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Moteris išeivijoj
Lietuvos moterims išeiviškasis gyvenimas ne naujiena. Dėl 

įvairių priežasčių joms teko iškeliauti įvairiuosna Europos kraš
tuosiu ir ypač Amerikon. II D. karas ir sovietinė Lietuvos oku
pacija verste vertė iškeliauti jas dešimtimis tūkstančių ir po kla
jonių nežinioje įsijungti prieškarinėn išeivijon. Čia joms atsivėrė 
nepažįstami gyvenimo plotai, iškilo nauji rūpesčiai ir klausimai. 
Toms moterims, kurioms kasdieninė duona terūpėjo, tie rūpės
imi nebuvo dideli. Jos gana greitai prisitaikė prie naujų reikala
vimų ir įsikūrė medžiaginiu požiūriu neblogiau kaip Lietuvoj, o 
dažnu atveju net ir geriau. Bet toms moterims, kurios jaučia atsa
komybę netik už save, bet ir kitus, kilo klausimas: kokia gi mano 
paskirtis naujuose plotuose? Kilo jis pradžioje, tebekyla ir dabar. 
Atsako ieškojo ir paskiros moterys ir jų sambūriai. Jos susirado 
daugiau ar mažiau ryškų atsaką ir stengiasi pagal jį gyventi. Tai 
matyti iš jų spaudos, draugijų, suvažiavimų ir kitų darbų. Taipgi 
matyti, kad tas atsakas yra daugiau širdimi jaučiamas nei formu
luojamas, daugiau gyvenamas nei skelbiamas. Jis glūdi kiekvie
nos lietuvės moters širdyje ir nedažnai išplaukia viešumon, kur 
reikia aiškaus savo paskirties gairių nusakymo.

Bene ryškiausiai išeivės moters paskirtį nusakė Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija savo įstatuose. Pirmojoj pa
straipoj pasakyta, kad draugijos tikslas yra: suburti lietuves mer
gaites ir moteris, skleisti šeimoje ir visuomenėje katalikybės dva
sią, ugdyti religinį, tautinį, visuomenini susipratimą ir dalyvauti 
Lietuvos išlaisvinimo darbe. Šiose eilutėse ir glūdi tas atsakas, 
glūdįs kiekvienos lietuvės širdyje. Jisai yra jos gyvente gyvena
mas ir paskirai ir sutelktinai. Kiekviena vykdo jį pagal savo išga
les ir sąlygas. Vienos jų ribojasi tiktai šeimos gyvenimu, neiškel- 
damos kojos į visuomenę, kitos gi užsimoja plačiau. Visdėlto rei
kia pasakyti, kad pastarosios žymiai pilniau išpildo savo paskirtį 
išeivijoj. Mūsų laikais ir sąlygomis nei religinė, nei tautinė, nei 
pedagoginė moters paskirtis neįmanoma pakankamai išpildyti tiktai 
paskirom pastangom. Jei šiandieną visos moterys ribotųsi tiktai 
savo šeima ir savo reikalais, labai nukentėtų netiktai pačių moterų 
orumas, bet ir visas šakotas išeivijos gyvenimas. Gerokai sunyktų 
parapijos, organizacijos, mokyklos, chorai ir t.t. Todėl tenka ver
tinti ypač tas moteris, kurios netik mato, bet ir veikia plačiau, 
kurios idėjinį - organizacinį bei visuomeninį darbą laiko savo pa
reiga ir nuo jos nebėga; netiktai nebėga, bet ir pakritikuojamos 
nuo jos nepasitraukia. O tos, kurios pasitraukia dėl pateisinamų 
ar nepateisinamų priežasčių, netrukus pajunta, kad ir auklėjama
sis vaidmuo-vien šeimoje neįmanomas be sutelktos pagalbos^ Ir jei
gu jos ją gauna, tai tik dėlto, kad yra drąsuolių, dirbančių už jas.

Kanados liet, katalikės moterys šią savo paskirtį organizuotu 
būdu vykdo nuo 1949 m., kai atsikūrė jų draugija. Buvo, tiesa, 
ir anksčiau, vienas iktas moterų sambūris, bet dėl savo negausumo 
plačiau nesireiškė. Katalikių moterų draugija, pasirodžiusi Kana
doj su ilgamete tradicija iš Lietuvos, kur ji gimė 1907 m., nuo pat 
pradžios pabrėžė aiškų savo veidą ir gyvai ėmė reikštis visuome
niniame gyvenime. Visose didesnėse kolonijose atsirado skyriai, 
Įvairūs kursai, parengimai, šalpa, išaugo žurnalas “Moteris” ir t.t. 
Tai vis džiugūs reiškiniai, kuriuos verta prisiminti Kanados kata
likių moterų dr-jos atsikūrimo dešimtmečiui suėjus. Tai priminė 
ir jų suvažiavimas, Įvykęs praėjusi savaitgali Toronte, nors i prie
ki šios sukakties ir neiškėlė, nes jam labiau rūpėjo apsvarstyti 
dirbamus ir dirbsimus darbus. O darbų netrūksta, juoba, kad mo
ters paskirtis išeivijoj vis sunkėja ir svarbėja. Trūksta tiktai dar
bingų rankų, kurios perkeltų gyveniman gražius žodžius bei pla
nus. Auga nauja karta, o su ja ir nauja viltis, kad josios rankos 
bus pakankamai tvirtos ir širdys pakankamai drąsios paženklinti 
išeivijos gyvenimą Tiesa ir Meile. Pr. G.

Kun. J. Danielius, Londono, Ont., lietuvių kolonijos kapelionas, šven- 
čiąs 50 metų kunigystės jubilėjų (žiūr. 5 psl.).

Katalikių moterų suvažiavimas
v v
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Imigracijos apeliacijų komisi
jos kompetencija praplėsta imi
gracijos min. Fairclough iniciaty
va. Nuo šiol jai bus pavesta svars
tyti apeliaciniai prašymai asme
nų, atvykusių Kanadon su laiki
ne viza ir čia pasilikusių gyventi; 
taipgi asmenų, atvykusių Kana
don ne per nustatytus uostus ir 
tuo būdu išvengusių apklausinė
jimo bei patikrinimo. Apeliacijų 
komisijai pirm. J. C. Campbell, 
adv.; joje taipgi dirba E. Baker - 
Timmy, buvęs Toronto laikrašti
ninkas. •

Dėl mokesčių katalikų mokyk
loms Ontario prov. iškilo naujas 
ginčas. Viešųjų mokyklų draugi
ja reikalauja, kad tie katalikai, 
kurie perkelia savo mokesčius ka
talikų mokyklų vadybai, tęstų 
mokėjimą ir viešųjų mokyklų va
dybai kaip padarytų skolų išlygi
nimą. Byla atsidūrė teisme, ku
rio pirmoji instancija rado viešų
jų mokyklų reikalavimą pagristą 
ir kaltinamajam F. Slevar, Crow
land verslininkui, priteisė mokėti 
vieš, mokyklų vadybos sąskaiton 
$20,31 kasmet, nežiūrint, kad jis 
perkėlė savo švietimo mokesčius 
katalikų mokykloms. Apeliacinis 
Ontario teismas šį sprendimą pa
naikino radęs, kad katalikas, per
kėlęs savo mokesčius kat. mo
kykloms, nėra įpareigotas mokėti 
viešosioms mokykloms. Vieš, mo
kyklų patikėtinių dr-ja, nutarė 
kreiptis į augšč. Kanados teismą.

1.000 dolerių mokama dabar už 
5 et. pašto ženklus, išleistus jūr- 
kelio atidarymui atžymėti, kurie 
per spaustuvės neapsižiūrėjimą 
buvo atspausti su klaida. Jų vi
duryje yra mėlynas dugnas, jun
giąs JAV erelį ir Kanados klev- 
lapį; dugnas yra eilėj pašto ženk
lų apverstas santykyje su viršu
je ir apačioje atspaustomis raidė

mis. Pirmoji tai pastebėjo viena 
moteris Winnipege, o vėliau tą 
patvirtino ir kitos vietovės. Ma
noma, kad tokių p. ženklų yra 
apie 300. Pašto ž. rinkėjas K. Bi- 
leski Winnipege supirko jų 58 už 
$50.000. Išviso šios serijos pašto 
ž. išleista 40 mil.

•
Padirbtų banknotų $10 ir $20 

rasta Montrealy ir Halifaxe. Va
sarą buvę rasta $10 padirbtų 
banknotų keliose Quebeco prov. 
vietovėse, bet po eilės suėmimų 
platinimas buvo sustojęs. Dabar 
atsiradusi nauja grupė ypač su 
$20 banknotais; jie esą gerai pa
gaminti, nors nesunkiai atskiria
mi nuo tikrųjų banknotų, kurių 
Įrašas “a mari usque ad mare” 
jra baltas, o padirbtųjų tamsus.

Maisto kainos — kiaušinių ir 
kiaulienos — atpigs. Taip numa
to ūkinio gyvenimo žinovai ry
šium su feder. vyriausybės pašal
pų politikos pasikeitimu. Ikišiol 
vyriausybė palaikė kiaušinių, 
kiaulienos ir pieno miltelių kai
nas supirkdama jų perteklių. Da
bar gi ji nutarė visai atsisakyti 
nuo pieno miltelių supirkimo, o 
kiaušinių ir kiaulienos kainas pa
laikyti primokant tiesiai ūkinin
kams ir 4.000 tuzinų kiaušinių ir 
iki 100 kiaulių per metus. Kana
doj yra 1.100 kiaušinių rūšiavimo 
stočių, kurios veda kartotekas ir 
pagal* jas bus išmokamos pašal
pos. Panašios sistemos bus laiko
masi išmokant pašalpas ir kiaulių 
augintojams. Numatoma, kad 
kiaušinių kainų vidurkis bus 30- 
33 et. tuzinui.

Canada Savings Bonds 1959 m. 
14 ser. pradėta platinti spalio 13 
d. Jie datuoti 1959 m. lapkričio 
1 d., o galutinai bus išpirkti po 9 
metų — 1968 m. lapkričio 1 d. 
(žiūr. skelb. 3 pšl.).

Spalio 10-11 d. Toronte įvyko 
KLK Moterų D-jos šeštasis suva
žiavimas, kuris paminėjo Kat. Mo
terų D-jos atkūrimo Kanadoje 
dešimtmetį. Dalyvavo atstovės iš 
abiejų Toronto skyrių, Delhi-Till- 
sonbiirg, Hamiltono ir Mohtrea- 

Jio, Toronto skyrių^-Hvcentrov-bos 
dvasios vadai: kun. P. Ažubalis, 
T. Placidas ir kun. dr. P. Gaida
mavičius, “Moters” redaktorė Iz. 
Matusevičiūtė, kun. dr. J. Gutaus
kas ir keletas svečių — virš 40 
asmenų.

Suvažiavimas pradėtas šv. Mi- 
šiomis šv. Jono Kr. bažnyčioje, o 
darbo posėdžiams persikelta į Pri
sikėlimo parapijos patalpas.

Posėdžius atidarė c. v-bos pirm. 
Z. Daugvainienė. Prezidiumap, 
pakviesta pirmininkauti: E. Ber
notienė iš Montrealio ir O. Jonai
tienė iš Toronto, o sekretoriauti 
— O. šiurnienė iš Delhi ir V. Si- 
manavičienė iš Toronto.

Kun. dr. Pr. Gaidamavičius sa
vo Įžanginėje kalboje, iškeldamas 
eilę minčių ir pasiūlymų, skatino 
atoeipti ypatingą dėmėsi i: 1) re
ligini gyvenimą — ruošti vaikus 
Pirmajai Komunijai lietuviš
kai, rūpestingiau paruošti mer
gaites vedybiniam gyvenimui: 2) 
šeimą — ugdyti vaikuose religi
ni pašaukimą ypač liet, seserų 
vienuolijoms, daryti žygius su
jungti karo metu išdraskytas šei
mas, stengiantis atkviesti iš už 
geležinės uždangos likusius vy
rus ar žmonas bei kitus šeimos 
narius; 3) labdarą — stipriau 
šelpti reikalingus paaglbos išei
vijoj ir Lietuvoj.

Pranešimus apie skyrių veiklą 
darė: V. Gražienė iš Montrealio, 
M. Tumaitienė iš Hamiltono, N. 
Racevičienė iš Delhi, A. Kuolienė 
ir O. Jonaitienė iš Toronto. Iš jų 
matyti, kad skyriai nesiriboja vi
daus veikimu, bet plačiai eina i 
visas lietuviško gyvenimo sritis: 
remia mokyklas, padeda parapi
joms, rengia paskaitas, pobūvius, 
kelia lėšas, šelpia pagalbos rei

kalingas Lietuvėje ir čia esan
čius. ’ to

Savo pranešime apie “Moters” 
žurnalą red. Iz. Matusevičiūtė, 
iškeldama jo kultūrinę reikšmę, 
pabrėžė sunkuiW'^palankias 
dariuk.sąlygas, afe^Kią finansinę 
būklę ir visuomenės nesidbmėji- 
mą kultūrininkų vargais. Prašė 
suvažiavimą ir žurnalo leidėją 
LKM D-jos centro v-bą kreipti 
ypatingą dėmėsi i vispusišką žur
nalo ir darbo sąlygų pagerinimą. 
Einamuosiuose reikaluose svars

tyta būdai kaip pagerinti ir su
stiprinti “Moters' žurnalą. Iškel
tas D-jos Įstatų perredagavimo 
klausimas. Centro valdybą nutar
ta palikti Toronte ir i ją išrinktos 
šio snarės: D. Bražienė, S. Butke
vičienė, D. Keršienė, S. Petraitie- 
nė, A. Sungailienė ir kandidate 
—J. Kaknevičienė. Į Revizijos ko
misiją: M. Karkienė, V. Simanavi- 
čienė ir V. Dalindienė.

Suvažiavimo dalyvėms buvo su
rengtos net dvi agapės — šv. Jo
no Kr. parapijos katalikių moterų 
skyriaus ir Prisikėlimo parapijos. 
Pirmoji šeštadienio rytą po pa
maldų, kuri savo puikiu paruoši
mu gerai nuteikė dalyves suvažia
vimo darbams. Antroji — Prisi
kėlimo parap. patalpose po sek
madienio iškilmingųjų pamaldų. 
Jos metu buvo įteiktos dovanos 
už nuopelnus katalikių moterų 
veiklai ir jų žurnalui “Moteriai”: 
N. Kulpavicienei, red. Iz. Matu
sevičiūtei ir buv. administratorei 
Br. Pabedinskienei. Buv. centro 
valdybos pirmininkei Z. Daugvai- 
nienei Įteikta gėlių. Į garbės na
res pakeltos: O. Jonaitienė ir Br. 
Pabedinskienė. Kalbas pasakė 
garbės narė dr. A. Užupienė, 
kviesdama skleisti gražią sugy
venimo dvasią, taipgi delegacijų 
atstovės. Suvažiavimo dalyvės iš
siskirstė su ryžtu tęsti užsibrėž
tus planus.

Suvažiavimo rezoliucijos bus 
paskelbtos spaudoje. A.

Lietuviški rūpesčiai
• Žiniomis iš Lietuvos, komu

nistinė valdžia pradėjusi naują 
spaudimą i kunigus, ypač vienin
telę kunigų seminariją, kurioje 
leidžiama mokytis 60 klierikų. 
Kaip jau anksčiau rašėme, nauju 
•ekionu buvo paskirtas kun. Čės- 
ia, o buvęs rektorius kan. K. Žit- 
cus priverstas pasitraukti. Dėl 
nesveikatos kan. čėsna nuo pa
skyrimo atsisakė ir jo vieton pa
skirtas kun. Alf. Lapė, Kauno 
įgulos b-os klebonas. Ją m bus da
roma svarbi operacija ir nežinia 
kada galės perimti pareigas. Kol 
xas rektoriaus pareigas eina kan. 
K. Žitkus.

• Lietuvoje lankėsi užsienio 
žurnalistų grupė iš Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Čilės, 
Britanijos, Italijos, Japonijos, 
Jugoslavijos, Kanados, Korėjos, 
Lenkijos Olandijos, V. Vokietijos, 
fai aaugiausia komunistų žmo
nės.

Iš Argentinos Lietuvoje lanko
si Tadas Adamonis, Julijonas Il
gūnas ir Balys šnioka. Argenti
non iš Lietuvos išvyko turistų 
grupelė - filmininkai aplankyti 
kino studijų. Jų tarpe yra ir Vyt. 
Mikalauskas.

• Lietuvos atstovas JAV Juozas 
Rajeckas pripažįstamas ir toliau 
neprikl. Lietuvos atstovu charge 
d’affaires ad interim — laikinio 
reikalų vedėjo — titulu, Jonas 
Budrys gen. konsulu ir Petras 
Daužvardis' — konsulu.

Toki pareiškimą davė JAV už
sienio r. ministerija su parašu 
Valdemar Johnson, Lenkijos, Če
koslovakijos ir Pabaltijo skyriaus 
vedėjo, -f--#. Kajccko užklausimą 
dėl sovietų konsularinių įgalioti
nių JAV V. Johnson paaiškino, 
kad JAV nepripažįsta Lietuvos 
Įjungimo Sov. Sąjungon ir kad jie 
negali tvarkyti JAV mirusių Lie
tuvos piliečių palikimo. JAV kon
sulato pareigūno parašas sovieti
nio pareigūno parašui patvirtinti 
esą formalumas, kuris nereiškia 
Lietuvos okupacijos pripažinimo.

• Dėl Šumausko, okup. Lietu
vos “premjero”, kvietimo i JAV 
drauge su kitų Sov. Sąjungos res
publikų premjerais, ALT buvo iš- 
siuntinėjusi JAV gubernatoriams 
attiinkamą paaiškinimą. Į ji atsi
liepė eilė gubernatorių, pasisa
kiusių prieš toki sovietų polit. 
veikėjų kvietimą.

Savaitės įvykiai
Tibeto įvykiai rado pagaliau kelią į Juagt. Tautas po įtemptų 

Dalai Lamos pastangų. Jo bičiulis Nehru, Indijos premjeras, atkal
binėjo nuo šio žygio, tačiau Dalai Lama nepaklausė ir savo skundą 
dėl Tibeto žmonių teroro perdavė JT sekretoriatui. Airija ir Malaja 
sutiko Tibeto bylą iškelti savo vardu, nes Tibetas nėra JT narys. 
Darbotvarkės komitetas, susidedąs iš 21 atstovo jau svarstė bylos 
priimtinumą ir 11 balsų prieš 5, keturiems susilaikius, nutarė reko
menduoti ją pilnaties posėdžiui. Nutarimui labai priešinosi sovietų 
atstovas V. V. Kuznecov. Kai ji sudraudė komiteto pirm. V. A. Be- 
launde, Peru atstovas, Kuznecovas drėbė: “.... Tai miręs klausimas, 
kuris jau pradeda dvokti! Jeigu jis eis pilnaties posėdin, dar labiau 
ims dvokti”. Jis netgi apkaltino* 
JAV sufabrikavus Dalai Lamos.' 
skundą. JAV atstovas J. W. Bar
co tai griežtai paneigė. Jis parė-Į 
mė Airijos ir Malajos pastangas 
ir jų ketinimą pateikti JT pilna
čiai rezoliuciją, reikalaujančią re
spektuoti Tibeto gyventojų teises, 
kultūrą ir religiją.

Ir komunistai nesutaria
Nežiūrint N« Chruščiovo kelio

nės i Pekingą ir jo kalbų apie tai
ką, kurią laiduos pasaulio socia
listinės galybės, yra ženklų, ro
dančių Maškvos-Pekingo nesuta
rimą. Paskutinieji Kinijos žygiai 
Tibete ir Indijos pasienyje aiškiai 
nesuderinami su naūjąja Mask
vos politika. Tai krinta i akis ži
nant. kad Maskva tebėra visų ko
munistinių kraštų vadovas. Užtat! 
JAV užsienio r. min. Herter ir jo 
pavaduotojas D. Dillon pareiškė, 
kad už Kinijos laikyseną atsakin- J 
ga ir Maskva. Jei esą Kinija už
simos pasiimti Formozą, kaip kad i 
grasina, gali sukelti* visuotini; i^temos, kurioje le-
s ° i ima laimėtų Rinkiminių apylinkių
*■ - Į skaičius.to a?, bendras balsų skai

čius -VŪaiav KZSSto/^ak-ysiiiiė. li
beralai gavo dvigubai daugiau .— 
balsų nei anksčiau, tačiau jų at- . 
stovų skaičius pasiliko tas pats.

Sovietinis mėnulio palydovas 
sveriąs 613 sv., pasiekęs numaty
tą tikslą: apskriejęs mėnulį ir 
grįžtąs žemės orbiton. Sovietų 

: .iioKsiiiiixiXu ; pranešimu, palydo- 
j vąs skriejęs ir pro niekad žmo
gaus akiai nematomą mėnulio šo
ną ir radijo ženklais perdavęs in- 

i formacijų. Apie fotografavimą 
riausybes šaltinių, apklausinėjusi į neužsimenama, šis sovietų dar- 
belaisvius sukilėlius, aplankiusi i įjas įuvo pra<įėtas raketų srityje

. Vietnamo Įsiveržimą. Komisijos 
i lankymosi metu kovos gerokai 
l aprimo. Matyt, Įsiveržėliai neno
rėjo duoti medžiagos JT komisi
jai. Kaikas dėlto siūlo palikti tą 
komisiją Laose neribotam laikui.

Britanijoj rinkimus
Į naują parlamentą jau trečią 
kartą iš eilės laimėjo konservato
rių partija, anksčiau turėjusi 339 
ir dabar gavusi 365 atstovus iš 
630; darbiečių — 258, anksčiau 
turėjusi 278; liberalų — 6. Prie
šingai visiems pranašavimams 
konservatoriai gavo dvigubai di
desnę daugumą nei turėjo. Dar 
negalutiniais duomenimis, jie tu
rės 100 atstovų daugumą. Iš dar
biečių jie paveržė 28, o iš liberalų 
1 atstovą. Imant balsų skaičių 

i vaizdas susidaro kiek kitoks. Kon 
servatoriai gavo 13.6000.000 bal
sų, darbiečiai'— 12.100.000, li
beralai — 1.600.000. Didelis skir
tumas atstovų skaičiuje susidaro

Grįžfr. 5'1 ja
Į Laos nuvykusi JT komisija 

tirti sukilimo, remiamo š. Viet
namo komunistų, baigia savo dar
bus ir netrukus grįš Niujorkan, 
kur įteiks savo pranešimą JT Sau
gumo Tarybai. Jos pirmininkas, 
paklaustas žurnalistų ką ten rado, 
tepasakė, kad oficialus praneši
mas būsiąs paruoštas šio mėn. 
pabaigoj. Remiantis kitais šalti
niais. patirta, kad JT komisija su
rinkusi eilę Įrodymų iš Laos vy-

kovų sritį Sam Neua, bet Š. Viet
namo Įsiveržėlių belaisvių neturė
jusi progos apklausti. Pasak vai 
džios pareigūnų, jie neduotų pati
kimos medžiagos, liudijančios š

Šaukiama V LIK o metinė sesija
(Elta) Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto metinė sesi
ja šaukiama Niujorke spalio 17- 
18 d.d.

Dienotvarkėje numatomi šie 
punktai: Sesijos atidarymas; Svei
kinimai; Komisijų sudarymas; 
Pranešimai: VLIKo prezidiumo, 
Vykdomosios Tarybos, VLIKo 
nuolatinių komisijų (Vakarų sie
nų, Rytų sienų ir santykių su len
kais); Paevrgtųjų Europos Tautų 
Seimo delegacijos; Tarptautinių 
Įvykių raida; Santykiai su kraštu; 
Finansiniai reikalai; Tautos Fon
do valdybos, VLIKo finansų ko
misijos, Revizijos komisijos pra
nešimas, VLIKo ir jo Įstaigų apy
skaitos, Apyskaitų tvirtinimas; 
VLIKo ir jo Įstaigų sąmato 1959 
m. II-jam pusmečiui ir 1960 m. 
I-jam pusmečiui; Organizaciniai 
reikalai; Sąmatų priėmimas; Vyk-

domosios Tarybos sudarymas; Re
zoliucijų priėmimas; Sesijos pro
tokolo priėmimas; Sesijos uždary
mas.

“TŽ” JAUNIMO
RAŠINIŲ KONKURSO

terminas prailginamas dar dviem 
savaitėm — iki š.m. lapkričio 1 d. 
Jau yra atsiųsta konkurso komisi
jai pora straipsnių. Susidomėję 
šiuo konkursu prašomi atkreipti 
dėmesį į šį prailginimą, juo pasi
naudoti ir nedelsiant siųsti savo 
rankraščius “TŽ” konkurso komi
sijos adresu.

su vokiečių mokslininkų pagalba 
ir šiuo metu pasiekė žymių lai
mėjimų. JAV raketų specialis
tas Von Braun pareiškė, kad ten 
yra gaminama dvigubai galinges
nė raketa nei sovietų. Darbo tem
pą lėtinąs lėšų trūkumas, nes tam 
reikalui atitinkamos ministerijos 
neskiria pakankamai lėšų. Už me
tų amerikiečiai pasieksią tų pačių 
rezultatų. Nuo 1958 m. sausio 
mėn. JAV iššovė erdvėn apie tu
ziną žemės palydovų bei bando
mųjų raketų. Praėjusią savaitę 
buvęs paruoštas iššauti palydovas 
mėnulio orbiton, bet raketa su- 
sprogusi bebandant.

Irako premjeras gen. Kassem 
buvo sužeistas trim šūviais i petį 
bevažiuojant automobiliu gatve. 
Jo trys saugai žuvo. Tuoj po aten
tato gen. Kassem kalbėjo per ra
diją. Jo sveikata gerėja. Vyksta 
suėmimai, tardymai. Bagdade pa
skelbtas karo stovis.

DĖL KLAIPĖDOS NĖRA VILČIŲ
(E) “Stuttgarter Nachrichten” 

212 nr., trumpai pranešdamas 
apie vokiečių tautybės dalies klai
pėdiečių sąskrydi Mannheime 
rugsėjo 13 d., pacitavo Mannhei- 
mo vyr. burmistro dr. H. Resch- 
kes kaikuriuos pareiškimus tame 
sąskrydyje. Jis pareiškė, kad dėl 
“senosios klaipėdiečių tėvynės 
grįžimo prie Vokietijos” jis nega
lįs nieko pasakyti. Joks žmogus 
negalįs šiuo metu tuo klausimu 
pasakyti kokio nors drąsinančio 
žodžio, nes tam nesimatą net nė 
žymės kokių nors galimumų.

Daugumas Vakarų Vokietijos 
laikraščių apie Mannheimo są
skrydi nepaminėjo nė eilute. Net 
Wuerttembergo - Badeno krašte 
tik retas laikraštis paminėjo tą 
sąskrydi. Istorinės tiesos dėlei 
reikia pažymėti, kad iš viso vo
kiečių viešoje opinijoje vadinama 
“Vertriebenenpolitik” (vok. trem
tinių politika) yra pasidariusi ge

rokai nepopuliari.
•

CHRUŠČIOVO REIKALAVI
MAS ŠVEDIJAI PABALTIE- 
ČIŲ IR VENGRŲ ATŽVILGIU 
(Elta) “Neue Zuericher Zei- 

tung” rugsėjo 27 d. vedamajame 
aiškina dėl ko Chruščiovas atsi
sakė vykti į Skandinaviją. Buvo 
paskelbta, kad dėl skandinavų 
“nedraugiškų” nuotaikų. Jis nu
tylėjęs faktą, praneša* “NZZ”, 
kad sovietų saugumiečiai reika
lavę iš vienos Skandinavijos vals- 
♦vbės (reikia suprasti — Švedi
jos) suareštuoti Chruščiovo vizito 
metu visus tuos Rytu Europos 
imigrantus (oabaltiečius, veng
rus). kurie planuoja demonstra
cijas prieš Chruščiovą. Maskvos 
reikalavimas, savaime aišku, bu
vo atmestas. Chruščiovas, atsisa
kydamas kelionės į Skandinaviją, 
nutylėjo, kokių neįprastų prie

monių jis buvo iš skandinavu rei
kalavęs, pastebi šveicarų laikraš-•

KANADOS KOMPARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS
Praėjusi savaitgalį Toronte 

ivyko septintasis Kanados Labor- 
Progressive Party suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 120 atstovų. 
Sveikinimus atsiuntė komunisti
niu kraštu partijų centrai, pra
nešdami, kad ju delegacijų Ka
nados vyriausybė neįsileidusi. 
Kanados kompartijos vadas Tim 
Ruck pareiškė, kad komunistams 
Kanadoje oo Chruščiovo atsilan- 
kvmo JAV atėjusios lengvesnės 
dienos ir narių skaičius padidėjęs 
10^. Suvažiavime buvo nutarta 
<rjžti prie senojo vardo “Kanados 
Fomunistu Partija”, vartoto nuo 
1922 m. iki 1940 m., kai ji buvo 
uždaryta. 1952 m. ji buvo vėl 
leista ir išėjo viešumon nauju ne
kaltu vardu.

Montrealio “Tauro” klubo moterų krepšinio komanda, laimėjusi 1959 m. 
Immaculate Conception turnyru. Pirmoje eilėje iš kairės dešinėn: E. Budvi- 
laitė, S. Morkunaitė, A. Gaurytė, M. Tauteraitė; antroje eilėje: A. Sfaiiūtė, 
M. Walsh, D. Aneliūnaitė, D. Dargytė.
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Laisvamanių 33-čias tarpt, 

kongresas įvyko Briuselio univer
sitete, kuriam vadovauja laisva
maniai. Un-to rektorius H. Janne 
savo atidaromojoj kalboj iškėlė 
laisvamanybės vaidmenį moder
niojoj visuomenėj, primindamas, 
kad laisvamaniai turi skaitytis su 
evoliucija tikybinėse bendruome
nėse ypač Katalikų Bažnyčioj. Jis 
pasisakė prieš kaikurių laisvama
nių pastangas mokslo Vardu “iš
laisvinti” žmogų iš religijos, ją 
uždrausti ar net* išnaikinti politi
nėmis priemonėmis.

• Kunigų darbininkų veikla 
Prancūzijoj vėl pertvarkoma ta 
prasme, kad kunigams ateityje 
nebus leidžiama tapti darbinin
kais įmonėse. Pagal naują Romos 
potvarkį, Prancūzijos vyskupams 
pavedama organizuoti darbininkų 
ir kitų nukrikščionė jusiu žmonių 
apaštalavimą naujais pagrindais. 
Sis potvarkis atėjo nelauktai. Bu
vo manyta, kad naujasis popiežius 
Įeisiąs kunigams tapti įmonių dar
bininkais bei panaikinsiąs Pijaus 
XII 1954 m. potvarki, apribojan
tį jų darbą įmonėse 3 vai. Atėjo 
betgi kitoks atsakymas, kuris pa
teko spaudon be vyskupų žinios ir 
sukėlė triukšmą. Susirinkę spe
cialaus posėdžio vyskupai paskel
bė viešą pareiškimą, atitaisantį 
klaidingus aiškinimus. Pasak jo, 
naujuoju Romos potvarkiu kuni- 
gų-darbininkų veikla pertvarko
ma ir šiuo metu studijuojami nau
ji keliai.. 1960 m. įvyksiąs visų 
Prancūzijos vyskupų posėdis, 
skirtas nukrikščionėjusiu sričių 
problemai svarstyti. Šiuo metu 
kunigai-darbininkai sudaro orga
nizaciją “Mission de France”, ku
rios pirm, yra Paryžiaus kardino
las Feltin. Jai priklauso 316 ku
nigų, pasiskirsčiusių į 87 grupes. 
Jų darbo pertvarkymas grindžia
mas šiais motyvais: darbas įmo
nėse buvęs bandymas, kuris lauk
tų rezultatų nedavė; nesuderina
mas su kunigo pašaukimu; nesąs 
būtina priemone grąžinti darbi
ninkams katalikybėm ' u

• Stebuklų iešką žmonės dažnai 
yra lengvatikiai ir duodasi su
klaidinami įvairių sektų bei as
menų. Brazilijoje yra labai išpli
tęs spiritizmas, kuris tariasi su
vedąs žmones į kontaktą su miru
siais. Vokietijoje, Heroldsbache, 
atsirado batsiuvis, kuris rodė 
žmonėms skareles su pasirodžiu
sios Mairjos pėdsakais. Į savo na
mus jis parsinešdavo komuniją 
privačiam garbinimui ir tuo su
traukdavęs žmonių. Sužinojęs 
vyskupas visa tai sustabdė.

• Budistų vienuoliai Tibete yra 
priversti studijuoti marksizmą, 
mokytis kiniečių revoliucinių dai
nų ir dalyvauti bendruose šokiuo
se. Jaunesnieji vienuoliai verčia
mi vesti. Daugelis budistų vienuo
lių pasitraukė iš vienuolynų, o 
novicijų skaičius labai sumažėjo. 
Drefung vietovėje prie sostinės 
Lhasa iš 9.000 liko 2.000.

• Garsiojo rašytojo Fr. Werfel 
žmona atšventė 80 m. sukaktį. Ta 
proga buvo prisimintas ir pats ra
šytojas Werfel, žydas, pagarsėjęs 
savo romanu “Bernadetos gies
mė”, pagal kurį pagamintas ir fil
mas. Bėgdamas nuo Hitlerio per
sekiojimo po 1938 m. Austrijos 
prijungimo, jis su žmona atsidūrė 
Liurde, o iš čia pėsti per Pirenė- 
jų kalnus pasiekė Ispaniją ir JA 
V-bes. Fr. Werfel mirė 1945 m. 
nuo širdies smūgio.

• Maskvoj susituokė amerikie-

čių pora šv. Liudviko bažnyčioje. 
Jungtuvių apeigas atliko Mask
vos katalikų klebonas Vitold Bro- 
nitsky, nes JAV ambasados ka
pelionui kun. P. L. Dion nelei
džiama atlikinėti apiegų šv. Liud
viko bažnyčioj. Po jungtuvių su
tuoktiniai nuvyko ambasados kop- 
iyčion, kur jų kapelionas atlaikė 
Mišias ir perdavė popiežiaus pa
laiminimą. Jaunikis O’Connos yra 
iš Yale un-to atvykęs Maskvon 
prieš metus studijuoti tarptauti
nės teisės.

• Ragina melstis popiežius Jo
nas XX1II treciojoj savo encikli
koj, paskelbtoj rugsėjo pabaigoj, 
ištisą spalio mėn. už vadus, atsa
kingus už didelių ir mažų bend
ruomenių gyvenimą. Popiežius 
pats sakosi meldžiąsis, kad vadai 
pajėgtų pašalinti priežastis, ve
dančias į pasaulinį ginkluotą su
sidūrimas. Taipgi jis pabrėžia, 
kad komunizmas yra nesuderi
namas su krikščionybe ir tai jis 
visada skelbsiąs.

• Užsienio studentams JAV ka
talikų vyskupų organizacija Na
tional Catholic Welfare Confe
rence duoda kasmet arti 100 sti
pendijų gilinti studijas katalikų 
universitetuose. Neseniai viena 
tokių studentų grupė — 72 euro
piečiai ir 22 piet. amerikiečiai gri
zo į savo kraštus pasinaudoję sti
pendijomis.

• Gimimų apribojimo reikalu 
pasaulio protestantinių bendruo
menių taryba leido paskelbti stu
dijų komisijos duomenis, kurie 
daug ką nustebino. Pagal tą ko
misiją, visos gimimų apribojimo 
priemonės esančios leistinos, jei
gu jos vartojamos su “krikščio
niška” sąžine ir nėra žalingos fizi
niu ar jausminiu požiūriu. Ši prie
laida dar nėra oficiali, bet pro
testantų jau senokai praktikuo
jama. Ortodoksai, kurie priklau
so pasaulio protest, bendruome
nių tarybai, pasisakė prieš tokią

- pažiūrą. Katalikų B-a ją smerkia 
kaip aiškiai priešingą krikščio
niškajai moralei.

už 1959 m. kiekvienas lietuvis-ė 
gali sumokėti sekmadieniais prie 
Įėjimo i Prisikėlimo, šv. Jono Kr. 
ir evangelikų liut.- Malonės baž
nyčių. Prieangiuose budės sava
noriai tautiečiai ir iš kiekvieno 
paims $2. Kam parankiau, gali 
jai atlikti Liet. Namuose per rei
kalų vedėją ar “Paramos” banke
lį. Taipgi galima pasiųsti paštu 
TLB ižd. Dabkui — 112 Geofrey 
Avė., Toronto. Tel. 3-5869.

Brangus Tautieti, atlik savo 
pareigą motinai Lietuvai, nes 
šiais “didžiųjų” laikais tik mes 
patys galime apsiginti nuo lietu
vių tautos išnaikinimo.

TLBSI.

Toronto augštosiese 
mokyklose

šiemet pradėjo studijas Įžūlau
ju studentų: Rūta Bleizgytė ir 
Audronė Eižinaitė un-to vakari- 
niuose kursuose? Jūratė Dailydai- 
tė Toronto mokytojų co!lėge; Vio- 
ieta Januševičiūtė — anglų kai-
bą; Sigitas Kazlauskas — odon
tologiją; Dalia Kivetytė social, 
mokslus; Ona Matelytė — televiz. 
meną Ryerson Inst of Techn.; 
Gražina Skirgailaitė — modern, 
kalbas; Dalia Skrinskaitė — mu
ziką; Raimundas Stirbys — ma
temat. fiziką; Aldona šapokaitė
— odontologiją ir Julius Treigys
— inžineriją.

Vad. post graduate filosofijos 
studijoms į Toronto un-tą yra at
vykęs Kęstutis Skrupskelis, stu
dijavęs Harward un-te.

Chruščoivui lankantis Ameri
koje “The Telegram” kolumnis- 
tas Frank Tumpane tarp kitko pa
rašė, jog jis asmeniškai tokį sve
čią, kuris plūstasi ir užgaulioja 
vaišintoją, savo namuose laikytų 
neilgiau kaip 7 minutes. Be to, jis

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside

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

— $3.00.
Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai pa
imame pamokai iš namų. Vė
liausios laidos automobiliai — 
standartiniai ir automatiniai.

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 ąustiprinančia 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 Pearles Garlic (česnakas) turi 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės 4r šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate visko, ką 
šis veismingas augalas teikia. Adam Garlic 
Pcarles (česnakas) yra be kvapo ir be sko
nio — lengvai priimamoje kapsulių formoje.

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

nrCTAn A kl AC Nanjai dekoruotos patalpos, valgiai garai- KC3 I UKAIX Aj narni prityrusiu virėju iš šviežiu produktu
/* n w> a tf europietiško skonio.R V i A VISI maloniai kviečiami atsilankyti 

Atidaryta nuo 7 vai. ryte iki 9 vai. vakaro.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. • Telefonas LE. 6-4393 

Savininkė Oiga Compagnin.

Jei atvyksite į Sudbury, apsistokite 
NEW ONTARIO MOTELYJE.

kavwberyje. 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.

V aistai Lietuvon!
WILTMAI’S Wm WMib

Tėvelių žiniai
Skautiškas darbas pradėtas. Tė

veliai, jei Jūsų vaikučiai nori bū
ti skauiai-tės, prašau užregistruo
ti pas tuntininkę D. Keršienę — 
tel. LE. 6-2781. Į skaučių eiles 
priimamos nuo 6 metų amž. mer
gaitės. Taip pat mergaitėms, ku
rioms patinka vasaros metu pa- 
buriuoti, mėgėjas vandens, pra-. ..- ... _r
šau užregistruoti i jūrų skautes I pabrėžė, jog pilnai suprantąs 
nuo 11 m. amž. tuo pačiu tele- 
fonu. Tuntininkė.

Kariuomenės šventė
Toronto kolonijoje švenčiama 
lapkričio 22 d. Meninei progra
mai atlikti pakviesta sol. V. Že- 
melytė ir sol. B. Marijošius, o pa
skaitai pakivestas vienas neprikl. 
Lietuvos generolų, kurio sutiki
mas dar negautas. Šventės minė
jimą ruošia komiisja iš savanorių 
atstovo prof. A. Zubrio, ats. ka
rių — K. Aperavičiaus, šaulių J. 
Jankaičio, apyl. vald. — kun. P. 
Ažubalio ir B. Saplio. Komiteto 
pirm. — J. Jankaitis. Patirta, kad 
kariuomenės šventė šiais metais 
bus praturtinta kūrėjų savanorių 
vėliavos pašventinimu.

Prancūzų kalbos kursai viešo
sios bibliotekos skyriuose ir šie
met vyksta: Deer Park skyr. — 
40 St. Clair E. — pirmadieniais 
8-9.30 v.v. jau pramokusiems; 
G. H. Lock Memorial skyr — 
3083 Yonge St. — taip pat pir
madieniais 8 - 9.30 v.v. pradedan
tiems ir pažengusiems. Užsirašyti 
per YMCA — 2303 Yonge St., 
tel. HU. 5-0447.

Viešnia iš Lietuvos
Pereitą savaitę Toronte pas sa

vo bičiulius pp. Ir. ir A. Ropes 
lankėsi iš Čikago^atvykę pp. Emi
lija ir Marius Kibios. Ponia Emi
lija tik šių metų balandžio mėn. 
iš Lietuvos — iš Krekenavos su 
sūnumi atvyko pas vyrą į Čikagą. 
Savo bičiulius Toronte ji aplan
kė pirmą kartą. Ta proga pp. Ro
pės savo puošnioje rezidencijoje 
šeštadienio vakare suruošė puikų 
priėmimą, kuriame dalyvavo apie

ir artimieji išžudyti arba įkalinti 
anapus geležinės uždangos.

Ryšium su tuo torontiškis Pr. 
Alšėnas kohimnistui išreiškė pa
dėką. Jo laiškas, užvardintas 
“Tumpane Realistic”^ buvo iš
spausdintas “The Telegram” spa
lio 6 d. laidoj. Padėkoj tarp kitko 
rašoma: .. Dėkoju jam labai 
nuoširdžiai už tokią realią ir dina
mišką kolumną apie Chruščiovo 
vizitą ir apie jausmus tų naujųjų 
kanadiečių, kurių šeimos ir arti
mieji išskersti Kremliaus paverg
tuose kraštuose. Jų skaičių net 
sunku išvardinti. Aš pats ir mano 
tautiečiai, lietuviai, esame jam la
bai, o labai dėkingi”.

dijo programoje ir specialiu aktu 
-koncertu Prisikėlimo parapijos 
salėje.

Minėjimo aktą atidarė apylin
kės valdybos ir šio minėjimo ren
gimo komiteto pirm. L.Tamošaus- 
kas, kaip ir visada’, brandžiu žo
džiu. VKLS C. Vald. pirm. K. Ba
ronas, iš pradžių nusistebėjęs, 
kad iš tokios didelės kolonijos į 
minėjimą tesusirinko tiek nedaug 
tautiečių (buvo gal apie porą šim
tų), priminė'reikalą paremti Len
kijoje gyvenančius lietuvius ir 
pristatydino dienos kalbėtoją adv. 
St. Lazdinį, svečią iš Cleveland©, 
kuris savo kalboje plačiai ir įdo
miai aptarė lenkų pogrindinę 
veiklą Vilniaus krašte vokiečių 
okupacijos metu. (Ji bus išspaus
dinta “TŽ” ištisai. Red.).

Koncertinėje dalyje pasirodė 
sol. V. Bigauskas su dviem dai
noms, berods, pirmą kartą toron- 
tiečių girdėta sol. J. Sriubiškie- 
nėė, auditoriją maloniai nuteiku
si trim lietuviškom dainom, ir To
ronto Vyrų Kvartetas su trim dai
nom pasirodęs bene pirmą kartą 
su savo naujuoju vadovu muz. St. 
Gaflevičiu, kuris taip pat akom
panavo ir savo mokinei sol. Sriu- 
biškienei, ir sol. Bigauskui.

Prie įėjimo aukų surinkta $97.
Policija, pradėjusi aiškinti siun 

tinių siuntimo į SSSR reikalą, 
daro reviziją ir šio biznio mono
polinėje “Ukrainska Knyha” Co.

The Telegram, rašydamas apie 
policijos susidomėjimą siunti
niais į Sov. Sąj. pamini vienos lie
tuvių šiemos parodymą, kad už 
$29,39 vertės siuntinį muito ir 
persiuntimo išlaidų susidarė $35, 
52. šitokie duomenys, be abejo
nės, labai nustebina tuos, kurie 
su tais reikalais nebuvo susidūrę.

yra pasivadinusi Duquese univer
siteto Pittsbufghe studentų šokė
jų grupė, įsiteigusi 1837 m. Ji 
su gastrolėmis yra jau apvažia
vusi daugelį Amerikos, Europos 
ir net Kanados miestų, bet į To- 
orntą spalio 24 d. atvyksta pirmą 
kartą. Jie 8.20 vai. v, Massey 
Hall išpildys plačią programą 
įvairių Europos tautų šokių, jų 
tarpe ir lietuvišką piršlio polką, 
polką ir du tautinius šokius: Dži- 
gūnas ir Našlio Jonkelis.

Tamburitzininkų vardas yra 
kilęs nuo pietų slovakų muzikos 
instrumento tamburitza. Grupė 
daugiausia šoka slaviškus šo
kius, tik retkarčiais įmaišydama 
kitų. Ir ši kartą greta rusų, ukrai
niečių, bulgarų ir lenkų bus šo
kami dar vengrų, rumunų ir lie
tuvių šokiai.

SLA 236 kuopa 
praeitą sekmadienį Liet. Namuo
se paminėjo kuopos 25 metų su
kaktį. Susirinkime buvo apžvelg
ta organizacijos savišalpinė ir kul
tūrinė veikla, kiek kokių vaidi
nimų buvo pastatyta ir kokiomis 
progomis. Jų tikslas buvo puoselė 
ii atsineštą lietuvišką kultūrą ir 
sudaryti sąlygas priaugančiai kar
tai nenutolti nuo lietuviško žo
džio ir papročių. Buvo stengtasi 
išlaikyti ir lietuvišką mokyklėlę, 
prie kurios ši kuopa nemažai pri
sidėjo. Platesnis kuopos gyveni
mo aprašymas greit pasirodys ju- 
bilėjiniame leidinyje.

Susirinkimas ponių rūpesčiu^ 
buvo atžymėtas kavute. Tarpe 
gausių skanumynų atsirado ir ju- 
bilėjinis O. Indrelienės tortas.

Narys Juozas Aukštikalnis, dir
bąs miškuose, yra susirgęs.

Jungtinių Tautų savaitė šiemet 
paskelbta spalio 18-24 d.d., pas
kutinę dieną skelbiant JT Die
na. Savaitės bėgyje bus įvarių pa
rengimų bei priėmimų JT idėjai 
populiarinti.

Mirties salos
(Tęsinys iš praeito nr.)

Kada Filemonas atvyko Į Solov- 
kas, atrodę, jog su juo atvyko ir 
Kristaus meilė i šias aslas, o taip 
pat — milžiniška neapykanta ko
munizmui. Kada jis sutiko Kris
taus sekėjus saloj, turėjo pripa
žinti, jog širdyje ir Sieloje — jie 
kartu su juo.. ..Jo patrauklumas, 
griausmingas Irisas ir didelis at
sidavimas Kristaus idealamas da
rė ji ypatingai'pavojingu komu
nistams Solovkų salose.

Vienok — jis niekad ir nieko 
nėra kurstęs iš kalėjimo pabėgti 
ar nevykdyti kalėjimo administ
racijos Įsakymų. Tas ir pagelbė
jo jam išlikti nelikviduotam. Už 
savo pamokomąjį žodį ir už dide-

30 asmenų. Miela j ai viešniai bi- IĮ populiarumą kalinių tarpe labai 
čiuliai įteikė atminimui dovaną, dažnai jam tekdavo buvoti karce- 
abiems svečiams buvo sugiedota j ryje, kur ypatingai sunkus rezi- 

I Ilgiausiu metu, o viešnia, kas kuo labai prastas maistas.
i J_ • • *_____ _______________________ x___ Kvcnim sn Filpmnnn nprkplm-domėjosi, papasakojo iš pastarų
jų metų gyvenimo Lietuvoje. 
Viešnia buvo labai sujaudinta šil
tu priėmimu, o šeimininkų vaišin
gumas ir taip maloni nuotaika il
gai išliks ir visų dalyvių atmin
ine. Kz.

SEVEN-UP
KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus ^gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
šviežus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

Ryšium sū Filemono perkeldi- 
nėjimu iš vienos į kitą celę, tenai 
pasitaikydavo ir širdį vęriančių 
nuotykių. Kada sargybiniai jį ves
davo per kiemą; o kiti dirbą kie
me kaliniai puldavo ant kelių, 
šaukdavo ir verkdavo, tardami:

— Filemonai, melskis, kad mes 
būtume išgelbėti! - -

Paskutinį kartą aš jį mačiau 
“Mali Zaičiki” saloj 1935 m. Jis 
stovėjo basomis kojomis ant di
delio akmens kalėjimo mūro pa
sienyje žvilgsnį įbedęs Anzer sa
los link. Jo plaukai buvo vėjo 
taršomi, o akys pilnos liūdesio. 
Jis priminė man didelį mamuto 
skeletą, kurį kartą esu matęs ma
žėjuje ... Pamatęs, kad aš stebiu 
jį, pasisuko ir nuėjo ...

Tuomet mus pasiekė žinia apie 
Kirovo mirtį. Maldos susiėjimo 
metu, viena Kristaus sekėjų sese
lė paklausė kitų:

— Ar jūs girdėjote, kad kažkas 
užmušė Stalino geriausią draugą 
ir, galimas daiktas, jo įpėdinį?

— Taip, jis yra užmuštas, — at
sakė kiti ir visi paliko tylūs.

— Taip, jis užmuštas, — įsikišo 
į kalbą ir Filemonas. — tačiau 
kodėl jūs tokie tylūs pasidarėt? 
Užmuštas, ačiū Dievui. Tik gaila, 
kad jie neužmušė paties vyriau
siojo antikristo...

Dviems dienoms praėjus, vieną 
tamsų vakarą, prie tų barakų pri
važiavo dvejos rogės pilnos gink
luotų GPU narių, vadovaujamų 
jau mums pažįstamo buv. kuni
gaikščio Trubetskoj.

Prasidėjo tardymas. Pirmiau
sia Filemonas buvo išskirtas ir 
kažkur atskirai uždarytas. Buvo 
apklausinėjami broliai ir seserys 
Kristaus sekėjai. Klausimas bu
vo šitoks:

— Ar sakė Filemonas, kad ačiū 
Dievui, jog Kirovas užmuštas? Ir, 
ar sakė, kad gaila, jog jie neuž
mušė paties vyriausiojo antikris
to Stalino?...

Visi Kristaus sekėjai tylėjo 
kaip žemė, nieko į klausimus ne
atsakė, kaip paprastai...

Pagaliau, buvo atvestas pats Fi
lemonas. Visu akivaizdoje jam 
buvo pastatyti tie patys klausi
mai:

juos visus ir atsakė:
— Taip, sakiau .. .
Kristaus pasekėjai visi pradėjo 

verkti...
Tada viena iš vyresniųjų sese

lių atsistojo ir su ašaromis akyse 
tarė: ■ ■ ■ ■ c :

— Kas iš šitame barake gyve
nančiųjų esate Judas? Palikite 
jus mus vienus, o mes jums atlei
sime, kaip Kristus atleido ...

Filemonas' buvo išvestas ir tą 
pačią naktį... sušaudytas...

Epilogas
Aš stoviu nūdien tvirtai atsirė

męs kanadiškosios žemės ir min
timis nuklystu į tas siaubo dienas, 
praleistas raudonųjų kalėjimuo
se ir Solovkų (vadinamų Mirties 
salomis) cėlese. Džiaugiuosi ištrū
kęs iš šėtono nagų. Džiaugiuosi 
taip, kaip gali džiaugtis tas, kuris 
išgėrė tą kartybių taurę ir ją pri
simena su pasibaisėjimu ...

Sovietų Sąjungoj, ypač tuomet, 
žmonės buvo šaudomi, tarytum 
musės. Ir šaudomi nevien tik ma
žieji, bet naikinami buvo ir dideli 
“tūzai”, kaip: Bucharin, Rakovs- 
ki, Piatakov ir šimtai kitų.

Kaliniai tuomet buvo šaudomi 
už menkiausius prasižengimus. 
Tai darydavo prižiūrėtojai—“pa
sikėsinimo pabėgti”, “sabotažo”, 
“agitacijos prieš valdžią” pre
tekstais ir pan. Didiesiems buvo 
taikomi išgalvoti nusikaltimai.

Nežiūrint tokių baisenybių, cė
lese ir barakuose pasitaikydavo 
geležinės dvasios žmonių. Jais ga
lima skaityti visus Kristaus sekė
jus, atskirai tokį Filemoną, kurio 
aprašymui skyriau daugiau vie
tos. Būdavo ir daugiau panašių. 
Prisimena man dar vienas — Mi
ša Kriukov. Kartą jis pamatė, jog 
du kaliniai beveik be jokios prie
žasties prižiūrėtojų buvo nušauti 
barakų kieme, prieš visų kitų 
akis. Miša už tai paskelbė bado 
streiką ir parašė raštą sovietų vy
riausybei. Jis tą raštą rašė nieko 
nevalgydamas ir nusilpęs gulė
damas ant nuogų lentų barake. Iš 
to rašto, vadinamo “atviru laišku 
vyriausybei”, teatsimenu tik pa
baigą, kur buvo cituojamas V. 
Majovskis:

’’Jūs galite sušaudyti mane, 
pririšę prie stulpo, 
Manęs nepakeisite ...
Jeigu jūs norit, aš galiu netgi

S. PIDHAINY
Išvertė Pr. Alšėnas

dinamą garsiu vardu — “politi
nės izoliacijos celė”...

Pabuvęs toj skylėj be jokio ju
dėjimo, su labai maža šviesos ir 
tyro oro, buvau išleistas su plau
čių uždegimu ir kitokiomis svei
katos komplikacijomis. Jie mane 
pasiuntė į juoduosius barakus, 
prie upės Vyg, kurie — be jokių 
pretenzijų — buvo vadinami 
ligonine. Matyt, kažkodėl jie dar 
nenorėjo, kad numirčiau. Tuomet ■ 
jau tesvėriau tik 54 svarus ...

Ligoninėj gulėjau su karščiu ir 
kliedėdamas. Visi manė, kad ke- 
letos dienų bėgyje mirsiu. Per 
nedidelį barako langutį, beveik 
kas rytas matydavosi išgabenami 
iš vadinamosios ligoninės kalinių 
lavonai. Vienok aš kietai nusista
čiau dar... nemirti. ■ - .

Kai mane išrašė iš ligoninės, 
buvau pasiųstas vėl naujon salon, 
vadinamon Yurev. Po to dar dau
geli salų ir daugelį darbų teko 
praeiti Solovkų salų grandinėj, 
kai pagaliau tarytum žaibas iš 
giedro dangaus pasklido žinia 
apie Stalino draugiškumo sutartį 
su Hitleriu. Sutartį pasirašius ir 
mes gavom kitokį vardą. Niekas 
mūsų nebevadino “fašistiniais šu
nimis”, tik didelio pykčio atvejais 
— “liaudies priešais”.

(Bus daugiau)

Adv. St. Lazdims, atvykęs iš 
Clevelando kalbėti Vilniaus die
nos minėjime Toronte, pereitą 
šeštadienį aplankė ir “TŽ” redak
ciją ir apžiūrėjo “Žiburių” spaus
tuvę.

Kanados kompozitorių dainų 
rečitalis įvyks spalio 18 d., šį sek
madienį, Muzikos bibliotekoje — 
559 Avenue Rd., 4 vai. p.p.

Sukeitė žiedelius
Spalio 3 d. Prisikėlimo bažny

čioje sukeitė aukso žiedelius ži
nomi ir mieli, senų imigrantų sū
nus advokatas Vytautas Alksnis 
(nuolat skelbiami “TŽ”) ir naujų 
imigrantų dukrelė Birutė Lavi- 
šauskaitė' Vestuvinė puota įvyko 
prabangiai ištaigingose Union 
Station OK Rooms dviejose sa
lėse. Tarp 200 naujų ir senų lie
tuvių ateivių maišėsi ir labai retų 
svečių iš kitų Kanados ir Ameri
kos miestų bei vietovių, kurių 
malonumui grojo puiki šokių 
muzikos kapela, kai antroje salė
je, vadovaujant B. Naujaliui, 
linksminosi svečiai.

Tenka pasidžiaugti tokiomis 
šeimomis, kaip Alksnių. Jie be 
pagyrimų ir triukšmo lietuvišku
mą palaiko. Pp. Alksniai išaugino 
du sūnus ir dukrelę. Visi vaikai 
lankė lietuvių kalbos vakarinius 
kursus. Dukrelė Adelė sukūrė lie
tuvišką šeimą su nauju imigrantu 
lietuviu Juška. Ji dirba labai at- 
kingose pareigose “Daily Star” 
redakcijoje. Sūnus Petras, tiesa, 
vedė kanadietę, bet ta jau baigia 
sulietuvėti. Ji irgi dirba “Daily 
Star” redakcijoje. Dabar vėl ad
vokatas Vytautas, pagal tėvų pa
vyzdį, sukūrė grynai lietuvišką 
šeimą. Ir puotoje mažai anglų 
kalba buvo girdima. Net gimę 
Amerikoje nebandė kalbėti ang
liškai. Kaip pavyzdį norėtųsi pa
minėti ponią Elizabeth De Molies 
— jau trečios kartos Amerikos 
lietuvių šeimą visai puikiai kal
bančią lietuviškai. Jų sūnus, tik 
ką grįžęs iš aviacijos karo tarny
bos Vokietijoje, Robert ir jo gra
žuolės seserys Frances ir Rita pui
kiausiai kalba lietuviškai ir net 
nesupranta, kaip galima nemokė
ti lietuviškai? ’’Mes ten visi kal
bam lietuviškai”, pareiškė Rober
tas, išaiškinęs, kad jų pavardė 
paeina iš Damulis, kažinkaip ne 
suanglėjusi, bet suprancūzėjusi.

Tenka palinkėti naujai porai 
asmeniškos laimės ir tęsti lietu
viškumą jų tėvelių pavyzdžiu.

Svečias.

įVažiavimo mokykla 
WALD!

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

Kas keliatės į kitę 
butę ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435
BR. ST0NČ1US

Piano it Grand-Piano 
specialistas 

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

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

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

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Kurio nors tūzo ženklu, 
Kad jums būtu lengviau patai
kyti, Kai šaudysit mane ...” 
Aš netikiu, kad kas nors būtų 

piešęs tūzą ant Mišos kaktos, nes 
enkavedistai žmones šaudydavo į 
pakaušį. Miša buvo sušaudytas, 
bet ne mūsų saloj, kitoj, kuri va
dinasi Idel...

Keletą savaičių vėliau, lydimas 
dviejų sargybinių, buvau perkel-

liniai nusiminę sakė sudiev... 
Tada buvau dar jaunas ir; nežiū
rint mano ilgos barzdos, kuri ma
ne sendino, dar labai norėjau gy
venti ...

Aš labai sunkia širdimi palikau 
14-tąją sekciją... Tačiau stebuk
lu atsitinka ... Vietoj sušaudė,

Siunčiame D A eTI I sudarytus ir apdraustus ivai-
paprastu ir Vlv V r I V rius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams h* 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 ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINE IŠTAIGA: ’

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

105 Cannon SL E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Penia V. Jurattfe. 1 
94 Douglas St- Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315. Penia M.
1792 WHtehafl Drive, London, Ont Td. GL. 14821. Ponas K. Kudukis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo
ryto Hd 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL
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Užliūliavę pasaulį nori 
nušluoti Vakarę Vokietiją

V. VOKIETIJOS KARO MINISTERIS SAKO APIE CHRUŠČIOVĄ

Rašo ERIC GEIGER
Dabar vienas įtakingiausių džiųjų pasitarimus. Tada jis te- 

Adenauerio kabineto narių, karo buvo ministeriu be portfelio. Bu- 
ministeris Franz Joseph Strauss, vo laukiama, kad jis bus griežtai 
tik pereitą savaitę baigęs savo vi
zitą Kanauoje, vienas iš minimų 
kandidatų Į Adenauerio įpėdi
nius, mano, kad paakintas savo 
kelionių po JAV pasisekimo, N. 
Chruščiovas dabar sukoncent
ruos savo dėmesį, kaip nušluoti 
demokratinę Vakarų Vokietiją.

Savo dviejų savaičių viešėjimo 
Kanadoje metu Strauss turėjo dvi 
spaudos konferencijas ir susitiki
mo su tautiečiais metu vokiečių 
Rathskeller restorane pasakė ilgą 
kalbą. Pasak jo, “nėra jokios abe
jonės, kad jis norės mus sunai
kinti, kai jo nuomone, jis jau yra 
užliūliavęs vakarų sąj.ungininkus, 
ir kad jų būkštavimai dabar jau 
mažesni, negu buvo prieš keletą 
savaičių”. Sovietai panaudosią vi
sas priemones, kad sunaikintų 
Bonnos vyriausybę ir išardytų 
Vakarų sąjungą Europoje.

Min. Strauss nuomone, Chruš
čiovo nuotaikos ypatingai paki
lę po to, kai amerikiečiai i jo vi
zito pabaigą pasirodę šaltesni — 
palankesni. “Viskas, ką mes šian
dien galime daryti, tai tik mels
tis, kad amerikiečiai ir visas ki
tas Vakarų pasaulis nepasiduotų 
šitai naujai pavojingojo komunis
to kūdikių bučiavimo taktikai”— 
sakė Straussas. Jo nuomone, ko
munistų kampanija Bonnos vy
riausybei sunaikinti dabar su- 
stiprėsianti.

Kresnutis bavaras, 44 m., buvęs 
istorijos mokytojas ' Miunchene, 
yra laikomas nesutaikomu komu
nizmo priešu, dažnai griežtesniu 
net už pati Adenauerį. Tai pasi
reiškė pvz. pereitos didžiųjų kon
ferencijos Ženevoje metu, kada 
Adenaueris paskelbė pareiškimą 
švelniai užginanti jų nutarimus, 
Straussas Miunchene pasakė kal
bą, kurioje žiauriai iškritikavo di-

perspėtas, betgi Adenaueris jam 
pavedė V. Vokietijos ginkluotų 
pajėgų organizavimą.

Prieš porą metų vykusios rin
kinės kampanijos metu atėjęs į 
komunistų prisigrūdusį Miunche
no Hofbreuhaus Straussas sukė
lė didžiausias muštynes, kokių ne
buvo buvę nuo tų laikų, kai Hit
leris Varė savo kampaniją prieš 
1933 m. Prasidėjus muštynėms 
tarp komunistų ir jo šalininkų, jis 
paspruko per šonines duris svei
kas, bet jo žmonai vienas komu
nisto paleistas bokalas kiek pra
skėlė galvą.

Ir čia Toronte jis pasirodė ori
ginaliai. Vykdamas į oficialų ban
ketą, jis nusprendė užsukti į 
Rathskellerį išgerti bokalą miun- 
cheniško alaus. Čia jis buvo pa
sveikintas dviejų torontiečių vo
kietaičių, kurios visą vakarą buvo 
laukusios, norėdamos jam įteikti 
Toronto prisiminimui dovanėlę. 
“Na, tai ūžtelkim!”, — nusprendė 
ministeris, pakvietęs kartu pasi
likti ir jį lydėjusią kanadiečių bei 
vokiečių generolų ir pulkininkų 
grupę. Ir tai užtruko iki ryto.

Rathskelleris, žinoma, greit pri
sipildė. Kaikas iškėlė tostą ir už 
“sekantį mūsų kanclerį”. Jis pa
purtė galvą, bet yra daug žmonių, 
kurie tuo tiki.

Jau kuris laikas, kai pažįstami 
ar ir bičiuliai kur nors sutikę šį 
Jūsų bendradarbį, be didelių įžan
gų tuoj ir pradeda klausinėti apie 
šv, Kazimiero parapijos " 
gėlės reikalus, lietuvių kovą už 
savąsias teises ir skundžiasi, kad 
mūsų katalikų spauda taip labai 
mažai informuojanti tais visais 
reikalais, jog norom nenorom tu
ri siekti kitų laikraščių informa
cijų, kurių daliai, nei tie katali
kiškieji reikalai taip rūpi, nebent 
taikosi priekabiauti, viską kreivai 
nušviesti, įžeisti mūsų tikinčuo- 
sius, na ir pačią religiją. Esą, jei 
laikai save katalikiškos spaudos 
nuolatiniu bendradarbiu, turi 
pats stengtis, rašyti redakcijoms 
ir raginti, kad tokiu opiu klausi
mu būtų žymiai daugiau infor
muojama, nesitenkinama lakoniš
komis žinutėmis, kviečiančiomis 
laikytis santūrumo, vengti išsišo
kimų, laukti, laukti, laukti...

Neturint nei mažiausių galimy
bių kalbėti vienų ar kitų katali-

AL. GIMANTAS

n-

ro parapija nebuvo tautinė. Kle
bonas kun. J. Kučingis oficialiai 
tvirtina, kad nėra buvęs sudary
tas parapijos steigimo aktas, ku
riame tautinis statusas būtų iš
reikštas, tuo tarpu komitetas 
tvirtina, kad šv. Kazimiero baž
nyčia 18 metų naudojusis tauti
nės parapijos statusu ir kad da
bar jis yra išaiškintas. Tam pa
remti esą visa eilė dokumentų bei 
parodymų. Jų vienas — telegra
ma, gauta iš Vatikano šv. Kazi
miero bažnyčios šventinimo pro
ga 1951. X. 8 d., kurios originalas 
skamba: “Occasion blessing new 
Lithuanian parochial church Ho
ly Father cordialy imports your
self parishioners paternal apos
tolic blessing pledge copious hea
venly graces favors (—) Montini, 
substitute”. Taip pat Los Ange
les arkivyskupijos oficiozas “The 
Tidings”, skelbdamas oficialų te
ritorinės šv. Kazimiero parapijos

tybai nesipriešintų, kaip lygiai ilgos kvotos iškėlė bylą buv. kri- 
niekas niekad nesipriešino įvai- minalinės policijos valdininkams

Nauja masinių žudymų Lietuvoje byla
(E) Prokuratūra Bielefelde po

Ravensbruck. — Čia pastaty
tas paminklas hitlerininkų kace- 
tuose nukankintoms moterims. 
Tame kacete esą žuvę 92.000 mo
terų ir vaikų. Paminklo atidary
mo iškilmėse dalyvavo apie 50. 
000 žmonių. '

Vašingtonas. — JAV išleidžia 
260 mil. dol. išmokėjimams, kad 
12 milijonų akrų žemės būtų ne
dirbama.

APATINIAI BALTINIAI

nuo 1868 metu
95-FO-6

Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nes tai laikys daugiau metų, 
augščiausios rūšies apatiniai 
baltiniai, išausti iš geriausių 

merino siūlų, garantuoja 
jums apsaugą ir šilumą. 

Beveik 90 metų patyrimo šiame 
darbe garantuoja jums, 
kad tai puikūs gaminiai. 

Išausti, kad laikytų, nesvarbu 
kiek kartų prosysite. 

Vyrams ir berniukams 
pagamintų ištisinių apatinių 

marškiniu ir kelnių.

Ui

Garsus

KURO ALYVA -ANGLYSf

Paskambinkite dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ

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

THE ELIAS ROGERS)
COMPANY LIMIT*.

2221 YONGE STREET • TORONTO. ONTARIO • HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metu.

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ 1$ TRAUKINIO

Važiuokite DABAR
Sumokėsite vėliau

Prodedont $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
menesių išsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pot gali būti fnonsuojomos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms, 
o CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI J RYTUS 

IR VAKARUS.

'Sl/P[K

onfinenfa/ ir ontinenfa/

C A N A D I A N* NATIONAL RAILWAYS

Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės ------
j Canadian National bilietų agentūras. ~~ 

90ZZZ

kiškų laikraščių vardu ir atsakyti (įkūrimą, š.m. gegužės mėn. 29 d. 
į priekaištus, šis bendradarbis rašė: ‘T ’ ’
ryžtasi pats Įsijungti į klausėju' 
eiles ir pats kantriai palaukti 
konkretesnio atsakymo, nes, iš
ties, reikia sutikti, katalikiškoje 
spaudoje tikslios ir platesnės in
formacijos jau seniai tenka pasi
gesti. Tokia bent jau šio rašėjo 
nuomonė. Dar daugiau. Atrodo, 
kad tolimesnis šv. Kazimiero pa
rapijos klausimo mūsų katalikiš
koje spaudoje lyg ir ignoravimas 
ar nepakankama informacija, pri-
ves (dalimi jau ir privedė), kad1 nai panaikintas, 
tuo puikiai pasinaudoja įvairūs 
Bažnyčios, o atskirais atvejais ir 
Lietuvos, priešai, nes tas reika
las pradėtas piktnaudoti kovai 
prieš religiją ir lietuvybę.

Susipažinkime su komitetu
Visa turint mintyje, teko pasi

stengti gauti bent kiek daugiau 
žinių iš galimai artimesnių šalti
nių. čia ir bus bandoma perteikti 
kaikuriuos patyrimus ir peržvelg
ti visą reikalą galimai objekty
viau. Skaitytojai jau žino, kad 
Los Angeles yra sudarytas ir vei
kia liet, katalikų organizacijų ko
mitetas šv. Kazimiero parapijos 
lietuviškosioms teisėms apsaugo
ti. Matyt, komitetas numato ilges
nį veikimą, nes turi spaustuvėje 
spausdintus blankus (lietuviška ir 
angliška antgalve), kuriame, be 
adreso, pateikta ir to komiteto 
sudėti. Kiekvienam Įdomu pa
tirti, kurie asmenys ir kurias or
ganizacijas atstovaudami jie su
tiko įeiti Į minimos institucijos 
sudėtį. Štai sąrašas: pirm. — V. 
Kazlas, Am. Liet. R. Katalikų Fe
deracija, P. A. Raulinaitis. vicep. 
šv. Kazimiero choras, sekr. D. Ka
raliūtė, Stud. Ateitininkų Sąjun
ga, ižd. A. F. Skirius, Vyčių Sen
draugių kuopa; valdybos nariai: 
G. Valančius, Susiv. Liet. R. Kat. 
Amerikoje, L. Valiukas, Lietuvos 
Vyčių kuopa, I. Medžiukas, Atei
tininkai Sendraugiai, P. Raulinai- 
tienė, Liet. Kat. Moterų Sąjunga. 
Toliau sėkmingesniam komiteto 
darbui vykdyti, yra visa eilė ko
misijų: informacijos, ryšių ir fi
nansų. čia dirba: J. Gobis, J. Ko
jelis, A. Polikaitis, J. Tininis, J. 
Andrius, A. Dabšys, J. Jodelė, V. 
Pažiūra, J. Ąžuolaitis, B. Brazdžio
nis, J. Kiškis, F. Kudirka. A. Ski
rius, B. Starkienė, F. Žukauskas. 
Tš pavardžių galima spręsti, kad 
komitetas yra tikrai darbingas ir 
atstovauja Los Angeles liet, ka
talikiškąją visuomenę. Buvo siųs
tos delegacijos, rašomos petici
jos ir Įvairūs raštai, bet iki šiol 
dar nesusilaukta jokių pozityvių 
rezultatų.

Praeitis ir dabartis
Šv. Kazimiero parapija, įveikus 

didžiules kliūtis, buvo Įkurta prel. 
J. Macijausko 1941 m. Iki 1949 
m. parapijos augimas buvo lėtas, 
mat, trūko žmonių ir lėšų ir tik 
per paskutinį dešimtmeti parapi
jos nuosavybė buvo vertinama 
apie $40.000. š.m .gegužės mėn. 
Los Angeles arkivyskupas Fran
cis J. kardinolas McIntyre lietu
vių parapijai priskyrė teritoriją 
ir ' pavertė teritorine parapija. 
Kardinolo nuomone, šv. Kazimie-

PIGIAUSI

siuntiniai
| 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.

Janiąue Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt

rtoms parapijos statyboms ir baž
nytinių tunų įsigijimui.

Kad jie būtų nevieni
Atrodo, kad čia jau prieinama 

prie didelės reikšmės, gal net 
principinio klausimo, kuris lie
čia ne vien tik Los Angeles, bet 
gali pasitaikyti ir kitur. Niekas 
negali pasakyti, kada ir kur iškils 
naujas panašus atvejis, tad neti
kėtumams geriau būti iš anksto 
pasiruošus. Laimėjus principinę 
ir pirmąją kovą, jau bus žymiai 
lengviau susitvarkyti, jei kada 
nors pasitaikytų naujų nesklan
dumų kalbamoje plotmėje. Ir tai 
yra pirmoje eilėje mūsų pačių, 
lietuvių katalikų, reikalas.

Paskutinis žodis nėra tartas
Jei šio bendradarbio turimos ži

nios yra patikimos, šis tas jau yra 
pasiekta. Pvz. šv. Sosto nuncia
tūra Vašingtone yra parašiusi kar
dinolui Mcintyre laišką, kuriame 
kviečiama persvarstyti savąjį nu
sistatymą lietuviškos šv. Kazimie
ro parapijos reikalu. Tai yra gana 
daug. Jei ir čia nebūtų pageidau
jamų rezultatų, yra išdirbtas pla
nas ir vienas mūsų įtakingas dva
siškis pažadėjo bandyti visus ga
limus kelius pačioje Romoje. Tai
gi, pats paskutinis žodis dar nė-

: “Fr. John Kučingis will 
continue as pastor of St. Casimir, 
which was established in 1941 as 
a Lithuanian national parish”. 
Taip pat, yra gerai žinoma, kad 
iki š.m. gegužės mėn. parapijai 
negalėjo priklausyti (formaliai) | 

'ra tartas ir dar nebūtų jokio pa
grindo tarti, kad lietuviai yra pra
laimėję šią taip svarbią kovą už 
savosios parapijos teises.

Red. — “TŽ” šiuo reikalu esa
me jau informavę skaitytojus. 
Esant taip toli nuo Los Angeles 
sunku yra orientuotis vietinėj 
painiavoj, juoba, kad ji iš abiejų 
pusių nevienodai nušviečiama. Iš 
mus pasiekusių informacijų vis- 
dėlto matyti, kad pačių lietuvių 
nesutarimas paveikė vietos arki
vyskupo nusistatymą tautinės pa
rapijos nenaudai. Atrodo, iš vie
nos ir kitos pusės būta pasikarš-

joks nelietuviškos kilmės ameri
kietis. Iš šių faktų pakankamai 
aišku, kad nuo pat Įkūrimo para
pija turėjo ir turi tautinį statusą, 
kuris šiuo metu, bandomas neigti 
ar net arkivyskupo dekretu laiki-

Ewald Sudau ir Herbert Schmidt- 
ke, kurie abu karo metu ėjo parei
gas Tilžės gestapo įstaigoje. Jie 
kaltinami dalyvavę masiniuose 
gyventojų žudymuose Lietuvos 
pasienio vietovėse. Sudau Augus
tave 1941 m., Schmidtke Palan
goje, Kretingoje, Gargžduose ir 
Vilkaivškyje 1941 m. ir 1942 m.

Akciją vykdė turėjusi savo 
būstinę Tilžėje “Einsatzkoman- 
do”. Tos komandos baisus vaid
muo Lietuvos miestuose ir mies
teliuose karo metu jau buvo nag
rinėtas pereitais metais Ulmo by
loje, kurioje 10 teisiamųjų buvo 
rasti kalti dalyvavę apie 5.000 
Lietuvos piliečių nužudyme (lie
tuvis Jakys buvo nuteistas 7 me
tais sdk, atimant pilietines teises 
5 metams).

Nagrinėjant tąją bylą paaiškė
jo, kad anų masinių žudymų Lie
tuvoje dalyvių skaičius yra dides
nis ir netrukus seks dar kitos pa
našios bylos.

Buv. Kauno gestapo vadas 
nelaukęs teismo pasikorė 
Ludwigsburge prie Stuttgarto 

yra visos Fed. Vokietijos centrinė 
įstaiga — prokuratūra nacisti
niams nusikaltėliams išalkinti ir 
jiems bylas iškelti. Ji sudaryta 
po to, kai Ulmo byla apie masi
nius žudymus Lietuvoje parodė;

jog dar yra nemažai nusikaltėlių 
nenubaustų už įvykdytas nacių 
laikais žmogžudystes. Toji cent
rinė įstaiga, ištikinusi kurį nors 
kaltininką, perduoda jo bylą ati
tinkamos apygardos teismui.

Ta pati įstaiga išalkino šiemet 
ir buvusį Kauno gestapo ivršinin- 
ką SS Standartenfuehrerį Jaeger, 
kuris pagal savo turėtas pareigas . 
skaitomas vienu žymiausiu ma
sinio naikinimo akcijos veikėju. 
Jo vaidmuo buvo išryškintas jau 
Ulmo byloje. Joje t.k. paaiškėjo, 
kad Tilžės egzekucijos komanda 
varžėsi su Kauno SS vadu Jaege- 
riu dėl kompetencijos vykdyti eg
zekucijas anuometiniame Lietu
vos pasienyje. Jaeger laikė, kad 
“akciją vykdyti” Lietuvoje esą jo, 
o ne Tilžės komandos kompeten
cijoje. Kokie baisumai tada Lie
tuvoje vyko, Jaeger kartą prisi
pažinęs: “Aš nebegaliu naktį 
miegoti... Mane persekioja nu
žudytųjų vaizdai. Būdamas atos
togose, nebedrįsau savo vaikų pa
liesti, vis'man vaizduodavosi nu
žudytųjų vaikų veidai”.

Jaegeris po karo ilgus metus 
slapstėsi svetima pavarde ir klas
totais popieriais. Ilgą laiką jis 
buvo Heidelbergo vieno viešbučio 
paprastu tarnu. Išaiškintas ir su
imtas, šią vasarą kalėjime pasi
korė. Prokuratūra tos savižudy
bės ilgą laiką neskelbė (bylos aiš
kinimo sumetimais).

Tautinės užgaidos, ar...
Kardinolo ir klebono nuomone, 

čia pirmoje eilėje reikia žiūrėti 
Dievo garbės ir sielų gerovės, bet 
ne tautinių užgaidų. Tuo tarpu 
komitetas galvoja, kad naująja re
forma nei vieno čia minėtų tiks
lų nepasiekta ir gaunasi kaip tik 
priešingi rezultatai. JAV katali-
ku istorija pilna pavyzdžiu, ro- čiavimų, nesitarimo su liet, vys- 
dančių, kad teritorija nėra vie- kupais, kurių moralinė įtaka turi 
nintelis pagrindas parapijoms iš- savo reikšmę. Reikia tikėtis, kad 
silaikyti ir visiems uždaviniams 
vykdyti. Šv. Kazimiero .parapija 
buvo Įsteigta lietuvio ir lietu
viams, ji išaugo ir visą laiką kles
tėjo lietuviškomis rankomis, šir
dimis ir pinigu remiama. Parapi
jos pirminis uždavinys buvo tar
nauti lietuvių kilmės tikintie
siems.

Kaip ten su ta mokykla?
Kaikurioje mūsų spaudoje pa

sirodė ne visiškai tiesą atitinkan
čių žinučių apie riaujosios mokyk
los* statybą ir ryšium su tais rei
kalais iškylančias problemas. Ko
mitetas turi kitokią nuomonę, bū
tent,. jis siekiąs tik šv. Kazimiero 
parapijos statuso ir teisių grąži
nimo. Tai ir viskas. Gi mokyklos 
klausimas iškilo tik kaip šio teisių 
panaikinimo išdava. Grąžinus tau
tini statusą, niekas mokyklos sta

vietos lietuvių sutarimas bus at
statytas ir byla bus išspręsta pa
lankia prasme. Gaila, kad visi 
duomenys apie parapijos kūrimą
si tebėra nepaskelbti ir faktų pa
dėties vertinimui yra per maža.

Otava. — Naują atomini cent
rą Kanadoje nutarta pastattyi 
Manitoboje, nes Chalk River 
(135 myl. į vakarus nuo Otavos) 
toliau plėsti esą nebegalima.

Varšuva. — Mirti nuteisto buv. 
Rytprūsių gauleiterio, karo me
to Ukrainos komisaro apeliacija 
augšč. teismo bus sprendžiama 
lapkričio 4-7 d.d.

Londonas. — Lenkų egzilinio 
prezidento pavaduotojas Eust. 
Sapieha dėl senatvės atsistatydi
no. Jo Įpėdiniu paskirtas Al. Za- 
wisza.

WINNIPEG, Man.
Tautos šventę Winnipego lie-1 tautinius ženkliukus už kuriuos 

tuviai paminėjo rugsėjo 13 d., 
sekmadienį. Pamaldų metu J. De- 
mereckas laikė Lietuvos tautinę 
vėliavą, o prie jos garbės sargy
boje stovėjo Daubaraitė, Zavads- 
kaitė ir dvi sesutės Jančiukaitės. 
Klebonas pasakė dienai pritai
kintą pamokslą. Giedojo bažnyti
nis choras, vadovaujamas Dan
guolės Januškaitės. Užbaigai 
choras sugiedojo Tautos himną.

Po pamaldų minėjimą šv. Ka- 
imiero bažnyčios parapijos sa

lėje, atidarė B-nės pirm. Mykolas 
Januška. Programai vadovauti 
pakvietė b-nės v-bos sekr. K. Stri- j 
.<aiti. I

Paskaitininkas agr. J. Mali- 
lauskas trumpais žodžiais apibu
dino šios dienos reikšmę ir ap
žvelgė Lietuvos praeiti. Toliau 
Lina Čingaitė, o po jos vargoni
ninkė Danguolė Januškaitė pianu 
išpildė keletą muzikos dalykėlių, 

iie įėjimo su aukų lapais stovė- 
'v Tautos Fondo atstovas Mečys 

šarauskas. Tautos Fondui su- 
lukia $54. Kstr.

Klaidos atitaisymas. “TŽ” Nr. 
37 Winnipeg, Man., koresponden
cijoje “Puikiai pasisekusi gegu
žinė” yra įsibrovusi klaida. Vie
toje “Aldona Balčiūnienė ir Tek- 
iė Timmermanienė pardavinėja

surinkta $28.84“, turėjo būti “Al
dona Balčiūnienė ir Jane Kun- 
caitienė ...” Ponios J. Kuncai- 
tienės dėl Įvykusios klaidos atsi
prašoma. Kstr.

Pranešimas. Pranešama, kad 
kad KLB Winnipego apyl. v-ba 
š.m. spalio 24 d.,šeštadeini, šv. 
Kazimiero parapijos salėje rengia 
banketą. Pradžia 8 vai. vak. Gros 
ukrainiečių orkestras, veiks bu
fetas su Įvairiais gėrimais, šokiai 
ir žaidimai. Valdyba.

Neseniai ne vienam teko skai
tyti /Naujienų” Nr. 207, rugsė
jo 8'd.,-korespondenciją “Palan
ga Manitoboj”, pasirašytą “Pakšt- 
iranka”.

Teisingai sako patarlė: “Miško 
paukštis i mišką ir žiūri”. Ir tas 
korespondentas dar iki šiol ne 
trupinėlio nėra pasitaisęs, kaip 
sparniukai buvo raudoni, taip ir 
paliko. ;

Kun. J. Bertašius visus savo 
parapijiečius gerbia vienodai, tik 
žinoma, vienus saisto stipresniais 
katalikais, kitus silpnesniais, bet 
tas, žinoma, iš esmės nieko nepa
keičia.

Kiek teko nugirsti, kleb. kun. 
J. Bertašius ir tą pati korespon
dentą pakvietė i parapijos pik- 

(Nukelta i 6 psl.)

'S:

Neleiskite

pinigams

pro pirštus

išslysti

CANADA SAVINGS BONDS
Tiems, kuriems sunku išlaikyti pinigus, tai 
yra patogus ir praktiškas taupymo būdas. 
CANADA SAVINGS BONDS (Kanados Tau
pymo Lakštai) yra saugus investavimas ir dau
geliu atžvilgių naudingas. Reikalui iškilus,

jie gali būti betkada iškeičiami kiekviename 
banke, gaunant pilną vertę ir dar palūkanas. 
Jie yra lyg doleriai su priklijuotais kuponais. 
Šiais metais jie yra dar geresni negu anks
čiau buvo.

CANADA SAVINGS BONDS moko dides
nes palūkanas negu iki šiol — 4.98 pro
centus metams, jei jie bus išlaikyti iki jų 
galiojimo laiko pabaigos. Jie yra šių ver
čių: $50, $100, $500, $1.000 ir $5.000. 
Iki $20.000 vertės naujos serijos gali būti 
įsigyta jų kiekvieno asmens (suaugusio 
ar mažamečio) arba investuotas mirusio 
žmogaus palikimas.

CANADA SAVINGS BONDS gali būti 
perkami grynais pinigais ar išmokėjimų 
būdu. Visi yra registruojami pagal pagrin
dinę vertę. Palūkanos mokamos kuponais 
jų laikytojui arba čekiu, jei to reikalauja
ma, ir jei turima didesnės vertės lašktai. 
Užsisakykite dar šiandien per savo darbo
vietę, arba per kiekvieną banką, investa
vimo agentą, stock brokerį, patikėjimo 
arba paskolos kompanijos.

GERESNI NEGU IKI ŠIOL I
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Lietuvių parapijos dešimtmečio šventė St. Catharinėje
Slovakų salėje, spalio 17 d.* šeštadienį - Page ir Welland gatvių kampas.
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I Iškilmingas Aktas. A. Rinkūno paskaita.
II Meninė dalis: Rochesterio Lietuvių Choras, vadovaujamas kompozitoriaus Juozo Strolios,

solistas VACLOVAS VERIKAITIS.
III Linksmoji dalis: groja puikus šokių orkestras, turtingi bufetai.

Visi iš visų kraštų kviečiami kuo širdingiausiai dalyvauti šioje didingoje šventėje! Pradžia punktualiai 6 vai. v.

Šventės proga iškilmingos 
pamaldos sekmadieni, 
spalio 18 dieną — 11 va
landą. Pamoksią pasakys 
buvęs pirmasis parapijos 
klebonas Tėvas Modestas 
Stepaitis, OFM.

e•
Niagaros pusiasalio 
lietuvių parapijos 
komitetas.

Pavergtoje tėvynėj e HLSK Kovas, šį šeštadienį, spalio 17 d>. Royal Connaught 
viešbutyje rengia pirmgjį Lietuviai pasaulyje

Atrastas senas kapinynas prie 
Kruvandos upelės Mičiurino kol
ūkio laukuose, Vilkijos rajone. 
Valstiečiai kasdami žvyrą ten ras
davo žalvarinių papuošalų, kirvių, 
ietgalių ir kt. radinių. Vietos kol
ūkio vadovai kapinynu nesidomė
jo ir toliau ji ardė, kol viešumon 
tą iškėlė korespondentas J. Ma
čiulis. Dabar keliamas klausimas 
kapinyną paimti kultūrinių pa
minklų apsaugos globon. Radiniai 
esą iš mūsų eros pradžios.

Kolūkiečiai tikri baudžiaunin
kai,, kurie nuo savo vargo negali 
pabėgti. Kaip kadaise baudžiau
ninkai negalėjo išeiti iš pono dva
ro, taip dabar kolūkiečiai negali 
išeiti iš kolūkio. “Tiesos” Nr. 208 
apie tai labai atvirai rašoma tei
sinant Rokiškio raj. “Jaunosios 
gvardijos” kolūkio brigadininką 
komunistą Bružą:

“Du kolūkiečio A. Vilko sūnūs 
sumanė pamesti kolūki. Brigadi
ninko J. Bružo rūpesčiu kolūkio 
valdyba ėmėsi žygių jiems sugrą
žinti. Tas pats atsitiko ir su J. če- 
poniene, kurios sūnus tingėjo 
dirbti kolūkyje...”

Kaip tai panašu i anuos bau
džiavos laikus. Juk ir tada pabė
gusius baudžiauninkus gaudydavo 
ne patys ponai, bet visokie jų tar
nai: tijūnai, vagoriai ir pan.

Vilniaus geležinkelio ligoninės 
kiemas ir parkas esą labai aplies- 
ti. Ligonims pailsėti esą maža 
suoliukų, ir tie sutrūniję, 6 parke 
ganosi kiaulės... “Tiesa”, Nr. 208.

Gera ir gražu gyventi Molėtuo
se, rašo-M. Simanavičiui į Brook- 
lyną brolis Jurgis iš Molėtų/ 
“Laisvė” laišką išspausdino rug
sėjo 22 d. Pasidžiaugęs, kad mies
telis jų labai išgražėjęs, kad daug 
naujų namų pastatyta, pagaliau 
prideda: “... mūsų kolūkis tai 
silpnas, tai už darbadienius, gau
nam mažai. Aš dirbu motoristu, Į 
dieną pusantro darbadienio Už
dirbu. Už darbadieni gaunu vieną 
kilogramą grūdų ir vieną rubli 
pinigais, žmona kolūkių neina, 
namuose maistą paruošia ir gyvu
lius prižiūri. . .”

Tikrai “puikus gyvenimas”, kai 
uždirba — jau specialistas — pus
antro kilogramo grūdų ir pusant
ro rublio i dieną. Per metus išei
na 450 klg. grūdų ir 450 rublių! 
Tikrai “gražus” gyvenimas.

Pasenusios mašinos esą gami- j 
narnos daugelio Lietuvos fabrikų, 
rašo ‘Tiesoje” J. Rusenko — Liet, 
ūkio tarybos technikinio skyriaus 
automatizavimo ir mechanizavi- 
mo grupės vadovas. Paminėjęs 
keletą Įmonių, gaminančių mo
derniškus Įrengimus, duoda atsi
likimo pavyzdžių. Ypač blogai esą 
žemės ūkio mašinų gamyboje. Ku
liamoji “Neris”, suprojektuota 
prieš daugeli metų ir visai pase
nusi, nepraktiška. Tas pat tinką 
pasakyti ir apie “Komunaro” ga
minamas dobilų kuliamąsias. Tos 
pat gamyklos grėbliai-kratytuvai 
netinką nei traktoriams, nei ark
liams traukti. “Labai paseno vė- 
tyklės-rūšiuotuvai “Triumfas” ir 
arklinės dobilų sėjamosios; kurias

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefono!: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Namq FU. 3-8928

gamina Alytaus “Ūkmašinos” ga- 
inykla”. Vilniaus šlifavimo stak
lių gamykla “Įpareigota įsisavin
ti” pasenusias stakles. Jų serijinė 
gamyba pradėta 1949 m. Kauno 
staklių gamykla tebegaminanti 
pasenusį varyklį SD-20 ir gręži
mo stakles 21-35. Baltijos laivų 
statyklų vidutiniai žvejų traleriai 
esą tebegaminami susenę ir t.t. 
ir t.t.
Kolūkių ūkininkavimą gerai api

būdina “Tiesos” Nr. 199 vedama
sis, kviečiąs mažinti gamybos sa
vikainą. Ten nurodoma, kad kai- 
kuriuose kolūkiuose žemės ūkio 
gaminių savikaina yra nepapras
tai augšta. Esą 1958 m. Pasvalio 
rajono kolūkių vieno centnerio 
grūdų savikaina buvusi 82 rub
liai, o Joniškio rajono — 122 rb. 
Veisiejų rajone grūdų centneris 
patiems kolūkiams kainavęs 119 
rublių, o Varėnos rajone net 193 
rublius. Pieno centneris patiems 
pasvaliečiams kainavęs 102 rub
lius, o joniškiečiams 124 rublius. 
Visi kolūkiai dabar parduoda 
valstybei savo gaminius vienodo
mis kainomis, dėl to jų pelnas 
esąs labai.nevienodas, o kaikurie 
kaikuriuos produktus turi par
duoti net žemiau savikainos.

Panevėžio kapinėse pastatytas 
paminklas karo metu žuvusiems 
K. Požėlos vardo grupės bolševi
kiniams partizanams. Ant betoni
nio piedestela stovi moteris su 
gėlių puokšte kairėje rankoje, 
dešinę laikydama uždėjusi ant 
greta stovinčio berniuko pečių.

LONDON, Ont.
Vienintelis šokių vakaras

“Pagaliau, atrodo, sulaukėme”, 
pasakė sunkiai atsikvėpęs vie

nas Londono lietuvis, išgirdęs, 
kad bendr. valdyba spalio 24 d. 
gražiojoj Odd Fellows Temple 
salėje, 555 Dundas St , kuri yra 
pagrindinė, miesto gatvė ir plen
to Nr. 2 tęsinys, rengia didelį šo
kių vakarą su trumpa programa, 
dalyvaujant vietos pajėgoms, 
viešniai —kontraltui iš Hamilto
no ir, gal būt, net trupei iš To
ronto su trumpa ir labai linksma 
komedija.

Salė yra prie pat benzino sto
ties “Rent a car” ir William St., 
vienas blokas i vakarus nuo Ade
laide St. Vakaro pradžia 7.30 v.v. 
ĖST laiku. Veiks loterija ir bufe
tas su vigų rūšių gėrimais.

Vakaro pelnas skiriamas nau
jai kuriamam jaunimo fondui, ku
rio tikslas —- remti prie bendr. 
valdybos organizuojamo jaunimo 
sambūrio veiklą. Visų mūsų 
troškimas — kad jaunimas būtų 
ir liktų su mumis. Savo atsilan
kymu ir fantais vakaro loterijai 
tautiečiai prašomi paremti tuos 
valdybos užsimojimus ir prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo šiuose 
kraštuose. Ne tik iki šiol reikėjo 
vis klausinėti, “kada bus pasi
linksminimas”, bet ir po šio' links- 
mavakario teks gerokai palaukti, 
nes šis vakaras yra vienintelis šį 
rudenį. Naujų Metų sutikimo irgi 
nebusi Kitas šokių vakaras Įvyks 
tik pabaigoje sausio mėn. Turint 
galvoje salę, programą, gėrimus, 
orkestrą ir tai, kad vienintelis va
karas 8 mėnesių laikotarpyje, 
tenka laukti rekordinio svečių 
skaičiaus — nuo Toronto ilgi Det
roito! Vietos užteks, nes salė tik
rai visais atžvilgiais erdvi. Bus 
linksma ir jauku! Prašoma nevė
luoti.

Iki malonaus pasimatymo Lon
done. D. E.

lapu
balių

krintančiu

Atsilankykime į jį ir pajusime, kad ruduo yra 
nuotaikingas. Pradžia 7 v. v.

taip pat
HLSK Kovas.

HAMILTON, Ont.

AGENTŪRA “GINTARAS”
(K. KTJDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive.; Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai j 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.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po 
pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŽINIOS
Po sėkmingai praėjusios VI Ka

nados Liet. Dienos, kuri iš valdy
bos ir org. komiteto narių parei
kalavo daug darbo ir pasiaukoji
mo, valdyba pradėjo vėl kasdie
ninį kultūrinės veiklos tvarkymo 
darbą — pradedamas rinkti soli
darumo mokestis, užmezgami, at
naujinami ryšiai su lietuviškomis 
ir kitų tautybių organizacijomis, 
projektuojami minėjimai ir t.t.

Solidarumo Įnašai jau pradeda
mi rinkti už 1959 m. Šiam tikslui, 
pagal kasin. A. Pilipavičiaus pa
ruoštą planą, miestas suskirstytas 
apylinkėmis, kurios pavestos val
dybos narių žiniai. Valdybos na
riai telkia rinkėjus Įnašams rink
ti, nes vienam nariui neįmanoma 
aplankyti visus jo apylinkėje gy
venančius lietuvius. Sol. Įnašą 
moka kiekvienas dirbantis $2 me
tams. Bendruomenės nariat yra 
kviečiami pagelbėti valdybai šia
me darbe, sutinkant būti rinkė
jais, kurie bus kviečiami, gi kiti 
gali palengvinti ši darbą, įteik
dami sol. įnašą betkuriam sutik
tam valdybos nariui.

Bendruomenės pirm. J. Vara
navičiui persikėlus gyventi į sa
vus namus, pasikeitė ir apyl.v-bos 
adresas. Bendruomenės reikalais 
rašyti pirmininkui šiuo adresu: 
177 Hunter St. W., Hamilton, 
Ont. arba skambinti JA. 8-5705.

VI Kanados Liet. Dienos org. 
komitetas jau baigia ruošti šven
tės pajamų-išlaidų apyskaitą ir 
gauto pelno paskirstymą, kurie 
netrukus bus paskelbti spaudoje. 
Tai paskutinis org. k-to darbas, po 
kurio jis likviduojamas ir bylos 
perduodamos bendruomenės val
dybai. r

Bendruomenės susirinkimas nu
matomas šaukti lapkričio 29 d. 
Susirinkimo vieta ir dienotvarkė 
bus paskelbta vėliau šio laikraščio 
puslapiuose.

Projektuojama surengti Ka
riuomenės šventės minėjimą lap
kričio pabaigoje, jei pavyks su
daryti gerą meninę programą ir 
surasti turiningą ir iškalbingą 
paskaitininką. Dėl programos su
darymo susiduriama su sunku
mais, nes vietos parapijos choras 
pradės repeticijas po keletos sa
vaičių, grįžus chorvedžiui kun. B. 
Jurkšui iš Europos, gi kitos me
ninės grupės yra užsiangažavusios 
dalyvauti kituose pasirodymuose.

Hamiltono žydų bendruomenės 
centras lapkričio 7 d. 8.45 vai. v. 
savo namų salėje — Jacob N. 
Goldblatt Memorial Building — 
57 Delaware Ave., rengia įvairių 
tautybių festivalį, kuriame pasini 
dys apie 10 įvairių tautybių meni
nių grupių. Lietuvių bendruome
nę atstovaus G. Brėichmanienės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė. Į festivalio rengimo komite
tą yra pakviesta bendruomenės 
valdybos sekretorė G. Latauskai- 
tė. šventės pelnas yra skiriamas 
United Appeal rinkliavai parem
ti. Lietuviai yra kviečiami daly
vauti šiame festivalyje ir susipa
žinti su įvairių tautybių šokiais 
ir dainomis. J. V.

Senųjų skautų židiniečių suei
ga. Šį sekmadienį, spalio 18 d., 
4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
skautų būkle šaukiama “židinio” 
sueiga*, kurioje be einamųjų rei
kalų skt. P. Enskaitis praves pa
šnekėsi “Skauto patyrimas, laips
niai ir veikla”.

Kviečiame visus vyresnio am
žiaus skautus, ypač Tėvynės skau
tus. Parodykime jaunimui, kad ir 
iš mūsų širdžių dar neišpustyti 
svetimų vėjų skautiški idealai. 
Jam bus drąsiau skautauti, kada 
matys ir vyresniuosius tuo pačiu 
keliu einančius. E.

Mūsų sportininkai pilnai pasi
ruošė sutikti visus hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius pirmame 
Hamiltone krintančių lapų baliu
je šį šeštadienį, spalio 17 d., Ro
yal Connaught viešbutyje. Neei
linis bus tai vakaras, bet pirmas 
toks mūsų kolonijoje, taigi Sporto 
Klubas Kovas tikisi, kad jų įdė
tos pastangos šio vakaro-baliaus 
suorganizavime turės gražių vai
sių, atsilankant rekordiniam sve
čių skaičiui. Prasidėjus žiemos 
sezonui, vietos sportininkai turės 
nemažai išlaidų, kurios yra paden
giamos tik iš įvairių parengimų, 
tad ir savo atsilankymu mes pri
sidėsime prie klestėjimo lietuviš
kojo sporto Kanadoj, kartu links
mai praleisdami šeštadienio va
karą pirmame Hamiltone krintan
čių lapų baliuje, šokiams gros V. 
Babecko orkestras, loterija ir kt. 
staigmenos padės užmiršti visus 
savaitės vargus. Baliaus pradžia 
7 vai. vak.

HLNamams praėjusi savaitė 
davė 5 naujus narius ir vienas se
nasis įnešė papildomai. Viso per 
savaitę LN gavo $700.

Ta nuostabioji Oakville! Kaip 
begaliniai geri Lietuvių Namams 
joje.gyvena tautiečiai! Spalio 3 d. 
ti^s LN v-bos nariai — J. Kaže- 
mėkas, Alf. Patamsis ir St. Bak
šys p. Alfonso mašina pasuko šio 
miesto kryptimi. Pirmiausia su
stoję pas p. Ramanauską, buvo 
jo visu nuoširdumu priimti. Maža 
to, p. Mykolas mielai sutiko padė
ti lankyti oakvilliečius, kas labai 
daug padėjo atsilankiusiems. Nuo 
širdus Jums, p. Ramanauskai, 
ačiū!

Pirmasis vizitas pas geruosius 
Beržanskiuš — senus J. Kažemė- 
ko ir A.Patamsio pažįstamus. Jau
noji tėvų pora tuojau įteikė $100 
čekį ir įrašė LN nariu savo 5 mė
nesių pirmgimį sūnų Vytuką, ku
ris šiuo metu iš beveik 500 LN 
narių yra pats jauniausias! Atei
tyje pažadėjo nuo sūnaus neatsi
likti ir tėvai. Kartu gyvenanti p. 
Beržanskienės mamytė geroji p. 
Kyzejevienė, nors ir vyresnio am
žiaus tvirtai pareiškia, kad se
kantį kartą ir ji taps LN nare. 
Nuoširdžiausias visai Tamstų šei
mai ačiū!

P. Ramanausko anksčiau pa
prašytą, Joną Jurėną atvykusieji 
rado jau belaukianti. Jis tuojaus 
šimtinę LN Įteikė grynais^ Gra
žiausias ačiū!

Aplankę gražiąją Linkevičių 
šeimą, auginančią dvi puikias

mokyklinio amžiaus dukreles, LN 
atstovai gauna pirmuoju jų šei- 1 
mos nariu mieląją Zitą Linkevi
čienę, kuri $100 Įteikė jos sutau
pytu bonu. Ir pagaliau p. Skoro- 
bogotienė Marytė, tuo tarpu netu
rėdama laisvesnės šimtinės, už
tikrino ją Įteiksianti artimiausioj 
atety., paprašydama M. Rama
nauską būti liudininku, ir jau čia 
pat Įsirašo LN nariu. Didžiausia 
Jums, gerosios Oakville ponios, į 
visų LN narių vardu padėka!

Pavyzdys Vinco Balniaus iš 
Bothwell, Ontario, duoda tikrų 
vilčių, kad Liet. Namai Hamilto
ne bus. Atvykęs i svečius pas LN 
v-bos sekr. Alf. Pilipavičių jis 
Įteikė LN šimtinę grynais. Tai 
pirmasis mūsų narys iš tolimųjų 
London, Ont., apylinkių. Labai' ir 
labai Jums didelė, p. Vincai, pa
dėka!

Staigmeną padarė hamiltonie- 
tis Rakauskas Pranas, 35 Bay St. 
So. Būdamas vienas pirmųjų LN 
narių (jo įstojimo eilės nr. yra 
43-čias), jis dabar pats pasiūlė ir 
pridėjo dar $200. Lr kas gali Lie
tuvių Nąmus suardyti, kada šim
tai tautiečių juos taip nuoširdžiai 
remia? Visiems prisidėjusiems 
v-bos vardu reiškiame giliausią 
padėką! Paskubinkime LN išmo
kėjimą — visi junkimės i juos 
nariais! Sk. St.

“Širvintos” tunto vadovybė, 
pradedant rudens darbą, rugsėjo Į 
29 d. aptarė visus savo einamuo
sius reikalus. Šiuo metu “Širvin
tos” tuntui vadovauja psk. R. 
Bagdonienė, adjutantės pareigas 
perėmė pskt. A. Meškauskaitė. 
Jaun. sk. “Jūratės” draugovėj ir 
toliau vadovauja stilt. I. Grabo- 
šaitė ir adjutante sk. E. Bartku
tė. Skaučių “Birutės” draugovės 
draugininke yra skilt. L. Verbic- 
kaitė. Pavasarį Įsikūrusiai jūrų 
sk. ’’žuvėdros” valčiai, vadovau
ja jūr. sk. J. Pilypaitienė.

Rudens ir žiemos sezonui nu
matyta plati programa. Į lietuvių 
skaučių gretas Įstoti norinčiųjų 
mergaičių tėveliai prašomi susi
rišti su R. Bagdoniene — tel. LI. 
5-4568.

Vyr. sk. “Gražinos” būrelis pa
kvietė i savo šeimą visas buv. vyr. 
skautes ir spalio 4 d. susirinkus 
pas sesę J. Piiypaitienę, buvo nu
tarta ir toliau palaikyti tamprius 
ryšius. Sekanti sueiga numatyta 
padaryti lapkričio mėn. Jei Ha
miltone yra ir daugiau buv. vyr. 
sk., kurių dar mes nežinome, ti
kimės, kad ir jos Įsitrauks i mū
sų ratelį. (b)

Vl-ji LD IR HAMILTONO 
SKAUTAI
Atrodo, kad mūsų korespon

dentams pritrūko priešų, kad net 
turėjo užkliūti už skautų. Būtume 
mes tylėję, jeigu būtų gandai, 
gandais likę. Bet kadangi savo at
sakomybėj turiu Hamiltono skau
tų “Nemuno” tuntą, norėčiau 
trumpai visuomenę supažindinti 
su skautams užmetamais prie
kaištais (žiūr. “TŽ” Nr. 40, 7 psl.) 
ir pasklidusiais gandais.

Pirmas dalykas, tai, kad Į mane 
kaip tuntininką niekas su jokiais 
šventės dalyvavime prašymais ar

JA Valstybės
BALFo 1959 M. SAUSIO - 
RUGSĖJO MĖN. VEIKLA 
šalpa Vokietijoje:
Įgaliotinio Įstaigoje Miunchene 

yra 4 tarnautojai — pp. Rugie
nius, Kairienė, Banevičienė, Gri
nienė. Šelpiamųjų apie 10.000. 
Lietuvių — per 7.000: 2.000 vai
kų, 904 seneliai, 445 TB ligoniai, 
521 chroniški ligoniai.

Vasario 16 gimnazijoj: 126 mo
kiniai, 14 mokytojų ir 11 tarnau
tojų 1958-59 m.

BALFas šelpia maistu ir rū
bais dar apie 3.000 latvių ir estų.

Pinigais pasiųsta Vokietijon 
$41.175.00 — Įgaliotiniui Miun
chene $25.224,00, Vasario 16 gim
nazijai $15.951,00 — nominuotų 
pinigų $14.951,00, BALFo skirtu 
$1.000,00.

Maistu — miltų 320.000 sv. už 
$17.480, pieno miltelių 216.000 
sv. už $22.445, kukurūzinių dribs
nių 80.000 sv. už $2.960 valdžios 
kainom.

Drabužiais — 7 siuntos laivais, 
viso 87.424 svarai apie $132.636 
vertės. Iš jų pasiųsta lietuviams 
Lenkijoje apie 946 siuntos, maž
daug po 30 svarų kiekviena.

Šalpa kitur:
Lenkijon — rūbų siuntų 946, 

vaistų 271, knygų 191 (ne visos 
nuėjo); Lietuvon — Įvairių siun
tų apie 1.315; Sibiran — įvairių 
siuntų 83; Italijon — pinigais 
$2.440; Austrijon—pinigais $500.

BALFo centro administracija: 
kun. L. Jankus, J. Grigienė, VI. 
Kulpavičius.

Pajamos 1958-59 m. — $99. 
850,90. Pajamos 1959 m. rugpiū- 
čio mėn. $9.095,33.

Centre suregistruota BALFo 
šelpiamųjų: apie 1.250 Lenkijos 
lietuvių šeimų ir apie 1.800 lie
tuvių šeimų kitur ne Lenkijoje 
ar Vokietijoje.

Pastaba: piniginės ir siuntinė
lių apyskaitos nėra visai tikslios, 
nes ši statistika rašyta 1959 m. 
rugsėjo 22 d., taigi 9 mėnesiams 
dar pilnai nepasibaigus.

i Kun. L. Jankus, riek. ved.
Vieton mirusio kun. Ig. Borei- 

šio Detroito šv. Antano lietuvių

parapijos klebonu paskirtas bu
vęs tos pat parapijos vikaras kun. 
Valteris Stankevičius.

Prelatas Pr. Juras. Lawrence 
liet, parapijos klebonas, kuris lig- 
šiol skaitėsi šv. Tėvo kamerlen- 
gu su Very Reverand, dabar pa
keltas šv. Tėvo Rūmų prelatu su 
Right Reverand titulu, Džiugu, 
kad didįjį lietuvi kultūrininką 
tinkamai Įvertino šv. Tėvas ir jį 
tam titului pristatydinęs kardino
las Cushing, Bostono arkivysku
pas.

Robertas Juknaitis, 56 m., bu
vęs Raseinių apskr. viršininko il
gametis sekretorius, mirė Cleve- 
lande rugsėjo 27 d., palaidotas 
spalio 3 d. Kalvarijos kapinėse. 
Paliko žmona Bronė, Lietuvoje 
motina ir dvi seserys, o Argenti
noje brolis. Jis gimė Kražiuose, 
buvo Liet, kariuomenės kūrėjas - 
savanoris, šaulys.

(E) Min. B. K. Balučio kuracija 
Bad Nauheime baigėsi spalio 1 d. 
Jo sveikata gerėja.

Kun. J. Gutauskas rugsėjo 20 
d. atšventė 20 metų savo darbuo
tės Škotijos lietuvių tarpe sukak
tį. Tą dieną Mossend bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos šv. 
Mišios, o po to priėmimas su kon
certine dalimi.

šiuo metu kun. J. Gutauskas 
yra D. Britanijos Liet. Bendruo
menės Kr. Tarybos pirmininkas.

Corby lietuviai rugsėjo 13 d. 
atšventė Tautos šventę ir DBLS 
skyriaus dešimtmetį. Ta proga 
pamaldų atlaikyti atvyko Londo- * * 
no liet, parapijos klebonas kun. 
A. Kazlauskas. Pavakary įvyko 
minėjimo-aktas salėje su menine 
programa, o po to arbatėlė.

Liet. Sodybos virėjos pareigas 
ėjusi E. Lūžienė nuo sezono pa
baigos dėl susidėjusių aplinkybių 
iš tų pareigų pasitraukia. Vado
vybė ieško naujos virėjos.

Taupyk rr skolinkis bankelyje “Talka”
Išduodamos poskolos iki $3.000, morgttiq paskolos iš 7% iki $0% turto vertės. 

IndėUoi, poskolos ir nario jyvybi apdrausta.

Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus ištaigoje II ougSte, tel. JA 7-557$. 
Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

kvietimais nesikreipė ir jeigu aš 
nežinojau ko LD rengti komite
tas norėjo, kaip aš galėjau “įsa
kyti” tiems savo “pavaldiniams” 
toj šventėj dalyvauti ar atlikti ko
kias pareigas. Nors LD komitetas 
jau apie prieš mėnesi buvo pa
skelbęs, kad Hamiltono skautai 
sutiko dalyvauti šventėje su savo 
vėliava, bet atrodo užmiršo ofi
cialiai pakviesti. Ir ar tas komite
tas, žino, kad “Nemuno” tuntas, 
išskyrus skautų vyčių būreli, vė
liavos neturi. Atrodo, kad skau
tai yra tik tada ir reikalingi, ka
da reikia vėliavų minėjimuose ar
ba vietų nurodinėjimui. O jeigu 
žmogus, kuris stengiasi skautams 
padėti sutelkti lėšų, gal būt ir vė
liavai Įsigyti, tada yra blogas. 
Nors ir apėjęs komitetas visus 
oficialius pakvietimus, kreipėsi į 
skautų draugovės draugininką, 
kad pristatytų keletą skautų kon
certe vietas nurodinėti. Tas buvo 
atlikta, ir keletas skautų buvo 
nuvykę i koncerto salę, bet ten 
buvę keli komiteto nariai negalė
jo jiems net duoti informacijų, 
ką reikia daryti. Todėl tie skautu
kai apsisukę grįžo Į namus. Tai 
koks gali čia būti priekaištas, kad 
jaunimą nuo jaunų dienų moti
nam blogų darbų. O ko tas mūsų 
jaunimas gali išmokti iš vyres
niųjų, jeigu kur nepažiūri į laik
raščius, visuomet eina kokie nors

kad mūsų jaunimas skaitytų lie
tuvišką spaudą, eitų Į minėjimus 
ir t.t. Pirma patys duokite pa- 

(Nokelta į 7 psl)

AGNIEŠKAI KARECKIENEI Lietuvoje mirus, 

jos sūnui Petrui Kareckui reiškiame gilią užuojautą.

Hamiltono Liet. Choras.

Pabaltijo okupacijos 20 m. su
kakčiai paminėti Pabaltiečių Ta
ryba rugsėjo 21 d. posėdy Štutt- 
garte nutarė išleisti specialų lei
dinį vokiečių, o gal ir anglų kal
ba. Jo nutarta išleisti 5.000 egz.

“Baltische Gesellschaft in 
Deutschland” dieną prieš tai taip 
pat svarstė okupacijos sukakties 
minėjimo klausimą.

(E) Naujai išrinktoji PLB Vo
kietijos Krašto Taryba savo pir
majai sesijai susirinks spalio 10- 
11 d.d. Huettenfelde, Vasario 16 
gimnazijos rūmuose. Bus renka
ma ir naujoji krašto valdyba. Į 
sesijos atidarymą yra pakviestas 
ir VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas.

(E) Neseniai atvyko iš Lietuvos 
ir Estijos i Vakarus per Friedlan- 
do pereinamąją stovyklą apie 40 
asmenų. Po ilgesnės pertraukos 
tai pirmas vokiečių pilietybės ar 
tautybės per keldintų jų transpor
tas. Iš Lietuvos atvykusieji pa
staruoju metu gyveno daugiausia 
Klaipėdos krašte.

Norvegija
Liet, garbės konsulą Norvegi

joje H. M. Hansen dipl. šefas min. 
St. Lozoraitis pakėlė garbės gene
raliniu konsulu. Garb, konsulu 
Hansen buvo paskirtas 1937 m.

Niagara Falls, N.Y.
Tautinių šokių vakaras - kon

certas. Ročesterio lietuvių tauti
nių šokių grupė, Buffalo Lietuvių 
Klubo kviečiama, šių metų lap
kričio 8 d, sekmadienį, atvyksta 
į Niagara Falls, N.Y., iš šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje tu
rės savo pasirodymą. Programo
je numatyta tautiniai šokiai, dai
nos ir lietuviškos armonikos solo. 
Grupei vadovauja St. Ilgūnas.

Po programos bus šokiai, 
veiks baras ir užkandinė.

Pelnas skiriamas lietuviu šal
pos bei kultūriniams reikalams.

Buffalo Lietuvių Klubas ma
loniai prašo kaimynines Niagaros 
pusiasalio lietuviškas kolonijas 
nedaryti ta savaitgalį pas save jo
kių subuvimų.

B. L. Klubo valdyba.
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Knygnešių pasitarimas
-Pasitarimą veda: Rūta spaudos;diagnozę ir rasi 
vė, 89 Napier St., Hamilton, • ti. Suprantama,b-vė 

Ont.

ir rasti vaistų jai gydy- 
____ ___ ' , mes stebuklo ne
padarysime, bet kiekviena pa
stanga šiuo klausimu yra nau-

Kun. J. Danielius - retas sukaktuvininkas

Darbą pradedant
Rašytojas Stasius Būdavas yra 

pasakęs, kad knygnešiai yra lais
vės ir šviesos sprogmenų nešėjai. 
Knyga yra padėjusi susprogdinti 
caro uždėtąją priespaudą, ji kėlė 
laisvės pasiilgimą, nešė tautiniį 
atgimimą ir buvo pirmoji liaudies 
švietėja. Jei lietuvių tauta išliko 
savita, gaji ir kultūringa tauta, 
didele dalimi yra lietuviškos kny
gos nuopelnas.

Šiandien lietuviškos tremties 
knygos uždaviniai nėra siauresni, 
sunkioje grumtyje už laisvės at
gavimą, už lietuvybės išlaikymą 
ji yra dar labiau reikalinga negu 
anksčiau, bet nusiskundžiama, 
kad jos lygis mažėjąs, kad jos

Šiame pasitarime jau yra užsi
registravę nemaža dalyvių, bet 
mes kviečiame visus, kam yra 
brangi, prie širdies, lietuviška 
knyga šiais klausimais pasisaky
ti, nors ir neužsiregistravus. Kad 
pasitarimas eitų sklandžiau, kiek
vienų iškeltu klausimu visus 
prašome pasisakyti laike dviejų 
savaičių. Visi klausimai, pasisa
kymai ir nutarimai bus skelbia
mi “Tėviškės žiburiuose”, šis 
laikraštis pasirinktas ne pasaulė
žiūriniais sumetimais, bet tik 
vien lokaliniu atžvilgiu. Kviečia
me pasisakyti visų pažiūrų as
menims.

Pirmas klausimas, kuri siūlome
turinys skurdesnis ir tiražas smul-" -svarstyti Lietuviškos knygos 
kėjąs. Pasigirsta balsų, kad šian- * * J‘xl“ *
dien lietuviškoji tremties knyga 
jai skirtų uždavinių lyg pilnai ir 
neatleika.

Rūtos spaudos b-vė, besisielo
dama knygos padėtimi, šaukia 
knygnešių - rašytojų, leidėjų, kny
gų platintojų ir kultūrininkų ko- 
respondencini pasitarimą šiems 
klausimams aptarti. Pasitarime 
norima nustatyti knygos ligos

tremtyje dabartinė padėtis, čia 
įeitų a. knygos tikslas, b. kiekybė 
bei kokybė ir c. išledimas ir pla
tinimas.

Visą susirašinėjimą prašome 
adresuoti: Rūta, 89 Napier St., 
Hamilton, Ont., Canada.

Elektros - Electronic
LIETUVIS STOGADENGYS

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

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SWANKAS

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai Ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1601
Toronto

šiemet kun. J. Danielius Kana
dos Londono lietuvių klebonas- 
kapelionas švenčia nedaugelio 
dvasininkų sulaukiamą jubilėjų 
— 50 metų kunigystės sukaktį. 
Gimęs Pavytės km., Garliavos v., 
Kauno ap., 1885 m. rugpiūčio 22 
d., pradžios mokslą baigė Garlia
voje, paskui mokėsi Veiverių mo
kytojų seminarijoje ir baigė Sei
nų kunigų seminariją. Kunigu 
Įšventintas vysk. Ruškio 1909 m. 
kovo 28 d. Varšuvoje. Pastoraci
nį darbą dirbo vysk. V. Brizgio 
gimtinėje — Daukšių parapijoje, 
Marijampolės apskr., taip pat: 
Simne, Zapišky, Igliaukoj, Zan- 
grūdoj ir kt. Vokietijoje daugiau
sia jam teko būti Lingene, o Ka
nadoje — Windsore, gi dabar — 
Londone. Lietuvoje parašė tris 
vadovėlius pradžios katekizacijai, 
būtent: “Tikėjimo tiesos”, “Doro
vės pagrindai” ir “Išganymo šal
tiniai”. Kanadoje parašė irgi tris 
knygas: “Amžinas gyvenimas”, 
“Vaikų auklėjimas šeimoje”' ir 
“Mišių* paslaptis”. Paklaustas 
apie naujų knygų rašymą ir ki
tus ateities planus, klebonas ne
dvejodamas atsakė: “Jau man, 
turbūt, užteks to, ką iki šiol esu 
atlikęs”. Žvilgterėjus i auksinio 
jubilėjaus “kaltininką” nesinori 
tikėti, kad jis ateinančiais metais 
švęs jau 75 m. amžiaus sukaktį. 
Iš jo artimųjų dar Vokietijoje 
tebegyvena viena sesuo, 15 metų 
už jį vyresnė. Prieš porą metų 
jis buvo nuvykęs ją aplankyti. 
Kita sesuo ir brolis su šeima mi
rė Sibire. Dvi seserys mirė Lie
tuvoje. Atseit, jubiliatas turėjo 
vieną brolį ir keturias seseris. Bū
damas kunigas iš pašaukimo, jis 
vien tuo dideliu savo tikėjimu 
patraukia žmones bažnyčion. Sto
vėdamas nuošaly nuo įvairių vi
suomeninės veiklos vėjų, jis su
gebėjo išlaikyti bešališkumą visų 
lietuvių atžvilgiu ir įsigijo užtar
nautą pagarbą, šio-ne eilinio ju
bilėjaus proga Londono lietuviai 
linki sąžiningajam dvasios rei
kalų tvarkytojui ir toliau išlikti 
kaip ir dabar jaunu, su nepalauž
ta sveikata ir sulaukti kitos nepa
prastos sukakties — 100 metų 
amižaus!

Kun. J. Danieliaus pagerbimas 
įvyks spalio 18 d. Londone ir pra
sidės 1 vai. 30 min. p.p. iškilmin
gomis pamaldomis šv. Juozapo 
bažnyčioje, Charles St., porą blo
kų į Šiaurės vakarus nuo plento 
Nr. 2 tęsinio — Dundas St. ir 
Wharncliffe Rd. kampo. Tikima
si, kad dalyvaus vysk. V. Briz- 
gys ir Londono diecezijos vysk. J. 
C. Cody. Plačiau apie iškilmes 
žiūr. praeitame “TŽ” numery.

E. Daniliūnas.

Televizijos b-vė CBC pasirašė 
sutartį su Ford Motor Co. of Ca
nada Ltd. paruošti eilę specialių 
programų iš JAV ir Kanados gy
venimo panaudojant abiejų kraš
tų menines pajėgas. Sutartis nu
mato 39 spektaklius po 90, 60 
min. Jie bus pradėti rodyti spalio 
mėn. Bendrovė už tai sumokės 
2,5 mil. dol.

MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai

rytiniu nugaros skausmą

w •••

LENGVOS 
1ŠSJ MOKĖJIMO 

SĄLYGOS

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

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

. BS » n DV1EMS ASMENIMS 
NEMOKAMAI V,EANTOOSS^TĖS 

puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje

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

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

2 gabalų komplektas 
$179.50.

Visuomet

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

$400.000 VERTĖS IŠLOSIMŲ

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta šios krautuvės.

LENGVA LAIMĖTINIEKO NEREIKIA PIRKTI UŽSIRAŠYKITE ČIA

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

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

PASAULYJE

KULTŪROS IR 
KNYGŲ

Dr. M. Aheikaitė • Gimbutienė 
spalio 2 d. išvyko į Europą. Ji 
skaitys archeologinių paskaitų 
Anglijoje ir dalyvaus archeologų 
suvažiavime Prahoje, Čekoslova
kijoje.

Dail .Leonas Urbonas, gyvenęs 
Sydnejuje, Australijoje, gavo 
1959 m. Mosman meno premiją 
už savo pastelės kūrinį “Motina”. 
Toje pačioje parodoje už savo pie
šinį tušu gavo dtžymėjimą dail. 
Henrikas Šalkauskas.

Dail. A. Rakštelės paveikslų pa
rodą Bostone aplankė apie 300 
žmonių. Nupirkta 10 paveikslų. 
Dailininkas po parodos išvyko į 
Čikagą, kur pastoviai gyvena.

Ar tik tos dvi pašalpinės tebuvo?
“Tėviškės Žiburių” Nr. 40,• 

spalio 1 d., Jonas Yokubynas il
gėlesniu straipsniu atžymėjo 25 
metų Toronto SLA 236 kuopos 
įkūrimo sukakti. Ta pačia proga 
rašinio autorius pakalbėjo apie 
dvi Toronte veikusias ir veikian
čias pašalpinės draugijas, bū
tent: Sūnų ir Dukterų draugiją ir 
SLA kuopą,‘pristatydamas skai
tytojams pirmąją kaip negatyvią 
— prokomunistinę (kas, esą, ir 
paskatino vietinius patriotus SLA 
kuopą steigti), o antrąją — kaip 
pasižymėjusią fraternalinėj ir 
tautinėj lietuviškoj kultūrinėj 
veikloj, ruošusią visuomenei va
karėlius su vaidinimais ar kito
kiomis kultūrinėmis pramogomis, 
o taip pat ir Vasario 16 minėji
mus.

Gražu iš p. Yokubyno pusės, 
kad pasistengiama atžymėti savo 
favorizuojamos organizacijos ket
virčio šimtmečio gyvavimo su
kaktį. Taip pat jo tiesa pasakyta 
ir apie kitą Toronte veikusią (gal 
ir dar tebeveikiančią, bet labai 
silpnai) Sūnų ir Dukterų pašalpi
nę draugiją.* Vienok, jeigu jau 
buvo užsiminta netik apie SLA, 
bet dar ir apie kitą pašalpinę 
draugiją Toronte, tai apie tos rū
šies sambūrius buvo pasakyta, 
galima teigti, tik pusė tiesos. O 
kodėl gi nė žodeliu nebuvo užsi
minta apie Toronte daug anks
čiau įsisteigusią, gana gražiai vei
kusią, žymius pėdsakus lietUviš-

kam Toronto lietuvių gyvenime 
palikusią ir dabar tebeveikiančią 
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinę 
draugiją? Argi ano straipsnio au
toriui, p. Yokubynui, tebuvo žino
ma tik anos organizacijos (Sūnų 
ir Dukterų) negatyvinė, o šios 
(SLA) pozityvi veikla Toronte? 
Kalbant apie tos rūšies organiza
cijas ir jų v.eildą, kodėl užmiršti 
Šv. Jono Krikštytojo pašalpinės 
draugijos darbai, kurie turėjo ir 
tebeturi ypač glaudų ryšį ir su 
fraternalinės rūšies veikla, ir su 
tautiniai lietuviška kultūrine 
veikla?

Argi ne šv. Jono Krikštytojo 
pašalpinės draugijos pastangomis 
ir ryžtu buvo nupirkta to paties 
vardo parapinė lietuviška bažny
čia? Ar ne tos draugijos narių 
darbu ir pinigais iškasta ir įreng
ta salė po bažnyčia, pastatyta kle
bonija ir t.t.? Juk dabartiniu me
tu tą viską pertvarkius, restaura
vus ir padidinus — tenai, tojoj 
parapijoj, — vyksta itin gražus 
netik religinis, bet ir kultūrinis 
lietuviškas darbas. 0 ir toliau, 
vos pajudėjus parapijai įsigyti sa
vas lietuviškas kapines, šv. Jono 
pašalpinė draugija ir tenai atsku
bėjo su savo pareina. Tad kodėl 
gi nė žodeliu nebuvo apie tą pa
šalpinę draugiją užsiminta/ kai 
tuo tarpu parašyta tik apie dvi tos 
srities torontiškes organizacijas?

A. Čirūnas.

Vitas Bieliajus, amerikiečiams 
gerai pažįstamas šokių mokytojas, 
vėl atsigulė Denver ligoninėn. 
Jam, gal būt, teks pakelti sunkią 
operaciją.

Adam Styka, žinomas lenkų 
tapytojas, tapęs daugiausia reli
ginius paveikslus ir iš gyvenimo 
š. Afrikos bei vakarinių JAV, mi
rė rugsėjo 23 d. Niujorke. Tai 
sūnus dail. Jono Stykos, pagarsė
jusio savo milžinišku paveikslu 
“Nukryžiavimas”, dabar saugo
mu Pasadena, Calif.

Valentinas Ramonaitis, 21 me
tų jaunuolis, Venezueloje baigęs 
vidurinę mokyklą ir vakarinę 
braižybos mokyklą, ten pradėjęs 
piešti įvairiems laikraščiams kari- 
katūras-kartūnus, 1958 m. atvy
kęs į Čikagą, čia neseniai sudarė 
3 m. sutartį su viena firma piešti 
komikus. Jis savajai firmai ruošia 
du komikus: “Juokis ir šypsokis” 
ir “Sapnuoti nieko nekainuoja”. 
Savo darbo vaisais jis siūlo pasi
naudoti ir lietuvių laikraščiams. 
Berods, tai bus pirmas lietuvis 
komikų gamintojas.

“Sušaudytas atgimimas” šito- 
kiuo pavadinimu Paryžiuje išėjo 
ukrainiečių literatūros antologi
ja, didžiulė 980 psl. knyga, iš
leista lenkų žurnalo “Kultūra”. 
Joje surinkti pavyzdžiai ukrainie
čių rašytojų kūrybos 1917-1933 
m. Tame laikotarpy sovietinėje 
Ukrainoje buvo pasireiškęs gy
vas tautinis sąjūdis. Kai Maskva 
po kolektyvizacijos pradėjo nai
kinti visus “tautinius nukrypė
lius”, pirmiausia kultūrininkus, 
17 rašytojų buvo sušaudyti, 8 pa
tys nusižudė, o 175 buvo išsiųsti į 
darbo stovyklas. Antologijoje ir 
sudėti jų bei keleto dar išlikusių, 
rusams nusilenkusiu rašytoju kū
riniai.

Lenkai Montrealy turi 9 savas 
mokyklas. Įdomu, kad vienos jų 
vardas yra lietuviškas. Tai Emi
lijos Plateraitės, esanti NDG, 
kampas Girouard ir Notre Dame 
de Grace. Em. Plateraitė, zarasiš- 
kė, 1831 m. sukilimo prieš rusus 
didvyrė.

Redakcijai prisiųsta
Kristaus kančia, pagal Dievo 

Tarnaitės Onos Kotrynos Emme
rich regėjimus surašyta Klemen
so Brentano. Iš penktojo leidimo 
išvertė J. Talmantas. Išleido Lie
tuvių Katalikų Spaudos Draugi
ja, Chicago 1959, 350 psl., Kaina 
nepažymėta (platinama už aukas).

Moteris, Lietuvių moterų žur
nalas, 1959 m. liepa - rugsėjis, 
Nr. 3(16), 30 psL

Turinys: dr. M. Ramūnienė — 
Viešpaties malda (pagal V. S. So
lovjovą); E. Čekienė — Ugdyki- . 
me jauną patriotą lietuvį; J. Tini- 
nis — Indijos lakštingala—Sara- 
jini Naidu; dr. P. Karvelienė - - 
Kalvaitytė — Bundančios Lietu- 2 
vos švietėjos ir kultūrininkės; E. " 
Lietuvninkienė — Taip atrodė dr. 
V. Kudirkos tėviškė; Australijos ’ 
moterys; dr. M. Ramūnienė — ■ 
Ventoje; Danutės Mickutės-Mit- . 
kienės, Sorajini Naidu, I. Švabai- 
tės-Gylienės, Ados Karvelytės - ' 
Dubauskienės eilėraščiai. Kroni
kos skyriai.

Sportas, dvimėnesinis Š. Ame
rikos lietuvių sporto laikraštis, 
Nr. 1, 1959 m., birželis, 16 psl., 
Nr. 2, 1959 m. rugsėjis, 16 psl.

Skautų Aidas, 1959 m. rugsė- . 
jo mėn., Nr. 9, 24 psl.

Vadovėliai 
Lituanistinėms 
Mokykloms

KREGŽDUTĖ I d., kaina___ $2.00
KREGŽDUTĖ n d., nauja lai

da su žodynėliu_______________$3.00 ••
KLASĖS ŽURNALAI ___ $1.00

MOKINIO PAŽYMĖJIMAI „$0.06
Gaunami — 

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

Toronto 3, Ont., Canada.

DĖMESIO
TORONTO NAMŲ

SAVININKAMS!
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
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Nauja Lietuviška Valykla

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

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

vxKianv ik oiiiTmino
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O JI U V VĮ

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 

Telefonas LE. 1-1432, buto LE. 1-4794.

SIUNTINYS UŽ PUSę KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūlies prekes už žemiausių 
kainų, bet dabar stula siuntinį, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

3!4 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 3 yd.’ vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaino įskoičius muitų ir visas persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00. ?

Kfijentui 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 keletą pavyzdžių:

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

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

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
4,1 %K PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELL i!

Visas Toronto Hydro Electric Sistemos personalas ir 
pagal sutarti dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra 
leistina įeiti į jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti 
visą darbo metą oficialų ženklą.

' BADGE EXPIRES^

HYDRO
. DEC 3i st >

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės 
spalvos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų 
sistemos tarnautoju, kuriems yra leistina patikrinti 
skaitliukus ir kitus* elektros įrengimus, naudotojų pa
talpose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodamasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos, 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tar
nautojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, 
siųstu atlikti darbą naudotojų patalpose.
Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnautojas 
ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų namus, 
turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, prieš įleidžiant 
i savo namus.

ŠIS SKELBIMAS YRA SPAUSDINAMAS 
JŪSŲ APSAUGAI.

TORONTO 
HYDRO-ELECTRIC SYSTEM

14 Carlton Street

Gyvenkite patogiau'naudodami 
elektrą - saugu, švaru, modemiška

/
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MANN MARTEL Ltd. SPORTAS
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 atskiros 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

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

St. 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, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

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

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

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
homos su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

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

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su 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 virš 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.

Bloor • Dovercourt Rd. 
1 atvira skola 10 metu 

$2.500 įmokėti, 6 kambariai per
augštus, moderni virtuvė, garažas, 
įvažiavimas, kaina $13.900.

Roncesvalles - Fermanagh 
1 atvira skola 10 metų 

$4.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 3 
virtuvės, įvažiavimas iš kiemo, ga
ražui vieta.
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Annette • Clendenan - Dųndas 
$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. Ramus ra
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.

College • Rusholme Park Cres.
Keli žingsniai iki parapijos 

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 virtuvės, garažas, šoni
nis įvažiavimas.

St. Clair - Oakwood 
3 atskiri butai — 3 vonios 

1 atvira skola 10 metų 
S8.000 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-

' <has . -
Bloor - Rusholme Rd .

Pats gražiausias šioj gatvėj 
>10.000 įmokėti, atskiras, mūrinis,
11 kambarių, milžiniškas kiemas 45 
š 200 galima pastatyti 20 mašinų.

Roncesvalles - Geoffrey 
Su visais baldais

$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 mod. virtuvės, nauja 
alyva šildoma krosnis. Bloga sveika
ta verčia parduoti greitai.

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

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!6 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, mūro 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
tas.

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telcf. LE. 4-8481 
Namu tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

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

J. KUDABA
1195 ST. CLAIR AVE. WEST 

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105 
ar biznio, tuojau skambinkite 

mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo

Palmerston Ave. arti Bloor
atskiras. 11 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, garažas, įmo- 
kėjimas $5.000 Skambinti J. Beržinskas, tel. LE. 4-9211, namu 
tel. RO. 2-3940. ;
MĖSOS KRAUTUVE ir dešrų fabriką galima nupirkti už labai že
ma kaina, proga isigyti pelninga bizni su mažu imokėjimu. Skam
binti B. ŠERGAŪTIS LE. 4-9211.

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

Žemės, iiivestacijų 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.
Indian Rd. - Annette 

$2.500 įmokėti, 8 gražūs kamb., 2 
mod. virt., garažas, arti mokyklos ir 
kraut. Prašo $15.900.

King - James 
$3.000 įmok., 10 kamb., mūr., 3 vir- 
tuv., garažas. Namas be skolų. Ver
tas dėmesio, nes šiame rajone sta
tomi nauji apart. Puikus investav.

* Queensway - Royal York Rd. 
•$3.000 įmok.. 5 kamb. bungalow su 
-pilnai įrengtu 3 kamb. butu rūsyje, fe.

Indian Rd. ,
*$3.000 įmok., mūr. 15 kamb. atski
las namas. 3 virt., 3 vonios, vand. 
-alyva šild., geros pajamos, 9 mt. at
siras morgičius.
X St. Clair • Atlas
*94.000 jmok., 7 kamb. mūr. gražus 
ūbamas, 2 virt.. 2 vonios, šoninis 
-įvaž., garažas. Arti krautuvių. , ■k.
* Bloor - Indian Rd.
*$5.000 įmok., mūr. atsk.. 6 kamb.,

High Park Ava. 
$5.000 imok.. 8 kamb. per du augš
tus, atsk.. spec, statybos, vand. aly
va šild., dvig. gar., vienas morgič.

Indian Rd. • Bloor
$6.000 imok., 10 kamb., atsk., 3 vir
tuvės, 2 vonios, did. kiemas, vand. 
alyva šild., vieta garaž., sav. išvyks
ta. Pasiteiraukit!

Roncesvalles - Grenadier Rd. 
$6.000 Įmok., inūr., atsk., 9 kamb., 
3 virt., alyva vand. šild., 2 gar., pri- 
vat. Įvaž., Skubus pardavimas.

Indian Rd. - Westminster 
$8.000 įmok., 11 kamb. .mūr., atsk., 
3 virt., alyva vand. šild., garažas, 
įrengtas rūsys.

Bloor - Indian Grove 
$10.000 įmok., 17 kamb., 5 butų, ne
paprastai gražus namas. Visas iš
nuomotas, pajamos virš $400 mė-; 
nėšiui, priv. ivaž. garaž. Arti Bloor. 
Vienas morgičius.

Puiki investacija - Kotelis 
60 kamb. su visais baldais ir kitais 
įrengimais. Randasi rytinėj Toronto 
daly. Mūrinis pastatas, did. skly
pas, imok. prašo $30.000 ir balan
sui vienas atviras morgičius. Retai 
pasitaikantis pardavimas.

S. JOKŪBAITIS
P a r i p i n n mergišius, 
ištaigos LE. 7-3173 • namų LE, MTB

VALAU FOTELIUS
ir Įvairius kilimus, 

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

, Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

AUŠROS ŽINIOS
Sį sekmadienj tuoj po pamal

dų muzikos studijoje įvyks visuo
tinis Aušros klubo narių susirin
kimas. Visi klubo ir tėvų-rėmėjų 
būrelio nariai prašomi dalyvauti.

Krepšinio ir-stalo teniso treni
ruotės vyksta kiekvieną antradie
nį ir ketvirtadienį šia tvarka: 4 - 
5.30 — jaunimui nuo 11 iki 13 m., 
5.30-7 vai. — 13-15 m. berniu
kams, 7-8.30 vai. — vyr. amž. 
mergaitėms, 8.30 -10 vai. — vyr. 
amž. berniukams.

Kanadiečių krepšinio lygosė šį 
1959-60 m. sezoną Aušra dalyvaus 
su 3 mergaičių, 4 prieauglio ir 1 
vyrų komanda. Mergaitės, Senior, 
Juvenile ir Midget, žais CYO ly
goje, berniukai, Juvenile, Midget, 
Bantam ir Minor Bantam — 
Church lygoje, vyrai — Toronto 
Metro Intermediate A ir Bathurst 
- College lygose.

CYO lygos rungtynės prasidės 
sekančią savaitę. Kitų lygų šiek 
tiek vėliau.
Trumpai iš Lietuvos

Keturi Lietuvos sportininkai at
stovavo SS lengvosios atletikos 
rungtynėse prieš V. Vokietiją. 
Varanauskas, nustūmęs rutulį 17, 
61 m., Baltušnikas — diską 53, 
58, Pipynė — 1500 m. nubėgęs 
per 3 min. 44,2 sek užėmė antras 
vietas, o pasaulio meisterė B. Za- 
lagaitytė-Kalėdienė, numetusi ie
tį 52,52 m., buvo pirmoji. Be lie
tuvių, šiose rungtynėse dalyvavo 
ir du estai. Pabaltiečiai SS laimė
jo išviso 21 tašką ir užsienio spau
doje buvo pristatyti kaip rusai, 
nors jų pavardės buvo rašomos 
gimtojoje kalboje. Tuo tarpu 
rungtynėse prieš D. Britaniją, 
Al. Varanauskas buvo pirmas, nu
stumdamas rutulį 17,99 m. ir tuo 
pačiu pasiekdamas naują Lietu
vos ir visos SS rekordą. Lietu
viams šiuo metu priklauso keturi 
SS rekordai: J. Pipynės 1500 ir 
2000 m. bėgimai, B. Zalagaitytės 
ietis, Varanausko rutulys. Lietu
viai yra meisteriai stalo tenise ir 
bokse. Štai kiek laimėjimų pa
vergėjui duoda mūsų tautos at
stovai!

SS krepšinio federacijos suva
žiavime nutarta SS pirmenybes 
vykdyti “respublikų” rinktinių 
sistema, ne kaip iki šiol, atsto
vaujant jų meisterių komandoms. 
Tai numatoma Įgyvendinti nuo 
1963 m. Į federacijos prezidiumą 
išrinkti rusai.

Spalio mėn. Rygoje rengiamas 
didelis stalo teniso turnyras, ku
riame dalyvaus Vengrijos, Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos atstovai.

Žuvę Lietuvos alpinistai buvo 
pagerbti latvių kolegų, kurie ap
lankė Kaune Gedimino Akstino 
ir Vytauto Vosyliaus kapus, Vil
niuje Felikso Mieliausko, uždėda
mi gėlių puokštes.

Lenkijos Košalino miesto krep
šininkai vieši Lietuvoje žaisdami 
mūsų provincijos miestuose. Uk
mergėje jie pralaimėjo 58:53 ir 
Panevėžyje 62:48.

Lietuvos futbolo meisteris, Vil
niaus “Raudonoji žvaigždė”, da- 
Ivaudama Pabaltijo komandinėse 
pirmenybėse, jau du kartus pra
laimėjo Latvijos atstovui, pasek
mėm 2:0 ir 5:1.

Didelį tartautinį moterų krepši
nio turnyrą Krokuvoje laimėjo 
vietos Vavelio komanda nugalė
dama Kauno Politechnikos Insti
tuto krepšininkes, pasekme 67: 
58. Abi komandos iki pat turnyro 
pabaigos ėjo be pralaimėjimų, tad 
ir jų susitikimas sukėlė labai di
delį susidomėjimą. Pralaimėta 
vien tik, todėl, kad negalėta už
dengti augštaūgės lenkės Wolo- 
szyk — visos jos dengėjos, gavu
sios po penkias baudas, turėjo ap
leisti aikštę.

Latviai išleido atskirą žurnalą 
šachmatininkams ir šaškių mėgė
jams. Kas šį žurnalą tvarko, gali
ma spręsti iš paduoto adreso: Ry
ga, poetovyj jaščik Nr. 55, Re- 
dakeji žurnalą šaški.

Telšių Mąstis draugiškas fut
bolo rungtynes Klaipėdoje sužai
dė lygiomis 4:4 su vietos mėsos 
kombinato komanda.

K. B.

Delhi, Tillsonburg
KLK Moterų D-jos skyrius ši 

šeštadieni, spalio 17 d., vakare, 
Delhi mieste, lenkų salėje ruošia 
pasilinksminimą - šokius. Bus Įdo
mi loterija, veiks bufetas. Prašo
me atvykti visus, iš arti ir toli. 
Bus linksma Laukiam.

Rengėjos.

REAL

527 Bloor St W.
Jane - Baby Point

8 kamb. per 2 augštus 
$1.000 įmokėti, mūrinis atskiras na
mas, kvadratinis planas, vand. alyva 
šildomas, 2 vonios, gražus poilsio 
kambarys rūsyje, privatus įvažiavi
mas.

Indian Rd.
Tripleksas

$1.200 įmokėti, mūrinis atskiras na
mas, 3 butai po 5 kamb., vand. aly
va šildomas, lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, $3.300 pajamų metams, 
skubus pardavimas.

Jane - Annette 
Bungalow

$2.000 įmokėti, 5 kamb. ir 2 kamb. 
rūsyje, alyva šildomas, didelis kie
mas, garažas, žema kaina.

Parkdale 
Dupleksas 

$2.300 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, garažas, 10 metų skola, pui
kus nuomavimo distriktas. Turi bū
ti parduotas.

Swansea - Bloor 
$3.800 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, kvadratinis planas, alyva šildo
mas, 2 mod. virtuvės, garažas.

Bloor - High Park ‘ 
Dupleksas

$4.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis, vand. alyva šildomas, 2 
virtuvės, 2 vonios, namas be skolų.

Bloor - Jane
$4.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
didelis kiemas, namas be skolų.

TORS

Telef. LE. 2-4404
Delaware Ave. - College 

Viena skola 10-čiai metą 
$4.400 įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, didelis kiemas, ga- > 
ražas. ‘

Clendenan Ave. - Bloor
8 kamb. per 2 augštus 

$4.560 įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiras namas, kvadratinis planas, ’ 
vand. alyva šildomas, modernus, ar
ti Bloor, turi būti parduotas.

St. Clair - Christie 
Dupleksas

$5.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras- 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, didelis kiemas, dvigubas gara
žas, viena skola 10-čiai metų, pui
kus pirkinys.

Windermere Ave.
8 kamb. per 2 augštus 

$5.900 įmokėti, šiurkščių plytų, pui
kus atskiras namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyva šildomas, garažas 
su plačiu įvažiavimu.

High Park - Roncesvalles 
$7.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, 3 virtuvės, di
delis kiemas su privačiu įvažiavi
mu, lengvos ir ilgos išsimokėjimo 
sąlygos, puikus pirkinys.

Westmount Ave. - St. Clair 
$9.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
puikus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas.

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

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

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

128 Hurontario Str.
i 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.

MORKIS Antanas
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 metų. Kaina $19.500.

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

VISOKERIOPAS BIZNIS
Tik $45.000 visa kaina. 4b 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. apie 
$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 subdivizijoj “Tulip Gar
dens” prie Simcoe ežero (Vi mylios nuo Keswick) šiemet lietu
viams parduodami sklypai 25-30% pigiau. ! x

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 šioj 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. p«ių)‘ 
kainos nuo $600. Lietuviai naudokitės proga įsigyti sklypus ir 
pelningai investuoti mažą kapitalą į artimiausią lietuvių vasar
vietę.

SUDBURY Ont
J. ir St. Lukšiai, gyvenantieji 

Minnow Lake, Sudburio priemies
ty, pakrikštijo dvi savo dukreles: 
vieną Virginijos Kristinos var
dais, o antrąją Loretos Rūtos. 
Kūmai buvo Vytautas ir Gertrūda 
Lumbiai ir St. Tolvaišą su J. La- 
buckiene. Jaukiose ir rūpestingai 
paruoštose vaišėse dalyvavo kolo
nijos kapelionas kun. A. Sabas, 
visi apyl. valdybos nariai ir arti
mieji draugai. Buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų” tėvų garbei ir 
išreikšta geriausių linkėjimų atei
čiai tai gausiai šeimai mūsų ko
lonijoje. Gražiau auga jau septy
ni vaikučiai. Dieve duok, kad visi 
sveiki ir toliau gražiai augtų.

šeštadieninė mokykla pradės 
mokslą spalio 17 d; tose pačiose 
patalpose, šiemet mokyklos vedė
ja sutiko būtį M. Venskevičienė, 
o jai padės P. Mikštienė ir kun. 
A. Sabas. Apyl. valdyba apmokės 
patalpų nuomą ir dar- $5 už kiek
vieną šeštadieni mokytojams.

Sudburiškis.
Kalėdų švenčių proga sutei
kite džiaugsmo savo artimie
siems Lietuvoje. Siųsdami 
dovanas sutaupysite pinigus 
ir laiką tik per Lietuvių Pre
kybos B-vės Anglijoje atsto
vą A. Kusinski. Naujas ad
resas: 369 McLeod St., tele
fonas 4-1605.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

WINNIPEG, Man
tai labai akmenuotas dugnas, norą 
akmenis nelabai sunkiai galimą 
pašalinti. '

Visas sklypas vietomis apaugęs 
gražiais ąžuolynais, kas duoda la-’ 
bai gražų vaizdą. Ant sklypo pa-? 
statyta dviejų augštų medinė vila; 
su gražiai Įrengtais 11 kambarių- 
Apačioje dvi gražios didelės salės,; 
kurios tinka Įvairioms pramo
goms bei kitiems subuvimams. ’

VI. Virkutis savo pirkini pra-» 
dėjo siūlyti Winnipego parapijoj 
klebonui kun. J. Bertašiui. Ir; 
matyt, klebonas, apžiūrėjęs pir-; 
kinį ,i jį ėmė žiūrėti rimtai ir ėmė. 
ieškoti pagėlbininkų. Juk ne pa-* 
slaptis, kad mūsų kunigas pinigu 
neturėjo, nes naujai pastatytos 
bažnyčios darbai, dar galutinai 
neužbaigti, pareikalavo ir dar te-; 
bereikalauja didelių pajamų. Jis

(Atkelta iš 3 psl.) 
niką naujai nupirktoje viloje prie 
Oak Point. Jis ir tavažiavo, tik 
kiek pasivėlinęs. Parapijos nu
pirktą vilą ir sklypą jis pats su 
gražia šypsena apžiūrėjo ir atro
dė, kad buvo patenkintas ir gy
rė. Ne jis vinas gyrė, bet gyrė 
visi ir dižaugėsi tokiu gražiu pir
kiniu. Tik nei iš šio, nei iš to, 
grįžęs i namus ima Į ranką plunks 
ną ir juodina ne tik nupirktą 
sklypą su vila, bet ir naujai pa
statytą lietuvių bažnyčią. Kodėl? 
Tai pavydas dar tebeglūdi mūsų 
širdyse. Kas svetima, viskas ge
rai, viskas be kritikos, o kas sava, 
tai šmeižiame rankoves atsirai
tė. Matyt, kad korespondentui 
atsitiko, kaip tame posakyje: 
“Girdi, kad zvanija, bet nežino 
kurioje pusėje”. Kai pištikrųjų dėl pirkinio kreipėsi Į vysk. Briz- 
čia buvo?. I ‘ ’ ’ • ’ ------- 5 i

Winnipegietis VI. Virkutis, be-! 
važinėdamas po Winnipego apy-: 
linkės, užėjo gražią vasarvietę 62 į 
mylios Į šiaurę nuo Winnipego, 
prie visiems gerai žinomo Mani- 
tobos ežero— Oak Point mieste
lio. Sklypas 70 akrų, tęsiasi pa
gal Winnipego ežerą apie 1.400 
pėdų. Ežero pakrants labai slė
nios, Į kuri gali nubristi apie pu
sę mylios, tik vienas trūkumas,

■------- - Ll MIT E D F-

3269 BLOOR ST. W., TORONTO BE. 3-3263

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 siūlymui. Apžiūrėti galima betkada.

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 miegmif sėdimąjame yra gražus fairplace. Didelė moderni ir 
šviesi virtuvė. Pristatytas 1 automobiliui garažas. 50 pėdų pločio sklypas. 
Arti susisiekimui autobusas, krautuvės ir mokyklos. .
GLADSTONE AVE. - BLOOR. $6.500 ar mažiau įmokėti. Atskiras gėrų ply
tų, 8 nepereinami kambariai, karšto vandens alyvos šildymas, 2 virtuvės, 2 
garažai, arti katalikiška mokykla ir Bloor susisiekimas.

SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

Joseph A. PETERS 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 5 kam
barius namas. Vienas morgičius 10 
metų. Labai arti katalikiškos mo
kyklos ir prie visų kitų patogumų.

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

Bloor • Runnymede
$19.500 pilna kaina, o vertė $22.000.

TELEFONAS LE. 2-3321
Roncesvalles • Sunnyside Ave.

$6.000 {mokėti, atskiras 10-ties kam
barių namas. 3 virtuvės, vandens ir 
alyvos šildymas, garažas ir t.t. Arti 
prie susisiekimo ir apsioirkimo.

Labai arti Bloor.

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

Su mažu imokėjimu
turime įvairiausių namų visuose 
miesto distriktuose.

‘ Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel ' Namų tel 
RO. 2-5543

gi, kuris atvykęs vasarvietę ap
žiūrėjo ir rado gyvą reikalą ją nu
pirkti leituviškiems erikalamš. 
Taip ir atsitiko. Vasarvietė bu
vo nupirkta Lietuvos katalikų 
vardu, administruoti ją pavedė 
vietos lietuvių parapijos kleb.; 
kun. J. Bertašiui, kuris visus rei
kalus ir dabar tvarko.

Kiek už vasarvietę užmokėta, 
manau, kad mažai kam galva ga
li skaudėti, o dar mažiau korės, 
pondentui “Pakštiranka”, nes jis 
prie šių reikalų mažiausiai yrą 
prisidėjęs. Toliau jis rašo: “Žino-: 
ma, tuos 9 tūkstančius turės par 
rapijonys patys išmokėti, sukel
dami kaip išmano”.

Nė vienam jėga pinigų iš kiše-- 
nės niekas netraukia. Visi duor 
da, kiek kas gali, kas negali at 

, nenori, visai nieko neduoda, to-, 
dėl korespondentui “Pakštirari-' 
ka” nėra ko perdaug tuo reikalų 
sielotis, nes atrodo, kad jis ma
žiausiai bene bus ir davęs.

Pirkinys yra geras ir visiems 
lietuviams brangintinas. Juk ne; 
paslaptis, kad šią vasarvietę nore-: 
jo nupirkti ukrainiečiai, lenkai ir 
kiti, džiugu, kad atiteko lietu
viams. eGriau ką nors turėti, ne^ 
g unieko. Netolima ateitis paro-J 
dys, kad pirkinys yra brangesnis: 
už tuos sumokėtus pinigus.

Koresp. “Pakštiranka” “Nau-1 
jienose” Nr. 220 savo korespon-; 
denciją ir pataisė vietoje slapy< 
vardės pasirašydamas K. B. (Ka-; 
zys Beniušis). Patartina visada to
kius straipsniukus pasirašyti sa
vo tikrąja pavarde, kad neklai
dintų žmonių ir nekiršintų vienui 
prieš kitus, o be to, neišnaudotą 
kitų geros valios blogiems tiks-: 
lams. K. Strikaitis. ;

Varšuva. — Lenkijos saugu-; 
mas veiname kaime atrado gerai; 
paslėptą Jehovos liudininkų slėp-* 
tuvę ir daug propagandinės me-» 
džiagos. :

Vašingtonas. — Prezidentas Ei-I 
senhoweris pasirašė Įstatymą’ 
apie pastatymą Vašingtone pa
minklo buv. prez. F. D. Roose-; 
veltui.

VEDYBOS 1
Jei norite ve«H, rašykite /vokiečių er I 
lenkų k./, telefenuekite er atvykite ‘ 
esmenMcei |

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!"
859 COLLCGt ST„ Toronto, Ont. .

Infornociįoi kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas



V. VA SI S
REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE.

J. GUDAS - LE. 1-4665, namų LE. 6-7169.

B a 11 i c a 
Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 

’ 966 Dundas St. W. - - Tel. LE. f‘5668
i Valome, dažome, iaudžiame ir taisome.

PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.1 

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. 
Sav. V. BLOCKIS

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas Dyleris

KROSN YS-G AZA I - 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 metu išsimokėjimui. - - Visu rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. • TEL. HO. €-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

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

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

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

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoifymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimo ir balarsavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos 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., j vakarus nuo Six Point).

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

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
. '1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
AMovn

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

Du LN stiprybės simboliai
Praėjusios kelios savaitės nu-1 ilstančią lietuviškų darbų rėmė- 

stebino mus skaitlingesniu, negu i ją jos vyresnę atžalą, irgi Sofiją,
anksčiau tautiečių jungimosi į! p. Rakštienę su jos gerąja Laima 
Hamiltono Liet. Namus, priside- Kriaučiūniene “

prie jų ir stambesniais įna- Skrip.kų giminės daigeliu —
Nuostabiu pavyzdžiu mato- tele. Kitos p. Skripkienės 

e Oakville ir Bronte lietuvius, dukros — Liucij 
šalia kaimynų naujomis staig- tarpiai padedanci

• y i • • • i *1a • l*J 1 * _

dant

•me Oakville ir Bronte lietuvius, 
©i 
menomis ryškėja ir hamiltonie- 
čiai.

Medžiuose skęstančiame vaka
rų Hamiltone, kaip toje gražioje 
pasakoje, gyvena jau eilę metų 
mūsų vyresnės kartos atstovė

Skripkuvienė Sofija. Iš jos gy
venimo šiame didmiestyje prisi
menu vaizdą, kuris, tikiu, neiš
dils man iš atminties ilgus me
tus. Vieną tylų vakarą, po sunkių 
pastangų ieškant LN narių, atsi
stoju laukti autobuso. Šalia ma
nęs matau moterį tyliai belei
džiančią per pirštus rožančiaus 
karoliukus. Tik po minutėlės pa
žinau ją. Koks nuostabiai gražus 
ir didelis įspūdis: į nureligėjantį, 
modernišką, visko pertekusį, 
ūžiantį ir ieškantį malonumų 
žmonių skruzdėlyną žaibu nusi
leidžia vaikystės laikų Lietuva!

Kas pažįsta artimiau p. Sofiją, 
tas visada patvirtins, kad tai mo
teris, nesvyruojančiai apsispren
dusi gerume. Kilusi nuo Žagarės, 
garsiojo vyšnių krašto, ji Lietu
vą paliko paskutiniojo karo iš
stumta. Į Kanadą atvyko iš Ang
lijos 1951 m. Išauginusi skaitlin
gą šeimą —5 dukras ir sūnų, p. 
Sofija tik vieno vaiko neišleido į 
mokslus. Iš šios šeimos Hamilto
ne mes pažįstame didelę ir nenu-

ir tolimiausiu 
‘ ' Rū-

Skripkienės dvi 
Liucija ir Genutė, be

los mamytei, nes 
visos trys kartu gyvena, yra nuo
latinės liet, org., ypač p. Liucija, 
veikėjos. Mielosios Asminavičie- 
nė ir O. Steponavičienė, irgi jos 
dukterys, taip pat gyvena Hamil
tone ir visada mielai paremia lie
tuviškus reikalus. Vienturtis sū
nus šiuo metu gyvena Sudbury ir 
tik viena duktė likusi Lietuvoje. 

Kiekvienas žmogus save paro
do ne žodžiais, bet darbais. Ir S. 
Skripkuvienė, su didžiausiu entu
ziazmu pritardama jau pačioje 
pradžioje Liet. Namams, kelis 
metus spaudė atliekamą dolerį ir 
dabar i LN atėjo su $400. “Ži
noma, vargu ar man bereikės L. 
Namų, bet tos didelės, teisingos 
ir gražios idėjos negaliu likti ne- 
parėmusi” — su pakilia dvasia 
nuoširdžiai pasakojo p. Sofija. Il
gai gyvuokite mūsų tarpe, bran
gioji S. Skripkuviene, ir šviesiu 
lietuVišku pavyzdžiu rodykite ke
lią ateinančiams kartoms!

Kitas labai įdomus LN darbe 
įvykis — tai mažojo 7 m. Poviliu- 
ko Joniko įstojimas LN nariu. Jis 
apie pusantrų metų ištvermingai 
taupė tėvu ir dviejų gerųjų kar
tu gyvenančių dėdžių jam duoda-

mus pusdolerius ir rugsėjo 27 d. 
įteikė $100 Lietuvių Namams — 
visą sumą vien tik pusės dolerio 
monetomis. Nuotraukoje matėme 
Poviliuką prie sidabriniais pusdo- 
leriais išdėstyto užrašo “Lietuvių 
Namams”. LN atstovui išsinešant 
penkis svarus sveriančią šimtinę, 
Povihukas vyriškai pareiškė, kad 
užąugęs jis Liet. Namuose turės 
bent tūkstantį.

Mažasis Poviliukas tai Marga* 
ritos ir Antano Jonikų lietuviškų 
širdžių žėrintis atspindys. Suda
rydami 5 asmenų šeimą, vienam 
Antanui tedirbant, ir nerasdami 
kito būdo sutaupyti šimtinę LN, 
jie sugalvojo patį sunkiausią, rei
kalaujantį, daug valios, bet tuo 
pačiu ir patį įdomiausią. Antanas 
Joniką, Lietuvoje buvęs matinin
ku, į Kanadą atvyko 1948 m. Ki
lęs nuo Prienų, jau čia Kanado
je vedė Margaritą Eglinskaitę, 
žemaitę iš Kretingos, šiuo metu 
Antanas dirba, kaip inžinierius 
Department Highway of Ontata- 
rio engineer asst 3, prie kelių tie
simo ir tiltų statybos.

Mažojo Jonuko 200 sidabrinių 
pusdolerių yra LN stiprybės sim
bolis. Kaip kad mūsų senose pa
sakose, medžiotojas be paprastų 
kulipkų.visada turėdavo ir sidab- 
rinukų,' kuriais atsigindavo nuo jį 
užpuolusių piktų dvasių. Tikime, 
kad ir Poviliuko sutaupyta sidab
rinė LN šimtinė padės sunaikin
ti visas LN piktdvases, kurių ne
maža sukasi netik Liet. Namų iš
orėje, bet pasitaiko jų ir šios 
gražiosios lietuviškos institucijos 
viduje. Sk. St.

PJFENOr ..
noimffiiMnte KFmKa

Vienoje apysakoje, pasĖrudžiu- 
sioje Rytų Vokietijoje, recenzen
te ingė rado jai nepatikusį tokį 
sakinį: “Lėtai, pavargusiais žings
niais valstietis ėjo keliu į kaimą, 
apibertą nusileidžiančios saulės 
spindulių”.

Ingė “Boersenblatt” žurnale 
dėl to rašo:

“Kodėl valstietis eina nuvargti 
siais žingsniais? Ar valstiečiai 
mūsų respublikoje pervargę? O 
pirmučiausia, kas -tąi per valstie
tis: mažažemis, vidutiniokas ar 
buožė? Autorius turėjo paaiškinti 
ar kalbama apie didelį kolūkinį 
kaimą ar apie atsilikus^ privati
ninkų kaimą. O gal dar ir parti-

....  ,

Dr, E. Žakienė
Dantų gydyto ja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168

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

Šeštadieniais pagal susitarimą:

nis branduolys jo prastai veikia. 
Jeigu taip, tai kaip gali mus do
minti nusileidžiančios asulės spin
duliai! Autoriui netinka tokius es
minius klausimus apeiti neišryš- 
KTTrvuS . • .

Ji atkeršys
— Ar girdėjai, kad tavo buvu

si žmona išteka už tavo ėdiko 
Miklainio?

—- Ir gerai jam! Bent ji atker
šys už mane... -1

Perdaug išmoko
— Ar tavo broliukas jau išmo

ko kalbėti?
— O taip. Dabar mes visi jį jau 

mokome išmokti tylėti.

Dr. I. SadausHeąė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo ‘ Ttoncesvnl- 

les), Toronto

Telefonas LE. l-425«*
Priėmimo valandos: 9-42
ir 3 -8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Hamilton, Ont.
(Atkelta iš 4 psl.)

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Peskola 1 o<m. iki 53.000. Paskolos, indėliai tr gyvybė aadrmrtta.

D/ « )O VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 • 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

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

Telefoną* LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
'Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS
! 18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas Ra 6-4963

- ■ ■ ---------- i----- 1-------i-----

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

College St. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAFAITIS

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadie-’iais 
pagal susitarimą

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

naniiiLon, viii. tenka pažymėti, kad didžiausias St. Catharines Molio Motiejų bei
( a f ir Al to r 4 nei i knygų išplatinimo vajus yra taip-1 Winnipego barzdotų vaikų ke-

vvzdi o oaskui kalbėkit ko mes Bafešio nuoPelnas- Niekur taip " ' vyžoj, o pasKui KaineKit, ko mes (daųg knygų nėrg išparduota; kaip 
taH Į Hamiltone. Per tą knygų platini-1 

mo vajų buvo'išlyginta TF susi-' 
dariusi skola, kada laivo samdy
mas ir ruošta ekskursija nepavy
ko. Pasitraukus jš TF pirm, pa
reigų St, Bakšys perėjo į taipgi 
atsakingas pareigas: sukurti lie
tuvių ekonominį centrą — Lietu
vių Namus. To darbo jis ėmėsi su 
tokiu pat tik jam vienam charak
teringu atkaklumu. Lietuvių Na

jaunimą mokome.
-.Dar dėl gandų. Girdisi, kad 

skautai boikotavo LD dėl to, kad 
p. Bakšys jiems taip buvo įsa
kęs. Taip pat, kad skautai plati
no “Pelėdą”. /

Dėl boikotavimo, tai tik tiek, 
pirma — apie LD su p. Bakšiu 
buvo visai nekalbėta, kita — 
skautams Įsakymus duoda tunti- 
ninkas, o jam — augštesnė skau
di vadovybė. Rėmėjai gali tik i . ,.x-rkti ir : ta akciia 
iuoti patarimus. Dėl platinimo; ??ai Y1? HzPir . ir_l^ 
‘Pelėdos”, tai niekas iš skautų!
organizuotai jos neplatino ir po • saY° kapitalu. Įdomu, kad jam pa 
turim nekaišiojo. Jeigu buvo pa-j^0 Paraukti gana žymų skai- 

vieniu skautu, kurie tai darė, tailnt 
jie darė pavieniai, ne kaip skautai 
— bet lietuviškas jaunimas, ir ži
noma, jie iš to pardavinėjimo, 
nors ir juokų laikraščio, bet lie
tuviško, gavo'komisą.

Baigdamas, norėčiau pasakyti, 
kad i betkokius tolimesnius gin
čus laikraštyje neisime.

vyr. valt. A. Pilypaitis
“Nemuno” tunto tuntininkas.
LABAI NEMALONI
PAREIGA

I sideda į dypukų organizacijas. Da
bar Lietuvių Namai, stovi ant 
tvirto ekonominio pagrindo. Ir 
reikia pasakyti, kad visa tai yra 
St. Bakšio nuopelnas.

Kazys Baronas, vilnietis veikė
jas, Hamiltono kolonijoje taipgi 
yra žymus asmuo. Jo iniciatyva 
buvo suruošta I Kanados Lietuvių 
Diena 1953 m. Jis produktingas 
spaudos bendradarbis, daugelio 
kilnių ir naudingų darbų iniciato- 

irius. Karštas patriotas, neatlai-nuo. Aven OVCXO Į/auivuao, uvatiai 
dus kovotojas prieš komunizmą, 

lonios pareigos verčiamas. Ikišiol Jo sumanytos Lietuvių Dienos iki 
Hamiltonas buvo viso pasaulio lie- šiol turi didelį pasisekimą Kana- 
tuvių akyse, kaip viena iš pavyz- doje ir gausūs svečiai iš JAV yra 
dingiausių kolonijų. Apie tai rašė tikras įrodymas, kad einame ge- 

Įne tik Amerikos ir Kanados laik-............................... ...
raščiai, bet taipgi ir Argentinos 
bei Australijos. Hamiltonas yra 
dažnai minimas ir Europos lietu
vių spaudoje bei atsiliepimuose, 
žodžiu iki šiol veik visiems lietu
viams Hamiltonas buvo nurodo
mas kaip pavyzdys, kaip reikia 
veikti ir tvarkytis. Nors esu senas 
demokratas ir visada palaikau 
daugumos valią bei principus, bet 
taipgi nenuneigiu ir atskirų as
menų nuopelnų, žinoma, jeigu jie 
tarnauja mūsų visuomenei bei lie
tuvių tautiniams reikalams.

| Hamiltone tokių veiklių asme- 
i nu yra nemaža. Bet iš jų ypatin
gai išsiskyrė tie asmenys apie ku
riuos čia bus kalbama. Jie abu yra 
artimi ir produktingi spaudos 
žmonės. Štai jų asmenybės:

Stasys Bakšys, buvęs ilgą lai
ka Tautos Fondo pirmininkas pa
sižymėjo ypatingai sėkmingu 
veiklumu renkant tam fondui au
kas. Jis visa savo energiją ir jė
gas pašventė Tautos Fondui ir at
siekė tokių rezultatų, kad Hamil
tonas buvo statomas pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti tėvynę Lietu
vą ir jai aukoti, kad būtų iš bol
ševikų išlaisvinta. Vienu žodžiu 
jis gyveno tik to Tautos Fondo 
dvasia ir jam paaukojo visas sa
vo jėgas ir energija. Vaisiai bu
vo nuostabūs. Hamiltonas pirma
vo viso pasaulio lietuvių kolonijo
se. Pagaliau girdint priekaištų, 
kad jis nieko daugiau nematąs, 
kaip Tautos Fondą, St. Bakšys iš 
to fondo pasitraukė. Be to, dar

rais keliais, kad LD nereikia nu
traukti, bet tobulinti ir ateityje 
vykdyti. LD turi ypatingos reikš
mės jaunimui, nes per jas yra su
kurta -daug jaunų lietuviškų šei
mų, kurių tikrai nebūtų, jei ne
būtu LD buvę ... Tai didelės 
svarbos reikalas. Juk lietuviška 
šeima kovoje už lietuvybę ir Lie
tuvos laisvę yra pagrindinis veiks
nys.

Tenka labai apgailėti, kad VI- 
sios Kanados Lietuvių Dienos ruo
šimo metu toje pavyzdingoje lie
tuvių kolonijoje iškilo labai ne
malonių dalykų. Lietuvių Namų 
nirm. St. Bakšys labai norėjo, kad 
LD koncertas būtų LN salėje. Ta
čiau VI-tos LD ruošimo komite
tas nutarė ruošti koncertą ne LN 
salėje, kuri jiems atrodė per ma
ža, bet kitur. St. Bakšys labai už
sigavo ir iš Komiteto pasitraukė. 
Nuo tada ir prasidėjo trynimasis 
tarp LN ir VI LD komiteto. Pa
galiau to pasekmės atsidūrė spau
doje (“Tėviškės žiburiai” Nr. 40). 
Labai nemalonus reiškinys, kuris 
Hamiltono lietuvių kolonijai ne
teikia jokios garbės. Tuo labiau, 
kad spaudoje minimi asmenys šio
je kolonijoje yra gerbiami ir po
puliarūs.

Darydamas išvadą, norėčiau, 
kad pp. St. Bakšys ir K. Baronas 
paduotų vienas kitam draugišką 
toFlfca ir ją lietuviškai paspaus
tu! Tiek Lietuviu Namai, tiek 
Lietuviu Dienos yra mums reika
lingi bei naudingi reiškiniai. Ha
miltonui neteiktų garbės nueiti

liais ... Visą savo ilgą spaudos 
; kelią ėjau tvirtai įsitikinęs veng- 
Įti asmeniškų ginčų spaudoje. Tai 
■liekam neįdomu, išskyrus tuos 
“gaidžius”, kuriė pešasi. Per 10 
metų paliesdamas Hamiltono įvy
kius spaudoje, aš visuomet ieško
jau ir skelbiau šviesesnius ir opti- 
mistiškesnius mūsų gyvenimo at
spalvius. Nuo to kelio nemanau 
trauktis. Kl. Pielgauskas.

INFORMUOKIME 
VISUOMENĘ TEISINGAI 
Vl-sios KLD org. komitetas, “T’ 

Ž” Nr. 41 straipsnyje “L. Dienos 
reikalu” tarp kitko “nuoširdžiai 
atsiprašo visus koncerto daly
vius”. .. ir prideda “nes dides
nės salės tinkamos koncertui ne
buvo galima gauti”. Aš turiu pa
sakyti, kad tai netiesa (m. pbr.).

i Buvo puiki ir didelė salė, ta pati, 
kurią planavo nuomoti komite
tas, tai “Palace” teatro salė, nuo 
kurios pats komitetas atsisakė. 
O, kad tai netiesa (m. pbr.), sakau 
todėl, kad gavęs laikraštį “Tž” ir 
perskaitęs minėtą komiteto strai
psnį, dar tą pačią dieną paskam
binau teatro vadovui, (manager), 
kuris man nupasakojo visą dery
bų eigą dėl salės (manau, kad nė
ra reikalo jos čia atpasakoti) ir 
pasakė, kad visą laiką ir tuoj po 
gaisro, buvo užtikrinta komite
tui, kad salę mūsų koncertui ga
lės naudoti — ji bus atremontuo
ta. Jo žodžiais tariant, jų plane 
buvo numatyta baigti remontą 
rugpjūčio pabaigoje. Taip ir bu
vę: rugpjūčio 27 d. teatras jau 
veikė.

Paklaustas vadovas ar nežinąs, 
kodėl salė nebuvo paimta, atsa
kė, kad nežinąs, bet manąs, kad 
dėl nuomos kainos, kuri buvusi 
neaugšta, palyginus jos vietą 
(miesto centras), pačią salę ir jos 
įrengimus.

Taigi, šioje vietoje (“Tž” Nr. 
40). mano spėjami motyvai, dėl 
atsisakymo kalbamos salės, kaip 
matyti, buvo teisingi.

Bet kodėl neprisipažinti prie 
padarytos klaidos? Už klaidas juk 
niekas žmogaus nesmerkia ir ne
baudžia. Juk tik tas neklysta, ku
ris nieko neveikia. Suklysti yra 
visai natūralus dalykas. .Tokia 
jau žmogaus prigimtis, žinoma, 
yra daug blogiau iš klaidų nepa
simokyti.

Tad informuokime visuomenę 
iš esmės, teisingai. Tada nebus 
užsigavimų ir trinties. Kiekvie
nas dirbamas darbas eis daug 
sklandžiau ir visiems bus gera ir 
malonu.

Šventė jau praėjus. Laikas ne* 
ša ją užuomarštį n. Tad ir kalbėti 
daugiau apie ją nebūtų ko. Ir šiuo 
savo rašiniu nieko nenorėjau už*

da, norėjau ir noriu objektyvu* 
me ir tiesos.

Z. Puliananskas.

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

TEISININKAS — * 
ADVOKATAS - NOTARAS

160 ADELAIDE ST. W.
Room 107

; Telefonas EM. 6-4182
Toronto

-- --     imioiiti i i

Lietuvio advokato
{staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Dažai h* sienoms 
popieris!

▼ uSKwJj SCpCviQf/ TtSrpCril

Sky’s Paint & WaHpaper 
891 DUNDAS ST. W. 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOMS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

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

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

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

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ižtirio akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

,470 COLLEGE ST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

PADAROMI 
minkšti baldai 

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

Telefonas WA. 2-7981

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
973 Bloor St. West Tel. LE. 6-5037
(priei Ukrainska Knyha siuntiniu b-vę). .

Didelis pasirinkimas medžiagų Vyro mot. ir vaikižkiems rūbams, siuntiniams j 
tėvynę, ŽEM1AUSTOMTS KA1HOMTS.

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

RO. 9-4612
GENERAL INSURANCE

AL DŪDA
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TORONTO. Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamokslai 

kun. B. Pacevičiaus. Tikybos pa
mokos vaikučiams, lankantiems 
viešąsias mokyklas vyksta tuoj 
po 11 vai. pamaldų muzikos stu
dijoje.

— Praėjusį sekmadienį gražiai 
praėjo vaikučių popietis: susirin
ko per penkiasdešimt vaikučių, 
kurie vadovaujami kun. kapelio
no, išpildė kultūringą programą: 
padainuota, pažaista. Altoriaus 
berniukų būrelis turėjo specialią 
giedojimo pamoką. Ateityje vai
kų popiečių metu vaikučiai bus 
paskirstomi grupėmis, kurioms 
vadovaus atskiri vadovai.

— Marijos vardo mergaičių so- 
dalicijos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį po 9.30 vai. pamaldų. 
Po vaasros tai bus pirmasis so- 
daliečių susirinkimas. Maloniai 
kviečiamos visos sodalietės atsi
lankyti. Kviečiamos taip pat visos 
lietuvaitės mergaitės įsijungti į 
auklėjamąjį sodaliečių sambūrį.

— Šį antradienį lietuviškose 
kapinėse vykdomi žemės matavi
mo darbai. Iki žiemos norima ka
pines paruošti naudojimui.

— Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Shannon, College, Rushol- 
me Rd., Rusholme Park Cres., 
Delaware, Concord ir Dovercourt 
Road.

— Šį sekmadienį 6 vai. vak. 
įvyks Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas, o 7 vai. vak. rožan
čiaus pamaldos bažnyčioje.

— Sekmadeiniais prie bažny
čios durų priimamas solidarumo 
įnašas. Parapija skatina lietuviš
kąją visuomenę būti sąmoningais 
ir bendruomeninę pareigą sąži
ningai atlikti. Iš surinktų pinigų 
KLB vykdo didelę kultūrinę ir 
šalpos misiją — esminiai pare
mia šeštadieninę liet, mokyklą, 
jaunimo stovyklas, vaikų darželį 
ir visus kitus lietuviškus reikalus.

— Sutuokta: Algis Kiaupa ir 
Rima Žilinskaitė.

— Pakrikštyta Vida Bernade
ta Mockevičiūtė.

Jaunesniųjų at-kų berniukų 
susirinkimas bus ateinantį sek
madienį, spalio 18 d., 3 vai. p-.p. 
Prisikėlimo p-jos salėje. Kviečia
mi berniukai 9-13 m. amžiaus.

Jaunesniųjų at-kių mergaičių 
susirinkimas šaukiamas ateinantį 
sekmadieni, spalio 18 d., 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo p-jos muzikos 
studijoje, III augšte. Visos narės 
dalyvauja. Kviečiamos mergaitės 
9-13 m. amž.

Moksleivių at-kų gimnazistų 
susirinkimas bus šį sekmadienį 
6 vai. vak. Prisikėlimo p-jos mu
zikos studijoje. Bus renkama 
valdyba, tad visi nariai renkasi 
punktualiai.

Mergaičių popietės 
prasideda spalio* 18 d. 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. muzikos studijo- 
ja. Mergaitės nuo 6 metų, kurios 
norėtų dalyvauti Kalėdų eglutės 
programoje, prašomos pastoviai 
kiekvieną sekmadienį šiose popie
tėse dalyvauti, šioms popietėms, 
kaip ir kiekvienais metais, vado
vaus Marijos Nek. Pr. seserys.

Bazaras vaikų darželio naudai 
įvyks lapkričio gale. Prašome vi
sus nedelsiant nešti fantus į lietu
vių vaikų darželį — 46 Delaware 
Ave., o kam patogiau į Prisikėli
mo parapiją. Jeigu kas negalėtų 
prisidėti fantais, galima auka.
Atsargos karių Toronto skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks spalio 
18 d. 3 vai. p.p. Lietuvių Na
muose. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti, nes bus svarstomi 
aktualūs klausimai. Valdyba.

SOLISTĖS JONĖS
JUODYTĖS su ‘Rūtos’ ansamb

liu įdainuotų lietuviškų dainų al
bumų “Dainos iš Lietuvos” gali
ma gauti šv. Jono Kr. parapijos 
knygyne po pamaldų. Kaina $5.

Prisikėlirdo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, Vil

niaus Dienos proga, maldoje bu
vo prisiminti to krašto ir visos 
tautos laisvės kovotojai. Kankinių 
kryžiui Midlande specialioje rink
liavoje suaukota $102,80.

— Nuoširdžiai sveikiname nau
ją KLK Moterų Draugijos Centro 
Valdybą. Be kitų, Prisikėlimo pa
rapijos patalpose vykusį suvažia
vimą sveikino D.G. tėvų pranciš
konų Provincijolas, ypačiai dėko
damas Prisikėlimo par. skyriui už 
gražią veiklą parapijos naudai.

— Praeitą sekmadienį Prisikė
limo par. tretininkų kongregacija 
savo susirinkime sekančiam tri
mečiui išsirinko tarybą: N. Balta
kienė — pirm., Z. Daugvainienė 
— vicepirm., G. Dubininkienė — 
sekr., K. Rukšienė — iždin., T. 
Balnienė — naujokų mokytoja, 
K. Grajauskienė — ligonių lanky
toja. Naują valdybą nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime sėkmės.

— Antradienį spalio 13 d. at
laikytos gedulo Mišios už a.a. A. 
Pabedinską, kurias metinių proga 
užprašė Kęstučio korporacija.

— Sukūrusius šeimos židinį 
Vytautą Ražanauską ir Viktoriją 
Martinaitytę nuoširdžiai sveikina
me ir linkime Dievo palaimos.

— šį sekmadienį po visų Mišių 
bus daroma speciali vyskupijos 
įsakyta antra rinkliava misijų ir 
tikėjimo platinimo reikalams pa
remti.

— Nekatalikiškas pradžios mo
kyklas ir gimnazijas lankantiems 
mokiniams religijos pamokos yra 
kiekvieną sekmadienį po 10 vai. 
Mišių. Pirmieji renkasi į aktorių 
kambarius po scena, o antrieji — 
į kleboniją.

— Parapijos biblioteka veikia 
sekmadieniais po 10 ir 11 vai. 
Mišių. Jaunimas ja naudojasi po 
10 vai., kiti — po 11 vai. Mišių.

— Jaunimo šokiai daromi kiek
vieną sekmadieni 7.30 vai. vak.’ 
Visas Toronto lietuviškasis jau
nimas maloniai kviečiamas.

— šį sekmadienį po 10 vai. Mi
šių pradedamas vaikučių ruoši
mas Pirmai Komunijai. Registra
cija bus vykdoma kavinėje. Mie
luosius tėvelius maloniai kviečia
me vaikučius pradėti leisti į pa
mokas nuo pirmosios dienos.

— Parapijos choras repetuoja 
pirmadieniais — moterys ir tre
čiadieniais — vyrai. 7.30 vai. vak.

— Spalio mėn. rožančius šio
kiadieniais kalbamas po 8 vai. 
Mišių, o sekmadieniais — po 11 
vai. Mišių.

— Praėjusią savaitę Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselėms 
įteikta Prisikėlimo parapijos do
vana Toronto Lietuvių Vaikų Na
mų statybos fondui $1.000* Šia 
proga D. G. seselėms nuoširdžiai 
dėkojame už pasigėrėjimo vertą 
darbą parapijos ir kolonijos jau
nimo tarpe.

— Prisikėlimo par. Vyrų Drau
gija, švęsdama Kristaus Karaliaus 
ir savo draugijos metinę šventę, 
spalio 25 d., sekmadienį, per 11 
vai. Mišias eis bendros šv. Komu
nijos, o po pamaldų muzikos stu
dijoje turės agapę-pusryčius į ku
riuos kviečiami nariai, svečiai ir 
prijaučiantieji. Vyrai raginami 
šiai šventei iš anksto ruoštis.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Baby Point Rd., Brookside 
Ave., Brule Gdns., Brummel 
Ave., Easson Ave., Harshaw Ave., 
Humber Tr., Jane St., Kingsway, 
South Kingsway, Lessard Ave., 
Old Mill Dr., Raymond Ave., Ri
vercrest Rd., Riverside Cres., Ri
verview Gdns. ir St. John’s Rd.

— Šią savaitę bus išsiųsti Vė
linių Dienos Mišių novenos laiš
kai. Maloniai prašome gausiai 
prie šios novenos prisidėti. Už at
siųstas aukas iš anksto nuošir
džiai dėkojame. Aukos bus panau
dotos vaikučių stovyklavietės 
darbams tęsti, kurie nebus per-

Pobūvį-Baliu,
Visi Torontą Liętuvių Namų šėrinipkai, jų bičiuliai ir jau
nimas kviečami į Lietuvių Namų patalpose spalio 17 d.z 

šeštadienį, ruošiamą

Meninę dalį išpildys muz. St. ’ Gailevičiaus vadovaujamas VYRŲ 
KVARTETAS ir solistė J. SRIUBIŠKIENĖ, akomponuojant muz. 
St. Gailevičiui. ' ‘

ŠOKIAMS specialiai rezervuota apatinė didžioji salė. 
Gros orkestras “MELODY”.

Viršutinėse salėse bufetai su įvairiais užkandžiais bei gėrimais. 
Vertingų fantų laimės šulinėlis - loterija.

Pradžia 7 vai. 30 min. Įėjimas $1.50.
Toronto Lietuvių Namų Valdyba.

Rudens nuotaikai nuskaidrinti Prisikėlimo parapijos 
K.L.K. Moterų Skyrius spalio 24 d., šeštadienį, 
Prisikėlimo salėj ruošia šaunu

RUDENS LAPįĮ BALIŲ - ŠOKIUS.
Gros geras orkestras, veiks pilnas bufetas — gėrimai kiekvieno sko
niui, valgiai — bulvinės dešros ir kiti gardumynai.

VISI KVIEČIAMI. VISI LAUKIAMI. ATSILANKĘ NESIGAILĖS.

K. L. K. MOTERYS SVEČIŲ NEAPVILS.

Spalio 31 d. Prisikėlimo par. salėje įvyks Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje - SLA 236 kuopos ruošiamas

25-kių metų sukaktuvinis KONCERTAS-BALIUS.
Programą atliks sol. A. PAULIONIS ir muz. A. PRIALGAUSKAS. šokiams 
gros “OLYMPIA” orkestras. Svečius atgaivins turtingas bufetas, o turin
tiems laimės pasitarnaus puiki loterija. Vienas iš pirmojo šimto atvykusių 

svečių laimės radijo aparatą. Bus ir kitų vertingų įėjimo dovanų.
Pradžia 7 vai. vak.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

J. VASOFF 
pirmą kartą Torontui pristatydina

PITTSBURGH© TAMBURITZANUS
Europietiškos dainos ir šokiai — spalvingi kostiumai.

Autentiški instrumentai — 30 rūšių.

MASSEY HALL
1959 m. spalio 24 d., šeštadienį, 8.20 vai. vak.

Bilietai $1.50, $1.75, $2.25 ir $3.00 parduodami kasoje,
Moodey’s agentūrose arba užsisakyti telef. OX. 4-1889.

Ar jau ruošiatės 
tradiciniam 
metiniam "Vyčio" 
baliui?

Šauniausias klubo parengimas 
Įvyks šjn. lapkričio 7 d. Royal York 
viešbutyje Ontario salėje.

Stalus galima užsisakyti pas V. 
Butkį — telefonas RO. 7-2895.

.. MCNTREAL, Cue.
Didieji atlaidai A V parapijoje niūtė, anglų literatūroj. P. Luko** 

įvyks Kristaus Karaliaus šventės ševičius rašo disertaciją agrikul-' 
proga, spalio 23, 24, 25 d.d. To-.tūros daktaro laipsniui gauti, 
mis dienomis Švenčiausias Sakra- Sir George Williams Colleger 
mentas bus išstatytas visą dieną. I D. Aneliūnaitė, hum., 2 m., L. Fy-; 
Šios šventės dalyviams yra ski- leris, inž., 2 m., K. Girdžius, ma< 

iriami visuotini atlaidai. Visos or- tem., 2 m., B. Greibus, chem., 2; 
ganizacijos prašomos tomis die- m., R. Keturka, fizik., 2 m., P. 

Į nomis, kiek leis sąlygos, dalyvau- Jurgutis, inž., 3 m., A. Morkūnas,; 
ti bažnyčioje adoracijoje'. fizik., laisv. klausyt.; R. Otto, ko- 

Benediktas šakinskas, vilemar- mere., 2 m., V. Piečaitis, chem./ 
! dietis, mirė rugsėjo 30 d., sulau- laisv. klausyt., L. Strėlytė, hum.,

1 m., J. Vilimas, komerc., 3 m. ’
Viso 11 liet, studentų.
Marianopolis College: J. Klein’ 

kaitė, hum., 1 m., C. A. Kreivytę-, 
hum., 1 m., B. Miller, chem., 3 m.j 
S. Pakulytė, chem., 4 m., E. Rupt 
šytė, hum., 2 m., M. Siniūtė, hum.f
2 m., M. Tauteraitė, hum., 2 m< 
L. Venskutė, hum., 1 m. Viso &

Loyola College: H. DauderišJ
komerc., 2 m., A. Gražys, mecL
pareng., 1 m., D. Lukoševičius;
komerc., 1 m., R. Plačenis, ko:
mere., 2 m., R. Sinius, inž., 1 m.j 
V. Sliekas, inž., 2 m.. G. Vazalins^ 
kas, inž., 4 m., E. Verbyla, ko
merc., 1 m. Viso 8 studentai. I 

McDonald College: E. Jonely-* 
nas. Z

St. Joseph Teachers College:; 
D. Dargytė, 1 m., O. Šaltenytė, 1; 
met.

UnivcrsPe de Montreal: D.Į 
Ambrozaitis, med., 1 m., G. Ma-į 
sevičiūtė, farmac., 1 m.

Prie šio un-to I. Gražytė rašo- 
disertaciją anglų literatūros dak
taratui gauti. z

Yra montrealiscių lietuvių, ku-7 
rie yra išvvke tęsti studijas sve
tur. Ispanijoje daktaratą iš ispa
nų literatūros ruošia B. Ciplijaus- 
kaitė; Anglijoje daktaratą iš elek 
tronikos ruošia A. Jurkus; Čika
goje biliotekininkės magistro 
laipsniui ruošiasi V. Vaičiūnaitė;: 
Romoje šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje studijas tęsia Gaudzė, o į 
Paryžiaus Sorbonos universitetą 
išvyko mediciną studijuoti čia bio
logiją baigęs D. Girdžius. J.P.

Klijentūrai reiškiame dėkingu
mą, o visiems kitiems siūlome pa
sinaudoti įstaigos 6 metų darbo 
patyrimu pirkimn-nardavimo, pa
skolų, draudimo ir investavimo 
srityse.

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

Turime galimybės invesutoti 
pinigus paskolomis dėl namų — 
mortgage. Pirmi mortgage iš.6%k 
-7%, antri: martgage iš 10-12%.

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

ti bažnyčioje adoracijoje'.

PADĖKA.
Nuoširdžiausiai dėkojame mieliems draugams už paruoš

tą mums staigmeną — pobūvį mūsų vedybinio gyvenimo dešimt
mečiui atžymėti: M. F. Noreikams, I. H. Petkams, I. A. Pūkams, 
A. J. Poteriams, M. A. Radžiūnams, K. J. Steponams, A. B. Šim- 
kevičiams ir Algiukui Puteriui.

Jūsų linkėjimai ir gražios dovanos visados skaidrins mū
sų ateities gyvenimo dienas. Ačiū Jums!

Petronėlė ir Vincas Urbonai.

Mylimai motinai
A. t A. ONAI VALUKONIENEI - KARDOKAITEI 

mirus Lietuvoje, mielus A. J. ir R. Valukonius jų liūdesyje 
nuoširdžiai užjaučiame.

V. Lukoševičius,
J. žaliaduonis.

traukti ir žiemos metu.
— Kviečiame savanorius pagel- 

bininkus į vaikučių stovyklą ypa
čiai šį savaitgalį, nes prieš užšą
lant norima visus pastatus nuda
žyti. Darbininkų reikia labai 
daug. Pagelbėkite. Prašom skam
binti į kleboniją arba tiesiai T. 
Pauliui.

— Pakrikštyta Alfredo ir Liu
dos Stulginskų dukrelė Vida Joa
na, Mykolo ir Uršulės Petronių 
sūnus Edvardas Vincas, Romo ir 
Julijos Vaitkevičių dukrelė Vida 
Elena, Vaclovo ir Marijos Vaitke
vičių dukrelė Aušra Marija bei 
Medardo ir Marijos Pavilionių 
dukrelė Audra Elena. Tėvelius 
nuoširdžiai sveikiname, o naujie
siems parapijos nariams linkime 
Augščiausiojo globos.

Aktyviai dalyvaukime
KLB Toronto apylinkės IlI-čios 
Tarybos rinkimuose, kurie įvyks 
spalio 25 d. Rinkimų būstinės bus 
prie abiejų katal. parapijų ir Lie
tuvių Namuose.

Tik gerai organizuotos tautos, 
valstybės ir organizacijos užtik
rina sau gerą rytojų. TLBSI.

Šalpos Fondo Komitetas 
pradėdamas žiemos aukų rinkimo 
vajų, sekmadieniais prie*visų liet, 
bažnyčių ir Liet. Namų priima 
aukas. Aukos siunčiamos pagal 
aukotojo valią: Vasario 16 gim
nazijai, Sibiro ar Suvalkų trikam
pio lietuvių ir vietoje kolonijos 
vargšų šelpimui. Lietuvių visuo
menė maloniai prašoma būti jaut
ria kilniam šalpos darbui ir pagal 
išgales jį remti.

T. šalpos Fondo Komitetas.
Į VLIKo posėdį spalio 17-18 d. 

kaip mažalietuvių atstovai iš To
ronto vyks dr. Martynas Anysas 
ir inž. Bernardas Buntinas.

The International Institute of 
Metropolitan Toronto, anksčiau 
buvęs 415 Jarvis St., yra persikė
lęs į 709 College St., Toronto 4. 
Tel. LE. 7-2561. Instituto vedėja 
tebėra ponia W. E. West.

“TŽ” DEŠIMTMEČIO 
PAMINĖJIMAS

įvyks lapkričio 18 d. Prisikėli
mo parapijos salėje. Minėjimas 
susidės iš trijų dalių: vakarienės, 
trumpo oficialaus minėjimo ak
to, koncerto ir baliaus su visom 
prašmatnybėm.

Koncerto programą išpildys 
Toronte dar nebuvusi solistė Lio
nė Juodytė iš Niujorko ir toron- 
tiečių taip mėgiamas sol. V. Ve- 
rikaitis.

Sol. L. Juodytė daugeliui jau 
pažįstama iš smagių dainelių 
ploktelės įdainuotos su “Rūtos” 
choru, kurių jau išplatinta JAV 
per 2.000.

Bilietai į trigubą parengimą 
bus pardavinėjami jau nuo se
kančio sekmadienio.

TORONTO STUDENTŲ 
INITIUM SEMESTRI

vakaras įvyks šį penktadienį, spa
lio 16 d., Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Įėjimas iš 32 
Rusholme Pk. Cres. Pradžia 7.30 
vai. punktualiai, nes pradžioje 
bus programa.

Iš “Dainos” grupės veiklos
Rugsėjo 27 d. dainietės susirin

ko pas narę L. Novogrockienę 
pirmam po vasaros atostogų'su
sirinkimui. Gauta keli padėkos 
laiškai iš Vokietijos, pora prašy
mų, o taip pat skaudi žinia, kad 
paskutiniu laiku dainiečių- globo
tas dr. Stelmokas mirė džiova.

Artinantis Kalėdoms ir vėl rei
kalinga didoka suma pinigų, kad 
galėtume išsiųsti visiems sene
liams ir ligonims nors po kelis do
lerius. Todėl dainietės nutarė ir 
vėl suruošti tradicinį vėdarų ba
lių lapkričio 7 d. šv. Jono Krikš
tytojo parapijos salėje. Tikimės, 
kad malonieji mūsų rėmėjai savo 
atsilankymu parems mus.

Susilaukėme vienos naujos na
rės I. Stasinskienės.

Dėkojame L. Novogrockienei 
už gražų priėmimą, o sekantis su
sirinkimas įvyks spalio 25 d. 3 
vai. p.p. pas narę L. Pocienę — 
830 Windermere Ave. Kųresp.

Naujieji studentai, 
kurie šiemet pradėjo studijas, 
prašomi paskambinti K. Liet. 
Studentų Sąj. Toronto skyriaus 
sekretorei stud. Sigitai Skirgai- 
laitei, tel. LE. 6-8941 (pereitame 
“TŽ” nr. telefono nr. buvo iš
spausdintas klaidingai).

REIKALINGA MOTERIS ateinanti Į 
namus prižiūrėti vaiko. Tel. BE.2-2647.

Išnuomojamas kambarys su baldais ir 
maistu. High parko rajone, arti gero 
susisiekimo. Tel. LE. 2-1519.
Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
II augšte High Park rajone, be bal
dų. Duodama naudoti šaldytuvas ir 
elektrinė plyta. Tel. RO. 9-4291. Skam
binti iš ryto iki 3.30 vai. p.p. ir va
karais po 7 vai.

! dietis, mirė rugsėjo 30 d., sulau- 
| kęs 68 m. Į Kanadą buvo atvykęs 
Į1908 m. Palaidotas spalio 3 d. iš
šv. Kazimiero bažnyčios.

Tarptautinė Kredito Unijų die
na švenčiama spalio 15 d., tačiau 
Montrealyje Kredito unija “Li
tas” ją nukėlė į sekmadienį, spa- 
lio 18 d. Aušros Vartų bažnyčio
je 11 vai. bus atlaikytos šv. Mi
šios už mirusius “Lito” narius — 
Andrių Stankevičių ir Juozą Na- 
vikėną. Visi “Lito” nariai ir vi
suomenė kviečiami dalyvauti pa
maldose.

Prieš pamaldas, 8.30 vai. ryto, 
banko patalpoje įvyks “Lito” val- 
’omųjų organų bendras posėdis. 
Visi vaidybos, rev. kom. ir kredi
to komisijos nariai prašomi daly
vauti.

Pianistas Andrius Kuprevičius 
ši sekmadienį, spalio 18 d., kon
certuos Monrtealy YWCA salėje 
— 1355 Dorchester W. Progra
moje daugiausia Chopin ir List 
kūriniai.

Susirgo: p. Motuzienė gydosi 
Royal Victoria ligoninėj, B. Kvie- 
tinskas operuotas Maisonneuve, o 
Pr. Nakas Victoria ligoninėje.

Vengrai šį šeštadienį, spalio 17 
d., 12.30 vai. ruošia gedulo eise
ną nuo Milton ir St. Lauren gt. 
kampo bažnyčios į Dominion 
skverą Vengrijos sukilimo meti
nėms paminėti. Yra pakviesti ei
senoje dalyvauti ir lietuviai. Lie
tuvaitės prašomos dalyvauti su 
tautiniais drabužiais.

MONTREALIO AUGŠTO- 
SIOSE MOKYKLOSE

šiuo metu studijuoja rekordinis 
skaičius lietuviškojo jaunimo. Di
džiausias skaičius studijuojančių 
yra angliškajame McGill univer
sitete, kuriame studijuoja anie 
septynetas tūkstančių kanadiečių. 
Kitose kolegijose lietuvių skai
čius lygokai pasiskirstęs. Pora 
mūsiškių studijuoja ir prancūziš
kajame Montrealio universitete, 
kuriame yra apie vienuolika tūks
tančių studentų. Lietuviai studi
juoja šiose mokslo įstaigose:

McGill universitete: Br. Balta
kis, inž., 1 metai; A. Gaurytė, 
hum., 1 m., V. Giriūnienė, odont., 
4 m., T. Gugis, archit., 3 m., R. 
Knystautas, inž., 5 m., E. Matu
levičius, inž., 1 m., L. Papaurėlis, 
civ. inž., 3 m.. A. Pooieraitis. 
med., 3 m., G. Skripkūtė, hum, 1 
m.. J. Šinkūnas, inž., 4 m., V. ši- 
pelis, inž., 4 m., St. Tumas, inž., 
3 m., J. Vanagas, inž., 4 m., A. 
Vičas, komerc., 4 m., V. Virbalas, 
inž., 2 m. Viso 15 studentų.

Be šių reguliarių studentų Mc 
Gili un-te magistro* laipsniui ruo
šiasi R. Jurkus, geologijoj; J. Pet
raškevičius, ekonomijoj; R. Si-

Išnuomojamas didelis, gražus kamba
rys II-rame augšte, Oakwood - Eglin- 
ton rajone. Tel. RU. 3-2448.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais II augšte netoli Prisikėlimo 
bažnyčios. Tel. LE. 3-3045. --------------------------------------------------- l 
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte su gazo plyta, be baldų ir vie
nas kambarys I augšte su baldais ir 
atskiru {ėjimu. 62 Kenneth Ave. Tel. i 
RO. 9-5866.-------------------------------------- į
PARDUODAMAS ūkis 100 akerių prie ' 
400 Highway, 50 myliu nuo Toronto, 
2 gyvenami namai ir kiti ūkio trobe- • 
šiai. Tel. LE. 2-1679. i 
DIDELIS PASIRINKIMAS naujų ir 
vartotu mašinų, prieinamomis kaino
mis. H. E. SIMPSON MOTORS LTD 
Ford - Edsel - Monarch - Fordo sunkv 
169 Lakeshore Rd. Tel. CL. 94671. 
Klauskite Eric Albin, jis mielai lietu 
viams patarnaus visuose mašinų pir
kimo reikaluose.

Sutaupysite 
pinigus

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimo* Toronte ir tolimom* 
dhtonciiomh. Vi»at vežama* tarta* ap 
drausto*. Važiuojam ko* «ova«t, j Moot 
reolj, Londonu, Wind*orų, Hamiltono 
North Bay, Sodbary ir kitur.
10 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTOAntanui Palveniui ir jo broliui, 
, Motinai mirus Lietuvoje, 

reiškiu .gilią užuojautą.

J. Lapavičius.

— Ar dalyvaujate Kanados Akio augime? . -
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbi?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. AUGUSTINAVICIUS — RO. 2-9153,
J. VAILOKAITIS — BE. 3-8460.
Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas 
ir diskusijas ekonominiais klausimais.

Sekanti paskaita spalio 18 d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

MILNES FUEL OIL CO. 
otftovai 

VYTAUTAS AUŠROTAS

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

N. Baltrukonis 
Yasutis

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

RA. 2-8035
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU. 1-2957

D
F.
A. Markevičius
A. Budriūias
P. Adamonis 
P. Baltuonis 
Pr. Rudinskaš

Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus znLz, zTŽz, zStar.z, zLa Press'.

TAUPYK, SKOLINKIS j
savo kredito kooperatyve "LITAS” h

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

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

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

I4K

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Konados, Ontario ir Toronto Rcol Estate Boards narys

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

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

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

LAIVELIŲ NUOMAVIMO BIZNIS
20.1aivelių, 12 motorų, didelis sklypas su dviem pastatais, prie Georgian 
Bay ežero ir Trans-Canada kelio. Viso pajamų 1958 metais $6.500. Prašo
ma kaina $12.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
■I I ................................... ■—


