

RUDETS B A Lig
• AtsitahkWėįs.gąrantubjama gera nuotaiką,

• Dideliais' rėzervaisriapsirūpinęs b u f b t a s,'
• Romantiškas orkestras “CAPRI”,

© Galimybė išlošti vertingus fantus ir'
© Varpiečių nuoširdumas bei dėkingumas.

Pradžia 7 vai. vąk. v į Įėjimas 1 doL 25 et.
H 2 T. L. Ch. “Varpas”.

Dideli atlaidai AV parapijoje: 
penktadienį, spalio 24 d., 8 vai. 
v.; atlaidų pradžia — J,E. vysk. 
V. Brigio . pamokslas ir palaimi- 
nimas Švč. Sakramentu; šešta
dienį, spalio 25 d-, 7 vai. v., Su
tvirtinimo Sakramentas; sekma
dienį, spalio 26 d., Kristaus Ka
raliaus šventės proga užbaigiant 
atlaidus, sumos metu 11 vai. AV 
parapijos bendra šv. Komunija 
už visų tautų grįžimą prie Kris
taus, pasiaukojimas dieviškajai 
Kristaus Širdžiai ir pamokslas 
J.E. vysk. Brigio. Atlaidų dieno
mis išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais, prieš ir po pa
maldų.

Sekmadienį, tuoj po sumos, A. 
Vartų parap. salėje ruošiami iš
kilmingi pietūs J.E. vysk. Briz- 
gįo atsilankymo proga. Visi kvie 
čįami juose dalyvauti.

Vr.iku kaukių balių rengia KL 
/it Moterų' D-jos Montrealio 
skyrius lapkričių 9. d. Laiko ne

ri " ~~r. :-------- :—

daug beliko. Mamytės jau dabar * 
raginamos paruošti vaikučius* 
savo šventei.

KLKat. Moterų D-jos pobūvis 
vakarienė rengiama lapkričio 22 
d. Didesniam tautinių rūbų su
sidomėjimui rengėjos prašo vi
sas ponias ir paneles atvykti į 
pobūvį pasipuošusias tautiniais 
rūbais. Bus iškviesta speciali 
komisija, kuri gražiausius- taut, 
rūbus premijuos. Laukiame gau
saus visuomenės dalyvavimo.

Kun. kleb. J. Bobinui spalio 11 
d. buvo suruoštas jo 55 metų su
kakties pobūvis.

Mirė: . Juozas Naikelis ir And
rius Stankevičius.'

Kredito unijų diena švenčia
ma spalio 16 d. Ta proga kr. uni
jų s-ga išleido specialų leidinėlį, 
kuriame Montrealio burmistras 
paskelbė šią dieną miesto kred. 
unijų švente. Montrealio banke
lis “Litas”, per -Kr. Un. Centrą, 
gavo bendrą min. pirm. Diefen- 
bakerio sveikinimą, kuriame jis 
atkreipia dėmesį į plačiai išsi
vysčiusios kredito unijų veiklos 
didelę vertę krašto ūkiui.
Akademinės paskaitos. Šios pa

skaitos suorganizuotos prie AV 
parap. Augšt. Lituanistikos Kur
sų ribose. Paskaitos bus kartą į 

: mėnesį, sekmadieniais, po 1 Evai. 
; pamaldų. Jos žada būti.iš litera-:. 

K^barrnme posėdyje buvoįtūroš ir kt. sričių, tik bendres- 
pasiūlytas ir visų dalyvavusių i nio plano ir pobūdžio. Lektoriais: 
pritartas.-naujas vardas “Lietu-! bus kviečiami un-tus lankę aka- 

,yos laisvės.kovi’ ir karių diena” Į demikai. Pirmoji tokia paskaita 
. !— ne kovotojų ir karių, — kad apie lietuviu literatūrą buvo au- 

J. R. Simanavičius, ilgametis' taip minėjimas įgautų platesnę ditorijos su dėmesiu išklausyta 
’> . o-.nntJ apylinkės pirmi- prasmę .Kūrėjų savanorių atsto- praeitą sekmadienį. Lektorius ir-

LAPKRIČIO 8 d. PRISIKĖLIMO PAR. SALĖJE įvyks didžiulis

RUDENS KAUKiy BALIUS.
Gu s p. Ripkeyičiaus vadovaujamas “Olympia” orkestras, veiks' 
buietas, bus turtinga fantais loterija ir vertinga įėjimo dovana. 
Geriausios kaukėj bus premijuojamos, šiam baliui dovanas 
paskyrė: t

| Atlantis Export-ltnpprt Ltd.,
380 College P- Motušį;

Baby Point dažų krautuvė,
351 Jane SL, pėr popus Galdikus;

J. Beržinį RfStaAp-j.-i,’
1212 Dundas St. W.; ' ; •

A. Dūdos draudimo agentūra,
42 Evelyn Ave.,

High Pork Food Market,
1669 PJobr'lSt/VV:, pc/^“Ddfhlki;

J. Margio voistirie,
408 Roncesvalles Ave., —r .

Mohawk Furniture Ltd.,
2446-8 Danforth Avė.;
per p. Aukštaitį;

-Ot>

kiškas mokyklas. Jiems pamo
kos būna kiekvieną sekmadienį 
po 10 vai. Mišių ir bendrų pus
ryčių.

— Dar kartą kreipiamės į ne
katalikiškas gimnazijas lankan
ti jaunimą, ir jų tėvelius, prašy
dami uoliai lankyti šiam jauni
mui specialiai duodamas religi
nes pamokas muzikos studijoje 
po paskutinių sekmadienio Mi
šių.

—Sekmadienį po Kristaus Ka
raliaus minėjimo jaunimas pa
silieka savo sekm. pasilinksmi
nimui. Filmas nebus rodomas. , v o

— Kitą savaitę parapijos cho- niais. tikėkime, kad ateityje bus jj0 26 d 3 vai *pp. Prisikėlimo 
ro repeticijos bus du kartu .ir ’žvengta nesusipratimų, kurie 
abu kartu bendros — pirmadienį gaktų privesti prie visiško pa- mos viso£ mergaitės, norinčios' 
ir trečiadienį, 7.30 vai. vak. Bus j klpų netekimo. Toronto hetu- j§mokti lietuvišku dainų,' žaidi- 
ruošiamasi Vėlinių iškilmingam ' yiai mokyklos atgavimo reikale fce- enėraščių‘ Šioms popie-

atidarymas susitrukdė dėl da
rytų kliūčių iš mokyklų tary
bos, esą lietvwiš|-.os mokyklos 
mokiniai padaro kaikurių nuo
stolių mokyklai. Mokyklų tary
ba leido naudotis patalpomis su ! 
sąlyga, kad lietuviškų pamokų 
metu tvarkos palaikymo dėlei: 
dežuruotų vienas tos mokyklos. 
kanadiečių mokytojas. Turint'

Nordmendc Radio Import Ltd.,
1 F40 Bloor St. W., per p. Tumosg: 

North Sylva Co. Ltd.,
563 urock Ave., per p. Korbūną;

Parkside Meat Market, 
335 Roncebvallcs Ave., 
per p, Kresauskę; s

les 'Moot and Groceries, 
'i j Rnncc^valics Ąvč., 

. iX. \ Motickoni; 
. Hr at.ng Co.,

723 Gerrard St. E., 
per ponus Zaleckius.

Bilietai gaunami Margio vaistinėje. “Rūtos” valgykloje 
Beržinsko prekyboje.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa ir SK “Vytis1

ir

Pasukime laikrodžius 
_____ Dienos šviesos taupymo laikas 

mintyje patalpų klausimą, reik-: baigiasi ,šį sekmadienį spalio 26 KLb 

kykloje būtų pavyzdingai ir kami l vai. atgal, 
tvarkingai elgiamasi. Tik bend- i 
ru tėvų bendradarbiavimu s-u į 

j mokyklos mokytojais ir moki-

Atsistatydino

Dėl vardo1
1 , “TŽ” Nr. 42 Toronto kronikos 
žįnioj “Naujos idėjos ar nesu
sipratimas’?, pastebėta netiksiu- 
•uų. kurie be reikalo klaidina vi
suomenę. Apylinkės valdyba ka- 
i uornenės šventės pavadinimo 
įkeitimo “anksčiau tarp sav s” 
ekuomcl nebuvo aptarusi; tas 

Įvyko dalyvaujant posėdyje ka
rinėms organizacijoms.

tų pasistengti, kad ateityje mo- d-, 2 vai. rytą, laikrodžiai atsu- ninkas. praeitame v-bos posėdy- vas tam pritarė. Niekas iš daly- kursų iniciatorius dr. H. Nagys 
| je įteikė atsistatydinimo raštą. > yjų dėl to ilgų ginčų nekėlė. | davė bendrą apžvalgą apie lie-.

Mergaičių popietė ĮŠiuo laiku valdybos, pirmininko Apylinkės valdyba mano, kad ituvių raštiją ir rašytojus bei po- 
Mergaičių — .6 iki 10 m.- 

sekmadienio popietė įvyks spa

įje įteikė atsistatydinimo raštą. * viu dėl to ilgų ginčų nekėlė.

ro repeticijos bus du kartu ir išvengta nesusipratimų.

paminėjimui. į turėtų būti dėkinga J.Em. Toron
— Nepamirškime, kad šį šeš- į!0 Kardinolui, kurio asmeninė 

tadienį, 9 vai. ryto, šv. Pranciš- J intervencija turėjo lemiamą 
kaus mokykloje vėl pradeda : ie:ksrnę' A-
veikti lietuviška šeštadieninė!
mokykla.

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius: -Jen-

ŠĮ sekmadienį, spalio 26 d., 11 'nings Ave., Mountview Ave., 
vai. ryto Toronto Malonės liūte- Medland Avė. ir Cr., Mavety 
ronįų bažnyčia, 1424 Davenport Ave.. Hillsview Ave.. Oakmount 
Rd.; švęs davo keturiu metų su-! Rd., Keele St., MacGregor Ave., 
kaktį. Ta'proga bus šventinami (Kennedy Pk.Rd., Glenlake Ave., 
nauji elektriniai Wurlitzer var-j Oakview Ave. ir Indian Gr. j 
gonai. Į — Kviečiame talkon bingo ir j

iškilmingos pamaldos bei nau- į parengimų metu išduoti maisto 
jų vargonų šventinimas įvyks 
trim kalbom: angliškai, lietuviš
kai ir vokiškai. Anglų kalba 
apeigas atliks Ontario provinci
jos sinodo sekretorius kun. H. H. 
Erdmanas iš Kitchenerio.

Kun. L. Kostizenas.

Tarptautinis koncertas
ABN antikomunistinė tautų 

organizacija, kurioje dalyvauja 
ir lietuviai, rengia lapkričio 9 
d. 7 30 vai. vakaro Massey Hall 
dideli tarptautinį koncertą. Ja
me dalyvaus lietuvių, ukrainie
čių, latvių, slovakii ir rumunų 
meninės jėgos.

Šeštadienį įvyks spaudos 
konferencija, kurioje dalyvaus 
įvairių tautų atstovai ir svečiai 
iš JAV ir kitų valstybių. Po kon
ferencijos rengiami bendri pie
tūs.

Būtų labai pageidautina, kad 
tuose parengimuose lankytųsi 
kuodaugiaušiai mūsų tautiečių 
ir tuo parodytų savo solidarumą 
su kitomis pavergtomis tauto
mis. A.

JT draugija šią savaitę mini 
Jungtinių Tautų Įsikūrimo 13 
metines. Penktadienis, spalio 24 

■d., yra sklbiamas JT Diena. Tą 
dieną draugija ruošia visą eilę 
iškilmių bei priėmimų, o 12 vai. 
viešas vėliavos pakėlimo iškil
mes prie rotušės.

Jau laikas 
išsiųsti dovanų siuntinius šven
tėms artimiesiems Į Tėvynę. 
Lietuviška siuntinių Įstaiga, 88 
Goldsmith Ave., London, W. 3, 
England yra paisruošusi mielai 
jums per savo atstovą Toronte 
patarnauti: greičiau ir pigiau 
nei betkuri kita b-vė. Kam jums 
gaišinti tain brangų laiką — tik 
paskambinkite Prakapui telefo
nu RO. 7-0350 ir jums Į namus 
bus pristatyti kainoraščiai ir pa
vyzdžiai ir galėsite siuntinį pa
siusti tiesiai iš savo namu.

(skelb.)

ir pagelbėti prie bufeto. Ypačiai 
kviečiame tuos, kurie šiuo laiku 
nedirba ir negali savo parapijos 
remti pinigine auka.

— Kviečiame visus prisidėti 
prie Vėlinių Mišių novenos. Ku
rie nėra gavę specialių laiškų, 
jų galės pasiimti ši sekmadienį 
prie bažnyčios durų. Novenos 
Mišios už mirusius bus laikomos 
per visą lapkričio mėnesi, 8 vai. 
ryto. Iškilmingas mirusių pami
nėjimas bus lapkr. 2 d., sekma
dienį, 7 vai. vak.

— Parapijos patalpų dažymo 
varžybose dalyvavo 7 firmos, 
kurių kainos svyravo tarp 
$6.700 ir $3.325. Praėjusį penkta
dieni parap. komiteto posėdy pa
sirinkta P. Murdy firma, išda
žanti laik. bažnyčią, sale ir kavi
nę už $3.325. o vien tik salę ir 
kavinę — už $1.675. Ji pasirink
ta dar ir todėl, kad šioje firmoje 
dirba nemažas skaičius lietuvių 
dažytojų. Darbas pradėtas pir
madienio nakti nuo salės ir ka
vinės ir bus tęsiamas tokiu bū
du, kad nei bingo, nei parengi
mų ruošimas nebūtų sutrukdy
tas. šiuo laiku sudaryta sutartis 
dažyti tik salę ir kavinę, nes 
specialiai tam tikslui iki šiol su
dėtos aukos tik ir išgalės pa
dengti šias išlaidas. Jei para
pijiečiai norės, kad būtų išdažy
ta ir laik. bažnyčia, tą jie paro
dys savo aukomis šiomis dieno
mis ir ateinantį sekmadienį.

— Pakrikštyti: Stasio ir Van
dos Majausku sūnus Antanas 
Jonatanas ir Stasio Algirdo bei 
Natalijos Puikių dukrelė Vale
rija Ieva.

Kanados Lenkų Kongresas — 
centrinė jų organizacija apjun
gianti visas jų organizacijas, 
spalio 11-13 d. suvažiavime išsi
rinko 1959-1960 m. valdybą: pir
mininkas torontietis Z. Jawors
ki, vicepirmininkai net 5 (trvs 
iš iu torontiečiai), sekr. dr. K. 
Michalski, torontietis, iždin. A. 
Szczepkowski ir kt.

Amžinos atminties mano mylimo vyro 
ANTANO PABEDINSKO,

mirusio 1957 metų spalio 28 d., mirties metinėse, pamaldos 
bus laikomos šį šeštadienį, spalio 25 dieną, 9 vai. ryto Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje.

Bronė Pabedinskienė.

__ pareigas eina v-bos vicepirmi-j įj neperžengė savo kompetenci- ietus nuo pirmosios Vet. knygos;
S?*'!:”*' ■jos, nes tas klausimas buvo kei-. pasirodymo iki šb’ dienų. Kalba

Lapkričio 30 d., sekmadieni, ;^ apylinkėm valdybos posė- buvo turininga, gyva, idomi ir- 
kurie įar“muzikorstūdFjojV Krečia- -° bendrame P3silarimc su ’šviežia. Pc. paskaito- buvo dis-'

H J J .-.apylinkes metinis laryoos po- karinėmis organizacijomis. ;kusijos. I sias paskaitas visiems
sėdis, kuriame bus išrinkta . ir i Apyl. valdyba. ; įėjimas laisvas.
nauja 1959 m. valdyba. Į posėdį j 
kviečiami atvykti visi rinktieji; 
Tarybos atstovai ir po vieną at
stovą" nuo kiekvienos organiza
cijos. Valdyba.

Jaunesniųjų at-kų agape I 
įvyks šį sekmadienį, spalio 26 d., • 
3.30 vai. Prisikėlimo parapijos. 
muzikos studijoje. Narių daly- • = 
vaviinas būitnas. Kviečiami ir f 
svečiai nuo 10 iki 13 metų. į

išmokti lietuviškų dainų,' žaidi-

ninkas Juozas Senkui.

sėdis, kuriame bus išrinkta ir i

namo smimi’tems vadovaują Marijos Nek. 
~ seserys. '

Ateitininkų sendraugių 
arbatėlė

susirinkimas. pereitą šešta- 
idieni Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijoje 'praėjo gyvoj ir 
jaukioj nuotaikoj. Dail. T. Va
liaus paskaita apie religinį me
ną, paliečiant ir-moderninio me
no problemas, sukėlė daug klau
simų ir ilgas gyvas diskusijas.1 
Žinoma,;"tai nebuvo . specialistų 
diskusijos, tačiau bus labai pa
sitarnavusios gausių arbatėlės 
dalyvių pažiūroms i daugelį gy
vų meno problehių. Dail.'Valius 
stengėsi populiaria forma išaiš
kinti mūsų laikų meno pasaulio 
reiškinius, kurie daugeliui nuo 
to gyvenimo nuošaly stovinčių
jų atrodo nesuprantami, ar net 
pasipiktinimo sukelia.

Visa tai vyko ^riė kavutės bei 
užkandos, o paskiau dar buvo , 
laisvai pasikalbėta grupelėmis į ............. ..... ... ..... ..

i ir pasiklausyta klasinės plokšte- rjenė. Norintieji dalyvauti vaka- 
ihų muzikos. , Įrienėje prašomi iš anksto pra-

|t nešti p. Pociūnui tel. RO. 6-3925 
i i arba Adomaičiui tel. LE. 3-7028- 
į: Toronto LAS sk. v-ba.

j. Solistė V. Žemelytč
Įnioko muzikos teorijos. Suinte
resuoti prašomi kreiptis 17 Bur

lington Cresc. Tel. LE. 5-0701.

j Pagerbtas kun. A. Kazlauskas
i Londono liet. par. klebonas 
Anglijoje Tėvas Ant. Kazlaus
kas. MIC. savo lankymosi Kana
doje proga, praėjusį sekmadienį 
i uvo pr kerbtas šv. Jono Kr. pa
rap. salėie. kur buvę Britanijos 

, lietuviai svečio garbei surengė

Pr.

Paskaite Toronto lietuviams I , . 
Spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. ’bei 

po pietų, Toronto LTS skyrius 
kviečia visus lietuvius į Lietu
vių Namų didžiąją salę pasi
klausyti • neseniai atvykusio iš 
Anglijos žinomo visuomenės vei
kei o A. J. Kaulėno paskaitos.

Prašome visus skaitlingai da
lyvauti.

Toronto LAS skyriaus v-ba.
Dr. Julius Kelertas 

apsigyveno Toronte ir nuo spa
lio 27 d. — pirmadienio atidaro 
savo kabinetą 2259 Bloor St. W. 
Mediciną jis baigė Vokietijoje, 
Wuerzburge 1951 m. med. dr. 
laipsniu. Atvykęs į Kanadą nuo 
1952-53 m. atliko stažą Otavos 
Civic Hospital ir nuo 1953-56 m. 
specializavosi Toledo, Ohio, chi
rurgijoj; 1956-58 m. taip pat spe
cializavosi chirurgijoj Henry; 
Ford ligoninėje Detroite. |

Buv. B. SERG AUTIS - REALTOR

Kuh. kleb. Ažubaliui, dr. A. Pacevičiui, J. Žiliui, V. Germanavičiui, 
V. Lukoševičiui, J. Žaliaduoniui, A. Lukoševičiui, J. Kasakaičiui, J. Bud- 
reikai, B. Čepauskui, E. Kvedarui, P. Lėliui, J. Urbonui, J. Bakšiui, J. 
Vaitkui, O. ir V. Tamošauskams, mane lankiusiems ir užjautusiems po 
sunkios operacijos širdingai lietuviškai dėkoju. t ,

Ypatinga mano padėka tai p. St. Bastionai ir p. P. Basčiui, kurie 
man daug padėjo esant man ligoninėje ir jau grįžus iš ligoninės.

4 J. Stanaitis.

Katalikių moterų susirinkimas
Praėjusį sekmadienį įvyko šv. 

Jono Kr. parapijos katalikių 
moterį: susirinkimas - arbatėlė 
su labai naudinga ir turininga 
gydytojos A. Užupienės paskai
ta. Kad ji buvo įdomi, motėsi iš 
daugelio klausimų, kuriuos 
prelegentė mielai atsakinėjo.

Kaip gera, kad turime prity
rusių moterų gydytojų, iš kurių 
mūsų kuklios lietuvės moterys 
ir mergaitės gali laiku gauti tin
kamą medicinos pagalbą.

Sąryšy su šia tema iškilo daug 
socialinę moterų būklę liečiant 
čių klausimų, kuriuos nutarta 
plačiau nagrinėti sekančiame 
susirinkime. Dalyvė.

Padėka
Mirus mūšy brangiom Vyrui, Tėveliui 

ir Broliui Leonui čuplinskui reiškiame 
nuoširdžig podėkg visiems mus užjautu- 
siems ir padėjusiems sunkiose liūdesio 
valandose. Ypatinga padėka kunigui kle
bonui Ažubaliui, kunigui dr. Gutauskui, 
kunigui Pacevičiui už maldas, šv. Re
quiem Mišias, palydėjimą Velionio pas- 
kutinėn jo kelionėn ir už paguodžian
čius žodžius bažnyčioje ir kopinėse, dr. 
Yčui už suteiktą pagalbą, poniai šče- 
oavičienei už gražy giedojimą bažnyčio
je, p. Goilevičiui už vargonavimą, prof, 
dr. Zubriui už gražy ir paguodžiantį Žo
dį amžino poilsio vietoje, Toronto Sava
noriams - Kūrėjoms, stovėjusiems garbes 
sargyboj ir nešiniems karsto, šv. Jono 
Kr. parapijos KLK Motery D-jos skyriui, ; 
mums daug padėjusiems ponams K ūbi ( 
tioms, p-lei Zubrickoitei. Gili padėka vi- į 
siems kitiems užprašiusiems už Velionį ; 
sv. Mišias, atsiurbusiems gėlių, lankiu 
siems Velionį koplyčioje, polvelėjusiems 
Jį paskutinėje kelionėje ir kitais bu
cais poreiškusiems užuojautą

Nuliūdę
Žmona, tvnut, duktė ir brolis.

Išnuomojamas trontinis kambarys vyrui 
su maistu. Bloor • Symington rajone. 
Tel. LE. 2-6922. A

TLM Šalpos Grupės “Daina”’ i 
susirinkimas- įvyks spalio 26 d.,! 
sekmadienį. 3 vai. p.p. pas. nares ‘ 
Prialgauskienę ir Rasiulienę, 192 j 
Evelyn Ave. Valdyba. . I

' .;/■ '• - j
LAS susirinkimas

.Spalio 25 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose šaukia
mas Toronto LAS skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas, ku
riame dalyvaus atvykę iš JAV 
LAS vyr. valdybos atstovai. Na
riai ir. prijaučiantieji prašomi 
dalyvauti.

Po susirinkimo bendra vaka-

REALTY LIMITED

Didžiausią lietuviška firaa
989 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

LE. 4-9211 HO. 1-7515
Garantuoja greitą ir gerą jūsų nuosavybės pardavimą.

D
2)
3)
4)
5)

B. SERGAUTIS asmeniškai ir veltui:
įvertins jūsų nuosavybę,
'Juos raštiškų garantijų, kad jūs gausit nustatyta kaina, 
be nuošimčių paskolins pinigų nusipirkti kito nuosavybę, 
duos patarimus dėl investaciju, 
10% - 20% garantuotos investocijos.

nepamirškite užsukti lietuviškom dovanų, 
suvenirų ir Įvairią reikmenų krautuvėm

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

TTžsakvmai priimami ir naštų.

KK

Parduodami naliji foteliai ir so
fos pigia kaina. Tel. HO. 3-5493. i jaukia arbatėlę. Dalyvavo per 60

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas

sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visu 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

: asmenų. Vaišių metu pasidalinta 
įspūdžiais, pasakyta gražių svei- 

Įkinrmo žodžiu, pasidžiaugta- lie
ji vv’C-rmi" liaudies dainomis 
i Svečias sekmadienio pamaldose 
šv. Jono Kr. bažnyčioje pasakė 

j turininga namokslą ir atnašavo 
I i 1 vai. Mišias.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

408 Ronc&švalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kantpas Howard Park -

Margis Drug Store
JOHX V MARGIS Phm.B.

Ori/'.

Mes PASTŲ vaistus į
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia’y aisti i<> JA lieptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų.” paskaffilrr'kre. parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRU(£ STORE. Jei iūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mčfthŠjnes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
• kaip trejos devywerios. ramunėlės, zubra- 
žolė,.^” termometrai ir kt.

GRE»T A S. MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1914

MARGIS DRUG STORE
j Įsteigta nuo 1900 m.

I

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor SL W. - - Toronto, Ont
Kanados On.ario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

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

DŪNDAS - SHAW
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, nepereinami, 2 garažai. Prašoma 
$14.000. Vienas mor$ičius 10 metų balansui.

INDIAN RD. J
$4.000 įmokėti. 6 kambariai, atskiras namas, 2 modemiškos vir-! 
tnvės. aivva apšildomas, ivažiavimas iš priekio. Prašoma kaina 
$16.900, lengvos išmokėjimo sąlygos. J

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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