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Jauta ir kariuomene
Ten už upių plačių
Žiba mūsų pulkai —
Jie mylimą Lietuvą gina! —

(Maironis).
Kiekviena sveika tauta didžiuojasi sava kariuomene. Di

džiuojasi jos žygiais. Didžiuojasi ir jos garsiais vadais. Eina me
tų šimtai ir tūkstančiai, o jų vardai neblunka iš tautos atminties. 
Dažnai netgi jie pereina ir į, visos žmonijos istoriją. Tautos gerbia 
savo genijus, o karo meno genijai nėra paskutinėj vietoj.

Su kariuomene yra surištos ir savos valstybės laimės ar ne
laimės, tautos laisvė ir nelaisvė. Tauta yra laisva ir savistovi tiek, 
kiek jos kariuomenė yra pajėgi apginti tautos interesus. Nei 
viena okupuota ir pavergta tauta neturi savos kariuomenės. Nei 
viena laisva tauta neapseina be kariuomenės. Iš šito vieno darosi 
aišku, kad su tautos laisve tampriai yra susijusi ir kariuomenė.

Kiekviena kariuomenė yra tautos laisvės sargyboje. Todėl 
laisvos tautos taip brangina, gerbia ir myli savo kariuomenes. 
Nei viena tautos ar valstybės šventė neapsieina be kariuomenės 
iškilmingo pasirodymo, vadinamo parado. Ir čia nėra skirtumo 
ar tai būtų tokia ar kitokia valstybė, ar ji yra demokratinė ar 
monarchinė, militarinė ar net ir pacifistinė.

Lietuviai senovėje buvo garsūs kariai. Turėjo gerų ir labai 
garsių karo vadų. Jie ne tik apsaugojo savo tautos laisvę ir ne
priklausomybę, bet užkariavo dešimteriopai didesnius plotus už 
savo kraštą. Ir šiandien tie karo vadai po 500-600-700 metų mini
mi su pagarba.

Ir naujoji nepriklausoma Lietuva, kad ji atsikūrė, kad ji iš
silaikė virš 20 metų, tai tik dėka savos kariuomenės.

Ir anoji senoji Lietuva ir naujoji nepriklausoma Lietuva ne
teko savo laisvės ir pateko į vergiją, ne dėl karių kaltės, bet dėl 
politinių sąlygų, daug galingesnių, daug pajėgesnių. Ne kariai 
lėmė 1940 m. liūdnuosius įvykius. Bet ar jie būtų priešinęsi ar 
ne, rezultatai būtų buvę vienodi. Neteisingi tie, kurie lietuvių 
tautos nelaimes suverčia buvusiai kariuomenei.

Neteisingi ir tie, kurie iš viso yra priešingi kariuomenei. 
Pacifizmo pasauly lietuviai nenūlems. Nuo lietuvių taikingo nu
sistatymo gali kentėti tik patys lietuviai. Kol pasauly viešpa
tauja jėga, kol tautų tarpe eina žiaurios rungtynės, kol tarptauti
nė teisė yra tokia netvirta, tol kariuomenės bus

Tiesa, šiandien akivaizdoj moderniųjų baisiųjų ginklų, ma- 
žujų tautų, ^^kaitlįngos kariuomenės yra išstatytos dideliems 
pavojams, dbs pavieniui nesugebės apginti savo tautų interesų. 
Užtat jau dabar, taip bus ir ateity, vyksta didžiuliai susigrupa- 
vimai.

Moderni kariuomenė yra rinkinys žmonių, mokslo žinių, tech
nikos naujausių atrodimų ir masės pinigų. Didžiulis pavojus, 
einąs iš žmonijos pabaisos —- rusiškojo raudonojo imperializmo, 
verčia visas kitas tautas ginkluotis, ginkluotis ir ginkluotis. Km- 
kurios tautos jau yra pavirtusios ištisomis karo stovyklomis. Ir 
tik .tai jas gelbsti nuo galimos vergijos.

Ir šiandien visa žmonija gyvena karo baimėje, nors kalba tik 
apie taiką.

Ir kils vieną gražią dieną klausimas: karas ar vergija, tau
tų likimas ir vėl bus atiduotas į karių rankas.

J. Matulionis.

Nepriklausomos Lietuvos II-jo pėstininku pulko kuopa pasiruošusi kariuomenės šventės paradui

Pagrindas panikai
Atsižadėjus idealų, kurie iš-; 

saugojo jos aureolę per pastarą
sias globalines audras, biznieriš
koji Amerika vos po vieno sput- 
niko prarado savim pasitikėji
mą. Misteris Getty, kurį JAV 
spauda pagarbiai vadino turtin
giausiu iš 500 milijonierių, tu
rinčiu daugiau kaip 50 milijonų, 
išreiškė Prezidentui - Išlaisvin
tojui artimą nuomonę: /“© kas 
būtų iš Amerikos be jos biznie
rių? Biznieriai tai1 jos pagrin
das!”

Gal daugumai amerikiečių 
skambėjo visai neciniškai vienos 
sandėlių bendrovės Niujorke ra
dijo skelbimas: “Kas atsitiks jū- 

bizric kartotekai, jei jūsų 
miestas būtų staiga sunaikin
tas?” Būdinga, jog šis skelbimas 
buvo įkištas tuoj po žymaus ra
šytojo Jones (“From here to 
Eternity”) pareiškimo, jog žmo
nija jau esanti tiek subrendusi, 
kad jai (bet ne biznieriams) jau 
rūpi ne savo, bet ir priešo kraš-

ALMAUS, į
mūsų bendradarbio Niujorke, i

to vaikai...
Jei biznierišką JAV vyriausy

bę reprezentuoją generolai nai
viai švaistėsi bombonešiais po vi 
są pasaulį grasindami’ Šiuo mo
mentu galį atremti nfesamo agre
soriaus ataką, tai įžvalgesnieji 

: kapitalistinės .saųįyarkos — “ląis
vojo pasaifliSV afteSĮ ’"pramal^' 
liūdnai.

“Neapibrėžtas galvojimas”
Pirmutiniai po-sputnikiniai per 

spėjimai pasigirdo iš tų pačių ka-

Kaip rodo įvykiai anapus ge
ležinės ir šiapus: Tunizijoj, Art. 
Rytuose, ši data gal net užtęsta.

Dr. Prince bando pats save kri
tikuoti ir paremti optimistus, 
nors pabaigoj liūdnai konstatuo
ja, jog visi žinom, kas atsitiko op- 
umistams Estijoj, Latvijoj, Lie
tuvoj ...

Kurgi Lietuvos byla?

KAS NAUJO KANADOJE?

Savaitės įvykiai
“Laisvam žmogui visur gresia pavojus”, pareiškė prez. Eisen- 

howeris, kalbėdamas iš Oklahoma miesto į visus JAV gyventojus. 
Grėsmė,-išreikšta Chruščiovo žodžiais “mes jus palaidosim”, esanti 
reali. Panašiai'esą kalbėjo ir Hitleris, tiktai anuomet amerikiečiai 
nežiūrėję rimtai. Dabar esąs metas sovietinę grėsmę vertinti rim
tai ir perorganizuoti globaliniu mastu laisvojo pasaulio gynybą. 
JAV gynyba būsianti sustiprinta, taip pat ir inžinierių bei tech
nikų paruošimas turįs būti pagreitintas. Pirmoj eilėj JAV turin
čios užtikrinti savo saugumą ir tik antroj — rūpintis žemės pa
lydovų iššovimu, kurie teturį tik mokslinės reikšmės. Konkrečiau 
pasisakė gynybos klausimu JAV •----------------------- -------- -------- -
krašto aps. min. McElroy, pra- testo, lėktuvais atsiuntė lengvų- 
nešdamas, kad pirmiausia turin- jų ginklų. Prancūzai labai užsi- 
ti būti patobulinta DEW linija, gavo, motyvuodami, esą tų gink- 
kuri galinti susekti lėktuvus, 
bet ne raketas. Ši linija esanti 
svarbi visam Amerikos žemynui. 
Kartu būsią vykdomi ir kiti ka
riniai planai.

Bombonešiai paruošti!
Prie drąsinančio prez. Eisen- 

howerio balso prisidėjo JAV 
aviacijos viršininkas gen. T. Po
wer, kuris atskridęs Paryžiun į 
Š. Atlanto parlamento konferen
ciją, pagrasino sovietams, esą JA 
V-bių bombonešiai paruošti viso
se bazėse aplink Sov. Sąjungą ir 
gali pakilti per 15 min. su atomi
nėmis bombomis. Sovietai savo 
raketomis negalį sunaikinti visų 
bazių vienu metu. Ir esą niekas 
taip gerai to nežino, kaip pats 
Chruščiovas. Š. Atlanto Sąjun
gos parlamentarai pasirodė su
tinką su generolų planais sustip
rinti V. Europos gynybą įstei
giant jos kraštuose atominių ra- 
kefų bazes, galinčias pasiekti S.

lų dalis atiteksią Alžerijos su- 
lėliams ir atsisuksią prieš pran
cūzų karius. Jų parlamentarai, 
dalyvavę Š. Atlanto S-gos kon
ferencijoje, protestuodami išėjo 
iš posėdžio. Britų ir amerikiečių 
ambasadoms Paryžiuje buvo pa
siųsta sustiprinta apsauga, nes 
pasireiškė nedraugiškų demonst
racijų. Prancūzijos vyriausybė 
laikosi atsargiau, ir jos užs. r. 
min. Pineaų atskrido tartis su 
prez. Eisenhoweriu, juoba, kad. 
kraštas reikalingas ūkinės para
mos. Amerikiečiai su britais ma
no, kad tai šeimyninio pobūdžio 
konfliktas, kuris neturėsiąs di
desnės įtakos vakariečių vieny
bei. Ginklų tiekimas Tunizijai 
buvęs reikalingas, nes kitaip Tu- 
nizija būtų nuėjusi pas sovietus 
kaip ir Syrija. Be to, nemažą 
ginklų .kiekį atsiuntė Egiptas ir 
ruošiasi siųsti Ispanija.

Kominformas?
40-iufesovietu. aevoliuci jos

. Koplyčią parlamento rūmuose 
į pasiūlė įrengti min. pirm. Die- 
/ fenbaker, baptistas, atsakyda- 

’ mas į CCF atstovo Fr. Howard 
pasiūlymą kviesti įvairių tiky
bų dvasininkus kalbėti maldos 
atidarant parlamento posėdį. Mi- 
nist. pirmininko nuomone, ge
riau būtų tam reikalui įrengti 
koplyčią — maldos bei meditaci
jos kambarį, kaip tai yra JAV 
kongrese. Pagal tradiciją, atida
rant parlamento posėdį atitinka
mą maldą skaito pirmininkas — 
vieną dieną angliškai, kitą — 
prancūziškai.

Dideles sumas Kanada pasi
ruošusi skirti gynybos reika
lams, pareiškė min. pirm. Die- 
fenbaker. Karinių tyrimų taryba 
drauge su JAV atitinkamomis įs
taigomis yra paruošusi 
programą kaip apsiginti 
vietinių raketų.

tyrimų 
nuo so-

pajūrioDešimt laivų, skirtų 
sargybai, bus perduoti Turkijai, 
pagal susitarimą su Š. Atlanto 
Sąjunga. Juos perduos krašto 
aps. min. Pearkes Point Edward 
laivų bazėje Sydney, N.S.

Protestuoja prieš JAV ūkinę 
politiką Kanados atstovas Hud
son JT žemės ūkio organizacijos 
konferencijoj Romoj. Esą JAV, 
nesilaikančios tarpt, sutarties, 
kurią pasirašė 39 kraštai 1954 
m., ir savo kviečių atsargas ati
duoda kraštams, kurie negalį 
būti laikomi atsilikusiais. Tuo 
JAV kenkiančios Kanados ūkiui.

Švietimo ministerija Quebeco 
prov. nebus kuriama, pareiškė 
prov. vyriausvbė. Mat. buvo gan 
du. kad Quebeco prov. ruošiasi 
reformuoti savo švietimą ir įkur
ti švietimo ministeriją. Augš-i

tai. Į katalikų komitetą įeina’ 
visi provincijos vyskupai ir toks 
pat skaičius pasauliečių. Be to, 
prie jo veikia visa eilė komisijų, 
kurias sudaro atitinkamų sričių 
specialistai. Panašiai sudarytas 
yra ir protestantų komitetas. Vy
riausybė savo pareiškime sako, 
kad jos vaidmuo švietime esąs 
papildomo pobūdžio; vadovauti 
turi patys tėvai drauge su švieti
mo taryba ir mokyklų komisijo
mis.

Streiku grasina 140.000 gele
žinkelio tarnautojų. Jų unijos 
reikalauja padidinti atlyginimą 
35 et. už valandą. Traukinių ben
drovėms tai atsieitų $100.000.000 
metams. Jos dar tebesistengia 
oakelti prekių siuntų tarifus, 
kad padengtų pakeltus atlygini
mus.

Kanados inžinieriai bėga į JA 
V-bes. Tarų 1951-6 m. jų ten per
sikėlė 3.000. Tai sudaro trečda
lį visų tuo metu baigusių moks
lą inžinierių ir 105^ visų Kana
dos inžinierių. Su 3.000 inžinie
rių būtų galima suorganizuoti 
didžiausia Vakarų pasauly rake
tų gamybos centrą. Tas pats su 
chemikais; 1956 m. daugiau che
mikų persikėlė i JAV negu bai
gė un-tus. Naujieji ateiviai Ka
nadoje jų nepakeičia. Dažnais 
atvejais atsikelia amerikiečiai 
inžinieriai j JAV firmų įmones 
ir užima augštesnes vietas. Ka
nados inžinierius vilioja didesni 
atlyginimai.

dedama linksniuoti svarstant jvy 
kius, kurie grasina Amerikos su
naikinimu. Kai tas būdavo daro
ma mūsų laikraštininkų, daug 

x ‘ ° ,,. >7 įkam atrodė taip nerimta. Tapu-pitahstu ar jų publicistu. Mis-1 . . . . , , .
žiles and Rackets” ynda- isi Viera Pirirsųjų aukų po baisaus
masis — atviras laiškas prezi- -4> •a’ i:Sva
dėmui. išre:škė aviacijos nuomo- į ■"exau-''..ie.!'/ PrisIĮ/1-'kįuai>..ban
ner'“Žodis-šiandien priklauso in-1/-° eSz/iUC,L JPax Sovietica pa- 
telektualams, sugebantiems ne-'32u V- Lietuviams ten imponuo- 
apibrėžtai galvoti ir vadovauti Į Ia Amerikos puošnumas bei tur- 
brėkštančio rytojaus terminais..,, “ngumas, bet jie žino, kad le- 
Niekad anksčiau Amerikai taip 
nereikėjo tikros vadovybės, kaip , ■ - v . ,.
šiandien. Jos tikimės iš Jūsų Mr. faalaus P™1?. vestJ, cekiskai poli

miamas žodis dar netartas ir gal 
gerai, kad tėvynėje įgauta tiek

President. Mes tikimės to iš Jū- tikai — išlikti ir išlaukti, tuo lai
kotarpiu iš paskutiniųjų keliant

rininkas, norėdmaas gauti uni
jos nario kortelę, turi sumokėti 
$100 ir turi būti rekomenduotas 
dviejų kanadiečių narių. Leng
viau randą darbo ateiviai ūkiuo
se, namų apyvokoj ir pan. Dau
gumas vokiečių ateivių esą spie
čiasi Toronte, kur jų priskai- 
tOma 80.000. Nemažas jų nuošim
tis — jaunimas. Vyrai vedybų 
atveju daugiausia iešką savo tau
tybės žmonų, bet vokietaitės ne
paisą tautybės.

Šeši sovietų laivai atplaukė į 
Vancouver! pasiimti 400.000 tonų 
kviečių, kuriuos ju vyriausybė 
nupirko pagal anksčiau sudarytą 
sutartį.

Lenkų teatras Otavoje paruošė 
A. Fredo komediją “Ponios ir 
gusarai” lenkų k. ir ją vaidino 
Hamiltone. Dabar ruošiasi ją 
vaidinti Otavoje un-to salėj ir 
nelenkams. Teatrą suorganizavo 
ir jam vadovauja buvęs Lenkijos 
atstovas Otavoje V. Podoski,

Pirmieji gvventojai Kanadoje 
esą buvę iš Azijos, ypač Mongo
lijos. Dr. R. MacNeish, valstybi
nio muzėjaus direktorius Otavo
je, vadovavęs platiems kasinėji
mo darbams Yukono srityse, 
remdamasis rastais įrankiais, pa
darė išvadą, kad pirmieji Š. Ame 
rikos gvventojai buvę giminingi 
su Azijos tautelėmis. Ligšioli
niai radiniai esą liudija, kad yra 
buvusios kelios ateivių bangos 
iš Azijos.

Ruošiamasi sveikatos savaitei 
1958 m. vasario mėn. Ją rengia 
Kanados Sveikatos Lvg'a, vei
kianti gen. gubernatoriaus gio
koi. Kunigu komitetas tuo rei-

1.500 vokiečių ateivių atvyksta 
kas mėnesi. Pa "ai vokiečiu at
stovybę, daugelis jų nusiviltą 
Kanada, nes atvvksta neturėda
mi tinkamos informacijos apie
darbo galimybes. Kanados vy-Įkalu posėdžiavo praėjusia savai- 

_ riausybė esą skelbia, kad kraštui te. Anglikonų ir R. kataliku ar
čiausias švietimo organas, tvar- reikia elektrikų, mechanikų ir kivyskupus atstovavo ju kuni- 
kąs pradžios mokslą, yra švieti- kt. specialistų, bet atvykę jie ne- gai. Jungtinės T .iuterionių Baž
mo taryba, kurią sudaro katali- gauną darbo. Unijos statančios | nyčios Kanados Sinodo ureziden- 
kų ir protestantų atskiri komite-. didelius reikalavimus; pvz. mū-itą atstovavo dr. Kavolis.

su ministeriu. Mes norime Moks-Į a - ,x_ - .
’o ministerio... Neužtenka pa- savo kultūrą ir civilizaciją. Pa
sigirti. kad dar tebesame pajė- n . - -
gesni už sovietus. Ir tai jau abe- • ‘°1 aeis- 
jotina...

Tuo tarpu svetur gimęs IL i otava _ čia užplanuota per 2 
Corn, pirmininkas A. N Spanel me{us visus lramvajus pakeisti

nika, vaizduotės padaras, irgi

skelbime — straipsny didžiojoje 
spaudoje pavėluotai reikalavo 
“Laisvojo pasaulio doktrinos”. 
Jau nebeužtenka Ike ar kartu su 
Macmillan pasirašytų deklaraci
jų. “Mums žūt būt reikia doktri
nos, kuri atstatytų pasitikėjimą 
ir drąsą Vakarais, abiejose Už
dangos pusėse” — atsnėjo senas 
pabėgėlių mintis Mr. Spanel.

Nežiūrint šių net kapitalistų 
patarimų, prezidento kalbos bu
vo negirdėtai skystos. Gabiausi

autobusais.

planui organizuoti bendrą rake
tinių ginklų apmokymo centrą, 
kurin savo žmones siųstų visi At
lanto S-gos kraštai. Šios rūšies 
planai reikalingi betgi atskirų 
kraštų parlamentų pritarimo, ir 

sudaryti 
kliūčių. Be to, ir pačių Atlanto 
S-gos parlamentarų tarpe pasi
reiškė balsų prieš valstybių ne
priklausomybės siaurinimą.

Pasišiaušė Prancūzija
Besirengiant amerikiečiams ir 

britams suglaudinti Š. Atlanto 
S-gą, iškilo nesusipratimas su 
Prancūzija. Tunizija, išsikovo
jusi nepriklausomybę, paprašė 
ginklų pas prancūzus. Šie suti
ko duoti 1.000 šautuvų su sąlyga, 
kad jie kitur jų neprašys ir ne- 
perleis alžeriečiams. Tunizija su 
ta sąlyga nesutiko ir paprašė 
ginklų savo 6.Q00 vyrų kariuo
menei JAV ir Britanijoj. Šios, 
nepaisydamos Prancūzijos pro

PASAKOJA SOVIETU KARININKAS
Sovietu karininkas vyr. Įeit. 

Lev. I. Predtečevski kovo 8 d. 
iššoko iš sovietų prekinio laivo, 
atplaukusio į vieną Vakarų uostą 
ir šiomis dienomis Vokietijoje 
davė savo pareiškimus spaudos 
atstovams. Pasak jo, sovietai tu
rį apie 500 povand. laivų, aprū
pintų atominėmis bei vandeni-

io kalbų rašytojai juk negalėjo lįnėmis raketomis. Jie, priplau- 
jenerolui įkvėptu pasaulio išgel- kę prie pakrančių 40-50 mylių at- 

>tu radaro pagalba galį nustatyti 
savo poziciją ir gana tiksliai ras-

bėtojo genijaus. Jo ir jo vyriau- 
;vbės prestižo dar didesnį nrara- >« y • J • • •• • 'lldimą paliudijo naujai pasipylę; įį taikinį žemyne. Povand. laivai 
gąsdinimai ir patarimai. Life | gali iššauti raketą tik iškilę pa- 
’.urnalas net išdrįso nasiūlyti pa-' vjršiun ir tai labai greitai. Ato- 
laikinti JAV kapitalistų protek- minių povand. laivų sovietai dar 
oionavimą draudžiant impor- neturi, o ir tarpžemvninės rake- 
uoti net sąjungininkų gaminius., tos cĮar tįk bandomos. Jo, kaip 

’ karininko, uždavinys buvęs pa- 
svetimų kraštų uostų ir“Penkios stadijos” Q3KV*1Tam pačiam žurnale tilpo gąs- i 

ginantis dr. Price aptarimas, i 
kaip sovietai penkiais etapais ga- Į 
Ii paguldyti kapitalistinę Ameri- i 
ką ant menčiu, ko nedrįso rašyti Į KLB 
net mūsų publicistai. Ameriko- ^Krašto 
niškos mokslų akademijos narys m. lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. 
nemato jokios išeities, nes, pir- į Toronte Prisikėlimo parapijos 

muzikos studijos pataluose 32

pakrančių planus sovietų laivy
nui. Karo atveju jie esą labai 
svarbūs povand. laivams. Drau
ge su kitais laivyno specialistais 
jis jau buvęs Syrijos uoste, kai 
sovietų ginklai buvo atgabenti 
prosovietinei vyriausybei, Ispa
nijoj su repatrijavusiais iš Ru
sijos ispanais, Egipte ir kt. Dėl 
marš. Žukovo jis pareiškė, kad 
susikirtimas įvykęs su komparti
ja, nes maršalas kaip krašto aps. 
min. norėjęs sumažinti politrukų 
vaidmenį.

Toronto. — 143 lenkų organi
zacijos Kanadoje buvo užklaus
tos ką reikia daryti su vad. Wa- 
welio brangenybėmis, saugomo
mis Quebece. Iš jų 120 pasisakė 
už jų grąžinimą Lenkijon, 20 su
silaikė ir tik 3 pasisakė prieš.

vo komunistinių 'kraštų' vadai, 
išskyrus Jugoslavijos Tito. Spau
dos žiniomis, jie visi posėdžiavę 
bei planavę naują koipųnistinio 
bloko vienybę. Sov. Sąjunga siū
liusi atgaivinti Kominformą, ku
ris Ii D. karo metu buvo, likvi
duotas vakariečiams spaudžiant. 
Jau ištisi. metai kaip Chruščio
vas siekia užvaldyti kitų kraštų 
kompartijas, bet Jugoslavijos 
priešinga laikysena, Lenkijos ir 
Vengrijos sukilimai, Kinijos re
zervuotumas neleidę to atsiekti 
Ir dabar Jugoslavija nenorinti 
Kominformo, taip pat ir Kinija 
su Lenkija, bet šios pastarosios 
ūkiškai priklauso nuo Sov. Są
jungos ir gali būti paspaustos.

Vėl su komunistais
Italijos kairiojo sparno socia

listai, vadovuajami Nenni, buvo 
pasiryžę atsikabinti nuo komu
nistų ir jau buvo tuo reikalu su
sitarę su dešiniojo sparno socia
listais, vadov. Saragat. Po sovie
tų sputnikų pasirodymo erdvėj 
Nenni vėl grįžo prie sąjungos su 
komunistais. Jo partijos vadovy
bė nutarė laikyti komunistų va
dus darbininkų tikraisiais vado
vais. Abi partijos sudaro labai 
stiprią opoziciją krikšč. demok
ratams, 1953 m. jos gavo 9.500.000 
balsų, t.y. 35'X; vien komunis
tai gavo 6 milijonus balsų — 22 
procentus.

Irano vyriausybė ruošia įsta
tymą, įjungianti Bahrein salą į 
savo valstybę. Sala yra 213 kv. 
mylių didumo su 120.000 gyv. ir 
labai turtinga žibalo šaltiniais. Ji 
yra britų protektorate ir valdo
ma Seiko Sulman su britų pata
rėjais. Britai iranų užsimojimu 
nepatenkinti, bet dar nieko ofi
cialaus nepareiškė. Tai liečia 
taipgi amerikiečių ir kanadiečių 
interesus.

KLB Krašto Tarybos suvažiavimas Toronte
Krašto Valdyba kviečia 
Tarybos suvažiavimą š.

moj eilėj JAV nebuvo kito Jef- i ‘ 
fersono. Wilson, Washingtono! Rusholme Park Cres. (1021 Col- 

Labai įtikinančiai jis atvaiz- 
ųavo. kaip kalbėdama apie “tai
ką”, o grasindama vis baisės- rinktieji Tarvbos nariai ir apy
nys vis galingesniais tinklais, j linkiu valdvbų nirmininkai. 
TSRS pirmiausia išreikalaus JA 

nasitraukti iš visu bazių,! 
pati suteikdama dar daugiau 
’ai«v

lege St.).
I suvažiavimą kviečiami visi

7. Atstovų į seimą rinkimas,
8.1958 m. sąmata,
9. Rezoliucijų priėmimas,

10. Krašto V-bos darinkimas,
11. Geležinis Fondas: statuto 

svarstymas ir eventualus 
Fondo įsteigimas,

12. Sumanymai ir pastabos,
13. Uždarymas.
Po kiekvieno pranešimo pa-'turėtų būti aktvvūs mū«ų Bend-

• 1 ♦ • . A • v W

galimai trumpesni ir preciziški. 
Apylinkių atstovai prašomi ne
daryti savo pranešimuose pasi
kartojimų ir pranešimų neuž- 
tęsti virš 5 minučių.

Pastaba JT: J I Pasaulio Lietu
vių Seimą Kanadai yra paskirta 
14 atstovų. Nėra lengva parink
ti tinkamus kandidatus, kurie

i pas save, vė’iau nusigink- 
ir galiausiai isiiun<»ti i TS 

RS. Jei prieš tai neįvyksiąs koks! 
-♦"huklas, kuris iš pagrindų pa
keis visą amerikonišką gvveni- 
mo būdą ir protavimą, tai turė- 
;ią įvykti apie 1975 m. i

Suvažiavimo darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Prezidiumo ir komisijų su- 

darvmas.
3. Sveikinimai.
4. Centr. organu pranešimai,
5. Pranešimai iš apylinkių 

veiklos.
6. Pranešimas dėl Pasaulio

Lietuvių Seimo,

klausimai i»* diskusijos.
Kr Tarvbos narių registracija 

prasideda lapkričio 30 d. 9.30 v. 
rvto. Ta dieną posėdžiai vyksta 
10-3 ir 4-7 vai. vak.

Gruodžio 1 d. posėdžiai vyks
ta 10-3 vai. po.

| Pastaba I: Kadangi darbų tvar
jka gana plati, todėl visi praneši-1 žant kandidato raštiška sutiki
mai ir pasisakymai turėtų būti mą. KLB Krašto Valdyba.

ruomer>ės reprezentantai ir ku
rie galėtų savo lėšomis nuvvkti 
ir pragyventi Niujorke, pasirū
pindami taip pat tam reikalui 
apie savaitę atostogų. Kiekviena 
apylinkė galės per suvažiavimą 
statvti savo kandidatus, tačiau 
iš anksto pasirūpinart ir atsive-

KLB Krašto Valdyba.



*»*«•••* TĖVIŠKĖS ŽIBUŠIAt

GREY VARDO TAURĖ Perdaug dėmesio šuniui
(CSe) Yra viena savaitė me

tuose, kada kanadiečiai pamirš-
čių ženkle!

Grey vardo rungtynių savai-

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND 
Lithuanian R.G Cultural Social 
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Laidžra Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 

Kitur: metams $4-50, pusmečiui $2.50 
(mokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
941 Duedes St, W., Toronto, Ont. Canada Telef. EM. 8*6013.
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.as m ..........

.^RELIGINIAME PASAULYJE

.yį ^Katalikų gyvenimas nuo I pažeidimas, bet ir moralinis nu- 
..įįggęmąęįo iki mūsų; laikų bus į aidėjimas, nes statoma pavojun

-nPePPdoj Briusely, Belgijoj 1958 
.up.,<kur sav<? paviljonus turės vi-

gyvenimo skyrių orga- 
. j|šWipįi . Vatikanas pavedė bel
gui P. Heymans, kuris šiuo metu 
tam reikalui telkia 57 katalikų 

•kžąątų8į,< Jau baigiami .statyti 
. specialūs pastatai: bažnyčia, pa

tąjnė. Skyriaus oficialus vardas 
.ČSvitaa Dei — Dievo valstybė. 
.Dar.negirdėti ar ten bus ir lietu
viškų eksponatų.

arab®jev, ortodoksų vienuolyno 
Vyresnysis, perėjo katalikybėm 
Jis: yra'.kilęs iš Samaros; buvo 

; karininku, bet kai mirė žmona, 
stojo vienuolynan. Vėliau Mask
vos patriarcho buvo išsiųstas 
Bulgarijon kaip atstovas, iš ten 
— į Italiją, kur rūpinosi rusų or
todoksų išeiviais. Pastaruoju me 
tu« jis gyveno su sūnumi Porde- 
none vietovėj, Italijoj.

* Neatsargus vairavimas, pa- 
•/sak Romos laikraščio “Palestra 
del Clero” yra nevien Įstatymo

Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

IRONIZED 
YEAST

; Tuojaus padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies taiks
tantį kraują į 

t-normalų rau 
į ną kraują — į 
.tokį kraują, 
kuris siį^ircffins 

tvkt-um ą ir 
energiją. / 
PER 7 PIENAS 
jausies stiprės- 
nix
120 tdbl. $2. 60 tabl. $1.25

čmonių gyvybė.
* Procesijos Lenkijoj tebėra 

uždraustos. Iškilus W. Gomul- 
kai valdžion, vyskupai prašė pa
naikinti uždraudimą, bet vyriau
sybė tiktai sušvelnino taisykles, 
kiekvienai procesijai reikia gau
ti leidimą.

* Vienuoliams kraštuose, kur 
privaloma karo tarnyba be išim
čių, nebus leidžiama daryti am
žinųjų įžadų, jei ta tarnyba dar 
nėra atlikta. Atliekančių karo 
tarnybą vienuolių alga priklau
so vienuolijai. Grįžę iš kariuo
menės turi gyventi vienuolyne 
bent 3 mėn. ir tik tada gali da
ryti ąmž. įžadus. Taip patvar
kė vienuolijų kongregacija Ro
moje, norėdama išvengti pašau
kimų mažėjimo.

* Anglikonų kolegija Canter
bury susijungė su katalikų uni
versitetu Windsore, Kanadoje. 
Ta proga Londono katalikų vysk. 
J. C. Cody, un-to kancleris, pa
reiškė: “Įprastinės tolerancijos 
neužtenka. Reikia tarpusavės gi
lios ir pastovios meilės“. Angli
konų vyskupas G. Luxton: “Šiuo 
mostu dvi grupės, būdamos išsi
skyrusios, išdrįso tikėti į susiar
tinimą”. Windsoro un-tui vado
vauja vienuoliai bazilijonai. Jie 
turės mokslinės ir diplomų kont
rolės teisę anglikonų kolegijoje.

* Maldos valanda už kenčian
čią Bažnyčią komunistiniuose 
kraštuose buvo suorganizuota 
Montrealio šv. Juozapo oratori
joj. Į ant kalno stovinčią švento
vę, kur įvyko pamaldos, kryžių 
nešė kardinolas P. E. Lėger su 
vienuolikos tautybių atstovais.

Po to kardinolas atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą pran- 

L --"-bemis tema:
“Tyloje ir pasitikėjime rasite iš
tvermės jėgą” — Izaijo XXX, 
15. Pasak jo,‘TylOš Bažnyčia tę
sia Kristaus kančią Jo mistinia
me Kūne vesdama gafbėn ir kar
tu liudydama savo ištikimybę 
Romai, heroizmui ir vilčiai. Iš
kilmėse dalyvavo ir lietuviai. 
Kardinolo noru, jos bus organi
zuojamos kasmet.

karštuoliais. Tai Grey vardo 
Taurės savaitė, kuri jau artėja. 
Pagrindinės Grey vardo Taurės 
rungtynės, kuriose bus išaiškin
tas Kanados profesionalų futbo
lo čempionas, šiemet įvyks To
ronte, Universiteto stadijone, 
šeštadeinį, lapkričio 30 d.

Sporto žinovai mano, kad, kaip 
ir anksčiau, Kanados vakarus, t. 
y. Western Interprovincial Foot
ball Union, ir šiemet atstovaus 
Edmontono komanda “Eskimai”, 

į kuri tai unijai afstovavo jau ket- 
veris metus ir kuri trejis metus 
iš eilės laimėjo Taurę.

Rytiniu provincijų atstovas 
dar neaiškus iš trijų: Montrealio 
“Alouettes’’, Otavos “Roughri- 
ders” ar Hamiltono “Tiger - 
Cats”. Kurios komandos bežais- 
tų, visvien žiūrovų bus pilnas 
stadijonas — 27.000, o kiti ste
bės rungtynes per televiziją.

Garsioji .taurė yra dovanota 
kaip pereinamoji dovana buvu
sio Kanados gen. gubernatoriaus 
Earl Grey. Rungtynės dėl jos 
vyksta kasmet jau keletas de
šimtmečių. Jau dešimtmetis kaip 
su komandomis atvažiuoja ir 
gausus skaičius žiūrovų. Jau įėjo 
i paprotį, kad vakariečiams va
žiuojant į rytus, kartu su koman
da vyksta visas traukinys ger
bėjų - žiūrovų, o dar daugiau at
vyksta lėktuvais ir automobi
liais.

Kadangi Torontas šiemet iš fi
nalo iškrito, tai tikimasi atva
žiuosiant didelio skiačiaus ger
bėjų ir iš Montrealio, Otavos ir 
Hamiltono. Atvyksta jie papras
tai jau kelios dienos prieš rung
tynes ir pasilieka porai dienų po 
jų. Vadinasi — visa savaitė sve-

ir blogų prisiminimų. Prie blo
gųjų priskaitytini laukiniai at
vykėlių pasilinksminimai di
džiuosiuose miesto viešbučiuose, 
kai iŠ užimamų salių tenka išneš
ti viską, kas dūžta ir lūžta, nes 
kitaip viskas bus sukulta į šipu
lius.

Prie gerųjų prisiminimų, šalia 
pačių rungtynių, yra svečių pa
radas. Jie prasidėjo prieš dešim
tį metų, kai 1948 m. vakarus at
stovavusi Calgary komanda atsi
vežė į Torontą ne tik šimtus žiū
rovų, bet ir baltą arklį, kaip do
vaną miesto burmistrui. Burmis
tras, kalgariečių lydimas, prajo
jo ant to arklio Toronto gatvė
mis. Taip įvesta paradų paprotis. 
Nuo to meto tiek šveičiu skai
čius, tiek parado įvairumas kas
met didėia, kad net pradeda go
žėti pačias rungtynes. O juk 
rungtynės taip pat vertos dėme
sio jau vien dėl to, kad jose da
lyvauja garsiausi ir geriausiai 
apmokami futbolo žaidėjai pa
saulyje. Štai, sakysime, Edmon- 
tono Eskimų komandoje žaidžia 
iš JAV importuotas Jackie Par
ker, kuriam už keturis futbolo 
sezono mėnesius mokama $20 
tūkstančių. Keletas mažesnio 
garso žvaigždžių gauna po $10 
tūkst. j sezoną. Net ir antraeiliai 
garsiųjų komandų žaidėjai gau
na po $4.000 į sezoną.

Futbolas yra Kanadoje dide- 
iis biznis. Jau turime devynias 
profesionalų komandas, kurių vi
dutinis metinis biudžetas yra 
$500.000.

Šiaurinės Amerikos žaidimas 
futbolas, ar teisingiau sakant 
rugby futbolas, yra kilęs 1874

m. iš žaidynių tarp McGill uni
versiteto iš Montrealio Į Har
vard universiteto JAV studentų. 
Tų metų gegužės mėn. kanadie
čiai nuvyko žaisti pas amerikie
čius. Kanadiečiai faktinai va
žiavo žaisti angliškojo rugby, ta
čiau paskutiniu momentų paaiš
kėjo, kad keturi kanadiečiai žai
dėjai negalėjo atvykti Tada abi 
pusės susitarė, kad sumažins žai
dėjų skaičių iki tiek, kiek kana
diečiai turėjo —11 žaidėjų. Ame 
rikiečiams sutikus, teko kiek 
pertvarkyti ir visą žaidimą.

Iš tokios tai pradžios išaugo Š. 
Amerikos futbolas. Bet pradžia 
iki šiol paliko savo pėdsakų: ame 
rikiečių futbolo aikštės yra ma
žesnės už kanadiečių, jų koman
doje yra vienu žaidėju mažiau. 
Yra ir daugiau mažesnių skirtu
mų taisyklėse, taip, kad Gray 
Taurės laimėtojai negali persL

Grey Taurės spektaklis yra di-

daugelj kitų sportinio gyvenimo 
įvykių Kanadoje.

Montrealio dienraštis “Mtrl. 
Star” įsidėjo, persispausdinęs iš 
Anglijos “London Observer”, 
garsaus rusų žinovo Edward 
Crankshaw įdomų, svariai psi
chologiškai pamatuotą straipsnį 
apie “sputniką” ir krikščionišką
ją civilizaciją. Tai pirmas auto
rius, kuris drąsiai ir nedvipras
miškai kritikuoja angliškosios 
visuomenės laikyseną.

“Be abejo, yra kilnus dalykas 
mylėti gyvulius ir stengtis jų, 
tarnaujančiu žmonijos gerovei, 
neužgauti. Tačiau be galo liūdna 
vra, kad žmogaus (ir taip dauge
lio žmogišku būtybių) vaizduotė 
atrodo pasidariusi tokia siaura, 
kad nebesugeba aprėpti nieko 
universalesnio kaip įsivaizduo
jamas kančias atskiro kudloto 
šuns. Iš daugelio pranešimų aiš
kėja, kad Anglįjoie žymiai dau
giau žmonių susijaudino ir pa
sipiktino šunies likimu sputnike, 
negu dėl likimo milijonų žmo
giškųjų gyvybių, kurios mirė 
agoniškųjų kančių mirtimi Sta
lino vergų stovyklose, paaukotų

ant aukuro tam, kad Rusija tap
tų paruošta stebuklui — sputni- 
kui. O kiek dar nesuskaitomų 
gyvybių ir sielų tebekankinamos 
be jokių pamatuojamų priežąs- 
čių Rusijos ir jos satelitų kalė
jimuose.”

Toliau E. Crankshaw griauna 
rusiškosios stiprybės mitą ir ne
pagaili karčių žodžių vakarie
čiams dėl jų dvasinio atbukimo.

Varšuva. — Dabartinė Lenki
ja turi 28.234.000 gyventojų — 
14.654.000 moterų ir 13.580.000 
vyrų_____________________

Alyvos krosnių va
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

As bandžiau nužudyti Stalina

BALFo veikla šakota

Iš korto oš atpažinau Staliną. 
Mano ranka palengva, bet atsar
giai slinko prie krūtinės, kur buvo 
prisegta paruošta bomba. Pirštu 
paliečiau mygtuką, galvodamos, 
kad už penkių sekundžių viskas bus 
baigta . . .

Tęsinys iš pereito Nr.
Apsirūpinę viskuo išėjome. Už 

durų jau laukė mūsų Wehrmach 
to džipas su SS Viking divizijos 
vėliavėle. Prie džipo buvo pri
kabinta dengta priekaba į kurią 
mes ir sulipome. Tik už pusės 
valandos sustojome prie Duno
jaus upės.

Tai būta mažo aerodromo ap
supto SS ir SD vyrų. Vienas 
prie kito, stovėjo du pagrobti 
rusų TB-3 tipo bombonešiai su 
prikabintais guminiais laiveliais 
prie sparnų. Lėktvo įgula vilkė
jo rusiškas uniformas ir jau pa
siruošę laukė mūsų. Be abejonės, 
jie atrodė tikri rusai.

Mes buvome atskirti po ketu-, 
ris į grupę, be to, kiekviename 
lėktuvo buvo dar nn keturis ru- 

torius ir kulkosvaidininkas. Kol 
užvesti motorai užkaito, mums 
buvo duotos* paskutinės instruk
cijos.

Kai kilome, žvilgterėjau į laik
rodį. Buvo 4.50 vai. p.p. Mes ap
sukome ratą kildami į rytus. Vo
kiečių FW-190 naikintuvai lydė
jo mus. Pavakary jau buvome į 
pietus nuo Budapešto. Laiks nuo 
laiko pastebėdavome šaudančių 
patrankų ugnį. Pagal paskuti
nius pranešimus čia jau turėjo 
prasidėti frontas. Leidomės skris 
ti žemiau, kad rusų baterijos, pa
stebėjusios raudonas žvaigždes 
ant mūsų sparnų, palaikytų sa
viškiais ir neapšaudytų.

Pagaliau kulkosvaidininkas su
šuko:

— Rusų naikintuvas virš mū
sų !Du! Ne, jau keturi...

Jie artėjo į mus. Mūsų nuste
bimui mus lydėjęs vokiečių nai
kintuvas pradėjo šaudyti į mus. 
Rusai nesuvokdami padėties, pra 
dėjo šaudyti į vokiečių lėktuvą. 
Jie mus gelbėjo. Tuo tarjju grei
tas vokiečių naikintuvas pasuko 
Budapešto link ir dingo hori
zonte.

Perskridus Karpatų kalnus 
mūsų kompanijonas lėktuvas pa 
suko i pietus ir nuskrido skir
tinga kryptimi. Vėliau mūsų pi
lotas paaiškino, kad jie turėję 
įsakymą veikti nepriklausomai 
vienas nuo kito. Mes daugiau 
apie juos nieko ir negirdėjome.

Prisnūdau. Staiga per miegą 
išgirdau įsakymą prisiveržti dir
žus, nes už kelių minučių leisi
mės. Pažiūrėjau pro langą. Toli 
horizonte matėsi šviesos. Mes 
buvome jau virš Juodosios jū
ros, artėjome prie Rusijos kran
tų. Staiga išgirdau piloto balsą:

— Saugokitės, mes jau leidžia
mės ant labai banguojančios jū
ros.

Siūbuodamas lėktuvas atsimu
šė į vandenį. Galvojau, kad ap
sivertėme, tačiau jis išsitiesinęs 
sustojo.

Kulkosvaidininkas pravėrė du 
ris. pro kurias skverbėsi šaltas 
vėjas į lėktuvo vidų. Jis išlipo 
ant sparnu ir atliuosavo gumi
nius laivelius.

Mano dantvs pradėjo barškėti 
nuo šalčio. Užsidėjęs plaukimo 
liemenę ir kuprinę užlipau ant 
sparno. Apačioje siūbavo jau 
nuleistas laivelis. Kritau kaip 
maišas į laivelį kažkur sutrenk
damas galvą tamsoje į kietą daik 
tą. Tai mane buvo laikinai par
trenkę ant laivelio grindų.

Du rusai ir du vokiečiai susė
do kitame laivelyje. Mums bu
vo įsakyta atskirai išsikelti į 
krantą. Palinkėdami vieni ki
tiems laimės ir pasisekimo pra- 
nykome tamsoje. Apie juos taip 
pat nieko daugiau negirdėjome. 
Gal jie buvo rusų patrulių jū-

roje sučiupti, gal besikeldami į 
krantą pakliuvo į rusų rankas.

Mano laivelyje buvome ketu
riese — du vokiečiai ir du rusai: 
pilotas ir kulkosvaidininkas. Ap
leisdami lėktuvą paskutiniai, 
prikabinome dvi bombas su už- 
delsiančiomis kapsulėmis. Nusi- 
yrę tolyn į tamsą, po penkių mi
nučių išgirdome duslų sprogimą 
su trumpu melsvu blykstelėji
mu. Mano draugas vokietis net 
pašoko atsisukdamas pasižiūrė
ti. Tuo momentu laivelis kryp
telėjo išmesdamas ji į šaltą jū
rą. Užtruko net kelios minutės, 
kol ištraukėme jį. Bet jis buvo 
nebegyvas. Staigus išmetimas 
leduotan .vandenin, matyt, pri
vedė jį prie širdies smūgio, ku
rio jis neišlaikė. Jo tapatybės 
popierius sunaikinome, o kūną 
atidavėme jūros žuvims.

Mes buvome apie 8 mylias 
nuo kranto, tačiau reikėjo net 
keturių valandų nugalėti šį tar
pą. Prieš pat auštant išlipome į 
kranta ir užlindę už stačių uolų,.

nuo šalto vėjo. Buvo tirštos ūka
nos, kad vos porą žingsnių į prie
kį galindą. buvo matyti. Tai su
darė mums geras sąlygas išsi
kelti į krantą nepastebėtiems.

Pirmasis mūsų tikslas buvo 
sužinoti tikrąją konferencijos 
vietą. Pilotas, išskleidęs žemė
lapį surado, kad mes esame 30 
km. į šiaurę nuo Sevastopolio. 
Jis tas vietas gerai žinojo iš tų 
laikų, kada dar pats buvo raudo
nosios aviacijos karininku, karui 
prasidėjus.

Iš neperšlampamosios dėžės 
pasidalinę kas kam priklausė, 
lėkštės formos bombas prisitai
sėme gatavai prie krūtinės. Jos 
buvo pritaikytos taip, kad nie
kas iš tolo negalėjo pastebėti jo
kio išsipūtimo krūtinėje.

Prieš pradedant mūsų žygį pi
lotas mane perspėjo:

— Tu gerai kalbi rusiškai, bet 
su vokišku akcentu. Tai gali 
mums sudaryti daug nemalonu
mu.

Staiga jis surado išeitį.
— Žinai ką? Aš turiu idėją.
Išėmė iš greitosios pagalbos 

maišelio bintus ir prityrusiomis 
rankomis apsuko aplink mano 
galvą palikdamas tik akis ir nosį.

— Tave padarėme fronto he
rojumi, sužeistu kovoje už ma- 
tušką Rusiją. Tu turėsi nuduoti 
sužeistą ir negalintį kalbėti. Mes 
atsakysime už tave, jei būsi ko 
nors paklaustas.

Taip pasiruošę mes apleidome 
pakrantę ir nužengėme į kelią 
vedanti link Sevastopolio.

Beeidami išsikalbėjome. Mūsų 
pilotas vadinosi Vassily Kočiok. 
Karo pradžioje buvęs bombone
šių pilotu, 1943 m. nusileidęs su

lėktuvu vokiečių pusėje ir įsi
jungęs į Vlasovo dalinius, o kul- 
kosvaidininkas Josefas Stepano
vas buvęs taip pat lėktuvo įgu
loje. Pirmą kartą gyvenime taip 
pasitikėjau savo bendradarbiais. 
Žinojau, kad sovietai pačiupę 
savo armijos dezertyrus nesiter- 
liodavo su jais.

Mes žygiavome apie valandą, 
kol pravažiuojąs rusų sunkveži
mis sustojęs paėmė mus pavėžė
ti. Kai pasiekėme miestą, pasi
rodė, jis veik visas buvo pavers
tas griuvėsiais. Paprašėme su
stoti. Išlipę paėjome kiek atgal 
į griuvėsius ir apsistojome tarp 
jų, o Vasylius pradingo liepęs 
mums palaukti, kol jis pareis iš
aiškinęs padėtį ir tolimesnius 
planus.

Susėdę tarp griuvėsių nei ne
pajutome kaip užmigome. Tik po 
trijų valandų grįžęs Vasylius pa
budino mus atnešęs mums švie
žios duonos ir dešrų. Jau 24 vai. 
tokio maisto nebuvome matę. Jis 

.taip pat parodė mums, pasirūpi- 
.lc-j naujutėlę komisaro unifor
mą su blizgančiais medaliais 
krūtinėje ir plačiais sidabriniais 
antpečiais. "

— Stalinas, Churchillis ir Roo- 
seveltas susitinka Livadija rū
muose arti Jaltos, — tarė jis iš 
lėto. — Konferencija turėjo pra
sidėti praėjusį šeštadienį ar sek
madienį.

Tai buvo mums aliarmuojanti 
žinia, nes buvo jau penktadienis. 
Konferencija bus jau užtrukusi 
veik visą savaitę ir galėjo kiek
vienu laiku baigtis. Mes turėjo
me skubiai veikti, nes taikinys 
galėjo pradingti, o iki Jaltos dar 
buvo 130 km. Vasylius išsitraukė 
žemėlapį ir pasirinko maršrutą.

— Mes galime pasiekti Jaltą 
dar šį vakarą. Apie 3-4 vai. po 
pietų keletas kariuomenės sunk
vežimių kasdien važiuoja su 
maistu į Alupką, kuri tik apie 30 
km. nuo Jaltos. Juk Alupkoje 
yra karinė ligoninė. Tai mes ga- : 
lime priversti būk vežame su
žeistą draugą į ligoninę, — tęsė 
pirštu rodydamas į mano aprištą 
galvą. — O beje, mes turime 
gerą veikimui bazę Jaltoje. Ma
no motina su seserimi gyvena 
Jaltos priemiesčiuose.

Aš žvelgdamas į jį galvojau: 
“Jis turi būti fanatikas, jei įvels 
savo šeimą į šį žaidimą su gyvy
bėmis”. z

— Mano tėvas ir du broliai bu
vo Stalino nužudyti 1938 me
tais, — pridėjo jis. (B. d.)

Kan Končius, grįžęs iš Euro
pos, spaudos atstovui pareiškė, 
kad ten vykęs ne BALFo įgalio
tas ir ne jo reikalais, bet pasi
naudojęs proga pasirūpinti ir lie
tuvių reikalais. Lietuvių pabė
gėlių dabar Europoje esą Vokie
tijoje apie 8.000, Danijoje 50, Švę 
dįjoj 30, Belgijoj 230, Prancūzi-

ioj ir Auisrijoj apie po 100.
Didžiausią problemą sudarą 

Vokietijos lietuviai; Čia negalin
čių emigruoti yra apie 7.000. Be
veik jų pusė nedarbingi, ligonys 
bei invalidai. Iš vokiečių valdžios 
jie gauna pašalpos apie 25 cen
tus dienai. Iš to, žinoma, jie pra
gyventi negali, ypač jaunimas, 
kurio yra apie 1.200 nuo 1 iki 
16 m. Be BALFo paramos jų pu
sė apsirgę džiova.

BALFo ištekliai nedideli. 
Džiugu dar, kad jam pagalbon 
atėjo JAV vyriausybė, duodama 
per metus apie 400 tonų maisto 
produktų, kurie paskirstomi BA 
LFo įgaliotinio su patarėjų ko
misija. BALFas per metus su
renkąs apie 40.000 svarų drabu
žių ir avalynės, o pernai dar 50. 
.000 svarų gavęs iš Amerikos vys
kupų.

Sibiro lietuviai pernai pradėti 
šelpti iš Muencheno. Adresai 
gauti iš vokiečių grįžusių belais
vių ir VLIKo. Siunčiami ten vais 
tai ir vitaminai. Siųsta jų ir Lie
tuvon. Šiemet į Sibirą pasiųsta 
ir maisto pakietėlių. Vaistus

siųsti iš Vokietijos gana patogu 
esą.,

Norintieji ir patys gali per B A 
LFą pasiųsti vaistų. Tuo reika
lu reikia kreiptis į BALFo cent
rą: 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N.Y. Vaistai Lietuvoje gaunami 
per 3 savaites, Sibire per 5 sąv. 
BALFas persiunčia ir audinių 
bpi kit. siuntas, tačiau pats ju

lauja muitų. •
Būdamas Lenkijoje kan. Kon

čius aplankęs Seinų lietuvius, su 
tikęs ir iš Sibiro grįžusių lietu
vių. BALF Lenkijos lietuviams 
jau siunčiąs vartotų rūbų siun
tas ir knygų. Dalis knygų, ypač 
religinio turinio, grįžta su užra
šu “uždrausta“, bet nežiūrint 
kliūčių siuntimas tęsiamas.

Vasario 16 gimnazija turi daug 
trūkumų, bet jos darbas progre
suoja, jos brandos atestatai pri
pažįstami. BALFas gimnazijai 
parūpina apie pusę maisto.

Muenchene yra BALFo įgalio
tinis p. Rugienius, sekret. liet, 
kalba ir vaistų siuntų tvarkyto
ja E. Kairienė ir emigracijos rei
kalų vedėja, anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbu sekretorė klaipė
dietė Banevičienė.

JAV valdžios patvarkymu jos 
duodamų gėrybių dalinimo pri
žiūrėtojais gali būti tik JAV pi
liečiai. Dėl to šiame darbe talki
ninkauja pp. Dambravienė, Lauč 
kienė ir Padalienė, kurios gyve
na Muenchene.

APIE
TĖVYNĖS
SPORTĄ

Rašo eilė The Globe ond Moil prityrusių korespondentų.

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

Dėl pristatymo į namu* tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdų ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgų

C. HARRY DUTZ, burę* keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorių*, veda ieitodieninj skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikrožčių san
traukų

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptraukiant 
senus. Didelis pasirinkimas įvairią 

medžiagą.
Telefonas HO. 3-5493

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

105 Cannon St. E^ Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

7 yrd.
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

' i*- *Igairus siuntiniai
^{ LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
* > Lenkiją ir U.S.S.R.

per 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA: 

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

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt, vilnonės medžiagos

1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

3. 2 košt, arba lengv. mot. poltams vil
nonė medžiaga - 6 yrd.

4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd. 
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd.

pamušalo 1 8 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

7 yrd.2. 2 košt, vilnonės medžiagos
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd. 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

3 yrd.

10 yrd.
4 yrd. 

stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $157.90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalos

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

DUTZ WARING

Maker of Canada's finest Shirts

už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.). 
BE TO SIUNČIAME įvairius vaisto*, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva
mą* mašinas, akordeonas, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairios teks
tilės medžiagos, maistų ir t.t. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 

/Užsakant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/. 
Siunčiant elektrinę mašinų reikia nurodyti voltožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

reikmenų įvairius siuntinius.
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gryno 

svorio siuntinius siųsti mums paštu arba ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu
mams ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Iš viso už $112.60 Iš viso

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirba augŠčiausios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir
mos gamintus baltinius juose rasite ra
šytų garantijų apie jų kokybę ir rūšį, bū
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.



KAS KALTAS?
Mano ,kaip ir daugelio tūks

tančių buvusių Lietuvos kariuo
menės karių, nors ir mažą jau
nystės dalį užpildo gražūs ir ma
lonūs prisiminimai jos eilėse. 
Niekuomet nekyla mintis apie 
kariuomenės nereikalingumą. 
Kariuomenė buvo reikalinga ne
priklausomybę atkuriant, taikos 
metu ir dar labiau ji bus reika
linga ateityje.

.Likimas man lėmė pakliūti į 
paskutinę Lietuvos kariuomenės 
naujokų laidą. Teko pergyventi 
jos skaudžią tragediją. Kada 
žiaurusis lietuvių tautos priešas 
“išlaisvintojo” vardu įsiveržė į 
kraštą, atnešdamas pavergimą, 
kariuomenei buvo įsakymas — 
nesipriešinti. Tai buvo labai 
skaudus ir paniekinantis įsaky
mas. Kiekvienam nujautimas sa
kė, kad kur nors buvo netvarka.

Bet kas kaltas dėl to? Ar kalta 
kariuomenė? Tai labai opus klau 
simas. Daug kartų keltas spaudo
je ir kitomis progomis. Daugiau
sia jį riša , visokie buvę to meto 
aūgšti atsakingi politikai ir kari
ninkai. Aš. noriu pažiūrėti į šį 
klausimą būtinos tarnybos eili
nio kario akimis.

Jau iš pat pirmųjų okupacijos 
dienų, rusų tikslas buvo per vie
tinius komunistus sukelti karei
vių neapykantą karininkams. Jie 
tai darė įvairiais metodais. Kiek 
jie bedėjo pastangų, vaisiai buvo 
maži. Atvirkščiai tas dar geriau 
sustiprino kareivių ir karininkų 
solidarumo - pasitikėjimo ryšius. 
Karininkai, negalėdami savo 
jausmų išreikšti viešai, tai dary
davo per patikimesnius karei
vius, iš kurių viskas persimesda
vo į visą masę. Kareiviai mokė
davo viską nuslėpti nuo visų bol
ševikinių šnipų. Savaime be 
įsakymo brendo gili neapykanta 
okupantams ir nekantrus lauki
mas momento pasipriešinti.

Jau siaučiant rusams Lietuvo
je vienas majoras man papasa
kojo savo pirmuosius su rusais 
susitikimo įspūdžius. Vokiečiams 
- rusams pasidalinus Lenkiją, 
viename Dzūkijos kampely, kur 
tuo metu sakydavo, kad Lietu
vos ūkininko gaidys girdimas tri
jose valstybėse, susidarė sienų 
susikirtimo trikamips. Rusai pa
sikvietė lietuvių - vokiečių ka
riuomenių atstovus, tikslingiau 
tą trikampį nužymėti žemėla
piuose. Lietuviai karininkai su
sitikę su vokiečių karininkais 
pasienyje vyko pas “šeiminin
kus” rusus. Vokiečiai tikėjosi, 
kad rusai gerai pavaišins. Nebu
vo nei “buterbrodų” įsidėję. Lie
tuviai buvo gudresni — jie ne 
tik užkąsti, bet ir išgerti turėjo. 
Susitikimas įvyko rusų, pusėje, 
kažkokioje daržinėje. Jis labai 
ilgai užsitęsė. Rusai dėl kiekvie
no menkniekio vis bėgdavo atsi
klausti iš augščiau. Neįvyko ir 
vaišės. Grįžtant atgal vokiečiai 
alkani ir pikti nepagailėjo ru
sams “Russiche Schweinen” var
do. Majoro ir vokiečių nuomo
nės sutapo.

Iškėlus jau suformuotus 29 ŠT 
Korpo lietuviškus dalinius iš 
Kauno, iš Ryšių b-no buvo palik
ta maža grupė karių prie Karo 
Technikos Intendantūros sandė
lių sargybai ir palaikymui ryšio 
su įvairiomis ■ likvidacinėmis įs
taigomis. Taip vieną vakarą 
draugai iš . sargybos komandos 
paskambino man. kad jiems ge
rai pavykę “sulikviduoti” kaiką 
iš sandėlių. Kvietė atsilankyti 
Parodos kalno papėdėje į resto
raną išgerti. Neatsisakiau. Išgė
rimas užsitęsė iki 1 vai nakties.

Gerai įkaušę, “drąsūs” išėję iš 
restorano, eidami Vytauto pros
pektu užtraukėm lietuvišką ka
rišką posmelį. Bematant mūsų 
dviejų eilinių, grandinio ir jaun. 
puskarininkio komandą apsupo 
bene 16 su leitenantu priešaky
je ginkluotų rusų. Be atsikalbi
nėjimų mus nusivarė į savo ko
mendantūrą, buv. Kariuomenės 
Štabo Ekspedicijos patalpose Ge
dimino - Miško gatvių kampe. 
Padėtis pasidarė nemaloni. At
ėjęs rusas majoras teiravosi kur 
yra mūsų tiesioginis viršininkas. 
Vienintelis tuo laiku Kaune bu
vo ryšių b-no karininkas kpt. 
Slyvėnas, kuris tvarkė likvidaci
nį darbą sandėliuose ir mums iš
mokėdavo maistpinigius. Jis gy
veno Augštuose Šančiuose. Ma
tydami, kad be pagalbos vieni 
neištrūksime iš rusų, nutarėm 
kreiptis į jį. Užrašiau jo telefo
no numerį ir padaviau rusui. Bu
vo jau apie 2 vai. nakties. Kpt. 
S. vidurnaktį prižadintas ruso, 
matomai buvo išgąsdintas ir ne
galėjo susigaudyti apie kokiuos 
“krasnaarmeicus” šnekama. Ar 
kpt. S. paprašė rusų majoro, kad 
jam leistų pakalbėti su kuo nors 
iš mūsų, ar rusas pats man pa
kišo ragelį. Kada pasakiau, kas 
mes esame, kokioje padėtyje ir 
kur randamės, reikalas buvo iš
spręstas. Nežiūrint vėlyvos nak
ties ir nesant autobusų susisie
kimo kpt. S. pėsčias atėjo ir iš
vadavo mus.

Ant rytojaus susikvietęs tė
viškai pamokinančiai apibarė ir 
jokio raporto į Vilnių nerašė. Iš
sipagiriojus ir mums reikalas at
rodė daug rimčiau. Lengvai ru
sai galėjo mums pritaikinti 
straipsnį už kontrrevoliucinės 
demonstracijos kėlimą. Visuo
met tebesu giliai dėkingas kpt. S.

Tokiais ir panašiais kasdieny
bės pavyzdžiais karininkai stip
rino kareivių tarpe solidarumą 
ir pasitikėjimą.

Diena iš dienos siaučiant ru
siškam terorui vis labiau karei
vių mėgstamų karininkų eilės 
retėjo. Daugiau pasilikdavo ka
reivių vadinami “kirviai”. Nepo
puliarus buvo ir korpo ryšio ba
taliono tuometinis vadas. Vienok 
karui prasidėjus ir vokiečiams 
priartėjus apie 4 km. nuo mūsų 
stovyklos Varėnos poligone, su 
ramia sąžine parodžiau savo at
virumą vadui. Taip šį kartą “pa
taikiau”. Vado įsakytas sulaikyti 
ir nukreipti kita kryptimi sunk
vežimių koloną su korpo štabu 
turtu, riedančią vokiečių link, 
ramiausiai praleidau. Jo užklaus 
tas apie įsakymo įvykdymą, at
sakiau tik jam vienam, kad tyčia 
praleidau. Jo rėkiantis keiksmų 
atsakymas buvo nepavydėtinas. 
Tik dėka greito vokiečių lipimo 
ant kulnų ir panikos stovykloje 
likau nesušaudytas.

Ar tai dėl to turėčiau kaltinti 
visus karininkus? Juk buvo daug 
pavyzdžių, kur karininkai grei
tai susiorientavo padėtyje ir va
dovavo atsipalaidavimui nuo ru
sų. Savąjį vadą tuo momentu su
pratau kaip aklą įsakymo robotą. 
Užuojauta. Jam buvo nesvarbu, 
kad įsakymai plaukė iš rusų va
dovybės. Bet kas žino jeigu taip 
būtų atsitikę lietuviškos vado
vybės įsakymo atveju, gal būtų 
tuojaus vietoje nušovęs mane. 
Bet kaip bebūtų vis tik man pa
sirodė, kad nesusiorientavo pa
dėtyje ir savo lietuvio vado pa
reigos neatliko.

Dabar, kai paskaitai gen. Raš
tikio sveikus, iškeliančius visas 
tų laikų klaidas atsiminimus,

DARBO KOJINĖS

Nors daug kas tikėjosi, kad 
Krašto Tarybos sesija bus su
šaukta Hamiltone, kur mūsų re
prezentacijai yra prieinamos są
lygoj tačiau, atrodo, šiuo atveju 
nulėmė Toronto apylinkės atsto
vų dauguma KT, tad ji ir šau
kiama Toronte.

Iš šalies žiūrint, atrodytų, kad 
ji savo darbais nesiskirs nuo 
ankstyvesniųjų: įvykdytų darbų 
apžvalga, gal KLB statuto kai 
kurių paragrafų pakeitimai, dis
kusijos ir t.t. Deja, nors ji yra 
eilinė, tačiau joje atstovus lau
kia dideli sprendimai. Svarbes
nius čia ir pažymėsiu.

Kaip žinome, 1958 m. rudenį, 
Niujorke šaukiamas Pasaulio 
Lietuvių Seimas. Pagal laikiną 
statutą JAV LB siunčia 41 at
stovą ir KLB — 14. Jie yra iš
renkami iš KT narių tarpo. Ne
sijaudiname dėl JAV (ne mūsų 
daržas, ne mūsų pupos!) atstovų 
ir jų išrinkimo tvarkos, nes JAV 
Krašto Tarybą sudaro 30 asme
nų, taigi, ar “amerikiečiai” skirs 
visus 30 KT narius ir 11 dar iš
rinks, ar rinks visus 41 per visą 
Dėdės Šamo žemę. Įdomu, kaip 
šiuo atveju pasielgs Kanados KT 
atstovai — ar 14 atstovų išrinks 
iš KT narių tarpo, ar juos rinks 
naujai. Man atrodo, kad Kanada 
turėtų atstovus į PLS rinkti ne 
iš KT, bet nauju, visuotinu, bal
savimu. Nors tenka skaitytis su 
laikinu statutu (ar žmonės įsta
tymams, ar įstatymai žino
tiems?) ir tam tikrom išlaidom 
(bet gink Dieve, tik ne su reiš
kimu nepasitikėjimo KT), bet 
tokie rinkimai įneš gyvumo į 
mūsų KLB-nės gyvenimą ir iš
eis į naudą, nes paruošime kan
didatus ta prasme, kad jie bus 
tvirtai apsisprendę vykti savo 
lėšomis į Niujorką, s a y o pini
gais apmokės viešbutį, maistą, 
savo pinigais apmokės savaitės 
bėgyje įvairius banketus, kon
certus, spektaklius, kurių pelnas 
skiriamas nors dalinai PLS išlai
doms padengti. O sąmata siekia 
beveik 35 tūkst. dol.! Krašto 
Valdyba 14 atstovų nefinansuos. 
Krašto Tarybos sesijoje, gal ir 
sutiks 14 atstovų reprezentuoti 
Kanadą, bet grįžę į namus, pasi
tarę su šeima (atsiprašau, dau
giausiai šeimos “bosu” žmona) 
negaus $200 kelionei, negaus sa
vaitės atostogų iš darbovietės ir 
tuomet, vietoje 14 atstovų iš Ka
nados gal vyks kokie penki ar 
septyni. Gėda būtų stipriausiai 
pasaulio LB, jeigu ji nepajėgtų 

nuomonės sutampa. Atsiduri 
prieš klausimus, kuriuose glūdi 
aiškus atsakymas, kadėl kariuo
menė nesipriešino.

Ar tautos ir visų ginkluotųjų 
pajėgu vadas savo pareigą atli
ko? Ar ne pats savo vienos parti
jos aklai užsispyrusią politika ne 
paruošė kelio, išplaukti Lietuvos 
kariuomenę paniekinančio įsa
kymo? Ar pasimokoma ir šian
dien iš praeities klaidų? Ar at
lieka gerai savo pareigą, tos po
litikos tęsėjas “tremties šefas”, 
kuris naujai sugriovė pamatus 
taip gražiai iš pradžių pasireiš
kusiai tremties vienybei?

Lietuvos kariuomenės šventės 
lapkričio 23 proga, kada vėl tas 
klausimas suaktualėja, reikėtų 
tik įvairiems šių laikų “augš- 
tiems politikams” ir nusipoliti
kavusiems karininkams, parody
ti daugiau geros valios. Laikas 
ir dar kartą laikas mesti mar
ginti tremties spaudos pusla
pius negarbingomis ir mūsų buv. 
kariuomenę ir pavienius taurius 
garbingus nepolitikuojančius ka
rininkus įžeidžiančiomis minti
mis. — J. M.ackevičius.

KLB KRAŠTO TARYBAS SESIJA LIETUVIŠKI KOMENTARAI
išsiųsti sava atstovų in corpore! 
Tuo tarpu, pravedus rinkimus 
sausio ar vasario mėnesį galėtu
me surasti kandidatus, kurie bū
tų susitvarkę ir su atostogomis, 
ir finansiniai pasiryžę paaukoti 
vieną antrą šimtinę PLS rei
kalams.

Antras svarbus klausimas, tai 
Lietuvos Nepriklausomybės 40 
metų atgavimo sukakties minė
jimas. Pridėjus prie to 100 m. 
V. Kudirkos gimimo sukaktį ir 
šv. Kazimiero 500 m. s. mato
me, kad 1958 m. yra labai reikš
mingi pasaulio lietuviams, taigi 
ir Kanados. Negalime pasiten
kinti eiliniais, šabloniškais, mi
nėjimais. Negalime šių sukakčių 
jungti su Lietuvių Diena. Tenka 
eiti visiškai nauju keliu, dina
miškai ir įspūdingai paminėti. 
Be abejo, sąlygos neleis mažes
nėms kolonijoms, tačiau Mont- 
realis, Torontas ir Hamiltonas 
galėtų 1958 m. vasario mėnesį 
sudrebinti Kanados žemę. Vis 
tik 15 tūkstančių žmonių masė. 
Tai jau, jėga, su kuria reikia 
skaitytis. Gal iš KT narių tarpo 
išrinkti atskirą komitetą Vasa
rio 16 paminėjimui, kuris pa
ruoštų planus, surastų lėšas, vie
nu žodžiu, būtų atsakingas už 
gražų programos paruošimą tri
jose didžiosiose kolonijose. Ir 
tam darbui įjungti tokius žmo
nes, kurie nėra raštinės žiurkės, 
bet pripažįsta ir moka dirbti pa
tį juodžiausią bendruomenės 
darbą.

Trečias — tai nelaimingas, 
greta daugelio įkurtų fondų, 
naujas fondas — Geležinis. Nu
matoma surinkti apvalią 100.000 
dol. sumą iš Kanados lietuvių, 
kaip dovaną būsimai N. Lietu
vai. Ir p. Tamulaitis per eilę 
Draugo Nr.Nr. rašė apie Kultū
ros Fondą ir jo tūkstantines lė
šas ir p. Gabaliauskas pasiekė 
vieną milijoną ir štai Geležinio 
Fondo iniciatoriai vėl atsistojo 
prie 100 tūkstančių. Prisipažin
siu, graži idėja, tačiau neįgyven
dinama nei šiandien, nei sekan
čiais metais. Norėdami ką nors 
gauti iš KLB nario, turime jam 
taip pat šį tą ir duoti. O ką mes 
jam davėme? Tiesa, valstybės 
įstaigose, darbovietėse išgarsino
me Lietuvos ir lietuvių vardą, 
kaip gero piliečio, gero darbi
ninko. Dalinai jį parėmėme eko
nomiškai. Jau jam nereikia eiti 
ieškoti pinigų morgičiams už na
mą ar ligoje svetimoje įstaigoje, 
su augštais nuošimčiais. Para
ma, Talka, Litas patarnauja 
daug geresnėm sąlygom. Bet, 
pasiskolinęs pinigus jis šalia sa
vęs mato su nario mokesčio kny
gute valdybos narį, prašantį $2 
B-nės mokesčio! Bet, esant be 
darbo, teismo atveju, namų pir
kimo ar ligoje — KLB jis yra 
užmirštas. Nepasirūpina ap. val
dybos, kad jos ribose būtų advo
katai, kurie patarnautų jam pi
giau, negu kiti šios profesijos at
stovai, nepasirūpiname gydyto
jais, pigesniais vaistais, dažnai 
užmirštamas nedarbo metu. Ir 
ieškome priežasčių, kodėl jis yra 
toks pasyvus KLB atžvilgiu, ko
dėl jis neatsilanko į koncertus, 
pasilinksminimus. Matome, kad 
šaknys nėra taip giliai paslėptos. 
Jos auga čia pat, paviršiuje, Jas 
išrovus, užaugtų gražus pasėlis 
ir tik tuomet tektų eiti prie Ge
ležinio Fondo įkūrimo. Juk ir 
ap. valdybų pirmininkų suva
žiavime su Krašto Valdyba šis 
klausimas buvo nagrinėjamas ir 
į Geležinį Fondą buvo gan skep
tiškai pasižiūrėta. Kodėl? Ar 
valdybų pirmininkai geriausiai 
pažįsta kiekvienos kolonijos pul
są, todėl tikrumoje jį atidėjo vė

lesniam laikui.
Mažesni klausimai. Tenenu- 

stebs Krašto Tarybos atstovai, 
jeigu bus pasiūlytas Kr.V-bai 
priklausančio nario mokesčių 
nuošimčio sumažinimas, ir tai 
per pusę. Tikrumoje, K V didelių 
darbų nenuveikė. Daug pinigų 
ir nereikia. Apylinkės valdybos, 
lakstydamos nuo namo iki na
mo, 60% turi atiduoti “vyriau
sybei”, pasilikdamos sau tik 40%. 
Tuo tarpu, joms pinigai yra la
biau reikalingi negu KV. Jos at
lieka didžiausią darbą išlaikyda
mos mokyklas, rengdamos minė
jimus (prie kurių reikia visuo
met pridėti iš kasos), ar siekda
mos propagandos spaudoje, per 
radiją ir televiziją. Su ta minti
mi reikia susitaikyti ir pačiai 
KV bus daug sveikiau, jeigu ji 
40% gaus iš visų Kanados apy
linkių, negu kaip iki šiol remia
ma Toronto ir Hamiltono B-nių.

Paskutiniame Toronto ap. ta
rybos posėdyje labai aktualų re
feratą skaitė nenuilstamas vi
suomenės darbuotojas J. Straz
das. Išaiškėjo, kad mūsų B-nės 
gyvenimas atsistos ant tvirto pa
grindo tik tokiu atveju, kada 
mes būsime stiprūs ekonomiš
kai, negailėdami vienam ar ant
ram lietuviškam reikalui šimti
nės ir... kada bus mažiau įvai
rių . politinių organizacijų. Nes, 
pasirodo, kad suklasifikavus 
vien tik Toronte veikiančias lie
tuviškas organizacijas, didžiau
sią grupę sudaro politinio pobū
džio. Aišku, lietuvis yra didelis 
individualistas. Jis nepripažįsta 
dviejų ar trijų partijų sistemos. 
Bet kodėl negalima surasti bend
ros kalbos lietuvybės ir Lietuvos 
labui,! Berods keturis kartus 
kėliau klausimą sušaukimo Ka
nados Lietuvių organizacijų at
stovų, seimo, kuriame būtų iš
spręsti mus skirią keliai. Suva
žiavę, mes daug ką galėtumėme 
išsiaiškinti ir tuomet pamatytu- 
mėme, kad tai yra daugiau am
bicijos akstinas, o ne koks nors 
ideologinis, kadangi mus visus 
riša tas pats lietuvio vardas. Te
atleidžia redaktoriai, bet pri
minsiu darnų posėdį 1952 m. Ha
miltone. Pasekmės šiandien ma
tomos.

Negalima užmiršti Lietuvių 
Dienos. Kiek teko girdėti net iš 
pačių KV narių tarpo nenumato- 
me jos ruošti 1958 m. Priežastis 
— Pasaulio Lietuvių Seimas. 
Netikslu ir perdėm klaidinga. 
Jokia konkurencija vieno ant
ram, nes į Niujorką iš Kanados 
nevyks šimtai lietuvių ir at
virkščiai. Tuo tarpu, nutrūkusią 
grandinę, vėliau sunkoka bus 
sujungti. Taip pat, nesutinku su 
red. J. Kardelio pasiūlymu su
rengti LD Otavoje. Per maža ko
lonija, o Montrealis per toli, kad 
galėtų ką nors padėti. Lietuvių 
Diena 1958 m. turėtų būti įspū
dingesnė, ir kaip TŽ vedamaja
me buvo rašyta, jai turėtų būti 
surasti nauji keliai, įjungiant į 
programą daugiau kolonijų. At
rodo, kad tinkamiausia tokia 
vieta būtų Hamiltonas arba To
rontas.

Baigiant, linkėtina sėkmės KT 
rudens sesijoje Toronte.

. K. Baronas

•Bona. — Kasmet į Vak. Vo
kietiją atbėga apie 300.000 pabė
gėlių iš Rytų Vokietijos ir apie 
100.000 tremtinių iš Lenkijos 
valdomų sričių.

Bona. — Adenaueris savo pa
vaduotoju, vicepremjeru, pasky
rė ūkio ministerį L. Erhard. Ma
noma, kad šis “vokiečių ūkio ste
buklo tėvas” bus ir Adenauerio 
įpėdiniu, kai tas pasitrauks.

Menas su 
nuostoliais 

Neperseniausiai keletas žymes
niųjų lietuvių kolonijų Jungti
nėse Valstybėse turėjo malonią 
progą gėrėtis Montrealio vaidi
lų koncertiniu K. Borutos “Bal- 
taragio malūno” pastatymu. Tiek 
žiūrovai, tiek ir kritika šį pasiro
dymą priėmė tikrai šiltai ir di
deliu dėmesiu. Visa bėda tik, 
kad aktoriams grįžus iš Čikagos 
ir Detroito gastrolių, paaiškėjo 
vienas gana nemalonus dalykas: 
gautų pajamų neužteko visoms 
kelionės išlaidoms padengti. Ar 
ne įdomus nutikimas? Reiškia, 
vaidink, įsipareigok, atitrauk 
nuo savęs ir šeimos laiką, nesu
skaitomas repeticijų valandas ir 
pabaigoje dar savo pinigo pri
dėk.

Taip nutiko jau nekartą ir ne 
vien montrealiečiams, bet ir ki
tiems teatriniams vienetams. Ir 
tokie atsitikimai aiškiausiai ro
do, kad kažkur, spektaklių ren
gime, yra tam tikrų nesklandu
mų ar negebėjimo organizuoti 
gastroles. Vienas dalykas, k.ai 
pačių žiūrovų mažai atsilanko ir 
visai kas kita, kai tų žiūrovų su
sirenka gana pakankamai. Nere
tai, tiesa, kaltiname mūsų me
nininkus, kad jie esą, perdaug 
“užsiprašo” už savo pasirody
mus. Teisybė, yra ir tokių atve
jų, bet kai jau tų “užsiprašymų” 
nebeužtenka nei kelionės išlai
doms padengti, priežasčių jau 
reikėtų ieškoti kitur. Jei ir to
liau toleruosime šūkį “Vaidink, 
ir pats užsimokėk.”, tikriausiai 
gana greitai susilauksime meto, 
kada lietuviškojo teatro uždanga 
išeivijoje išvis nebepasikeis.

Siųskit siuntinius!
Be reikalo kaikurie mūsų laik

raščiai užsipuolė iš Lietuvos 
grįžusius 15 kanadiečių ekskur
santų. Jie ištikrųjų buvo >gana 
nuoširdūs ir atviri, jei juos pa
lyginsime su panašiais kieliau- 
ninkais iš pietinės Amerikos. 
Dar daugiau. Kaikurie kanadie
čiai savo artimesnių ar pažįsta
mų tarpe kalbėjo visiškai nesi
varžydami ir atvirai. Visus jų 
patyrimus sutraukus į keletą žo
džių, regis, nebūtų toli nuo tei
sybės tarus, kad Letuvoje šiuo 
metu nėra tokio teroro, kuris ten 
siautė stalininiais metais, gyven
tojų aprūpinimas, visdėlto nėra 
patenkinamas, nors maisto plot
mėje, jis kiek pagerėjęs, kolūkie
čių padėtis sunki, užtat rodoma 
daug gražios iniciatyvos kultūri
niuose reikaluose. - Gi net pats 
ekskursijos vadovas, vienai savo 
giminaitei JAV-bėse gyvenan
čiai, neseniai laiške parašė, kad 
likusiems artimiesiems tesiunčia

CASTORIA
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CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

Jei jūsų kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems škirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.
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Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

siuntinius ir toliau. Jų ten rel-

Gyvai domimasi
Lietuvos gyvenimu
Išeivių tarpe rodoma vis diT 

dėjančio susidomėjimo visoke
riopais gyvenimo aspektais da
bartinėje Lietuvoje gyvai gau
doma kiekviena žinia, labai 
džiaugiamasi gautomis iš arti
mųjų Lietuvoje dovanėlėmis, 
gintaro išdirbiniais, knygomis. 
Žinoma, gerai daro lietuviai at
siųsdami knygų, kurias parink
dami, kruopščiai seka, kad tai 
būtų lietuvių klasikų ir šiaip žy
mesnių rašytojų kūriniai. Aišku, 
jie ten supranta, kad propagan
dinių arba su Lietuva nieko ben
dro neturinčių leidinių, čia nie
kas neskaitytų ir nevertintų. Čia 
pat, įdomu pabrėžti, kad šiame 
kontinente nėra perdaug vietų, 
kuriose galima gauti patefono 
plokštelių iš. Lietuvos, bet jų jau? 
čiamas nuolatinis trūkumas ir 
didelė dalis tuojau išperkama, 
vos tik sulaukus naujos siuntos. 
Kaikurių plokštelių, kaip ilgojo 
grojimo, J. švedo vadovaujamo 
ansamblio pažįstamas bičiulis už 
sisakęs laukia eilės jau pora mė
nesių. Ir plokštelių pasirinkime 
tas pats, kaip ir su knygomis. 
Tuoj išgrobstomos tokios plokš
telės, kurios yra visiškai lietu
viško turinio, k.a. liaudies dai
nos, naujųjų okmpozitorių har
monizacijos ir visos kitos, kurio
se nesama sovietinių priemaišų.

Nauji paminklai
Kaune
Iki šiol gana lietuvišką veidą 

gebėjęs išlaikyti Kaunas, buvu
sioji laikinoji sostinė, po truputį 
vis įgauna daugiau svetimos įta
kos. Vilniaus radijas anąkart 
paskelbė, kad Kaune, buv. Karo 
Muzėjaus sodelyje bus pastaty
ta Vinco Kapsuko - Mickevičiaus 
paminklas. Donelaičio gatvėje, 
P. Cvirkos skvere, prieš Cvirkos 
namus, taipgi bus statomas P. 
Cvirkos paminklas. Tuos darbus 
vainikuos paminklai V. I. Leni
nui ir keturių sušaudytų komu
nistų garbei. Iš viename ‘Tiesos” 
numeryje matytų nuotraukų 
Karo Muzėjaus, atrodo, kad so
delyje labai daug kas pasikeitė, 
ištuštėjo. Prie centrinio įėjimo, 
dešinėje, dar vis tebestovi berže
liai. Vienoje nuotraukoje muzė
jaus viduje, matosi taipgi apy
tuštės salės. Prie vienos sienos, 
arčiau didžiojo bokšto, yra palai
doti keturi komunarai. “Tiesa” 
■išspausdino nuotrauką vaizduo
jančią kanadiečius lietuvius prie 
ių kapų uždedant vainikus. Žino
ma, tai įvyko ne svečių inicia
tyva.

AL Gimantas.

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
Štai geriausias pirkinys ilges
niam nešiojimui — labai pa
togios — ekstra vertingos. 
Neplyštančios Penmans dar- 
bo kojinės. Yra įvairiausių 
rūšių, tinkamų įvairios rūšies 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai 
Garsūs nuo 1868 m.
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LinksHMfo vakaras WeRande!
LAPKRIČIO 23 d., Slovakų sėtėjė 162 Hagar St.

(prieš aidus sandėlį) 
rengiamas

Kariuomenės Šventės minėjimas-vakaras
PROGRAMOJE: Šventės proga paskaita; “Kario mirtis” — ei
lėraštis; “Kaip aš į vyrus įėjau” — monologas; “Kas teisybė, tai 
iiė melas” — linksma komedija, juokingi medžiotojų ir meške

riotojų nuotykiai. Šokiai, bufetas, loterija.
Pelnas skiriamas Niagara Falls ir Wellando lietuviškoms mo
kykloms paremti. Pradžia 6.30 vai, vak. B-nės valdyba.

’ liti i i

■■III MII

Paskutinis šokių vakaras 1. ' 
prieš Adventų Hamiltone.

ROYAL CONNAUGHT HOTEL

lapkričio 30 <L, šeštadiehį, 7 vai. vak.
Parapijos Komitetas ruošia 

linksmų šokių vakarų 
su turtinga loterija ir linksma muzika.

Kviečiame visus dalyvauti. Hamiltono liet. par. komitetas.
- . z : -..................................... ■ ■- ■ - -

Aug. Valdemaras, buvęs mih. I c’eležinkelio aikštės pusės dai- 
pirmininkas, kaip rašoma viena- ■ liai apklotas geltonom plytelėm,
me laiške iš Lietuvos, tebesąs _ 
gyvas ir esąs laikomas milicijos ■ 
priežiūroje kažkur Rusijos pietų 

' Azijoje. Į Lietuvą jam grįžti ne- 
i leidžiama. Jis yra gimęs 1883 m.

balandžio 4/16 d., Tverečiaus 
valsčiuje; atkeit jau nebetoli 75 

į m. Jis esąs gerokai suvaikėjęs ir 
: rodąs tik nepaprastą pamaldu-

Ijleonora Kale'ševičtenė, Lietu
vos . operos teatro Solistė, mirė 
spalio 1 d. Pastaruoju’metu ji 
buvo pensijoje, bet dėstė daina
vimą Vilniaus Tailat-Kelpšos 
muzikos mOkyklojįe, , z ..

Ji buvusi apdovanota meda
liais “Už darbo našumą” ur “Už 
Saunų darbą Didžiojo -Tėvynės 
Karė metu 1941-1945.” Be to, 
jos ; nuopelnus, meno srityje 
Augšč. Tarybos Prezidiumas pa- 
gėfbęs Garbes Raštu.

į Snviėtū valdžia esą paskyrusi 
3 2,5 milijonų rublių bažnyčių re- 

montui Lietuvoje, praneša kom.
•f' Spaudos agentūra. Bū-
* Šią-restauruota ir atremontuota 

apie 50 bažnyčių, jų tarpe ir šv. 
Jono bažnyčia Vilniuje. Prie res
tauravimo bei atstatvmo darbų 
dirbsią apie 300 menininku.

Vilrtinje Statomi pašto perve
žimų skyriaus rūmai. Jie turėjo 
būti baigti prieš kelėris mėtus. 
“Pastato fasadas nuo gatvės ir

St

TOOTH POWDER

Ddntu milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNI US

bet kieinė — pastolių miškas. Ša
lia duobė, kur ateity turi būti tu- 
jheliS paštui vežti į traukinius”.

“Pro viršutinių pastato augštų 
langus švilpia vėjas, o viršum 
pirmo aūgšto plačių stogelių ren
kasi-tonos vandens ir pamažėle 
Sunkiasi pro sienas žemyn. Griū
na tinkas, gaubiasi parketas.. ”

(E) “Lietuvių kalbos žodyno” 
IV-sis tomas išėjo iš spaudos. Šis 
tomas turi 448 pusi, ir apima žo
džius “i” ir “j”.

NORAM D A, Que.
šios apylinkės vardas mūsų 

spaudoje retai beminimas, nes 
joje buvusi gausi kolonija, dabar 
beatstovaujama tik keletos pa
silikusių lietuviškų šeimų ir ke
leto viengungių.

Lapkričio .9 ir mums buvo ne- 
rilinė dieną, nes anglų kunigų 
vadovaujamoje R. - K. parapijos 
bažnyčioje įvyko jungtuvės mū
sų apylinkėje gyvenančių lietu
vių Vaclovo Bruzgio ir Zofijos 
Katasanovaitės. Jų džiaugsmo 
šventėje, be jo^ tėvelių p. Kata- 
sonovų, kiti giminės dėl tolimų 
atstumų negalėjo dalyvauti, tai 
tą proga juos lydėjo gausiai su
sirinkę vietos lietuviai. Gražiai 
paruoštose p. Stankų bute vai
šėse maloniai praleidome kelias 
valandas.

Džiaugdamiesi kartu su jau
naisiais bei josios tėveliais visi 
lietuviai linki jiems laimingų ir 

i saulėtų gyvenimo dienų, pasise- 
; kimo tolimesnėje darbuotėje ir 
toliau neužmiršti to lietuviško 
nuoširdumo ir vaišingumo.

Dalyvis

HAMILTON, Ont
Kariuomenės'šventės minėji

mą apylinkės valdyba rengia 
lapkričio 24 d., sekmadienį. Iš 
ryto lietuvių parapijos bažny
čioje 11 vai. iškilmingos pamal
dos su Libera, kurias laiko kun. 
dr; J. Tadarauškas. 5 vai. p.p. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
58 Dundurn St. N., įvyks pats 
minėjimas. Programoje paskaita 
ir meninė dalis, kurią išpildys 
sol. A. Ščepavičienė, aktorė E. 
Dauguvietytė - Kudabienė ir V. 
BabCėko akordeono studijos mo
kiniai.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti šiame 
minėjime pagerbiant tuos gy
vuosius ir mirusiuosius savano
rius - kūrėjus, kurie iškovojo 
Lietuvai laisvę ir suteikė mums 
laimę 22 metus gėrėtis neprikišu 
somos valstybės gyvenimu.

Apylinkės v-ba.
Paskutinis šokių vakaras prieš 

adventą. Lapkričio 30 d;, šešta
dienį, 7 vai. v. Royal Connaught 
Hotel gražioje salėje parapijos 
komitetas ruošia linksmą, įdomų 
šokių vakarą su Įvairiais margu
mynais. Šokių metu įvyks bazaro 
fantų traukimas ir kita turtinga

i

|Tuoj padarys jūsų 
tkvapa malonų. Pa
ėdęs apsaugoti 
^dantis nuo gedį- 
:mo ir Išlaikys jūsų 
dantis gražiai bal
dus.

Atsiminkit — vei
kia dvigubai il
giau už dantų 

pastą.

Wu^itikite^S^^kil^I
■ VA;1-' - ■- ': ■ • a*4 ■ •su;^ąyąįgin^inemi.s

rert ^š&ęnmSais.;

Ųžši^kykjte< įaustai

EDMONTON Alta.
Edmontono Lietuvių Bendruo

menės visuotinis susirinkimas 
įvyko spalio 20 d. Lietuvių Na
muose. Susirinkimas praėjo la
bai sklandžiai ir vieningai po 
trumpu diskusijų į ir prakalbų 
buvo išrinkta nauja valdyba: J. 
Augis — pirmininkas, Dr. B. Vi
dugiris — vicepirm., Dr. J. Pi
lipavičius kultūros ir švietimo 
reikalų vedėjas, V. Nastajienė 

ir B. Bajorienė iždi
ninkė. ?

Uždarant susirinkimą buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas ir 
palinkėta naujai valdybai nenu
ilstamos darbuotės Tėvynės la
bui.

J.E. vysk. A. Jordan lapkričio 
3 d. lankėsi Edmontono lietuvių 
Namų koplyčioje. J.E. buvo iš
kilmingai sutiktas su bažnytinė
mis apeigomis. J.E. atlaikė šv. 
Mišias, pasakė pamokslą ir su
teikė Sutvirtinimo Sakramentą, 
taipogi kartu atliko kanonišką 
vizitaciją Lietuvių- Misijos kolo
nijoje.

loterija. Kviečiame dalyvauti 
skaitlingai. Galėsite linksmai 
praleisti laiką ir linksmai pašok
ti. Parapijos komitetas.

Nauji NF nariai Vėl 4 tautie
čiai paskyrė po $100: Viktorija 
Langwieder - Bugališkytė, Bud- 
nikienė Joana, Plaušinis Vikto
ras iš Caistor Centre, Ont., ir 
Pleskūnas Jonas. Kviečiame ir 
maloniai prašome visus lietuvius 
prie šio gražaus tautinio darbo 
prisidėti. Juk šimtas, kitas dole
rių mūsų padėties nepakeis 
(ypač, kad tie pinigai nedovano- 
jami), gi jei 6 ar 7 šimtai lietu
vių tuos pinigus sudėsime į vie
na vietą, galėsime įsigyti gražią 
tautinę nuosavybę.
Anksčiau po šimtinę pažadėję, 
praėjusią savaitę juos įnešė į NF 
kasą: St. Kačinskas, J. Dockaitis 
ir Kriaučiūnaitė Rūta (2 m.). 
Ačiū geriesiems Kriaučiūnams 
iš Fruitland, Ont., kurie patys 
yra NF nariu nuo 1956 m. rugp. 
7 d., o dabar dar ir savo vientur
tę Rūtelę įrašė. J. Dockaitis įteik 
damas čekį rimtai pareiškė, kad 
netolimoje ateityje savo įnašą 
padidinsiąs iki $500.

Julius Budnikas, kuriam, be
rods. prieš pora metų Stelco bu
vo sunkiai sužalota koja, vis dar 
gydosi ligoninėje Toronte. Į Ha
miltoną atvažiuoja tik savaitga
liams.

Ilgesnį laiką būdamas ligoni
nėje jis išmoko dirbti gražias pi
nigines, moteriškus rankinukus 
ir panašius rankdarbius meniš
kai juos inkrustuodamas. Jis gau 
na 75% buvusio uždarbio, o be 
to, ir už savo rankdarbius, kurie 
ypač patinka moterims, prisidu
ria.

Bėda prispaudė mielųjų Paši
lių jauną šeįjgą.. Vacys Pašilys 
jau kelinti metai kovoja šu cuk-

Jankūnui, 31 Stirton Avė.
Hamiltono ateitininkai jau bai-. 

gia tvarkyti liet biblioteką ir ji 
pradės veikti lapkričio 24 d. Bib
liotekai įsigyta antra nauja piri
tą ir ji papildyta naujomis kny
gomis. Bibliotekos valdytojai 
prašo visų ■ hamiltoniečių, kurie 
turėtų atliekamų perskaitytų 
knygų bei žurnalų, paaukoti šiai 
liet, bibliotekai. Taip pat prime
name visiems skaitytojams, kad 
biblioteka bus atidaryta kiek
vieną sekmadienį po 11 vai. pa
maldų. Ji randasi parapijos salė
je, bibliotekos kambaryje.

Spaudos kioske galima gauti 
įvairių lietuviškų kalėdinių at
virukų. Šiuo metu kioskas turi 
Įvairių knygų vaikams bei jau
nimui: “Saulės vestuvės”, “Viš
tytė ir Gaidžiukas”, “Karalaitės 
Gintarės ilgesys” ir daug kitų. 
Taip pat kioske galima užsipre
numeruoti arba atnaujinti įvai
riu laikraščių bei žurnalų: “Tė
viškės Žiburių”, “Draugo”, “Ai
dų”, “Ateities”, “Kario”, vaikų 
laikraštuko “Eglutės” ir kt. Spau 
dos kioskas šiuo metu atidarytas 
kiekvieną sekmadienį po visų 
Mišių, būtent po 9 vai., 10 vai. ir 
11 vai. pamaldų, parapijos salėje. 
Visais spaudos reikalais prašo
me kreiptis tiesiog į kiosko vedė
ją J. Pleinį, 87 Sanford Ave., S., 
telef. JA. 9-5129. J. P.

didėlis Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimas St. Čatharinėje!

įvyksta lapkričio 23 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
jaukioje slovakų salėje Page - Welland kampas.

Atvyksta iš Toronto pilname sąstate

Programoje naujos lietuviškos dainos ir ištraukos iš operų. 
AKTUALI, KARIŠKA PASKAITA.

{vairūs kiti priedai ir puikus bufetas. Tikrai geras šokių orkestras.
Širdingiausias ramovėnų kvietimas visam Niagaros pusiasaliui! Torontui, Hamil
tonui, Bufalui ir Ročesteriui — pas ramovėnus! Pelnas — Lietuvos karo inva
lidoms paremti. /

“Ramovės” valdyba.

šokiu vakaras
įvyks LAPKRIČIO 23 D,, ŠEŠTADIENĮ, gražioje Odd Fellows 

Temple salėje, 555 Dundaš St. (kampas William St.)
Turtinga loterija, bufetas su visų rūšių gėrimais ir kt. 

Pelnas ■— gyviesiems Sibiro kankiniams sušelpti. 
Pradžia 7.30 vai. vak. E.S.T.

Savo atsilankymu pa remsime Sibiro lietuvius ir pagyvensime lietuviška nuotai
ka, pbddinūosime karišku dainą ir pasikeisdami įspūdžiais iŠ Nepriklausomos 
Lietuvos ir jos kariuomenės gyvenimo. Plačiau žiūr. "TŽ" praeitą numerį.

Lauksime Šalpos Komisija.

Lietuviai pasaulyje

Namą savininkų dėmesiui!
^Kūrenimo sezonas čia pat. Ar išvalyta ir paruošta žiemai kros
inis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK ROOFING & HEATING CO.
69 NAPIER. HAMILTON, ONT. TEL. JA. 7-6281

Vyru rubliu siuvėjas 
... HARRY’S CUSTOM TAILORING 
Geriausios medžiagos vyriškiems kostiumams pagal naujausią 
madą. Ilgametė praktika Vilniuje. Kaune, Šiauliuose. Didelis 

pasirinkimas gatavų kostiumų pigiausiomis kainomis. 
Kalbame lietuviškai, vokiškai, lenkiškai ir rusiškai.

Modern Furrier’s Building,
24^ King Street West, Hamilton, 

Telef. JA. 9-1844

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 
siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
Jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų rūbų bei 
maišto siuntinius. Muitas Ragai Ukrainskos Knyhos nusta
tytas kainas.
Pas mus golrte įsigyti gefiousios rūšies onglilkos dryžuotos medžiogos, odi
nių kUrtkių, botų su koitiukois, odos ir kitų dalykų pigiousiomis koinomis.

Toio pot galime pasiusti iš Kanados oro t -*sru lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas Iš Švedijos ***A»<*A nnkietėlius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 *g. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; šveicariš
kas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Telefonai JA. 9-9S70.
Darbo valandos nao 10 vai. ryto ik! 7 vii. vakaro kasdien, Hskynn

Po pamaldų įvyko iškilmingas 
J. E. priėmimas ir pagerbimas 
salėje, kur Edmontono ir apylin
kės lietuviai surengė iškilmin
gus pietus. J.E. sveikino L.M. 
vedėjas kun. I. Grigaitis, bažny
tinio komiteto pirmininkas Dr. 
J. Pilipavičius, moterų atstovė 
P. Zaleskienė ir L. B-riės vardu 
pasakė gražią kalbą Dr. B. Vi
dugiris.

J.E. vysk. A. Jordan pasigerė
jo ir buvo sužavėtas liet, veik
la Edmoritone. Pasakęs nuošir-į* „ T.I raus liga. Jis dirba stelco ir yra i šeimos maitintojas. Prieš kelis 

mėnesius susirgo p. Pašilienė — 
visą laiką turį gulėti lovoje dėl

džią kalbą iškeldamas ir primin
damas iš Lietuvos praeities gar
bingus įvykius, palinkėjo ir to
liau likti gerais patriotais ir ka
talikais.

Po to buvo padaryta staigme
na kun. Grigaičiui. Edmontono 
ir apylinkės lietuviams suauko
jus pinigų, Lietuvių Misijos baž
nytinio komiteto pastangomis 
buvo nupirktas šaldytuvas ir iš
kilmingai įneštas į iškilmių vie
tą. Kun. I. Grigaitis pasveikin
tas L. B-nės vardu J. Augio ir 
Dr. J. (Pilipavičius perskaitęs 
aukotojų sąrašą dar įteikė kartu 
su sąrašu $50 kas liko nesunau
dota dovanai. Kun. I. Grigaitis 
padėkojo visiems aukotojams ir 
rengėjams širdingai pasidžiaug
damas tos mažos lietuvių bend
ruomenės vieningumu ir darbš
tumu.

A.a. Vincentas Rudinskas lap
kričio 4 d. atsiskyrė Su šiuo pa
sauliu. Velionis gimęs Lietuvo
je Strurribgalvės km. Būdviečių 
valse., Seinų apskr., atvyko į Ka
nadą 1930 m. Gyveno su savo 
broliu Antanu Wildwood ir tu
rėjo ūkį gražiai gyvendami. Ve
lionis buvo 62 m. amžiaus, visuo
met linksmas, malonus ir drau
giškas lietuvis. Noriai dalyvau
davo lietuviškuose parengimuo
se ir parhaldosė. Jo laidotuvės 
įvyko lapkričio 9 d. Edmontono 
kapinėse. Paskutinę pagarbą ati
duoti susirinko skaitlingas bū-

didelių kojos kelių skausmų. Iki 
šiol gydytojai nieko negalėjo pa
dėti. Mielieji Pašiliai auginą sū
nų ir dukrelę ir gyvena 69 Erie 
Avenue.

Linkime pp. Pašiliams ištver
mės ir tikime, kad ir jų. gyveni
mo niūrūs debesys greit išsi
sklaidys. Sk. St.

Bankelis Talka visiems savo 
nariams išsiuntinėjo naujai išra
šytus draudimo polisus ir sąskai
tų ištraukas pasitikrinimui ar 
atitinka nario knygelių įrašai su 
banko vedamomis knygomis. Pa
sirašytus lapelius reikia grąžin
ti Revizijos komisijos pirm. A.

TILLSOHBURG, Ont.
Ūkininkų Klubas ruošia šokių 

vakarą, šį šeštadienį, lapkričio 
23 d., Columbus salėje, 7 vai. v. 
Bus įvairūs gėrimai ,geras or
kestras ir proga visiems pasi
linksminti. Maloniai kviečiame 
iš visų apylinkių tautiečius skait
lingai atsilankyti. Rengėjai.

Evangelikams mirusiųjų minė
jimo pamaldos su šv. Komunija 
bus .laikomos lapkričio 24 d. 7 
vai. vak. pas Frank Pūką. R.R. 1, 
Straffordville, Ont.

Kun. L. Kostizenas.
Šešt. mokyklos tėvų komiteto 

lapkričio 9 d. parengimas - šo
rys lietuviu, tiek laidotuvių kop- ■ kiai buvo labai pasisekę. Daly- 
lyčioje rožančiui, Šv. Alfonso; vių buvo gausu, nuotaika links- 
bažnyčioje ir kapinėse. Gedulin-; ma, šeimyniška. Gauta $122 gry- 
gas pamaldas atlaikė iškilmin- j no pelno. Jis bus panaudotas ap- 
gai ir kapinėse atsisveikinimo į fnokėti už mokyklos patalpas ir 
žodį tarė kun. I. Grigaitis.

Po to įvvko gedulo pietūs pa- iams. Rengiant šį parengimą 
gal lietuvišką tradiciją Lietuvių j gauta daug moralės ir medžiagi 
Namų patalpose. Juos iškėlė ve- nės paramos iš Liet. Bendruome- 
lionio brolis Antanas dalyvau- nės apvlinksė valdybos ir Ūki- 
įant virš 100 žmonių. ; ninku klubo kaikurių narių. Vi-

Ilsėkis Vincentai šioje svetin- j siems padėjusioms nuoširdi pa
goję Kanados padangės žemėje, j dėka. Taip pat visuomenei už 

Kor. gausų dalyvavimą. Tėvų k-tas.

kitiems šešt. mokyklos reika-

VYKSTANTIEMS Į ROCHESTER;!
Aplankykite lietuvišką 

“NIAGARA” RESTAURANT
1034 Hudoson Ave., Rochester 21, N.Y. Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

talkoje:.
Indėliai, paskolhs lt nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. LCūgnikui, tėl. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

aledines
atvirutes

Tinka 
netik pasveikinti 

savo prietelius ir draugus 
šiame kontinete, bet jos tinka siųšti 

ir į Lietuvą pasveikinant 
švenčiu proga. 
Kaina 10 et.

Užsakymus su pinigais siusti: 
SP. B-VĖ “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. West, 

Toronto 3, Ont., Canada.

Iš Sibiro į Čikagą atvyko pir
moji lietuvė tremtinė Monika 
Gaučienė su 16 metų dukra Rū
ta ir 13 m. sūnumi Romučiu. V. 
Gaučys, kaip JAV pilietis atvyko 
į JAV 1946 m., o šeima 1948 m. 
iš Gelindėnų km. Alsėdžių valse, 
buvo išvežta į Sibirą. Vyrui jų 
adresą pavyko sužinoti tik 1955 
m. Po ilgų intensyvių rūpesčių, 
pasiekus net patį Chruščiovą, 
jiems buvo leista išvyktu

Gaučienė suminėjo Sibiro miš
kuose mirusius: jos vyro motiną 
Gaučienę, K. Mikalauską iš Al
sėdžių, Votą iš Kalvarijos, Vait
kevičių nuo Rietavo. Išmirę 
dauguma senesniųjų žmonių.

Juozas Rajeckas, Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone Charge

KnygU' išpardavimas

Gabijos leidykla skelbią pigųjį knygų 
išpardavimą iki gruodžio 31 dienos.
Aleksandrijos šetkas. Haufo pasakos.......................
Anapus teisybės. Ant. Gustaičio humor, eilėr. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušio apysakos . ... ......i.;. 
Antanina Dambrauskaitė. Monografija .....................
Audra Žemaičiuose. VI. Andriukaičio apysaka 
Baltasis Vilkas. K. Binkio eiliuota pasaka ......
Barono Miunchhauzeno nuotykiai. G. A. Buerger .... 
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d’Affaires ad interim, pereitos 
savaitės pradžioje persikėlė į pa
siuntinybės butą, o velionio 
min. P. Žadeikio našlė su duk
ra išsikraustė iš pasiuntinybės 
Į privatų butą.

Niujoriio tutiiiinkų tarpe kilo 
nesusipratimas dėl atstovavimo 
ALTo skyriuje. Kaip jau “TŽ” 
buvo minėta, naują vadovybę 
renkant du tautininkai iš posė
džio išėjo, protestuodami dėl so- 
cialdemokra^į. atstovo. Likusieji 
tada į valdybą išrinko du posė
džio rieaplėidusius tautininkus— 
J. Tysliavą ir Vyt. Gedgaudą, o 
pirmininku išrinko Tysliavą. Da
bar tenykščių dviejų Tautinės 
Sąj. skyrių pirmininkai—J. Cin
kus ir V. Abraitis — paskelbė, 
kad nei Tysliava nei Gedgaudas 
neturėję tautininkų organizacijų 
įgaliojimų. Kadangi socialdemo
kratai visdėlto nenominavę į Ta
rybos valdybą kvestijonuojamų 
asmenų ir kadangi kitos srovės 
nekultūringos soc. dem. atstovų 
elgsenos neužgirs, tai tautinin
kai nutarę ALTe dalyvauti ir 
paskyrę 4 savo atstovus: J. Gin- 
kų, Alf, Koncę, Vyt. Abraitį ir 
Petrą Paprocką, pirmininko vie
tai siūlydami Koncę,

Padėtis susidarė komplikuota 
ir be abejonės nemaloni Tyslia- 
vai su Gedgaudu. Ką tie paša- N 
kys, bei ALTas,

J. Bajerčiūs pasitraukė iš JAV 
LB Čikagos apygardos pirminin
ko pareigų ir iš valdybos. Vice
pirmininkas Tėvas j. Borevičius 
išvyksta gyventi į Montrealj. Jų 
vietoj i valdybą turi įeiti Jero
nimas Ignatonis ir Jonaa Švedas. 
Tuo tarpti žtjjygarddš pirmininko 
pareigas eina Vyt. Radžius.

Vytautas Alseiką iš Clevelah- 
do nūvykbrl Lo^' An'geles irįčia 
bando įsikurti.
AUSTRALIJA ' į

Petras Pilka - Pilkalnis, ku
riam KLB Kulfcūfoš Fondas vai
kų literatūros konkurse pasky
rė $100 dovaną už pasakas, gyve
na Sydneįiuje. Jo pasakos yta 
gerži pažįstamos, nes jos dažnėi 
telpa “Mūsų Pastogėje”, -reih.

Siuntinių agentūrų Australi
joje įsteigė ir lietuviai. Bene pir
masis buvo Melbourne lietuvių 
spaudos kiosko vedėjas N. Bret
kūnas. Šiandieną jis sėkmingai 
atstovauja Tazab bendrovę Loh- 
done, kuri, tur būt, bus viena di
džiausiu tokio pobūdžio įmonių 
pasaulyje. Tą pačią Londono 
bendrovę atstovauja ir žinoihi 
Svdnejaus lietuviu verslininkai 
M. Petronis ir J. Daubaras^ ■fir
mos Hillcrest Trading Co. ali
ninkai. Vieną didžiausiu tokių

dažniausiai pačių siuntėjų JMt- 
pirktas prekes persiunčia pėr 
Švediją, ši agentūra savo sky
rius turi 9 Australijos miestuo
se. Veikia dar apie dešimts kitų 
lietuviu verslininkų vedamų 
siuntinių agentūrų it vis dar 
steigiamos naujos. Aštrėjanti 
konkurencija agentūrų tarpe 
apsčiai apmokamais skelbimais



TeViifcts žtBVftiA:

ULSTnnHIIKAS
mos reikalų tvarkytoja, bet ir gera tarn;

Laiko srovė mus blaško, lyg 
šipulėlius beribėje jūroje. Teft 
plakasi milijonai pavienių asme
nų ir tautos, kurioms likimas 
taip nepastovus. Tarp šios die
nos ir rytojaus yra uždanga. Ir 
juo ilgesnis laikotarpis prieš 
akis, tuo uždanga storėja. Ir ge
nijai savu žvilgsniu jos pradur
ti nesugeba, nes pernelyg daug 
nežinomųjų mus nuo ateities 
skiria.

Ir jei kas būtų Lietuvoje gar
bingojo sukaktuvininko paklau
sęs ar jo pasąmonėje dilgtelėja, 
kad vėl jis atsidūrė ilgoje išeivi
joje, tolimame, tropikiniame 
Madagaskare? Klausinio pašaipa 
hėpalydėjus, nieko tikro nebūtų 
buvę tarta. Jau Vien žmogaus 

^polinkis geriau tikėti į ką gėrės- , 
nio, nenotas skirtis su savuoju 

t -mielu kraštu pasmerkia galimy- 
“tbę kur tari, ttž pusiaujo vienišu 

žvilgsniu mėti į šiaurę, į Lietu
vą, kuriai daug, aukojo ir nema
žai patarnavo. Vispusiškas talen
tas nevienoje Srityje paliko gi
lių pėdsakų, kurių ir laikas ne- 
išdildys. Gal ir pats sukaktuvi
ninkas laiko savo kaikuriūos už
davinius ne visuotinai atliktus, 
nes tikrovė Užkirto. kelią. Gal iš 
malgašų žemės jis vis labiau bė- 
įdumbaričiomis akimis Be palio
vos žvalgosi į tėvynę, bet per 
tiek mėtų į ją Vedantis takėlis 
heplatėja. Gal kartais jam atei
na mintis, kai jauriešnieil palfiž- 
taj, kaip gera savame krašte gy
venti ir mirti.. ..

Anuometinis maištininkas 
prieš likimą ir imperiją, kovoto
jas už lietuvių tautos laisvę, vie
nas LiėtūVbš atkūrėjų, mūšasiš 
valstybininkas, visuomeninin
kas, organizatorius patampa ne- 
lemties kaliniu. Jo sveikata dar 
tvirta, jis neihaldąųja paramos 
savo duonai, bet trūksta gali
mybės tęsėti užsimojimuose: pa
likti naujus neišdildomus pėd
sakus ir pagilinti- anuos, kurie

jau patapo ne tik sukaktuviniais, 
bet fr istoriniais.

Aūfftaitijos lygumose
Kai 1882. 11. 20 d. pasaulį iš

vydo Ernestas Galvanauskas, ■ 
buto nyku Augštaitijos lygumo
se. Neseniai panaikintoji bau
džiava daugeliui paliko skaudų 
likimą: nei žemės, nei laisvės.

savo vardą buvo praradęs — pa
vadintas Sievero Zapadnyj kraj 
^— patikėjo savo valdiniams, lyg 
koloniją. Palyginti nedaug jų 
tebuvo^ bet jie buvo susodinti 
kryžkelėse, kad Viską girdėtų ir 
matytų. Valsčius, mokykla, mo
kesčių įstaigos, degtinės mono
polis, valstybiniai turtai jų ran
kose. Ir visagaliam ne taip jau 
sklandžiai vyksta kraštą “valdy
ti”.-Valdyti tuos, kurie neturi 
Kfuošavybės, laisvės ir net sėvo 
rašto.

Jo tėviškė Zizonių kaimas, pri
klausė Čipėnų valsčiui. Gatvė 
ilga, pavasarį ir rudenį dumbli
na, Sunkiai pravažiuojama, kaip 
it daugelyje lygumos kaimų. Ir 
tėviškės sodyba būtų, kaip ir ki
tos, jei neišsiskirtų milžiniškais 
ąžuolais, dideliais sodais, skait
lingais bičių aviliais ir akį at
kreipiančiu gandralizdžiu.

Ūkis nedidelis, bet ir tas iš jo 
išėjusiems neatidalintas. Kai 
rižttijieji įnamiai vis iš gandraliz
džio buvo imami, 6 jų buvo 3 
sūnūs ir 3 dukros, tėvams kyla 
nelengvas klausimas, ką veikti? 
Ūkyje palikti — padaryti sklypi
ninkais. Į mokslus leisti? Iš ūkio, 
kai į šalį atmokė j imus reikią 
kamšyti? Ir jie nelengvai buvo 
Sutaupomi, nes žemės ūkio gami
nių kainos buvo žemos, o perka
mųjų — pradedant druska, sil
kės ar adatos galva, buvo augš- 
tds. Visų ūkininkų pajamos ap
gailėtinai mažos.

Ona Žukauskaitė - Galvanaus- 
kienė karta grįždama iš Vabal
ninko Šv. Onos atlaidų, kai .pa
mokslininkas ragino: “Nekrauki
te turto, kuris sunyksta. Moky
kite vaikus, nes mokslo ir di
džiausias priešas negali atimti”,

—"Mano mėgiamiausi------ ---------- —

kalbina vyrą Jurgį: “Žiūrėk, Er- 
nasėiukas stiepiasi. Reikėtų į 
mokyklą leisti”.

Jurgis Galvanauskas apsišvie
tęs, anuomet trimis kalbomis 
kaligrafiškai rašęs, pasižymėjęs 
nepaprastu tvarkingumu, sąži
ningumu, tačiau daugiau laiko 
skyręs visuomeniškiems reika
lams, kaip savo ūkiui tvarkyti, 
pagalvojęs atsako: “Vieną išmo
kysime, o kitiems vėjo sparnus 
prisiusime”.

Jis puikiai žinojo ne tik ištek
lius, bet ir politines kliūtis vals
tiečio sūnui eiti mokslan. Ir kai 
Vabalninke buvo pradžios mo
kykla baigta prasidėjo vargas. 
Patekti į artimiausią Panevėžio 
gimnaziją, nors buvo gerai pasi
ruošęs, tiesiog beviltiška. Teliko 
tolimoji Mintauja. Netrukus vie
ni vargai tėvams baigėsi, kiti 
prasidėjo. Augo Ernestas, bren
do ir niršo. Ir kai jis pradėjo ne 
tiek žmonėms aiškinti, bet vado
vauti, prieš rusą stoti, tvarkin
goji tėviškė su didžiais ąžuolais 
ir plačiaisiais sodais patenka 
■žandaru dėmesin.

gis buvo kantrus talkininkas. Be 
priekaištingo žodelio išvažiavęs 
į Mintaują rogėmis maistą vežti, 
o grįžta ratais.

Ernestas matė namiškių padė
tį. Ketverius metus mokėsi Va
balninko pradžios mokykloje, 
porą metų privačiai ruošėsi gim
nazijai. Mintaujoje įsėdęs į rea
linės mokyklos suolą ne tik tam
pa vienu pirmųjų mokinių, bet 
netrukus kitus beruošdamas ir 
sau duoną užsidirba.

1902 m. apleidžia realinės mo
kyklos sienas Mintaujoje. Anuo 
metu ji buvo gerai tvarkom^ 
tačiau pasižymėjo žymiai dides
ne laisve, kaip Panevėžiškė.

Jau subrendęs vyras, su bran
dos pažymėjimu, atsiduria Pet
rapilyje. Ten ir lietuvių studen
tų daugiau, ir nuotaikos skirtin
gos. Imperijos sostinė. Jis bando 
laimę Kalnų institute. Ten at
ranka buvo ypač aštri ne tik 
mokslo, bet tautiniu ir tikybi
niu požiūriu. Iš 300 įstojaričių 
tegalėjo būti tik 6 katalikai, ku
rių apsčiai atvykdavo iš Lenki
jos laimės bandyti.

Institutas populiarus, kai iš 
tūkstantinės minios, kurioje ne
mažai kitų mokyklų studentų 
uniformų mirguliavo, tepriim- 
davo kuklų skaičių.

Žinomas “sietas”, instituto fi
zikos profesorius paklausė Er
nestą:

— Iš kurios mokyklos?
— Ką tik baigęs Mintaujos 

gimnaziją.
* — Žiūrėk, Mintaujos gimnazi

ją baigęs ir nori institutan pa
tekti — pašaipiai profesorius pa
stebėjo. Ir egzaminų metu ne 
kuklusis Mintaujos auklėtinis, 
bet profesorius iš mintaujiečio 
sulaukė pastabos, kai greičiau
sia tyčiomis jis davė klaidingą 
fizikos uždavinį.

Iš šalies žiūrint rodėsi, kad 
vyras iš Žizonių užsivilkęs gra
žią instituto uniformą jau apsi-

Kultūros ir knygų pasauly
kartūnai”

FRANK FOG, gimęs "Hamleto pilies šešėlyje7' 
Elsinore, Danijoje, 1932 m. baigė Ontario Me
no mokykla, kaip diplomuotas skulptorius. Hu
morui betgi jis pasirodė talentingesnis ir rado, 
kad lėngViou valdyti plunksną nei skulptoriaus 
kaltą.
Tai viėrtes iŠ piešinių serijos, paruoštos John 
Labott Limited, siekiančios paskatinti susido
mėjimų Kanados menininkais.

Jau pats laikas Išsiųsti giminėms Į tė
vynę maisto siuntinius, kad pasiektu 

iki švenčių.

Mazar Trading Co. 
863 Queen St W-> Toronto, Ont 

Telefonas EM. 3-5520
Pasiūlo jums pigiausiomis kainomis pasiųsti maisto siun
tinius negu kitur. Štai vienas iš kainų pVz. kur įeina mui
tas pašto išlaidos ir leidimas:

20 svarų cukraus .....$1 1.30
20 švarų taukų ......... $18.95
20 svarų ryžių ........... $12.55
20 svarų kv. miltų ..... $10.60

Maisto siuntiniai pristatomi gavėjai per 3-4 savaites ir 
gavėjas nemoka nieko už siuntinį.

PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES TfcVYNĖJE, pa
siųsdami NAUDINGĄ DOVANĄ—SIUVAMĄ MAŠINĄ. 
Geriausios ŠVEDŲ gamybos kojinė siuvama mašina spe
cialiai nupiginta kaina iki Kalėdų TIK $190, kur įeina 

muitas ir visos persiuntimo išlaidos.
SIUNČIAME IR JŪSŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS, tu
rime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, odos, ske

petaičių ir įvairių reikmenų tinkančių siuntiniams.
DABAR GALIMA SIŲSTI maisto siuntinius iki 40 svarų 
į Lietuvą ir į Sibirą. SIUNČIAME ir vaistus oro paštu. 
Mes suteikiame pritytusį, sąžiningą ir patikimą patar
navimą. Siuntinių pristatymas 100% garantuojamas. Vi

sos pažymėtos kainos yra kanadiškais doleriais.

pakartotiną 1 
politinę išeivi; 

Ūbos ir pinigų.

lietuviška 
RADIO PROGRAMA 

TORONTE

"Tėvynės 
Prisiminimai"

Emestas matė anuometinę tik
rovę. Ji daugelį klausimų jaih 
kėlė. Jis ieškojo atsakymo jau 
būdamas gimnazijos suole, ir 
jau tuomet griebėsi įvairių leis
tinų priemonių bei priedangos 
savo veiklai. Susirinkimai, teat
ro parengimai, suvažiavimai ir 
net pobūviai susieti su politiniu 
tikslu pagerinti lietuvių tautos 
padėtį. Kai Rusijoje prasidėjo 
neramumai, stud. Ernestas veik
liai įsijungė revoliuciniame są
jūdyje šiaurinėje Lietuvoje. Sos
tinės gyvenimas ir studento uni
forma jo nėatitolino nuo savųjų 
ir visos tautos reikalų Atostogų 
rnetu jis sutelkia nemažą būrį 
talkininkų, kurie buvo ramsčiais 
revoliucijos metu .Jo šūkis: te- 
apleidžia rusai Lietuvą. Lietu
viai tebūnie šeimininkai savo 
valsčiuje, mokykloje ir kitų rei
kalų tvarkyme. 1905 m. iš Pet
rapilio iškviestas Čipėnų vals
čiaus visuotiniam suvažiavimui 
vadovauti. Ten padaryti nutari
mai buvo užgirti ir dalimi pri
imti Didžiajame Vilniaus Seime

Valsčiaus gyventojų - valstie
čių sambūriai davė pradžią jc 
įkurtai valstiečių sąjungai, ta 
čiau grįžęs iš užsienio jos jau at
pažinti negalėjo ir prie savo vai
ko nepritapo.

Veiklus dalyvavimas ne til 
šiaurinėje Lietuvoje, bet anuo
metiniame Vilniaus Seime ir ki
tuose platesniuose lietuviškos 
veiklos baruose rusui buvo ne
pakenčiamas. 1906 m. suimamas 
Žandarai grąso tėviškę sunaikin
ti. Rusui klusnioji dvarininkija 
siūlo Onai ir Jurgiui Galvanaus
kam pasirinkti bet kurį, nors ir 
stambiausi dvarą norėdami su
kompromituoti Ernesto revoliu
cinę veiklą.

Iš kalėjimo už užstatą paleis
tas vėl suimamas, kai rusai pa
tyrė, kad Ernestas kandidatuoja 
į antrąją Dūmą. Išsilaisvinęs iš 
kalėjimo patyrė, kad jam gresia 
trėmimas į- Sibirą. Sprendimas 
ir pasiruošimas išvykti iš Rusi
jos. Motinos mergautine pavar
de — Žukausku prisidengęs at
siduria Suomijoje. Ten porą me
tų gyvendamas atsidėjo publi
cistiniam darbui lietuvių atgi
musioje spaudoje ir rašymui po
puliarių knygelių įvairiais klau
simais.

Jo viltys vėl atgaivinti studi
jas Kalnų institute nuėjo vėjais. 
Suomijoje prasidėjo suėmmai. 
Vienintelis kelias jam telieka — 
politinė išeivija vakaruose. Ne
mokėdamas prancūzų kalbos nei 
žodžio, 1908 m. iš naujo pradeda 
studijas Liėge, Belgijoje ir jas 
vainikuoja kalnų ir elektros inž. 
diplomais. Jau bebaigiąs Rusi
jos kalnų institutą turėjo tuos 
pat dalykus vėl išklausyt vaka
ruose. Tik tuomet jis suprato 
skirtumą tarp rusų anuometinės 
mokslinės platumos ir vakarie
čių gilumos. (B. d.)

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
nuo 12 vai. dienos iki 1 vai. p.p. 

iš Toronto Radio Stoties 
ČKFH banga 1400.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

132 Havelock Str., Toronto 5, Ont. 
Telefonas LE. 4-1274.

Norėdami suteikti įvairias žinias, pasveikinti savo drau
gus, pažįstamus, gimines vedybų, gimimo dienos, vardinių 
progomis, be to, pareklamuoti naujai atidarytą biznį ar 
pareklamuoti jau esantį skambinkite telefonu LE. 4-1274.

DANRAY 
SHOES STORE

1229 DUNDAS Str. W., TORONTO
Telefonas LE. 2-210S

Artinasi Kalėdos!
Jaša giminės laukia 

nekantriai. 
\ *

Ateitininkų Federacijos vado
vybė: Federacijos Vadu penke- 
riems metams perrinktas Simas 
Sužiedėlis.

Federacijos valdyba pirmame 
posėdy spalio 29 d. Federacijos 
dvasios vadu sekančiai kadenci
jai pakvietė Tėvą Vikt. Gidžiū
ną, OFM. Generaliniu sekreto
rium išrinktas kun. Vikt. Dabu- 
šis. Pagal Federacijos konstitu
cijos §17 Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos referento pareigos pa
vestos Stasiui Lušiui, Studentų 
S-gos—dr. Vyt. Vygantui, Moks
leivių S-gos — Juozui Baužiui.

Ateitininkių Tarybai vadovau
ti, o taip pat referente ateitinin
kių moterų ir mergaičių reika
lams pakviesta Renata Alinskie- 
nė, rinkimuose praėjusi pirmą
ją kandidate į valdybą.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
At-kų Šalpos Fondo valdytojas 
prel. J. Balkūnas.

Ateities redaktoriui Juozui 
Baužiui išvykus tarnybos reika
lais į Čikagą, laikinai vyr. re
daktorium pakviestas Pranas 
Naujokaitis.

Art eitis išleidžia šv. Pijaus X 
gyvenimą ir darbus. Federacijos 
Valdyba prašys visus ateitinin
kus šią knygą įsigyti ir prisidėti 
prie jos išplatinimo. Tuo būdu 
ir šiais metais ateitininkai prisi
dės prie Federacijos Valdybos 
skelbiamo piniginio vajaus.

Liet. Inž. ir Architektų Met
raščio red. K. Krulikas praneša, 
kad “vis tebetrūksta mažiausiai 
$250, kad šį didžiulį kultūrinį - 
istorinį inžinierių šeimos veika
lą atiduoti į spaustuvę”. Iš virš 
1.000 liet, inžinierių ir architektų 
gyv. laisvajame pasaulyje savo 
paramą iki šiol prisiuntę tik 170. 
Jis dar kartą prašąs kolegas pri
siųsti bent minimum $3 už pre
numeratą. Prefiumerata ir savo 
trumpas biografines žinias siųsti 
šiuo adresu: K. Krulikas, 160 
Hendrix St., Apt. 5, Brooklyn 7, 
N.Y., USA.

Dail. Povilas Puzinas paskel
bė viešą pareiškimą, kad jis ga
vęs pastabų iš eilės lietuvių, 
kam, būdamas “Liet. Dienų” me
no redaktorių, praleidęs spalio 
mėn. Nr. straipsnį apie iš Jur
barko kilusi skulptorių William 
Zirach, kuris Congressional Re
cords (84th - 2nd session, June, 
1956) figūruoja kaip dalyvavęs 

nrih I.u... ■■ ■■■ idiutį
MES PATARNAUJAME!
Gaminame visų rūšių GUMINIUS ANTSPAUDUS ir SPAUS
DINAME VISOKIUS KOMERCINIUS SPAUSDINIUS: biznio 
korteles, laiškų blankus, vokus, vestuvių pakvietimus ir Lt.

Dėl greito patarhavimo kreipkitės į ’

Ontario Stamp & Printing Co.
1693 DUNDAS ST. W. Telefonas LE. 1-6211

(tarp Brock ir Lansdowne)--------------------------- ------------------------- - - ---------------------- ------------------------------------- — . .. ---------

antiamerikinėjė veikloje, pri
klausąs ir remiąs organizacijas, 
kurios JAV teisingumo organų 
yra paskelbtos subversyvinėmis. 
Jis pareiškiąs, jog tas rašinys pa
sirodė visiškai be jo žinios ir su
tikimo, “ir todėl visa atsakomy
bė už tai lieka “Lietuvių Dienų” 
atsakingiems asmenims”.

Čiurlionio vardo galerija ati
daryta spalio 17 d. Ji jau turi 
17 dovanotų paveikslų. Galerijai 
vadovaus dailininkai M. Šileikis 
ir A. Skupas (Cooper).

Pirmojoje parodoje buvo iš
statyta 104 kūriniai šių dailinin
kų: A. Skupo, J. Kaminsko (mi
ręs Vokietijoje), Z. Kolbos, J. 
Lukošienės, M. Markulio, A. J. 
Mosgers, J. Muloko, B. Murino, 
J. Paukštienės - Dobkevičiųtės, 
J. Pautieniaus, A. Rūkštelės, M. 
Šilėikio, G. Trečiokaitės, J. Tri- 
čio, V. Vaičaičio, A. Varno, VI. 
Vijeikio, E. Walaicio. Du paveiks 
lai buvo dabar Lietuvoje esan
čių dailininkų — Jono Šileikos ir 
A Žmuidzinavičiaus.

Rašytojo ir žurnalisto Pulgio 
Andriušio 50 metų amžiaus ir 25 
m. kūrybinio darbo sukaktuvių 
proga, Adelaidės lietuviai su
ruošė specialų literatūros vaka
rą. Vakaro programą paruošė ir 
tvarkė buvęs Kauno radiofono 
režisorius Juozas Gučius. Jis sa
vo paskaitoje nušvietė jubiliato 
asmenį, apie jo kūrybą kalbėjo 
Pr. Pusdešris.

Koncertinėje dalyje Vaclovas 
Ratkevičius paskaitė iš sukaktu
vininko knygos “Sudiev kvietke- 
li”. Iš dar nespausdintos P. And
riušio knygos “Rojaus vartai” 
-kaitė Jonas VenclovaviČius. Ga
bus aktorius Algis Gutis labai 
įdomiai paskaitė sukaktuvininko 
feljetoną “šaukštai po pietų”. 
Pažymėtina, kad Algis Gutis sa
va balsu, mimika ir manieromis 
labai vykusiai imitavo patį auto
rių, į kurį buvo ir nusigrimavęs. 
Solistė A. Binkevičiūtė - Gučiu- 
vienė ir G. Vasiliauskienė pa
dainavo po kelias daineles.

Sukaktuvininką ta proga svei
kino visa eilė organizacijų ir pa
vienių asmenų. Adelaidės lietu
vių bendruomenės vardu Pulgiui 
Andriušiui buvo padovanota ra
šomoji mašinėlė su lietuviškais 
rašmenimis, Kultūros Fondas ju
biliatui įteikė dail. Leono Žygo 
paveikslą “Afrikos ritmas”.

.................... ... ū n ■AniiA^iF ft., i iki rifu

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Potogios - tinkančios, vėsios ... 
švelnus audinys ir šukuotos med
vilnės . . . lėkšti susiuvimai... 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubas šukabinirhas priekyje — 
prilaiko Stipriai. Tinka prie Jėr- 
seys. W-19-U

Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 
arba labai patogūs ypatingai gėri 

europietiški, kaip rodo 
šie pavyzdžiai:

Juodi ar rudi čebatai 
(auliniai batai) su 

šiltu kailiuku
viduje. Gera oda, odiniai 
puspadžiai, gumos prie 
kulnų.
Išmieros nuo 5 iki 10 Nr. 

11 inčių augščio.

Kaina nS.95

~i.gr rĮf-iTi ■žr.r.Vi I

Nr. 643

Kita rūšis Nr. 500
Juodi, odiniai, 9 inčių augščio, odiniai puspadžiai 
gumos prie kulnų, avies kailiukas viduj. Išmieros 
nuo 4 iki 10 Nr.

Kaina U1.95.

MES TURIME VISIŠKAI GUMINIŲ BATŲ, 
GERŲ MIŠKO bARBAMS SIUNTIMUI J EU
ROPĄ

Nr. 427
Juodi minkštos veršiu
ko odos batai, odiniai 
puspadžiai, plačios for- 

I mos kojai

jSaiii----- i....................... . . .......
Čia yra įvairiausių rūšių batų vaikams, nepaprasto gro
žio moterų batukų įvairiausių fasonų — PIGESNE KAINA.]

DIDELIS PASIRINKIMAS
....... _ ... _ . . . A . ■ ______ < .t- A

Nr. 2534
Rudi veršiuko odos pusaugš* 
čiais kulnimis, odiniai puspa
džiai. Išmieros 4% iki 10 Nr. 
Plačiai europietiškai kojai

Kaina $11.95

Mes pasiunčiame j bet kurię Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

atsiuntus čekį Danray Shoes Store, 
1229 Dundas St W„ Toronto, Ont
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J. J. ELLIS
. REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telef ona^LE. 1-2471
PERKANT AR PARDUODANT BET KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, KREIPKITĖS Į ŠIĄ LIETUVIAMS GERAI ŽI
NOMĄ FIRMĄ. TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ ĮVAIRIŲ 
♦NAMŲ, BIZNIŲ, SKLYPŲ, TABAKO FARMŲ, APARTMEN- 
TŲ IR KITOKIŲ NUOSAVYBIŲ. SUDAROME PASKOLAS.

Brock Ave. - College 
$1,000 įmokėti, 6 komborių narnos, 

švarus viduįe, vie
na skola 10-čioi metų. z

4- Dundas ** 
kambarių atski

ras mūrinis namas, mod. virtuve, nau
jas (šildymas/kietmedžio grindys, ga- 
iSžaž *^ privačiu įvažiavimu. ’ Turi 
būti parduotas.

. i /Pacific Avė. • Bloor.
$3.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
alyva šildomas, didelis kiemas.

Roncesvalles - High Park 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, alyva Šildo
mos, kietmedžio grindys, garažas.

• Clendenon Aye, * Bloor 
4*4,500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nomas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, gra
žus* tikfeliš kiemas.

Parkdale Ave.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiros 
mūrinis namas, 2 vonios, geras pla
nas, vandeniu alyva šildomas, grei
tas užėmimas, vieno skola 10-čioi m.

Windermere - Bloor 
$5.Q(^į^rnpkėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, didelė mod. virtuvė, 
alyva šildomas, švarus viduje, gara
žas, ge»as pirkinys.

Pearson - Roncesvalles -M 
$7.500 įmokėti, 12 kambarių atski- | 
ras mūrinis namas, 2 virtuvės, 3 vo- • 
nios, vandeniu alyva šildomas, dide
lis sklypas, privatus įvažiavimas. *

High Pork - Roncesvalles 
$7.500 įnhokėti, 11 kambarių atski
las mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo- 
nidš,vandeniu alyva šildomas, gara
žas.

Indian Road - Bloor 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, mod. virtuvė, 2 
vonios, vandeniu alyva Šildomas, di
delis gražus kiemas.

Oakwood - St. Clair 
$20.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras šiurkščių plytų 
namas, 2 vonios, vandeniu alyva šil
domas, namas be skolų.

Runnymede - Bloor 
$10.000 įmokėti, 13 kambarių, dvie
jų atskirų butų, atskiras mūrinis na-’ 
naš, 2 garažai, privatus įvažiavimas, 
vandeniu .Olyva šildomas, geras nuo
mavimui.

T High Park - Bloor 
$12.000 įmokėti, 17 kambarių, at
skiras^ mūrinis namas, keturi butai, 
garažas su privačiu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, pajamingas pirkinys. 
$1.500 Įmokėti, 120 akrų forma, be - 
trobesių, netoli Toronto, piiha kai-? .
na $3.650.

įP.KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

2; Namų LE. 5-1584

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, mūrinis namas. Alyva šil
domos, dvi vonios, dvi virtuvės. /Taip 
kaip dupleksas/. Garažas. Viena sko
la balansui. Tuojau galima užimti. 
Arti susisiekimo.

$4.000 Įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, vieta gara
žui. Arti susisiekimo. Viena skola ba
lansui. Dundas - Montrose rajone.

$4.500 įmokėti, 12 kamb. mūri
nis pusiau atskiras namas su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Alyva 
apšildomas, 2 vonios, 2 virtuvės. Taip 
kaip dupleksas. Bloor - Dufferin raj.

$4.500 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
vieta garažui, 2 virtuvės, alyva šil
domos. Tuojau galima užimti. Keele- 
Annette rajone. _____ ______

$8.000 įmokėti, 7 komborių per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu. 2 moderniškos virtuvės, van
deniu - alyva apšildomas. Geras mor- 
gičius. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. St. Clair - Oakwood rajone.

Baby Point. Gražus 7 kambarių 
per du augštus mūrinis atskiras na
mas su garažu ir pusiau privačiu įva
žiavimu. Vandeniu alyva šildomas, 
kvadratinis planas. Prašoma kaina 
$21.800.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas su 2 garažais 
ir privačiu įvažiavimu, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios. 
High Park rajone.

$10.000 įmokėti, 16 kambarių, at
skiras mūrinis namas. Dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas, 3 vonios, 
3 virtuvės. Viena skola balansui.

4 butų narnos /fourplex/. Kiekvie
nas butas po 5 kambarius, 2 gara
žai, moderniškos virtuvės. Pilnai iš
nuomotas. Arti susisiekimo ir apsipir
kimo. Pilna kaina $44.000.

$15.000 įmokėti, 6 butų namas, 
pilnai išnuomotas ir duoda geras pa
jamas. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Viena skola balansui 10 metų.

8 butų po 7 kambarius namas su 
6 garažais. Pilnai išnuomotas. Labai 
gerame rajone. Arti susisiekimo ir 
apsipirkimo*

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tel. darbo LE. 1-2471 
Namų LE. 6-1410

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 PUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

~ Dėmesio!!
$11.800 pilna kaina, Bloor - Crawford, mūrinis atskiras namas, 

liuddcrniška virtuvė, vandens alyvos šildymas, garažas.
T e i r a u t i s :

V " . B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS '

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 
darbai — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodamejr perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. I I
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Nomif tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

SPORTAS
. AUŠROS ŽINIOS

Pirmosiose Bathurst - College 
lygos rungtynėse Aušra nugalė
jo latvių “Daugavos Vanagus” 
77:71. Ši bene 7 metus laukta 
pergalė publikos buvo itin šiltai 
sutikta. Lietuviai visuomet tu
rėdavo jau tokią laimę paskutinę 
minutę pralošti vienu ar dviem 
taškais. Tikėkim, kad dabartinė 
Aušros komanda, sykį pralaužus 
ledus, nebeleis jiems iš naujo už
šalti. Žaidė: A Vaičiulaitis 18, 
J. Laurinavičius 7 (sužeistas pir
mam kėliny), P. Rusenąs 2, O. 
Kulys 11, D. Turk 16, B. Miscen- 
ko 5, K. Grigaitis 2, D. Venckus 
0, R. Gudas 0, ir R. Preikšaitis 16. 
Komandai vadovavo D. Laurina
vičius.

Sekančios B-C rungtynės šį 
sekamdienį 12.45 vai. p.p. mūsų 
salėje. Žais Aušra - Tridents.

Church lyga. Aušra j. pralai
mėjo Simpson komandai rezul
tatu 55:37. Sekančiuose rungty nė 
se susitinka: Auura - Cyril & 
Methody, antradienį; Aušra - 
Kingsway, penktadienį. Šioj ly
goj turime du laimėjimus ir vie
ną pralaimėjimą.

CYO mergaičių lyga. Aušra s. 
laimėjo prieš St. Brigds YPC 
45:2 ir pralaimėjo St. Brigds 
Blue & Gold 13:27. Sekančios 
rungtynės: Aušra j. - O. L. So- 
rows, ketvirtadienį; ir Aušra s. - 
Ct. Brigds YPC, sekmadienį.

Jaunutės nenugalėtos žengia 
pirmyn su trim laimėjimais. Vy
resniosios turi du laimėjimus ir 
tris pralaimėjimus.

Draugiškose rungtynėse Aušra 
j. pralaimėjo Hamiltono Kovui 
rezultatu 42:30.

Stalo teniso lygoje Aušra A. 
pralaimėjo Allemgne 9:12, o Auš
ra B laimėjo prieš Vienna 14:7. 
Abi komandos žaidžia III-j e di
vizijoj ir susitinka šį antradienį.

Šį sekmadienį paskutiniai sek
madienio šokiai prieš adventą. 
Vakarą su rimtąja ir linksmąja 
dalimi praves aušriečiai jūrų 
skautai vadovaujami J. Rukšio.

T. P.
VYČIO ŽINIOS

— Stalo tenisininkai pradėjo 
sėkmingai sezoną. Pirmoj divizi
joj Vytis nugalėjo Carousel 12:9. 
Žaidė: Gvildys 5, Nešukaitis 4, 
Rautinš ir laimėti 3 dvejetai. 
Antroje divizijoje nugalėta aust-
rų Vienna 13:8. Žaidė: Duliūnas
4, Banelis 4, Grimsley 4; laimė
tas 1 dvejetas. Nesėkmė lydėjo • >

beveik moterišką ketvirtos di
vizijos komandą — pralaimėta 
prieš Overseas 17:4. Žaidė: Kas- 
peravičiūtė 2, Urbonaitė, Radze
vičius; laimėti 2 dvejetai.

— Ateinantį sekmadienį Lore
tto Coll, abi Vyčio moterų ko
mandos žaidžia CYO lygos krep
šinio pirmenybių rungtynes: 3 
vai. p.p. jaunutės ir 4 vai. p.p. 
moterys.

— Praėjusį ketvirtadienį Liet. 
Namuose iškilmingo Continental 
futbolo lygos pobūvio metu ly
gos nugalėtojui LSK Vytis buvo 
įteikta didžiulė Carling’s taurė.

— Po trumpos pertraukos Vy
čio sekmadieniniai vakarėliai šv. 
Jono Kr. parapijos salėje vėl tę
siami. Ateinančio sekmadienio 
šokius vėl ruošia krepšininkės.

A. S.
Sporto klubo Vytis devynerių 

metų sukakties proga balius Ro
yal York viešbutyje praėjo retai 
iškilmingoje nuotaikoje. Dalyva
vo per 200 rinktinės kolonijos 
publikos ir svečių iš JAV bei ki
tų Kanados vietovių. Baliaus 
metu visuomenininkui J. Straz
dui įteiktas garbės nario diplo
mas, vytiečių rėmėjui L. Kirki- 
liui medžio drožiny ir geriau
siai šiais metais pasirodžiusiam 
futbolininkui R. Preikšaičiui tre 
nerio J. Normanto dovana.

Kanados soccer laimėtojui per
einamąją taurę įkūrė Labatt 
alaus darykla. Pirmosios rung
tynės dėl šios taurės įvyko Fred 
Hamilton parke Montrealyje ir 
buvo' laimėtos Quebeco rinkti
nės. Ji gavo taip pat $2.000 do
vaną. Ontario komanda grūmėsi 
atkakliai ir pirmajame puslaiky 
stipriai spaudė, bet šūviai vis at
sidurdavo apsukraus vartininko 
rankose. Tai buvo vengras pabė
gėlis Hank de Goej. Be jo ko
mandoje buvo dar du vengrai — 
Zoltan Teli ir Kiraly.

•Nors oras buvo labai biaurus 
žiūrovų susirinko 2.500.

Po žaidynių vykusiam priėmi
me Labatt’s atstovas linkėjo 
šiam sportui kuo augščiau iškil
ti. Ta kryptimi esą daroma žygių 
per bažnyčias ir švietimo vado
vybę.

“Kovas” — šachmatų 
meisteris

Sydnejuje, Australijoje, šiais 
metais buvo suorganizuotas pir
mas pabaltięčiu šachmatų tur
nyras^ kurį lartoėjo lietuvių spor

to klubo “Kovas” šachmatinin
kai, gaudami pereinamąją taurę.

Už “Kovą” žaidė: V. Patašius, 
V. Koženiauskas, J. Venclovas, 
J. Maščinskas, A Dargužis ir V. 
Rastutis. Pirmame rate estai lai
mėjo prieš latvius, antrame ra
te — lietuviai prieš estus ir tre
čiame — lietuviai prieš latvius.

Pažymėtina, kad šiuo turnyru 
intensyviai domėjosi ir australų 
šachmatininkai. -rem.

WINNIPEG, Man.
Lapkričio 24 d. 4 vai. p.p. KLB 

ruošia iškilmingą kariuomenės 
šventės minėjimą. Programoje 
aimatyta paskaita, dainos ir ki
ta meninė dalis. Programa prasi
dės pamaldomis 11 vai. Visi lie
tuviai, kurie dar nepamiršote tė
vų žemės, gausiai dalyvaukime.

Winnipego apyl. KLB-nė.
Paieškojimai

Aldona Aleliūnienė, Box 133 
Forget, Sask., Canada, ieško p. 
Kirstuko, kurio žmona yra kilu
si iš Obelių valse, ir neseniai at
vyko iš Lietuvos.

Zakšauskas Justinas ieškomas 
Vinco Zakšausko Kriukų kai
mas, Šakių rajonas, Lietuva.

Kas žino apie gyvenimą ir 
mirties aplinkybes Vytauto My
kolaičio, gimusio 1925 m. Kaune, 
prašomi pranešti: M. Arštikaity- 
tė, 215 College St., Apt. 217, To
ronto, Ont., Canada.

Teiraujasi giminės iš Lietuvos.
Kaziliūnas Adolfas, sūnus Jo

no, gimęs 1925 m., kilęs iš Šiau
lių apskr., pašvitinio vals., Ari- 
monių km., ieškomas brolio Jo
no. Atsiliepti į BALFą — 105 
Grant St., Brooklyn 11, N Y,US A.

Antano Nagailausko, dirbusio 
Kretingos vartotojų b-vėje, ieš
ko Ancė Masiliauskaitė - Dara- 
čienė, gyvenanti Klaipėdoj, p/d 
68, “Klemiškės”, Lithunania.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai — Apartment ai — Žemė — Paskolos — Draudimas
D. N. Boltrukonis CR. 6-5075 J. Skučas RA. 2-6152
A. Markevičius OR. 1-8951 V. Liesu n a it is HE. 6719
F. Yasutis LA. 2-7879 S. Rudnik HA. 8864

P. Adomonis PO. 6-7594 A. Budriūnas RA. 7-2690

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

Lietuviška valgykla “NIDA”
876 QUEEN ST. W. (Tarp Crawford - Bellwoods g-vių) 

Telefonas LE. 3-9907
Naujai atremontuotos patalpos. Maistas gaminamas iš šviežių 

produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

394a Roncesvalles Avė., Toronto. Telefonas LE. 4-2104.

JOINT REALTY LTD.
sas BLOOR ST. W. - TEL. LE. 44381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Mann - Martel
REAL ESTATE

1199 BLOOR STREET WEST

ŠIOS SAVAITĖS PASIŪLYMAI:

$6.000 įmokėti, 7 kambarių šiurkščių plytų atskiras namas. 
Kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, garažas. Jane ir Bloor rajone.

$13.900, 7 kambarių mūrinis namas, nepereinami kamba
riai, namas gerame stovy. Randasi College - Marguaretta rajone.

$18.500, 9 kambarių atskiras mūrinis dupleksas. 5 kambariai 
pirmame augšte, 2 modernios virtuvės, vandeniu alyva apšildo
mas, du garažai. Randasi Bloor ir Dufferin rajone.

$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis namas, didelė moderni 
virtuvė, gazu apšildomas, garažas. Dundas ir St. Johns.

$18.500, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 10 pėdų šoninis įvažiavimas. Randasi prie Roncesvalles 
Avenue

Telefonas LE. 4-8481

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų siuntiniai į Vakarų Vokietiją 

iš Danijos sandėlių:
20 sv. cukraus ... . $3.75

100 sv. kvietinių miltų .... 12.70
20 sv. ryžių .... .... 5.85

* 14sv. taukų ................... 5.50
3 sv. kavos /dėžutė/ .. 9.80 

Prisiųskite pinigus ir adreso ir gavėjas 
per 2-3 savaites visus maisto siunti

nius gaus.
Siuntiniai į Rusijos teritoriją:

Odos 2 poroms aulinių batų su prie
dais $45; 4 poroms $82. Galiu išsiųs
ti odos i Kanados teritoriją 2 poroms 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

mu. Oda labai geros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sarkomyčin 5 g r. 
$29.00 su muitu ir visomis išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo džiovos, širdies, 

augšto kraujo spaudimo ir kt.
2 kostiumams ir 2 paltams medžiaga 
su pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export 
359 NOTRE DAME AVĖ. 

WINNIPEG 2, Man.
Sav. S. BUJOKAS.

Dar tebėra laikas siųsti pini
gus — labiausiai norimą do
vaną Kalėdoms į Lietuvą.

Pilnai garantuota - Oficialiai.

100 rublių — $10.00 
Už persiuntimą $5.00 

Didžiausias orderis $50.00
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųskite 
dabar, kad išvengus Kalėdų skubą. 
Prašome reikalauti mūsų 16 pusi, ka
talogo maistui, drabužiams ir vais

tams į SSSR siųsti.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N.J., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Bonking Commission.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

$14.75
$23.20

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vol. 

vok., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

Nauja lietuviška radio ir laikrodžių 
pardavimo ir taisymo krautuvė 
1328 DUNDAS STREET WEST

(prie Atlantic restorano) Telefonas LE. 2-8374
Laikrodžių tikrinimas WATCH MASTERIU. Laikrodžiai su netruksiančiomis 
spyruoklėmis tinka siuntimui į Lietuvą. įvairūs gintaro išdirbiniai — karoliai, 
liet, albumai, piniginės, parkeriai ir kt. prekės. Europ. radio ir TV aparatai.

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS 
LĖKTUVAI — LAIVAI — 'AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 

O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys i 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2*8723

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Ave., London, W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Sibirą ir kitus kraštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys; /
5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę, 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas. 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius, ;

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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V. VASIS
i REAL ESTATE
MBIoorStW. Telef onas LE. 14605
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Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

H $16.000, investuetų sau
giai ne biznyje stt meti
mu palūkanų, sau užtikrintu- 
mėts $50.00 mėnesinę pensiją.

suknelių saHonas
MADAME ANELE 

DESIGNER

- Ta pati $16.000 suma, sutau
pyta Empire draudimo kom
panijoje, garantuotų VIRŠ 
$100.00 MĖNESINE PENSIJĄ 
VISAM GYVENIMUI.

1978 Eglinton Ave. West, 
Tek SU. 1-8477

Savininkė 
ANELĖ ŠLEKIENĖ

.

Gyvybės apdraudos sutau
pęs atneša dvigubai didesnes 
pajamas senatvėje.

Dėl informacijų kreipkitės 
šiandien

.(yOaS-

Pensijos pianai atleidžiami 
nuo income-tax.

Member of the Life Underwriters 
. Association.

Negi tam vedama!
— Tamsta nori vesti mano 

dukterį? Argi tamsta galėsi iš
maitinti šeimą?

— Atleiskit, pone, nejaugi pir
miausia reikia rūpintis valgy
mu? ...

Dovana
— Brangioji, atnešiau tau do

vanėlę... Tikiuosi, ji tiks tavo 
gražiajam piršteliui...

Kai jis rūpestingai pradėjo at
raišioti pakutį, ji linksma smal
siai žiūrėjo ir laukė. Nelaimei 
mazgas buvo sunku atrišti. Ji 
nubėgo ir atnešė iš virtuvės pei
lį Pagaliau pasirodė lauktoji dė-1 

soje sužibo... pirštukas siuvi
mui ...

Nėra pavojaus
Medicinos studentas du kartu 

buvo pavarytas nuo chirurgijos 
egzaminų. įpykęs jis draugams; 
ėmė kalbėti,’kad, jei trečią kartą' 
būsiąs pavarytas, suvarysiąs pro
fesoriui kulką į pat širdį.

— Nėra jokio pavojaus, — pa
stebėjo profesorius, kai jam bu-j 
vo apie tai pranešta.
ponas nežino net kurioje vietoje 
mano širdis...

Dr. A. Užuplenė 
GYOYTOJA ir CHIRURGE 

Moterų ir vaikų i»9os, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Rokmv.I- 
le - DmiAm St./. Tet. LE. 5-1941.

Kabinėta telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., treėiod. 2-4 vai. p.p., ont- 
rad., ketvirtod.. penktod. 6-8 v. v., 
Šeštod. 10-11 vai.

Juk tas

žutė. Jis ją atidarė ir saulės švie mas’

Ne taip kvailas klausimas
— Ką tu bemeilytum: pasida

ryti milijonierium ar susirgti 
Azijos gripu?

— Kas tai per kvailas klausi-

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

SODBtttY Ottt.
Daugiau dėmesio lietuvišku-’pastangas, tinkamai su mokyk- 

niui. Pereitą sekmadienį, tuoj popa nebendradarbiauja ir nėpa- 
lietuviškų pamaldų, toje pačioje! Rankamai rūpinasi tautiniu auk
są lėje įvyko mokinių tėvų susi-? | Įėjimu savo šeimose. Dėl to mo-

— Visai nekvailas! Juk milijo
nieriai miršta visir b iš sergan
čių Azijos grįpū tik labai mažas 
procentas temiršta...

Jis žino
Vienas žinomas profesorius 

medikas studentams aiškina:
— Tifus - šiltinė, mano ponai, i

Priima taip pat ausų, npsies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

rinkimas. Iš bendruomenės daly-! ky toj ai jautė gyvą reikalą pa- baisi liga. Nuo jos žmogus daž-r 
vavo pirm. St. Krivickas, kuris • kartotinai paskatinti tėvus susi- nlausiai miršta arba jei išlieka,
taip pat pareiškė mintį, kad pa-! rūpinti smarkiai vykstančiu jau- 
tys tėvai labiau remtų mokyklą, nįmo nutautėjimu, ir pėrmaža

tai visam gyvenimui lieka toks 
kvoša. Aš tai gerai žinau, nes

v •t'-*”*'**-'-* --v*-,/ *. V* V*. VVjm* V*- .

Reikia tik pasidžiaugti, kad apy- pažanga lietuviškoje mokykloje. Pats J® persirgau
linkės valdyba per-pastaruosius 
dvejus metus tikrai nuoširdžiai 
globojo šeštadieninę mokyklą — 
ne tik sumoka patalpų nuomą; 
bet dar skiria mokytojams šven
čiu dovanas, ir tiek Kalėdų, tiek 
mokslo metų užbaigimo proga 
prisideda apmokėti mokiniams 

: duodamas dovanas. Kadangi 
Sudbury visi lietuviai dirba ir 

! vargšų nėra, tai vaikučiai yra 
ypatingai privilegijuotoj padėty. 
Taigi, valdyba ištiktųjų davė 
daug daugiau negu būtų galima 
iš jos reikalauti. Tėvai tiesiogi
niai visai- neprisideda prie mo
kyklos išlaikymo. Ir yra skaudu, 
kad vienas kitas net nepatenkin
tas, kad reikia vieną kitą lietu
višką vadovėlį nupirkti. Kaiku- 
rie išviso permažai vertina bend
ruomenės valdybos ir mokytojų

Mandagumo taisyklė
Moterim sveikinantis nereika

Kaikas iš tėvų mėgino suversti 
bėdą faktui, kad mūsų kolonijo
je nėra jaunimo organizacijų, ir į linga kepurės nusiimti. Bet jei i 
net drįso prikišti, kad kąikurieijos nori atrodyti mažiau juokin- į 
mokytojai perdaug griežti lie- gos, galėtų kepurių visai nene- j 
tuvybės puoselėjime. “Išlaikvki- šioti.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST WEST 
/kompos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Baby Point Paint & Wallpaper
{vairus dažai, sienoms popieris, grindims taitės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankvti arba skambinti teL RO. 2*4931\

Sav. A. F. GALDIKAI 
351 JANE ST. /prie Annette/

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viskų, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistų pogol Jūsų pasirinkimo kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kava, kakavą, cukrų, saldainius, šokolado ir t.t.

22
22
22

¥2
¥2
¥2

1
1
1

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS.
Vyriški kostiumai nuo ............. $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo ............. $9.45 ir
Medžiagos suknelėms nuo $4.45

sv- tauku kiauliniu 
sv. CUKRAUS 
sv. lašinių /storų/

kg kavos
kg kakavos
kg šokolado
kg sviesto
kg taukų 
kg bekono

$15.60 - pėrsiuntimos $6.50 viso 
$ 6.45 - 
$17.95 -

$1.80 Į
$1.95
$1.78 i/4 _
$2.65 !’/4 kg
$1.80' 1 kg
$2.601 kiti

persiuntimas $6.50 viso 
persiuntimas $6.50 viso

kg
kg.
kg

i 
i

citrinų 
džiov. aprikosų 
figų 
datulių 
riešutų mišinio 
produktai iš mūsų

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75 

kainoraščių.

daugiau /už 3¥2 yardo/ 
daugiau /už 3 ¥2 yard©/ 
/2}/2 yardo dvigubo pl.Z 

Pavyzdžius, apžiūrėkite vietoje. 
...................  :. $18.30 

$ 3.95 
$12.90 
$10.95

2 kg odos /5 poroms batelių/ 
1 kg odos storų padų 4 mm 
Vyriški tuflioi ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono 
Moteriški bateliai bile kokio fasono

$2.60 i Vit. B-12 6 amp. 
1000 tabl J Cortisone 50 t.

$4 60 j LargactH
$3.50 : Hydrocortisone 3x 10

1000 tabl. Glucose 100 cc
$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Streptomycino 10 gr.
Isoniazid /rimifon/ 

50 mgm 
PAS 500 tabl.
Isopas /Rim. -r Pos/

Vit. B-1 10 mgm 100 tabl. $0.80;

Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones. X

e

Akordeonus 120 bosu 5 4 registru /su muitu/ $215.00; šveicariškus laikro
džius; Jvarius papuošalus. Taboka bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 lt./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui j Lietuva pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytos.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

kirpti molinė

tuvybės puoselėjime. “Išlaikyki
me,—sako, — tik lietuvišką dva
sią”. Atseit, pagal jo nuomonę, 
lietuvių kalbos vartojimas lie
tuviškojo jaunimo susibūrimuo
se, gimtadieniuose ir vardadie
niuose jau nebūtų svarbus. Ką 
galėtų padaryti ir organizacijos, 
jei tėvai ir toliau toleruos, kad 
lietuviškas jaunimas, jų pačių 
namuose, jų pačių akyse kalbės 
svetima kalba! Jau ne pirmus 
metus mūsų šeštadieninėj mo
kykloj dirbąs mokytojas ir iš vi
so akyliai sekąs lietuvių koloni
jos visuomeninį ir tautinį bei re
liginį pulsą, Juozas Vaičeliūnas 
puikiai atrėmė tą priekaištą ir, 
įtikinančiai argumentuodamas, 
pabrėžė, kad 90G atsakomybės 
už šių dienų jaunimo nutautėji
mą, atitolimą nuo gimtosios kal
bos ir savų papročių krinta tė
vams. Sakoma, kad meilė yra ak
la. Tas pasitvirtina ir tėvų - vai- 
fcų santykiuose. Kada tėvai savų 
“mažučiams“ perdaug pataikau
ja, tai ir gauname nemalonius 
nutautėjimo vaisius. Kaikurie 
tėvai jau yra tiek netekę autori
teto savo vaikų akyse, kad vai
kai jau drįsta įspėti juos gatvėje 
lietuviškai nekalbėti, kad praei
viai nepagalvotų, jog dypukai.; 
Lyg būtų negarbė būti dypu- 
’•u! Tokiuo keliu ir toliau einant, 
ko gero, netrukus vaikai pradės 
tvarkyti savo tėvus. Tik duokite ■ 
jiems daugiau laisvės lankyti vi
sokius kinus, žiūrėti televiziją ir 
•kaityti komikus, kuriuos vaikai 
taip mėgsta, tai išgirsit, kaip vai
kai tėvus vadins senoviškais, at
silikusiais nuo gyvenimo, juo
kingais ir t.t. Komunistų įtaka 
yra jsikverbusi į spaudą, ir kinų 
bei televizijos programas, kad 
sugriautų tėvų autoritetą vaikų 
akyse. Leninas yra pasakęs, kad 
geriausi revoliucijos talkininkai, 
tai jaunimas be moralės. Su
griauti tėvų autoritetą, sugriauti 
tautas ir suvelti į vieną tarptau
tinį veltinį, yra ne tik mūsų tau
tos, bet ir visos žmonijos priešų 
noras. Tad, susimąstykime ir pa
klauskime savęs, kur tokiuo ke
bu nueisime?. Kur nueis mūsų 
jaunimas? • Dalyvis.

Juozas Vaičeliūnas, “Tėvynės 
Sargyboje” ir “Žymieji karo va
dai” knygų autorius, savo atosto
gų metu padarė didelę ekskursi
nę kelionę i Floridą, kur prisi
rinko daug įspūdžių ir naujų pa
tyrimų. Pereitais metais tokią i 
ekskursinę kelionę padarė į Či
kagą ir kitas vietoves.

SUDBURY, Ont., parduoda
mas 10 kambarių gerame stovy 
su baldais namas. Pajamos $280! 
mėnesiui'. Kaina $24.500, grynais 
$X50O. Priežastis —- išsikeliama- 
gyventi į Montreal). Kreiptis P. 
Adamonis — District Estate Bro-! 
kers, 177 Sherbrooke St. M.! 
Montreal, tel. PL. 8501.

&

100 Adelaide St W.
Room 107

Muo galvos skausmų^ 
ir skilvio negalavimu J

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas —• 

Advokatas — Notaras

PAIMKITE

SKONIO

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

Z Tik Bromo sku 
(. *>«o» pagalbai

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling

BROMO

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Dufferht Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/Įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

t
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VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto
a

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM. 4-2810 

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (42 Brodick St.)

ORBIS SKYRIUS ČIKAGOJE: 
4415 o. Rockwell St, Chicago 32. Ill.

Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

ŠILDYMO KONTRAKTORIDS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Vyrų ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų 
tiumoms ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
deltai. Žemiausios kainos.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

kOV 
mo-

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

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

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Duffertn/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130*

VEDYBOS
Jei norita vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telef on aukite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BFURĄ "WAUN" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Garantuoti siunti-
mali Sovietų Rusija
ir užimtus kraštus

’ Me< ^lunčiome rkšio? iŠ rnrsu
> lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
‘dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san- 
į dėlj ar prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonai EM. 3-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
ii Kanados. Didžiausias prekių post- 

rtnlt imas.

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).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

... .RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki

1 1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka- 
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičhis
Gydytojas ** ehirurgas

280 Roncesvalles Ave. 
Telef. LE. 4-4778

Priėmimo valandos:
; 12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir 

i šeštadieniais 12-2.

Dr. Janas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

t Priima ligonius ir gimdyves 
r nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
f 10-12. Kabinetas uždarytas 
j trečiadieniais. Kitu laiku pa- 
► gal susitarimą.
■ Telefonas LE. 6-1794

Toronto

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST
’■ ’ (kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003*• '
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir lesta dieniais 
pagal susitarimą

1982 BLOOR W.# TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto
Telefono!: t£. 4-8431 ir LE. 4-8432

Pr. Čeponis, P.Eng. ’
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams.

Žemės gręžimai ir tyrimas.
T45 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DUDA GENERAL 
INSURANCE

L 43 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

A. STANČIKAS* baigęs Notional Ra
dio Institute rodto ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATVS
Aparatai paimami ir grp Una m t f no- 

' veltui. Darbai it dalys garan
tuotos
Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, voikų Ir 
vyrų batai, normomus dydtio ir plotus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

orto Gtadriom

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Dr. A. JOSIUKAS f
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies. '■

236 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

■ — ...... .
Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 

B.A., M D., L.M.Č.C.
Gydytojas ir ehirurgas 

Priėmimo valandos: 10,-)2 vai, 2 
4.30 va!, ir 7-9 vai. vok, 
606 BATHURST ’TREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų spoehdhtat. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spūdina Rd./
Dalba valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimg.
Tek WA. 1-3614 arba WA. 2-3013

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUMPAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir RusholmeX

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimų.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurges hr akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų, specialktai, 

X RAY (Rentgenas)

219, St. Clair Ave. W.# Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas '

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ttflrfc akių nervus, kuri* daf 

nai sukelia g^Jvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba stovų kolbomh 
479 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIODŽIUS, B.L.
VTESASJS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai. .

91 Roncesvalles Ave., Toronto 
Telef. LE. 6*5613
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Lietuvių Akademinis Sambų-— Kariuomenės šventės proga

rą su įdomia menine programa, 
’ oris įvyks šeštadienį, lapkričio 

į 23 d., Rumunų salėje, 4390 Iber- 
Valdyba. *

Idų metu prisimenama mū
sų tautos didvyriai. Pamaldų me
tų be parap. choro gieda sol. V.

KLB Montreealio Šalpos Fon- ______ ,______ __ _ ____ _
das prašo Montrealio lietuvius rjs rengia linksmą šokių vaka-
aukoti dosniai šiuo metu vyks
tančiam šalpos vajui. Aukos yra 
skiriamos paramai vardan pate
kusių tautiečių tremtyje.

Šalpos Fondas, 'ville St.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1957. XI. 21. — Nr. 47 (411)

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, lapkri

čio 25-29 d.d_, lankysime parapi
jiečius gyvenančius šiose gatvė
se: Manning Ave., Robinson St, 
Crawford St, Claremnot St., 
Clinton St., Bellwoods Ave. ir 
Gore Vale Ave.

— Pereitą savaitę buvo naujai 
išlakuotos salės grindys. Planuo
jama, Naujų Metų sutikimui nau 
jai perdažyti ir visą salę. Gėri
mų ir šokolado bei saldainių au
tomatai, pasirodžius nepraktiš
kais, panaikinti. Paliktas tik au
tomatas cigaretėms.

— Sekmadienį, lapkričio 24 d., 
tuoj po sumos šaukiamas muzi
kos studijoj KLK Moterų para
pijos skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame bus nau
jos valdybos rinkimai. Narių da
lyvavimas būtinas. Kviečiamos 
ir norinčios naujai įstoti.
. — Katalikių moterų žurnalo 

“Moteris” administracija persi
kelia į mūsų klebonijos patalpas.

— šeštadienį, lapkričio 23 d., 
7.30 vai. vak. KLBendruomenės 
Toronto apylinkė Prisikėlimo sa
lėje ruošia šokių vakarą, kaip 
įžangą į Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, kurio pelnas 
skiriamas Vokietijoje vargstan-

- KLK Moterų D-jos par. skyriaus į tiems tautiečiams paremti. Sek- 
posėdyje aptarti lapkričio 30 d. ’ madienį 4 vai. p.p. prasideda ka- 
par. salėje parengimo reikalai. I riuomęnės šventės minėjimas, 
Nutarta surengti didelę loteriją I kuris, reikia manyti, užsitęs , • • A . • _ Y • • T — FTA Y • Y Y •

vanoriai ir ast. kariai. Pamoks- 
kun. dr. J. Gutausko. Ofi- 

asmenims vietos rezer
vuotos. Po pamaldų vykstama 
prie žuvusiųjų paminklo, kur po 
trumpo didvyrių pagerbimo su- 
giedamas Lietuvos himnas, o ka
riškų organizacijų atstovai prie 
aukuro įžiebia žibintus. Šventės 
proga pageidaujamos gėlės pa
minklo papuošimui.

—Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Dorval, Edna, Chelsea, 
Parkside, Neepawa, Indian Trail, 
Gordon, Redford, Baustead, Ho
ward Park Ave., Marmaduke ir 
Sorrauren.

— Skulptorius Dagys papuošė 
par. bažnyčioje žuvusiems did
vyriams paminklą: paminklo pa
pėdėje išpiaustydamas baltame 
medyje skulptūrą, vaizduojančią 
iš rankų bekylantį balandį su 
laurų šakele snape.

— Bendrame par. komiteto ir

su vertingais fantais. Parengi
mas daromas advento išvaka
rėse.

— Apeliuojama į lietuvišką 
jaunimą, kuris paskutinių- trijų 
metų laikotarpy yra baigęs šeš
tadieninę mokyklą, gilinti toliau 
žinias lietuvių kalbos, jos rašy
bos ir lietuvių tautos pažinimo, 
lankant lituanistinius augštes- 
niuosiųs kursus, kurie vyksta pa
togiose šv. Pranciškaus par. mo
kyklos patalpose kiekvieną šeš
tadienį. Kursų reorganizavimas 
ir dedamos viltys tiek iš jų vedė
jo pedagogo A. Rinkūno, tiek iš 
KLB Toronto apylinkės, juos fi
nansuojant ir globojant, neturės 
reikiamo pasisekimo be didesnio 
liet, tėvų bei visuomenės mora
linio parėmimo.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
gedulingos, pamaldos už Liubins- 
kų - Danisevičių šeimos mirusiuo 
sius, 9 vai. — už inž. Sližio šei
mos mirusiuosius, 12 vai., sek
madienį — Kaunu šeimos inten
cija.

— Pakrikštyta Snieguolė Ma
rija Underytė.
Malonės liuterionių bažnyčioje 

1424 Davenport Rd., lapkričio 24 
d. 9.30 vai. mirusiųjų minėjimo 
šventės pamaldos su šv. Komu
nija. Kun. L. Kostizenas.

Dr. M. Kavoliui
suėjo 60 metų lapkričio 14 d. Tą 
dieną Toronte įvyko rudeninė 
Kanados sinodo kunigų konfe
rencija Pirmoj liut. bažnyčioj, 
Bond St. Ji prasidėjo išpažintim 
su šv. komunija ir pasibaigė dis
kusijom parapijų administraci
niais reikalais.

Sol. V. Verikaitis, 
lapkričio 26 d., antradieni, CJBC 
(CBC) “Concert Hour” progra
moje duos pusės valandos rečita- 

, lį. Programoje trys Musorgskio 
dainos rusų kalba ir V .K. Banai
čio liaudies dainų ir orig. kom- 
poiezijos.

V. Verikaičio ved. kvartetas 
jau ir šį sezoną pradeda išsiju
dinti. Be svarbiausio koncerto 
“Tėviškės Žiburių” baliuje, dar 
yra pakviestas dainuoti Detroi
te sausio 25 d. ir Čikagoje “Drau
go” premijų įteikimo koncerte 
vasario 8 d.

“Songs of my People” per 
televiziją

Gruodžio 25 d., Kalėdų pirmą 
dieną, populiarioji radio progra
ma “Songs of my People”, kuri 
transliuojama kas penktadienį 
jau kelinti metai, pirmą kartą 
pasirodys televizijoje.

Programa bus rodoma CH-6 
nuo 1 vai. iki 1.30 vai. p.p. Pir
moje programoje bus transliuo
jama graikų, vokiečių, čekų, lo
tynų ir ukrainiečių kalbomis. 
Čia matysime ir sol. V. Veri- 
kaitį.

Tik ką išėjo iš spaudos 
Juozo Vaičeliūno knyga “Žy
mieji karo vadai”. Spausdino 
“Žiburių” spaudos bendrovė.

apie dvi valandas. Todėl kinas 
prasidės tik šeštą valandą. Bus 
rodomas istorinis filmas “Rhap« 
sody in blue” su Robert Aida ir 
Joan Leslie. Priede kartūnai ir 
civil defence filmas. Po to šokiai 
jaunimui iki 10 vai. vak.

— Šiais metais adventinio 
susikaupimo savaitė bus lap
kričio 30 - gruodžio 8 d.d. Ta pro
ga bus laikoma Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo novena. Pa
mokslus sakys vienas iš tėvų ma
rijonų.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
bus giedamos requiem Mišios už 
a.a. Ant. Pabedinsko vėlę, ski
riamos tėvų pranciškonų ir pa
rapijos komiteto.

— Moterystės sakramentą ruo
šiasi priimti mūsų parapijietis 
Valerijonas Kutkevičius su Ame 
lija Kazlauskaite “iš Rochester.

— Pakrikštyta Vilija Marija 
Dambrauskaitė.

Atvyko Spurgaičių šeima
Apylinkės valdybos pastango

mis ir O’Keefe bendrovei apmo
kant kelionę lėktuvu, praėjusį 
šeštadienį iš Vokietijos Maltono 
aerodrome nusileido lietuvė p. 
Spurgaitienė su septyniais vai
kais, kurių vyresnieji jau yra 
darbingo amžiaus. Apyl. v-bos 
pastangomis šiai gausiai šeimai 
rastas butas. Būtų gera, kad 
liet, organizacijos užmegztų ar
timesnį kontaktą su ja ir, pagal 
išgales, materialiai bei moraliai 
paremtų juos, bepradedančius 
žengti pirmuosius žingsnius nau
jame krašte. Gal kas gdiėtų pa
gelbėti jiems darbo gauti' Jų da
bartinis adresas: 580 Spadina 
Avė. Aštuonių asmenų šeimos 
pergabenimas lėktuvu kainavo 
virš $2.000, juos sumokei o 
O’Keefe alaus bendrovė. Tai di
delis jos nuopelnas. O. Spurgai- 
tienės šeima puikiai kalba lietu
viškai ir jaunieji įsijungia į jau
nimo organizacijas.

Toronto liet. Caritas 
gruodžio 1 d. Prisikėlimo par. sa
lėje rengia vakarą: Hamiltono 
dramos teatras “Aukuras”, va
dovaujamas rež. E. Dauguviety
tės, stato J. Grušo 4-rių veiksmų 
dramą “Tėvas”. Tėvo rolę vaidi
na Henrikas Kačinskas, kuris 
šią savaitę atvyksta į Hamiltoną 
kartu su “Aukuru” pasiruošti 
šiai gastrolei.

Caritas ką tik atvykusiai iš Vo
kietijos p. Spurgaitienės šeimai 
paskyrė $50 pašalpą.

VERTINGI INVESTAVIMAI 
greitas pinigų grįžimas.

1. Gazolino stotis ir valykla, nau
jas namas. Kaina $25.000. Me
tinis neinąs $12.000.

2. Motelių rajone 65 akrų vynuo
gių farma prie Niagara Falls. 
% mylios frontas prie Queen 
Elizabeth plento. Žema kaina.

3.3 akrų sklypai, $100 įmokėti, 
netoli Malton.

Kreiptis B. SERGAUTIS, 
Real Estate 

Tel. LE. 4-2426 
817 Bloor St W.

DOMESIO DĖMESIO!
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA, LAPKRIČIO 23 D.

B ALIUS-R A U TAS
Skambės savanorių bei karių senoviškos ir naujoviškos dainos, bus 

loterija, savanorių gėlių valsas ir kiti įvairumai.
Šokiams gros “Trimitas”.

Veiks pilnas bufetas. Pradžia 7 vai 30 min. vak.
Studentai įeina už pusę kainos. Bilietai po-$1.50 prie įėjimo.

Kviečiame visuomenę kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Šventei Ruošti Komitetas.

Kariuomenės šventės 
minėjimas 

prasidės lapkričio 23 d. baliumi 
Prisikėlimo salėje. Lapkričio 24 
d., sekmadienį, abiejose RK baž
nyčiose pamaldos su pritaikin
tais pamokslais. Kūrėjai - sava
noriai organizuotai su vėliava 
dalyvaus šv. Jono bažnyčioje, o 
šauliai Prisikėlimo bažnyčioje. 
Klebonams sutikus, po 11 vai. 
pamaldų išeinant iš bažnyčių 
kūr. - savanoriai darys rinklia
vas Vokietijoje likusiems laisvės 
kovų invalidams bei ligoniams 
savanoriams sušelpti.

Tą pat dieną 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo salėje įvyks akademija, 
kurioje paskaitą skaitvs pulk. J. 
Šlepetys iš Niujorko. Garbės pre 
zidiumą sudarys Vyties Kry
žiaus kavalieriai, kūr.-savanoriai 
ir karišku organizacijų atstovai. 
Salėje jiems ir jų šeimoms vietos 
rezervuotos pirmose eilėse. Me
ninę dalį atliks “Varpo” choras. 
Įėjimas laisva auka.

Šaulių dėmesiui
Kiekvieno šaulio pareiga daly

vauti kariuomenės šventės minė
jimo iškilmingose pamaldose, 
prisimenant savanorius, karius 
ir šaulius žuvusius už nepriklau
somybę, todėl maloniai visų šau
lių prašome kuo skaitlingiau da
lyvauti minėtose pamaldose, ku
rios įvyks lapkričio 24 d., sek
madienį. Visi šauliai renkasi į 
Prisikėlimo parapijos kavinę 10 
vai. 30 min. iš kur organizuotai 
su vėliava vyksime į pamaldas.

Klubo valdyba.
Ateitininkų sendraugių 

susirinkimas
šaukiamas šį šeštadienį, lapkri
čio 23 d., 5 vai vak. punktualiai, 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
kambaryje. Nariai prašomi da
lyvauti.’ Valdyba.

Šv. Jono Kr. bažnyčioj lapkri
čio 23 d. 9 vai. rytą kun. dr. J. 
Gutauskas laikys gedulingas pa
maldas už mirusius Sližių šeimos 
narius. Vargonais gros ir giedos 
sol. V. Verikaitis.

Kaukių balius
Lapkričio 30 d. Prisikėlimo 

parapijos salėje Aušros klubo 
valdyba rengia didžiulį priešad- 
ventinį kaukių balių. Trys ge
riausios kaukės bus - premijuoja
mos. Bilietai gaunami iš anksto 
pas klubo narius. Nepraleiskime 
nė vienas šios retos progos.

Kūrėjų - savanorių S-gos 
30 m. įkūrimo sukakties minėji
mas Toronto skyriaus buvęs nu
matytas gruodžio 8 d. dėl tam 
tikrų kliūčių atidėtas tolimes
niam laikui.

Lituanus vajus
Lituanus remti komitetas dar

bą baigia gruodžio 1 d. Dalis mū
sų tautiečių šį vajų duosniai pa
rėmė. Asmenys ir organizacijos, 
neturėjusios progos prisidėti prie 
vajaus, prašomos "aukų bei pre- 
nuratos reikalais kreiptis: 121 
Beatrice St., Toronto, Ont.

Komitetas.
, TLCh. “Varpas” 

penkmečio proga pagerbtas per
eitą penktadienį specialia vaka
riene šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Pagerbime dalyvavo apie 
250 asmenų, pasakyta daug gra
žių sveikinimo kalbų su linkėji
mais, o kaikurie ir davonų pridė
jo. Nuotaika buvo labai pakili. 
Ir pačių varpiečių minoriškos 
nuotaikos buvo išblaškytos. Ti
kėkim, kad visiems laikams.

Pas Toronto bulgarus 
šį savaitgalį buvo atvažiavęs iš 
Vašingtono jų Tautinės Tarybos 
(kaip pas mus VLIKas) pirm, 
dr. G. M. Dimitrov žymus jų po
litikas. šeštadienį jis padarė pra
nešimą bulgarų bendruomenei, 
gi sekmadienį tarptautiniame su
sirinkime, kuriame dalyvavo 
miesto burmistras, hamiltonie- 
tė Mrs. Hyder, iš lietuvių J. Ma
tulionis ir V. Meilus. ’ > 

Dr. Dimitrov savo pranešime 
pasakė daug karčios tiesos Va
karu politikams dėl jų klaidų ir 
nuolaidų bolševikams užleidžiant 
jiems tiek tautų ir plotų. Esą tik 
paleidus į erdves “sputnikus” 
Vakarai suprato ir jiems patiems 
gresiantį pavojų ir dabar jau 
imasi įvairių priemonių savo gy
nybai organizuoti. Salė daug 
kartu nutraukė kalbą pritarimo ■ 
ovacijomis temperamentingam Į 
kalbėtojui.

Lietuviai no kalbų turėjo pro- , 
rtos pasikalbėti apie bendrus po-: 
litinius reikalus ir pasiinfonruio- i 
V apie Vašingtono nuotaikas. Dr. 
Dim’tmv pažįsta visa eilę lietu
vių iš Vašingtono ir iš Niujorko.! .

Solidarumo mokesčio vajus 
jau įpusėtas. Liko dar 5 sekma
dieniai. Pereitą sekmadienį prie 
Prisikėlimo bažnyčios rinkėjai 
J. Dvilaitis, A. Liudžius ir P. Le- 
lis surinko $40. Prie šv. Jono 
bažnyčios vienas. J. Andrulis — 
$6 (antras rinkėjas M. Kriščiū
nas neatvyko). Kitur surinkta: 
Pr. Razgaitis $16, A. Petkauskas 
$12, K. Grigaitis $8. Viso praeitą 
sekmadienį gauta $82, o išviso 
šiais metais $1.148.

Ateinantį sekmadienį numaty
ti rinkėjai: prie Prisikėlimo baž
nyčios — J. Mockus, J. Morkū
nas, E. Norvaišienė; prie šv. Jo
no bažnyčios — A. Petkauskas ir 
V. Petraitis. ApyL v-ba..

“Sąmokslas prieš savuosius”
Pereitą sekmadienį Toronto 

visuomenė turėjo progos pama
tyti scenoje Vyt. Alnato 3 veiks
mų pjesę “Sąmokslas prieš sa
vuosius”, kurį suvaidino Detroi
to Dramos Sambūris. Autorius 
pasirinko šių dienų aktualiją: 
tautiškai mišrias vedybas.

Scenovaizdyje vyksta gana 
karštas ginčas dėl J. Šaltenio, 
med. studento, sužieduotuvių su 
svetimtaute Patricija. J. Šalte
nis gana gyvas personažas, vie
tomis net natūralus, tačiau dra
matiniuose posūkiuose per leng
vai apsisprendžia. Tuo tarpu kon 
trastas reikalingas psichologinio 
perėjimo. Tiesa, jis lengvapėdiš-

Meno galerijoje lapkričio 15 
d. atidaryta Karališkosios Meno 
Akademijos paroda. Ji tęsis iki 
gruodžio 15 d. Parodoje išstaty
ta 71 paveikslas ir 37 kitokie 
meno darbai — skulptūros ir ar- 
chit fotografijos. Trečdalis pa
rodoje dalyvaujančių menininkų 
yra ne Akademijos nariai. Orga
nizatoriai labiausiai garsina, kad 
šioje parodoje galima pamatyti 
karalienės ir princo Pilypo port
retus, tapytus L. T. Newton, ku
rie Viešai išstatyti pirmą kartą.

Iš Toronto paroda bus perkel
ta į Halifaxą. Kitais metais ji 
bus Vancouvery ir Montrealy, 
Toronte vėl bus tik 1960 m.

Vasaro 16 gimnazijos 
rėmėjų būreliai

o

Lietuvos kakinius visdėlto ži
no ir “Liaudies Balsas”. Spalio 
25 d. numery vedamajame ‘ LB’ 
rašo apie “hitlerininkų ir lietu
višku “partizanų” siautėjimą”. 
Lietuvoje juos vadinę banditais, 
o čia Kanadoje “ buvo pastatytas 
^ryžius jiems kaip kankiniams”.

Kai buvo statomas Kankinių 
Kryžius niekas niekad nesakė, 
kad tai vien dabartinėms Lietu
vos aukoms. Ištik rujų jis skirtas 
visiems Lietuvos kankiniams 
bet kada žuvusiems ir kentėju
siems už tėvynę, tautą ir jos ide
alus. Bėt įdomu, kad “Liaudies 
Balsas” visdėlto žino, kad yra šių 
dienų Lietuvos kankiniai.

Padėka
Mieliems tautiečiams suprotusiems lie

tuvišką reikalą ir paaukojusiems nemažą 
skaičių lietuviškų knygų Suvalkų trikam
pio lietuvy reikalams,- tariame nuoširdų

VKLS-gos Toronto sk. valdyba.

Padėka
Nuoširdi padėka pp. Senkevičiui, Da- 

noičiuį Jurkševičiams už aukas - dova
nas, Prisikėlimo parap. klebonui Tėvui 

taip pat Ir visiems, kurie prisidėjo prie
> 

š.m. rugsėjo 28 d.
Nuoširdžiai dėkojome mieliesiems sve

čiams, kurie savo gausiu atsilankymu pa
rodė, kad myli ir remia skautiškąjį jauni
mą. Ačiū! Skautams Remti D-ja.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilan

kiusiems į mūsų mielos sesers, švogerkos 
ir tetos Jadvygos Ivcškev.č ūtės la»dotu-

įmokėjo savo įnašus per Šalpos v‘n,etl 
Fondo ižd. O. Indrelienę: Lon
dono būr. Nr. 116, vad. K. Ku- 
dukio, už III-VIII mėn. $90, Wind 
soro būr. Nr. 141, vadov. P. Ja- 
nuškos, už II-III mėn. $40, To- piįTčidui" už rūpestingumą ir pagalbą, 
ronto būr. Nr.131, vadov. V. Sen-
džiko, UŽ VII-XII mėn. $42, To- nrusy taip aražiai pavykusio parengimo 
ronto būr., vadov. Jankaitienės, 
vienkartinių auku $115. Viso 
$287.

Gimnazijos rūmų vajus oficia
liai baigtas 1956 m. liepos 1 d. 
Surinkta 300.000 DM. Dabar vyk 
domas centralinio šildymo re
montas. Tikimasi gauti iš Vokie
tijos švietimo ministerijos 14.000 or kuo prisidėjusiems prie pas- 
DM. Mokinių dabar yra 120, o bim0perėjimo, riebci, jib leiigvapcviio“ • * t j 7 e oirno.

kai siekia turto, tačiau priminti- mokytojų su bendrabučio vede- j Ypatingai dėkojame šv. Jono Kr. pa- 
na, kad turto kaina, akivaizdžiai iais 16. Jų tarpe 4 vokiečiai. Mo- rap. kieb. kun. P Ažubaliui, ku_n. dr. j. 
bendraminčiu nastatvtas natriio- kytojų skaičius didelis todėl, kad Gutausku, kun. Pocevc.u. uz rūpestingą bendraminčių pastatytas patrijo j JJ lonk , oprup.n.mą sv. Sak-

Y. J r -i n ir -4.- • ramentais, atlaikytas šv. Misiąs psr lai- ciai) turi tik po 6—15 savaitiniu jr palydėjimą į Ramybės vietą.
tizmas, stumia į gilesnį susimąs- 1 
tymą. ‘

Studentas Kostas I veiksme pamokų, 
pernelyg kuklus, bet jį pagauna 
vyksmo įtampa, kurią natūraliai 
išlaiko iki pabaigos.

Stud- Genė — dvilypis perso
nažas. Ji pergyvena J. Šaltenio 
sužieduotuvių dramą dvejopu 
atžvilgiu: neabejotina simpatija 
jam ir natūraliu patriotizmu. 
Scenoje personažas patrauklūs, 
lyriškas. Dviejų bruožų įgyven
dinimas charakteryje, supranta
ma, galimas su vieno persvara. 
Šiuo atveju tematika reikalauja

ičiui už rūpestinga

Dėkojame dr. Warwick, dr. Yčui, dr. 
Urbaičiui, dr. Užupienėi už rūpestingą 
‘gydymą ligos metu.

Ruošusioms ir prisidėjusioms prie ma- Į Nuoširdžiai dėkojame p. Tamašaus- 
lonios staigmenos ir gražios dovanos dūk- kams, p. R. B. Bakevičiams, p. Alf. Ba- 
relei Laimutei, ponioms: A. Jankaitie- niuliams iš Saskatchewan, p. Tony Ba- 
nei, T. Trakymienei, E. Jaškevičienei, O. niuliams . iš Saskatchewan, p. A. Mork- 
Dakpienei, V. Balsienei, B. Barysienei, G. jvėnui, p. VI. Ališauskui, p. A. Čižikams, 
Barcevičienei, L. Bieliauskaitei, R. Cipli- p. Frank Hollingsworth, p. J. Dzimins- 
jauskienei, N. Čepulkauskienei, B. Čer- ; kui, p. L. Rideriui, p. P. Žitkui už at- 
kauskienei, I. Čiurlienei, O. Jakimavi- siųstas gėles.
čienei, M. Jonynienei, O. Indreiienei, E. j Širdingai dėkojame poniai Trokymie- 
Krikščiūnienei, M. Kriščiūnienei, S. Mar-Jnei, p-lei J. Drąsutytei iŠ Cleveland©, dr. 
dosienei, Z. Morkūnienei, S. Pacevičienei, A. ir dr. A. Šapokoms, p. T. ir E. Kaza- 
Z. Stravinskienei, Tumosienei, B. Nor- kevičiams, p. Sungoilienei, p. L. S. Bar- 
kienei širdingai dėkojame. Ypatinga pa
dėka A. Jonkaitienei ir E. Jaškevičie-

Padėka

čaičioms, p. M. V. Tamulaičioms, p .Sa- 
kevičiams. dr. 0. ir J. Gustainiams, p. S.vjl vlw Cl v V vL J LA L v^X XX Cl V XXX. d X v^XXXCLXCL va j vL • ^-«>*« ■*** • *• • • ' ■ ■

idealistinio bruožo pasireiškimo, 'nei- kurios kQiP seserys globa- ir V. Ponioms p-lei Iz. Matusevičių-
. . x •• i- .. jo mone ir vaikučius. tei, ar. O. Baltrušaitienei, p. r r. ir tgi asmeninis turėjo pradingti 

kaip nežymi siūlė audiny.
Jos konkurentė Patricija su- galiu pasaugoti vaikus. Dviejų ne

kūrė svetimšalės charakterį vi
sai realų.

Monika ir Mikas Žaliauskai. Ališauskams, p. Fr. Čečiui, p. Jašiūnai, p
V. K. Žaroms, p. M. Gertienei, p. L. Fab- ? - . -
ricijui, p. O. ir J. Rinkevičiams, p. A. CtjtOjas

Metropolitan opera 
šiemet Toronte gastroliuos ge^ 
gūžės mėn, kviečiama taip pat 
Rotary klubo. Pastatymai vyks 
Maple Leaf. Pirmoji opera bus 
statoma gegužės 26 d., pirmadie
nį, Čaikovskio Eugenij Oniegirt. 
Toilau kas vakaras po kitą: Puc- 
rini Madame Butterfly, Rossini 
Sevilijos kirpėjas, Sain Saens 
Samsonas ir Dalila, Verdi Aida 
ir Gounod Faustas.

Bilietų kainos 10, 6, 4 ir 2 dol.

30 metų kalėjimo
X ■ ■

šnipui
Sovietų pulk. Rudolf I. Abel, 

kuris buvo suimtas JAV polici
jos birželio 21 d. kaip šnipas, iš- 

1 vengė mirties bausmės ir gavo 30 
metų kalėjimo. Be to, Niujorko 
feder. teisėjas nubaudė $3.000.

R. Abel gyveno Brooklyne, 
kur kaip neva menininkas - fo
tografas turėjo studiją. Prieš tai 
jis kurį laiką gyveno Kanadoj ir 
1948 m. nelegaliai apsigyveno 
JAV. Užtai jis turėjo būti depor
tuotas, bet paaiškėjo jo veikla ir 

.buvo suimtas. ŠĮ kartą sovietai 
kažkodėl savo agentą paliko savo 
likimui — nesikišo Į jo bylą, o 
savo spaudoje rašė, kad tai esan
ti gryna amerikiečių fantazija. 
Kitain Jie elgėsi dvz. su Valen
tinu A. Gubicevu. kuris buvo tei
siamas 1950 m. Tada teismas nu
baudė jį 15 m. kalėjimu, bet so
vietai stipriai spaudė amerikie
čių vyriausybe bandydami Jį iš
vaduoti. Tas Jiems pavyko: baus 
mė buvo sulaikyta, kai Gubiče- 
vas pasižadėjo grįžti Sov. Są
jungom

NUBAUSTI POT ICIJOS 
VIRŠININKAI

Lenkijoj. Varšuvos teisme, bu- 
'vo nagrinėta trijų slaptosios po
licijos viršininkų byla, kurioj jie 
buvo kaltinami suimtųjų kanld- 
nimu- ir neteisėtu žmonių suimi- 
nėjimu. R. Romkowski, buvęs 
viešosios policijos viršininko pa
vaduotoju ir kuri laika slaptosios 
policijos viršininku, liko nubaus
tas 15 metų kalėjimo; J. Rozans- 

' ki, slaptosios policijos tardyto- 
ijas, gavo 14 metų; A. Feigin, irgi 
įslapt. policijos 10 skyriaus tar-

- 12 metų. Kai buvo pa-uALIU rAbAUfcUll YAiKUX wvieju me- • h- •• ——--------- -- k — ~, X- tu mergaitė būtų žaidimų draugė. Čolle- Daukantui, Mr. & Mrs. Anne Kucero, p. skelbta bausme, pirmasis rode 
ge- Dufferin - ‘Dundės ‘rajonas. Telef. E- Davidavičiui, p. Augučiui, p. M Aiek- susijaudinimo, kiti f"

Studento tėvas inž. Šaltenis, LEt 7*1917
autoriaus išvedama susidariusiai
Įtampai paryškinti ir pramaty
tam finalui. Pats tikslas reika
lauja psichologinio aktyvumo.

Patricijos tėvas — tipiškas 
transakcijų vykdytojas, scenoje 
suprantamas. Natūralus šaržas 
jo bruožus gyvai paryškino.

Studentai, Šaltenio kolegos, 
gana pasyvūs. Studentiškas gy
vumas būtų įnešęs į sceną spal
vingumo.

Reikia džiaugtis, kad Detroito 
Dramos Sambūris, vadovauja
mas p. Mikšienės, dirba su en
tuziazmu ir darbo rezultatai pa
stebimi.

Torontiečiai svečius gražiai 
įvertino už,pildydami salę. Žiū
rovų buvo gal arti 600.

išnuomojamas kambarys II augšte. Yra : 
vieta mašinai. Tel. RO. 7-5976

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Tel. LE. 4-7370.

Išnuomoja midų kambariai ir virtuvė pir
mame augšte su atskiru įėjimu. Apžiū
rėti po 6 vai. vok. 81 Delaware Ave.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių, Vy
žių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

Parduodama obuolių sunka (ci
der) obuolių vynui daryti. R. R. 
1, Markham, Ont., Lappsider 
Mill. Skambinti tel. 262J3.........

B.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Sovo- 
norių - Veteranų S-gos Toronto skyriui 
ui pooukotus $10 Suvolkų trikompio lie
tuvių reikalams paremti, tariame nuošir
dų vilnietiškų ačiū.

VKLS-gos Toronto $k. valdyba.

TAISAU RADIO - TELEVI
ZIJOS APARATUS. Dalys ir 
darbas garantuotas metams.

Tel. RO. 7-5976.

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

ravičiui, Mrs. Marta Kucero, p. M. B. baltai 
Žekoms, p. Liormanienei, p. F. Gikis, p. Į 
S. Dabkui, Mrs. Stella Klimyck, Mr. Ar
nold Dunn ir visiems kitiems už pareikš
tas užuojautas laiškais, per laikraščius, 
telefonu ir visiems, kurie šiuo liūdnu mo
mentu kuo nors prisidėjo .

Nuoširdus ačiū visiems.
Nuliūdę sesuo Elena, Kazys, Dalia 

ir Rymtrtis Gafiauskai.

kiti du laikėsi
I DOMINION COAL & WOOD CO.

Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

Anglys išvežiojo mos ir šeštadieniais. 
MMMMMHIIIIBI illi-IIIIIW^

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

DĖMESIO! Radio, skalbimo mašinų tai
symas namuose rytais nuo 8-12 vai. 
Dirbtuvė atidaryta kasdien nuo 4-7 vai. 
po pietų. F. Riekus, 921 Dundas St. W.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomis

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir (vairią reikmenų krautuvėn 

//

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

Užsakvmai oriimami ir paštu.

Baldų
į distancijomis. Visos vežamos turtas ap- 
i draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
I realj, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mcs turime daugybę europietiškų mišinių, 
k ai n trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kL

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

Fem • Roncesvalles, $15.600, 6 kambarių plytų namas, pusiau 
atskiras, 2 virtuvės, oru - alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie 
$6.000

Beresford - Bloor. $17.500, 6 kambarių atskiras namas. 2 vir
tuvės. oru-alyva apšildomas, garažas. Įmokėti apie $4.000.

Fcu»i»le>-. <30 500. 4 atskiri butai po 4 kambarius, vandeniu 
apšildomas. 2 raražai. v’«» butai išnuomoti, pastatas apie 20 me
tų senumo. Įmokėt $15.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
I


