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Didieji ir mažieji
Mūsų laikų tarptautinė politika remiama tautų lygybės šūkiais. 

Kolektyvinis saugumas, kolektyvinės pasaulinės organizacijos tai
kai išlaikyti yra visuotinis mūsų dienų reiškinys. Tarptautinėse 
institucijose bei organuose ir mažosioms valstybėms pripažįstama 
teisė laisvai tarti savo žodį ir lygiai su didžiosiomis balsuoti. Jei 
faktinųjų santykių jos ir yra verčiamos laikytis įsikibusios didžių
jų skvernų, tačiau protarpiais gali ir visiškai laisvai savarankiš- 

/ kai pasireikšti. Tai irodė jau ne kartą pvz. azijinių bei arabų vals- 
/ tygių blokas, tai gali įrodyti atitinkamais momentais ir betkuri 

Į kita mažųjų valstybių grupė ar net kuri viena valstybė.
Ir po 1 Pasaulinio Karo sukurtoji Tautų Sąjunga, ir po II P. 

r Karo sukurtosios Jungtinės Tautos buvo kuriamos prisilaikant visų 
tautų lygybės šūkių. Nelygybės pasireiškimas Tautų Sąjungoje 
buvo didiesiems pripažinimas nuolatinių vietų TS Taryboje, o 
Jungtinėse Tautose pripažinimas ne tik nuolatinių vietų, bet ir 
veto teisės Saugumo Taryboje penkioms didžiosioms valstybėms. 
Tai buvo remiama atsakomybe, kurią tektų prisiimti didžiosioms 
valstybėms darant griežtus sprendimus. Juk ištikrųjų pvz. bal
suojant intervencijos klausimą į kuriame pasaulio krašte kilu
sius ginkluotus susirėmimus ne Visos valstybės prisiima vienodą 
atsakomybę. Pvz. Danija, Graikija, Izraelis, koks Urugvajus bei 

’ iitos mažosios valstybės gali balsuoti už intervenciją daug leng
viau negu JAV ar D. Britanija, nes anos praktiškai vistiek mažai 
ką darys, kai didžiosioms teks visą naštą ant savo pečių išnešti ir 
prisiimti komplikacijas ateičiai.

Nors ir apsidraudusios savo interesus tarptautiniuose orga
nuose, didžiosios Vakarų valstybės visdėlto niekad nėra paneigu
sios mažųjų tautų bei valstybių teisių ir visada pasisako už kolek
tyvų veikimą, už visų problemų sprendimą JT rėmuose. Priešingo 
nusistatymo yra Sovietų Sąjunga. Jau ne nuo šiandien ji vertina 
tik jėgą. Jau Stalinas Jaltoje, priminus popiežid kaip tarptautinį 
veiksnį, ironiškai paklausė: “O kiek jis turi divizijų?”. Kuriant JT 
San Francisco kaip tik Sovietų Sąjungai reikalaujant buvo įvesta 
veto teisė didiesiems Saugumo Taryboje. Ne vienoje konferenci
joje dar Višinskis ir Molotovas, Sovietų Sąj. užsienių r. ministerial, 
daug kartų yra priminę, kad svarbiaisiais reikalais reikią-tik su
sitarti didiesiems mažųjų vsaį nebojant, o pastaraisiais Chruščio
vo Valdymo metais Maskvos -tezė jau visiškai vieša, kad .pasaulį 
reikią padalinti Į dvi hemisferas, kurių vienai vadovautų-Sovietų 

/ Sąjunga, o antrai JAV. Tąi buvo kartojama pastaruoju metu So
vietą Sąjungą aplankiušiėms-dAV politikams, tai ne kartą savo 
viešose kalbose kartojo Chruščiovas, tas pats noras įtikinti taip 
prezidentą Eisenhoweri atvedė jį dabar į Ameriką ir tai jis nedvi
prasmiškai pareiškė savo kalboje JT plenume.

Sovietų Sąjunga, kuri jėga remiasi savo viduje, vadinasi, yra 
užsimojusi jėgos principą įvesti ir itarptautinius santykius. Sovie
tinės ideologijos žmonėms tai suprantama. Pagal juos virš visko 
yra valstybė, kuri savo rėžtu yra Įrankis bolševikinėms teorijoms 
įgyvendinti. Ir žmogus ir tautos tam turi nusilenkti. Vakarietiš
koms demokratijoms, kuriose didžiausioji vertybė yra žmogus, 
bendruomenės ir tautų teisės bei laisvė, šitas jėgos viešpatavimo 
principas yra nepriimtinas. Dėl to sunku tikėti, kad Chruščiovas 
šio vizito metu pajėgtų pasiekti savo pagrindini tikslą, juoba, kad 
Eisenhoweris nedviprasmiškai yra pasisakęs prieš tas tezes ir 
net vyko į Europą pasitarti su tais mažesniais, kuriuos Chruščio
vas pasiryžęs nustumti į užpakalį. Dėl to tai galime tikėti, jog ma
žojo ir silpnojo ciniško pasmerkimo dienos dar neatėjo. Vakarų 
pasaulis riteriškojo idealizmo dar negali atsisakyti, nors prakti
niais sumetimais kaikurių nuolaidų ir padarytų. Tai būtų priešin
ga visai demokratinio pasaulio ideologjai, paremtai visuotiniuoju 
laisvės principu.

PAŽADĖJO IŠLEISTI Iš LIETUVOS
Lietuvoje likusių vaikų atsiga- 

benimu Elena ir Paulius Leonai, 
anksčiau gyvenę Toronte, o dabar 
Čikagoje, Kur turi savo nekilno
jamo turto pirkimo-pardavimo įs
taigą, rūpinasi jau eilę metų. Jų 
vaikai — Regina,, dabar 20 m. ir 
Tomas, dabar 17 m., liko pas mo
tinos tėvus. Išbandę visokius ke
lius, tėvai pagaliau kreipėsi ų 
Kremliaus galiūnus, 6 kartus net 
į patį Chruščiovą, bet iš niekur 
negavo net jokio atsakymo. Tik 
š.m. liepos mėn. jie yra gavę at
sakymą iš sovietų kultūrinių san
tykių su svetimais kraštais komi
teto vicepirmininko Maskvoje A. 
Kuznecovo. Jis rašo šitaip: “Nė-

tiko priimti laišką su paveikslu, įsisakė turįs Kanados vyriausybės 
bet nerodė noro prileisti prie sutikimą įsileisti ir apmokėjęs

KAS NAUJO KANADOJE?
Tremtinius džiovininkus įsileis

ti pirmoji pasisiūlė Manitobos 
prov. Pagal Kanados įstatymus, 
feder. vyriausybė negali duoti vi
zų tremtiniams, kurie reikalingi 
gydymo, nebent provincinė vy
riausybė apsiima jais pasirūpinti 
Kanados užsienio reik. min. H. 
Green pareiškė JT, kad jo kraštas 
įsileisiąs apie 100 džiovininkų, 
reikalingų gydymo ir tuo priside- 
siąs prie tremtinių metų. Pasak 
JT atstovo P. Casson, besilan
kančio Kanadoj, Europoj tebesą 
130.000 tremtinių, kurių 32.000 
gyvena stovyklose jau 14 metų. 
Norima juos per vienus metus 
įkurdinti įvairiuose kraštuose.

Senatvės pensija feder. vyriau
sybės planuojama pakelti 1962 m. 
Dabartinė $55 pensija nesanti pa
kankama, ir jai padidinti ieškoma 
būdų. Pagal prof. R. M. Clark pla
ną. paruoštą nusižiūrint į JAV se
natvės pensijų įstatymą, į pensijų 
fondą turėtų mokėti netiktai vy
riausybė, bet ir patys piliečiai. 
Dabartinis senatvės pensijų fon
das yra deficite, kuris buvo suma
žintas pakėlus pajamų mokesčius 
1%. šiuo metu fondo deficitas 
vra sumažėjęs iki $37 mil. iš $54. 
400.000.

Bedarbių skaičių* rugpjūčio 
mėn. padidėjo 11.000 ir pasiekė 
239.000. Pernai tuo pačiu metu 
buvo 281.000 bedarbių, šiuo me
tu dirbančiųjų skaičius visoj Ka
nadoj siekia 6.500.000; ryšium 
su studentų ir kitų pasitraukimu 
iš darbo šis skaičius sumažėjo 
20.000.

Nuolaidos keliaujantiems gele
žinkeliais Kanadoj pradedamos 
duoti nuo spalio 1 d. Jos taiko
mos ilgoms kelionėms — netrum- 
pesnėms kaip 72 mylios. Pagal

grupėms dviejų ar daugiau asme
nų kelionei III kl. vagone ten ir 
atgal. Nuolaida dviem asmenim 
— 17%, trijų asmenų grupei — 
26%, keturių — 37% imant pa
grindu dabartines kainas paski
ram bilietui. Nuolaidinis bilietas 
galioja 60 dienų. Keliaujantiems 
transkontinentiniais traukiniais 
Montrealis - Otava - North Bay - 
Toronto ir Winnipeg - Regina - 
Saskatoon - Calgary - Edmonton - 
Vancouver duodamos nuolaidos 
netik kelionės bilietui, bet ir 
maistui ir miegamajam. Nupirk
tas bilietas duoda teisę į pilną ap
rūpinimą kelionės metu, iškaitant 
arbatpinigius patarnautojams. 
Šios rūšies bilietai galioja 60 d. 
ir gali būti naudojami į vieną 
arba abi kelionės puses visose 
klasėse. Vaikai 5-12 metu turi 
mokėti 55% suaugusio papiginto 
bilieto, o vaikai iki 5 metų, jei 
reikalingi maisto, 7%.

•
Mokslininkai dr. Penfield ir dr. 

Steacie išrinkti sovietų mokslų 
akademijos nariais ir atitinkami 
diplomai buvo įteikti Otavoj sov. 
ambasadoj. Dr. Penfield yra 
Montrealio McGill un-to neurolo
ginio instituto direktorius, o dr. 
Steacie — tyrinėjimų tarybos 
pirm. Otavoje.

Alkoholiku Kanadoje esą 200 
tūkstančių, Ontario prov. — 78 
tūkst. — pareiškė R. Robinson, 
alkoholizmo tyrimų įstaigos di
rektorius. Pagrindinė alkoholiz
mo priežastis esanti nusivylimas, 
kuris norima užslopinti alkoholiu, 
{vairios b-vės esą prašančios alk. 
tyrimo įstaigą atitinkamos litera
tūros savo tarnautojams. Direk
toriaus nuomone, alkoholikai tar
nautojai neturėtų būti glostomi: 
jie arba turėtų sutikti su gydymu 

atleisti jį

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Nupirktojo “žiburių” spaustu

vės finotipo skoloms" sumažinti 
vajus tebetęsiamas. Visa eilė lie
tuviškos spaudos rėmėjų vajų pa
rėmė aukomis ir nupirkdami sp. 
b-vės “Žiburiai” šėrų.

AUKOJO: po $5 kun .V. Ka- 
tarskis iš Dayton, Ohio, dr. Ro
mualdas Giniotis iš Spencerville, 
Ohio, Jurgis Eidukevičius iš Cle
veland, Ohio, ir Augustinas Ašok
lis iš Cicero, III.; $2 L. Kūkalis iš 
Hamilton, Ont.; po $1 — J. Sa- 
vulionis ir L. Staniūnas iš To

ronto.
ŠKRŲ PIRKO: po vieną šėrą už 

$10 pirko torontiečiai — Vyt. 
Abromaitis, anksčiau turėjęs du 
šėrus; Ant. Bumbulis, anksčiau 
turėjęs taip pat du šėrus; Kazys 
Kanapkis ir Vladas Simanavi
čius; winnipegietis Stasys Bujo- 
kas, anksčiau pirkęs 7 šėrus, ir 
A. K. iš Calgary, anksčiau pirkęs 
vieną šėrą.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

Vajaus komisija.

kelionę nuo Rygos iki Montrea
lio. Chruščiovienė išklausiusi jo 
prašymą pažadėjo perduoti savo 
vyrui drauge su dovana-portretu.

Bandė susisiekti su Chruščiovu 
ir torontiškė Regina Celejewska - 
Mackevičiūtė, kurios motina gy- I_  yy • • V • v

*... — vykti Kanadon buvo atmestas. Iš
tėvais gyventi Latvijon, kur 1940 | Toronto ji pasiuntė 50 žodžių te
rn. vedęs ir susilaukęs sūnaus.: legramą j Camp David, išdėstyda- 

ma prašymą ir prašydama telefo
ninio pasikalbėjimo. Deja, jai ne
pavyko gauti jokio atsakymo nei 
iš Baltųjų Rūmų, nei iš sovietų 
ambasadų Vašingtone ir Otavoje".

Chruščiovo. Tada Lopenson pra
kalbo rusiškai. Valdininko tonas 
pasikeitė ir prašančiam buvo pa
tarta vėl kreiptis į Valst. Depar
tamentą. Pagaliau jis buvo pri
leistas prie Chruščiovienės, ku
riai išdėstė savo prašymą. Pats
Lapenson 39 m. amž., gimęs Bri-, vena Kaune ir jos prašymas iš- 
tanijoj, bet 1922 m. nuvykęs su

ra jokios galimybės palankiai 
svarstyti jūsų prašymą išleisti jū
sų vaiKus i Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jei jūs turite tokį norą 
gyventi drauge su savo vaikais, 
tatai galite parodyti patys sugrįž
dami į savo gimtinę”.

Dabar Chruščiovui lankantis 
JAV, pp. Leonai nuvyko į Yową 
pabandyti pasiekti jį ir suminkš
tinti jo širdį gyvu žodžiu.

Šis jų žygis, atrodo, pasisekė. 
AP agentūros pranešimu Leo
nams pavyko prieiti prie Chruš
čiovo Des Moines vietovėje jam 
išeinant iš viešbučio kukurūzų 
ūkio lankyti. Jis išklausęs jų pra
šymą, užrašęs pavardę, pasikvie
tęs A. Gromyko ir pavedęs reika
lą sutvarkyti, kad vaikai atvyktų 
pas tėvus. P. Leonienė esą apsi- 
ašarojusiir padėkojusi Chruščio
vui. > - • '

Panašiu būčių kreipėsi Į Chruš- ” 
čiovą ir Aldona Armonaitė Pits- 
burge, per Pensilvanijos guberna-
torių D. L. Lawrence pietų me
tu. Ją su tėvais ir broliu 1940 m. 
sovietinė okupacija užtiko Lietu
voje. Ji su tėvu grįžo Amerikon, 
o motina su jau Lietuvoje gimu
siu sūneliu nebuvo išleisti, o vė
liau besirūpin&nt dėl jų atvyki
mo į JAV buvo išvežti i Sibirą. 
Armonaitės ir jos tėvo kova dėl 
motinos ir broliuko išleidimo jau 
daug kartų buvo minima viso pa
saulio spaudos, bet iki šiol vaisių 
vis nebuvo. Dabar Chruščiovas A* 
Armonaitei tiek tepasakęs: “Mer
gaite, netrukus sulauksi savo mo
tinos”. Apie brolį nieko neužsi
minęs.

Radijas pranešė, kad panašių 
kreipimųsi i Chruščiovą buvo ir 
daugiau. Negalėdami prieiti prie 
jo paties ,kiti kreipęsi į jo žmoną. 
Jų tarpe minimas vienas katalikų 
kunigas iš Čikagos prašęs išleisti 
iš Lietuvos jo motiną.

Prašiusiųjų tarpe buvo ir iš Ka
nados. Montreaelio violinistas ir 
dailininkas G. H. Lapenson iš 
Latvijos, išgirdęs apie kitų pasi
sekimus, jis nuvyko į Vašingtoną, 
įsidėjęs automobilin paties nu
pieštą Chruščiovo portretą. Pasi
kalbėjęs Valst. Departamente ne
gavo jokio pažado ir buvo nusiųs
tas sovietų atstovybėn, kuri su-

m. vedęs ir susilaukęs sūnaus. 
1943 m. turėjęs pasitraukti iš 
Latvijos, o motina su jo sūnumi 
pasilikę. Visokiais būdais bandęs 
atsiimti sūnų, bet sovietai atėmę 
britišką pasą ir neišleidžią. Pa-

Viceministėris R.%. Cudney ir O itario piMetybės skyriaus Sekreto^ 
rė V. Judzentavičiūtė mažumtr laikrašč. redaktorių priėmime trau
kiant parodos lankytojams dovanų paskirstymo bilietus (žr. 3 ps.).

Steigiamas kataliku
Jubilėjinis Amerikos, lietuvių 

kunigų Vienybės suvažiavimas, 
vykęs Čikagoje rugsėjo 23-24 d.d. 
TT jėzuitų Jaunimo Centre, pra
ėjo pozityvių nutarimų ženkle, 
buvaziavime dalyvavo per 70 ku
nigų iš JAV, 3 iš Kanados, trys 
iš Romos ir vienas iš Brazilijos. 
Suvažiavimas pradėtas pamaldo
mis TT Jėzuitų koplyčioje. Pa
maldas laikė vysk. Brizgys. Suva
žiavimui pirmininkavo pasikei
čiant prel. P. Juras, prel. I. Al- 
bavičius ir kun. dr. J. Tadaraus- 
kas; sekretoriavo kun. Dagilis ir 
kun. dr. I. Urbonas. Suvažiavimą 
sveikino J.E. vysk. V. Brizgys, 
konsulas J. Daužvardis, PLB C. 
Vald: pirm. J. Matulionis ir šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. V. Tulaba.

Iš savo veiklos pranešimus pa
darė atskirų Kunigų Vienybės 
provincijų pirmininkai, Kat Fe
deracijos dvasios vadai, šalpos va
dovai ir “Lux Christi” kunigų žur
nalo redaktorius.

Suvažiavime pagrindinę kalbą 
pasakė kun. J.Končius tema “Lie
tuvių katalikų aktualijos Ameri-

informacijos centras 
koje”, vaizdžiai nušvietęs lietu
vių katalikų kelią per 50 metų 
Amerikos kontinente. Iškelta, 
daug gražių momentų iš liet. kat. 
parapijų darbuotės praeityj’e, 
kartu nurodant konkrečias prie
mones tolimesnei veiklai. Kalbė
tojas kėlė didelį susirūpinimą dėl 
bolševikų agentų skverbimosi ir 
bandymo daryti įtakos Amerikos 
lietuvių tarpe. Kan. Končius baig
damas savo kalbą pasiūlė įsteigti 
katalikų veikimo centrą Niujorke. 
Tai būtų kat. informacijos cent
ras, koordinuojąs liet. kat. veiklą 
Amerikoje ir palaikytų ryšius su 
Amerikos hierarchija. Po plates
nių pasisakymų nutarta tokį kat. 
veikimo centrą sudaryti, o suma- 

(Nukefta į 8 psl.)

Katalikių moterų 
suvažiavimas
kaip spaudoje jau buvo skelbta, 
Įvyks spalio 10-11 d.d. Toronte, 
Prisikėlimo parapijos III augšto 
salėje.

Suvažiavimo programa:

Savaitės įvykiai
Su dideliu dėmesiu lauktasis Eisenhowerio - Chruščiovo pasita- 

mas nieko sensacingo nedavė.. Pagal oficialų komunikatą, sutarta 
visas politines problemas spręsti taikiu būdu — derybomis; atnau
jinti derybas dėl Berlyno artimoj ateity ir kol kas nedaryti viena
šališkų ėjimų; iš anksto paruoštą planą pateikti suinteresuotiems 
kraštams; Vokietijos reikalu nieko nesutarta, nes Chruščiovas už
sispyręs pripažinti dvi Vokietijas; atominių sprogdinimų ir nusigink
lavimo reikalu atnaujinti derybas JT rėmuose arba šalia jų. Dėl 
prekybinių mainų nepadaryta jokios pažangos, o kultūrinius ry
šius sutaria pagyvinti. Prez. Eisenhowerio kelionė, kuri buvo nu
matyta lapkričio mėn., atidėta pa- •--------------------------- ------------
vasariui. joj buvo mirtinai sužeistas Cey-vasariui. joj buvo mirtinai sužeistas Cey-

Bavo atsisveikinimo kalboj, lono premjeras Saliamonas Ban- 
perduotoj NBC televizijos, Chruš- įdaranaike. Sargybiniai žudiką su- 
čiovas padėkojo amerikiečiams už ■ gavo sužeidę jį i koją. Pasirodė, 
malonų priėmimą, pažymėjo ge- i kad tai budistų gydytojas-vienuo- 
rėjančius abiejų kraštų santykius ; lis. Manoma, kad jis keršijęs 
ir pasileido į komunitsinės siste-; premjerui už Įvedimą Ceylone 
mos liaupsinimą. Čia jis pasirodė vakarietinės medicinos, kurios 
kaip prapagandistas, užsimojęs nepakenčia vietiniai gydytojai, 
Įtikinti klausytojus, kad komuniz-jiaudoją primityvius gvcvjnp. btį-.

nė (rėmėsi net šv. Raštu); citavo 
statistikas, pavyzdžius, kad padi
dintų Įspūdį, bet žinantiems tai 
buvo aiški propaganda.

Atšilusi nuotaika
N. Chruščiovo vizito JAV ant

roji pusė rado palankesni atgarsį 
plačiojoj visuomenėj. Po drama
tiško susikirtimo Los Angeles su 
burmistru ir kt. kalbėtojais bei 
grasinimo nutraukti vizitą ir grįž
ti Maskvon nuotaika pasikeitė 
abiejose pusėse. Vašingtonas pa
veikė priėmimų organizatorius 
sušvelninti toną, o Chruščiovas, 
pastebėjęs, kad pirmosios jo kal
bos savo priekaištavimais erzino 
amerikiečius, irgi sušvelnėjo. Pri
ėmimas San Francisco mieste jau 
buvo malonus, be susikirtimų, iš
skyrus labai griežtus pasikalbėji
mus su darbo unijų vadais, ir 
Chruščiovo nuotaika pakilo. Ji iš
silaikė iki vizito galo. Pitsburge 
jam buvo parodyta bene daugiau
sia palankumo iš vietinių parei
gūnų ir visuomenės. Oficialiame 
priėmime jis nors ir užsiminė 
apie socializmą kaip pranašesnę 
sistemą, tačiau nebegrasino ir sa
kė, kad pačių amerikiečių reika
las pasirinkti ūkinę sistemą. Ban
ketas pirmą kartą Chruščiovo ke
lionėj buvo pradėtas Įprastine 
malda, ir Chruščiovas padėkojo

prašė pasigailėti ano “pakvaišu- ' 
šio žmogaus”. Nauju premjeru 
paskirtas buvęs švietimo min. Da- 
hanajake, anksčiau buvęs mark
sistas, dabar — neutralistas. Vi
same krašte paskelbtas karo sto
vis, nes prisibijoma sąmyšio. Cey- 
lone gyvena 10.000.000 žmonių, 
kurie yra pasidalinę į Tamil ir 
Sinhalese kalbines grupes. Pra
ėjusį pavasarį sudėtinė Banda- 
ranaike vyriausybė iširo pasi
traukus marksistams. Valdyti li
ko viena laisvės partija, kuri turi 
tik vieno balso daugumą parla
mente.

Britų kraštų Bendruomenės 
konferencijoje Londone dalyva
vo 10 kraštų ir 7 kolonijos. Ka
nadą atstovavo finansų min. D. 
Fleming ir prekyb. min. G. Chur
chill. Jie svarstė klausimus, lie
čiančius visą britų bendr. kraštų 
ūkinį gyvenimą. Kanados atstovai 
siūlė panaikinti visus importo su
varžymus iš dolerio kraštų, nes 
britų sterlingas esąs pakankamai 
stiprus ir turėtų būti laisvai iš
keičiamai. Britai pažadėjo tai pa
daryti tik po rinkimų.

Vėl krizė Argentinoj N
Vos pasibaigė viena krizė, su

kelta karinių vadų, prasidėjo ki
ta, sukelta komunistinių ir pero- 
nistinių darb. unijų. Prez. Fron-

Spalio 10 d. 9 vai. ryto pamal
dos šv. Jono Kr. bažnyčioje. Po 
oamaldų bendri suvažiavimo da
lyvių pusryčiai šv. Jono Kr. pa- 
apijos muzikos studijoje. Po pus

ryčių visos atstovės vyksta i Pri
sikėlimo parap. III augšto salę.

Suvažiavimo darbotvarkė ši:
1. Atstovių registracija,
2. Suvažiavimo atidarymas,
3. C V-bos Dvasios Vado žodis,
4. Prezidiumo ir komisijų su

darymas,
5. Pranešimai: a) skyrių, b) 

“Moters” red. ir admih., c) 
CV-bos ir reviz. komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. Įstatų keitimo reikalas,
8. ČValdybos rinkimai,
9. Rev. komisijos rinkimai,

10. Suvažiavimo uždarymas.
Darbotvarkei Įpusėjus, maž

daug apie 3 vai., pietūs visoms su
važiavimo dalyvėms Prisikėlimo 
parap. I augšto salėje.

Spalio 11 d., tuoj po Sumos. — 
agaoė Prisikėlimo parap. III a. 
salėje. Į šią agapę maloniai kvie
čiamos visos suvažiavimo dalyvės 
ir visos Toronto abiejų skyrių na
rės. Centro Valdyba.

Varšuva. — Čia vykusiame 
tarptautinės parlamentarų unijos 
suvažiavime komunistinių kraš
tų — §. Vietnamo ir S. Korėjos 
— prašymai priimti i uniją at
mesti. Priimta N. Zelandija ir 
Venezuela.

už ją, aiškindamas, kad tai tai- dizi, pirmasis po 30 metų išrink- 
kos kelias, kuriuo einą visi Sov. demokartimu budu, pernai is- 
Sąjungos dvasininkai. Padėko- ®j° laimėtoju komunistų ir pero- 
jo taipgi vietos vyskupui J. mstų balsų persvara. Dabar sios 
Wright už viešą kvietimą priimti grupės kelia savo reikalavimus, 
jį kaip geri šeimininkai. Pagaliau nors prez. Frondizi sakosi nieko
baigdamas savo kalbą Chruščio
vas prasitarė: “Teduoda mums 
Dievas galios išspręsti problemas 
protu, o ne jėga”. Tai galbūt pa
tiko amerikiečiams, kurie nepa
stebėjo, kad ateistas Chruščiovas 
juos tuo būdu mulkina. Kaip Hit
leris, taip ir Chruščiovas panau
doja visa, kas jo tikslui naudinga 
— ir Dievą, ir Marksą, ir grasini
mus, ir pagyrimus ... Pitsburge 
Chruščiovas išpopuliarėjo savo

joms nepažadėjęs. Prezidento po
ziciją apsunkino ūkinės refor
mos, siekiančios stabilizuoti kraš
to valiutą bei kylančią infliaciją. 
Tuo tarpu jos lauktų vaisių neda
vė, ir krašte susidarė opozicija 
prieš prez. Frondizi politiką. 100 
unijų paskelbė gen. streiką, ku
ris gerokai suparalyžavo kraštą. 
Kariuomenė buvo pašaukta tvar
kai palaikyti, o vyriausybė pasiry
žo uždaryti komunistų partiją.

laikrodžiu, kuri nuėmęs nuo ran
kos ir padovanojęs jį pasveikinu
siam bei davusiam cigarą Mesta 
įmonės darbininkui. Kiekvieną 
panašų mostą Chruščiovas laikė 
palankumo pareiškimu komuniz
mui. Kai vienoj vietoj pastebėjo 
majuojančią mergaitę, sakė, esą 
ji sveikina komunizmą, kurį jis 
atstovaująs ir kuris galįs išgelbėti 
taiką.

Paskutinis Chruščiovo kelionės 
etapas buvo Vašingtonas ir Camp 
David, kur įvyko pasitarimai su 
prez. Eisenhoweriu. Sekmadienį 
pastarasis nuvyko į pamaldas. N. 
Chruščiovas gi atsisakęs, nes tai 
esą pritrenktų Sov. Sąjungą. Į 
aerodromą sekmadienio vakare jį 
palydėjo viceprez. Nixon.

Nužudytas premjeras
Šešiais šūviais savo rezidenci-

Kairas. — Prez. Nasseris yra 
pakviestas ir dar šį rudenį vyks 
aplankyti Indiją.

AMERIKOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS — 
MASONAS
AP snaudos agentūros prane

šimu, JAV valstybės sekretorius 
Christian Herter, Buffalo mieste 
buvo apdovanotas Gourdas .neda
liu už gausius nuopelnus “maso- 
nerijai žmonijai ir valstybei”. Sį 
masonų vadovybės nutarimą pra
nešė G. E. Bushnell, didysis ško
tų ordino mistras. Tai devintas 
šios rūšies apdovanojimas. Įžy
mybių tarpe, gavusiu Gourdas 
medalį, yra buvęs JAV ores. H. 
S. Truman ir miręs Švedijos ka
ralius Gustavas V.
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Reformuotą tikėjimo vadovė- Į darni išpažinčių savo biuruose

4 paskelbė Kanados United m t c
Church specialus komitetas, svars 
tęs reformos reikalus keletą me
tų. Pagal jį, maldos už mirusius 
esančios priimtinos. Daugumas 
protestantų tai neigia sakydami, 
kad žmogus nuteisiamas jau mir
ties valandą ir todėl nesą pras
mės besimelsti. Priimti betgi 
skaistyklos buvimą U. Church at
sisako ir toliau. Pragarą pripažįs
ta, bet ne kaip amžinos bausmės 
būklę, o kaip nutolimą nuo Die
vo. Laikų pabaigoje nė vienas 
nebūsiąs paliktas pasmerktas. 
Žmogaus siela be kūno negalin
ti gyventi. Pastarasis tvirtinimas 
yra pats nelogiškiausias ir prieš
tarauja pagrindinėms U. Church 
tiesoms. Naujasis vadovas rodo, 
kaip toli U. Church nusireforma- 
vo. Kanadoj U. Church sudaro po 
katalikų didžiausią paskirą pro
testantų grupę. Po jos eina ang
likonai.

• Anglikonų palinkimas į ka
talikybę Britanijoj didėja — ra
šo “The Church of England News
paper” ryšium su pastoriaus Har
ris pašalinimu iš parapijos už lai
kymąsi katalikų apeigų. Jam gin
ti esąs sudarytas specialus komi
tetas, randąs paramos dvasinin
kų ir pasauliečių tarpe. Britani
joj veikianti The Church Union 
organizacija, kuri viešiai remia 
katalikų apeigų Įvedimą angliko
nų dievnamiuose. Daug kur jų 
pamaldos jau vadinamos nebe 
“holy communion”, o “Mass”. Jų 
metu vartojamos žvakės varpelis 
ir pan. Taipgi tikintieji raginami 
eiti išpažinties. Kaikurios Mišių 
dalys laikomos lotynų kalba. 
Laikraštis ragina šį palinkimą ka- 
talikyben sustabdyti įsakant jo ša
lininkams arba laikytis anglikonų 
apeigų arba pereiti Katalikų Baž
nyčion. “

• Savo brevijorių popiežius Jo-

Mat, popiežius pastebėjo, kad sve
čio brevijorius gerokai nudėvė
tas ir pasiūlė savąjį, išleistą 1956 
m. Pastorius Rea yra anglikonų 
brolijos vienybės su šv. Sostu at
statyti pirmininkas. Brolija yra 
Įsteigta 1926 m. ir leidžia savo 
žurnalą Reunion. Be to, popiežius 
priminė savo svečiui, kad dirbant 
vienybėje reikia būti labai nuo
lankiu, kantriu bei mokančiu 
laukti Dievo valandos ir kelti po
zityvius Įrodymus, paliekant kol 
kas nuošaliai dalykus, kurie ski
ria bei užgauna.

• Išpažinti vėl įsiveda Vokieti
jos protestantai liuteronys. Miun
chene Įvyko suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 2.000 protestantų, 
kurie nutarė grąžinti išpažintį. 
Dviejuose dievnamiuose buvo 
Įrengtos specialios vietos, ilg-ir 
(klausyklos, ir daugumas dalyvių 
pirmą kartą savo gyvenime atliko 
išpažinti. Kaikurie pastoriai jau 
anksčiau tai praktikavo, klausy-

bą zakristijose. M. Liuteris savo 
raštuose pripažino išpažinties rei
kalingumą, jei jos nori; išpažintis 
prieš Komuniją esą nereikalin
ga. 17 šimt. išpažintis liuterionių 
tarpe išnyko. Liuterio nuodėmių 
atleidimo formulė buvo ši: “Ar ti
ki, kad mano atleidimas yra Die
vo atleidimas?”. “Taip” — atsa
ko atgailotojas. “Kaip tiki, taip ir 
tebūnie. Jėzaus Kristaus mūsų 
Viešpaties, pavedimu aš atleidžiu 
tavo nuodėmes vardan Tėvo, Sū
naus ir šv. Dvasios. Eik ramybė
je”. Nežiūrint geros valios, pro
testantų pastoriai neturi nuodė
mėms atleisti galios, einančios iš 
Kristaus tradicijos keliu, ir todėl 
išpažintis tėra pamaldumo pobū
džio.

• Atgailą už nuodėmes pagriež- 
tinti bei reofrmuoti siūlo Romos 
kunigų mėnraščio Vita pastorale 
redaktorius kun. Stefano Lame- 
ra. Pasak jo, atgaila, skiriama po 
išpažinties, turėtų būti baudžiamo 
ir gydomo pobūdžio. Esą tikintie
siems reikėtų skirti tam tikrą 
bausmę pvz. anksti keltis, susilai
kyti nuo rūkymo, nuolankiai pri
imti nuoskaudas, pažeminimą, li
gą, padaryti kam nors gero, ap
lankyti švenčiausįji ir pan.; arba 
pasiryžti apvaldyti savo silpnybes 
pvz. išpuikusiam nekalbėti apie 
save bent vieną dieną.

• Fatimos Marijos sąjūdžio kai- 
kuriuos pertempimus pastebėjo 
William O. Brady, St. Paul, JAV, 
arkivyskupas ir priminė biulete
nyje “The Catholic Bulletin”, kad 
tikintieji į religiją žiūrėtų blai
viai, vengtų nepakantumo bei 
grasinimų. To paties laikraščio 
vienas straipsnis kalba net apie 
pasireiškusį ligūstą fanatizmą, ku
ris esąs būdingas sektoms. Kata
likai esą turi remtis šv. Raštu ir 

i Bažnyčios autoritetu.
• Dirbti fabrikuose pradėjo ke

li anglikonų pastoriai Britanijoj, 
sekdami Prancūzijos katalikų ku
nigų pavyzdžiu. Vienas jų John 
Strong, Bedfordshire miestelio 
pastorius, 43 m., turįs dviejų vai
kų šeimą. Jis atsisakė metinės 
algos $2.100 ir gyvena iš fabriko 
uždarbio — $28 savaitei. Pasak jo 
ir jo kolegų, tai geriausias būdas 
atgaivinti anglikonų religinį gy
venimą (praėjusių Velykų sekma
dienį iš 27 milijonų Britanijos 
anglikonų pamaldose dalyvavo 
tik vienas dešimtadalis).

Važiavimo mokykla
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50 
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

įvairus siuntiniai
r

Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

■

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

nuo 10% iki 40%. ' 1
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą vaistų katalogą Nr. 2. j
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA- 1 

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką. !

Siunčiame fN D A ČTI I sn^arJ’tus ir apdraustus ivai- 
paprastu ir VIA v rAj I \J rius siuntinius.

Turime .pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžia
gas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudalytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

Pasikeitimai Sovietu Sąjungoj
Amerikon Chruščiovas tai pamė
tysiąs pats iš pirmo žvilgsnio. Tai, 
žinoma, nereiškią, kad gyvenimo 
lygis Sovietų Sąj. Chruščiovo lai
kais nebūtų pakilęs. lę^vienas 

5 
metus, dabar atvykęs uf matąs 
kiekviename žingsnyje: Pastebįs 
tai jau lėktuve iš palydovių uni
formų, patiekalų ir visos aplin
kos. Maskva jau turinti ir trafiko 
problemų, nes judėjimas padidė
jęs, o žmonės prie jo nepripratę, 
ypač tie, kurie atvykstą iš provin
cijos. Dėl to tai Maskvoje judė
jimo nelaimių bei aukų skaičius 
esąs vienas iš augščiausių pasau
lyje. Maskvos policijai tai sudarą 
didelę problemą. Automobilių 
betgi visoje Sov. Sąj. per metus 
pagaminama vos 10Q.000, iš kurių 
pusė paleidžiama į rinką priva
tiems žmonėms. Kelių., tinklas 
esąs pastaraisiais metais praplės
tas, tačiau tik tarpe didųūesčių. 
Taigi motorai Sov. Sąj. jau už
gulę, bet ji dar toli nuo motorų 
amžiaus, ypač lyginant Su JAV, 
kur per metus pagaminama 5 mi
lijonai automobilių ir kur kelių 
sistema tam pritaikinta., ^ov- Sąj. 
automobiliai dominuoją ,fįk did
miesčiuose ir ant didžiųjų kelių, 
jungiančių didmiesčius. Kitur jų 
nėra išviso. Ir visas gyvenimas 
nuošalesnėse vietose dar visiškai 
idiliškas.

Jis pateikia pavyzdžiu Salty- 
kovkos miestelį, iš Maskvos pa
siekiamą mašina per 40 min., o 
elektriniu traukiniu per 35 min. 
Ten esą apie 7-8.000 gyventojų. 
Daugelis dirba Maskvoje, o ten 
ramiai gyvena mažyčiuose name
liuose, į darbą važinėdami trau-

Amerikietis žurnalistas H. E. 
Salisbury, ilgokai gyvenęs Sov. 
Sąjungoj, passelbėeilę straipsnių 
JaV ir Kanados spaudoj. Juose 
autorius pateikia savo išvedžioji- ___ k
mus apie vykstančius pasikeiti- turistas, buvęs Sov. Sąj/prieš 5 
mus sovietų gyvenime. Esą po *.........................   - .
Stalino mirties 1953 m. Chruščio
vas maždaug per tiek pat laiko 
kaip ir Stalinas atsisėdo diktato
riaus kėdėn ir tuo tarpu neturi 
konkurentų. Jo valdymo metu 
varžtai atsileidę, teroras sušvelnė- 
jęs ir buvusios panaikintos pri
verstinio darbo stovyklos. Mask
voje esą pilna asmenų, netgi įs
taigose buvusių Sibiro stovyklo
se, o dabar dirbančių Kremliaus 
planams, iš tokių jis mini moksli
ninką P. L. Kapicą, kuris eilę me
tų sėdėjęs namų arešte Zvenigo- 
rode netoli Maskvos. Taipgi sė
dėjęs Sibire lėktuvų konstrukto
rius Andrei N. Tupolev, kuris yra 
suplanavęs TU-104 ir EU-114. 
Visdėlto Salisbury, cituodamas 
santykių su užsieniu komiteto pir
mininko G. A. Žukovo pareiški
mą, kad Sov. Sąjungoj nebesą nė 
vieno politinio kalinio, suabejoja. 
Jis netvirtina, kad visos priversti
nio darbo stovyklos uždarytos, 
tačiau kaikurios jų esančios tik- 
railikviduotos. Pvz.* esanti panai
kinta Vorkutos stovykla, kur 1953 
m. vasarą įvyko sukilimas. Šim
tams jos tarnautojų buvę paves
tos šoferių vietos Maskvoj. Taip
gi nesą vergų stovyklų Karagan
doj, Novosibirske, Kolymoj. Jų 
vietoj esą įrengiamos patalpos 
samdytiems darbininkams. Auto
rius betgi pamini, kad taip esą 
užsienio žurnalistams prieinamo
se srityse. Iš to anaiptol neplau
kia išvada, kad Sov. Sąjungoj pa
naikintos visos priv. darbo sto
vyklos. Juk suėmimai tebeina, ir 
nevienas jau atsidūrė Sibire ant
rą ir trečią kartą.

Salisbury vaizdžiai aprašo Mas
kvoj vykstančią spekuliaciją do
leriais ir užsienio gaminiais. Esą 
už $1 siūlo 30-50 rb. Rusams, 
vykstantiems užsienin, leidžiama 
išsivežti tiktai $40.

Antisemitizmo valdžia nesklei- 
džianti, bet žmonėse tebesama 
nemažai. Prisimenamas 1952 m. 
žydų nacionalistų procesas, kuria
me buvo kaltinami 25 asmenys. 
Sušaudytas buvęs poetas įeik S. 
Fefer, raud. armijos kapitonas ir 
Stalino garbintojas. Ir šiaip daug 
žymių žydų išnykę. Iš .1942 m. 
įsteigto žymiųjų žydų antifašis
tinio komiteto, kuriam priklausė 
24 asmenys, likę gyvi tik du — 
Uja Ehrenburg, rašytojas, ir Li
na S. Stern, mokslininkė. Dar ir 
dabar žydai nepriimami nei Į ka
ro mokyklas, nei i diplomatinius 
institutus. Patekti jiems Į univer
sitetus, esą, nelengva. Nė vieno 
vadovaujančių laikraščių redakto
rius nesąs žydas. Religiniai žydų 
dalykai labai sunkiai gaunami. Iš 
viso žydų Sov. Sąjungoj esą apie 
2 mil.

Rašydamas apie religiją, Salis
bury, mini jos atsigavimą net jau
nimo tarpe; pvz. tikybinės jung
tuvės tapusios madingu dalyku, 

i Tikybinės sektos, pvz. baptistai, 
turį daug jaunimo. Pasak auto
riaus, patirtis parodžiusi, kad ko
munizmas negali atstoti žmogui 
religijos, nors komunistų vadai to 
negali suprasti ir nepakenčia idė
jų, kurios ateina ne iš komuniz
mo.

šeštajame savo serijos straips
nyje H. Salisbury kalba apie ūki
nę dabartinės Sovietų Sąjungos 
padėtį bei užsimojimus.

Pasak jo, užsimojimas pavyti 
Ameriką ir pralenkti šiai genera
cijai yra neįmanomas, nes dis
tancija per didelė. Nuskridęs

kiniu. Jei ten užklystąs automo
bilius, gyventojai, ne vien vaikai, 
subėgą žiūrėti kaip kokio dyvo. 
Nei vienas procentas iš jų neturį 
telefono, namukuose jokių pato
gumų, vandenį nešąsi iš šulinių 
ir t.t.

Maskvoje vykstą plačios sta
tybos. Namai dabar statomi jau 
patogesni. Butai tebestatomi, esą, 
nedideli, bet jau kiekvienas turįs 
virtuvę ir vonią, kaikurie įsiren
gtą net šaldytuvus. Palyginus su 
anksčiau statytaisiais valstybi
niais namais, kuriuose bent 8 šei
mos, teturėdamos po vieną kam
barį, turėjo bendrą virtuvę, nau
jieji buteliai atrodą kaip dangus. 
Tik dabar žmonės pradedą įgyti 
vietelę, kurią galį pavadinti sa
va, galį išsivirti valgyti savoje vir
tuvėje ar išsimaudyti vonioje ne
laukę eilės ir nepasibarę su kai
mynais. Maskvoje gyvenimas esąs 
pradėtas organizuoti, bet tik mies
te. Už jos ribų esą nejuntama jo
kio miesto veikimo.

Miesto gyvenimas dar nesiver
žia ir jokių atžalų į aplinką nelei
džia. Kai Vakarų pasaulyje did
miesčio artėjimą* važiuodami jo 
link pajuntame jau už kelių de
šimčių mylių, kai Sov. Sąj. jis pa
matomas tik į jį įvažiavus. Esą, 
kai Maskvą stebi*iš lėktuvo, glau
džiai aplink ją matai tik žaliuo
jančius miškus, vingiuojančias 
upes ir bangoujančius laukus. Jo
kių priemiesčių. Miestas, esą, au
ga, gyvenimas modernėja, ta
čiau dar toli tie laikai, kada toji 
pati Maskva įsipins į viso krašto 
gyvenimą kaip organiška jo dalis. 
Pasak Salisbury, Chruščiovo am
žiaus tam tikrai neužteks.

Mirties salos
(Tęsinys iš praeito nr.)

Išaušus — kova buvo visiškai 
baigta. Tesigirdėjo tik sužeistųjų 
priešmirtiniai dejavimai. O ba
lansas 41 lavonas ir penki sužeis
ti kaliniai buvo pergabenti atgal 
į Anzer salą. Du iš jų mirė pa
kely. Trys likusieji po stipria sar
gyba patalpinti i gydomąjį dis
panserį ... , -

. Nebuvo nę|. vienas iš tų. trijų 
vyrų likviduotas. Pagijus,*jiems 
tebuvo pridėta po 10 metų, ku
rie atėmė jiems viltį kada* nors 
palikti Solovkas gyviems ar įni
rusiems. Pvz. ukrainiečiui Petro 
Nesterenko buvo amputuota ko
ja. Tuomet jis atkreipė ypatingą 
dėmesį į savo rankas ir patapo 
vienu ir garsiausiu batsiuviu sa
loj. Kiti du — ukrainietis ir to- 
toris išgijo kaip reikiant, tačiau
— su dešimčia metų didesne ka
lėjimo našta paliko Šolovkose ... 
gal amžinai...

Tąip baigėsi vienintelis ir la
bai neįprastas kėsinimasis pa
bėgti iš Solovkų...

Kristaus sekėjai .
Solovkų salose ir visose kitose 

kalinimo vietose bei vergų darbo 
stovyklose Sovietų Sąjungoj dir
bo ir kentėjo tuo metu apie 15 
milijonų žmonių. Tai tie žmonės, 
raudonųjų vergai, iškasė Balto
sios jūros kanalą ir kitus milži
niškus perkasus, kaip Maskva- 
Volga, Kuzbas, pastatė Baikalo - 
Amūro geležinkelį, o taip pat
— Turksybo ir Maskvos - Minsko 
susisiekimo linijas. Tai vienas gal 
Hitleris buvo kaltas, kad tie ver
gai nespėjo dar pastatyti “Sovietų 
diktatoriui specialių rūmų” Mas
kvoje. Tačiau visi darbai dar bus 
padaryti. Pritrūks cemento ar ki

Kaip Sovietu Sąjunga rėmė Hitlerį

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINE ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St Hamilton, Ont. Tel. JA. 84686. Ponia V. Juraitis. 
M Douglas St.. Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevlčienė. 
1762 Whitehall Drive, London, Ont. Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kndukis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
•ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Savimwkai S. ir A. Kaluza

Kaip žinia, prieš puldama Len
kiją, kas neabejotinai reiškė pa
saulini karą, Hitleris pasistengė 
užsitikrinti sau Stalino pagalbą, 
už ją padovanodamas Pabaltijį, 
Lenkijos valdytas Gudijos bei Uk
rainos žemes ir Moldaviją. Rug
pjūčio 23 d. buvo pasirašyta vad. 
Molotovo-Ribbentropo sutartis, o 
rugsėjo 1 d. prasidėjo karas. Ano 
meto Vokietijos ūkiniai ir kari
niai vadovai bijojo karo, nes ne
numatė jokių galimybių išsiversti 
ūkiškai, kai visos jūros bus užblo
kuotos. Jau rugpiūčio mėn. anuo
metinis karo ūkio bei ginklaivmo 
valdybos viršininkas gen. G. Tho
mas per vyr. štabo viršininką gen. 
Keitelį pasiuntė Hitleriui atitin
kamą memorandumą, paremtą 
tiksliais statistiniais duomenimis, 
nurodydamas karp negalimumą. 
Hitleris betgi štabo viršininkui 
atsakė labai trumpai: “Mano pu
sėje yra Sovietų Sąjunga”.

Hitleris tada be abejonės turė
jo galvoje rugpiūčio 19 d. pasira
šytą kredito susitarimą, kuris 
1940 m. vasario 11 d. buvo pa
keistas prekybos sutarties. Jau 
pagal pirmąjį susitarimą Sovietų 
Sąjunga buvo pasižadėjusi 12 mė
nesių bėgyje nacių Vokietiją pa
remti maistu ir karui svarbiomis 
medžiagomis. Tarp kitko buvo nu
matyta, kad Sov. Sąjunga duos 
Vokietijai 1.000.000 tonų pašari-

f-

nių javų bei daržovių, 900.000 to
nų naftos gaminių, 500.000 tonų 
fosfatų, 50.000 tonų geležies rū
dos, 300.000 tonų geležfes, 100. 
000 tonų chromo rūdos, 100.000 
tonų medvilnėj o be to, platinos, 
mangano, medžio ir t.Į.

Prasidėjus rusų-vokiečių karui 
1941 m. D. Britanijos premjeras 
parlamente paskelbė, kad anoji 
sutartis Sovietų Sąj. buvo vyk
doma ir Vokietija jau iki karo 
pradžios buvo gavusi netik 1.000. 
000 tonų žibalo, tepalų ir benzi
no, o taip pat kitų gyvybinių pre
kių, bet be to, sovietai leidę ja
ponams geležinkeliais per visą S. 
Sąjungą Vokietijon nugabenti 
500.000 tonų volframo, vario, ci
no, gumos ir* tt.

Pagal sutartį Vokietija turėjo 
taip pat atitinkamus kiekius pre
kių eksportuoti į Sovietų Sąjun
gą,* tačiau ji to nepajėgė. Ji tik iš 
pradžių dar šiek tiek dksportavo, 
o vėliau visai liovėsi, nes viskas 
buvo patiems reikalinga. Maskva 
betgi tylėjo, savcrĮsipareigojimus 
vykdė, nes buvo suinteresuota, 
kad karas truktų kuo. ilgiau, kad 
išsektų abiejų kariaujančiiy>usių 
pajėgos. Transportai į volnetiją 
tebebuvo siunčiami iki pat pasku
tinės minutės.

Dabar Sovietų Sąjunga tuos sa
vo žygius teisina reikalu sutvir
tinti pozicijas prieš jų pačių, esą, 
numatytą karą.

Toronto SLA 236 kuopos įkūrimas
Priežastys, kurios vertė įkurti 

Toronte Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kuopą, buvo kelios. 
Svarbiausia jų, tai Kanados lietu
vių pašalpinės draugijos, pasiva
dinusios Sūnų ir Dukterų vardu 
prokomunistinė veikla vietinių 
lietuvių tarpe.

1926-30 metų laikotarpy, nau
ja lietuvių imigracijos banga Ka- 
nadon, gausiai papildė Sūnų ir 
Dukterų draugijos eiles. Daugu
mas naujųjų narių galvojo, kad 
be šalpos nelaimės atvejuje čia 
bus galima išvystyti grynai lietu
višką kultūrinę veiklą. Bet taip 
galvojančių buvo labai apsirikta, 
aūnų ir Dukterų d-jos vadovybė 
patriotiškai galvojančius narius 
pradėjo rūšiuoti į gerus ir blogus. 
Vieni jų buvo laikinai suspenduo
jami, o kiti tiesiog pašalinami. 
Ypač d-jos valdyba griežtai šalin
davo tuos narius, kurie atvirai 
priešinosi komunistinėms tenden
cijoms.

Tokių faktų akivaizdoje ir kilo 
mintis steigti Toronte SLA kuo
pą, kadangi šios organizacijos 
fraternatinė ir tautiniai lietuviš
ka kultūrinė veikla Kanados lie
tuviams buvo gerai žinoma iš 
Amerikos lietuvių spaudos.

1934 m. šių eilučių autorius 
pradėjo susirašinėti su tuometine 
SLA Centro Valdybos sekretore 
P. Jurgeliūte, iš kurios buvo gau
tos informacijos kuopos steigimo 
reikalu. Tų pat metų spalio 7 d. 
Jono ir Onos Indrelių namuose 
buvo sukviestas steigiamasis kuo
pos susirinkimas.

Pirmaisiais nariais įstojo: Jo
nas ir Ona Indreliai, Augustas ir 
Elzbieta Frenzeliai, Justas Juška,

tokios rišamosios medžiagos, tai 
pavaduos vergų kraujas ir jų pra
kaitas. Pritrūks medžio galima 
bus imti pakaitalu kalinių kau
lus ... Ateinančioji generacija 
pastatys dar diktatoriui specialius 
palocius...

O įkalintųjų tarpe buvo įvai
riausių žmonių. Kaikuriuos bend
rai ir paskirai noriu čia paminėti.

Pradėjo temti.. Sniegas krito Į 
žemę sunkiais gniužulais. Mes bū- 
vom“vedami iš darbo. Staiga prie 
šiaurinių vartų išgirdau kažkokį, 
labai dar man* neįprastą, triukš
mą. Kažkas tenai šaukė:

— Jūs — velniai! Antikristai 
jūs esate!... Judošiai!...

Netoli vartų — pamačiau di
delę minią. Gal apie šimtą asme
nų. Dauguma buvo moterys bal
tomis (sniego baltumo!) skarelė
mis. Jos buvo suklupusios ant ke
lių. Apie dvidešimt sargybinių 
visaip mėgino jas pakelti ir pa
statyti ant kojų. Deja, jiems tai 
nevyko. Moterys, vos pastatytos, 
vėl suklupo ir šaukė. Po šauksmo 
pasigirdo giesmė:

“Tegul Kristus atsikelia, tegul 
Jis išblaško mūsų priešus ... Mes 
eisime paskui Ji, mes seksime 
Jį...”

Sargybinių viršininkas šaukė:
— Kelkitės, kelkitės!...
Vienok tas nieko negelbėjo. 

Minia ir toliau klūpojo ir trau
kė giesmę:

“Tave, o Kristau, mes meldžia
me ... Tavęs, o Dieve, mes pra
šome ... Savo prisikėlimu išgel
bėk mus...”

Jų maldos žodžiuose ir giesmėj, 
atrodė, tiek daug jėgos, kad net 
GPU sargybiniai buvo tarytum 
bejėgiai ką nors padaryti besi
meldžiantiems. Kaliniai, kurie 
buvome tolėliau pradėjom verk
ti...

— Ką tas viskas reiškia? — pa
klausiau šalia savęs stovėjusį ka
linį. — Kas tai per žmonės? Ko 
jie nori? ...

— O, tai tu dar nežinai? Matyt, 
dar naujokas čia?... Tai yra 
Kristaus sekėjai. Tai žmonės he
rojai ...

Kristaus sekėjai ir toliau gie
dojo. Vėjas nešė sniegą ir didele 
jėga bloškė į jų veidus, į pražio- 
dytas gerkles. Tačiau jie — nesi
liovė giedoję...

Tie, kurie yra torturuojami da
bar, balsu garbina Tąjį, kuris bu
vo kankintas ir nukryžiuotas 
prieš dvidešimt šimtmečių ...

Pagaliau, prieš minią pasirodė 
augšta figūra ir galingu balsu su
šuko:

— Baikit komediją!...
Kas toji figūra? O gi — tai ari

stokratijos palikuonis, dabar vi
siškas raudonųjų pakalikas, bu
vęs kunigaikštis, o dabar — So- 
lovku salų vienas iš kalinių ko
mendantų Trubeckoj. Jo pirmta
kai buvo dideli sosto rėmėjai ir 
Ramanovų dinastijos garbintojai, 
ši rusų šeima buvo itin gerai ži
noma carinėje Rusijoje. Jie bu
vo carų jėgos ir Rusijos graikų 
ortodoksų tikėjimo ramstis. Vy
ras atrodė inteligentiškas ir gra
žiai nuaugęs. Jis save skaitė tikru 
Solovkų dievu ir be jokio pasi
gailėjimo šaudė tuos, kurie pri
pažino kitą Dievą.

— Baikite tą savo komediją, 
dar kartą jums kar

S. PIDHAINY
Išvertė Pr. Alšėnas

Trubeckoj.
Kiekvienas jau žinojo šitokį 

“pakartojimą”. Tai reiškia, jog 
betkokia kaina turi būti tvarka 
atstatyta. *

Apie šimtas sargybiniu tučtuo
jau pradėjo suraišioti neklauža
das Kristaus pasekėjus ir, tary
tum malkas, krauti i roges. Jie 
perdaug nesipriešino, tik vadino 
sargybinius velniais ir antikris
tais; Po kokio pusvalandžio jie 
visi buvo pakrauti Į roges ir iš
gabenti į “Mali Zaičiki” salą.

Kas buvo tie Kristaus sekėjai? 
Iš kur jų kilmė ir nusistatymas? 
šios grupės Kristaus sekėjų šak
nys veda į vieną vienuolyną Ku- 
banės kazokų teritorjoje. Po re
voliucijos komunistai vienuoly
ną uždarė, o vienuolius — išvai
kė arba įkalino. Išvarytosioms 
vienuolėms buvo įsakyta tuojau 
ištekėti ir užmiršti apie vienuolių 
pašaukimą. Deja, atsirado itin 
kieta vienuolių grupė, kuri griež
čiausiai atsisakė vienuolyną ap
leisti. Jos sunkvežimiais raudono
sios armijos pagalba buvo išga
bentos į šiaurės darbo stovyklas.

Kristaus sekėjai atsisako nau
doti betkokią jėgą ar ginklus 
prieš savo priešus. Jų rezistenci
ja pasyvi. .Komunistų valdžią jie 
apšaukė Antikristo valdžia. Jie 
sako, kad visi tie, kurie yra val
džioj yra velniai, o tie, kurie jų 
klauso nusidėjėliai ir nešvarūs 
žmonės. Jie visi susilauksią dide
lės bausmės kitame pasaulyje.

Žemės gyvenimas — jų akimis 
— turi visiškai mažą vertę. Jie 
tvirtai tiki i pomirtinį gyvenimą. 
Jų teigimu, klausyti įsakymų to
kios valdžios, kaip komunistų, yra 
didelė nuodėmė. Todėl nė vienas 
iš jų ir neklausė GPU nurodymų. 
Suimti ir kalinami, jie neatsaki
nėjo ir tardytojų jokius klausi
mus, netgi i tokius paprastus, 
kaip: vardas, pavardė, gimimo 
vieta ir t.t. Visi jie perėjo dide
lius kankinimus ir mušimus, bet 
visvien neatsakinėjo į GPU jo
kius klausimus. Jų visas gyveni
mas koncentracijos stovyklose, 
buvo tik numerių gyvenimas. Jie 
buvo šaukiami tik numeriais, nes 
niekas nežinojo jų vardų nei pa
vardžių. Tarpusavyje vadinosi 
broliais ir seserimis.

Komunistai nepajėgė jų pa
laužti kankinimais. Vienintelė iš
eitis — iššaudyti juos visus. Jie 
ir mėgino tai padaryti. Tačiau 
pamatę, kad Kristaus pasekėjai 
eidavo į sušaudymo vietas su pa
sitenkinimu, džiaugsmu ir nema
tytu ryžtingumu, jie ir to atsi
sakė.

Teroras — į juos neveikė. Kris
taus sekėjų judėjimas plėtėsi ir 
stiprėjo. Jų pėdomis nuėjo net 
tie. kurie pirmiau juokėsi iš jų.

šis judėjimas, galima sakyti, 
buvo desperatiškas priešinimasis, 
iššauktas sovietų valdymo baise
nybių. Kristaus sekėjai neturėjo 
savo veiklai jokios programos ar
ba gairių ateičiai. Jie tik atmetė 
visa tai, ką buvo atnešęs į Rusi
ją bolševizmas. (B.d.)

Viktoras ir Ona Dagiliai, Adomas 
ir Ona Kuniučiai, Jonas ir Mari
ja F. Yokubynai. Po kurio laiko 
kuopos nariais tapo: Antanas ii 
Bronė Kavaliūnai ir Stasė Bie
liauskienė.

Šis būrelis entuziastų padėjo 
pagrindus tolimesnei kuopos eg
zistencijai ir veikai. {

Pirmąją kuopos valdybą suda- 
Tė: pirm. J .Yokubynas, vicepirm. 
J. Juška, prot. sekr. V. Dagilis, 
f in. sekr. O. Indrelienė (šias pa 
reigas ji ir dabar tebeina), ižd. ir 
organizatorius A. Frenzelis.

Prieš 25 metus suminėti SLA 
236 kuopos pionieriai buvo pačia
me savo amžiaus žydėjime, kupi
ni energijos ir ryžto, mėgstą dai
ną, meną ir bendrai kultūrinę 
lietuvišką veiklą. Tąja linkme ir 
buvo nustatytos darbo gairės. Be 
neretai rengiamų vakarėlių su 
vaidinimais ar kitomis kultūrinė
mis pramogomis, kiekvienais me
tais kuopa ruošdavo Toronto lie
tuviškajai visuomenei iškilmin
gus Vasario 16 d. minėjimus. Kad 
priaugančioji karta nepamiršta 
savo gimtosios kalbos, susirūpin
ta lietuviškos mokyklėlės steigi
mu. Tam įgyvendinti iš SLA 
Centro gauta finansinė pagalba, 
o iš Lietuvoje veikusios Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti atėjo 
parama vadovėliais ir knygomis. 
Šio rašinio autorius buvo mokyk
lėlės organizacinio komiteto pir
mininkas.

Tenka pastebėti, kad mokyklė
lės įsteigimas tuometinėse sąlygo
se nebuvo lengvai sprendžiamas 
reikalas. Mokyklai buvo reikalin
ga ne vien vadovėlių ir mokytojų, 
bet svarbiausia — mokinių! Pra
dėta lankyti šeimas, turinčias mo
kyklinio amžiaus vaikų, prašant 
tėvus leisti vaikučius į steigiamą 
mokyklėlę mokintis * lietuviško 
rašto, čia susidurta su nelaukta 
kliūtimi. Kaikurie tėvai griežtai 
reikalavo, kad mokyklėlėje būtų 
dėstoma ir tikyba, kiti gi buvo 
prieš tokį reikalavimą. Tačiau dė
ka tuometinio šv. Jono Kr. para
pijos klebono kun. Barono šis rei
kalas buvo palankiai išspręstas.

SLA Toronto 236 kuopa visuo
met buvo jautri ir tėvynės Lietu
vos reikalams. Kuopa 1939 m. au
kojo Klaipėdos pabėgėliams pa
remti. 1940 m. Lietuvai atgavus 
sostinę Vilnių, aukojo Vilniaus 
krašto reikalams. '

Daug gražių prisiminimų iš 
bendradarbiavimo su SLA Cent
ru, iš daugelio šios kilnios orga
nizacijos seimų, kuriuose tekda
vo dalyavuti kuopos atstovu. O 
kiek Įvairių įvykių savoje kuopo
je! Gaila, kad ištiktas ligos jau 
kelinti metai nebeturiu galimy
bės aktyviai reikštis kuopos veik
loje, kurios eilėse prabėgo tiek 
daug gražaus laiko ir kūrybingo 
darbo.

Norėčiau pareikšti pagarbą 
SLA Toronto 236 kuopos valdy
bai ir nariams, kurie su pasiry
žimu dirba savosios kuopos ir vi
so Susivienijimo labui, tuo prisi
dėdami prie lietuviškų idėjų įgy
vendinimo.

Lai antrieji 25 metai bus leng
vesni ir našesni!

Jonas Yokubynas.

Keliones iš
Lenkijos suvaržė

Lenkijos vyriausybė paskelbė 
naują pasų įstatymą, kuris išva
žiavimo į užsienius reikalą su
prastina ir palengvina, betgi turi 
kabliukų, kurie praktiškai išva
žiavimą dar pasunkina. Neseniai 
vidaus reikalų ministerija įstai
goms išsiuntinėjo slaptą bendra- 
raštį, kuriuo įsakoma užsienio pa
sų neduoti “politiškai neaiškiems 
asmenims”. Instrukcija reikalau
ja, kad pirma būtų nuodugniai iš
tirta prašytojo politinė praeitis ir 
jo klasinė kilmė. Spauda jau ku
ris laikas puola tuos, kurie išvykę 
į užsienius išjuokią socialistinę 
santvarką ir Lenkijos vardą gadi
ną Vaakrouse. Tokie žmonės esą 
teikią amunicijos reakcinėms jė
goms, kurios Vakaruose kovoją 
prieš Lenkiją.

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside

Tel. RO. 6-6611 — CH. 4-1285
Pradedantiems pirmos 2 vai.

Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai pa
imame pamokai iš namų. Vė
liausios laidos automobiliai — 
standartiniai ir automatiniai.
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Naujieji ateiviai Kanados gyvenime
Prie Ontario vyriausybės šie-iterijos skelbimai turėję nepapras- 

met įkūrus Pilietybės skyrius ui maeų atsiliepusiųjų skaičių iš
k. r ‘ 1  __ ■ I _ •. _ _ _     - . i T. a CNE parodoje buvo įrengęs sky

rių, turėjusi parodyti naujųjų 
ateivių įnašą į Kanados gyvenimą. 
Rugsėjo 12 u. įvyko parodos už
baigimo priėmimas mažumų laik
raščių atstovams, kurio metu bu
vo traukimas bilietų, paskirstyti 
skyriaus lankytojams dovanas — 
firmų paskirtus eksponatus.

Kadangi dr. M. Phillips, Pro
vincial secretary and Registrar 
General, kurio vadovybėje yra 
pilietybės skyrius, atvykti nega
lėjo, tai vyriausybę atstovavo jį 
pavadavęs Minister for Travel & 
Publicity B. L. Cathcart.

Priėmimo vadovas buvo R. J. 
Cudney, deputy minister, kuris 
pristatė kalbėtojus ir pilietybės 
skyriaus tarnautojus (D. R. Co
lombo ir, pasak jo, “very able as
sistant” mūsų tautietę V. Judzen- 
tavičiūtę) pakviestiesiems laikraš
čių redaktoriams, leidėjams ir 
dienraščių bei vyr. žinybų atsto
vams.

Minister Cathcart pasidžiaugė 
proga kreiptis į etninių laikraščių 

' atstovus ir paskaitė kalbą, kurią 
dr. Phillips norėjęs pats pasaky
ti. Joje buvo iškelti naujų ateivių 
atsiekimai Kanadoje. Atsižvel- 
gian i visus sunkumus, jų indėlis į 
Kanados ūkį per taip trumpą lai
ką. yra didesnis nei kas galėtų 
tikėlis.

Buvę pasigirdę balsų prieš imi
grantus, kuriuos tam tikra maža 
gyventojų dalis vadina “antros 
rūšies žmonėmis”. Paroda įro
džiusi, kiek daug tie “antrosios 
rūšies žmonės” sugebėjo pasiekti. 
Jei kas darytų atranką pagal at-'

visos Kanados, u* net iš Japoni
jos. DėKoaamas redaktoriams bei 
lėmėjams už bendradarbiavimą, 
reišKe vilų, kad ir ateityje ryšiai 
nenutrūKS.

Mažumų spaudos klubo vardu 
atsaKė jo pirmimnKas Mr. Baier, 
leidėjas voKiečių laikraščio "To- 
rontoer Zenung”, įteikdamas 
min. Cathcart albumą iškarpų iš 
mažumų spaudos su j.D. karalie
nes Elzoiems 11 nuotraukom.

Toliau Kalbėjo miesto burmist
ras N. Phillips. Ilgai teiravęsis, 
jis pagaliau supratęs, kad mažu
momis vadinami visi ne anglo 
saksai. Priklausyti toms grupėms 
nesąs joks minusas, nes turėda
mi Kitokių ir senų tradicijų, jie 
galį daugiau įnešti į Kanados kul
tūrą. imigrantai turį didžiuotis 
savo tėvynėmis, redaktoriai turė
tų nuolat įtaigoti skaitytojams, 
kad tos tradicijos būtų ir vaikų 
vaikams skiepijamos. Jis didžiuo- 
jąšis būdamas burmistru žmonių 
nežiūrint jų kilimo nei rasės. Pra
šė redaktorius kelti laisvės fake
lą ir skleisti žodį, kad mes čia 
esame pasiryžę dirbti demokrati
jos išlaikymui visame pasaulyje, 
jis siekiąs padėti etninėms gru
pėms, kur ir kaip tik galįs. Jis 
jaučiąsis jiems artimas, nes jo tė
vukai kilę iš Lietuvos.

Po vakarienės ir kalbų vyko bi
lietų traukimas. Buvo skirta 20 
prizų, kurie bus juos skyrusių jų 
firmų pasiųsti tiems, kurių bilie
tai buvo ištraukti.

Pilietybės kyriaus parodoje 
buvo išstatyti baltų nutrią kailiai, 
kokių visame pasaulyje nėra. Jas 

siekimus, imigrantai tikriausiai; atsivežė į Kanadą vienas čekas, 
būtų išrinktųjų tarpe. i pabėgęs nuo komunistinės san-

Mažumų laikraščiai turį skatin- > tvarkos, sugebėjęs išauginti bal
ti savo tautiečių savim pasitikę- tąsias nutrias. Maskvos žemės 
jimą tolimesniems užsimojimams. ■ ūkio ministerija jį pakartotinai 
Skelbimai mažumų laikraščiuose kvietusi grįžti, bet jis net nieko 
buvę labai efektingi — jo minis- jiems neatsakė.

Galvosūkis
NYTimes sekmadienio laidoje 

turi “15 naujienų klausimų”, kū
nuos reikia atsakyti “kas yra 
kas” ir “kur atsniKo kas?”. Vie
nuoliktu klausimu rugpjūčio 29 
d. laiaoj buvo klausiama: “Mask
va praėjusią savaitę pranešė, kad 
Latvijos ministro pirm, pavaduo
tojas E. K. Barkiavs buvo paša
limas už “tautines tendencijas”. 
Paroaykite šalia esančiam žemė
lapy, sun iš trijų Pabaltijo vals- 
tyoių yra Latvija”. (Pabaltijo 
valstybes sužymėtos A, B, C).

Stebisi iš Žukovo
Buvęs prie nacių okupacijos 

Vilniaus radiofono oendradarbis 
Albinas Žukauskas, “vilnietis”, 
kaip čia kaikurie save skirsto, “T 
B” Nr. 66 puola savo artimą to 
laiko bendradarbį Jeronimą Cicė
ną už šio mintis “Naujienų” “Die
nos SKevelurose”. Tas pats Žu
kauskas ne taip seniai ištisu 
straipsniu pasisakė prieš prof. K. 
Pakštą. Žiną stebisi, kaip atrodo, 
šis "vumetis' tai daro savo asme
niška iniciatyva.

Šumausko statistika
Motiejus šumauskas, premje

ras, naudodamasis lietuviuose pri
imta tradicija žvelgti praeitin — 
ne ateitin, atidarydamas po 19 
metų pagaliau atstatytą geležin
kelį šeštokai - Alytus, įrodinėja, 
kad “prieš karą automobilinių ke
lių dengtų asfaltine danga beveik 
neturėjome, kai dabar esą jau 
net 2.000 km. O sunkvežimių kas
met gaunama 6 kartus daugiau 
nei iš viso buvo “buržuazinėj Lie
tuvoj” ... Kažkodėl šumauskas 
nesinaudoja “buržuazinėj Lietu
voj” taip mėgtu terminu — “prie 
caro Lietuvoj nieko nebuvo . . .” 
Ar buvo tada ir tada kur kitur — 
nesvarbu. Sakysim kiek gi tos as
faltinės dangos 1940 metais bu
vo toj pačioj šumausko “didžio
joj tėvynėj”? Koks naivus ir pri
mityvus propagandinis galvoj i-

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
A. BALČIUS

mas!
"Kauno skulptorių dirbtuvė”
Visdėito, atrodo, gamina nebe 

Stalino arba Chruščiovo biustus, 
kaip prieš 20 metų, kada Salomė
ja Neris rašė “Dainas apie Stali
ną”. Pagal “TB” ir “T” Kauno 
Dailininaų Centrinėj Studijoj, 
Kur randasi parodos salė ir atski
ros studijos, baigiamos tokios 
sKulptūros kaip Roberto Antani
nio "Jūratė ir Kastytis”. Tas pats 
skulptorius yra padaręs dabar Pa
langą puošiančią “Eglė žalčių ka
ralienę”. V. Žuklys dirba prie tri
jų skulptūrų “Kapsukas”, “Kai
mo laiškanešė” ir “Kolūkietis”. 
H. Zalensas — bareljefą hitleri
nio genocido aukoms, vardu 
"Žmonės būkite budrūs”.

Elektrinis ežeras
V. Uždavinys, “T. Balso” ko

respondentas, įdomiai, kur kas 
įdomiau, nei savo politiniuose ra
siniuose, aprašo savo kelionę po 
Vievio apylinkes. Ten jis užtikęs 
prie Pastrėvio naują ežerą vardu 
"Elektrinis”.

Konkurentas “Tėviškės 
Žiburiams”?
“Tėvynės Balsas” neseniai pra

dėjo spausdinti vaikams skyrių

“Tėviškės Žiburėlis”. Vedamas 
įdomiai, kultūringai ir lietuviškai.

Iš naujo stato paminklą 
Dariui ir Girėnui
Stalinizmo siautėjimo laikais 

kauniečiai įvairiomis progomis 
prie Dairaus ir Girėno kapo Kau
lio kapinėse reikšdavo savo pro
testą prieš nežmonišką terorą, ku
ri uaoar jau ir patys rusai pa
smerkė. Tai nepatiko tuometi
niams padlaižiams ir jie pamink
lą sunaikino. Esą jis “blogai pa
statytas”. Rugpiučio 10 d., kaip 
rašoma iš Lietuvos, Kaune karių 
kapinėse veik toj pačioj vietoj pa
dėtas kertinis akmuo rausvo gra
nito su įrašu “Čia bus pastatytas 
paminklas Dariui ir Girėnui”. Ta 
proga Danutė — dr. Maštarienė 
vėl plūdo "buržuazinius naciona
listus”, kurie pasivogę tėvo pa
minklo sąskaitos pinigus. (Sovieti
nės karių kapinės yra Augštuo- 
siųose Šančiuose. Juose jau yra 
bendras žuvusiems paminklas. At
rodo, kad ten bus statomas ir Da
riaus ir Girėno paminklas. “Tie- 
soie” aprašant šias iškilmes buvo 
kalbama apie “karių kapines”. 
Dabartinėje oficialioje kalboje tai 
nebereiškia nepriklausomos Lie
tuvos karių kapų buv. Vytauto 
prospekte. Red.).

NUOŠIRDUS AČIŪ!
AL. GIMANTAS

Mūsų spaudoje jau nemažai bu- jdos dydžio, skelbiančios apie lie-
vo rašyta apie lietuviškosios krep
šinio rinktinės viešnagę ir pasi
sekimus P. Amerikoje. Beveik 
kiekvieną tokį aprašymą lydėjo ir 
netaip jau malonus, bet labai

Dar dėl Vl-sios Kanados
Lietuvių Dienos Hamiltone

VATIKANO VALSTYBĖ
Naujoji Vatikano valstybė šiais, siniai tribunolai, kur galutinai

metais atšventė savo atgaivinimo 
trisdešimties metų sukaktį. Kon
kordatas, pasirašytas 1929 m. bir
želio 6 d., išrišo problemą, kuri 
vargino Bažnyčią šešias dešimtis 
metų, kai Italija užėmė Romą ir 
popiežius užsidarė Vatikane. 
Problema buvo kaip išsaugoti po
piežiaus nepriklausomumą nuo 
pasaulio valdovų įtakos ir kad 
tuo pačiu metu popiežius būtų 
laisvas nuo moderniškosios di
džiųjų valstybių administracijos.

Popiežius Jonas XXIII, kaip ir 
jo du pirmtakai, karaliauja ant 
108 akrų žemės ploto, iš visų pu- 

• siu apsupto ne vien Italijos,' bet 
’ ir paties Romos miesto. Tai ma

žiausia pasaulyje valstybėlė. Po
piežius Pijus XII II Pasaulinio 
Karo metu išsaugojo Vatikaną 
nepaliestą nors mūšiai ėjo prie 
pat vartų.

Keturiasdešimt devynių tautų 
diplomatai prie šv. Sosto veikė be 
jokio trukdymo visą karo metą. 
Harold Tittman, Amerikos diplo
matas, dirbęs kartu su Myron 
Taylor, asmenišku prezidento pa
siuntiniu prie popiežiaus Pijaus 
XII, stebėjo drauge su kitų tautų 
diplomatais karo eigą iš Vatika
no. Nei Italijos fašistai, nei Vo
kietijos naciai nepalietė popie
žiaus neutraliteto ir nei nebandė 
kištis į diplomatų veiklą Vati
kane.

Vatikano miestas šiandien turi 
visas nepriklausomos valstybės 
ypatybes: teritoriją, piliečius ir 
valdžią. Popiežius yra Vatikano 
valdovas. Jis yra visų įstatymų 
vykdytojas. Čia yra didieji dva-

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos veistos, kuris palengvino 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmę 
kartę mokslas atrado nauja gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežejimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

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

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garse;:* 
mokslinio instituto.

Dabar ši naujo gydymą priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

! išsperndžiamos visos bažnytinės 
bylos, liečiančios katalikus visa
me pasaulyje. Ten kriminalinių 
prasikaltimų labai nedaug. Jei 
Vatikano policija pagauna kišen
vagius minios spūstyje, juos per
duoda Italijos policijai, ir jie tei
siami už Vatikano sienų.

Vatikano valstybės sienos yra 
geriausiai sergimos. Siena tarp 
Vatikano ir Italijos yra paženk
linta balta linija ant žemės. Iš 
atvykstančių lankyti popiežiaus 
rūmus nereikalaujama jokio do
kumento. Bet gi šveicarų policija 
tiria visu atsargumu kiekvieną 
lankytoją, norintį lankyti patį Va
tikaną, reikalaudama asmens do
kumentų.

Vatikano valstybė yra taikin
giausia, tačiau trečdalis iš tūks
tančio jos gyventojų yra po gink
lu. Jie yra prisiekę kovoti iki mir
ties ginant šventąjį Tėvą, bet pir
moj vietoj jie žino, kad tikrasis 
Jo šventenybės saugumo ginklas 
yra dvasia.

Šveicarų policija jau 454 metai 
|eina tas garbingas pareigas. Jie 
yra rinktiniai jaunuoliai, pasi
šventę popiežiui, tinką toms pa
reigoms fiziškai ir intelektualiai. 
Primdami Vatikano pilietybę, ne
praranda savosios. Be to, Vatika
no piliečiais yra kardinolai, gy
veną Romoje, gyveną čia amba
sadoriai ir pasiuntiniai 60-ties 
tautų, Šv. Sosto tarnautojai, jų 
žmonos, tėvai, vaikai, broliai ir 
seserys. Ir, be abejo, pats po
piežius.

Mažytės Vatikano parapijos kle
bonas pranešė, kad praeitais me
tais turėjęs 15 laidotuvių ir nei 
vieno krikšto. Atrodytų, kad Va
tikano valstybė yra išmirštanti, 
bet taip nėra. Nauji diplomatai ir 
tarnautojai palaiko Vatikano vals 
tybę visada jauną, energingą ir 
gyvą-

Mažoje popiežiaus valstybėje 
yra patogumų ir nepatogumų. 
Nepatogumas yra tas, kad kiek
vienas privalo būti Vatikane 
prieš 11 vai. 30 min. nakties. Pa
togumas, kad nemokama jokių

mokesčių ir galima pirktis Vati
kano krautuvėje, kur viskas 15% 
pigiau.

Vatikanas talpina savyje di
džiąsias pasaulio vertybes. Vien 
tik masinė architektūra primena 
visa krikščioniškąjį laikotarpį. 
Imperatoriaus Konstantino padė
ti pamatai prieš 16 šimtmečių te
belaiko milžinišką Vatikano pa
statą. Tik čia pamatysi didžiųjų 
menininkų kūrinius ir aplankysi 
509 metų senumo biblioteką, vie
ną iš garsiausių pasaulyje, ir tik 
čia rasi seniausi archyvą.

Moderniškiausia radijo stotis, 
pasiekianti visą, pasaulį, trans
liuoja trisdešimčia skirtingų kal
bų, tarp kitų ir lietuvių kalba. 
Vatikanas turi savus pinigus ir 
pašto ženklelius.

B. Mikalauskas.

Praėjus I-jai L. Dienai taip pat 
Hamiltone, kaip ir VI-tajai, mūsų 
spaudoje buvo rašoma ir prašoma 
rengėjų atkreipti dėmesį ir ne- 
užtęsti programos kalbomis. Tai
gi, Vl-ji LD vėl Hamiltone ir vėl 
iškalbę jom dvi valandas su mažu 
priedu! Matyt, dabartiniai LD 
rengėjai anuos minėtus pageida
vimus per keletą metų pamiršo...

Jeigu buvo noras ir reikalas(?) 
turėti daugiau kalbėtojų, tai visai 
natūralu ir logiška aprėžti kalbė
jimo laiką. Pvz. kiekvienam svei
kinimui duoti apie 3 min., o pa
grindinei kalbai apie 20 min. Tai 
buvo galima padaryti įrašant pa
kvietime mažą pastabą, kad taip 
daroma laiko taupumo sumeti
mais. Blogiausiu atveju pats ko
miteto pirmininkas, baigęs savo 
pranešimą, galėjo paprašyti kal
bėti galimai trumpiau.

Nebuvimas užėjimo ant scenos į 
tiesiai iš fronto pusės mums at- į!
ėme apie 20 minučių brangaus 
laiko kalbėtojų kelionėms ten ir 
atgal. Vaizdžiau pasakius, tai bu
vo toro ntiečio kelionė į Hamilto
ną per Montrealį ir atgal! Atrodo, 
būtų buvę nesunku nukelti nuo 
scenos pulpitą su mikrofonu ir 
pastatyti ant grindų. Praėjus rei
kalui vėl grąžinti ten, kur reikia. 
Tai būtų netaip gražu, bet prak
tiška ir patogu. Kalbėtojas būtų 
fietik girdimas, bet ir visiems 
matomas.

Toliau, užsitęsus kalboms, bu

Ne visi gerai mokosi
Dr. Zigmas I." Januškevičius žmonės, sužinoję tos ligos prie- 

Kauno medicinos instituto direk- žastis, saugąsi. Veiklumas, atleti- 
torius, su kitais sovietiniais dele- ka. mankštos geibi tos ligos iš- 
gatais atvykęs į tarptautinį medi- rengti. Ar geibi jos išvengti ir rie- 
kų suvažiavimą Čikagoje spaudos' balinio bei cukrinio maisto stoka, 
konferencijoje papasakojo kaiką taip ir nepasakė.
apie gydytojų darbą Lietuvoje. Jų 
algos esą svyruoja nuo 750 rublių 
pradedantiems iki 24.000 rublių 
mėnesiui. Kas tokią didelę algą 
gauna nepasakė. Moterų gydyto
jų esą apie 70%, nes vyrų dau
guma anksčiau techniką studi
javę.

Paklaustas dėl nutukimo ir cuk
raus ligos atsakė, kad tos ligos 
nesudarą problemos. Žmonės esą 
mokomi daug nevalgyti ir nenu
tunką. Tik jis nepaaiškino, kodėl 
tų pamokymų neklauso partijos 
ir valdžios didžiūnai, kurie, kaip 
matome laikraščių nuotraukose, 
yra smarkiai nutukę. Ne tik Snieč 
kus, Venclova ir daugumas di
džiųjų, bet taip pat ir provincipos 
“darbuotojai”.

Cukraligė prieš karą Lietuvoje 
buvusi pasireiškusi. Sirgę, kurie 
perdaug riebiai bei per saldžiai 
valgę ir mažai judėję. Per karą ji 
išnykusi. Matyt, dėl to, kad tokių 
pavojingų valgių trūko. Dabar

Paklaustas ar jie turi kokių 
naujų vaistų nuo vėžio, džiovos 
ir kitų nuožmių ligų, atsakė, kad 
turi, bet jie dar esą bandymo pro
cese. Už poros ar trijų metų tik
rai turėsią ...

Paklaustas ar bent pusė gydy
tojų priklausą partijai, atsakė, 
kad nemanąs...

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite CNR DABAR

Sumokėsite vėliau
Pradedant $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
menesių ilsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pat gali būti finansuojamos.
• Visokie petogomei dienes ir nekties kelionėms.
e CNR leidžia veltui vežtis 150 svan| bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI j RYTUS 

IR VAKARUS.

SUPTO'ont/nenfa/ ir //jįntinenfal

Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės 
j Canadian National bilietų agentūras.

CAN A D I A N N A T I O N AL R A I LWAYS

ii
svarbus konstatavimas — sporti
ninkai pelnė Lietuvai ir jos rei
kalams laurus, bet rinktinės glo
bėjus ir organizatorius dar vis 
slegia didi ir vos tik pastebimai 
mažėjanti skolos našta. Gražu, 
kad išvykos dalyviai iš savo ki
šenės aukojo nemažas sumas as
meniškai įvairioms išlaidoms, ku
rių visados susidaro betkurios iš
vykos metu, tuo labiau užsienin 
(o ką jau bekalbėti apie jųjų pra
leistas darbo dienas, atlyginimą), 
bet mūsų, likusios visuomenės 
dalies pareiga būtų vieningai, kad 
ir ne po daug, prisidėti prie di
džiųjų skolų mažinimo, parodant, 
kad rinktinės užnugary stovėjo ir 
tebestovi Kanados ir JAV lietu
viškoji visuomenė.

* Tokiomis mintimis besivado
vaujant, prieš kiek laiko teko 
kreiptis į malonius šio laikraščio 
skaitytojus, kviečiant savąja au
ka, nedidele — vos vieno dolerio, 
prisidėti prie to itin svarbaus lie
tuviškųjų reikalų reprezentacijai 
įvykio — sportininkų išvykos pa
rėmimo. Itin džiugu, kad greito
mis atsiliepė visa eilė tautiečių, 
kurių dalis atsiliepė ne su $1, bet 
ir daugiau. Sąraše pirmaisiais įra
šyti V. M. Paukščiai iš Scarboro, 
unt., paaukoję $10, toliau sektų 
J. Glizickas iš Sudbury, Ont., au
kojęs $5. Tris dolerius atsiuntė J. 
Nacevičius iš Toronto, Ont. Po $2 
malonėjo atsiųsti V. Bružas ir A. 
Sinkauskas iš Sudbury, Ont., J. 
Zu bričkas ir K. Naudžius iš To
ronto, V. Stankūnas iš Montreal, 
Que. Po $1 aukojo: J. čipkus iš 
budbury, St. Čepas, A. Saulis abu 
iš Toronto, J. Petraškevičius, Br. 
Staškevičius, A. D. visi trys iš 
Montrealio. Tėvas ir sūnus, dr. 
J. Sakalauskas ir Algis Jonas Sa
kalauskas. iš Surrey Centre, B.C. 
Įsidėmėtina, kad paskutinysis au
kotojas vos 8 metų vyrukas, sky
ręs auką iš labai kuklių savo su- 
taupų. Viso buvo surinkta $36, 
prie kurių pridėjus savąją auką, 
adresu: Lithuanian Basketball 
Fund, Account No. 21921, Chica
go Savings and Loan Association, 
6245 South Western Ave., Chica
go 36, Ill., pasiųstas $38 čekis. Gi 
aukotojų sąrašas pristatytas vie
nam iš sportininkų išvykos orga
nizatorių ir palydovų P. Petru- 
čiui, gyv. Čikagoje.

Didi padėka visiems aukoju
siems, o taip pat ir “Tėviškės ži
buriams”, kurių administratorius 
turėjo papildomo darbo ir susi
rašinėjimo. Visiems aukotojams, 
išskyrus A. D. iš Montrealio ir A. 
Šaulį iš Toronto (neturėta adre-

i tinas reikalas buvo išimti iš prog
ramos abu monologu. Tokiu bū
du, laiką taupant vienur bei ki
tur po keliolika minučių, galėjom 
sutaupyti apie valandą, kas būtų 
žymiai geriau atsiliepę į auditori
jos klausytojų ir programos daly
vių nuotaiką.' '

Nereikia pamiršti, kad be mū
sų pačių, mes dar turėjome ir iš 
kitaip kalbančio pasaulio atsto
vų. Jie atėjo mūsų pakviesti. Jie 
pamatyti mūsų meno, pasiklausy
ti mūsų muzikos, dainų; pamaty
ti mūsų tautinių šokių, tautinių 
drabužių. Ir va, mes jiems rodė
me kalbų “meną” net dvi valan
das. Todėl dabar labai abejoju, 
ar daugiau jie pas mus beateis. 

Pagaliau ir mes patys nevisi 
buvom matę ar girdėję savojo me
no atstovus. Ir mes atėjom jų 
pamatyti, išgirsti ir tuo pačiu pa
gerbti. Bet visų mūsų gerus no
rus, susidomėjimą gerokai suma
žino ilgos valandos, fizinis nuo
vargis. 

Dėl salės
irgi reikėtų šį tą priminti. Taigi 
reikia apgailestauti, kad buvo at
sisakyta nuo puikios “Palace” te
atro salės! Jei tuoj po gaisro ne
buvo žinoma, kada bus vėl atre
montuota, tai dar gerai prieš mū
sų šventės pradžią, jau buvo žino
ma, kad savo koncertui ja galė
sim pasinaudoti. Erdvioj, puikioj 
ir gerai vėsinamoj salė j ir tos va-1 , . x. . . . , .
lados gerokai būtu sutrumpė j u-Į ^siųsti pimgu gavimo pakvt-

tuvių rinktinės atvykimą ir būsi
mas rungtynes, priedui, tokio pat 
uyozio raidėmis apačioje pažy
mint, kad tai “Kepresentantes ue 
Lituama Libre!”. Kur ir kada po
kario metais Pietinėje Amerikoje 
garsiau ir įspūdihgiau nuskam- 
uejo Lietuvos ir lietuvių vardas, 
kaip po šios, taip svarbios ir nau
dingos, musų Krepšininkų išvy
kos' Dar daugiau, jei jau turimi 
beveik visi laikraščių ir savaitraš
čių atsiliepimai apie mūsų rink
tinę, tai dabar pradeda' ateiti 
įvairių mėnesinių žurnalų egzem
plioriai, labai palankiai ir nuo
širdžiai įvertiną lietuviškąsias 
gastroles jau visos eilės sporto 
Komentatorių plunksnomis.

P. Petrutis pasakoja, kad jei 
lietuviai būtų priėmę visus turė
tus ir vis naujai gaunamus pa
kvietimus žaisli visame Pietinės 
Amerikos žemyne, jie vargu ar 
iki Kalėdų būtų grįžę namo. Ve- 
nezuelos valstybinė rinktinė pati 
siūlosi atvykti Čikagon pas lietu
vius krepšininkus. Jie patys už
simokėtų ir kelionę, reikėtų tik 
pasirūpinti sporto varžybų suor
ganizavimu ir jų išlaikymu. Pa
reiškė noro atvykti ir kitos iški
lios komandos. Taipgi, ir mūsiš
kiams galioja visa eilė pakvieti
mų kitais metais vėl atsilankyti 
P. Amerikos kraštuose. Nepapras
tai šiltai sportininkus visur suti
ko ir Lietuvos bei JAV diploma
tinių misijų nariai. Visur sekė 
priėmimai, banketai, pristatymai. 
Eilė amerikiečių diplomatų prie
kaištavo savo Valstybės Departa
mentui, girdi, kodėl iš Vašingto
no nebuvę jiems pranešta apie 
mūsų sportininkų atvykimą. Ki
tą kartą, vienoje ambasadoje tie
siai buvo pareikšta, kad Valsty
bės Departamentas pirma turėjo 
atsiųsti šią sportininkų ekipą, o 
tik po to vicep. R. Nixoną. Esą, 
nebūtų buvę tokių antiameriki- 
nių išsišokimų, jei pirmiau spor
tininkai būtų atidarę čiabuvių 
širdis.

Valandų valandomis būtų ga-
Įima klausytis visų tų pasakoji-

sios. Atsisakymo motyvai nuo 
minėtos salės nelabai žinomi. Ma
no asmenišku spėjimu, buvo dvi 
oriežastys: pirmoji — R. Kilmo- 
nytės negalėjimas atvykti ir pa
kelta salės nuoma po remonto. 
Tos dvi priežastys ir sudarė bai
mę galimo deficito. Kas dėl R. 
Kilmonytės, tai labai abejoju, 
kad jos buvimas mūsų šventėje 
tik kaip viešnios būtų sutraukęs 
kiek didesni svečių skaičių.

Kalbant apie deficitą, reikėtų 
pasakyti, mano manymu, kad di
desnė lietuvių bendruomenė, šiuo 
atveju Hamiltono, niekad jo ne
turės, jei išlaidų pozicija nebus 
apsunkinta kokiu nors pasaulinio 

(Nukelta į 6 psl.)

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai, 

kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte.

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys.

Galima gauti marškinių, 
kelnių ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
v berniukams.

Garsūs nuo 
1868 metu 

27-FO-6

mų, kurie nepaprasUi įdomūs ir 
nesibaigią. Daug netikėtumų, ne
numatytų kliūčių, malonumų ir 
staigmenų, kiekviena diena vis at
nešdavo ką-nacsMaujo. jaudina n-, 
čio, gilaus. Kokie mieii ir nuošir
dūs P. Amerikoje gyveną lietu
viai, jųjų jaunimas, merginos, jų 
visų vaišingumas ir entuziazmas! 
Kaip sunkiai ir ilgai jie ruošėsi 
savųjų brolių iš šiaurės sutiki
mui^ pavaišinimui, apnakvydini- 
mui, vietos įžymybių apžvelgimui 
ir t.t. Daugely vietų išsiskiriant, 
ir išvykstantiems ir liekantiems, 
tiesiog ašaros riedėjo skruostais, 
nors tai buvo pirmosios pažintys. 
Niekad anksčiau vieni kitų ne
buvo matę, nepažinę. Sujudimas 
liko ir toliau. Pasirodo, visa eilė 
krepšininkų grįžę namo, pradėjo 
palaikyti gyvą korespondenciją 
su ten likusiais tautiečiais.

Ar yra slaptų svajonių? Kur jų 
nebus. Šios sudėties rinktinė bus 
ar, teisingiau, jau kaip ir išfor
muota. Turint daugiau laiko ir 
pasiruošimo, būtų galima sudary
ti rinktinę dar stipresnę, joje pa
liekant eilę dabartinių žaidėjų. 
Tada ... kodėl nepasukus naujai 
viešnagei ir lietuviškojo vardo 
garsinimui į Europos kraštus? 
Taip, tai drąsus, bet ir labai ver
tingas sumanymas, reikalausiąs 

sunkiai sudaro visos viešnagėsidardaugiauištvermėsir pasiry- 
vaizdą ir puikiai kalba apie lietu
viškojo krepšinio triumfo dienas 
Lotynų Amerikos kraštuose, štai, 
keletas didžiųjų laikraščių ant
raščių, imtu iš pirmųjų ar pasku
tiniųjų puslapių: “Basquete Sen- 
sacional Hoje: Lithuanian x Gau- 
chos”, “Equipo de Mucha Cate- 
goria es el American Lithua
nians”, “Equipo - Espectaculo el 
de los Lituanos”, “Grandioso De
but del American Lithuanians”, 

Aplaudido Triumfo de los Litua
nos Norteamericanos”, “Magnifi- 
■o Debut de los Lituanos”, “Los 

Sensacionales Basquetbolistas Li- 
Manos Debutan Hoy en la Capi
tal”.

Nors ir mažai kas iš mūsų mo
ta ispanų ar portugalų kalbas, 
bet iš pateiktų tekstų, kiekvienas 
galime suprasti bendrąsias pasta
bas ir susižavėjimą lietuviškuoju 
krepšiniu. O ką jau bekalbėti apie 
nuotraukas iš svarbesniųjų rung
tynių kritikiškesnių momentų, 
nuotraukas iš mūsų vyrų pasima
tymų su žymiaisiais įvairių kraš
tų asmenimis, priėmimais, apdo
vanojimais, spaudos pasikalbėji
mais. štai, didžiulis žalias plaka
tas, kurio raidės lygiai vienos pė-

tavimai. Ačiū ir tiems, kurie prie 
aukos prijungė ir savo malonius 
laiškus. Jei dar būtų skaitytojų, 
kurie norėtų savo auka prisidėu 
prie išvykos parėmimo, gali pini
gus siųsti virš nurodytu adresu 
ar, jei kam patogiau, šių eilučių 
ašėjui, kuris mielai tarpininkaus.

Įdomiu sutapimu, tą pačią die
na' kai iš “TŽ” buvo gauti surink
ti pinigai, pas Jūsų bendradarbi 
užsuko vienas iš sportininkų iš
vykos sumanytojų ir palydovų P. 
Petrutis, kuris atsivežė didžiuli 
glėbį plakatų, nuotraukų, laikraš
čių ir iškarpų, kurios labai ne-

žimo, bet, svarbiausia, lėšų. Jei 
tas reikalas neišsipręs teigiamai, 
veltui bus kalbos apie naują lie
tuviško krepšinio reprezenta
ciją, kuri taip svarbi ir visoje lais
vinimo ir pasaulio supažindinimo 
kovoje. Te mūsų sportininkai už
kariauja masių širdis, o politiniai 
veiksniai teranda veiksmingų 
priemonių jau supurentoje dir
voje. Panašiai buvo išsireikšta 
viename priėmime Niujorke, šie 
žodžiai labai tinka ir išo rašinio 
pabaigai.

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS 
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir,taiso visų rilių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ava., Toronto 8.
Tai. HO. 6*8252. 

G SW4NKAS

KURO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandų alyvos krosnių apatamavimas savo klijentams

-EIIAS ROGES
2221 YONGE STREET • TORONTO, ONTARIO
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Pavergtoje tėvynėje
Nuteisti mirti, šių metų liepos 

30 d. “LTSR augiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų teisinė kolegi
ja” nuteisė sušaudyti Zamauską 
Povilą, Juozo sūnų ir Medišauską 
Povilą, Prano sūnų, pripažintus 
dalyviais 1941 m. liepos mėn. nu- 

' žudymo 117 žmonių Antakalny II. 
Nužudytųjų tarpe “Tiesos” Nr. 
203 yra minimi:, gydytojas Frei- 
das, mokytoja Orvinaitė, “sovie
tinis darbuotojas” Goldbergas, 
siuvėjas Kaganas, advokatas Go- 
lombas. Iš anų žudynių skelbia
mų kaltininkų Ukmergės kalėji
mo viršininkas Kuzmickas Pra
nas, felčeris Giedraitis ir kiti, esą, 
jau seniai sulaukę bausmės, o du 
vyriausieji esą pabėgę į Vakarus. 
Nuteistas P. Zamauskas gimęs 
1905 m., Rusijoje, 1919 m. baigęs 
6 kl. gimnazijos ir grįžęs i Lietu
vą, į tėvų gimtąjį Paberžinės km. 
Vyžuonų valse., Utenos apskr. At
likęs karinę prievolę 1937 m. iš
ėjęs iš 1 p. pulko atsargon likti
nio viršilos laipsnyje. Spalio 2 d. 
buvęs priimtas pasienio policijos 
rajono viršininku. 1938 m. baigęs 
viešosios policijos valdininkų 
krusus. Vokiečių laikais dirbęs 
Ukmergės saugumo ir kriminali
nės policijos apygardoje miesto 
rajono viršininku. Po karo jis pa
sivadinęs muzikos mokytoju.

Antras nuteistasis Povilas Me- 
" dišauskas nuo 1922 m. buvęs Uk

mergės sunkiųjų darbų kalėjimo 
prižiūrėtoju ir sandėlininku. Ant
rosios okupacijos metu pradėjęs 
slapstytis. Iš Anykščių valse. Bi- 
kūnų apylinkės pirmininko gavęs 
pažymėjimą Medušo Povilo, Po
vilo sūnaus, ’ vardu ir pasidaręs 
Anykščių rajono “Bolševiko” kol
ūkio piemeniu, bet buvęs atpa
žintas ir suimtas. Teisme liudinin
kų tarpe minimas buvęs policinin
kas Varnas. Ar jis kaltintas, ne
aišku. Didžiausiais kaltininkais 
skelbiami Vaclovas Deveikis, ku
ris esąs “atsakingas už 12 tūks
tančių tarybinių žmonių nužudy
mą Pivonijos šile”, ir buvęs Uk
mergės miesto rajono policijos 
viršininkas Mečys Paškevičius, 
kuris dabar esą gyvenąs pakeista 
pavarde Čikagoje. Paduodamas ir 
jo tariamas ar tikras adresas.

Jurgis Briedikis, Kauno klini- 
kinės ligoninės chirurgas, dalyva
vo Miunchene rugsėjo 11d. pra
sidėjusiame Europos chirurgų 
kongrese. Į Miuncheną jis vyko 
per Maskvą.

Lietuvos durpių kraiką esą ruo
šiamasi eksportuoti į JAV. Res
publikos kuro valdyba gavusi už
sakymą ir pasiuntusi pavyzdinę 
siuntą.

Kur kurti buities (oro) muzėjų, 
dabar gana gyvai diskutuojama 
Lietuvos kultūrininkų sferose. 
Vieni siūlo jį įrengti prie Vilniaus 
- Kauno plento, o kiti gina Pažais
lį, pasiūlytą jau prieš keletą me
tų.

Liudo Giros 75 metų gimimo 
sukaktis rugpjūčio gale prisimin
ta visos Lietuvos komunistinės 
spaudos. Iš jo gyvenimo prisime
namas smulkiau tik bolševikinis 

' laikotarpis ir liga — Kremliaus 
ligoninėje, o vėliau Vilniaus Žvė- 

• ryno mediniame name, šiaip 
straipsniuose bandoma ir anksty
vesnę jo kūrybą priderinti dabar
tiniam masteliui.

Telšių “Mąsčio” trikotažo fab- 
; riko senosiose patalpose dabar 

esąs įrengtas pirštinių cechas, o 
naujosiose patalpose, kurios po

karo labai išaugusios, esą įrengti 
dažymo, mezgimo ir siuvimo ce
chai. Vyr. inžinierium yra V. La- 
savičius.

Lentvario “Kaitros” fabrikas, 
kuris gamina vonias, atšventė 10 
metų veiklos sukaktį. Jo vyr. in
žinierius P. Biedniaginas.

Kniukštą, buvusį “Sakalo” lei
dyklos direktorių, mini viename 
laiške iš Lietuvos, išspausdinta
me “Vilnies” rugsėjo 15 d. nr., 
kažkieno iš Palangos rugpjūčio 
20 d. rašytame: “O kitą dieną, kai 
išėjau iš vandenio į krantą, susi
tikau Knikštą — buvusį “Sakalo” 
leidyklos direktorių. Jis neseniai 
grįžęs iš “plačiosios tėvynės”, tai 
daug įdomaus papasakojo, pasi- 
kalbėjova”.

Akmenės cemento fabriko di
rektorių yra A. Spudulis.

Širvintų raj. Alionių kolūkyje 
šiemet išaugęs pavyzdinis kuku
rūzų derlius — 847 centneriai iš 
hektaro žalios masės. Pasižymė
jusi brigadininke Zuzana Motie
jūnienė, kuri būsianti apdovano
ta Didžiuoju aukso medaliu. Kol
ūkio pirm, yra Mykolas Pilipavi
čius, agronome Danutė Stankevi
čiūtė, traktorinės brigados briga
dininkas Vyt. Jakštas, o pasižy
mėjęs traktorininkas, kuris vie
nas apsėjęs 22 ha, Henrikas Gra
jauskas. Išviso buvę apsėta 37 
ha kukurūzais. Motiejūnienės 
brigadoje dirbę 9 moterys, kurios 
apdirbę 16 ha. Iš jų “Tiesoje” pa
minimos Leokadija Mažulienė, 
jau 50 metų, toliau Stefanija Ka
marauskienė, Janina Dikienė ir 
Teofilė Stiškienė.

SPAUDOS BALIUS. Hamilto
no at-kai, norėdami sukelti dau
giau lėšų jaunimo spaudai parem
ti, ruošia spalio 10 d., šeštadienį, 
spaudos balių. Pelnas bus paskirs
tytas jaunimo laikraščiams: “Atei 
oai”, “Eglutei”, “Skautų aidui”.

Baliaus metu programą žada 
išpildyti mūsų kolonijos jaunimo 
meninės jėgos. Tad hamiltonie- 
čiams ir apylinkių lietuviams bus 
labai graži proga pasigrožėti mū
sų jaunųjų talentais ir kartu sa
vųjų tarpe praleisti šeštadienio 
vakarą linksmoje nuotaikoje.

Balius įvyks gražioje bei jau
kioje Knights of Columbus salė
je — 222 Queenston Rd., visai ša
lia naujosios Ryan Bishop berniu
kų gimnazijos, t.y. Queenston Rd. 
ir Parkdale gatvių sankryžoje.

Be to, bus įdomi loterija. Veiks 
savas bufetas ir šokiams gros. V. 
Babecko orkestras, šokių pradžia 
7.30 vai. vak.

Rengėjai kviečia visus hamilto- 
niečius ir apylinkių lietuvius da
lyvauti šiame baliuje - šokiuose, 
kur savo skaitlingu atsilankymu 
paremsite mūsų jaunimo spaudą.

Taip pat rengėjai prašo paau
koti loterijai fantų, ypač kurie 
skaito šiuos laikraščius. Turintie
ji kokių fantų prašome atnešti 
sekmadienį, t.y. spalio 4 d., į spau 
dos kioską arba paskambinti J. 
Pleiniui — tel. JA. 9-5129 — ir 
fantai pagal susitarimą bus paim
ti iš namų. Rengėjai jums bus la
bai dėkingi, jeigu jūs vienu kitu 
fantu prisidėsite prie šios lote
rijos.

MOKSLEIVIŲ RAŠINIŲ 
KONKURSAS
Hamiltono at-kai, švęsdami sa

vo gyvaviom dešimtmetį, skelbia

HAMILTON, Ont
% ■

d.,

ST. CATHARINES, Ont.
Ruošiamės dešimtmečio 

minėjimui
Niagaros pusiasalio lietuviams 

1949 m. atėjo į pagalbą Tėvai 
Pranciškonai Įkurdami vienuoly
ną St. Catharines mieste, iš kur 
ir tęsė dvasini patarnavimą. Tą 
religinę, kartu ir lietuvišką kul
tūrinę veiklą, dirbo patvariai per 
visą dešimtmeti, dažnai gana sun
kiose sąlygose.

Ši rudeni kaip tik ir norima pa
minėti šią garbingą dešimties me
tų sukakti — lietuviškos parapi
jos gyvavimą šiose mažose lietu
vių kolonijose.

Spalio 17 d., šeštadienį, punk
tualiai 6 vai. vak. prasidės prog
rama dešimtmečio aktu, trumpa 
kalba ir sveikinimais. Po šios ofi
cialios dalies seks meninė prog
rama, kurią išpildys solistas V. 
VerĮkaitis ir Rochesterio lietuvių 
choras, vadovaujamas kompozito
riaus Juozo Strolios.

Reikia' paminėti, kad Roches
terio lietuvių choras, kiuris dėl 
vasaros atostogų negalėjo atvyk
ti i mūsų metinę šventę, mielai 
sutiko dalyvauti šio dešimtmečio 
minėjime. Teko girdėti, kad Ro
chesterio lietuviškas jaunimas, 
ypač mergaitės, yra labai pasiil
gusios Kanados lietuviško jauni
mo. Šiame minėjime kaip tik ir 
bus graži proga pasimatyti, susi
pažinti ir pasišokti. Kanados jau
nimui taipgi yra malonu sueiti į 
pažinti su Amerikos lietuvišku 
jaunimu.

Po meninės programos — šau
nus pasilinksminimas prie gero 
orkestro. Veiks turtingas bufetas.

Maloniai kviečiame kaimyninių 
kolonijų lietuvius mus aplankyti 
ir dalyvauti šios gražios sukakties

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
Tel. LE. 6-5037973 Bloor St. West.

’(prieš Ukroinsko Knyho siuntinių b-vę).

Didelis pasirinkimas medžiagų vyr., mot. ir vaikiškiems rūbams, siuntiniams i 
tėvynę, ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

minėjime bei pasilinksminime.
Spalio 18 d., sekmadienį, 11 

vai. ryto iškilmingos pamaldos ir 
pamokslas pritaikytas progai.

B. M.

WINNIPEG, Man.
Oak Point — lietuvių vasarvie

tės atidarymas ir vilos apžiūrėji
mas įvyko rugp. 30 d. Esant labai 
gražiam orui, suvažiavo daug sve
čių. Visi gėrėjosi grynu oru, pie
vų platybėmis ir ąžuolų paunks- 
me. Pavakarėje vieną salioną už
ėmė šokėjai, valgomasis kamba
rys buvo “okupuotas pulkininkų”. 
Visur visi jautėsi kaip savo na
muose. Iškylos bilietėlius sagstė 
T. Timmermanienė ir Z. Dielinin- 
kaitienė. Loterijos bilietėlius par
davinėjo T. Timmermanienė, Z. 
Dielininkaitienė, V. Daubaraitė ir 
J. Timermanas. Bufetą tvarkė Br. 
Bujokienė ir O. žiminskienė. 
Elektrą sutvarkė ir krosnį prijun
gė P. Matveičikas. Mašinų pasta
tymą tvarkė J. Grabys. Loterijos 
traukimą pravedė K. Strikaitis. 
Laimingieji buvo Br. Jančiukie- 
nė, Aid. Rutkauskienė, A. Zulo- 
nienė ir Juoz. Januška.

šeštadieninės mokyklos moky
tojų ir tėvų komiteto narių posė
dis Įvyko rugsėjo 5 d. klebonijoje. 
Mokytojauti sutiko G. Galminie- 
nienė, Eug. Federienė ir kun. J. 
Bertašius.

šeštad. mokyklos iškyla į Oak 
Point vasarvietę įvyko mokslo 
metų pradžios grogą. Vaikai sma
giai praleido dieną žaisdami gry
name ore. Vakarop prie laužo ke
pė tėvų komiteto dovanotas deš
reles. Visiems taip patiko, jog 
ėmė prašyti, kad galėtų ir kitą 
šeštadienį čia praleisti.

Pakrikštyta Lana Lucija Vyty 
tė, Slavos Lucijos ir Povilo Vytės 
dukrelė. Krikšto tėvais buvo M. 
Šarauskas ir J. Mačiūnienė. 4

Parapijos sezono atidarymo 
banketas įvyks spalio 10 d. Gros 
visų mėgiama latvių “žaliukų” 
Astrados kapela.

savo kolonijos moksleiviams ra
šinių konkursą. Už tris geriausius 
rašinius bus skirtos premijos.

1. Konkurse dalyvaujantieji pa
sirenka vieną iš šių temų: a) mano 
tėvynė Lietuva; b) Kodėl aš noriu 
būti ateitininkas? c) Kaip aš galiu 
pritaikyti “Visa atnaujinti Kris
tuje” gyvenime? d) Kodėl aš no
riu išlikti lietuviu? e) Kelionė per 
Lietuvą.

2. Rašinio dydis apie 400-500 
žodžių.

3. Po rašiniu pasirašyti slapy- 
varde, o tikrąją pavardę įdėti vo- 
kan ir įteikti moksl. at-kų pirm. 
G. Bakaitytei.

4. Rašinį pristatyti nevėliau š. 
m. lapkričio 10 d.

5. Premijos bus įteiktos š.m. 
lapkričio 22 d. per dešimtmečio 
minėjimą.

KRISTAUS KARALIUAS
ŠVENTĖ įvyks spalio 25 

sekmadienį. Paskaitą skaitys
2.” redaktorius dr. A. Šapoka. 
Meninėje daly sutiko dalyvauti 
jaunoji mūsų solistė L. Šukytė ir 
tautinių šokių grupė, ved. G. 
Breichmanienes. Minėjimas įvyks 
Lietuvių Namų salėje.

Hamiltono at-kai širdingai dė
koja Lietuvių Namų Fondo val
dybai už auką $25 jaunimo vasa
ros stovyklos bei iškylų reika
lams. J. P.

H. jaunučių at-kų benra Komu
nija ruošiama šį sekmadienį, spa
lio 4 d., 9-tos vai. šv. Mišiose. Visi 
jaunučiai prašomi būtinai daly
vauti. 3 vai. p.p. parapijos salėje 
bus susirinkimas.

Prie bendros Komunijos kvie
čiami prisidėti ir visi at-kai.

Jaunučiai pasiryžo kiekvieno 
mėnesio pirmąjį sekmadienį pri
imti bendrai šv. Komuniją* nes 
Eucharistija yra visokios dvasi
nės pažangos pagrindas. Kaip ga
lės įgyvendinti at-kų šūkį “Visa 
atnaujinti Kristuje” patys pir
miau neatsinaujinę?

Valdyba nutarė pakviesti iš To
ronto su paskaitėlėmis vaikams, 
taip pat parodyti susirinkimuose 
katalikiškų filmų kaip pvz. pal. 
Domininko Savid gyvenimą, šv. 
Marijos Goretti ir kt., kad ne vien 
tik kūnas stiprėtų per žaidimus, 
bet ir dvasia augtų per kilnias 
mintis.

Prašome tėvelių, kurie nori, 
kad jų vaikučiai augtų tvirtais ka
talikais ir lietuviais, kad nepa
skęstų netikėjimo bei materializ
mo jūroje, leisti į at-kų organiza
ciją, kurios šūkis yra “Visa atnau
jinti Kristuje” ir remiasi princi
pais: katalikiškumas, tautišku
mas, visuomeniškumas ir šelmiš
kumas. Vaidilutė.

Jaunučių at-kų steigiamasis su
sirinkimas įvyko rugsėjo 20 d., 
3 vai. p.p., parapijos salėje. Susi
rinkęs gražus būrelis jaunųjų iš
klausė viešnios Iz. Matusevičiūtės 
žodžio apie valios lavinimą. Kal
bėtoja pabrėžė, kad ypatingai 
svarbu savo valią lavinti nuo pat 
mažens, kad neišaugtume kaip šio 
kontinento “supermenai” — dide
liais raumenimis, bet silpna va
lia. Vadovaujami J. Pleinio, da
lyviai dar pasidalino praėjusios 
vasaros stovyklos Įspūdžiais ir pa
dainavę keletą liet, dainelių, pa
žaidę ir sukalbėję maldą, išsi
skirstė pasiryžę greitai vėl susi
tikti. Vaidilutė.<

VI Liet. Deinos metraščio buvo 
atspausdinta 1.400 egz. Apie 
1.250 jų buvo išdalinta LD akto- 
koncerto metu. Likusieji yra par
davinėjami po $1. Iki šiol met
raščio kitos kolonijos nupirko 
platinimui: Calgary — V. Snieč-

turėtų reikalui esant nepagailėti 
kelių desėtkų dolerių pakartoti- 
nain atspausdinimui ir paskleidi
mui kanadiečių tarpe. KLB Ha
miltono apylinkės valdyba mielai 
patarnaus suteikdama daugiau in
formacijų, jeigu kam reikės.

Praėjusi LD Hamiltone yra pla
čiai komentuojama kolonijos lie
tuvių tarpe ir džiaugiamasi gra
žiu pasisekimu. Nežiūrint, kad 
plačiai buvo vesta priešiška pro
paganda prisidengiant kilniais 
idealais, VI KLD sumušė visas 
ankstyvesnes LD, sutraukdama 
rekordinį dalyvių skaičių. Pra
ėjus Lietuvių Dienai, organizaci
niam komitetui dar nespėjus pa
skelbti kiek svečių dalyvavo, puo
limas jau pradėtas. Su sunkiai
siais ginklais išeina norėdamas 
turėtą milžinišką pasisekimą su
mažinti, St. Bakšys, HLN valdy
bos pirmininkas, norėdamas su
niekinti, įtaigodamas, kad koncer
tas turėjęs mažiausią dalyvių 
skaičių iš visų LD. Kiek šis teigi
mas teisingas, galima matyti iš 
šių skaičių: rugsėjo 5 d., šeštadie
nį, sporto rungtynėse parduota 
315 bilietų, šeštadienio vakare — 
pobūvyje 1.554 bilietai, tad bend
ras tos dienos dalyvių skaičius yra 
1.869 svečiai. Rugsėjo 6 d. sekma-
dienį akto-koncerto metu parduo
ta 880 programos, 300 su garbės 
kvietimais ir nemokamai įleista 
185 vaikai, tad viso 1.365 asme
nys (į šį skaičių neįeina apie 100 
programos dalyvių, kuriems dėl 
vietos stokos nebuvo rezervuota 
salėje kėdžių). The Hamilton Spec 
tator aprašydamas šią šventę pa
duoda 1.200 asmenų skaičių. Tad 
išviso per abi dienas turėta 
3.234 svečiai. Reikia tik didžiuo
tis ir džiaugtis tokiu dalyvių skai
čiumi. J. D.

. kus 15 egz., Winnipeg — K. Stri- 
Mjčaitis 30, Sudbury — J. Lukšys

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

Liet. Teisininkų D-ja vykdo ko- 
respondencinius savo centro orga
nų rinkimus. Renkama c. valdyba, 
revizijos komisija ir garbės teis
mas. Balsavimo galutinis termi
nas spalio 3 d., skundams įteikti 
— spalio 10 d. Jau išsiuntinėta 
347 balsavimo lapeliai.

Draugijos c. valdyba nutarė su
šelpti dėvėtų drabužių siunta 
Lenkijoje gyvenantį teisininką 
Vaišnių.

Am. Liet. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga savo centrinių or
ganų rinkimus vykdo korespon
dentiniu būdu. Balsuojama iki 
spalio 15 d.

Liet. Atgimimo Sąjūdžio JAV 
vietininkijos suvažiavimas Detroi
te rugsėjo 5-6 d.d. išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis šitaip: pirm. J. Virbalis, pa
vaduot. Z. Peckus, sekr. M: Bly
nas, iždin. Br. Macianskis, kultū
ros ir propagandos vadovas A. 
Žiedas. Kontrolės komisija: V.

dailininko Adomo Varno brolis;
mirė rugsėjo 21 d. Detroito ligo
ninėje nuo širdies smūgio. Jis tu
rėjo savo restranus, paliko sūnų 
Zen ir dukrą Virginia Cramer, 
abu su šeimomis.

Vokietija
Vok. Liet. Bendruomenės Ta

rybos pirmasis suvažiavimas 
įvyks spalio 10-11 d.d. Vasario 16 
gimnazijoje.

VLIKo Vykdomojoj Taryboj, 
kuri oficialiai registruota kaip 
ELTA, informacinė lietuvių agen
tūra, Reutlingene dirba pirm. Jo
nas Glemža, vicepirm., užsienių 

( tarnybos valdytojas ir VLIKo de
legatas prie federalinės Vokieti
jos vyriausybės Bonnoje dr. P. 
Karvelis. Sekretorės pareigas ei
na Ona Babionaitė, o be to, dirba 
du žurnalistai: Hermanas J. Ja- 
kužaitis, kuris radeguoja lietu
višką ir vokišką ELTOS biulete
nius, ir Simas Miglinas, kuris 
ruošia medžiagą VLIKo radijams

Kačinskas, inž. A. Rimas, Radvila.
Konsului Anicetui Simučiui su

kako 50 m. Liet, generaliniame 
konsulate jis dirba nuo 1936 m. 
1940 m. čia gavo ekonominių 
mokslų magistro laipsnį už studi
ją “The Economic Reconstruc
tion of Lithuania after 1918”.

Detroito apyl. valdyba kreipė
si į Tėvus Jėzuitus, siūlydama 
Detroite pastatyti tokius pat jau
nimo namus, kaip turi pastatę Či
kagoje.

Faul Stanley Varnas, 74 m.,

Didžiajai mūsų sunkaus lituviško darbo rėmėjai — 
mielajai STEIGIENEI MARYTEI, jos vyrui

A. t A. S T E I G I U I M IK U I
staigiai mirus, reiškiame mūsų giliausią užuojautą!

Hamiltono Lietuvių Namų 
Valdyba.

— Madrido, Romos ir taip pat 
Vatikano.

D. Britanija
Londono Liet. Namai yra nu

pirkti nuomos teisėmis 42 me
tams, mokant po 890 svarų kas
met. Bendrovė dabar veda pasi
tarimus su namų savininku dėl 
jų perėmimo visiškon nuosavy
bėn.

Londono Sporto ir Socialinio 
Liet. Klubo valgyklą perėmė ves
ti Liškauskas su teise po 3 mėn. 
atsisakyti arba toliau pratęsti. 
Klubas iš banko pasiskolino dar 
500 svarų ir numato dalinai ap
mokėti privačias skolas.
Tautos šventės paminėjimą Lon

done rugsėjo 12 d. suruošė para
pijos choras. Be kalbų buvo kon
certas — liet, literatūros kūrinių 
skaitymas, deklamacijos, solo 
dainos, tautiniai šokiai.

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui,

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausią 
kainą, bet dabar siūlo siuntinį, kurio vertė normaliai būtą dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškom arba mote
riškom), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina [skaičius muitą ir visos persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galimo daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška j pyloms medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistu kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvx. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 tv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.

Dr. Irena Zeitinš
DANTŲ GYDYTOJA
Baigusi mokslus Latvijoj 

ir Kanadoj.
7 SPRUCESIDE AVE., 

HAMILTON, ONT.
Telefonas JA. 2-3317

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 2-7 vai. vak. Šeštadieniais tik 

būtino reikalo atveju.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
10 KING ST. E., HAMILTON 

Tehfonei:
JA. 7-5575 

N«m« FU. 3-8928

10, Vancouver — A. Kaulius 15 
ir Fort William — dr. E. J ase vi- 
čiūtė 5. Viso kitos kolonijos pa
ėmė 75 egz. Norintieji iš tolimes
nių kolonijų užsisakyti prašomi 
paskubinti, nes yra likę tik apie 
50 egz. Užsisakyti galima šiuo 
adresu: St. Dalius, 506 Sherman 
Ave., Hamilton, Ont.

Brošiūros anglų kalba, skirtos 
per LD kanadiečiams svečiams 
“Soviet - German Pact of 1939 
and Lithuania” buvo atspausdin
ta 1.000 egz. ir beveik viskas bu
vo išdalinta. Likę yra keliolika eg
zempliorių. Tačiau kitos lietuvių 
kolonijos, kurios norėtų to leidi
nio didesnio skaičiaus, gali pakar
totinai atsispausdinti. Tuo reika
lu turi kreiptis į Time Press, 
186A Wallace Ave., Toronto, 
Ont., spaustuvę, kurioje yra liku
sios šio leidinio matricos ir’spaus- 
tuvės savininkai lietuviai už ne
didelę kainą galės atspausdinti. 
Ši brošiūra parašyta dr. D. Kri
vicko nenustos aktualumo ir vė
liau, tikdama kiekviena proga su
pažindinti kanadiečius su Lietu
vos bylos problema. Jau dabar iš

Taupyk Ir skolinkis bankelyje "Talka”
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND. 
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR33

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vd. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II augšte, tel. JA. 7*5575. i

Om.

Naujais LN nariais pereitą sa- 
vaitęįstojo 4 tautiečiai, kurių trys 
iš Oakville, Ont. Didžiausią staig
meną suteikė Klipčius Jonas iš 
Oakville. Apsilankius pas jį LN 
pirm. St. Bakšiui ir v-bos mariui 
J. Bajoriunui, jis iš karto peikė 
$500 čekį.

J. Klipčius gimęs ir augęs oku
puotame Vilniaus krašte — gar- 
siąjame kovų už lietuviškumą 
centre — Melagėnų valsčiuje. 
Lietuvą paliko teturėdamas vos 
17 metų, bet, nežiūrint jauno am
žiaus, iš tėviškės išsivežė užgrū
dintą ir atsparią lietuvišką, savo 
tautą mylinčią širdį. Šiuo savo 
stambiu prisidėjimu prie Hamil
tono lietuviško centro ugdymo J. 
Klipčius parodė patrijotinį jaus
mą ne skambiais žodžiais, bet di
deliu darbu. Priimkite, gerasis p. 
Jonai, mūsų visų gilų ir vilnie- 
tišką nuoširdų ačiū!

Mieliesiems Aulinskams, pas 
kuriuos J. Klipčius gyvena, ir ku
rie taip nuoširdžiai apsilankiusius 
priėmė, pavaišino ir daug padėjo 
LN v-bos vardu gražiausiai dėko
jame.

Su didele pagarba ir nuošir
džiu dėkingumu noriu supažindin
ti su geraisiais oakvilliečiais — 
Rūta Aloyzu ir Gimbučiu Jonu. 
Užsukus pas juos pirmą kartą jie 
nedvejodami įteikė po šimtinę, 
palydėdami jas gražiausiais lin
kėjimais.

Oakville lietuviai visame LN 
trijų metų darbe, atrodo, yra pa
tys jautriausi. Iki šiol iš jų ma
žos kolonijos jau turi 12 narių su 
$1.600. Iš visų aplankytų lietuvių 
tik vienas atsisakė ir du prisidėk 
jimą atidėjo vėlesniam laikui. O 
kad šiame reikale mes hamilto- 
niečiai būtumėm tokie, kaip mū
sų artimiausi kaimynai — tikrai 
nereikėtų viens kitam priekaiš
tauti, kad LN biznio namai — 
jau galėtumėm džiaugtis tikrai
siais Liet. Namais, kokių visi sie
kiame.

Ir ši kartą mielajai P. Ancęvi- 
čięnei vilnietiškas ačiū, už pava
sariškai giedrią ir taip jaunatviš
kai nuotaikingą pagalbą LN, pa
tirtą jau kelintą kartą.

Iš hamiltoniečių į LN įsijun
gė Olė Steponavičienė-Skripkutė 
su $100. Nuoširdžiausias ačiū.

Hamiltonietis X įnešė $700 pa
skolos akcijoms pirkti. Ačiū už 
paramą LN ir pasitikėjimą. Kaip 
jau anksčiau buvo rašyta, už pa
skolos akcijas mokama 5%, ir 
įneštus pinigus galima atsiimti po 
mėnesio raštu to pareikalavus.

Iš viso per savaitę LN gavo 
$1.500.

LN kine Delta nuo šio ketvir
tadienio, spalio 1 d., iki šeštadie
nio imamai eina visų lietuviu la
bai mėgiamas filmas “Student 
Prince”. Antras irgi spalvotos ir 
labai įdomus filmas “Watusi” yra 
tęsinys “Karaliaus Saliamono ka
syklų”. Seansų pradžia 6.30 ir 8 
vai. vak.

Vasario 16 gimnazijos nauju rė
mėju atėjo Alfonsas Kuzmickas iš 
Paris, Ont., nuo š.m. birželio 1 d. 
aukodamas po 31 kas mėn. Miela-

giausiu laiku, nes senieji vienas 
po kito traukiasi, o naujų beveik 
visai negauname. Nuoširdžiausias 
ačiū! Tamsta esate Rėm. Būrelio 
Nr. 81 nariu ir jam vadovauja J. 
Bajoriųnas.

Šia proga primenu visiems bū
relių vadovams galimai greičiau 
pristatyti rėmėjų aukas už birže
lio - rugp. mėnesius ižd. St. Bak
šiui. Ašiū! Sk. St.

Sporto klubo Kovas ruoštas šo
kių vakaras nesutraukė reikiamo 
svečių skaičiaus ir davė apie $55 
nuostolio. Nenusimename, nes, 
kaip sporto rungtynėse nevisuo- 
met įmanoma laimėti, taip ir pa
rengimuose, nevisuomet pasiseka 
sutraukti reikiamą svečių skai
čių. Tačiau sportininkai norėtų 
priminti, kad jų artimiausias pa
rengimas įvyks spalio 17 d. ir tu; 
retų sutraukti rekordinį dalyvių 
skaičių, lygiai kaip paskutinis 
prieš Kalėdas lapkričio 28 d.

Užsakai paskelbti Janinos Ei- 
dukaitytės ir Vlado Bernoto.

Anglų kalbos kursai pradeda
mi spalio mėn. kartu įjungiant 
Kanados geografiją, istoriją. Vi
si ne Kanados piliečiai kviečiami 
tokius kursus lankyti, nes imant 
pilietybę teisėjas klausinėja apie 
Kanadą ir'jos santvarką. Kursai 
vyks šiose mokyklose: Central 
Secondary, Delta Secondary, Hill 
Park, Westdale. Pamokų pradžia 
ir tikslus laikas bus praneštas 
vietos spaudoje švietimo direkci
jos skelbimuose.

Įdomią bylą teisme turėjo 19 
metų D. Antiiiori, kuris buvo gat
vėje suimtas dviejų slaptosios po
licijos pareigūnų (uždedant ari't 
rankų net grandinėles), kada jis 
atsisakė jiems pasakyti savo pa
vardę. Advokatas, gindamas jau
nuoli pažymėjo, kad nėra tokio 
įstatymo, kuris verstų pilietį sa
kyti policijos pareigūnams savo 
pavardę. ‘‘Tamsta esi teisus, — 
pasakė miesto teisėjas, tačiau per
spėjo jaunuolį kitą kartą savo pa
vardę pasakyti policijai, jeigu ji 
to reikalaus. Klausimas kodėl, jei 
nėra tokio įstatymo? K.B.

‘♦'if į

Bankely “Talka” judėjimas žy
miai pagyvėjo. Pavasarį buvo di
delis pareikalavimas paskolų, kad 
kartais nebeužtekdavo savų pini
gų, dabar suintensyvėjo taupy
mas — dėjimas indėlių, taip kad 
atsiranda daugiau laisvų pinigų. 
Bankelis penktuose savo veiklos 

(Nukelta į 7 psl.)

Australija
Adelaidėje organizoujama lie

tuviška parapija. Vadovauja tam 
darbui kun. X Kunkys, kartu su

.‘*^fi‘mfiiihKatyania “britas’” 
valdybž, dabar einančia parapijos 
komiteto pareigas. Prašymą leis
ti įkurti parapiją jau yra pasira
šytas 500 lietuvių. Jau yra užpirk
tas ir didelis dviaugštis namas St. 
Peters rajone, pusantros mylios 
nuo miesto centro. Įmokėjimui 
reikia 2.000 svarų, o kiti 4.00 lie
ka išsimokėjimui per 5 metus. 
Kadangi prie namo yra didžiulis 
sklypas, tai jo dalį pardavus esą 
būtų galima visą skolą sumokėti. 
Numatoma namą perdirbti taip, 
kad II augšte būtų koplyčia, o 
apačioje klebono butas ir visokie 
organizacijoms kambariai. Pirmai 
pradžiai parapijiečiai jau yra su
aukoję arba pasižadėję aukoti 
£ 1.500. Jei būtų reikalo parapi
ja esą galėtų dar parduoti savo 
turimą vasarvietę. Adelaidėje yra 
lietuvių salė. Parapijos vadovybė 
užtikrina, kad naujosios parapijos 
patalpų paskirtis bus kita ir salei 
nekonkuruos .

WINDSOR, Ont.
Amerikos Lietuvių Balso Radi

jo Klubas sekmadienį, rugsėjo 12 
d., po ilgesnės pertraukos vėl 
pradėjo savo transliacijas iš tos 
pačios WCHB stoties, banga 1440. 
Programa trunka ištisą valandą, 
pradedama 5.45 ir baigiama 6.45 
pp. Vėliau laikas bus kiek pakeis
tas, transliacijos bus kiek anks
čiau. Radijo programos vedėjas 
yra J. Krikščiūnas, kuris kartu 
su K. Gogeliu yra ir pranešėjas.

Dominikas Fridrikas, 57 m., 
mirė rugpiūčio 25 d. Palaidotas 
rugpiūčio 28 d. Intefment Victo
ria Memorial kapinėse. Ruošiant 
IV Kanados Lietuvių Dieną Wind
sore jis savo darbu daug prisidė
jo prie jos pravedimo. Paskutiniu 
laiku turėjo keletą operacijų Ho
tel Dieu St. Joseph ligoninėje kur 
ir mirė.

Stonkienė - Mykitczin Nelė, 60 
m,, mirė rugsėjo 4 d. Paliko nu
liūdusį sūnų Edvardą su Šeima. 
Palaidoto rugsėjo 8 d. Interment 
Victoria Memorial kapinėse.

Dominikas Fridrikas Sr., 86 m., 
mirė rugsėjo 16 d. Palaidotos rug
sėjo 19 d. Kingsvilles Greenhill 
kapinėse. V. Z.

4

AGENTŪRA “GINTARAS”
(K. KUDUKIS) - '

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai Į Lietuvą ir kitus kraštus. Čia gauna
mos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai ir atvirutės. Parduo
dami Įvairūs vokiški radio aparatai ir patefonai. Philco firmos 
televizijos aparatai. , t jvv r
Žymiai žemesnės kainos‘kai p kitur.

Darbo valandas: nuo pirmadienio Hei pe®ktadienk> nuo 4 Yak?pp 
pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
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PADĖKIME “Ettmr
* Turime išeivijoje vaikams hir- 
naliuką “Eglutę*, kuris, deja, itin 
Sakiai verčiasi medžiaginiai, o 

p pat ir kūrybinės medžiagos 
atžvilgiais.

“Eglutę” redagavo jau eilė pa
sišventėlių redaktorių, taip lygiai 
I— ir administravo ne vienas. Bū
tų lengva redaktoriams “Eglutę” 
redaguoti, jei būtų pakankamai 
nuoširdžių jos rėmėjų savąja kū
ryba, rašiniais, o administrato
riams ir leidėjui — tvarkytis fi
nansiškai, jei būtų pakankamai 
prenumeratorių ir mecenatų. De
ja, ir vienų, ir kitų labai maža.

Kodėl? O gi, greičiausia, dėl ne
pakankamo mūsų įvertinimo tu
rėti mažiesiems ‘ ‘ tą laikraštėlį, 
o iš dalies — gal dėl didoko suma
terialėjimo svetur. Tiesa, juk 
menkas “biznis” į laikraščius, taip 
lygiai — ir į “Eglutę” rašinėti, 

. nes už tai atlyginimo negaunama. 
Tik laiko gaišinimas.

Tačiau dar vis nesinori tikėti, 
kad mes jau iki tokio laipsnio su
materialėjome šiuose kraštuose 
ir kad mūsų lietuviškoji sąmonė 
taip storai apkerpėjo nerangumo 
samanomis. Gal čia esama tik ne
pakankamo į reikalą, įsijautimo, 
gal paprasčiausias neprisiruoši- 
mas pagelbėti “Eglutei” ir t.t. 
Šiaip gi — juk turime gana gra
žių pasireiškimų savojoj kultūri
nėj srity svetur. štai, jau du treč
daliai Lietuvių Enciklopedijos to
mų išleisti, jei pažiūrėsim ir į ki
tų lietuviškų knygų derlių — ir 
jis imponuojantis. Skaitėme gi 
neseniai “Draugo” literatūriniam 
priede žrunalisto S. Miglino su
rinktus davinius apie lietuviškas 
knygas pavergtoje tėvynėje ir 
svetur. Pasirodo, jog lietuviai iš
eivijoj po II-jo Pasaulinio karo 
išleido lygiai tiek lietuviškų kny
gų, kiek jų išleido mūsų broliai ir 
sesės pavergtoj Lietuvoj. Nesė
dėta rankas sudėjus.

Tad ar galime mes, svetur gy
venantieji lietuviai, užmiršti savą
jį atžalyną, pradedant pačiais ma
žaisiais, numoti į juos ranka? Ma
nyčiau ne. Juk, jeigu paliksime 
mūsų atžalėles be savojo laikraš
tėlio, tai — lygu kad pasakytu
me: “Eikite, kur norite ir būkite

* Bet juk ne vistiek mums, ką 
mūsų mažieji ir jaunieji skaitys, 
taip lygiai, kuo jie išaugs.

Todėl, mūsų mažasis atžalynas 
— visi-iki vieno — turi prenume
ruoti savo žruanlėlį “Eglutę”, o 
jų tėveliai ir globotojai — dargi 
tą laikraštėlį paremti medžiagiš
kai. Gi vaikų ir jaunimo literatū
ros rašytojai, kurių turime išei-

laiko, turėtų “Eglutę” paremti 
savąja kūryba. Juk tai mūsų visų 
reikalas išsaugoti jaunąją kartą ir 
išauginti ją tikrai lietuvišką, kad 
dar nemirtų lietuvybė svetur, 
kartu su mumis senesniaisiais.

Tačiau — ar taip yra? Deja, 
bent pakri kas, dar, toli gražu ne! 
štai, prieš mano akis “Eglutės” 
administratorės sesers M. Olive- 
tos laiškas, kuriame tarp kitko 
šitaip rašoma:

“Drįstame vėl kreiptis į Jus su 
prašymu. Norėtume paprašyti, 
kad parašytumėt straipsnį “Eglu
tės” reikalu į “Tėviškės Žibu
rius”. Norėtume, kad paakintu
mėte tėvelius įvairiausiomis pro
gomis užsakyti vaikučiams “Eglu
tę” ir paremti ją nors nedidele 
auka.

“Taip pat sunkiai gauname 
“Eglutei” rašytojų, dailiojo vai
kiško žodžio kūrėjų. Gal Jūs galė
tumėt šiame reikale mums patar
ti? Mums yra sunku su atsilygi
nimu, bet stengsimės likti nesko
lingos, kiek pajėgsime”.

Ar bereikalinga įsakmesnė ape
liacija į mūsų lietuviškąsias šir
dis ir sąžines? Manyčiau, kad pa
kankamai aiškiai išreikštas prašy
mas ir pageidavimai. Mums belie
ka tą viską tik paremti.

“Eglutę” leidžia Lietuvių Kul
tūros Institutas. Redaguoja ir ad
ministruoja Nekaltai Pradėtosios 
-Marijos seserys. Prenumerata 
metams $4, atskiras numeris 40c. 
Adresas: “Eglutė”, Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., USA.

Pranys Alšėnas.

Kanados universitetų vakariniai klišai
(CSc) — Ne kiekvienas turi są

lygas lankyti nuiversitetą dienos 
metu. Tam reikia laiko ir pinigo, 
kurio dažnai trūksta jaunose die
nose, o atsiranda vėliau, kai regu
liariai mokytis nebesinori. Bet 
mokslo siekimas yra žmogui įgim
tas, ir tą siekimą turi kiekvie
nas. šitam mokslo troškimui pa
tenkinti ir sudaryti galimybę 
tiems, kurie tą troškimą turi, Ka
nados universitetai turi vakari
nius kursus. Tuose kursuose 
mokslas einamas vakarais arba 
net korespondentiniu būdu. Vieni 
iš tų kursų išeina pilną universi
teto programą ir duoda mokslo 
laipsnius. Kiti skirti tik bendram 
lavinimui, laisvam žinių pertei
kimui.

Universitetų vakariniai kursai 
paprastai pradedami apie spalio 
1 d. ir tęsiasi iki pavasario. Prieš 
mūsų akis guli visa krūva knyge
lių, kuriose įvairūs Kanados uni
versitetai aprašo, ką jie numato 
šį sezoną duoti. Dėl vietos stokos, 
pasirinksime tik du universitetus 
—Toronto ir Br. Kolumbijos. Tai 
darome dėl to, kad tiedu univer
sitetai yra gana būdingi Kanados 
rytams ir vakarams.

Br. Kolumbijos universitetas 
savo vakarinį kursą yra pradėjęs 
prieš 21 metus, bet ypač tie kur
sai išaugo pastaraisiais penke- 
riais metais. Štai 1954-5 m.m. 
tuos kursus klausė 2.185 studen
tai, 1958-9 m.m. jau net 5.232. 
Nežiūrint to, universitetas laukia 
ir ruošiasi priimti dar didesnį stu
dentų skaičių, siekiantį apie 15- 
20% virš dabartinio skaičiaus. 
Bet paverskime to universiteto 
programų knygelę. Einamųjų da
lykų tarpe matome eilę tokių^ ku
riais ypač gali susidomėti naujie
ji kanadiečiai, kurie taip pat ro
do, kad Kanada domisi tuo, ką 
naujieji kanadiečiai yra iš savo 
senųjų Tėvynių atsivežę. Prie to
kių kursų pirmiausia priklauso 
kursas “Tautiniai šokiai”, šiemet 
bus dėstomi ukrainiečių tautiniai 
šokiai. Toliau eina serija paskaitų 
apie italų civilizaciją, paskaitos 
apie didžiuosius įvairių tautų Eu
ropos rašytojus, o taip pat muzi
kus. šalia to, matome eilę paskai-

tų, turinčių naujiesiems kanadie
čiams tiesioginės praktiškos reikš 
mės: “Geresnis laiškų rašymas 
angliškai”, arba “Kanadiškasis 
maistas jūsų šeimai”. Apskritai 
galirfta pasakyti, kad mažai tėra 
sričių, kurios nebūtų liečiamos 
šiuose Br. Kolumbijos universite
to vakariniuose kursuose, nors pa
grindinis dėmesys ir skiriamas 
humanitariniams dalykams.

Toronto universitete 1958-59 
mokslo metams buvo užsiregist
ravę apie 18.000 studentų į vaka
rinius kursus. Visas vakarinis 
universiteto kursas yra padalintas 
į keturis skyrius: 1. vakarinės pa
skaitomis įvairiomis temomis, ne
duodančios jokio pažymėjimo, 2. 
prekybos ir pramonės kursai, kai 
kuriose šakose duodą pažymėji
mus, 3. korespondentiniai kursai 
ir 4. bendrieji kursai, einą uni
versiteto programą ir pabaigu
siems duodą augštojo mokslo pir
mąjį laipsnį — Bachelor of Arts 
(B.A.). Pastarieji kursai yra spe
cialiai skirti asmenims, kurie die
nos metu pelnosi sau pragyveni
mą kitokiu darbu, o vakare turi 
galimybę lankyti ir baigti uni
versitetą. Tiesa,, tas kursas yra 
gana lėtas, nes, sakysime, 1958-59 
mokslo metais tame kurse buvo 
2.693 studentai, bet tik 77 gavo 
augštojo mokslo laipsnį (B.A.).

Bet visdėlto jis save pateisina, 
nes duoda galimybės tiems, kurie 
kitu atveju būtų likę be augštojo 
mokslo, šalia pastarojo kurso 
naujiems kanadiečiams būtų pa
tartina susidomėti pirmuoju kur
su — vakarinėmis paskaitomis, 
kuriose yra daug naujiesiems įdo
mių dalykų. Paminėsime tik ke
letą. štai pasitobulinimui anglų 
kalboje čia yra net du dalykai: 
“English for New Canadians” ir 
“English Composition”. Toliau 
yra paskaitų iš pasaulinės istori
jos, kurios yra cikle “The Count
ries between Germany and Rus
sia”. Yra čia ir meno paskaitų 
ciklas, ir filosofijos — ‘"The So
cial and Political Ideals of To- 
iiay”, pagaliau yra dėstoma net 
piano skambinimas, tiek prade
dantiems, tiek pažengusiems.

Sakoma, kad švietimas yra pa
grindinė jėga. Suaugusieji asme-, 
nys Kanadoje negalėtų skųstis 
galimybių stoka. Ne tik gausybė 
vakarinių kursų prie pradžios ir 
vidurinių mokyklų, bet ypač kur
sai prie universitetų duoda kiek
vienam galimybę papildyti moks
lo žinias, kartu užsidirbant duo
ną kitose srityse dienos metu. 
Tiesą sakant, naujieji kanadiečiai 
tomis galimybėmis dar mažai te
sinaudoja. Bet durys yra atviros 
visiems.

■sag

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

SUSTABDO

rytiniu nugaros skausmu

LENGVOS 
IŠSIMOKĖJIMO 
' SĄLYGOS

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTOREPEDI ljų Seab
matraco malonumas! Be poilsio ir miego naktys su 
skausmais atsikėlus, yra ženklas, kad jūsų matracas 
perminkštas. Jums reikalinga ekstra kieta POSTURE
PEDIC nugaros atrama. Įrodymas — virš 1.000.000 
patenkintų vartotojų. POSTUREPEDIC padeda svei
kai miegoti. Niekada neįdubsite, neįsmuksite; pailsės 
jūsų raumenys ir nugarkaulis, kaip ortopediniai spe
cialistai rekomenduoja. Pasinaudokite šiuo moksliniu

išradimu, teikiančiu nepalyginamą patogumą. Užeiki
te ir pamėginkite šį matracą; būsite visiškai paten
kinti.

Pilno ar dvigubo dydžio, 
pritaikinta apačia $79.50. 
Minkštos (foam) gumos 

2 gabalų komplektas 
$179.50.

Visuomet

APIE LIETUVIŲ KALBI
PASIKALBĖJIMAS MOKYTOJO SU STUDENTE 

(HUMORESKA)

■ dviems asmenims 
NEMOKAMAI VIENOS SAVAITES 
iffolvrellnivtnl ATOSTOGOS

puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje,

Skriskite DELTA oro linija DC-8 
Roval Jet Service į Miami vasar
vietes.

Studentė: Ar turite logišką pa
grindą kaltinti mus, jaunimą, už 
netaisyklingą lietuvišką kalbą, ra
šybą ir dėl ištautėjimo, jei mūsų 
siela apiberiama įvairiausiomis 
kalbos piktžolėmis, nevienodu
mais, neaiškumais? Jums galė
čiau iškelti šimtus pavyzdžių, jei 
bent kiek atsidėjusi “pasiblusinė- 
čiau” viešajame lietuviškame gy
venime. Ir tas vyties (rykštės) ga
las atsisuktų prieš tuos, kurie 
skaudžiausiai mus nuolat plaka. 
Kaip mes galime išmokti gražios 
lietuviškos kalbos, jei tie, kurie 
mus bara: spauda, radijas, kuni
gai, visuomenės veikėjai, tėvai, 
patys į lietuvių kalbos taisyklin
gumą “žiūri pro pirštus”. Galų 
gale kokiais šaltiniais (žodynu, 
vadovėliais) remtis tikrai norint 
taisyklingai lietuviškai kalbėti ir 
rašyti?

Mokytojas: Kiekvienos kalbos, 
norint ją išmokti, reikia mokintis, 
studijuoti, kaip ir kitus mokslus: 
ir medicinos mokslus baigęs ne 
kiekvienas gali būti chirurgu ar 
geru gydytoju. Kalboje taip pat, 
kaip žmogaus organizme visokiau
sių ligų ir negalavimų gali rastis.

Kiek man yra žinoma, čia, trem 
tyje, dažniausiai vadovaujamasi 
“Lietuvių Kalbos Vadovu” — tar
tis ir rašyba (kirčiavimas, kalbos 
dalykai, žodynas), sudarytu prof, 
dr. Pr. Skardžiaus, St. Barzduko 
ir J. M. Laurinaičio.

Studentė: Tad kodėl prof. dr. 
A. Salys turi atskirą savo rašybą? 
Pavyzdžiui: pagal “LK Vadovą” 
žodis “Augštaičiai” rašomas su g, 
o pagal prof. Sali daug kas rašo 
su k, “Aukštaičiai” (“Lietuvių 
Kalbos Tarmės”, prof. dr. A. Sa
lys). Jau vien pagal šio žodžio 
šaknį daug žodžių spaudoje dvejo
pai rašoma, lyg tai būtų dvigu
bos rašybos taisyklės? Arba vėl: 
“Lie. Enciklopedija”, kurios lie
tuvių kalbos taisyklingumą, be 
abejonės, prižiūri lituanistikos 
specialistai, irgi nevienoda rašy
ba, pavyzdžiui: Carneckaitė ap
dovanota “Vyties kryžiumi” (En- 
cikl. 143 p., IV t.), o Indrišiūnas 
Julius “Vyčio kryžiumi” (VIII t.). 
Tas pats kartojasi generolo Rašti
kio atsiminimuose ir visoje mūsų 
spaudoje. Taip man ir neaišku: 
kokį gi ištikrųjų tikrą pavadinimą 
turi Sporto klubas “Vytis”: ar 
pagal žodį vytis-rykštė, vytis-bėg- 
ti, ar pagal herbą “Vytis”, nes 
sporto korespondentai rašo “Vy
ties”?

Mokytojas: Jei lituanistai būtų 
vieningesni, spaudos darbininkai 
apdairesni, mūsų, lietuvių kalbo
je, nebūtų tiek neaiškumų, nevie
nodumų, kurjozų ir net nesąmo
nių. Koks ištikrųjų Sporto Klubo 
“Vytis” tikrasis pavadinimas pa
likime jiems patiems pasisakyti!

Studentė: Ar neprikl. Lietuvo
je buvo tokie pareigūnai: valdyto-

jas, pa valdyto j as, pavaldinys?
Mokytojas: Buvo Taupomųjų 

Kasų Valdytojas, Draudimo Įstai
gos Valdytojas, bet pavaldytojo 
nebuvo. Vartokite tik valdytojas 
ir valdinys.

Studentė: Ta mano galvelė tik- 
ra avelė: įjungiau radiją ir klau
siaus “Tėvynės Prisiminimų” skel 
bimų: “Margio vaistinės greitas 
ir skubus pristatymas vaistų vel
tui visą dieną”, kažkokia kailių 
parduotuvė Toronto parodoje pa
skyrė veltui 700 dolerių, Hamil
tono Lietuvių Namuose sargui 
butas veltui — viskas visur vel
tui, atseit, pagal šio žodžio tikrą
ją reikšmę: be reikalo!

Arba vėl: Jūs mane mokinate 
nevartoti žodžio “pristatyti”, nes 
Jus už tai bardavo kalbininkas 
prof. Balčikonis, kaipo už rusi- 
cizmą (pristavit) ir šio žodžio vie
toje vartoti: supažindinti, pateik
ti, įtaigoti. Ir kodėl nevartoti? 
Juk mes vadovaujamės gyvuoju 
žmonių posakiu: “Kaip pasakysi, 
taip nesugadinsi”.Mūsų spaudo
je “veltui”, “pristatyti” mirgėte 
mirga. Dabar ir prof. Balčikonis 
už tai nebesibartų! Hamiltono VI 
Lietuvių ..Dienos Metraštis viena
me sakinyje daro bent po dvi klai
das ir už tai jo niekas nepabars. 
Pvž.: “Laimingas ta prasme, kad 
nedaugelį ir tai trumpą laiką pa
lietė bedarbė (nedarbas), kad be
veik visi turi įsigiję (įsigyję) turtą 
ir ekonomiškai pusėtinai įsikūrę” 
(38 pusi., Metr.).

“Lietuvą, rusams bolševikams 
okupavus, baigia irti” (iš laikraš
čių). Tą patvirtina mūsų aktoriai 
scenoje Vaičaičio eilėraščiu “Yra 
šalis kur upės teka”, dėdami kir
tį ne ant “a”, bet ant “y”, tą tvir
tiname kiekvienas iš mūsų šį žodį 
kasdien šimtus kartų bevartoda
mi.

Taigi, Pone Mokytojau, ar ne 
veltui aš mokausi tos Jūsų lietu
viškos kalbos?!...

$400.000 VERTES KLOSIMŲ

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta žios krautuvės.

LENGVA LAIMĖTINIEKO NEREIKIA PIRKTI UŽSI RAŠYKITE ČIA

Pasidžiaukite savo namuoae tuo pačiu liuksusiniu matracu, kurį puikusis Fontainebleau 
viešbutis Miami Beach yra parinkęs savo naujoms 400 kambarių lovoms.

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE. Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

Vadovėliai
Lituanistinėms
Mokykloms

KREGŽDUTE I d„ kaina___ $2.00
KREGŽDUTE n d, nauja lai- 

žodynėliu ----- $3.00

KLASES ŽURNALAI______ $1.00
MOKINIO PAŽYMĖJIMAI _$•.«

Redakcijai prisiųsta
Lux Christi, 1959 m. rugsėjis, 

Nr. 3-32,112 psl.
Šio jubilėjinio numerio turi

nys: Po vyskupų ir kt. sveikini
mų seka: kun. J. J. Cepukaitis — 
Besiruošiant 50 m. sukaktuvių 
Kun. Vienybės seimui; kaa. dr. 
J. B. Končius — K. Vienybės 
veikla; prel. K. A. VasiO žodis; 
Msgr. J. Balkūnas — K. V. bruo
žai; kun. N. Pakalnio sveikini
mas; prel. M. Krupavičiaus žo
dis; prel. Ig. Albavičiaus sveiki
nimas; kun. J. Kasakaitis — K. V. 
reikšmė; kun. dr. Pr.Brazys, MIC, 
— Ko linkėtina K.V.; kun. dr. J. 
Gutauskas — Ateities darbų ba
rai; Pranciškonų provincijolas 
sveikina; kun. St. Yla — Pato
bulinkime organizacinę techniką; 
kun. dr. V. Balčiūnas sveikina; 
Msgr. K. Razminas — K. V. jubi- 
lėjinio seimo proga; prel. J. A. 
Paškausko žodis; kun. V. Endriū- 
no, SDB, žodis; kun. dr. Ig. Ur
bonas — J K. V. ateitį žvelgiant; 
kun. dr. Pr. Gaidamavičius — 
Ties jubilėjiniu slenksčiu; kun. 
Alf. Petraitis — A.L.K.K.V. Al
bany provincijos įsikūrimo ir 
veiklos istorija; Liet. Bibliografi
nė Tarnyba — K. V. Jubilėji- 
niam seimui; Nekalto Prasid. se
serys — Liet. K. Vienybei; Kny
gos; Pamokslai — kun. P. Bajer- 
čius — nuo XX sekm. po Sekmi
nių iki IV Advento sekmadienio; 
Kronika;

ŠAUKIAMAS KNYGOS 
DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS
Lietuviškai knygai tremtyje 

menkėjant ir tiražui vis mažėjant, 
spaudos b-vė “Rūta^ imasi inicia
tyvos sušaukti knygos darboutojų 
— rašytojų, leidėjų ir knygų pla
tintojų pasitarimą dabartinės 
knygos padėčiai aptarti ir paieš
koti būdų pakelti jos lygį.

Pasitarimas vyks koresponden
tiniu būdu šia darbotvarke:

1. Lietuviškos knygos dabarti
nė padėtis: a) knygos tikslas, b) 
kiekybė ir kokybė, c) platinimas. 
~ 2. Lietuviškos knygos tremtyje 
sumenkėjimas: a) sumenkėjimo 
priežastys, b) turinys, c) apipavi
dalinimas ir kaina.

3. Būdai lietuviškos knygos ly
giui pakelti: a) turinys, b) apipavi
dalinimas ir kaina, c) platinimas, 
d) kiti būdai.

4. Sugestijos ir išvados.
Kviečiame visus lietuvius, ku

rie konkrečiai prisideda prie 
knygos leidimo — rašytojus, lei
dėjus, platintojus ir kurie sielo
jasi jos likimu — kultūrininkus, 
inteligentus ir skaitytojus šiame 
pasitarime dalyavuti. Užsiregist
ruoti iki š.m. spalio 15 d., pri- 
siunčiant savo adresą, kontaktą 
su knygomis (rašytojas, leidėjas, 
platintojas, kultūrininkas) ir vie
ną dolerį korespondencijos išlai
doms padengti.

Visais reikalais adresuoti: “Rū
ta”, 89 Napier St., Hamilton, Ont.

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos vadovas Al. Ružancovas su 
bendradarbiais — savo žmona Na
talija ir Br. Kvikliu — arba vie
nas paruošė eilę atskirų biblio
grafinių leidinių. Jų tarpe yra ir 
“Tėviškės Žiburių” pirmųjų 500 
numerių lituanistika (1949-1959 
m. bibliografija), leid. Nr. 34, 14 
puslapių.

Kiti leidiniai yra:
L. išeivių leidinių bibliografija

1958 m. (knygos); "
L. išeivių leid. bibliografija

1959 m. sausio-vasario mėn.;
L. išeivių leid. bibliogr. 1959 

m. kovo-balandžio mėn.;
L. išeivių bibl., 1959 m. sausio 

-vasario mėn. Periodikos svar
besniųjų straipsnių bibliografija; 
kovo-balandžio men. (tokių pat 
strp. bibl.);

Liet, knygų tremtyje 1945-1949 
m. I knygos (visi šie darbai iš
spausdinti “Naujienų” II dalyje).

Tautos Praeities I sąs. išspaus
dinta: Bibliografija ir istorija už
jūrių liet, perijodikoje (116-127 
puslj;

Mažosios Lietuvos reikalai liet, 
tremtinių spaudoje (1945-1949 m. 
bibliografija), 122-131 puls.;

Lituanica Canadiana 1949-1959 
m. I knygos. Išspausd. “Neprikl. 
Lietuva”.

Dar nespausdinti:
JAV spaudos angliškieji strp. 

1957-1958 m., 8 psl.; “Aidų” žur
nalo strp. iš istorijos srities 1944- 
1958, 7 psl.; “Aidų” ž. strp. iš fi
losofijos, psichologijos ir doros 
sričių, 7 psl.; Liet, išeivių katali
kų religinė knyga 1948-1958, 53 
psl.; Tautotyra ir tautosaka liet, 
tr. spaudoje 1945-1949 m., 6 psl.

Parengta: Lithuanica Austra
lian 1950-1959; Lituanica Argen
tina 1950-1958.

Be to, yra paruošti keli leidi
niai iš gudų spaudos.

Kun. Ant. Rupšys, prieš metus 
Romoje baigęs šv. Rašto studijas,

iš Los Angeles persikėlė į Niu
jorką, kur Manhattano kolegijoje 
dėstys šv. Raštą.

Grupė dailininkų Čikagos Jau
nimo centre rengia parodą, kuri 
bus atidaryta spalio 24 d. Parodo
je savo darbus išstatys šie daili
ninkai: Eleonora Lukšaitė - Mar
čiulionienė, Jadvyga Dobkevičiū- 
tė - Paukštienė, Povilas Kaupas, 
A. Marčiulionis, Br. Murinas ir 
Balys Milaknis.

Čiurlionio galerijoje Čikagoje 
šiemet vyks dar trys parodos: spa
lio 24 - lapkričio 2 d. grupės dai
lininkų, lapkričio 14 - 23 d. dail. 
A. Varno 80 m. amžiaus sukaktu
vinė paroda ir gruodžio 5-14 d. 
dail. Albino Elskio iš Niujorko 
paroda.

Galerija pastarouju laiku gavo 
10 naujų paveikslų: V. K. Jonyno 
2, V. Igno 4, V. Petravičiaus 1, 
J. Rimšos 2 ir K. Žoromskio 1.

Rūta KUmonytė spalio mėn. iš
vyksta porai mėnesių į Aziją, kur 
vaidins ten gaminamuose fil
muose.

Dr. Eugenijus Gedgaudas, gy
venąs Winnipege, Man., dalyvavo 
Tarptautinės chirurgų kolegijos 
šiaurės Amerikos 24-oj’e metinėje 
konferencijoje Čikagoje ir buvo 
priimtas tos organizacijos nariu. 
Narių priėmimas įvyko Civic 
Opera House.

Liet; Am. Menininkų Klubo 
valdyba rugsėjo 18 d. susirinki
me atsistatydino. Naujoji valdy
ba pareigomis pasiskirstė šitaip: 
pirm. Pov. Gaučys, vicep. Bruno 
Markaitis, SJ, sekr. Br. Macevi
čius, kasininkas Ant. Nakas, na
rys kultūriniams reikalams Balys 
Račkauskas, klubo atstovas Čiur
lionio galerijoje Zenonas Kolba.

Laisvoji Lietuva paskelbė kon
kursą novelės “iš Lietuvos kari
nės ir civilinės kovos už tautos 
laisvę 1918-1959”. Skiriamos trys 
premijos: $75, $25 ir $5. Novelės 
apimtis 5 psl. mašinėlės rašto ir 
įteikiama iki 1959 m. spalio 1 d.

Filmas iš Lietuvos gyvenimo. 
Viena V. Vokietijos filmų firma 
pastatė filmą “Jonas ir Erdmė”, 
kuriame vaizduojamas gyvenimas 
Lietuvos valstiečio Jono, vedusio 
atsitiktinai į Lietuvą patekusią 
italę Erdmę. Jiedu sunkiai dirba 
savo ūkely. Veiksmas vyksta 1906 
m. Filmą statant buvo pasinaudo- 
ta vieno mažo kaimelio prie "Var
šuvos vaizdais. Erdmės vaidme
nį atlieka italė filmų artistė Ju- 
lieta Mažina.

Jonas Lekšas (John Lekschas) 
šiuo metu yra Vokietijos sovieti
nės zonos Halles universiteto ju
ridinio fakulteto dekanas. Yra 
SĖD narys. Tame pačiame uni
versitete, kaip jau anksčiau pra
nešta, dėsto ir lituanistai prof. 
Ameris bei asistentė G. Bense.

Latvių ir estų kalbomis pradė
jo transliuoti iš Stockholmo tiky
binė baptistų radijo stotis “Ibra”, 
greta kitų dvidešimties kalbų. 
Latvių kalba perduodama trečia
dieniais, estų kalba pirmadieniais 
ir penktadieniais.

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemo Jonius slogų ir NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums išsilaikyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąja ir sustiprinančia ga
lia. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinanti artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pearles Garlic (česnakas) turi 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
šis veismingas augalas teikia. Adam Garite 
Pearles (česnakas) yra be kvapo ir be sko
nio — lengvai priimamoje kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite pokelį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums ga
lės padėti. Jūs ištikrųjų būsite patenkinti 
taip padarę.

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spodino-College/
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių Įdėjimas tik s18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai ryto
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

7 vaL vak.

i- KEIČIAME SENUS MATRACUS NAUJAIS.
M ......’ \ i- J ■ '<

RĖMO

MOTERIŠKŲ BOBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius ]

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų., 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos. I

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO .
Telefonas LE. 1-1432, LE. 147M.

.. ......................................................................................................................................
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Mann & Martel ™
1199 Bloor St. W Telef. LE. 4-8481

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 
(mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, & kambarių atskiros 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuves, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor • Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiros mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.

St. Clair - Oakwood
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, -2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Park Avc.
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų rrūronomos su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti ŠL 
Cla*r.

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių,atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir- 
tuvės/ /andeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su gOražu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

« Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos tripleksas.
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butat virš —aalixaa^ ux-
:mti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

ru
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Jane • Bloor • Annette 
1 atvira skola 10 metų 

$2.500 įmokėti
Mūrinis, 6 gražūs kambariai, moder
niška virtuvė, garažas, įvažiavimas 
iš kiemo. Galima tuoj užimti. Savi
ninkas paliko Torontą. Kaina 
$15.900. Nauja apšildymo krosnis.

Bloor - Pacific 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riai, 2 modemiškos virtuvės, gara
žas, įvažiavimas, didelis kiemas 29 
iš 150. Kaina $14.500.

Roncesvalles - Fern 
1 atvira skola 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, vieta garažui. Turi būti grei
tai parduotas, kad galima būtų su
tvarkyti paveldėjimo dokumentus. 
Kaina $15.900.

Bloor • Rusholme Rd.
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, kvadratinis planas, vandeniu 
alyva šildomas. Kaina $16.900.

College - Ossington 
8 kambariai — 2 augštai 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, garažas, priv. įvažiavimas, 
1 atvira skola 10 m. Kaina $16.900.

Bloor - Gladstone
1 atvira skola 10 metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas. Kaina 
$17.900.

Bloor - Jane
8 kambariai - 2 augštai 

$19.900 pilna kaina, šiurkščių ply
tų iki pat stogo, 2 mod. virtuvės, 
garažas, šoninis įvažiavimas, vande
niu alyva šild; Labai geras pirkinys. 
Vienas savininkas.

Roncesvalles - Geoffrey 
$19.900 pilna kaina, mūrinis ,atski
ras, 9 kambariai, kvadratinis pla
nas, 2 mod. virtuvės, nauja krosnis. 
Pajamos $220 mėnesiui, priedo 3 
kambariai savininkui.

Bloor - Indian Rd.
1 atvira skola 10 metų 

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
2-jų atskirų butų, 10 kambarių, 2 
virtuvės, 2 vonios. Kaina $23.900.

Rusholme Rd. - College 
$6.600 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
8 kambariai per 2 augštus, 2 mod. 
virt.. 2 vonios, garažas, vand. aly
va šild. Kaina $22.900.

v T. STANULIS
1153 ST. CLAIR AVE. WEST 

Įstaigos tel. LE. 7-2611
Nanni RO. 6-0105 iki 12 v. nakties.

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

Palmerston Avc. arti Bloor 
atskiras, 11 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, garažas, įmo- 
kėjimas $5.000 Skambinti J. Bcržinskas, tel. LE. 4-9211, namų 
tel. RO. 2-3940.

Quebec Avė.
10 kambarių, atskiras mūro namas, Įmokėti $3.000 arba mažiau, 
labai geras pirkinys. Skambinti B. Sergantis, tel. LE. 4-9211.

Beresford Ave. arti Bloor
High Park rajonas, atskiras, 7 kambarių namas, gražus kiemas, 
6 garažai, Įmokėti $6.000. Skambinti J. Bcržinskas.

Žemės, investacijų ir biznio reikalais skambinti

B. Sergančiu! LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų - biznhj visame Toronte. 
Nuoširdus h* sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičitj sutvarkymas.
Lansdowne - Queen

$1.500 Įmok., 6 gražūs kamb.. 2 virt., 
alyva šild., naujai išdek., arti susi
siek. ir kraut.

Bloor - Dufferin
$2.000 Įmok., sporto reikmenų krau
tuvė, geros pajamos, puikus biznis 
vienam ar dviem. Pasiteiraukit!

■ Bloor - Pacific
($2.500 įmok., 7 kamb. mūr., per du 
«augšt., 2 virt., did. kremas, privatus 
(tvaL, galima tuoj užimti. Prašo 
• $15.900.

Swansea • Windermere
$3.000 įmok., 6 kamb., mod. virt., 
vand .alyva šild., įrengtas rūsys, ar- 

’li Bloor, garažas.
High Park Blvd. - Roncesvalles 

r.000 įmok., 10 did. kamb., mūr., 
virt., 2 gar., puikus nuomav., vie

nas morg. iš 6% atviras, skubus 
' pardavimas.

Annette • High Park Ave.
($4.000 Įmok., 9 did. kamb.. atsk., 
geras mūr., vand. alyva šild.. 2 virt., 

'garažas, reikia mažo remonto, na
mas be skolų, turi būti parduotas 
Šią savaitę!

(Į.,_ Bloor - Dufferin
(HKOO skaitant visas prekes vertės 
apie $3.000, Cigar Store krautuvė.

virš $500. Puiki 
ar dviem jsŪCrti 

nuosavą biznį. Pan^ dėl senatvės.

Annette - Indian Rd. 
$4.000 įmok., 9 kamb.. mūr., 3 virt., 
garažas, 4 kamb. ant pirmo augšto, 
geras 9 metų atdaras morgičius.

Gailey • Roncesvalles 
$4.500 įmok.. 8 did. kamb., gero 
mūro, 2 mod. virt., 2 vonios, naujai 
išdek., vienas morgičius 10-čiai m. 

High Park Blvd. ■ Roncesvalles 
$5.000 įmok., 10 kamb.. atsk., vand. 
alyva šild., 3 virt., pard. su visais 
baldais. Prašo $23.000.

Parkdale - Sunnyside 
$8.000 įmok., mūr., 24 did. kamb., 
origin, keturpleksas, visas išnuo
motas, geros pajamos, puiki inves- 
tacija. Vienas atviras morgičius 10 
metų.

Boustead ■ Roncesvalles 
$8.000 įmok., 8 did. kamb., nepa
prastai švarus, mod., įrengtas, did. 
kiemas, priv. įvaž., garažas. Vertas 
dėmesio.

St. Clair • Oakwood 
$10.000-12.000 įmok., rupių plytų, 
10 did. kamb., 3 virt., 2 vonios, 
vand. alyva šild., mod. įrengtas 
kamb. rūsyje, priv. įvaž., garažas, 
ideali vieta, arti susisiek, namas be 
skolų. Vertas dėmesio.

S. Jokūbaitis
Parūpinu morgičius.

M- lt 7-3173 Lt 44)773

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS
Pradedamos krepšinio ir stalo 

teniso treniruotės. Jos vyks kiek
vieną antradienį ir ketvirtadie
nį šia tvarka: 4-5.30 — prade
dantiems, 5.30-7.30 — mergai
tėms, 7.30 • 10 vai. vak. — jau
niams ir vyrams. Stalo teniso tre
niruotės — antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 4 iki 10 vai. v.

CYO lygos rungtynės prasidės 
spalio 18 d. Aušra dalyvauja su 
Senior, Junior ir Juvenile koman
domis.

Aušros klubo visuotinis susi
rinkimas įvyks spalio 18 d. tuoj 
po pamaldų (12.30 vai.) muzikos 
studijoje. Visi klubo ir tėvų-rėmė- 
jų būrelio nariai prašomi daly
vauti, nes bus renkama nauja klu
bo valdyba ir atstovai į ŠALFAS 
S-gos suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio 14-15 dd. Rochesteryje.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos rungtynėse 

tarp Toronto ir Clevelando Vyčio 
lengvatletės pasiekė gražių pa
sekmių. Disko metime mergaičių 
B klasėje Elė Kromaitė, numetusi 
diską 73’6%”, pagerino tremties 
rekordą. Sviedinuko metime T. 
Supronaitė pagerino tremties re
kordą mergaičių B ir C klasėse, 
numesdama sviedinuką 131’6”. 
Antroji vieta atiteko Elei Kro- 
maitei su pasekme 126’2%”. La
bai puikią pasekmę pasiekė T. 
Supronaitė mergaičių B klasės 
šuolyje į tolį nušokdama 13’9%” 
(4.16 m.), kas gali būti naujas 
tremties rekordas. Mergaičių B 
klasėje V. žolpytė, peršokusi 3’ 
11”, laimėjo 3-čią vietą. Mergai 
čių A klasėje Pacevičiūtė lai 
jo 1-mą vietą šuolyje i augštį, pė 
šokusi 4’4”, 75 yd. bėgime 2-3 

1 vietą per 10,3. Ed. Kromaitė šuo
lyje i tolį nušokusi 14’3%” lai-
mėjo 3-čią vietą, šuolyje į augš
tį, peršokusi 4’1”, laimėjo 4-tą 
vietą, šiek tiek blogiau sekėsi mū
sų lengvatlečiams. Jaunių B kla
sėje A. Aižinas laimėjo 2-rą vietą 

(ieties metime su 116’9” pasekme, 
žymiai atsilikęs nuo savo naujojo 
rekordo. Be to, rutulio stūmime 
jis laimėjo 3-čią vietą ir disko me
time 4-tą. Treigys jaunių A kla
sėje trišuoly laimėjo 4-tą vietą. 
Šiomis rungtynėmis buvo užbaig
tas lengv. atletikos sezonas ir se
kančiais metais tikėkimės dar ge
resnių pasekmių.

Krepšinio treniruotės bus pra
dėtos artimiausiu laiku, šiais me
tais be Įprastų šeštadienio treni
ruočių dar numatoma treniruotės 
ir vidury savaitės.

Naujai Kanados stalo teniso 
meisterei Sofijai Kasperavičiūtei 
pagerbti spalio 12 d. šv. Jono par. 
salėje Įvyks klubo arbatėlė.

Kas keliatės Į kitą 
butą ir norite pigia kaina per- I 

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
/ BR. STONČIUS

TARPMIESTINES LENGV. 
ATLETIKOS RUNGTYNES 
Praėjusį šeštadienį įvykusiose 

tarpmiestinėse lengvosios atleti
kos rungtynėse tarp Clevelando ir 
Toronto jaunių ir jaunučių klasė
se laimėjo Torontas pasekme 
176%:167%. Rungtynėse dalyva
vo virš 40 svečių. Buvo pasiekta 
keli tremties ir s. Amerikos jau
nių bei jaunučių klasių rekordai. 
Po rungtynių dalyviams buvo su
rengtos Prisikėlimo parapijos mu 
zikos studijoje vaišės, kurių me
tu goriausiems savo klasės spor
tininkams bei visiems laimėju
siems pirmąsias, antrąsias ir tre
čiąsias vietas buvo įteiktos do
vanos. Gaila, kad rungtynėse be
veik nebuvo žiūrovų.

Rungtynių pasekmės bus se-. 
kančiame numery.

Lietuvos rankinio meisterio var
dą iškovojo USK komanda, o mo
terų grupėje Žemės ūkio akade
mijos klubas. Pirmenybės buvo 
pravestos Marijampolėje.

Naują Lietuvos dešimtkovės 
rekordą atsiekė J. Mozūra surin
kęs 6.091 tašką. Jis yra pirmas 
Lietuvos lengyatletis peržengęs 6 
tūkst. taškų ribą. Reikia pažymė
ti, kad Mozūrai priklauso ir šuo
lyje su kartimi rekordas pasekme 
4.30 m.

Lietuvos boksininkai, žaidynė
se Maskvoje, gerokai nukentėjo 
nuo teisėjų, kada jų laimėtas ko
vas jie taškais užskaitydavo ru
sams. Ypač skriauda padaryta 
Rugiui, nes ir žiūrovai į teisėjų 
sprendimą griežtai reagavo.

Pabaltijo veteranų futbolinin
kų turnyrą, pravestą Klaipėdoje 
laimėjo estai prieš lietuvius ir 
atvius. Lietuvos rinktinėje, iš 

buv. žinomesnių žaidėjų, dalyva
vo: Skalskis, Ilgūnas, Paberžis, 
Ganusauskas. '

Buy. SS sunkaus svorio meiste
ris A. Šocikas ir toliau yra popu
liarus sportininkas netik Lietu
voje, bet ir visoje SS. Kaip rašo 
vilniškio “Sporto” Spartakiados 
pabirose P. Keidošius, važiuojant 
troleibusu Maskvoje i bokso rung
tynes, daugumas keleivių kalbėjo 
su pagarba apie Algimantą Šoci
ką. Reikia pažymėti, kad lietuvis 
yra du kartus nugalėjęs dabartini 
pasaulio sunkaus svorio meisteri 
L Johannsoną. Abu susitikimai 
yra įvykę jiems esant mėgėjų sto
vykloje. šiandieną A. Šocikas ei
na tik trenerio pareigas.

Rugsėjo 12 d. Maskvoje prasi
dėjo tarptautinės stalo teniso žai
dynės, dalyvaujant Vengrijos, 
Rumunijos ir SS žaidėjams. Be 
abejo, SS rinktinė yra sudaryta 
daugiausiai iš Lietuvos atstovų.

Lietuvos jaunių futbolo meis
terio vardas bus išspręstas iš rung 
tynių tarp Kauno Audinių ir Tau
ragės MSK komandų.

Įkurta šaudymo federacija su
darant prezidiumą iš vienuolikos 
asmenų. Pavardės nelietuviškos: 
pirm. N. Kostenka (Vilnius), vice- 
pirm. A. šalnavas, sekret. P. 
Kudrinas.

Dėmesio norintiems pirkti
TABAKO ŪKĮ!

Kas galvoja apie pastovų, savarankišką ir pelningą egzistencijos 
būdą — turi Įsigyti tabako ūkį. Dabar ypatingai geras laikas 
išsirinkti, nes galima matyti nuimtą tabako derlių daržinėse ir 
apžiūrėti žemę.

Turiu didelį pasirinkimą ūkių pardavimui sąraše Įvai
raus dydžio ir kainos, pradedant nuo $4.000 Įmokėti.

Kreipdamiesi rašykite:

Charlis Pocius - Real Estate Broker
TILLSONBURG — ONTARIO.

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-formų, vasarnamių ir kito nekiln. turto pirkimo-pardavimo rei
kaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo agentas

v. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.

Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
GEO. HUNT REAL ESTATE

* 128 Hurontario Str.
Collingwood, Ont.

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

I

MORKIS Antanas 
Real Estate and Business Broker 

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferin St, Toronto.
LE. 4-8459 LE. 4-8450 ' BE. 3-5996 (namq>

Tamstos rasite pas mus didelį pasirinkimą:
NĄMŲ, ĮVAIRIŲ BIZNIŲ, ŽEMES ŪKIŲ - FARMŲ, SKLYPŲ. 

Mes ypatingai gerai sutvarkome morgičius ir skoliname 
įmokėjimui pinigus.

Keli lietuviai ir kitų tautybių agentai visuomet tamstomis mielai 
patarnaus ir patars geriausiai įsigyti nuosavybes. Patartina ne
pirkti ir neparduoti nuosavybių pirma nepasitarus su mumis.

Žaidynės Maskvoje
Geresniam sportininkų paruo

šimui olimpiniams žaidimams kas 
ketveri metai Sov. Sąj. praveda 
savo, žaidynes, pavadindama jas 
spartakiadom. Be abejo, prieš tai 
(bent keliais mėnesiais anksčiau) 
paskiros “respublikos” padaro ge
riausių sportininkų atranką. To
kiu būdu pavergtos tautos savo 
ruožtu vykdo taip pat tokias spar
takiadas, kurių pasekmės yra 
skelbiamos SS spaudoje bendram 
susiorientavimui apie padėtį ir 
silpnas dalyvių vietas.

Pavergtoji Lietuva nebuvo čia 
išimtis. Po Lietuvos spartakiados, 
jos geriausi sportininkai buvo at
rinkti išsiuntimui į Maskvos Luž- 
nikų stadioną. Iš vilniškio “Spor
to” nuotraukų sprendžiant, spor
tininkai, prieš išvykdami į Mask
vą, Vilniaus geležinkelio stoties 
aiKŠtėje gavo gerą “pamokslą” 
iš J. Paleckio, kuris savo kalbo
je pažymėjo, kad šiuo metu vyks
ta aštrios lenktynės tarp socia
listinės ir kapitalistinės stovyk
los. J. Paleckis, būdamas Rytų 
Berlyne matė paveikslą - plakatą^ 
kuriame socializmas buvo atvaiz
duotas kaip tvirtas, žydintis jau
nuolis, tuo tarpu kapitalizmas — 
kaip silpnas senis. Jo žodžiais, 
pasaulis ir priklauso jaunimui ir 
tuo pačiu augančiam ir stiprėjan
čiam socializmui... Savo kalbą 
J. Paleckis baigė linkėjimais vi
sos Lietuvos “vyriausybės”, par
tijos ir tautos vardu, atsivežti kuo 
daugiausiai laimėjimų.

Į jo kalbą atsakė SS meisteris 
Jonas Pipynė, pareikšdamas, kad 
Tarybų Lietuvos sportininkai 
spartakiadoje dės visas jėgas, kad 
būtų pasiekta kuo geriausių re
zultatų. ' Į

Deja, jo žodžiai paliko tyruose 
šaukiančio balsu. Kaip ir prieš! 
keturis metus, taip ir šiemet Lie
tuvos atstovai pagal bendrai su
rinktus taškus liko tik dvylikto
je vietoje. Taigi, jokios pažangos 
nepadaryta. Ypač silpnai pasiro
dė krepšininkai, iš kurių buvo ti
kėtasi žymiai geresnės vietos. 
Tiesa, Maskva, RTFSR ir Lenin
gradas, kaip SS sportinės metro
polijos, žaidynėse dalyvavo atski
rai. Joms buvo atskirai skaičiuo
jami ir taškai, tačiau Lietuvos 
sportininkus pralenkė ne tik estai 
ir latviai, bet taip pat armėnai, 
kazachai... Mūsų pavergtieji i 
broliai Įstengė pralenkti.tik uzbe- j 
kus, tadžikus, kirgizus, turkmė
nus, maldavus. Silpnas pasirody
mas nepraėjo tylomis Lietuvoje. 
Sportininkams grįžus iš Maskvos, 
pradėta ieškoti kaltininkų. Tuo 
pasižymi ypač įvairūs atvykėliai 
rusai - treneriai, kurie mūsų tėvy
nės sportiniame gyvenime yra Įsi
sukę i geras vietas, gaudami gra
žius atlyginimus. Nenorėdami nu
stoti šiltų vietų, jie Įvairiais ke
liais mėgina save pateisinti. Pa
matysime, kuo viskas pasibaigs, 
tačiau iš anksto galima drąsiai pa
sakyti, kad nukentės ne rusai, bet 
niekuo nekalti lietuviai.

Pereinant prie techniškų žaidy
nių pasekmių, pirmoje vietoje 
statytinas stalo tenisas, kuriam 
visoje SS lietuviai neturi sau ly
gių. Taigi, Lietuvos stalo teniso 
rinktinė iškovojo komandiniai 
pirmą vietą — A. Saunoris vyrų 
vieneto, vilnietė N. Ramanaus
kaitė moterų, A. Saunoris ir R. 
Paškevičius vyrų dvejeto, N. Ra
manauskaitė ir R. Paškevičius — 
mišraus dvejeto, čia neapsieita be 
staigmenų, nes ketvirfinaliuose 
SS meisteris R. Paškevičius pra
laimėjo Averinui, o Žilevičiūtė 
Įveikė SS moterų meisterę estę 
Lestai. Vienuolikmetė Laima Ba- 
laišytė tik pusiaubaigmėje pralai
mėjo po sunkios kovos estei Pe- 
sur, taigi baigminė kova galėjo 
būti lengvai išspręsta iš dviejų 
nepilnamečių lietuvaičių (N. Ra
manauskaitė yra 17 m. amž. ir 
Europos jaunių vicemeisterė) su
sitikimo. Saunoris gana lengvai 
susidorojo su gruzinu Akopianu.

Be šio gražaus pasirodymo Lie
tuvos lengvatlečiai taip pat pelnė 
gražių laimėjimų ir juos tenka 
statyti antroje vietoje po stalo te
nisininkų. šioje rungtyje buvo 
iškovoti du aukso ir du sidabro 
medaliai. Jų savininkai — aukso 
medalių, pasaulio ieties metimo 
meisterė Birutė Zalagaitytė-Kalė- 
dienė, numetusi 53,64 m. (pasau
lio rekordas Birutės yra 57,49) ir 
SS meisteris 1.500 m. ir 2.000 
m. bėgime J. Pipynė, kuris pirmą
ją rungtį prabėgo per 3 min. 
45,9 sek. Tiesa, jis galėjo lengvai 
laimėti ir 800 m., nes užbėgimuo- 
se buvo patekęs i baigmę, tačiau 
vėliau atsisakė dalyvauti, grynai 
susikoncentruodamas 1.500 m. 
bėgimui. Du sidabro medaliai pri
klauso Varanauskui ir Baltušni- 
kui. Pirmasis rutulį nustūmė 17, 
17 m. ir Baltušnikas diską 53,89 
m. Bendrais taškais surinktais 
lengvojoje atletikoje lietuviai bu
vo šešti, lygiai kaip ir bokse, kur 
R. Tamulis iškovojo aukso me- 
tialį.

Gražus lietuvių atsiekim^s leng 
vojoje atletikoje nepraėjo Mask
voje be atgarsio. Visi keturi lengv 
atlečiai buvo pakviesti Į SS rink
tinę, rungtynėms prieš Vakarų 
Vokietiją ir D. Britaniją. Apie jų 
pasekmes pranešime atskirai.

I K- RamnMI a. Baronas.

REALTORS

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404
Jane - Baby Point

8 kamb. per Z augštus 
(1.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, vand. alyva šil
domas, 2 vonios, gražus poilsio kam
barys rūsyje, privatus įvažiavimas. 
Turi būti parduotas.

Jane - Annette
$2.400 įmokėti, 6 kamb., šiurkščių 
plytų, vand. alyva šildomas, poil
sio kamb. rūsyje, lengvos išsimo- 
kėjimo sąlygos.

Indian Rd. - Garden Ave. 
$2.500 įmokėti, 7 kamb- mūrinis 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, alyva 
šildomas.

Parkdale rajone 
Dupleksas

$2.600 įmokėti, 10 kamb., mūrinis, 
atskiras, vand. alyva šildomas, ga
ražas, labai geras nuomavimo rajo
nas.

Runnymede - Annette 
Dupleksas

$3.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, šiurkščių plytų, atskiras, 
vand. alyva šildomas.

Roncesvalles - Dunūas 
Didžiulis kiemas

$3.500 įmokėti, 10 kamb. atskiras, 
mūrinis, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, viena skola 10-čiai metų.

Bloor • Jane 
$4.700 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
kvadratinis planas, gražus didelis 
kiemas.

Runnymede • Bloor 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, alyva šildomas, ga
ražas su labai plačiu įvažiavimu, tu
ri būti parduotas.

Geoffrey - Roncesvalles
1 atvira skola 10-čiai metų 

$6.000 įmokėti, 10 kamb. labai gerų 
plytų, atskiras namas, kvadratinis 
planas, naujas šildymas, 3 virtuvės, 
garažas.

Quebec - Bloor
8 kambariai per 2 augštus 

$6.000 įmokėti ar mažiau, šiurkščių 
plytų atskiras namas, vand. alyva 
šildomas, garažas.

Windermere Ave.
8 kamb. per 2 augštus 

$6.000 įmokėti, šiurkščių plytų, pui
kus atskiras namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyva šildomas, moder
nus viduje, garažas su plačiu įva
žiavimu.

Indian Rd. - Bloor 
Dupleksas

$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, garažas, privatus įvažiavimas, 
namas be skolų, reikalingas remon
to, galima paversti į keturius butus.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Dar dėl VI KLD Hamiltone
(Atkelta iš 3 psl.) 

masto garsenybės honoraru. Ir
deficitas labai galimas, jei tokių 
švenčių rengėjai nekreips dėme
sio, ignoruos pagristus svečių rei
kalavimus bei pastabas ir tas pa
čias klaidas nuolat kartos. Jau ir 
dabar yra balsų iš savųjų ir sve
timųjų, kad daugiau' f kalbų 
“koncertą” neis.

Šventės rengėjai labai teisin
gu keliu buvo pradėję eiti, pla
nuodami nuomoti erdvią ir pato
gią salę visais atžvilgiais. Kelio 
baigmėje pabūgo ar pritrūko jė
gų? Tikiu, kad dabar ir jie patys 
mato, kad padarė klaidą, bet tai 
jau yra post factum... Westdale 
Collegiate salė buvo per maža. 
Jau buvo galima lyg ir nujausti, 
kad svečių bus gausu. Už tai kal
bėjo sausas ir šiltas oras ir “prie
du” trys dienos švenčių, Įskaitant 
šeštadienį, kada dauguma Įmonių 
nedirba.

Visuomenė, įvertindama tą di
deli ir sunkų darbą, Įvertino ir su
sirinko gausiai. Rengėjai ją kiek 
nuvylė.

Nors kaikas bando Įrodinėti, 
kad salės dydžio užteko ir mes 
sutilpome. Girdi, būtume sutilpę 
ir Liet. Namų salėje, kurios talpa 
sukasi apie 1.200 asmenų su vi
somis sėdėjimo ir stovėjimo vie
tomis. Tuo tarpu, kai Westdale 
mokyklos salėje buvo netoli 1.400 
asmenų (880 su Įėjimo programo
mis ir apie 50b jaunų žiūrovų 
Įleistų veltui). Tad kokiu būdu 
būtume sutilpę? Nebent wellan- 
diškė “Pelėda” dali žiūrovų būtų 
priglaudusi po savo sparnais ir 
gūžtoje?!

Argi galima skaityti toki sutū
pimą jau tikru dalyku, jei apie 
porą šimtų žmonių, turėjo stovė
ti gale salės? Ir sumokėjo tiek 
pat, kaip ir sėdintieji. Mano su
pratimu, salės talpa skaičiuoja

ma pagal joje įrengtų kėdžių 
skaičių. Jei taip, tai nebūkime 
tokie naivūs ir juokdariai! Neda
rykime iš salės ūkininko darži
nės, kur šieno galima pakrauti iki 
pat jos stogo!

Galiausiai ir Kanados valdžios 
bei savivaldybių potvarkiai drau
džia perpildyti viešo naudojimo 
patalpas.

Taigi, nedarykime ir iš žiūrovų 
olandiškų silkių ir nenorėkime 
jous pakuoti į mažas statinaites. 
Žiūrovai yra gyvi .ir .alsuoją..At
ėję i koncertą jie nori turėti fizi
ni ir dvasini poilsi.

Baigdamas norėčiau pažymėti, 
kad nebuvo šio rašinio tikslas Įro
dinėti kaikurių asmenų nelogiš
kumo bei tuščio užsispyrimo, het 
tik priminta prie tos pačios pro
gos, kalbant apie praėjusi kon
certą. Z. Pulianauskas.

Otava. — Kanada baigia staty
ti miestą arktikoje prie Macken
zie upės rytinės šakos, 30 mylių 
nuo Aklaviko. Jis kainavo 34 mil. 
dol. Tai pirmas Kanados žingsnis 
lenktynėse su rusais i arktiką.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

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

VELTUI.

VALAU FOTELIUS 
ir įvairius kilimus, 

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

Skambinti LE. 3-4912
i P. KARALIŪNAS

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
•JUMS PATARS.

P. AUGUSTINAVIČIUS — RO. 2-9153, 
J. VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas 
ir diskusijas ekonominiais klausimais.

Joseph A. PETERS Ltd.
’ REALTORS 

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

St. Clair • Oakwood 
$6.000 jmokėti, atskiras gražių ply
tų, dviejų atskirų butų po 5 kam
barius namas. Vienas morgičius 10 
metų. Labai arti katalikiškos mo-/ 
kyklos ir prie visų kitų patogumų.

Bloor • Jane
$8.000 įmokėti, atskiras, 8 metų, 
dviejų butų po 5 kambarius namas 
— dupleksas. Skiepe 2 kambariai ir 
vonia.

Bloor • Runnymede 
$19.500 pilna kaina, o vertė $22.000. 
Labai gerų plytų 8 kambarių per 
du augtšus. Gražus kiemas, garažas. 
Labai arti Bloor.

TELEFONAS LE. 2-3321
Roncesvalles - Sunnyside Ave.

$6.000 įmokėti, atskiras 10-ties kam
barių namas. 3 virtuvės, vandens ir 
alyvos šildymas, garažas ir Lt Arti 
prie susisiekimo ir apsipirkimo.

St Clair - Bathurst
$17.500 pilna kaina. Atskiras, 8-nių 
kambarių per 2 augštus namas. 2 
vonios, 2 virtuvės, garažas. Keletą 
žingsnių iki St Clair.

Su mažu įmokėjimu 
turime įvairiausių namų visuose 
miesto distriktuose.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tei. tNBBR tel -į.
LFim R<X 2-550- I

......  '.... ' . ......... -... ■— -------- 1 u 111 .. .
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V. VASIS Hamilton, Ont

872 Bioar St ML Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - ŲE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W

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

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

Sav. V. BLOCKIS

Tel. L£. 1-5688

RO. 6-0811 ! 
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont’

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra '

Visų rūšių draudimai.
< TELEFONAS

CONSUMERS' GAS CO

(Atkelta iš 4 psl.) 
metuose, įgavęs visišką pasitikė
jimą ir supratimą kooperatinės 
įstaigos naudos visai kolonijai, už
tikrintai žengia jungdamas į savo 
eiles senus ir jaunus kooperati
ninkus. Ir jaunųjų narių eilės pa
mažu auga dėka tėvų supratimo, 
kurie įrašo savo vaikus nariais. 
Daugelis labai nuosekliai taupo 
vaiikų priedų čekius, .sudarydami 
tikrą pagrindą vėlesniam moksli
nimui. Pinigai įnešti į vaikų są
skaitas, reikalui esant, kiekvienu 
atveju gali būti išimami, nesibai- 
dant, kad nebus išduodami ar 
reikės laukti tam tikrą perijodą 
kaip praktikuoja kaikurios orga
nizacijos garsindamos mokančios 
augštesnį procentą, bet varžan
čios pinigų išėmimą.

Be to, čia padėti pinigai yra 
nemokamai apdrausti. Jokie pa
skolos lakštai, bondai, vertybės 
popieriai neturi draudimo. Ban
kelyje gi nemokamas draudimas 
iki $2.000, kuris nariui nei cento 
nekaštuoja. Atsiminkime, kad 
pats pigiausias grupinis draudi
mas darbovietėse $1.000 kainuo
ja metams apie $15. Taigi susi
daro dviguba nauda ir pinigas 
taupomas ir turimas nemokamas 
draudimas. Gyvenant šiame kraš
te apsidraudimas yra labai svar
bus faktorius.

Kadangi bankelis įsteigtas na
rių patogumui ir patarnavimui,

todėl ir duoda tokias lengvatas, 
kurios įmanomos tik kooperatiš- 
kai tvarkantis, nes ir kooperaci
jos tikslas pirmą patarnavimas, o

čtausią procentą už padėtus pini
gus, o skolintų veltui. Tas įmano
ma lipant tam tikrą procentą už 
skolinamus pinigus, kuris irgi yra 
perpus žemesnis negu kitose sko
linimosi įstaigose. Dabartiniu me
tu yra imam 83 centai per mėnesį 
palūkanų nuo paskolintų $100. 
Paskolos" taip pat yra apdraustos. 
Sū skolintojo mirtimi miršta ir 
paskola, kurią padengia draudi
mas. Taip pat paskolą padengia 
draudimas visiško invalidumo at
vejais.

Bankelio finansinį augimą pa
rodo mėnesinis balansas. Finan
sinis/stovis rugpiūčio mėn. atro
dė šitaip: šėrų sąskaitoje $158. 
853,98 (pernai tuo pačiu metu 
buvo $.70.542,20); depositai $1. 
969,79; kasa-banke ^6.281,09; as
meninės paskolos $129.178,09; 
pirmųjų morgičių $31.240, viso 
paskolų $160.418,09 (pernai tuo 
pačiu laiku buvo $84.353,99); ba
lansas :$169.512,78 (pernai $89. 
281,08). Naujų narių įstojo 7, tad 
dabar yra 356 nariai (pernai 284), 
depositorių 13, skolininkų 145.. 
Reikia tikėtis, kad taip augant ne
trukus bus pasiektas $200.000 ba
lansas. Tam visi nariai ir valdyba, 
nuoširdžiai dirba. J. D.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. LW.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
loir kt

A. P. GARAŽAS
1S39 DUHDAS ST. W. 

/prie -Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS ; 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ■ 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir Žiemai. KROSNYS 
‘•GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. • • Visų rūšių remonto darbai..

- Rose Heating - Tinsmith Co.
^KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. JE. • TEL. HO. 6-1623
\ Lietuviai savininkai ZALECKIAI t

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŽŪKI A VIMO f\ 
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

LIETUVIŲ DIENOS PABIROS
Savo oficialiuose pranešimų©-. dalina vaikams dovanėles ir t.t.). 

se apie VI LD sąmoningai niekuo- ’ 
met neminėdavau apie užkulisius. 
Atvirai pasakysiu — nenorėjau 
gadinti gražios šios šventės nuo
taikos. Be to, ir patys skaitytojai, 
iš patalpintų straipsnių, galėjo 
spręsti, kad Hamiltone esama ke
lių asmenų (mano pabraukta), ku
rie, žiūrėdami savo ir vienos or
ganizacijos ambicijų, šį gražų LD 
Organizacinio Komiteto darbą 
trukdė. Ir šį kartą būčiau tylė
jęs, jeig ne Lietuvių Namų pirm. 
8t. Bakšio atsiliepimai spaudoje 
(“TŽ” ir “NL” Nr. 38 — VI LD

Elektros - Electronic

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi^Fi, PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių rotų sureguliavimų ir balarsavimą su j 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, i 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams auodama nuolaida/

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W.z j vakarus nuo Six Point)J

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

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

• 
Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovo*

H. ROžftlTIS
Greitos kvro-olyvo* pristatymo* ir 

patarnavimai.
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve u PARAM A”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Poskolot, indėlio i ir gyvybe o pd rausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktcdieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Telefonas RO. 6-4063

ŠILDYMO IONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

L_______ lui. £ n

{ Alkoholis blogybė ,
Puritonų pamokslininkas atvy

ko į JAV vad. laukinius vakarus 
ir pasakė pamokslą prieš girtuok
liavimą, kurį užbaigė šiais žo
džiais:

— Degtinė tai didžiausias jūsų 
priešas. Jos prisigėrę dėl men- 
kiausies priežasties čiumpate už 
pistoletų, šaudote į savo artimą 
ir ... nei vienas nepataikote ...

Pabaigs su tuo alsavimu
— Na, kaip jaučiatės? — gydy

tojas klausia ligonį.
— Geriau, daktare, tik sunku 

alsuoti.
— Nieko, netrukus baigsime su 

tuo tamstos alsavimu ...
Kolegą

— Laba dieną, kolega, — dide
lių pretenzijų dailininkėlis svei
kina kavinėje sėdintį garsų tapy
toją.

— Kolega?... Tai ir tamstą 
kankina reumatizmas?....

Žirafa
— Tėveli, ar žirafos suserga 

kaklo skaudėjimu, kai kojas 
Šlampa?

— Taip, vaikeli, suserga, 
visą savaitę vėliau.

Dyrini išradimai
Vašingtono patentų rūmuose 

yra užregistruota ir tokių išradi
mų:

1. Pistoletas, kuris greitai ir be 
skausmo užmuša musę.

2. Dirbtinė ranka su lakuotais 
nagučiais papūgoms maitinti.

3. Namukas ant ratukų šuniu
kui ir katei, kad pasivaikščioti ei
nančius jų savininkus galėtų ly
dėti kartu?

4. Įrengimas, kuris karvei ne
leidžia judinti uodegą, nes žiemos 
metu nėra musių.

Darbštumas yra dorybė
— Tai vėl išmaldauji? Girdė

jau gavau tokį palikimą, kad da
bar jau nebereikia elgetauti? :

— Tas tiesa, bet ar dėl to aš tit 
riu nieko neveikti? — atsiliepė 
elgeta.

Laisvės kraštas
— Jungtinės Amerikos Vaistys 

bės tai puikus laisvės kraštas, tik
ra demokratija, žmogus ten gali 
daryti viską, ką tik nori... jo 
žmona.

Dėkingas
Kaimietis eina sau susidūmo

jęs ežero krantu ir mato, kad 
skęsta jų miestelio dantų gydy
tojas. Jis šoka į ežerą ir ištraukia:

— Brangus bičiuli, — dėkoja 
jam sujaudintas dantų gydytojas, 
— aš jau nei nežinau, kaip jums 
atsidėkoti. Žinai ką, ateik pas ma
ne rytoj, aš tau dovanai išbrauk
siu visus dantis.

su

tik

Paieškojimai
Baroną Antaną, kil. iš Stananų 

kaimo, Pandėlio valse., Rokiškio 
apskr., i Kanadą atvykusio 1929 
ar 1930 m., prašo atsiliepti ar ži
nančius apie ji pranešti, pusbrolis 
Karpavičius Antanas — 1355 E. 
7th Ave.,' Vancouver 12, B.C., 
Canada.

K. Dambrauskas, dirbęs 1942 
m. Vokietijoje Chemis.h? Fabrik, 
Budenheim B., 1944 m. apsistojęs 
Hanau stovykloje Vokietijoje; 
prašomas atsiliepti arba kas žino 
apie ji pranešti seseriai šiuo adre
su: Ona Malkausienė, 418 West
moreland Ave. N., Toronto 4, 
Ont., Canada.

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080 <
44 Gwyn ne Avė., Toronto

Tuo tarpu Hamiltono kronikoje 
korespondento Sk. St. žiniosejūe- 
ko kito nerandame, kaip duoki
me, duokime (tiesa, prieš kelis 
metus buvo aukokime Tautos 
Fondui...) “Lietuvių Namams”. 
Ir Hamiltono LB-nės valdyba, ku
ri yra akcininkas — o tempora — 
ir ta turi mokėti nuomą už patal
pų naudojimą. Jeigu giriamasi, 
kad kiekvieną mėnesį kinas duo
da virš $1.000 pelno (gerai, kad 
tie pinigai ištraukiami iš svetimos 
kišenės), tad pridėkime nors tru
pinius prie lietuviškojo gyveni- 

kime, duokime — patys nieko ne
duodami ...

PADAROMI
minkšti baidai

J>agal užsakymus ir aptraukiami seni, 
.labai pigia kaina. Darbas garantuotas.

Telefonas WA. 2-7981

Hamiltone praėjus), kur jis vėl mo, nešaukdami visą laiką — duo-
papylė tendencingų žinių skaity
tojams, primindamas kažin kokias 
"aštrias kovas” (pats muša ir pats 
šaukia) tarp LD Organizacinio Ko
miteto ir taip vad. Lietuvių Na
mų, cituodamas savo paties pa
rašytų korespondencijų (Sk.^St. 
yra:St. Bakšio inicialai" spaudoje 
— K. B.) ištraukas ir galų gale, 
per visą vasarą “vanojęs” ir taip 
jau nuo prakaito persisunkusį ko
miteto narių kūną, kviečia už
miršti visas "klaidas (greičiausiai 
turi save amenyje) ir baigti didelį 
tautinį darbą, pastatymu tautinio 
centro Hamiltone, taigi, kaip su
prantu — taip vad. Lietuvių Na
mu ... - • -

Gražus yra Lietuvių Namų var
das. Taip dviem žodžiais išreiškia
mas mūsų tautinis subrendimas, 
nes jie yra lyg maža mūsų gim
tojo krašto žemelės dalelytė, ku
rioje džiaugiamės Lietuvos ir lie
tuvių tautos gražiom valandom, 
liūdime mūsų tautos gedulo die
nom, linksminamės vestuvėse, 
krikštynose, šokių vakaruose, re
petuojame tautinius šokius, dai
nas, sportuojame. Ar visa tai ran
dame Hamiltono “Lietuvių Na
muose”? Ar įėję į vidų matome 
ant sienų lietuviškus paveikslus, 
lietuviškus užrašus, ar net prie 
kurių durų nuo gatvės, randame 
nors mažytę lentelę, sakančią, 
kad tai lietuviški namai? Ne! še
šias dienas čia veikia kinas. Tad 
kuom jie skiriasi nuo kitų kino 
patalpų? Tik savo vardu: čia Del
ta, ten Capitol, Palace ir t.t., nors 

.biznis vienur eina geriau, kitur 
I blogiau. Atsižvelgiant i visa tai, 
tas patalpas toliau vadinsiu Lie
tuvių kino teatro Delta Akc. B-vė, 
visuomet minėsiu savo korespon
dencijose, kviesdamas ir visas 
Hamiltono organizacijas tą vardą 
toliau naudoti. (Trumpindami gin
čus, norėtume pastebėti, jog HLN 
vadovybė ir nesako, kad HLN jau 
dabar ištikrųjų yra tokie, bet kad 
prie to einama ir kad, trūkstant 

l kapitalo tenka verstis biznierišku 
pagrindu, nes reikia skolas ma
žinti. Be to, bendrovė oficialiai 
yra registruota kaip HLN, ne 
kaip “Delta”. Red.).

Pereitais metais spaudoje iškė
liau įrengimą scenos kine, suradi
mą būdų nors sekmadieniais su
traukti į tas patalpas lietuvius, 
ruošiant koncertus, paskaitas ar 
kitokias pramogas bendriems tau
tiečių subūrimams. Viename Akc. 
B-vės valdybos posėdyje buvau 
tik išjuoktas (et, tas durnelis, ką 
jis nusimano ...). Buvau privers
tas atsiimti savo šėrus ir kiek ži
nau, tuo laiku taip padarė ir dau
giau asmenų, bendrai $1.400 su
mai. Po kelių mėnesių apsižiūrė
ta, kad mano samprotavimai buvo 
teisingi ir scena buvo įrengta. Ke
liais koncertais “tautinio centro” 
pareigos baigėsi. Nenorėčiau toli 
eiti — tik i Toronto Lietuvių Na
mus arba Čia pat, Hamiltone, pas 
vokiečius, kurie savo tautiečiams 
rengia įvairias pramogas (sekma
dieniais nemokami filmai, lengvo

Berods po pirmo LD Org. Ko
miteto posėdžio, kuriame buvo 
nubalsuota sekmadienio koncer- 
tui-aktui nuomoti kitą salę, ne lie
tuvių kino teatro Delta patalpas, 
ir St. Bakšiui pasitraukus iš ko
miteto narių, po kelių savaičių 
spaudoje pasipylė straipsniai, nu- 
rodantieji kino Delta geras savy
bes, apeliuojant i komiteto narių 
ir visų lietuvių tautinę sąmonę, 
šaukiant apie lietuvybės išlaiky
mą tremtyje, vienybę ir t.t. — 
vienu žodžiu mušant patriotizmo 
būbnu. Ir šiais keliais nepalenkus 
komiteto narių nuomonės ir, at
rodo, mūsų redakcijoms atsisa
kius talpinti žurnalistinės etikos 
neturinčių straipsnių, vienas as
muo (pavardės neminiu, tačiau 
manau, skaitytojai supras, kuris) 
padarė sutarti su “juokų” laik
raščio leidėju K. Žukausku, pagal 
kurią vienas rinks “Pelėdos” pre
numeratas Hamiltone, kitas išleis 
prieš pat LD “Pelėdą”, kurioje 
bus išjuokti LD rengėjai. Tokiu 
būdu, atsirado “baronai”, “kaz- 
lai”, rūtos su filmų juostom, sky
reliai su “šuoliais i Lietuvių Die
ną” ir kt. “deimančiukai”. O kad 
tik numušti nors savaitę prieš šią 
šventę visą LD nuotaiką ir darbo 
entuziazmą, neprenumeruojan
tiems komiteto nariams, “Pelėda” 
Įteikta nemokamai... pakišant ją 
"nakties metu per duris ... Skau
du yra iškelti dar vieną faktą — 
Hamiltono skautų, kurie taip i tą 
košę, buvo Įmaišyti. Jie, lietuvių 
kino Delta namuose, turi mažą 
kambariuką, o St. Bakšys eina 
Skautų Rėmėjų vadovo pareigas. 
Skautai buvo paprašyti su savo 
vėliava dalyvauti sekmadienio 
koncerte, nurodinėti salėje vie
tas, deja, mūsų atžalyno VI-sios 
LD iškilmėse nematėme. Gaila, 
kad mūsų jaunimas nuo jaunų 
dienų mokomas blogų darbų.

- «
Rašytojas Kari May, nebuvęs ir 

nematęs Kanados nei JAV preri
jų, yra sukūręs pilnas fantazijų 
apysakas, mielai skaitomas jau
nimo. Atrodo, kad jo pėdomis no
rėjo pasekti ir St. Bakšys. Visiš
kai nedalyvavęs Liet. Dienose ir 
bendrai tom dienom išvykęs iš 
Hąaiiltono (ieškojo akcijų Paris, 
Baihtford, Woodstock, nakvojęs 
pai ginklo brolį), savo straips
nyje “VI-jai LD Hamiltone pra
ėjus”, vėl klaidina skaitytojus, 
visląr matuodamas dolerio mas
teliu, ’ tvirtindamas, kad 880 as
menų, pilnai sekmadienį galėję 
tilpti lietuvių kino teatre, spręs
damas dalyviu skaičių iš parduo
ti} leidinėlių. Tokiu būdu, matyt, 
St. Bakšys vaikus “patalpino” Į 
laikinai įsteigtą vaikų darželį prie
.mokyklos arba paleido juos žais
ti su žaisliukais po grindis, paka-
tino ore visus garbės svečius, 250 
asmenų su garbės kvietimais, cho
ristus. tautiniu šokiu dalyvius,

Dažai ir sienoms 
popiertsl

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Šeštadieniais pagal susitarimą

Dr. V. Sadaaskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).
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Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

CONTRACTING CO.
V. JUŠKEVIČIUS, 

Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601

Toronto

sėdimų vietų salė buvo užpildy
ta, jos pabaigoje matėsi stovin
čių, o lauke, dėl didelio karščio, 
taip pat stovėjo būriai lietuvių, 
išėję laikinam atsivėsinimui. Tad 
negali būti kalbos, kad sekma
dienio vakarą vėl buvo susirinkę 
1.200 tautiečių. Be to, LD tikslas 
nėra vien tik skaičiavimas par
duotų bilietų-leidinėlių ir vėliau 
išvedimas pelno. Ne. Duok Die
ve, kad sekančioje šventėje daly
vautų tūkstančiai lietuvių ir tūks
tančiai svetimtaučių su" garbės 
kvietimais ir nors nuo jos atliktų 
tik $100 pelno, tačiau tokią LD 
dėl suprantamų priežasčių reikė
tų laikyti pavykusia. -Ir finalas: 
kokiu būdu St. Bakšys patalpin
tų 1.200 asmenų į lietuvių kiną 
— palieku jam atsakyti.

į tolimesnes diskusijas (esu tik
ras, kad St. Bakšys dar ieškos 
įvairių “kabliukų”) neisiu. Nema
tau reikalo, neš gaila laiko ir 
brangių spaudos puslapių, šios 
pabiros, .pakankamai nušvietė ko
kiose sąlygose buvo rengiama ge
rai pavykusi VI-toji Kanados Lie
tuvių Diena.

Red. J. Kardelis jau ne kartą 
siūlė LD rengti Otavoje. Esu tam 
priešingas, nes ji gali pasibaigti 
fiasko. Juk jau pereitais metais 
Otavai buvo pavesta surengti LD, 
tačiau tik dėl KV ^nerangumo, ne
sulaukta iš tos lietuvių kolonijos 
jokio atsakymo. Ir kada buvo su
sigriebta — šaukštai po pietų: jo
kia ^kolonija nesutiko rengti šven
tės, nes pasiruošimui liko mažai 
laiko. Surastas KV mandagus at
siprašymas, kad ryšium su PLB 
seimu LD nerengiama. Ir šiemet 
Otava įrodė savo “gerą” veiklą, 
neatsiųsdama į LD metrašti savo 
kolonijos jokio veiklos aprašymo, 
nors buvo raginta du kartus raš
tiškai. Nerandarha laiko valandė
lės darbui, tad kokia gali būti kai* 
ba apie visos vasaros darbą! Siū
lyčiau vėl grįžti prie “perpetum 
mobile” ir šventę rengti Toronte. 
Galima dar pamėginti su gyvy
bingu Winnfpegu, bet viena są
lyga, kad ji neturėtų tenai para
pijinio pobūdžio. Abiem koloni-

tarnybą Prie vėliavų ir t.t. 1r U. vertėtu pasiruošti su savo 
______________________ ,___ JM* UrinlUBM. ėtoje lyta^tfįįnetplifnėlfu 
žanro programos, Kalėdųprąga jhrentej dalyvavo matė, kad 1.087 K. Baro
i ■ i 7 ' *** * . \ t ” t

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

■v ■ -

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

HEIMAN, BISSETT

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

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W.
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu. i

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. - 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek-. 
toms. Iština akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr-' 
vingumg. Kalba slavų kolbomis.?
470 COLLEGE ST., Toronto;

Į Telef" WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

V

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

AL DŪDA



TCGCNTO, Cnt*
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį sekmadienį pamokslai 

kun. dr. J. Gutausko.
— Si penktadienį, pirmąjį spa

lio mėn., vakarinės Mišios 7.30 
vai. Pirmaisiais penktadieniais, 
kaip įprasta, išvežiodama į namus 
šv. Komunija ligoninis, gyvenan
tiems įvairiose Toronto ar jo prie
miesčių vietovėse. Esant tokių at
vejų ir pageidaujant kunigo atsi
lankymo su sakramentais, malo
niai prašome painformuoti para
pijos kunigus.

— Pradedamas rudens-žiemos 
tradicinis vizitavimas — kunigų 
lankymasis į namus. Kaip kiek
vienam lietuviui šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonijos durys visada 
yra atdaros, manoma, kad taip ir 
šios parapijos kunigams lankantis 
į namus kiekvieno tautiečio du
rys bus atdaros. Šią savaitę vizi
tuojama šios gatvės: Grace, Gore- 
vale, Claremont, Beatrice, Mont
rose ir Crawford.

— Parapijos bažnyčioje spalio 
mėnesį rožančiaus pamaldos vyks
ta šia tvarka: sekmadieniais laike 
9.30 vai. pamaldų, penktadieniais
— 7.30 vai. vak., o šiokiadieniais
— laike rytinių 8 vai. pamaldų.

— Gyvasis rožančius įvyksta šį 
sekmadienį parodos aikštėje. Pa
maldos prasideda antrą valandą. 
Būtų gera, kad daug lietuvių at
silankytų į gržiąsias rožančiaus iš
kilmes.

— Šiuo sekmadieniu pradeda
ma tikybos pamokos vaikams, lan
kantiems viešąsias mokyklas. Vai
kučiai bus paskirstomi dviem gru
pėm. Pirmai pamokai renkamasi 
po 11 vai. pamaldų.

— Maloniai prašome palaikyti 
šį šeštadienį lietuviškos radijo va
landėlės naudai rengiamą Prisi
kėlimo par. salėje viešą parengi
mą. šios radijo valandėlės buvi
mas yra didelis įnašas į kultūri
nį, tautini ir religinį mūsų kolo
nijos gyvenimą. Pati programa 
kultūringa, lietuviška, o svarbiau
sia — taip kuklios medžiaginės 
pagalbos reikalaujanti iš mūsų.

— Pakrikštyta Tina Marija Vo
syliūtė, Barbara Ona Sybal ir Zu
zana Marija Normantaitė.

TORONTO PUTVIO
ŠAULIŲ KUOPA
Rugsėjo 19 d. Toronto Putvio 

šaulių kųgpa įvykdė taiklaus šau
dymo rungtynes, Keswick, Clar- 
lyn Lodge vasarvietėje, kuriose 
dalyvavo Toronto Putvio šaulių 
knuopos dvi ekipos, Niagaros pu
siasalio LV “Ramovė”, St. Catha
rines medžiotojų-žuklautojų klu
bas, Toronto LSK “Vytis”.

Rungtynių vadovas šaul. J. Za- 
vys, teisėjai:* J. Jankaitis — šau
lių, P. Balsas — “Ramovės”, J. 
Preikaitis — “Vytis”.

Grupiniame šaudyme trijų me
tų pereinamąją taurę, skirtą “Syl
va” b-vės, laimėjo TP šaulių kuo
pos I ekipa, surinkusi 323 taškus. 
II vieta — L Vz “Ramovė” — 318 
taškų, III — Medž.-žukl., IV — 
TP šauliu k. II ekipa ir V — “Vy
tis”. < * ■

Dviejų metų pereinamoji taurė 
perėjo nuosavybėn “LV Ramo
vei”, varžantis su Toronto šau
liais.

Individualiame šaudyme iš 26 
dalyvių I vietą laimėjo Skeivala 
— St. Caharines, II — Budrevi- 
čius — Toronto šaul., III — Vyš
niauskas— Niagara pusiasalis.

Kadangi buvo tik dvi premijos, 
skirtos Toronto šaulių, tai jos 
įteiktos tik dviems pirmiesiems.

Moterų rungtynėse dalyvavo 5 
šaudytojos. Laimėjo — Baronai- 
įienė. kuriai ir įteikta p. Visoc
kio paskirta dovana visų šaudan
čių vardu.

Dovanas įteikė T. šaulių atsto
vas. pasidžiaugdamas, kad suras
ta sporto šaka, kuri sujungia pa- 
vienias kolonijas, duoda progos 
bendrauti jaunimui su vyresniai
siais. Dalinai apgailestauta, kad 
per mažai kreipiamas visuomenės 
dėmesys į panašius subuvimus. 
Dar kartą ačiū “Sylvai” ir p. Vi
sockiu!.

Po rungtynių įvyko pobūvis. 
Geras orkestras, gera salė. Nuo
taika visų puiki, draugiška. Jau
nimas dainavo lietuviškas dainas, 
vyresnieji sprendė ateities pla
nus. Tai buvo tikra šventė, pri
menanti anų laikų šaulių subu
vimus. Dalyviai dėkojo rengė
jams, rengėjai dalyviams ir p. 
Baronaičiams už patalpas, kurios 
buvo gautos palengvintomis są
lygomis. Lauksim panašios šven
tės sekančiais metais. Dalyvis.

De! Mar Engineering Labs iš 
Los Angeles yra prisiuntusi savo 
atstovą į Torontą verbuoti kana
diečių inžinierių, nes JAV jų jau 
neužtenką. Jis jau gavęs 60 kan
didatų. iš kurių betgi tik pusė esą 
tikrai kvalifikuoti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio mėnuo yra pašvęstas 

Dievo Motinos garbei. Tikintieji 
raginami kasdien kalbėti rožan
čių. Kurie negali atvykti bažny
čion, kviečiami rožančių kalbėti 
namuose, jei įmanoma — bendrai 
visa šeima. Bažnyčioje šiokiadie
niais rožančius bus kalbamas 
kiekvieną rytą po 8 vai. Mišių, 
o sekmadieniais — po 11 vai. 
Mišių prie išstatyto švenčiausio.

— Sis penktadienis yra pirmas 
spalio mėnesį. Vakarinės šv. Mi
šios bus 7.30 vai., po jų bus kal
bamas rožančius.

— Choristams pageidaujant pa
rapijos choro repeticijos pakei
čiamos šitaip: pirmadienių vaka
rais 7.30 vai. — moterims, o tre
čiadienių vakarais 7.30 vai. — 
vyrams. Bendros repeticijos da
romos reikalui esant atskirai su
sitarus. Kviečiame senus ir nau
jus choristus gausiai prisidėti 
prie bažnytinio giedojimo.

— Šį sekmadienį bus iškilmin
gai paminėta šv.. Pranciškaus, 
pranciškonų įkūrėjo, šventė. Bus 
laikomos iškilmingos su asista 
Mišios, sakomas dienai pritaiky
tas pamokslas, giedos solistai ir 
parapijos choras .

— Sį sekmadienį T. parodos 
parke bus iškilmingai kalbamas 
rožančius. Visi kviečiami dalyvau
ti. Religinė meno programa pra
sidės 1.30 vai. p.p., o šventoji va
landa ir rožančius — 2.30 vai. pp. 
Organizacijos prašomos tą popie
tę susilaikyti nuo susirinkimų ir 
posėdžių. -

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas ir konferencija, numa
tyta sekmadieni, dėl iškilmingo 
rožančiaus nukeliami į kitą sek
madienį.

— Nekatalikiškas pradžios mo
kyklas lankantiems mokiniams 
religijos pamokos jau pradėtos ir 
vyksta kiekvieną sekmadienį po 
10 vai. Mišių aktorių kamba
riuose.

— Religijos pamokos nekatali
kiškas gimnazijas lankantiems 
mokiniams pradedamos šį sekma
dienį po 10 vai. Mišių klebonijo
je. Pamokas dėstys dr. T. Kle
mensas. Jaunimas prašomas šias 
pamokas gausiai lankyti.

— Vaikučių ruošimas Pirmai 
Komunijai prasidės ne spalio 11 
d., kaip buvo anksčiau skelbta, 
bet spalio 18 d., sekmadienį po 
10 vai. Mišių.

—Kitą savaitę parapijiečių lan
kymas bus tęsiamas Etobicoko ir 
Islington rajonuose.

— Parapijos biblioteka jauni
mas naudojasi po 10 vai. Mišių, 
kiti — po 11 vai. Mišių.

— Nuoširdžiai dėkojame KLK 
Moterų D-jos Prisikėlimo parap. 
skyriaus valdybai ir visam skyriui 
už didelę pagalbą parapijos veik
loje. Sveikiname taip pat praėju
sį sekmadienį išrinktą naująją 
skyriaus valdybą ir linkime sėk
mingo darbo.

— Iešką darbo, kviečiami pasi- 
informuoti klebonijoje, žinomos 
kelios vietos ūkyje, fabrikuose ir 
braižykloje.

— Pakrikštyta Edvardo ir Ire
nos Macerinskų rukrelė Evelyn 
Janet, Henriko ir Jadvygos Paukš 
čių sūnus Viktoras Karolis, An
tano ir Stefos Čeponių dukrelė 
Simone Gailutė Terese. Mieluo
sius tėvelius nuoširdžiai sveikina
me, o naujiesiems parapijiečiams 
linkime Dievo globos.

Nemokamas skiepijimas suau
gusių nuo polio Toronte vykdo
mas šiose specialiai tam įrengto
se klinikose: 1) Riverdale Colle
giate Institute — 1094 Gerard 
St. E., prie Jones Ave., 2) Jesse 
Ketchum Public School — 61 Do- 
vercourt Rd. prie Bay St., 3) Ro
tušėje. Įėjimas iš Queen St., 4) 
Bloor Collegiate Institute — 1141 
Bloor St. W., prie Dufferin St., 
5) Fern Ave. Public School — 128 
Fern Ave., į rytus nuo Roncesval- 
les. Darbo dienomis klinikos vei
kia 7-9 vai. vak., o šeštadieniais 
10-12 vai rytą. Rotušėje tik darbo 
dienomis 12-2 vai. p.p.

Vaikai skiepijami per mokyk
las arba vaikų sveikatos centruo
se.

United Appeal paskelbė, kaip 
numato šiemet surinkti reikalin
gą $9.187.500 sumą. IŠ didžiųjų 
firmų numato surinkti $4.527. 
500, iš laisvų profesijų žmonių 
$750.000, iš 19.000 firmų, turin
čių iki 30 tarnautojų — $575.000, 
rinkėjams lankantis į namus — 
$660.000, iš 3.000 didžiųjų fir
mų tarnautojų — $2.675.000.

Vajus jau pradėtas. Tuo tarpu 
renkamos aukos iš firmų. Laisvų 
profesijų ir didžiųjų firmų cent
rų tarnautojų tarpe jis bus vyk
domas spalio mėn.

PADĖKA. " --------------------
Toronto Akademikų Skautų Valdyba reiškia nuoširdžią padėką 

Tėvams Pranciškonams už stovyklavietę, kuri buvo duoto veltui Jų 

rudens stovyklai.
)

Toronto Skyriaus Akademikų Skautų Valdyba.

S U SITIKIM! '
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Šį šeštadienį, spalio 3 d., 7.30 vai. vak.., Prisikėlimo para
pijos salėje įvyksta pirmas ir gražus-

ŠOKIU VAKARAS - BALIUS.
Groja “RADIAN MELODIES” 7 žmonių garsus orkestras. 
Ponioms ir panelėms vienas laimingas įėjimo arktikos lapių prizas, 
paskirtas Princess Fashion Furs Co.

Radio programa “Tėvynės Prisiminimai” laukia iš klausytojų moralinės paramos atsilankant į šį 
balių, čia bus pilnas bufetas. Laimingi įėjimo bilietai $1.50. Laukiama tiek seniai tiek naujai at
važiavusieji radio klausytojai, visi, kuriems malonu yra. kad tokia radio programa veikia!

Iki pasimatymo — “Tėvynės Prisiminimai”.

SPALIO 10 d., Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje 
įvyks Toronto skautų-čių Židinio

Tradicinis Balius
Gros "Olimpija" orkestras.

Jus laukia staigmenos ir netikėtumai.
Pradžia 7.30 vol. vak. Toronto skautų-čių Židinys.

Tėvų susirinkimas 
šeštadieninę mokyklą lankan

čių vaikų tėvų metinis susirinki
mas įvyks spalio 11 d., kitą sek
madienį, 12.30 vai. Prisikėlimo 
parapijos salėj. Visus tėvus kvie
čiame skaitlingai dalyvauti, ka
dangi bus svarstomi svarbūs 
klausimai susiję su mokyklos iš
laikymu bei egzistencija.

Tėvų komitetas.
Vilniaus dienos minėjimas

Spalio 11 d. Prisikėlimo para
pijos salėje įvyks iškilmingas 
Vilniaus dienos minėjimas. Tam 
sudarytas specialus komitetas iš 
vilniečių s-gos valdybos ir dviejų 
atstovų TLB valdybos, kurio pir
mininku yra L. Tamošauskas. Bū
tų labai gražu, kad visuomenė pa
remtų šias iškilmes gausiu atsi
lankymu. Prelegentu pakviestas 
iš JAV žymus vilniečių veikėjas 
adv. Lazdinis. Bus meninė dalis.

Tėvelių žiniai
Pasibaigus vasaros atostogoms 

skautės pradėjo savo darbą. Pri
imamos mergaitės nuo 6 m. amž. 
į skaučių eiles. Taip pat priima
ma į jūros skautes nuo 11 metų.

Norinčios būti skautėmis gali 
! užsiregistruoti pas tuntininkę D. 
Keršienę tel. LE. 6-2781.

Tuntininkė.
SLA 236 Kuopos sukaktis

Šiais metais Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 236 kuopa To
ronte švenčia savo 25 metų su
kaktuves. Sukaktuvinis koncertas
- balius įvyks Prisikėlimo para
pijos saleje spalio 31 d., kuriame 
dalyvaus svečiai iš SLA centro JA 
V-bėse. šventei atžymėti SLA 236 
kuopa rengia leidinį-kalendorių. 
Jame be 1960 m. kalendoriaus su 
daugeliu krikščioniškų ir lietuviš
kų vardų bus SLA įsikūrimo ir 
jos veiklos istorija. Leidinys bus 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis. Lietuviai verslininkai, norin
tieji Įdėti į leidinį savo skelbi
mus, prašomi kreiptis į J. Kojelį
— 75 Clendenan Avė, Toronto 9, 
Ont. Tel. RO. 6-0702.

Siuvėjo A. Beresnevičiaus na
mų, 1299 Dundas St. W., užpa
kaliniame priestate pereitą šeš
tadieni buvo kilęs gaisras. Ugnis 
buvo spėjusi prasimušti net virš 
stogo, kai atvyko kažkieno iššauk
ti ugniagesiai. Patys šeimininkai, 
būdami priekinėse patalpose gais
ro nebuvę net pastebėję. Spėja
ma, kad gaisras bus kilęs nuo 
elektros laidų.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMŲ 
STATYBOS FONDUI AUKOJO
$15 gerb. kun. L. Kemėšis iš Mani- 

touwadge, Ont.;
Po $10 iš Toronto aukojo: Pžezdziec- 

kis, J. Andriekus, J. O. Gustainiai;
Po $5 V. Vaitkus, B. E. Mulevičius, 

P. B. Saplys, L. P. Butėnas, V. Vaške
lis, A. D. Keršis, A. Masys, J. B. Že- 
kas, B. V. Butvilai, V. O. Beresnevi- 
čiai, A. Kuolas, C. Senkevičius, J. B. 
Birgiolas, J. Vaškevičius, K. K. Lau- 
rušaitis, V. Urbonas, S. Janavičius,
J. Rupkalvis, I. J. Baltakiai, A. Pili
pavičienė, A. žindžius, V. Butrimas, 
E. J. Švėgžda;

Po $3 L. Genys, S'. ,S. Miniotai, K. 
E. Deimantai, J. Didžbalis, T. O. Kra
sauskas, J. A. Leiberis, E. Jonūnienė;

Po $2 S. Andriukas, B. O. Vilimas, 
Genautis, Zalagėnas, Tamulionis, A. 
Bernotaitis, K. Cinčikas, P. Steponaus- 
kas, J. Bandža, A. Margevičienė, S. 
Petrulienė, J. Uogintas, M. Petronis, 
L. M. Galinauskas, A. E. Zubrys, O. 
Pabedinskaitė, Bleizgiai, A. Didas, E. 
Davidonis, B. A. šadeikiai, J. Demikis,
K. B. Valančius, U. Z. Žilinskienė, J. 
Dundys, Braziukas, Augėnas, N. Juk
nevičius, B. M. Abromaičiai, A. Juze
liūnas, J. Grigaitis, V. Stočkus, A. So
doms, T. Ignotas, Jurgutis, A. Kairys. 
I. Pūras, M. Jurumas;

Po $1.50 M. Buročas, P. Dundys;
Po $1 A. B. Beresnevičius, Dunde- 

ras, Pečkaitis. Hagidonas, P. Daujotas, 
B. Butmonaitė, P. Valaitis, S. Jase- 
liūnas, A. Augaitis, A. Zakarevičius, 
A. E. Šaitanas, K. Dargis, A. Poškus, 
V. Martinaitytė, J. E. Vyšniauskas, A. 
Šlekys, P. Mačiulaitis, J. K. Janulaitis, 
V. Jonynas, K. V. Zaras, S. Pagožels- 
kis, D. Karosienė, A. Daukša, P. Dir- 
velia, V. E. Girdauskas, A. šelmys, E. 
Vitartas, A., Selickas, V. Dailydė, J. 
Jakelaitis, A. E. Mikšys, S. Ramanaus
kas:

centų Kuzmarskis, E. Jankus,

KLB Toronto apyl. Tarybos 
rinkimai

Pranešama Toronto lietuviams, 
kad š.m. spalio 25 d., Toronto 
apyl. valdybos nutarimu, daromi 
Toronto apyl. III Tarybos rinki
mai. Norintieji pasiūlyti kandida
tus į Tarybą prašomi iki š.m. spa
lio 3 d. pristatyti sąrašą rinkimi
nei komisijai į Liet. Namus arba 
pirm. L. Tamošauskui, 236 Do- 
vercourt Rd. Kandidatų sąrašai 
turi būti pasirašyti bent dešim
ties pilnateisių apylinkės narių.

Apyl. Valdyba.
LSK “Vyčio” metinis balius 

kuris kiekvienais metais įvyksta 
Royal York viešbutyje, šiais me
tais įvyks lapkričio 7 d., o ne 14 
d., kaip buvo skelbta auksčiaū. 
Staliukus šiam baliui jau galima 
užsisakyti pas VI. Butkį — 422 
Armadale Ave., tel. RO. 7-2895. 
Balius įvyks naujoje Ontario 
Room salėje. LSK “Vytis”.

Padėkos diena Kanadoje ligi 
šiol būdavo skelbiama kiekvie
nais metais vyriausybės, šiemet 
nutarta vykdyti 1957 m. nutari
mą, kad ji visada būtų švenčiama 
spalio mėn. antrą pirmadienį. 
Šiemet tai bus spalio 12 d.
PLB C. Vald. pinti. J. Matulionis 
pereitą savaitę keturias dienas 
praleido Čikagoje, kur turėjo pa
sitarimų su įvairių organizacijų 
vadovais PLB rekalais.

BUS LINKSMA!
Ši šeštadienį, spalio 3 d., Pri
sikėlimo parapijos salėje, di
delis radio programos “Tė
vynės prisiminimai” balius. 
Plačiau skaitykite skelbime.

Fordo Family Day 
ruošiama kasmet naujų automo
bilių modelių pasirodymo proga. 
Tą dieną fabrikas būna atviras 
darbininkų šeimoms ir visiems, 
kas juo domisi. Fabrike visą die
ną groja muzika, lankytojai pa
vaišinami, o vaikai dar apdova
nojami žaisliukais.

Šiemet šitokia svečių diena 
Oakvilles Fordo fabrike ruošiama 
šį sekmadienį, spalio 4 d., nuo 
10.30 vai. iki 5 vai. p.p. Svečiai 
laukiami automobilių pastatymo 
aukštėje, iš kur visi autobusais 
bus nuvežami prie įėjimo.

J. Kudaba, nekilnojamo turto 
pirkimo-pardavimo agentas, dir
bęs Ken Wiles Realtor įstaigoje, 
perėjo dirbti pas Mann-Martel — 
1159 St. Clair Ave. W., tel. LE. 
7-2611, namų tel. RU. 3-2105.

Padeda įsikurti
Prieš kurį laiką iš Lietuvos at

vykusiai V. Purvinienei ir jos se
nai motinai praėjusį sekmadienį 
šv. Jono Kr. par. salėje moterys 
padarė pobūvį, kurio metu buvo 
nuoširdžiai pagelbėta naujaku
rėms. Arbatėlėje dalyvavo gražus 
skaičius ponių.

Torontas dabar turi 2.423 poli
cininkus. Miesto valdyba nutarė 
jų skaičių padidinti iki 2.500. 
Dabar vyksta naujų policininkų 
rekrutavimas.

Torontas sumoka per 25% vi
sų federalinės vyriausybės iš On
tario gaunamų mokesčių, rodo fi
nansų ministerijos paskelbti 1957 
- 58 m. duomenys. Iš Ontario pro
vincijos vyriausybė gauna beveik 
pusę visų pajamų mokesčių. Que
bec provincija sumoka 0.4 to, ką 
sumoka Ontario. Pasirodo, kad 
jau ketvirtus metus iš eilės di
džiausias pajamas turėjo vad. 
Consulting engeneers ir architek
tai. Vidurkis jų metinių pajamų 
buvo $14.581. Antroje vietoje yra 
gydytojai, trečioje advokatai, o 
paskutinėje gailestingosios sese
rys. Jų pajamų vidurkis $2.335.
453 asmenys yra gavę daugiau 

$100.000 metinių pajamų, o tar
pe 50 ir 100 tūkstančių net 2.202. 
Mažiau $3.000 uždirbo. 22.6%, 
10.5% uždirbo tarp 5 ir 6 tūks
tančių. Pasirodo, kad mokesčių 
daugiausia sumoka tie, kurie už
dirba $3.617.
IEŠKOMA MOTERIS ateinanti i na
mus prižiūrėti dviejų vaikų. Tel. RO. 
6-5326, skambinti po 5 vai. vak.
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte su gazo plyta, be baldų ir vie
nas kambarys I augšte su baldais ir 
atskiru Įėjimu. 62 Kenneth Ave. Tel. 
RO, 9-5866.
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte High Parko rajone. Yra šaldy
tuvas ir gazo plyta. Tel. LE. 2-9115.
Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 
II augšte su baldais, netoli Prisikėli
mo bažnyčios. Tel. LE. 3-3045.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų. Mašinai vieta. Swan
sea rajone. Tel. RO. 6-7800.
PARDUODAMAS arba mainomas na
mas Hillsdale, Ont., prie 93 kelio. Na
mas su krautuvės Įrengimais, šaldytu
vu, lentynomis ir t.t., II augšte salė. 
Tinka mėsinei, smulk prekių krautu
vei arba dešrų fabrikėliui. Sklypas 80 
iš 104. Įmokėti $1.000 - $2.000. Skam
binti RO. 2-8095, Jurkevich.

DIDELIS PASIRINKIMAS naujų ir 
vartotu mašinų, prieinamomis kaino
mis. H. E. SIMPSON MOTORS LTD. 
Ford - Edsel - Monarch - Fordo sunkv. 
969 Lakeshore Rd. Tel. CL. 94671. 
Klauskite Eric Albin, jis mielai lietu- 
viams patarnaus visuose mašinų pir
kimo reikaluose.

PARDUODAMA nauja miegama sofa 
ir televizijos aparatui kėdė labai pigia 
kaina. Tel. WA.2-7981 arba AM.7-0731.

Jau pats laikas
Pasiųsti žiemos sezonui skiriamus 
siuntinius į Lietuvą ir kt.
Paskambinkite RO. 7-9088 ST. PRA- 
KAPUI (geriau iki 10 vai. ryto) ir 
jums mielai patarnaus visais siunti
nių reikalais. Vaistai, medžiagos ir 
viską ką tik galima siųsti. Pigiau ne
gu kitur. Visi siuntiniai apdrausti. 
Nueina per 34 savaites.

Sutaupysite 
pinigus

ir laiką siųsdami siuntinius į LIE
TUVĄ ir kitus kraštus tiesiai iš 
Anglijos. Sąžiningas ir greitas pa
tarnavimas. Kreipkitės j firmos at
stovą J. JANULAITI, 277 Runny- 
medė Rd., Toronto 9, Ont. Telefonas 
RO. 6-5738.

MONTREAL, Cue.
Šį penktadienį, kuris yra pir-1 / AV bažnyčioje pakrikštytas Zi- 

masis mėnesio penktadienis, skir- nos ir Juozo Piečaičių pirmgimis 
tas Dieviškosios Kristaus širdies ""— ’----- T""*;—
garbei, AV bažnyčioje šv. Mišios 
bus tik vakare 8 vai. Prieš Mi- __
šias, kaip paprastai, bus klausoma Kličius.
išpažinties. AV bažnyčios prakiurusį stogą

M. Liet seimelio prezidiumas baigia taisyti apdraudos bendro- 
prašo visų Montrealio lietuvių or- į yė- įsigytas naujas gėrimų auto- 
ganizacijų iki spalio 4 d., t.y. iki matas. Jis pastatytas AV salėje, 
šio sekmadienio, paskirti po vie- Sustiprinant nepakankamą didžio- 
ną atstovą į seimelio rinkiminę | jo altoriaus apšvietimą, ypatingai 
komisiją. vakarinėms pamaldoms, presbite-

Sporto klubo ‘‘Tauras” susirin-. r^e įtaisytos dar 4 lempos.
kimas įvyks šį sekmadienį, spalio . Tarpi gydytojų suvažiavimas 
4 d„ tuoj po Sumos AV kleboni-1 ?v-vko Montrealyje. Jame daly
tos posėdžių kambaryje. Visi na-1 Yav? ^ugijų astovai is 55 
riai ir bičiuliai prašomi daly vau- krast4; Mintis organizuoti visą 
,1 susirinkime pasaulį apimančią gydytojų drau-

i, u j Sijų kilo Londonne 1946 m., kurKuri one CD7nnn holme irlomno _ -

sūnus Rimo Juozo Justino var
dais. Krikšto tėvais buvo Ramu
nė Valinskienė ir inž. Algirdas

AV bažnyčios prakiurusį stogą

d susirinkime.
Rudens sezono balius, įdomus buvo'sTva^av732 kraTtJ gydyto- 

ir nuotaikingas, įvyks šį šešta- - - -
dienį, sPaJi° 3 d., 7 vai. vak. AV įjUV0 pavesta imtis to uždavinio, 
salele. Musų lituanistinių mokyk- kuris guv0 j kd tas 1948 m. Pa.

jai. Tada torontiečiui C. Routley 
buvo pavesta imtis to uždavinio,

lų tėvų komitetas maloniai kvie
čia lietuviškąją visuomenę daly
vauti baliuje ir tuo paremti mūsų 
jaunimo taip svarbų švietimo dar
bą.

Montrealio L. Dramos Teatras 
kitą sekmadienį, spalio 11 d., ga
stroliuos Clevelande su Sruogos 
“Milžino paunksme”. Spektaklį 
ruošia “Dirva”. Teatras jau pra
dėjo repeticijas AV parapijos sa
lėje.

Pianistas A. Kuprevičius spalio 
25 d. koncertuos Montrealy, Pla
teau, salėje. Programoje vyrausią 
Čhonin ir List.

Tėvai J. Aranauskas ir St. Kul- 
bis išvyko pastoraciniais reika
lais. Sugrįš Montrealin spalio pra
džioje.

Skelbiami užsakai AV parapi-,___  ____ r_____ , ___  _ ___
joje: Bronius Niedvaras, šv. Ka-' vaitis, kun. Aleksiūnas ir kun. T. .. z 
zimiero parapijos, tuokiasi su Ja- Į Narbutas. Į revizijos komisiją iš- 
ne Rimkevičiūte, Aušros Vartų rinkti: kum J. Gurinskas, kun.' 
parapijos. . j Pik-turna ir kun. V. Karalevičiuš.

Bronė ir Pranas Vitai atšventė Į žurnalo “Lux Christi” redakto- 
25 metų vedybinio gyvenimo su- Iriumi ir toliau pasilieka,kun. dr. 
kaktį.

Bioris Tichomirov, botanikos 
prof, iš Leningrado, dalyvavo 
tarpt, botanistų kongrese Mont
realy. Ta proga 30 dalyvių grupė 
buvo nuskraidinta į tolimą Ka
nados šiaurę ■— arktikos sritį.

ryžiuje. D-jos tikslas — apjungti 
.visų kraštų gydytojų d-jas. saugo
ti gydytojo profesijos vardą, pasi
keisti informacija, studijuoti pa
saulio gyventojų sveikatos prob
lemas bei siekti galimai didesnio 
sveikatingumo.

Steigiamas katalikų 
informac. centras

(Atkelta iš 1 pusi.) 
nymui įvykdyti sudaryta komisi
ja su J.E. vysk. Brizgiu ir kan. J. 
Končiumi prišakyje. Kat. centras 
turės savo raštinę su nuolat dir
bančiu personalu. i

Išrinkta nauja Kunigų Vieny
bės valdyba: prel. J. Balkūnas, 
kun. J. Čepukaitis, kun. K. Šir-

T. Narbutas. Ligoniams kunigams 
pagelbėti pakviestas kun. St. 
Raila.

Suvažiavimas priėmė keletą re
zoliucijų, liečiančių lietuviškas 
parapijas, vienuolijas, lietuvybės 
išlaikymą, labdarą, kat. spaudą ir

Dėl blogo oro lėktuvas turėjo į kt. Suvažiavimo proga pėsidžiaug-
• , • t • • ■' i •• a • "U m > U • •nusileisti nepramatytoj vietovėj 

Cambridge Bay, kurioje yra 
Įrengta pagrindinė radaro stotis. 
Kaip ir kitų kraštų dalyviams. 
Tichomirovui buvo parodyti 
įrengimai, išskyrus slaptus elekt
roninius aparatus. Cambridge 
Bay yra Victoria saloj 175 mylios 
į šiaurę nuo arktikos rato ir 1100 
mylių į šiaurę nuo Edmontono.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

CR. 6 5075 
LA. 2-7879
CR. 9-9793

RA. 2-8035 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU. 1-^957

D. N. Boltrukonis 
F. Yosutis 
A. Markevičius 
A. Budriūnas 
P. Adomonis 
P. Boltuonis 
Pr. Rudinskos

Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ', 'Star', 'La Press'.La Press4

ta ir aplankyta lietuviškieji Či
kagos vienuolynai: Tėvų Jėzuitų, 
šv. Kazimiero seselių gimnazija ir 
Tėvų Marijonų bei dienraštis 
“Draugas”, kuris šiais metai taip 
pat švenčia savo Įsikūrimo auksi
nį jubilėjų.

Suvažiavimas baigtas pietumis 
TT Marijonų patalpose, kur J.E. 
vysk. V. Brizgys padėkojo suva
žiavimo dalyviams Už gražų dar
bą suvažiavimo metu ir kartu ska
tino lietuviškąją dvasiškiją dau
giau dėmesio kreipti i naujai at
vykusiųjų lietuvių pastoraciją. 
Suvažiavime buvo jaučiama gra
žus bendradarbiavimas tarp anks
tyvesnės kartos kunigų ir naujai 
atvykusiųjų. Deja, Kun. Vienybės 
suvažiavime . gerokai buvo pasi
gesta jau Amerikoje gimusių ir 
mokslus ėjusių kunigų iš jauno
sios kartos, kurie vienok taip no
riai užima vietas liet, parapijose.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

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

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

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

Toronto 125 metų sukaktį mies
to valdyba atšventė iškilmingu 
banketu.

Toronto. — Čia vykusi saugaus 
važiavimo konferencija pasisakė 
už įvedimą automobilių vairavi
mo pamokų mokyklose, y .

Stockholmas. — Švedijos tei
sininkai imasi iniciatyvos -išaiš
kinti, kuriomis apystovomis ir 
kieno kalte po karo sovietams bu
vo išduoti švedijon pabėgę pabal- 
tiečiai kariai. v

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

r ūži y anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Baldų pervežimas Toronte Ir tolimom^ 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realj, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

PIGIAI PARDUODAMAS 
mūrinis atskiras dupleksas

vandeniu alyva šildomas, geram stovyje, 2 mūriniai garažai, 
prie Prisikėlimo bažnyčios. Visas išlaidas ir morgičius ap
mokėjus iš namo pajamų, per metus lieka gryno pelno 
$1.400. Skambinkite tel. LE. 4-8575.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 BĮoor St W Toronto, On t
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

INDIAN RD. - GRENADIER
4 šeimų namas nepaprastai gerame stovyje, garažai, pajamos $-’57.00 mė
nesiui. Dėl smulkesnių informacijų skambinti AL. GARBENIUI.

BLOOR - EUCLID
$17.800 pilna kaina, įmokėti $4.000, 8 kambariai. 3 modemiškos virtuvės, 
2 vonios. Vandeniu alyva šildomas, garažui vieta. Pajamos $165.00 mėne
siui ir savininkui butas.

LAIVELIŲ NUOMAVIMO BIZNIS
20 laivelių, 12 motorų, didelis sklypas su dviem pastatais, prie Georgian 
Bay ežero ir Trans Canada kelio. Viso pajamų 1958 metais $6 500. Prašo
ma kaina $12.000.
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REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


