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DARBA REIKĖTŲ ATŽYMĖTI
Prasidėjus po vasaros atostogų darbui krašto mokyklose, kur 

tik yra bent kiek didesnis lietuvių skaičius ir yra mokyklinio am
žiaus vaikų, pradėjo veikti taip pat ir lietuviškosios šeštadieninės 
mokyklos. . *

ši tautinio švietimo bei tautinio auklėjimo institucija yra žino
ma visoms išeivių tautinėms grupėms. Pvz. Toronte vargu ar at
rastume bent vieną tautinę grupę, kuri neturėtų savų savaitgalio 
mokyklų. Žydai pvz. turi savas mokyklas, veikiančias vakarais net' 
šiokiadieniais. Lenkai turi savo tautinei mokyklai įsigiję namus, 
kuriuose visi vaikai betgi nebetelpa ir veikia jų net kelios šešta
dieninės mokyklos atskiruose miesto rajonuose. Dauguma tauty
bių naudojasi reguliariųjų mokyklų patalpomis, kurios šeštadie
niais yra nenaudojamos.

Gyvenantiems didesnėse kolonijose šeštadieninės mokyk
los yra pasidarę lyg ir kasdienišku dalyku, kurį laikome normaliu 
reiškiniu ir apie jį mažai begalvojame. Bet ištikrųjų juk tai labai 
didelis dalykas. Savanorišku darbu paremtą mokyklą suorganizuoti 
nėra taip jau lengva. Juk laisvų žmonių nėra, visi yra nusidirbę 
per savaitę ir šeštadienį visada turi daugybę savų tvarkytinų rei
kalų, o čia tenka viską atidėti ir priešpietį sugaišti dirbant mo
kykloje. Ir ne tik tą pusdienį. Juk reikia dar mokinių sąsiuvinius 
ištaisyti, reikia pamokoms pasiruošti, reikia apgalvoti, kaip daly
ką lengviau išaiškinti vaikams, kurių žinios apie Lietuvą labai 
skurdžios ir kurių susidomėjimas dėstomuoju dalyku ne visada 
labai gyvas. O pasišventusių žmonių visdėlto atsiranda ir dažnai tai 
metai iš metų vis tie patys. Ypač taip yra mažesnėse kolonijose. 
Didesnėse dar atsiranda kas pakeičia, ateina vienas kitas naujas. 
Ilgiau dirbusieji gali metus-kitus pilsėti. Mažesnėse gi kolonijose 
daug kur tą naštą neša dažnai vienas ir tas pats žmogus jau eilę 
metų. Tas pats turi mokinti, tas pats sutvarkyti organizacinius 
reikalus, tas pats medžioti vaikus, prikalbinėti tėvus, kad savo 
vaikus leistų mokyklon (deja, ir to dažnai reikia), tas pats pasirū
pinti vaikų lietuviškom pramogom ir t.t. ir 11.

Suprantama, tie žmonės turi pasitenkinimą iš savo darbo vai
sių, pagaliau jie myli savo darbą, myli lietuviškus vaikus ir džiau
giasi galį i jų širdeles skiepyti savo tautos meilę. Kitaip jie neiš
tvertų, jų pasišventimas palūžtų. Bet ar lietuviškoji visuomenė ne
turėtų palengvinti jų darbą Bei jų naštą, nors parodydama, kad 
tą jų pasišventėlišką darbą vertina ir jaučia jiems padėkos. Šian
dien mes tų pasišventėlių dar nesam niekuo atžymėję. Ar nevertėtų 
pagalvoti apie koki nors atžymėjimą jų visos KLB mastu. Mes jau 

1 perdaug esam linkę krauti kiekvienam, kąs tik dar paveža. Pasi
džiaugiame, kad vežimas pasistūmėjo pirmyn, bet kad jis ne pats 
važiavo, kad kam nors teko ji tempti, dažniausiai pamirštame ir iš 
tų žmonių.kartais dar dpugiau reikalaujame. „

Galbūt, rastume ir ‘daugiau darbų, kad ir ne taip ryškių kaip 
mokytojo, kuriuos tiktų kaip nors atžymėti. Reikėtų tik pagalvoti 
apie darbo vertės mastą. O atžymėjimo būdų galėtų būti visokių. 
Gal tai galėtų būti kurios garbės privilegijos* gal padėkos laiškai, 
specialūs ženklai ar pan. Bent žmonės justų, kad ir kiti jų darbą 
vertina, bent turėtų apčiuojiamą to įvertinimo ženklą. *
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Savaitės įvykiai

Ave.Pabaltiečiai demontruoja prieš N. Chruščiovą Niujorke. f irth
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Nuotr. A. Kalnins.prie JT rūmuose, Niujorke.

Premjeras
J. Biefesbakeris

KAS NAUJO KANADOJE?

. Sveikini mas Chruščiovui:
SWIJSAS, žmogžMII

JT VEIDAS SU PENKIOLIKTĄJA SESIJA IMA KEISTIS.
Ikišiol daugumą sudarė Vakarų orientacijos valstybės: iš 82 narių 
52 buvo baltieji, Įskaitant ir sovietinį bloką su 10 balsų. Nuo šios 
sesijos, kurioj buvo priimta 13 naujų Afrikos kraštų nariais, Afrikos 
-Azijos grupė sudaro 41 balsą iš 96 JT balsų. Jai betrūksta kelio
likos balsų iki daugumos, galinčios lemti visus JT nutarimus, rei
kalaujančius dviejų trečdalilų balsų. Numatoma, kad 962 m. jų 
grupė dar padidės iki 55. iš Vakarų pusės šioj sesijoj buvo priimta 
nariu naujoji Kipro valstybė, kurios delegacijai vadovauja arkiv. 
Makarios, prezidentas. JT nepriklauso Šveicarija, Vokietija, Ispa
nija. Pastarajai prikišama diktatūra, nors šioj JT sesijoj dalyvauja 
15 diktatorių su savo šefu Chruščiovu.

Nedarbo klausimui spręsti 
premjeras J. Diefenbakeris pa
skelbė šauksiąs, konferenciją, ku
rioje dalyvaus darbdavių, darbi
ninkų. ūkininkų, verslininkų ir 
valdžios atstovai. Pasak premje
ro. Kanada nesanti vienintelis 
kraštas, turis tiek daug bedarbių: 
JAV jų esą daugiau. — Fed. vy
riausybės duomenimis, praėjusi 
rugp iū t i sulėtėjo statybos d arba i 
net 35% lyginant su 1959 m. rug
pjūčiu. Bedarbių skaičius pakilo 
iki 322.000, t.y. 4.9% visų dir
bančiųjų. Tai didžiausias rugpjū
čio skaičius nuo II Pasauk karo. 
Tuo ypač susirūpinęs Darbo Kon
gresas ir spaudžia fed. vyriausy
bę imtis atitinkamų priemonių. 
Viena jų esą galėtų būti automo
bilių ir kt. gaminių importo su
varžymas.

rija betgi Įsakė ją deportuoti, ne
žiūrint, kad čiagimis sūnus, pa
gal Kanados Įstatymus, yra Kana
dos pilietis. Kadangi ji pralaimė
jo bylą apeliac. teisme, beliko 
paskutinė galimybė — augšč. Ka
nados teismas, i kuri gali kreiptis 
per 60 dienų.

Rygoje koncertavo montrealie- 
tis baritonas G. London, Metropo
litan Opera Niujorke solistas. 
“Sovietskaja Latvija” pranešimu, 
jis dainavęs Šuberto, Musorgskio. 
Verdi kūrinius ir susilaukęs dide
lių ovacijų. Jis taipgi koncertavo 
Maskvoje.

Tokia rėžiančia antrašte paskel
bė vedamąjį plačiai skaitomas sa
vaitinis žurnalas “US News and 
World Report” Chruščiovo ant
roj o vizito proga Niujorke. Tai 
vedamasis, kuris buvo atspaustas 
1958 m. rugpiūčio 1 d. pirmojo 
vizito proga. Jo autorius, matyt, 
norėjo' pabrėžti, kad no to laiko 
niekas nepagerėjo ir kad jo vizi
tai verti tokios antraštės. “Jei ei
name Į posėdžius su ‘viršūnėmis’, 
kurių rankos yra suteptos krauju 
tūkstančių Rytų Europos nužudy
tų žmonių krauju, tai iš tikro ne
betekome savo pagrindų ir pasi
davėm dabarties Hitlerio nurami
nimo aistrai. Keista iliuzija paga
vo pasauli, ypač daugeli suklai
dintų asmenų laisvų tautų parla
mentuose, kai jie ėmė entuziastiš
kai piršti ‘viršūnių’ konferenci
jas' Ar gi susėdus akinančio] te
levizijos šviesoj, spragsint foto 
aparatams ir stebint laikraštinin
kams, gali būti sudaryta kokia 
nors su tar t i s. kuri — kaip Miun
chenas vylingai pažadėjo — duo-

tų taiką mūsų laikams? Kokia 
kvailystė! Ar mes netekome savo 
perspektyvos? Ar jau užmiršome 
ir atleidome žudymus nekaltų as
menų Sibire? Ar jau atimam vilti 
pavergtoms Rytų Europos ir Vi
durinių Rytų tautoms išsilaisvin
ti? Kur gi tradiciniai idealai lais
vę mylinčių tautų — Britanijos, 
Prancūzijos, Amerikos? Ar dar 
tikime juos? ... Mes, tiesa, turi
me užtikrinti asmenį n i Chruščio
vo saugumą, tačiau kasdien turė
tume kalti jam primindami žudy
mus ir tironiją. Leiskime paverg
tų tautų patriotąms diena iš die
nos paraduoti Niujorko gatvėmis 
su vėliavomis apdengtais kars
tais Chruščiovo vizito metu, kad 
jam primintume, jog. bent' Ame
rikoj, negarbiname žmogžudžių. 
Tebūnie Įrašyta plakatuose “Svei
kas, žmogžudy!” N j

JT rugsėjo 26 d. atakavo Chruš
čiovą. Ypač tvirtai jis kalbėjo 
apie kolonizmą. Esą po II Pasau
linio karo Prancūzija davusi lais
vę 17, Britanija 14 kolonijų, ku
rios tapo JT narėmis. Sov. Sąjun
ga gi laikanti vergijoje eilę tautų 
bei teritorijų, užimtų išlaisvini
mo vardu. “Kaip su Lietuva, Lat
vija. Estija? Kaip su laisvę my
linčiais ukrainiečiais ir kitomis 
R. Europos tautomis?” Koloniz- 
mas turis visur išnykti; negali bū
ti dvigubo masto tarptautiniuose 
reikaluose. “Prašau čia pat duoti 
toms tautoms jo (Cruščiovo) val
džioj teisę laisvų rinkimų, duoti 
galimybę išsirinkti sau pageidau
jamą valdžią — tikrai laisvose są
lygose. Tada tikrai jo žodžiai taps 
tvirtove, kurioje bus išpildyta JT 
charta”.

Dešimt minučių prieš premje- 
rn J. Diefcnb±cri n I^Ibą Chruš
čiovas,jo užsienio r. min. A. Gro
myko su keliais kitais “draugais” 
išėjo iš posėdžių salės. Kalbą se
kė V. Zorinas.

Kanados liet, organizacijos pa
siuntė premjerui padėkos tele
gramas, jų tarpe ir “T. Žiburiai”.

Utava. — Laivų statyklos Port 
Weller ir Collingwood uždaro
mos. nes negauna užsakymų, kai 
užsieniuose šiuo metu kanadiš- 
kos firmos yra užsakę pastatyti 
laivų už $13.000.000. Taip esą 
dėl to, kad kitur užsakymai įvyk
domi žymiai pigiau.

Pavergtieji posėdžiauja šalia JT

Kurios tautos gali sukilti?
Darbo stovyklos kaliniams nu

matytos steigti visoj eilėj provin
cijų — pareiškė Kanados teisin
gumo min. D. Fultonas. Pirma to
kia stovykla steigiama B. Kolum
bijos Agassiz vietovėj. Ten bus 
siunčiami patikimesni kaliniai, 
kurie dirbs 8 vai. kasdien ir gy
vens didesnėj laisvėj. Tuo būdu 
sumažės kalinių skaičius perpil
dytuose kalėjimuose „ir atpigs jų 
priežiūra. Panašias stovyklas jau 
yra Įsteigusios prov. vyriausybės 
B. Kolumbijos ir Saskatchewan©.

$10.500.000 Kanada pasižadėjo 
skirti naujoms Afrikos valsty
bėms. Commonwealtho narėms 
— Ganai, Nigerijai ir kt. Ši para
ma bus teikiama per trejus me
tus per bendrą Commonwealth 
agentūrą, kuri buvo sudaryta per 
finansų ir prekybos ministerių 
konferenciją Londone. Joje da
lyvavo ministerial Fleming ir 
Churchill.

Įsakymą deportuoti kinietę 
Louie patvirtino Ontario apelia
cinis teismas, panaikindamas 
priešingą Ontario augšč. teismo 
sprendimą. Louie tėvas gyvena 
Otavoje, o jos pačios gyvenamoji 
vieta yra Hong Konge. 1957 m. 
ji atvyko su laikine viza aplanky
ti tėvo ir čia susilaukė sūnaus. 
Tada ji panoro pasilikti Kanadoj

Vienas R. Europos žinovas, ne
seniai lankęsis už geležinės už
dangos, pateikė savo nuomonę 
”US News and World Report” 
korespondentui. Esą R.’ Europoje 
reikia skirti dvi grupes tautų — 
galinčių ir negalinčių sukilti 
prieš sovietus. Bulgarija ir Čeko
slovakija negalinčios sukilti, nes 
pirmoji visada gerbusi rusus kaip 
herojus ryšium su išsilaisvinimo 
kovomis su turkais, o antroji, 
ypač čekai, nesą linkę daryti po
litinių aukų ir yra apsipratę su 
sovietiniu valdymu. Rumunija, 
Vengrija, Lenkija ir R. Vokieti
ja priklausančios galinčių sukilti 
tautų grupei. Rumunai esą atro
do nepanašūs į sukilėlius, tačiau 
savo širdyse esą antisovietiški ir 
užtat Rumunijoj siaučiąs griež
čiausias sovietų režimas. Jei tos 
tautos dar nesukyla, tai todėl, 
kad žino, jog rusai, kaip 1956 m. 
Vengrijoj, žiauriai įsikiš. Jos esą 
sukiltų, jei žinotų, kad sovietų ar
mija nepajudės, šiuo metu R. Eu
ropoje vyraujanti nuomonė, kad 
Vakarai neveiksmingi ir apie tik
rą pagalbą negalvoja. Dar prieš 
keletą metų Vakarų diplomatai 
minėdavę pavergtas tautas, o pa
staruoju laiku visai nustoję mi
nėti. Sovietai esą tai išnaudoja 
ir pabrėžia Vakarų nepajėgumą 
įsikišti, primindami jų atsisaky
mą ateiti pagalbon 1938 m. Čeko
slovakijai prieš Hitlerį, R. Vokie
tijos ir Vengrijos nesėkmingus 
sukilimus, kaikurių Balkanų kraš
tų ūkininkų partijų beviltišką

šauksmą 1945-47 m. Be to, rusai 
aiškiai pabrėžia nepaliksią pa
vergtų kraštų be karo. Amerikie- 
<$ams tai buvę duota suprasti. Au
torius pagaliau priduria: “Nenu
rašykime betgi šių sričių, nors ir 
esame nukreipę dėmesį į kitų 
kraštų problemas; čia gyvena mi
lijonai žmonių, kurie turi tas pa
čias tradicijas, siekimus ir neužsi
tarnauja būti užmiršti”.

Pabaltijo kraštai čia Įsakmiai 
nepaminėti. Matyt, autoriaus juo
se nesilankyta. Visdėlto mūsų 
veiksniams derėtų tokiais atve
jais pasidomėti ar* jie kartais są
moningai ar nesąmoningai “ne
nurašomi”? I

VII Pavergtų Europos Tautų 
Seimo sesijai Niujorke, kuri pra
sidėjo rugsėjo 20 d., buvo skirta 
daugiau dėmesio. Jų atstovams 
dar prieš sesiją buvo duota pro
ga kalbėti per radiją apie savo 
kraštus ir dabartinę jų būklę.. Iš 
pabaltiečių kalbėjo latvis Masens. 
Sesijos atidarymas buvo numa
tytas pradėti vėliavų pakėlimu 
aikštelėje prie posėdžių rūmų. 
Deja, šios iškilmės JAV valdžios 
nebuvo leistos. Jų vietoje atidary
mas įvyko posėdžių salėje ir jo 
metu sen. Dodd ir prel. J. Balko
nas pareiškė protestus JAV. Pir
masis prezidentinio kandidato J. 
Kennedy vardu pareiškė, esą at
sakingų amerikiečių, kurie su
prantą reikalą skirti 20.000 poli
cininkų diktatoriams apsaugoti, 
bet neįžvelgia, kad pasaulio tai- 

I kai ir laisvei apsaugoti nuo sovie-

Mirė gydytoja iš Lietuvos
JAV dienraštis “Buffalo Eve

ning News” paskelbė savo bend
radarbio R. McGill straipsnį apie 
gydytoją Genia I. Sakin, gyvenu
sią Niujorke ir mirusią Bostono 
ligoninėje po ilgos ligos. Ji gimu
si Lietuvoj, bet medicinos moks
lą baigusi Berlyne 1931 m. Hitle
rio valdžios buvusi kalinama, bet 
1937 m. pasprukusi ir atvykusi 
Amerikon. Jos motina ir sesuo 
buvusios nužudytos Lietuvoje, o 
brolis žuvęs Šanchajuje per bom
bardavimą. Laikraštis iškelia ne
paprastą gydytojos paslaugumą. 
Būdama chirurgė — veido specia
listė, ji pagelbėjusi daugybei su
žeistų karių. Dirbusi JAV ligo
ninėse Berlyne ir Frankfurte, vė-

liau — 1949 m. buvo pakviesta 
Graikijos vyriausybės operuoti 
sužeistų karių kovose su komunis
tų partžanais. Be to, ji dirbusi: 
Turkijoj, Izraelyje, Brazilijoj, 
Argentinoj, Kuboj, Meksikoj ir 
Filipinuose bei Japonijoj. Daug 
kur ji dirbusi nemokamai. Visuo
menei ji pristatyta kaip didelė 
specialistė, geradarė ir lietuvė, 
nors, kaip iš aplinkybių matyti, ji 
tebuvo gimusi Lietuvoje.

Paryžius. — Prancūzai žada 
dar spalio mėn. vidury išbandyti 
savo trečią atominę bombą.

Berlynas. — Rytų Vokeitijoje 
1950 m. buvo 3.500 žydų, o 1959 
m. gale jų bebuvo 1.500.

Paryžius.

tinio pavergimo reikia kaiko dau
giau; sovietų diktatūros pertem
pimas laisvės niekam nepriartin- 
siąs. ?; C/

Valdžios pareigūnai betgi ki- 
taip pažiūrėjo. Jie netik siaurino 
demonstracijas, bet dargi Įsakė 
nuimti nuo PET Seimo posėdžių 
rūmų priekio didžiulį protesto 
plakatą. Užtat pasigirdo balsų 
apie amerikiečių keistą laikyse
ną: esą vos sovietai Įrengė Niu
jorke savo propagandinės ofenzy
vos centrą, amerikiečių pareigū
nai ėmė naudoti sovietų metodus 
ir nepaisyti senųjų savo laisvės 
tradicijų.

Šios sesijos pirmininku išrink
tas V. Sidzikauskas, Lietuvos de
legacijos pirm., vicep. S. Korbon- 
ski, Lenkijos del. pirm. Ligšioli
nis gen. sekr. rumunas B. Coste 
vėl perrinktas, o jo pavaduotoju 
išrinktas vengras E. Gaspar, vie
ton išėjusio profesoriauti albano 
N. Kotta.

Po diskusijų apie pavergtųjų 
tautų būklę buvo priimtas mem<> 
randūmas JT, kuriuo primenama 
pareiga JT rūpintis Vidurio ir 
R. Europos tautų būkle bei imtis 
žygių tų valstybių nepriklauso
mybei atstatyti.

Specialus posėdis buvo skirtas 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
dvidešimtmečiui. fa proga buvo 
gauta V. Departamento sekreto
riaus pareigas einančio D. Dillon 
telegrama, užtikrinanti JAV vy
riausybės pastovų nusistatymą 
nepripažinti sovietų agresijos pa
darinių Pabaltijo kraštuose ir 
reiškianti viltį, kad jie ir vėl bus 
nepriklausomi. Savo paramą pa
žadėjo ir Kinijos prez. Ciangkai-

KREMLIAUS PLANAS
Kremlius, taikydamasis prie 

naujos JT būklės ir siekdamas jas 
išnaudoti savo tikslams, išsiren
gė Niujorkan pasitelkęs' savo ■sa
telitų premjerus. Išsprogdinęs 
viršūnių konferenciją Paryžiuje, 
Chruščiovas-panūdo atsivežti ke
letą sviedinių ir juos paleisti Niu
jorko viršūnių konferencijoj. At
vykusį “Baltijos” laivu pasitiko jį 
demonstrantai, kurie jam nedavė 
ramybės ir vėliau. Be plakatų bu
vo demonstruojamos vežiojamos 
kartuvės su kybančia Chruščiovo 
iškamša. Tai labai ji skaudino ir 
privertė vieną popietę nedalyvau
ti JT posėdyje, nes buvę gauta 
grasinimų jo gyvybei. Kai atėjo 
jo eilė kalbėti, išliejo savo rūsty- 
oę, reikalaudamas, kad JT būsti
nė būtų iškelta kitur—i Šveicari
ją, Austriją arba ... Sov. Sąjun
gą. Taipgi jis puolė gen. sekr. 
Hammarskjold kaip kapitalistinių 
kraštų atstovą ir reikalavo panai
kinti jo pareigavietę bei pakeisti 
ją trijule iš- komunistinių, neut
raliųjų ir vakarietiniu kraštu. 
Prez. už
U-2 žvalgybos lėktuvo įvyki ir pa
reikalavo irašydinti ji JT darbo
tvarkėm Nusiginklavimo klausi
mu jisai pakartojo senąjį savo pa
siūlymą — visiškai nusiginkluoti 
a<sis»k?nt ir atominių ginklų per 
18 mėn. Pasiūlymui svarstyti jis 
pasiūlė sudaryti specialų komite
tą, kurin Įeitų komunistinių, neut
raliųjų ir vakarietiniu kraštų at
stovai.

Prieš Chruščiovą kalbėjo prez. 
E isen ho we r is. Jo kalba buvo ra
mi. taikinga, primenanti jau se
niau keltus pasiūlymus nusigink
lavimo reikalu ir pažadanti pa
ramą naujiems Afrikos kraštams 
teikti per JT. Ji nesukėlė jokios 
gyvesnės reakcijos. Atsverti 
Chruščiovo padarytam įspūdžiui 
Niujorkan atvyko Kanados prem
jeras Diefenbakeris ir Britanijos 
Macmillan. Jiems rūpi prilaikyti 
sovietų Įtaką, besi veržia n čia i Af- 
rikOs-Azijos grupę, kuri linkusi 

’nevienu klausimu remti sovietų 
politiką. Su jos parama sovietai 
siekia užvaldyti JT, pastatyti nau
ją sau palankų gen. sekretorių 
arba sekretoriatą ir prisistatyti 
buvusioms vakariečių kolonijoms 
kaip geriausi bičiuliai ir pajėgiau
si bei nesuinteresuoti rėmėjai. 
Kas už viso to slepiasi, afrikiečiai 
dar neįžvelgia, o vakariečių dio- 
lomatija nedrįsta smogti sovie
tams labai prieinamais argumen
tais. Gal tai pasirodys vėliau, juo
ba, kad šios sesijos pirm, išrink
tas airis F. H. Boland. Progų tam 
bus svarstant Vengrijos klausi-

Sovietai pasiruošę
Prieš 15 mėn. pabėgęs sovietų 

laivyno karininkas N. F. Artamo
nov ir šiuo metu gyvenąs Niujor
ke buvo pakviestas liudyti Kon
greso komitetui, tiriančiam anti- 
amerikinę veiklą. Jis yra kilęs iš 
Leningrado, 32 m. amžiaus; kaip 
atsirado JAV, nepasisakė. Yra 
tik žinoma, kad jis savo vadovy
bės buvo pasiųstas į Gdynią ap
mokyti Indonezijos jūrininkų ir 
iš ten dingo. Savo parodymuose 
jis pabrėžė, kad sovietai yra pasi
ruošę pulti Vakarus pirmieji ir 
tai atominiais ginklais. Esą marš. 
Rotmistrov 1955 m. paskelbęs 
straipsnį žurnale “Karinė mintis”, 
kur įrodinėjo, kad staigus puoli
mas atominiais ginklais esąs pra
našesnis bei tikresnis, nes tuo 
būdu būtų sunaikintas iš pat pra
džios vakariečių karinis pasiprie
šinimas, griūtų vyriausybės ir lai
mėjimas būtų greitas. Sovietų ka
rininkai esą mokomi, kad lauki
mas kol priešas puls esąs pavo
jingas, ir todėl iniciatyva pulti 
turinti pasilikti sovietų pusėje, 
nes kitaip gresiąs krašto sunaiki- 
t

mą. Gaila, kad tam nepanaudoja
mas Baltijos valstybių pavergi
mas. /•>? '

NAUJAS KONGO?
Rytu Azijoj, Laos valstybėje, 

prasidėjęs sąmyšis primena Kon
go įvykius. Joje prasidėjo kovos 
tarp trijų grupių: vakariečių, ne
utraliųjų ir komunistų. Vientian- 
ne sostinėje valdžiusi vakarietinė 
vyriausybė buvo nuversta neut
raliųjų grupės, pasitelkusios sau 
palankius kariuomenės dalinius. 
Jos pastatytas kunigaikštis Sou- 
vauna Phouma sudarė vyriausy
bę, kuri pasiryžo derėtis su ko
munistų kovojančia grupe ir val
dančia žymią krašto dalį. Vaka
rietinė grupė, radusi pritarimo 
provincijos -kariniuose daliniu© 
se, įsitvirtino Savanakhet mieste 
ir sudarė revoliucinį. komitetą, 
vadovaujamą gen. Nosą van ir ku
nigaikščio Boun Oum. ši grupė 
paskelbė kovą neutraliajai grupei 
ir bandė žygiuoti į sostinę Vien- 
tianne, bet buvo keliose vietose 
sulaikyta, šiaurėje kovoja komu
nistų JBM^e_d._Lao daliniai ir kol 
kas nesiieHiz’ia į derybas. Visame 
krašte sąmyšis, kurį seka Pietry
čių Azijos S-gos kraštai, o JAV 
laivai plaukioja netoli Laos.

KUR PASUKS BRITAI?
Londone įvyko britų bendruo

menės kraštų finansų min. konfe
rencija, kuri priėmė planą remti 
naujosioms Afrikos valstybėms. 
Jis bus panašus i Colombo planą 
remti Pietryčių Azijos kraštams. 
Naujasis planas pavadintas Spe
cial Commonwealth Assistance 
Plan. Juo bus teikiama parama 
specialistais, mašinomis ir pan. 
Toj pat konferencijoj Britanija 
buvo prispirta apsispręsti dėl sa
vo ūkinių ryšių su V. Europos 
ūkinėmis grupėmis — Ekonomi
ne bendruomene ir Bendrąja rin
ka. Britanija priklauso pirmajai 
ir bando susiderinti su antrąja, 
turinčia gana griežtą tarifų apri
bojimą. Susiderinimas su šia gru
pe reikštų pažeidimą prekybinio 
tarifo nuostatų, vyraujančių bri
tų kraštų bendruomenėje ir pa
sunkintų importą Britanijon iš 
Kanados ir kt. kraštų. Kanados 
finansų min. Flemingas pareiškė 
ieškosiąs rinkų kitur ir nusisuk
siąs nuo Britanijos.

MANEVRAI Š. Atlanto S-gos 
karinių pajėgų įvyko vakarų ir 
šiaurės Europos pakrantėse. 
Įskaitant ir Baltijos jūrą. Juose 
dalyvavo 65 laivai iš 6 kraštų. 
aviacijos daliniai ir apie 40.000 
pėstininkų. Sovietai juos pavadi
no provokacija.

staigiam puolimui
nimas. C-ų''

Antras sovietų liudininkas 
buvo paskelbtas V. Vokietijoj — 
kapitonas G. A. Malikovski, nese
niai atbėgęs į Vakarus iš R. Vo
kietijos, kur Potsdam-Eiche dis- 
trikte buvo I šarvuočių divizijos 
politinio skyriaus viršininku. Ka
ro metu jis buvo patekęs sovietų 
nelaisvėn, kur išbuvo 4 metus, po 
to įsirašė kompartijon 1950 m. ir 
padarė karjerą. Jo atneštomis ži
niomis, sovietų valdoma R. Vo
kietija, vykdanti bendrą sovietų 
planą pulti Vakarus, esanti pasi
ruošusi žygiui “išlaisvinti” vokie
čius. Tam įrodyti Malikovski atsi
nešė iš anksto paruoštų atsišauki
mų į Kiel miesto ir žem. Saksoni* 
ios gyventojus foto nuotraukas. 
Juosė, be kitko, sakoma: “Pasku
tinės miesto pasipriešinamo gru- 
nės sunaikintos. Miestas yra Vo
kietijos Demokratinės Respubli
kos liaudies armijos rankose. Vo
kietijos darbininkų ir ūkininkų 
valstybės armija atėjo ne kaip 
okupacinė kariuomenė terioti dir-

(Nukelta j 6 pet)■r

t. &e
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Kreipimasis į visus tautiečius
šajauka, M. Uitaenė h* Ad. Da- 
langauskas.

Maloniai, prašome visus tautie
čius prisidėti su šipitu-tatu ar 
daugiau prie šio gigantiško ir re
prezentacinio projekto realizavi
mo. Toliau gyveną arba tie tau
tiečiai, kurie dėl adresų nežino
jimo nebus v-bos narių aplankyti, 
prašomi pinigus siųsti v-bos pir
mininkui St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. čekius, pi
niginius orderius ar pašto perlai
das rašykite Lithuanian Home in 
Hamilton Ltd. vardu.

Paskira šimtinė mažą jėgą te
turi, bet kada tūkstančiai lietuvių 
jas sudės į vieną tautinį - ekono
mini objektą — jų galia pasida
rys milžiniška!

Tvirtai tikėdami savo tautos jė
ga, mes laukiame visų lietuvių 
vieningo pozityvaus veiksmo ir 
galutinio mūsų tikslo realizavimo 
— didingų Tautos Namų Įsigiji
mo.

Hamiltono Liet. Namų v-ba.

Hamiltono Lietuvių Namų val
dyba rugs. 18 d. posėdyje pakar
totinai nutarė pradėti didįjį lietu
višką bandymą — pereiti prie 
tikrųjų Tautos Namų statymo. 
Posėdyje dalvavęs archit. A. Ty
lius padarė ilgesnį pranešimą pa
žymėdamas, kad numatytas pirkti 
sklypas yra puikioje centrinėje 
miesto dalyje ir vispusiškai tinka 
Lietuvių Namams. Derybos skly
pui pirkti jau pradėtos. Šalims 
susitarus bus šaukiamas narių su
sirinkimas, kuris pirkimą tvirtins 
ar atmes.

V-bos nariai, jausdami LN na
rių nuotaikas, minėtame posėdy
je visi Įsipareigojo tuojau pradė
ti lėšų telkimo vajų. Hamiltone 
ir kitose vietovėse gyvenančius 
lietuvius lankys ir priiminės pi
nigus šie LN v-bos nariai: St. 
Bakšys, K. Mikšys, Alf. Pilipavi
čius, G. Skaistys, Pr. Sakalas, Alf. 
Patamsis, P. Savickas, G. Palmer, 
Z. Gasiūnas, J. Mikelėnas, A. 
Kaušpėdas, J. Šarapniekas, Ig.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

(Tęsinys iš praeito nr.)
Staigi tyla reiškė saugumą ir 

atsikvėpimą nuo baisios ugnies. 
Dar daugiau posūkio! Išlyginti 
lėktuvą! Mažas rutuliukas posū
kio rodyklėse nukrypo Į vieną šo
ną. Focke slysta šonu. Vairą iš 
priešingos , pusės, ir rutuliukas 
nuriedėjo i vidurinę padėti. Per 
radiia buvo girdėti didžiulis 
tr iukšmas. Vienas iš Zwilling gru
pės pranešė, kad iššoka. Jis tu
rėjo būti senas vilkas, jei galėjo 
šioj keptuvėj išlaikyti nervus iki 
galo ir pranešti apie iššokimą.

Staiga pasidarė visai šviesu. 
Atrodė kaip kokia vaiduokliška 
ranka nutraukė užuolaidą. Per- 
skridau mane saugojusius debe
sis. Saulė akino. Apdžvalgiau ir 
atsidusau su palengvėjimu. Ne
buvau vienas, kaip buvau manęs. 
Nemažiau tuzino Fockės ir kele
tas ME-109 buvo tarp manęs ir 
debesų. Žemai toli keli Fockes 
ėjo ristynių su Mustangais.

— Kur lendi? Saugokis, stora- 
galvi! . i

Lyg žaibo trenktas patraukiau 
mosi augštymnes vienas Focke. 
kuris dabar užėmė vietą šalia ma
nęs vos iš apačios neužkabino ma
nęs. Dalinys gan greitai susi
tvarkė. Iš kairės vienas lėktuvas 
pamojavo sparnais. Tai buvo 
Fred Grosser.. Laukinis lengvos 
priešlėktuvinės lojimas mūsų 
daugiau nepasiekė, bet dabar 
vienas paskui kitą dideli juodi 
sprogimai, kaip didelės juodos 
sniegulės, pradėjo rodytis aplink. 
Keiniam augšti. Spaudžiam 300 
pėdų žemyn, paskui Vėl 200 augš- 
tyn. Sutvieskė didelė akinanti 
šviesa viduryje sprogimų, ir vie
nas Focke ištiško i gabalėlius.

Mūsų priekyje ir šiek tiek že
miau pasirodė balionų užtvara. 
Kaip dideli jaučiai užtvaroje ba
lionai artinosi prie eskadrilės. 
Pirmyn! Staigiam smigime kuiip- 
kų pėdsakai švilpė riebių dešvų 
link. Keturi balionai užsidegi ir 
krito palikdami ilgą be dū ų 
liepsnos uodegą.

Bum! Visas susimėčiau. Varik
lis sučiaudėjo ir pradėjo slo i. 
Apsisukimai krito. Pataikymas iš 
priešlėktuvinės. Mažas raude sos 
rankenėlės paspaudimas ir dang
tis nulėkė šalin. Atleidau dirži s, 
staigiai truktelėjau vairus ir le.c- 
tuvas mane gražiai išmetė. Pa
traukiau parašiuto virvelę ir pa
jutau aštrų sutrenkimą tarp 
menčių. Ištikimas šilko skėtis iš
didžiai išsitiesė nedideliame ė- 
jelyje virš galvos.

Mano padėtis nebuvo- pavydi 
tina. Grėsė nelaisvė. Sprendžiant 
pagal balionų užtvaras dar buvau 
tolokai nuo vokiečių Enijų, bet 
šioks toks vėjelis pūtė rytų link. 
Apačioje prašliaužė gabalas miš
ko, už jo tęsėsi kalnuotas kraštas 
su žaliomis pievomis ir plačiais 
ariamais laukais.

Ten! Išsiraizgę zigzagais apka
sai, Įtvirtinimai. .. Britai! Galė
jau lengvai pažinti jų plokščias 
kaip lėkštes šalmus. Žvim-m-m... 
Kiaulės! Teisingai pasakojo, jie 
šaudo Į kabančius po parašiutu 
bejėgius lakūnus, žemė. Nėriau 
stačia galva Į pirmą pasitaikiusią 
duobę. Kuo greičiau atsiskirti 
nuo parašiuto. Trenkiau Į greito 
atsipalaidavimo dėžutę ir diržai 
atsileido. Dar niekas nepasirodė. 
Pradėjo garsiai tarškėti kulko
svaidis. Jam atsakė greitas '“Hit
lerio piūkio” klegėjirhaš. z

Arrini* ‘ 
sargiai pi

s ir nepasirodys? At> anšviėsta žaliai 
iaųžfcų prie duobės šviesą. Tučtuoį

parašiuto krepšio. Buvau senas 
vilkas šiame žaidime. Vėl lindau 
augštyn ir atsargiai iškišau para
šiutą. Taip, nieko neat.. . Oo! 
Stačia galva verčiausi i purvą 
duobės viduryje. Apžiūrėjęs 
krepšį suskaičiau apie dvidešimt 
skylių. Jokios abejonės, esu me
keno žemėj, tarp apkasų. Saulė 
dar viršugalvy. Dar toli tamsa, 
nebent jie greitai mane paimtų Į 
nelaisvę.

Niekas neėmė manęs nelaisvėn.
Pažinau karą visokiuose kraš

tuose. Lenkija, Prancūzija ir Ru
sija matė mane, bet šis atvejis 
man buvo kažkas naujo. Pasikišęs 
parašiutą per gaTvi'ir gulėdamas 
šioje didelio sviedinio išmuštoje 
duobėje galėjau prisiminti daug 
nekasdieninių nuotykių. Tai ner
vus dilginantis darbas prie Jarze- 
vo. Tai vėl tas geležinkelio tiltas 
prie Novosokolnik, kada svarbioj 
žvalgyboj reikėjo išgulėti dvi va
landas smarkioj artilerijos ugny 
negalint pa j udėti nei pirmyn, nei 
atgal. Tai vėl Velikije-Luki, kur 
mano batalionas per rusų prieš- 
puoli buvo apsuptas ir beveik su
naikintas. Penkias dienas ir nak
tis. agoniškoj amžinybėj, visiškai 
išsekęs, išgulėjau nevalgęs po sa
vo negyvais draugais pistolete te
turėdamas tik vieną šovini pasku
tiniam atvejui. Tai vėl Ržev pa
sitraukimas per Volgos geležinke
lio tiltą prie keturiasdešimt laips
nių žemiau nuliaus be žieminių 
drabužių. Kas trečias asmuo buvo 
išvestas iš rikiuotės vien tik nuo 
aštraus šalčio. Didžiausiu vargu 
per keturias savaites tiltas buvo 
atstatytas tiktai tam, kad vėliau 
būtų vėl mūsų pačių išsprogdin
tas- ?y j 'LL- .

čia buvau tik tylus stebėtojas 
aplink mane vykstančio karo. Šis 
unkštimas, kaukimas ir švilpi
mas virš duobės manęs nelietė. 
Tai buvo tarytum pasikeitimas 
šūviais teniso žaidynėse. Bet vis- 
tiktai aš gulė jau tarp dviejų fron
tu.

Šviečiančios tarnybinio laikro
džio rodyklės ant rankos rodė vi
durnakti, bet dar tebebuvo šviesi 
liepos mėnesio naktis. Pagaliau 
išdavikas mėnulis palindo po ne
dideliu debesėliu. Jis nebus ilgai. 
Heimann nesnausk! Turėjau pa
kankamai laiko nustatyti, kryp
čiai. Kompasas dabar buvo šiek 
tiek naudingas. Prieš valandą už 
mažo kalnelio mačiau artilerijos 
pabūklus švvsčiojant. Jie galėjo 
būti tik Vokiški. Tajcryptimi maž
daug už keliasdešimt jardų buvo 
kažkokių trobesiu liekanos. Pa
traukiau ton pusėn. Panaudoda
mas kiekvieną kupstą ir griovelĮ, 
šokinėjau, kol pasiekiau trobe
sius. BuVo nepatogiai karšta sun
kiuose lakūno drabužiuose. Atro
dė tuščia. Atsargiai pašaukiau: 
’ — Alio!

.Niekas neatsakė. Vėl sušukau 
tnrouti' garsiau. Vėl nieko. Už 
trobesiu netoliese driekėsi pla
taus miško juosta kaip tarhsi sie
na. Į tą nusę ėjo krūmu ruožas. 
Juo galėjau gerai pasinaudoti. 
Pašėlimas! Mėnuo vėl išlindo ir 
oasidarė gana Šviesų, žemė čia 
buvo lyg kokio milžiniško plūgo 
suversta. Sviediniu duobės žibėjo 
Šaltoj mėnulio šviesoj. Šaltam 
nakties ore kabojo kraujo kvapas. 
Visas vaizdąs dvelkė ^mirtimi.

Sušnypštė raketa ir vhkas tapo

IŠMIDOKIME POUT H O KOMFEREMCIJU META
bės Valdymoši forma, ^plševiz 
mas - socializmas, tiek daug krau

Šių metų JT atidarymas atnešė 
labai didelių staigmenų. Rytų 
bloko valstybių delegacijos suva
žiavo vadovaujamos valstybių 
galvų su ChruščioVu priešakyje. 
Dar karta melų propagandos 
maišus paskleis po visą pasaulį.

Tokiomis progomis viso pasau
lio žmonės labai skaito spaudą, 
klauso radiją ir TV. Kiekvienas 
straipsnelis apie SSRS yra per
skaitomas ir komentuojamas.

šiais momentais išlystame ir 
mes anglų spaudon su savo Balti
jos tautų reikalais, paryškinkime, 
ką bolševikai užimtoms tautoms 
pridarė, kiek išžudė, kiek Sibi
ran išvežė, kiek nukankino, kiek 
iš dabartinių Lietuvos gaminių 
išveža, nuskriausdami vietos žmo
nes, ypač kaimo ir miesto darbi
ninkus. Kaip plečia rusifikaciją, 
naikina bažnyčias ir t.t.

Mūsų pareiga tokiomis progo
mis— JTO ir kt. tarptautinių 
konferencijų, — parodyti Ame
rikos pasauliui tikrą Kremliaus 
veidą, nuplėšiant kaukę, ypač 
dabar. * .

Atskleiskime geležinę uždangą 
pilnoj nuogumoj Amerikos žmo
nėms, nes čia yra žmonių, kurie 
tiki sovietų melui, nežinodami tik
ros realybės. ‘

Tad skVerbkimės su teisybe i 
vyriausybes, parlamentus, radi
ją, TV, laikraščius, Visomis kalbo
mis, nes dabar labai tinkamas 
momentas atėjo.^

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
nakties tylumoje. Mane apdarbs- 
tė purvais. Nei nepasijutau kaip 
isispraudžiau į mažą griovelį. Bu
vau pastebėtas. Angiai pradėjo at
sakinėti iš priešingos pusės. Ne
maloni padėtis.

Išgulėjau apie penkioliką mi
nučių kol šaudymas apstojo. Dar 
keli paskiri šūviai ir vėl tyla su
grįžo i mekeno žemę.

— Allo-o, ar yra kas nors čia? 
— vėl šuktelėjau vokiškai.

Kas per kelmas? Pasigirdo lyg 
koks murmėjimas, lyg kažkokia 
kalba. Atsargiai šliaužiau ton pu
sėn. Po paskutinio šaudymo ne
drįsau atsistoti. Greit buvau už
klaustas-iš arti ir staiga kažkas 
sučiupęs mano ranką Įtraukė Į 
negilų apkasą.- . / .

— Ar tai jūs esate tas pilotas, 
kuris dienos metu nusileido pa
rašiutu? Mes galvojome, kad tai. 
buvo anglas.

— Taigi, tai jūs tik ką šaudėte 
i mane? Ar ne? Gerai, palikim 
tai. Esu vyr. Įeit. Heilmann iš 54 
naikintuvų eskadrilės.

Už pusvalandžio snausdamas 
sėdėjau mašinoj pakeliui Į Nan
tes. Keliai buvo užsikimšę, nes 
tik nakties metu buvo Įmanomas 
judėjimas. Dieną priešo lėktuvai 
buvo padėties viešpačiai.

Privažiavau Nantes. Kareivių 
kantina dar tebebuvo atdara. Vie
ta nelabai kokia palyginus su tuo, 
ką mes lakūnai turėjom. Aštrus 
dūmų ir alaus kvapas lindo į no
sį. Ant stalų pilna cigarečių nuo
rūkų ir nudegintų degtukų, nes 
pilnose peleninėse jiems nebebu
vo vietos. Atsisėdau kampe ant 
suolo, pasikišau parašiutą po nu
gara ir-tuš tuojau užmigau. Se
kanti rytą susiradau mašiną, Ku
ri galėjo mane nuvežti i Paryžių.

Tuč tuojau paskambinau Į ae
rodromą.

— Prašau man duoti Villacoub- 
lay. Čia vyr. Įeit. Heilmann.

Kitam gale pasigirdo džiaugs
mingas šūktelėjimas. (B. d.)

Vertė P. BRA-KAS

Moderniškas elektrinis vandens

šildytuvas parūpina pakankamai

šilto vandens visai šeimai

galimai žemiausio kaina

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

Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
_ Prašome reikalauti musų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip 4»t Siunčiame & Europos valstyblųAKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

is dvelkė jnirtimi.

yra? Kremliaus sukurtasis bolše-

5. 
vės,

6.

na. “Laisvė, brolybė,’ 
to pelenais, nepasiek

lams. - ,
Tą konstatuoja netik Vakarų 

pasaulio komunistai, bet ir patys 
komunistų ideologai, ypač jugo
slavai, lenkai, vokiečiai, anglai, 
ricinai.

Marksas-Leninas skelbė, kad 
pasaulio darbininkas turi būti iš
vaduotas iš kapitalisto, turis būti 
laisvas, sotus, kad pats save val- 
dyty-

Deja, Kremliaus valstybių dar
bininkas, kaip pono šimelis, už 
duonos kąsnelį, gaudamas tik 
1/10 jam priklausančio uždarbio, 
turi Šokti kaip ponas liepia be tei
sių, be dabarties ir ateities. .

Konstatuokime pasauliui, kad 
SSRS žmogus neturi:

I. Tikėjimo laisvės, ... 
. 2. Spaudos, žodžio laisvės,

3. Judėjimo (savo krašte ir ūž-|at6vi vien.u 
šienyjė) laisvės, .

4. Darbo pasirinkimo laisves, 
Politinio apsisprendimo lais-

• ’ ’ • ' • • - , -A * «■

Nuosavybės teisių,
. Teisių i savo vaikus,
8. Valstybės konstitucijos, kuri 

garantuotų pileičiams. teises ir 
būtų vykdoma. Tėn tebeveikia 
džiunglių teisė. Kiekvienu mo
mentu pilietis gali būti.suimtas ir 
sunaikintas be Įrodytos kaltės 
diktatūros parėdymu,

9. Kūrybos laisvės (mene, moks 
le, išradimuose),

10. Bendravimo teises su de
mokratiniu pasauliu ir net komu
nistiniu, . . . .

II. Tautų apsiprendimo teisės
•ir lygybes, . .

12. Visų kitų teisių, kurias turi 
demokratiško laisvo pasaulio 
žmogus.

Sovietų žmogus yra tik Įrankis 
Kremliaus bosų. -Rusų caras bu
vo užkabinęs vieniems “terbas”, 
o Kremlius perkabino kitiems, 
tęsdamas carų imperializmą, 
trokšdamas nešvariausiais būdais 
paimti kuo dauiau tautų savo bai- 
sion vergijon.

Sovietai kovoja ne dėl pasaulio 
darbininkų sąlygų pagerinimo, 
bet siekia juos paversti vergais.

Chruščiovo pasigyrimas, bū
nant Amerikoje, kad jie kurią so
cialistinę santvarką pasaulyje yra 
melas. Demokratiniuose kraštuo
se, kaip D. Britanijoje, Švedijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje yra daug 
daugiau socialinės lygybės (ir net 
Markso socializmo), kaip SSRS.

Kremliaus bolševizmas, kaip 
doktrina yra bankrutavusi. Ja 
niekas nebesižavi kaip viduj taip 
ir užsienyje. Viduj ji palaikoma 
šiltomis vietomis ir biurokratiš-. 
komis privilegijomis, o svetur 
melaginga propaganda ir pini
gais. Nekalbant apie Kremliaus' 
bolševizmą, reikia konstatuoti, 
faktą, kad ir Markso socializmas 
yra pačio gyvenimo sukritikuotas 
ir virtęs, utopija. 'i -, '

Privatine iniciatyva paremta 
demokratija, su tinkamoje augš- 
tumoje veikįahčia socialine ap
sauga ir darbininkų unijomis, K. 
Markso viršvėrtės teoriją ir dar
bininkų nuturtėjimo teoriją su
griovė * (Amerika, D. Br ita ni j a. 
Švedija). .

Tegul Amerikos žmogus žino, 
kas jo laukia patekus bolševizmo 
“globon” ir kokiomis laisvėmis 
jis naudojasi dabar. Turintieji 
dažnai to viso neįvetrina. Tik de
mokratija ant krkiščionybės pa
grindų yra pati geriausia valsty-

mosi doktri- 
vir- 

qama svajo
ti Vieton žą- 

savo kampelio, nei dabarties, nei 
ateities.

Išryškinkime faktą, kad dabar 
SSRS nėra stipriausia valstybė 
pasaulyje nei militariškai, nei 
ekonomiškai, nei moraliai, kaip 
kad pats Chruščiovas ir dažni 
Amerikos laikraščiai skelbia.

Gali kaip nori Chritščrovas gir- 

bet statistiniai otto 
ji realybė viską ati 
kas, raketa dar ne 
bės stiprumas mat 
ibos pajėgumu, |žaLa.ų ■^nnwa», 
gyvenimo standatta ir imohių iš- 
Simokslihlmu bei moralės augš-

V Įšals pū

Vakarų valstybės? 
pasaulis neturi hū

padiktuoti ką rusai tūri tik Vyk
dyti. : ■ .f-;-

Savo silpnybę jaučia ir Krem
lius. Neveltui ChrūšČiavas lakstė 
po pasaulį “taikos” ieškodamas, 
lyg karvė musės Įgelta karščiam^ 
Siaučiant. O Kremlių daug 
kas kandžioja. Piftn'oj ėnėj p'ati 
■iusų tadta. .

1. Jaunos iWmtadstd taria jr 
ikariūornėne, mačiusi Vak. Eūro 
įpos gyvenimą, reikalauja geres
nių gyvenimo sąlygų.

2. Nuolat didėja phyšys tarp se
nos ir jaunos komunistų gvardi
jos. Skylės lopomos, bet sunkiai.

;to,ir supranta,.kad Rusijos tauta 
tebesėdi Kreiftliąus kalėjime Ir 
dar nėra peršiemūsi nauja dokt- 
•frihja. . ;

4. Jaūnimąš ir luti stčfĮa jįpafti- 
ją tik dėl karjeros, kad tūrėtų 
parti j os bilietus ir šiltesnes vie
tas.

5. Nuolat auga biurokratiją, 
kuri nori tik; gerai gyventi, prisi
dengus partijos bilietu ir nieko 
neveikti. Gyvendama sulig ta die-

6. Komunizmas - bolševizmas 
nieko nebevilioja. Tat vieton in
ternacionalizmo jau peršamas rū- 
siškaspacionalizmaš»ĘųšSkask(F 
muništas jau privilegijuotas prieš 
kitų tautų komunistą.

Kremlius jau bijo savo tautos. 
Bijodami tautą apgauti su penk
mečiu, jau tik septynmetį siūlo, 
nors SSRS ir per 50 metų nepa
vys Amerikos gyvenimo stan- 
darto. =, \

Užimtų tautų virškinimas irgi 
taip sklandžiai neina. Kremlius 
žino, kurioj pusėj karo atveju bū
tų 120 mil. pavergtų tautų plius 
50 mil. vėk. vokiečių.

Taigi SSRS galybė ;ir stiprybė 
yra muilo burbulas. Tą viską tu
ri žinoti Amerikos žmogus.

Trečias reikalas. Chruščiovas 
sakosi, kad JSSRS siekia taikos, 
čia dižiaūsiąs melas skleidžiamas. 
Po II Pasaulinio karo vykę visi 
karai buvo komunistų sukurstyti. 
Visur jų ranka pridėta. Prade
dant Korėja, baigiant Alžefija, 
visur jų agentai veikią. Kuba, 
Kongo tai vis komunistų sukeltos 
problemos.

Visi vakariečiai, d ypač ameri
kiečiai, turi būti kieti sū riiškė- 
liais-bolševikėliais be kvailų nuo

šalpos Fondo informacija
Kanados valdžia be Įsileidimo į ^atsiimti iš sandėlių Montrealyje. 

Visais persiuntimo reikalais 
. - ------- ’ " “>os antroje

J dovana

kraštą poros šimtų sergančių šei
mų Pasaulio Pabėgėlių Metų pro
ga; paskyrė didelius mėsos atsar
gų kiekius užjūrio šalpai. Šios do
vanos .paskirstymas buvo patikė
tas pripažintoms šalpos organiza
cijoms h* turėjo būti atsiimtas iš 
valdžios sandelių Kanadoje.

BALFas, būdamas viena iš pri
pažintų šalpos organizacijų, krei
pėsi Į Kanados valdžią prašyda- 
mąs 50.000 sv. mėsos konservų 
Vak. Europoje esantiems lietu
viams pabėgėliams. KLB šalpos 
Fondas prašė nuo savęs, kad ši 
dovana būtų paskirta ir pervesta 
per BALFą.

š.m. gegužės mėn. pabaigoje ž. 
ūkio ministerija pranešė, kad 
prašymas patenkintas ir 50.000 
švarų kiaulienos konservų galima 

I Pasaulinio karo kariams žinotina
Pagal Kanadoje veikiančius įs

tatymus, kiekvienas, kas išgyve
na Kanadoje 10 metų ir yra tar
navęs Jo Didenybės Anglijos Ka
raliaus kariuomenėje ar kariuo
menėje Jo Didenybės sąjunginin
kų betkokiame kare užbaigtame

prašyti veterano pensijos, jei yra 
Kanados pilietis. ’

Neseniai Kanadoje Įsigaliojo 
naujas š.m. birželio 15 d. parla
mento priimtas papildymas ben
dro sąĖjungininkų karo veteranų 
akto. Pagal ji ir pagal anksčiau 
išleistus' Įstatus svetimšaliai vete- 
ranai, I if II Pas. karų sąjungi
ninkų kariai, pilnai sulyginami 
su Kanados, karo, veteranais ir 
gali naudotis visomis jų privile
gijomis bei teisėmis, kaip gauti 
veterano pensiją senatvėje, ligos 

įtampa tarp Bažnyčios ir 
valdžios Lenkijoje

Iš Lenkijos ateina vis naujų 
žinių apie didėjančią Įtampą tarp 
komunistinės valdžios ir valsty
bės. Nežiūrint jau eilę metų vei
kiančio vyskupų susitarimo su 
valdžia; spaudoje pradėta labai 
ąrši antireliginė propaganda. Ti
kinti Lenkijos liaudies labai 

‘griežtai reaguoja, kai valdžia su 
malonumu nugriauna kryžius ar
ba koplyčias vedant naujus ke
lius, o taip pat dėl kunigams ke
liamų daugybės bylų, dažniausiai 
paremtų neteisingais skundais. 
Valdžia taip pat kaikur darė kliū
čių maldininkams vykti Į Čensta
kavą. Eilės vyskupijų seminari-

laidų.
šių. laikų misija išlaikyti krikš

čioniškos kultūros laimėjimus, 
ypač žmogaus laisves. Amerikos 
pusėje milijonai žmonių yra pasi
ruošę gintis. Reikia tik sumaniai 
vadovauti.

Mūsų lietuviškoji spauda turi 
raginti mūsų žymiuosius žurnalis
tus, laisvai valdančius anglų ir kt. 
kalbas, rašyti paminėtomis temo
mis Į pasaulio spaudą.

VLIKas, PLB, dvasiški j a ir kiti 
visi veiksniai turi veikti energin
gai. Lietuviški laikraščiai turėtų 
talpinti fotografijas apie Pravė- 
niškių, Rainių, Panevėžio, Linke- 
liškio žudynes su anglų kalbos už
rašais, kad kiekvienas lietuvis ga
lėtų iškirpti iš laikraščio ir paro
dy ti kaimynams ir - • bendradar
biams darbovietėje, kas laukia 
laisvojo pasaulio užėjus komunis
tams. Petras Kirvelis. 

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

75€ QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091
LIETuVlŠKI iR kin EUROPIETISKI VALGIAI, gaminami prityrusių 

virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną dieną nuo 6 vai. ryto iki 8 JO vai. vakaro

T,;,.  į Say. J.' ir F. JONYNAI.; ’

8itiMtane D A TI t sudarytus ir apdraustus |vai-
paprastu it V-K V f 9 I U rius siuntinius.

Tdrime pardavimui įvairiu medžiagų Ir kitu prekių.
GyvėnS ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar eksprasu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA |

BALTIC EXPORTING CO.
849 Cėllėgfe St, Tėronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098 j

SKYRIAI: j
ICS.ČanuonJt JEhmOtMi, Ont Tel. JA. M8M. Ponia V. Juraltis. 
M fWJ*s St, Sudbury, Ont TėL OS. 3-5M5. Ponia M. VenskevKienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais. penktadieniais nuo 9 vii 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

rūpinosi BALFas._Lie 
pusėje Kanados valdi 
pasiekė Vokietiją ir BALFo įtai
gos buvo paskirstyta pirmoje ei
lėje aprūpinant jaunimo vasaros 
stovyklas.

Kad Kanados dovana pasiliktų 
doVąna ir pačiose detalėse, KLB 
šalpos Fondas padėngė išlaidas 
susijusias su siuntų apdraudimu 
ir pakrovimu. į laivą Montrealio 
uoste. Viso $383,04.

Viešą padėką reiškiame Kana
dos valdžiai už parėmimą lietuvių 
pabėgėlių Vakarų Europoje ir 
BALFui už šios dovanos išrūpini- 
mą ir paskirstymą.

Iz. Mališka, 
KLB šalpos Fondo pirm.

atveju gydymą veteranų ligoni
nėse ir kti.

Seni rusų imigrantai I Pas. ka
ro dalyviai Toronte,yra susiorga
nizavę i rusų veteranų s-gą 
(Branch No. 572). Tas rusų vete
ranų skyrius veikia savistoviai 
pagal Kanados veteranų istaty. 
mus. Ir lietuviams I Pasaulinio 
karo dalyviams šis skyrius gali 
padėti pasidaryti nariu kalbamos 
veteranų organizacijos. Kas no
ri ir turi kokių nors raštiškų Įro
dymų, kad tikrai yra kariavęs ru
sų caro armijoje I Pas. kare 
prieš vokiečius, tai kaip sąjungi
ninkų karys gali tapti I Pas. karo 
karo veteranu.

Toje organizacijoje yra 7 na
riai, o lietuvių tik vienas.

B. Jonynas.

jose* valdžios komisijos pradėjo 
daryti revizijas bibliotekose, ku
rios uždarytos. Mat, ieškoma an
tivalstybinės literatūros. Tebeina 
taip pat gandai apie sukomunisti- 
nimą Liublino katalikų universi
teto, o prasidėjus naujiesiems 
mokslo metams daugeliui šimtų 
katechetų nebeleidžiama dėstyti 
mokyklose tikybos.

Kokio nors pagerėjimo ženklų 
tuo tarpu nematyti. Mišri vyriau
sybės ir vyskupijos atstovų komi
sija nuo gegužės mėn. išviso ne
buvo susirinkusi posėdžio ir neži
nia, kada susirinks. Valdžiai, ži
noma. labai nepatiko du primo 
kardinolo Wyszynskio čenstaka- 
voje tūkstančiams maldininkų 
pasakyti pamokslai.

Juose kardinolas priminė, jog 
piliečiai turi reikalauti, kad val
džia laikytųsi veikiančių nuosta
tų dėl tikybos mokymo mokyklo- 
lose. “Mes esame piliečiai, mes 
kovojome dėl laisvės ir turime 
teisės susilaukti pagarbos. Val
džios organai turi apsaugoti nuo 
Įžeidinėjimų. Bažnyčia yra am
žina ir kantri. Katalikų tikėjimas 
pergyvens kitas pasaulėžiūras”, 
—kalbėjo kardinolas, be abejonės 
turėdamas galvoje komunizmą.

Maskva. — Buvęs premjeras 
Bulganinas dabar gauna 3000 rb. 
mėnesinę pensiją ir gyvena neto
li Maskvos.

Berlynas. — Mirė R. Vokieti
jos prezidentas W. Pieck. 84 m. 
Jis buvo vienas steigėjų komunis
tų partijos Vokietijoje.
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Kur glūdi mūsų stiprybės 
šaltinis?

DR. J. GRINIAUS PASKAITA TAUTOS ŠVENTES MINĖJIME 
MIUNCHENE

PLB Miuncheno apyl. valdyba 
rugsėjo 10 d. Tautos šventės mi
nėjimą suruošė Ludwigsfeldo lie
tuvių kolonijoje. Minėjimą atida
rė Miuncheno apyl. pirm. kun. J. 
Tautkevičius, trumpame savo žo
dyje iškeldamas šios šventės pras
mę. Po atidarymo, sugiedojus 
Tautos himną, dr. J. Grinius skai
tė paskaitą, tema “Lietuvių stip
rybės istoriniai pagrindai”, ku
rios santrauką čia ir pateikiame.

Prelegentas savo gilių minčių 
paskaitoje peržvelgė Lietuvos is
toriją nuo kunigaikščių laikų iki 
šiol, nurodydamas eilę mūsų tau
tos tragiškų laikotarpių, kada iš
silaikyti jau nebuvo jokios vilties, 
tačiau Lietuva vistiek nežuvo.

Kovos su ordinu atrodė beviltiš
kos, tačiau Lietuva vistiek kovo
jo ir laimėjo. Dar beviltiškesnė 
būklė atrodė tuomet, kai rusai ca
rų okupacijos laikais uždraudė 
lietuvių kalbą, tačiau ir čia, vysk. 
M. Valančiaus perspėti, nelygią 
kovą lietuviai prieš Rusijos mil
žiną laimėjo, nors tą kovą vedė 
paprasčiausi žmonės, ne kokios 
organizacijos. Svetimiesiems to- 

. kia kova atrodė lyg koks lietuvių 
pamišimas, tačiau jis atnešė Lie
tuvai pergalę. Kur to pasisekimo 
priežastis? Viena iš tų. priežasčių 
yra lietuvių atkaklumas kovoti ir 
beviltiškiausioje būklėje. Tai yra 
kelrodis mums ir šiais laikais ko
voje prieš komunizmą! Pavergto
je Lietuvoje ir Sibiro tremtyje šis 
atkaklumas rodomas pakanka
mai. Bet kaip yra su mumis Va
karuose? Ar esame pakankamai 
atkaklūs, ar tikime savo tautos 
idealams ir teisėms?

Dr. J. Grinius, tolimesnėje sa
vo paskaitos dalyje paminėjęs pa
kantos reikšmę lietuvių’ stiprybei, 
iškėlė lietuvišką liaudies kultūrą, 
kuri taipgi prisidėjo Lietuvai iš
gelbėti nuo žlugimo. Daug prisi
dėjo tautos istorijos pažinimas. 
Po sukilimo 1863 m. ir spaudą at
gavus lietuviai labai išplėtė kul
tūrini gyvenimą ir tai, pagal są
lygas, gal net labiausiai visoj mū
sų istorijoj. Šitai didele dalimi 
privedė ir prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 1918 m.

Demokratinė kultūra, nors tu
ri ir ydų, yra taip pat svarbus, 
veiksnys lietuvių stiprybei, Lietu
viai, Vakaruose demokratinę kul
tūrą puoselėja išlaikydami, pvz., 
kad ir mokslo Įstaigas — gimnazi
jas ir kt. savo laisvomis aukomis.

Tautą ypatingai stiprina augš- 
tas dorovinis lygis, šeimos tvirtu
mas, — Ynoralinė kultūra. Lietu
vių dorovinis gyvenimas stovėjo 
augštai jau anuomet, kunigaikš
čių laikais. Ir baudžiavos metu 
baudžiauninkai išliko šeimose la
bai tvitri, kas taip pat išlaikė lie
tuvių tautą stiprią. Lietuvių tau
toje ypatingai gerbiama motina. 
Ir visos šeimos tamprus bendra
darbiavimas išsilaikė iki šiol. 
Broliai-seserys tarpusavyje visad 
gelbsti silpnesniesiems, labiau 
vargstantiems. Dorovinis lygis ir 
šitokie tamprūs tarpusavio san
tykiai buvo ir yra didžioji paspir
tis kovoje su priešais. Kol toks 
mūsų stiprumas pasireikš krašte 
ir tremtyje, tol Lietuva pajėgs at
sispirti pavergėjams.

Lietuvių kultūra kaikuriais at
vejais buvo žemesnė už mūsų kai
mynų. Tačiau mūsų dorovinė kul
tūra buvo augštesnė už kitų. Lie
tuvių augštą dorovę patvirtina ir 
tautoje labai giliai iaugęs skaistu- 
mo simbolis rūta, kaip jokiam*ki- 
tam krašte.

Lietuvių geraširdiškumas bei 
artimo meilės darbai irgi yra mū
sų stiprybės ženklas. Sitai mus 
ypatingai iškelia kaimynų tarpe, 
Ką patvirtina savo gausiais atsi
liepimais ir padėkomis tūkstan
čiai vokiečių, kuriuos lietuviai iš
gelbėjo nuo bado 1945-1950 m. 
laikotarpyje. Tokie artimo meilės 
darbai daugiau padarė nei krūvos 
mokslo veikalų. Nepaprastas lie
tuvių dorovinis bruožas pasireiš
kia ir Sibire. Lietuvių tarpe ten 
nėra nusižudėlių, kaip kad būna 
dažnas reiškinys kitose tautybėse. 
Maldaknygę Sibire sukūrė ir pa
rašė tik lietuviai ir jokia kita tau
tybė. Nepaprastas ten lietuvių 
tarpusavio solidarumas.

Visa tai yra kelrodis, ir mums 
Vakaruose. Dorovinė kultūra, 
nors ji tiesioginiai nepastebima, 
šildo, patraukia, stiprina ir duo
da gyvybės. Nevisi mes galime 
būti mokslininkais, bet visi gali
me būti augštos dorovės, mylėti 
artimą, padėti gerais darbais ypa
čiai saviesiems. Visi galime būti 
ištikimi savo šeimai, savo tautai 
ir Dievui! šitiems pagrindams tu
rime išlikti ištikimi visi, kur mes 
bebūtume.

Po paskaitos įvyko visų minėji
mo dalyvių nuoširdus tarpusavio 
pobūvis prie bendrų stalų, daž
nai lietuviškoms dainoms skam
bant M. Musteikis (ELI).

Frontas perkeliamas Afrikon 
- * Pietų Amerikon

Kovos laukas tarp laisvojo pa-, Maskva neseniai įsteigė Afri- 
saulio ir sovietų bloko šiuo metu 
yra permetamas Afrikon ir Pie
tų Amerikon, Jei amerikiečiai 
prieš.8 metus kalbėjo apie pa
vergtųjų kraštų išlaisvinimą, so
vietų galybės nustūmimą į savo 
ribas, jos sulaikymą, tai šiandie
ną Maskva, kalba apie Afrikos ir 
P. Amerikos išlaisvinimą. Kaip 
1930 m. Vokietija su Italija ėjo 
remti gen. Franco, taip šiandieną 
sovietai siunčia savo “technikus”, 
ginklus ir lėktuvus Kongo Lu- 
mumbai, kuris yra apsuptas rau
donųjų patarėjų. Pvz. jo protoko
lo šetė yra A. bouin, gimusi buv. 
prancūzų kolonijoj U bango Są
ri ir buvusi Gvinėjos prenjjero 
patarėja, kurio marksistinis nusi
statymas seniai žinomas. Lumum- 
bos spaudos sekretorius yra S. 
Michel, lenkų kilmės prancūzas, 
labai kairus, kovojęs Alžerijoj 
prieš prancūzus ir nuteistas mir
ti. Artimame kontakte yra Čeko
slovakijos pasiuntinys Leopold- 
villėje J. Virins. Lumumbai taip
gi talkina Belgjios kampartijos c. 
komiteto narys A. De Coninck, jo 
raudonieji kolegos G. Bing ir adv. 
J. Terfe. Gal aktyviausiai reiškia
si sovietų pasiuntinys M. Jakov
lev, kuris jau spėjo pasirašyti su
tarti su Lumumba pasiųsti 150 
Kongo studentų i “draugystės 
universitetą” Maskvoje. Ikišiol 
Šov. Sąjtingon nusiųsta apie 1000 
afrikiečių studentų.

Komunistinė bendruomenė
(E) Profesorius S. Strūmylinas 

sovietų rašytojų žurnale “Novyj 
Mir” rašo apie tai, kaip atrodys 
gyvenimas, pasiekus komunistini 
“idealų stovį”. C

Jis rašo, kad šeimos palaips
niui taps mažesnės ta prasme, 
kad žmonos dirbs vietovėse, ato
kiose nuo savo vyrų. Vaikais, pra
dedant nuo lopšio, rūpinsis vals
tybė; jie maitinsis bendrose vie
šose mokyklose. Kiekvienas nau
jagimis pirmiausia bus siunčia
mas į kūdikių priežiūros namus, 
vėliau — į vaikų darželius, vėliau 
— i valstybės priežiūroj esančias 
mokyklas, pagal jų amžių. Taigi 
iš anksto bus numatyta, ar vaikas 
dirbs ūkyje, ar bus leidžiamas i 
vienokių ar kitokių sričių stu
dijas. Į -• :■

Aplamai, šeimas _ apsrendžia 
“ekonomija”. Kai tik šeima pa
jus, kad ekonomiškai neapsimoka 
patiems rūpintis savo namų apy
vokos reikalais, ji pereis į dides
nį ekonominį vienetą — savaime 
Įsilies į kolektyvą. Tuo metu, kai 
socialinės komunos (bendruome
nės) bus pasiekusios savo atbaig
tą stovį, šeimos, kaip tokios, jau 
nebeegzistuos. Komunaliniai blo
kai bus pastatyti aplink didelius 
pramonės centrus. Šios rūšies 
komplektinės bendruomenės su
darys “mikro-rajonus” dideliuose 
miestuose..

Kiek' tai liečia ūkininkų gyve
nimą, tai paskiri ūkininkų namai 
pradings, taip pat nebus vienos 
šeimos namų, žemės ūkio bend
ruomenė taps vienu didžiuliu 
grūdų ir mėsos fabriku. Numato
ma, kad šitokia ūkininkų bend
ruomenė turės apie 2500 žmonių.

Socialistinės bendruomenės su
darys pagrindinį elementą komu
nistinėj socialinėj santvarkoj.

Toliau ekonomistas Strumyli- 
nas rašo, kad laikas šiam reika
lui esąs pribrendęs. , “Kūdikio 
lopšys yra vieta, kurioje reikia 
pradėti auklėti žmones šiam nau
jam gyvenimo būdui. Komunoje

negali būti -jokios asmeninės nuo
savybės, kaip vaikiški žaisliukai, 
pačiūžos, dviračiai. Dovanos, ski
riamos vaikams, turi būti skiria
mos loterijos keliu. Jeigu kas su
galvotų rinkti ką nors, kaip hob
by, tai jisai šiam tikslui neturėtų 
vietos utilitariškai Įrengtuose bei 
tvarkytojų prižiūrimuose komu
nos kambariuose. Laikas, jis pa
brėžia, šitokiems pirmiesiems ko
munų bandymams yra prinokęs. 
Sibiras ir mūsų Rytai yra tinka
miausios vietos pirmiesiems eks
perimentams šia kryptimi”. •

I XVlOaikva uvocuiai pvęigv 
' kos centrą, kurio direktorių pa
skyrė prof. Ivaną Potekiną. Jo 
įstaiga planuoja skverbimosi ke
lius ir būdus Afrikon. Pvz. kai 
Kongas birželio mėn. buvo pa
skelbtas nepriklausomu, po dvie
jų dienų 5 R. Vokietijos profsą
jungų patarėjai’ atidarė savo įs
taigą. Panašiai vyksta su kitais 
Afrikos kraštais. Pvz. Gvinėjoj 
čekai tvarko aerodromus, lenkai 
— viešuosius darbus, rytiniai vo
kiečiai stato radijo stotį.

Neatsilieka ir raudonieji kinie
čiai; ir jie siunčia “ryžių techni
kus” Gvinėjon, “arbatos patarė
jus” Marokan, o jų akrobatai va
žinėja po įvairius Afrikos kraš
tus. Kinijos sostinėj Pekinge per 
pastaruosius 18 mėn. lankėsi 54 
afrikiečių delegacijos. Tunizijos 
prez. Burguiba pareiškė, kad ki
niečių Įtaka didėsianti ir už kelių 
mėnesių jų “savanoriai” kovosią 
Alžerijoj drauge su jos sukilė
liais.

Vakariečiai i fronto pasikeiti
mus žiūri ne be rūpesčio. P. Ame
rikoj jau imtasi priemonių už
tvenkti komunistų infiltracijai— 
diplomatinių ir ūkinių. Afrikoj 
komunistai turi savo atramą Gvi
nėjoj ir veržiasi Į Kongą, nors ne- 
visada sėkmingai. Pvz. Konge 
vietiniai gyventojai apkūlė rusų 
sanitarus, manydami, kad belgai. 
Mat, baltieji... Be to, Afrikos 
kraštai linksta į vis didesnį nacio
nalizmą ir seka Nasserio taktika 
— imti pagalbą iš viųsr, bet nie
kam neparsiduoti. Afrikos žemy
ne priskaitoma apie 800 kalbų ir 
tūkstančiai regijoninių skirtumų, 
kurie neveda nei i komunistinę 
nei kitokią vienybę. Kol kas visi 
Afrikos kraštai eina vis didesnio 
susiskaldymo linkme ir panėši 
daugiau į P. Amerikos valstybė
les, nepajėgiančias apsijungti. 
Kaip ten bebūtų, sovietai, jei ne
pajėgia paimti kurio krašto savo 
Įtakon, sugeba drumsti ir kelti 
neapykantą vakariečiams. Pvz. 
Konge net JT akivaizdoje jie ga
bena paramą savo šalininkams.

Jums rašiau, kad belgai geriau 
darytų kurdami federacinę siste
mą Konge, negu vieną, neva tau
tą, iš įvairių etninių grupių. Kaip 
matome, mano spėjimas nebuvo 
klaidingas.

Baisi netvarka buvusioje bel
gų kolonijoje! Kas kaltas? Daug 
kas: ir belgai, ir patys juodukai, 
ir kišimasis kaikurių valstybių, 
ypač Sov. Sąjungos.

Kalti belgai: visi kolonizato
riai linkę pasinaudoti kolonijos 
gėrybėmis. Belgai tuo atžvilgiu 
irgi neatsiliko. Daugelis mano 
d r augų m oky to j ų, be ypatingų 
gabumų, mielai vykdavo į Kon
gą, nes ten atlyginimas buvo dvi
gubas ar net 3 Kart didesnis, ne
gu Belgijoje. Jei negras iš Kon
go — iki 1945 m. — atvykdavo 
Belgijon darbams, negalėdavo at
gal grįžti. Kodėl? Kad nepapasa
kotų, kaip Belgijoje kolonizato
riai gyvena! Be to, maža kas bu
vo daroma juodukų paruošimui 
savistoviam gyvenimui. Reikėjo 
juodukus palengva Įtraukti i sa
vistovų gyvenimą: ūkiai, fabri
kėliai, trumpai sakant, sudaryti 
iš pačių juodukų taip vadinamą 
vidurinę klasę. Juodukams tebu
vo skirta būti “boys”, ir su ma
žu atlyginimu: miestuose jų atly
ginimas būdavo 1.500 frankų (30 
dolerių) mėnesiui, provincijoj jie 
tegaudavo apie 500 frankų mėn. 
Tuo tarpu kolonizatoriai gaudavo 
iki 30-40.000 frankų mėnesiui. 
Ypač poniutės mėgdavo lengvą, 
pilną patarnavimų gyvenimą: 2-3 
“boys” šeimoje nebūdavo per
daug.

Patys juodukai, susiskirstę i 
Įvairias etnines grupes ir vieni 
Kitų nekenčia. Atrodo, kad kaž
kurios gentys — neva dvarinin
kai — išnaudojo kitus, atėmė iš 
jų geras žemes ir dabar šie rūpi
nasi jas atsiimti. To pasekmėje 
žudynės, ypač Kasai provincijo
je. Be to, nežiūrint atsidėjusio 
misjonierių darbo, pagoniška 
dvasia jų širdyse pasiliko. Mūsų 
civilizuotuose kraštuose žmonės 
tiki Įvairiems burtams, o ką be-

LAIŠKAS Iš BELGIJOS
(BELGIJOS LIETUVIS APIE KONGĄ) 

kalbėti apie burtininkų įtaką

Aišku, juodukų tarpe yra ir 
gerų žmonių. Bet kai būna suki
limai, tuomet ne pavieniai žmo
nės galvoja, bet masės . ..

Jei Kongas būtų koks šiaurės 
ašigalis, ledynas, niekas nesido
mėtų, bet čia — Konge yra daug 
brangių mineralų. Belgai, kurie 
daug kapitalo investavę, nenori 
iš ten tuščiomis rankomis pasi
traukti. JAV irgi Įdomus kraštas: 
uranium. Sovietai, tarp kitko, no
ri žvejoti drumstame vandenyje. 
Lumumba ir kiti jo bendradar
biai bei patarėjai yra sovietų 
Įtakoje. Iš to viso — tikra vel
niava.

Štai 
dažnai

vienas anekdotas, kuris 
kartojamas Belgijoje.

Po nepriklausomybės paskel
bimo Konge, susitinka trijų neg
rų etininių grupių atstovai ir 
kiekvienas jų nori įrodyti, kad 
jis geriausias negras.

Pirmasis sako: Aš daug rūkau, 
ir kai iš ryto tenka kosėti, tai 
spiaunu, ir spiaudalai juodi kaip 
smala...

Antrasis: O, aš daug geresnis 
negras; prieš kuri laiką buvau 
sužeistas, ir tekėjo ... kraujas! 
Ne degutas!...

Trečiasis: Judu negalite susi
lyginti su manimi: per nepriklau
somybės paskelbimo iškilmes aš 
dalyvavau puotoje —- gerai val
gėm, gerai gėrėm. Po to, aišku, 
visai natūraliai šoktelėjau “Ry
gon” ir visą apylinkę uždengė 
naktis ... Jūsų Kor.

Milijardai dolerių komunistų

Visy RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (habitai), nauji baldai, (vairių spalvų stalinės lempas.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUB1NSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Vokietijos vyriausybės leidžia
mas “Bulletin” pateikia šiapus 
geležinės uždangos komunistų 
agentų skaičių. Prancūzijoje — 
12.000, Italijoje, Indonezijoje ir 
Indijoje — po, 20.000, Suomijoje 
ir Irake — tarp 2.000 ir 10.000, 
kituose kraštuose — po 200.

Prancūzijos komunistų partijos 
agentams kas metai išmokama 
$20 mil., Italijos — $30 mil., In
dijos ir Indonezijos — po $10 
mik, Suomijos ir Irako — po $5 

: mik Be to, panašiam šnipų tink
lui, į kuri Įeina antroji valstybių 
grupė su 20 kraštų, ir trečioji 
valstybių grupė su maždaug 30 
kraštų, kas metai išmokama 220 
milijonų dolerių.

Seniesiems Bukarešto 800 ko- 
minformo narių šiuo metu atyl- 
ginimas pakeltas iki $25.000; jie 
visi gyvena Maskvoj'e ir Įeina Į 
generalinį komunistinių revoliu
cijų planavimo štabą, šio apara
to išlaikymas kas metai pareika
lauja $200 mik Toliau: netiesio
ginės propagandos aparatas kai
nuoja $110 mik; komunistų kont
roliuojamos taip vadinamosios 
tarptautinės organizacijos, kaip 
Pasaulio taikos taryba, Moterų 
draugija, Studentų draugija ir 
pan., kainuoja $50 mil; kontrolia
vimas kriptokomunistinįų organi
zacijų bei organizavimas Įvairių 
kongresų — $20 mik; radijo pro
gramos, viso pasaulio.tautoms — 
$300 mil.; ir filmų propaganda 
— $200 mik metams. Dvidešim
ties agentų mokyklų išlaikymui 
Rusijoje ir satelitiniuose kraštuo
se kasmet skiriama $125 mil.

Prie šių išlaidų papildomai prisi
deda $20 mil mokinių stipendijų 
ir propagandinių ^kelionių išlai
dos.

Iš šiapus geležinės uždangos 
organizuojamos kolektyvinės ke
lionės Į Sov. Sąjungą, jos sateli
tinius kraštus arba i Raudonąją 
Kiniją kas metai atneša naujų iš
laidų Maskvai ir jos satelitiniams 
kraštams papildomai už 50 mil. 
dolerių. •

Viso pasaulio komunistų parti-

agentams
joms kas metai išmokama $200 
mil., kurie priklauso taip vadina
majam korupcijos (papirkinėji
mų) fondui. Šie pinigai išleidžia
mi Vakarų agentams, politikams, 
mokslininkams, menininkams ir 
laikraščiams papirkti. Viską susu
mavus, gaunasi apie du milijar
dus dol., kuriuos Rytų komunisti
nis blokas išleidžia “šaltojo karo” 
vedimui bei pusės milijono agen
tu visame pas'aulvje išlaikymui.

■■

Sovietiniai radio trukdymai
(E) Rytai sustiprino “eterio ka

rą”. Virš 2.000 radio trukdymo 
siųstuvų šiuo metu bando daryti 
visa, kad Vakarų pasaulio radio 
stotys būtų negirdimos anapus 
geležinės uždangos.

Šie daviniai yra, be kitko, ko
mentuoti Europos Tarybai prane
šime, kuri pateikė Vokietijos par
lamento narys Maxein. šis prane
šimas bus svarstomas paskutinę 
rugsėjo mėn. savaitę Strasburge, 
Europos Tarybos plenumo metu.

Rytų blokas, Įskaitant ir raudo
nąją Kiniją, visą laiką stiprina sa
vo radio transliacijas, skirtas už
sieniui; nuo 1947 m. iki 1959 m, 
transliacijų valandos nuo 404 pa
kilo iki 2.258 valandų savaitėje, 
t.y. 457 procentais.

Prąjnęšįme siūloma 15 Europos 
Tarybos valstybių imtis sekančių 
priemonių kovoje prieš “eterini 
karą”:

1. Kordinuoti radio transliaci
jų, skirtų Rytųsprogramai, siunti-

WALLY’S GARAGE
Q iš 5 Robert Street į

tNAUJAS PATALPAS
726 LANSDOWNE AVE. (tftrp Bloor ir Dupont). Telefonas LE. 3-0631

VISI MASINU REMONTO 
DARBAI LIETUVIAMS

• ATLIEKAMI PIGIAU 
LIETUVIŠKAME

LLY'S GARAGE 
VI. TARVYDAS T,

Automatinė transmisija pigiomis 
kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisy
mo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.

Tel. Darbe: LE. 3-0631, Namuose: RO. 3-2445 
. . ..

mo laiką taip, kad būtų galima iš
vengti radio trukdymų ir kad 
transliacijų išskirstymas apimtų 
visą dienos laiką.

2. Vakarų radio stotys, skirtos 
Rytų bloko klausytojams, turi 
tarpusavyje keisti informacijomis 
ir darbo pasidalinimu.

3. Reikia skirti daugiau trans
liacijų Pabaltijo kraštams. (Šiuo 
metu tik Romos radio stotis kas
dien skiria 20 minučių radio 
transliacijoms lietuvių kalba).

“E. I.” redakcijos pastaba: Be 
Romos radio lietuvišką progra
mą atlieka Vatikano ir Madrido 
radio stotys.

4. Reikia sudaryti vieną techni
kini ryšio štabą, kuris rūpintųsi 
visais galimais radio reikalais, 
kovoje su Rytų komunistinio blo
ko radio transliacijų trukdymais.

Ši žinia, liečianti radio trukdy
mus, buvo patalpinta “Die Welt” 
dienraštyje š.m. rugsėjo 15 d. 
Tenka pasidžiaugti, kad atitinka
mos Vakarų įstaigos pradėjo at
kreipti daugiau dėmesio paverg
toms tautoms, o kartu ir Lietuvai.

Strp. “Lietuvą aplankiusieji pa
sakoja”, išspausdintame ‘TŽ’ Nr. 
38, kaip nurodė viena iš pasako
jusių — A. Rušėnienė, yra pada
ryta klaidų. Ji nebuvusi Pakruo- 
juje, bet Pandėly, Kirdonių kai
me. Be to, sumaišyti esą kaikurie 
jos ir Byrienės pasakoti dalykai. 
Apie balių pasakojusi Byrienė, o 
sūnūs kariuomenėje esą Rušėnie- 
nės brolio, ne Byrienės.

Praha. — Čekoslovakijoje esą 
daromi pasiruošimai kompartiją 
apvalyti nuo “netinkamų” narių.

Briuselis. — Belgijos karalius 
Baudom susižadėjo su ispane gra
faite Fabiola de Mara y Aragon. 
Jam 33 m., o jai 32. Jiedu susi
tiko Šveicarijoje.

Winnipeg. — Abiems Kanados 
geležinkelių bendrovėms nutarus 
panaikinti miegamuosius ir val
gomuosius vagonus transkonti
nentiniuose traukiniuose neteks 
darbo apie, 120 tarnautojų.

Haaga. — Visiems gandrams 
rugpiūčio mėn. išskridus į pietus, 
vienas kažkodėl pasiliko. Paukš
čių globęs draugijos rūpesčiu jis 
buvo sugautas ir nusiųstas į Afri
ką. vienos įinįjos lėktuvu.

Visiems gandrams

Kur pelkes patraukia žmones
REPORTAŽAS IS MIAMI

Visu jūros pakraščiu nusitęsu- pėdą kitą, pakrantę skalauja van- 
si dangoraižių eilė. Keliolika my-:duo. Į kanalus Įsiveržęs sūrus 
lių pakrantė apstatyta vien pra
bangiais, Įvairiausiais egzotišKais 
vardais pavadintais viešbučiais. 
Vieni iš jų 8 augštų, kiti — 16, o 
treti — 27. Iš šalies žiūrint, visa 
eilė atrodo kaip puošni, Įvairiai 
išdabinta', ornamentuota grandi
nė. Spalvos tiek lengvos ir taip 
šviežios, jog atrodo, kad pastatai 
tik vakar dažyti. O jau fasadų' 
Įvairumas, jų puošnumas ir išda- 
binimas tartum patvirtina, kad 
tie visi rūmai ne tikram naudoji
mui, ne žmonių patogumui pasta
tyti, bet tiktai žaidimui ir pramo
gavimui. Jie kaip žaislas lengtu- 
tėlėmis linijomis, Įmantriais pa- 
raitymais, ornamentuotais išbai
gimais, lieknai ir pasigėrėtinai 
stiebiasi i viršų.

Kiekvienas vieši utis prie jū
ros, krantine sutv r tintame, kie
me, turi ivairiaformi plaukymo 
baseiną. Apie.jį auga palmės ir 
stovi įvairiaformės kėdės. Vieni 
iš jų didesni, kiti mažesni.. Prie 
paprastesnio viešbučio — kukles
nis ir baseinas, o prie kilmingiau 
išaugusio pastato — puošni,- iš
gražinta, net su mozaika išmar
gintomis pakrantėmis maudykla.'

Ten žemiau, už i \ 
krantinės, putotai lūžtančiomis' 
bangomis, be perstojo baitą smėli 
skalauja sūrus Atlanto vanduo. 
Čia baseine vanduo ramus ir gė
las.. Jis atrodo kaip žalias brang
akmenis, Įsodintas į puošnų rėmą, 

Iš visos pastatų grandinės da
lis viešbučių vasaros sezonui yra 
uždaryti. Didesnė dalis, senu pa
pratimu, aptarnauja karštos sau-; 
lės ieškančius žmones. O jiems: 
Įkaitus, vėsinamais kambariais ir 
plaukymo baseinais teikia malo
nų prieglobsti ir atsigaivinimą. 
Šiuo metu vietos čia daug ir sve
čiai labai pageidaujami.

Miestas pasipuošęs palmėmis, 
stovi beveik ant vandens ir su- Į 
piltų salelių. Neskaitant pusra-1 
čiu supančio vandenyno, Įlankų' 
ir kanalų, kur tiktai pasuksi, bent 
kiek žemesnėje vietoje, vos per ,

vanduo sunaikina visą kranto 
augmeniją. Įspjūdis — kaip po 
didelės liūties nespėjus gausiai 
iškritusiam lietui nubėgti ar su
sigerti i žemę.

Miesto gatvės pilnos žmonių 
besibastančių po krautuves ir ieš
kančių suvenyrų. Iš visų pasvie
čių suvažiavę svečiai užtvenkia 
miestą, užplūsta krautuves ir ke
lia nepasitenkinimą vietinių tar
pe. Mat, svečias vis svečias; ir 
gatvėje, ir viešoje vietoje, ir pre
kyvietėje. Visi apie ji mieliau 
šokinėja ir paslaugas teikia. Juo 
labiau, kad jie išpučia kainas ir 
maišosi visur kur reikia ir kur ne
reikia.

Dirstelėjus Į tuos nerūpestin
gus, niekur neskubančius ir viso
kiausius niekniekius perkančius 
praeivius krenta i akis nuostabus 
dalykas, kad jaunimo čia beveik 
nematyti. Gatvėje sutinki vis su
brendusio ar prie saulėleidžio be
siartinančio amžiaus žmones. Tai 
yra labai Įdomus amerikoniškam 
skubėjimui kontrastas. Taip ir 
atrodo, jog žmogus pagaliau pa
matė niekur nenubėgsiąs. Jis nu
tarė nors i gvvenimo pabaiga ap- 

s iitduuvKid.; ianjęyti (ą kilmingą, labai išrek- 
sustiprintos , ianiuOtą įr saulėta pelkėtos Flo-ridos kraštą.

S. Pranekūnas.

. J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

T<>1 RO. 7-9947 • 
2 i IIumberview Rd., Toronto.

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor  J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir konodiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

sJ*S?17s5

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
Gdynia America Line laivu, i§ Kanados uostų iki Gdynios Baltijos pakraš
ty (Lenkijoj), ir iš ten traukiniu ar automobiliu i visas Rytų Europos dalis.

• Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti. /

Papigintos kainos iš Montrealio 
spalio 11 dienų ir lapkričio 10 dienų.

Kalėdų švenčių nuolaidos 
iš Quebec - gruodžio 7 d.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINEU
192 Bay Strėet
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= Pavergtoje tėvynėje
PoKtechnikos instttuten pri

imta 1.010 pirmakursių. M0 studento 
ffidkyssi vakariniuose fakultetuose, 
netasitraukdami nuo gamybos. E.
• Aptovmtoti garbės raštais. Rašyto
ja Halina Korsakienė už nuopelnus 
vystaąt lietuvių tarybinę literatūrą 
ryšium su gimimo 50-siomis metinėmis 
apdovanoto Lietuvos TSR AT-bos pre
zidiumo garbės raštu. Tokiu pat traštu, 
to paėia. proga apdovanotas už nuopel- 
nūs žėirtės ūkio planavimo srtiyje V. 
Aleknavičius, -

■ Ųeto*®s taupomųjų kasų valdybos 
viršininkas S. Mičiukonis “Tiesos” 193 
rir-je rašo, kad Lietuvoje 1960 m. sau
sio. b d.: taupomosiose kasose buvę 
297jffi92 • indėlinhikat. Palyginus su 
1955‘m. indėlininkų skaičius padidėjęs 
169411h.

Taupomųjų kasų tinklas esąs plečia?- 
mas, kad vįsi, ypač kaimo gyventojai, 
galėtų jas lengvai pasiekti: Dabar Lie-

- tūtoje „veikią 829 taupomosios kasos.
Ikt jnėto pabaigos būstą įsteigtos dar 
64 taupomosios kasos. E.
.'ititešląntls. naujiesiems mokslo me- 
tailiir. Kauno mokyklų mokiniai va
saros1 aMtogų metu buvo įtraukti j į 
mokj'klų pastatų, inventoriaus bei 
riiokslp priemonių remonto darbus. 
Katino ketvirtojer,-penktoje ir dvide
šimt pirmoje mokyklose visas patalpų 
ią irtvėntoriaOš remonto darbas buvo 
atliktas išimtinai pačių mokinių ran
komis. Šitokiu būdu valstybė sutaupė 
daug lėšų. Salomėjos Nėreis vardo 
vidurinėje mokykloje vykdant kapita
linį remontą, už 80.000 rb. darbo at
likta mokinių rankomis.

Trylikoje mokyklų įrengtos siuvi
mo klasės, dvylikoje — mokomosios 
virtuvės, vienuolikoje mokyklų mo
kymuisi bus parūpinti automobiliai. 
Visų miesto mokyklų devintose klasė
se įvedamas gamybinis mokymas. 1840 
moksleivių vieną diėną savaitėje dirbs 
gamyboje. Kažkuriose mokyklose visos 
devintosios ir dešimtosios klasės bus 
gamybinės. Neįtraukti į gamybinį mo
kymą- dešimtųjų klasių moksleiviai, 
specarlybę galės įsigyti fakultetiniuose 
kursuose, kurių -veiks 58 grupės. Pa
gerintos mokymosi sąlygos fabrikuo
se ir: įstaigose dirbančiam jaunimui. 
Ateinančiais mokslo metais 4 jjarbo 
j a u nimo vidurinės mokyklos turės at
skiras patalpas, o pamaininės klasės 
veiks 5-se darbo jaunimo mokyklose.

Vėžiai ir sraigės i užsienį. Rugpiū
čio 23 d. iš Vilniaus aerodromo pa
siųsta į Stbckholmą ketvirtoji vėžių 
siunta. Viso susitarta švedams pasiųs
ti 200.000 vėžių. Kartu su vėžiais iš
siųsta ir šimtas, kg sraigių. Sraigės 
eksportuojamos į užsienį pirmą kartą. 
Rugsėjo mėnesį Lietkoopsąjungos už
sienio prekybos kontora ir Vidaus van
denų ekspoatacijos valdyba numato! 
pasiųsti visą vagoną sraigių į Pran
cūziją.

Palanga esanti asfaltu grįsta, mies
tas nepaprastai švarus, rašo sovietinė 
spauda, bet ten pat, pvz. “Tiesos“ Nr. 
202, rašoma, kad gy' entojai nusiskun- 
dę, kad “turgavietėje daug dulkių, ne
nustatytas prekiavimo laikas, nėra 
vandens kolonėlės ir t,t.” Po skundo 
vykdomojo komiteto pirmininkas P. 
Mičiūnas pranešė, kad prekiavimo lai
kas bus tuojau pat nustatytas, van- 
den$: kolonėlė būsianti įrengta kitais 
metais, kai būsiąs baigtas tiesti van
dentiekis, o “kad mažiau būtų dulkių, 
miesto tvarkymo kontora įpareigojo 
keletą kartų per dieną palaistyti tur
gaus aikštę ir aplinkines gatves“.

Brazilijos meno ansamblis “Samba“
— 12 šokėjų, daininffikų ir muzikų į 
Vilnių atvyko rugsėjo 9’d. Jis čia tu
rėjo tris koncertus.

Raseinių miestas, kuris karo metu 
buvo labai sunaikintas, esąs atstaty
tas, pasakoja Lietuvoje lankęsis P. 
Šiuplevičius “Liaudies Balso“ rugsė
jo 16 d. laidoje.

ŠI SEKMADIENĮ, tuoj po Sumos, 
VAV parapijos salėje visų hamilto- 
niečių ir apylinkių lietuvių laukia ma
loni staigmena: Amerikos lietuvis J. 
rtukas, šį pavasarį lankęs mūsų pa
vergtą tėvynę, padarys pranešimą iš 
Lietuvos gyvenimo, parodydamas kar
tu ir trumpą filmą. Visi prašomi ne
praleisti taip retos, progos ir atvykti 
i mūsų parapijos salę, kur išgirsime 
tš gyvo liudininko lūpų dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Apylinkių lietuviams 
pranešama, kad pranešimas įvyks apie 
12 vai. ir parapijos salė randasi 58 
Dundum St. N. K. B.
VYRESNIŲJŲ ATEITININKŲ KUO- 

FOS susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, spalio 2 d., 5 vai. p.p. para
pijos salėje. Susirinkimas svarbus ir 
yisų at-kų dalyvavimas būtinas. Prog
ramoje: pranešimas iš jubilėjinio kon
greso, tolimesnės veiklos reikalai ir 
kitkas.

HAMILTONO ATEITININKAI kvie- 
čia visus šį šeštadienį, spalio 1 d., 730 
v^al. vak. atsilankyti į jų ruošiamą pir
mąjį rudens šokių vakarą. SoKiai įvyKS 
Knights of; Columbus salėje, 222* 
Queenston Rd. Gros Vyt. Babecko or
kestras. Veiks savas bufetas, loterija 
ir kitos staigmenos. Tad visi nepra- 
ieiskime šios progos, o skaitlingai da
lyvaukime šiame baliuje.

Rengėjai prašo paaukoti šiai loteri
jai fantų. Prašom tik paskambinti vai
dybos nariams: G. Latauskaitei — LI. 
5-7623 arba J. Pleiniui — JA. 9-2888 ir 
fantai bus paimti iš namų. Valdyba 
visiems aukotojams iš anksto širdin
gai dėkoja. Valdyba.

WINNIPEG, Man.

Silkės užplaukė ant laivų ir iš At
lanto Klaipėdoje esą gaunamos radio
gramos, kad metinis silkių sugavimo 
planas šešių laivų jau esąs įvykdytas. 
Gražu. Bet šis pranešimas, išspausdin
tas “Vilnies” Nr. 182, kelia kitokio po
bodžio susirūpinimą. Žinioje paminėti 
4 vardai žvejybos vadovu ir visi įsi
dėmėtini: “silkių žvejybos bazės eks
pedicijos viršininkas Jurijus Deniso
vas“ ir trijų laivų kapitonai — Bori
sas Poliuškovas, Vladimiras Solovjo
vas ir Vladimiras Almajevas. Atrodo, 
lyg tai ne Klaipėdos, bet Archangels
ko ar Astrachanės žvejai.

Mūšų raudonieji turistai grįžę iš Lie
tuvos sako rusų ten niekur nematę. 
Jų gal būtų nematę ir nuvykę į silkių 
žvejybos bazes. Ponai draugai rusai 
su jais negi užsiimtų? Tam yra vaidi
ntų.,.-'- ■

CALGARY, Alta.
KLB Calgary apylinkės valdyba 

spalio 8 d., 8 vai. vak. Victoria Com- 
munity HriF — 15. Avė. S. E. Calga
ry — ruošia linksmą šokių vakarą.

Šokiams gros gerasstygų orkestras. 
Skanūs užkandžiai ir kavutė veltui. 
Veiks bufetas su gėrimais.

Pertraukų metu hamiltonietis Da
rius, Slavinskas pagros lietuviškus šo
kius: suktinį, kokietką, noriu miego ir 
xt. Vienas lietuviškas valsas bus pre
mijuojamas. Įėjimas $1 asmeniui.

SVEČIAI. Rugpjūčio antroje pusėje 
prie Manitobos ežero savo viloje pra
leido dviejų savaičių atostogas J .E. 
vyskupas V. Brizgys.

Tėvas St. Kulbis, SJ, važiuodamas į 
vakarų Kanadą ir grįždamas iš jos bu
vo keliom dienom sustojęs Wi nnipege 
ir tuo laiku išpudlūsiuose sekmadie
niuose atlaikė šv. Mišias ir pasakė pa
mokslus. v

GEGUŽINES. Viena parapijos gegu
žinė įvyko rugpjūčio 7 d. Oak Point 
vasarvietėje. Pasitaikius lietingai die
nai, daugelis pabijojo vykti. Nuvažia
vusieji įsikūrė erdvioje viloje ir pra
leido dieną labai smagioje ir jaukioje 
nuotaikoje.

Bufetą tvarkė M. Januška ir St. Bu- 
jokas; loterijos bilietėlius platino J. 
Ramašauskienė ir J. Timmermanas, 
tautinius ženklelius sagstė P. Šidagytė 
ir J. Timmermanas; prie įvažiavimo 
budėjo Algis ir Rolandas Timmerma- 
naį. *

Antra, sezono užbaigimo, parapijos 
gegužinė įvyko rugpiūčio 28 d. para
pijos viloje. Iš ryto erdviame salione 
J.E. vysk. Brizgys atlaikė šv. Mišias. 
Esant gražiam orui privažiavo daug 
svečių. Ypač visiems buvo Įdomu iš
girsti J.E. vyskupo pranešimą apie Eu
charistinį kongresą, lietuvių Europoj e 
gyvenančių padėtį ir kitką. J.E. pada
rė labai platų, išsamų pranešimą. Po j 
to buvo bendri ir privatūs užkandžiai, i 
ženkliukus sagstė P. Šidagytė ir inž.1 
B. Stapūlionis. Loterijos bilietėlius 
platino S. Dielininkaitienė ir A. Kvie- 
tinskas, Kvietinskienė ir V. Dargužas.

VESTUVES. Rugsėjo 3 d. šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje moterystės 
Sakramentą priėmė Jonas Bartinin- 
kas, senųjų imigrantų sūnus, su Sally 
Konowalchuk. Vestuvių banketas, da
lyvaujant dideliam skaičiui lietuvių, 
įvyko Lietuvių Klubo salėje. Nors Jo
nas yra čia gimęs, bet jis kalba gana 
gerai lietuviškai, be to, jis buvo vie
nas iš pirmųjų Mišių tarnautojų per 
lietuvių pamaldas, kurios neturint dar 
savos bažnyčios įvykdavo St. Paul kop
lyčioje.

PAKRIKŠTYTA. Rugsėjo 4 d. pa
krikštytas Albertas Vincas Marozas, 
Monikos ir Vinco Marotų sūnus.

Krikšto tėvais buvo Danutė Deme-

GfcLPS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.L 

Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.
&

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

'įJAMft) DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9 -12 vai. ryto ir 5 • 8 vai. vakare, 
MINDEN BUILDING, 20 KING ST. R, ROOM 13, notąro Al Lindžiaus 

įstaigoje H’ angšte. TEE. JA. 7«575.

reckaitė ir Romas Ramašauskas.
Rugsėjo 18 d. pakrikštyti dvynukai 

Antanas Petras ir Andrius Jonas Na
gy, Doris ir Anthony Nagy sūnūs.

MIRE. Rugpiūčio 16 d. staigia mir
timi mirė Vincas Dabažinskas. Su jo 
mirtimi parapija neteko vieno rėmėjo 
ir talkininko įvairiuose statybos dar: 
ouose. Jo prisiminimas liko ir visada 
bylos apie jo gerą širdį lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje didžiajame al
toriuje auksinis Dievo namelis —Ta
bernakulis.

Palaidotas iš šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios šv. Marijos kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Pranciška.

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS. Už a.a. 
Elenos Ginkuvienės vėlę atlaikytos 
jau 55 šv. Mišios. Jos yra laikomos už 
jos pačios testamentu paliktus pini
gus. Šv. Mišių už jos vėlę laikymas bus 
tęsiamas toliau.

Už a.a. Povilo Jauniškio vėlę yrą lai
komos šv. Mišios kiekvieną antradienį 
ir mėnesio 23 dieną. Sv. Mišias už
prašo velionies žmona Uršulė.

Už a.a. Jauniaus Januškos vėlę šv. 
Mišios yra laikomos kas mėnesio 13 
dieną. Šv. Mišias užprašė jo tėvai.

TAUTOS ŠVENTES — rugsėjo 8 d. 
minėjimas įvyko rugsėjo 11 d., sekma
dienį. Iš ryto ta intencija buvo at
laikytos šv. Mišios, o po jų salėje po 
bažnyčia įvyko minėjimo aktas, kurį- 
atidarė apyl. v-bos pirm. M. Januška, 
pakviesdamas minėjimą pravesti J. 
Demerecką. Paskaitą skaitė dr. C. Ku
ras. Poemą apie neišgirstus kovotojus 
skąitė Euv. Kalasauskas. Lina čingai- 
tė paskambino pianinu ir užbaigai vy
rų choras, vadovaujamas inž. B. Sta- 
pulionio, akompanuojant D. Januškai- 
tei, padainavo keletą dainų.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS TĖ
VŲ SUSIRINKIMAS įvyko rugsėjo 18 
d. Jame nutarta vyresnio amžiaus vai
kams atidaryti naują klasę, kuri dirbs 
penktadienio vakarais nuo 6.30 iki 9 
vai. Šioje klasėje mokytojauti sutiko 
G. Galminienė, inž. Br. Stapūlionis ir 
kun. J. Bertašius.

Liet, šeštadieninė mokykla jaunes
niems vaikams dirbs, kaip dirbusi, šeš
tadieniais nuo 10 vai. ryto iki 1.30 vai. 
P,P- Joje mokytojauja G.Galminienė ir 
kun. J. Bertašius.

PER RUGSĖJO 8-sios — Tautos 
šventęs minėjimą, surengtą apyl. val
dybos, Tautos Fondui aukojo:

Po $5 — Mečys Šarauskas, J. Deme- 
reckas, V. Januška, dr. J. Zulonas, dr. 
Česlovas Kurauskas;

Po $3 — M. Januška, agr. J. Mali
nauskas, St. Bujokas, Eug. Kalasaus
kas;

Po $2 — inž. Br. Stepulionis, Ant. 
Genys ir K. Strikaitis;

$1.50 — Kračikas; .
Po $1 — Lina čingaitė, V. Stankevi-

Ičius, A; Lingė, V. Kriščiūnas, K. A. 
Malaskevičienė, A. Kvietinskas, Ro
mas Ramanauskas, A. šidagytė, Liu
das Bartnikas, J. Timmermanas, A 
Radzevičius, A. Tuskenis, Pr. Gustys, 

i A. Kuncaitis, V. Zavadskienė, V. Jan- 
čiukas, Ev. Fedaras, P. Bagdonas, J. 
Mališauskas, J. Vaitekūnas, M. Zavads- 
kas ir kun. J. Bertašius;

75 centus — Grabienė;
Po 50 centų — Žiminskas ir M. Ma

žeika . * C • Jį/ \ Ss
Viso surinkta aukų $68,25. Surinkti 

pinigai persiųsti Tautos Fondo Atsto
vybei Toronte.

Aukojusiems nuoširdus ačių.
Ml šarauskas, TF ats. Winnipege.

ESTy LES FURS
KJUII1I Pats laikas užsisakyti.

Siuvami pagal užsakymą ir parduodami'gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt) Priimami II K All I U ■ £ apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni

■ pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata- 
rimai nemokami
7« Mount Fleasaut Rd, Toronto. HU. 3-6851

ALFA RAMO & TV
PARDUODAM IRTAISOM'TELE VIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
tel. LE. 14165 • 672 Lansdowne AvC.
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ED.KONDRATAS
MOTERIŠKU ir VYRIŠKU RŪ3Ų
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HAMILTON; Oat
LN V-BOS POSĖDIS, dalyvaujant 

archit. A. Tyliai, įvyko rugs. 18 d. 
Inž. A. Tylius prieš tai apžiūrėjo nu
matytą pirkti sklypą ir pareiškė, kad 
jis labai tinkamas LN ir dydžiu ir 
centrine padėtimi. Posėdžio metu jis 
padarė 50 min. trukusį pranešimą, ku
riame jis maloniai stebėjosi hamilto- 
niečių taip dideliais tautiniais darbais 
ir patikino, kad mes LN pasistatysime. 
“Tik didžiausias užsispyrėlis gali ne
padėti taip sveikai ir gražiai lietuviš
kai incatyvai” — pareiškė kalbėtojas. 
Tolau jis nupasakojo stambmenomis, 
kas turėtų būti Liet. Namuose — salė 
i000 vietų, kėgliavimo (bowling) ta
kai; klubas, valgykla, bankelis ir visai 
eilė kitų patalpų. Taip suprojektuoti 
LN duos geras pajamas ir bus lietuvių 
susitikimų vieta. Inž. Tylius patikino, 
kad jis paimsiąs galimai mažesnį ho
norarą (kanadiečiai architektai ima 
nuo 5 iki 7% bendros pastato sumos) 
ir pusę jo investuosiąs į LN. Visas 
projektas, labai apytikriai spėjant, at
šertų apie S250.000.

A. Tyliui v-bos vardu nuoširdžiai 
padėkojo v-bos pirm. St. Bakšys, ypa- 

, tingai už pažadėtą taip stambų prisi
dėjimą prie LN, kas mažiausiai suda
rys apie $7.000.

Svečiui atsisveikinus, v-ba tęsė sa
vo darbą toliau. Visi v-bos nariai pasi
žadėjo sekančiam posėdžiui pasvars
tyti, ką jie norėtų LN turėti.

Sunkiausiu dienotvarkės punktu bu
vo lėšų klausimo sprendimas. Ap
svarstę visas galimybes, v-bos nariai 
priėjo išvados, kad vienintelė realiau
sia išeitis — visiems tuojau pradėti in
tensyviai lankyti tautiečius. Todėl val
dyba prašo visų lietuvių dabar jau ati
dėti vieną kitą šimtinę LN. Esamuo
sius LN, kuriuose yra sūdė ta apie $90.- 
000, v-ba 9 balsais vienam susilaikius 
nutarė atiduoti pardavimui, prašant 
už juos $200.000 su sąlyga, jei visuo
tinis LN narių susirinkimas tai pa
tvirtins. LN pardavimas atiduotas 
abiems liet. įstaigoms — Kronas-Va- 
levičius ir Tri Realty.

Posėdis užtruko net 5 vai. Mes ma
tome, kiek paskiri mūsų b-nės tautie
čiai Įdeda idėjinio darbo mūsų bend
ram tautiniam labui ir reikia tikrai 
būti didžiausiu kietaširdžiu, kad jo ne
remtų. O kiek kantrybės, kiek susival
dymo reikia! Vien tik užjausdami juos 
turėtumėm vieną kartą jų pasigailėti! 
Juk čia niekas asmeniškos naudos ne
turi ir to ateityje neturės. Dabar tik 
nuo Tamstų, Mielieji Tautiečiai, pri
klauso ar LN Hamiltone atsistos ar ne.

NAUJI LN NARIAI šį kartą atėjo 
iš St. Catharines. Rugsėjo 17 d. St. 
Bakšys ir Ad. Dalangauskas vyksta į 
Niagaros pusiasalį. Pirmasis sustoji
mas pas LN v-bos narį J. Sarapriicką. 
Jis pasitinka su šimtine, gauta iš Ka
zio Bogušip, bu^psio vilniečių skyriaus 
v-bos pirm., su Šuo laiškeliu LN v-bos 
pirmininkui: “Malonu, kad į LN orga
nizavimą yra įsijungęs ir mūsų koloni
jos J. Sarapnicl&s. Kiek aš esu susida-

ręs nuomoiię apie jo sąžiningumą or* 
ganizaciniame darbe, tikiu, kad per ji 
stodamas į HLN šėrininkų eiles, jau
siuos, kad būsiu' prisidėjęs nors dalį 
lietuviškų namų pastatymui.

Linkiu HLN v-bai greit nupirkti 
sklypą ir pastatyti atitinkamus Liet. 
Namus*’.

Tą pačią dieną nariais įstoja su $100 
Staugaitis Antanas ir Apolonija ir Be
nius Raėevičiai
nęs. Kitą dieną v-bos narys Ig. Sajau- 
ka, atvykdamas f posėdį, atveža dvi 
šimtinės grynais iš Pūslienės Elžbie
tos, gyv. St. Catharines, kurios vyras 
jau anksčiau įstojęs nariu. Viso iš 4 
naujų narių gauta $500. Visiems nuo
širdžiausias ačiū! Dėkui taipgi J. Ša- 
rapnickui ir Ad. Dalangauskui, kurie 
už važinėjimą savomis mašinomis net 
už benziną neėmė! ■ - ,

ONUTĖS IR POVILO SAVICKŲ 10 
m. vedybinės sukakties proga jų arti
mi bičiuliai surengė rugs. 9 d. staig
meną, dideliu buriu netikėtai nuvykę 
pas juos su puikiomis dovanomis, už* 
kandžiais ir gėrimais jų pasveikinti. 
Staigmeną suorganizavo ir paruošė S. 
šukaitienė ir G. Stabingienė. Sveikini
mo žodį pasakė pati iniciatorė p. Šu- 
kaitienė, pakviesdama sudainuoti “Il
giausių metu“.

Vakaras praėjo labai malonioje nuo
taikoje. Pobūvyje dalyvavo Stabingial, 
Kalvaičiai, Antanaičiai, Juskevičiai, 
Vaitkai, Rudokai iš Harley, Ont., 
Chrblavičiai, Agurkiai, p. Yard, J. 
Vaitkus ir St. Bakšys. Sveikinimus 
perdavė ir prie dovanos prisidėjo Ter- 
vydžiai, J. Dėdinas iš Čikagos ir M. 
Juodis.

P. Savickas yra didelė ir stipri mū
sų lietuviška organizacinė pajėga. Jis 
LN buhalteris ir “Talkos” kontrolie
rius. Būdamas labai teisingas, tiesus 
ir nuoširdus, tikrai nusipelnė šio iškil
mingo jų šeimos pagerbimo.’!

Linkime šia proga ' mūsų miėlie- 
siems sukaktuvininkams gražiausios 
ateities ir ilgiausių metų! Sk. St.

Padėka
Kun. dr. J. Tadarauskas, Aušros 

Vartų par. klebonas Hamiltone, nuo
širdžiai at jausdamas mūsų sunkią fi
nansinę padėtį statant LV Namus To
ronte, mielai sutiko savo parapijos 
bažnyčioje pravesti tam tikslui skirtą 
rinkliavą vokeliais, kuri įvyko rugsėjo 
25 d. Už tą giliai atjaučiančią širdį ir 
norėtume išreikšti savo nuoširdžią pa
dėką.

Taip pat dėkojame ir visiems mie
liems Hamiltono kolonijos lietuviams, 
pagal išgales atsiliepusiems į tėvišką 
savo gerb. klebono kvietimą ir tuo pri- 
sidėjusiems savo aukomis prie bendro 
visiems lietuviams brangaus reikalo.

Tegul Augščiausias, pažadėjęs atly
ginimą už paduotą Jo mažutėliams stik
lą vandens, būna Jums visiems gausus 
atpildas ir čia ir amžinybėje.

Dėkingos Kristuje,
Nek. Pr. švč. M* Marijos seserys.

- visi- ii St. Cathari-

- Mamytei Vokietijoje mirus, 
poniai E. ŠAKAVICIENEI ir jos šeimai 

gilią užuojautą reiškia

HLK Moterų draugija.

a
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Lietuviai pasaulyje

Br. Irena Zeltinš
DANTŲ GYDYTOJA

■/.; (LltVČ) :

7 Spruceside Ave.,
Hamilton, Ont.

Telefonas JA. 2-3317 
Priėmimo valandos: 9-12 ir 2-7 vai. 

vak. Šeštadieniais tik būtino 
reikalo atvejo.

J^te^incoe

ištremtas motinas ir brolius; Danit ius 
Normantas tikisi išprašyti leidimą i • 
vykti savo sūnui Danieliui, kuris 1944 
m. tėvams pasitraukiant iš Lietu voš 
tebuvo vos šešių mėn. ir liko pas sene
lius, o dabar yra jau 16 metų; Marcelė 
Rudaitienė, dr. Z. 'Rudaičio?žfifona, 
tikisi gauti leidimą atvykti dabar jau 
20 metų dukrai. Prie Šios grupės pri
sijungė dar niujorkiečiai Alma ir Pet
ras Stasiūnai, kurie rūpinasi savo 16 
metų sūnumi esančiu Lietuvoje.

LIUTAVARAS GRAŽULIS, studi
juojąs Virginia Military Institute, ku
rį ateinantį pavasarį baigs gaudamas 
eletkros inžinieriaus ir armijos leite
nanto laipsnius, po šios vasaros prati
mą Fort Knox, Ky., išrinktas pavyz
dingiausiu šių metų kadetu.

Jis yra gimęs Lietuvoje, Kaune, 
1935 m., o į JAV atvyko 1949 m. su 
motina/'

Vokieti ja
NAUJOJI VAK. VOKIETIJOS KR. 

VALDYBA'rugsėjo 3 d. posėdyje pa
siskirstė pareigomis: kun. B. Liūbinas 
— pirm., dr. P. Rėklaitis — vicep., J. 
Valiūnas — sękret., J. Stankaitis — 
iždin., E. Simonaitis — narys.

PROF. VLADIMIRAS ŠILKARSKIS, 
buvęs Lietuvos universiteto profeso
rius, pastaraisiais keliolika metų pro
fesoriavęs Bonnos universitete, mirė 
rugpiūčio 21 d. Buvo gimęs 1884 m. 
sausio 15 d. Juodžionyse, Pabiržės vis.

Argentina
LIET. SUSIVIENIJIMAS ARGEN

TINOJE paminėjo 46 metų veiklos su
kaktį iškilmingu aktu. Įžanginę kalbą 
pasakė pirm. J. Stalioraitis, apžvelg
damas dr-jos praeiti ir paskelbdamas 
planą pastatydinti antrą dr-još namų 
augštą. Sveikino daugybė organizacijų 
ir asmenų. Programą išpildė šv. Ceci
lijos choras, V. Rastausko taut, šokių 
grupė, V. Cibavįčiaus oktetas su solis
te L. Paliulionyte - Vedegiene. Šo
kiams grojo “Baltikos” orkestras.

Australija
DVI DANTŲ GYDYTOJOS lietuvai

tės verčiasi praktika Adelaidėje — 
anksčiau buvo baigusi mokslą V. 
Aleksandravičienė, o dabar baigė pa
kartotinas studijas S. Pacevičienė.

Brazilija
PR. BUČELIS, kilęs iš Ukmergės 

apylinkės, važiuodamas dviračiu Vila 
Zelinoje, nelaimingai griuvo, sutren
kė galvą į šaligatvį ir mirė vietoje. 
Jis buvo 38 m. Paliko motiną, du bro
lius ir dvi seseris.

GIMUSIEMS BRAZILIJOJE ir no
rintiems emigruoti i JAV nėra kvotos. 
Reikalaujama tik darbo ir buto ga
rantijų.

Suomija
PRAMONININKAS AUGUSTINAS 

JUOZAS MARGANAVIČIUS, žymus 
Suomijos lietuvių veikėjas, rugsėjo 18 
d. šventė savo 70 gimimo metines. Gi
męs 1890 m. rugsėjo 18 d. Vyžuonuo- 
se, Utenos apskr., 1920 m, gavo che
minio valymo ir dažymo meistro dip
lomą. šiuo metu yra Suomijos chem. 
valymo ir dažymo įmonių sąjungos 
valdybos narys. Susibičiuliavęs su 
prof. Niemi, dr. Oelleriu ir kitais, įsi
jungė į visuomeninį darbą. Buvo suo- 
miu-lietuvių d-jos nuolatiniu valdybos 
nariu, priiminėjo ir lydėdavo ekskur
sijas iš Lietuvos. Atžymėtas ordinais. 
Saulių Sąjungos ženklais. Dalyvavo sa
vanoriu Suomijos-Rusijos kare 1939 
m. ir už tai buvo Suomijos atžymėtas,

J A Va lstybės
VtlKo sesija numatoma šaukti lap

kričio 1* d. Niujorke.
PtoŽL. MYKOLUI KRUPAVIČIUI 

spalio 1 d. sueina 75 metai amžiaus. 
Čikagoje ta proga ruošiamasi suruoš
ti jo pagerbimo akademiją.

•A, Al ANTANAS PAULIUKONIS. 
Pirmadienį, rugsėjo 19'd., 9 vai. vak. 
Los Angeles širdies liga mirė Antanas 
Paūliukonis.

A. Pauliukonis, bestudentaudamas 
pradėjęs dirbti kaip reporteris, ilgai
niui' iškildamas į vieną aktyviausių 
spaūdbš darbuotojų. Dirbo dienraščių 
“Ryto“ ir “XX Amžiaus“ redakcijose. 
Buvo baigęs Vytauto Didžiojo un-te 
teisių ir humanitarinius mokslus. Ku
rą laiką dirbo mokytojo darbą. Išver
tė keletą veikalų iš svetimų kalbų, 
tarp kurių pažymėtini A. Rachmano- 
vos romanai.

II-jo Pasaulinio karo metu, komu- 
ništahis okupavus Lietuvą, pasitraukė 
į Vakarus. Ilgą laiką dirbo VLIKe re
daguodamas žinių biuletenį “Eltą”. ‘ 

Atvykęs į JAV buvo sulaikytas dėl 
nesveikatos ir grąžintas atgal į Vokie
tiją. Po tyrimų vėl buvo įsileistas į 
JAV, bet dėl plaučių ligos įtarimo tu
rėjo būti medicinos priežūroje ir regu
liariai tikrintis.

Pagyvenęs Čikagoje ,atvyko į Kali
forniją, tikėdamasis, kad sausas oras 
padės plaučiams'sustiprėti. Plaučių li
ga nerodė aktyvumo, ir iš varginančių 
medicininių tikrinimų tikėjosi netru
kus būsiąs atleistas. Nuolatinė baimė, 
kad neatsinaujintų plaučių liga, ir kiti 
rūpesčiai padidino kraujo spaudimą ir 
sutrikdė širdį.

Velionis buvo nevedęs, paliko moti
ną, sesėrį ir brolius Worcesteryje ir 
Bostone.

Paskutinius dvejus metus dirbo 
“Lietuvių Dienų” administracijoje.

DR. M. GIMBUTIENE - ALSEIKAI- 
TE, dalyvavusi orieritologų kongrese 
Maskvoje, tris dienas praleido Vilniu
je; kur gavo progos pasimatyti su eile 
pažįstamų ir giminių.

dr: INŽ. LEONAS BAJORIŪNAS 
yra JAV krašto apsaugos departamen
to inžinerijos korpuso Detroito sky
riaus vedėjas. Rugpiūčio gale jis da
lyvavo JAV delegacijoje vandenynų 
pakraščių inžinerių kongrese Haago- 
je, Olandijoje.

ALBINAS VENCLAVSKAS, Škoti
joje gimęs lietuvis, yra diplomatinėje 
tarnyboje ir atvyko į Australiją, Cam- 
berą.. Jisx gerai kalba lietuviškai ir 
draugauja su vietos lietuviais.

DR. ZIGMAS BRINKIS išlaikė gy
dytojo egzaminus ir gavo teisę verstis 
gydytojo praktika Čikagoje.

KUN; JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS, pra
leidęs JAV pusmetį, rugsėjo 14 d. iš
skrido atgal Į Braziliją, kur Villa Ze- 
lina' (Sao Paulo; priemiestyje) eina 
lietuvių parapijos vikaro pareigas.

MOTINA PRAŠO GRĄŽINTI
< PAVOGTUS" DAIKTUS

Rugsėjo 131 d. Jūžėnai iš Kenoshos, 
Wise'., atvežė savo sūnų į Čikagą, kur 
jis linko universitetą. Kai tėvas su sū
numi užrakinę mašiną užėjo j įstaigą, 
piktadariai išlaužę* mašinos langą iš
traukė sūnaus valizą-su jo drabužiais, 
knygomis, tapybos priemonėmis ir as-, 
nlėnš’ dokumentais: Kadangi jaunasis 
Juzėnas visą vasarą įtemptai dirbo 
kad užsidirbtų pinigų it įsigytų visas 
studijavimui; reikalingas priemones, 
susigraudinusi motina rugsėjo 20 d. 
Chicago Daily Tribūne, skaitytojų sky
riuje paskelbė atvirą laišką, prašyda
ma kaltininką grąžinti bent dalį daik
tų, nes jie nebuvę apdrausti. J1P.

CHilVščiOVd MALONES šį kartą 
žada’ prašyti j£u visa eilė lietuvių. 
I Niujorką, tikėdamiesi dasimušti prie 
Chruščiovo, iš'Čikagos išvyko Leonas 
su iš Lietuvos atvykusia dukra, kurie 
pasiryžę prašyti, kad išleistų dukros 
Reginos mylimąjį stud. Stasį Bikulčių: 
Pranas Prarickevičiuš ir dr. Vitas Bal-, 
čiūnaš pasirx^e prašyti’išleisti Sibiran mėnesį.

Otava. — Veteranų reikalų mi- 
nisteris A. J. Brooks, parlamente 
išbuvęs 25 metus, paskirtas sena
torių.

Otava. — Dėl augančio nedar
bo viešųjų darbų programa šie
met numatoma pradėti jau spalio

Lietuviai jaunavedžiai kaltina
mųjų suole. ‘fTŽ” Nr. 19 (539) p. 
A. mišrias vedybas ginamo J. J. ir 
Vy. Žinta — “TŽ” Nr. 27 (547) 
kaltina, norėdami jų atstovus gy
vus palaidoti, pateisinimo pavyz
džiams kasdami iš kapų mūsų mi
rusių tautos veikėjų k.a. Šeiniaus 
ii' šerno palaikus. Ar tai leistina? 
Ar tai pateisina spaudos laisvės 
principus? Tesprendžia skaityto
jas.

Mišrių vedybų problema aktu
ali. Kad mūsų tautos interesams 

^šutiks visi, 
bodais, metodais —

ne visi) Ir dėl ko? Siaubingomis 
tėvynei dienpmis, tėvų žemę ap
leido daug jaunimo. Vyrų nuo
šimtis buvo žymiai didelis. Visi 
išsisklaidė po įvairias pasaulio ša
lis. Didesnėse kolonijose buvo 
daug nevedusių vyrų, bet mer
gaičių mažai, o mažesnėse dar 
blogiau. Vyrai, lietuviškos pri
gimties Įtakoje, bandė ieškoti ve
dyboms lietuvės žmonos. Vie
niems pavyko, bet kitiem s. d e j a... 
hera arba neįmanoma surasti. 
Laiškais, telefonu, oru ir vande
nynais pasiekė kitus kraštus — 
Pietų Ameriką, Lenkiją, Vokie
tiją. Bet ir ten ne visiems laimė 
unsišypsojo. Nevienas buvo ap
viltas moraliai ir materialiai ir 
net prarado savo prakaitu uždirb
tas santaupas. Laikas daro savo, 
daugeliui apšarmojo garbanos ir 
raukšlės prirašė veidus, todėl no
romis ar ne, turėjo kurti mišrias 
šeimas iriNR likti ne^tedusiais. 
šimtu nuošimčių netvirtinkime, 
kad tos vedybas jau turime nura-

VIĖSASIS NOTARAS 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei

siniai patarnavimai, 
morgičiai.

20 KIMG ST. L, HAMILTON
TaMewi:

JA; 7*559^ 
Mhw FU. 3-8928
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Mišrios vedybos, lavonai ir 
spaudos slapukai

syti i nuostolius (pagal J. J.), at
seit— palaidoti, matome ir labai 
gražių pragiedrulių ir rimtų pa
vyzdžių beveik kiekvienos lietu
vių .kolonijos gyvenime: Ar bus 
negeriau, kad nors ir mišrios šėi- 
mos nariai, bet įlėišvengiamai tu
rės Įsiterpti i lietuviškojo gyve
nimo reikalus ir likti šioki, ar to
ki tautos atstovai tolimesnėje 
ateityje, nėgu nevedę, gyvenimo 
saulei leidžiantis, visą lietuvišku
mą nusineš i anapus.

Antroji grupe, tai tremtyje, 
emigracinėse apystovose augę ir 
čia gimę jfUi.nųeŠarr Jie Elė 
neifiatė>^ir&uositiš g^vį 
žingsnius žengė svetimoje it 
ir aplinkumoje. Tik tėvo, mt
pasakojimų- sukurtas tėvynės 
vaizdas, jiems primena Lietuvą, 
kalbą, papročius. Mokyklos, ki
tataučių draugų aplinkuma, sve
tima kalba į jaunimą veikė ir vei
kia, tautiškumo atveju, neigiamai. 
Šiandieną dar rezultatai puikūs. 
Tik labai mažas nuošimtis -kuria 
mišrias šeimas ir tuo turėtume 
džiaugtis ir didžuotis.

Tėkmės jau nebesulaikysime, 
bet pakreipti lietuviškumo kryp
timi dar galima, tik ne su “paka1 
synomis” spaudoje, bet per šei
mą, lietuviškas organizacijas, irfo- 
kyklas ir bažnyčias.

Vy. Žinta rašo: “Aš gyvenu nė- 
didelėj lietuvių bendruometiėj. 
Čia mišrių vedybų labai daugi Bet 
kas keisčiausia, kad tos mišrios 
vedybos buvo visą laiką labai ir 
labai garsinamos spaudoje. Kai- 
kurios net ir istorinėmis buvo pa
vadintos ... Manau, kad mes tik
rai galime ir turime teisės prašy
ti laikraščių, kad netalpintų to
kių pranešimėlių, kurie silpnina 
mūsų tautinj gyvybingumu .

Tiesa, kad mažesnėje kolonijo
je mišrių vedybų daugiau, ries 
yra trūkumas lietuvaičių ar* at
virkščiai. Bet Įdomu ar kas daro
ma. augščiau paminėtų lietuviš
kų institucijų padėti šių proble
mų reikaluose, o gal tik užtenka, 
kad vienas spaudos žinučių auto
rius vedybas vadina istorinėmis, 
o . jau antria kurta iaWbt\irtU' 

(Nukrito j 7 psL) į s

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai, 

kuriu niekas nepralenks 1 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte. 

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą. 

Tai vertingas 
Pendiana išdirbinys. 

Galima gauti marškinių, 
kelnių-ir unijos 

kostiumų vyrams ir 
berniukams.

Garsūs nuo ,.
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Stockholmo universiteto rū
muose rugpiūčio 21-28 d.d. vyko 
XI Tarptautinis istorijos mokslų 
kongresas. Jame dalyvavo virš 
tūkstančio įvairių pasaulio kraštų 
mokslininkų bei mokslo mėgėjų. 
Oficialiai jie atstovavo 50 valsty
bių, tačiau tiek sovietų, tiek va
kariečių istorikų tarpe buvo visa 
eilė pavergtųjų tautų atstovų. Tik 
nežinia dėl kokių priežasčių buvo 
neleista kongrese dalyvauti nei 
vienam istorikui iš pavergtosios 
Lietuvos. Nors sovietų delegaci
ja siekė pusšimtį, joje Vyravo ru
sai. Tarp jų, išskyrus du armė
nus, buvo tik po vieną atstovą iš 
Estijos, Latvijos, Gudijos, Ukrai
nos, Moldavijos, Gruzijos, Turk- 
rnestano, Kirgizijos ir Azerbai- 

. džano.
■ Ir šį kartą, kaip X-me istorikų 
kongrese Romoje, Lietuvai atsto
vavo mūsų įžymusis istorikas 
prof. Z. Ivinskis, oficialiai įrašy
tas šv. Sosto sąraše. Švedijos kon
greso dalyvių sąraše buvo dr. K. 
Čeginskas, o Prancūzijos — dr. 
Deveikė-Navakienė (dėl susidėju
sių aplinkybių neatvykusi). Be to, 
kongreso darbus iš arti stebėjo 
dr. J. Lingis, lietuvių kalbos lek
torius Stockholme ir Uppsalos 
universitetuose, ir arch. J. Pa
jaujis, ŠLB pirmininkas. Kongre
se dalyvavusiems lietuviams ma
lonią staigmeną padarė iš Lietu
vos kilęs ir lietuviškai kalbėti ne
užmiršęs karaimų istorikas p. 
Szyszman iš Paryžiaus.

Prof. Z. Ivinskio paskaita
Kongreso darbai vyko penkio

mis lygiagretėmis sesijomis, ku
riose perskaityta apie pusantro 
šimto pranešimų istorijos mokslų 
metodikos ir įvairių kraštų bei 
laikų praeities klausimais. Po 
kiekvieno pranešimo buvo skiria- 

' mas ribotas laikas diskusijoms. 
Eilė tarptautinių komisijų posė
džiavo dar prieš oficialią kongre
so pradžią rugpiūčio 17-20 d.d. 

Tarptautinės slaviškųjų studi
jų komisijos posėdžiai vyko Upp- 
saloje. Čia VIII. 17. prof. Ivinskis 
skaitė vokiečių kalba pranešimą 
“Lotyniškojo ir graikiškojo prado 
kovos reikšmė Lietuvos Didžiojo
je Kunigaikštijoje”. Tris ketvir
čius valandos trukusioje paskai
toje prof. Ivinskis pirmiausia su
kritikavo rusų nacionalistų istori
kų 19 a. antroje pusėje išplatintą 
pažiūrą, esą, senoji Vilniaus ku
nigaikštija buvusi lietuvių-rusų 
valstybė su vyraujančiu rusų-sta- 
čiatikių pradu. Juk kaip tik rusų 
istorikas M. Liubavskis, pirmasis 
nuodugniai nagrinėjęs Lietuvos 
Metriką, iš šaltinių nustatė, jog 
lietuvių sritys anuomet buvusios 
tirščiau apgyventos.

Gvildendamas daug sudėtin
gesni senosios Lietuvos valstybės 
religinių vidaus santykių klausi
mą, prof.* Ivinskis iškėlė klausi
mą, kodėl lietuviai, tie paskuti
niai Europos pagonys, nepriėmė 
graikiškosios krikščionybės, nors 
ją artimai pažino, o jos priėmi
mas būtų padėjęs suvienyti dau
gialypę valstybę bent tikybiniu 
požiūriu. Atsakymas ieškotinas 
ano meto politinėje situacijoje, 
kuri apsprendusi krikščionybės 
priėmimą; Lietuviai turėjo prisi
imti tą krikščionybės lytį, kurią 
nuo Lietuvos valstybės pradžios 
siekė jėga primesti vokiečių ordi
nas Livonijoje ir Prūsuose. Taip
gi didelės reikšmės turėjęs lietu
vių konservatyvumas, kuri profe
sorius laiko motininės (matriar-

chato) santvarkos atspindžiu. Ry
tų Bažnyčia senojoj Lietuvos 
valstybėj turėjo seną tradiciją ir 
buvo giliai įleidusi šaknis. Ji pra
dėta spausti tik po to, kai ji pati, 
pabūgusi naujai Įvestos romėnių 
kosios tikybos, reakcijos būdu su
aktyvėjo.

Prof. Ivinskio paskaita sukėlė 
gyvo-dėmesio ypač lenkų ir vo
kiečių istorikų sluogsniuose. Įdo
mu; jog prie jos visai nekibo so- 
vietų-, istorikai, kurie šiaip aštriai 
kritikavo vakariečių, ypač emi
grantų, mintis. Lietuvos vardas 
ir praeitis buvo minimi ir kituose 
slaviškųjų studijų komisijos pra
nešimuose (lenkų istorikų O. Ha- 
leckio, M. Kukiėlio, ukrainiečio 
N. čubaty).

Laisvųjų istorikų veiklumas
Visose diskusijose sovietų is

torikai pasirodė labai “šnekūs” ir 
uoliai išnaudojo kaikurių pirmi
ninkaujančių pernelyg perdėtą 
jiems nuolaidumą, leidžiant per
žengti nustatytą laiko ribą. Juo 
labiau tad tenka džiaugtis laisvų
jų istorikų veiklumu. Bene pajė
giausiai iš šių kongreso darbuo
se reiškėsi ukrainiečiai ir lenkai.

Švedų draugijos už laisvą Len
kiją rūpesčiu Stockholmo Augš- 
tojoje technikos mokykloje kon
greso proga buvo surengtas len
kų istorikų vakaras, dalyvaujant 
kviestiniams svečiams, jų tarpe ir 
lietuviams. Fordhamo un-to proo- 
fesorius O. Halecki su jam būdin
gu erudito gilumu ir patrauklu
mu supažindino su artėjančia len
kų tautos krikšto tūkstančio me
tų sukaktimi. Buvęs gen. Sikors
kio vyriausybės narys karo metu 
ats- geri: M. Kūkiel nušvietė nū
dienę lenkų istorikų padėtį. Pa
vergtame krašte jiems lemta bū
ti tik “antros rūšies rusų moksli
ninkais”. Jiems neleidžiama na
grinėti jungtinės Lenkijos-Lietu
vos valstybės praeities. Visos pra
eities kovos su Rusija, net su Jo
nu Žiauriuoju turi būti laikomos 
“reakcinėmis”, kai tų pačių laik
mečių karai su vokiečiais ir tur
kais vadinami “pažangiais”. Iš
kreiptą istorijos vaizdą mėgina 
atitaisyti išeivijos istorikai, susi
spietę apie gen. Sikorskio vardo 
institutą, kuris veikia Londone 
nuo 1944 metų. Šis institutas bai
gia paruošti spaudai dvitomi so- 
vietų-lenkų santykių dokumentų 
rinkinį, kurio pasirodymo su įdo
mumu laukiama ir lietuvių 
sluogsniuose. ,*

Šis kongresas parodė, jog kol- 
kas Lietuvos atstovavimą tarptau
tinėje plotmėje gali užtikrinti tik 
laisvajame pasaulyje esančios jė
gos. Šita galimybė yra drauge 
įpareigojimas lietuviškajai visuo
menei skirti daugiau dėmesio 
šios rūšies veiklai. Gražų pavyzdį 
tokia prasme davė LLK, parė
męs prof. Ivinskio kelionę šve- 
dijon. (ELI).

OLYMPIA

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.

YORK BUSINESS MACHINES 
605 Yonge St. WA. 5-2491 
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Vaėlovetiai! ~
Jau septyneri metai kai lietuvlškostos mokyklos naudo
ja žinomo mokytojo A. RINKlJNO vadovėlius

"KREGŽDUTĖ"
I dalis — elementdriūs ir pirmieji skaitjfcinai l-IĮ skyriui. Ant
roji laida A_... 1..- Kaina $2.00
II dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimo'pradmenys III-IV sky
riui. Trečioji laida. _ _—-------------- —.... Kaina S3.00
III dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimas V-VI skyriui. Ant.
roji laida, ką tik išėjusi iš spaudos. ..... Kaina S3.25
Iliustracijos dail. T. Valiaus. »

SPAUDOS BENDROVĖ “ŽIBURIAI ”,
941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario,'Canada.

ATLANTA MOTORS
39 Advance Rd. * Toronto - Islington

Generalinis automobilių taisymas, nemokamas darbo apskaičiavimas. 
VISI DARBAI GARANTUOJAMI. • LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Darbovietės telefonas BE. 9-3939; Namų telefonas LE. 2-2327.

<.Y.X;VVYT, STOČKUS -
39 Advance Rd. randasi 5 blokai į pietus ' 

nuo Bloor važiuojant Islington Av/e.
—  ........................ .... .... . i-. i ■ ■     - ■ - 

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE 
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki lt vai. v.

Patarnavimas tą pačią diepą visame Toronte ir .'apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai^ HI. Fl., 
VM rtsitj Radijo patefonai.

25% nuolaida '"’’T
Dalys’ garantuojamos“6 mėnesiams lj

3604 DUFFERIN ST.,, 
i Darbas garantuotos. ’ adeiOitGS

* ‘ > RW^S
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VA, TJH BENT ATOSTOGĖBIS!...
BALYS J. ARŪNAS

Žinote patys, garbingi Elzbietos aliejais ir išsitepusi kremais, no- 
........ . ’ ■ ” sį lapu prisidengusi, krante tyso, 

jo aš t— į ežerą žuvauti... Broly
čiai, dėl tokių saldybių apsimoka 
daugiau kaip metus mieste jungą

valdiniai, ką reiškia dirbančiam 
žmogui atostogos! Lauki jų ištisus 
metus, kaip kokio stebuklo ir 
įvairiausius planus kuri, kaip jas 
praleisti — tas dvi savaites gry
nos laisvės, be bosų, be miesto 
dulkių, be prakeikto žadintuvo 
čirškimo rytais...

Šįmet aš su Barbora dar kovo 
mėnesyje katidžių* prie mėlyno 
ęžeto.yand&ių visai, ąavąiteiį. užsi
sakėm ir, brolyčiai, nutarėm' kaip 
reikiant, ypač aš, padeginti saulė
je blauzdeles . .. Sakau, per vi
sus metus žmogus plūkiesi, triūsi, 
tai nors savaitėlę reikia pagyventi 
užmiršus visus kasdieninius rū
pesčius bei vargelius. Atseit, sau
lė, vanduo, žuvis ir laisvė!...

Belaukiant tų išsvajotų atosto
gų, man stačiai net nervai susi
raizgė: naktimis negaliu užmigti, 
blauzdas mėšlungis tampo, po pa
kinkliais rasoja. O jeigu miegas 
kartais ant visų tų negerovių vir
šų paima, tai vistiek menkas poil
sis, nes sapnuoju bangas Žagarės 
kalno dydžio, lydekos, blizgan
čiais dantimis ir šlapiomis uode
gomis po paklode lenda arba, ro
dosi, Barbora, šaukdama visų 
šventųjų ir prakeiktųjų vardus, į 
ežero gelmes grimsta. ..

Pagaliau išaušo ilgai lauktas 
atostogų rytas. Dar iš vakaro su
krovėme daugybę turto į mašiną, 
tarsi apleisdami miestą visiems 
metams. Kad rytą nereikėtų be
reikalingai gaišti laiko, iš vakaro 
į mašiną ir katiną uždarėm. šitą 
bieso padarą rytais, ypač vasarą, 
ne taip jau lengva surasti. Tran
kosi jisai, nepaisant savo senyvo 
amžiaus, po parką ar nuošalius 
skersgatvius ir grįžęs namo įlen
da į koki kampą ar po kokiu dar
žo krūmu susiriečia ir pazvanyk 
jam! Pučia iki vėlyvų pietų ir gali 
gerklę suplėšyti bešaukdamas — 
net uodegos nepajudins!... Per
nai dėl to katpalaikio, kol jį Bar
bora surado, vos po pietų pajudė
jome ... Tai, sakau, šįmet, bro
liuk, nėra durnių: uždarykime tą 
gyvuliuką į mašiną iš vakaro, tai 
rytą tik į kelnes ir pirmyn!-...

Taigi rytą, pasiglemžęs po pa
žastim visokias pomadas prieš 
saulės ir vėjo galybę, prilaikyda
mas už rankos mieguistą Barbo
rą, skubu į mašiną. O mašinoje, 
tasai mūsų katinas alasą didžiau- į 
šią kelia, ant langų lipa ir rėkia, 
tarsi jam kas su replėmis uode- : 
gą gniaužtu. Atseit, prieštarauja ; 
prieš neteisėtą laisvės suvaržymą. .

— Barbor, — sakau, — tu ne
paleisk to nevidono, per naktį nu- 
situpėjo, tai kaip pabėgs, be salo- 
veišen armijos pagalbos nepagaū- 
si! ... Važiuoti patsai laikas ir aš 
nenorėčiau dėl kokio tai katino 
gaišintis!...

' Gerai, gerai; Ahuprėli, aš, 
va, čia ir Virvytę po ranka turiu, 
pririšimi, kol apsipras . .. '

Praveriu mašinos duris ir ne
žmoniška smarvė vos nenuverčia 
nuo kojų, o tasai Liuciperius, 
ūsus atstatęs; uodegą užrietęs per 

'gvoltą veržiasi lauk .. . Atseit, ir 
jo katiniški plaučiai virsta augš- 
tielninki! Nebepaneša savosios 
smarvelės! t *

— Aš jam tuojau virvelę ant 
kaklo, Anuprėli, o paskui prava
lysiu ir galėsiihe važiuoti... — 
šaldo mano kaistančius nervus 
Barbora.

— Ką čia ant kaklo, — sakau, 
-— toki špagatėlį tasai jautis tuoj 
riumuš, risk už stimburio ir gana, 
tai bent be vargo galėsime nulai
kyti!

Užnėrėme virvę arlt uodegos ir 
prie mašinos rato pririšome.

Na; mieli parapijonys, aš old 
kantrėj ir mėšlą veždavau, tasai j 
produktėliš irgi anaiptol jazmi
nais neatsiduoda, bet smarvelė — 
po katinėlio nakvynės mašinoj — 
ir veisliniam drambliui galvelę 
galėtų apsukti...

— Ko čia. — šaukiu Barborai. 
— strapalioji kaip antis arid ledo! 
Atnešk karšto vandens, miltelių, 
uksuso, terpentino, juk reikia iš
valyti ir kvapą užmušti. Kas gali 
tokioje smarvėje motorą valdyti. 
Juk nenori, kad i pirmą stulpą ar 
policininką atsitrenkčiau!. ..

Kol tą katinišką aromatą nuga
lėjome, saulutė gerokai pakilo, 
tačiau pavakaryje vistiek jau bu
vome toli nuo miesto, prie ežero 
pakrantės. Visi vargai liko užuo
marštyje — katinas, linksmai viz
gindamas uodegą, karstėsi po me
džius, Barbora tvarkėsi katidžiu- 
je, aš dėliojau žuklavimp įran
kius. č 7"'

Kitą dieną rytas išaušo kaip pa
sakoje: virš ežero lengvutis rū
kas, tarsi muslinas ant iriyiitno- 
sios veido, žuvytės linksniai šoki
nėja, paukšteliai čiulba, švelniau
si kvapai krūtinę glosto, pakrantė 
auksiniu smėliu nubarstyta, žo
džiu; nuotaika tokia, tarsi kas bū
tų šird| į medaus bliūdą panardi
nęs.

Barbora, apsipurškusi visokiais

1

nei čionykščiai tų brangeriyblų globė
jai bei deponuoto jai. Tuo .būdu vyriau-

KNYGŲ
PASAULYJE

MUZ. JERONIMAS KAČINSKAS 
pakviestas nuolatiniu Melrose, Mass., 
sinjfoninio orkestro dirigentu. Šis or
kestras yra sudarytas iš Bostono Šiau
rinių priemiesčių instrumentalistų, iš

motas 1917 m., tad veikia jau 43 me
tus ir rengia koncertus su angažuoja
mais žymiais solistais dainininkais bei 
instruntentalistais ir chorais. Koncer
tai vyksta Melrose koncertų salėje, 
talpinančioje 1200 vietų. Dirigento J. 
Kačinsko asistentu bus dr. Henry
Schtirgin. 7:'/.

Ir taip, mieli tautiečiai, mes dvi! 
dienas skendėjome tokioje nirva
noje. Trečią dieną, apie pietus, 
dribsau ant auksinio smėlio, kaip vise 60 asmenų. Orkestras suorgani- 
koksai Indijos maharadža ir į pa
kinius debesėlius, dangaus mėly
nėje plaukiančius, žiopsau. Stai
ga, kažin kas manęs klausia: •

— Ar, pilieti, kartais nemoki 
lošti bridžo?

Pakeliu galvą. O čia, broliai, _ 
vyrukas iŠ stuomens ir liemens] Muzikas J. Kučinskas, be to, yra 
prieš mane stovi. Su.labai plonu
čiais ūsiukais panosėje. Rodosi, 
stačiai nuo televizijos “skryno” 
nukeltas.' .

— Ne, — sakau, — mielas po
ne, jeigu tūkstantėlį ar kiaulę, 
tai galėčiau kompaniją palaikytit, 
bet to bidžo tai, kaip Dievą my
liu, nemoku ...

Nu ir publikėlė! — numoja 
ranka tasai gražuolis ir, kiek pa- 
galyojęs, pasuka į moterų pusę. 
O aš vėl baltus debesėlius po dan
gaus mėlynę akimis vedžioju, eže
ro bangų ošimo klausausi.

(Nukelta į 6 psl.)

Bostono lietuvių šv. Petro parapijos 
vargonininkas bei choro vadovas.

• A: VILČINSKAS, buvęs D. Britani
jos lietuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas, Londono universitete gavo in
žinieriaus diplomą. •

PROF. PETRAS KRAPOVICKAS, 
baigęs. Buenos Aires universitetą ir 
kaip; stipendininkas studijavęs ispanų 
proistorę Madrido universitete, paskir
tas Istorijos ir Archeologijos profeso
rium Tucuinano universitete. Be to, 
Švietimo ministerija ji paskyrė to un
to Etnografinio muzėjaus direkto- 
'riųmL 7^ --Z-.

PROF. STĄN. ZYNDRAM - KOS-

VAVIUAVHPAX, A.XI70 1M*V *W AtpikiV, 

buvęs ^etUdško Vilniaus universiteto 
profesorius, žipomas Lietuvos istori
kas, beveik visą savo gyvenimą pasky
ręs 18 amž. pabaigos Lietuvos ūkinių, 
socialinių ir kultūrinių santykių tyri
nėjimams, mirė Anglijoje, Pittsforde.

RAŠYT. STP. ZOBARSKAS ruošia 
antrą laidą savo “Selected Short Sto
ries” Ši antroji laida bus papildyta 
naujais kūriniais, o be to, Clark Mills 
straipsniu apie lietuvius, jų kultūrą 

: ir. ..literatūrą. <.•■;•'
K PLESKEVICIUS, savanoris kūrė

jas, yra parašęs savo atsiminimus iš 
Lietuvos nepriklausomybės kovų. 
Rankraštis jau atiduotas “Žiburių” 
spaustuvei rinkti.

LENKIJOS MENO TURTŲ, esančių 
Quebec muzėjuje, pasiuntimo į Lenki
ją klausimas, iškilęs prieš porą mėne
sių, atrodė bus greitai išspręstas. 
Premjeras Lesage buvo pareiškęs, jog 
jis nenumatąs tam jokių kliūčių, nors 
ir pridėjo, kad pats su tuo reikalu ne
sąs susipažinęs. Po kurio laiko pasiro
dė, kad tai jiėra taip jau paprastas 
reikalas. Pasirodo, esą tam tikrų ju
ridinių kabliukų, kuriuos teks išsiaiš
kinti. Tarp kitko, pasirodę, jog ten 
esą ne vien valstybinių, bet.ir privačių 
savininkų brangenybių, o be to, apie 
tai viešai ir neviešai kalba ne tie as
menys, kuriems priklausytų apie tai 
kalbėti. Pasirodo, kad Krokuvos Wa- 
velio valstybinių meno turtų direkci
ja, kuriai normaliai priklausytų beveik 
visos tos brangenybės, i naująją Que- 
beco vyriausybę visiškai nėra kreipu
sis, taip pat tuo reikalu nėra kreipęsi

Redakcijai prisiųsta
A. Rinktinas, Kregždutė, III dalis, 

antroji laida. Skaitymai ir tėvynės pa
žinimas penktiesiems ir šeštiesiems 
mokslo metams. Priede metodinės pa
stabos, žodynėlis iP Lietuvos žemėla
pis*.: Viršelis ir iliustracijos dailininke 
T. Valiaus. Spaudos bendrovė “Žibu 
riai’.’, Toronto, Ont., Canada. 1960 m. 
276 psl. Kaina nepažymėta.

Lietuvių Dienos, 1960 m. rugsėjo 
mėn., Nr. 7<106), XI metai, 28 psl.
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dai ir vaizdai; Ką veikia skaitytojai; 
English section.

Darbas — 1960 m. birželis, \r. 2.
Siame nr. rašo: X, B. Klovas, K. Al

menas, L. Pasternakas, A. Rannit, Sal
vatore Qnasimodo, Kampininkas, J. 
Jns., J, Mačiūnas, VI, Stanka, K 
A. Ignaitis, V. Č„ A. Smalėnas, L. M. 
Tautgirdas. . ... .

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1960 m. 
rugpjūtis, Nr. 8, 225-256 psl.

East and West, August 1960, Vol. 
VI, No. 27; 28 psl.

B

SEALY gamintojui geriausių Amerikoje matracų siūlo

dabar jums pasirinkti iš

Sealy Posturepedics

FOAMRU BB K R 
Quilted -with- Foam 
POSTURE PE DIC

Grynai mokslinis purios 
gumos gaminys, aptrauk- 

g® tas minkštu išsiuvinėtu ap- 
llll dangalu. Puikus derinys 
Iggį tiems*, kurie, mėgsta miė- 

goti ant puraus pagrindo.
|||f Ekstra ilgas $189.00

Matracas ir 
pagrindas

komplektas

«EW REO-MfiKING CONVENIENCE’
THE BLANKETUCK FOUNDATION

us?.- ♦

'y:?:'-

Matracas ir 
pagrindas

y3js»-’s

I po Awr
I POSTU RBP^KOre
Pagaminta naudojant tik 
Sealy’s žinoma purios gu
mos fortnulę. Čia niekur

... rtčra jokių ‘gtamos gumbų’. 
SB.JM- mėgstate purins gu

mos matracą, tai Ms bus 
■;4 pati geriausias. * •.
®* ‘ Ekstra ilgas $159.00 komplektas

Malonus miegas ant keturių rūšių pasauly PUIKIAUSIŲ 
STANDŽIŲ matracų. Posturepedic... pagaminti 
bendradarbiaujant su-žymiais ortopedijos specialistais. 
Išvaduoja nuo varginančių rytinių nugaros skausmų 
(gaunamų nuo minkšto matraco). Dabar jūs galite pasirinkti 
Posturepedic toki, koks jums labiausiai patiks.

O*

WSg

POSTUREPEDIC
Tber AA.50
onlT^aJdeaH'jxary cofl&ijtoatfom A clo-ud-- .. gfr 5y 
soft slgepfno surface. <*» - PLŲS.Postot-epecMc vi(lhripna. 
support You 'lt marvel stWnfefr Wefė&ce g| lueKVie"*»I> -

.< s z \ ' Fu»oet*^SS??

ffifnMrt’-- "■ < •'>'/?

liiii

Wr7 I .z .-.'< .
and only. i^sturepe<fl^f g

The finer, firmer mattreae that helped chanftefttio' *W

ŠI riutteftį fti lapkrfao 30 d. męs duodame besąlyginę garantiją. Jei po 30 dienų miegojimo matracai jums nepatiktu galite juos grąžinti 
■ ir pinigai Dtts Jums išmokėti pilna įmokėjimo kaina. :

FURNITURE LTD.
’ Tar. OXi9-4tM, OX. 9-4224

tnoriuf genus Duodame didelės' *n
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MANN & MARTEL Ltd
2336 BLOOR ST. WEST 

Tel. RO. 2-8255
2336 BLOOR ST. WEST

Tel. RO. ^-8255

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.

13 kambarių 
College • Dovercourt Rd.

$18.900 pilna kaina,- mūrinis'na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi' kambariai. Galimybė dar pada
ryti vienų kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai it 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli- Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton • Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
muro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai. 1

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių j 
per 2 aiigštus, mūrinis namas su* 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga-i 
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu J 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar-« 
ti visko. Geros sąlygos. h

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo ' 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, j 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. ’ Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS i į tolį 104 ir numetė sviedinuką 103-3,

Šią savaitę pradedamos krepšinio ir Į o A- Supronas numetė sviedinuką 
stalo teniso treniruotės. Treniruotės 
vyks kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį. Pradedantieji ir jaunučiai ren
kasi tuoj po mokyklos (4 vai. p.p.), 
vyresnės mergaitės — 6 v. v. ir vy
resnieji berniukai — 7.30 v. v. Tikslus 
treniruočių paskirstymas bus padary
tas sudarius komandas ir susitarus su 
žaidėjais ir treneriais.

šį sezoną mergaitės žais CYO lygoje 
(midget, juvenile ir senior), prieaug
lio komandos Church lygoje ( m. ban
tam, bantam, midget ir juvenile) ir 
vyrai — Bathurst-College ir, jei išeis, 
— Metro senior.

Mergaičių lygos rungtynės prasidės 
už 3 savaičių; berniukų — kiek vė
liau. Visi žaidėjai-os prašomi regulia
riai ir paskirtu laiku lankyti treniruo
tes. T. P.

r.cholkan
X. RE AL ESTATE y

■ *’ L4 ’M i T E V *» ..

106-6 ir šuolyje į tolį nušoko 8-11.
Parengimai. Pirmas Vyčio parengi

mas, rudens balius, ruošiamas kartu 
su SLA spalio 22 d. Prisikėlimo para
pijos salėje.

Reprezentacinis parengimas Royal 
York viešbučio Ontario salėje įvyks 
lapkričio 5 d. Šiam parengimui vietos 
rezervuotos ir jau galima užsisakyti.

Naujųjų Metų sutikimo balius bus 
ruošiamas salėje, esančioje prie Bloor 
ir Bathurst gatvių.

Gavėnios metu numatoma suruošti 
klubo arbatėlę. A. S.

KOVO ŽINIOS
Moterų krepšinio įr tinklinio treni

ruotės pradedamos šį šeštadienį, spa
lio 1 d., tose pačiose patalpose, kaip 
ir pereitais metais — Wentworth mo
kyklos salėje. Kartu bus pravedamos 
ir jaunučių treniruotės. Visi žaidėjai 
prašomi susirinkti punktualiai 2 vai. 
po pietų. . , ... , ,

Mergaičių stalo tenisą treniruotės 
yra lankomos labai pavyzdingai kiek
vieną antradienį ir ketvirtadienį VAV 
parapijos salėje net 14 jaunausių jnįį- 
sų klubo sportininkių/Jau antrus me
tus jas treniruoja V. Subatnikaitė/

Toronto Vyčio krepšininkės pakvies
tos spalio 22 d. į Hamiltoną draugiš
koms rungtynėms.

Atvykime šį sekmadienį į J. Sįtuko 
paskaitą tuoj po Sumos VAV salėje, 
kuris savo pranešime iš Lietuvos gy
venimo palies ir sportinį klausimą par 
vergtoje tėvynėje. K. B.

VIENAS GERIAUSIŲ BRAZILIJOS 
KREPŠININKŲ yra lietuvis Voldema
ras Blačkauškas. Romoje įvykusioje 
šiais metais olimpiadoje Blačkausko 
meistriškumo dėka Brazilijos krepši
nio rinktinė nugalėjo Rusijos rinktinę 
58:54 taškų santykiu, v • . f?

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Automobilių taisymo dirbtuvė

Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti. ‘

Swansea • Bloor • Runnymedę 
6 kamb. per 2 augštus 

$1.900 įmokėti, mūrinis, moderniš- 
kavirtuvė, 3 miegamieji, garažas, 
šoninis įvažiavimas. Kaina $13.900.

Jane • Annette
1 skola — 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus, išilginis planas, mo
derniška virtuvė, garažas. Kaina 
$14J00.

Runnymede - Annette 
1 skola — 2 vonios 

$2.700 įmokėti, mūrinis, 6 kamb 
per 2 augštus, didelė moderniška 
virtuvė, 2 atskiri įėjimai, 10 pėdų 
platumo įvažiavimas, garažas. Kai
na tik $14.900.

Howard Park • Dundas
1 atvira skola 10 metų s 

$2.500 įmokėti, mūrinis, 9 kamb., 
išilginis planas, 3 virtuvės, 2 gara
žai. Mokėjimai tik $100 mėnesiui 
įskaitant palūkanas. Kaina tik 
$16.900.

Bloor - Windermere 
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per 2 augštus, garažas, šoni
nis įvažiavimas. Tuoj galima užimti. 
Kaina $16.900.

Prie vaikų darželio 
College - Rusholme Rd.
1 atvira skola 10 metų

7 kambariai — 2 augštai - 
$6.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. Arti prie vis
ko, prie pat parko, krautuvių.

Rusholme Rd. - College
8 kambariai — 2 augštai 

$6.000 įmokėti, mūrinis, šiurkščių 
plytų iki pat stogo, 2 mod. virtuvės. 
Idealus dėl dviejų šeimų arba nuo
mavimui. 1 atvira skola balansui.
High Park - Geoffrey - Roncesvalles 

10 kambarių — 2 augštai 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, garažas, vandeniu 
alyva šildomas. Arti prie High 
Park, gesas nuomavimas, arba ide
alus 2 šeimoms. Kaina $20.900.

Parkside - High Park 
_2 įėjimai 

$22.900 pilna kaina, atskiras, mū
rinis, 3 mod. virtuvės, 2 vonios, 
mašinai vieta. Penki kambariai 
apačioje.

Swanesa - Bloor 
$6.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, 7 kamb., privatus įvažiavimas, 
5 metų senumo. Puikus namas.

T. STANULIS
Darbo tel. RO. 2-8255 

Namų RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

< High Park Ave. • Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 

* namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone. z

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės St. Christo

pher salėje pradedamos šį šeštadienį 
12 vai. tuoj po lietuviškosios mokyk
los. .Valandinis treniruočių paskirsty
mas bus paskelbtas vėliau. Tuo tarpu 
jaunesniųjų mergaičių treniruotės jau 
vykdomos mokyklų aikštelėse. CYO 
mergaičių krepšinio pirmenybėse ir 
šiais metais dalyvaus dvi vytiečių ko
mandos — midget (iki 14 m.) ir senior 
klasėse. Taip pat yra numatyta įsteig
ti ir 8-12 m. amž. berniukų komandą.

Lengv. atletikos sezono uždaryme 
tedalyvavo tik keletas lengvatlečių, ta
čiau kaikur pasiektos geros pasekmės. 
Moterų klasėje O. Balsienė nustūmė 
rutulį 31-0 ir numetė diską 82-6. Vyrų 
klasėje rutulio stūmimą dešine ranka 
laimėjo J, Balsys, o kaire — M. Du- 
liūnas. Mergaičių B klasėje J. Ren- 
kauskaitė numetė diską 62-5, o J. Jo
nynaitė nustūmė rutulį 21-5%. Berniu
kų D klasėje S. Ignatavičius nušoko

JAV lėktuvąi-tankai Kanadoje

13 kambarių

High Park -Roncesvalles 
9 kambariai -

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

3 virtuvės

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

ar biznio, tuojau skambinkite 
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS '

Darbo tėlef. RO. 2-8255
Namų telef.J.E. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo• > • - t • ? :  • _ _ _

Kanada pasirašė su JAV sutar
ti, kuri JAV-bėms duoda teisę ke
turiose Kanados aviacijos bazėse 
laikyti savo lėktuvus-tankus su 
kuru lėktuvams ir, žinoma, atitin
kamas tarnybas. Tarnybų žmonių 
skaičius neprašoksiąs 200.

Šitų lėktuvų-tankų paskirtis 
poliarinėse srityse papildyti kurą 
JAV sprausminių strateginės oro 
komandos bombonešių, skrendan
čių su atominėmis bombomis. Tie 
bombonešiai, mat, neturi teisės 
nusileisti Kanados teritorijoje.

Su atominėmis bombomis JAV 
lėktuvai per Kanadą galės skristi, 
be to, Įvykdę tik tris sąlygas:

1. Kiekvienam tokiam perskri- 
dimui turės būti gautas specialus 
Kanados sutikimas.

2. Reikės susitarti dėl kiekvie
no pėrskridimo. Kanada niekad 
neduos bendro sutikimo skristi 
kuriuo nors, kad Ir labai trumpu 
laikotarpiu.

3. Atominės bombos skridimo

per Kanadą metu turi būti pada
rytos neveiklios, kad būtų išveng
ta betkokių nelaimės galimybių.

Sovietai pasiruošę
(Atkelta iš 1 pusi.) 

bančios liaudies. Mes atėjom su
naikinti kartą ant visados Vokie
tijos fašizmo bei militarizmo. Mes 
Kviečiame bendradarbiauti visas 
demokratiškai nusiteikusias mies
to pajėgas”.

Sąjungininkų pareigūnai ne
abejoja šių dokumentų, tikrumu. Į 
Jie derinasi su komunistų sieki-j 
mais, kuriuos žinant yra aišku ir: 
be tų dokumentų, kad sovietams j 
rūpi užimti V. Europą, ypač Vo- į 
kietiją. Vienintelis pylimas, sulai
kąs sovietų žygį — sąjungininkų 
karinė pajėga.

Otava. — 1959 m. Kanadoje 
parduota rekordinis skaičius nau- i 
jų automobilių — 502.626.

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai

Skambinti bėt kada LE. 5-6007

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius. *
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

High Park Blvd. - Roncesvalles 
$1.000 įmokėti, 6 didelių gražiai at
remontuotų kamb., alyva vand. ap- 
šild., 2 mašinų pastatymas. Balan
sui viena 10 metų atvira skola. Kai
na $11.000.

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 
augštų, 7 kambarių, 2 mod. virtu
vės, naujas pečius, baigtas rūsys, 
labai švarus namas. Garažas, geras 
įvažiavimas. Kaina $16.000.

Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūro, prie kito, "8 
didelių kambarių, prie geriausio 
susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina 
$17J500.

Avenue Rd. - Laurence 
$3.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 
kambarių, 2 kamb. rūsyje, labai ge
ras plahas, iš šonų kambariai vidu
ryje koridorius, platus sklypas. 
Kaina $14JM.

^enėsūkis
100 akru dirbamos žemės, 35 mylios 
nuo Toronto, geroj vietoj, • $5.000 
įmokėti. Kaina $15.000, tik prašoma.

High Park rajone — pinigų 
investavimas

$8.900 Įmokėti, atskiras mūro 4 bu
tų po 4 kamb. apartamentas, vidaus 
įrengimas labai gražus.,Vand alyva 
apšild., 2 garažai, privatus. įvažia
vimas. Prašo $29.000.

J. KUDABA
ĮMaigos tel. LE. 4-0211 
Namų tel. RU. 3-2105

3 butai ir krautuvė
$6.000 Įmok., gerame rajone biznio 
pastatas, $4.380 metinės pajamos, 
tikras investatoriaus pirkinys. 
Skambinkite B. Sergantis.

Bloor - Brock
$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas,, gerai prižiūrėtas, 2 moder
niškos virtuvės, gali būti parduotas 
žema kaina. B. Sergantis.

High Park • Bloor
6 kambarių atskiras mūro namas 
su privačiu įvažiavimu, nėra nusta
tytos kainos. Savininkas priims ge
riausią pasiūlymą, nes dviejų sa
vaičių bėgyje turi būti parduotas. 
J. Beržinskas.

Investuokime Į lėmę
10 akru dirbamos žemės, 5 mylios 
nuo Toronto, labai geras investa
vimas, galimybė greitu laiku padvi
gubinti pinigus, Kaina tik $6.900. 
nedidelis įmokėjimas, vienas atvi
ras morgičius balansui. Suintere
suoti šiuo arba bendrai žemės pir
kimu skambinkite B. Sergantis — 
LE. 4-9211. . •

Dėmesio biznieriai
20% nešanti investacija, yra gera 
investacija. Mes turime 25 butų 3 
metų jaunumo apartamentą, kuris 
neš jums daugiau negu 20%. Pa
tikrinkite mūsų investacijas prieš 
investutojant kur nors kitur. . , 
Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
kreipkitės

B. Sergautis, F.R.I.
LE. 4-9211.

VA, TAI BENT ATOSTOGĖLĖS!..
(Atkelta iš 5 psl.)

Per pietus Barbora kažin kaip 
neramiai po katidžių sukinasi ir 
tolydžio i veidrodi dairosi, paskui 

- antakius ima dažyti ir nagus rau
donai maliavoti.

— Nu, o čia kam tie visi išmis- 
lai? — klausiu.

-— Tu jau manai, kad čia nei 
šukuotis, nei praustis neberei
kia, pavirsk i baidyklę ir gulėk 
įsikasusi Į smėli! — karštai pra
deda Barbora. — šiandien pliaže 
su daktaru susipažinome. Užkvie
tė mane ir Grigienę vakare bridžo 
lošti. Jisai čia iš Čikagos su šei
mynėle atsidangino...
• Je, vakare Barbora su Grigie
ne išėjo to bridžo lošti.

Rytą ateina Grigienė ir sako 
mano Barborai:

— Žinai ką, sutikau daktarą. 
Eina su ponia ir dar iš tolo šau
kia, esą, kaip šiandien vakare su 
bridžo partijuke? Tai eisime, ką?

— Okei, — sako Barbora, — 
tokie malonūs žmonės, ypač jisai 
simpatiškas.

Per pietus Barbora man sako:
— žinai, Anuprai, daktaras 

šiandien ne tiktai bridžo partiju- 
kei kviečia, bet ir kavutę ruošia. 
Esą, arčiau su kanadiečiais nori 
susipažinti. Prašo ir tave. Bet, 
matai, kokie mano plaukai. Neva
žiuok po pietų žuvauti, bet nu
vežk mane i miestelį pas kirpėją.

— Pas kirpėją? Juk tasai mies
telis už penkiasdešimt mylių!

— Nu tai kas? Negi arkliais?. 
Juk aš negaliu su tokiais plaukais 
pasirodyti,. .

Meškerės tą popieti kabėjo sau- 
I Įėję: vežiau Barborą plaukų rai

tyti. Dėl šventos ramybės ir to 
U prakekito Čikagos daktarėlio!

Kitą rytą, per pusryčius, Bar
borytė, trindama užmiegotas aky
tes, man čiulba:

— Anuprel, gaila, kad nenuė-

OILS LTD. 
Afvfovas 

H. ROŽAITIS

jai pas daktarą. Šauni kavutė bu
vo. Su Henessy ir kitais užsieni
niais gėrimais, žinai, jie išvažiuo
ja rytoj...

— Na, tegul tik nešdinas!
— Palauk, palauk, — ramina 

mane Barbora, — ne tame reika
las ...

— O kame čia jau tas reika
las?

— Žiūrėk, Anuprėli, — vis ne
pameta lyriškos gaidos Barbora,
— aš su Griegiene sutariau pa
daryti jiems tokias, va, kaip ir iš- 
leistuvėles... Žuvyčių turime, 
buterbrotčiką padarysime, pas
kui kavytė ... O vietos gi pas 
mus plenti!...

— Velniop, aš atvažfavau atos
togauti, o ne baliavoti! Vieną sa
vaitę teturime ir nėra ko čia .lai
ko gaišinti gėrimams!

-— Ale, — vis glosto Barbora,
— užteks dar tos saulės ir žūk
lės! ... Tik, Anuprėli, kad be bal
tosios nieko neturime prie kavos. 
Nulėk į miesteli kokio krupnikė- 
lio nupirkti... r

— Ne, tegu velniai visus tuos 
tavo daktarus! Aš niekur neva
žiuosiu, o einu žuvauti!

— Ką!? Nevažiuosi!?.,. Tu 
nori mane apkiaulinti prieš visą 
Ameriką! Nori, kad daktaras par
važiavęs Į Čikagą — kur gyvena 
tūkstančiai lietuvių — paskelbtų, 
kad mes nežinome, kas prie kavos 
geriama!? Vadinasi Kanados var
dą po kojomis mini!... — ir, ži
noma, po to svariausio argumen
to, Barbora ėmė griaudžiai verkti, 
o ašarų ir raugintų agurkų mano 
skilvis nepakelia: tuojau skaus
mai ima tarsi peiliais raižyti.

— Nu, gerai, jau gerai, ne
žliumbk, važiuoju .. V

Miestelyje, kur Barbora plau
kus raitė, vadinasi už ,50. mylių, 
sužinojau, kad jie daugel metų 
atgal “voted down” visokius kie
tus gėrimus. Esą, jeigu aš jau esu 
toksai pijokas, kad net atostogų 
metu be bonkos negaliu užmigti, 
tai dar reikės 75 mailiukes pasi
stūmėti pirmyn ..

Taigi, brolyčiai, kol tą krupni- 
kėlį parsivežiau, saulutė buvo ar
ti laidos ... Paskui, žinia, reikėjo 
moteriškoms padėti ruošti tas iš- 
leistuvėles. Daktaras pasirodė 
esąs kompanijos žmogus, mes Įsi
kalbėjome apie šį ir t£ .meilę id 
ligas ir išldistuvėlės pasibaigė 
saiilAi tekant

Pabudau po pietų ir širdis, 
broliukai, aUgštyn lipa. Į saulę ir 
vandeni pažiūrėti -negaliu. Nu- • 
slinkau i miškelį ir po berželiu 
prasnaudžiau iki vėlaus vakarė
lio.

Ant rytojaus, atseit, jau prieš
paskutinę dieną tame rojuje, iš 
ryto, jau man einant žuvauti, pa
sivijo Barboraūr sako:

— Ąnuprėli,? katinas i medi Įli
po ir pagalbos šaukiasi. Iškeik, 
kiek čia užtruksi!...

— A, tegu ji velniai!
— Anuprėl, — tempia už ran

kovės Barbora, —- juk aš žinau, 
tu ne toksai, neleisi gyvuliukui 
užsimušti... v

Taigi aš ir einu to katino ra
tavote O jis, tamstos, Įsikoręs Į 
augščiausią beržo viršūnę, supasi 
ant šakelės ir tokiu gailiu balsu 
kniaukia. .

— Nu, — sakau Barborai, ,— 
kaip aš i tokį beržą įlipsiu! Man. 
galva sukasi dar tiktai Į ji žiūrint!:

— Įlipsi, Įlipsi, Anuprėli, vais-’ 
ke esi juk tarnavęs v.;

Bandžiau iš karto tą šėtono iš
perą gudrybe iš beržo iškelti: pa
moviau ant ilgos karties šviežią 
žuvytę ir iškėlęs, tarsi bažnytinę 
vėliavą Velykų rytą, einu apie 
beržą ir vis šaukiu:

— Kac, kac, kac ... -
O tam biesui augštybėse, jau 

ne žuvis rūpi, jis tiktai staugia ir 
nė nebando rioglintis žemyn. Pa
dedu kartį į šalį ir perpykęs imu 
lipti i beržą. Niekaip negaliu dą- 
sigauti iki pirmųjų šakų: vis tb- 
ji mano užpakalinė kūno dalis nu
traukia žemyn ir gana! Nusibroz
dinau visą pilvą ir nutariau, kad 
be kopėčių nieko nebus. O kopė
čios, tamstos, miške nesimėto. 
Reikėjo važiuoti jų skolintis pas 
vasarvietės savininką. Žinoma, 
jau gerokai po pietų tą katiną iš 
beržo iškėliau, bet nūn aūgštu- 
mos ar gal ir baimės (kas nori per 
atostogas mirti!) man taip susuko’ 
vidurius, kad apie žuvavimą bei 
maudymąsi negalėjo būti nė kąl- 
bos...

Kitą dieną, gerokai prieš pie
tus. jau turėjome apleisti kati- 
džių ir pajudėjome namo ... Sar
mata dabar ir žmogui pasirodyti 
— net blauzdos per tą savaitę ne
parudavo! Tegu šimtas veislinių 
velnių rauna, bet pef kitas atostb-' 
gas bandysiu šisisaugoti daktarų

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farm u sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgicių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

DOVERCOURT — BLOOR
$650 įmokėti tiktai už 8 kambarių mūrinį namą, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
didelis kiemas ir vieta garažui, ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos, 
skubus pardavimas.

QUEBEC — BLOOR
$1.800 įmokėti, 7 kąmbarių mūrinis namas, 2 modernios vhrtvuės, kietme- 
džio 'grindys, geras šildymas, gražus kiemas, arti Iiigh Park. Pilna kaina 
tik $14.500. - , ■

KEELE ST.INDIAN RD. — KEELE ST.
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, naujas alyvos šildy
mas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu, greitas 
užėmimas....................... *, >

INDIAN RD. — HIGH PARK
$2.800 įmokėti, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, vandens alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, kokių retai 
pasitaiko — virš 200 pėdų ilgio. Arti visko.

ARMADALE AVE. — BLOOR
$3.500 įmokėti, puikus atskiras 8 kambarių per 2 augštus, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas. 2 vonios, 2 virtuvės, vandens alyvos.šildymas, 
garažas. Ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos. Tuojau galima užimti.

HIGH PARK
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis bungalo, ultra moderni virtuvė 2 vo
nios, plius 2 gražiai įrengti kambariai rūsyje, naujas vandens alyvos šil
dymas, tuoj galima užimti. Skubus pardavimas.

PACIFIC AVE. — BLOOR
$6.200 įmokėti, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su geru įvažiavimu, gražus kiemas, arti 
Bloor. Namas be skolų.

RONCESVALLES „__ v
$6.500 įmokėti, didžiulis gražus 14 kambarių atskiras mūrinis namas, .kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, 4 virtuvės, 4 vonios, garažai su 
privačiu įvažiavimu, švarus kiemas, puikus nuomavimui, 10 metų skola.

INDIAN RD. — BLOOR -
$6.900 įmokėti, puikus 12 kambarių atskiras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 3 virtuvės, 3 vonios, puikus kambarys rūsyje, dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu, gražus didžiulis kiemas, 10 metų skola.

BERESFORD — BLOOR
$6.506 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kamb. pirmame augšte, atski
ras mūrinis namas, ypatingai graži ir didžiulė virtuvė su pusryčių kambariu 
pirmame augšte, kokių retai pasitaiko, vandens alyvos šildymas, naujas 
dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu. ]

RUSHOLME RD. ' 1
$8.000 įmokėti už tą didžiulį 16 kambarių atskirą “mūrinį namą, 3 virtu
vės, 3 vonois, vandens alyvos šildymas, dvigubas garažas sti pirvačiu įva
žiavimu, didelis sklypas, kaip 3 atskiri butai, gauna §270 mėik nuomos,? 
plius 6 kamb. butas šeimininkui pirmame augšte, 10 metų skola.

BENZINO STOTIS IR 6 BUTAI
$75.000 pilna kaina; benzino stotis, garažas su visais. įrengimais^ 6 atskirų 
butų apartamentas ir restoranas. Kampinė vieta, ekstra sklypas, kur gali
ma pastatyti šokių salę ar kitką. Benzino parduodama apie 100.000 galio
nų, už apartamentą gauna apie $6.000 metams. Restoranas išnuomotas* 
įstaigai už SSOO metams. Geras pirkinys, parduodama. dėl senatvės.

- HIGH PARK

ratinis planas, vandens alyvos šildymas, 4 virtuvės, 4 vonios, garažai su

Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 24404
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI. ?

GELEŽINĖ UŽDANGA
Lord Bridwood “Daily Tele

graph a Morning Post” rugp. 30 
d. nr, rašo savo Įspūdžius apie 
■geležinę uždangą, su kuria jam 
teko susidurti Rytų Europos so
vietų okupuotuose kraštuose. 
“Geležinė uždanga pas mus pri
imama kaip simbolis. Bet tai kar
tu yra baisi realybė. Susipažinti 
su tuo, ką reiškia geležinė už
danga žmonėms, kuriuos geleži
nė uždanga liečia, tiesioginiai, 
reiškia susipažinti su pačiu žvė
ries narvu”. Toliau jis aprašo 
spygliuotas vielas, šimtus auto
matais ginkluotų pasienio sargy
binių, kurie dieną naktį su pa
ruoštais šautuvais saugo Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Jugoslavijos 
ir kitų Rytų Europos valstybių 
sienas. Straipsnį Lord Birdwood 
baigia klausimu: “Kaip ilgai mes 
turėsime- kęsti barbariškumą? 
Kpl. kas . mes,. negalime tikėtis 
greita Vakarų vadų atsakymo Į 
ši klausithą. Bet mažų mažiausiai

mes galime tikėtis, kad jie (Va
karų vadai) neątidėliodami iškels 
ši klausimą**. . U

Papildydamas šį straipsnį, vė- 
lyvesniame to paties laikraščio 
numeryje, C. J. Portway, kuriam 
teko būti R. Vokietijos arešte, 
rašo, jog satelitinių kpm; bloko 
kraštų tarpe nėra taip pat nė ma
žiausio tarpusavio pasitikėjimo. 
Satelitiniai kraštai vienas nuo ki
to saugosi spygliuotom didžiau
sio nepasitikėjimo užtvarom. Jis 
rašo, kad šituo netenka stebėtis, 
nes paprastai vagių tarpe nėra 
vietos pasitikėjimui bei garbin
gumui. E.

Otava. — Chemikalai i Kanadą 
dabar importuojami be muito. 
Kanados cheminės pramonės at
stovai reikalauja, kad būtų Įvesti 
ir chemikalams importo muitai 
— iš D. Britanijos 15%, iš kitur 
20%. , '' >

A. J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker

Narys: Toronto Real Estate Board ? -

1385 Queen St* W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Rusholme - College
$2.500 įmokėti. Tikras dupleksas, 
geram stovy, plytų namas. Atskiras, 
didelis kiemas, du mūro garažai, 
11 kamb., visas vidus ir rūsys tin
kuotas, modernios vrituvės, kiet- 
medžio grindys. Dvi verandos, ra- 
dijatoriai — alyva apšildomas. 
Lengvai išnuomojamas už $210 j 
mėn. Geras namas investavimui. 
Visai arti prie lietuvių naujosios 
bažnyčios. Vjsa kaina tik apie 
$18.000. Pardavėjas turi išvykti iš 
Toronto. '

Roncesvalles • Dundas
$900 įmokėti, atskiras 6 kamb. na
mas; išilginis koridorius, vienas 
morgičius. Visa Raina $11,200.

Viščiukų farms
$2.500 įmokėti. Apie 40 mylių nuo 
Toronto priė 11 plento. 5 akrai ge
ros žemės daržininkystei ar pan. 
Gyvenamas namas 6 kamb. Moder
niai įrengtas vištininkas. Į savaitę 
Earduoda kiaušinių už $300. Visa 

aina $12.900. Į tą Kainą įeina 3000

$20.000 įmokėti. 14 kabinų su vi-
Viąur

šiltas šaltas vanduo; dušai; miesto 
kanalizacija (ne septiniai tankai). 
Gyvenamas namas iš 7 didelių ir 
šviesių kambarių. Kertinis sklypas 
su 158 iš 300 pėdų fronto. Netoli 
nuo Niagara krioklio ir jniestd 
centro, prie centrinės didelės gat
vės ir QEH - 3Ą plentų. Ideali vie
ta moteliui. Giryno pelno į' metus 
virš $6.000. Visa kaįna $39.(XX). :

'■ Moteifati _ J J 
$10-20.<XH) įmokėti, nuo Toronto 50 
mylių; modernus 10 vienetų su vie» 

F nu butu h* restoraritt moteliai. Vie? 
nai šeimai pelningas biznis. Be 
morgičių. Visa kaina apię $50,000-. *

Žemės ūkiai . . .
100 akrų geros dlrb. žeirfės. I^riė 
plento vedančio į Wasagą. 70 mylių 
nuo Toronto. Geram stovyje visi 
trobesiai ir su automašinų remorv 
to dirbtuve. Vienas morgičius. Vt 
sa kaina $14.500. J šią kainą įeina 
visi gyvuliai ir visos ž. ūkio ma> 
šinos. - >■:

Maisto krautuvė
$3.000 įmokėti. Visa kaina S8.0Q0.
An^Ių-suksų t<jone.’Mėt#hė
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872; Bloor St. W
ST. CLAIR ~ LAŲDEB AVĖ 
gero mūro namas, garažas, prii 

įmas, neitai! alt—
SWANSEA — taėr AVE. $6.000 įtaMiėtL 6 kamb. ir saulės kamb-, 2 vir- 
tuvės, kvadratinis planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui.
t. » t*. • -1» ?**'t;*

BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, alyva jojru.apšil
domas, šoninis įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta nuoma
vimui.

Skdmbihti J. GUDAS, Lt 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, bfzūlų, Žemės statyboms.
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Ken WILES
REALTOR LTD.

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

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Bloor • Windermere
$2.500 Įmok., mūr. atsk. 6 kamb. 
per du augštus, kvadrat. planas, šo
ninis įv'až., garažas, did. kiemas.

, •’ : ’• ■' •’ ’ •' ’ •; •’ :. j į . • J.. ■ 7 ’ •

Sunnyside • Constance
$3.500 įmok, 8 kamb. mūr. mod. 
įrengtas, vand. alyva šild., 2 mod. 
virt7 labai švarus. Balansui vienas 
10-čiai metų atviras morgičius. Ge
ras nuomavimui.

Jane • Baby Point
$4.500 įmok., gražių pi. bungalovas, 
5 gražūs kamb., mod. did. virtuvė, 
vand. alyva šild., priv. įvaž., gara
žas ir vienas morgičius išsimok.

St. Clair - Christie
$5.000 įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 
per du augštus, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, vand. alyva šild., dvigubas 
garažas ir priv. įvažiavimas, vienas 
10-čiai metų morgičius.

Swansea
$6.000 įmok., labai gražus mūr. 6 
kamb. bungalovas. Graži vieta, pui
kus kiemas, priv. įvaž., garažas. Pa- 
siteiraukit.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE 7-3173.

Annette - Runnymede 
$5.000 įmok., inūr. atsk., 10 kamb. _ 
per 3 augštus, 3 mod-.virtuvės, van
deniu alyva šild., puikus nuomavi
mui. Pajamos $250 į mėn., priy. 
įvaž., garažas. Sav. išvyksta, turi 
būti skubiai parduotas, prašo; tik 
$18.500. Retai pasitaikąs pirkinys. -

Bloor - Delaware 
$5^00 įmok., mūr. atsk. 9 kamb.., 
3 virt., naujas alyvos apšild., geras 
kamb. išplan., 2 garažai. Parduodi; 
mas su visais baldais. Namas arti

, Bloor. ' Z ?-.'.;' \ šį
:r:-.. į

Bloor - Indian Rd. į 
$7.000 įmok., gerų pi. atsk. gražus; 
9 kamb. narnąs, 2 virf., 2 vonios.,) 
vand. alyva šild., geras išplanavi-1 
mas, garažas su priv. įvažiavimu.| 
Arti kraut, ir susisiek. Vienas mor-f 
gičius išsimok. Vertas dėmesio. c

Jane - Annette
$9.000 įmok., 14 kamb. gražių pi.? 
naujos statybos tripleksas. Gražūs i 
kamb. Arti susisiekimo ir kraut.,: 
rami vieta, geras nuomavimui. Pa- 
sitėiraukit. Jūihs tikrai patiks.

Calling wood, Wasagos, Stay nėr 
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimeagentas » - - * <

v. (Vic) BUTRIMAS ;
Dėl informacijų rašykite: BOX.83, COLLINGWOOD, ONT., 

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasoline sto-. 
čia, vasarnamių, garažu, įvairių biznių ir t.t.

G. D. HUNT RE A ESTATE
Įstaigos: 

128 Hurontąrio St. 
/ Collingwood,. Ont. 

Tel. 1516

Namų:
VYT. BUTRIMAS
139 .Fourth SL E. 
Collingwood, .Ont. 

Tėl. 2337

PATERSON AND WARD LTD. 
PLUMBING and HEATING

NAUJI DARBAI • PAKEITIMAI • PATAISYMAI.
8 Brėnhvodd Road North, Toronto 18, (Hit.

Telefonas BE. 2-0642
PETER KARN, kompanijos atstovas (kalba lietuviškai)/ 
skambinti vakarais telefonu RO. 7-7662. ,
DARBAS ATLIEKAMAS REGISTRUOTŲ PLOMRERIŲ.

-RR-W——•—i .iawu HR .————J>llW ■■■ CWi.i — O.
J i ' R. . ■ i ■. I < < I1 1 1

VALAU FOTELIU B
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

į Automatinis elektra valymas. Šutai, 
ąau fiirušius gakis ir pradegintas 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PASKĖVlCIUS 

Telefonas LE. 541130

TEVISąES ŽIBURIAI *

ŽVILGSNIS | ŠEN IR TEN
PRIPAŽINTINA RAUD.
KINIJA, AR NE?
Šituo klausimu ypač dažnai pasisa

koma visuose trijuose Toronto dien
raščiuose ir ypač pąlankiai raud. Ki
nijos naudai pakalbama “The Globe 
and Mail” ir “Daily Star” puslapiuose.

Dėl “advokatavimo” -pripažinti ne
seniai atviru laišku “The Globe and

ioj, norėčiau pako 
ilę problema, kurituoti vieną didelę nuo-

simas

tiktų Oi., jei tą patį padarytų ir Nixo
nas”. Tačiau pastarasis atsakęs, jog 
nematąs jokio reikalo šitokiam susi
tikimui.

Tiesa, Nixonas yra respublikonų 
partijos kandidatas, kaip ir dabarti
nis prezidentas Eisenhoweris, kuris, 
galima drąsiai teigti, buvo neryžtin- 
giausias prezidentas JAV istorijoj.' 
Jam vadovaujant, JAV-bės yra prida
riusios begaliniai didelių klaidų. Tos 
klaidos — tai 'numojimas ranka į 
Vengrijos sukiliiną, Chruščiovo pa- 
kVetimas į JAV ir nuoširdus jo pri
ėmimas, kad pastarasis vėliau spiau- 
tų jam. j veidą, atsisakymas paverg
tųjų išvadavimo politikos ir 1.1, ir 1.1.

Vienok Nixonas — kovoj SU ttūdie-- _ _». Ar hėpripft- 
žinti raud. Kiniją? v _ ,\-
,1950 m. Anglijos darbiecių vynaiu- 
sybė pripažino Pekingo režimą. Tuo
met aš ir pats galvojau, jog jų nusi- 
štatymas ir sprendimas buvo realistiš
kas ir teisingas. Deja, ateitis parodė, 
Jog tai buvo ne'kas kita, kaip didžiu
lė klaida. - .

Kas iš to išėjo? O girStai: D. Bri- 
tahijbs hųšhįštasls į Pekihgą charge 
.d’affaires, kuris tenai prisistatė* 1950 
įm. - vasario mėn., vietinės vyriausy
bės nuoįat buvo kaltinamas, įžeidinė
jamas įr tdi ne betkiėno, bet oficia
liųjų Pekingo vyriausybės asmenų

1951 m.,sausio mėn. Brtių gen. kon
sulas, iš Pekingo buvo išvarytas “už 
šnipinėjimą1”, o Jau tų pat mėtų ge
gužės mėn. — Knijoj buvo priversti 
lutaidaryti net šeši britiškieji konsu
latai.

Britų prekyba dėl - šitokių veiksmų 
.turėjo būti visiškai sustabdyta su rau
donąja Kinija. Nežiūrint to, Pekingo 
reikalavimų7, nidrs konsulatai negali 
veikti; tačiau formaliai jie skaitomi 
atitdaryti ir tų konsulatų kiniškiesiems 
tarnautojams ir darbininkams reikia 
algas mokėti...

Taigi, šitoks Britų pasiskubinimas 
•tt jų žygdarbis — lįko raudonųjų ki- 
,ąų , visš^ąĮ. suniekintas. . Raudonasis 
Kinijos režimas netik neleido D. Bri- 
lanijai .išvystyti jokio prekybinio biz
nio, bet sudarė nėr daug n'epŠtogūmų: 
Pyz., raudonieji kinai užmušmėjo bri
tų kareivius Korėjoje (p tas įvyko tik 
metams praslinkus po raudonojo reži
mo pripažinimo Kinijoje) ir ne kartą 
D: Britaniją Pekingas koliojo, o taip 

t lygiai dar kolios ūž jos “imperializ- 
-Tną?’iT Lt.,.if t.t.

. Taigi, jeigu kas nori panašaus atsį- 
mokėjnpO už pripažinimą susilaukti iš 
raudonųjų pusės, tepripažįsta Pekin-

• go rėžimą. . .”
; UŽ KĄ BALSUOČIAU?

Jau visiškai artėja lapkričio 8-toji
— JAV prezidento rinkimo diena. Su

- milijonais to: milžiniško krašto gy
ventojų, eiš_ į,.balsavimo, punktus ir

- .mūsiškiai broliai ir seserys lietuviai. 
Ūk.kurį kandidatą jie turėtų balsuoti?

Mes, Kanadoje gyveną lietuviai, ži
noma, šiuose balsavimuose nędalyvau- 
sifhe. Ir gal kam iš šalies atrodytų, 
kad tai ne “-mūsų biznis” kalbėti ir ra
šyti apie tai. Vienok šitaip nėra. Ka
dangi JAV-bėš yra laisvojo pasaulio 
vadova pereigose, o tos šalies prezi
dentas — turi itin didelę administra- 
tyrinę galią, tad ir mums, pavergtos

■ Lietuvos vaikams, visiškai ne vištiek 
kas bus išrinktus JAV prezidęntu. To
dėl tad ir sielojamės, rūpinamės, kal
bame, apie tai.

Todėl į šio joj subahtraštėj statomą 
klausimą norėčiau atsakyti katego
riškai: . -

’ Nors pats esu katalikas, bėt jokiu , . ........
būdu nebalsuočiau už kataliką prezi-j giant, vietoje autoriaus parašo 
dentinį kandidatą Kennedy, ir tai ne kelias nieko nepasakančias rai-

damas Maskvoje, lankydamasis Pie
tų Amerikoje ir kitur. Todėl jo kan
didatūra iš lietuvių pusės ir turėtų 
būti remiama. Pr. Alšėnas.

Skaitytojų laiškai
, , Didžiai gerbiamas p. Redaktoriau,

S.m. rugsėjo 15 d. “Tėviškės Žibu
rių” Nr. 37 Hamiltono žinių skyriujie 
yra parašyta, kad Galinis Robertas yra 
vienas iš tų, kurie ištisai be atlygini
mo moko jaunąją kartą kaip mokyto
jas šeštadieninėje mokykloje. Deja, 
ši garbė man neriklauso, o ją užtar
nautai yra pelnęs mūsų (Sault Ste. 
Marie) mokyklos vedėjas ir nuolatinį 
mokytojas p. J. Skardis. Jis tikrai be 
jokio atlyginimo ir turėdamas sunku
mu dėl savo darbo laisvadienių bęi 
pamainų, stengiasi, kiek sąlygos lei-, 
džia, įskiepyti mūsų kalbos bei krašto 
meilės greitai nutaustančiam jauni
mui. Už tą mes visi jam turime likti 
dėkingi.

Prašau p. Redaktorių artimiausiame 
“TŽ” numeryje šią klaidą atitaisyti.

Su augšta pagarba
R. Galinis.

Mišrios vedybos.

Kinijoj buvo priversti

(Atkelta iš 4 psl.) 
maršus, čia ir glūdi visa mūsų 
tragedija. ■' \ .

Vieniems mišrios vedybos vaiz- 
duopasi “lavonais” ir silpnina 
mūsų tautipį gyvybingumą, kiti 
ir toje situacijoje mato gražių 
pragiedrulių ir pavyzdžių. Dar 
kitiems ten, kur lietuvių šeimose 
teka tikras lietuviškas kraujas, o 
jąu vaikų lūpose angliški žodžiai, 
atrodo pavojingiau, kad tai dau
giau silpnina lietuvišką gyvybin
gumą.

Todėl iš laikraščių reikalauti, 
kad mums nepatinkamų straips
nių ar žinučių nespaudintų, atro- 
dty n’ėra pagrindo ir netikslu. 
Laikraščiai atstovauja visus lietu
vius, nežiūrint ar jis sūnus ar po
sūnis. .
_ Antru atveju, mūsų spauda su
silygins šu pavergtos tėvynės, ku
ri tik rašo apie socialines lenkty
nes, mitingus ir partijos nutari
mų aiškinimus ir žinias pagal par- 
tij&s lifilj^.

Nemanau, kad Vy. žintos tai- 
koinąsis mostas būtų priimtinas ir 
laikraščių redakcijoms.

J. J. kelia balsą prieš tuos, ku
rie pristigę garbės ir atsakingu
mo jausmo, dažniausia už geras 
vaišes ar koki doleri, patrimituo- 
ją pakasynose, atseit aprašo miš
rias vedybas. Kolonijos Įvykius 
sąžiningas korespondentas apra
šys teisingai, nesvarbu kas bebū
tų, neišskiriant vedybinių apra
šymų ir pats nesislėps už inicialų 
ar slapyvardžių. ' " \

Bet šie J. J. žodžiai tinka vi
siems “trimitininkams”, t .y. ži
nučių autoriams, rašantiems Į 
laikraščius, kurie vienus kelia i 
padengės, kitus su purvais mai
šo, vieniems parodo “simpatiškus 
dantukus”, kitus visai ignoruoja, 
o patys’ slepiasi už redakcijos už
dangų. . -

Juokinga, kada laikraščiuose 
skaitai pavardes, vardus, vietoves, 
Įvykius aprašant ir priedo mand- 
rius Įvertinimus - kritiką, o bai-

tau didesnių

;— Bijau, teveli, kad dangus 
nebūtų pėf ^efos .nuomonės apie 
maine, — atsiliepia škotas.

šia knygų seksuali- 
raais parduodama 
didžiuodamasis sa-

-^—■

Draugai ir brolis
Lankydamasis Austrijoje, Ni

kita Chruščiovas paklausė vieno 
Šalzburgo studento:

— Kuo tamsta laikai prancū
zus? " ' ■ '

— Tai mūsų draugai, — atsa
kė studentas.

859 COLLEGE Si. -LE. 2-Š461;

1081 ST. CLAIR W. ^»5Š-
’ j • • ■ i •* •• ■ v ■'

Pradėkite vairavimo patrtokas dą-į 
bari Mes parūpiname mašinas c^zą- 
minams ir paruošiame teoretiškai.;

dėlto, kad Šio kandidato katalikišku-
■ mas turėtų kokią .nors katalikybės mi- 
• siją pasaulyje. Anaiptol, ne. Tvirtai
■ esu įšjtikinęs. jog nieko bendro neturi 
I JĄV-b'ių prezidentų darbas fr pareigos 
■su jų katalikšikumu, nei protėstan- 
tiškumu ar .kita kokia tikyba.

Nebalsuočiąū už Kennedy svarbiau
sia todėl, .kėd man begaliniai nepatin
ka jo artimieji patarėjai, kaip: Ste- 
vehsonas, . Bowles, o gal — net Ro<>- 
sėvtštienė. Pirmasis, visi žinome, itin 
mėgstąs pataikauti raudoniesiems, 
Kennėdy Administracijoj, greičiausia, 
būtų .paskirtas JAV reprezentantu į 
Jungtines Tautas arba užs. reik, sek
retoriumi. Gi antrasis, buvęs vienos 

! valstijos gubėrriatorius, atsisakęs -A • • t** ♦ t

dės ar slapyvardžius. Yra tiesa, 
kad melas ir jo atstovai bijo die-

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BJO D Y T AIS Y M A S _ * 5

Dundas AutoBad^
Darbas sąžiningas ir girantuotas?-

Lietnvis savininkas A/Aimonts.
418 BATHURST ST. . 1-3225 i

fą, taipogi reikia manyti, būtų paskir
tas į šųatoų .postą. Gi ir pats Kenne- 
dy, Rifting Eisenhowėfį už neatsįpra- 
šyrną skerdiko Chruščiovo už šnipinė
jimo lėktuvo pasiuntiny, priešnomi- 
nacinėse kalbose skelbęs, jog siekiąs 
“glaudesnių santykių” surąųd. Kini
ja h* Kremliaus diktatorium,.o taip 
lygiai —-ir dabar,— Chruščiovui at- 
vykūš j Jungtinės Tautas, pasiskubi
nęs ptfėAŠti, jog jis “mielai susi-

'ST'-*- — ‘

Taisau televizijas, namų it auto rddič:
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. • A. GRYBAS.

Tėl. LE. 2-7284

NAtiiAMii MODERNIŠKAI JltĖNdfAMĖ *

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jOt galite savo automobilio pataisymo reikalus ftsiaifckiiiH itetuvHFkaį. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, s<P 
lankstymų ištaisymus,,dažymų, priekinių rotų sureguliavimu rr balansavimą ui 
geriausiomis BEAR mašinomis, dutomotiškos ir standartines greičių dėžei, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

3AnklandRd. - Tel. BE. 2-2X31
Nakties meta tel. RO. 74MM

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Polntk
f

vyriškų ik GlllATiilClC 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIU V C | Zt®

A. Beresnevičius

, UN mm
TORONTO f ”» 

.....i... •

klasės darbas, žemos kainos.
IT, .Telefonas LB.

PAKLĄUneiTI SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

CĖSfcAKAS YRA SVEIKA 
PALENGVINA nemalonius slofĮlį ar NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADCDA jums ižsilaikyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo Česnakų dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąja ir sustiprinančio įga
lia. Česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo

’ nesvarumų.
Daugumo naudojančių j j vertindavo kai

po lengvinantį artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Peorles Go r Ik (česnakas) turi- 
savyje sol kylam ide — išbandyto skausmų 
palpngvintcūo. Gryna česnako alyva yra iš-. 
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su- 
kooctfltrua* - -
šis veikTON
- PC __ w _

skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj.
Dar šiandien nusipirkite pokelį iš savo 

vaistinės rr pamatysite, kaip jie ir jums 
galės padėti. Jūs ištiktųjų busite patenkin
ti tdip^padyf.^^ , <

>įe gaunate viską, ką’ 
los teikia. Adams Gar* 
>) yra be kvapo k be

Visi elektros darbai atliekami

kkindmis.

Licenced tnftSte?

nos šviesos ir lyg kurmiai knisasi ■ 
tamsumoje. “Slapukų” epidemi
nė liga sergančių rasime beveik 
visose, netik mažesnėse,, bet ir 
didžiosiose lietuvių kolonijose,? 
k.ą. Sudburys, Torontas, Montrė- 
alis, Winhipegas ir kt. (ŽiūT. 1960 ■ 
m. “TŽ”).

Labai gaila, kad ši paslaptinga 
epidemija paliečia ir daugelį as
menų, turinčių lietuvių bendruo
menėje autoritetą. Vietoje kovo
ję ir rodę pavyzdi kitiems, patys 
užsikrečia. . ,

Vietoje prasyti laikraščių, kad 
nedėtų mišrių vedybų aprašymų, 
mes turime teisę prašyti, kad 
vengtų tokių pranešimėlių ar ap
rašymų, kurių autoriai nedrįsta 
pasirašyti, tuo' išvengsime mūsų 
tarpusavio šmeižtų, pykčių, riete
nų ir tas tikrai sustiprins mūsų 
tautini sugyvenimą ir gyvybingu
mą. J. Kručas.

Redakcija labai pritaria auto
riaus pageidavimui Siekti objek
tyvios informacijos, tačiau abejo
ja ar mes galėtume išsiversti be 
slapyvardžių, nes tam dažnai yra 
ir labai rimtų priežasčių. Slapy
vardis yra smerktinas tada, kai 
už jo norima pasislėpti siekiant 
kokio nešvaraus tikslo. Bet tai 
juk labai reti atvejai. Kadaise lie
tuviai žurnalistai pasirašinėdavo 
net daugeliu slapyvardžių, norė
dami sudaryti Įspūdį, kad rašan
čiųjų yra daug. Argi juos dėl 
to reikėjo smerkti? Ir dabartinės 
mūsų spaudos sąlygos nėra vi
siškai normalios ir daugelis ne 
slapyvardžiais visai nerašytų. Mū
sų laikraščių redakcijų persona
las yra labai mažas, apmokamų 
korespondentų išlaikyti nei hono
rarų mokėti jie negali, tad būda
mi per griežti galėtų ir spausdin
tines medžiagos pristigti. Žino
ma, redakcijos niekad nespausdi
na slapyvardžiais pasirašytų 
straipsnių, kurių autoriai nepri- 
siunčia savo tikros pavardės ir 
adreso:

Hiais klau:
Anglijoje, - 
ko anglas.

— Įias iŠ
dar hiękas nėišrnpkof plaukti, — 
atsikerta prancūzas.

— Tikrai t labai originalūs tas 
Picasso paveikslas “Įėyk ir pir
moji nuodėmė”, — sako prahcū- 
zas. , ,

—- Kąi į jį žiūri, Jaip ir kyla 
klapsimas, Išviso kaip galėjo bū
ti nusikalsta? — pastebi italas.

— Vadinasi kabinate savo kle
bonu reąkęijonizmu ir priešišku 
nusisiatjnūu prięŠ. valdžią. Kuo 
tąi jrąmiate^ — .pąrtiįiš, pareigū
nas klausia provincijos atvyku
sį delegatą. , ;
, — Nėra jokios abejonės. Kai 

kleljonąs atsisakė užleisti -iriūsif 
partijos draugams pirmuosius 
suolus bažnyčiojė pamaldų metu, 
mes paaštrinome su juo* klasių 
kovą, — paaiškina delegatas.

— O ką padarėtė? — klausia 
partijos pareigūnas. .

— Nagi pagrasinome, kad Die- 
vo Kūno procesijoje nenešime 
baldakimo... 5

— Tai taip pat draugai .-. .
— O kaip su Amerika?
— Ir Jungtinės Amerikos 

Valstybės mūsų draugai, — at
sakė studentas.
t — Na,' o Sovietų Sąjunga? — 
teiraujasi Chruščiovais. .

— Sovietų Sąjunga rhums bro
lis, — atsako studentas. •

Chruščiovas atsakymu buvo 
maloniai nustebintas ir šypsoda
masis klausia:

— Ar. negalėtum tamsta man 
paaiškinti, kodėl tamsta Prancū
ziją, Angliją ir JAV pavadinai 
draugais, o Sovietų Sąjungą 
broliu? "

— Matot, draugus žmonės pa- 
;tys pasirenka, o brolius likimas 
primėtą .; ,

Kava išblaško
— Nuostabus dalykas. Kazys 

kas rytą.prieš eidamas Į darbą iš
geria puoduką kavos. - sako 
tūlas valdininkas draugui.

— Ir aš nesuprantu, kaip tai 
galima’. Kava juk išblaško mie- 
gą - - -

W. A. LENCKl,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS -NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Ę A. VALADKA
Gydytojas ir chirurgas

1081 BOOR ST. W.
Tėl. LĖ. 1-2933

KABINETAS

UŽDARYTAS

nuo spalio 3 d. iki spalio 19 d.

George BEN, BA. 
advoKAtas-notaras 

praneša, kad 
persikėlė

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Lietuvio advokato 
įstaiga

Df. E. ZVBRtEKĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
. , (prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). - z

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/korbpos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. K MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(Į rytus nūo Dufferin St.)

Sav. D. KAUNAITĖ

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44^GWYNNE ĄVE, TORONTO

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMABL BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDĖN ST., Toronto, 
(arti Bldor ir Yong gatvių)

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

(prie Geoffrey St.)
TĖL. LE 2-5493

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

TAUPYK it SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA” 

Pottoia 1 asm. Iki $^3.0b0. Paskola*, mdėliot Ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vqk.
Antradieniais nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. tyto uždaryto.

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

U. 2-8723 .. ■

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMMŠ.

507 bovertourt Rd., Toronto. LE. 4-4113
ANT. IUOŽAPAITIS

Kvalifikuotas technikas taiso

TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. STANIONIS

It GLEN BELLE CRESC Tdefcmaš BU. >7361

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai

RO. 6-9367 V. Semaška

Atlieku visokius 
elektros darbus
?rie senų ir najiJų statybų, 

atarimal ii* ap kainavimas 
_ veltui. ė .

Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis,

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

Automobilių, namų,^vasarnamių, sveikatos,

DraudimaiA-r A Cl LA VS A A A ACL A 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia
168 vai savaitėje

GENERAL INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA..... -
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TORONTO,Ont
Šv-Jono Kr. parapijos žinios 

'■ —Pradedamas tradicinis šeimų 
lankymas. Atsižvelgiant į lietuvių 
Išsisklaidymą mieste bei prie
miesčiuose, kunigų apsilankymai 
■laikytini daugiau neoficialaus po
būdžio. Pagal galimybę bus lan
domi visi lietuviai. Ypatingas dė
mesys bus atkreiptas į anksčiau 
Sykusiąją lietuvių kartą, kuri, 

apijos kunigų manymu, verta 
tiesio ir pagarbos už išlaikymą 

lietuviškos dvasios gyvenant il
gus metus šiame krašte. Kuni
gams lankantis niekam jokių įpa
reigojimų nebus statoma. Jei bus 
gaunama aukų, jos bus panaudo
jamos bažnyčios remonto skoloms 
dengti ar ypač socialinei parapi
jos veiklai plėsti, veiklai kuri ne- 
siribo j a vien parapija, o yra vyk
doma visos kolonijos lietuvių ger
būviui. Šią savaitę pradedama vi
zitacija nuo artimiausių kaimy
nų: Gorevale, Bellwoods, Clare
mont, Euclid, Palmerstone, Grace 
ir Beatrice gatvių.

— Parapijos salėje nuo rudens 
pradedama organizuoti jaunimo 
kultūriniai pasirodymai. Susior
ganizavęs vaikučių chorelis atliks 
meninę programą. Pirmas toks 
pasirodymas įvyks spalio 9 d., 
sekmadienio popietę. Į parengi
mą kviečiami ir suaugusieji. Jau-* 
nimo choro repeticijos vyksta: 
penktadieniais 6 vai. vak., o šeš
tadieniais — tuoj po lietuvių mo
kyklos pamokų. Kviečiami įsi
jungti nauji. Tuo tarpu jaunimo 
chorui priklauso arti penkiasde
šimt mergaičių ir berniukų,

— Nuo spalio 16 d. sekmadie
niais įvedama tikybos pamokos 
vaikams. Organizuojamos dvi 
grupės — besiruošiantiems pir
majai išpažinčiai ir kiek paaugu
siems. -

— šį sekmadienį 2 vai. parodos 
aikštėje įvyksta tradicinės gyvojo 
rožančiaus iškilmės. Iškilmėse da
lyvauja Toronto miesto parapi
jos bei kat. organizacijos. Būtų 
gera, Kad pagal galimybę daug 
lietuvių taip pat atsilankytų į iš
kilmes.

— Lietuvių kapinėse rudeniop 
sodinama didesnių medelių. Pas
kutiniuoju metu į lietuvių kapi
nes perkelta keletas lietuvių iš ki
tų kapinių. Girdėtis, kad ir dau
giau įvyks perkėlimų. Primena
ma, kad su perkėlimais netektų 
užtęsti iki žiemos, kai orai būna 
lietingi ir šalti.

— Praėjusį šeštadienį iš par. 
bažnyčios šv. Jono lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Jonas Mita
las.

— Už ilgametį torontietį, pas
kutiniu metu gyvenusį Mount 
Briges prie Londono, a.a. Povilą 
Pietą, jojo laidotuvių dieną, pra
ėjusį pirmadienį, atlaikytos gedu
lingoj pamaldos.

— Sutuokta: Romas Zdancevi- 
čius ir Ona Spurgaitytė; Jonas 
Slanina ir Marijona Kiaupienė.

— Pakrikštyta: Loreta Ona Ro- 
pytė.

A. A. Jonas Mitalas
Vos prieš savaitę į lietuvių ka

pines perkėlus majoro Adolfo Mi
talo palaikus, sekmadienį patirta, 
kad Port Arthure staiga mirė jo 
brolis Jonas Mitalas. Velionis bu
vo ankstyvesnės' lietuvių imigra
cijos, viengungis, 62 metų am
žiaus, daug širdies parodęs savo 
brolių šeimų atžvilgiu juos iš- 
kviesdamas iš Vokietijos. Jo bro
lio, šiuo metu gyvenančio Toron
te, Antano pastangomis velionio 
palaikai buvo pergabenti iš Port 
Arthuro į Torontą ir šeštadienį 
palaidoti šalia brolio Adolfo pa
laikų šv. Jono lietuvių kapinėse.

Padėka
Tėvams Pranciškonams nuoširdžiai 

dėkojame už duotą pasinaudoti mašiną 
— Station Wagon, kuria į Montrealyje 
vykusias studentų studijų dienas galė
jo nuvykti ir grįžti septyni studentai 
torontiečiai.

K. Liet. Studentų Sąjungos 
Toronto skyriaus valdyba.

Prisikėlimo parapijos žinios
— šį ketvirtadienį, rugsėjo 29 

d., 7.30 vai. vak. Prisikęlimo pa
rapijos choras kviečiamas bend
rai repeticijai. Kviečiami seni ir 
nauji choristai. Labą! prašome 
gausiai ir punktualiai atvykti.

— Spalio mėnesio rožančius 
Prisikėlimo bažnyčioje bus kal
bamas šia tvarkaf sekmadieniais
— po 11 vai. Mišių, antradieniais
— 7.30 vai. vak. ir šeštadieniais
— 6.30 (ne 7.30!) vai. vak. Viso
mis kitomis dienomis rožančius 
kalbamas rytais po 8 vai. Mišių. 
Kviečiame visus gausiai dalyvau
ti. Kurie negali atvykti bažnyčion, 
tuos rožančių kalbėti kviečiame 
namuose, jei galima, tai kartu vi
sa šeima. Prašom atkreipti dė
mesį, kad bažnyčioje pirmą kartą 
rožančius kalbamas jau šį šešta
dienį, 6.30 vai. vak.

— Iškilmingas rožančius To
ronto parodos aikštėje bus šį sek
madienį, spalio 2 d. Meninė dalis 
prasidės 1.30 vai. p.p., o šventoji 
valanda — 2 30 vai. p.p. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. Baž
nyčioje šį sekmadienį rožančius 
nebus kalbamas.

— šį sekmadienį Tretininkų 
mėnesinis susirinkimas neįvyks 
dėl iškilmingo rožančiaus paro
dos aikštėje. Mišios kongregaci
jos intencija bus laikomos 9 vai.

— šią savaitę parapijiečius pa
sieks Prisikėlimo par. komiteto 
laiškas, kuriame išspausdintas 
pranešimas parapijos finansiniais 
reikalais ir senelių namų steigi
mo klausimas. Laiške minima, 
kad per pirmuosius 9 šių metų 
mėnesius Prisikėlimo parapija 
numokėjo. $46.000 skolų. Laiške 
išreikšta nuomonė, kad Torontu! 
senelių namus įsigyti bus sunku, 
nes kolonija iki šiol dideliu dos
numu nepasižymėjo. Pateiktomis 
skaitlinėmis, vien tik senelių na
mus padėti išlaikyti, kolonija kas
met turėtų suaukoti apie $27.000.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai baigs lankyti Etobicoko ir Is- 
lingtono rajonuose gyvenančius 
parapijiečius. Be to, Toronto va
karuose bus lankomos šios gat
vės: Armadale Ave., Willord 
Ave., Windermere Ave. ir Durie 
Street.

— Praėjusį sekmadienį KLM 
D-jos Prisikėlimo par. skyrius tu
rėjo visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame peržiūrėta skyriaus veik
la ir išrinkta nauja valdyba, šią 
savaitę valdyba pasiskirstys pa
reigomis, Sekančiame “TŽ” nu
meryje tuo reikalu .bus platesnė 
korespohdencija. Prisikėlimo pa
rapija nuoširdžiai dėkoja buvu
siai valdybai ir visam savo mie
lam skyriui už nuveiktus darbus, 
ypač karitatyyiniame plote. Nau
jajai valdybaiiinkime sėkmės, o 
visam skyriui — išaugti dar di
desniu ir pasidaryti, jei tai gali
ma, dar veiklesniu.

— Prisikėlimo par. Kat. Vyrų 
Draugijos nariams iš anksto pra
nešame, kad visuotinis narių su
sirinkimas bus spalio 16 d. po 
paskutinių Mišių muzikos studi
joje.

T. Lietuvių Vaikų Namų staty
ba vyksta sėkmingai. Namų šven
tinimo iškilmės ivyks lapkričio 
27 d.

Gail. sesuo Konstancija Lele- 
šiūtė susižiedavo su vet. gydytoju 
Antanu Valiuškiu iš Governeur, 
JAV’. Jungtuvės numatytos lap
kričio 19 d. Toronte.

Emilija ir Jonas Aleksai perei
tą savaitgalį atšventė 30 vedybi
nio gyveno metų sukaktį. Gausia
me pobūvyje sukaktuvininkai bu
vo apdovanoti, palinkėta dar il
gų metų ir linksmai pasišneku
čiuota.

J. ir K. Kaknevičiai praeitą sa
vaitę susilaukė trečio sūnaus. Lai
minguosius tėvus, artimus “TŽ” 
bičiulius, sveikiname.

HAMILTONO ATEITININKAI

šį šeštadienį, 
spalio 1 d.,

KNIGHTS OF COLUMBUS 
salėje, 

222 Queenston Road, 
? ruošia

Savas
Gros V. Babecko orkestras, 

bufetas. Loterija ir kitos 
staigmenos. 

Pradžia 7.30 vai. vak.

Valdyba.

PRANEŠIMAS APIE 
GYVENIMĄ LIETUVOJE

Tikras žinias ir sovietų necen
zūruotą filmą iš okupuotos Lie
tuvos į Torontą atveža šį sekma
dienį Jokūbas Stukas.

Jokūbas Stukas, gimęs JAV, 
lietuvįs patriotas, “Lietuvos atsi
minimų” radio programos Niu
jorke vedėjas šį sekmadienį 6 vai. 
vak. Prisikėlimo parapijos salėje 
rodys filmą ir padarys pranešimą. 
Pranešimas bus tikrai autentiš
kas.

J. Stukas, kaip amerikietis, su 
vienu Amerikos architektu nese
niai važinėjo už geležinės uždan
gos, o svarbiausia okupuotoj Lie
tuvoj — Vilniuje ir Kaune.

Susirinkime visi gausiai išgirsti 
ir pamatyti. Bus galima duoti ir 
paklausimų.

Visus maloniai kviečia
* Radijo programa “Tėvynės
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Programą išpildo Toronto scenos menininkai, 
režisuojami S. Ramanausko.

Vakaras įvyks šv. Jono Kr. parapijos salėje.
Šokiams gros “Cubana” orkestras. • Veiks turtingas bufetas.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti. • Pradžia 7 vai. vak.

Įėjimas $1.00. - ‘

MONTREAL, Que

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo mano ligo- 

; je ir lankė ligoninėje ir namuose. Didelis ačiū už gražias 
knygas, gėles ir dovanėles.’

Jokūbas Stukas šį sekmadienį 
kalbės “Tėvynės prisiminimų” 
radijo programoje, kuri būna 1-2 
vai. p.p., banga 1270.

Jaunesniųjų skaučių sueiga 
. Spalio 1 d., šeštadienį, tuojau 
po lietuviškos mokyklos pamokų 
(apie 12 vai.), šv. Jono Kr. para
pijos mažojoje salėje virš “Tėviš
kės Žiburių” redakcijos, įvyks 
metinė jaunesniųjų skaučių drau
govės sueiga.

Labai kviečiame kiekvienos 
jaun. skautės mamytę arba tėvelį 
atvykti asmeniškai pasikalbėti su 
draugininke nors kelioms minu
tėms prieš prasidedant sueigai.

Jaun. skautės raginamos kuo 
gausiausiai dalyvauti; taipgi bus 
registruojamos mergaitės norin
čios istoti į jaun. skaučių drau
govę?

Jaun. sk. dr-vės draugininke.
KANADOS SOCIALDEMOKRA
TŲ SĄJUNGOS KONFERENCI

JA - SUVAŽIAVIMAS
Š.m. spalio 9 d., sekmadienį, 

10 vai. ryto Lietuvių Namuose — 
Dundas ir Ossington gatvių kam
pas, Toronte — yra kviečiama 
Kanados Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos konferencija - suva
žiavimas. Į suvažiavimą atvyksta 
įžymus visuomenės veikėjas, di-’ 
delis kovotojas už Lietuvos laisvę 
dar caro laikais, atsiminimų kny
gų “Dienojant” ir “Penktieji me
tai” autorius, Kipras Bielinis iš 
Niujorko.

Kviečiami dalyvauti KLS Są
jungos skyrių nariai, pavieniai są
jungai priklausą nariai ir jos rė
mėjai. Visiems galintiems daly
vauti konferencijoje, bus išsiun
tinėti pakvietimai. Šis praneši
mas daromas iš anksto, kad na
riai ir rėmėjai turėtų galimybės į 
konferenciją ruoštis.

Konferencija kviečiama spalio 
9 d., kad iš toliau atvykę galėtų 
neskubėdami grįžti prie savo kas
dieninių darbų, nes spalio 10 d. 
yra nedarbo diena.

Visi nariai ir rėmėjai, ruoški
mės konferencijai ir atsivežkime 
sąjungai* naudingų sumanymų.

KLSS CK sekretorius.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, spalio 2 d., 3-vai. p.p. 
mažojoje salėje virš “TŽ”. Visi 
nariai maloniai kviečiami daly
vauti susirinkime, kuris pO vasa
ros atostogų yra pirmasis.'

T. P. šaulių kuopa : 
skelbia antrąsias Ontario indivi- 
dualaus ir grupinio šaudymo pir
menybes iš .22 kai. sportinių šau
tuvų. Jose kviečiami dalyvauti vi
si Šaudymo sporto mėgėjai gyve
nantieji Ontario provincijoje:

Rungtynės įvyks p. Rugieniaus 
ūkyje, Eden, Ont., spalio 9 d., 12 
vai. punktualaii. Bus šaudoma iš 
3 padėčių: 20, 50 ir 100 yd. at
stumuose.

Vietovė lengvai surandama. Iš 
betkurios vietoves reikia važiuoti 
iki Tillsonbųrgo. Nuo Tillsonbur- 
go reikia važiuoti 19 keliu pietų 
kryptimi iki Eden miestelio. 
Eden miestely sukti dešinėn ir 8 
Con (Bayham) važiuoti iki p. Ru
gieniaus ūkio, kuris yra antras 
nuo miestelio dešinėje kelio pu
sėje.

Grupiniam šaudymui (grupe 5 
asmenys) paskirtos dvi pereina
mos dovanos - taurės. Tam tikslui 
taures dovanojo Tillsonbųrgo 
Lietuvių Ūkininkų klubas if Ex
port-Import “North Sylva” Co. 
Led.

Individualiam šaudymui T. P’. 
šaulių kuopa paskyrė 4 dovanas. 
Tuo pačiu metu įvyks prizinis 
šaudymas lankais. Geriausi lanki
ninkai taip pat gaus dovanų.

Šaudymo sekcijos vadovas.

Vilniaus Dienos minėjimas 
įvyks spalio 16 d., 4 vai. p.p. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Pagrin
dinę' tai dienai paskaitą skaitys 
Vilnietis iš Čikagos Al. Dundulis. 
Po to seks meninė dalis. Plati vi
suomenė maloniai kviečiama tra
diciniame VD minėjime dalyvau
ti. VKLS Toronto sk. v-ba.

S. Miniotienė

JONUI MITALUI mirus

broliui ANTANUI, žmonai ir giminėms

gilią užuojautą reiškia

Darbovietės bendradarbiai.

Po vasaros atostogų 
vėl veikia šv. Jono Kr. parapijos kny
gynas. Atidarytas po 11 vai. šv. Mišių.

Gauta daug naujų leidinių tiek jau
nimui, tiek ir vyresniesiems. Paminė
sime kelias:

Algis Trakys ir Taksiukas šleivys 
(jų nutikimai Lietuvos kaime), žo
džiai A. Gustaičio, piešiniai V. Sta- 
siūnaičio.

Maži žodžiai (apie didelius daly
kus), Pr. Alšėnas.

Svirplio Muzikanto kelionės, I dalis. 
Vyt. Tamulaičio.

Miglotas rytas, Apysakos, V. Ramo
nas.

Tarp dviejų gyvenimų, Romanas, V. 
Alantas.

Lukšių jai (vieno kaimo praeities at
garsiai), A. Giedrios.

Katalikų katekizmas, vertė kun. dr. 
ft. Manelis. - r.

Nauja maldaknygė “Šventas Dieve”.
Keturi ganytojai, Atsiminimai, Myk. 

Vaitkus.
Visų išvardinti nepakaktų vietos. 

Aplankykite ir jsjgykite lietuviškų 
knygų. Duodame išsimokėjimui. Pri
imamos laikraščių prenumeratos.

Parapijos knygynas.

Norintieji pirkti arba pakeisti 2* na
mus Čikagoje (lietuvių rajone) } na
mus Toronte, prašome kreiptis pas J. 
Kaškelį — tel. LE. 4-8459. -

Siųsdami

tiesiai iš Anglijos mažiau pinigų iš
teisite ir geresnes prekes, gausite. 
Kreipkitės Į dovanų siuntimo fir
mos atstovą J. į. JANULAITĮ, 277 
Runnymede ' Rd., Toronto 9, ‘Oirf. 
Tel. RO. 6-5738.

Lietuviška baldu - 
dirbtuvė ..

Daranti nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
14537. ?

Mokyklos tėvų susirinkimas
Sekmadienio popietę Prisikėli

mo par. salėje įvyko gana .gausus 
Toronto šeštadieninės lietuvių 
mokyklos tėvų susirinkimas. Iš 
mokyklos komiteto pranešimo pa
aiškėjo, kad praėjusiais mokslo 
metais finansinė mokyklos sąma
ta buvo virš $5.000. Šiemet išlai
dos dar padidės. Mokyklos vedė
jas pranešė, kad iki šio laiko už
registruota 420 mokinių, kad mo
kykloje dirba 21 mokytojas, pasi- 
sldrstę 15 klasių, kurių 5 yra pa
ralelės. Išrinktas naujas tėvų ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Petrauskas, vicep. ■ V. 
Akelaitis, iž. V. Bubelis, sekr. E. 
Baleišienė ir pareng. vadovas J. 
Danaitis. Į revizijos komisiją iš
rinkti: J. Tamulionis, V,. Macas ir 
M. Abromaitis.

Tėvų komitetas nusiskundė, 
kad yra tėvų, ir gana pasiturin
čių, kurie, net po ilgesnių paragi
nimų nesumoka už mokslą $10. 
Naujasis komitetas yra pasiryžęs 
tą reikalą stipriau kontroliuoti, 
nes mokyklai kiekvienas centas 
yra labai reikalingas; gi negalin
tiems susimokėti mokslapinigių 
tėvų komitetas Visada yra pasi
ruošęs padėti — tokias šeimas 
nuo mokesčio atleisti, žinoma, 
joms padavus raštišką pareiški
mą. Mokyklos vedėjas iškėlė 
glaudesnį tėvų> bendradarbiavimą 
su mokyklos mokytojais
High Park rajone išnuomojamas kam
barys ir virtuvė III augšte, be baldų. 
Elektrinė plyta, galima naudotis skal
bimo mašina ir dulkių siurbliu. Yra 
vieta mašinai. Skambinti vakare po 6 
vai. RO. 7-0867.

Išnuomojamas kambarys su baldais 
vienam asmeniui su galimybe virti. 
High Park rajone. Tel. LE. 2-4074.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais netoli Prisikėlimo bažnyčios. 
Tel. LE. 2-2078.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvės 
"2*me augšte su baldais ir Šaldytuvu, 
garažas. $16 savaitei. 484 Roxton Rd„ 
tel. XE.' 6-8663.

Labai pigiai parduodamas vartotas 
alyvos pečiaus motoras su visais įren-. 
gintais ir alyvos tankas. LE. 2-7583.

■ I ——fc——

Šį trečiadienį, 8 v.vT AV para
pijos salėje šv. Onos d-jos narės 
ruošia turtingą naujausių madų 

įparouą. Joje dalyvauja žinomos 
rūbų krautuvės.

' Šv. Rožančiaus sąjūdžio didžio
ji manifestacija įvyks šį šeštadie
nį 7 v.v. Notre Dame bažnyčioje 
minint šio sąjūdžio dešimtuosius 
metus. Manitestacijoje dalyvaus 
ir Montrealio kardinolas, Jo Em. 
P. E. Leger. '

A V Marijos sambūrio nariai 
renkasi bendron sueigon šį sek
madienį po 10 vai. šv. Mišių sese
lių namuose.

STUDENTŲ STUDIJŲ 
DIENOS

pereitą savaitgalį praėjo labai 
gražiai ir nuotaikingai, nors daly
vių gausumu ir nepasižymėjo — 
be pačių niontrealiečių dalyvių 
buvo 17 iš Toronto ir po 1 iš Ha- 
miltonoA bei Otavos. Trijose pa- 
ąkaitosiTmuva svarstytos dabartį-’ 
niam. jaunimui aktualios kartų su
gyvenimo bei lietuvybės išlaikyk 
md problemos: dr. H? Nagio “Lie
tuvio akademiko santykiai su vy
resniąja karta”, Reginos Kulie
nės “Liet, akademiko įtaka ir pa
reigos jaunesniajai kartai” ir dr, 
Vytauto Vyganto “Lietuviškų ir 
vakarietiškų formų sintezė lietu- 
zio akademiko gyvenime”. Aktu- 
ilibs ir gerai paruoštos paskaitos 
sukėlė gyvas diskusijas. Pastaro- 
joje, vykusioje užbaigiamajame 
posėdy sekmadienį po pamaldų, 
dalyvavo nemažai ir svečių mont- 
realiečių. .

Beje, suvažiavime pirmininka-

Dėmesio 
LIETUVIAI!
IŠNUOMOJAMAS 
žinomas restoranas

RŪTA
Dundas St. W., Toronte, 
su pilnu modernišku 

inventoriumi.

vo torontietė L. Ramanauskienė 
ir montrealietis (dabar jau otavie- 
tis) dr. Jurkus, a sekretoriavo to- 
rontietės R. Jurkšaitytė ir A. Ša- 
pokaitė. ’ *. .

Seiinininkąi — KLSS Monrea
lio skyrius,-7 pasižy 
prastu svetingumii. še 
važiavimo dalyviai buvo pavaišin
ti pusryčiais ir pietumis, o sek
madienį atsisveikinimo pietumis. 
■Pramogų centre buvo šeštadienio 
-vakaro banketas Windsor viešbu
čio Versailles salėje. A.

Banko “Litas” operacijos Ro- 
se mount e vyksta prie St. Philio- 
men parapijos bažnyčios, 5465 — 
5th Ave., Masson St. kampas. 
Bankas atdaras tuojau pat po 10 
vai. lietuviškų pamaldų. .

Daugelis rosemountiečių jau 
naudojasi tuo banko patarnavi
mu. Labai kviečiąmi įstoti ir visi 
tie, kurie dar nėra “Lito” nariais.

• Mūsų vaikų darželis jhil pra
dėjo vęikti. Patalpos nępaprastm 
gražios, seselių globa bei jųjų pe
dagoginis sugebėjimas-yra-nepa- 
nrastai puikus. Vedoje 
lietuviškas skyrius/Kaį) gera bū
tų, kad lietuviai tėvą! pasinaudo
tų šia gražia instituciją. 'Svetim
taučiai džiaugias^ m naudojasi, o 
mes lietuviai tik kalbame apie lie
tuvybės išlaikymai anie gatvės 
pavojus mūsų vaikučiams

A V narr”tija nuoširdž^idėkoja 
pp. Masevičiams tiž-ypatit^gą>glo- 
bą bei vaišingumą, parodyt^ para- 
pijos Mišių tarnautojų Ijlųbo ber
niukams. kai. jie savo metinėje 
ekskursijoje aplankė ponus.Mase- 
vičius ju gražiame ’ūkyje piHe St. 
Jean. Labai dėkojame taip pit djr. 
Matukui iš London, Ont.,‘ttž $25 
mika mūsų bažnyčios statybos rėi; 
kalams. w * .

nepa-

ge^abfc

934

Galima nuomoti biznį arba visą 
gyvenamą namą kartu. Yra 5 
dideli gyvenami kambariai vir
šuje ir 2 garažai. • Vandeniu 
alyva šildoma. Proga pirkti vi
są nuosovybę. Gera proga šei
moms gyvenančioms provinci
joje fir norint persikelti į To
rontą. C.;.

Suinteresuoti nelaukite — 
skambinkite ar rašykite savi
ninkui

Vladui Ivanauskui 
telefonas RO. 2-3053.

15 Humber Trail, Toronto 9.
Ontario.

'1

DISTRICT ESTATE 
BROKERS 

177 Sherbrooke St. W- 
F. Yasutis 
A. Markevičius 
P. Adamonis 
Pr. Baltuonis . 

Pr. Rudinskas i r
Šekit musu skelbimus apie paskirus 
objektus <kNL”, “Tž”, ?La. Ęress”.

VI 2-8501
LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084.
HU. 1-2957

R A L T1C M O V FR S ‘
Baldų peKrežimas Toronte ir tolimomi* 
distancijomise Visos vežamas* turtas ap* 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londonę,- ’ HaitnitORą,
North Bay, Sudbury ir kitur;~ 
30 DEWSON ST. TBU Lt4-1403

; TORONTO^7

saro Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun. Rytais—- 

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30-1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO- 74280

14 K

J. BERŽINSKAS . .
Užsakymai priimami ir paštu.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Mar gis Dr u g Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

r ’ •* v ?

Mes siunčiat**. ORO PĄ6TU vaistus į
LIETUVĄ SXitus Europos kraštus, c

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti ivairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOVELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 

—11 . ...... 1,111 1 - I   

Atostogų sezonui pasibaigus, Real ;
Estate sezonui neprasidėjus, pasinau
dokite progai pirkite nekilnojamų 
turtų dabar —

A L G AR BENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 

Vakarais - HU. 9-1543.
Siūlo jums sekančias nuosavybes:

$33.000 TriplekSas originalus, balkonai, plieno laiptai, SntiegamiejLerd ; 
vūs dideli kambariai. Įmokėti $10.000. '

$25.000 Dupleksas originalus, po 3 miegamus, rauplėtų nMų, vandeniu 
šildomas, 3 garažai. Pomirtinis palikimas. Indian Rd. • BlOor raX 

$20.000 10 kambarių atskiras plytų namas, vandeniu šildomas.,2 vonios, $ 
virtuvės, platus įvažiavimas, garažas. Pomirtinis palikimas. Al
hambra • Bloor rajonas. * j. L

$16.000 8 kambariai, pusiau atskiras olytii namas', vandenio' šihtointf; tib- 
pereinami kambariai, 2 garažai. $2.000 įmokėti. Rąlansaį 15 me-

narni kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.500. Howard rarz - «on- 
cesvalles rajonas. ,

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ INFORMACIJŲ-




