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Sveiki., negrizlantieji
Paprastai su džiaugsmu sveikiname grįžtančius iš tolimos ke

lionės. Išsiskyrimo laikąs pripildo širdis ilgesio ir todėl kiekvie
nas naujas susitikimas yra džiugus ilgesio išsiliejimas, kurį iš
reiškia sveikinamieji žodžiai. Yra betgi dienų, kai reikia svei
kinti niekad negrįžtančius — mūsų mirusius. Tiesa, juos sveiki
name gedulo bei rimites nuotaikoj, ne labo ryto ir ne labos nak
ties linkėdami, o maldos žodžius kartodami. Ir tai todėl, kad jų 
atveju nei rankos ištiesimas, nei gėlių puokštė, nei puotos žodžiai 
nebeturi reikšmės. Jų ir mūsų pasauliai yra tokie skirtingi, kad 
telieka vienintelė galima jungtis — malda. Ja tad ir sveikiname 
mielus negrįžtančiuosius, jausdami išlikusį gyvą ryšį tarp jų 
ir mūsų. • - > ’ ' . ’ •

Žemiškieji būties ryšiai yra tokie, kad nenutrūksta nė su 
mirtimi. Jie persikelia į anapus, kuris reiškia būties pratęsimą. 
Tai pabrėžia vienokiu ar kitokiu būdu visos religijos, tai tvirtina 
ir Kristaus atneštoji krikščionybė. Jei kitos religijos gyvena tik 
daline tiesa, tai krikščionybė atskleidžia ją, palyginti, plačiausiai. 
Pasak jos, priklausome didžiulei bendrijai, vadinamajai šven
tųjų bendrijai, apimančiai gyvus ir mirusius tikinčiuosius. Gy
vieji priklauso kovojančiam tarpsniui, mirusieji —kenčiančiam ir 
triumfuojančiam tarpsniui. Kitaip tariant, visi gyvena, nors ir 
nevienodo likimo bei nevienodos reikšmės, gyvenimą, kuris pra
sideda žemėje ir galutinai atsibaigia antgamtyje. Visuose tarps
niuose plazda to paties Kūrėjo įkvėptas gyvenimas ir jo nema
tomi ryšiai nusitiesia per visus tarpsnius. Jie betgi yra tokios 
prigimties, kad negalime apčiuopti nei fizinėmis, nei psichinė
mis galiomis. Neabejotinai patikimas informacijos šaltinis yra 
mūsų tikėjimas, semiąs savo šviesą iš antgamtinio apreiškimo. 
Juo remdamiesi ir sveikiname negrįžtančiuosius. Nei spiritizmas, 
nei animizmas, nei kitokios pomirtinio gyvenimo teorijos negali 
paveikti mąstančio žmogaus nei suvesti su gyvenančiais anapus.

Šioje šviesoje, Vėlinių proga, žvelgiame į visus mūsų miru
sius, kartu neužmiršdami, kad jie paliko savo pėdsakus netik sa-. 
vo tėviškėse, bet ir plačiojoj visuomenėj. Jie, tiesa, neamžiųi, 
tačiau giliai įsispaudę tautos gyvenime ir amžinesni nei mes pa
tys. Tie jų pėdsakai — tai ženklai, kalbą į mus. Užtenka pažvelg
ti į kurio nors mirusiojo statulą ar paveikslą, ar darbą, kad pa
justum iš jo dvelkiančią idėją. Žuvusio kario statula byloja apie 
didvyrišką tėvynės meilę, drąsų pasiaukojimą; valstybininko pa
veikslas kalba" apie rūpestį krašto gerovei; auklėtojo portretas 
primena skiepytąsias idėjas žodžiu ir pavyzdžių^.kunigo ųąizdas 

■f—atnaujina- pūx j dva&mės^kovas^bekehai^&Dones
idealo link j poeto’ posmai vis kviečia- grožio pasaulin; architekto 
rūmai kelia praeivių pasididžiavimą ir t.t. Kokie tie pėdsakai 
bebūtų, byloja nevien apie praeitį, jos įvykius, bet. ir sugestio
nuoja sektinas idėjas, už kurias kovojo kartų kartos ir kurios 
laukia naujų kovotojų. Tokiij idėjos žmonių pėdsakai yra labiau
siai branginami, nes jie byloja apie įkūnytą idealą, kiek jis iš
viso galimas įkūnyti. Juos tie idealai išugdė ir padarė dideliais 
žmonėmis, vertais jaunesnių kartų paminklų. Juk niekas neaugš- 
tina ir paminklų nestato idtalų niekintojams bei nusikaltėliams. 
O jei per jėgą tokie paminklai ir išdygsta, tai užėjus kitai jėgai 
išnyksta. Jėga griauna jėgą, o bejėgiai idealai atsilaiko ir pajė
gia" iškilti net iš griuvėsių bei pelenų. Ten, kur jų negina, gyvieji, 
imasi ginti mirusieji ir tai ne kardu, o pavyzdžio švitėjimu bei 
įkvėpimu. Užtat tironai bijo mirusiųjų ir stengiasi pašalinti 
visus jų pėdsakus. Patirtis betgi rodo, kad mirusieji, atstovaują 
tikrąjį idealą, yra amžinesni už tironus.

Sveiki tad, negrįžtantieji tautiečiai! Jūsų pėdsakai yra tapę 
plačiais keliais, kuriais žengė ir žengs Lietuva. Pr. G.

Iššaukimas i despotams
mūsų bcndrabar > Niujorke

tavai

KAS NAUJO KANADOJE7
Anglių kasykloj Springfielde, 

N.S., Įvyko didelio masto ne
laimė — staiga užgriuvo kasyk
la keliose vietose ir atsirado pa
vojingų dujų. Ikišiol atkasta 16 
lavonų. Dalis angliakasių buvo 
išgelbėta; 77 angliakasiai dar ne- 
atkasti ir manoma, kad jie nebe
gyvi. Nelaimės ištiktiems ir žu
vusių šeimoms visoj Kanadoj 
organizuojamas specialus šalpos 
fondas.

Didclis sprogimas ivyko Ota
vos centre ir sunaikino eilę di
delių namų. Nuostolių padaryta 
už $5 mil. Priežastis tiriama.

Nauju sovietų ambasadorių 
Kanadai paskirtas dr. Amazasp 
Avakimotič Arutiunian vietoje 
buvusio Čuvachino. Naujasis 
yra ekonomikos ir socialogijos 
specialistas. Būdamas Sov. Są
jungos delegacijoj prie JT 1946, 
1949 ir 1950 m. aštriai kritikavo 
beveik visas vakariečių pastan
gas.

Naujų ateivių skaičius 1959 m. 
dar nėra nustatytas, pareiškė 
imigracijos minist. ponia Fair- 
clough, grįžusi iš Britanijos, kur 
ji lankė Kanados imigracines įs
taigas Glasgowe, Belfaste, Bris
toly, Leeds ir Londone. Pasak 
jos, naujų ateivių skaičius atei
nančiais metais būsiąs nustaty
tas pagal darbo ir butų galimy
bes. Imigracija buvo suvaržyta 
1957 m. liepos 31 d. ir tie suvar
žymai tebegalioja ir dabar.

bandė įsikurti Kanadoje. Teismo 
keliu jam buvo išrūpintas lai
kinis leidimas pasilikti krašte, 
bet jo elgesys apvylė globėjus 
bei gynėjus. Už jo priėmimą bu
vo pasisakęs net Diefenbaker, 
buvęs opozicijos vadas liberalų 
valdžios metu, valdžios, kuri bu
vo atmetusi Hanna prašymą.

★ *

54.000 siuntinių ir 11.000.000 
laiškų bei atvirukų paštai 1957 
m. negalėjo pristatyti adresa
tams dėl klaidingu ar nepilnų 
adresų. Tuose laiškuose rasta 
$42.000, kurių $14.000 grąžinta 
siuntėjams, kiek tai buvo įma
noma rasti jų adresus. Likusi 
dalis perduota valstybės iždui. 
Nepristatytuose siuntiniuose ras 
ti daiktai parduodami iš varžy
tynių Otavoje. Šiemet toks iš
pardavimas buvo spalio 21-22 d. 
Be kitko, ten buvo brangus že
benkšties kailis. Ta proga paštas 
paskelbė šiuos patarimus: 1. ge
rai paruoškit siuntinius įvynio
dami į stiprų popierį ir apriškite 
stipriu raiščiu; 2. aiškiai užra
šykite pilną adresą, pažymėda
mi pašto distriktą; 3. užrašyki
te siuntėjo pilną adresą su paš
to distrikto numeriu ir, be to, 
įdėkite atskirą lapelį su siun
tėjo adresu į patį siuntinį; 4. 
priklijuokite pašto ženklus. “Jei 
siuntinys vertas siųsti, tai jis 
vertas ir rūpestingo paruošimo”.

JAV informacijos agentūros 
vedėjas George V. Allen praėju
sią savaitę tvirtino “laisvė grįž
tanti rusų tautai”. Betgi nepa
sisakė, ką jis supranta “rusų tau
ta”, nei paaiškino ar dėlto jo įs
taiga panaikino tarp kitų ir lie
tuvių kalba transliacijas iš 
Muencheno. “Laisvė grįžtanti 
patiems rusams net nežinant”. 
Dviems dienoms po jo kalbos, 
kaip tyčia, Maskva iš tikro atsi
rado prieš dilemą. Nobelio lite
ratūrinė 1958 m. premija buvo 
paskirta Borisui Pasternakui 
Maskvoj, už drąsą “Daktaras 
Živago” romane žmogaus buitį 
pastatyti prieš despotų politinius 
planus. Uždraustas spausdinti 
tėvynėj Pasternakas drįso išleis
ti knygą į Vakarų , pasaulį. Gali
ma įsivaizduoti, koks, buvo No
belio premijos paskyrimo įspū
dis lietuvių rašytojuose tėvynėj, 
kur juos vos prieš porą savaičių 
už “pasternakiškas” tendencijas 
tarkavojo “visažiną ir išmaną” 
vietiniai despotai — Sniečkus, 
Venclova, Žiugžda. Jei partiniai 
rašytojai - agitatoriai tuoj susi
mėtė pasmerkti Pasternako No
belio premiją kaip “nedraugiš
ką aktą Sovietijai”, tai lenkų 
kritikas M. Szczepansky dar 
kiek anksčiau nusistebėjo šių 
“intolerancija visų kitų literatū
rinių formų” ir bandymu pri
mesti “socializmo realizmo” mo
nopolį. Iš to, esą nieko gero iš
eiti negalės.
- Nobelio premija šį

bet visus tuos rašytojus Sovieti- 
joj ir kitur iki pastarųjų dienų 
kovojusius už kūrėjo savitumą, 
laisvę ir teisę;- nenušilenkimą 
nuolatiniam despotų, buržuazi
jos ir masės spaudimui tekurti, 
kas jiems tuo momentu patinka.

Išeivijos rašytojai 
abejojo į
Gal dėl liūčių; blogos organi

zacijos ar abuojumo išeivio ra
šytojo misijai stebėtinai menko 
dalyvių skaičiaus susilaukęs Vi
suotinis Lietuvių Rašytojų Su
važiavimas Piliečių salėje Brook 
lyne, N.Y., šiai rašytojų proble
mai reikšmingesnio dėmesio ne
parodė. Pasiūlius “Atvirą Žodį 
Lietuvos rašytojams” atsirado 
manačių, kad tai “vėlimasis į po
litiką”, “provokacija”, “kvieti
mas koliotis” ir 1.1. Kaikurie vi
są padėtį vertino 1940-41 metu 
Lietuvos standartu. Kad ir nu
balsavus šitokį laišką kaikurie 
abejojo ar jis suskubs pasirody
ti prieš laukiamą Vilniaus Ra
šytojų Suvažiavimą. Šiame su
važiavime energingesni (Ost
rauskas, Kaupas) reikalavo iš 
pačių rašytojų savigarbos, re- 
spekto iš visuomenės, kai nema
ža klausytojų rodėsi praradę 
mūzą, susilpnėję. Skandalingai 
nepaminėjo V. Kudirkos šimt
mečio. Salėj nebuvo nei vieno iš 
“laisvinimo” veiksnių, ar daili
ninkų. Muzikus atstoyavo Star
ką. o gydytojus net du — prof. 
V. Kanauka ir dr. Petriką.

Dilema despotams
Kruopščiau sekę kūrėjų padė

tį Sovietijoj laukė, kaip iš esa
mos bėdos kops maskviniai. Per
sekiosi Pasternaką — jis taps so
vietinės šviesuomenės kankiniu. 
Leisi jam važiuoti Stockholman 
pasiimti f---- ’
šviesuomenė pr;
lipti. Ir už vis blogiausia — visa 
tai prieš sovietinių rašytojų su
važiavimus!

Imigracijos ministerija įsakė 
deportuoti 25 metų ateivį G.Chr. 
Hanna, kilusį iš nežinomo kraš
to. Jis atvyko norvegų laivu 
kaip zuikis be jokių dokumentų 
ir, įvairių draugijų padedamas,

Vengrų kolonija Montrealyje 
pasiuntė raštą JT gen. sekreto
riui Hammarskjoldui prašyda
mi paveikti sovietus, kad ati
trauktų kariuomenę iš Vengri
jos. Ji tai padarė antrųjų revo
liucijos metinių proga, susirin
kusi pagerbti žuvusių Dominion 
Square aikštėje.

i. žemes

su savo išeivija JAV, šiemetinė; 
rinkiminėj kampanijoj Pabalti 
jo reikalas yra griežtas “tabu” 
Gal tai yra menko tiek “res 
pųblikonų”, tl ek “demokratų” 
politikierių kalibro išdava, ga 
tai ateina iš “komitetų”, “Tary 
bų” ir augščiau;

Būdinga, betgi, ir tai kai[ 
?reit iš tarptautinės ir Amerr 
kos stirnos iškrenta aršiausi 
“Lietuvos laisvinimo” skelbėjai 
suminint tik Irako ir Kubos užs 
reik, ministerius, senatorius Ma< 
Carthy, Knowland, Bush, kong
resmeną Kersten. Tai rodo, kaip 
nepopuliarūs politikai, kurie ba-

Dilema išeiviam:
Dar. besidomiiĮę 

ateitim tarpe Niujorke buvo gy
vai, nors dažnai sų? baime, dis
kutuojama lietuviško ryšio by
la. Neseniai su Ignu Gaška “LT 
RS užs. reik, ministeriu”, vienu 
iš įtakingų Kreml^je Lietuvos 
komunistų, matęsiMšeiviai laik
raštininkai nenustebo Brookly- 
no “Laisvėj”, A. Bimbos, netru
kus kaip turisto sū' JAV užsie
nio pasu išvykstančiu Lietuvon, 
skyriuje radę sitejj įsvedzioji- zu^ aujlo
mą: Reikia ne 5k pagalvoti, f jė ^ j bė kHuri net 
bet rimtai paiesko^budų ir prie \ įa°ž eis Montgomery 
momų tokiam bendradarbiavi
mui. Reikia, kad tqks kontaktas, 
toks bendradarbiaĮdmas stiprin
tų visą lietuvių tautą ir kad vi
sur, kur randasi lietuvių, keltų 
ir garsintų Lietuvoj vardą”. Ste
bėtinai, betgi, ligšiolinį Rytų 
Europos gyvenimo būdą imita
vo žinomi asmenys, kurie Kultū
riniams Ryšiams su Lietuva 
Draugijos iniciatorius gąsdino 
“JAV saugumu”^ deportacijos 
galimybė”, “persekiojimu”.

. Tabu rinkiminėj 
kampanijoj 
Po to kai iš gub. A. Harrimano 

kalbos Vasario .16 d. buvo išcen
zūruota sugestija JAV vyriausy
bei siekti sovietų kontroliuoja-

mą: "Reikia ne

lietuviška

klaiko tiesiogiai atsakinga už vi- 
isą dabartinį politinį chaosą pa- 
i šauly. Ir jei, kaip rodo Pasterna
ko atvejis, laisvė plečiasi Sovie- 
tijoj, tai ačiū ne vien JAV-bėms.

Atitaisymas: “Nepriklausomu
mo politika”, Almaus, “TŽ” nr. 
43 — turėjo būti: “Netikėtai ašt
rūs kritikai... klausė, kodėl 
PLB Valdyba nedrįsta ar nema
to reikalo žvelgti tautos ateitin, 
tarytum ir ji, kaip kaikurie po
litiniai veiksniai, prieš save te
matytų tik “akligatvį”? ... “Nau 
joms pastangoms reikės, kad va
dovaują lietuvių tautos intelek
tualai ir šviesuomenė parodytų 
objektyvų dabartinės lietuvių 
tautos padėties, bendrame tarp-

Savaitės įvykiai

mų mažų tautų kultūrinio ryšio tautiniame forume, supratimą...’

Naujasis popiežius- pasirinko vardą Jonas XXIII.

Naujo popiežiaus rinkimai
Kardinolų konkliava Romoje ’ mus specialiomis pamaldomis 

prasidėjo spalio 25 d. Suvažiavo • Sikstinos koplyčioj. Pirmųjų 
visi gyvieji kardinolai, išsky- > dienų balsavimai nebuvo sėk- 
rus kardinolus Stepinac ir Mind- j rningi — nė vienas negavo 35 
szenty. Pirmasis yra ligonis ir | balsų daugumos. Laukiančios 
dargi uždarytas namų arešte ‘ 
Jugoslavijoj, antrajam nedavė 
leidimo komunistinė Vengrijos 
vyriausybė, nors jo prašė JAV 
charge d’affaires. Kardinolų skai 
čių sumažino staigi Detroito 
kardinolo E. Mooney mirtis^ Jo 
kūnas buvo lėktuvu atskraidin
tas Detroitan. Kiti kardinolai — 
51 — pradėjo popiežiaus rinki-

minios buvo suklaidinttos ne
tinkamai veikiančios krosnelės, 
iš kurios dūmtraukio pradžioje 
pasirodė net du kartu balti dū
mai, reiškią išrinkimą. Spaudoje 
minimos ypač trijų italų kardi
nolų pavardės. Jei nepavyktų 
išrinkti italą, kaip kompromisi
nis kandidatas esą būtų priimti
nas kard. Agagianian.

Vilniaus Žvėryno bažnyčios šventinimo
iškilmės. Iš kairės dešinėn: Vilniaus dekanas kun. K. Gajauskas, 
Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. J. Baltušis, kun. J. Babilius, 
J.E. vysk. Julijonas Steponavičius, Panevėžio vyskupijos kancle
ris kun. J. Pranka, Saltoniškių klebonas kun. VI. Jašukas, Su- 
dervos klebonas kun. A. Trusevičius.

Dulles vizitas Formozai lauktųjų paliaubų kol kas neatnešė. Jo 
vizito metu komunistų kanuolės, nutraukę paliaubas, pradėjo vėl 
apšaudyti Quemoy salą. Išvykus Dulles iš Formozos, šaudymas 
buvo sustabdytas, bet tiktai labai trumpam laikui — jis vėl. atnau
jintas ir vyksta kas antrą dieną. Pasak komunistų, tuo esą. nori
ma duoti progos salos gyventojams ir kariams apsirūpinti būti
naisiais reikmenimis. Tikrumoje tuo komunistai nori erzinti ame- 
rikiecjusxpaiaikyti karo .nuotaiką ir įvaryti kylį tarp Čiangkaįšeko 

-ir'JAVs^Si^afe^SaudcnifliLiUdsi^kad.yic^j^^i^  ̂
irnuvers‘Ciangkaišeko valdžią. Tuo būduviša'Formozosprob^’""' 
lema liktų išspręsta Peipingo naudai ir tai lengviausiu keliu, o 
amerikiečiai būtų priversti pa-*---------------------------------------
sitraūkti. Iš kitos" gi pusės, ląu- riuomenės vadas, pašalino vy
kia revoliucijos raudonei Kini- riausybę ir visą valdžią, paėmė 
joj ir nacionalistų pajėgos. Tuo į savo rankas. Pasak jo, vyriau

sybė nesugebėjusi tvarkyti kraš
to ir nieko nedariusi prieš ko-’ 
munistinį pavojų iš užsienio ir 
vidaus. Maršalas paskelbė karo 
stovį, suspendavo konstituciją, 
uždraudė politines partijas ir 
suėmė komunistų simpatikus bei 
įtariamus asmenis. Jo iniciatyva 
buvo įsteigta revoliucijos parti
ja. Naujoji vyriausybė pasižadė
jo laikytis tarpt, sutarčių. Tai- 
landija priklauso Pietryčių Azi- s 
jos Sąjungai, remiančiai vaka
riečių politiką. Visame krašte, 
kuris iki 1949 m. vadinosi Sia
mu, yra 22 mil. gyv. Taigi jo 
reikšmė šioje srityje yra gana 
žymi.

Rubliai prie Nilo
Maskva paskelbė duosianti 

$100 mil. paskolą Jungt. Arabų 
Respublikai Nilo užtvankai sta
tyti. Šis 
skelbtas 
Nasser io 
maršalui 
laimėjo naują propagandos ark
liuką, o Nasseris dar vienu žings 
niu priartėjo prie sovietų. Prieš 
dvejus metus JAV ir Britanija 
buvo pažadėjusios paskolinti 
$400 mil., bet kai Nasseris pradė
jo pirkti ginklus Sov. Sąjungoj,

kia revoliucijos raudono 
joj ir nacionalistų pajėgos, 
atveju jos atskubėtų pagalbon 
iš Formozos ir likviduotų komu
nistinę valdžią. Ši viltis buvo pa
brėžta ir viešame pranešime 
apie Dulles - Ciangkaišeko pasi
tarimus. Esą nacionalistai nėra 
linkę jėga pulti raud. Kinijos, 
tačiau sukilimo atveju ir ją pa
naudotų. Kol kas jie kovosią mo
ralinėmis bei ūkinėmis priemo
nėmis. Be to, tame pranešime 
pabrėžta, kad Formoza ir JAV 
laikysis ir toliau vieningos poli
tikos, pripažindamos, kad Matsu 
ir Quemoy salos yra glaudžiai 
susiję su Formozos gynyba. Abi 
pusės taipgi sutiko sumažinti 
pakrančių salų įgulas ir jas pa
keisti moderniaisiais ginklais. 
Jau dabar į Quemoy salą yra at
gabenti didieji artilerijos pa
būklai, kurių sviediniai sunaiki
no virš 50 žemyno kanuolių. Tuo 
tarpu Peipingas manevruoja ne
aiškiais ėjimais. Be kitko, jis pa
skelbė baigęs atitraukti savo ka
riuomenę iš Š. Korėjos. Politi
nių komentatorių nuomone, JA 
V-bių ir raud. Kinijos ėjimai 
linkstą dviejų nepriklausomų 
Kini jų pusėn — raudonosios ir 
tautinės.

Du sukilimai L- -------  o t —- - -
Bolivijoj prasidėjo sąjūdis prieš į pažadą atsiėmė. Iš to kilo Suezo

sprendimas buvo pa- 
besilankant Maskvoj 

vyriausybės vicep.
Hakim. Kremlius tuo

premijos — ta pati 
lė prhdės ant kulnų

Bedarbių skaičius rugsėjo 20 
d. buvo 271.000, t.y. 10.000 ma
žiau nei rugpjūčio mėn., bet 74. 
000 daugiau nei 1957 m. rugsėjo 
mėensį.

Pasiutimo liga užsikrėtusios 
lapės Ontario prov. prie Owen 
Sound vietovės užkrėtė daugybę 
ir naminių gyvulių, kurie ėmė 
kriste kristi kasdien. Gydytojų 
nuomone, liga esanti pavojinga 
i’’ žmonėms, ypač vaikams, juo
ba, kad toje srityje esą apie 50 
tūkstančių lapių. Imtasi priemo
nių užkirsti epidemijos plitimui.

konfliktas, kurį laimėjo Nasse- 
ris, išstūmęs britus su prancū
zais iš Suezo. Karinis žygis at
statyti savo pozicijas liko su
laikytas ir po šiai dienai vaka- 

mones, panaudotas malšinti dar-.riečių pozicijos Vid. Rytuose te- 
bininku riaušėm. Kariškių gru- bėra silpninamos to paties Nas- 

i. — ji ----*•---- 'šerio politikos.

Dideli žinsgniai
Prancūzijos premjeras gen. De 

Gaulle tebežengia dideliais 
žingsniais. Praėjusią savaitę jis 
paskelbė naują planą Alžerijos 
sukilimui baigti. Savo atsišauki
me jis kvietė sukilėlių vadus al- 
žeriečius sustabdyti karinius 
veiksmus ir atvykti pas jį Pa
ryžiun deryboms. Esą jie gali 
kreiptis į Prancūzijos atstovy
bes Tunizijoj arba Maroke, kur 
būsią sutvarkyti kelionės reika
lai ir užtikrintas saugumas. Tai 
pažadino taikos viltį Alžerijoj. 
Antras minėtinas De Gaulle 
žingsnis — pastangos padaryti 
Prancūziją atomine galybe. Jis 
paskelbė, kad netrukus būsianti 
išsprogdinta pirmoji Prancūzi
jos atominė bomba. Nutarimai 
kitų valstybių sustabdyti savo 
bandomuosius atominius sprog
dinimus Prancūzijos nesaistysią.

valdančią tautinės revoliucijos 
partiją. Socialistų partijos atsto
vai demonstratyviai išėjo iš sei
mo posėdžio, protestuodami 
prieš griežtas vyriausybės prie-

pė bandė jėga nuversti vyriau
sybę, bet pastaroji atsilaikė.

Teilandijoj maršalas Sarit, ka-

Nobelio literatūros premija rusu rašytojui
Šių metų literatūros Nobelio 

premija $41.420 Švedijos akade
mijos liko paskirta Boris Paster
nakui, 68 m. amžiaus rusų ra
šytojui, gyvenančiam netoli 
Maskvos, Peredelnika vetovėj. 
Jo tėvas Leonid buvo dailinin
kas, o motina — pianistė; abu jie 
1920 m. emigravo Britanijon. Jo 
dvi seserys tebėra gyvos Brita- 
ijoje. Jis pats išgyveno visą so
vietinę revoliuciją ir ją pavaiz
davo romane “Daktaras Živago”, 
apimančiame 40 m. laikotarpį. 
Šis romanas autoriaus buvo su
kurtas per 5 metus ir, kai mirus 
Stalinui, atėjo politinis atoly- 
dis liko įteiktas valstybinei lei
dyklai. Kartu rankraščio nuora-

šas buvo pasiųstas Italijos ko
munistiniam leidėjui G. Feltri- 
aelli. Kai Sov. Sąjungos kom
partija uždraudė spausdinti Pa
sternako romaną, italų leidėjas 
buvo komunistų spaudžiamas 
grąžinti rankraštį autoriui per
žiūrėti. Tas betgi nenusileido ir 
išleido romaną viešumon. Tai 
padarė didelį įspūdį, ir romanas 
netrukus buvo išverstas į eilę V. 
Europos kalbų.

“Daktaras Živago” vaizduoja 
gydytoją, patekusį į rusų revo
liucijos audrą ir nelabai joje su- 
sigaudantį. Pastarasis buvo I D. 
karo metu karinėj tarnyboj, bet 
revoliucijos buvo nublokštas Si
biran, kur visiškai sunyko ir mi-

rė. Autorius to gydytojo akimis 
stebi komunistinį gyvenimą ir 
nevienoj vietoj drįsta atvirai 
kalbėti. Pvz. vienoj vietoj Ži- 
vago sako bolševikui: “Marksiz
mas yra perdaug netikras, kad 
galėtų būti mokslu. Mokslai yra 
daugiau išlyginti, objektyvesni. 
Aš nežinau egoistiškesnio ir la
biau nuo faktų nutolusio sąjū
džio kaip marksizmas. Visi čia 
susirūpinę pasireikšti prakti
niuose reikaluose, o patekę val
džion tik stengiasi įtvirtinti savo 
neklaidingumo mitą, ir daro vis
ką, kad ignoruotų tiesą”.

Romanas nevengia ir religinės 
nuotaikos. Keliose vietose jis už- 

(Nukelta į 8 psl.)
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čiau padarė žygius įgyvendinti 
paliaubas. Čuenlai, komunisti
nės Kinijos užsienio reikalų mi
nister atmetė paliaubų siūly
mą. Tašeno byla baigta ameri
kiečių karo laivynui išvežus ki
nų nacionalistų karius ir' sale
lę komunistams užleidus. Netru
kus pasigirdo vis garsesni bal
sai, kad Quemoj ir Macu salelės 
neturinčios būti amerikiečių gi
namos ir užleistinos komunisti
nei Kinijai. Šią nuomonę rėmė 
ne tik A. Stevenson, bet ir de
mokratų senatoriai. Respubli- 
kininkai atsikirto, kad JAV pre
zidentui yra kongresas patikė
jęs “atitinkamai panaudoti ka
riuomenę Taivanui ginti”. JAV 
politika nebuvo aiški šiuo klau
simu anuomet ir tie patys prieš
giningi svyravimai žinomi nū
dieną.

nybės ženklu ir daromomis nuo
laidomis. Iš kitos pusės mes tu
rime vengti neišmintingų veiks
mų”.

JAV kongresas sutartį užgy- 
rė. Joje paliktas atviras pakran
čio salelių gynybos reikalas. 
Amerikiečių kariuomenės pa
naudojimą salelėms ginti ap
sprendžia prezidentas. Šiuo klau 
simu ir šiandieną esama aiškaus 
nesutarimo dėl prezidento teisių 
paskelbti pasienio saleles gina
momis.

Antpuolis
1955 m. sausio 17 d. komu

nistinė Kinija pradėjo apšaudyti 
Tašeno salelę, kuri yra už 200 
mylių į šiaurę nuo Taivano. Pre- 
zid. Eisenhoweris paskelbė, kad 
Tašeno amerikiečiai negins, ta-

likti reikalingus pasiruošimus 
JAV teisėtus reikalus ginti- Tuo 
oat metu įsakyta dabotu kad 
Čankaišekas nepradėtų kaikurių 
veiksmų ir karo žaizdre!; neiš
plėstų... fiitfei.

Gen. D. Eisenhoweris rinkimi
nėse kalbose nurodė, kad septin- 
tasis karo laivynas turįs būti ati
trauktas iš Taivano sąsiaurio, 
nes jam netinką ten būti skydu 
prieš komunistinę Kiniją.

Karo paunksmėje
Vedant keistas grumtynes Ko

rėjoje dabota, kad Čankaišekas 
nebandytų - keltis į Kinijos že
myną. Komunistinė Kinija anuo 
met buvo įsijungusi ne tik Korė
jos fronte, bet visais būdais rė
mė vykstančias kovas Indokini
joje. Indokinai komunistai pa
mažu slinko pirmyn. Sulaukę 
raudonosios Kinijos paramos, 
privertė prancūzus ir naciona
listus indokinus trauktis. Dien- 
bienfu mūšiai lėmė tragišką su
tartį padalinti Indokiniją. Tai 
buvo aiškus Peipingo laimėji
mas. 1954 m. rugpiūčio mėn. ki
nai komunistai ėmė tvirtintis 
ties salelėmis, kurios kinų na
cionalistų valdomos. Prez. D. 
Eisenhoweris spaudos atstovų 
paklaustas 1954 m. rugpiūčio 17 
d. dėl Taivano atsakė: “Jei jis 
būtų paliestas, septintasis lai
vynas tuojau veiksmams paju
dėtų”. -

Pirmasis apšaudymas
1954 m. rugsėjo 3 d. komunis-

Čankaišekui pralaimėjus ka
rą ir 1949 m. gruodžio mėn. atsi
dūrus Taivane iškilo eilė klausi
mų Vašingtone. Vienas esminių: 
ar gintinas Taivanas ir gelbėti- 
nas Čankaišekas, vienas ypatin
gųjų I»»?

1949 m. gruodžio 29 d. Tauti
nė Saugumo Taryba nutarė, kad

... . . . . . , i . [karinės pajėgos neturi būti pa
radais metais betgi, kylant m^ naudot0s Taivanui ginti. 1950 
terų emancipacijai, pradėta yerž m £.ausio 5 d prez g ,Truman

pareiškė: “JAV nieko nedarys 
' kas galėtų JAV įvelti į kinų pi-

i lietinį karą. JAV vyriausybė nė-
. .... .. ra nusistačiusi Taivano karines
Švedijoje irgi įvyko persilau- pajėgas sustiprinti ir joms ką 

zimas. Pastorių ir pasauliečių patarti„ Anuomet JAV vyravo | 
konferencija 69 balsais pnes 29 aj-^us nusistatymas nesikišti į 
pasisakė uz moterų įsileidimą į Taivano reikalus ir kinų laisvi- 
pastonų pareigas. Ar tai turės (njma 
platesnės reikšmės, dar peranks-' 
ti spręsti. Kol kas pasisekimas 
menkas. Iš Upsalos universitete 
teologiją studijuojančių mer
gaičių 75% pasisakė prieš mo
teris pastorius. Kol kas atsirado 
tiktai viena Britta Olen, 30 me
tų, vieno pastoriaus, duktė,kuri 
pareiškė norą būti pastorių ir 
vykti su savo būsimu vyru į P.
Afrikos misijas.

* Sergančių moterų vienuoli
ja yra įsteigta Prancūzijoje. 
Centriniai namai yra netoli Pa
ryžiaus Brou-sur-Chantereine. 
Vienuolija vadinasi “Nukryžiuo
to Jėzaus Seserys”. Jon stoja 
įvairiu negalių apniktos neište
kėjusios moterys ir čia organi
zuotai tvarko savo gyvenimą. Į 
savo koplyčią maldai jos renka
si 7 kartus per dieną — kas ant 
ramsčių, kas ant vežimėlių, kas 
ant neštuvų arba kitų sveikesnių 
vedamos. Savo kančias ir mal
das jos aukoja Viešpačiui už pa
saulio nelaiminguosius, kurie sa
vo kančioje neįžiūri Dievo va
lios ir rūgoja prieš Jį bei pasau
lio tvarką. Seserys yra įsaparei- 
gojusios: nekalbėti apie savo li
gą ir negalvoti apie savo kan
čias. Laiškais jos guodžia ligo
nius įvairiuose kraštuose. To
kių vienuolynų jau yra penki: 4 
Prancūzijoje ir 1 JAV. Jiems 
remti yra susidariusios “ligonių 
draugų” grupės, kurioms pri
klauso sveikieji ir organizuoja 
.atitinkamą paramą. Seserų tar-. 
pe yra: japonių, olandžių, ispa
nių,’ belgių, malajiečių, airių, 
šveicarių ir anglių. w

* Ortodoksų šv. Sergijaus in
stitutas Paryžiuje yra vienas 
stambiausių teologijos centrų už 
Rusijos ribų. Ikišiol paskaitos 
jame buvo skaitomos rusiškai. 
Daugeliui Prancūzijoj ir kitur 
gimusių ortodoksų pasirodė per- 
sunku pas sekti. Instituto vado
vybė todėl nutarė įvesti nuo šio 
žiemos semestro paskaitas ang
lų, vokiečių ir prancūzų kalbo
mis. Jų klausyti galės ir neorto- 
doksai.

* Aklas klierikas įšventintas 
katalikų kunigu Urugvajuje. Tai 
Luciano Brod, 32 m., Staate Rio 
Grande do Sul. Vienos akies jis 
neteko vaikystėje, antros — se
minarijoj. Išmokęs aklųjų rašto, 
paprašė leidimo iš Romos ir ta
po kunigu. Šiuo metu jis yra tre
čias aklas kat. kunigas pasauly.

* 261 popiežius ikišiol valdė K. 
Bažnyčią. Iš jų tik 41 nebuvo 
italai — 17 buvo prancūzų, 11 
graikų, 4 vokiečiai, 3 ispanai, 1 
anglas, 1 olandas. Vatikano są
rašuose kaikurie pažymėti “ne
žinomos kilmės”. Jis buvo pasi
rinkę 81 vardą. Naujaisiais lai
kais popiežių vardai buvo apri
boti iki 9 ir pagaliau 6.

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. 

įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratorių is 
Už skelbimų turini redakcija neatsako.
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* Popiežių skaičius įvairiose 

informacijose nevienodai patei
kiamas, nes ilgoj, beveik 2000 
metų tradicijoj, yra buvę neaiš
kumų. Oficialus Vatikano met
raštis Annuario Pontificio iki 
1946 m. Pijų XII laikė 262-ju po
piežių; tas pats metraštis 1958 
m. laidoj Pijų XII laiko 261-ju 
popiežių. Ši pataisa padaryta po 
nuodugnių istorinių tyrimų, at
liktų prel. A Mercati, Vatikano 
archyvų prefekto. Jis rado, kad 
popiežių sąraše Cletus ir Ana- 
cletus įrašyti kaip du atskiri as
menys, nors tai to paties popie
žiaus dvejaip rašomas vardas. 
Be to, praeityje yra buvę ne-

piežiaus išrinkimo legalumo; 
pvz. dėl Dioskoro, išrinkto 530 
m. ir mirusio po 22 dienų; arba 
dėl įpėdinio Jono XII, kuris bu
vo pašalintas nuo sosto impera
toriaus Otto I 963 m. ir mirė 
964 m. Yra ir daugiau neaiškių 
atvejų, kurie apsunkina tikslaus 
sąrašo sudarymą, nors tai ne
kliudo apaštališkojo tęstinumo 
nustatymui.

* Norėjo atsistatydinti Pijus 
XII net du kartu. Pirmąkart 
1954 m., kai buvo rimtai susir
gęs, ir antrąkart pastaruoju me
tu, kai panaši liga vėl atsikar
tojo. Oficialiuose) raštuose tai 
nebuvo atžymėta, o tik svarsty
ta Vatikano sluogsniuose. Pijus 
XII buvo susirūpinęs Bažnyčios 
padėtimi, kad dėl jo ligos nenu
kentėtų svarbieji reikalai. Atsi
statydinimo atveju būtų renka
mas naujas popiežius įprastine 
tvarka, kaip ir mirties atveju. 
Praeityje buvo atsistatydinę: 
Marcellus, Liberius, Benediktas 
IX, Gregorius VI, Celestinas V, 
Gregorius XII.
.* Sovietų [karinis laikraštis 

Raudonoji žvaigždė kritikuoja 
“narokslinės bedievybės” propa
gandą. Esą ji nedarantit įtakos

gynuose bedieviškoji v literatūra 
esanti menkai atstovaujama; k a-, 
riai mažai ja domisi. Laikraštis 
mini atsitikimą su vienu kom
jaunuoliu, atėjusiu į partijos 
raštinę užsimokėti nario mokes
čio. Esą jam betraukiant liudiji
mus iš kišenės nukritusi žemėn 
knygelė su kryželiu ant viršelio. 
Pasirodė, kad tai maldaknygė! 
Karių laikraštis klausia, kodėl 
partija nekreipia dėmesio į to
kius reiškinius.

* Estijos komjaunimo laikraš
tis Estijos Jaunimas ragina skai
tytojus kovoti su krikščionybe ir 
betkokia religija. “Kaip žemės 
-viešpačiai ir istorijos kūrėjai, 
mes neturime teisės paneigti sa
vo įsitikinimų, nes mūsų tikėji
mas yra tikėjimas į komunizmą, 
kuris yra vienintelis tikras ir 
teisingas tikėjimas pasaulyje”.

* Moterys protestantų bend
ruomenėse tebekovoja už teisę 
būti pastoriais. Apašt. Paulius 
laiške korintiečiams rašė: “Mo
terys bažnyčioje tegu tyli”. Šios 
tradicijos buvo laikomasi visose 
krikščionių bendruomenėse, ne
išskiriant nė protestantų. Pasta-

Dėmesro Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

Atlieku visus ougšč:au išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

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

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

PASAULYJE
tis ir kunigystėn. 1956 m. JAV 
metodistų ir presbitėtTjonų ben
druomenės nutarė priimti ir 
moteris į pastorius.

mmą.
Respublikonai ėmė pulti pre

zidento paskelbtą nusistatymą, 
tačiau prisipažino, kad ir jie nė
ra linkę amerikiečius karan 
įvelti.

Pasitraukimas
Anuometinis užsienio reikalų 

ministeris Dean Acheson sausio 
12 d. nurodė, kad pradedant Ale- 
utais ir baigiant Filipinais turin
ti būti sudaryta gynybinė lini
ja. Tačiau Taivanas turįs būti 
išskirtas, nes jo manymu, ši sala 
neturinti jokios strateginės reikš 
mės. Korėjoje prasidėjus karo 
veiksmams, Trumanas rado, kad 
Taivano užėmimas sudarytų 
grėsmę JAV įtakų sričiai. Jis 
įsakė septintajam laivynui at-

KELIONĖ J ERDVES
Šiandien jau kalbama apie ke

lionę į mėnulį, Marsą ar kitas 
planetas. Kelias jau praskintas 
į erdvę, bet kiek jis toli nusitęs, 
pasakys tik ateitis. Mintis visa
da greitesnė. Tuoj apskriejame 
visas planetas ir be vargo su
grįžtame į žemę. Praktikoje gal 
kurią distanciją erdvėje žmo
gus ir pasieks, bet ji nebus toli
ma, palyginus su kosmoso išma
tavimais.

Prileiskime, kad išspręstas jau 
erdvės susisiekimas ir parūpin
tos žmogui kelionėje reikalingos 
sąlygos. Klausimas, ar galės jis 
aplankyti visą saulės šeimynėlę 
— visas pianetas?

Sakysime, sumanėme skristi į 
Jupiterį ar Saturną. Planetos di
delės, virš 100 kartų .didesnės už 
mūsų žemę. Kas atsitiktų mums 
ten nusileidus? Nors dar sėdė
tume savo lėktuve viskuo apsi
rūpinę, bet pajustume nepapras
tą svorį. Mažiausia 100 kartų bū
tume sunkesni, kaip žemėje. Kas 
tokį svorį išlaikys?! Susiplotu
me kaip blynai ir būtų po viso 
mandrumo. Svoris priklauso 
nuo dangaus kūno dydžio. Kiek 
planeta didesnė už žemę, tiek 
kartų ant jos būtume sunkesni. 
Nuo kūno traukos ar gravitaci
jos jokiom priemonėm negalime

Visa kelionė ten ir atgal užtruk
tų apie metus. Ar žmogus pajėg
tų tiek prisiderinti prie kelionės 
sąlygų erdvėje, reikia labai abe
joti. Įgrista parą ' važiuoti trau
kiniu, kelias valandas ! skristi 
lėktuvu ar suptis laive, tai tuo 
labiau neįmanoma metus keliau
ti erdve, kada nebejaučiama po 
kojų žemės, nebe jaučiama svo
rio. Šitokios sąlygos dar nėra iš
mėgintos, bet- vargiai žmogus 
jas galės pakelti. Todėl naują 
pasaulį surasti žmogaus am
žiams ar nepaliks tik svajonė.

Keliaukime dar į artimesnę 
planetą — į Venerą. Ji nuo že
mės tik 40 mil^km. Čia užtektu -i t.-'*- . . . >
V enerą.^L^ą»ąiwiaums^nafe 
ma. Tar vatmj|ha' Aušrinė. Ji. 
pasirodo n> valš^re ir iš čia dar 
vadinama "yal^rme žvaigžde. 
Dydis jos beveik toks pat, kaip 
mūsų žemė. Venera turi atmo
sferą, kuri neleidžia aiškiau pa
matyti jos paviršių. Rūkai ir de
besys ją dengia ir aušina. Ji dar 
jaunesnė už-mūsų žemę ir ne 
taip ataušus. Todėl pavojus Ve
neroje dar iškepti. Apie kokią 
ten gyvybę dar nėra kalbos. Ka
da žemė visai atauš ir mes im
sime stingti į ledą, tuomet ga
lėsime persikelti į Venerą. Ji

BURMISTRU

CORNIStilX

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralūs antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską kg šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinęs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk. iŠ vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa 
dares.

apsisaugoti. Todėl į tas planetas, bus įaįp pat atvėsus ir paruošus 
kurios yra didesnės už mūsų ze- panašias sąlygas, kokias dabar 

mes čia turime. Šitokią svajonę 
turim palikt amžių vaikams, ku
rie gal aiškesnį ras atsakymą ir 
mūsų idėjas uždarys kaip pasa
ką užburtoj pily.

Yra buvusi teorija, kad gyvy
bė atkeliavusi į žemę šviesos 
spinduliu kaip sferos dalis ir čia 
išsivysčiusi įvairiais būdais ir 
pavidalais. Tai vis samprotavi
mas apsieiti be Dievo. Teorijos 
užgeso, neradusios pakankamo 
atsakymo.

Šiandien galėtume kurti rea
lesnę svajonę, kad žmogus nuo 
vienos planetos gali persikelti į 
kitą. Sakysime, nuo Marso atsi
kėlėme į žemę, .o nuo žemės kel
simės į Venerą. Istorija graži, 
net netikra. Iš Marso žmogus 
jau būtų atsinešęs daug gudry
bių ir būtų žemėje nereikėję 
pradėti gyventi akmeniai 
m i. Savo protėvių žerri^š ' 
gus būtų nepamiršęs irj®^ 
ią aplankęs. Šitokių Šftrninimų 
neturime, o tik ęražilę'^žmbnijos 
amžiai pradėjo kalbėti apie 
Marso gyventojus.

Nors mes ne iŠ Marso, bet pri
leiskime, kad ten gyvena kiti 
žmonės ar panašūs protingi su- 

i tvėrimai, kurie taip pat svajoja 
skristi j žemę, kaip mes į Mar
są. Reikia manyti, kad jie jau 
būtų atskridę. Marso gyventojų 
amžiai turėtų būti daug senesni, 
nes Marsas anksčiau atvėso ir 
anksčiau ten susidarė sąlygos 
gyvybei, nei žemėje. Taip Mar
so žmogus jau būtų spėjęs pa
siekti augštesnę techniką ir iš-

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kod nouįoje, modemiškoj įrengtoje

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

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

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

Savmmkol V. ir J. Dundžioi

mę, žmogus niekad negali kė
sintis, niekad negalės ten iškelti 
savo koją.

Nėra šito pavojaus skristi j 
mažesnes už žemę planetas. Ten 
mūsų svoris būtų mažesnis ir 
lengvai galėtume jaustis. Iš ši
tokių planetų yra Merkuras, 
Venera, Marsas ir mūsų žemės 
palydovas mėnulis.

Mėnulį, reikia manyti, kada 
nors žmogus pasieks. Jis paly
ginti visai arti .Satelitų greičiu 
i į galėtum pasiekti per keliolika 
valandų. Jis tačiau nuo žemės 
jau gerai pažįstamas teleskopo 
akimi ir nieko ten ypatingesnio 
nebetenka ieškoti.

Įdomiausia kelionė būtų į 
Marsą. Jis už žemę daugiau kaip 
3 kartus mažesnis. Jaustumėmės 
ten gana lengvi. Turi jis atmo
sferą, bet tik nežinią ar tokios 
pat sudėties. Jeigu ir tokios pat 
sudėties, kaip žemęs atmosfera, 
tai jos slėgimas būtų mums per 
mažas ir negalėtume ištverti. 
Sakykime ,kad atmosfera ten 
yra storesnė ir jos slėgimas 
mums bus pakankamas. Marsas 
sukasi apie savo ašį ir jo para 
tik pusvalandžiu ilgesnė. Apie 
jį skrenda du mėnuliai ir jo 
metai turi 686 dienas. Sąlygos 
nedaug skiriasi nuo žemės sąly
gų. Panašu, kad terr galėtų būti 
gyvybė. Iš pastebimų Marse be
sikeičiančių spalvotų juostų rei
kia galvoti apie augmeniją. Mar
so kanalai davė mintį, kad ten 
gyvenama ir protingų būtybių, 
kurios tuos kanalus iškasė. Bet 
tai nepasitvirtino. Biologinei 
gyvybei, atrodo, Marso sąlygos 
yra per šaltos. Jeigu ten būtų 
surasta augmenija, galėtų spėti, 
kad Marsas yra išmirusi žemė. 
Žmogui būtų įdomus darbas ty
rinėti ten buvusį gyvenimą. Ka
dangi Marsas mažesnis už žemę 
ir dar nuo saulės kiek toliau, tai 
jis greičiau atvėso.

J Marsą nuskristi vistik ne pi- 
«u. Jis prie žemės priartėja apie 
80 mil. km. Raketų greičiu rei
kėtų keliauti beveik pusmetį.

nžiu- 
žmo-

tai pradėjo apšaudyti Quemoy. 
Kinai nacionalistai atsikirto. 
Pentagonas paskatino juos karo 
lėktuvais pulti sausumą ir su
naikinti kanuolių lizdus. Komu
nistų valdoma Amoj sala buvo 
nacionalistų bombarduota. JAV 
generalinis štabas pasiūlė pre
zidentui iš oro pulti Kinijos že
myną. J. F. Dulles siūlymui pri
tarė. Tačiau jam pasipriešino 
gen. M. B. Ridgway ir gen. W. 
B. Smith, prez. Eisenhoweris 
prisijungė prie jų. JAV net ne
spėjo apsvarstyti planų pasi
traukti iš Taivano srities, kai ko
munistai rugsėjo vidury liovėsi 
salas apšaudę.

Vašingtonas, nuolat svyravęs 
tarp kraštutinumų, vis dar ne
siėmė spręsti esminių klausimų: 
JAV - Čankaišeko santykių“ ir 
būdų siekti pastovių paliaubų 
su kinais komunistais.

Čankaišeko spaudimas
JAV vyriausybė galop nutarė 

su Čankaišeku sudaryti Taivano 
gynybos sutartį, bet kartu jį su
pančioti, kad nebandytų pradėti 
komunistinės Kinijos puolimo. 
Čankaišeko supančiojimui aiš
kiai padaroma išvada, kad su
kuriama dvi Kinijos. Su anglais 
pradėtos slaptos kalbos, kad jie 
paveiktų JT imtis žygio paliau
bas sudaryti komunistams naują 
žygį pradėjus. Jau anuomet iš
kilo tas pats klausimas, kuris nū
nai atvirai svarstomas — apleis
ti ar neapleisti pakrančio sale
les. Šiuo redkalu Čankaišekas 
turėjo visai skirtingą nuomonę. 
Jis ėmė jose kariškai įsistiprinti, 
ir daugiau savų karių siųsti.

Dviejų Kinijų santykiavimas 
paliktas atviru. Komunistinė Ki
nija liko politiniai išjungta. JA 
V-bės, anuomet svarsčiusios Ki
niją pripažinti, sprendimą ati
dėjo ir nepalankiai pasisakė dėl 
komunistinės Kinijos priėmimo 
į JTautas.

Peipingas visuose baruose pra
deda atsikirsti. Dėl Korėjos karo 
belaisvių jis tampa neatlaidus. 
JAV 11 karo lakūnų ir 2 civiliai 
amerikiečiai aštriai nuteisiami 
neva už šnipinėjimą. Šis reika
las palydėtas didelio amerikie
čiu kartėlio.

Sutartis
1954. 12. 2 JAV sudaro sutar-

Dulles«JAV'jgiparigpj^-ginti tik 
Tąįaąfl^fcC^ngu ‘ salas. Čan
kaišekas pasižadėjo nedaryti jo
kių karinių žygių į Kinijos že
myną be Vašingtono sutikimo. 
Prez. D. Eisenhoweris anuomet

mėginti kelius į žemę. Tokių

Naujas pilietybės įstatymas
(CSc) Naujuoju Kanados Pi

lietybės Įstatymo pakeitimu pa
šalinami kaikurie dalykai, kurie 
ilgą laiką kėlė tam tikrų psicho
loginių nemalonumų. Senajame 
Pilietybės akte buvo nurodyta 
visa eilė atvejų, kada iš kanadie
čio, įgavusio pilietybę natūrali
zacijos keliu, galėjo būti atimta 
pilietybė:

jei jis “bendradarbiavo su 
priešu karo metu”;

jei gyveno už Kanados ribų 
šešeris metus iš eilės ir “nerodė 
su Kanada pakankamai ryšių”;

jei grįžo į savo senąją tėvynę 
ir dviejų metų laikotarpyje ne
turėjo su Kanada “glaudesnių 
santykių”;

jei būdamas už Kanados ribų 
pasirodė žodžiu ar veiksmu Ka- ; 
ralienės priešu; j

jei gyvendamas Kanadoje bu- [ 
vo teismo nubaustas už Karalie
nės įžeidimą.

Pagal naują įstatymo pakeiti
mą asmuo gali netekti pilietybės 
dėl šių priežasčių:

jei natūralizuotasis pilietis iš
vyksta iš Kanados ir atsisako 
sugrįžti į teismą už krašto išda
vimą;

jei gavo pilietybę pasinaudo
damas apgaule;

jei galima įrodyti, kad nepil
do savo duotos priesaikos pilie
tybę gaunant.

Apskritai sakant, ankstybes- 
niojo įstatymo paragrafai šiuo 
reikalu praktiškai buvo labai

mažai panaudojami. Pakeitimas 
padarytas atsižvelgiant į nuola
tinius priekaištus, girdėtus iš et
ninių grupių, kad.buvęs įstaty
mas turėjęs savyje tam tikrą 
psichologinę diskrimanciją, kad 
jame esą buvęs Kanados pilie
čių skirstymas į pirmosios ir 
antrosios rūšies piliečius — čia 
gimusius ir atvykusius.

Varšuva. — Gomulka savo 
kalboje ck pareiškė, kad per per
eitus metus iš partijos buvę pa
šalinta 206.737 nariai. 86% iš jų 
buvę pašalinti dėl neveiklumo.

IEŠKAI DARBO?
MES TURIME, BE JOKIO 

ATLYGINIMO MUMS.
Nuolatinį ar Part-Time.

Tomaičių (duodamos butas), virėjų, 
padavėjų, valytojų, pagelbininkių 
motinoms, kelnerių, vyr. virėjų, tar
nų, vedusių poroms namų ruošos 

darbai ir t.t.
Reikia šiek tiek mokėti angliškai.

Taip pat
Sekretorių, stenografių, IBM opera
torių, buhalterių ir kitų prityrusių 
įstaigos tarnautojų.

Taip pat
Patyrusių pardavėjų (vyrų ir moterų) 
agentų gaminiams, braižytojų, tech
nikų ir t.t.
Yra reikalingas pakankamas anglu 

kolbos žinojimas.

EMPLOYEES 
UNLIMITED

I 76 CHURCH STREET, TORONTO 1.
Į EM. 6-3571

(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti)

sensacijų buvo. Prieš kurį laiką j
spauda rašė apie skrendančias 
lėkštes ir pasirodžiusius ne šios 
žemės keleivius. Tai tik žmo
gaus vaizduotės padaras. Jeigu 
kas sugebės atskristi iš Marso, 
tai jis sugebės užmegsti ir ryšį 
su žemės protingu tvariniu.

Vargu kokią viltį gali turėti 
žmogus savo giminę perkelti 
kada nors ir į Venerą. Čia pat 
žemėje ne kiekvitnas gali per
nešti klimato pakaitą, tai ką kal
bėti apie planetų pakaitą. Čia 
pat oro atmainos jau veikia į 
žmogaus savijautą, o kitoje pla
netoje jos vis bus kitokios. To
dėl nėra jokios vilties, kad žmo
gus galėtų savo giminę perkelti 
į kitas planetas. Aplankyti Auš
rinę ar Marsą yra daug daugiau 
galimumų, negu ten įsikurti ir 
kultyvuoti naujus derliaus plo
tus.

Aiškiau pradėjus kalbėti apie 
erdvės keliones, Dievui abuojes- 
ni žmonės kelia galvas, kad bus 
įveikti Dievo planai. Nieko pa
našaus. Erdvės keliuose žmogus 
pasijus labai menku sutvėrimu. 
Jeigu tektų kada nors žmogui 
iškelti koją Marse ar Veneroje, 
tai grįš su įspūdžiu, kad labai 
maža nuo -Marso atrodė mūsų 
žemė, o dar mažesnis žmogus. 
Jo gyvenimo sąlygos tokios 
opios, kad tik viename dangaus 
kampelyje — žemėje jas šiaip 
taip gali surasti. Žmogaus išdi
dumas nyks su kosmoso artimes
niu pažinimu. Dar labiau žmo
gaus išdidumą užgniaužtų nuo
staba, jeigu kurioj planetų su
tiktų gyvybę ir visai kitos pri- 
rimties. Dievo turtingumas pa
sidarytų didesnis, o žmogui nau
ja mįslė kosmoso paskirtyje. Iš
didus žmogus jausdamas po ko
jų žemę, bet tik dulkė jis kos
moso sąrangoj.

K. P. Vaseris.

KUR© ALYVA - ANGLYS

įvairus siuntiniai
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:

III. 1
1
1
1
1
Pamušalo
Šerinės (klijonkės)

2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
2 vy. košt. viln. mediogos 7 yrd.
Pamušalo 10 yrd.
Šerinės (klijonkės) 5 yrd.

$96.50

vyr. paltui viln. medž. 3 yrd. 
mot. paltui viln. medž. 3 yrd. 
vyr. košt. viln. medž. 3]/2 yrd. 
mot. sukn. viln. medž. 3 yrd. 
mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.

8 yrd.
4 yrd.

II 3 mot. paltams viln. medž. 9 yrd. 
1 mot. suknelei viln. medž. 3 yrd. 
Pamušalo 9 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4)6 yrd.

$89.75

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

$73.80$82.95

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

perlaida 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 — 
pilko ir juoda; bliuskutėms — balta.

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

Taip pat siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistu 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir 
suknelėms .medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

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

Iš Europos valstybių^ '
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimoi 

mašinos, laikrodžius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir 
kojos) įskaitant

$2.00.

visus mokesčius — į Europą 
j Aziją

S

$175.00
$182.00

10
10
10
10

cukrous 
taukų 
ryžių ... 
sviesto

s : .
kg. cukraus ...
kg. taukų ....
kg. ryžių .......
kg. sviesto ....

20
20
20
20 

ir t.t.

$20.95
$38.80
$24.65
$52.45

kg.
kg.
kg.
kg.

(I Sibirą iki 10 kg.

Gyveną ne Toronte, 
siuntinius, bei užsakymus 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

M A I
.. $12.30
. $21.70
. $14.45
. $30.90 

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
Paskambinkite mums <M:
KURO ALYVOS MtLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNSRIV" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kliįontams.

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

SKYRIAI:
105 Cannon S». E., Hamilton, Ont. Tat JA. 8-6686. Ponia V. Jurartit.
94 Douglas St., SwAwry, Ont. Tol. OS. 3-5315. Ponia M. VenskevlEient.

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

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

/
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AR MES BIJOME PROTESTUOTI?

programos

Bronius Rakauskas.

nesinorėtų manyti, 
nukryžiavimo arba 

išbarimo nurodytieji 
tie, kurie nepajėgė

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba.

Ne viskas ir mums tinka
Al. Gimantas “T2” rugsėjo 4 

d. nr. 36 parašė ilgoką straipsnį, 
užvardintą “Pagerinkime infor
macinį darbą”. Deja, su to 
straipsnio mintimis nevisur ga
lima sutikti.

Laikraštininkas teigia, jog vie
nas kitas ir mūsiškis kolumnis- 
tas turėtų informuoti lietuviš
kąją visuomenę visais viešais ir 
užkulisiniais reikalais kaikurių 
Amerikos didžiosios spaudos ko- 
lumnistų pavyzdžiu ir nurodo 
truputį pavyzdėlių, apie ku
riuos, autoriaus manymu, smul
kiau norėtų žinoti lietuviškoji 
visuomenė.

Tačiau, 
kad verti 
nors viešo 
pavyzdžiu 
išleisti angliškai “Partizanų už 
geležinės uždangos”, nes tai iš- 
tikrųjų nelengvas uždavinys, 
besirišąs su didelėmis pinigų su
momis arba kitokiomis milžiniš
komis pastangomis netik iš ini
ciatorių, bet ir visos lietuviško
sios visuomenės pusės. Štai, pa
vyzdžiui, rašyt. Stp. Zobarskui, 
tiesa, pavyko išleisti angliškai 
lietuviškų pasakų rinkinį “Li
thuanian Folk Tales”, bet tai su 
labai didelėmis pastangomis ir 
ankstyvųjų knygos prenumera
torių dėka, nes angliška leidyk
la tesutiko išleisti pasakas tik 
su tokia sąlyga, kad iš anksto 
būtų užpirkta 600 knygos eg
zempliorių. Kadangi knygos kai
na $4.50, vadinasi, reikėjo iš 
anksto kur nors gauti $2.700.

Arba ar būtų tikslu ieškoti ir 
knaisiotis užkulisiuose, kokiu 
būdu koks nors X gavo paskyri
mą Y įstaigon, kodėl vienas Su
sivienijimas nepaskolino jauni
mo stovyklai pinigų, o kitas — 
paskolino, koks buvo Popiežiaus 
atsakymas krauju rašytam par
tizanų laiškui, ir t.t.

■ Ir taip jau mūsiškiai perdaug 
prisiknaisioja po kitų gyvenimo 
užkulisius, ir taip gana prijuo- 
dina vieni kitus — ir su maže- 
lesniu pagrindu, ir visiškai be 
jo. O tokie reiškiniai prie geres
nio lietuvių sugyvenimo neve
da. Tad kam besirūpinti dar di
desniu į užkulisius lindimu? 
Mums, lietuviams, nūdien gyve
nantiems be savos žemės, be 
sklypelio savojo dangaus vir- 
štftn "galvų, visiškai negali;^būti 

dydžiu, jėga ir materialiniu pa
jėgumu valstybė, kaip JAV. 
Taip lygiai neimtini pavyzdžiai 
ir jų kolumnistų nei D. Pearson, 
nei Br. Alsopai ir kiti kitokiau- 
si, kurie, tiesa, daug ką sume- 
džioja, daug Amerikos gyveni
mo itin slaptų užkulisių iškelia 
viešumon ir t.t. O iškelia todėl,

na. Juk mes išeivijoj neturime 
kažkokių aferistų, nebent jie 
būtų komunistai, kurie sąmo
ningai sabotuotų lietuviškąją 
veiklą ir, bendrai, lietuviškuo
sius reikalus, tai kam gi reikia 
ieškoti tokių, kuriems būtų ga
lima per spaudą “akis padegin-

Sunku sutikti su striapsnio 
autoriaus teigimu, jog nuo tokių 
slaptų užkulisinių žinelių ran
kiosimo “lietuviškoji veikla tik 
pagerėtų, pagyvėtų”. Mat, esą, 
tuomet “atitinkami žmonės, pa
reigūnai, įstaigos žinotų, kad jų 
darbas yra sekamas ne tik iš 
priekio, bet ir iš užkulisių”. 
Tuomet, esą, “pats darbas galė
tų būti kurkas produktinges- 
ms _

Man atrodytų, kad dėl tokio 
sekimo “iš priekio ir iš užkuli
sių” mes ir tėvynę palikom, tai 
argi betruktų ir čia slaptų sek
lių susilaukti?...

O dėl nepilnos informacijos — 
pasakytina, jog visiškai ir na
tūralu, jog kiekviena grupė pa
sistengia ryškiau iškelti savojo 
susigrupavimo pasireiškimus, 
kaip: susirinkimus, suvažiavi
mus ir kit. veiklą. Čia nieko ne
padarysi — taip buvo, taip ir 

Kvietimas bendradarbių tary
tum Į “soclenktynes”, okupuotos 
Lietuvos pavyzdžiu — taipogi 
vargu bau reikalingas. Juk to
kios lenktynės gyvenime ir taip 
vyksta. Kiekvienas spaudos dar
bininkas ir taip stengiasi per
duoti spaudai žinias “kuo grei
čiau, įdomiau, aiškiau, išsa
miau ir, svarbiausia, tiksliau”. 
Tai yra kiekvienam laikrašti 
ninkui nerašytas įstatymas. Kas 
to “įstatymo” nesilaiko — negali 
būti spaudos bendradarbiu.

Grįžtant dar truputį ypač prie 
pirmojo pasiūlymo sekti lietu-, 
viams lietuvius “iš priekio ir iš 
užkulisių” pasakytina, jog šiuo 
metu žmonės ir taip jau baigia 
visiškai “sumasėti”, pavirsti ma
se, kurioje nebėra vienumos, ne
bėra asmeninių paslapčių, ne
bėra uždarų žmogaus širdies ir 
sielos kampelių. Anot garsaus 
ispanų filosofo, kritiko ir profe
soriaus, Jose Ortega y Gasset.

“Nuo praeito šimtmečio vidu
rio Europoje pastebimas toly
džio didėjąs gyvenimo viešumas, 
pastaraisiais metais pamišėliš- 
kai -pašoko. Privatus^įaslėptas 
ar vienišas buvimas, uždaras 
publikai, miniai, kitiems kas- 
kartą darosi vis sunkesnis”. (Ž. 
P. Gaučio vertimą “Drauge” — 
Žmogaus suvisuomeniškėjimas” 
- Liter, priede 1958. IX. 6). To

dėl “praktiškai žmogui nebelei-

Nuo rugsėjo 1 d. uždarytas Į ALGIRDAS GUSTAITIS 
lietuviškai kalbėjęs Voice of 
America skyrius Muenchene. 
Apie tai lietuviškoje spaudoje 
buvo keletas informacinių strai
psniukų. Kad ir kaip keista, ne
teko skaityti nei vieno vedamo
jo, nei redakcijos pasisakymo 
esminiai prieš, nei raginimo 
skaitytojus protestuoti prieš to
kį elgesį.

Uždarymo išvakarėse, atseit 
po viskam, rugpjūčio 29, “Drau
ge” 203 nr. Rimvydas tykiai pa
aimanavo. Po įvykusio liūdno 
fakto drąsesnį ir pilnesnį rašinį 
paskelbė gerb. Gediminas Gal
va “Draugo” nr. 212 (rugsėjo 
10), nurodydamas, kad lietuviš
kas Muencheno skyrius neturė
jo būtinų dalykų moderniai in
formacijos įstaigai, kad ameri
kiečiai valdininkai nežinojo, kas 
yra propaganda ir kt.

Reikalas nėra eilinis, todėl 
grįžkime kiek atgal:

Pernai, t y. 1957 m., teko bu
voti Vašingtone, D.C. Aplankiau 
ir Voice of America lietuvišką 
skyrių. Ten dirbantys lietuviai 
tarnautojai stačiai kentėjo dėl 
amerikiečių nesupratll soycevu 
amerikiečių nesupratlyvos cen
zūros. Jiems .neleisdavo praneš
ti lietuviškesnių žinių. Dar to 
nežinojęs turėjau tenai pasikal
bėjimą ir jo metu šnekėjau maž
daug tai, kaip kiekvienas doras 
lietuvis kalbėtų. Po jo vienas 
malonus tautietis galva linksė
damas pasakė, kad to pasikalbė
jimo gal pusė bus amerikiečių 
išcenzūruota kaip per daug lie-

tuviška; kitas parodė tos dienos 
žinias: pranešimai visai neįdo
mūs lietuviams Lietuvoje ar Si
bire. Ir kiti sakė (pavardes dar 
per anksti rašyti... kad ir de
mokratiniame krašte...), kad 
lietuviškas žinias pasiųsti labai 
sunku, nes amerikiečiai tuoj pat 
išcenzūruoja (visko turi būti pa
teikiami vertimai); net informa
cijos apie žymiuosius lietuvius, 
kurio jubiliejaus proga, ne visa
da praeina, arba reikia šlavinėti 
pagal cenzorių nurodymus.

Galimas dalykas ne mažiau 
dėl amerikiečiu bosų neišmany
mo kentėjo ir lietuviai Muen
cheno skyriuje. Ir tenai veikė 
cenzūra ... demokratijos var
du, jei ne raudonoji ranka.

Naivumas
Švelniai kalbant, tokie ameri

kiečių valdžios atstovų elgesiai 
pavadinti naiviais, nevykusiais, 
netinkamais, kenksmingais JA 
V-bėms. Jie dėl savo trumpa
regiškumo ne tik neišnaudoja 
kitų tautybių talkos, bet ją viso
mis pastangomis suniekina...

Lietuvių baimė
Minėtame rašinyje p. Gedimi

nas- Galva rašo, kad latviai, es
tai prieš ir juos palietusį Voice 
of America “reformavimą” pro
testavo, siuntė griežtą protestą 
US Information Agency, kurios 
globoje yra Voice of America, 
gi mūsieji veiksniai neatlikę sa
vo uždavinio, tylomis sutikdami 
(? Red.) lietuviškos 
uždarymą.

džiama būti "pačiam su savimi, j Keturios Įvairių tautybių mergaitės, prisidėję prie Kanados Tau- 
Nori ar nenori, turi būti su ki-' pymo Lakštų populiarinimo kampanijos. Iš kairės į dešinę: čekė 

kad tokiame milžiniškame kraš- tais” Todėl ir “spauda tariasi, Denise Beneš, lietuvaitė Angelė Kuolaitė, lenkaitė Jola Kamiens- 
pasitaiko begaliniai turinti teisę skelbti viską, sa-‘

xxx u- ivaip interpretuoti ir smerkti”.
su mažytės lietuviškosios bend- Į žinoma, kalbama apie 
ruomenės funkcijos laisvajame i Europą, bet tuos žodžius 
pasaulyje juk nė milijonine da-J ryškiau galima pritaikinti ir
lėlytė negali prilygti tokio mil- į Siaurės Amerikai.
žino funkcijoms, kaip JAV. To- • O žmogus, anot to paties prof, 
dėl mums nėra reikalo ieškoti Y kiekvienas skyrium 
nė tokio stiliaus kolumnistų, ko-[turi gyventi savo gyvenimą, ra
kius turi JAV didžioji spauda ... !£auti jį savo paties lūpomis,

Gerb. Al. Gimantas savo ilga- ikaiP taurę, pripildytą saldaus ar 
jame rašinyje teigia, jog “buveirV^aus gėralo... Žmogui pasi

taiko būti lydimam, bet tai ne
reiškia, kad jo palydovai turi 
teisę žvelgti į jo sielos užkuli
sius”... Pr. Alšėnas.

te jų ir
daug. Ir tai nestebėtina. Gi mū

ką ir graikė Teresa Statas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

bandymų su tokiais reikalais iš
eiti mūsų spaudon, bet, matyt, 
kaikurie duomenys kaikam la
bai jau akis degintų, tad, daž
niausiai, tokio pobūdžio straips
neliai taip ir nepamatė dienos 
šviesos”...

Į tai tik pasakytina, jog pa
girtina mūsų laikraščių redak
torių sveika nuovoka, kuri to
kius straipsnelius padeda j sau
gią vietą—redakcijos krepšiuos-

Paryžius. — Komunistuojan
tis dailininkas Picasso nusipirko 
anksčiau maršalui Petainui pri
klausiusią 16 a. pilį Chateau de 
Vauvenargues. Be to, jis turi 
namus Paryžiuje ir vilą Rivie
roje.

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* 
*

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

JVAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Gal nekenks pasakyti, kad 
šiuo atveju mūsų spauda pasiro
dė pavyzdingai baugšti, bijanti 
savo šešėlio kvapo!

Š.m. liepos mėn. išsiuntinėjau 
keliems lietuviškiems laikraš
čiams žinutę (“Draugui”, “Nau
jienoms”, “Vienybei”, “Laisva
jai Lietuvai” ir kt.), kuria kvies
ta lietuvius griežtai protestuoti 
prieš nieku nepateisinamą ame
rikiečių kėsinimąsi uždaryti lie
tuvišką Voice of America skyrių 
Muenchene. Deja, jos periodi
koje nepastebėjau išskyrus “Ar
gentinos Lietuvių Balsą”, nors 
ir ten kiek pakeistą. Nespausdi
no, spėju, kadangi bijojosi ką 
nors kritiško pasisakyti prieš 
JAV-bes.

Tai paradoksiška. Prieš Lietu
vą, kurios nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės žygius ar as
menis pilama net drumzliniau- 
siomis pamazgomis. Tuo tarpu 
prieš JAV bijomasi am teiti! Ar 
toks pataikavimas pateisinamas?

Laiškai JAV-bių 
augštiesiems pareigūnams
Sakykime, tų lietuviškų laik

raščių redaktoriai yra pagarbūs, 
dideliai nusipelnę politikai Aš, 
kai nesiekiąs politinės karjeros 
televiziniame, reklaminiame, 
benzininiame krašte, ėmiau ir 
parašiau panašaus turinio laiš
kų, kaip mūsų “diplomatinei” 
spaudai, JAV-bių augštiesiems 
pareigūnams: Prezidentui, Vice
prezidentui, Užsienių Reikalų 
Ministeriui, US Information 
Agency, Senatoriui Knowland, 
Kongresmanui Lipscomb, Voice 
of America direktoriui.

Gavau iš jų visų atsakymus. 
(Už Prezidentą atsakė US In
formation Agency). Iš Senato
riau Knowlando ir Kongresma- 
no Lipscomb net po du laiškus. 
Visi jie dėkoja už dėmesio at
kreipimą, o atsakymus surašė 
remdamiesi jiems pasiųsta me
džiaga iš United States Infor
mation Agency.

Ką dėl to sako 
amerikiečiai?
Kadangi reikalas liečia ne vie

ną asmenį, bet lietuviškosios ra
dijo informacijos pakeitimą, gau 
tųių informacijų turinį sužymiu:

Nuo rugsėjo 1 lietuviška pro
grama bus siunčiama per vieną 
transmitorių daugiau, nei iki 
šiol.

Viena iš priežasčių, kodėl taip 
daroma, yra išdava plačių In
formation Agency tyrinėjimų, 
kaip surasti geriausią būdą mū
sų radijo jėgoms pasirinktan 
taikinin. Tyrinėjimai parodė, jog 
amerikiečiai turi per daug prog
ramų ant per mažai transmito
rių, kad galėtų įveikti sovietų 
trukdymus.

I tai geriausias atsakymas, 
esą, būtų siųsti vieną programą 
norima kalba su pakankama jė
ga pasiekti klausytojus, vietoje 
siuntus dvi ar daugiau progra
mų ta pačia kalba, kurių nei vie
na nepajėgtų nugalėti trukdy
mų..

Lietuvių kalba yra viena iš 
paliestųjų. Vietoje buvusių 
dviejų kasdieninių po 30 minu
čių radijo perdavimų, vienos iš 
Vašingtono ir vienos iš Muen
cheno. jie koncentruojasi vienai 
30 minučių programai kasdien, 
perduodami geru vakaro laiku ir 
pakartojamai pusryčių laiku. To 
išdavoje esą beveik padvigubi
nama vieno transmitoriaus jėga 
naudota Lietuvai. Buvę persiun
timai iš Vašingtono per keturius 
transmiterius su 220 kilowatu 
jėsa. naujas mūsų planas apims 
šešius transmiterius su 385 kilo- 
vvatais.

Toliau laiške rašoma, kad Pa
baltijo tautos yra svarbus jų ra- 
diio taikinys ir kt.

Kas toliau?
Taip didieji JAV-bių pareigū-

Mūsų brangiam iždininkui
JONUI MIKŠIUI, 

mylimai žmonai, Sibiro kankinei, mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

Mokytojui
JONUI MIKŠIUI,

jo mylimai žmonai mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Ilamiltono lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas ir 

parapijos komitetas.

Mielajam mokytojui
JONUI MI K Š I U I, 

šeštadieninės mokyklos vedėjui, 
liūdinčiam savo mirusios žmonos Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono Šeštadieninės Mokyklos 
mokytojai ir kapelionas.

Tautos Fondo
Hamilton skyriaus pirmininkui

JONUI MIKŠIUI,

Jo mylimai žmonai po sunkios ligos Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią'užuojautą reiškia

A. t A. BUŠINSKIENEI Lietuvoje mirus.
sūnui Mečiui Bušinskui ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi -

nai ir US Information Agency . skaiton —parodys gal nelabai 
painformavo šių eilučių autorių. * tolima ateitis.

Vargu ar pateisinamas- patvar
kymas, kad programa eis stip
resnėmis bangomis ir bus karto
jama. Amerikiečiai turi pakan-
karnai pinigų, ir stipresniais 
siųstuvais reikėjo siųsti visad, 
ne vien nuo š-m. rugsėjo 1 d. 
Lietuviškojo skyriaus uždary
mas Vakarų Vokietijoje, Muen- 
chene, jokiu būdu nepateisina
mas. Kažin kaip amerikiečiai 
globos Muencheno buvusius lie
tuvius tarnautojus? Duos jiems 
kitur gerą darbą, įsileis į JAV- 
bes ar paleis kaip savo duoklę 
atlikusius?...

Ar lietuviškojo Voice of Ame
rica susiaurintas centralizavi
mas yra nusileidimas bendravi
mui su sovietais pavergtųjų są-

Maskva. — Sovietų vyriausy
bė nusprendė sulaikyti visas di
džiąsias liuksusines statybas, jei 
jų neįmanoma perdirbti į gyve
namus butus. Liuksusinių biu
rokratų vilų statyba visiškai už
drausta.

Visi

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

elektros jrengimoi ir potaisymei į
atliekami greitai ir garantuotai. 

Voirinu vasarnamius.
Td. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

• Blogą apetitą
• Pavargusį, išsekusį jausmą
• Vidurių užkietėjimą
• Nušalimą

Darykite ką nors dabar

• Nervų sukrikimą
• Nemigą
• Blogus vidurius
• Praradimą energijos

$ 2.00 
$ 3.50 
$ 8.00 
$14.00 
$25.00

Jūsų šeimoje kas nors turi 
sekančius simptomus:

Sustiprinkit blogą sveikatą.
Sveikatos apsidraudimas bonkutėje.

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
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. 
Mes siunčiame į jūsų tėviškę, primokant $2.00 padengti 
per iuntimo išlaidoms. Pristatymas garantuotas. Prašome 
užr. tšyti jūsų pavardę ir adresą aiškiai.

GRĄŽINKITE 1 MIESTO REIKALŲ TVARKYMĄ |

V BoyE..Wly@a;
Z\ FOR CONTROLLER

Būnant 8 metus miesto valdy
bos ir kontrolės tarybos tarny
boje man rūpėjo lietuvių ger
būvis. Esu gimęs Toronte 1891 
m. Su didele pagarba stebėjau 
įsikuriančius ateivius, jų prisi
taikymą Kanados gyvenimui. 
Malonu matyti, kad lietuviai 
mūsų bendruomenėje gali tęsti 
savo religines ir tautines tradi
cijas turėdami lygias teises po
litiniame ir kultūriniame naujo 
krašto gyvenime.

Kaip verslininkas bei darb
davys, aš nuoširdžiai gerbiu 
naujųjų kanadiečių pastangas, 
jų patirtį ir susiklausymą. Mūsų 
verslas yra svarbus. Pvz. mū
sų firm ayra atlikusi už $12 mil.

al-darbų; išmokėjusi $5 mil.
goms; $65.000 pensijoms, drau
dimui ir ligonių kasai. Mes ap
tarnaujame 10.000 klijentų per 
metus ir šį svarbų darbą tęsi
me toliau Toronto mieste.

Kaip visuomeniškai nusitei
kęs pilietis, jaučiu, kad mano 
pareiga vėl tęsti jūsų miesto ad
ministratoriaus ir kontrolieriaus 
darbą. Jei mano praeities dar
bai verti pasitikėjimo, maloniai 
prašau jūsų paramos .

Rinkimų dieną — gruodžio 
pirmąją — pažymėkite “X” ant 
rinkiminės kortelės prieš mano 
pavardę — Roy E. BELYEA, 
CONTROLLER.

■ž

bill 1 iliinrMifeii

apatiniai baltiniai
, Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas r.enralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte.

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys.

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
_ berniukams.

GARSŪS 
NUO 

1868 METŲ 
27-FO-6 %



HAMILTON, OntPavergtoje tėvynėje
ryno bažnyčia. Saltoniškės yra 
Vilniaus priemiestis greta Žvė
ryno, kur esąs statomas Pedago
ginis Institutas, jau veikiainti 
“sviesto gamyba, konditerijos 
fabrikas, kino studija, pastaty
ta vidurinė mokykla, keli tech
nikumai. Abiejuose priemies
čiuose esą pastatyta daug naujų 
namų.

“TB” nr. 76 V. Uždavinys ap
rašo tenykštės bažnyčios pa
šventinimo iškilmes š.m. rug
pjūčio 31 d. Šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčia Sal
toniškėse, Žvėryno pašonėje, 
buvusi pradėta statyti dar 1906 
ni. Nuo 1918 m. joje buvę lai
komos pamaldos. Ji iki šiol ne
busi uždaryta, nors jau 1922 m. 
buvusi užbaigta, nors 1922 m. 
gyventojų. “Bažnyčia galutinai 
baigta ir iš vidaus apdailinta tik 
tarybiniais laikais, klebonaujant 
čia kun. Vladui Jašukui”. Kon
sekravimo apeigas atlikęs vysk. 
J. Steponavičius. Jam asistavę: 
Vilniaus kapitulos prelatas Jo
nas Elertas, arkivyskupijos kanc 
Ietis Julijonas Baltušis, Panevė
žio vyskupijos kancleris Juozas 
Pranka, Vilniaus miesto deka
nas Koštas Gajauskas^ Suder-' 
vos klebonas Adolfas Trusevi- 
čius, konsekruojamos bažnyčios 
klebonas V. Jąsukas, be to, 
dar kun. Ambraziejus Akstinas, 
kun. Jonas Babilius ir 6 klieri
kai. Po pamaldų vyskupas dau
giau kaip 1.000 žmonių suteikęs 
Sutvirtinimo Sakramentą. Baž
nyčios šventoriuje esą gėlių 
kliombos ir iš augančių rūtų 
užrašas: “Sveika Marija”.

Rygos arkivyskupas ir Latvi
jos metropolitas arkiv. Antanas 
Springovičius mirė Rygoje spa
lio 1 d-, palaidotas spalio 6 d. 
Tuo būdu dabar Rygoje beliko 
vienas augziliaras vysk. Petras 
Strods, antrasis augziliaras vys
kupas J. Rancans dabar yra JA 
Valstybėse.

Velionis buvo gimęs Rezeknė- 
je 1876 m. spalio 31 d., vyskupu 
įšventintas 1920 m., Rygos ar
kivyskupu paskirtas 1923 m. Bu
vo bekompromisinis principų 
žmogus ir bolševikams į grasi
nimus atsakęs: “Galite padaryti 
mane kankiniu, bet komunistu 
nepadarysite”...

Kun. dr. Juozas Stankevičius, 
žinomas lietuvių senienų kolek- 
cijonierius bei bibliofilas, ir len
kų okupacijos laikais gyvenęs 
Vilniuje, mirė Vilniuje ir rugsė
jo 28 d. palaidotas šv. Petro ir 
Povilo kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1865 m. 
Suvalkijoje ir buvo pirmasis iš 
kunigų augštojo mokslo siekti 
vykęs į Vakarus.

Iš Argentinos grįžęs į Lietuvą 
Juozas Morkūnas, ten išgyvenęs 
29 metus. Spalio 15 d. Vilniaus 
radijas, skirtas užsienio lietu
viams, transliavo jo pasikalbė
jimą su korespondentu. Jis esąs 
biržietis, ten gyveną jo 4 broliai 
ir 3 seserys. Jis vyksiąs jų ap
lankyti, o vėliau imsiąsis kokio 
darbo. Siuntė linkėjimus Šid
lauskų ir Dabrovolskių šeimoms.

Buv. teisingumo ministerijos 
rūmuose, kuriuose buvo ir sei
mo posėdžių vieta, kuriuose taip 
pat buvo 1940 m. bolševikinio 
liaudies seimo būstinė, dabar yra 
Nemuno laivininkystės valdyba. 
Virš rūmų ant kupolo yra uždėta 
bolševikinė žvaigždė, o užrašas 
“Justitia ėst fundamentum reg- 
norum” pašalintas.

Jų požemy, esą, buvusi atrasta 
vėliava, su kuria 1940 m. liau
dies seimo delegacija vyko į 
Maskva “prašyti” priimti Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą. Ji dabar 
esanti Vilniuje istorijos revoliu
cijos muziejuje.

Gelgaudišky veikia ir plečia
ma plytinė. Čia apsigyveno dau
giau darbininkų. Esą pastatyti 
76 nauji gyvenamieji namai, 
įsteigta 15 lovų ligoninė ir naš
laičių prieglauda buv. dvaro rū-

muose. Gelgaudiškiui nuo gegu
žės 15 d. suteiktos antraeilio 
miesto teisės, nors jame nėra 
dar nei viešbučio, nei valgyklos, 
net nei kirpyklos.

Buvo kalbama, kad J. Švedo 
ansamblis vyksiąs koncertuoti į 
Prancūziją ir Italiją, o B. Dva
rionas į Londoną. Dabar apie tai 
nutilo visos kalbos. Nebuvo apie 
tai užsiminta nė Švedo 50 me
tų sukakties bei apdovanojimo, 
iškilmių metu, kur buvo kalbėta' 
apie ansamblio planus.
Kada pasibaigė partizanų veiks 

mai mes tikrų duomenų neturi
me. Paprastai manoma, kad apie- 
1948 metus. Bet štai “Tiesa” nr. 
223 rašo, kaip Barčių kaime, ne
toli Varėnos, bolševikai aktyvis
tai buvę partizanų nukauti dar 
1950 ir 1951 m. Pirmas buvęs 
nušautas Juozas česokas ir jo 
sesuo. Kada tai įvyko, nesako
ma. 1950 m. rudenį buvęs nu-" 
šaūtas .sąyo troboje per langą, 
apylinkės tarybos pirm. Juozas 
Demša. Jo vieton “išrinktas” Jo
nas Kažinauskas, organizuojant 
kolūkį “Raudonoji vėliava” besi
lankydamas vienkiemiuose bu
vęs kartu su Nikalojum Korsa- 
kovu partizanų būrio, vadovau
jamo Petro Vaitkaus, užkluptas 
Jono ŠiurylOs vienkiemy ir per 
susišaudymą nukautas. Atordo, 
kad tai turėjo būti jau 1951 m.'

Kengyro darbo stovykloje ka
linių maišto metu 1954 m. birže
lio 26 d. čekistai su tankais su
traiškė apie 300 žmonių. Kiek jų 
tarpe buvo lietuvių, gretimos 
stovyklos kalinys, kuris pasiekė 
laisvę, nežino. Prieš tai maišto 
dienomis žuvę 5. Pavardės betgi 
tik dviejų težinomos, prieniškis 
Kazys Šiugždinis ir dzūkas Vy-' 
tautas Merkevičius. Alfonsui 
Kunigoriui tankas sutrynęs ko- 
ja.

(E) Kauno “Drobės” fabrike 
kaikurie darbo procesai pradėti 
atlikti automatiškai, praneša 
Vilniaus radijas rugsėjo 9 d. Au
tomatizacija esą plečiama ir 
“Kauno Audiniuose”. Inž. Kas
peravičius, modernizavęs kaiku- 
riuos darbo procesus, rašąs da
bar disertaciją tekstilės, gamy
bos automatizacijos temomis.

Dr. Dumbrio namuose Ukmer
gėje dabar esanti viešoji ir vai
kų biblioteka.

PRANEŠIMAS HLNAMŲ 
NARIAMS

Maloniai 'kviečiame Tamstą 
atvykti į Hamiltono Lietuvių 
Namų akcinės bendrovės visuo
tinį narių susirinkimą, kuris 
įvyks 1958 m. lapkričio 9 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Lietuvių Na
mų Delta kino salėje (kampas 
King ir Main---- priešais Gage
park). Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų kom. rinkimas.
3. Susirinkimo pirm, ir sekr.; 

rinkimas.
4. Praėjusio susirinkimo pro-;

tokolo skaitymas. >
5. Hamiltono Lietuvių Akcinės 

Bendrovės įstatų priėmimas.
6. Valdybos pirm, ir Kontr.*

kom. rinkimai. , *
7. Hamiltono Lietuvių Namų; 

akc. b-vės v-bos pranešimai:*
a) v-bos pirmininko
b) administrac. pirmininko ■
c) iždininko
d) LN kino vedėjo.

8. :Kontr. kom. pranešimas.
9. Hamiltono LN akc. b-vės 

valdybos rinkimas.
10. Apyskaitos Už 5 mėn. pri

ėmimas ir pajamų - išlaidų 
sąmatos pusei metų (1958. į 
XI. 1 - 1959. TV. 30) svarsty
mas bei patvirtinimas.

11. LN kino shies' scenos remon-

Pranešu savo klijentams, 
kad esu pakeitęs adresą ir te
lefoną. Dabartinis yra —

A. PILYPAITIS, 
1083% Main St. E., Apt. 5, 
Hamilton. Tel LI. 9-9786.

Visais televizijų ir radijų tai-. 
symo reikalais prašau skam
binti darbo dienomis po 6 vai.; 
vak. Tautiečiams, kurie nori: 
pirkti TV ar Hi-Fi aparatus, 
galiu parduoti per savo dar-' 
bovietės krautuvę.

A. Pilypaitis 
Radijo - Televizijos technikas.

12. HLN Fondo tolimesnio vei
kimo svarstymas.

13. Klausimai ir sumanymai.
Narys, negalėdamas susirinki-^ 

me dalyvauti, gali įgalioti jį at
stovauti kitą asmenį.

Mes maloniai prašome Jus 
šiame svarbiame susirinkime 
būtinai dalyvauti, už ką iš anks
to nuoširdžiai dėkojame.

LN valdyba.
Artėja didelis kultūrinis įvy

kis. Po ilgesnės tylos perijodo 
Hamiltono ateitininkai pirmieji 
sukruto išjudinti mus iš savų 
rūpesčių ir kasdieniškumo rato. 
Delta Secondary School audito
rijoje lapkričio 22 d. rengiamas 
augšto lygio koncertas. Šio kon
certo centrinė pajėga bus solis
tė Prudencija Navickaitė - Bič- 
kienė, praėjusią vasarą susilau
kusi Italijoje ir Amerikoje augš- 
čiausio įvertinimo ir prašiausių 
atsiliepimų kitų tautybių spau
doje. Mums hamiltoniečiams tai 
bus labai reta, o gal ir vienintelė 
proga. Be jos koncerte išgirsime 
mūsų scenos meno klasiką ak
torių Henriką Kačinską ir mūšų 
literatūros garsenybes — jumo
ristinės kūrybos meistrą Anta
ną Gustaitį ir laimėjusį romano 
konkursą rašytoją Paulių Jur
kų. Tikime, kad šis koncertas 
sutrauks lietuvius ne tik iš Ha
miltono, bet ir iš tolimesnių apy
linkių, nes panašių koncertų Ha
miltonas jau apie porą metų nė
ra turėjęs. Yra rimta galimybė, 
kad bilietų, ypač geresnėms vie
toms, gali pritrūkti, tad jau da
bar jais apsirūpinkime. Jie gau
nami sekmadieniais po pamaldų 
lietuviškame kioske. Toliau gy
veną rašykime J. Pleiniui, 87 
Sanford Ave. S., Hamilton, Ont,

EAST COULEE, Alta
Angliakasių gyvenimas

Drumheller ir East Coulee 
apylinkėj, Albertos provincijoj, 
anglių kasyklos dabartiniu me
tu dirba neblogai — 5 dienas 
per savaitę. Užmokestis yra $15 
už 8 vai. darbo dieną, šeštadie
niais ir sekmadieniais nedirba.

Drumheller pamiestėje yra 3 
anglių kasyklos—Midland, High 
red ir Neck Mine. Nuo Drum
heller miesto Į rytus už 14 my
lių yra East Coulee miestelis. 
Ten taip pat yra 3 anglių ka
syklos—Muray, Atlas ir Crown. 
Visos minėtos kasyklos dabarti
niu metu dirba kasdien — 5 die
nas per savaitę.

Teko man kalbėtis su Neck 
Mine kasyklos aūgščiausiu ve
dėju R. Dunn, kuris sakė, kad 
dabartiniu metu trūkstą anglia
kasių, ir trūkstą daugiausia to
kių, kurie turi atitinkamus ang-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

Tel. U. 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 vai 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius. -

liakasio popierius. Vedėjas sa
ko, kad gal paimtų kelis ir ne
turinčius angliakasio popierių 
prie tokio darbo kur gali dirbti 
ir be jų. Kitose anglių kasyklo
se taip-pat trūksta angliakasių.

Gyvenantiems miestuose, kur 
yra ieškančių darbo, kaip tik 
būtų proga pabandyti. O gal ir 
pavyktų darbą gauti. Bet taip 
pat reikia pastebėti, kad visada 
taip nebus. Gal tos anglių ka
syklos dirbs taip dar kokius 3-4 
mėn., o toliau, ypač žiemai bai
giantis ir prasidedant pavasa
riui, pradės silpnėti ir dirbs tik 
kokias 2-3 dienas per savaitę. Va 
sarai visiškai užsidaro ar dirba 
tik mažas skaičius.

Drumheller ir East Coulee 
apylinkė randasi apie 80 mylių į 
rytus už didmiesčio Calgary, Al
bertoj. Geležinkelis prieina CN 
R, bet nuo Calgary yra ir geras 
susisiekimas autobusais. Tarp 
Drumheller ir East Coulee taip 
pat yra geras autobusų susisie
kimas. Albertos gyventojas.

pridėdami čekį ar piniginę per
laidą. Bilietų kainos: $2, $1.50 
ir $1.

Hamiltono vyr. at-kų kuopos 
v-ba atlieka didelį kultūrinį dar
bą, kuris reikalauja daug pa
stangų ir valios, o be to, yra dali
nai ir rizikingas (ta prasme tu
rime praeityje nepasisekusių pa
vyzdžių ir Hamiltone ir Toron
te). Dėlto mes visi vieningai ir 
kuo skaitlingiausiai šio koncer
to rengėjus paremkime mūsų 
Visų dalyvavimu.

Šiuo metu at-kų v-bą sudaro: 
Jer. Pleinys —pirm., Gintra Ba- 
kaitytė — vicepirm., Ant. Gra- 
jauskaitė — sekr., St. Verbickas 
— kasin. ir narė — Teresėlė Ver- 
bickaitė. "Linkime jiems būsimą- 
jį koncertą surengti su didžiau
siu pasisekimu!

Liet spaudos platinimo ir pa
laikymo mėnesį atidarė ateiti
ninkai surengdami Roberts Res
taurant spalio 18 d. gerai pasi
sekusį šokių vakarą su trumpa 
pfograina. Ją atliko solistas V. 
Verikaitis iš Toronto, išpildęs,, 
akom. muz. St. Gailevičiui, pen
kias lietuviškas dainas. Į vakarą 
atsilankė apie 200 svečių, o jo 
finansinis rezultatas — netoli 
$300 pelno.

Moksleiviai ateitininkai per 
visą ateinantį mėnesį lankys lie
tuvius po namus, pasiūlydami 
įsigyti vieną kitą lietuvišką kny
gą. Padrąsinkime mūsų veržlųjį 
jaunimą ir visi, kuriuos jie ap
lankys, pasilikime mažiausiai 
noirs po vieną knygą. Mūsų nar
siajam jaunimui linkime ištver
mės ir valios aplankyti su liet, 
knyga visų tautiečių kiemus.

Alyvą per NF rugsėjo mėn. 
užsisakė J. Adomaitis, A Ka- 
maitis, J. Kaminskas ir J. Aršti- 
kaitis. Nuoširdus ačiū už paramą 
liėt. reikalams. Jūsų dėka, spalio 
14 d. gauta iš Gillies - Guy b-vės 
$60, kaip komisas NF už 4 nau
jus klijentus. Užsakykime visi 
krosnims alyvą per NF, paskam
bindami St. Bakšiui, JA 9-4662.

"LN kine nuo jo operavimo per 
ėmimo didžiausią pasisekimą tu
rėjo filmas “Dešimt Dievo įsa
kymų”. Pirmoji savaitė sutrau
kė iš viso 3.776 lankytojus. Gau
ta, atskaičius taksus, $3.447,38. 
Už filmą sumokėta 60%, kinui 
liko $1.378,95. Kino krautuvė tą 
savaitę pardavė saldumynų už 
$520, t.y. turėjo tokią apyvartą, 
kokią anksčiau padarydavo per 
mėnesį. Galutiniame rezultate 
minėta savaitė davė apie $1.100 
pelno. Filmas paliktas antrai sa
vaitei ir bus mokama už jį b-vei 
50%. Antros savaitės pirmosios 
trys dienos buvo, palyginti, ne
blogos. Atsilankė 669 asmenys 
ir gauta $729,64. Šių trijų dienų 
apytikris pelnas $170, ką iš kitų 
eilinių filmų sunku gauti.

Šią savaitę Delta kine rodomi 
du sinamaskopiniai filmai: “Imi
tation General” su Glenn Ford 
ir Red Buttons ir “I Accuse” su 
Jose Ferrer ir Viveca Linfords. 
Abu filmai yra nauji ir miesto 
centro kinuose buvo rodomi tik 
3 dienas. Kviečiame juos pama
tyti. Sk. St.

Hamiltono jaunimas, norįs įsi
jungti į jūrų skautų eiles, pra
šomas paskambinti A. Pilypai- 
čiui, kasdien po 6 vai. vak. tel. 
LI. 9-9786.

Hamiltono jūrų skautai yra 
dėkingi Hamiltono Lietuvių Na
mų Fondui už suteiktą didelę pi
niginę $50 dol. paramą, valties 
skoloms padengti. Tai yra mums 
didelė parama ir gali parodyti 
Hamiltono lietuviams, kad Lie
tuvių Namai ne tik išsilaiko, bet 
dar gali suteikti didelę paramą 
jaunimo lietuviškumui palaiky
ti. Dar kartą nuoširdus ačiū.

Hamiltono jūrų skautai.
Šalpos Fondas lapkričio 1 d. 

pradeda vajų Hamiltone su šū
kiu “Praeityje mus visus vieno
das vargas Jungė, tegu dabarti
nis geresnis gyvenimas neišski
ria”. Vajaus tikslas paremti dau
giausia likusiems Vokietijoje, 
kurie reikalingi mūsų pagalbos. 
Dauguma jų metų naštos arba 
ligos prislėgti be vilties patekti 
į užjūrius, turės - visam laikui 
pasilikti Vokietijoje. Argi gali
me palikti jų dienas sunkias ir

P. STELLA PANAVAS
“Hamilton Spectator” dienraš- 

tyje buvo įdėta ši nuotrauka su 
užrašu “Saleslady of the Month” 
Kronas - Valevičius Ltd. “The 
Centre of Real Estate”.

P. Stella Panavienei, kaip pir
mos premijos laimėtojai, buvo 
įteikta pereinamoji dovana “Sky 
das” (Shield) už pasiektus augš- 
čiausius rezultatus pardavimo 
srityje per rugsėjo mėnesį. P. 
Panavienei teko varžytis su 
miesto pirmaujančiais pardavė
jais, šios įstaigos atstovais.

Šis pavyzdys įrodė, kad darbš
tumas, sąžiningumas bei nusi
manymas darbe gali duoti tokių 
vaisių, kurių normaliai būtų 
sunkiai įmanoma atsiekti.

P. Panavienė mielai patarnaus 
ar patars lietuviams visuose jų 
nekilnojamo turto pirkimo bei 
pardavimo reikaluose.

Taupykime h* skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

Augfti procentai oŽ ‘mdėfiui. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos Ir nerio gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liū
di»o us įstaigoje 01 ougltas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vai. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.
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Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS • KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

789 DUNDAS ST., LONDON, ONT. Tel. GE. 4-0514.
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
liškų vilnonių medžiagų, odinių švarkų ir kt dalykų pigiau- 
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be prošvaisčių? Argi galime pa
miršti savo bendro vargo bro
lius? Argi galėtume, kai aukų 
rinkėjas pasibels į duris prašy
damas jų vardu jį išleisti tuščio
mis rankomis?

Credit Union Diena Hamilto
ne buvo minima spalio 19 d. Ją 
šventė virš 120 veikiančių Kre
dito Unijų - bankelių, susijungu
sių į Hamilton District Credit 
Union Chapter. . Ši federacija 
Centenary United Church pra
vedė religinę valandą. Po spe
cialių pamaldų bažnyčioje, sa
lėje įvyko trumpas koncertas, 
kurį išpildė lietuvių choras, ved. 
kun. B. Jurkšo ir taut, šokių gru
pė, ved. G. Breichmanienės.

Federacija, ruošdamasi pa
kviesti kurią nors tautybę atlik
ti koncertą, kreipėsi į “The Ha
milton Spectator” redakciją pra
šydama nurodyti geriausiai pa
siruošusią grupę. Iš ten buvo re
komenduoti lietuviai. Vakaro 
pranešėjas po trumpos įžangos 
pristatė lietuvius pateikdamas 
šiek tiek informacijos apie Lie
tuvą. Scenoj išsirikiavęs choras 
ir iš šonų šokėjai teikė tikro an
samblio vaizdą. Tautinių šokių 
grupės vyrai pasirodė pirmą 
kartą specialiai dail. Tamošai
tienės austais tautiniais rūbais, 
kurie darė gražų įspūdį. Choras 
padainavo keletą dainų, su kurių 
turiniu prieš kiekvieną dainą 
buvo supažindinti klausytojai. 
Tautinių šokių grupė atliko tris 
šokius, paskutinį Kalvelį kartu 
chorui dainuojant ir imituojan
čiam kalvį kalant geležį. Audi
torija, kurią sudarė daugumoje 
Credit Unijų veikėjai su šeimo
mis, šiltai sutiko lietuvių pasi
rodymą ir nepagailėjo katučių. 
Gaila, kad tai nebuvo didelė au
ditorija, nes dalyvavo gal pora 
šimtų asmenų, tačiau lietuvių 
vardas dalyviams tikrai liks ži
nomas. Padėka priklauso choris
tams ir šokėjams, kurie per 
trumpą laiką pajėgė pasiruošti 
gražiai pasirodyti. Atskira padė
ka jų vadovams kun. B. Jurkšui 
ir G." Breichmanienei, kurie taip 
kantriai ir pasiaukojusiai dirba 
mūsų kolonijos lietuvių garbei.

Nauja apraiška meninio darbo 
Hamiltone yra Lietuvių Choro, 
Tautinių Šokių Grupės ir Au
kuro sutelktinis darbas ansamb
lio rėmuose pastatant J. Kru- 
mino “Pabaigtuves”. Premjeros 
garbė atiteko judriesiems Niaga
ros pusiasalio lietuviams, kurie 
spalio 25 d. minėdami bendruo
menių dešimtmetį pasikvietė pas 
save. Sveikindami tikimės, kad 
ir savoje kolonijoje turėsime 
malonumo pamatyti “Pabaigtu
ves”.

KLB dešimtmetį išdrįso iškil
mingai paminėti tik Niagaros 
pusiasalio St. Catharines ir Wel- 
lando apylinkių valdybos. Ir ha- 
miltoniečiai, sveikindami juos 
šventės proga, jaučia mažą pa
vydą, kad veržlumą -paveržia 
kaimynai, ypač kad dar sugebė
jo Hamiltono menines jėgas su
burti į vieną ansamblį ir pasi
kviesti šių iškilmių proga. O kur 
gi kitos apylinkės?

Bankelio Talka rugsėjo mėn. 
balansas rodo: šėrų sąskaitoje 
$75.781,38, depozitų $8.324,44, ka
soje $9.090,79. Išduota paskolų 
$80.5300,07. Balansas suvestas 
$91.384,28. Rugsėjo mėn. įstojo 
7 nauji nariai, tad dabar yra iš 
viso 293 nariai ir 121 skolinta-

Lietuviai
U VALSTYBĖS

LIET ATSTOVYBĖ 
, VAŠINGTONE

Lietuvos atstovo pareigas ei
nąs J. Rajeckas rugsėjo 24 d. da
lyvavo Pabaltijo atstovų pasita
rime Vašingtone. Svarstyti tas 
valstybės liečią reikalai.

— Jis spalio 10 d. pareiškė 
Apaštališkajam Delegatui arkiv. 
Amleto C. Cicognani užuojautą 
dėl Jo Šventenybės popiežiaus 
Pijaus XII mirties. Gedulo 
ženklan Lietuvos vėliava prie 
pasiuntinybės buvo pusiau stie
bo iškabinta kasdien iki Jo Šven 
tėnybės laidotuvių. J. Kajeckas 
su ponia, Ap. Delegato kvietimu 
dalyvavo pontifikalinėse Re
quiem Mišiose šv. Mato katedro
je spalio 14 d.

— J. Kajeckas dalyvavo eilėje 
priėmimų: rugsėjo 29 d. Tuniso 
ambasadoje, spalio 3 d. Combo- 
dia ambasadoje, Kinijos amba
sadoje jos nepriklausomybės 
šventės proga. Kartu su pp. 
Rajeckais čia dalyvavo ir p. 
Graužinienė, Lietuvos ministe- 
rio Urugvajuje žmona su duk
rele. J. Kajeckas spalio 12 d. da
lyvavo Ispanų ambasadoriaus, 
Montrico, priėmime Kolumbo 
dienos proga; spalio 17 d. daly
vavo Valst. Sekr. padėjėjo C. 
Burke Albrick, priėmime Prezi
dento Svečių Name Europos 
valstybių ambasadorių garbei.

Taip pat dalyvavo Harry 
K. Flannery, Katalikų Sąjungos 
Tarptautinei Taikai pirmininko 
kvietimu, valstybės pasekretorio 
Robert D. Murphy pagerbimo 
priešpiečiuose spalio 25 d. ir Viet 
Nam ambasadoriaus priėmime 
jos nepriklausomybės šventės 
proga spalio 26 d.

NUSIPELNIUSIEJI 
NEPAMIRŠTAMI

40-jų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo metinių pro
ga Šaulių Žvagiždės Ordino Ta
ryba už nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių Sąjungai apdovanojo 
šiuos šaulius ir šaules:

Šaulių Žvaigžde: Lietuvos 
konsulą Čikagoj dr. Petrą Dauž- 
vardį, Leoną Balzarą, Julių Ja- 
siūną, Vaidevuti Mantautą, kun. 
Ant. šeštoką,. Juozą Šiaučiūną, 
Alfonsą Valatkaitį ir Mariją Va
liulienę.

Šaulių žvaigždės medaliu: Ge
nę Atkočaitę, Romualdą Berno
tą, Leoną Bilerį, Antaną Bilita- 
vičių, Oną Dunaitienę, Antaną 
Gintnerį. Elžbietą Grigaliūnie
nę, Joną Karvelį, Aleksandrą 
Kybartienę, Joną Naujoką, Mi
ką Petrulį, Albertą Puskepalaitį, 
Zigmą Raulinaitį, Konstanciją

kas. Naujų paskolų rugsėjo mėn. 
išduoti leista $2.500.

Bedarbių Hamiltono mieste 
šiuo metu yra oficialiai įsiregist
ravusių vyrų 8.447 ir moterų 
4.280, išviso 12.727. Prieš metus 
buvo tik 9.342.

Hamilton Appeal akcija su
rinkti labdaros reikalams 1 mil. 
dolerių planą yra išpildžiusi 40 
%. Iki šiol surinkta virš $400.000. 
Numatoma, kad planas nebus iš
pildytas dėl vykstančių streikų, 
nedarbo ir sumažinimo darbo 
fabrikuose.

MacMaster universitetas Ha
miltone šiemet priėmė 1.300 nau
jų studentų. Pernai 1.286.

Hamiltono miesto valdyba iki 
šiol jau surinko 21 mil. dol. už 
nuosavybes mokesčių iš numato
mų šiais metais 24,5 mil. dol.

Stelco 10 savaičių streike kiek 
vienas dirbantysis vidutniškai 
prarado apie $900, todėl visi su 
lūkesčiu stebi prasidėjusius pa
sitarimus tarp kompanijos ir 
unijos, atstovaujančios 8.000 dir
bančiųjų. Turima .vilčių baigti 
šį nuostolingą streiką. Kai skai
tytojus pasieks šis laikraštis, gal 
bus pasiekta susitarimo. Šis 
streikas yra palietęs ir daug lie
tuvių, kurie čia dirba. J.D.

Hamiltono meno galerijoje 
lapkričio 2-30 d.d. vyks 16, 17, 18 
amžių didžiųjų olandų, italų, is
panų ir prancūzų dailininkų pa
veikslų paroda. Jos metu popie
tėm ir vakarais bus vadovai - 
aiškintojai, o taip pat bus gali
ma išgerti kavos. Įėjimo mokes
tis bus 50 centų suaugusiems ir 
25 c. vaikams bei moksleiviams.

Galerija bus atvira: antradie- 
niais-penktadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro, šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 5.30, vai. 
p.p., sekmadieniais nuo 1.30 vai. 
p.p. iki 5.30 vai. p.p.

Galerija yra Main St. W. ir 
Forsythe Ave. kampe, netoli nuo 
McMaster universiteto.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojama solistui V. Ve- 

rikoičiui ir akompaniatoriui muz. St. 
Gailevičiui už išpildymę programos mu
sų suruoštom spaudos baliuje.

Dėkojome p. K. Mikšiui už pravedimg 
loterijos, taip pat maloniai dėkojome 
aukojusiems loterijoj fantus ir visiems 
atsilankiusiems.

Hamiltono at-kg kaopa.

pasaulyje
Rožėnienę, Nijolę šapalai tę, Dai
vą Šilingaitę, Praną Tumkevi- 
Čių, Juozą Ulevičių, Krzį Ule
vičių, Zenoną Urboną, Laimą 
Zabukaitę.

Šaulių tarpe yra ir daugiau 
nusipelniusių, kurie yra prista
tyti apdovanojimams. J j trum
pas sąrašas bus paskelbt s papil
domai. —i dm—

Stud. Ateitininkų Są> valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip' 
pirm. Juozas Polikaitis, vice 
pirm. Jonas Šoliūnas, sekr. Va 
lentina Pąjaujytė ir Da’ia Mi- 
kaitė, iždin. Narimantas Udrys, 
organizac. reikalų vedė, as Ro
mualdas Bublys, užsier;3 skyr. 
vedėjas Bronius Čikota. paudos 
ir inform, skyr. ved. Z.'gis Že
maitaitis.

Iš Lietuvos atvyko į Kearny, 
N.J., Uršulė Dambrauki. nė, pas 
savo sūnų Mykolą. Ji pati 1908- 
1921 m. gyveno JAV, bet grįžo į 
Lietuvą. Jos sūnūs 1929 m. vėl 
grįžo į JAV. Po 3 metų rūpesčių 
jiems pasisekė motiną atsikvies
ti. Jau jau 83 metai.

Į sovietų atstovybę Vašingto
ne prisiųstas kažin koks Laury
nas Kapočius. Jo uždavinys grei
čiausia bus sekti šio kontinento 
lietuvių gyvenimą.

Muz. Jeronimas Kačinskas, 
kuris diriguos Bostono orkestrą 
lapkričio 16 d. koncerte, po ku
rio laiko vėl grįš pastoviai apsi
gyventi Bostone, kur jis anks
čiau gyveno.

“Čiurlionio” meno ansamblis 
spalio 18-19 iškilmėmis atidarė 
savo įsigytuosius namus. Namas 
atnaujintas, vieną sieną išėmus 
salė padidinta iki 190-200 sėdi
mų vietų. Visus darbus atliko 
patys čiurlioniečiai, kiekvienas 
paaukodamas po 10 darbo va
landų. Namų kaina $31.500. Pra
dinis Įmokėjimas $7.1700, o 
$24.330 ilgesnė paskola.
VOKIETIJA

Dėl “Amerikos Balso” Muen- 
cheno lietuviškojo skyriaus lik
vidavimo Vokietijos LB Krašto 
Valdyba pasiuntė raštą JAV 
prezidentui reikšdama dėl to gi
lų apgailestavimą ir išdėstyda- 
ma argumentus dėl ko tas žygis 
labai pakenkė pavergtųjų inte
resams. Laiške prezidentas pra
šomas žemesniųjų instancijų 
padarytą žalą atitaisyti.

Vasario 16 gimnazijos moki
nių skaičius šiemet truputį padi- • 
dėjo. Po atostogų į gimnaziją 
nebegrįžo 4 mokiniai, bet Įstojo 
11 naujų.

Ėjęs direktoriaus pareigas, 
mokytojas Gailius paskirtas in
spektorium. Direktoriaus parei
gas nuo rugsėjo 1 d. perėmė dr. 
J. Grinius.

Iš Lietuvos prieš keletą mėne
sių atvyko į Vakarų Vokietiją 
lietuvis, buvęs Sibiro tremti
nys, vėliau gyvenęs Karelijoje 
ir ten vedęs vokietaitę, su ku
ria ir išvyko į Vokietiją. Visi 
repatriavimo dokumentai esą 
tvarkomi Maskvoje ir ne vi
siems pavyksta juos gav.-.i.
D. BRITANIJA

DBLS suvažiavimas, vykęs 
rugsėjo 27-28 d.d., išrinko naują 
valdybą: pirm. inž. J. Vilčins
kas, vicepirm. J. Benderius ir 
kun. P. Dauknys, sekr. A Prans- 
kūnas, iždin. V. Akelaitis, nariai 
S. Nenartas ir K. Barėnes. Ilga
metis Sąj. pirm. M. Beiortaas 
šiais metais atsisakė kandida
tuoti. Sąj. Tarybon išrinkti: dr. 
S. Kuzminskas (pirm.), K. Kle- 
geris (sekr.), dr. K. Valteris, D. 
Banaitis, V. Ignaitis, K. Devei
kis, V. Strimas. Rev. kom.: J. 
Zokas, A. Jaloveckas, P. Duoba.

DBLS dabar turi 27 skyrius ir 
apie 800 narių. Trys skyriai, na
rių daugumai išsiskirsčius, 'lik
viduoti per pereitus metus. Su
važiavime dalyvavo 14 skyrių 
atstovai, atstovavę 576 narius.
VENEZUELA

Dr. G. Valančiaus firma “Ana
pus” turi savo atstovybę Mara- 
cay, iš kur pasiunčiama nema
žai siuntinių. Atstovu firmos yra 
Jonas Stanevičius.

Maracay yra 15 lietuviškų 
verslamonių: brangenybių, laik
rodžių ir pan. reikmenų preky
ba verčiasi S. Bieliūriienė ir 
Gavorskiai, Jurgis Bieliūnas 
(importas), Juozas Gineika ir 
sūnus Danielius, Ona ir Juozas 
Kukanauzai, Gildą ir Augustas ■ 
Brisai, laikrodininkas Ks. Sta- 
nijauskas; rūbų ir avalynės pre
kybą turi Ona ir Stasys Aušro
tai; restoraną bei maisto preky
bą laiko Stasys Koškauskas, 
maisto prekybas laiko Emilija ir 
Povilas Baltaskai, Pranas Žilins
kas, Juozas Repšys; siuvyklas 
turi: Ant. Gegužis. Juozas Gal
vočius, Česlovas Tuminas, Jo
nas Katkus ir Bejeris.

Inž. Šiaudikis turi Maracay 
popieriaus gamybos ir apdirbi
mo fabriką. Jo bendrovėn yra 
įtraukta ir kitų tautiečių kapi
talo.

/
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Studio UhMBico I — MAŽOJI 
LIETUVA. New York, N. Y., 
1958. Paruošto Lietuvos Vakarų 
Studijų Komisijos postongomis ir 
poromo. Leidžio Liet. Tyrimo In
stitutes — Lithuanian Research 
Institute, Ine. Spaudė LJet. En- 
cikl. spaustuvė, Boston, Moss. 
Tiražas 1.500 egz., 328 pusi. 
Kaina nepažymėto, pardavinėja
ma po $5. Užsisakyti galima pas 
leidėjo: 70 Fifth Ave., New York 
11, N.Y.

rinkiny nematyti jokių redakci
jos pėdsakų. Atrodo, kad rinki
nys jokio redaktoriaus neturėjo. 
Buvo spausdinama viskas taip, 
kaip buvo gauta iš autorių. Dėl 
to kaikuriose vietose randame ir 
nesutarimo. Pav. M. Gimbutie
nės žemėlapy (12 p.) skalviai į 
pietus nuo Nemuno, o Gimbuto 
(154 p.) — į šiaurę. Tai kas, kad 
Gimbutas sakosi pateikiąs En- 
gelio sudarytą žemėlapį. Ar ne
geriau būtų tikę pateikti vieną 
žemėlapį. Kągi sakys į tuos du 
žemėlapius pasižiūrėjęs tas, kam 
skalvių problema visai negirdė
ta? Yra vietų, studijoms ne esmi 
nių, kurias nusimanantis redak
torius būtų, be abejonės, išlei
dęs išviso, rinkinį tuo būdu 
apvaldydamas nuo liapsusų ir 
nepadarydamas jam jokios ža
los. Taip geriausia būtų buvę 
padaryti su Gimbuto strp. pra
džia. Skyrelio “Krašto koloniza
cija ir architektūra” geriau kad 
visai nebūtų.

Bet apžvelkime straipsnius iš 
eilės.

Dr. M. Gimbutienė Rytprūsių 
archeologinę literatūrą labai ge
rai pažįsta ir rašyme nenaujokė. 
Ji ąpžvelgai šio krašto proistorę 
nuo 2000 metų prieš Kristų ir

Tai pirmasis leidinys, paruoš
tas Liet. Vakarų Studijų Komi
sijos rūpesčiu, ši komisija, kaip 
ir Lietuvos By tų Komisija, atsi
rado mūsų politinių veiksnių su
sitarimo pasėkoje 1954 m., o 
veikti pradėjo bene sekančiais 
metais ALTui paskyrus šiek tiek 
lėšų. Kaip politinių veiksnių pa
gimdytos, komisijos darbai be 
abejonės turi ryšio su politiniais 
mūsų siekimais, būtent, turi 
rasti mokslinį pagrindą lietuviš
kosioms politinėms tezėms. Ieš
ko šitokio pagrindo tie, kurie 
stengiasi lietuviškąsias žemes 
užgrobti, turime ir mes rasti 
mokslinių argumentų savosioms 
tezėms iškelti bei nepamatuo
toms pretenzijoms kitų atmesti.

Kiek tai liečia Mažąją Lietu
vą, tai nėra labai sunkus reika
las, nes šio krašto lietuviškumas 
nuo seniausių laikų jau seniai 
yra iškeltas pačių vokiečių moks 
lo. Kai jie nematė iš lietuvių 
pusės jokio pavojaus, kai lietu
vius laikė išmirštančia tauta ir 
Stengėsi tik mokslui užfiksuoti 
šios tautos kultūros savybes, jie 
nesivaržydami kalbėjo apie Ma
žosios Lietuvos lietuviškumą. 
Tiktai kai atsikūrė nepriklauso
ma Lietuvos valstybė, kai ji pa
sidarė veiksnys šiame Europos 
regione, kai Mažosios Lietuvos 
dalis — Klaipėdos kraštas — įsi
jungė į Lietuvos respubliką, o 
ypač nacistiniais laikais vokiš
kasis mokslas šokosi Mažosios 
Lietuvos lietuviškumą neigti, 
ieškoti. įrodymų, kurie anksty
vesniojo pačių vokiečių mokslo 
išvadas susilpnintų. Kadangi tą 
visiškai paneigti visdėlto buvo 
neįmanoma, tai buvo iškelta teo
rija, kad lietuviai Mažojoje Lie
tuvoje esą tik atėjūnai, kad se
nieji to krašto gyventojai prū
sai buvę germaniškosios kultū
ros itakoiė, tad lietuviu bei Lie
tuvos valstybės jokiu būdu ne
galima esą laikyti teisėtais to 
krašto paveldėtojais.

Šitas vokiškdjo ^m'okslo pasi
davimas politiniam tikslui šia
me leidinyje nėra išryškintas. 
Jis visiškai nepaliestas ir net 
pratarty neprisimintas. Neprisi
mena jo ir atskirų straipsnių au
toriai (išskyrus trumpas M. 
Gimbutienės užuominas), kurie 
visiškai ramiai dėsto tik savo te
mos dalyką. Gal būt, tam yra ___ ____ _______
numatyta kokia speciali studija? j regionas atrodo lyg savyje už-

šų Lietuva liko nepakankamai 
išryškintas. Kultūrinis savitu
mas juk ir vokiečių aręheologų 
seniai užakcentuotas, šiuo at
žvilgiu Engelio studijos san
trauka mums duotų tą patį, tik 
nerastume tų keleto trumpų pa
stabėlių prieš pastarųjų laikų 
naciškas tezes — pav. prieš su- 
germaninimą vad. veldinių ur
nų arba išpūtimą gotų vaidmens 
bei jų įnašo. O juk šitokios pa
skirties rinkiniui užakcentavi- 
mas šito regijono kultūrinių ry
šių su visa Lietuva, atrodo, tu
rėtų būti pirmos svarbos reika
las.

Pastebėtina dar, kad autorė 
vartoja porą terminų, kurių 
prasmę ne kiekvienas atseks. Ji 
pav. kalba apie “pietų rytų Pa
baltijį” (27 psl.), už kelių eilu
čių apie “pietų rytų Baltijos pa
jūrį”, angliškoje santraukoje 
apie “south eastern Baltic area”, 
vokiškoje santraukoje apie “sud 
ostliche Baltikum”. Ta sritis 
esanti tarp Persantės upės ir 
Nemuno (27 psl.), atseit Rytprū
siai. Ką tada reikia suprasti Pa- 
baltiju arba “Baltikum”? Juk 
tuo vardu paprastai vadinama 
Lietuva su Latvija, o dažniausiai 
ir su Estija, o kalbant apie ži
ląją senovę tuo terminu apima-

Remkime Skautę Fondą Kultūros ir knygy pasauly

prieina išvados, kad per visus mas ir Prūsų kraštas. Argi Ryt- 
tuos 3000 metų čia gyveno indo- prūsiai yra šitokio Pabaltijo pie
europiečiai, vėliau iškilusių isto
rijos švieson prūsų protėviai, 
kad čia nebuvo tautų pasikeiti-: 
mų per visus tuos 3000 metų kai 
įsikūrė indoeuropiečiai, atėję iš 
rytų. Betgi buvo plačių prekybi
nių ryšių net su labai tolimais 
kraštais, kurių pirklius čia trau
kė gintaras. Už jį šio krašto 
žmonės gaudavo metalo ir puoš
menų, kuriuos vėliau patys per
dirbinėjo, darėsi patys įrankius 
ir papuošalus. Iškasenos taip 
aiškiai rodo šio krašto gyventojų 
kultūros tolydžio raidą iki pat 
istorinių laikų.

Autorė savo straipsnį antraš
tėje ir tekste (77 p.) vadina ap
žvalginiu. Ištikrųjų jis yra ty
rinėjimų duomenų apžvalga. 
Rytprūsių proistorės tyrinėtojai 
yra buvę vokiečiai, daugumoje 
būręsi apie Karaliaučiaus uni
versitetą. Jie domėjosi tik Ryt
prūsių žemėmis ir sukonstrua'vo 
priešistorinių laikų 
vaizdą visur pasibaigiantį ties 
valstybės sienomis. Žinodami, 
kad ir toliau į šiaurę bei į rytus 
nuo Rytprūsių gyvino "tos pa
čios kultūros tauta, mes ir be 
specialių tyrinėjimų galime 
būti tikri abiejų regijonų gimi
nyste. Deja, Rytprūsiai archeo
logiškai yra daug geriau ištirti 
negu Lietuva. Dėl to apžvalgo
je apibūdinant epochas bei at
skirus židinius pagal vokiečių 
tyrinėjimų duomenis Rytprūsių

tų rytų krašte? Čia, be abejonės, 
turėta galvoje Baltijos jūros ry
tinių pakraščių pietinė dalis. Tik 
be reikalo tas terminas čia bus 
atkeltas iš autorės platesnės ap
imties studijų. Čia būtų geriau 
tikęs aiškus Prūsų krašto ar 
Prūsijos terminas.

Lygiai ilgai sunku suprasti, ką 
autorė vadina Vakarų Lietuva. 
Tik iš 62 psl. žemėlapio išeina, 
jog tai Sūduva. Tokiuos nenusi
stovėjusius terminus reikėtų 
bent aptarti.

J. Lingis prie Mažosios Lietu
vos problemos prieina iš etno
loginės pusės. Jis savo neilgame 
straipsnyje nurodo, kad baltų 
žemėse buvo žinomi tik du ark
lo tipai ir kad jų išsiplėtimo va
karinė riba maždaug sutinka su 
baltų vakarine siena. Kas už tos 
ribos buvo, kuo ten žmonės ka
da arė, autorius tų klausimų vi
siškai neliečia. Gaunasi įspūdis,

Skautybė Lietuvoje gimė su 
pačia nepriklausomybe 1918 m. 
senoje sostinėje Vilniuje. Pra
dininku ir kūrėju buvo pasiry
žėlis'jaunuolis, b vėliau Lietu
vos! kariuomenės karininkas Pet- 
ras^Jūrgėla, buvęs Jurgelevičius. 
Bėgyje nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo ir dabar išeivijoje mū
sų jaunimas įrodė, kad skauty- 
bėje-sugeba su kitų tautų jau
nimu nuoširdžiai ir kultūringai 
bendradarbiauti ir būti savo 
tautos tinkamais reprezentan
tais, ambasadoriais. Įsteigtasis 
Džiamborės Fondas įgalina juos 
Lietuvą reprezentuoti ir pasiro
dyti plačiuose pasaulio jaunimo 
sąskrydžiuose - džiamborėmis 
vadinamuose.

Džiamborės fondas buvo įsteig 
tas 1956 m. sausio 18 d. Pirmąjį 
savo, egzaminą jis išlaikė 1957 
m. pravesdamąs vajų visame 
Amerikos kontinente. Štai šiais 
metais lapkričio mėnuo yra 
Džiamborės fondo vajaus mė
nuo. Tą vajų plati lietuviška vi
suomenė turėtų ypatingai pa
remti ir būti.duosnūs savo au
komis.

Tūkstančiai lietuvių skautų 
turi progų dalyvauti įvairiuose 
tarptautiniuose sambūriuose ir 
reprezentuoti Lietuvą. Repre
zentacija yra susijusi su pasiro
dymu plačiojoje visuomenėje, 
spaudoje, organizacijų suvažia
vimuose, sąskrydžiuose. Skautų 
s-gai reprezenacija yra būtina, 
jos vengti negalima. Ypatingai 
tai yra svarbu išeivijoje siekiant 
teisinio s-gos pripažinimo. Dar 
kas svarbu, kad reprezentuoja
mas 
mas

ne tik skautų s-gos jauni- 
išeivijoje, bet ir visos pa-

vergtos Lietuvos jaunimas, ku
rio atstovai atvykti negali.

Dažniausiai tokios reprezenta
cijos yra surištos su didesnėm 
išlaidom ir dėlto sunkiai ir nevi- 
?ada įgyvendinamos. Šitam rei
kalui jr yra įsteigtas specialus 
fondas pavadintas Džiamborės 
fondu. Tad aukokime ir nema
nykime, kad tai yra tik skauti- 
'os šelpimas. Ne. Tai grynai di
džiulėms Lietuvos reprezentaci
joms. Tegul pasaulio jaunimas 
pamato Lietuvos trispalvę, tegul 
išgirsta lietuviškas melodijas, 
tegul pamato staugiantį Geleži
nį Vilką, Vytį, Gedimino stul
pus ir kitas mūsų tautos relik
vijas. Dalyvaudami tuose sam
būriuose, keliolika jaunų ber
niukų ar mergaičių staiga virsta 
dideliais lietuvių tautos amba
sadoriais. Į juos būna nukreip
tos tūkstančių akys, jie fotogra
fuojami ir stengiamasi su jais 
susipažinti, užmegsti draugiškus 
ryšius ir Lt.

; Dėlto turime visi skautams 
padėti per tą fondą. Tai nėra 
vien skautų arba jų tėvų arba 
organizacijų reikalas. Skautai 
yra giliai įsitikinę, kad tą jų 
fondo vajų parems ne tik orga
nizacijos, .išeivių fondai, bet ir 
plati visuomenė be skirtumo pa
žiūrų ir įsitikinimų. O svarbiau
sia tą fondą turėtų paremti bu
vę Lietuvos kariuomenės kariai 
bei įvairių valdinių įstaigų tar
nautojai, kurių vaikai bei vai
kaičiai yra užpildę skautų gre
tas ir gražiai reiškiasi.

Remkime skautų fondą 
Džiamborės Fondą!

Povilas Dirkis.

Am. liet mokytojų suvažiavi
mas šaukiamas lapkričio 29-30 d. 
Čikagoje. Parengiamuosius dar
bus atlieka LB Čikagos apy
garda.

Ohio Liet. Gydytojų Draugija 
savo suvažiavime spalio 11 d. 
Clevelande vėl paskyrė $1.000 
liet. kutūriniams reikalams. 
Kaip ta suma bus sunaudota, 
bus nuspręsta vėliau.

Į naują draugijos valdybą iš
rinkti: Ramanauskas, Ambrazai
tis, Brazaitis, Stankaitis ir De- 
gesys.

Augsburge 1945. X. 28 pasta
tytas paminklinis lietuviškas 
kryžius su tokiuo užrašu:

“Augsburgo išeiviai lietuviai, 
maldaudami Dievo palaimos, 
gerbdami žuvusius ir dėkodami 
savo geradariams, stato šį lie
tuvišką kryžių, idant jis bylotų, 
kad čia karo audrų atblokšti lie
tuviai ilgėjosi savo Tėvynės ir 
troško jai laisvės”.

1953 m. pagrindinis kryžiaus 
remontas kainavo virš 1000 mar
kių. Virš 200 markių buvo su
telkta iš lietuvių, likusius da
vė kryžiaus globėjas, žinomas 
augsburgietis kunigaikštis Fug- 
ger. Šiuo metu kryžiaus priežiū
rai vėl reikalinga lėšų. Augsbur
go lietuvių apylinkė kreipiasi į 
laisvajame pasaulyje esančius 
buvusius augsburgiškės koloni
jos lietuvius ir prašo kryžiaus

priežiūrai bent kuklių aukų. 
Aukas galima siųsti per PLB 
Vokietijos Krašto Valdybą adre
su — Weinheim a.d. Bergstrasse, 
Postfach 233.

“Draugo” redakcijoje įvyko 
kaikurių pasikeitimų: kun. V. 
Bagdanavičius paskirtas redak
torių, jo vieton moderatorių pa
skirtas kun. P. Garšva, buvęs 
Argentinos “Laiko” redaktorius. 
Buvęs vyr. administratorius 
kun. P. -Cinikas iškeltas į Mil
waukee, o adm .paskirtas kun. 
A. Spurgis.

Kipras Bielinis savo atsimini
mų 11, korektūras jau baigė, tad 
lauktina, kad knyga netrukus 
pasirodys. Šiame tome paliečia
mi autoriaus jaunystės laikai, 
iki mokslo Mintaujos ir Rygos 
gimnazijose. Paliečiamas ir so
cialistinis to meto Rygos sąjūdis.

Rapolas Skipitis rašo savo at
siminimus. Kitais metais jie gal 
jau būsią paruošti spaudai.

Sol. Arnoldas Vokietaitis pa
sirašė sutartį su New York City 
Center Opera. Šį sezoną jis dai
nuos 8 operose.

J. Karvelis paskyrė $25 dova
ną vienam Čikagos universite
to studentui, lankančiam augš- 
tuosius lituanistikos kursus. 
Kursai veikia prie Čikagos 
Augštesn. Lituanistikos Mokyk
los.

Klausimas lietuviams tėvams

kultūrų’^? ten nuo amžiu- būtų buvę

Kol Komisijos darbų planas ne
paskelbtas, sunku spėti. . Bet tu
rint galvoje, kad šis ir dar ruo
šiami rinkiniai turės būti atra
ma mūsų būsimoms delegaci
joms galimose tarptautinėse de
rybose, sunku prileisti, kad tas 
reikalas būtų pražiūrėtas. Ly
giai kaip apžvalga dabar vokie
čių vykdomųjų tyrinėjimų. Ne 
specialistams problemos esmę 
sučiupti visada bus daug sun
kiau negu susigaudyti politinėse 
tendencijose. Reikia tad lauk
ti, kad tai bus išryškinta vėles
niuose leidiniuose.

Vertinamajame rinkiny yra 5 
straipsniai: M. Gimbutienės — 
Rytprūsių ir Vakarų Lietuvos 
priešistorinės [kultūros apžval
ga (110 psl.); J. Lingis — Arklas 
baltų Srityse (24 ps-1.); J. Gim
butas — Lietuvos sodžiaus ar
chitektūra (60 psl.); J. Balys — 
Mažosios Lietuvos tautosakos 
bruožai (38 psl.); J. Žilevičius — 
Maž. Liet, liaudies muzikos 
bruožai (22 psl.). Straipsniai už
ima 254 psl. Kiti psl. skirti ang
liškom ir vokiškom strp. san
traukom, žinioms apie autorius 
(visomis trimis kalbomis) bei 
knygos apipavidalinimui.

baigtas atskiras kultūrinis vie
netas, su savais židiniais bei 
centrais, išsiskiriąs iš Lietuvos. 
Gaunasi įspūdis tarytum Žemai
čių ir kryžiuočių užimto Klai
pėdos krašto siena nuo giliausios 
senovės, nuo geležies, žalvario ir 
net akmens amžių, ištikrųjų bū
tų buvusi skirtingų kultūrų gy
ventojų, gal net skirtingų tautų, 
siena. Šito įspūdžio nesunaikina 
ir autorės gana dažni įsakmūs 
užsiminimai, kad tos pat kultū
ros paminklų esą rasta ir Lietu
voje. Kad tokio įspūdžio nesu
sidarytų, be abejonės, reikėjo 
kitaip konstruoti visą straipsnį. 
Išsivaduoti iš vokiškojo archeo
logijos mokslo sukurtos schemos 
naudojant jų literatūrą, žinoma 
nelengva, tačiau tai yra būtina. 
Autorė šito, deja, nejuto. Ryt
prūsiai bei Klaipėdos kraštas 
priešistoriniais laikais kultūriš
kai dominavę visą šį regijoną. 
Per juos ateidavusios čia visos 
naujenybės. Kokios tos kaimy
ninės kultūros ji mažai tesidomi. 
Tuo būdu ji pakakamai užak
centavo Rytprūsių proistorinių 
laikų kultūrinį savitumą, atski
rumą nuo slaviškųjų-bei germa
niškųjų kultūrų, bet bendrumas

ariama plūgu. Be to, iš viso 
straipsnio nepaaiškėja, kada gi 
arklo gadynė pasibaigė, apie ku
riuos gi laikus autorius kalba, 
kalbėdamas apie arklą? Iš strai
psnio atrodo tarytum juo ir da
bar tebebūtų ariama.

Į pabaigą autorius nusikelia i 
istorinius laikus, bet paliečia tik 
16 amžiaus autorių pastabas bei 
dokumentų fragmentines žinias 
apie arklą, aiškiai pasisakyda
mas prieš nuomones, kad kadai
se Lietuvoje buvę ariama be ge
ležinio norago. Betgi bent rytų 
Lietuvos seneliai dar prieš pus
kapį metų pasakodavo, kaip se
niau būdavę ariama be geležinio 
norago, kad artojai į lauką neš- 
davęsi kelias žagres, kurių vie
nos galui nulūžus tuojau pakeis- 
davę kita. Gal taip būdavo daro
ma tik lengvose priesmėlio že
mėse, bet būdavę. Tad visiškai 
paneigti panašias 16 a. žinias 
vargu ar galima.

(Bus daugiau)

Redakcijai prisiųsta
The Baltic Review, August 1, 

1958, New York, No. 14, 80 psl.

“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

and Educational Standards in 
occ. Latvia; J. Audėnas — Ani
mal Farming in Lithuania; J. 
Klesment — Soviet Words and 
Deeds; L. Vahter — History in 
the Clutches of Communism; Pr. 
Ancevičius—The Parody of Sov. 
Constitutional Provisions; K. 
Račkauskas — Power Politics 
vs. International Law.

Laiškai lietuviams, 1958 m. 
spalio mėn., Vol. IX, Nr. 9, 257 - 
288 psl.

Rev. Albert Conntons, St. Ca
simir. 500 Anniversary Of His 
Birth. Published by the Knights 
of Lithuania, 395 West Broad
way, So. Boston 27, Man., 48 p.
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Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!

• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

SULANKSTYMŲ
IŠTAISYMAI
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ii 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

Atsteigiamas Karo Muzėjus
Spalio 5 d. Jaunimo Namuose Į Pats svarbiausias ir sunkiau- 

įvyko susirinkimas, sukviestas 
LVS Ramovės Centro Valdybos 
Karo muziejaus steigimo reikalu 
ir sodnelio užvedimu. Dalyvavo 
visų giminingų kariškų organi
zacijų atstovai bei paskiri pa
reigūnai: LVS Ramovė CV, Či
kagos skyriaus,- savanorių - kū
rėjų, šaulių, birutininkių ir kri
vūlės. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad karo muziejui ir sodneliui 
Tėvai Jėzuitai yra pavedę že
mės sklypą, kuriame bus užves
tas pavyzdžiu Kauno Karo mu
ziejaus sodnelis ir jame pastaty
tas nežinomojo kareivio kapas 
bei kitos tautinės relikvijos. Yra 
sudaryta komisija iš pp. Šešta
kausko, Kruvelib ir Vitkaus, ku
ri-organizacinį darbą jau dirba 
— ruošia eksponatus muziejui ir 
planuoja sodnelio įrengimą. Pro 
jektą ruošia arch. Mulokas, o 
visuose kituose darbuose orga- 
nizac. komisijai talkininkauja 
menininkų klubas. Nežinomojo 
kareivio kapui - paminklui jau 
užpirkta medžiaga ir ruošiamasi 
prie paminklo pamatų statymo.

sias uždavinys tai piniginis klau
simas. Tuo klausimu susirinku
sieji daug kalbėjo, įvairius pro
jektus, sugestijas siūlė ir kon
krečiai sudarė lėšų telkimui ko
misiją iš visų dalyvavusių orga
nizacijų atstovų, būtent: LVS 
Ramovės C V-bos — M. Rėklai
čio, Čikagos skyriaus — J. Bu
tėno, savanorių - kūrėjų — M. 
Kliknos, šaulių — A. Valatkaičio 
ir birutininkių — G. Musteikie
nės.

Organizacinė ir lėšų telkimo 
komisijos dirbs tampriame kon- 
taktet su Ramovės CV-ba, Tė
vais Jėzuitais ir Menininkų klu
bu. Susirinkime apart organi
zacijų atstovų dar dalyvavo ir 
Menininkų klubo pirm. Kolba, 
Tėvų Jėzuitų atstovas kun. Ku
bilius ir LB Kultūros Fondo pir- 
min. J. Švedas.

Iš dedamų pastangų bei pra
dėtų darbų matyti, kad karo mu
ziejaus atidarymas, įvyks dar 
šiais metais švenčiant 40 m. Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo su
kaktį. Pov. Dirkis. .

Lietuviu Enciklopedijos talka
Lietuvių Enciklopedijos admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š.m. spalio 15 d. iki 1959 m. ba
landžio 15 d. Talkos metu naujai 
LE užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premjios. „'

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Raštus — pil
ną komplektą (komplektą suda
ro 6 tomai, kurių trys tomai jau 
išleisti, o ketvirtasis spausdina
mas); 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) 
Jono Balio “Lietuvių dainos 
Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š.m. gruodžio 15 d. iki 
1959 ;m. vasari#, 15 d., gaus pil
ną Vinco Krėvės Raštų komp
lektą. .

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d., gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
“Lietuvių dainos Amerikoje”.

Jau išėjusius LE tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są-

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! Įsigykite antruosius 

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

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

JEt STATAI AR PUOŠI NAMUS

lygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia kaina.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastangų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuo
pelnai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie betkuriuo bū
du prie šio didelio darbo prisi
deda. Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir 
vergijos metais, jis skiriamas jos 
garbei ir pasididžiavimui. Dar
bas prasmingas, nes skirtas ne 
tik mokytis ir praturtinti kiek
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietu
vių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LE, esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir vi
siems bendradarbiams ir talki
ninkams, priklausys busimųjų' 
mūsų tautos kartų padėka ir tin
kamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Eenciklopedija, 265

C St., So. Boston 27, Mass. USA.

Ano penktadienio, spalio mėn. 
10 d., “Toronto Daily Star” dien
raščio laidoje, Dorothy Lash, at
sakydama į skaitytojų klausi
mus pacituoja tūlos lietuvės 
motinos klausimą. Esą, jie turį 
14 metų dukrą, kuri teturinti tik 
kanadiečius draugus ir namie 
atsisakanti kalbėti su tėvais lie
tuviškai. Kalbinama lietuviš
kai, ji atsakanti angliškai ir sa
kanti, kad ji turinti būti kalbi
nama angliškai, nes ji esanti ka
nadietė. Kiti vaikai nesą tokios 
pat nuomonės. Motina su tėvu 
dirbą, tad moką kalbėti angliš
kai, nors su akcentu, bet jie esą 
norėtų, kad ir ji mokėtų lietu
viškai. Dėl to jie esą susirūpinę. 
Jie matą, kaip labai duktė no
rinti būti tik kanadietė ir no
rinti pamiršti savo kilmę. Jie 
nenorį, kad dukra būtų nelai
minga, tad ar jie turį kalbėti tik 
angliškai?

Dorothy Lash atsakydama pri-

NAUJOS
Dr. Algirdas Margeris, AMERI
KOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲ
JŲ SKOLINIŲ ŽODYNAS 1872 - 
1949, 1956 m. Chicago. Spaudė 
"Naujienos", 366 psl. Kieti ka- 
lenkoro apdarai. Kaina nepažy
mėta.

Tai jau šeštoji autoriaus kny
ga, berods pati vertingiausia. 
Pradedama ji amerikonišku žar
gonu parašytų vaizdeliu (8-22 
psl.) — papasakojimu grinoriaus 
nuotykių pirmaisiais mėnesiais 
Amerikoje. Toliau apžvelgiama 
lietuvių kalbos raida Amerikoje. 
Iš dalies tai paremta atsimini
mais, paties autoriaus pergyve
nimais, o iš dalies šaltinių studi
jom. Tai pasigėrėtinai ramiai, 
šaltai ir nuoširdžiai parašyta 
knygos dalis (23-135 psl.). Pir
miausia apžvelgiama laikraščių 
bei žymesniųjų Amerikos veikė
jų kalba, kiekvieno duodant pa
vyzdžių. Toliau nupasakojama 
kaip lietuviai studentai rūpinosi 
lietuvybe ir lietuvių kalba stu
dijuodami įvairiuose universite
tuose, kaip buvo organizuojamos 
lietuviškos mokyklos ir kaip ko
vota dėl lietuvių kalbos parapi
jinėse mokyklose. Čia autorius

mena, kad vaikų brendimo am
žiuje esą visokių fazių. Duktė 
dabar stojus į kovą su lietuvių 
kalba. Leisti jai dominuoti, esą, 
būtų neprotinga, bet ją pakreip
ti tėvų pusėn reikią tvirtumo ir 
kantrybės. Reikią pabandyti 
nuoširdžiai su ja pasikalbėti, gal 
ir ji dėl to esanti sumišusi, gal 
užsispyrusi nenorinti nusileisti, 
bet gal rasią išeitį. Reikią įti
kinti, kaip gera mokėti antrą 
kalbą, reikią įtikinti, kad gali
ma mylėti dvi kalbas.

Motina pasirašo “Lisa”.. Kas ji 
būtų, netaip svarbu, bet ar tai 
nėra perspėjimas visiems tė
vams? Ar ta dukrelė anksčiau 
buvo bandyta suvesti su lietu
viais vaikais? Ar ji ėjo į šešta
dieninę mokyklą, ar priklauso 
kokiom lietuviškojo jaunimo or
ganizacijom? Jei ne, stebėtis ne
tenka. Nejaugi ta mergaitė turė
jo pati susirūpinti lietuviškosios 
ugnelės kurstymu? A.

KNYGOS
!yra panaudojęs daug ir įvairių 
šaltinių, rašydamas stengiasi bū
ti objektyvus, tad jo darbas bus 
tikrai, vertingas įnašas lietuvy
bės išlaikymo JAV istorijai.

Antroji knygos dalis (137-357 
psl.) yra pats skolinių žodynas 
su paaiškinančiu įvadu pradžio
je. Patys skoliniai ne tik paaiški
nami, bet ir paryškinami saki
niais, kalbos pavyzdžiais. Nau
dinga tai bus knyga mokslo rei
kalui, bet įdomi ir šiaip pasi
skaityti, o kartais gal ir praktiš
kam reikalui gali būti naudinga.

Autoriaus daug dirbta ir su 
meile, o be to, paties ir išleista. 
Galime būti jam tik dėkingi ir 
sveikinti jį.

Ontario Society of Artists pa
roda Toronto meno galerijoje 
įvyks vasario mėnesį. Galerija 
ir Canada Council sudarė $2.000 
fondą nupirkti galerijai bent 
vieną ar kelis paveikslus. Betgi 
paveikslai būsią perkami tik to
kiam atvejy, jei bus gerų.

Pati Ontario menininkų są
junga taip pat yra sudariusi pa
veikslams pirkti $3.000 fondą.

Pristato klijentams:

OILS LTD

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE C0.
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.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

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

vietinį savo atstovą

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.



Mann & Martel į;
REALTORS

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481
\ i

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. Čiarasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Morgueretta
$2.500 jmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

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

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.

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

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

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

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 

! du augštus,^mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto. t ’

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

; Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos Virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos. '

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

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Dcrbo telef. LE. 4-S481
Namu tel. LE. 6-1410

Parkdole
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
dideli kambariai, 2 moderniškos vir
tuvės, 3 garažai, vandeniu alyva šil
domas. Prašoma kaina $19.500.

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

Bloor - Rusholme Rd. 
3 virtuvės — 2 vonios 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 gražūs, 
Švarūs kambariai. 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. v

St. Cloir • Oakwood 
1 atviro skola

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

Bloor - Windermere
$18.000 pilna kaina, 7 kambariai, 
atskiras, 2 moderniškos virtuvės, ga
ražas. Arti Bloor, 2 vonios, naujas 
šildymo pečius. Geras pirkinys.

Jane - Bloor 
1 atviro skola

$6.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, 6 naujai atremontuoti 
kambariai, šoninis įvažiavimas.

College - Havelock
$6.500 įmokėti, 11 kambarių, atski
ras, 2 apartmentai, 5 ir 4 kambarių 
ir 2 kambariai ant 3-čio augšto. 2 
garažai. Savininkas išvyksta į Ame
riką.

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. Clair - Oakwood
12 kambarių — 4 virtuvės

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

J. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu'kartais nerastuxnete 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. CI JUK AVE. WEST

College - Bloor 
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos sil- 
dymas, garažas.

Dovercourt - College 
$4.000 įmokėti, 11 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.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

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

St. Clair Oakwood 
£6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos icl. Namų tel
LE. 2-3321 - RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
; duodame ir perkame morgičius!
■ Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 

parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar-

I navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
J Skambinkite mūsų firmai ir ogentoms <r Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą
• ir sprendimą perkant cr parduodant namus ir biznius.

; A. MOKKBS
: REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
; 1077 Bloor St. W. - - - . Telef. LE. 4-8459
• Jums patarnaus:
i P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS

Namų tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tel. LE. 5-4229
• ' -------------- ir EM. 6-0091 V. MORKIS

SPORTAS
FASK-to PRANEŠIMAS Nr. 26 : VYČIO ŽINIOS

Sportinės vadovybės adresai: Į Krepšinio sekcijoj visos gru 
Š- Amerikos Lietuvių FASK-tas, --- ---- —*»«••

c/o A. Bielskus, sekr.,
1211 Carlyon Rd., East CCleve-
land 12, Ohio. Tel. MU. 1-3717.

c/o J. Gustainis, vadovas.
Kanados Sporto Apygarda, 

329 Rannymede St., Toronto 9, 
Ont. Tel. RO. 9-1254.

Vidurinių Vakarų Sporto 
x Apygarda,

c/o J. Kirvelaitis, sekr., 
9628 Broad St., Detroit 4, Mich.

Rytų Sporto Apygarda, 
c/o A. Vakselis, vadovas, 

112-09, 95th St,
Richmond Hill 19, N.Y., 

Tel. VI. 6-3246.
9-jų Sportinių Žaidynių 

Isis ratas
FASK-to pavestas vykdyti 

Hamiltono Lietuvių Sporto klu
bui Kovui, 1958 m. balandžio 4-5 
d.d. Hamiltone, Ont.

Eventualūs žaidynių nuostatų 
bei programos pakeitimai ar pa
pildymai bus pranešti vėliau. 
Kaip žinoma, žaidynių I-sis ra
tas apima krepšinį, tinklinį, sta
lo tenisą ir šachmatus.-

Š. Am. Pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso 1959 m. 
varžybos numatomos 1959 m. 
balandžio 25-26 d. Čikagoje.

metais turės dar du — Kaukių 
balių Prisikėlimo par. salėje ir 
iškilmingą sukaktuvinį balių 
Royal York viešbutyje lapkričio 
29 d. Šiam baliui dar yra likę 
stalų, kuriuos galima užsisakyti 
per p. Gvildienę teL AT. 2-5995.

Loterija, kurioje galima bus 
laimėti televizijos aparatą, ati
dėta iki sausio 3 d. Traukimas 
įvyks šokių metu Prisikėlimo 
par. salėje. A. S.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Čikagoje šiuo metu dau

giausiai pasireiškia futbolinin
kai. Iš viso čia žaidžia 4 koman
dos: Lituanicos klubas turi vyrų 
I, vyrų II ir jaunių, o Bridge- 
porto LSK — vyrų komandą.

— Lapkričio 30 d. Čikagoje 
įvyks vietos lietuvių krepšinio 
turnyras, kurį vykdo LSK Neris.

— Naujas “Sporto žinių” nu
meris pasirodys šią savaitę.

— Čikagoje jaučiamas gyvas 
susidomėjimas naujojo FASKo 
rinkimais. Kiek teko patirti, čia 
rengiamasi išstatyti kandidatų 
sąrašą į naująją vadovybę . f

— “Sporto dešimtmetis Ame
rikoje” — tokiu vardu išeis lei
dinys, minint lietuvių sportinės 
veiklos šiame krašte 10 metų su
kaktį. Medžiaga jau baigiama 
rinkti. Jeigu dar kas jos turėtų, 
yra prašomi greičiau siųsti leidi
nio redaktoriui Edwardui Šulai- 
čiui — 1339 S. 51st Avė., Cicero 

.50,111.
lapkričio 3 d. 8.15 vai. _St. Jo-į Jack Sharkey-Juozui Žukaus- 

kui, buvusiam pasaulio bokso 
meisteriui, šiemet sukanka 40 m. 
nuo sportinės karjeros pradžios. 
Sukakčiai paminėti Čikagoje 
rengiamas banketas lapkričio 23 
d. Sharko’s restorane, 6301 W. 
63 St.

J. Šarkis, gyvenąs Epping vie
tovėje, New Hampshire, pažadė
jo dalyvauti kartus su žmona. 
Taip pat pažadėjo atvykti ir su
kaktuvininko motina, šiuo metu 
gyvenanti Clevelande.

Bilietus galima iš anksto gauti 
kreipiantis į banketo rengimo 
komiteto narį Ed. Šulaitį, 1330 
So. 51st Avė., Cicero 50, III. Tel. 
OLympic 6-1357. E. Š.

pės jau pradėjo pirmenybių 
rungtynes. Church senior lygo
je žaidžia Vytis I šį pirmadienį 
prieš Kingsway; lapkričio 3 d.
8.30 vai. Humberside Coli. — 
prieš All Nations- Komandos 
vadovas M. Duliūnas — LE. 
6-1783. Church Intermediate B 
žaidžia Vytis II šį antradienį
7.30 vai. prieš St. Hellens; lap
kričio 4 d. 8 30 vai.—prieš Kings
way; lapkričio 11. d. 7.30 vai. 
prieš Farmers; lapkr. 18 d.; 7.30 
prieš St. Hellens. Visos rung
tynės vyksta Bloor Coll. . Ko
mandos vadovas V. Paulionis — 
HU. 8-2274.

Moterų komanda jau žaidė 
vienas rungtynes CYO Senior 
lygoje. Rungtynės pralaimėtos 
St. Cecilioms 49:23. Žaidė: Kas- 
peravičiūtė 6, Rutkauskaitė, Dar 
gyte 3, O. Žėkaitė 6, E. Žėkaitė, 
Černiauskaitė, Kriaučiūnaitė 8. 
Šį ketvirtadienį 8.15 vai. Bloor 
Coll, žais prieš Corpus Christi;

sephs Coll, prieš St. Teresas. 
Komandos vadovė O. Kriaučiū
naitė — WA. 4-2493. Jaunutės 
CYO Juvenile pirmenybes pra
deda šį pirmadienį prieš St. Ba
sils; lapkričio 3 d. 7.15 vai. St.Vi. vmvtį,vjv. j ----- --------- ------- --- -------- --------------

Varžybų rengimas išpuola lie- | Josephs Coll, žaidžia prieš St. 
tuviams. j Johns. Komandos vadovė D. Pa-

Lauko teniso vadovu cevičiūtė — BE. 3-0303. Treni- 
FASK-tas paskyrė Detroito LS ruotės penktadienio vakarais St. 
Klubo Kovo narį, žinomą sporto Christopher salėje vėl tęsiamos 
darbuotoją Praną Misiūną ir pa-1 nuo 9 vai. Jau įrengti krepšiai 
vedė sudaryti atitinkamą komi
tetą. Jo adresas: 8863 Homer St., 
Detroit 9, Mich.

1958 m. sportininkų registra
cija turi būti užbaigta iki lapkri
čio 20 d. Įspėjama, kad artėjan
čiuose FASK-to rinkimuose ga
lės dalyvauti tik registraciją at
likę nariai.

Registraciją vykdo sporto apy 
gardos per sporto klubus. Klu
bams nepriklausą nariai atlieka 
savo registracijos formalumus 
tiesioginiai sporto apygardose. 
Metinis nario registracijos mo
kestis vra 50 c. asmeniui. Gimu- 
siems 1940 m. ir jaunesniems — 
25 c. asmeniui. Registracijos 
nuostatai ir instrukcijos yra iš
siuntinėti visiems sporto klu
bams. FASK-tas.

mokykliniam jaunimui ir šį sa
vaitgalį numatomi pirmieji ban
dymai. Šiam paruošimui vado
vauja M. Duliūnas.

S. Apygardos pavedimu sausio 
3-4 d. Toronte Prisikėlimo par. 
salėje Vytis praves 1959 m. Ka
nados lietuvių vyrų ir moterų 
krepšinio pirmenybes.

Futbolo pirmenybių metu įvar 
čių įmušė: Preikšaitis 10, J. Vė- 
lyvis 8, P. Rožaitis 5; A. Kas
peravičius 4, Šimkus 3, Kulys 2, 
Lietuvininkas 2, Bailis 2.

Tinklinio sekcija pradeda or
ganizuotis ir šiais metais vėl nu
mato dalyvauti Toronto pirme
nybėse vyrų ir moterų klasėse. 
Suinteresuotieji prašomi kreip
tis į valdybą.

Parengimus vytiečiai šiais

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

< STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo*kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto 

pri« Gladrton*

Lengvoji atletika Lietuvoje
Panašiai kaip krepšinyje ar 

stalo tenise, dabartinės Lietuvos 
lengvosios atletikos gražius at- 
siekimuS, tenka stipriai rišti su 
mūsų nepriklausomybės laikais, 
kada ji pradėjo žengti dideliais 
šuoliais į priekį. Tada visi lai
mėjimai buvo užskaitomi mūsų 
valstybei, kai tuo tarpu šian
dieną, iškilesni Lietuvos lengv- 
atlečiai, yra prijungiami Sov. 
Sąjungos vardo išgarsinimui, 
dažnai net pakeičiant jų pavar
des. Lengvatlečiai kaip J. Pipy
nė, A. Baltušnikas, A. Varanaus 
-kas, B. Zalogaitytė - Kalėdienė 
ir kt. ne kartą laimėję SS pir
menybes, atvežę Maskvai auk
so, sidabro medalius, daugelio 
užsienio spaudos skiltyse yra 
linksniuojami kaip rusai. Ar ne
vertėtų mūsų FASK-tui ar 
veiksniams šią didelę klaidą ir 
skriaudą atitaisyti, padarant at
skirus pranešimus sporto laik
raščių redaktoriams apie šių 
sportininkų kilmę?

Šio sezono iškiliausia lengvat- 
lete tenka laikyti Birutę Zalo
gaitytę, laimėjusią Europos pir
menybėse sidabro medalį ir kar
tu vicemeisterio vardą. Savo 
pranašumą ji įrodė dar gerokai 
prieš pirmenybes Stockholme, 
įveikdama keturis kartus latvę 
Jaunzemę, Melbourne Olimpia
dos aukso medalio savininkę. 
Dar neprikl. Lietuvos laikais, ji 
pradėjo statyti pirmuosius žings
nius, vėliau treniruojama Pus
kunigio, iškilo į Lietuvos meiste-

rius. Sprendžiant iš eilės nuo
traukų pavergtos Lietuvos spau
dos puslapuiose, ji turi pilnus 
duomenis tapti pasauline meti
ke, ypač kad čekė E. Zatopkova 
žada pasitraukti iš sportinio gy
venimo. Negalima pamiršti ir J. 
Pipynės, kuris pavasarį stipriai 
sirgo, nors pasak privačių laiškų, 
jaunas J. Pipynė pradėjęs gero
kai garbinti dievaitį Bachą. Dėl 
blogos taktikos Europos pirme
nybėse jis atkrito užbėgimuose, 
lygiai kaip ir Augsburge rugsėjo 
20-21 d.d. tarpvalstybinėse rung
tynėse Vakarų Vokietija — Sov. 
Sąjunga, pralaimėjo dviems vo
kiečiams. Savo geriausiu laiku 
1500 m bėgime — 3:41,1 — J. Pi
pynė yra dvyliktoje vietoje pa
saulyje ir dar nesimato jam stip
raus konkurento iš rusų pusės.

Lengvosios atletikos sezonas 
eina prie pabaigos. Po Lietuvos 
lengvosios atletikos pirmenybių 
Vilniuje, vertėtų mesti bendrą 
žvilgsnį į sportųnkaralienės pa
sekmes. Tiesa, mūsų sostinės 
lengvatlečių pasirodyme neda
lyvavo nei J. Pipynė, nei Bąltuš- 
nikas, Varanauskas, Zalogaitytė 
(buvo išvykę į Rumuniją, Vokie
tiją), tačiau jose atsiekta neblo
gų rezultatų. Pirmoje vietoje 
tenka išskirti ieties metiką Jo
kūbą Mozūrą, atsiekusį naują 
Lietuvos rekordą — 73.09 m. 
Įdomu; kad atvykėlis į Lietuvą, 
rusas Rusinov, 100 m. bėgimo 
favoritas, pralaimėjo- lietuviui 
Židoniui. Ruso “ambicija” buvo

taip užgauta, kad po pralaimėji
mo jis paliko stadioną, nedaly
vavo 4x100 estafetėje ir sekan
čią dieną taip pat nepasirodė 200 
m bėgime. Židonis, kuklus lietu
vis, kukliai pradėjo ir užbėgi- 
mus (10,8, tuo tarpu Rusinov — 
10,6 sek.), o baigmėje pirmas pa
lietė juostelę, neblogu 10,7 sek. 
laiku.

Žemiau talpiname 1958 m. ge
riausius Lietuvos lengvosios at
letikos rezultatus. Savaime aiš
ku, iš lentelės išbraukiau visas 
Lietuvos rusų pasekmes, kadan
gi jie tik laikinai yra atvykę į 
mūsų kraštą, tad ir su Lietuvos 
sportiniu gyvenimu nieko bend
ro neturi. Dėkui Dievui, tokių 
atstovų nėra daug — Rusinov, 
Jaščianin (kūjo metikas), Zai- 
kina ir kt. Pasekmės liečia iki 
spalio 1 d. varžybas.

100 m. A. Židonis 10,7 sek.; A, Mos- 
koliūnoitė 12,2 sek.

200 m. A. Židonis 22-1 sek.; R. Pet
rikaitė 25,5 sek.

400 m. A. Židonis 49,6 sek.; E. Žiū- 
rytė 58,2 sek.

800 m. J. Pipynė 1;51,6 sek.; F. Ka- 
roliūnaitė 2; 12,0 sek.

1500 m. J. Pipynė 3;47,3 sek.
2000 m. J. Pipynė 5;08,3 sek.
5000 m. J. Pipynė 14;24,4 sek. 
10.000 m. A. Liepus 30;32,8 sek. 
Maratonas V. Selenis, 2 vol. 39 min.

25,8 sek.
110 m. kliūt. S. Balsys 15,0 sek.; 80 

m. A. Maskoliūnoitė 11, 3 sek.
200 m. kliūt. S. Balsys 25,1 sek.
400 m. kliūt. S. Balsys 54,8 sek.
3000 m. kliūt. V. Andriuška 9; 11,2 
10 km. ėjimas A. Mikėnas 43;21,4
20 km. ėjimas A. Mikėnas 1 vol. 30 

min. 33,6 sek.
Šuolis į tolį A. Černiauskas 7,12 m.; 

D. Nepaitė 5,77 m.
Į ougštj T. Koreiva 1,95 m.; J. Jan

čiauskaitė 1,57 m.
Trišuolis J. Janickas 14,79 m.
Su kartimi J. Mozūra 4,13 m.
Rutulys A. Varanauskas 17,15 tn.; A. 

Išganoitytė 13,74 m.
Diskas A. Bolturnikas 56,58 m.; J. 

Laukytė 48,86 m.
Ietis J. Mozūra 73,09 m.; B. Zolagoitytė 
53,97 m.

Kūjis A. Varanauskas 53,49 m.
Penkiakovė J* Pipynė 3089 taSkoi; 

D. Nepaitė 4111 taškų.
Dešimtkovė J. Kekys 5851 toškos.

K. Baronas.

s.

Ken WILES Ltd
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: 
IA n 

High Park Blvd. - Roncesvams ■ 
$4.500 įmokėti, otskiros 7 gtožių 
komborių, olyvo šildomos, loboi "švo- 
rus iš lauko ir vidaus, dvigubos gara
žas. Narnos be skolų. Vertas dėmesio.

Bloor - Otsinfltan
$3-4.000 įmokėti, 10 komborių, du
pleksas, 2 virt., 2 vonios, vond. alyva 
šildomos, didelis kiemas, garažas, ar
ti krautuvių ir susisiekimo.

Annette - Runnymede
$5.000 įmokėti, 7 did. komb. per 2 
augštus, 2 virtuvės, vond. alyva šil
domos, 2 vonios, gražus kiemas, ga
ražas, greitas užėini» mos. Savininkas 
išvyksta.

$19.500 pilno kaino už 11 kamba
rių dupleksą. 2 virtuvės, 2 vonios, 2 
garažai, vond. alyva šildomos. Šią 
savaitę turi būti parduotos, nes savi
ninkas išvyksta. Galimo tuojau užim
ti, geras nuomavimui.

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

........... ..........,.............. ....................................................... ... ....... ............

R.CUOLKAN
V RE AL ESTATE ;X .

LIMIT

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

Gladstone Ave. - College 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas ,dvi virtuvės, dvigubas gara
žas, reikalingas mažo remonto vidu
je, viena skola balansui 10-čiai metų, 
turi būti parduotas.

Roncesvalles - Dundas 
$2.500 įmokėti, 8 kambar. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, didelis gražus kiemas, 10 
metų skola.

Windermere - Annette 
$3.500 įmokėti, 6 kamb., atskiros 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
alyvos šildymas, didelis kiemas, na
mas maždaug 20 m. senumo, iš pir
mų rankų, viena skola balansui 10- 
čiai metų.

Rusholme Rd. - Bloor 
$4.500 įmokėti, 12 komb. mūrinis 
namas, dvi vonios, 2 virtuvės, vand. 
alyva šildomus, dvigubas garažas, 
didelis kiemas.

Indian Rd. - Bloor
$ 5.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vond. alyva šildomos, garažas, 10 
metų skola.

Swansea
$4.000 įmokėti, 6 kamb. bungalow, 
modernus viduje, žaidimų kamb. rū
syje, garažas su privačiu įvažiavimu.

Indian Rd. Cres.
$5-6.000 įmokėti, 10 kamb. atski
ras mūrinis namas, vand. alyva šil
domos, didelis kiemas, gražus, geras 
viduje, namas be skolų.

Swansea - Bloor
$5-6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiros 
mūrinis, mod. virtuvė, vand. alyva 
Šildomas, garažas, apie 20 m. senu
mo, 10 metų skola.

Baby Point - Jane
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis plonas, 
mod. virtuvė, alyva šildomas, naujas 
plasteris, grožiai dekoruotos, naujas 
garažas. didelis kiemas.

Bloor - High Park
įmokėti, 7 kamb. atskiras
namas, 2 mod. virtuvės,

$6.500 
mūrinis 
vond. alyva šildomos, garažas su pla
čiu įvažiavimu. ?'

Parkdale rajone 
$7.000 įmokėti, 15 kamb. atskiras 
mūr inis namas, 3 vonios, 4 virtuvės, 
3 atskiri butai, vand. šildymas, dvi
gubos garažas, teras nuomavimui,, 
apie $300 nuomos mėn.

Geoffrey Ave. - Roncesvalles 
$8.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas, geros 
nuomavimui.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

LIETUVOS SPORTO NUOTRUPOS
ku. Įdomu, kad Gdansko rinkti
nėje dalyvavo vilnietis repatri-- 
j antas, buv. Lietuvos meisteris . 
Lomovski, o vyrų komandos tre-! 
neriu taip pat vilnietis Žilinski.; 
Šis susitikimas su lenkais buvo; 
pirmas beveik po devyniolikos 
metų, kada Lietuvos rinktinė- 
1939 m. kovojo Varšuvoje. Dar 
šiandien prisimenu lenkų sportą 
laikraščio Przegląd Sportowy 
puslapius, kuriuose, pirmoje vie
toje radonomis raidėmis buvo 
atspausdinta Polska - Litwa 105; 
59 (vyrai) ir 38:19 (moterys), 
įdėta eilė nuotraukų, vaizduo
jančių Vaškelytę, Vitartaitę, Ši-; 
maną," Komarą ir kt. kovoje sų 
lenkais Varšuvos stadione. Ka
ras išblaškė abiejų tautų spor
tininkus: kare žuvo garsus len
kas Kusocinski (1932 m. Los An
geles olimpiados 10 km. laimė
tojas), dalyvavęs rungtynėse 
prieš Lietuvą; dalis lietuvių at
sidūrė Sibire, kiti šiame žemy
ne (V. Bakūnas Kanadoje), dalis 
tačiau vėl . stebėjo rungtynes 
Kaune, kaip Jankūnas, Vitar- 
taitė - Ruzgienė, Vaškelytė - 
Gopienė. Puskunigis, Preisas, 
Šačkus ir kaip teisėjai rungty
nėse — Teišerskis, Vietrinas ir 
Šimanas.

Visi girdėjome apie daugkar
tinį Sov. Sąjungos sunkaus svo
rio meisteri A. Šociką, nekartą 
nokautu “paklojusį” ringe ge
riausius rusus boksininkus ir be
rods, nakties metu gatvėje — 
raudonarmietį. Be abejo ,eilinis 
pilietis, už tokį drąsų žygį būtų 
griežtai nubaustas, bet meiste
riui tai buvo dovanotina, nes jis 
buvo reikalingas užsienio propa
gandai rungtynėse su kitom 
valstybėm, renkant taškus ir lai
mėjimus Sov. Sąjungai. Prie to
kių reikia priskaityti lengvą 
laimėjimą prieš dabartinį Euro
pos profesionalų meisterį švedą 
Johansoną, kuriam jau yra pa
žadėtas susitikimas su pasaulio 
meisteriu F. Pattersonu. Lietu
vis, pasitraukęs iš aktyvaus bok
sininko gyvenimo, perėmė tre
nerio pareigas ir kaip sakoma, 
jo didžiausiu nuopelnu yra prieš 
du mėnesius profsąjungų žaidy
nėse Maskvoje Lietuvos rinkti
nės iškovota pirmoji vieta,. A. 
Šocikas, dėl savo jėgos, paliko 
populiariausiu sportininku mū
sų pavergtoje tėvynėje.

*
Šio laikraščio puslapiuose ne 

kartą buvo suminėta jauno, daug 
žadančio boksininko R. Tamulio 
pavardė. Šiemetinėse Sov. Są
jungoj pirmenybėse jis iškovojo 
vicemeisterio vardą. Tikrumoje 
laimėtoju turėjo išeiti lietuvis. 
Tik teisėjai, nenorėdami nuže
minti Melbourne Olompijados 
aukso medalio savininko gruzino 
Jengibariano, nežymią taškų 
persvarą atidavė pastarajam.

Sakoma: saugok Dieve nuo 
blogų draugų, nuo priešo pats 
apsiginsiu. R. Tamulaitis, daug 
kartų apsigynęs nuo priešininko 
ringe, nepajėgė apsisaugoti nuo 
blogų draugų įtakos: su boksi
ninku Plaučiūnu ir kitais. Re
zultate R.Tamulis diskvalifikuo
tas metams laiko. Gaila, kad 
dvidešimties metų talentas taip 
anksti tapo palaidotas dėl girta
vimo.

Vilniškio “Sporto’’ nr. 77 A. 
Kantauskienė iš Šiaulių rašo: 
“yra daug sporto aprangos rū
šių, kurių beveik visai negalima 
gauti. Štai, pavyzdžiui, ypač 
sunku gauti glaudes vaikams, 
trikampius. Jei reikia aprengti 
merginų komandą, nors už gal
vos griebkis. Marškinėlių jau
nuoliams, tiesa, gana nevykusių 
ir greit blunkančių spalvų, šiaip 
taip gausite, o merginoms beveik 
visada nėra. Joms bliuzeles ten
ka kombinuoti iš marškinėlių, 
priduriant apykakles ir ranko- 
vėles”.

Kaune įvyko pirmos tarpmies
tinės lengvosios atletikos rung
tynės Kaunas - Gdanskas (Dan
cigas), laimėtos lietuvių pasek
me 197:133. Jose atsiekti trys 
Lietuvos rekordai: Varanauskas 
rutulį nustūmė 17,52 m., Kauno 
rinktinė baigė estafetę 4x100 m 
per 42,6 sek. ir 4x400 m estafe
tę taip pat geru 3:19,2 min. lai-

I. MAWRODIN Realtor
2543 Dundas St. W. RO. 7-3121 

Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 
nekilnojamo turto transakcijose. '

A. MIČIŪNAS
I

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
be pavergtų Pabaltijo tautų, ru
sai niekuomet neatsiektų gražių 
laimėjimų Europos ar pasaulio 
sporto žaidynėse. Užtenka tik 
suminėti lietuvių pavardes, kaip 
J. Pipynę, B. Zalogaitytę, A. Va- 
ranauską, A. Baltušnik.ą A. Ka- 
reckaitę, A. SaunorĮ, R. Paške
vičių, A .Šociką ir t.t. ir tt., 
vėl latvių krepšininkus (Muiž- 
nieks, Kruminš, Valdmanis), es
tus lengvatlečius ir to viso už
tektų rusams nuimti nuo galvų 
laimėjimų laurus. Mano many
mu, mūsų veiksniams reiktų pa
judinti ir šią. gyvenimo pusę, su
pažindinant šio kontinento vi
suomenę su šiais “rusais” spor
tininkais, juo labiau, kad sporti
nis gyvenimas Kanadoje ir JAV 
yra labai populiarus ir Sov. Są
jungos sportinis gyvenimas yra 
atydžiai sekamas.

K. Baronas.
Vašingtonas. — Bedarbių JAV 

rugsėjo mėn. sumažėjo 588.000, 
het dar liko 4.111.000.

Parduodamos 
nuosavybės.

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

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

200 akrų ūkis Lake Simcoę 
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, taro New Mar-’ 
ket - Lake Simcoe. Kai-; 
nos nuo $500.

TEIRAUTIS: ’
WA. 3-8416

Taip pat mums reikia įvairių 
tautybių pardavėjų.
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SUDBURY Ont.PRANAS BARAUSKAS
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LONDON, Ont.
-/ KLB Londono apylinkės įga

Kas daugiau veikia?
JAV Wilkinstown mieste bu

vo oro puolūno pratimai. Buvo

Los. Angeles. — JAV pagami
no raketą ”X-15”, kuri su žmo
gumi viduje turinti apskristi 
bent 2 kartus žemę ir nusileisti.

Dr. E. Zubrieiė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.

Dr. N. Novošlckis
Dantų gydytojas

; 459 BLOOR ST. W.,
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

TeL WA. 3-2903

VBi.i >1 1 
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V.VASIS
t S J

8raBte«r$t.W. Telefoną,. L
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės rial;

Penbroke, Ont
Iš KLB-nės Pembroke apylinkės valdys 

bos suruošto Vasario 16 d. minėjimo, at
skaičius rengimo išlaidos, gautos pelnas 
$15. Su oukų lopu nr. 1 surinkta Tau
tos Fondui iŠ Pembroke gyv. lietuvių atsi
lankant į jū namus: $5 aukojo A. Petru
lis; $3 Jurevičių šeima; po $2: V/ Ra
kauskas, A. Šukys, A. Trautrimienė, S. 
Vaičiulis, J. Vcičūnas ir V. Vizgaitis; po 
$1: V. Balys, J. Domijonaitis, J. Kiškis 
ir M. Morčiukaitis; 50 c. P. Kiškis. Išvi
so surinkta oukų atsilankant į namus — 
$24,50 ir iš apyl. v-bos $15. Tokiu būdu 
TF Atstovybė Kanadoje gavo iš V. Viz- 
goičio TF įgaliotinio Pembroke oukų iš
viso $39,50.

Tautos Fondo ir savo vardu širdingai 
dėkoju V. Vizgaičiui už jo pastangas ir 
pasišventimg renkant aukas, o taip pat 
Širdingai dėkoju visiems neskaitlingos 
Pembroke apylinkės lietuviams už au
kos. Pavergtos tėvynės laisvinimas bu
vo ir bus ougščiousias mūsų visų tikslas.

V. Vaidotas, TFA Kanadoje pirm.

Dantų gydytoje 
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).

Papūgos uždarbis
Maskvietis darbininkas užeina 

savo bičiulį ir nustemba pa- 
ęTSidžiulę Krūvą anglių.

— Iš kur pas tave tiek anglių 
^□['.tučtuojau apleisti 200 tarnauto- ir dar vasarą?
•—rotušę apleido per 2 minutes { — Tai nuopelnas mano papū- 

[ir 21 sekundę. Po poros dienų gos. Matai, mes gyvename visai 
*•* * netoli geležinkelio, o traukinių 

vaikšto daug. Kai tik eina trau
kinys, mano papūga tuoj ima 
šaukti: “Tegyvuoja Chruščio
vas! Valio!-...” Įdūkę mašinis

tai mėto ją anglimis, bet vis ne
pataiko. Taip ir prisirinko krū
velė ...

> i Dėl principo
Mėgstąs meluoti tipas giriasi: 
— Einu gatve, ir juntu, kad 

: kažkas po batais veliasi. — Pa
žiūriu — pinigų krūvą besanti.

— Pasiėmei?—paklausė drau-

L— ’panešta, kad rotušė yra lieps- ma 
jnose ir visi tarnautojai turi ją

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
:966 Dundas St. W. - - Tel. L E. 1-5688
i Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. . /

PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
: Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai, vakaro. 

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Say. V. BLOCKIS

AUTOMOBILIU NAA\U
MLMOJAMO TURTO

rotušę aplekio per 2 minutes 2

į burmistras įdomumo dėlei nu
sprendė patikrinti, per kiek lai- 

*ko tarnautojai apleidžia rotu
šę pietų pertraukos metu. Pasi
rodė, kad truputį greičiau — per 

minutę ir 34 sekundes.
Nenorėjo ginčytis

t — Bet per jungtuves juk tu 
prisiekei mylėti, būti ištikima ir

: klausyti... — primena vyras 
•ginčo metu žmonai.

*į — Prisiekiau, — sako žmona, 
— dėl to, kad nenorėjau prie vi-

r *31} žmonių ir dar bažnyčioje pra- 
’ ”!ėti ginčą..\ :į -

-Ne!
— Kodėl?

’ TT-jįėl principo. Ar nežinai, 
tfikS M^s''reiSams'į'ranį Jungiau lūžti, nei lanka- 

. ša, kad-nuo lapkričio 1 d. pra- y*®- -“”
dedamas šalpos vajus, kuris tę-1- 
sis iki gruodžio 20 d. Per tą lai- ■

į kotarpį bus renkamos aukos pi- Į
V

«šelpimui Sibiro lietuvių, o. 
Trūkinės — Lenkiio/e gyvenau- ‘ 
. tiems lietuviams. Aukojami var- 
jtoti rūbai turi būti išvalyti ir 
’ nesuplyšę.
‘ Brangūs Londono ir apylinkės

4 lietuviai, Jūsų nuoširdi auka bus
■ mūsų vargstantiems broliams 

1 lietuviams džiaugsmas, viltis ir 
. paguoda jų sunkiame vargo ke- 
’ Ivie Kas aukoia nuoširdžiai — i 
■aukoja dvigubai, todėl pagarba 
j tierns, kurie išties duosnią pa- 
/ galbos ranką savo broliui, sesei
lietuviui. Šalpos įgaliotinis.

j Lietuviškos spaudos platinto- 
. n”o lapkričio 1 d. iki gruo- 

! džio 31 d. daro 15% nuolaidos.
Mieli Kanados lietuviai, pasi
naudokite šia reta proga, pasi- ----- -- -------
rūpinkite praturtinti savo na- j šalpą ir būtų galėję nors kuk- 

. *'• s vertingu, lietuvišku lobiu, Į liai pragyventi. Dabar gi darbi- 
kurio vertė nesikeis kartų kar- ninkai yra įstumti į pačias blo-

■ tom.s Būkime susipratę " savo

-i . . . . i Streikas,r ruba.j Pinigines aukos, ]NCQ darbintok streikas jau 
pis selnimui Sibiro lietuviu, o ... . _ . _ . a , <

RESTORANAS “RŪTA"
Noujei atidarytas ir naujai Įrengtas. Valg:ai gaminami prityrusiu virėjų. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393 įį

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI. '»

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

-Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos- 
-tiumams ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios koinos.

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

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

p'bck’Un 1 o<m. iki 53.CCK). Paskolos, indėliai ir gyvybė o r austo.

Įėjo į antrą mėnesį, p galo dar 
vis nesimato. Kompanija be abe
jonės būtų galėjusi pridėti nors 
keletą centų valandai ir užbėgti 
už akių gresiančiam darbininkų 
skurdui. Teisybė, kad nikelio pa

reikalavimas tarptautinėj rinkoj 
yra sumažėjęs ir kompanija turi 
atsargų pusei metų, o gal dar ir 
daugiau, tačiau, nors paskutiniu 
laikų kompanijos pelnas yra su
mažėjęs, visdėlto ji dar turi ke
liolika milijonų pelno per metus, 
o darbininkų pragyvenimo reik
menys vis dar brangsta, atseit, 
>olerio perkamoji galia kasmet 
krinta 4-5 centais. Kompanija 
>ūtu geriau padariusi, jei būtų 
tam tikrą dalį darbinnikų atlei
dusi. Jie būtų gavę valdžios pa-

ED. KONDRATAS

DARBO VALANDOS:.

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak. 
Antradieniais —- ' nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9^ vai. vak.
Trėžiiddienidis' ir l^efvirtadieniois nuo 10-12 vai. ryto • -^uždaryta.

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

Telefonas LE. 2-8723

Vyru ir moters riba 
siuvėjas

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

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

ŽUKLAVIMO
C

ir įvairius kitus SPORTO REIKME-
i NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
i
gausite tik

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
TeL HO. 3-5493.

šeštadieniais pagal susitarimą

Didelį antausį čionykštė unija 
gavo, kai Montrealy policija iš
vaikė Sudburio unijos pikietuo- 
tojus ir INCO prekės netrukdo
mai buvo toliau kraunamos į lai
vus. Montrealio darbininkų uni
ja tokį pasielgimą motyvavo 
tuo. kad Mine Mill Sudburio. 
unija nepriklauso prie CLC (Ca
nadian Labor Congress). Su 
ini j a, kuri buvo viešai išmesta 
š ČLC kaip komunistinė, kitos 
unijos nenori skaitytis. Garsus 
’etektvvas G. W. Carr savo vei
kale: “The Red Fog over Ame
rica”, kuris susilaukė jau net 
trečios laidos per trumpą lai-; 
ką. paduoda rimtos medžiagos, 
kaip raudonieji paėmė Sudburio 
uniją į savo kontrolę. Nėra duo
menų, kad ši unija būtų jų atsi
kračiusi. Šių faktų nežino net 
didelė dalis pačių darbininkų. 
Tatai teko patirti man pačiam 
kalbantis su darbo draugais ir. 
labai nustebti, kad darbo žmo
nės yra apgaudinėjami ir mulki- j 
narni. Yra ženklų, kurie leidžia 
manvti, jog ir INCO kompanija

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
GANTŲ GYDYTOJAS

Kakarais ir ieftadieiiiab 
pagal iMtttarima

1082 BW0R TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin StJ

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GKULISTtS
Br. BUKOWSKA-

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

■< 

č

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM; 2-2585

*■

Teisininkas —• 
Advokatas — Notaras

l(ffl Adelaide St. W.

Boom 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

I

U gausias sąlygas, kokios tik ga- 
tautos vaikai, nesileiskime gun- lėtų būti. Atrodo, lyg kokia juo
dom! įvairių “komikų” ir duo- da ranka tvarkytų visus šiuos 
darnu per televiziją šlamštu. Su- ^reikalus. Pradžioj propagandos 
naudokime tą laiką kultūringai, ’ būdu sukeltas^streikininkų tar- greičiausiai palaiko šią uniją, 
įkvėpdami sayo' jaūbająi' kartai x :
tėvynės meilės ir pagarbos jaus
mus.

Ta padaryti mums padės lie
tuviška knyga. Jei ne lietuvė 
motina anais laikais prie ratelio 
su lietuviška knvga rankose, tai 

į šiandien mes būtume tamsūs ir 
: juodi, o nepriklausomos Lietis 
Į --c +ikrai nebūtume turėję.. Ir šų, už banko paslapčių išdavimą.' kaikurių pavardes. To pasėkoje 
šiandien, būdami svetur, nebū- Ir tokių, mat, priemonių imama- į ir mūsų vienas tautietis buvo iš- 
Mme savo tautos duobkasiais. , —

Nuolaida l’ečia visas lietuvis- tiems parduoti mašinas. Bet kas 
kas knygas. Taip pat galima už- gi pirks? Argi tie, kurie taupė 
’’sakvti įvairių lietuviškų gai
dų, notefonp plokštelių, lietuviš
ku žurnalų ir visus lietuviškus 
’aikraščius (išskiriant komunis
te spaudą).

U’sakymus siųsti ir informa- 
H-u teirautis šiuo adresu- K. Ku- 
Lukis, 60 Adelaide St., London, 
Ont., Canada. Telef. HU. 7-5099.

pe šipk^.to^ ^ptugiazm^. grei- Paim§iųJtjk_vieną pavyzdį. Kai 
tai išgaravo, o'ąno sekmadienio j prieš keletą metų čia norėjo įsi-: 
susirinkime darbininkai ypatin- i steigti kita unija, tai kaikurie 
gai buvo sujaudinti. Ypač blogai. darbininkai' kreipėsi į INCO, 
nuteikė darbininkus tardymas:prašydami paramos, bet kompa- 
“Ar turi namus, mašiną? Kiek niia nedavė nei cento. Tame ju- 
ninigų turi banke?” Vienas ban- dėjime buvo ir keletas mūsų 
ko tarnautojas buvo atleistas iš , tautiečių. Nors viskas buvo da- j 
tarnybos už sudarinėjimą sąra-; romą slapta, bet unija sužinojo' V V t Y V • -v 1 • . f - .. . f-n 1 • ‘

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

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. STANČIKAS, boigęs National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

v, **■*•*’>****'-"■ j Al — L4 • V’-* V- v-V — • —

si. Unijos vadai net siūlo turin- : mestas iš unijis. Čia INCO elge-!
• sys atrodo keistas. Gal kompani
ja pasielgė gana logiškai, nes 

Į jai visuomet yra geriau turėti 
silpną uniją negu tvirtą, turin
čia milijonus narių su milijo
nais dolerių kasoje. Kaip ten be
būtų pradžioje šita unija yra re
aliai darbininkams padėjusi ir 
Įsigijusi darbininkų simpatijų. į 
Dėl to dabar daugis darbininkų 
jos aklai klauso. Bet tie seni nuo
pelnai yra jau netik seniai nu
vytę, bet ir nudžiūvę. Dabartinis 
jos elgesys nepasižymi nei taktu 
nei išmintimi, nei nuoširdžiu 
noru ginti tikruosius darbinin
kų reikalus, bet, atrodo, lyg ty
čia darbininkus stumia į didesnį 
skurdą.

Dabar mes kaltiname kompa
niją šykštumu, uni'ą neišmintin
gumu ir klastingumu, bet tu- 
-im ir save apkaltinti pasyvu
mu. Jei visada visi būtume lan
kę unijos susirinkimus, tai bū
tume galėję patvarkyti reikalus 
mums palankia prasme. Jei tik 
vienas kitas pareikšdavo protes
tą, tai valdančiųjų klika jam už
čiaupdavo burną, bet, jei būtų 
buvusi masinė organizuota opo
zicija, tai kaikurie neatsakingi 
asmenys nebūtų galėję sauva
liauti, kaip iki šioL Maineris.

ir stengėsi įsigyti šiokią tokią 
nuosavybę, dabar turėtų dėlto 
nukentėti? Unijos vadovybė de- 
iuoia mažai turinti pinigų kaso
je. Įdomu, kur ji tokias milijoni
nes sumas, surinktas iš darbi
ninku prakaito, padėjo. Gaila, 
kad čia nėra valstybinės kontro
lės.

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

WINNIPEG. Man.
Lietuvių bažnyčios statybos į Hėka. Burmistras yra ukrainie- 

darbai jau visai baigiami. Jau --- ’ --
išlieti gražūs cementiniai laip
tai. Bažnyčios klebonas kun. J. 
Bertašius stebėtinu darbštumu 
moka surasti darbams pinigų ir 

‘pasišventusių darbininkų, kurie 
'kartais naktimis dirba, kad tik

VALAU FOTELIUS 
ir įvairius kilimus, 

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

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
pat galima uicisakyti laivam, motm« bei hm**, mediioklinia, tautUvU».j užbajgti darbu£. yisi

tie lietuviai talkininkai yra už- 
■L sipelnę didelės lietuvių pagar

bos ir padėkos, ypač kad tokių 
talkininkų yra tik keletas.

Miesto burmistru S. Juba vėl 
perrinktas didele balsų daugu
ma — 75%. Burmistras gyven
tojams užimponavo savo užsi
spyrimu ginant ir tvarkant mies
to reikalus su provincijos val- 

• į ižia. Natūralių dujų kainų nu- 
į, mušimas, naujos rotušės statyba 

;r kt. darbai atlikti tik jo darbo

Krosnys - Gazai
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šąldyto-jai Gair ąonditionęųs); ųąsąrai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gaso edektrosg šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTQ DARBAI.

ROSE HEATING — WSMI*»
844 Broadview Ave. Krautuvė — 72S Gerrard St E.

TELEFONAS Ęp.
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

čių kilmės.
Kas gi ardo Winnipeg© lietu

vių vienybę? Laikraščiuose skai
tome K. Strikaičio ir kt. straips
nius1 ir negalime suprasti, kas 
tikrai ardo Winnipego lietuvių 
vienybę.

Naujoji B-nės valdyba atlieka 
tuos nacius darbus kaip atlikda
vo ir buvusios valdybos (gal 
kiek bereikalo išsišoko dėl atsto
vų rinkimų į PLB Seimą). B-nės 
nario mokesčio rinkime daug 
pasidarbavo kasin. J. Demerec- 
kaš. Tai grynai jo asmeniškas 
nuopelnas. Vienas iš straipsnių 
rašytojų vienvbės ardytojų ieš
ko net už Winnipego ribų. Be 
reikalo. Ardytojų reikia čia pat 
dairytis. Miškinis.

A. P. GARAŽAS
1339 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
roma tie transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

DAŽAI IR SIENOMS
; POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas

| Sky’s Paint & Wallpaper 
891 DUNDAS ST. W.

į Toronto, Ont
į TeL EM. 4-2715

1

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

PIGIAUSI

siuntiniai

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

VEDYBOS į
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuose ar atvykite: 

! asmeniškai Į
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 

859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 
Telefonas LE. 2-5461. 

Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.; 
Atsakymams raitu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) ' 
. ATIDAM MATAVIMO JSTAMĄ 
, Legalus rūbelių nustatymas. Subdivi

sions. Morgičių plonai ir t.t.
95 Mill Rd., YangcJiant P.O., Ont. 

Telefonas TU. 4-3988 
Richmond Hill

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

/»ri« z
* Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Nauiu stabdžĮ” įdėjimas tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

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

DĖMESIO!DĖMESIO! 1-i’
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir ijėtantuotas.

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

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

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

| LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janigue Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. Toronto 
Tel EM. 4-4025

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

$14.75
$23.20

Įstaiga veikia 
168 vai savaitėje

GENERAL INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DUDA
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TCRONTC. Ont.
Šv. Jodo Kr. parapijos žinios 

Visų Šventųjų ir Vėlinių 
pamaldų tvarka: ■ 

šeštadienį, lapkričio 1 d. — 
bažnytinė šventė — šv. Mišios 
ryta 8.30 vai., vakare 7 vai. šv. 
Mišios su pamokslu.

Sekmadienį, lapkričio 2 d., 
pamaldos sekmadienio įprasta 
tvarka: 9.30, 11. ir 12 vaL Pa
mokslai kun. dr. J. Gutausko. 
Sekmadienio vakare 7 vai. iškil
mingas mirusiųjų pagerbimas: 
pamaldos, pamokslas, libera prie 
žuvusiems paminklo.

Pirmadienį, lapkričio 3 d., Vė
linių dieną, rytinės pamaldos 
pradedamos 6.30 vai. ir tęsiamos 
iki 8.30 vaL Paskutinės giedoti
nės Mišios už mirusiuosius va
kare 7 vai. Vėlinių dienų proga 
gaunami visuotini atlaidai. Są
lyga: priėmimas Sakramentų ir 
paaukojimas atitinkamų maldų 
šv. Tėvo intencija.

— Sutvirtinimo sakramentas 
par. bažnyčioje teikiamas šeš
tadienį, lapkričio 8 d., 6 vai. 
vak. Tą patį vakarą įvyks skau
tų iškilmingos jubiliejinės pa
maldos už žuvusius. Po pamal
dų. par. salėje įvyks parapijos 
vakarienė, kurioje dalyvauja su
tvirtinamieji, jų tėvai, skautų 
šventės dalyviai ir visi, kurie 
norės atsilankyti. Vakarienės 
ruošimu rūpinasi par. komitetas, 
talkininkaujamas sutvirtina
mąjį) tėvų ir skautų atstovų.

— Užsiregistravusiųjų Kalėdų 
darbams pašte sąrašai į Otavą 
išsiunčiami šios savaitės pradžio 

. jė. Suinteresuotieji iš paštos įs
taigos gaus asmeniškai pakvieti
mus laiškų formoje.

— Šią savaitę lankomi lietu
kai šiose gatvėse:. College, Lis- 
gar, McKenzie, Albany ir Brun
swick.

Labai prašoma į parapijos 
chorą įsijungti naujų choristų. 
Reoeticijos vykstą tuojau po 11 
vai. pamaldų, joms vadovauja 
choro vedėjas muz. St. Gailęvi- 
čius. Ankstyvosioms sekmadie
nių pamaldoms praturtinti kun. 
B. Pacevičius suorganizavo jau
nesniųjų ch'prą, kurįs gieda sek
madieniais 9.30 vai. pamaldose.

— Šį šeštadienį 7 vai. vak. 
šv. Mišių intencija už Mykolą 
Valadką. Už šv. Jono Kr. Pašal;- 
pines Draugijos mirusius narius 
gedulingos pamaldos pirmadienį 
8 vai. ri’to.

— Šį šeštadienį Visų Šventų 
šventėje bus laikomos Mišios 
. 30 vai. vakare. Be to, Mišios 
vte įprasta tvarka

8 vai -
-r- Iškilmingas Vėlinių dienos 

■nirusiit paminėjimas bus šį sek- 
nadienj 7.30 vai. vak-

— Kitą savaitę bus lankomi 
parapijiečiai sekančiose gatvėse: 
indian Rd., Indian Rd. Cr., Park 
side Dr,, Indian Valley, Indian 
Tr., Brad, Kenneth, Abbott, Je
rome, Wanda Rd., Prince Ru- 
perti Dorvale, Chelsea ir Edna.

— šį šeštadienį Prisikėlimo p. 
salėje nebus jokio parengimo. 
Taip pat šį sekmadiennį joje ne
bus 11.30 vai Mišių ir jokio ju
dėjimo, nes lakuojamos salės 
grindys. Kavine bus galima nau
dotis, ją pasiekiant per užpaka
lines duris arba per zokristiją.

— Nekatalikiškas gimnazijas 
lankančiam jaunimui reiligijos 
pamokos nuo ateinančio sekma- 
dienio bus ne po paskutinių, bet 
tuoj po 10 vai. Mišių muzikos 
studijoje.

— Kviečiame savo parapijos

7, 7.30 ir

Šeštadieninė mokykla 
nokslo metus pradėjo praėjusį 
'seštadineį. Bendrosios tvarkos 
palaikymui mokyklų taryba pa
skyrė vieną kanadietį mokytoją, 
kuris pasirodė lietuviams palan
kus ir padedąs liet mokytojams. 
Gražiai vyksta suorganizuoti 
mokytojų kadrą. Be daugumos 
praėjusiais metais dirbusiųjų 
mokytojų, šiais metais įsijungė 
jau Kanadoj baigusi universite
tą Birutė Grigaitytė. Tikimasi, 
cad šį šeštadienį ateis dar naujų 
mokinių. Mokinių skaičius žy
miai padidėjo. Vien į pirmą sky
rių įregistruota per 100 moki
nių. Visų šventųjų dieną moki
niams duodama gera proga iš
klausyti pamaldas šv. Jono Kr. 
bažnyčioje 8.30 vai. rytą, o po 
to tiesiog einama į šv. Pranciš
kaus mokyklą pamokoms.

KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus 
visuotinis metinis narių susirin
kimas įvyks lapkričio 2 sek
madienį, po paskutinių Mišių 
muzikos studijos patalpose.

Kviečiame nares ir prij au

Cue.
RUDENS KAUKIŲ BALIUS.

Gros p. Ripkevičiąus vadovaujamas “Olympia” orkestras, veiks 
bufetas, bus turinga fantais loterija ir vertinga įėjimo dovana 
Geriausios kaukės bus premijuojamos. Šiam baliui dovana* 
paskyrė:

Atlantis Export*Import Ltd.,
380 College St., per p. Motušį;

Baby Point dožų krautuvė,
351 Jone St„ per ponus Galdikus;

J. Beržinsko prekyba,
1212 Dundas St. W.;

A. Dūdos draudimo agentūra,
42 Evelyn Ave.,

High Park Food Market,
1669 Bloor St. W., per p. Demikį;

J. Margio vaistinė,
408 Roncesvolles Ave.,

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

Bilietai gaunami Margio vaistinėje, “Rūtos” valgykloje ir J. 
.. Beržinsko prekyboje.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa ir SK “Vytis”..

Nordmende Radio Import Ltd.,
1140 Bloor St. W., per p. Tumosg,

North Sylva Co. Ltd.,
563 Brack Ave., per p. Korbunq;

Porkside Meat Market, 
335 Roncesvolles Ave., 
per p. Krasauską;

Roncesvolles Meat and Groceries, 
125 Roncesvolles Ave., 
per p. Motiekonj;

Rose Heating Co., 
723 Gerrard St. E., 
per ponus Zaleckius.

Išganytojo liuteronių bažnyčioj, 
Į 691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, lapki'ičio 2 d., 1 vai. p.p. 
įvyks ..lietuvių evangelikų pa
maldos, laikomos superinten
dento kun. Stasio Neįmano, at
vykstančio iŠ Čikagos. Pamaldo
se bus prisimenama liet, skautų 
įsikūrimo 40 m. sukaktis. Skau
tai dalyvaus organizuotai.

Prašome visus lietuvius evan
gelikus kuo skaitlingiausiai at
silankyti.

Ev. Liut. Liet, parap. Taryba.
E. Gavcnytė iš Toronto persi

kėlė i Čikagą pas savo mamyte.

Dipl. ekon. J. Varanavičius, 
buvęs Augšt. Prekybos mokyk
los “Žibintas” Vokietijoje direk
torius, D. Britanijoje išgyvenęs 
11 metų ir Bradfordo lietuvių 
kolonijoje suorganizavęs lietu
vių namų įsigijimą, didžiausią 
ir pavyzdingiausią Anglijoje šeš
tadienine mokyklą, “E. Lietu
vio” ir kitų laikraščių bendra
darbis, spalio 16 d. atvyko su 
žmona ir dukrelėmis Nijole ir 
Regina į Kanadą ir apsigyveno 
Toronte — 102 Howard Park 
Avenue.

Ona ir Jonas Gustainiai sulau
kė antros dukrelės.

Solidarumo mokesčio vajus
Praeitą savaitę surinko: O. In-; 

drelienė $18, St. Jaseliūnas $28, 
J. Jasinevičius* $20. Išviso $66. 
Nuo vajaus pradžios surinkta 
$536. Kas mokesčio dar nėra su
mokėjęs, prašomi įmokėti sek
madieniais prie bažnyčių budin
tiems rinkėjams. Mokesčio rin
kimas tesis iki gruodžio 14 d.

ApyL valdyba.
Žemės ūkio žiemos mugėje 

lapkričio 14-22 d.d. arklių sporti
niuose pasirodymuose dalyvaus 
ir žymioji Europos jojikė Lise- 
Jott Lisenhoff 1956 m. olimpinių 
laidynių Stockhelme laimėtoja.

Natūralių Albertos dujų vamz 
džiai jau baigti spalio 10 d. To-1 
rontui šios dujės pradėtos teik* 
ti šį pirmadienį 8 vaL rytą. Iki 
Šiol naudotų Tennessee Gas 
Transmission teikiamų Texas ir 
Louisiana dujų vamzdžiai bus 
uždaryti po 10 dienų, kai bus įsi
tikinta. kad Albertos dujų tittel- 
mas vyksta normaliai.

Ryšv su duju šaltinių pasikei
timu jų naudotojams nepasikeis 
niekas. Nereikės nei jokių pa
keitimų krosnyse, nei kaina ne
pasikeis.

mont- 
su 

šeimom, ku
rios lapkr. mėn. pakviestos atsi
imti vizas išvykti į JAV. Tai 
Gudų ir Kerbelių šeimos. Jonas 
Gudas, kuris atvyko iš Vokieti
jos į Montrealį prieš 11 metų 
ir šalia tiesioginio darbo du me
tus lankė braižybos kursus, vie
nus metus Sir George Williams 
College matematikos skyrių, bu
vo nuolatinis Montrealio choro 
choristas ir visokių parengimų 
aktyvus dalyvis. Išvyksta i Či
kagą su žmona Vince ir dukrele 
Birute. Kerbeliai į Montrealį 
atvyko prieš trejetą metų iš Ar
gentinos. Vytautas Kerbelis, 
mirus A. Piešinei. buvo A V pa
rapijos vargonininku. Be to, 
abu Kerbeliai buvo gabūs foto
grafai, be kurių neapsėjo nė 
vienas reikšmingesnis Montrea- 
alio lietuvių gyvenimo įvykis. 
B. Klėizaite - Kerbelienė šalia 
fotografavimo pasižymėjo kaip 
scenos veik, mėgėjų pastatymų 
režisorė. Kerbeliai išvyks j Pro
vidence, Rd. Island, su sūneliu 
ir dviem dukrelėm — Dovile ir 
Laima. t

vakare 8 vai. Kitos šv. Mišios 
auą įprasta sekmadienio tvarka.

Vėlinių išvakarėse, šį sekma- 
dięnį, iškilmingos pamaldos AV 
bažnyčioje ęvyks 7 vaL vak.

Seselės keliasi į savo naująjį 
vienuolyną šį penktadienį. Čia 
jos ras tinkamas ir gražias patal
pas gyventi ir dirbti gražųjį jau
nimo auklėjimo darbą.

Kristaus Karaliaus šventės di
džiųjų atlaidų proga AV parapi
jos salėje po. sumos įvyko para
pijos iškilmingi pietūs. Pietų 
metu garbės svečiais buvo vai
kučiai priėmę Sutvirtinimo Sak
ramentą. Dalyvavo apie 200 
žmonių: Užkandžius paruošiant 
daugiausia pasidarbavo šios šei
mininkės: E. Vaupšienė, M. 
Vaupšienė, K. Jakubauskeinė, A 
Ūsienė, M. Vilimienė, O. Motu
zienė, E. Žibarte ir Šalalytė.

ABN sukaktis
i Šiais metais sueina 15 metų

Tautų Bloko. Ta proga lapkričio 
9 d., sekmadienį, 7.30 vai. vak. 
Massey Hali įvyks jungtinis ke
lių tautybių koncertas. Lietuviš
ką programą pravesti sutiko sol. 
V. Verikaitis.

Koncerto laike į svečius pra
bils: Mr. Michael Starr — Kana
dos darbo ministeris, Mr. Ed
ward M. O’Connor, žinomas po
litikas - veikėjas ir direktorius 
Political Research Center at

Lietuvos Skautų Sąjungos 
40 m. sukaktis --minėjimas . t

- - . Toronto skaučių - skautų*lun- nuo įsikūrimo Antibolševikinio 
čiančias skaitlingai dalyvauti: skautininkų ramovė, akade- ‘ ~
bus įdomi programa ir dalyves mįkai skautai-ės,'sk. Židinys ir
bus pavaišintos kavute. .

Valdyba. sk. tėvų k-tas rengia Lietuvos 
skautų 40 metų gyvavimą nii-— Kviečiame savo parapijos j ... c

moteris prisidėti prie Katalikių I Sv. Jono Fašalpinės Draugijos | nei.mą. Ta proga-j■
Moterų Draugijos veikimo. Pri-' narių susirinkimas įvyks lapkn-| vyksta J EKsc. vysk. Vincentas °* _ . i * • n i _ i___ t • n__i___ i Rriy/rvc L* 11 r* i c tanVričlA R H nsikėlimo parapijos skyriaus vi-|čio 2 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
suotinis metinis susirinkimas j šv. Jono Kr. klebonijos priestato 
šaukiamas šį sekmadienį po pas-1 salėje. Visi nariai kviečiami 

■ ' - “ ‘ skaitlingai dalyvauti. Valdyba.
Moksl. at-kų gimnazistų 

susirinkimas su arbatėle įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 2 d., 4 
vai. p.p. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Įdomią paskaitą 
apie vabzdžius skaitys žinomas 
mūsų jaunimo rašytojas V. Ta- 
mulaitis.

kutinių Mišių muzikos studijoje.
— Prisikėlimo parapijos salė 

ir kavinė jau išdažytos. Parink
tos spalvos yra labai lengvos ir 
šiltos, ypač lubose. Sienų apati
nė dalis išmušta plastikine me
džiaga, kuri yra ne tik tvirta, bet 
ir plaunama. Šį savaitgalį sa
lės puošimo darbai bus baigti. 
Laikinoji bažnyčia tuo tarpu ne
bus dažoma, nes šiam tikslui dar 
nepakankamai suaukota. Kada 
reikiama suma bus sudėta, bus 
imamasi puošti ir bažnyčią. Au
kos pamažėl plaukia.

— Kitą savaitę choro repetici
jos bus pirmadienį ir trečiadienį, 
7.30 vai. vak. Abi repeticijos 
bendros.

— Pakrikštyta Stasio ir Ele
nos Matušaičių dukrelė Barbora 
Elena bei Donato ir Valerijos 
Karosų dukrelė Rima Marija.

Dailės parodos Toronte
Eilė galerijų šiomis savaitėmis 

išstatė stiprių rinkinių dailės 
mėgėjo dėmesiui. Najbje Park 
galerijoje trečiadienį užsidaro 
abstraktistės Marion Green
stone, Kanadoje apsigyvenusios 
amėrikietės, paroda. Ji užsire
komendavo kaip viena iš pačių 
rimčiausiu ir labiausiai užsitik- _ «- i 
rinusių Toronte matytų dailini- 
kų, dirbančių nevaizdiniame 
fronte. Ten pat tuoj atidaroma 
Painters Eleven metinė apžval
ga.- Tai grupė, jaunų talentingų 
avangardistų. Jų parodos visuo
met yra įdomios bent jau Kana
dai naujomis idėjomis.

Gretimoje Jordan galerijoje 
Yorkville gatvėje vyksta britų 
dailininkų grupės paroda. Ten 
dėmesio vertos Armitage ir But
ler skulptūros, bei Kit Barker 
aliejai.

Bloor gatvės Lang galerijoje 
matomas Colville. Jo darbai yra 
realistiniai, mums įprasta pras
me, betgi perdėm modernūs, įro- 
dą, jog moderni dailė nebūtinai 
yra grynai abstrakti.

Kita svarbi paroda atidaryta 
Roberts galerijoje. Ten yra me
niškai bei komerciškai sėkmin
gas York Wilson. Gausiame rin
kinyje sudėti kelionės po Italiją 
įtaigoti kūriniai, atpažįstami iš 
tematikos, tačiau labai vykusiai 
suabstraktinti.

Pagaliau Toronto “Greenwich 
village” GCA galerijoje ameri
kiečio Gilbert pirma vieno žmo- 
iiškigaųs paroda. Jo abstraktiški 
darbai talentingi, bet dar labai 
išvestiniai.

Geros ir Winters mistiškos fi
gūros drobėje, išstatytos Hart 
House.

Toronto Meno Galerijoje ma-; 
tomas kruopštus 19 a. ameri- ■ 
kiečių meno vad. Krolik rinki
nys. Gretimai yra keturių ka
nadiečių grupė, iš kurios tik uk- 
ainietis skulptorius Mol atkrei

pia dėmesį.
Parodos vyksta ir dar keliose 

galerijose, tačiau jos šio stebė
tojo nuomone, neturi daug ką 
pasakyti.

Privačios galerijos atidarytos 
iktai savaites bėgvjc. Jų lan- 
;vmas patogiausiais vra šešta
dieniais. Gi miesto galeriją gali
ma lankyti ir sekmadienį, kuo
met ten vyksta- įvairių solistų 
rečitaliai, bei šiaip randama 
šventadieniška, kultūringa nuo
taika. Sekmadienių popietėmis 
’♦idarvta ir universiteto Hart 
House galerija. • P. Alba.

Ateitininkų jaunučių berniukų 
(7-12 m.) susirinkimas bus šį 
sekmadienį, lapkričio 2 d., 3 vai. 
p.p. Prisikėlimo par. klebonijoje. 
Susirinkimą su įdomiais žaidi
mais praves V. Bireta.

, Mergaičių popietė
Mergaičių — 6 iki 10 m.—sek

madienio popietė įvyksta kiek
vieną sekmadieni Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje 3 vai. p.p. 
Kviečiamos visos Toronto mer
gaitės aktyviai dalyvauti šiose 
popietėse, kurioms vadovauja 
Marijos Nek. Pr. seserys.

Vyčio h- SLA kaukių baliuje 
šokių metu daugelį šokių su dai
na palydės ukrainietis Ebenhart. 
Dalis dainų bus lietuviškos. 
Šiam vakarui dovanas dar sky-

T. Meno Galerijoje spalio 31 d. 
rt’daroma dabartinio meto si
dabro meniskų darbų paroda, 
kuri tęsis iki lapkričio 13 d. Iš
statytų sidabro dirbinių vertė 
lekianti apie $75.000.

Brizgys, kuris lapkričio 8 d. 6 
vai. vak. teiks Sutvirtinimo Sa
kramentą šv. Jono Kr. bažny
čioje. Tuo pačiu metu įvyks re
liginės muzikos susikaupimas - 
koncertas. Po to Jo Ekscelencija 
atnašaus šv. Mišias už žuvusius 
ir mirusius Lietuvos skautus-es. 
Po Mišių bus pagerbti žuvusieji 
prie žuvusiems paminklo.

Lapkričio 9 d., sekmadienį, 9

Malton aerodromas iki 1961 
m. būsiąs perstatytas į moder
niausi pasauly aerodromą. Kai
nuosią tai 20 milijonų dol. Jis' 
būsiąs net 15-20 mylių nuo gy-įsigena Kristų, Jo kančią, Prisi-’ 
venamijjų miesto rajonų, nes ar- j kėlimą ir t.t.
čiau gyventojai nepakeltų i Sovietų oficialieji sluogsniai 

_ . . „ „ „ , AT sprausminių lėktuvų keliamo! jau pareiškė, kad Nobelio pre-
at Comsius College, Buffalo, N. triukšmo. Paruošti taip pat po- mijos paskyrimas B. Pasterna- 

žeminių kelių planai. Centrinis kuį esąs' nedraugingas politinis 
administracijos pastatas numa- aktas, siekiąs kurstyti šaltąjį 

Romanas

Y., ir kiti.
Lapkričio 8 d. 10 vai. ryto 140 

Bathurst St. 
konferencija.

Nobelio premija rusui 
(Atkelta iš 1 pusi.)

ji^yksABN politinė tomas maždaug už 1 mylios į karą prieš sovietus. Romanas
, . .. Konferencijoje pietryčius nuo dabartinių pa- esąs“ menkos literatūrinės vertės,

v’ai. ryto _J-E. Vysk. V. Brizgys. kviečiami dalyvauti visi antiko- statų. Apie jį ratu grupuosis 4 pilnas > neapykantos socializmui.
atnašaus šv. Mišias už Lietuvos ' munistiniai politiniai veikėjai.
Skautų Sąjungą ir jos nąrius-ęs.' — -
Po pietų 4 vai.. Prisikėlimo para- Į Ukrainiečių Kultūros Centre, 
pijos. salė;..A-r,-- ~ \ —
minėti aktas, .meninė dalis ir ar- tas. Jame kalbės svečias iš Mek-

yad. aerokais su lėktuvų stoti-: Vargiai autorius galės atvykti į 
.ni. iš kurios išvažiuojama-į plen ‘Stockholmą gruodžio 10 d. atsi- 
tus požeminiais keturių linijų ; imti premijos, nors kaip pats pa- 
tuneliais, kad neužimtų lėktų- j reiškė, norėtų- Visai kita padė- 
vams reikalingų plotų/Ant ae- tįs buvo pirmojo rusų Nobeliai 
rokais stogų numatytos nutu-; laureato Ivan A. Bunin 1933 m. 
pimo vietos helikopteriams, ku- -tada jis gyveno Paryžiuje kaip 
rie vešią keleivius j artimuosius^ - - --
meistus, kaip Hamiltonas, Oak
ville ir pan. Malton Rd. numaty
tas paversti 4 linijų keliu, ae
rodromą jungiančiu su 27 ir 401 
keliais.

Planai yra paruošti John B. 
Parkin Associates ir greit būsią 
pradėti vykdyti.

Pc d ė k o
Nuoširdus lietuviškos očiū visiems To

ronto; lietuviams, atsilankiusiems mūsų 
Kongregacijos 40 m. sukakties proga 
ir parimusiems savo aukomis lietuvių 
vaikų darželį.

Gili padėka tenka Tėvams Pranciško
nams, ypač gerb. klebonui Tėvui Placi- 

»---- r-—....   »------ -------------- ’ i duį OFM, už svekinimus bei visoke-
sikėlimo parapijos chorui ir jo vadovui Į riopę pQromQ( gerb. klebonui kun. P. 
sol. V. Vcnkaičiųi už specialiai išMEJ Ąžuboliui.ic. visiems dvasiškiams už or 
mėms. paruoštas giesmes. Be to, dėkoja- j Sl|ankymc bei poramq.

Tą pačią dieną 7.30 vai. vak.

pijos salėje įvyks .sukakčiai pa- j 83-85 Christie St., įvyks banke- 
j ‘'... .. X' ’ .................... ...............
batėlė kavinės patalpose.

Visi Toronto lięįųviai kviečia
mi dalyvauti šioj jaunimo šven
tėj ir prisidėti savo atsilankymu 
prie sukakties minėjimo.

Rengimo K-tas.

LIETUVIAI KATALIKAI
Bedieviškojo bolševizmo siau
tėjimas nebus amžinas. Grįš 
tautoms laisvė iįr jose Dievo 
garbė. Iškankinti Lietuva bus 
reikalinga ne tikįnedžiaginės, 
b ir dvasinės pagalbos. Lais
vėje gyveną lietuviai turime 
būti pasiruošę' tą pagalbą su
teikti. Laisvei sugrįžus gal ne
galėsi to reikalo paremti. Pa-

tlbos. Lais

rė: Baby Point dažų krautuvės daryki tai dabar.Laisvame pa- 
savininkai pp. Galdikai ir dar šaulyje gyvenančius visus lie- 

tuvhts kvicč:ame dabar didin-
J. B. ti Fondą paremti Lietuvoje 

katalikybės atsikėlimą.
Toronte paminėta specialia pro
grama Prisikėlimo parap. salėje, Į 
kur buvo gausiai susirinkę pub- ’ 
likos. Įžangai Prisikėlimo parap.' 
choras, diriguojamas sol. V. Ve- ; 
rikaičio pagiedojo K. Kavecko i 
giesmę “Pulki, pasauli” ir J. Si- 
niaus “O Kristau, mūs’ meile ir 
viltie”, o kun. dr. J. Gutauskas 
perskaitė dienai pritaikytą in- ( 
vokaciją. J. Matulionis savo pa- j j mjesį0 burmistro vietą tuo tar- 
skaitoj nušvietė Kristaus kara- |„„

pažadėjo skirti Rose Heating sa
vininkai pp. Zaleckiai.

Kristaus Karaliaus šventė

lystės prasmę ir kaikurių žmo-

tė v i us kvicč anie dabar didin

sikes, Sign. Jorge Prieto Lau
rens, gener. ABN sekretorius 
centrinei Amerikai. Jš lietuvių 
kalbės PLB valdybos atstovas ir 
gen. kons. Vyt. Gylys.

Reikia laukti, kad ABN kada 
j nors suvaidins gana svarbų vaid 
; menį tautų laisvinimo darbe. 
Būtų malonu, kad ne tik mūsų 
dainininkai dainuotų ir kalbėto
jai kalbėtų, bet kad ir klausyto
jų būrelis dalyvautų. B.N.

Į Padėka
Nuoširdžiai dėkojame iškilmingame 

Kristaus Karaliaus minėjime taikinu
siems: kun. dr. J. Gutauskui už invoka: 
ei ją, J. Matulioniui už paskaitę, sol. E. 
Degutienei ir sol. P. Damijonaičiui už 
solo giesmes ir dainas, V. Kizytei už solo 
prie pianino. Dėkojame nuoširdžiai Pri- i

tremtinys ir Kremliaus leidimą? 
nebuvo reikalingas.

“Pravda” jau pradėjo pulti B: 
Pasternaka išvadindama įvai
riais nevalyvais žodžiais ir ra
gindama nepriimti premijos. 
Autorius telegrama padėkojo 
Švedijos akademijai už tą pre
miją. J s-

Niujorkas. — Graikijos kara
lienė Frederiką su 20 m: dukra 
ir 18 m. sūnumi atvyko į JAV. 
Jos kelionė esanti studijinė — 
susipažinti su atominės energi
jos panaudojimo galimybėmis 
taikos reikalams. Tai bus pir
ma karalienė užsiimanti studi
jomis.

Berlynas. — Rytų Vokietija 
paskelbė atsišaukimą į Vakarus 
pabėgusiems gydytojams, kvies
dama i uos grįžti, žadėdama, kad 
toliau nebūsią kišamasi į jų pro
fesini darbą ir jie neatitraukia
mi nuo jo į politinę veiklą. Vien 
šiemet yra pabėgę arti 500 gydy
tojų.

me ckompanictoiiams muz. St. Gailevi- 
čiui ir D. Skrinskaitei. Mūsų jauniesiems 
talkininkams, dalyvavusiems programoje 
ir ję; provedusiems — A .Bušinskaiteį 
K. Batūrai ir A. Kuolaitei — irgi lobai 
dėkojame: Dėkojome scenos šviesų tvar
kytojui J. Zdanavičiui, aukos rinku
sioms abiejų Toronto parapijų Liet. Kct. 
Moterų Draugijos ponioms, Prisikėlimo 
parapijai už patalpas ir visiems susirin
kusiems už aukas ($80.10) ir atsilanky
mų. KLK Federacijos Toronto skyrius.

Padėka
ricTento miesto savivaldybės Mū.ų geriausioms bičiuliams J. J. Va- 

organų rinkimai bus gruodžio 1. liūliams, M. P. Besaspariams, kun. Ažu- 
• - • baliui, kun. B. Paccvičiui, J. Aukštaičiui,

B. P. Da žinskams, A. J. Kazlauskams, 
J. J. Rovcms, A. P. Barauskams, D. V. 
Simonaičiams, P. K. Daulianskioms ir vi
siems kitiems draugams mus atvykusius 
iš D. Britanijos širdingai sutikusiems ir 
parimusiems materialiai ir moraliai žen
giant pirmuosius žingsnius Kanados že
mėje reiškiame Š rd ingę padėka.

J. Varanavičius su šeima.

Už stambesnę auką asmenų, 
šeimų ar organizacijų vardai 
bus įamžinti kurioje nors Lie
tuvos bažnyčioje. Aukas siųsti 
ar palikimus rašyti šiuo adre
su: Most. Rev. V. Brizgys, 6727 

! S. California Ave., Chicago, 
Iii., USA.

Dėkojome p. Dvilaičiui už paaukoji
mo'savo laiko filmevimui.

Prie Šios šventės pasisekimo daug pri
sidėjo VD Rėmėjos ponios: Petrauskienė, 
Tamulaitienė, SimanaviČienė, Kuolienė, 
BušinskieneK dr. Norvaišienė, Čepon ie
na, MaČionienė, Kairienė, Šarūnienė, ku
rios savo pagamintais kepiniais vaišino 
visus svečius ir maloniai visiems patar
navo. Šia proga aukų gauta $337.

Teatlygina, visiems gerasis Viešpats.
N. P. Šy&, Mergelės Marijos Seserys.

pu yra paaiškėję trys kandida
tai: dabartinis burmistras N.mų grupių pastangas ją griauti. phjni Ford Brand ir Jos h 

Al. Busmsuaite atstovaujanti Cornish. Buv0 iaukiama) kad 
ateitininkus, padeklamavo B. saw kandidatūra ir ir. 
Brazdžionio eilerastj o V. Kizy-Imoji kontrolierė ponla Newman, 
ve. atstovaujanti s kautes, pa- < tsdjsu j, pareiškė šiemet nekan- 
skambmo Rachmamnovo preliu-(didatuosįanti j norintį Hkti 
dą C-minor. šiame minėjime kontroJės tarnyboje.
pasirodė minėjimo dalyviams j •‘:;-
dar negirdėtos meninės pajėgos
— solistė E. Degutienė ir P. Da
mijonaitis - Diminiuantes. Pir
moji pagiedojo Naujalio “O, Die
vo Motina”, antrasis — Haende- 
lio ir Pergolesi giesmių. Minė
jimo rengėjo — Katalikų Fede
racijos Toronto skyriaus vardu
— padėkos žodį tarė jo pirm. T. 
Placidas. OFM? Sugiedoję Tau
tos himną dalyviai reiškė pasi
tenkinimą gerai suorganizuota 
trumpa programa, trukusia vie
ną valandą.

Al. BušinsKaite.

Dr. Julius Kelertas
Chirurgas

2259 BLOOR ST. WEST 
Toronto, Ontario.

to?

Tel. RO.'7-0962 ------
fHi-

Priėmimo valandos 2-4 p.p. 
ir susitarus. , ,

NAMU SAVININKAI!
Buv. B. SERGAUTIS - REALTOR

DABAR *

EXTRA
REALTY LIMITED

Didžiausia lietuviška firma
989 BLOOR ST. W.

LE. 4-9211
355 DANFORTH

>M‘un

Garantuoja greitą ir gerą jūsų nuosavybės pardavimą.
B. SERGAUTIS asmeniškai ir veltui:

įvertins jūsų nuosavybė,
duos raštiškų garantijų, kad jūs gausit nustatyto komę, 
be nuošimčiu paskolins pinigų nusipirkti kitę nuosavybė, 
duos patarimus dėl investocijų, 
10% -20% garantuotos investocijos.

n
2>
3)
4)
5)

Išnuomojamas (rentinis kambarys vyrui 
su maistu. Bloor - Symington rajone. 
Tel. LE. 2-6922. Yra garažas. 

-- ■ iv ■ » 1- W . - -W» -- -- - — •— ••• •

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvėlė, 
be baldų, suaugusiems. EM. 4-9641 ar
ba EM. 6-0091.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su- 
augusiems. Tcl. RO. 6-5738. ’

Išnucmojnmos butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės Ronccsyoll^“ rajone. Skambint# 
po 6 v, v. LE. 5-4724. ,

'šruomojami 2 kambariai, virtuvė ir šun
burnis, be baldų ar su baldais. 445 Grace 
St., arti Bloor. Tcl. LE. 6-7783.

Išnuomojamas butas — 3 arba 2 kam
bariai ir virtuvė.' Be baldų. 62 Kenneth 
Ave., tcl. RO. 9-5866.

Išnuomojami High Park rajone II augš- 
tc 3 kambar ai ir virtuvė, be baldų, su 
atskira vonta. Skambinti RO. 2-3583

4igh Pirk rajone iinuomojomas kam
barys. Galima naudotis virtuve. Yra ga
ražas. Tel. RO. 6-9688. _ 

‘šnuomapmos kambarys ir virtuvė su 
'cldais. Skambinti RO. 9-9160 po 6 v.v.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovai 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
nudaro elyvov nutartis, priima už»o- 
kymus olvvoi krosnims jttotyti ir visy 

rūiiu oaglhf pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

8«l<h» Mtveiimts T«ro«t« ir tolimomis 
rfi»tof»c iomk. VHo» torto* op-
drausto*. Vcžiucįom kas savaitę i Moot- 

i reali, Londono, Windsoro, Homiltona. 
,N«rHi Be v. Sadbnry ir kitur.
Į 30 OEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO
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J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai y duodamos bet kokiam geram tikslui.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 

/ parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliunas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus. PO. 7-i2M

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Blotr St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate boards narys

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

“Hardware” krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.000 visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras morgičius. , - J

Tripleksas su balkonais
$36.000, įmokėti $10.000. Modemiškas pastatas, šiaurės rajone, 
tarp gerų rezidenc. namų. Moderniškas, privatus įvažiavimas.

Dupleksas High Park rajone.
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUIat:


