
Vilniaus Diena
Spalio mėnuo yra istorinis mūsų tautai ir valstybei: Suvalkų 

sutartis, Vilniaus pagrobimas ir jo grįžimas prie Lietuvos, sujung
tas su mūsų suverenumo praradimo pradžia, įvedant į Lietuvos 
ribas Trojos arklį — raudonosios armijos bazes- Visi tie įvykiai 
išsivystė devyniolikos metų laikotarpyje ir jaunos, tik atsikūru
sios valstybės gyvenime, labai dideli ir reikšmingi. Tylomis pro 
juos praeiti negalima. Kiekviena proga reikia juos kelti viešumon, 
nagrinėti klaidas, daryti išvadas. Todėl ir sveikintina yra Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Kanadoje iniciatyva, kiekvienais metais 
minėti Vilniaus Dieną, nes mūsų sostinės klausimas nėra vien tik 
dviejų tautų — lietuvių ir lenkų — koks eilinis “nesusipratimas”, 
(taip šį klausimą mėgina statyti lenkai), bet yra svarbus veiksnys 
visos eilės šiaurės-rytų Europos valstybių gyvenime ir, gal būt, 
net jų laisvojo gyvenimo aksioma. Jeigu nebūtų buvę 1920 m. 
Vilniaus ir Vilniaus krašto klausimo, gal šiandien visi Europos ar 
net viso pasaulio įvykiai būtų nuėję kita linkme, nes be abejo, 
būtų buvusi sukurta stipri Pabaltijo Sąjunga pritraukiant Skandi
navijos kraštus, Lenkiją, sudarant stiprią atramą prieš rusus ir 
vokiečius, užkertant jiems ekspansijos kelius. Vilniaus klausimas 
palaidojo įvairių sąjungų sukūrimą. Tai įvyko ne dėl lietuvių tau
tos kaltės* bet greičiau tenkinant didesnės ir stipresnės tautos 
užgaidas, kurios tikslas buvo įsteigimas “lenkų imperijos” nuo 
jūrų iki jūrų. Jie tai galėjo dalinai įvydyti dėka savo prietelių 
prancūzų, kurie taip pat po 20 metų pajuto okupacijos leteną* 
kad ir daug trumpesnę už Vilniaus.

Šiandieną, atrodytų, kad Vilniaus klausimas yra išspręstas 
beveik nediskutuotinai ar tai Osland-Litauen, ar LTSR uždėtuose 
mūsų kraštui pavadinimuose. Bet jis vis tik randamas Lietuvos 
ribose. Ir lenkiškai kalbančių gyventojų klausimas išrištas teigia
ma prasme, taigi ateityje, sprendžiant* Europos valstybių sienų 
klausimą, atrodytų, kad Vilnius būtų automatiškai priskirtas vėl 
naujai atstatomai nepriklausomai Lietuvai. Ir ne kitaip turėtų būti. 
Tačiau žinant lenkų tautos būdą ir jų kėslus, jų stipresnius diplo
matinius kanalus, sunku šiandieną tai tvirtinti.

Todėl Vilniaus Diena kaip tik prisideda prie mūsų sostinės 
populiarinimo jaunimo sąmonėje, aliarmuoja vyresnės kartos at
stovus budėti prie Gedimino miesto pilies, nes pietų kaimynas 
ir net gudas kėsinasi į Lietuvos širdį vėl smogti smūgį iš pasalų. 
Tokį žingsnį lenkai jau yra padarę, įsiverždami su savo partizanais 
1944 m. ir “įvedę” kelių dienų lenkišką savivaldą. Nesnaudžia jie 
ir tremtyje, šaukdami į visas puses apie Vilniaus “lenkiškumą”, 
skleisdami tendencingas žinias, straipsnius, knygas, žemėlapius 
mūsų sostinės atžvilgiu. Reikia pripažinti, kad šioje srityje nuo 
jų esame atsilikę.

Tad spalio mėn. kiekviena diena tebūna skirta darbe ir mal
dose prisiminimui ir apsvarstymui mūsų sostinės ateities ir jos 
gyvenimo, pridavimu jėgų ir ryžto kovai už jos laisvę ir kartu visos 
Lietuvos, nes tokią pareigą mums uždeda žuvę 1920 m. dėl Vil
niaus kariai-savanoriai, palaidoti gražiosiose Vilniaus Rasų kapi
nėse. K. Baronas.

KAS NAUJO KANADOJE?
Monsinjoras Paulius C. Martin- į ryšių, nes dėl gausaus darbo ne- 

kus. Apaštališkos Delegatūros galėjo pasitraukti iš tarnybos.
sekretorius Otavoje, perkeliamas 
i Romą dirbti Vatikano valstybės 
sekretorijato angliškame skyriu
je nuo lapkričio mėn. Jis yra gi
męs Čikagoj, kur 1947 m. kardi
nolo Strich buvo įšventintas ku
nigu. Dvejus metus dirbo para
pijoj ir Čikagos vyskupijos kan
celiarijoj. 1950 m. jis išvyko stu
dijuoti Romon, kur gavo bažn. 
teisių daktaro laipsni. 1952 m. jis 
Įstojo Vatikano diplomatinėn tar
nybon Romoj, kur išbuvo iki 1955 
m., kai buvo paskirtas Bolivijos 
nunciatūrom 1956 m. rugsėjo 
mėn. gavo jis paskyrimą Otavon 
ap. delegatūros sekretorių. Su 
Kanados lietuviais mažai teturėjo

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

Suvažiavimo programa:
Spalio 10 d. 9 vai. ryto pamal

dos šv. Jono Kr. bažnyčioje. Po 
pamaldų bendri suvažiavimo da
lyvių pusryčiai šv. Jono Kr. pa
rapijos 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. CV-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. CValclybos 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 11d.. tuoj po Sumos. — 
agapė Prisikėlimo parap. III a. 
salėje. Į šią agapę maloniai kvie
čiamos visos suvažiavimo dalyvės 
ir visos Toronto abiejų skyrių na
rės. Centro Valdyba.
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Nedarbui sumažinti ruošiamas 
naujas planas. J. G. Bisson, ne
darbo apdraudos komisijos pirm., 
pastebėjo, kad šalia nemažo skai
čiaus bedarbių vis būna stoka dar
bininkų kaikuriose pramonės ša
kose. Pvz. rugpjūčio mėn. buvo 
270.000 bedarbių ir 31.250 laisvų 
vietų. Ir tai dėlto, kad joms rei
kia turėti specialų pasiruošimą. 
Pagal planą, būsią ruošiami 5 
mėn. žiemos kursai, įvairiom spe
cialybėm ir iš čia darbininkai ga
lės eiti į atitinkamas įmones at
likti praktikos. Apmokymo metu 
darbininkui bus mokama bedar
bio pašalpa. •

Deportuotas vengrų pabėgėlis 
Sandor Szilagyi, zuikiu atvykęs 
Kanadon “Arkadija” laivu lie
pos mėn. Tada jis pasigarsino bu
vęs kalintas Sibire 14 metų už nu
šovimą trijų sovietų kareivių 
Vengrijoj. Apsigyveno jis Toron
te, vedė M. Hegyesi, kuri jam pa
dėjo slėptis laive. Ji plaukė kaip 
legali imigrantė pas gimines. Ve
dybos betgi nebuvo laimingos, be 
to, imigracijos valdininkai, tyrę 
Szilagyi praeitį, rado, kad visa jo 
istorija yra išgalvota. Pasirodo, 
jis anksčiau bandė gauti imigraci
jos vizą Kanadon, bet negavo dėl 
netinkamos sveikatos. Taipgi pa
aiškėjo, kad jis priklausė komu
nistų partijai, turėjo 4 kriminali
nes bylas Prancūzijoj ir vieną 
Austrijoj ir kad 18 mėn. yra bu
vęs psichiatrinėj ligoninėj.•

Išaiškinta suklastota imigraci
ja iš Hong Kongo. Toj byloj bu
vo įvelti du kiniečių kilmės kana
diečiai, prisidėję prie viso būrio 
agentų, kurių 35 buvo suimti 
Hong Kongo policijos. Jiedu nu
vyko į Hong Kongą, neva vedė 
žmonas “našles”, kurių kiekvie
na turėjo po tris "sūnus” 11-18 
m. amžiaus, ir paprašė atitinkamų 
kelionės dokumentų savo “posū
niams”, kurie vienas kito nė ne
pažino. Už “triūsą” abiem buvo 
pažadėta po $4.000. Matyt, kas 
nors Kanadoj buvo suinteresuotas 
tokiu būdu atsigabenti savo gimi
nes. Tokia pat procedūra Hong 
Konge naudojama imigracijai į 
JAV ir kt. šalis.

Vilnius amerikiečio akimis
Ryga užsienio lankytojams bu

vo atidaryta jau prieš 2 metus, o. 
Vilnius su Talinu — tik prieš po
ra mėnesių. Kai tik buvo paskelb
ta ši žinia Jkaikurie lietuviai žur
nalistai ėmė klabinti NYTimes re
dakcijos duris, akindami ten pa
siųsti korespondentą. Į panašų 
paklausimą anksčiau dėl informa
cijos iš Pabaltijo buvo atsakoma, 
kad neįmanoma ten pasiųsti ko
respondentą. Atidarius duris pir
masis Vilnių aplankė New York 
Times korespondentas Osgood 
Caruthers, aplankęs taip pat Ry
gą ir Taliną. Savo Įspūdžiuose, 
rašytuose rugsėjo 14 d. iš Vil
niaus ir rugsėjo 22 d. iš Talino, 
jis sakosi lankęs Pabaltijo sosti
nes 2 savaites, padaręs virš 1.000 
mylių traukiniais ir lėktuvais.

Pasak O. Caruthers, Pabaltijys 
esąs transformuotas sovietinės 
sistemos, nors senųjų laikų ženk
lai nesą išnykę. Statyba miestų 
pakraščiuose esanti gana gyva. 
Visose gyvenimo srityse pastebi
mas standartinis vienodumas: Į-patenkinti, kad yra daug trūku- 
auklėjime, spaudoj, maiste, ap- mu, tačiau aiškinę, jog viskas ge- 
rangoj net viešbučių maisto patie- rėją. Korespondentas pažymi, kad 
kaluose. Prekės visur tos pačios, buvęs maloniai priimtas lietuvių, 
skiriasi tik jų išdėliojimas. Vii- latvių, estų, rusų, žydų ir kitų, 
niuje restoranai ir aikštelės prie Pabaltijo kaimų koresponden- 
jų atviri lankytojams. Ten žurna- tas nematė. Tai uždaryta sritis, 
litsas patyręs, kad beveik kiek-1 čia jis gal būtų pamatęs tikresnį 
vienas turi giminių ar pažįstamų I vaizdą, bet sovietai nedrįsta jo at- 
JAV ar Kanadoje. Visų tikybų skleisti, nors skelbia “laimingą” 
dievnamiuose sekmadieniais esą kolūkių gyvenimą, Laimė gi, ma-

niuje restoranai ir aikštelės prie

Gandralizdis Trakų pusiasalio pilies griuvėsiuose

Policija susidomėjo siuntiniais
Federacinė Kanados policija 

RCMP, kuri jau ir seniau domė
josi skundais dėl siuntinių į sov. 
kraštus, ėmė nuodugniau tirti rei
kalą. Tai daryti paskatino JAV 
senato antiamerikinės veiklos ko
miteto tyrinėjimo duomenys, ku
rie buvo atsiųsti Otavon. Pagal 
juos, amerikiečiai kasmet sumo
ka mažiausiai $70.000.000, o ka
nadiečiai $20 - 30.000.000 už siun
tinius, ypač jų persiuntimą. Nu
kenčia daugiausia tie, kurie turi 
giminių anapus gelež. uždangos. 
Už jų siunčiamus drabužius, ava
lynę, maistą esą imami nepapras
tai dideli muito, patarnavimo, ap
draudos ir persiuntimo mokes
čiai. Šiuo būdu surinkti milijonai 
oanaudojami komunistų veiklai 
Kanadoje ir kt. kraštuose. To
kiais siuntiniais yra susirūpinu
sios ir labdaros įstaigos, nes tai 
kenkia jų veiklai. Otavos CARE 
labdaros įstaigos atstovė L. Wads
worth pareiškė, kad jos tarptauti
nė organizacija veikia tik dviejuo
se kraštuose už gelež. uždangos— 
Lenkijoj ir Jugoslavijoj. Lenki
joj betgi nesą leista jai dalinti 
siuntinius paskiriems asmenims 
ir todėl tenką pasitenkinti bendro 
pobūdžio labdara. Jugoslavijoj ji 
pristatanti siuntinius per tenykš
tį savo atstovą, kuris turįs prie

pilna žmonių. Jų būrį matgs klū
pant gatvėje ties Aušros Vartais. 
Sinagogos visose sostinėse naujai 
atremontuotos ir Nudažytos.

Maskvos kontrolė Pabaltijy 
esanti sušvelninta. Vietines vy
riausybes sudarą Čiagimiai komu
nistai ir pastoviai gyveną rusai 
(kad jie ten atsirado Maskvos pa
siųsti, koresp. nemini). Knygy
nuose atsiradę daugiau knygų vie
linėm kalbom, radijas pradėjęs 
duoti daugiau savos programos, 
kuriai esą skiriama daugiau laiko 
nei rusiškajai. Žmonės visose sos
tinėse didžiuojąsi savo krašto pra
eitimi, neišskiriant nė komunistų. 
Miestuose esą senų ir naujų gy
ventojų, kurių tarpe priskaitoma 
dešimtys tūkstančių sugrįžusių iš 
karo meto tremties. (Ar čia kar
tojama komunistų propaganda 
apie sugrįžusiuošius ar turima 
galvoje 1941 m. Sibiro tremtiniai, 
taip ir neaišku). Komunistų parei
gūnai ir privatūs piliečiai pripa
žinę, kad sovietiniu režimu nevisi 

žiūros teisę. CARE niekur nemo
ka muito mokesčių, nėra įparei
gota papildomai mokėti už pašto 
patarnavimą ir neima iš siuntėjų 
jokių mokesčių. Savo labdaros 
veiklai pernai CARE Kanadoj su
rinko $370.000.

Siuntiniais į soviet, kraštus su
sidomėjo ir JAV senatoriai ir Ka
nados parlamento atstovai ir krei
pėsi i atitinkamas įstaigas, prašy
dami sulaikyti plėšikavimą. Vie
nas asmuo, informavęs policiją, 
esą siuntęs Lenkijon savo giminei 
vadybiniu aprėdu, kurie atėję 3 
mėn. pavėlavę ir kainavę $70 mui
to ir pašto mokesčių. Kaikuriais 
atvejais siuntiniai buvę komunis
tinių įstaigų konfiskuoti. Kanados 
feder. policija tiria kaikurias pri
vatines bendroves, užsiimančias 
siuntinių siuntimu už gelež. už
dangos ir veikiančias ne Toronte. 
Jos esą vilioja etnines grupes 
siųsti per jas siuntinius savo gi
minėms sov. kraštupsna. Vieno 
policijos pareigūno pareiškimu, 
kaikurios komercinės siuntinių 
b-vės nesančios visai privatinės ir 
veikiančios kaip svetimos vaisty
tas agentūros, nors šiaipjau tos 

b-vės esą atrodo legalios. 
Policijos tyrimo duomenys būsią 
perduoti teisingumo min. D. Ful
ton, kuris turėsiąs nuspręsti kas 
darytina.

tyt .tokia, kad patys jos gėdisi.
Audringos praeities mieste

Kitame straipsnyje, skirtame 
specialiai Vilniui, Caruthers lei
džiasi jau ir į smulkmenas. Vil
nius esąs 1000 metų senumo, at
rodąs ramus, tačiau slepiąs aud
ringą praeitį. Jis buvęs Lietuvos 
ir Lenkijos riterių tvirtovė, iš ku
rios jie pasiekę Juodąją jūrą ir 
Maskvos vartus. (Iš kur jis iš
traukė lenkus tais laikais? Red.). 
Šiuo metu betgi 235.000 sostinės 
gyventojų rūpinąsi istorinių pa
minklų bei pastatų atstatymu ir 
grįžimu į normalų gyvenimą po II 
D. karo sunaikinimo.

Lietuvos žmonės, išgyvenę 
trumpą nepriklausomybės laiko
tarpį, neskaitant (Vidurinių am
žių, atrodą mažiau prasikišą bei 
mažiau save vertiną nei jų kaimy
nai latviai su estais, tačiau jie ne
mažiau didžiuojąsi. Koresponden
tą su žmona vilniečiai pasveikinę 
rezervuotai lyg ir su nepasitikė
jimu, primenančiu dirbtinumą. 
Juk tik po 15 metų jie pamatę sa
vo sostinėj pirmą JAV laikrašti
ninką. Filharmonijos teatro di
rektorius pareiškęs: “Matyt, dėl
to, kad amerikiečiai nesidomėjo 
šio krašto lankymu”. Direktorius, 
dailiai apsirėdęs, kaip retai ma
toma Maskvoj, nenorėjęs prisi
minti, kad Vilnius atidarytas lan
kytojams tik prieš porą savaičių, 
šis dirbtinumas betgi nekliudęs 
šiltam lankytojų priėmimui. Tas 
pats direktorius parūpinęs ge
riausias vietas perpildytame teat- 
rerkur-buvttSfrjrodoma italų Sov. 
Sąjungoj gastroliuojančios tru
pės marionetinė-lėlių programa. 
(Filharmonijos direktorius yra be
rods Federavičius)..

Valstyb. operos ir teatro direk
torius, Lenkijos žydas, atidaręs 
netgi “karališką ložę” korespon
dentui, kad parodytų naują lietu
višką operą, parašytą pagal tau
tinę istoriją. Joje esąs vaizduo
jamas ūkininkų sukilimas prieš 
kunigaikštį ir arkivyskupą. Mo
derni Balio Dvariono muzika bu
vusi graži ir gerai išpildyta. Di
rektorius betgi skundęsis, kad ta 
opera vilniečių nelabai mėgiama. 
(Operos vardo koresp. nemini, bet 
atrodo, tai bus B. Dvariono “Da
lia”).

Gatvėse moterys, kaikurios 
skoningai apsirėdžiusios, atsigrįž- 
damos žiūrėjusios į užsieniečius. 
Viena jų, ūkininkė paklaususi: 
“Ar esate iš Rygos?”.

Statybos paroda bažnyčioje
Dailioje Vilniaus šv. Mykolo 

bažnyčioje esanti įrengta staty
bos medžiagų ir metodų paroda, 
žilaplaukė moteris su skarele ap- 
rodžiusi eksponatus, sustodama 
ties vidur, amžių didvyrių kapais 
ir tikybinėmis relikvijomis, ku
rios buvusios sudėtos už moder
nių prausyklų modelių, krosnių, 
čerpių, namų planų. Atsisveiki
nant moteris tarusi: .“Sveikinimai 
Niujorkui”.

Aušros vartų gt. (dabar Gorkio) 
sekmadieni žmonės klūpoję ties 
Gailestingosios Motinos naujai 
restauruotu paveikslu, o senukas 
pardavinėjęs žvakes, rožančius ir 
šaukęs lankytojams: “Įeikit vi
dun, pamatysite gražius paveiks
lus”.

10.000 žydų
Vilniuje dabar esą dar 10.000 

žydų, kurie turi tik vieną sinago
gą. Prieš II D. karą Vilnius bu
vęs vienas didžiausių žydų centrų 
Europoj. Dabar žydai nebevarto- 
ją savo jiddiš kalbos, išskyrus se- 
nesniąją kartą, žydiškų užrašų 
niekur nebematyti, išskyrus vieną 
gatvę prie sinagogos netoli aerod
romo.

Korespondentą lydėjęs “So 
vietskaja Litva” viceredaktorius, 
žydas. Jis kalbėjęs angliškai ir 
aiškinęs, kad jo šefas su kitais val
džios pareigūnais esą išvykę į 
Kauną, kur turėję dalyvauti pan> 
dos atidaryme.

Lenkų valdymo ženklai esą už- 
leidę vietą naujajai santvarkai. 
Dabar lenkai teturį mažą vietinio 
pobūdžio laikraštį. Pagrindiniai 
laikraščiai leidžiami rusų ir lietu
vių kalbomis, kurios Vilniuje var
tojamos pakaitomis.

Korespondentas prisipažįsta, 
kad buvę sunku įžvelgti į 2.713. 
000 Lietuvos žmonių dabartinį

SAVAITRAŠTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., Canada

Neries slėnis pne Verkių

Savaitės įvykiai
Eisenhowerio - Chruščiovo pasitarimų rezultatai politinių sluogs- 

nių tebėra svarstomi. Vieni nori įžiūrėti juose naujos eros pradžią, 
■kiti gi p§tką^feąjaBŽia.“žeiievps 'lvąxi<./, krut ir ^ši išnyksįiinfi- 
po neilgo atolydžio. Kuri pusė teisi, neužilgo paaiškės. Tuo tarpu gi 
vakariečių sostinėse vyksta pasitarimai dėl viršūnių konferencijos. 
Anksčiau prez. Eisenhoweris į tokią konferenciją žiūrėjo abejin
gai, juoba, kad sovietai Berlyno klausimu laikėsi grasinimo bei 
ultimatumo taktikos. Dabar gi Chruščiovas pažadėjo šio spaudimo 
nebekelti ir Eisenhoweris, atrodo, yra linkęs į viršūnių konferen
cija. Britai j? seniai siūlo, o gem De GaūHe, anksčiau laikęsis re- 

i zervuotai, irgi jau nebepriešta- ® ------———------
jrauja. Politinių stebėtojų nuomo- bomis. Raud. Kinijos valdovai
ne, viršūnių konferencija įvyk
sianti netrukus — šį rudenį arba 
netrukus po N. Metų.

Ryšium su naujaisiais politi
niais ėjimais vakariečių politiko- 
j‘e gali įvykti pasikeitimų. Va
šingtonas to neneigia, tiktai pa
brėžia, kad jie nenumatomi arti
miausioj ateity. Tai buvo pasaky
ta ir JAV besilankančiam Italijos 
prezidentui Segni su užsienio r. 
min. Pella. Tuo tarpu tenka lauk
ti ir žiūrėti. Pasak JAV Valst. 
Departamento pasekretorio A. 
Berding, prez. Eisenhovveris pri
pažįsta nenatūralią Berlyno padė
ti, bet tai esą nereiškia, kad V. 
Berlyno bus atsisakyta. Visdėlto 
pats prez. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoj pareiškė negalįs 
garantuoti kas bus pagaliau Ber
lyno reikalu keturių didžiųjų su
tarta. Dėl taikaus sambūvio su 
sovietinių kraštų bloku A. Ber
ding pareiškė, esą kiekvienas 
amerikietis norįs taikos, tačiau 
tokia “blokinė” taika nepriimti
na, nes ji remiama dviejų blokų 
nuolatiniu vyravimu. Esą visi 
kraštai turi būti nepriklausomi ir 
gyventi taikoje su kitais kraštais 
užuot organizavę blokus. Be to, 
“taikos sambūvis” esąs naudin
gas sovietams, kurie tuo būdu no
ri vyrauti komunistiniame bloke 
ir įteisinti dabartinę būklę; “mes 
nenorime prisidėti prie dabarti
nės būklės įamžinimo”.

Dešimtmetis Pekinge
Su didžiausiom iškilmėm buvo 

paminėtas kinų komunistų laimė
jimo dešimtmetis Pekinge, kur 
buvo nuskridęs ir Chruščiovas. 
Čia jis, kaip ir JAV, dėjosi taikos 
pasiuntiniu. Savo kalboj jis pa
reiškė, esą klaidinga laužti kapita
listinę sistemą jėga. Socialistinė - 
komunistinė sistema žengianti 
taip sparčiai, kad netrukus pra
lenks kapitalizmą. Esą reikia iš
laikyti taiką atsisakant jėgos ir 
pasaulio konfliktus spręsti dery-

gyvenimą: “Nelengva buvo prasi
skverbti pro paviršių ramių Vil
niaus žmonių gyvenimą”. Jis ma
tęs naujas statybas, naujas aikš
tes, iškilusias vietoj karo griuvė
sių, sovietinio tipo kolektyvinius 
namus. Tai vis išorinė pusė, ku
rią, suprantama, svetimtaučiui 
sunkiai įmanoma praskleisti, juo
ba, kad ir jo palydovai Vilniuje 
buvo sovietinės valdžios žmonės.

betgi kalbėdami apie taiką nepa
miršo ir jėgos. Jie grasino atsiim- 
sią Fcrmozą ir kt. salas ir nepakę- 
sią svetimųjų Įtakos. Pastebėtina, 
kad kiniečių komunistų vadai ne
vengė Stalino — jo atvaizdą iška
bino šalia kitų revoliucijos vei
kėjų. Chruščiovininkai stengėsi to 
nepastebėti ir skelbti sovietinę - 
kinietinę draugystę bei džiaugtis 
kiniečių pareiškimu, pripažįstan
čiu sovietų vadovavimą, kuris ne
rodo tendencijos silpnėti. Chruš
čiovas ji pasiryžo nešti ypač Azi- 
jon ir Afrikon. Sausio mėn. jis 
lankysis kaikuriuose Afrikos 
kraštuose.

Sukilėliai siūlo paliaubas
Paskelbus gen. De Gaulle pla

ną Alžerijai tvarkyti buvo laukia
ma sukilėlių vyriausybės atsilie
pimo. Pastarasis buvo paskelbtas 
Kaire, kur yra Įsikūrusi laikinė 
Alžerijos vyriausybė, pirminin
kaujama F. Abbas. Atsiliepime 
sakoma, kad sukilėlių vyriausybė 
pasiruošusi tartis su Prancūzijos 
vyriausybe dėl De Gaulle plano, 
numatančio visuotinį balsavimą 
Alžerijoj už: nepriklausomybę, 
autonomiją ar Įsijungimą Prancū- 
zijon. Prez. De Gaulle betgi nėra 
linkęs tartis su sukilėlių vyriau
sybe. kuri esą neatstovaujanti 
Alžerijos 9 mil. mahometonų. 
Tarpininkauti pasišovė Tunizijos 
premjeras Burguiba, kuris tikisi 
pasimatyti su De Gaulle. Sukilė
liams ypač nepatinka ta plano da
lis, kuri numato Įjungti Prancū- 
zijon tas Alžerijos dalis, kurios 
pasisakys už Įsijungimą; taipgi jie 
priešingi Saharos palikimu Pran
cūzijos rankose.

JT komisija Laose
Komunistų sukilimas Laos kraš

te, remiamas įsiveržėliu iš S.Viet
namo, tebėra nenųmalšintas. Jau 
kuris laikas JT komisija renka 
įrodymus apie Laos užpuolimą iŠ 
užsienio. Laos vyriausybė jai pa
teikė 20 psl. raštą, įrodantį užsie
nio pagalbą sukilėliams. Be to, 
komisija, vad. japono S. Šibusava, 
buvo nugabenta į kautynių sritį 
Laos šiaurėje. Laos būkle taipgi 
susirūpinusi vakariečių remiama 
Azijos Pietrvčių Sąjungą. Jos at
stovai posėdžiavo Vašingtone, kur 
nutarė teikti pagalbą Laos vy
riausybei, remiantis sąjungos pro
tokolu, numatančiu Laos globą, 
nors jis ir nėra sąjungos narys. 
Kol kas ši sąjunga laukia JT ko
misijos tyrimo pabaigos.
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Taupytojams žinotina
Lietuvio būde yra labai gera 

savybė—pamėgimas taupyti. Ati
dėjimas dalies uždarbio “juodai 
dienai” ar “senatvei” mūsų visų 
suprantamas ir praktikuojamas. 
Taupymas yra skatinamas visų 
finansinių bei vyriausybės įstai
gų. Taupytojams siūlomi augšti 
procentai. Žinoma, įvairios finan
sinės kompanijos, ragindamos 
taupyti pas juos, turi galvoj ne 
taupytojo ateiti ar jo ateities už- 
simojimusĮ bet jos tėra suintere
suotos pritraukti kuo daugiau ka
pitalo ir paleidus jį apyvarton, 
padaryti gražaus pelno, nes tau
pytojams kompanijos nė trečda* 
lio nemoka to, ką jos gauna per- 
skolindamos tuos pačius taupyto
jų pinigus kitiems. -

Visai kitais tikslais ir sumeti
mais lietuvių kredito bankeliai — 
Hamiltono “Talka”, Toronto “Pa
rama” ir Montrealio “Litas” ra
gina ir prašo tautiečius taupyti ir 
pinigus laikyti pas juos. Pirmiau
sia, kiek liečia Hamiltono “Tal
ką”, tai mokama palūkanų 4V2% 
— nei vienas angliškas bankas ar 
finansinė bendrovė tokių augštų 
palūkanų už indėlius nemoka. In
dėlių saugumas garantuotas, nes 
jie iki $10,000 yra aupdrausti. 
Bankelis, mokėdamas už indėlius 
tokius aųgštus procentus, nori, 
kad taupytojas už savo pinigus 
būtų šiek tiek atlyginamas, nes 
gerai žinoma, kad pinigo vertė 
banke mažėja. Dolerio vertė da
bar ir prieš 5 metus nėra ta pati. 
Kyla pragyvenimas ir už tuos pa
čius dalytais reikia mokėti bran
giau, išleisti dolerių daugiau, reiš
kia dolerio vertė po truputi ma
žėja. Kodėl taip Įvyksta, klausi
mas platus, bet ne mūsų šio raši
nio tikslas aiškinti. Pagal apskai
čiavimus aiškėja, kad tiek kiek 
moka palūkanų angliškos finansi
nės įstaigos už indėlius, tiek pat 
beveik sumažėja dolerio vertė 
bendroj finansinėj konjunktūroj. 
Kitaip tariant, taupytojas, laiky-

procentus, ne kiek neuždirbs, ūk 
vos išlaikys savo pinigo vertę. Gi 
lietuviški bankeliai mokėdami už 
indėlius didesnius procentus no
ri, kad tautiečių pinigai nenusto
tų vertės ir dar šiek tiek uždirbtų 
jų savininkams. Kitaip nėra aks
tino taupyti.

Antras svarbus tapytojams mo
mentas — yra nemakomas gyvy
bės draudimas. Joks Kanados 
bankas ar finansinė biznio kom
panija neduoda nemokamo gyvy
bės draudimo už laikomus indė
liais taupymo pinigus. Tai duoda 
ir dargi nemokamai tik koopera- 
tyviniai (credit union) bankeliai. 
Hamiltono “Talka” kiekvieno sa
vo nario gyvybę maksimum ap- 
.draudžia ligi $2.000, jeigu tas na
rys turi tiek arba daugiau pasi
dėjęs pinigų. Jeigu mažiau, tai, 
tai sumai, kiek turi indėlių, čia 
reikia pažymėti, kad ir amžius tu
ri reikšmės: pav. nuo 6 mėn. iki 
54 metų amžiaus gyvybės draudi
mas duodamas pilnam (100%) lai
komų pinigų kiekiui, bet ne dau
giau kaip $2.000. Senesnio am
žiaus — draudimas procentiniai 
mažėja. Tai smulkmeniškai gali-
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mašinos.

• Niujorke išėjęs leidinys “Tfae.vėl įmesk upėn”. Tai padaryta 
House of Secrets” informuoja | tam, kad pvž.t Dunojaus <upės ne- 

rusų kraštų gyventojai neišgaudy- 
tų jų bei nesunaikintų. Es^ ižinių, 
kaa tokios dėžutės pasiekiančios 
Juodąją jūrąj net Odesą; ’Taipgi

ma pasitikrinti bankelių vadovy
bėse. . ;

Ką reiškia tas draudimas ir 
kaip jis ištikro atrodo?

Jeigu pasidėsite į banką $2.000 
nebūdamas vyresnis kaip 54 me
tų, tai pirmiausia už pinigus gau
site 4Vž% palūkanų ir mirties at
sitikime įpėdiniams bus išmokė
ta dar $2.000 draudimo, žinoma, 
grąžinant ir turėtą $2.000 indėlį. 
Tuo. būdu, ' mirusiojo , įpėdiniai 
gaus $4.000. Jeigu būsite pasidė
jęs tik $1.006, tai įpėdiniai gaus 
atgal $1.000 indėlių ir dar $1.000 
draudimo. Jeigu turėsite padėjęs 
$3.00Q ar daugiau, tai įpėdiniai 
gaus ątgal indėlį ir dar draudimo 
$2.000. Ir visas šis draudimas 
bankelio nariams — pinigų laiky
tojams. jųeko nekaštuoja.. Gyvy
bės draudimo bendrovės už gyvy
bės draudimą metams $1.000 ima 
virš $25. Taigi, matote — kiek 
taupytojas bankelyje, be gauna
mų aųgštesnių procentų, laimi 
gaudamas dar* nemokamą gyvy
bės draudimą. Tiesa, yra bendro
vių, kurios siūlo savo šėrus (pa
skolos lakštais vadinamus) ir ža
da mokėti didesnius procentus 
negu bankelis (ligi 5%). žinoma, 
kiekvieno taupytojo yra absoliuti
nė teisė pasirinkti vietą pinigams 
laikyti (jankelyje, privačioj bend
rovėj, morgičiuose ar pagaliau ko
jinėje ..bet vieną tik reikia 
atsiminti,, kad visos kitos vietos 
neduoda minėto nemokamo gyvy
bės draudimo,,kurio vertę apskai
čiavus ir pridėjus prie mokamų 
palūkanų išeina iš viso 7;043%l 
Tad faktiniai tiek palūkanų ban
kelis moka taupytojams. Štai ka
me skirtumas ir patogumas laiky
ti pinigus lietuvių kredito ban
keliuose.

Kanados bankai už laikomus 
indėliais pinigus palūkanų ap
skaičiavimą ir Įrašymą procentų 
į sąskaitas darys spalio 31 dieną. 
Taigi, tuo metų yra pats geriau
sias laikas laikoįrūis kitur pini
gus perkelti į lietuvių kredito 
bankelius, nes tai darydami ne
nustosite nuošimčių už praeitą 
laiką banke ir perkėlus pinigus f 
lietuvišką bankeli, nuo pat per
kėlimo dienos gausite procentus- 
ir dargi didesnius, negu ligi šiol 
gavote. Perkėlimo procedūra vi
sai paprasta: išrašykite čeki “Tal
kai”, o ji jau pasirūpins pinigus 
perkelti iš banko ir jums išduos 
taupymo knygelę.

Hamiltono “Talkos” vadovybės 
mariai su dideliu malonumu pa-1 
tarnaus kiekvienam, norinčiam 
gauti betkurių informacijų čia ke
liamu klausimu ar ir kitais visais 
piniginiais reikalais. Krepktės į 
“Talką” šio laikraščio Hamiltono 
kronikos puslapyje nurodytu ad- 
resū ir laiku.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Draugija “Talka”.

apie vieną rusų revoliucinį sąjū
dį, kuris Vakaruose mažai tesąs 
girdėtas, bet rusuose išeivijoj 
ir pačioj Rusijoj platokai žino
mas. Sąjūdis žymimas NTS var
du ir reiškia tautinį solidaristų 
sambūrį. Jo centras esąs V. Vo
kietijoj Frankfurte a. M. Sovietų 
šnipai tą centrą yra suradę, jį se
ka ir yra pagrobę jau nevieną jų 
veikėją bei tarnautoją. Visdėlto 
NTS savo veiklą tęsia įvairiais 
būdais. Ir Sov. Sąjungon jis yra 
pasiuntęs savo žmonių, bet jie 
buvę suimti ir sušaudyti- Pagal 
solidaristų planą, Sov. Sąjungoj 
organizuojamos ląstelės iš 2-3 
žmonių, kurios su viena kita ne- 
sasižirfo. Tuo būdu esą išvengia
ma išdavimo kitų ląstelių suėmi
mo atveju. Apie kitas ląsteles so- 
lidaristai sužino iš rastų revoliu
cijos ženklų ant sienų, grindinio, 
durų ir pan. Mat, revoliucininkų 
vadovybė informavo, kad sotida- 
ristai Sov. Sąjungoj rodytų savo 
buvimą išrašydami kreida tridan- 
tes šakes viešose vietose.
: Slapti ryšiai

• Kaikuriose vietovėse jau esą re 
votiucinių komitetų, pvz. Baltijos 
prekybiniame laivyne. Su jais pa
laikomi ryšiai per užsienių uos
tus, kur atsilanko sovietiniai lai
vai. Pvz. Port Saide buvo sustojęs 
vienas sovietų laivas, plaukiąs 
Suezo kanalu. Vienas rusų siuvė
jas pasirūpino NTS atsišaukimais 
ir perdavė jūrininkams. Ir taip 
kiekvieną kartą, kai tik sustoja 
sovietinis laivas. NTS agentų esą 
Europos, P. Amerikos, Tol. Rytų 
uostuose, kur atplaukia prekybi
niai sovietų laivai. Su pakrauna- 
mom prekėm lengvai patenka ir 
NTS leidiniai—degtukų ir dantų 
pastos dėžutėse, kaip vyniojamas 
popįeris įvairių mašinų dalių ir 
pan. Tokiu būdu jie patenka Ru-

politiką ir savo veiktą. Panaudo
jami yra ir rusų turistai. Ne vie
nas jų sako girdėjęs NTS radiją 
ir matęs šakių ženklą įvairiose 
Sov. Sąjungos vietovėse. Gi vo
kiečių belaisviai, grįžę iš Vorku
tos, pasakojo ir ten matę kreida 
išrašytų šakių. R. Vokietijoj tie 
ženklai nekartą buvo išrašyti ant 
sienų stropiai saugomose raudon
armiečių kareivinėse.

Diktatoriai bijo tautos
Pasak NTS vadų, tokiu propa

gandos būdu sudaroma nuotaika, 
kad nauja revoliucija yrą galima 
ir įtikina valdančiuosius, kad re
voliucija jau ąĮteina. 1917; m. re
voliucija įvykusi ne todėl, kad 
bolševikai buvo stiprūs, bet to
dėl, kad visi ėmė tikėti revoliuci
jos neišvengiamumu. Tai,esą ro
do senųjų bolševikų atsiminimai. 
Ir dabar, anot Possev redakto
riaus E. Romanovo, “svarbiausio
ji linija yra pęržengta: dįktįątoriai 
jau bijo tautės daugiau nei tau
ta diktatorių”. Ta linkme esą rei
kia veikti toliau.

Solidaristai yra vienas iš išei
vių rusų šusigrupavimų. Veikia 
ne jis vienas ir ne vien savom 
priemonėm. Veikia taip pat ir ki
tos grupės, bet įdomūs yra minė
tojo leidinio nupasakoti metodai.

' Šią vasarą Kanados studentų 
feedracija buvo surengusi eks
kursiją Sov. Sąjungom Joje daly
vavo 26 studentai iš įvairių uni
versitetų. Prieš išvykstant iš Ka
nados sovietų atstovybės buvo pa
sakyta, kad jie Sov. Sąjungoj bū
sią mieb svečiai ir galėsią foto
grafuoti ką norėsią. Deja, įvyko 
kitaip. Grįžtant atgal, Brastoj, 
ant rusų-lenkų sienos, šešiems 
studentams buvo atimti visi fil
mai. Vienam jų, Burke Doran iš 
Toronto, buvo atimti net laiškai, 
gauti iš motinos kelionės metu, 
bet buvo grąžinti juos perskai
čius sov. pareigūnams. Kodėl bu
vo atimti filmai-negatyvai, pasie
nio pareigūnai nepaaiškino, tik 
pažadėjo grąžinti per sovietų am
basadą Otavoje. Jau praėjo pora 
mėnesių, bet ambasadoje nieko 
negauta. Užklaustas antrasis am
basados sekretorius V. Selivanov 
patarė geriau teirautis pas anuos 
šešis studentus, esą jie gal ge
riau žino. Jis pats nieko nežinąs, 
tik spėjąs, kad tie studentai ne
silaikę taisyklių. Nieko negali 
padaryti ir buvęs stud, grupės 
vadovas J. G. Nicholson, slavisti
kos prof. Montrealio universite
te. Tai taip sovietai priima lan
kytojus.

foto-

Krokuva. — Amerikos lenko 
architekto Braj-Biernacki rūpes
čių dėka čia tuojau bus pradėta 
statyti 200 lovų vaikų ligoninė už 
JAV pinigus. Ji kainuos $4.000. 
000 ir bus baigta 1963 m.

Kandidatai j Toronto apyl. tarybą
Toronto apylinkės rinkiminė 

komisija skelbia kandidatų sąna
šą į KLB Toronto apylinkės tary
bą:

1. Adomavičius Leonas,; 46 m., 
titogrąfas,

2. Dr. Anysas Martinas, 64 m., 
teisininkas,

3. Kun. Ažubalis Petras, 41 m.,

teris, t
22. Novogrockis Jonas, 56 m., 

tarnautojas.
23. Petrulis Mikas, 56 m,, darbi- 

ninkflSj
24. Ožalas Kazys, 50 m., prekybi-

ninkas,
26. Seądžikas Vytautus, 40 m-,4. Bačėnas Vincas, 48 m., buhal

teris,
5. Baltrušis Antanas, 49 m., mo

kytojas,
.6. Bazitiauskas Leonas, 27 m. 

elektr., TV technikas,
7. Bubelis Eugenijus, 35 m., 

prof, inžinierius,
8. Buntinas Bernardas, 50 m., 

inžinierius,
9. Butkevičienė Sofija, 39 m., 

social, reik, tarnautąja,
10. Čuplinskas Eugenijus, 31 m 

inžinierius,
11. Dūda Algis, 34 m., agentas,
12. Gustainis Jonas, 37 m., moky

tojas,
13. Imbrasas Petras, 38 m., darbi

ninkas, ..
14. Jackus Beųediktas, 44 m., 

elektrikas,
15. Kazlauskas Vladąs, 57 m., tar

nautojas,
16. Krivickas Jonas, 45 m.,- inži

nierius,
17. Lukošius Kostas, 45 m., tar

nautojas,
18. Manglicas Kazys, 29 m., so

cial. reik, tarnautojas,
19. Masionis Jonas, 36 m., kont- 

raktorius,
20. Matusevičiūtė Izabelė, 52 m., 

redaktorė,

28. Sonda Vladas, 50 agrono
mas,

: .29. Šalkauskas Stasys, 57 m., in- 
; žinierius,

30. Tamošauskas Liudas, 53 m., 
dipl. teisininkas,

31- Urbonas Gitiaras, 38 m., tar- 
nąųtojas,

, 132. Vaidotas Vaclovas, 68 m., na
mų savininkas,

33. Vaštokas Romas, 35 «i., 
archeologas.

Rinkimai įvyks spalio 25 d- se
kančiose vietoje:
.1. Lietuvių Namai — nuo 9 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro,
2. Prisikėlimo par. patalpose 

— 9 -1 vąl. p.p.,
3. šv. Jono Kr. parapijos pa

talpose — 9-1 vai. p.p.
Visais su rinkimais susijusiais 

reikalais prašom kreiptis į rinki
minės komisijos pirm. Vlądą Sta- 
bačinską — 14 Algonquin Ave., 
tel. LE. 1-7164.

Rinkiminė komisija.

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

prie Parkside
Tel. RO. 6-6611 — OJ. 4-1285
Pradedantiems pirmos 2 vai. 

— $3.to;Y.
Nemokamas paruošimas' egza
minams raštu. Nemokamai pa- j 
imame pamokai iš j^njų. Vė
liausios laidos automobiliai — 
standartiniai ir automatiniai.

Visu rūšių stalių darbai
Vhtuyi? spintelės (kobitai), nauji baldai, {vairi? spaly? stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. UUBINSKAS. Telefonas U. '

■ ■ ■ ----- --AKI AC Naujai dekoruotos patalpos, valgiai gami- i flfad 1 vIvAM’l/AO narni prityrusių virėjų iš šviežių produktų >/ n .**■>¥■ a // europietiško skonio. .■v U 1 A VISI maloniai kviečiami atsilankyti
Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. S

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. • Telefonas LE. 6-4393 
Savininkė Olga Compagnin. 

I I !

tl* .?

XB553

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . .
* Puokštės nuotakoms bei {vairioms kitoms progoms —* 

europietiškume Ir konodiškame stiliuje.
{vairiausi? ruši? skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.

★ Met tyrime gintaro irkitoki? išdirbini? dovanoms,
t * * > Kofbome toip pot vokiškai ir rusiškai < p*'.

SĖKMINGAS KALINIŲ 
ĮKURDINIMAS
Neseniai įkurtoji Kalinių Įkur

dinimo Komisija, nors veikia tik 
nuo šių metų vasario mėn., jau 
pasirodė su darbais ir save patei
sino. Kaip matytis tos komisijos 
,pranešimo, aeseniai paskelbto jos 
pirminhiko* George Street, buvu
sio Weįląndo, Ont., teigėjų, user 
pirmuosius šešeris komisijos vei
kimo mėnesius buvo įkurdinta 
760 kalinių. IŠ tų kalinių tik 41 
sulaužė jiems parodytą pasitikė
jimą ir pabėgo. Tai reiškia, kad 
719 kalinių, kurie būtų betiks
liai sėdėję ųž kalėjimo sienų ir 
kaštavę vien išmaitirūmųi po 
$1,800 -~2;0©O į metus,- dabar pa
tys saye išsilaiko produktyviai 
dirbdami. Valdžiai tekaštuoją tik 
po $200-$300 į mietus jų globą bei 
auklėjimas. *

Mirties salos
ii- • < .

(Tęsinys5 S praeito nr.)

Pas Kristaus pasekėjus buvo 
t- 

riausiai užlaikė savo celes ir .pa
tys save. Moterys dėvėjo sniego 
baltumo skareles. Jų drabužiai 
visuomet buvo suadyti, gražiau
siai sutvarkyti’ir švarūs. Jos vaįkš 
čiodavo ir paš; kitus kalinius, siū
lydamos savo patarnavimus: sulo
pyti jų drabužius, išplauti, su
tvarkyti. Ką jbs arba jie padary
davo, būdavo padaroma su ypa
tingu atsidavimu ir meile darbui. 
Už betkoki darbą — jie neprašy
davo jokio atlyginimo. Jei kas ką 
nors duodavę^ nužemintai padė
kodavo. Jeigu kiti kaliniai-už pa
tarnavimą neduodavo nieko, jie 
nerodydavo jokio nepasitenkini
mo. Kristaus pasekėjai vengdavo 
betkokių pasikalbėjimų su kitais. 
Visuomet buvo tylūs. Daugelis iš 
jų buvo jaunos ir ypatingai gra
žios moterys, ;mergaitės. Vienok 
visi kaliniai, -netgi kriminalinis 
elementas, nedrįsdavo jų užka
binti arba įžeisti...

Man bestudijuojant Kristaus 
pasekėjų elgesį, jų kančias ir per
gyvenimus, buvo begaliniai sun
ku ir Įsivaizduoti tai, ką tįe žmo
nės galėjo pernešti ir pernešė su 
Kristaus kantrumų ir, entuziastiš
kais šypsniais netgi tuomet, kada 
nekurie iš jų stovėjo prieš šautu
vų vamzdžius...

Filemon Podoliak
Tai buvo Kristaus sekėjų ly

deris. Jis Įsijungė į grupę būda
mas Solovkose ir jo dvasinis au-

sijon, nors NTS centras nevisuo- viskas švąru, tvarkinga. Jie šva
met sužino apie jų tikimą. Tik 
retkarčiais esą ateina žinios apie 
juos. Pvz. NTS savaitraščio Pos
sev vienas egz. grįžo iš Sov. Są
jungos per R. Vokietiją su 500 
ženklų-šakių. Tai reiškia, kad tiek 
žmonių jį skaitė.

Atsišaukimai plaukia
upėmis
Patenka Sov. Sąjungon solida- 

ristų leidiniai ir kitais keliais. 
Milijonai atsišaukimų buvo pa
siųsta balionais. Neseniai sovie
tų laikraštis Ogonek gąsdino gy
ventojus, kad tų atsišaukimų ry
šuliuose esą gyvačių ... pavojin
ga imti. Siunčiami atsišaukimai 
ir upėmis įmetant juos srovėn 
specialiose dėžutėse su užrašais: 
/‘Perduok šią dėžutę rusui arba

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slogu 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 ji vertindavo kai
po lengvinanti artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Peartes Garik: (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 Garlic ; 
Pearles (česnakas) yra be kvapo ir be sko
nio — lengvai priimamoje kapsulių formoje.

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

įvairus siuntiniai
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

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

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame D AČTI I sudarytus ir apdraustus įvab
paprastu ir w IW I /Ad I v rius siuntinius.

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

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus 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.

LIETUVIŲ IŠTAIGA >t

BAUTIC EXPORTING CO
CENTNNt IŠTAIGA: ,

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

105 Cannon St. En Hamilton, Ont. Tėl. JA. 8-6086. Ponia V. Juwtis j 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VenskevWne, 
1702 Whitehall Drive, London, Ont. Tel. GL. 1-0821. Ponas K. K«dak&. l

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 1 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. vak.

Savininkai S. ir A. Kaluzd

m

S. PIDHAINY
Išvertė Pr. Alšėnas

toritetas buvo bekompromisiniai 
Kristaus sekėjų pripažintas. Jo 
tiesus ir pasišventęs charakteris, 
tiesiog apeliavo juos. Jis priėmė 
jų pažiūras visa savo širdimi.

Jis buvo begaliniai stiprus ir 
muskulingas vyras. Jo galva ap
augusi ilgais plaukais, siekian
čiais netgi plačius pečius. Vienok 
jis pats ir jo plaukai visuomet 
buvo švarutėliai. Nuo to laiko, 
kada Filomenas atsižadėjo šio 
pasaulio ir pasižadėjo tarnauti 
vien tik Dievui, jo galvos ir nebe- 
kvaršino šios žemės nesėkmės. 
Visuomet jis vaikščiodavo vien
plaukis ir labai plonai apsiren
gęs, vistiek ar tai buvo žiema ar 
vasara, ar speigas šaldė ar saulė 
kepino...

Sakoma, jog kadaise jis buvęs 
turtingas ūkininkas, turėjęs dide
lę šeimą. 1921 m. betikusios jo 
tik dukterys. Jo sūnūs buvo išžu
dyti arba Įkalinti. Vieną dieną jis 
pasiėmęs lazdą ir išėjęs pro var
tus Į pasaulį, nes ir tie vartai ne
bebuvo jo. Jau priklausė val
džiai. ..

Jokie dukterų ieškojimai neda
vė vaisių. Galvota, jog jis miręs.

Niekas nežinojo smulkmenų 
apie jį. Jis išėjo iš namų nešda
masis idėją galvoj tarnauti ir 
dirbti vien tik Dievui. Deja, to
kie tarnautojai prie tuometinės 
valdžios buvo nebe madoj. Rau
donieji jį suėmė ir 1926 m. iš
siuntė į Šolovkų salas. Negalima 
atspėti, kur ir ką Filemonas vei
kė per tuos penkeris metus, ku
rie praslinko jam apleidus tėviš
kę, pakol GPU jį atitrenkė į So- 
lovkas.

Tie metai Ukrainoj kaip tik ir 
buvo didelių tikybinių manifesta
cijų metai. Reikia spėti, kad Fi- 
lenionąs ir buvo vienas iš vadovų, 
kurie įšaukė žmones kovoti prieš 
bedievius, artėti prie Dievo. So- 
loykęse tebuvo, partirta, joįį jis 
gyVėhęs ir veikęs tuomet kažkur 
apie žitomirą ar pačiam žitomi-

ivo, Volynijos, Podolės'ir kitur 
keliavo pėsti ar važiavo kokiomis 
nors priemonėmis prie kalėjimo, 
kur Filemonas buvo kalinamas, 
norėdami patirti pirmiausia ąr 
dar jis tebėra gyvas.

Kalėjime būdamas jis gavo 
daugybę pakietų su mąistujr gra
bužiais. Jis viską atidavė kitiems 
kaliniams, pasitikdamas sau tik 
nedidėti kiekį duonos. Atrodytų, 
kad toks didelis ir tokio tvirto su
dėjimo žmogus, kaip Filemonas, 
turėtų daug valgyti, tačiau jis 
valgydavo labai mažai.

Raudonieji būtų jį tučtuojau 
sušaudę, tačiau vengė pykinti ir 
erzinti apylinkės gyventojų, ku
rie Filemono tikimu begaliniai 
rūpinosi. Todėl jis buvo nuteis
tas 10 m. kalėjimo ir pasiųstas 
i Solovku salas. Ten jis atsirado 
1926 m.‘

(Bus daugiau)

Otava. — JAV vykstant plieno 
pramonės darbininkų streikui, 
Kanados plieno gamyba nepa
prastai pakilo.

Hąąga. — Olandija paskelbė 
sutinkanti jos nuo 1949 m. valdo
mas vokiečių gyvenamas sritis 
grąžinti Vokietijai.

SVARBUS

PRANEŠIMAS

TELEVIZIJOS

ANTENŲ

BEIKALV

j i kokių nors patarimų arba/pra
šydami pasimelsti už jų Įkalintus 
Šeimų narius ir kitokiais reika
lais. Jo maldos buvusios labai 
pasekmingos.

Jis daug nekalbėjęs. Kada žmo
nės pas jį ateidavę su savo var
gais ir rūpesčiais, .jis tardavęs:

— Ramybė tau. Aš melsiuos už 
tave...

Jo garsas ir maldos įgąsdinę 
GPU. Vieną dieną buvo paskelb
ta, kad Ukrainos augščiausiasią 
teismas teisiąs buv. turtingą ūki
ninką, Filemoną Podoliaką, už 
trylikametės mergaitės nužudy
mą ...

Toks pranešimas valdžios bu
vo labai smarkiai išgarsintas, no
rint kaltinamąjį diskredituoti vi
suomenės akyse. Vįenok tai buvo ą. * ji1— • _ * j, ♦ y '

gaitė tikrai mirė, bet Filemonas 
nebuvo nė pirštu prie jos prisi
lietęs. Ji buvo atsiųsta pas File- 
rnoną. kad jis pasimelstu už ser
gančią jos motiną. Grįždama na
mo ji buvo užklupta didelės snie-

ir pasiųsti į Solovkas...
Filemono byla užtruko labai il

gai. Ji buvo užtęsta sąmoningai, 
nes niekas netikėjo, kad kaltini
mai yra tikri. Didžiausi būriai 
ūkininkų iš įvairių provincijų: Ki-

Dažnai pasitaiko, kad audrų metu televizijos 
antenos pukre^rta ant elektros kabelių bei laidų. Tai 
apsunkina Toronto Hydro-Electric System teikti norma- 
liūs patarnavimus elektros naudotojams.

.v F J
Daugelis antenų stovi jau eilę metų ir jų įtvir

tinimo .vielos yra atsipalaidavusios.

Mes rekomenduojame reguliariai tikrinti an
tenų įtvirtinimus pas jkvje$ant patyrusius specialistus ir 
tuo užtikrinti savo paties saugumą bei patogumą.

Kądangi šie atvejai dažnai kartojasi ir laidų 
sutvarkymas daug kainoja, Hydro apgailestaudama pra
neša, kad tais atvejais, kai antenos nukrinta ant elekt
ros kabelių bei laidų, anteąos savininkas už jų nuėmimą 
turės sumokėti mažiausiai $1Q Jr bus atsakingas už pa
taisymus elektrWu Hydro įrengimų.

TORONTO
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politikos prasme ir
Lietuvių Krikščioniškosios De

mokratijos Studijų Klubų atsto
vai, susirinkę į IV-jį suvažiavimą, 
1959 m. rugsėjo 5-7 d.d. Waterv
liet, Mich., apsvarstę politikos 
prasmės ir apimties lietuvių išei
vijoje klausimą, taria, jog

i. Lietuvių išeivijoje esama ne
susipratimo, liečiančio politikos 
teoriją, praktinę politinę veiklą 
bei jos apimtį. Sis nesusiprati
mas ir iš jo kylą neaiškumai ne
retai yra sąmoningai gilinami ir 
taip formuojama politikai nepa
lanki viešoji opinija bei žalojama 
pati lietuvių politinė bendruome
nė. Klaidingos pažiūros kartu ne
gatyviai įtaigoja mūsų inteligen- 
tinį jaunimą, nes politikos išjun
gimas iš jo mąstymo ir veiklos pa
lieka spragą jo pilnutiniam išši- 
lavinim e.

II. Šiai nesveikai tendencijai 
išryškinti ir sveikai visuomeninei 
minčiai formuoti yra būtinas po
litikos apskritai ir įvairų jos as
pektų teisingas supratimas;

III. Esmėje politinę veiklą ap
sprendžia ne valstybė, bet politi
nė bendruomenė (body politic), 
kuri yra pirminis politiškai orien
tuotas žmonių apsijūngimas, sie
kiąs sukurti savo valstybę, o jau 
nepriklausomoj valstybėj — pi-

' liečiu visuma, nežiūrint įvairio
pų skirtumų. Tad politinė bend
ruomenė, o ne valstybė yra viena 
iš dviejų tobulųjų bendruomenių. 
Iš to seka, jog ir politinis darbas 
nėra sąlygojamas nei valstybės 
buvimo nei jos Įvairiopų institu
cijų egzistavimo, šis faktas yra iš
ryškintas amžių būvyje Įvairių po
litinių bendruomenių ir valstybių 
gyvenime. Nepriklausomos vals
tybės nebuvimas tik kiek aprėžia

r išeivijoje o unijos Lietuvių Dienos reikalu
politinės veiklos lauką iš jo iš
jungdamas valstybės admistravi-

IV. Politinė lietuvių išeivija 
kaip tik yra apspręsta pastarojo 
fakto. Tačiau Lietuvos valstybes 
suverenumo laikinas sutrukdy
mas tik susiaurina politinės veik
los lauką. Idėjinėje srityje, užsie
nių politikoje, politiniame plana
vime — laisvinimo darbe, gyva ir 
sveika politinė bendruomenė ne

N.B. DOMĖTIS PRAVARTU BŪ
TU VISIEMS MONTREA- 
LiO LIETUVIAMS.

Prieš keletą mėnesių su įdo
mumu praėjo “Lito” metinis su
sirinkimas. Dauguma iki šiolei 
nuošaliai stovėjusių Montrealio 
lietuvių pamate, kad ši lietuviš
ka įstaiga operuoja daugiau negu 
ketvirčiu milijono dolerių kapi
talu ir yra apjungusi keletą šim
tų žmonių. Vieni iš jų yra pasi
skolinę pinigų, kiti čia laiko savo

reikštis. Į šį išeivijos politikos santaupas. Vieni ir kiti yra pa
lanką įeina ir jaunimo politinis tenkinti savo banko tarpininką- msvc ir lavinimaę Kai nralr. • •__  • ___auklėjimas ir lavinimas bei prak
tinis reiškimasis politikoj, kurių 
tikslas yra sąmoningas jaunimo 
Įaugimas į politinę bendruomenę 
ir teoretinis bei praktinis pasiruo
šimas nepriklausomam valstybi
niam gyvenimui.

V. Tokia pažiūra i politikos 
prasmę ir apimtį išeivijoje ap
sprendžia ir Lietuvių Krikščioniš
kosios Demokratijos Studijų Klu
bų siekiamą tikslą, kuris yra per 
politinių klausimų studijas, per 
krikščioniškąją demokratiją, per 
politinės asmenybės ugdymąsi 
jungtis į Lietuvos laisvinimo dar
bą ir disciplinuotos politinės 
bendruomenės kūrybą, kilti į po
litinio ir pilietinio gyvenimo ir 
veiklos augštumas ir tarnauti 
Dievui, žmogui, tautai ir žmonijai.

VI. Tikėdami sveikos visuome
ninės minties ypatinga svarba iš
eivijoje, mes kviečiame vyres
niuosius išeivius, o ypač jaunąją 
kartą Į kūrybingos politinės min
ties, žodžio ir darbo barą, visais 
būdais remiant Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, na
šesnei Lietuvos laisvinimo kovai 
ir šviesesnei lietuvių tautos atei
čiai atsiekti.

Latvių egzilų veikla
to, Latvijos istorijos ir geografi-Latvijos Išlaisvinimo Komiteto

Europos centro sesija įvyko -Į-jos vadovėlių. Kultūros darbe ku
Miunsteryje rugpiūčio 6-7 d. d. 
Dalyvavo 26 delegatai. Po eilės 
svekinimų iš atskirų kolonijų ir 
vietovių ir po LAK Europos cent
ro prezidiumo pirm. Abakuko 
pranešimo apie centro veiklą, 
min. R. Liepinš davė pasaulio po
litikos apžvalgą, atsižvelgiant i 
Pabaltijo tautų* problemas. Jis 
tarp kitko pabrėžė, kad Bonuos 

. vyriausybė Pabaltijo valtybių at
stovams yra pareiškusi, jog ji Pa
baltijo valstybes laiko ir toliau 

- nepriklausomomis, bet šiuo metu 
okupuotomis valstybėmis,., Toks 
nusistatymas esąs pats geriausias, 
kokio galima laukti iš laisvojo pa
saulio vyriausybės.

Kalbant kitais reikalais, prisi
minta, kad latviams pavyko orga
nizuoti radijo transliacijas iš For- 
mozos Sibiro latviams, švietimo 
srityje iškeltas reikalas paruošti 
leidiniu auklėjimo reikalais, beauklėjimo reikalais, be

rį laiką buvęs pastebimas šioks 
toks susilpnėjimas, bet dabar tas 
darbas vėl atgijąs. Rudenį Lon
dono radiofone įvyksiąš latvių 
muzikos pusvalandis. ACENo de
legacijos aktyviai pasireiškusios. 
Dėl nesutarimų ACENo centre 
Niujorke šiemet neįvukusi ACE 
No sesija Europoje. ACEN šį ru- 
deni Londone surengs “laisvės ei
seną”. Rezoliucijose taip pat rei
kalaujama, kad latvių informaci
jos darbuotojai daugiau domėtų
si ir ėstų bei lietuvių problemo
mis. Nutarta informacijos darbą 
plėsti, tačiau atskiroms instituci
joms kiek galint pasidalinant už
daviniais. Ypač reikią laisvajam 
pasauliui nušviesti padėtį ir įvy
kius Latvijoje ir kituose Pabalti
jo kraštuose. Be to, reikią viso
mis išgalėmis ieškoti kontaktų su 
visais tais veiksniais, kurie gali 
padėti Pabaltijo išlaisvinimui. E.

vimu ir siekia savo tikslų.
Jau nebebandysime aiškinti 

naudos ir Įrodinėti, kad lankant 
santaupas kooperatiniame banke 
“Litas” taupytojas gauna beveik 
dvigubai palūkanų ir nemokamai 
dviejų tūkstančių dolerių drauda
mą. Jam mirus jo santaupos iki 
dviejų tūkstančių dolerių padvi
gubėja. Tai jam garantuoja visas 
Kooperatines bendroves ir bankus 
tvarkantis Įstatymas.

Taipgi daug privilegijų turi ir 
tas, kuris skolinasi kooperatinia
me banke pinigus. Visų pirmiau
sia jis gali gauti paskolą betku- 
riam geram tikslui, čia tektų pri
minti tiems, kurie nori remontuo
ti namus, pirktis baldus, automo
bilį ar šiaip kitus daiktus — ban
kas “Litas” visuomet yra pasiruo
šęs padėti. Dauguma jau iš prak
tikos žino, kad perkant betkuri 
daiktą skolon reikia mokėti labai 
augštas palūkanas ir duoti uždirb
ti visokiems tarpininkams. To la
bai lengva išvengti mokant pini
gus iš karto.

Tačiau bene visų svarbiausia 
yra tai, kad pasiskolinęs iš koo
peratinio banko “Litas” iki $10. 
000 yra tikras, kad, jei ji ištiktų 
nelaimė ir jis mirtų, skola yra 
nubraukiama. Tuo būdu jo Įpėdi
niai neturi mokėti skolos ir tuo 
pačiu nėra pastatomi į sunkią ma
terialinę padėti. Tai yra nelygi
nant gyvybės draudimas $10.000, 
kuri pasiskolinęs iš kooperatinio 
banko pinigus gauna nemokamai.

Montrealio visuomenė gerai ži
no vieną tokių atsitikimų, kur 
skolininkui - nariui mirus jo arti 
keturių tūkstančių dolerių pasko
la buvo nubraukta. Bankas “Li
tas” nuo to nenukentėjo, nes pi
nigus gavo iš Kreditų Unijų su
organizuotos draudimo Įstaigos. 
Čia ir yra pagrindinis koopera
tinių bankų tikslas — padėti savo 
nariams. ;

Labai dažnai kiekviena nauja 
idėja yra sutinkama su atsargu
mu. Tuo labiau Įkūrimas savo 
banko ir jame laikymas sunkiai 
uždirbtų pinigų buvo sutiktas su 
tam tikru nepasitikėjimu. Atrodo 
žmonės norėjo įsitikinti gera va
lia tų žmonių, kurie aiškino koo- 
peartinio banko gerus privalu
mus. Keleto metų “Litas” veikla

parodė, kad žmonės stovintieji 
banko valdybų ir įvairių komisijų 
priekyje su visu atsargumu ope
ravo jiems patikėtais pinigais. 
Kredito komisijos, kurios aproba
vo paskolų išdavimą nuodugniai 
apsvarstydavo paskolų grąžinimo 
galimybes. Iki šiolei bankas be
veik nėra susidūręs su žmonėmis, 
kurie pasiskolinę pinigus nebeno
ri jų grąžinti. Tuo būdu nepada
ryta bereikalingų išlaidų išieš
kant pinigus. Metų gale susidarė 
gana nemaža pelno, kuris visuo
tinio susirinkimo metu buvo pa
skirstytas įvairiems kultūriniams 
darbams.

Bankas “Litas” veikia labai 
sėkmingai. Pasitikėjimas banku 
jau yra tiek sustiprėjęs, kad ban- 
Kas pradėjo duoti ipotekos pasko
las — mortgage loans. Taigi dau
gelis norinčių įsigyti nuosavybes 
gali gauti paskolas savo banke ir 
sutvarkyti visus formalumus ne- 
sugaištant darbo laiko. Formalu
mai yra suprastinti dar ir tuo, 
kad banko valdybos narių tarpe 
yra notaras Bernotas. Čia be jo
kių didelių sunkumų galima gau
ti informacijų ir pasirašyti doku
mentus, jei to pageidauja skoli
ninkas.

Kaip jau buvo augščiau minėta, 
pagrindinis kooperatinių bankų 
tisklas yra visokeriopa pagalba 
savo nariams. Įstojimas nariu i ši 
lietuvišką banką duoda daug pri
vilegijų ir naudos. Tomis privi
legijomis jau naudojasi keletas 
šimtų Montrealio lietuvių. Tačiau 
dar yra nemaža žmonių, kurie ne
mato apčiuopiamos naudos daly
vaujant kooperatiniame banke. 
Tokie žmonės užmiršta, kad pasi
darydami nariais šios lietuviškos 
ekonominės Įstaigos jie yra kartu 
ir jos savininkai. Metinių susirin
kimų metu iškelti sumanymai pa
čių narių yra priimami arba at
metami. Tokiu būdu bankas val
dos! demokratiškai ir nariai yra 
tikrieji jo Šeimininkai. Valdo
mieji organai duoda apyskaitas, 
kurios yra patikrinamos ne tik 
pačių narių išrinktos revizijos ko
misijos, bet ir nuolatos siunčiamų 
inspektorių. Per keletą savo dar
bo metų “Litas” nebuvo niekuo
met prasilenkęs su valdžios išleis
tais patvarkymais liečiančiais ko
operatines bendroves ir bankus.

Prie tos pačios progos tektų 
paminėti vieną gana svarbų mo 
mentą liečiantį santaupas ir jų 
paveldėjimą t&upytojui -mirus*. 
Labai dažnai pasitaiko, kad žmo
nės nėra teisiškai sutvarkę savo 
santaupų. Tokiems žmonėms mi
rus, banke laikomos santaupos 
pagal valdžios parėdymą užšaldo
mos ir teisėtiems įpėdiniams su
sidaro daug keblumų ir bereika
lingų išlaidų sutvarkyti palikimą. 
Kredito Unijų Centras, kurio na
riu yra ir bankas “Litas”, atspaus-

dino blankus, kuriuos užpildžius 
ir įteikus savo Kred. Unijai “Li
tas” gali būti įgaliojamas asmuo 
taupytojų! mirus paveldėti san
taupas nei draudimą, priklausan
tį is Kredito Unijų Centro. Tuo 
oūdu, be jokių išlaidų kiekvie
nas narys gali padaryti nelygi
nant aaimį testamentą. Tačiau 
įsidėmėtina yra tai, kaa šis dali
nis testamentas liečia tik Kredi
to Umjos “Litas” laikomas san
taupas.

Atrodo, kad čia ir būtų tinka
ma proga priminti visiems Kre
dito unijos “Litas” nariams ir vi
siems leituviams, kad testamen
to padarymas yra būtinas daly
kas. Kitu atveju šeima gali atsi
durti labai sunkioje būklėje ir tu
rėti bereikalingų išlaidų. Testa
mento padarymas yra labai pa
prastas ir nebrangus dalykas ir 
pagal notarą Bernotą neturėtų 
Kamuoti daugiau $10-15.

Šiais metais spalio 15 d. yra 
Tarptautinė Kredito Unijų Diena. 
Visame pasaulyje Kredito Unijų 
nariai vienokiu ar kitokiu būdu 
tą dieną atžymės. Kadangi ta die
na išpuola savaitės vidury — ket
virtadienį — Montrealio Lietuvių 
Kredito Unija “Litas” numato tą 
dieną atžymėti sekmadienį, spa
lio 18. Už mirusius narius a.a. 
Andrių Stankevičių ir Juozą Na- 
vikėną 11 vai. Aušros Vartų pa
rapijoje bus atlaikytos šv. Mišios. 
Visi nariai yra kviečiami daly
vauti šiose pamaldose ir tuo pri
siminti au savo brolius. Tą pačią 
dieną “Litas” valdyba šaukia 
valdomųjų organų posėdį banko 
patalpose.* * B. L. P. L.

’ J ~ •

Vl-sios Kanados Lietuvių Die
nos Organizacinis Komitetas, ku
rį sudaro KLB Hamiltono apylin
kes valdybos nariai ir jos kvies 
tieji vietos visuomenės veikėjai, 
š.m. rugsėjo 23 d. posėdyje nuta
rė paskelbti šį viešą pareiškimą, 
kaip paaiškinimą ir atsakymą į 
Hamiltono Lietuvių Namų valdy
bos pirmininko St. Bakšio tenden
cingas ir visuomenę klaidinan
čias informacijas, paskelbtas “Ne
priklausomoje Lietuvoje” Nr. 38 
- 652 ir ‘Tėviškės Žiburiuose” Nr. 
38-506, straipsniu “VI LD Hamil
tone praėjus”.

Organizacinis komitetas ir KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba pa
reiškia:

1. Kurstomąją akciją prieš Or
ganizacinį Komitetą nuo pirmos 
jo veiklos dienos pradėjo St. Bak
šys, atmetus pirmame posėdyje 
jo ultimaumą dėl Lietuvių Namų 
Kino salės. Dėl šios priežasties St. 
Bakšys pasitraukė iš Komiteto, į

slapyvardžiais ir vietos kolonijoje 
veaė destruktyvią agitaciją prieš 
Komitetą ir jo atskirus narius, 
tikslu išardyti ir sustabdyti pasi
rengimus šiai didžiai šventei, šios 
akcijos pasėkoje Komitetas bu
vo trukdomas, pašiepiamas ir 
šmeižiamas, o jo atskiri nariai te
rorizuojami žodžiu ir anonimi
niais laiškais.

3. Organizacinis Komiteats jo
kios “arsios kovos”, kaip rašo St. 
Bakšys minėtame straipsnyje, su 
Lietuvių Namų Akc. Benurove 
nevedė ir vesti negalėjo, nes pa
ti KLB Hamiltono apylinkės val
dyba bei dalis Komiteto narių 
yra LN šėrininkai ir du Komiteto 
nariai yra LN Akc. Bendrovės 
valdybos pagrindiniai nariai. Vi
sa akcija reiškėsi tik iš St. Bakšio 
kaip privataus asmens, kuris savo 
asmeniškoms ambicijoms ginti 
neteisėtai naudoja Lietuvių Na
mų vardą. Ši ambicija taip pat su
menkino ir nuvertino patį Lietu
vių Namų idealą, kuris priverstas 
lenktis ir paklusti St. Bakšio už
gaidoms.

4. Organizacinis Komitetas pa
rinkdamas šventei patalpas atsi
žvelgė tik i dalyvių skaičių ir 
jiems galimus patogumus. Todėl

perdaug ištaigingus. * i šeštadienio pobūviui-vakarui bu-
Kunigų suėmimų pasitaiko, bet, vo išnuomota didžiulėj kareivinių 

retai. Frieštikybinė propaganda salė, gi sekmadienio iškilmingam 
plečiama iki Įkyrumo: paskaitos aktui-koncertui, sudegus Palace 
ir paskaitos per radiją, mokyklas, į kino salei, paimta Westdale mo- 

• • • • -ikyklos salė su 1.086 sėdimomis 
vietomis, plačiais koridoriais ir

ko ilgas valandas išstovėti dėl 
vietos stokos neturint sėdimų vie
tų, nes didesnės salės tinkamos 
koncertui nebuvo galima gauti. 
Todėl St. Bakšio pateikti duome
nys minėtame straipsnyje apie 
koncerto dalyvių skaičių yra ten
dencingi ir sąmoningai iškreipti 
tikslu sukompromituoti šventės 
rengėjus. Be to, kiekvienas kon
certe dalyvavęs gali pasakyti kaip 
labai salė buvo perpildyta ir koks 
didelis skaičius stovinčiųjų, o St. 
Bakšiui pačiam demonstratyviai 
paniekinus didžiąją Kanados lie
tuvių šventę ir nedalyvaujant sve
čių masėje, o vadovaujantis tik 
vėjo nešiojamais gandais netiks
lu platinti per spaudą prasima
nymus.

5. St. Bakšio išvystyta negatyvi 
akcija pakenkė Hamiltono lietu
vių vienybei bei solidarumui, ku
ris visais laikais toks stiprus bu
vo šioje kolonijoje. Iki šiol nie
kam nereikėjo graudenti ir šaukti 

kurį jis buvo pakviestas tikruoju į vienybę Hamiltono lietuvių, net 
nariu. tai buvo daugiausiai cementuota

2. St. Bakšio kurstomoji akcija lietuviškuose reikaluose kolonija. " 
reiškėsi tendencingais straips- Pasėkoje šios negatyvios akcijos 
niais spaudoje, kurioje jis pasira- pasėta nesantaikos sėkla, kuri mė
sinėjo ne tik savo pavarde, bet ir ko gero neatneš lietuviškam dar-

tai buvo daugiausiai cementuota

Pranešimas apie naujus

CANADA
SAVINGS
BONDS
KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS 

Geresnius negu iki šiol !
NAUJA RIBA — $20.000 — ASMENIUI AR 
VELIONIO NUOSAVYBEI: Riba įsigyti naujus 
taupymo lakštus, kurie gali būti užregistruo
jami kiekvieno asmenine pavarde ar ant miru
sio žmogaus palikto turto yr,a $20.000. Kiek
vienas šeimos narys gali pirkti iki Šio sumos.
GAUNAMI UŽ PINIGUS IR LENGVAIS {MO
KĖJIMO BODAIS: Mėnesiniu taupymo planu 
įmokant 5%, ir mokant balansų patogiais mo
kėjimais. Darbovietės taupymo planu jūs per
kate taupymo lakštų reguliariu atskaitymu 
iš jūsų algos.
UŽISISAKYKITE SAU PER DARBOVIETĖS 
TAUPYMO PLANĄ, KUR DIRBATĘ AR PER 
SAVO BANKĄ, INVESTAVIMO AGENTĄ, 
STOCK BROKERI, TRUSTO AR PASKOLŲ 
KOMPANIJĄ.

IŠKEIČIAMI ,BETKADA PILNA JŲ VERTE 
PLIUS UŽDIRBTAS PALŪKANAS: Canada 
Savings Bonds yra kartu ir patogiausias būdas 
taupyti ir saugus investavimas su daugybe ne
paprastu galimybių Jeigu reikalas iškiltų, juos 
galite iškeisti į pinigus, kiekvienu laiku, pilna 
jų verte, plius uždirbtas palūkanas. Jie yra 
kaip doleriai su nuplėšiamais kuponais.
Palūkanos pirmais metais-4%? antrais 414%, 
trečiais metais 4pi%, sekančiais šešiais me
tais 5% plius bonus 3% pasibaigiant jų ga
liojimo laikui. . v) . • 
AUGŠTESNĖS PALŪKANOS NEGU IKI ŠIOL: 
GAUNAMI 5-KIOSE FORMOSE: Lakštai su ku
ponais gaunami $50, $100, $500, $1.000 ir

$5.000 formose. Pilnai registruotoje formoje 
$500, $1.000 ir $5.000.

Sutinka su gėlėmis, 
paskui juokiasi

Mūsų bendradambiui Europoje 
teko išikalbėti su dviem asmenim, 
atvykusiais šią vasarą iš okupuo
tos Lietuvos. Jiedu pasakoję, kad 
stalininio teroro nebesą ir žmo
nės galį pašnekėti prieš valdžią. 
Už lai nesą vežami Sibiran, bent 
kol kas. statyba gerokai pagau
sėjusi, bet pastatai statomi pa
gal rusiškus modelius, kurie esą 
labai paprasti, su mažais langais. 
Lietuvių architektų planai esą tu
ri būti siunčiami j Leningradą 
patvirtinti, o ten sovietiniai biu
rokratai dažnai juos atmetą kaip 
perdaug ištaigingus. * j

bui. Tačiau iš kitos pusės ši nešva
ri vieša ir užkulisinė akcija išryš
kino jo asmens, kaip jis išsireiš
kė savo straipsnyje “tamsesnius 
taškelius”, lietuviškos sąžinės sto
ką ir Įtartinų tikslų siekimą. Jo 
veikla, mūsų nuomone, yra pa
kenkus Lietuvių Namų egzisten
cijai ir, jei jis turi pakankamai 
tautinės lietuviškos sąmonės kaip 
visiškai susikompromitavęs turė
tų pasitraukti iš LN valdybos pir
mininko pareigų.

Teisingai jis patvitrina, “kad 
niekados gyvenime neteisingi ir 
blogos valios darbai netampa ge
rais”.

Baigiant šį nemalonų pareiški
mą, kurį iššaukė destruktyvaus 
pobūdžio minėto asmens vieši 
straipsniai spaudoje ir jo Užkuli
sinė veikla. Organizacinis Komi
tetas reiškia nuoširdžią padėką 
visiems prisėdėjusiems prie šios 
šventės parengimo ir linki, kad 
sekanti VII Kanados Lietuvių 
Diena sutrauktų dar didesni skai
čių dalyvių ir ji būtų viso šio Š. 
Amerikos kontinento lietuvių 
vienybės pasireiškimas.

VI Kanados Lietuvių Dienos 
Organizacinis Komitetas.

kolchozus, įmones; o tikintieji ne
gali nė išsižioti. Žmonėms tas yra 
Įkyrėję ir užtat nelabai paiso tos 
propagandos. Klaipėdoje bažny
čia tebestatoma. Darbininkai po 
darbo Įmonėse mielai prisidedą 
prie jos statybos. Partiečiai esą į 
tai kreivai žiūri ir sako: “Prie ko- 
nori nė piršto pridėti, o prie baž- 
kio nors klubo statybos niekas ne- 
nyčios — kaip musės prie me
daus”.

Grįžtantieji apsigyventi Lietu
von sutinkami su gėlėmis, mar
šais, dovanomis, bet paskui visi 
juokiasi iš jų kaip iš durnelių. 
Kiek geriau traktuojami, grįžtan
tieji iš P. Amerikos. Po kiek lai
ko tie grįžusieji pamato tikrąjį 
gyvenimą,* eina istaigosna, skun
džiasi, priekaištauja, bet tuo vis
kas ir pasibaigia.

Rusai atėjūnai nemėgiami. 
Parduotuvėse ir restoranuose 
stengiamasi jų neaptarnauti pa
siteisinant, kad prašomų dalykų 
pėra.

Ar aviacijos 
dienos baigiasi?

Kanadoje buvo didelis sukrėti
mas, kai buvo atsisakyta nuo jau 
išvystyto lėktuvo masinės gamy- 

papildomais kambariais. Lietuvių • bos ir Avro fabrikai vieną dieną 
Namų kino salės atsisakyta, nes paleido 14.000 darbininkų ' bei 
ji turi 987 sėdimas vietas ir see-į tarnautojų. Betgi taip Įvyko ne 
nos užkulisiai permaži koncerto į vien Kanadoje, šiandien jau yraŽAVU Akk/X&VV/X VV - V A KM-A M. V J V • A V 44 J VA LA J A VA

programos išpildytojams bei gau- akivaizdus faktas, kad lėktuvas 
šiai susirinkusiems svečiams. Į laikomas netrukus iš apyvartos iš- 
Tam pailiustruoti paduodame šios eisiančiu arba bent jau ne pir-
šventės dalyvių skaičių: šeštadie
ni sporto rungtynėse parduota 
315 bilietų, šeštadienio vakare - 
pobūvyje parduota 1.554 bilietai, 
tai bendras tos dienos dalyvių 
skaičius yra 1.869 svečiai. Sekma
dienio iškilmingo akto-koncerto 
metu buvo parduota 880 progra
mos (neteisingai, kaip tvirtina St. 
Bakšys, kad metraštis), 150 asme
nų su garbės kvietimais, 150 kvie
timų programos dalyviams bei 
talkininkams ir nemokamai Įleis
ta 185 vaikai. Taigi iš viso kon
certe dalyvavo 1.365 asmenys. Or
ganizacinis Komiteats nuoširdžiai 
atsiprašo visus koncerto dalyvius, 
o ypač tuos dalyvius, kuriems te-

miausiančiu ginklu. Jo vieton at
eina raketa. Pastaraisiais metais 
todėl ir JAV jau daug didesnio 
dėmesio kreipiama i raketų ga
mybą, o aviacijos Įmonės prade
da smukti, nes raketos gamina
mos ne lėktuvų fabrikuose. Lėk
tuvų gamybos Įmonėse darbinin
kų skaičius tolydžio mažėja. Pvz. 
dar 1956 m. pabaigoje JAV avia
cijos pramonėje dirbo 858.000 
asmenų, o 1958 m. pabaigoje jau 
tik 741.000. Kai kitų pramonės 
šakų darbininkų skaičius pakilo, 
lėktuvų pramonėje sumažėjo net 
117.000. Darbininkų atleidimai 
lėktuvų gamybos pramonėje ir 
šiemet tebevyksta.

Už viena centą

i Tik už vieną centą galite naudoti elektrą 12 valandų elektrinei antklodei 
arba

išlaikyti Šviežią maistą 17 valandų elektriniame šaldytuve
arba

naudoti automatinę skalbimo mašiną 1% valandos.
Ir daugybė kitų būdų.

Jūs galite nusipirkti ištisas 
malonumo ir patogumo 
valandas.

o kainuoja tiek mažaiElektra tiek daug patarnauja
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Pavergtoje tėvynėje
Laiške iš Palangos, rašytame 

rugp. 20 d., išspausdintam “Vil
nies” rugsėjo 15 d., nepažymėtas 
asmuo rašo:

“Dienos giedrios, daug saulės, 
daug karšto smėlio, daug drung
no vandens, na ir daug žmonių. 
Jų visur, kaip skruzdėlių pilna, o 
daugiausia pačiame pajūry. Jei
gu paplūdymys, kurio plotis apie 
200 metrų, nusitęsia pajūriu apie 
3-4 kilometrus, o visas knibžda 
beveik nuogais žmonėmis, tai ga
lima įsivaizduoti, kiek čia tų žmo
nių ir tos nuogybės, žymi dalis 
jų atvykę su kelialapiais ir apsi
stoję sanatorijose, bet daugiausia, 
tai tokie pat, kaip aš, susitaupę 
per metus kelis šimtelius rublių, 
kad bent keletą dienų galėtų Pa
langoje pabūti...

“Palangos kurortas dabar pa
keltas iki visasąjunginio lygio. 
Dėl to viskas čia įrengiama pla
čiais užsimojimais. Pats miestas 
pretenduoja į didmiestį — nau
jai išplanuotas,, išvestos naujos 
gatvės, kurios apstatomos gražiais 
dideliais ir mažais mūro namais. 
Dauguma namų privačių žmonių. 
Pačiame centre gatvės ištiestos, 
praplatintos, lygios, šaligatviai 
patogūs, liepomis apsodinti. Tas 
viskas sudaro žmogui kultūringo, 
pasaulinio masto kurorto įspūdį. 
Tai jau ne ta senoji, sunkiai iš
brendama vėjo nešiojamo smėlio 
Palanga”.

Kėdainių II vidurinės mokyk
los pastatu didžiuojasi “Tėvy
nės Balsas”. Esą “tokioje aplin
koje ir dirbti, ir mokytis gera...” 
Bet ten pat (“TB” Nr. 52) iš
spausdinta nuotrauka rodo moks 
leivių būrį prie keturių augštų 
pastato. Nejaugi dabartiniai 
Lietuvos švietimo vadovai ir in
žinieriai nežino, jog mokyklai ne 
dera statyti jau ir trijų augštų 
rūmus, jei nenorima sugadinti 
vaikų širdis. Nesinori tikėti, kad 

• vaikai būtų kilnojami liftais.
Vincui Kapsukui - Mickevičiui 

paminklą, kuris bus pastatytas 
Vilniaus rotušės aikštėje, ga
mina skulpt. Petras Vaivada. Jo 
projektas laimėjo konkurse, į 
kurį buvo pakviesti dar skulpto
riai Pundzius, Bagdonas ir Žuk- 
lys. Kapsukas vaizduojamas sa
kąs kalbą. Figūros augštis bū
siąs 3.6 metro, o medžiaga — 
bronza ir granitas.

Natūralinės dujos dabar esą 
naudojamos 7.000 butu Vilniuje 
ir 3.000 butų Kaune. Jos atgabe
namos skystam pavidale ir suni- 
lamos į požemines cisternas. Blo
ga esą, kad per mažai geležinkelio 
cisternų — vos 5 turį aprūpinti 
Vilnių ir Kauną. Vilniaus dujų 
tiekimo kontoros viršininkas J. 
Graužinis dar skundžiasi, kad ga
mykla “Pirmūnas” pagaminąs 
kiek dujų viryklų, bet jų negali
ma esą parduoti, nes “pasirodo, 
iki šiol nėra patvirtintos nei did
meninės, nei mažmeninės viryklų

kainos”, klausimas buvęs kelia
mas nuo metų pradžios, “bet kaž
kur įstrigo Plano komisijoje ir iki 
šiol nejuda iš vietos”.

žolinės kermošių Krekenavoj, 
garsėjantį nuo senų laikų (rugpiū
čio 15 d.) šiemet išvaikė milicija. 
Į atlaidus žmonių priplaukę iš to
li ir arti nedaug mažiau kaip se
nais laikais, nors kolūkiuose bu
vo vasarojapiūtė. “žmonių buvo 
pilna bažnyčia, šventorius ir dar 
aplinkui nemažai. Vežimų su ark
liais nedaug buvo, nes ne visi kol
ūkių pirmininkai davatkauja. Iš 
tolimesnių vietų atvažiavo auto
busais, “samosvolais”. O jau tų 
visokių karabelninkų, turgauči- 
kų, ubagų visi takai ir priėjimai 
užgriozdyti”.

Kermošiui įsisiūbavus staiga iš 
rajono centro—Ramygalos atvy
ko būrys milicijos, kuri pradėjo 
prekiaujančius gaudyti, reikalau
dama prekiauti leidimų, o jų ne
turinčius suiminėti, prekes kon
fiskuoti. Prekiautojai, kas galė
dami, išbėgiojęs. Elgetoms bei in
validams buvo įsakyta taip pat 
pasišalinti. Esą, katrie neturį iš
laikytojų, teeiną į pensijas, į se
nelių ar invalidų prieglaudas, nes 
konstitucijos 92 str. suteikiąs tei
sę į materialinį aprūpinimą se
natvėje. Kas buvo rastas įsigėręs, 
buvę nuvežti į Ramygalos dabok
lę, kur turėjo 25 dienas atidirbti 

gatves šluoti, išvietes valyti ir

Be abejonės, tokiomis priemo
nėmis norima pakirsti lietuvišką
jį paprotį vykti į atlaidus.

HAMILTON, Ont
VAV PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prieš Adventą pra
sidės spalio 18 d., sekmadienį, su 
pamaldomis ir baigsis su pamal
domis spalio 25 d. Kristaus Kara
liaus šventėje. Jas praves tėvas 
marijonas kun. Garšva iš Čikagos. 
Parapijos klebonas prašo para
pijiečius gausiai dalyvauti šiose 
rekolekcijose.

Tradicinis parapijiečių lanky
mas pradedamas šį mėnesį.

Hamiltono vyskupija rugsėjo 27 
d. šventė tradicinę Marijos Die
ną. Civic Stadium įvyko iškilmin
gos pamaldos, kuriose organizuo
tai su bažnytinėmis vėliavomis 
dalyvavo lietuvių parapija. Lietu
vių parapija dalyvauja kasmet la
bai pasiruošusi ir iškilmingai. La
bai gražų įspūdį darė, kai keturi 
jauni vyrai pasipuošę tautiniais 
drabužiais nešė Marijos statulą.

HAMILTONO AT-KAI KVIE
ČIA šį šeštadeinį visus — jaunus 
ir senus— atsilankyti į jų ruošia^ 
mą didžiuli spaudos balių - šokius. 
Balius įvyks gražioj bei labai jau
kioj Knights of Columbus salėj 
— 222 Queenston Rd., šalia nau
josios Ryan Bishop gimnazijos, 
Ly. Queenston Rd. ir Parkdale 
gatvių sankryžoje, šokiams gros 
Vyt. Babecko orkestras. Bus tur
tinga loterija. Veiks savas bufe
tas. Šokių pradžia 7.30 vai. vak. 
Pelnas skiriamas jaunimo spau
dai. Maloniai rengėjai kviečia vi
sus hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti šiame baliuje. Savo atsi
lankymu paremsite šį kilnų tikslą 
ir taip pat smagiai praleisite šeš
tadienio vakarą savo draugų bei

LONDON, Ont
Auksinis jubilėjus

šie metai Londono lietuviams 
nėra eiliniai: jų gerbiamas klebo
nas kun. J. Danielius šiemet šven
čia 50 metų kunigystės jubilėjų. 
Pavasarį kanadiečių R.K. bažny
čios, kurioje jubiliatas laiko lie
tuviams pamaldas, klebono kun. 
White iniciatyva lietuviai ir ka
nadiečiai dvasininkai pagerbė 
Londono lietuvių dvasios reikalų 
tvarkytoją ir kelių knygų auto
rių. Dabar spalio 18 d. jį pagerbs 
Londono letuviai pasauliečiai. 
Londono lietuviams tai bus retos 
iškilmės. Šv. Juozapo bažnyčioje,' 
Charles St. (du blokai į pietvaka
rius nuo Dundas ir Wharncliffe 
Rd. g-vių kampo — plento Nr. 2 
tęsinio) Įvyks iškilmingos pamal
dos, o po jų—pietūs ten pat esan
čioje parapijos salėje. Kviečiami 
ir tikimasi, kad abiejose vietose 
dalyvaus Londono diecezijos vys
kupas J. Cody ir vysk. V. Brizgys, 
vietos vyskupijos augštesnieji 
pareigūnai ir visi Londono mon
sinjorai. Bažnyčioje galės daly
vauti visi lietuviai ir jų draugai 
bendra tvarka, o pietuose — tik 
iš anksto užsirašiusieji. Užsirašy
ti gali visi lietuviai, sutinkantie
ji sumokėti nustatytąjį išlaidoms

Jei atvyksite i Sudbury, apsistokite 
NEW ONTARIO MOTELYJE.

Modernūs kambariai su voniomis, dušu ir telefonu kiekviename 
kambaryje. OLYMPIAN ir CONTINENTAL valgomieji kamba
riai su oro ventiliacija (air condition).

NEW ONTARIO HOTEL LTD.

Sudbury, Ont. Tel. OS. 4-5215
Prieš CPR geležinkelio stotį, prie Sudbury Arenos.

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBĖKITE GYVYBES. MVb.GIMINtiMS IR DRAUGAMS VA«TV

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
- . ■ 1147 DUNDAS ST.^^Sn^įillĮiifrteĮmpo*- (priei Urt^is .Noikui).

JU- --W-* -'..T ■’ ’ 

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausių 
kainą, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam 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 įskoičius muitų ir visos persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galima 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 keletu pavyzdžių:

Geriausia vokišką i py fra m s medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 
tau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 «v. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

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

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ!

pažįstamųjų tarpe. 
Stasio vardo vyr. 

atžymė-

padengti mokesti, kuris svyruo
ja nuo 3 ligi 5 dol asmeniui. Di
desnėms šeimoms’ daroma nuo
laida. šiomis dienomis Londono 
lietuvius aplankys šventei rengti 
komiteto nariai, o toliau gyvenan
tieji ir norintieji pietuose daly
vauti prašomi nedelsdami kreip
tis į minėto komiteto pirmininką 
šiuo adresu: A. Petrašiūnas, 1230 
Dundas St., London, Ont., telef. 
GL. 1-6493.

Apie patį jubiliatą kitą sykį.
Minėtas komitetas ir Bendruo

menės apylinkės valdyba kviečia 
visus Londono, jo apylinkių ir di
džiųjų liet, kolonijų tautiečius 
kuo skaitlingiausiai iškilmėse da
lyvauti ir tuo pagerbti retą jubi
liatą. Auksinio jubilėjaus ne 
kiekvienam dvasiškiui tepasiseka 
sulaukti. Mažas Londonas tikisi 
daug daug svečių.

Pastaba. Tikroji iškilmių data 
yra X. 18. Ankstesnės X. 11. da
tos atsisakyta, nes tada išpuola 
ilgas savaitgalis. Iškilmingų pa
maldų valanda dar nenustatyta. 
Ji bus pranešta vėliau, bet grei
čiausia jos vyks tuo pat laiku, 
kaip ir savaitinės lietuvių pamal
dos, būtent 1.30 vai. p.p. D. E.

Šokių vakaras. Didelis ir vie
nintelis šį rudenį šokių vakaras 
Įvyks spalio 24 d., šeštadienį, 555 
Dundas St. Naujų Metų sutikimo 
šiemet nebus. Sekantis pasilinks
minimas bus tik kitais metais sau
sio pabaigoje. Ruoškitės atvykti 
ir kvieskite draugus ir pažįsta
mus. Plačiau ateinančių savaičių 
numeriuose. D. E.

Delhi, Ont.
Evangelikų pamaldos. Praneša

ma Delhi ir apylinkės lietuviams 
evangelikams, kad. spalio 11 d., 4 
vai. p.p., pas Emilį Langą bus lai
komos pamaldos lietuviams evan
gelikams. švenčiama padėkos 
šventė su šv. Komunija.

Kun. L. Kostizenas.

WINNIPEG. Man.
Vytautas Kriščiūnas, gim. Lie

tuvoje 1916 m., ten baigęs Gruz
džių veterinarijos mokyklą, gavo 
veterinarijos techniko vardą. At
vykęs į Winnipega, kaip ir visi 
kiti nauji ateiviai, ėmėsi tokio 
darbo, kokį gavo. Paskutiniu lai
ku dirbo pieninėje. Bet jis jautė 
vis kas kart senkant fizines jėgas 
ir visą amžių dirbti kaip darbi
ninkas nenorėjo. Pasiryžo grįžti 
į savo profesiją. Išlaikė papildo
mus egzaminus ir gavo tarnybą 
žemės ūkio ministerijoje kaip sa
nitarinis inspektorius. Vytautas 
turėtų būti, daug kam pavyzdžiu. 
Jo nei amžius, nei sunkus pieni
nės darbas, nei šeimos išlaikymo 
rūpesčiai nesutrugdė pasiekti sa
vąjį tikslą.

KLB-nes Winnipego apylinkės lietu
viai sumokėjo solidarumo mokestį:

$4 Jurgis Januška,
S3 K. Grudzinskas,
Po $2 — Petras Bagdonas, J. Lukas, 

J. Baranauskas, Nikodemas Balčiūnas, 
V. Giedraitis, P. Vaškevičius. Jonas 
Liaukevičius, Kajetonas Balčiūnas, 
Petras Statkūnas. Alfonsas Jaučiukas, 
Petras žiminskas* Eltos Nolius, Eug. 
Kalasauskas, dr. P. Vite, Jonas Smai- 
žys, Br. Brazdžiūnas, Liudas Bartinin- 
kas, Juozas Butkevičius ir Aleksas 
Budrys,

Po SI — Jonas Kvedaras ir Kazys 
žentelis.

Viso surinkta $47. Sumokėjusiems,

dama savo dešimtmetį,
skiria taip pat $50 premiją už 
straipsnį tema: “Lietuvės katali
kės misija išeivijoje”. Straipsnis 
turi būti ne ilgesnis kaip aštuonių 
mašinėle rašytų puslapių (eilutę 
praleidžiant). Straipsnius siųsti 
“Moters” žurnalo adresu — 46 
Delaware Ave., Toronto, Ont., pa
sirašant slapyvarde, o tikrąją pa
vardę įdėti atskiran vokan ir kar
tu pasiųsti augščiau nurodytu ad
resu. Temą prisiųsti ne vėliau š. 
m. lapkričio 1 d. Premija bus 
įteikta lapkričio 22 d. per de
šimtmečio minėjimą.

Liet. Namų v-bos ir kontrolės 
komisijos narių bendras posėdis 
šaukiamas spalio 11 d., sekmadie
nį, 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 
posėdžių kambaryje/ Maloniai 
prašau visus v-bos ir kontrolės 
Komisijos narius jame būtinai da
lyvauti. V-bos pirm.

Nauji LN nariai. Vieną gražiau
sių LN darbe staigmenų padarė 
Antanas ir Margarita Jonikai, 91 
Queen St. N., kai jų vienturtis 
7 metų Poviliukas, rugs. 27 d., 
įteikė LN šimtinę iš 200 sidabri
nių pusdolerių, jo taupytų apie 
pusantrų metų. Tėveliams ir mie
lajam Poviliukui nuoširdus ačiū!

Joniką Albinas, p. Antano bro
lis, jau turįs LN akcijų už $500, 
įnešė dar $100, įsigydamas vie
ną LN paskolos lakštą.

Kaušpėdas Antanas, anksčiau 
įnešęs $100, praėjusią savaitę pri
dėjo anrą. Visiems tariame narių 
vardu nuoširdų ačiū!

Viso LN per savaitę gavo $300.
Dramos būrelis “Aukuras” lap

kričio 7 d., šeštadienį, lenkų sa
lėje, 644 Barton St. E., rengia di
delį vakarą, kurio metu duos 
trumpą, bet labai gražų vaizdelį 
“Sekminių vainikas”. Programai 
pasibaigus smagūs šokiai.

Po ilgesnės pertraukos šį žie
mos sezoną “Aukuras” ruošiasi 
pasirodyti mūsų kolonijoje su vi
sa eile vaidinimų, kurių tarpe ma
tysime ir vieną premjerą.

“Sekminių vainikui” aukurie- 
čiai planuoja bilietus platinti iš 
anksto. Visi, kas tik galime, padė
kime jiems. Jie dirba didelį lietu
višką kultūrinį darbą. Patyrę 
daugiau paramos iš liet, visuo
menės, jie su didesne energija įsi
jungs į tautini teatro meną ir per 
jį žymiai daugiau prisidės prie 
mūsų jaunimo lietuviškos dvasios 
ugdymo.

Mūsų ligoniai. Senesnės išeivi
jos tautientė Bruderienė iš Ceis- 
ter Centre, Ont., turėjo sunkesnę 
operaciją ir dabar gydosi šv. Juo
zapo ligoninėje. Nuo rugs. 13 d. 
toj pačioj ligoninėj yra Vegienė 
Stasė, laukianti sunkesnės kojos 
operacijos.

Sunkia kojų liga skundžiasi 
ankstyvesnės kartos tautietis Puo
džiūnas. Ilgokai gulėjęs ligoninė
je, dabar gydosi namuose.

Visiems ligų varginamiems mū
sų tautiečiams linkime greitai pa
sveikti! . .

Skautų vadai prašo pranešti, 
kad visi "lietuviai tėvai savo vai
kus, pradedant nuo 7 m. amžiaus, 
gali įrašyti. į skautų eiles. Tuo 
reikalu tėvai prašomi skambinti 
tuntininkei R. Bagdonienei — LI. 
5-4568, gyv. 149 Dumbarton St., 
arba tuntininkui Alg. Pilypaičiui, 
gyv. Lietuvių Namuose, IOSMž 
xMain Et. E., apt. 5, tel. LI. 9-9786.

Skautų org. atlieka didelį jau
nimo auklėjimo darbą, o lietuviai 
skautai dar be to, daug prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo, nes sa
vo narius ugdo tautinėje dvasio
je. Nepalikime savojo jaunimo 
nuošaliai nuo jų lietuviškųjų or
ganizacijų.

Vestuvės. Daugeliui hamilto- 
niečių pažįstama Bruderytė Lidi
ja iš Ceister Centre, Ont., birže
lio 30 d. sukūrė šeimos židinį su 
Baronaičiu Pranu iš Welland, 
Ont. Linkime1 jauniesiems gra
žiausios ateities!

Iš Venezuelos prieš porą mė
nesių į Hamiltoną nuolatiniam 
apsigyvenimui atvyko Žebraus
kas su mamyte. Tai Stonkuvienės 
Mildos, 225 Hess St. So., brolis ir 
motina.

Jaunasis Žebrauskas Venezue- 
loje baigė gimnaziją ir dabar me
tus intensyviai mokysis anglų kal
bos, kad kitais metais galėtų pra
dėti studijas McMaster un-te.

Antanas Liaukus, Oakville Con
struction Co. savininkas, gavo 
stambią parangą. Neseniai jis pa-, 
sirašė $100.000 sutartį su Ontario 
Hydro Area Dundas pastatyti šia
me mieste elektrinės raštinėms 
didelį pastatą. Artimoje ateityje 
A. Liaukus tikisi pasirašyti dar 
porą stambesnių sutarčių pasta
tyti mokyklas.-Jo antrasis part
neris yra taip’pat hamiltonietis 
p. Jokūbauskas. Sk. St.

Visi Hamiltono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami šį sekmadienį da
lyvauti Vilniaus Dienos minėji
me Toronto Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje 3.30 vai. p.p. Pa
skaitą skaitys svečias iš Clevelan- 
do vilnietis adv. St. Lazdinis. Pre
legentas nušvies lenkų pogrindi
nės armijos veksmus paskutinio
jo karo metu Vilniaus krašte. 
Bus ir meninė dalis. Sekmadienio 
maldose prisiminkime Gedimino 
miestą ir visus žuvusius dėl mū
sų sostinės.

Lietuvių Dienos Org. Komite
to pirm. V. Kazlauskas padavė pa
reiškimą Hamiltono Lietuvių Na
mų Akc. B-vės valdybai atsiimti 
savo akcijas. Pareiškime nurodo
ma, kad valdybos kaikurie asme
nys varė plačią propagandą prieš 
LD ir patį komitetą. _

Pirmą posėdį po LD turėjo jos 
org. komitetas. Nors ne visos są
skaitos dar yra suvestos, tačiau 
apytikriai galima pranešti, kad 
pajamų šventėje būta $6.990 ir 
išlaidų apie $4.899. Grynas pelnas 
“sukasi” apie $2.000. Komitetas 
nutarė duoti spaudoje viešą atsa
kymą dėl vestos akcijos norint 
tą šventę sužlugdyti. Mėnesio lai
kotarpyje bus duota apyskaita.

Vietos dienraštis Hamilton 
Spectator įdėjo V. Kažemėko at
virą laišką’ kuriame aiutorius nu
rodo, kad komunistams nereikė
jo jokių atominių bombų pavergti 
Pabaltiją, Vengriją, Rumuniją, 
Lenkiją ir kt. kraštus, tad kalba 
apie nusiginklavimą yra visai ne
reikalinga, nes laisvam pasauliui 
nusiginklavus komunistams pa
kaks penkių metų jam pavergti.

Nepamirškime, kad spalio 17 d. 
sporto klubas Kovas ruošia krin
tančių lapų balių Royal Con- 
nougtit viešbutyje. Atsilankykime 
kuo gausingiausiai, nes programa 
bus labai įdomi ir nuotaikinga.

Tradicinis N. Metų sutikimas ir 
šiemet rengiamas KLB Hamilto
no apyl. valdybos Royal viešbu
tyje.

Į VLIKo sesiją Niujorke spalio 
17-18 d.d. išvyksta kaip vilniečių 
atstovas K. Baronas.

Marijos Diena, Hamiltono vys
kupijos švenčiama kiekvienais 
metais paskutinį gegužės mėn. 
sekmadienį, dėl miesto stadijono 
remonto, buvo pravesta pereitą 
sekmadienį, rugsėjo 27 d. Nuo 
šv. Onos bažnyčios išsirikiavo 
įvairios organizacijos, mokyklos, 
parapijos, vežant gyvuosius pa
veikslus, vaizduojančius septynis 
sakramentus. Lietuvių parapija 
žygiavo, pirmoji nešdama Vatika
no ir Lietuvos* vėliavas bei Mari
jos stovylą. Miesto stadijone svei
kino burmistras L. D. Jackson, o 
J. E. vysk. J. F. Ryan savo žody-j 
je apie persekiojamą bažnyčią, su
minėjo ir Lietuvos vardą, ši ka
talikiškoji demonstracija užbaig
ta šv. Mišiomis, kurias celebravo 
vyskupas. Stadijone dalyvavo 21 
tūkstantis tikinčiųjų. Reikia pa
žymėti, kad katalikai Hamiltone 
sudaro 40% gyventojų.

Prie Hamiltono esąs Burling
ton© miestas spalio 21 d. praves 
balsavimą, kuriuo gyventojai pa
sisakys už ar prieš cocktail barų 
įsteigmą. Visų tikybų dvasiškiai 
yra nusistatę priešingai ir veda 
plačią akciją. K. B.

Spaudos ir sporto veteranui Kl. 
Prielgauskui š.m. spalio 14 d. su
eina 65 metai amžiaus. Jis yra 
daugelio lietuvių laikraščių ben
dradarbis, tame "skaičiuje ir “Tė
viškės žiburių”. Labai daug jo 
straipsnių yra tilpę “Naujieno
se”, “Drauge”, “Neprikl. Lietu
voje” i rkit. Kl. P. yra didelis 
tolerantas, visada stengiasi būti 
objektyvus.

Nuo 1920 m. Kl. Prielgauskas 
aktyviai dalyvavo sporto organi
zavime su inž. Kęstučiu Bulota, 
Stepu Garbačiausku, Stepu Da
rium, Jonu Pyragių, Kaziu Mer
kiu ir kitais. 1924-25 m. KL P. 
buvo išrinktas Lietuvos Sporto 
Lygos ir Futbolo Lybos pirminin
ku, 1925 m. su Dariu atstovavo 
Lietuvą FIFA kongrese Prahoje. 
1934 m. Kūno Kultūros Rūmų 
direktoriaus dr. A. Jurgelionio 
buvo paskirtas sunkiosios atleti
kos pirmininku ir vadovu. Dabar
tinės sporto organizacijos turėtų 
prisiminti šį gerokai sveikatos ne
tekusį sporto veteraną, minint Kl. 
P. 65 metų sukaktuves.

Teko girdėti, kad spalio 18 d. 
jam rengiama kukli arbatėlė Ha
miltone. Jį K-kas.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai:
įstaigos JA. 7-5575 
Namg FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
Kovodamos petkolo* iki $3.000, morgUių potkole* ii 7% Iki 50% turto vertėt. 

IntMioi, potkote/ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: ontradieniois ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

Lietuviai pasaulyje
Vokietija v '

TAUTOS ŠVENTE paminėta 
eilėje liet, kolonijų.

Hamburge minėjimas buvo ypa
tingai gražus. Kadangi dr. P. Kar
velis susirgo ir neatvyko, tai pa
sitenkinta keletu nuoširdžių žo- 
delių kun. V. šarkos, kuris pa
sveikino susirinkusius, pagyrė 
Hamburgo lietuvių solidarumą 
bei gražų sugyvenimą ir pakvietė 
visus naujai atvykusius tautiečius 
prie bendruomenės lietuviškojo 
gyvenimo. Antroje dalyje buvo 
labai gražus ir augšto lygio kon
certas, kurį išpildė tenoras Leo
nas Baltrus ir pianistė Marija 
Baltruvienė.

Gauta sveikinimų raštu iš žy
mių asmenų ir bendruomenės 
apylinkių pirmininkų bei seniū
nų. Gyvu žodžiu pasveikino Augs
burgo lietuvių vardu Jonas če- 
kauskas.

Trečiąją minėjimo dalį sudarė 
bendra visų dalyvių arbatėlė, ku
rią paruošė ir pravedė nenuilsta
ma darbuotoja Marija Lingienė, 
talkinant Magdalenai Syvienei, 
Onutei Straukaitei, Ditai Herbs- 
taitei, Vandutei Lingytei ir ki
toms geros širdies mergaitėms ir 
moterims. Jaunimas atliko mon
tažą “Skausmo keliu” be prie
kaištų. Visi žavėjosi mūsų studen
tų aktyvumu, geru pasiruošimu, 
didžiu įsijautimu į Lietuvos gar
bingą praeitį, didžia kova dėl lais
vės ir nepriklausomybės, dabarti
ne sunkia mūsų visų būkle. Ar
vydas Lingė, Vincas Bartusevi
čius, Jaunutis Klimaitis, Dita 
Herbstaitė ir Brigita šikšniūtė sa
vo deklamacijomis nevienam da
lyviui išspaudė graudžią'ašarą.

Arbatėlės metu labai vykusiai 
pasirodė iš Belgijos kasyklų at
vykęs Leonas Norkevičius - Nor
kus, magiškais triukais ir sveiku 
žemaitišku humoru apie 200 as
menų ištisą valandą juokinęs ir 
linksminęs, šokių metu skambė
jo lietuviškos dainos.

Luebecke minėjimas šiemet 
silpnokai pravestas dėl stokos or
ganizacijos (atrodo, kad vietos se
niūnai nelabai tarp savęs sutaria). 
Minėjimas prasidėjo pamaldomis 
Artilerijos stovyklos koplyčioje. 
Po pietų vietos lietuviai aplankė 
Luebecko miesto kapines, kurio
se ilsisi didelis skaičius tautiečių. 
Ta proga Jurgis Pyragas gražiai' 
suorganizavo a.a. Vytauto Šal
kausko paminklo pašventinimą. 
Religines apeigas atliko kun. V. 
šarka. Kalbėjo J. Pyragas ir Pr. 
Kotkis.

Vakare Mesen kareivinėse Po
vilo Gaidelio energijos ir suma
numo dėka buvo suorganizuotas 
solistų Leono Baltraus ir Marijos 
Baltruvienės lietuviškos muzikos 
koncertas. Arbatėlės susirinkome 
išgerti pas Artūrą Mamaitį. Čia 
greit pakilo nuotaika, kai pasiro
dė iš Belgijos atvykęs “fakiras” 
Leonas Narkus.

Salzgitter - Lebenstedte Tautos 
šventė paminėta tik pamaldomis. 
Jas atlaikė J.E. vysk. dr. V. Po
dolskis, asistuojant kun. A. Jonu
šui ir kun. V. šarkai.

Lebenstedto lietuviai nesuge
bėjo nusisamdyti salės, kur būtų 
pianinas ir tuo būdu padarė di
delį nuostolį sau ir kitiems, ne
davę galimybės išgirsti lietuviš
kų dainų-muzikos koncerto.

Geestachte minėjimas praėjo 
gana blankiai. Nebuvo tinkamų 
,patalpų, reikiamo kiekio žmonių 
ir pagaliau jaukios šventiškos 
nuotaikos. Buvo pirmadienis, pa
prasta darbo diena. Atvyko kun. 
V. šarka su tenoru L. Baltrum, 
pianiste M. Baltruviene ir “faki- 
ru” L. Narkum į mažą vietos mo
kyklos klasę, kur stovėjo bemaž 
visiškai sugriuvęs pianinas ir pil
na klasė vaikų suolų. Tenai ma
tėsi susėdę buvusios Spakenbergo 
garsios stovyklos gyventojai. Dau 
guma senukai, suvargę, jaunimas 
nepatogiai sėdėdamas mažai kuo 
tesiskyrė. Visi tylūs, kažko pri
slėgti.

Minėjimą atidarė apyl. pirm. 
Adomas Midveris pasveikinęs sa
vo žmones bei svečius ir tučtuo
jau pakvietė atlikti koncertinę da
lį. Sol. Baltrus gražiai padainavo 
keletą dainelių, bet turėjo su
trumpinti savo repertuarą dėl 
baisaus, muzikos instrumento 
skambėjimo. Iš jo perėmęs inicia
tyvą Narkus, giedria nuotaika ir 
psichologiniais metodais sugebė
jo suvargusius žmones pajudinti, 
pralinksminti ir paberti savotiš
kų deimančiukų, kuriuos jie il
gai dar pasilaikys.

Minėjimas užbaigtas malda už 
tautą ir tėvynę bei mirusius ir žu
vusius už Lietuvos laisvę. Tautos 
himnas nuskambėjo tikrai gra
žiai ir stipriai. Vadinasi, Lietuva 
dar gyva!

Neustadte Tautos šventės pro
ga žmonės ssuirinko susikaupimo 
valandėlei į koplyčią, kur prie 
Švenčiausiojo sukalbėjo vieną pa
slaptį rožančiaus ir sugiedojo dvi 
giesmes. Pamaldesni ta intenci
ja atliko šv. Išpažintį ir paaukojo 
šv. Komuniją. .

Šiaurės Vokietijoje vieši iš 
Anglijos Kazimieras Paukštys, iš 
Kanados prekybininkas Kazimie
ras Motušis (užperka muzikos au
tomatus) ir Kostas Striaupas, ieš
kodamas sau lietuvaitės žmonos.1 
Visiems padėk Dieve! ■

Vasario 16 gimnazijoj įrengtas 
apšildymas žibalu. Tuo būdu ne
reikės išlaikyti pečkurį, bet ku
ras’kainuos apie 500 markių dau
giau. Dar 500-700 DM reikes šil
domosios krosnies pagrindiniam 
remontui. Dėl to gimnazija prašo 
savo bičiulius padėti šiuos naujus 
sunkumus nugalėti.

Jonas Oleka, gydęsis Gautinge- 
no džiovininkų sanatorijoje, rug
pjūčio 17 d. susirgęs plaučių už
degimu, rugpiūčio 26 d. mirė te
sulaukęs 29 d. K. V. Š.

BALFo šalpos siuntiniai
Sibire ir Lietuvoje vargan patekusiems tautiečiams paremti. BALFas susi

tarė su JAV esančia siuntinių agentūra siųsti čia išvardintus BALFo šalpos 
siuntinius:

SIUNTINYS “A”
3% jardo 100% vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui,
3 jardai šilkinio pamušalo,
4 jardai medvilninės medžiagos moteriškam apdarui.
Siuntinio “A” kaina: $29.60.
SIUNTINYS UB”
3% jardo 100% vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui,
3 jardai šilkinio pamušalo,
4 jardai medvilninės medžiagos moteriškam apdarui,
3 jardai 100% vilnonės medžiagos moteriškai suknelei,
1 pora vyriškų apatinių baltinių.
Siuntinio “B” kaina: $41.15.
SIUNTINYS UC”
3Vž jardo 100% vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui,
3 jardai šilkinio pamušalo,
3 jardai 100% vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui,
3 jardai šilkinio pamušalo,
4 jardai sunkaus Rayon šilko žieminei suknelei,
1 komplektas moteriškų baltinių,
1 komplektas vyriškų apatiniu baltinių.
Siuntinio UC” kaina: $49.15.
Tuos pačius siuntinius BALFas išsiųs ir atskirų žmonių prašymais, jei 

užsakytojas atsiųs pinigus ir gavėjo (bei siuntėjo) adresą. Skolon siuntiniai 
nebus siunčiami. Siuntiniai yra standartiniai.

Pažymėtos kanos apima visas siuntos išlaidas: medžiagos kaina, muitas, 
apdrauda, pašto išlaidos ir kt.

Per ilgesnį laiką (2-3 mėn.) gavėjui siuntinio neįteikus, pinigai bus grą
žinti siuntėjui.

VAISTŲ SIUNTOS:
Vaistai siunčiami sena tvarka. Jie superkami ir išsiunčiami tuoj pat, kai 

tik gaunamas tikslus gavėjo adresas, vaistų rūšis ir kiekis. Vaistų siuntiniai 
siunčiami skolon.

Vaistai siunčiami neapmokėtu muitu ir neapdrausti. BALFas už jų įtei
kimą neatsako. * f

Gautą už vaistų siuntinį sąskaitą BALFas prašo apmokėti mėnesio laiko
tarpyje. •

BALFo CENTRAS, 165 Grand St, Brooklyn 11, N.Y., USA.
Telefonas EV. 71422.

P.S. BALFas iš šių siuntinių ir vaistų neturi jokio pelno, tad apmokant 
sąskaitas labai laukiamos aukos bendrai šaipai.

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.
Žymiai žemesnės kainos kaip kitur.
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Prikiša, kad negroja 
Čiurlionio ir Gruodžio

mandrai viskas padaryta. Nemi
ni, kad scenarijus dabar bene pa-

šio Liudo Giros sūnaus Sirijos Gi
ros. Girdi, kritikai puolą dialo
gą: Adomas pamatęs valstietį įsi- 
gijusį laivokartą, sako: “Tamsta 
laimingas!” “Durniau, — atsako 
jam valstietis, — aš savo žemę 
pardaviau..Pukys galiausiai 
randa reikalo nuraminti ir pačią 
partiją, kad filmas esąs pakanka
mai ideologinis, nes kiekvienas 
norėdamas galįs suprasti, kai Pet
ras užklaustas: “Kas tu?” atsako 
— “Darbininkas”. (Tai įgalino 
šio filmo išleidimą viešumon. Vis 
dar nieko negirdėti apie “Sukilė
lių” operą. Matyt, nebuvo progos 

Literatūra ir Menas” randame valdžią, kad sukilimas

'.30 prikiša, kad Lietuvos simfoni- 
miąi orkestrai beveik negroja to- 
-kių patriotinių dalykų kaip Čiur
lionio “Jūra” ir “Miškas”. Girdi, 
.norint išgirsti “Mišką”, tenka va- 

’.sąrą važiuoti Palangon.
1 Kaune — radijo stotis
1 Iki šiol Kaunas transliuodavo 
^Vilniaus radijo bangomis. Praėju
siomis savaitėmis Kaunas pradėjo 
transliuoti ultra trumpomis ban
gomis savas programas, kurias 

. Saikas pagauna net Amerikos 
kontinente.
• Kultūrinis gyvenimas 
’ Lietuvoje
♦ 44J---

jau naujos dvasios.Tai ateina su 
jiąujais vardais, prie kurių tai
kosi anksčiau tokie uolūs Stalino 
padlaižiai. Naujieji nesibaido pa
sakoti teisybę apie kad ir visai 
neseną gyvenimą Lietuvoj — sun
kumus toj pačioj HES stovykloj, 
kaip buvusios mokytojos (be
ne grįžusios iš Sibiro) dirbo ten su 
dalbomis ir kapliais, ir nebėgo, 
“nes kurgi pabėgsi?”, štai Nr. 29 
antraštės: “Kovarskas šviesų sek
madienį”. V. Reimeris; “Ar aš ra
dau herojų?”. V. Karalius; “Į už
pelnytą poilsį” (aprašomas atsi- 
svekinimas su išėjusiais į pensi
ją teatralais — Juozapaityte, Jo- 
vaišaite - Olekiene, Vaitkute, Ma
žeika, Zauka, Baravyku, Fedoro- 
vaite, Sakalauskaite). “Vokiečių 
filologų viešnagė”; “Kalbos nor- 
minimas... ir kalbos liaudini- 
mas”. čia J. Kabelka puola J.Bal- 
čikonį ir kitus už jų norą ir to
liau literatūrinę kalbą kurti pa
gal “liaudies” tarmes, girdi, ko
dėl vadovautis “labiausiai kultū
riniai atsilikusia tautos dalimi(!)”. 
Straipsnyje “Turime meistrišką 
filmą” P: Pukys rašo, kad pirmu 
kartu per pirmąsias keturias fil- 
mos premjeros Vilniuje dienas ją 
pamatę 19.000 vilniečių — tai 
“Adomas nori būti žmogumi”. 
Straipsnyje pateikiami komenta
rai, kaip dauguma puolė kūrėjus 
—kad, girdi, nesupratę, perdaug

1863 metais įvykęs tikrumoj už 
“didžiąją tėvynę”, už “komuniz
mą”). “Kas naujo mūsų senovė
je”, Br. Kerbelytė atpasakoja 
mokslinių darbų rinkinį “Iš lietu
vių kultūros istorijos” —I tomo.

Tipiškos istoriko Jurginio pa
stabos apie moderniosios archi
tektūros pritaikymą senuose Lie
tuvos miestuose. Jis atmeta ban
dymą liaudies architektūros mo
tyvus pritaikinti daugiaaugš- 
čiams namams. Tai būsią nelogiš
ka. Tačiau jis pritariąs dabartinių 
architektų pastangoms Vilniuje 
derintis prie Stuokos, o Kaune 
prie Dubeneckio klaiskinės archi
tektūros. (Jurginio mintis netru
kus po to iškoneveikė eilė jaunų 
architektų).

“L. ir M.” Nr. 29 telpa straips
nis “Kaip patinka Vilnius?”, ku
ris rodo, kad lietuvių sostinė te
bežavi svietą. Aprašoma, kaip 
jau nuo kovo mėnesio Mokslų 
Akademijoj vykstą pasitarimai 
kaip parašyti “Lietuvos meno is
toriją” — pasitarimuose dalyva
vę doc. P. Galaunė, T. Adomonis, 
V. Drėma, J. Umbrasas, J. Žiugž
da, Kuzminskis, arch. Baršauskas, 
Svičiulienė, Mikėnaitė ir kiti. Jie 
negalėję susiprasti — ar rašyti 
Lietuvos krašto ar lietuvių tautos 
meno istoriją. Buvo išsivysčiusios 
gana aštrios, principinės disku
sijos.

Doc. J. Budreika specialiu 
straipsniu ir iliustracija užgiria 
“L. ir M.” jauną architektą Gedi
miną Valiuškį, kurio pastatytas 
namas esąs labai patogus, praktiš
kas, gražios išvaizdos. Rašinyje 
“Kodėl atsilieka tematinis pa
veikslas?” Kauno dailininkų pir
mininkas J. Vaitys, pagyręs nuo 
seno priimtu sovietiško šablono 
straipsniu geruosius, prikiša “tam 
tikrai daliai” Kauno dailininkų, 
kad šie esą atsilikę nuo kūrybinio 
darbo. Tuo “kūrybiniu darbu” 
Vaitys laikytų šių dailininkų įsi
jungimu į piešimą “nesenos pra
ties įvykių”. Vaitys prikiša tai pa
čiai sovietinei spaudai, kam ji 
spausdinanti tokius kritikus, ku
rie dailininkus skatiną į “indivi
dualistinį braižą”, “meistrišku
mą”, bet ne į partijos užduotų 
paveikslų piešimą. Nukrypėliais 
dailininkais Vaitys išvardina Da- 
nytę, Švažą, Povilaitį, šilkaitį, 
Gaidenį... Vaitys žada net tuo 
reikalu sukviesti tarnybinę “kū
rybinę konferenciją”. Pabaigoje 
jis dar spėja nusiskųsti Kauno 
dailininkų prasta materialine pa
dėtim. Pvz. nurodo dailininkus 
Ušinskus, kurie savo vitražų stu
dijai jau antri metai negalį gauti 
patalpų. Nr. 28 telpa R. Mačiulio 
istorija apie Kauno hydro anksty
vesnius projektus, bet tik inž 
Smilgevičiaus. Prof. S. Kolupai
la iš vis neminimas. Rašinyje iš
vedžiojama, kaip belgii elektrinės 
bendrovės žmonės ardė visus lie
tuviškus planus kyšiais, grasini
mais ir intrygomis.

Ne be vieno neseno vizitieriaus 
Amerikoj iniciatyvos “L. ir M.” 
Nr. 31 paminimi čionykščių ra
šytojų pasisakymai “L. L.”. Pats 
straipsnis pradedamas be “buržu
azinių nacionalistų”, be “atplai
šų” ir kitokio pravardžiavimosi — 
paprastai: “Anapus Atlanto emi
gracijoje gyvenančių rašytojų 
grupė leidžia “Literatūros Lan
kus“, pasak ju redaktoriaus...”. 
Bėda tik, kad V. Dausa, vienas 
“Tėvynės Balso” redaktorių, ir 
čia dar teberanda galima, perra
šyti tik neigiamus apie išeivijos 
literatūros būklę pasisakymus. 
Sumini K. Kėkšto, Alf. Nykos-Ny- 
liūno, K. Bradūno, J. Girniaus, B. 
Railos. J. Kralikausko, H. Nagio, 
A. J. Greimo, J. Kaupo pasisaky-
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MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

rytiniu nugaros skausmu
. ,A.

LENGVOS 
ISSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOS

ra

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTUREPEOlChv J^Z/z
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 1.600.600 
patenkintų vartotojų. POSTUREPEDIC padeda svei
kai miegoti. Niekada nejdubsite, neišmoksite; 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 gabalu komplektas 
$179.50.

Visuomet

Irena Junė Emilija 
Pranevičiūtė,

gimusi 1939 m. Winnipege, pra
džios ir augštesniąją mokyklą bai
gė Norwood su aukso medaliu. 
Įstojo į Manitobos ųn-tą ir šiais 
metais ji baigė gaudama diplo
muotos komersantės teises. Gavo 
darbą IBM kompanijoje.

Nors Irena čia gimusi, bet gra
žiai kalba lietuviškai. Jos tėveliai 
Emilija ir Kostas Pranevičiai, sa
vo namuose šneka tik lietuviškai 
ir aktyviai reiškiasi letuviškame 
gyvenime.

Bronius Stapulionis, 
gimęs Lietuvoj 1933 m. Karo me
tu su pabėgėlių banga patenka į 
Vokietiją. 1948 m. kartu su tė
veliais išemigruoja į Venezuelą. 
Ten baigia gimnaziją ir sekan
čiais metais įstoja į Caraco uni
versitetą studijuoti inžinerijos. 
-1951 m. atvyksta Winnipegan ir 
įstoja į Manitobos un-tą tęsti pa
sirinktų studijų, kurias šiais me
tais laimingai baigė, įsigydamas 
mechanikos inžinieriaus vardą. 
Dabar dirba kaip inžinierius Mc

Leon firmoje. Jaunasis inžinie
rius džiaugiasi, o kartu su juo ir 
visa kolonija, kad mokėjo sunau
doti savo sunkias jaunystės die
nas. Jam kelio į pasirinktą tiks
lą neužkirto nei tremtis, nei emi
gracijos nei svetimi kraštai su at
skiromis kalbomis.

5 PUSL.

KULTŪROS ir
KNYGŲ 
PASAULYJE

Akad. Skautų Sąj. literatūros 
konkurse dalyvauja 14 jaunų ta
lentų iš įvairių laisvojo pasaulio 
kraštų. Laimėtojai bus paskelbti 
ir premijos įteiktos spalio 24 d. 
Čikagoje įvykstančiame Rudens 
lapų baliuje.

‘■Draugo” kultūros priedui rug
sėjo 24 d. suėjo 10 metų. Be abe
jonės tai šiuo metu rimčiausias 
savaitinis kultūros, mokslo bei 
meno laikraštis, informuojąs vi
sais kultūriniais reikalais.

Akordeonistas Ch. Daubaras 
įgrojo lietuviškų melodijų ilgo 
grojimo plokštelę. Ji numatoma 
išleisti dar prieš Kalėdas.

Akt. Vitaliaus. Žukausko vado
vaujama trupė, kuri ruošė pasta
tyti “Pirmą skambutį”, sunkiai 
vykstant darbui, susilikvidavo.

Kun. Viktoras Poimanskas, dir-

Individualinės pastangos ir bendruomenė

DVIEMS ASMENIMS

NEMOKAMAI VIEANTOOSS^T£S
puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje.

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

$400.000 VERTĖS IŠLOŠIMŲ

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta šios krautuvės.

NIEKO NEREIKIA PIRKTI LENGVA LAIMĖTI UŽSIRAŠYKITE ČIA

Pasidžiaukite savo namuose tuo pački liuksusiniu matracu, kurį puikusis Fontainebleau
viešbutis Miami Beach yra parinkęs savo naujoms 400 kambarių lovėms.

Mohawk Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE. Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
KEIČIAME SENUS MATRACUS NAUJAIS. REMONTUOJAME VISŲ ROSIU BALDUS.

d

mus.
Kviečia uoliau propaguoti 
muzika
“L. ir M.” Nr. 31, K. Nainys 

skundžiasi, kad vis dar nesą pa
kankamai literatūros apie simfo
ninę muziką, jos kompozitorius. 
Lietuviškuosius kompozitorius ap 
tarianti tik vienintelė J. Gaudri
mo knyga “Iš lietuviškosios muzi
kos istorijos”. Nainys kviečia 
versti rusiškas muzikologijos kny
gas, kviečia rašytojus sukurti 
biografinių romanų apie lietuvių 
geriausius* kompozitorius, kol 
“dar medžiagos galima rasti”.

K. Nainys muzikos propagavi
mo reikalu sielojasi jau nuo seno. 
Bet kai per “Tiesos” redakciją 
bene 1957 m. iš čia jam buvo pa
siūlyta bendrai paruošti ir išleis
ti lietuvių kalbon jau išverstą 
“Muzikos enciklopediją” — 780 
psl. veikalą — jokio atsakymo iki 
šiol nebuvo gauta nei iš “Tiesos” 
nei iš K. Nainio.

Vadovėliai 
Lituanistinėms
Mokykloms

KREGŽDUTĖ I d., kaina ___ $2.00
KREGŽDUTĖ II d., nauja lai

da su žodynėliu$3.00
KREGŽDUTĖ III d._$3.00
KLASĖS ŽURNALAI $1.00

MOKINIO PAŽYMĖJIMAI ... $0.06
Gaunami — 

SP. B-VĖ ŽIBURIAI, 
941 Dundas St. W. 

Toronto 3, Ont., Canada.

SOL. J. LIUSTIKAITĖS
Solistė Janina Liustikaitė — ly

rinis sopranas — jau kuris laikas 
Romoje ir sėkmingai tęsia studi
jas pas žymiąją muzikę Maria 
Cascioli, kur lavinosi ir prieš at- 
vykdama Kanadon.

Šios žemaitės į dainą kelias nuo 
pat vaikystės nebuvo lengvas: kas 
supras jos dvasios vargą našlai
tėlės dalioj...

Solistės Liustikaitės balso ver
tę atrado kun. B. Pacevičius, mo
kyklos kapelionas, dar jos vai
kystėje. šio geradario paskatini
mu ir šalpa ji išvydo sceną. Jos 
sekantieji mokytojai: sol. St. Die- 
.vaitytė, prof. Taichman, muzikė 
Maria Cascioli. Pasaulinio garso 
dainininkas Benjamino Gigli, iš
girdęs J. Liustkaitės balsą, įteikė 
rekomendaciją tolimesnėm studi
jom Romoje.

1956 m. S. Carlo operos direk
torius Neapolyje, patikrinęs jos 
balsą, palankiai atsiliepė savo 
rašte.

Studijų Romoje dar nebaigusi, 
solistė atvyko Torontan. 1957 m. 
gruodžio 7 d. KLB Toronto apy
linkės valdyba surengė jos pir
mąjį koncertą. Pakviesta kun. 
kleb. Petro Ažubalio — dalyvavo 
religiniam koncerte, Įvykusiame 
Toronte, šv. Jono Kr. parap. baž
nyčioje drauge su kitais meninin
kais: muz. komp. St. Gailevičium, 
kun. Bol. Pacevičium, vedusiu 
parapijos chorą, smuik. Stp. Kai
riu, sol. Vacį. Verikaičiu, sol. Br. 
Marijošium, sol. V. žemelyte.

Toliau ji sėkmingai dainavo iš
tisoje eilėje koncertų. Jos kon
certų programose dalyvavo: sol. 
Vacį. Verikaitis, sol. J. Vaznelis, 
smuik. Alf. Paukštys ir kt. Akom- 
poniatoriais buvo muz. Stasys 
Gailevičius, muz. Aleksandras 
Kučiūnas, prof. Vladas Jakubė- 
nas, muz. kun. Br. Jurkšas ir kt. 
Taipgi talkininkavo Hamiltono 
choras, vedamas kun. Br. Jurkšo.

Po lietuvių koncertų Vokieti
joje, Anglijoje, Italijoje, Kana
doje ir JAV, ji susilaukė iš muzi
kų ir spaudos darbuotojų gana 
palankių recenzijų. Koncertuose 
ji išpildydavo lietuvių ir svetimų
jų kūrinius. Paminėsiu tik mūsų 
kompozitorius: J. Žilevičius, A. 
Kačanauskas, J. Tallat-Kelpša, J. 
Bertulis, St. Šimkus, K. V. Banai
tis, M. Petrauskas, VI. Jakubėnas, 
Sarpalius, Kuprevičius.

Bė to, ji buvo Čikagos vyrų cho
ro pakviesta “Faustas” operoje

IŠVYKIMO PROGA
Margaritos rolei.

Solistės Janinos Liustikaitės 
dainavimo lygį įvertinti noriu pa
likti muzikos žinovams. Kad jos 
koncertais buvo plačiai susidomė
ta, mes žinome iš spaudos ir kon
certų skaičiaus: išviso berods apie 
17. Šitoji dainininkė Kanadoje ir 
JAV susilaukė nuoširdžių publi
kos simpatijų. Klausytojai, žino
ma, darė nevienodus sprendimus 
apie jos balso kokybę. Solistė ne
nusiminė ir aštresniam kritikos 
žodžiui atklydus. Ji šiandien su 
dar didesniu pasiryžimu siekia 
balso tobulumo.

Muzikų ir dainininkų šiandie
ninis prieauglis nėra jau toks di
delis. Jų net nebuvo perdaug ir 
nepriklausomybės laikais. Net ta
da aktualiais klausimais buvo, kas 
dainuos po kelerių metų tenori- 
nes partijas Kaune.

. Tai buvo Lietuvoje, kai valsty
bė teatrą globojo, kai teatras ūž
davo nuo didžios minios, kai gėlė
se skęsdavo mūsų solistai, muzi
kai. teatralai, dekoratoriai...

Gerai atsimenu 1944 m. “Tru
badūrą” su debiutuojančiu D. 
Lukštaraupiu. Tai gražus ir pre
ciziškai buvo vedamas V. Marijo- 
šiaus šis spektaklis — su V. Gri
gaitiene, V. Jonuškaite ir A. So
deika. Po to spektaklio spauda 
nusiskundė, Kauno opera pakai
talų neužsiauginusi. Atseit, tie pa
tys, kurie tą operą Kauno scenoje 
krikštino prieš daugelį metų!

Ir ką šiandien pabėgėlystėje 
galima kalbėti apie naujųjų skai
čių? Svetimųjų scenon teprasimu- 
šė vos vienas antras. Vargo laikai 
ištiko ne vien tik mūsų muzikus, 
dainininkus, bet ir visus kitus 
mūsų menininkus ir kultūrinin
kus. Daugumas jų fabrikuose — 
dulkių debesyse: naktimis, atvan
gos valandomis kuria.

Kas gi juos beužjaučia?
Palinkę mūsų kultūrininkai, 

menininkai, kaip linksta drauge 
su jais jau ir visa mūsų tautinė 
kultūra ... 0 kaipgi jiems beišsi- 
tiesti? Esame, tiesa, motorizuoti 
ir paauksuoti, tačiau juk ne savo
joj žemėj... Pamotės ranka nė
ra šilta! Mūsų dailininkų, kompo
zitorių, rašytojų kūryba, taipgi 
mokslininkų veikalai ir daininkų 
balsai tampriai surišti ubagystės 
krepšyje: Jonuko ir Elenytės da-

bęs Albany vyskupijoje, IX. 24. 
pradėjo dirbti “Darbininko’ ad
ministracijoje.

Vyt. Valaitis, laimėjęs fotogra
fų konkurse I vietą, dirba “News
week” žurnalo redakcijoje kaip 
fotografas.

Vasario 16 gimnazijai labai rei
kalingas anglų kalbos mokytojas. 
Gimnazija prašo ar neatsirastų 
kokis lietuvis ar lietuvė, kurie ga
lėtų tas pareigas eiti bent kelis 
mėnesius. Tai būtų labai didelis 
patarnavimas gimnazijai.

Lietuvių kalbos pamokos Vila 
Zelinos seserų pranciškiečių gim
nazijoje keturis metus buvo dės
tomos H. Mošinskienės. Nors gim
nazijoje yra apie 40 lietuvių vai
kų, tačiau lietuvių kalbos pamo
kose jų beliko tik keturi — Pra
nas Satkūnas, Emilija Bartaškai- 
tė, Janina Mošinskaitė ir Richar
das Tijūnėlis. Dėl to nuolatinės 
pamokos š.m. rugpiūčio mėn. nu
trauktos. Vietoj jų šv.-Juozapo 
mokyklos patalpose pradėtos lie
tuvių pamokos po pamokų. Į jas 
nuėjo tie keturi ir pakviesta lan
kyti lig šiol nelankiusieji.

Vad. Jogailos universitetas Kro
kuvoje ruošiasi 1964 m. plačiai 
paminėti savo gyvavimo 600 metų 
sukaktį.

Nors Krokuvos universitetas 
vadinamas Jogailos vardu, bet iš- 
tikrųjų jis buvo įkurtas 1364 m. 
Kazimiero Didžiojo, o Jogaila jį 
tik atnaujino, praplėtė ir aprūpi
no naujais fondais. Kadangi jis 
tada buvo vienintelė augštoji 
mokslo įstaiga Rytų Europoje (ar
timiausios kitos augštosios mo
kyklos buvo Vienos, Prahos, 
Leipzigo ir Heidelbergo un-tai), 
tai jis turėjo aptarnauti ir Lietu
vą. Dėl to šio un-to mecenatų tar
pe buvo ir nemažai Lietuvos di
džiūnų.

Redakcijai prisiųsta
Fabijonas Neveravičius, Blaš

komos liepsnos, istorinis buities 
romanas. Antroji dalis. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 27, 
1959. London, 320 psl. Kaina ne
pažymėta.

Rinktinė Nr. 4,1959 m., Nidos 
Knygų Klubo leidinys, London,. 
80 psL Kaina 50 c. nariams ir 75 
c. nenariams.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1959 
m., rugsėjis, Nr. 9, 289-320 pusi.

Eglutė, vol. 10, No. 7 ,1959 m., 
rugsėjis, 32 psl.

lia — juodai ryški. Reprezentaci
niai metai tebesitęsia nuo stovyk
los laikų. Svečio rankos pliaukš
telėjimas — tai ir viskas... Te- 
bevędžiojam vizitorius už paran
kės, revizitui nesulaukiam dar 
progos. Į plačiąją auditoriją du
rys tebeuždarytos, nors ir turime 
vispusiškai pranašesnių! Tą žiau
riąją tiesą tebevyniojam į saldai
nių popierėlius, leisdami sunykti 
menininkui ir jo kūrybai. Kai 
kultūrininkas ir menininkas su
nyks — sunyksim ir mes visi... 
Aklas aklą netoli tenuves!

Visu ryškumu iškyla savitarpi
nės pagalbos reikšmė! Ne delno 
išmalda iš savo vargo bendrake
leivių, bet naujais keliais, pagal
bon. Galimybių dar daug neiš
naudotų! Svarbiausia, ko jie pasi
genda — mūsų prieteliškumo pil
na to žodžio prasme — tikro prie
teliškumo! Žmoniškojo žvilgsnio 
ir širdies iš kurių ir kuriems visa 
tai sukurta!

Dėl to ir mūsų solistei Janinai 
Liustikaitei nuoširdžiausiai linki
me kuogeriausios sėkmės. Bus 
labai džiugu užgirsti ją studijas 
baigusią. V. R. Kralikauskienė.

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

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

Darbo (kojinės

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 — 7 vai vak.

Savininkas L. LEVECKIS

sustiprintos

NAILONU
kulnys ir pirštai

Štai geriausias pirkinys ii* 
gesniam neštojimvi — la
bai patogios — ekstra ver
tingos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės. Yra 
įvairiausių rūšių, tinkamų 
įvairios rūšies darbams.

Taip pat apatiniai ir viršutiniai rūbai
Garsūs nuo 1868 m. WS 11-4

MOTERISK^ RŪBŲ. siu vejas
A. Beresnevičius <

’MSems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 
Telefonas LE. 1-1432, buto LE. 1-4704.
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M ANN & MARTEL Ltd
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 pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - laNsdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 rpoder- 
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

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

St. Cloir • Oakwood
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va Šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Park Ave.
$5.000 įmokėti, atskiros 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 mūronamas su 2 ga
ražais * ir privačiu įvažiavimu, 3 vir- 

-tuves, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
"naujas pečius, geros pajamos.

‘ Bathurst - Davenport Rd.
, $6.000 Įmokėti, tik kelių metų se- 
knumo mūrinis 9 kambarių namas su 
^garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
demiškos 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 St. 
*Cla?r. *
* Marion - Roncesvalics
'$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
^mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /andeniu alyva šildomas, di- 
?deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ama užimti.

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 

^gražus mūrinis namas su garažu ir 
-privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande- 
'niu alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 Įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos tripleksas. Vi- 

-sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virs rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

Bloor - Gladstone 
1 atvira skola 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba 
riai, 3 virtuvės, garažas, įvažiavimas 
iš kiemo, 2 vonios, alyva šildomas, 
didelis kiemas 19% iš 159, pusė mi
nutės iki Bloor. Labai arti prie 
Dufferin apsipirkimo centro, parko, 
bažnyčios. Kaina $17.900. -

College • Delaware 
1 atvira skola 10 metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis ,8 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, dvigu
bas garažas, šoninis įvažiavimas.

Annette - Clendenan - Dundas 
$4.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 " 
dideli, saulėti kambariai, 2 moder
niškos virtuvės, garažas, įvažiavimas 
iš kiemo, vandeniu alyva šildomas, 
didelis kiemas 25 iš 160. Rąmus 
jonas, geras išnuomavimas.

Bloor • Dundas - Glenlake 
1 atvira skola 10 metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per 2 augštus, moderniš
ka virtuvė, garažas, šoninis įvažia
vimas.

Bloor • Jane - Armadale 
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.

College - Rusholme Rd.
S2.900 įmokėti, mūrinis, 10% kam
barių, 3 mod. virtuvės, garažas, įva
žiavimas iš kiemo, vandeniu alyva 
šildomas. Geros pajamos. Arti para
pijos, susisiekimo, mokyklų, apsipir
kimo. Kaina $18.900.

Roncesvalles - Fem
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 10 kamba
riu, 3 mod. virtuvės, 3 garažai. Kai
na $18.900.

St. Clair - Ookwood 
3 atskiri butai — 3 vonios 

1 atvira skola 10 metų 
$8.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
10 didelių kambarių padalyti į du 
keturių kambarių butus ir vieną 
dviejų kambarių, 3 mod. virtuvės, 3 
mod. vonios. Taip pat baldai 2 ir 
3 augšto Įskaitomi į kainą. Puikus 
pirkinys. Garažas, platus Įvažiavi
mas.

Bloor - Rusholme Rd .
Pats gražiausias šioj gatvėj 

$10.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 
H kambarių, milžiniškas kiemas 45 
š 200 galima pastatyti 20 mašinų.

< Bloor - High Park
$4.000 įmokėti, 7 kamb., 2 augštų, 
atskiras mūro namas, vand. alyva 
šildomas. Garažas.

Roncesvalles - Dundas
$5.000 įmokėti, 9 kamb., atskiras, 
alyva vand. šildomas, garažas, geras 
išnuomavimui.

Indian Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 9 kamb., mūro na
mas, alyva vand. šildomas, garažas, 
namas geram stovyje.

Bloor • Runny mede 
$10.000 įmokėti, atskiras 2 augštų 
gerų plytų namas, alyva vand. šil
domas, garažas, gražus namas.

ra-
Bloor - Delaware

$4.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
gerų plytų, alyva oru šild., dideli 
kambariai, 3 garažai, 2 namai į pie
tus nuo Bloor.

Dufferin - College
$4.500 įmokėti, 8 Vi kamb., atskiras, 
2 virtuvės, didelis sanrūmis, alyva 
vand. šild., garažas. Kaina $18.000.

High Park Blvd.
$10.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūro namas per 3 augštus, 3 virtu
vės, 2 garažai, pirmame augšte 5 
kambariai.

St. Clair - Avenue Rd .
$10.000 Įmokėti, 14 kambarių mūro 
namas, alyva vand. šildomas, 3 vir
tuvės, 5 prausyklos, pirmam augšte 
5 kambariai, 2 augšte 5 kamb., 3 
augšte 4 kambariai. Gražioj ir ra
mioj gatvėj, išnuomotas advoka
tams. 2 mašinų garažas. Pirkimo są
lygos geros.

St. Clair - Bathurst
$8.000 įmokėti, 8 kamb., 2 augštų,- 2 
virtuvės, atskiras, muro garažas, ge
ras susisiekimas.

Bloor- Lippincott
$2.000 įmokėti, 7 kambarių, 2 virt., 
dideli kambariai, alyva vand. šildo
mas, prie gero susisiekimo, 2 augš
tų. Kaina $12.000. Namas išmokė-

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

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

Bathurst - Lawrence
$2.000 įmokėti, 6 kamb. bangalow, 
gerų plytų, didelis kiemas, kamba
riai dideli, alyva vand. šildomas, 
garažas. Kaina $14.000.

J. KUDABA
1195 ST. CLAIR AVE. WEST

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 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. Beržinskas, tcl. LE. 4-9211, namų 
tel. RO. 2-3940.
MĖSOS KRAUTUVĘ ir dešrų fabriką galima nupirkti už labai že
ma kaina, proga įsigyti pelninga bizni su mažu įmokėjimu. Skam
binti B. ŠERGALTIS LE. 4-9211.

VALAU FOTELIUS
ir įvairius , kilimus, 

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

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

Žemės, investaeijų ir biznio reikalais skambinti

B. Sergaučiui LE. 4-9211

: EXTRA Realty Limited *

Ken WILES
REALTOR LTD.

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

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
. Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
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 
hugšt., 2 virt., did. kiemas, privatus 
Įvaž., galima tuoj užimti. Prašo 
$15.900.

Swansea • Windermere
$3.000 Įmok., 6 kamb.. mod. virt., 
vand .alyva šild., įrengtas rūsys, ar
ti Bloor, garažas.
t High Park Blvd. • Roncesvalles 
ft.OOO Įmok., 10 did. kamb., mūr., 
3>virL, 2 gar., puikus nuomav., vie
nas morg. iš 6% atviras, skubus 
Sardavimas.
S 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

$4.500 iškaitant visas prekes vertės 
apie $3.000, Cigar Store krautuvė. 
Pajamos savaitei virš $500. Puiki 
galimybė vienam ar dviem Įsigyti 
nuosavą biznį. Pard. dėl senatvės.

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

Galley - Roncesvalles 
$4.500 Įmok., 8 did. kamb., gero 
mūro, 2 mod. virt., 2 vonios, naujai 
išdek., vienas morgičius lOčiai 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 
58.000 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.

f S. JOKŪBAITIS
- Parūpinu mor'gičius.

t*,. .TELEFONAI: įstaigos LE. 7-3173 - namų LE. 4-0773

DĖMESIO! KINGSWAY RAJONE
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių namas statytas 1946 m., šiurkščių plytų ,su pri
statytu garažu, 50 pėdų iš 130 pėdų sklypas, gražiai išauginta gyvatvorė, 
gėlės ir keletas vaism., puošia šį puikų namą. Karšto vandens alyva šildy
mas. Neturi skolų. Arti susisiekimo, kraut., mokyklos. Savininkas nusipirko 
bungalow, todėl per kietas nebus siūlvmui. Aožiūrėti galima betkada.

GERA ŽINIA!
Visiems, kas nori įsigyti 6 kambarių bungalow, 4 metų senumo, netoli su
sisiekimo ir mokyklos. Įmokėti tik $3.000. Skola išsimokėjimui 5% %. 3 
dideli miegami, moderni virtuvė, salionas ir valgomas iškloti kilimais. Mo
derni vonia su dušu. Turi gražų kambarį skiepe. Pristatytas garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Užimti galima už vienos savaitės. Savininkas išsikelia 
šią savaitę ir būtinai turi narduoti. Anžiūrėkite tuoj ir siūlykite.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Pamatyti šį 6 kambarių bungalow, Bloor vakarų rajone. $4.500 įmokėti ir 
balansui geros sąlygos. Statytas prieš 4 metus ir labai gerai užlaikytas. 
3 dideli miegmi, sėdimąjame yra gražus fairplace. Didelė moderni ir 
šviesi virtuvė. Pristatytas 1 automobiliui garažas. 50 pėdų pločio sklypas. 
Arti susisiekimui autobusas, krautuvės ir mokyklos. Apžiūrėti skambin
kite G. KARALIUI — BE. 3-3263 arba LE. 2-8146.
Dėl šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite G. Ka
raliui. SHORTILL and HODGKINS LTD. Realtors firma yra pasižymėjusi 
geresnių namų pasirinkimu su geresnėmis išsimokėjimo sąlygomis. Skam
binkite BE. 3-3263 arba LE. 2-8146 įsitikinsite.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS
— Šį sekmadienį, spalio 11 d., 

2 vai. p.p. artistų kambariuose po 
scena įvyks Aušros šachmatinin
kų susirinkimas.

•— Spalio 18 d. tuoj po pamal
dų, 12.30 vai. p.p., muzikos stu
dijoje įvyks visuotinis Aušros 
klubo narių susirinkimas. Visi 
klubo ir tėvų-rėmėjų būrelio na
riai prašomi dalyvauti.

— Krepšinio treniruotės vyks
ta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį šia tvarka: 4 - 5.30 — jau
nimui nuo 11 iki 13 m. amž., 5.30- 
7 — 13-15 m. berniukams, 7-8.30 
— vyr. amžiaus mergaitėms, 8.30 
-10 vai. — vyr. amžiaus berniu
kams. Norį pradėti treniruotes 
krepšinyje ir stalo tenise regist
ruojasi vietoje pas tėvą Paulių.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės jau pra

dėtos praėjusį šeštadienį ir to
liau vyks St. Christopher salėje 
šeštadieniais nuo 12 vai. iki 1 v. 
jaunučiams ir mergaitėms, nuo 1 
iki 3 vai. p.p. mergaitėms, nuo 3 
iki 5 vai. vyrams ir jauniams. Sek
madieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. 
moterims. Taip pat yra numatytos 
treniruotės trečiadieniais, o šeš
tadieniais numatoma vieną valan
dą skirti tinkliniui. Apie tai bus 
pranešta vėliau, CYO pirmeny
bėms užregistruota mergaičių iki 
14 m. amžiaus komanda. Kitos 
dvi komandos — junior ir senior, 
žais kitose lygose. Mergaičių krep 
šinio vadove išrinkta I. Rutkaus
kaitė— tel. LE. 7-1056. Pirme
nybėms numatoma užregistruoti 
ir dvi vyrų krepšinio komandas.

Stalo teniso treniruotės jau 
vyksta šv. Jono Kr. parap. salėje 
antradienio ir ketvirtadienio va
karais. Nuo 6.30 vai. vak. ten pat 
vyksta treniruotės vaikams.

Visuotinis klubo susirinkimas, 
kurio tikslas išrinkti atstovus į 
suvažiavimą bei aptarti kaiku-

Collingwood, Wasagos ir Stayner
opylinkėse ūkių-formų, vasarnamių ir kito nekilo, 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.

riuos einamuosius reikalus, įvyks 
spalio 25 d. Tikslus laikas ir vie
ta bus pranešta vėliau.

Jaunimo susipažinimo arbatėlė 
įvyks spalio 12 d. 4 vai. p.p. šv. 
Jono Kr. par. salėje. Po arbatėlės 
nuo 7 vai. vak. įvyks pobūvis skir
tas mūsų naujai Kanados stalo te
niso meisterei S. Kasperavielu
tei pagerbti.

Futbolininkai paskutinėse šio 
sezono rungtynėse sužaidė Can- 
Con taurės varžybų rungtynėse 
prieš Germania lygiomis 1:1. Įvar
tis Šimkaus. Tačiau pralaimėję 
peržaidimo rungtynes prieš tą pa
čią komandą 3:0, galutinai užbai
gė šį sezoną. A. S.

Pergalė per ašaras
Užpraeitą šeštadienį York. Me

morial stadijone, pirmose lietuvių 
tarpmiestinėse lengv. atletikos 
rungtynėse, Toronto Aušros ir 
Vyčio lengvatlečiai įveikė Cleve
land© A. Bielskaus prieauglį kuk
lia 9-niu tašku persvara 176,5 • 
167,5.

Rungtynės buvo pravestos jau
niausiose klasėse. Nenuostabu, 
kad kartais pergales, o ypatingai 
nepasisekimus, palydėdavo aša
ros. Tačiau puikus oras, pakilusi 
dalyvių nuotaika ir jaunatviškas 
judrumas šias rungtynes apvaini
kavo pasigėrėtinomis pasekmė
mis. šiame tarpmiestiniame susi
tikime pasiekti 9 įvairūs rekordai 
ir jaunesniųjų lengvatlečių pa
sekmės kartais viršijo vyresniuo
sius. Jaunių A klasėje (1941 m.) 
geriausiai pasirodė Toronto A. 
Malinauskas, laimėjęs 100 yd.- bė
gimą 10,5 laiku, 220 yd. per 24,3 
ir nušokęs į toli 20-5. Malinauską 
sekė irgi torontietis K. Gaižutis^ 
laimėdamas antrąsias vietas 100 
yd. bėgime 10.9; šuolyje į tolį 
9-10 ir trišuolyje 38-8^. Jaunių 
B grupės (1944 m.) lengvatletis 
A. Žaliauskas, dalyvavęs šios gru
pės trišuolio varžyboje pasiekė 
naują rekordą nušokdamas 40-8. 
Metimus šioje grupėje dalijosi to- 
rontiečiai R. Burdulis ir A. .Kli
mas. Burdulis laimėjo rutulio stū
mimą 41-0; ieties metimą 159-4 ir 
buvo antras disko metime lOš-1/^.
A. Klimas laimėjo disko metimą 
112-8 ir buvo antras rutulio stū
mime 40-5. Neatvykus Cleveland© 
Kulovičiui 880 yd. bėgimą “slow 
motion” laiku laimėjo Toronto R. 
Gudas 2:24.8, sekamas R. Burdu
lio 2:26.0. Svečiai šios grupės var
žybose neturėjo laimės. Išskyrus
B. Butkaus kuklų 5-2 laimėjimą 
šuolyje į augštį, R. Misiūno ant
rąją vietą 220 yd. bėgime 25.5 ir 
R. Liogio antrąją vietą ieties me
time 132-5, clevelandiečiai tebu-

527 Bloor St W.
Jane - Baby Point

8 kamb. per 2 augštus 
$1.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, vand. alyva šil
domas, 2 vonios, p-ažus 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 virtuves, alyva 
šildomas. *

Parkdale rajone 
Dupleksas

$2.600 įmokėti, 10 kamb., mūrinis, 
atskilas, vand. alyva šildomas, ga-< 
ražas, labai geras nudmavinio rajo
nas. ' ' .5 . \

Runnymedc - Annette 
, Dupleksas-

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

Roncesvalles • Dunuas 
Didžiulis kiemas

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

Telef. LE. 2-4404
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 1 
plytų : atskiras namas, vand. alyva • 
šildomas, garažas. i

Windermere Ave. j
8 kamb. per 2 augštus . 

$6.000 Įmokėti, šiurkščių plytų, pui- ; 
kus atskiras namas, kvadratinis pla- \ 
nas, vand. alyva šildomas, moder- ; 
nūs vidoje, garažas su plačiu įya- . 
žiavimu. *

Indian Rd. • Bloor
Dupleksas ;

$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras «■ 
mūrinis namas, vand. alyva šildo- * 
mas, garažas, privatus jvą^avimas, » 
namas be skolų, reikalingas remon- . 
to, galima paversti į keturius butus. -

P. KERBER IS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

W3-8

Gloudžiai gulinčios, vėsios, patogios. 
Švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės . . . plokščiu siūliįj %.-. Aplinkui 
visą elastinį Juosmenį, dviguba priekį 
v angą- stiprūs Gpsiuvknai. Tinka-prie 
Jersey. -r

4 
«

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės 
396

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitur.
.. '• y ■

50% pigiau negu Kanadoje.

siunčiame įvairių rūšių ir Įvairiais kiekiais.

SIUVAMOS MAŠINOS, AKORDEONAI
ir kiti Įvairūs dalykai.

Jūsų sudaryti SIUNTINIAI, nesvarbu svoris ar dalykų 
skaičius. TurĮme Įvairiu prekių siuntiniams. PINIGAI Į 
LENKIJĄ, STATYBINE MEDŽ., VAISTAI BE MUITO.

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520.
Greitas, patikimas patarnavimas. Siuntiniai pasiekia ga

vėją per 6-8, savaites. Pristatymas garantuotas.

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

f

MORKIS Antanas
a \ į

Real Estate and Business Broker
1077 BLOOR ST. W., prie Dufferin St., Toronto. 

LE. 4-8459 LE. 4-8450 BE. 3-5996 (namų)
RUSHOLME ROAD

$4.500 įmokėti, 9 kambarių dupleksas, gero mūro. Didelis skly
pas, 2 garažai. Vienas morgičius 10 metu. Kaina $19.500.

KEEL - EGLINTON
$4.000 įmokėti, 5 kambarių šolidnios statybos bangalovas. Gara
žas. Kaina $14.500.

VISOKERIOPAS BIZNIS
Tik $45.000 visa kaina. 41 mylia nuo Toronto, Keswicke. Prie 
upės ir Simcoe ežero. Prie pagrindinio plento: restoranas, šokių 
salė, (apie 50-70 vietų), krautuvė, gazolino stotis, kabinos, laivų 
nuomavimo ir pardavimo biznis, motorų remontas, didžiulė lai
vams patalpa. Vien tik laivų apsauga ir gazolino stotis duoda 
$6.000 gryno pelno į metus. Bendra apyvarta per 7 mėn. apia 
$35.000. Pardavėjas ims pirmą morgičių 10 metų. Įmokėti apie 
$20.000-25.000. Nepaprastai pelningas biznis didelei šeimai ar 
keliems susidėjus. . ,

PROGA ĮSIGYTI SKLYPUS
J. Kaškelio ir J. Preikšaičio parengtoj subdivizijej “Tulip Gar
dens” prie Simcoe ežero (Vfc mylios nuo Keswick) šiemet lietu
viams parduodami sklypai 25-30% pigiau. -1

Minėti sklypai yra išviso paskutiniai pietų pusėj ežero, turį 
tiesioginį prie to gražaus ežero priėjimą. Virš 50 lietuvių vilų ir 
įvairių biznių jau yra prie Lake Simcoe. Sklypai fioj vasarvietėj 
yra artimiausi prie Toronto (42 mylios), daugelis ten net nuolat 
gyvena ir kasdien važiuoja darban. Sklypai yra sausoj vietoj, prie 
ramios, nuolaidžios smėlio dugno įlankos, puiki maudymosi ir žu- 
vavimo vieta. Sklypų (dvigubo dydžio — virš 15.000 kv. pėdų) 
kainos nuo $600. Lietuviai naudokitės proga įsigyti sklypus ir 
pelningai investuoti mažą kapitalą į artimiausią lietuvių vasar
vietę.

vo geri trečioms ir ketvirtoms 
vietoms.

Iškiliausiu lengvatlečių šiose 
rungtynėse tektų laikyti Toronto 
A. Žaliauską. Dalyvaudamas ketu
riose varžybose, jas visas laimėjo 
pasiekdamas 3 naujus rekordus, 
iš kurių vienas augštesnėje gru
pėje. 75 yd. nuotolį jis prabėgo 
rekordiniu laiku 8.5. Dvigubas re
kordas tremties ir ŠALFA Sąjun
gos, šublyje į tolį 20-5 (6,22 m.). 
Kartu buvo geriausia šių varžybų 
pasekmė. Tik disko metime,-norš 
ir laimėjo pirmą vietą -šu 104-4 
pasekme, neprilygo savo anksty- 
vesniems metimams. Priešingai 
vyresniajai grupei čia, išskyrus 
Žaliauską, vyravo clevelandiečiai. 
V. Premeneckas laimėjo antras 
vietas 75 yd. bėgime 8.8 ir šuoly
je į tolį 16-11. T. Pikturna laimė
jo šuolį į augštį 4-8Vfe; V. Augis 
rutulio stūmimą 39-3^ ir R. 
Dumbrys ieties metimą 120-2. '

Mergaičių A grupėje (1941 m.)
(Nukelta Į 7 psl) —

VEDYBOS
vuu, rwyxwv t WKKvfu ar 
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a>wtwwi»Kai f

VEDYBŲ BIURĄ *WALDP
S59 COLLEGE ST., Terrnite, Out. 

TetefoiMt LE. 2-5441.
Informocijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raitu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omi., tarpininkavimas 

VELTUI.

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
J UMS PATARS.

. -P. AUGUSTINAVICIUS — RO. 2-9153, 
j; VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

• * y • :■ Ą? > ’

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas 
ir diskusijas ekonominiais klausimais.

Sekantis susirinkimas spalio 18 d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose

Joseph A. PE 7ERS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
St Clair • Oakwood

$6.000 įmokėti, atskiras gražių ply
tų, dviejų atskirų butų po S'katfi-' 
barius namas. Vienas morgičius 10 
metų. Labai arti, katalikiškos mo
kyklos ir prie visų Tūtų patogumų.

Bloor • Jane
$8.000 Įmokėti, atskiras, 8 metų, 
dviejų butų po 5 kambarius, namas
— dupleksas. Skiepe 2 kambariai ir 
vonia. i' " ‘ will

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

TELEFONAS LE. 2-3321
Roncesvalles • Sunnyside Ave.

$6.000 unokėtį, atskiras lQ-ties kam
barių namas. 3'virtuves, vandens ir 
aljpros šildymas, garažas ir t.t. Arti 
prie susisiekima.ir,apsipirkimo.

St Clair • Bathurst 
$17.500 pilna kaina. Atskiras, 8-nių 
kambarių pėr 2 augštus namas. 2 
vonios. 2 wrtWYės, garažas. Keletą 
žingsnių iki Clafr?

Su mažu Įmųkėjimu < |
turime Įvairiausių namų visuose 
miesto distriktuoee. - ...

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL Karnų tel 
RO. 2-5543

■g

i

I
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SPORTAS
Pergalė per ašaras 

(Atkelta iš 6 psl.) 
išskyrus D, Pacevičiūtės kuklų 
laimėjimą Šuolyje į augštį 44, vk 
sas pergales nusinešė clevelandie- 

tikriau sakant Besperaįty- 
R. Besperaitytė laimėjo 75 

9.9; šuoli į tolį su 
ir antrąsias vie- 

į augštį 4-3 ir ieties
pasekme 14-101 
tas šuolyje į a 
metime 74-8. I

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla j 
966 Dundas St. W. - - Tel, LE. 1-5688

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

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

Sav. V. BLOCKIS
T

arba RO. 6-0832
Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS s

CONSUMERS' GAS CO.

: 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 pietų išsimokėjimui. • • Visų ryšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
- KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. - TEL. RO. 64623 "

Lietuviai savininkai ZALECKIAI

-!8M

ŽUKLAVIMO Ą U.
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- /
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskas [HSk'
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
.įia pat galite užsisakyti laivams motorus bei jY.airius medžioklinius šautuvus.:

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS,

. J. S 1
19 GLEN BELLE CRESCf Telefonas RU. 1-7861

g NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

H MOUNT ROYAL MOTORS ;
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.; 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiką mes garantuojame darbo sąžiningumą.; 
j Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patai.*yrrius, su-* 
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balarsavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
Stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).;

mėjo rutulio stūmimą su pasek
me 28-1 ir ieties metimą 77-8 V2. 
Cleveland© R. Gaidžiūnaitė, nu
sviedusi diską 82-2, pasiekė nau
ją šios grupės rekordą. Šioje gru
pėje torontietės jautėsi atsiliku
sios, tačiau kąikurios iš jų paro
dė gražių pastangų: D. Pacevi- 
čiūtė bėgimu, D. Simonaitytė me- 

i timuose, A. Gatayeckaitė ir Ed. 
Kromaitė šuoliuose.

Mergaičių B grupėje daugiau
siai laimėjimų pasiekė Toronto 
T. Supronaitė, nušokusi i tolį 13- 
9¥2 ir nusviedusi sviedinuką 131- 
r : j ■ 'r ’
.priklaus© B fr C grupėms (1944 ir 
1947 m.). Rekordine pasekmė kri- 
to ju* disko metime. Torontietė 
Elė Kromaitė nusviedė diską 73 -

CJevelandįėtės čia pelnė dvi 
pergales: 50 yd. bėgimą laimėjo 
A. Karaliūtė per 7.0 ir L. Juody
tė šuolyje į augštį peršoko 4-1. 
Kitos šjęs grupės pasekmės: L. 
Juodytė laimėjo antrą vietą šuo
lyje i tolį 13-8V2, Toronto I. Ro
manoff šuolyje į augštį peršoko 
4-0, A. Sapijonytė nusviedė dis
ką 6878 ir Elė Kromaitė numetė 
sviedinuką 126-2^.

Estafetiniuose bėgimuose iš ke
turių laimėjimų tris pasiglemžė 
cleyelandiečiai. 4x110 yd. esta
fetę nesunkiai laimėjo Toronto 
Žaliauskas, Klimas, Gaižutis ir 
jląlinauskas per 47;9. Jaunių B 
grupęs estafetėje 4x75 yd. Toron
to bėgikai neprilygo Motiejūnui, 
Pikturnai, Venclauskui ir Augiui, 
nubėgusiems šį nuotolį rekordi
niu laiku 36.9. Mergaičių esta
fetėse, kelioms torontietėms su
sižeidus, pergales nesunkiai nusi
nešė clevelandietės. Mergaičių 
A grupės estafetėje 4x75 yd. cle- 
yelandietės nubėgusios šį nuotolį 
per 39X), pagerino nuo 1952 m. 
užsilikusi Žaibo rekordą 39.6. 
Clevelandietės taip pat laimėjo ir 
mergaičių B grupės 4x55 yd. es
tafetę per 30.0. Toronto estafetės 
.nebuvo tinkamai paruoštos. Es
tafetiniai bėgimai nepareina vien 
tik nųd bėgikų pajėgumo, bet ir 
ju pasiruošimo ir estafetės netu
rėtų būti sudaromos čia pat sta- 
dijone.

Be čia paminėtų varžybų buvo 
pravestos kelios rungtys ir vy
rams, kurių laimėtojai išsirikia
vo šitaip: disko metimas — Bum- 

destavičius 184-51/2; rutulio stū
mimas — Bumbulis 40-10; trišuo- 
lis — Vencląuskąs 42-%; šuolis i 
augštį — Modestavičius 5-8; šuo
lis i tolį — Venclauskas 20-11. Vi
si Cleveland© žaibo.

Nežiūrint daugelio gražių pa
sekmių ir kaikuriu dalyvių puikių 
pastangų, liko keletas lengvatle- 
čių, kurie turėdami nesėkmingą 
dieną, pasiliko laimėtojų šešėly
je. Gal labiausiai nesėkminga die
na I

6. Abi prekinės rekordinės ir '

bulis 118-2; ieties metimas—Mo

tei, kuri šuolyje į augštį dažnai 
peršoka 4-7 ir Toronto A. Aižinui, 
kuris neseniai tepfasiekė berniukų 
ieties metimo rekordą 145-10, o 
šiose varžybose-flko antruoju su 
Ubai kuklia pasekme 116-9. Ne
sėkmės lydėjo Toronto A. Sapi- 
jonytę, K. Batūfe ir Cleveland© 
A. Motiejūną, kurio nesėkmės 
nulėmė pralaimęjįmą.

Kiekvienoj grupėj iškiliausi 
lengyatiečiai buvo atžymėti dova
nomis. Jaunių klasėje be abejo
nės geriausiais lengyatlečiais bu
vo pripažinti torontiečiai A. Ma
linauskas ir A. Žaliauskas. Mer
gaičių A grupėje clevelandietė 
R. Besperaitytė, su šuolyje į tolį 
pasekme, nežymia taškų persvara 
perviršijo D. Pacevičiūtę. Mergai
čių B grupėj dovana, pagal lengv. 
atletikos komiteto pirmininko, 
sprendimą, atiteko clevelandietei 
A. Karaliūtei už 50 yd. bėgimą. 
Šį nuotolį ji nubėgo per 7.0, o 
mergaičių grupės rekordas šiame 
nuotolyje yra 64, pasiektas E., 
šikšniūtės. Atrodo, kad labai 
trumpas nuotoli?,* o laiko skirtu
mas labai įtikinantis, kad ši pa
sekmėm būtų augšjai vertinama.

Tarpmiestiniame taškų gaudy
me pradžioje matosi apylygė ir 
permaininga kova, tačiau šimto 
riba ,dar rodė ĮOO^-IOO1/^ taško., 
Tačiau nuo čia Torontas mėgina 
atsiplėšti, kas jam ir pavyksta. 
Bet Cleveland© trys laimėtos es
tafetės greit skirtumą vėl suma
žina iją 166^-162Vfc taško. Le
miamoj varžyboj Toronto jauniai 
A laimi estafetę ir kartu tarp
miestines rungtynes pasekme 
176^-167^ taško. Priešingu at
veju laimėjimą 1 taško skirtumu 
būtų nusinešęs Cleyelandas. To- 
rontiečiąi buvo nenugalimi jau
nių A grupėje, įveikę clevelan- 
diėčįus 76-38 santykiu. Tačiau 
jauniai B turėjo rtusilenkti Cleve- 
landui pasekme 46-34. Prakišo ir 
Toronto mergaitės A pasekme 
52^2-28Vž. Tačiau Toronto jau-' 
niausios lengvatletės šiaip taip iš
siplėšė kuklią pergalę 38-31 pa- • 
sėkmė. Miestams daugiausia taš
kų pelnė: Žaliauskas 20, Bespe
raitytė R. 16, Burdulis 16, Mali
nauskas 15, Klimas 11, Karaliūtė 
IOVž.

Po šių varžybų - didžiai tenka 
džiaugtis . gražiu "mūsų jaunimo 
bendravimu sporto aikštėje, pui
kiomis lengvatlečių pasekmėmis 
ir tuom, kad Torontas iškilo i 
lengv. atletikoj pirmaujančių ei
les. Tikimės, kad šios tarpmiesti
nės varžybos taps tradicine mūsų 
jaunimo subuvimo ir- bendravi- , 
mo. švente, ateity gal įtraukiant ir 
daugiau mieštų.

Besidžiaugiant jaunimo bend
ravimu ir puikiomis pasekmėmis, 
tenka bent trumpai apsistoti prie . 
organizacinės pusės. Organizato
riai, teisėjai ir žiūrovai turėtų su
teikti geriausias sąlygas rungty- 
niautojams. Paminėsiu tik vieną . 
dalykėlį — žiūrovų ir teisėjų ap
gulti išsibėgėjimo takai ne tik 
trukdo dalyviams, bet ir sudaro 
pavojų. Kas atsitiktų, jei kas nors 

j iš žiūrovų, kad ir netyčia pastotų

Skaitytoją laiškai

(505) Akeha labai gražią idėją, “kad 
mums daugeliui jau įmanoma pereiti j 
savus pragyvenimo šaltinius. Sustingti 
ir pasilikti prie esamos (daugumoj) 
darbininkiškos padėties būtų mūsų pa
čių nusikaltimas”. Tad p. Vyti Barisas 
siūlo turintiems santaupų po kelis 
tūkstančius dėtis 10-čiai ar daugiau ir 
organizuoti biznius.

Tai labai graži idėja, bet, kaip To
ronto praktika rodo, tas lietuviams ne- 
visada pavyksta. Per šiuos 10 metų 
pergyyenome daug nelaimingų “dide
lių” biznių, kurie ne vieną nekaltą lie-

tad nėra reikalo juos čir ir priminti.
Tiesa, Toronte keletai bendrovių 

(statybos) pavyko prieš keletą metų 
padaryti šeik tiek kapitalo. Iš kelioli
kos statybos bendrovių (lietuvių) be
liko tik kelios, vienos susilikvidavo dėl 
nesąžiningo vedimo, kitos dęl pablogė
jusios konjunktūros. Namų statybos 
biznis tuo tarpu lietuviams su mažais 
kapitalais irgi darosi nepelningas, nes 
morgiėių gavimas žymiai pasunkėjo ir 
sunku atsilaikyti prieš didžiuosius kon- 
traktorius, kurie mažuosius stengiasi 
visokiais būdais nušluoti. Taipgi skly
pų kainos labai pašokusius ir didžio
sios subdivizijos yra išimtinai didžiųjų 
rankose.

Kanados gyvenimas daugumoje šakų 
jau stabilizavosi ir daugelis verslo ša
kų perėjo į didžiųjų rankas. Sakysime 
mėsos, ir maisto krautuvės Toronte jau 
apie &)% didžiųjų rankose. AP, Lab- 
low” Power, IGA ir kitos tiek spau
džia mažus prekybininkus, kad jie turi 
dirbti 18 vai. ir neuždirba daugiau kaip 
6-10% nuo įdėto kapitalo.

Dar verčiasi cigarų krautuvės, bet 
irgi tik, tik prasiverčia.

Žinoma, yra dar biznio šakų, kur ga
lima padaryti pragyvenimą arba net 
uždirbti, bet apie tai kitą kartą.

Šiuo metu noriu tik pasakyti p. 
Vyt. Barisui, kad jei turi šiek tiek pi
nigų ir nori eiti į kokį nors biznį, tai 
pirmiausia padirbėk tame biznyje 2-3 
metus kaip stebėtojas. O dėtis į kom
paniją galima tik su geriausiu draugu, 
kuris rizikuoja visu savo turtu ir Jūs 
taip pat. Jonas Vaidlonis.

Otava. — Kanados užsienio 
prekybos deficitas per šių metų 
7 mėn. pakilo iki $450 milijonų

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

Abest Roofing & Tinsmithing
Company

144 First Ave.z Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SWANKAS

buvo Cleveland© N. Gelažy- už bėgimo takų.

kelią bėgančiamlengvatlečiui? 
Sekančiose rungtynėse rengė
jai turėtų daugiau apsvarstyti or-, 
ganizacinę pusę, ^teisėjai turėtų 
pasisemti daugiau žinių, o žiūro
vai savo smalsumą turėtų laikyti

EMOf
Klausimai ir atsakymai

— Tėveli, ką tu darai tarnyboj?
— Nieko.
— Tai iŠ kur tu žinai, kad dar

bą pabaigei?

— Kur dingsta metai, kuriuos 
moterys atima nuo savo amžiaus?

— Juos prideda prie savo drau
gių amižaus.

— Tamsta prekiauji muilu, tai 
kodėl toks purvinas?

— O jei prekiaučiau nuodais, 
tai ar turėčiau nusinuodyti?

-—Ar galima mylėti dvi mo
teris tuo pat metu?

— Galima, jei jos to nežino.

— Kodėl tamsta nepranešei po
licijai, kad žinai nusikaltėli? — 
teisme klausia teisėjas liudinin-

— Laukiau, kol bus paskirta di
desnė premija...

— Kokios mįslės sprendžiamos 
šeimoj, kai vyras yra dailininikas, 
o žmona aktorė?

— Jis spėja ką ji paruošė pie
tums, o jinai — ką jis nutapė.

— Kodėl tas tavo bičiulis atro
do toks susirūpinęs?

— Pereitą šeštadienį jis vedė, 
o pirmadieni pasikalbėjęs su uoš
viu suprato, kad vedė tik iš mei
lės ...

— Nesirėdyk priešais langą, — 
pastebi vyras savo jaunajai žmo
nelei.

— O kodėl?
— Dar kas pamatęs per langą 

pamanys, kad vedžiau dėl pini- 
gu • • • _______ _

——mm———Mimi n> —^r-w ■ rTXwiy

Dantų gydytoja
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 

.popieris, {vairios 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 

Domą Hairstyling 
1618 BŲOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

J. I lt L y U?1!1 U.1 .......

OILS LTD.

OOžMTIS
Greitas kųro^lyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 34908.

DĖMESIO!DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
' 18 SKYLARK RD., Toronto.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

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

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

Telefonas RO.

illOYMO KffltTBMTMIBS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St. Toronto- T e let. LE. 4-6123 
ANT. JUOZAPAITIS 
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GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokitem? DABAR 

Sumokėsite vėliau
Prodedont $100.00. Įmokėti 10%, paliekant ikr 24 
menesių išsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pot gali būti finansuojamos. -
A Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• ,CNg leidžia veltui vežtis 130 svaru bagažo. -.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI 1 RYTUS 

IR VAKARUS.

. b _
'finent3/ >r
Informacijų ir užsokymų reikalais kreipkitės 

j Canadian National bilietų agentūras.
90

SUPER

ANGLYSKURO ALYVA -
Paskambinkite dėl:

KURO ALYVOS MBLYNŲĄJ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandą alyvos krosnių apatamavimas savo uijentams

COMFAMV MBiTBO

TORONTO, ONTARIO • HUdson 1-2221 
per 90 metų.

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOM BAUBAM TEXTILE
973 Bloor St. West. .t|-uy Tel. LE. 6-5037
(ariaš UkrtiMks Knykn sinntiniv b-vą).

Hvyną, ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

— Ar džiaugiesi, Maryte, kad 
gandras tau atnešė sesutę?

— Ne. Aš norėjau, kad atneši 
tų man vyresnį broliuką. ;

— Kodėl tamsta iš karto išgė-; 
rei visą bonką degtinės, žinoda
mas, kad vairuoji mašiną? —i 
klausia teisėjas.

— Pamečiau kamštį.

— Kodėl Vengrijoje sovietai 
šaudė i senelius, moteris ir vai-; 
kus?

— Dėl to, kad komunizmas tai-; 
komas kiekvienam žmogui.

— Kas tai yra automobilius?
— Automobilius yra susisieki-* 

mo priemonė, kuria" tarybiniu ose? 
kraštuose darbo žmonės naudo-, 
jasj per savo reprezentantus. ;

Ten geriau ;
Kai Maskvos laikraščiai paskel-- 

bė, kad iš Sputniko jau nebėgau-: 
narna jokių ženklų aide šuneli- 
Laiką, kažkas prie Raudonosios: 
aikštės ant sienos užrašė:

“Sputnike šuniškas gyven'mas: 
jau pasibaigė, žemėje jis dar te-- 
besitęsia”... '

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČI.U’-

Piano ir Grand-Piano 
specialistas

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

i 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. Ltd.

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

Šeštadieniais pagal susitarimą

Br. V. Sadgas'asnė
DANTŲ GYDYTOJĄ

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).

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
. - Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

Dr. N. Novošickis
. - , > • • . ar. *

DANTŲ GYDYTOJAS
459 BLOOR ST. W., 

Toronto, Ont.
(Starkman vaistin. namuose)

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003
Toronto

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE, 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukiami seni 
labai pigia kaina. Darbas gacontuotos.

Telefonas WA. 2-7981

Dažai ir sienoms 
popietis!

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

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELCCTKJC 
CONTRACTING CO.

V. JUSKRVICIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7*1601
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D, ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEG&UIN

Advokatai
35 HAYDEN 
(arti Bloor ir

Telef. įstaigos: 
WA. 4-9501.

— Notarai
ST., Toronto,
Yong gatvių)

Telef. namų;
BE. 3-0978

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
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI Nr. 41 (509)

TORONTO. Ont.
Prisikėlimo

— Maldomis ir linkėjimais pa-T ^- rraejusj sekmadien 
lydime Kanados Lietuvių Katali- Mišių, ypačiai iškilmingos 
kių Moterų Draugijos atstovių su-' metu buvo paminėta prant 
važiavimą Toronte. j įkūrėjo šv. Pranciškaus As

sumos

. Pranciškaus Asyžiečio

šiam prisiminimui, jo mirties me
tinėse šį sekmadienį jo vėlė pri
simenama maldose.

— Vilniaus dienos proga pri
siminkime mūsų sostinės ir visos
Vilnijos patriotus, dirbusius ir 
kovojusius už šio krašto laisvę.

— Sekmadienį pamokslai kun. 
P. Ažubalio.

— Penktadienį 7.30 vai. vak. 
rožančiaus pamaldos.

— Nuo šio sekmadeinio įveda
mos jaunimo popietės: lietuviai 
vaikai tarp 6-12 metų amžiaus, 
berniukai ir mergaitės, sekmadie
nį 4 vai. renkasi į parapijos salę, 
kur įvyks vaikučių pobūvis: žai
dimai, tautiški liaudies šokiai, 
dainavimas ir kit. Tėvai prašomi 
atvesti ar išleisti savo vaikučius į 
sekmadenio popietes.

— Altoriaus berniukų giedoji
mo repeticija penktadienį 6 vai., 
o sekmadienį 4 vai.

—Parapijos vyrų sambūrio val
dybos posėdyje aptartos žiemos 
sezono darbo veiklos gairės: nu
tarta surengti keletą paskaitų, ar
ki vysk. J. Skvirecko viešą minė
jimą, spalio 17 d., šeštadienį, pa
rapijos salėje suruošti uždarą vy
rų sambūrio pobūvį, pakviečiant 
į jį iš parapijos svečių.

— Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Euclid, Palmerston, Mark
ham, Clinton, Ossington, Shaw, 
Roxton, Churchill ir Royat.

— Tikybos pamokos vaiku
čiams, lankantiems viešąsias mo
kyklas, vyksta kas sekmadienį po 
11 vai. pamaldų muzikos studijo
je. Praėjusį sekmadienį gražus 
būrys vaikučių dalyvavo pamoko
je, laukiama dar daugiau.

— Kankinių kryžiaus restaura
vimo susidariusioms išlaidoms 
padengti šį sekmadienį per pa
maldas daroma speciali rinklia
va. Prašoma pagal išgales šio re
liginio tautinio paminklo patvar
kymą auka paremti.

— Labai skatinami tėvai daly
vauti šeštadieninės liet, mokyk
los tėvų susirinkime, kuris įvyks 
šį sekmadienį 12.30 vai. Prisikė
limo parapijos salėje.

— Už a.a. Aleksandro Gerto vė
lę mirties metinių prisiminimui 
gedulingos pamaldos įvyks pir
madienį, spalio 12 d., 9 vai. rytą.

— Sutuokta: Jurgis Simonaitis 
ir Olga Mėtienė.

Pamaldos evangelikams 
įvyks Malonės liuteronių bažny
čioje, 1424 Davenport Rd*., spalio 
11,d. 9.45 vai. švenčiama piūties 
ir dėkojimo šventė.

Kun. L. Kostizenas.

Išganytojo liuteronių bažnyčio
je, 1601 Bloor St. W.* ir Indian 
Rd! kampe spalio 18 d. 1 vai. p.p. 
įvyks pamalos, kurias laikys kun. 
Povilas Dilys. Maloniai prašome 
Toronto ir apylinkėse gyvenan
čius evangelikus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

Liet. Ev. Liut. parap. taryba.

Bazaras
Nek. Pr. Marijos seserys su rė

mėjomis lapkričio mėn. gale ruo
šia bazarą. Iš anksto prašome vi
sus Toronte gyvenančius lietuvius 
prie šio bazaro prisidėti. Jau nuo 
dabar įvairūs daiktai priimami 
lietuvių vaikų darželyje — 46 
Delaware Avė. Kam patogiau, 
prašome nešti pas tėvus pranciš
konus į kleboniją.

Visi rinkėjai, kurie rinko au
kas lietuvių vaikų namų staty
bai, prašomi sunešti surinktas 
aukas iki šio mėn. 31 d. į lietuvių 
vaikų darželį—46 Delaware Ave.

Nek. Pr. M. seserys.

ir giedojo parapijos choras su 
įkviestu solistu.

— bukūrusius lietuvišką šei- 
' mos židinį advokatą Viktorą Alks
nį ir Birutę Levišauskaitę nuošir
džiai sveikiname ir linkime gau
sios Dievo palaimos.

— Parapijos choro repeticijos 
daromos kiekvieną pirmadienį 
moterims ir kiekvieną trečiadienį
— vyrams 7.30 vai. vak.

— Spalio mėn. rožančius baž
nyčioje šiokiadieniais kalbamas 
po 8 vai. Mišių, o sekmadieniais
— po sumos. Kurie tuo laiku ne
gali būti bažnyčioje, kviečiami 
atkalbėti rožančių namie.

— Ši penktadienį, spalio 9 d., 
7.30 vai. vak. muzikos studijoje 
Šaukiamas visuotinis Prisikėlimo 
parapijos Vyrų Draugijos susirin
kimas. Narius ir suinteresuotus 
draugijos veikla prašome daly
vauti, nes yra atsiradę skubių 
reikalų.

— Nekatalikiškas gimnazijas 
lankančių gimnazijų religijos pa
mokos pradėtos praėjusį sekma
dienį ir bus dėstomos visus moks-

drALiu m q.j rnsiKeiima! parapijos didžiojoje saloje 
įvyks Toronto škautų-čių Židinio

TradicMs Balius
> « Jbf * 7*. ’ » * « ,

Gros ^OlimptijuK "orkestras.^
Jus laukia, stargm^ios^fiėtikėtutnai. x

Pradžia 7.30 vai vok. Toronto skautų-ėią Židinys.

MONTREAL, Oue
%

VISI I HAMILTONĄ!

SPAUDOS BALiy-ŠOKIUS
Gros Vyt. Babącko orkesįraę: Bus įdomi loterija. Veiks, savas „bu 

fetas. Pelnas’ skiriamas jaunimo spaudai.
VISUS -MALONIAĮ KVIECIAME ATSILANKYTI. - '

“ Kuopos valdyba.

VISI Į HAMILTONĄ !
Spalio 10 d., šį šeštadienį, 7.30 vai. v. 
Knights of Columbus salėje, 222 Queen- 
ston Rd., Hamiltono at-kai ruošia

misija, į kurią organizacijos siun
čia po vieną savo atstovą.

Išraiškos šokio, studija, vedama 
B. Vaitkūnaitės, 5215 Pąrk Ave., 
jau pradėjo savo darbą. Veikia 
keli, skyriai — mažųjų nuo 5 m., 
vyresniųjų 8-lu m. ir jau pasiruo
šusių. Pastarasis skyrius, dabar 
ruošiasi gtuodžio S d koncertui.

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studija — fortepiono ir solo dai
navimo klasės su pakeliui eina
momis teorijos pamokomis, darbą 
jau pradėjo. Priimami ir nauji 
mokiniai. .<

P. Šimeiaičiai išsikėlė netoli 
Hamilton, 6 myl. Niagaros kryp
timi.

“Tauro” klubo susirinkime pra
eita sekmadienį dalyvavo 15 spor
tininkų ir sporto darbuotojų. Pir
mininkaujantis Tėvas J. Bore vi- 
čius, SJ, padarė pranešimą apie 
dabartinę sporto klubo būklę.' 
Klubui reikia daugiau naujų na
rių. Mergaičių komandai nutarta; 
samdyti trenerį, kurį Tėvas Bo- 
revičius žadėjo apmokėti savo ini
ciatyva. Klubas rungtynėms jung
sis į miesto lygą. Treniruotėms 
bus gauta ta pati graži salė Ecole’ 
Richard patalpose. Visi buvę na
riai prašomi grąžinti klubo uni
formas. Į sporto darbuotojų su
važiavimą Rochestery lapkr. 25 
d. nutarta siųsti savo atstovus. 
Susirinkime sekretoriavo M. Si- 
niūtė.

Pamaldų metu praeitą sekmit 
dienį.AV bažnyčioje solo giedojo 
svečias iš Bostono p. Povilavičius, 
Šeštad. mokyklų tėvų komiteto 
pakviestas šeštadienį įvykusio Ru
dens Baliaus programai pravesti.

mų reikalu. Nors šiandien senelių 
namai dar nereikalauja būtino 
sprendimo, vis tik sudaryta komi
sija jau dabar yra pradėjusi dar
bą, nes, kaip rašoma anketoje, 
“būtų neišmintinga tokios dide
lės apimties reikalą spręsti sku-

VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAI

Naujieji studentai, * 
kurie šiemet pradėjo studijas, 

rengiamas šį sekmadienį, spalio' prašomi paskambinti Kanados

10 metus Pamokoms gimnazistai nepas™^”'
ronbocį i Hnhnnno l H vol Mi. *renkasi į kleboniją po 10 vai. Mi
šių. Kviečiame gausiai lankytis. Tėvų susirinkimas
Pamokas dėsto dr. T. Klemensas. šeštadieninę mokyklą lankan-

— Nekatališkikas pradžios mo- čiU vaik4 tėvų metinis susirinki-
kyklas lankančių mokinių reŪgi- ■ ma$.ivyks spalio 11 d., kitą sek- 
jos pamokos yra kiekvieną sekma- madienj, 12.30 vai. Prisikėlimo 
uieių. po 10 vai. Mišių aktorių parapijos salėj. Visus^ tėvus kvie- 
kambariuose. * "~ ’

— Vaikučių ruošimas Pirmai 
Komunijai bus* pradėtas ne šį, bet 
kitą sekmadienį, spalio 18 d., po 
10 vai. Mišių. Mieluosius tėvelius 
labai prašome minėtą dieną vai
kučius gausiai užregistruoti ir 
stropiai leisti į pamokas. Pirma

.čiame skaitlingai dalyvauti, ka- 
Įdangi bus svarstomi svarbūs 
klausimai susiję su mokyklos iš
laikymu bei egzistencija.

Tėvų komitetas.
Moterų agapė

KLK Moterų D-jos suvažiavi
mo užbaigimo proga šį sekmadie- 

Komunija pramatoma gegužės, nį, spalio 11 d., tuoj po sumos 
mėnesį. t.t „

— Šį sekmadienį po visų Mišių 
bus daroma speciali rinkliava 
Midlando kankinių kryžiaus at
naujinimo ir darbų užbaigimo iš
laidoms padengti. Tikintieji malo
niai prašomi pagal išgales auko
ti, nes yra užsilikę skubių sąskai
tų, kurių Kat. Federacija negali 
padengti*

— Tretininkų susirinkimas ir 
konferencija bus šį sekmadienį 3 
vai. p.p.
— Šį sekmadienį parapijos bib

lioteka bus uždaryta. Kitą sekma
dienį ji veiks įprasta tvarka — po 
10 ir 11 vai. Mišių.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius, gyvenančius šio 
se gatvėse: Varsity Rd., Skylark 
Rd., St. Mark’s Rd., Humberview 
Rd., Humbercrest Blvd., Bralor- 
ne Gres., Yrmac Crt., Sidford 
Crt., Magwood Crt., Gooch Ave., 
Passadena Gdns., Van Stassen 
Blvd.

— Šiuo laiku pranciškonų vie
nuolyne svečiuojasi T. Norbertas, 
OFM, atvykęs iš Kennebunkpor- 
to, Me., JAV.

— Šią savaitę visus parapijie
čius turėtų pasiekti Prisikėlimo 
parap. komiteto laiškas, kuriame 
nusakoma parapijos ekonominė 
padėtis ir nuoširdžiai pasidalina
ma dabarties ir ateities rūpes
čiais. Nors šiais metais iki rug
sėjo mėn. galo, neskaitant nuo
šimčių, numokėta virš $40.000 
skolų,* vis tik komitetas ragina 
neapsileisti tvarkingame bei re
guliariame parapijos rėmime ir 
gražiai nusako aukojimo tikslą 
bei prasmę.

Prie- to paties laiško pridėta 
Prisikėlimo par. komiteto Senelių 
Namų Įsigijimo ir Informacinės 
Komisijos anketa, kurios tikslas 
surinkti parapijiečių nuomones ir 
sugestijas lietuviškų senelių na-

Prisikėlimo parap. III a. salėje 
ruošiama kukli, bet nuotaikinga 
agapė. Maloniai kviečiamos visos 
suvažiavimo atstovės, gerb. dva
sios vadai ir Toronto abiejų sky
rių narės. Centro Valdyba.

Rinkliava Kankinių Kryžiui
Prieš porą metų Kanados kan

kinių šventovėj Midlande Kana
dos lietuviai Lietuvos kankiniams 
pagerbti pastatė gražų medinį 
kryžių. Šią vasarą, prieš lietu
viams maldininkams lankantis 
Midlande, kryžius buvo restau
ruotas: sustiprinti pamatai ce
mento plokšte, nušlifuoti kry
žiaus pamatai, pats kryžius perda
žytas ir prikalta bronzinė lenta su 
įrašu. Visi darbai pareikalavo 
$392,80 išlaidų. Liet, maldininkų 
rinkliavos metu tesurinkta $100, 
43. Tuo būdu yra susidaręs $292, 
37 deficitas. Sutikus abiejų To
ronto liet. par. klebonams, šį sek
madienį, spalio 11 d., laike pamal
dų abiejose parapijose daroma 
speciali rinkliava šioms išlaidoms 
padengti. Maloniai prašomi visi 
duosnia auka prisidėti prie kanki
nių kryžiaus restauravimo išlaidų 
padengimo.

Kan. Liet. Kat. Federacijos 
Toronto skyrius.

11 d. 1 vai. pp. <“Tėvynės prisimi
nimų” radijo programa bus pri
taikyta tai dienai.

3.30 vai. p.p. iškilmingas aktas 
Prisikėlimo par. salėje. Akto me
tu tars žodį KL Bendruomenės 
Kr. V-bos pirm. V. Meilus ir sve
čias iš JAV vilnietis adv. Lazdi- 
nis padarys įdomų pranešimą iš 
Vilniaus gyvenimo vokiečių oku
pacijos metu. Meninę dalį išpildys 
solistai J. Sriubiškienė, V. Bi- 
gauskas, Toronto Vyrų Kvartetas, 
visiems akomponuojant muz. St. 
Gailevičiui, ir dramos studijos 
mokinė stud. Ž. Nalivaikaitė, ke
lis kartus pasirodžiusi TV.

Prašome Toronto lietuvišką vi
suomenę kuo skaitlingiausiai da
lyvauti, parodyti, kad mums Vil
nius brangesnis negu lenkams ar 
gudams. .s .

Šventės rengimo komitetas.

Liet. Studentų Sąj. Toronto sky- 
riausf sekretorei stud. Sigitai Skir- 
gailaitei — tel. LE. 6-9341.

Initium semestri 
vakaras įvyks spalio 16 d., penk
tadienį, Prisikėlimo parap. muzi
kos studijoje. Įėjimas iš 32 Rus- 
holme Pk. Cres. Pradžia 7.30 v. v. 
Kviečiami visi studentai. Bus 
smagu ir linksma!

Skyriaus valdyba.
REIKALINGAS VYRAS vyresnio am
žiaus Įvairiems darbams ūkyje. Skam
binti LE. 4-1528, kviesti lietuvius.
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. 9-58S6. '
Išnuomojamas kambarys su maistu. 
Tel. LE. 3-1080.
Išnuomojami 2 kambariai su maistu ar 
be maisto. Tel. RO. 6-6023.. ,.

BIRUTEI LEVIŠAUSKAITEI 
ir ' ' 

VIKTORUI ALKSNIUI 
linkiu laimingo šeimos gyvenimo.

Stasys Sutkaitis.

PADĖKA
Mano nuoširdus ačiū visoms ponioms ir panelėms, kurios atsilankė 

į man surengtą mergvakarį. Nuoširdžiausia padėka pp. Ožalienei ir Gerasi- 
mavičienei. kurios taip rūpestingai, su pakilusia nuotaika, suorganizavo šį 
vakarą. Taip pat visoms ponioms rengėjoms, parodžiusioms didelio nuošir
dumo skiriant savo laiką ir darbą esu labai dėkinga ir tariu nuoširdų ačiū.

Sujaudintai dėkinga esu už tokias gražias ir turtingas dovanas po
nioms: Eidukaitienei, Elijošienei, Gerasimavičienei, Girdauskienei, Girdzi
jauskienei, Ivanauskienei, Kerberienei, Krakauskienei, Jakimavičienei, Ja
nuškienei, Jaseliūnienei, Juodikienei, Jurkšaitienei, Laurinavičienei, Oža
lienei, Paulauskienei, Račkauskienei. Ramanauskienei, Riaubienei, Slap- 
šienei, Šmitienei, Stonkienei, Tamošauskienei ir Tumosienei.

Nepamirštamas ačiū visoms. ' .
Rita Juknevičiūte • Slapšiene.

Mano mylimo vyro
A. A. ALEKSANDRO GERTO

mirties medinėms paminėti bus laikomos gedulingos Mišios 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje spalio 12 d., pirmadienį, 
9 vai. ryto.

Nuliūdusi žmona.

SLA 236 kuopos 
narių 
įvyks šį sekmadienį, spalio 11 d., 
2 vai. p.p. Liet. Namuose. Nariai 
galės atsiimti nuotraukas, kurios 
buvo darytos jubiliejiniam leidi
niui ir pasiskirstys rengiamo va
karo bilietų platinimui. Be to, bus 
aptariama parengimo pravedimo 
tvarka bei pasiskirstymas pareigo 
mis ir svarstomi kuopos einamie
ji reikalai.

■ Kuopos narės pavaišins kavute. 
. Kviečiame į susirinkimą gau
siai atsilankyti. Kuopos v-ba.

Kanadiečių gyvenimo būdas
Pabaltiečh| ęąoteru -iniciatyva 

spalio 14 d./tre&adienį, 8 vai. 
vak. Lietuvių Namuose ruošiama 
internacionalinio instituto direk
torės Mrs. West paskaita tema 
“Kanadiečių gyvenimo būdas”.

Susidomėję prašomi atsilanky
ti. Po paskaitos svečiai bus vaiši
nami kava.

Pabaltiečių moterų valdyba.
Rudens lapų balius

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius spalio 24 d. Pri
sikėlimo salėje ruošia šaunų Ru
dens Lapų balių. Prašome šią da
tą atsiminti ir šį vakarą rezervuo
ti ne kam kitam ir ne kur kitur, 
o tik šiam baliui, kuris garantuo
tai bus įdomus, nes jį ruošią Pri
sikėlimo parapijos energingosios 
moterys! O kada jų ruošti baliai 
buvo neįdomūs?! D.

Nauja KLK M. D-jos kyriaus 
valdyba L ’ 

?■ Rugsėjo 27 d. KLK’Moterų 
D-jos Prisikėlimo parap. skyriaus 
visuotiniame susirinkime buvo iš
rinkta nauja skyriaus valdyba, 
kuri^MįW>Mrstė šitaip; 
pirm. A. Kuolienė, vicepirm. Da
na Bražienė, sekr. ir koresp. Z. 
Daugvainienė, ižd. L. Murauskie
nė, parengimu sekc. vad. Z. Bal- 
sevičienė ir D. Reginienė, soc. 
reikalų sekc. vad. Genė Barcevi-

mėnesinis susirinkimas

Kristaus Karaliaus 
iškilmingas minėjimas Toronte 
įvyks spalio 25 d. 4.30 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. salėje, šventei 
taikomą paskaitą akademijos me
tu skaitys prof. Steponas'Kairys. 
Minėjimą rengia K. Liet. Kat. Fe
deracijos Toronto skyrius.

T. Liet. Namų pranešimas
Lietuvių Namų valdyba spalio 

17 d., šeštadienį,* 7.30 v.v. Lietu
viu Namų visose patalpose ruošia 
metinį pobūvį-balių. Septynerių 
metų laikotarpyje LN savo buvi
mą ir reikalingumą, ne tik patei
sino, bet ir prašoko pradžioje į 
juos dedamas viltis. Juose randa 
vietos įvairios kultūrinės ir visuo
meninės bei ekonominės organi
zacijos, meniniai vienetai ir kt. 
LN išlaikymas ir išsilaikymas ta
po jau visos lietuviškos bendruo
menės Toronte reikalu.

LN valdyba .kviečia tautiečius 
kuo daugiau LN naudotis. Viena 
iš tokių neeilinių progų —.meti
nis pobūvis. Proga susitikti se
niai bematytus prietelius ir pa
žįstamus, pabendrauti, praėjusius 
laikus prisiminti, ateitį aptarti ir 
gražių dainų pasiklausyti. Meninę 
programą atliks Toronto lietuvių 
vyrų kvartetas ir sol. J. Sriubiš- 
kieriė, akomp. muz. St. Gailevi
čiui.

Rezervuokime spalio 17 d. va
karą Lietuvių Namams. Pakvieti
mai iš anksto gaunami LN ir pas 
valdybos narius.

Drauge primenama LN akci
ninkams, kad jau išrašytos visos 
nupirktos akcijos. Jas galima at
siimti iš LN administracijos. Na- 
riai-akcininkaf, nepilnai sumokė
ję pasižadėtas akcijas, prašomi at
silyginti nedelsiant.

LN valdyba.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė! 
augšte High Parko rajone. Pageidauja
ma šeima, kuri už atlyginimą pasaugo
tų vaikus. Tel. RO. 2-0026, skambinti 
po 6 vai. vak. *

Išnuomojamas 7 kambarių namas Dun
das-Annette rajone. Kreiptis angliškai. 
Tel. CH. 4-5008.

DIDELIS PASIRINKIMAS naujų ir 
vartotu mašinų, prieinamomis kaino
mis. H. Ė. 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 už $10.000 gry- 
nais 13 akrų geros žemės šų mies
tiškai įrengtu 6 kambarių namu, 
47 mylios nuo Toronto prie dide
lio Nr. 48 plento, jungiančio 4 
kelius pietų-rytų pusėje Simcoe 
ežero, Sutton W. miestelio ribose 
rytų pusėje. Kartu perleidžiama 
teisė $15.000 su 5(4% paskola 15- 
kai metų pastatyti gazolino par
davimo stoti su restoranu.

Dėl informacijų skambinti: tel. 
LE.1-6498 arba Sutton PA.2-3285.

Jau pats laikas
Pasiųsti žiemos sezonui skiriamus 
siuntinius į Lietuvą ir kt.
Paskambinkite RO. 7-9088 ST. PRA- 
KAPUI (geriau iki 10 vaj. 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 3-4 savaites.

Taisomi T E L E VI ZIJ O S aparatai
Skambinti'iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

408 Roncesvalles Avė.
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
L.IE TU V Ą ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų, 
lingumo daik^įpaskai -t- _____ -____________
užeikite į MARGIS DRUGSTORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

M^ turfchė daugyb^ europietiškų mišmhĮ,

;al receptus ar kitų kasdieninio reika- 
rikite, parašykite ar patys asmeniškai

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Jaunimo stovyklavietė Wasagoje
Sį .savaitgalį norųną, .pradėti 

stovyklavietės pastatiį pfruošuną 
žiemai: užbaigti didžiosios salės 
stogą,: apkalti dūris ir. langus 
“moMingais” bei išdažyti visus 
pastatus iš lauko pusės. Galį padė
ti maloniai prašomi .paskambinti 
T. Pauliui — LEkW21 ar LE: 
3-0977. Stovyklavietės tolimesnio 
valymo darbus atlieka veltui vie
nas anglas kontraktorius. T.P. <-•. ..‘-v-- .

J. Matulionis nuo šio pirmadie
nio iš “Liton” bendrovės ^pirmi
ninko pareigų pasitraukė. Pirmi
ninko pareigas perėmė inž. St. 
Šalkauskas.

Į Toronto operos “sezonas” šie
met bus spalio 12-24 d.d. Royal 
Alexandra teatre.

Saulė Ancevičiūtė, oakvillietė, 
pereitą, pavasarį baigusi psicholo- į 
gijos “honor course" Toronto uni-i^ j 800 ū00 akru miško 0 šie, 
versitete per vasarą specializavo-. m J m„ h, „’4
si Kmgstono psichiatrmeje ligo
ninėje, o šiemet, gavusi valdinę 
stipendiją tęsia studijas Kingsto- 
no un-te magistro laipsniui gauti.

Kanados suomių vardu vienas 
suomis Toronto miestui padova
nojo didžiojo suomių kompozito
riaus Jean Sibelius biustą, kurio 
pašventinime , to paties muziko 
vardo parke dalyvavo ir miesto 
burmistras JJl, Į?Jiillips.

Dujų kainos, atrodo, netrukus 
turėtų atpigti. Consumers Gas Co. 
yra kreipusis į Ontario Fuel 
Board prašydama leisti dujas tru
putį nupiginti. Nupiginimas, tie- 
s£; nūmatomas nedidelis — kom
panijai per metus tai kainuotų 
tik apie $500:000.. • :

Yrą laiškas iš Lietuvos Mar- 
mantaitei Magdei, siųstas į 36 
Mountview, Toronto. Atsiimti “T 
Ž” administracijoje.

Atitaisymas
„Pereitame “TZ” numery, skel

biant linotipui pirkti vajaus rė
mėjų sąrašą, įsibrovė nemaloni 
klaida.,Paskelbta, kaji Ąht. Bum
bulis, aukščiau turėjęs du šėrus, 
nupirkęš, vieną;šėfą. Įštikrųjų p. 
Bumbulis nupirko ne vieną, bet 
tris šėrus. DėLneapsižiūrėjimo p. 
Buihbulį labai atsiprašome.

: Red.

r Turime galimybės invesutoti 
pinigus paskolomis dėl namų — 
mortgage. Pirmi mortgage iš 6(4 
-7%, antri martgage iš 10-12%.' 

District Estate Brokers, 
P. Adamonis, VI. 2-8501. :

Toronto. — Ontario provincijos 
55 organizacijos išlaiko pamesti
nukų globos namus, kuriuose yra 
10.143 vaikai. Daugelis jų įsūni
jami. š.m. balandžio mėm įsūni
jimų buvo daugiausia — 485.

Otava. — šiemet Kanadoj miš-, 
i kų gaisrų sumažėjo' Pernai liepos 
į mėnesį buvo 2.076 gaisrai, sunai- • -- i nnn _1--- --«_ _ v
t met liepos mėn. buvo 1.534 gaiš-; 
rai, kurie sunaikino 337.500 akru 
miško.

Dr. J. URBAITtS
Gydytojas ir Chirurgas 

perkėlė 
savo kabinetą į naujas patal
pas 1796 BLOOR ST., W., | va
karus nuo Keele prie Oak- 

mount Rd?
Darbo valandos: 1 val.-3.30 v. 
p.p. ir 6-8 vai. v., ir susitarus. 
Šeštadieniais: 11-3.30 vai. p.p. 

Trečiadieni uždaryta.
Telefonas: RO. 6-6791. -

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

rūsių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

B A L T1 C M O V E R S
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real, Londono, Windsora, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-14(f$ 

toronto ::

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS" r

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. 7-428B7

Suta u pysite 
pinigus

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

1212 Dupdas 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 Bloor St W Toronto, Ont. ■
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543 

INDIAN RD. - GRENADIER I -
$457.00 mė-

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

-i a- '
T ! < DAIVELIV NUOMAVIMO BIZNIS

ma kaina $12.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


