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Šio mėnesio paskutiniąją ir gruodžio 1 d., — šeštadienį ir sek

madienį, posėdžiaus Toronte Kanados Lietuvių Bendruomenės 
augščiausias organas — Krašto Taryba. Tai metinė jos sesija. Rei
kia juk peržvelgti praeitą metinį kelią, išsiaiškinti susikaupusias 
problemas, pajusti apylinkės reikalus, nuotaikas ir užsimojimus, 
kad galima būtų taikliau nubrėžti sekančių metų visų bendruo
menės organų veiklos planus.

Kanados Lietuvių Bendruomenė yra jau tvirtam kely. Jos 
organų vaidmuo visų akivaizdžiai matomas ir įvertinamas. Reta 
kuri kito krašto lietuviškoji bendruomenė yra taip tiksliai pri
sitaikiusi savo organizacinėje struktūroje bei savo veikloje Lie
tuvių Chartos principus, kaip kanadiškoji. Čia ji turi pilną auto
ritetą veikti visose lietuviškojo gyvenimo srityse — tiek laisvės 
kovos, tiek lietuvybės išlaikymo baruose. Bendruomenės organų 
veiklos sritis jau yra nusistovėjusi, aiškiai atskirta nuo įvairiau
sių organizacijų veiklos sričių, su jomis nesusikertanti. Būgštavi
mai, kad Bendruomenės organai kliudys betkokią kitų organiza
cijų veiklą, atrodo, jau pasibaigė, nes visus įtikino pats gyveni
mas. Penkerių metų praktika įrodė, kad nėra nei susikirtimo 
nei. jokio gožėjimo. Dirvonų visiems pakanka. Kad tik būtų kas 
juos plėšia ir purena.

Ypatinga Kanados Lietuvių Bendruomenės padėtis ją taip pat 
įpareigoja. Jei kaikuriuose pasaulio kraštuose lietuvių bendruo
meninės organizacijos savo struktūrjoe, o kai kur ir uždaviniuo
se daugiau ar mažiau nutolo nuo organizavimosi pradžioje priim
tojo tipo, tai Kanados Lietuvių Bendruomenės, taip pat tų kitų 
kelių kraštų Bendruomenių, kurios išsaugojo pradinį tipą, už
davinys yra ištverti savojoje grynoje struktūroje, laukiant, kad 

" pagaliau prie to paties pagrindinio tipo prisiderins visų kraštų 
lietuvių bendruomeninės organizacijos. Teisybė, organizacinė 
struktūra nėra esminis dalykas, tačiau jos vienodumas visada 
bus labai reikšmingas pasaulio visų kraštų Bendruomenių glau
desniems ryšiams bei sklandesniam bendradarbiavimui. O juk 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pagrindinis uždavinys ir yra iš 
visų pasaulyje išblaškytų lietuvių sukurti vieną vienetą — ap
jungti ne tik individus vietinėse bendruomenėse, bet ir visų kraš
tų Bendruomenes. Apjungti jas tam, kad bendromis jėgomis su
sikibus, sudarius vieną sieną lengviau būtų atlaikyti svetimųjų 
jūrų bangų smūgius, kad sėkmingiau vyktų kova dėl visos tautos 
teisių bei krašto laisvės.

Tai yra gairės, kurias Kanados Lietuvių Bendruomenė sekė 
i nuo pat pradžių. Be abejonės, ji ir toliau tuo pačiu keliu eis. Jos
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Organizacinis Komitetas; iš kairės dešinėn sėdi: J. Ma- 
kauskis, A. Vitkauskaitė-Merker, A. S. Trečiokas, KLB pirm. V. Meilus, org. komiteto pirm. prel. 
J. Balkūnas, JAV LB pirm. St. Barzdukas, J. Šlepetys, E. Čekienė, V. K. Jonynas; stovi: A. Vak- 
selis, K. Motuzas, V. Vaitiekūnas, J. Stukas, V. Barčiauskas, J. Pakalka, J. Aistis, A. Ošlapas, S. 
Narkeliūnaitė, St. Dzikas. ęį

Svajonių politika
Chruščiovo sputnikai, paryš

kinę vakarietiškos santvarkos 
trūkumus, kartu atskleidė lais
vai ir kritiškai galinčios galvoti 
žmonių bendruomenės gerąsias 
puses. Argi nėra reikšminga 
Amerikai, kad ne kartą skau-

ALMAUS, 
mūsų bendradarbio Niujorke.

dos Liėtuvhį Bendruomenė tame seime atliks savąją misiją, ar 
pajėgs ten pasirodyti tikrai pavyzdiniu vienetu, daug priklausys 
nuo šios Krašto Tarybos sesijos. Jai juk paskirta išrinkti atsto
vus, kurie KLB atstovaus Pasaulio Lietuvių Seime, ji, be abejo
nės, turės pasisakyti ir dėl PLS uždavinių bei suformuluoti KLB 
atsakymą į to seimo spręsimus klausimus. Juk tai negalės būti 
palikta vien atskirų atstovų išminčiai bei rūpestingumui.

Kr. Tarybos sesija turės daug klausimų išspręsti. Bet. didelė 
jų dalis bus.grynai formalinės reikšmės klausimėliai, ties kuriais 
ilgai gaišti nevertėtų. Verčiau daugiau dėmesio bei laiko reikėtų 
skirti esminiams klausimams. ■

KAS NAUJO KANADOJE?
Išvyko Britanijon prekybinė 

delegacija, vadov. prekybos min. 
Churchill. Ją sudaro 50 asmenų 
iš įvairių pramonės sričių. Jie 
ketina ten išbūti ’ ištisą mėn., 
lankydami britų pramonės cent
rus. Delegaciją išlydėjo pats 
min. pirm. Diefanbaker Montre- 
alio aerodrome ir ta proga pa
reiškė, kad ji atliksianti svarbų 
uždavinį bandydama nukreipti 
Kanados importą į Britaniją ir 
tuo atpalaiduoti kraštą nuo per- 
didelės ūkinės priklausomybės 
nuo JAV. Esą metinis prekybos 
deficitas su JAV siekia $1.300. 
000.000 ir jeigu jis didės, kraštui 
bus pavojingas. Min. Churchill 
pareiškė, esą delegacija bandy
sianti sudominti britų pramoni
ninkus siųsti daugiau savo gami
nių Kanadon. z

apie bylą, kurią buvo pasiren
gęs svarstyti. O byla liečia pa
veldėjimą $39.000 vertės namų 
Orillia vietovėj, į kuriuos pre
tenduoja velionies gyd. Brown 
žmona ir buv. šeimininkė.

Nėra atominių bombų sandėlių 
Kanadoje, pareiškė min. pirm. 
Diefenbaker. JAV valst. sekreto
rius Dulles buvo pareiškęs, esą 
tarp Kanados ir JAV yra spe
ciali sutartis ir atominiai gink
lai galbūt jau esą Kanadoj.. Vė
liau ir pats Dulles pataisė saky
damas, kad tai gali būti padaryta 
greitu laiku, jei Kanados vyriau
sybė su tuo sutiktų.

mą” politikoj kritikuotas John F. 
Dulles pats prikalbino preziden
tą kviesti politinį priešą naujo
sios JAV užsienių politikos pla
navimui?

Ši tema vyravo visur; Louis 
Budenz. Fordhame dėstąs buvęs 
komunistų ideologas, viešai pik
tinosi, net ir šiandien amerikie
čiai neturį ne tik užsienio politi
kos, bet ir aiškios sampratos kas 
yra jų priešas — komunizmas. 
Budenz negalįs dovanoti, kad 
tuoj po antrojo pasaulinio karo, 
dėlto amerikiečiai lengvabūdiš
kai pritarę sovietų užsispyrimui 
“apie savo sienas turėti tik pa
lankius kaimynus”.

Dėl Lietuvos kariauti
nenorėjo
Mrs. Franklin D. Roosevelt, 

stebėtinos energijos 73 m. naš
lė, šių eilučių autoriui lapkričio 
13 d. į klausimą ar prezidentas 
iki pat mirties tebetikėjo jog pa- 
baltiečiai atgaus savivaldą, pa
reiškė, kad jis Stalinui Jaltoje 
nusileidęs žinodamas, kad JAV 
visuomenė dėl Lietuvos kariauti 
nenorės.

“I only know that on my hus
band’s return from Yalta I asked

“detente” (įtampos atoslūgį). 
Pagaliau “diplomatijos pergalė 
tebūna tik tadaJSkai abi pusės 
laimi”. .T
- Dar “platesiYią!?*fenninais kal
bėjęs Adlai Stevensonas, suge
bąs savarankiškai galvoti ir už 
tai du kartus prakišęs preziden
tūrą simpatiškai bsišypsodamas 
“nice, family man” Generolui - 
Išlaisvintojui, visiems net ir į 
karą “besiruošiantiems” lietuvišr 
kiems politikieriams, nurodė ... 
kad pasaulis nebeturįs kitos išei
ties, kaip tik atsisakyti bukapro
tiško parapijizmo, nacionalizmo, 
rasizmo, kad “vienintelis tikras 
žmogaus su žmogum bendravimo 
laidas tesanti pilnatinė pagar
ba— taip, meilė artimui, jei tas 
jums geriau skamba — vienas 
kitam... Nereikia kristi despe- 
racijon... tačiau tik vadovautis 
vien savo likimo gera žvaigžde 
toliau nebūtų patartina...”

Prikiša politikavimą svajonėse
Dėl JAV užsienių politikos jau 

antrą kartą pasisakė nuolat ap
link pasaulį sukąs NYTimes Pa
ryžiaus korespondentas Cyrus L. 
Sulzbergeris. Prisiklausęs nuo
monių pasaulyje, jis griežtai rei
kalavo JAV užsienių politiką 
planuoti ne “wishfull thinking”, 
ne praeitimi, bet kietais dabar
ties ir ateities faktoriais. “Keiti
masis yra buities įstatymas; tai

klausomai ir kritiškai galvoti 
žmogaus savigarbą.

P. Hendersonui priėmime Va
šingtone įtikinėjant ALT vadus, 
jog “nieks nėra pasikeitę” “Euro
pos Laisvės Komitetas” ruošė 
eilę egzilų atleisti, o “Amerikos 
fe^o.”^ĮjgtųyįškLęįį_^r.buotp^ 
šaukė dėl jiems uždėtų žąslų.

Sumanymas pralaužti tiek 
Maskvoj, tiek Vakaruose prieš 
Lietuvą vedamą “tylos sąmoks
lą”, įgalinant pasaulio lietuvių 
kultūrinį bendradarbiavimą, 
kaip jau dabar atrodo, yra atmes 
tas tiek Vilniaus “valdančios 
klasės, tiek ir išeiviją kontro
liuojančių veiksnių.

O kam,, jei ne Maskvai, turėjo 
būti skaudžiausias, sakytume, 
Amerikos lietuvių kreigįmasis į 
Dulles specialų patarėją W. B. 
Lacy, prašant tarpininkauti de
rybose su sovietų ministeriu Za- 
rubinu dėl JAV-TSRS kultūri
nių santykių užmezgimo ir pa
prašyti leidimo į JAV lietuvių 
kongresą atvykti LTSR kultū
riniams ansambliams, Mokslų 
Akademijos delegacijoms ir t.t. 
Deja, mes planuojam ne pagal 
šios žemės faktorius, ruošiamės 
“išlaisvinimo“ karui, skelbiame 
nusibodusias deklaracijas. dės pasistūmėjimu priekin.

Raudonieji pasaulio revoliucionieriai, posėdžiavę Maskvoj, pa
skelbė du atsišaukimu. Pilnąjį apsirašė 12 komunistinių kraštų 
delegaęijų> “atstovaujančių’ 950 mil. žmonių. Jis pabrėžia komu
nistinio., bloko vienybės reikalą kovoje su kapitalizmu ir kviečia 
visus pasaulio darbininkus dėtis prie bendro socialistinio fronto, 
neišskiriant nei nacionalistinių grupių, nei smulkių kapitalistų. 
Visam/komunistiniam blokui duotas naujas vardas “socialistinių 
kraštų bendruomenė”, kuri, be abejonės, yra pirmas žingsnis į 
numarintą Kominterno ir Kominformo atgaivinimą. Kadangi pas
tarieji nevisiem komunistų kraš-“ 
tam priimtini, apsistota prie lais
vesnės vienybės formos, bet va
dovaujamasis vaidmuo vistiek 
tenka Kremliui. Pažymėtina, 
kad šio atsišaukimo nepasirašė 
nei- Jugoslavijos delegacija, nei 
V. Europos kompartijų atstovai. 
Tito dar neužmiršo išmetimo iš 
Kominformo, be to, nenori ga
dinti savo santykių su vakarie
čiais. Vakarų komunistams esą 
palikta “savarankiškai” apsi
spręsti, tačiau suminėti dėsniai, 
kurie privalomi visiem, būtent, 
Markso-Lenino teorja, panaiki
nimas kapitalistinės nuosavybės, 
proletariato diktatūra, pašalini
mas “tautinės priespaudos”, so
cializmo plėtimas ir perėjimas į 
komunizmą ir t.t: Visa tai pri
dengta šūkiu: taika, gerovė, pa
žanga.

Antrąjį atsišaukimą, vadina
mą taikos manifestu, pasirašė 64 
kraštų kompartijų atstovai, ne
išskiriant nei Jugoslvaijos, nei 
V. Europos kraštų komunistų; 
nėra tik JAV kompartijos. Juo 
kreipiamasi į pasaulį raginant 
remti komunistinio bloko “tai-

Vakariečiai klauso
Komunistų atsišaukimai nieko 

naujo nepasakė — Chruščiovas 
ir Co kartojo tai daugelį kartų. 
Užtat vakariečiai, klausydami jų 
nesijaudino, nors tai buvo nau
jas paskatas lopyti savąjį fron
tą. Tiek JAV, tiek Britanija šia 
linkme jau įtemptai planuoja 
besirengdamos Š. Atlanto S-gos 
kraštų konferencijai Paryžiuje. 
Jų planus kiek drumsčia Pran
cūzija, priekaištaudama, kad 
amerikiečiai-britai imą diktuoti. 
Tais ir kitais reikalais Prancū
zijos užs. r. min. Pineaū lankėsi 
JAV, o britų min. pipm. Mac
millan atskrido Paryžiun išly
ginti kilusių nesusipratimų. JAV 
šiuo metu daugiausia dėmesin 
kreipia į karines problemas ry
šium su V. Europos ir Š. Ameri
kos gynyba. Drąsiausiai kalba 
Dulles: savo paskaitoj Čikagos 
užsienio reikalų klubui jis pa
reiškė, kad puolimo atveju bazių 
komendantai turį galią pradėti 
karo veiksmus. Pvz. jei sovietai 
pultų Š. Atlanto pajėgas, kaip 
tai buvo Pearl Harbour atveju, 
susilauktų automatiško pasiprie-

junga iki siof yra padariusi, ėšą šiltinto. fWkiu yivtfja'
tarnauja visuotinei taikai. Tai
kos ardytojai esą vakariečiai im
perialistai, vadovaujami JAV. 
Bet pasaulio jėgų pusiausvyra 
esanti pasikeitusi — ji palinkusi 
sovietinio bloko pusėn. Karas 
nesąs neišvengiamas; taikos ga
limybės stipriai padidėjusios dėl 
jėgų pusiausvyros. Komunizmas 
esą triumfuosiąs, tačiau nebū
siąs įvestas jėga. Taikos labui 
visos pasaulio tautos raginamos: 
padaryti galą ginklų lenkty
nėms, atsisakyti atominių ginklų 
ir tuojau panaikinti jų bandy
mus, panaikinti karines sąjungas 
ir bazes svetimose žemėse, baig
ti intrigas Vid. Rytuose.

Šiais dviem atsišaukimais ban
doma sustiprinti tarptautinį ko
munizmą, kurio ryšiai po Stali
no mirties ir ypač po Vengrijos 
sukilimo buvo apgriuvę. Kartu 
tai laikoma ir Chruščiovo žvaigž

Savarankiška Vokietijos kariuomenė
e j __ ĮllUdlO j 1 O UUAVlVU AulUUjJlAVOj ICAl

if they (Roosevelt, Stalin, Chur- Į galioja tarptautiniams santy-

Feder, ir provincinių vyriau
sybių konferencija prasidėjo 
Otavoje. Joje dalyvauja 46 mi
nisterial, kurių 5 priklauso fed. 
vyriausybei. Pagrindinė proble
ma — kaip paskirstyti mokesti
nes pajamas tarp federacinės ir 
provincinių vyriausybių.

Vyr. Tribunolo teisėjas Ch. 
Locke išėjo iš teismo posėdžio, 
kai Toronto advokatas Duncan 
pareiškė, kad jo, kaip teisėjo, da
lyvavimas toj byloj, esąs nesude
rinamas su nešališkumu. Visi 
penki teisėjai buvo išėję pasitar
ti ir po pertraukos grįžę pareiš
kė atmetą advokato pasiūlymą. 
Visdėlto paliestasis teisėjas pa
sitraukė iš posėdžio ir po antros 
pertraukos jo vietą užėmė teisė
jas Abbot. Šis įvykis nustebino 
visą kraštą, nes tokio nebuvo vi
soj Kanados teismų istorijoj. Ad
vokatų Sąjunga, kuri seka savo 
narių profesinę laikyseną, papra
šė adv. Duncans pasiaiškinti. Iki 
šiol jis nei teismui, nei savo sąj. 
vadovybei jokio paaiškinimo ne
davė. Tuo tarpu pasišalinęs tei
sėjas Locke viešai pareiškė nepa
žįstąs adv. D. ir nieko nežinąs

Bedarbių skiačius vis didėja. 
Statistikos biuro duomenimis, 
spalio mėn. vidury jų buvo dvi
gubai daugiau nei praėjusiais 
metais. Darbo min. Starr prane
šė parlamentui, kad lapkričio 7 
bedarbių skaičius siekė 327.388, 
o spalo 19 d. — 278.698; taigi per 
3 sav. padidėjo 17%. Vyrausybė 
varanti propagandą pramoninin
kų sluogsniuose už darbų plėti
mą žiemos metu ir numatanti 
imtis kitų priemonių, kurios bū
siančios paskelbtos vėliau. Tuo 
tarpu Darbo Kongreso prm. Jo
dom paskelbė aliarmuojantį pa
reiškimą, esą šią žiemą galįs bū
ti didžiausias nedarbas nuo karo 
pabaigos ir telegramomis kreipė
si į provincijų premjerus, prašy
damas šį rekalą apsvarstyti busi
moj feder. vyriausybės ir pro
vincijų atstovų konferencijoj.

2400 darbininkų atleido iš dar
bo Fordo automobilių įmonės 
Oakville ir Windsor miestuose. 
Tai sudaro 17% visų Fordo dar
bininkų Kanadoje, kurių esą 
14.300. Šiemet automobilių ir 
sunkvežimių pardavimas Kana
doj sumažėjo beevik trim ket
virtadaliais.'

chill. A.) should not have given 
the Baltic States an opportuni
ty for a free referendum to find 
out what the wishes of the 
people were. He answered that 
the Soviets insisted the States 
were already a part of the So
viet Union and, short of being 
sure that our own people were 
willing to go to war, to insist on 
a free election would have been 
imopssible. I had to agree with 
him taht our own people were 
not prepared to go to war”.

Prezidento Roosevelto užs. 
politika nebuvo toliaregiška nei 
reali — šiandien JAV padėtis 
būtų kita, jei Lietuva būtų sa
vistovi.

Siūlo derėtis su
sovietais
Arthur Krock, NYTimes vado

vaujantis žurnalistas, palygina
mosios vyriausybės žinovas, pra
ėjusią savaitę garsino diplomato 
— sovietų žinovo J. C. Wiley 
(Kennano, Bohlen, Loy Hender
son ir E. Durbrow auklėtojo), 
dabar pensininko, patarimą JAV 
vyriausybei derėtis su sovietais 
tais klausimais, dėl kurių nei JA 
V-bės, nei TSRS neturėtų pasi
traukti iš užimtų pozicijų. Kiek
vienas sveiko proto žmogus turįs 
suprasti, jog šiandien formulė 
“diplomatijai nutrūkus kalba 
ginklai” nębegaliojanti. Wiley 
manąs, kad pradinis šitokių slap
tų derybų pasisekimas įgalintų

kiams”. Sulzbergeris cituoja Dul 
les. “Pabaltijo valstybės prapuo
lė prieš 18 metų — rašo jis — bet 
mes jas vis tebepripažįstam. El
giamės tarytum Čang Kaišekas 
kalbėtų ne Formozos, bet visos 
Kinijos vardu”.

Toliau jis prikiša JAV pasine- 
šimą skelbti moralus, praktikoj 
elgiantis kitaip; dėlto netenkant 
vis daugiau draugų, nes nesilai
koma senos kiniečių išminties 
“nusiimk nekintamo teisingumo 
skraistę ir draugai sugrįš pas ta
ve”. Dulles tikįs, jog komuniz
mas suliberališkės. Tuo tėrpu 
Djilas, dabar sėdįs Tito kalėji
me, sakė priešingai.

“Užsienio politika pirmoje ei
lėje tarnauja tik savos tautos in
teresams”, rašo Sulzbergeris. Esą 
vienu metu net “krikščioniškiau
sias” Prancūzijos karalius buvo 
susidėjęs su musulmonais kovoj 
prieš... Popiežių.

Lietuviška politika
Jei tikėti “Darbininkui”, Loy 

Henderson, sovietų ir Pabaltijo 
reikalų žinovas Valstybės De
partamente, talkininkavo ’Tie
sos” uoliai vykdomai progapan- 
dai, pareikšdamas, jog 1919m. lie 
tuvius savanorius kūrėjus jis 
vargiai tcatskirdavęs nuo vokie
čių golcininkų. Jo įtikinėjimas, 
kad JAV tebesilaiko Pabaltijo 
pripažinimo, ir ALTarybos šab
loniškos deklaracijos galėjo už
gauti dažno sugebančio nepri-

Karo atveju Europoje pirmoj 
eilėj nukentėtų Vokietija. Š. At
lanto S-gos pajėgos, tiesa, gintų 
ir V. Vokietiją, bet jos turi ginti 
visą V. Europą ir todėl vokie
čiai nori stipriau koncentruotų 
pajėgų savo teritorijoj. Tam rei
kalui Bonnos vyriausybė užsi
mojo organizuoti atskirą kariuo
menę, nesurištą su Š. Atlanto 
S-ga. Pagal planą, ji turėsianti 
700.000 karių per penkerius me
tus, kurių tik mažesnioji pusė 
būsianti Atlanto S-gos žinioj. 
Naujosios armijos organizato
rium ir vadu paskirtas gen. Von 
Horn. Jis jau surinko Koelno ir 
Koblenco apylinkėse 4000 vyrų 
branduolį. Netrukus tikisi pa-

siekti 80.000. Tiek uniformuotų 
karių numatyta turėti aktyvioj 
tarnyboj. Kiti bus atsargoj ir 
per 48 vai. galės būti sumobili
zuoti. Apmokymo punktai orga
nizuojami visose apylinkėse, 
taip kad 25 mylių plote būtų 
bent vienas jų. Apmokymas 
truks 3-6 mėn. ir . vėliau savait
galiais. Ši kariuomenė bus gink
luota tankais, artilerijos ir prieš
lėktuviniais pabūklais, bet netu
rės aviacijos. Pirmiausia vokie
čiai žada išpildyti Š. Atlanto 
S-gos įsipareigojimus ir tada 
imtis grynai vokiškos kariuome
nės ginklavimo. Kaikas jau ima 
būgštauti, kad gimsta naujas 
“Wehrmacht’as”.

įveltos i karą, nes jų kariniai 
daliniai yra išdėstyti daugelyje ~ 
.kraštų drauge su šių kariuome
nėmis.

Nesibaigiančios peštynės
Vid. Rytuose politinės intri

gos bei savitarpės peštynės nesi
baigia. Egipto Nasser is, kad ir ; 
netekęs anksčiau turėtos reikš
mės arabų kraštuose, tebekom- 
binuoja. Kad neliktų visai vie
nas sovietų įtakos grėsmėj, jis 
sumanė sudaryti federaciją su 
Syrija. Be to, panoro naujos pa
ramos iš Sovietų. Jo krašto aps. 
min. Hakim Amer lankėsi Mask
voj ir grįžo su pažadu — $175 
mil. paskolos. Speciali ūkinė de
legacija rengiasi Maskvon dery
boms dėl naujos sutarties. JAV 
kiek atleido suvaržymus Egip
tui ir išmokėjo dalį įšaldytų lė
šų dėl Suezo kanalo nesusipra
timų. Jordano karalius šnairuo
ja į Nasserį ir kaltina jo agentus, 
bandančius organizuoti jo nužu
dymą. Syrija kaltina Izraelį dėl 
pasienio susišaudymų. Tą patį 
daro Jordanas ir Izraelis. Ten 
visi kaltina visus. Pasienio susi
šaudymai padažnėjo. Ramiau 
laikosi Marokas. Jo karalius at
skrido į Vašingtoną. Su Tunizi- 
jos prezidentu jis bandė tarpi
ninkauti Prancūzijos - Alžerijos 
ginče, bet Prancūzija nesutiko.

Apginklavo įgaliojimais
Naujasis Prancūzijos premje

ras F. Gaillard gavo parlamen
to įgaliojimus imtis specialių 
priemonių atstatyti krašto finan
sams bei smunkančiam ūkiui ir 
kovoti su streikais. Jam duota 
galia mobilizuoti betkokios ka
tegorijos darbininkus bei .jų gru
pes ir pasiųsti darban. Neklau
santiems numatytos piniginės 
baudos arba kalėjimas.

KLB Krašto Tarybos suvažiavimas Toronte
KLB Krašto Valdyba kviečia 

Krašto Tarybos suvažiavimą š. 
m. lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. 
Toronte Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijos patalpose 3? 
Rusholme Park Cres. (1021 Col
lege St.).

J suvažiavimą kviečiami visi 
rinktieji Tarybos nariai ir apy
linkių valdybų pirmininkai.

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

darymas,
3. Sveikinimai,
4. Centr. organų pranešimai,
5. Pranešimai iš apylinkių 

veiklos,
6. Pranešimas dėl Pasaulio 

Lietuviu Seimo. .

. 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 

klausimai ir diskusijos.
Kr. Tarybos narių registracija 

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

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

Pastaba I: Kadangi darbų tvar 
įka gana plati, todėl visi praneši
mai ir pasisakymai turėtų būti

pa-

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

Pastaba II: Į I Pasaulio Lietu
vių Seimą Kanadai yra paskirta 
14 atstovų. Nėra lengva parink
ti tinkamus kandidatus, kurie 
turėtų būti aktyvūs mūsų Bend
ruomenės reprezentantai ir ku
rie galėtų savo lėšomis nuvykti 
ir pragyventi Niujorke, pasirū
pindami taip pat tam reikalui 
apie savaitę atostogų. Kiekviena 
apylinkė galės per suvažiavimą 
statyti savo kandidatus. Apylin
kių vald. pirmininkai prašomi 
atsivežti į suvažiavimą kandida
tus su raštiškais jų sutikimais.

KLB Krašto Valdyba
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Bendrakeleiviu pavėsyje Nuo galvos skaudėjimo Ir reumatizmo

PLB SEIMAS
- Š.m. lupkiįčio 11 d. prelato 
Balkūno bute įvyko PLB Seimo 
Organizacinio Komiteto posėdis, 
kuriame taip-pat dalyvavo JAV 
LB valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas ir Kanados Kr. vald. pirm. 
Vyt Meilus. Posėdyje buvo ap
tarti pagrindiniai Seimo rengi
mo reikalai ir pasikeista nuo
monėmis kitais su Seimo ruoša 
surištais klausimais.

Laikinoji PLB Seimo konsti
tucija numatė, kad kraštų Tary
bos renka atstovus į Seimą Šia
me O.K. posėdyje konstitucija 
pakeista ta prasme, kad. kiekvie
no krašto Taryba nustato to 
krašto atstovų į Seimą rinkimo 
tvarką. Tuo būdu atstovai galės 
būti renkami ir visuotiniu balsa
vimu, kur krašto Taryba taip 
nutars.

Posėdyje priimta provizorinė 
Seimo darbotvarkė. Jos metme
nys yra šie: 1; Lietuvių tautos 
padėtis laisvame pasaulyje. Čia 
pagrindinai apžvelgiama visam 
pasauly išsisklaidžiusių lietuvių 
ir jų sukurtų institucijų bei or
ganizacijų veikla ir statistika. 
2. Lietuvių tautos padėtis oku
puotame krašte. Remiantis pir
mais šaltiniais čia duodamas ga
limai pilnas vaizdas tos padėties, 
kuri dabar yra Lietuvoje. 3. 
Lietuvos tarptautinė padėtis tei
siniu ir politiniu atžvilgiu. 4. 
Lietuvių Bendruomenė tautinių 
ir valstybinių uždavinių vykdy
mo perspektyvoje. Čia išryški
namas L.B. funkcijos lietuviš
kųjų problemų sprendimo kom
plekse. 5. Organizaciniai L.B. 
klausimai. Seimas pasisakys vi
sais bendruomenės vidaus orga
nizacijos klausimais ir sudarys 
centrinį P.L.B. organą. Seimo 
Org. Komitetas numatys reika
lingus referentus bendradarbiau 
damas su kraštų valdybomis.

Org. Komiteto ižd. A. Trečio- 
. kas pranešė, kad Seimo reika

lams iki šiol yra gauta nepilni 
$300 aukų. Gražų pgA-vzdj, parodė 
Selino finansų kbmisijds’- nariai 
J. Paknys ir I. Budreckis paau
koję po $100. Pasižadėjo taip pat 
po $100 paaukoti F. komisijos 
pirm. K. Cheleden ir O. Komite
to pirm. prel. J. Balkūnas. V.

Vaitiekūnas, O.K. sekr., aukos

Tarptautinės politikos žaizdrai 
tarytum išblėso, kai rusai vieno 
mėnesio laikotarpyje iššovė du 
žemės bendrakeleivius. Alžyre 
tebevyksta kruvinos kovos, kaip 
ir anksčiau, o naujasig ministe
rs pirmininkas grąsina panau
doti dar stipresnius dalinius su
kilėliams numalšinti. Artimuose 
Rytuose įtampa kiek atlyžo, ta-

mas, neganėtinas kultūrinių ver
tybių pęrteikimas gyventojams.. 
Apie kolchozinį nusigyvenimą 
nei žodelio. Jis gyrėsi politiniu 
laimėjimu, gyrėsi atsiekimais 
moksle ir sunkiosios pramonės 
polėkiais.

Santykiai su vakariečiais ne
aptarti. Iš vienos pusės jis skati
no gyventojus dar pasitempti —

ir sutrukdė amerikiečių vaikiš-

jie tai darė gerai žinodami, kad 
tuo ne tik amerikiečių savigarbą 
palies, bet vers juos paskubomis 
ginkluotis ir pakeisti karinę 
strategiją ir taktiką?

Prileiskime, kad rusai tuojau 
po karo pradėjo bandymus rake
tomis. Prileiskime, kad žinios

$50. Viso pasaulio lietuviai kvie
čiami Seimo reikalams nepagaL 
lėti aukų, nes tai bus didelis 
įvykis lietuviškosios išeivijos 
gyvenime.

Lietuvių dailės parodai, kuri 
įvyks Seimo metu, patalpos su 
kaikuriais apribojimais yra gau
tos nemokamai Riverside muzie
juje, Niujorke. Netolimoje atei
tyje parodos rengimo reikalams 
smulkiau aptarti įvyks dailinin
kų susirinkimas.

Seimo žymenio projektą pa
ruošė dail. V. K.‘ Jonynas. Jis 
yra Org. Komiteto priimtas ir 
taip pat yra susitara su atitin- 
kama, firma dėl jo pagaminimo. 
Po Naujų Metų jis bus pradėtas 
platinti. s

Seimo proga įvyksiančio kon
certo programa galutinai paaiš
kės po gruodžio 15 d. Koncerte 
pasižadėjo dalyvauti solistai St. 
Baranauskas ir A. Brazis.

PLB Seimo Informacijos 
Komisija

~ ----------
susidūrimai yra galimi. Marš. 
Jurij K. Žukov atleidimas iš ei
tųjų krašto apsaugos ministerio 
pareigų ir pašalinimas iš kom
partijos tebuvo dienos sensacija. 
Bendrakeleiviai šių ir eilės kitų 
politinių painiavų ne tik nešali
no, bet jas aštriau nuspalvino. 

Pirmąjį bendrakeleivį iššovus 
N. S. Chruščev padarė ypač įžū
lius pareiškimus The New York 
Times korespondentui James 
Reston. Iš jo žodžių, spaudoje 
paskelbtų spalio 10 d., peršasi 
mintis, kad Maskva gali tartis su 
kapitalistiniais kraštais, tačiau 
jos pasirinktais klausimais ir 
taip, kaip jai‘ patiks. Revoliuci
jos 40 m. sukakties proga Chruš- 
čevas jau kalbėjo ganėtinai iš
pūstais sakiniais, kurie bylojo 
nepaprastą pasigyrimą, prime
nantį A. Hitlerį jo laimėjimo 
dienomis.* Jo kalboje užtinkame 
ir pasiguodimo kaikuriais reika
lais: butų trukumas, prekių ne
priteklius, blogas jų paskirsty-

kurstytojų kapitalistų”, tai vėl 
jis numato su jais sugyventi. O 
tuo pat metu užsienio reikalų 
minister io pavaduotojas Vasili j 
V. Kuznecov reikalauja JTO nu
siginklavimo komisiją panaikin
ti, nes ji per 11 metų nieko gero 
nepadariusi. Tikslas aiškus — 
atskelti kaikuriuos JAV bendri
ninkus. Gi Chruščiovo pareiški
mas: “STRS ir JAV uždavinys 
rasti sprendimą tarptautinės po
litikos klausimais, imtinai nusi
ginklavimą, kad išvengus kito 
karo...” sudaro prpgą spėlioti.

Maišatis
Jei Maskvoje kompartijos pre

zidiumas dar neišgliaudė esmi
nių klausimų ir leido jos sekre
toriui N. S. Chruščiovui priešta
rauti, žymiai' didesnis sąmyšis 
jaučiamas JAV. Mes negalime 
tiksliai. aptarti susijaudinimo 
priežasčių, nes ir- “gerai infor
muoti” klaidžioja patamsiuose.

Pirmas klausimas: kodėl pasi
skubino iššauti bendrakeleivius

As bandžiau nužudyti Stalina^
Iš karto aš atpažinau Statinę. 

Mano ranka palengva, bet atsar
giai slinko prie krūtinės, kur buvo 
prisegta paruošta bomba. Pirštu 
paliečiau mygtukų, galvodamas, 
kad už penkių sekundžių viskas bus 
baigta . . .

Tęsinys iš pereito Nr.
Kol mes pavalgėme, jis mums 

papasakojo, kaip jis sužinojo 
apie konferencijos vietą, kaip 
nusipirko uniformą pas siuvėją, 
pas kurį jis lankydavęsis dar ka
da karo pradžioje tarnavo to 
miesto įguloje. Siuvėjas papa
sakojo jam kaip jis buvo užvers
tas dideliais užsakymais Livadi- 
jos rūmų įgulos karininkams.

Pavalgius, Vasylius užsivilko 
naują uniformą ir, užsirišo gelto
ną raištį ant rankovės. įteikda
mas ir mums po vieną, nes Jaltos 
apylinkėje visi daliniai dėvėjo 
tokius raiščius ant rankovės.

Mes palengva iškeliavome Se
vastopolio link. Niekas nekreipė 
dėmesio į mus, išskyrus moteris,

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukraina, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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.

DėmeąM
Iš Anglijos siuntiniai iki lS 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, 
į STANDARTNIAI SIUNTINIAI:

3. 2 košt arba lengv. mot. paltams vil
nonė medžiaga * 6 yrd.

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

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8“yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Ė 2 košt, vilnonės medžiagos 
: 1 paltui vilnonės medžiagos 

1 suknelei viln. medžiagos 
pamušalo 
Šerinės /klijonkės/

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

Iš viso už $70.60

2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd. 
, 2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.

1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm, royono medžiagos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

— -
Iš viso už $112.60

Iš viso už $157.90

4^ 4košt. vin. medžiagos 
pamušalas

Šerinės /klijonkės/

1 4 yrd.
8 yrd.

15 viso už $112.60 . Iš viso už $72.30
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairius varstus, dantims taisyti įvairias medžiagos, siuva
mas mašinas, akordeonus, mexgimo mašinas, laikrodžius, stiklui pinuti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rukus, įvairios teks
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t.t. ' *•

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

/Užsokont reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti,7.
Siunčiant elektrinę mašina reikia nurodyti voltožg.

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 ekspreso. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą

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

Sav. A. Kaluza

kurios žiūrėdavo su užuojauta į 
mano aprištą galvą . Pagaliau 
mes pasiekėme maisto sandėlius. 
Vasylius nuėjo pasiteirauti, o 
mes pasilikome už vartų laukda
mi jo sugrįžtant.

Po kelių minučių Vasylius grį
žo ir nusivedė mus į vieną sunk
vežimi pakrautą cukraus maišų. 
Įsitaisėme ant maišų, o Vasylius 
atsisėdo šalia šoferio priekyje.

Netoli nuo Alupkos miestelio 
kontrolės postas sustabdė mus. 
10 kareivių su automatais apsu
po mus. Seržantas pareikalavo 
dokumentų. Mano drebančios 
rankos slankiojo po kišenes, kol 
nagaliau suradau savo gautą ža
lią pasą. Vasylius ištraukęs man 
iš rankų pasą padavė kartu su 
savuojtt r .

— Skubinkis, seržante! Mes 
neturime laiko terliotis, — Va
sylius įsakančiu balsu riktelėjo 
seržantui. — Mes turime kuo 
greičiau pristatyti sužeista drau
gą į Alupkos ligoninę.

Bet kai seržantas paprašė lei
dimo pristatyti sužeistąjį į ligo
ninę, net mano blusos apmirė 
marškiniuose. Kol Vasylius rau
sėsi po kišenes, aš buvbu kaip 
apkvaišęs ir jaučiau, kad vis gi
lyn grimzdau iš baimės cukraus 
maišain. Pagaliau seržantas ne
laukdamas surandant šio leidi
mo, kurio mes, žinoma, ir netu
rėjome, netekes kantrybės, Įsa
kė važiuoti toliau. -

Buvo jau tamsu, kai pasiekė
me Alupką. Sunkvežimis, pra
važiavęs miesto centra, privažia
vo didžiulį sandėlį. Šoferis pa
aiškino, kad ligoninė randasi vos 
už kelių blokų. Padėkojome jam 
ir nužygiavome nurodyta kryp
timi. Mane vedė, vaizduojant su
žeistu, nepajėgiančiu eiti be pa
galbos.

Pradingę iš akiu, pasukome į 
Jaltos kelią. Nesutikome nei žmo 
nių, nei pravažiuojančių patru
lių Dabojomės, kad neužeitume 
ąnt kokiu kontrolės, punktų.

Apie vidurnaktį pasiekėme Va 
syliaus motinos namus Jaltos 
priemiestyje. Dar matėsi šviesa 
pro viena langą. Palengva pa- 
beldęs i langą Vasvlius laikė vei
dą prieš langą, kad • atpažintų. 
Jam įėjus i vidų pasigirdo nuste
busios motinos rauda. Po kelių 
minučių užuolaidos nusileido 
ant langų ir mes vienas po kito 
įžengėme į švarutį žema kamba
rį. Radome dvi moteris nakti
niuose baltiniuose. Tai Vasvliaus 
senstanti motina ir sesuo Liuba 
20 metų žavinga blondinė.

Kol motervs parengė mums už 
kasti, Vasvlius pasakoio savo de- 
zertvravimo ivvkius. Motina pa
pasakojo. kad buvo keletą kartų 
apklausinėtos MVD. bet paga
liau oavvke juos įtikinti, kad sū
nus bus žuvęs karo veiksmuose.

Vasyliui pasakius motinai apie 
mAsų misiją, nranvko džiaugs
mas iš ios veido ir ji pradėjo 
verkti. Liuba dar mėgino brolį 
atkalbėti, kad šis io sumanymas 
vra nesąmonė. Jalta yra pilna 
kariuomenės, policijos ir MVD, 
kad Livadijos rūmai taip saugo
mi, jog nei nelė pralįsti negalė
tu nepastebėta.

Sukandęs dantis Vasylius ta
rė piktai:

— Aš nusistatęs tai padaryti. 
Aš turiu tai atlikti. Ar jūs užmir
šote. ka iis nadarė su mūsų tė
vu ir broliais?!

— Gerai, — tyliu balsu tarė iš-

balusi sesuo. — Aš jums padė
siu. Rytoj aš pakalbėsiu su Pa- 
ramanovu. Jis žinos ką pada
ryti.

— Rytoj jau bus pervėlu, — 
atsakė kratydamas galvą Vasy
lius. — Mes neturime laiko lauk
ti. Mes turime su juo pasikalbė
ti tučtuojau.

Be žodžio ji išėjo į miegamą
jį. Po kelių minučių ji grįžo apsi
rengus ir rankoje laikė antklo
des. Paliai krosnį mums pataisė 
guolį. Vos jie suspėjo išeiti, mes 
jau miegojome.

*

Pajutau judinant mano ranką 
Tai buvo Liuba. Žvilgterėjau į 
laikrodį, kuris rodė jau 4-tą va
landą ryto. Josefas jau buvo pa
budęs. Eidamajteie durų ji tarė:

— Vasylius jau liaukia jūsų.
Tuo laiku Jaltos gatvės buvo 

dar tuščios. Matėsi tik baterijos 
kiekvienoje gatvių sankryžoje. 
Bet mes^mokėjome jas aplenkti. 
Pagaliau priėjome prie didelio 
pastato, įėję vidun, per tamsų 
koridorių priėjome prie vienų 
durų. Ji pabarškino tyliai į duris.

Mus įsileido nuo amžiaus pa
linkęs žmogus. Viduje buvo įvai
raus stiliaus baldų ir rytietiškų 
kilimų Vasylius išlvsdamas iš už 
uždangos pristatydino mums šį 
senį kaip Paramanovą, seną jo 
tėvo buvusį draugą, kilimų pirk
lį. Ant stalo stovėjo degtinės 
bonka, iš kurios mes patraukė
me po gerą stiklinę, kol mums 
draugas papasakojo ką jis suži
nojęs.

— Livadijos rūmai, — pradėjo 
jis, — yra pavesti Rooseveltui ir 
jo štabui. Stalinas su savo svita 
gyvena Koreis viloje keletas ki
lometrų nuo čia. Tačiau trys di
dieji kasdien susirenka Livadi
jos rūmuose, paprastai kiekvie
ną popietę balių salėje. Pasku
tinė formali sesija bus dar šią 
popietę. Rytoj jau bus po visko.

Visa rūmu aplinka esanti labai 
saugoma. Niekas neprileidžia- 
mas be specialaus pašo. Parama- 
novas turis gerų ryšių ir pažadė
jęs parūpinti tokį pasą ir rūmų 
planą.

Vasvlius pagalvojęs tarė:
— Jis tegalės parūpinti mums 

tik tokį viena pasą. Ir tik vienas 
iš mūsų tegalėsime ji gauti. Aš 
nusprendžiau pats planą įvyk
dyti.

Aš su Josefu protestavome 
prieš tokį i o sprendimą. Bet Va
sylius nutildė mus sakydamas:

— Aš geriausiai tinku šiam 
darbui. Tarp kitko esu ir prisie
kęs šią misiją attikti.

Mums nebeliko ką besakyti.
Gerai žinojome, jeigu jam ir 

pavvktu laimingai įvykdyti šią 
misiją bet iš tūkstančio tebuvo 
vienas šansas išlikti gyvam ir 
pasprukti. Mes iš anksto darėme 
planus, kaip pranykti iš čia. Jo& 
šefas planavo pavogti kariška 
sunkvežimį ir paslėpti jį netoli 
Vasvliaus motinos namų. Man 
neliko nieko kito, kaip eiti kartu 
su Liuba į jos namus ir laukti .

Vasylius išsitiesęs ant sofos 
bematant užsnūdo. Aš susiran
giau šalia Josefo ant grindų pri- 
snūsti. Pabudau apie pietus. Jo
sefas buvo jau dingęs, taip pat 
ir Paramanovas. Ne po ilgo senis 
grįžo. Rodydamas man geltoną 
pasą senis pasakė, kad iam jis 
tūkstanti rublių kainavęs.

2-ra valandą po pietų prikėlė- 
me Vasylių, kuris apsidžiaugė

atitinka tikrovę, jog pries trejis 
metus polarinėje srityje buvo iš
šautos raketos, pasiekusios 4000 
mylių nuotolį. Taip pat prileis
kime, kad JAV Central Intelli
gence Agency yra ne vien pini
gams švaistyti. Kodėl anterikie- 
čiai buvo tikri, kad rusai toli
mojo nuotolio raketas turės tik 
1960 m. Kuriam tikslui Pentago
no pareigūnai, pav. Wernher von 
Braun, šiandieną atvirai šneką 
kad tik po penkerių metų- ame
rikiečiai prisivys rusus raketų 
srityje? Kam gi amerikiečiams 
reikėjo save apgaudinėti, o po 
to visai nusinuoginti ir parodyti 
pasauliui, jog raketų tyrimo sri
tyje buvo pilnutinis sąmišis?

Juk ir prez. Eisenhoweris-sa
vo pareiškimais toli nebuvo 
vientisas. Čia jis pirmąjį bendra
keleivį laiko nepaprastos kari
nės reikšmės dalyku, tai vėl vi
sai problematiškų Antrajam 
bendrakeleiviui su šunimi iški
lus į padangę, jis pradėjo “ra
minti” tautą Iš viso susidarė 
keista padėtis: juo augščiau iš
kyla bendrakeleivis, tuo labiau 
mažėja prezidento garsas. Juo 
nusivylia ne tik demokratai, nes 
opozicija iš to ir duoną valgo, 
bet ir respublikonai. Ir jie pra
deda net garsiau šaukti už opo
ziciją. Tačiau jų garsas labai ne
palankus prezidentui, kad jis te
kalba tik apie šalutinius daly
kus, o esminius palieka pakam
piuose.

Antrasis bendrakeleivis pri
vertė padaryti kelius šalutinius 
sprendimus. Paskyrimas prof. 
James R. Killian derinti moksli
nius tyrimus, tarnaujančius 
krašto gynybai. Susidaro įspūdis, 
kad JAV administracija nebe-

Jei jūs kenčiate galvos skousmg, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo or nugaros 
dieglių, atsimink —

Jus negausite nieko geresnio... 

Net dvigubai daugiau mokėdami!
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pajėgia “politicians” sudarytos 
suįrutės pasalinti ir reikalingas 
naujas “caras” viskam apjungti. 
Paskubomis kviečiamas i talką 
buvęs demokratų kandidatas 
Adlai E. Stevenson, suprantama, 
partijai sutikus. Tuodu įvykiu 
iš esmės nėra esminio pobūdžio, 
jie'sako, kad sukrėtimo pradžio
je krašto šeimininkas pernelyg 
keičia veido spalvas, vis besigir- 
damas savo sveikata.

Susijaudinimas
Amerikiečių politinės spaudos 

skiltyse vis dažniau pradedama 
jaudintis dėl rusų pažangos tech
nikoje ir švietime. Iki šio meto 
America First laikėsi labai pa
našiai į rusus prieš 1904-05 m. 
mūšius su japonais. Išdidumas 
pakeistas nusižeminimu. Jau 
anksčiau keltas klausimas, kad 
gimnazijos programos per pa
staruosius 50 m. nėra padariu
sios pažangos, tik dabar tinka
mai suprastas. Ir J. F. Dulles pa
tvirtino: jei per pastaruosius 40 
metų būtume darę pažangą gim
nazijose mokyme, šiandieną bū
tų žymiai labiau pažengę moksle.

Ir šį klausimą besvarstant 
nuošalyje paliekamas esminis 
nusiteikimas viską JAV-se ver
tinti pagal naudingumą. Reikia 
labai abejoti, kad JAV turi aiš
kias švietimo politikos gaires,

NIAGARA PUSIASALIS
’ Šioji pareigą priklauso kiek
vienam susipratusiam lietuviui, 
palaikyti^bei sustiprinti (mūsų ? 
lietuvišką veiklą bendram tauti
niam labui: Bet gi tenka apgai
lestauti,’ kad yra dalis kurie prie 
šio reikalo neprisideda ir igno
ruoja. Todėl apylinkės valdyba 
augštai įvertindama išvardintų 
asmenų pareigingumą ir lietu
višką susipratimą reiškia nuošir
džiausią padėką. Valdyba.

Parengimų rengėjų žiniai. Pa
sitaiko, kad toje pačioje vietoje 
ar apylinkėje ir tą pačią dieną 
rengiami net du ar daugiau pa
rengimų. Kad išvengti bereika
lingų ginčų, trukdymų ir nesu
sipratimų Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos St. Catharines 
skyriaus valdyba iš anksto skel
bia vietos ir apylinkės organiza
cijų žiniai, kad kaip kiekvienais 
metais, tuo pačiu laiku, taip ir 
ateinančiais metais Wellande, St. 
Stephens salėje, ten pat kur kiek 
vienais metais buvo, 1958 m. bir
želio mėn. 21 d. vilniečiai rengia 
didesnio masto parengimą—tra
dicines Jonines.

Visus vietos ir apylinkės vie
tovių rengėjus prašome gerai įsi
dėmėti šią datą ir tuo metu susi
laikyti nuo betkokių konkuren
cinių parengimų.

Tautiniame bei kultūriniame 
darbe būkime sukalbamesni ir 
solidariškesni. Valdyba.

St. Catharines, Ont
Šiais metais St. Catharines 

apylinkėje solidarumo mokestį 
sumokėjo šie asmenys:

Juozas Alonderis, Jurgis Ali
šauskas, Vitalis Alonderis, Pet
ras Baronas, Kazys Bogušis, Jo
nas Bušauskas, Kazys .Butkus, 
Vincas Daraška, Jonas Deinora, 
Juozas Dilys, Juozas Girevičius, 
Jonas Grigas, Antanas Gvęrzdys, 
Kostas Jonušas, Jonas Kalainis, 
Juozas Kavolėlis, Antanas Kli
mavičius, Lynas Markelis, Jonas 
Morkuškis, Juozas Navasaitis, 
Juozas Paukštys, Vincas Pavil- 
čius, Zigmas Piliponis, Vaclovas 
Platakis, Petras Polgrimas, Alek 
sas Paulionis, Liudas Puslys, Juo 
zas Satkevičius, Vincas Satkus, 
Antanas Staugaitis, Jonas Skei- 
velas. Vytautas Skrebutėnas, Ka 
zys Stundžia, Juozas šarapnic- 
kas,- Petras Šukys, Kazys Vilbi- 
kaitis, Aleksas Visockas, Juozas 
Vyšniauskas. Algimantas Zub- 
rickas ir Juozas Žemaitis.

pamatęs pasą. Pagaliau susėdo
me pietų prieš šį pavojingiausią 
žygį. Neturėjau apetito nei aš, 
nei Liuba, tik vienas Vasylius 
valgė, lyg niekas jam nerūpėtų.

Pavalgius Vasylius patikrino 
pistoletą ir užsimetė uniforminį 
švarką bei kepurę. Jis buvo jau 
pasiruošęs. Atsisveikinome su 
didžiausiu nuoširdumu, paspaus
dami rankas. Palinkėjau aš jam 
vokiškai "Geriausios laimės”. 
Priėjęs jis apkabino Liubą, kuri 
buvo mirtinai išbalusi. Pagaliau 
jis išėjo. (Bus daugiau)

F™HUtF 

headaches 
COLDS
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kai federalinės valdžios įsikiši
mas yra saikėtas. Nereikia nu
stebti, kad čia neretais atvejais, 
profesoriai, rikiuojami ton pat 
greton su sąšlavynų valytojais. 
Todėl jie ne taip jau greitai su
lauks pagarbos, kuria jie naudo
jasi Europoje.

Nemažesnės svarbos dalykas 
visos apsiginklavimo sistemos 
pakeitimas. Jei raketos vis di
desnės svarbos įgys, daugelis tu
rimų ginklų tegalės būti panau
doti tik' vietinio pobūdžio ka
rams vesti; Jie bus netrukus iš
imti iš apyvartos, nežiūrint kiek 
jų arsenaluose bebūtų prikrau
ta. Juos pakeis nauji ginklai, o 
ypač raketos. Visa įvyks palaips
niui. Naujuosius ginklus reikia 
pagaminti. Jų gamyba kaštuos 
milžiniškas sumas. Iš gyventojų 
pareikalaus papildomų mokesčių 
naujiems ginklams gaminti, pla
nams krašto saugumui- užtikrin
ti. Vargugalima patikėti, kad-. 
minėtos sumos liks pastovios, 
nors administracinė suirutė bū
tų suihažinta. iCokį. poveikį karo 
biudžetas turės Į krašto ūkinę 
raidą ir kaip jis paveiks inflaci- 
jos kreivę? Didžiausią klausimą 
sudaro amerikiečių psichologinis 
nepasiruošimas ateities karui. 
Visa eilė demokratinės santvar
kos trūkumų tėra tik talkinin
ku priešui. O jų ąpsįų ^ie tik 
JAV, bet ir vakarinėje Europoje.

Alyvos k r osnhĮ va- 
; lymas, remontas, 
< dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

* 88 DELAWARE ĄVE.
Toronto’ < ; < ;

The Canadian Schenley 
INFORMACIJA <
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Klek žmonių taupo banke Kanadoje?
Kanadoje yra virš 9.500.000 banko sąskaitų!

AR KANADOS BANKŲ SISTEMA YRA
- - SPECIALIOS RŪŠIES? - — .

.Taip. Tai yra skyrių sistema. Kiekvienas čarteriuotas 
bankas turi pagrindinę įstaigą, ir skyrių, kurių išviso 
1957 m. rugsėjo mėn. buvo 4.493 Kanadoje ir 146 sky-

, riai svetimuose; kraštuose, o taip pat yra korespon- 4 
dentų be atstotų visame pasaulyje . . 4 . .4.

KĄ TAI REIŠKIA?
Tai reiškia, kad visur kur beeitumėt po Kanados dy
kas sritis bei išblaškytus gyventojus visur rasite ban-

- ko skyrių, kurie pagelbės jūsų reikaluose.
AR SUNKU ATIDARYTI KANADOS 

BANKE SĄSKAITĄ?
Tai yra visai paprasta. Jūs galite atidaryti sąskaitą 
ir su vienu doleriu.
SEKITE SEKANČIAS CANADIAN SCHENLEY 
INFORMACIJAS, teikiančias daugiau naudingų in» 
formacijų apie Kanadą.

dienleiįž&
‘̂Distillers, of^

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGĄ

DAVIDSON ECONOMY CENTUE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų med&įgų, 

įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainom
: 231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EMJ M57S
....................................................i—™— i i Mi ti I ■ u IIIUH..1
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AMERIKOS BALSAS IR LIETUVIŠKI REIKALAI
- Bisę prenumeratų vajaus mėnesiai

Kiekvienas Verslininkas prieš naujus metus atsidėjęs įvertina 
savo verslo padėtį. Neįvertinęs padėties, neapskaičiavęs savo pa
jamų ir išlaidų santykio, joks verslininkas negalėtų ne tik nieko 
planuoti ateičiai, bet negalėtų būti tikras net dėl rytojaus. Laik
raščio leidimas daugelių atžvilgių primena betkokios įmonės ve
dimą: It jam reikalingas ūkinis pagrindas, reikalingos lėšos.

Kiekvieno laikraščio vienas pagrindinių lėšų šaltinių yra skai
tytojų prenumeratos mokestis. Palyginus su visomis laikraščio 
leidimo išlaidomis, kiekvieno skaitytojo sumokamas mokestis yra 
labai, menkutis. Bet kai sumoka tą mokestį šimtai ir tūkstančiai 
skaitytoji^, jau susidaro žymi suma.

Iš skaitytojų mes prašome prenumeratos mokestį sumokėti są
žiningai- ir laiku, nes tik tvarkingai ir laiku gaunamos pajamos 
tegali leisti sudaryti tvirtą laikraščio leidimo fondą. Be jo gi ne
įmanomas joks planavimas bei jokie pagerinimai.. ■-

Dėl to, kaip visi laikraščiai, taip ir Tėviškės Žiburiai kartą per 
metus skelbia prenumeratų rinkimo vajų.

Šiemet prenumeratų rinkimo vajui skiriami gruodžio ir sausio' 
mėnesiai. Per tuos dU’ mėnesius prašome visus skaitytojus savo 
prenumeratos reikalus sutvarkyti. -

Jau eilę metų viskas brango, dėl to ir laikraščio leidimo iš
laidos labai padidėjo. Dauguma laikraščių savo prenumeratos kai
ną jau prieš kelis metus pakėlė, o Tėviškės Žiburių kaina Vis 
buvo ta pati. Tik pernai skaitytojai buvo paprašyti, kas gali, pre
numeratą. sumokant, paremti laikraštį $1 auką. Daugelis , tą SI 
pridėjo ir leidėjai už tai taria nuoširdų ačiū! \

Leidėjai apgailestauja, kad šiemet buvo priversti laikraščio 
prenumeratą $1pakelti. . . . .

‘Tub' būdu 1958 m. Tėviškės Žiburių prenumerata bus $5 Ka
nadoje bei JAV ir $5.50 kituose kraštuose.

BĖTGi, KAS PRENUMERATOS MOKESTĮ UŽ 1958 M. SU- 
MOKŠS PRIEŠ 1958 M. SAUSIO 1 D., prenumeratos kaina bus 
dar senoji “ 84 Kanadoje bei JAV ir $4.50 kituose kraštuose.

Leidėjai tikisi, kad mielieji skaitytojai padėtį supras ir neprie
kaištaus dėl kainos pakėlimo. Prisiminkime tik, kad Tėviškės 
Žiburių kaina nebuvo pakelta nuo 1951 metų. Ji nebuvo keliama, 
nors- per tą laiką net kelis kartus visos išlaidos žymiai šoktelėjo. 
Iki šiol Tėviškės Žiburiai buvo pats pigiausias sip kontinento lie
tuviškas savaitraštis. Ir dabar jis bus dar vienas iš pigiųjų.

Tikimės, kad Tamstoms, mielieji skaitytojai, $1 didelės naštos 
nesudarys, o mums tai bus didelė parama, kuri Įgalins mus geriau 
Tamstoms patarnauti — laikraštį tobulinti ir dažniau leisti pa
didintą. ’ “T. Ž.’’LEIDĖJAI

“MEŠKIUKAS”

Nevienas prie A. Balso tiek’timo priežastis. Nuo liepos mėn. 
priprato, kad jį buvo pradėjęs pradžios esąs sumažintas AB biu- 
laikyti savu, lietuvišku balsu. Ir džetas. Po Vengrijos sukilimo 
pavergtoj Lietuvoj ne vienas į jį Europoje lankęsi keli JAV se- 
žiūrėjo, kaip reiškėją savų min- natoriai. Grįžę į Vašingtoną, jie 
•ių, kurių jam nevalia viešai pa- i neteisingai užsipuolę Am .Balsą 
reikšti. Tačiau dabar lietuvis I Europoje, kaltindami jį, būk jis 
.klausytojas tegali“ su liūdesiu' esąs neobjektyvus ir kurstąs pa- 
konstatuoti, kad Am. Balso Eu
ropoje lietuviška programa nuo 
š.m. vasaros pradžios yra gero
kai pasikeitusi, palyginus su per
nai ir šių metų pradžia. Ji dabar 
bespalvė ir gana nuobodi — daž
niausiai susideda iš agentūrų ži
nių ir Vakarų spaudos pasisa
kymų. Nebėra nei komentarų 
akiniais, politiniais, kultūriniais 
ir filosofiniais klausimais, lie
čiančiais komunizmą ir sovietinį 
režimą Lietuvoje, nebeminimas 
nei pavergtos , (ar okupuotos) 
Lietuvos vardas, kurio nebuvo 
vengiama minėti net naivios vad. 
“Ženevos dvasios” laikotarpy; i 
oirmadieniais ir jaunimo valan-; 
dėlės, kurios seniau būdavo to
kios mielos, kuriose būdavo pri
menama Lietuvos praeitis, duo
dama lietuvių kūrybos nuotru- 
oų laisvajame pasauly, dabar at
rodo nusilpusios: jose vis daž
niau transliuojami arba nelietu
viški dalykai, arba pakartojamos 
senos, jau transliuotos progra
mos. Jei šeštadieniais neišgirs- 
tum religinio žodžio su lietuviš
ka giesme, galėtum "manyti, kad 
Am. B. Europoj programa trans
liuojama lietuviams, snaudžian
tiems po palmėmis tropikuose, o 
ne vargstantiems žiaurių sveti
mų pavergėjų junge.

Tuo tarpu iki šių metų vasa
ros Am. B. Europoje stengėsi 
kasdien duoti bent 5-7 minutes 
grynai lietuviškos programos. Ir 
kaip tik dėl šitų minučių paverg
tos Lietuvos kolchozininkai ei
davo vakarais iki 5 klm. pas pa
tikimus kaimynus, turinčius ra
dijo priimtuvus, kad išgirstų ką 
nors artimo savo širdžiai ir min-

priežasčių. Ja galėjo būti nauja 
apeasmento karštligė, panaši į 
“Ženevos dvasios” blūdą, ryšy su 
H. Stasseno derybomis Londo
ne, arba Am. Balso Vašingtone 
pavydas, kad Am. B. Europoje 
turėjo geresnę, įdomesnę prog
ramą ir pavergtųjų buvo labiau 
klausomas ir geriau girdimas ne
gu iš Vašingtono. Gal ir abi ši
tos priežastys susidėjo pakenkti 
Am. Balsui Europoje. Tačiau 
yra ir trečia galimybė: Am. Bal
se galbūt sėdi koks nors proko- 
munistas, kuris savo politiniais 
nurodymais stengiasi paversti 
transliacijas ’ bereikšmėmis, kad 
Šitaip atgrasintų klausytojus.

Juk sunku įsivaizduoti, kad 
Am. Balso svarbieji Vadovai ne
suprastų pagrindinio žurnalisti-

Rašo A. Šalčius, NY

O kodėl gi netaip?
Karts nuo karto šis korespon

dentas protestavo, aimanavo dėl 
pasibaisėtino apsileidimo nein- 
■ormuojant pasaulio apie laisvų
jų lietuvių gyvenimą ir proble
mas. Kaikurie entuziastai šoko 
patys, nebūdami, žurnalistais, 
spragą bile kaip užkišti (Litua- 
nus, kiti biuleteniai), kiti įro
dinėjo,- kad. LAIC Niujorke vis
ką atliekąs tobulai, o treti — 
kaikuriuose Amerikos lietuvių 
veiksniuose nieko nepaiso, val
do ir valdosr, kaip kad buvo pri
prasta lietuviuose prieš metų 
metus.

Praėjusiomis savaitėmis pora 
I guvių lietuvių žurnalistų įrodė, 

nio dėsnio — kalbėti per radiją , kad lietuviško gyvenimo naujie- 
apie tai, kas domina klausyto-f .ros gali tapti “big news” net 
jus. O'kalbėti pavergtiems lietu-, Niujorko spaudoj, jei tik tinka- 
viams rūpimomis temomis dar 
visai nereiškia juos kurstyti. 
Kurstymo iš Am. Balso niekas 
nenori ir neprašo, (-po Vengrijos 

rėdamas nesukutstytų!). Tegul 
tik jis kalba objektyviai ir kri
tiškai. . v ■

Tik,, deja, šiuo metu Am. B.

LIETUVIŠKI APMASTYMAI

vergtas tautas. To pasėkoje buvę 
atleisti iš Am. B. Europoje du 
augšeiausi pareigūnai, kurie ge
rai supratę komunizmą bei pa
vergtųjų tautų nuotaikas ir bu
vo pakėlę Am. B. programas Į 
reikalingą augštį. Juos atleidus, 
Am. B-, programoms smukus ir 
suvienodėjus, buvo kilęs suma
nymas Am. B. Europoje visai už
daryti. Tačiau po svyravimų nuo 
šitokio žingsnio buvę susilaiky
ta. Jau vien šitos klaidos išven
gimas esąs laimėjimas ir Euro
pai ir pavergtoms tautoms.

Tačiau ko verti šitokie pateisi
nimai?

Kad JAV senatoriai mėgsta 
pasišvaistyti Europoje ir, čia kai 
ką puse ausies nugirdę, bet rei-, 
kafo nesupratę, pradeda kalbėti sukilimo liūdnos pabaigos ir. no- 
niekus bei jais reklamubtis, tai * 
nieko nuostabaus. Tik keista bū
tų, jei tų senatorių nuomonė bū
tų sutapusi su komunistų, kurie .
nenustos kaltinti Am. Balsą 1 Europoje objektyvumo stinga.- 
kurstymu tol, kol už geležinės j Pvz., kodėl jis dabar vengia pra- 
uždangos bus bent vienas ioĮsitarti, kad Lietuva yra paverg- 
klausytojas. Todėl galima many- į ta? Kodėl jis mielai transliuoja 
ti, kad sumanymas Am. Balsą 1 tolimiausių kraštų asmenų žo-\_
Europoje susilpninti ir net visai: džius įvairiais klausimais,‘ bet (Community 
uždaryti yra kilęs dėl kitokių! (Nukelta j 8 psl.)\... 1-----

IMVESTAVIMO FORDAI
Infliacijos pavojus

j
i

“Little b’ar”

OBK23A

MttėrtT

Jūsų malonumui parengė

Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

dalyvavo rašytojai net iš “United 
States-, Canada, England, Italy”. 
Visi laikraščiai pateikė daugiau 
ar mažiau smulkmenų apie lai
mėtoją A. Landsbergį, nurodė, ‘ 
jog drama “it deals with the last 
stand of the Lithuanian guerilla 
resistance against the Soviet in 
1951”. ' •

Landsbergis buvo vienintelis 
lietuvių autorius išeivijoje, kuris 
šiuo veikalu pagerbė prieš 10 
metų į Vakarus prasiveržusį 
Daumantą ir jo knygą “Partiza
nai už Geležinės Uždangos”, ku
riai neleido pasirodyti pasaulio 
rinkoj kaikurių veiksnių žmonių 
atžagumas.

Politikų rūšys
Vienas autorius neseniai pasi

rodžiusioj palyginamųjų vyriau
sybių sistemų knygoj Įdomiai iš
vedė kad paprastai, politikus ga
rima skirstyti į dvi pagrindines 
grupes: tuos kurie trokšta galios 
r tuos, kurie jaučiasi atlieką mi
siją Lietuvių atveju, išeivijoj, 
lar yra tokių, kurie atsiranda at- 
itiktinai susidėjusių aplinkybių 

dėka. Kaip vienas L. Laisvės Ko- 
•niteto narys, vieno iš* NTimes 
redaktorių brolis, kuris, vieną

mai: būna pateiktos ir paruoštos. 
“The New York Times”, “New 
York World Telegram and Sun”, 
“Long Island Daily Press” ir kt. 
spalio 18-21 dienomis užsiminė 
apie Lietuvos rezistenciją vieno 
“press release” dėka plačiau, nei 
kurios įstaigos, apmokami tar
nautojai gebėjo Įkišti į juos per dieną, apsižiūrėjęs, išdūmė atgal 
visą dekadą. Dėka gražiai pa- Europon ir tapo garbingu vokie

čių- teisėju, Tiek jį lietuviai ir 
•tematė. Yra ir daugiau tokių,

ruoštos žinios milijonai niujor
kiečių patvrė apie egzistenciją _____
tokios tai “The Cleveland Char-įkurių “misija4’ pasibaigė su alga.
ter of ^re)( World Lithuanian . Ukrainiečiai patikslina

vk.'. . suruošusios dra- Nicholas Chubatv, Ph.D., “The
Imos Veikalų konkursą kuriame Ukrainian Quarterly” redakto-

Kitais žodžiais, asmuo turįs ku

rius, gavęs “TŽ” iškarpą apie dr. 
Trimako kritiką dėl jų naudoja
mo termino Lietuvos istorinę 
valstybę vadinti ‘‘Lithuanian - 
Rus State” kartoja, jog istoriš
kai jo minimas vardas esąs visiš
kai pateisinamas, nes etniškai 

; valstybė susidėjusi iš lietuvių,

investuoja Į Amerikos pramonės 
akcijas, jie gauna iš tų visų Įmo
nių dividendus, ir visus tuos di
videndus perveda savo taupyto- 
jams. Tuo būdu kiekvienas tau-j •— —"r”"’
pytojas, investavęs savo pinigus I byelo-rusų ir ukramecių, kurie 
Į fondus, gali dalintis Amerikos ■ anuomet buvo vadinami vienu 
pramonės pelnais. į vardu Rus (angliškai: Ruthe-

mans ).
Jis pažymėjo nelinkęs kištis Į

- investavimo riziką lietuvių - bvelorusų tarpusavio
Paskirų Įmonių , akcijų kainos į ginčus išeivijoj. Jis nurodė, kad 

svyruoja dėl įvairių priežasčių, j per jo neapsižiūrėjimą Vilnius 
Vienos įmonės yra pelningesnės, “The Ukrainian Quarterly” ri 
kitos mažiau sėkmingos. Vienos straipsnyje buvo pavadintas 
pramonės šakos turi geras atei- “Vilna”. “Ta klaida daugiau ne- 
tiės galimybes, kitos ne. Eili- * pasikartos”, užtikrina dr. Chu- 
niam taupytojui, nesusupažinu-■ baty.

su Įvairiomis Įmonėmis, i Lenkai propaguoja
t -kuriuo laiku atsiimt’? j •/'”nkū y“a absisoresti. kokias ak-, snvo muziką

InveStacijOs fbhtfaf ? • eiiaš reikėtų pirkti norint’sau-! Čikagos lenkų Meno Klubas 
....... . ........ ___________ _____ apsaugoja jni6 -iiifliad.jos : j-giąusiai investuoti savo santau-į pasiūlė kiekvienai Amerikos bib- 
kylant ju taupmenų perkamoji ’ Kaip’ aųgščiaų- pažymėtą” fon- Pas- Ee to, jeigu taupytojo taup-į liotękai, kurios vietovėj gyvena

. ------------- -------------------- 7 --- -------- 7^'- ----| ----- ?--- J. J------ ------ C

___r____ . t vestuoti visų pinigų -ji vienos ar < stos -operos ‘^lalka” ištraukas, 
Tų Ėą^ijų ! dviejų Įmonių akcijas. Jeigu tai-j gaidas ir tekstą. Visa ši literatū- 

kainos priklauso nuo ' įvairių-j būtų padatyta, taupytojas pasi- į ra yra abiejomis kalbomis ir-ypa
K* v „ WK ; * -c . į  --------------- — ------------ -------- 7  ------------

ir visą t klauso nuo bendro kainų lygio.; įmonės akcijos gali žymiai svy-j testamento valia. Sausio 1 d. su-

> Įmonių akcijos svyruoja Į ros Varšuvoje. Halkos gaidas ga
nės , pat akcijų: vertė. Tai pasireiškė daug mažiau. ilima gauti pas vertėja,A. J. Lu-

’ m. laiko- j Investavimo fondai' sumažina į ka$zewski, 3649 North Kedvale. 
(Nukelta i 9 psl.)’ . i Aye.. Chicago. Illinois.

Amerikoje ir Kanadoje gyve- ribs nors įmonės akcijas yra tos 
nantiėji galėjo pastebėti, kad gy- Įmonės dalininkas j. ' 
vename infliacijos amžiuje. Pre- Investavimo fondų 
kiu kainos visą laiką kyla, tuo;, , tikslai-

Investavimo fondų 
tikslai

būdu dolerio perkamoji galia ; Taupmenų investavimas Į pra- 
mažėia. Pagal statistikos duome- 'monės akcijas fondams tąrpiniri- 
nis. dabartinis kainų lygis yra i kaui ant turi daug pliusų ir patb- 
dvieubai augštesnis negu 1939 i gumų, ir todėl tai pats geriausias

4 ♦ 1. . • t-l lm; Tai reiškia, kad šiuo metu už į pinigu investavimo būdas riboto
timS; 1 aip pat is atsasx mų j Kiau . vįeną dolerį galima pirkti tik pajėgumo taupvtojams infliači- 
sytojų laiškus per Am. B. Euro-. įjek prekid; kjek 1939 m buvo rios amžiuje. Tie pliusai ir pato- 
poje buvo galima spręsti, kad j galjma pirkti už 50 centų , gumai yfa šie: 
klausytojai uz geležines uzdan-1 Nors vyriausybė ir centriniai i. 1. Investavimo fondai apsau
gos nori daugiau lietuvišku da-iu—___  < _

Hų sumažinti ar pašalinti, iki šiol ' 2. moka dividendus,
...... .• 1 3. sumažina investavimorjrizi-

4. santaupas . galima lengvai jsiam

pramonės pelnais.
Fondai sumažina,

gos nori daugiau lietuviškų da- į banloi stengiasi infliaciios pavo- 1 goi'a nuo infliacijos, 
lykų. Retkarčiais pro tokius at-į- -- - — -

i sakymūs prasiverždavo pavergtų j ms“^stang^lik7be‘ SekmėT ir I ________________
j lietuvių pageidavimai - kalbėti Įiodėl yra daug pagrindo manyti, i ką.
i ajne komunistų skriaudas bei sa- ’ųad infliacija ir su tuo susimes I 
: viyahps, Lietuvoje, informuoti tę5is ir ateityje. c
■ apie laisvųjų lietuvių darbus (Ii- Did/įausia infliacijos auka vra: 
j teratūrą, muziką)-. Ir pats Am. j ei]inįai taupvtojai-. nes kainoms ! 
I B. Europoje paskatindavo ir. te-h ' •
beskatina jam rašyti savo pagei- galia mažėja. Kąikuriems taupy- dai; investuoja taupytojų^santau- ; menys vra riboti, nepatartina in-i lenkai, prisiųsti jų populiario- 

fdavimūs dėl programos - ir - kitko. j amstai via'Wells'ir skaudus<pas i didžiųjų' Amerikoj j vestuoti visų, pinigų h vienos ar į stos operos ‘3ialka”; 7.
i Tik dabar nebeaišku, kam šitie nuostolis, nes jų 'taupmenos yra'nės įmonių': hkcijas. Tų . ąEcijų , dviejų Įmonių akcijas. Jeigu tai; gaidas ir tekstą. Visa ši literatū- 
i skatinimai reikalingi, kai progf sunkaus it ilgų metų darbo vai- kainos priklauso nuo : įvairių; būtų padaryta, taupytojas pasi-j ra yra abiejomis kalbomis ir yra 
i rama netaikoma prie lietuvių įjųg Jeigu taupytojas buvo su- oriežasčiu, bet daugiausiai pri- ’ imtų daug rizikos, nes vienos i išleista mirusio lenko veikėjo 
; klausytojų pageidavimų, o krei- tau^s $10.000 1939 m, ' / ~. ? .' ' ~ ' ” " ’ ‘ .
i piama kitur? Ar tam, kad iš jų ĮajĮ{a- tuos pinigus laikė banke, Jeigu prekių kainos,kyla ilgesnį i nioti, kai tuo tarpu yiąu Ameri- įeis 100 metų nuo Halkos premje- 
i būtų netiesiog pasityčiota? Ar šiandieną jo taupmenų ver-: laiką, tuo pačiu metu-kyla taip, ^os 
i tam, kad pageidavimų autoriai >fė yra per pusę mažesnė. __________ "L, . __ '.L
! už geležinės uždangos pajustų , 1957 ra. už $10.000 gali pirkti tik pabai ryškiai.1940-1957 _
! nusivylimą dėl abejingumo pa- į tifek prekių, kiek už $5.000 galėjo I tarpyje. Tame laike kainos paki- !

lykų. Retkarčiais pro tokius at

Lietuvoje informuoti.

i B. Europoje paskatindavo ir. te-

i vergtųjų reikalams ir dėl ameri- Į 
į kiečių nesugebėjimo suprasti ko- 
įmunizmą bei jo politiką?-

Kyla klausimas, kodėl šitoks 
abejingumas Am. Balse atsirado, 
nepraėjus nė metams nuo Veng
rijos sukilimo sutriuškinimo ir 
nuo Artimųjų Rytų poltiljos Įašt-. 
rinimo? Ar dėlto, kad sovietinė 
spauda ir radijas Lietuvoj pra
dėjo pulti Am. Balsą ir šitais 
puolimais atskleidė jo lietuviš
ku programų svarbą gyvento
joms? Ar dėlto lietuviški dalykai 
pradėti laipsniškai šalinti iš Am. 
B. programos .kad “roll-back” 

1 politika išvirto apgaulingu 
“apeasmentu”?

Remiantis įvairiais duomeni
mis, o ypač žiniomis gautomis iš 
žymesnių amerikiečių, atvykstan
čių kartkartėmis į Europą, gali
ma šiek tiek apčiuopti to pasikei- įmonių

c

pirkti 1939 m. ; fc> apytikriai dvigubai ir tuo pa-
hivestavimo fondų : čiu metu lygiagrečiai kilo taip

organizacija ■ pat visų pramonės akcijų vertė. !
Investavimo fondai anglų kai-i Jeigu taupmenys yra investuoti} 

boję yra vadinami Investment! į pramonės akcijas, kaip daro in- ' 
Funds arba Mutual Funds. Jie i vestavimo fondai, tai jų perka-' 
yra organizuojami sekančiu prin į moji galia yra išlaikoma nepa- 
eipu. Fondai išleidžia savo akci- i žeista. Jeigu jie būtų laikomi 
ias, ir eiliniai taupytojai tas ak- į banke, kylant kainoms jų per- ■ 
cijas perka. Tuo būdu fondai gą-! kamoji galia visą laiką mažėtų. '; 
Ii sutelkti dideles pinigų sumas 
— kelių ar keliolikos milijonų 
dolerių. Sutelkus tas dideles su-

Investavimo fondai i 
moka dividendus

____ ______ Kaip žinia; Amerikos pramo- ! 
mas investavimo fondai perka; nės savininkai gali dalintis tų • 
Įvairių Amerikos pramonės imo- i įmonių pelnu. Jis išmokamas di- ! 
nių akcijas (stocks) krašto bir- ■ videndų formoje. Pramonės Įmo- ! 
žoje. Tuo būdu eilinis taupytojas ‘ nių mokamu dividendų lygis pri- • 
netiesioginiai gali investuoti sa- . klauso nuo įmonės pelno. Ir ben- ' 
vo santaupas į daugelį didžiųjų I drai tų dividendų dydis yra augs : 
Ameriks įmonių akcijas ir tapti tesnis negu bankų mokamos pa-; 
tų įmonhj dalininku. (Kaip žinia,! lūkanos už banke laikomus pi- 
oramonės įmonių akcijos yra tų įnigus. Kadangi investavimo fon- 

nuosavybės įrodymas. I dai visus taupytojų taupmenis

A dm irai Hi*Fidelity
Televizijos

ir daugiau.

Mohawk
Furniture Ltd,

2448 Danforth Ave.
Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-4224

Pilnas namų apstatymas.
/ • ’ »

Įvairios praktiškos kalėdinės dovanos. Vaikų baldai ir žaislai.
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Kalėdiniam oro paštui į Europą

Čia paduodame vėliausias datas ORO 
PAŠTU f Europos kraštus.

7 . . ; LAIŠKUS SIUNTINIUS
Jei jus gyvenate: j, gpjj į Europa Į D. Brit. I Europą į-
Britu Kolumbijoje Gruodžio 13 Gruodžio 11 Gruodžio 11 Gruodžio 9’ *

Manitoboj, Alber
toj, Saskatchewan® Gruodfio 13 Gruodžio 11 Gruodžio 11 Gruodžio 9

Ohtario, Quebeke
New Brunswicke.
Nova Scotią P.E.I.

Gruodžio 14 Gruodžio 12 Gruodžio 12 Gruodžio- IV

Gruodžio 12 Gruodžio 12 Gruodžio 10

Newfoundlande Gruodžio 13 Gruodžio 11 Gruodžio 11 Gruodžio' 9

Jūs galite paskubinti kalėdinio pašto 
pristatymu |eU nepamiršite^

• Adresuoti aiškiai, teisingai ir pilnai.
• Rašyti adresą DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS. Už

rašyti adresą ant siuntinio ir jo viduje, nepa
miršite užrašyti it' savo, Ly. siuntėjo; adreso.

•' Visuomet užlipinti kiek reikalinga pašto ženklų. 
Pasverti pašto įstaigoje oro pašto laiškus ir siun
tinius — ar betkokią siuntą —. užsitikrindami, 
katf užlipinate pašto ženklų kiek reikalinga.

• Nepamiršite rašydami adresą užrašyti pilną var
dą to krašto į kurį siunčiate. Rašykite angliškai 
krašto pavadinimą kur įmanoma: pvz. GERMA
NY geriau negu Deutchland; POLAND geriau 
negu Polska.

Smulkesniu informacijų teiraukitės artimiausioje 
pašto įstaigoje.

fesued by Authority of 
CANADA POST OFFICE



Pavergtoje tėvynėje
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Lietu^gu pasaulyje
Prof. Paulius Galaunė dabar

ROYAL CONNAUGHT HOTEL

Hamiltono liet. par. komitetas.

HAMILTON, Ont.

lapkričio 30 d., Šeštadienį, 7 vaL vak
. Parapijos Komitetas ruošia 

linksmą šokių vakarą
su turtinga loterija ir linksma muzika;

Kviečiame visus dalyvauti.

Ttvrmr umm Nr. 48

Paskutinis .šokių vakaras 
prieš Adventų Hamiltone.

nas didžiausių tos rūšies fabri
kų Sov. Sąjungoje. Šiais metais 
fabrikas istaurinsiąs 1.250.000 
avikailių, iš kurių 70% sudary
sią brangesniao išdirbimo rūšis. 
Per 10 metų fabriko apimtis, pa
didėjusi 25 kartus, giriasi Vil
niaus radijas.

(E) Pagarsėjusi kaimo kapela. 
Ją sudaro Utenos rajono “Salos” 
kolchozo darbininkė Koste Bu- 
selevičienė, kuri groja armoni
ka, o jos sūnus Vytas muša būb- 
ną. Smuiku groja statybininkas 
Alfonsas Vitkevičius. Jo smuikas 
turįs 214 metų amžiaus ir esąs 
pagamintas vieno žymaus Itali
jos smuikų meisterio. Kaimo ka» 
pelą groja labiausiai lietuvių 
liaudies dainas ir lietuviškų šo
kių mėliodi j as. Muzikantai yra 
populiarūs ne tik savo apylinkė
je, bet ir kituose- rajonuose. Vi
sur, kur jie pasirodo, žmonės 
karštai ploja.

- (E) Naują aparatą žmogaus 
kaulų lūžiams atitaisyti paga
minęs Klaipėdos pespublikinės 
ligoninės , vyriausias . chirurgas 
Stasys Šumskas. Aparatas esąs 
universalus. Jis galįs būti nau
dojamas įvairiems kaulų lūžiams 
taisyti. Gydytojo Šumsko apara
tas susilaukęs Lietuvos gydyto
jų pripažinimą ir pritarimą.

Buv. “Aušros” mergaičių gim
nazija dabar vadinasi Kauno II 
vidurinė mokykla. Joje iš senų
jų mokytojų tebedirba Radvilie
nė. Valadkaitė, Michnevičienė, 
Remėza.

Kelmės Gruževskių dvaro rū
muose dabar yra vidurinė mo
kykla, kuriai betgi ten per ankš
ta ir esąs statomas naujas pa
statas.

Janina Černiauskienė, 1956 m. 
atvažiavusi iš Argentinos, dabar 
esanti fortepijono klasės muzi
kos dėstytoja Vilniaus septyn
metėje muzikos mokykloje.

Tyrulių miestelio — durpių 
gamybos darbininkų gyvenvietė, 
esąs sukurtas buv. Čiutelių dva
ro (Plechavičiaus) Tyrulių ar
ba'Gervynės balos: pašonėje. Į 
čia atvesta 20 klm. geležinkelio 
nuo Šiaulių Rekyvos elektrinės. 
Esanti pastatyta 280 vietų, dvie
jų augštų vidurinė mokykla, 15 
lovų ligoninė, na ir klubas, 215 
vietų, kur vyksta visas darbinin- 
.kų'“švietimas”.

Akmenės cemento fabriko di
rektorių yra Markevičius, vyr. 
inžinierius Aleksandras Spudu- 

■ lis, laikęs Kauno polit. institutą 
1951 m. Greta esanti didelė kal
kinė netrukus būsianti sujungta 
su cemento fabriku. Prie fabri- 

;ko išaugęs 4.500 gyv. miestelis 
— Naujoji Akmenė. Jame esą 
iau visos reikalingiausios įstai- 
gos*- .i Antanas Miškinis, grįžęs iš 

i tremties Sibire, apsigyveno tė- 
~(E)*Gudijos'lietuviai reikalau- iviškės kai.m.? .Juknėnuose kur 
ja lietuvišku mokyklų, pranešė j ^au senal įsikūręs yra jų brolis 
«Tiesa”,~ pažymėdama, kad Gu-! Motiejus. Kaip Motiejus vercia- 
— Įsi vertimais, verčia į lietuvių

kalbą rusų autorius, taip ir An
tanas pradėjo verstis tuo pačiu, 

kyklų. Gudijos švietimo minis- kokio darbo, matyt, nega- 
terija lietuvių gyventoju pagei- ^jo gauti. Be to, jis dar parašo 
davimus išpildžiusi ir atidariusi eilėraščių, kuriuos spausdina pe- 
eilę lietuviškų mokyklų. Ryšium rijodinėje spaudoje. Reikia juk 

mijos darbuotojai ir Vilniaus

senajame bute Kaune. Valstyb. 
grožinės liter, leidyklai ruošiąs 
4 knygas apie liet, liaudies me
ną. Pirmoji jau išėjusi — apie 
tin. medžio dirbinius, susijusius 
su verpimu,' audimu, plovimu. 
Su skulptorium Juozu Mikėnu 
ruošiąs veikalą apie liet, liau
dies skulptūrą, kurio būsią 2 t., 
oi t jau esąs paruoštas. Su ke
ramiku Jonu Mikėnu ruošiąs 
veikalą apie 1. liaudies kerami-

X Čiurlionio galerijos direkto
rius buvęs “ligi pastarųjų metų”, 
0 universitete liet, meną dėstęs 
ijei 1952 m. Esąs gimęs 1890 m. 
sausio-25 d. Pagelažių km. Vep
rių vaisė. Ukmergės apskr.

‘"Tėvynės Balse” pasakojasi, kad 
karo metu dėstęs didžiųjų jun- 
S'nių taktiką Augšč. Karo Akad.

askvoje. 1946 m. grįžęs į Kau
ną ir iki 1954 m. dirbęs iš pra
džių Kauno universitete, vėliau 
Politechnikos institute, dalyvau7 
damas ir visuomeniniame darbe. 
1954 m. gale, kaip ištarnavęs ka
riuomenėje su viršum 38 m. (va
dinas, įskaito ir tarnybą caro 
armijoje!) ir jau 1950 m. pasie
kęs laipsniui nustatytą amžiaus 
ribą, išėjęs į pensiją. Šiemet 
spalio mėn. jis baigęs 67 m. Gau
nąs pensiją ir nuo 1955 m. ren
giąs savo atsiminimus.

Iš karininkų vyresnio laipsnio, 
“su kuriais man kiek arčiau te
ko dirbti Lietuvos kariuomenė-

. je”, pasak gen. Vitkausko, esąs 
gąusus būrys: generolai — Albi
nas Čepas, VI. Karvelis, Adolfas 
Ųrbšas, Vincas Žilys; pulkinin
kai — Vladas Motieka, Pranas 
Petronis, Antanas Stanislavičius, 
Vincas .Jasulaitis, Aleksandras 
Jamontas, Bronius Gertus, Ka
zys Gudelis, Antanas Raugale, 
Bronius Bitinaitis, Juozas Listo- 
padskis, Loteras Marcinkus, Pet
ras Sargalis, Vladimiras Lunė. 
‘Šie ir kiti Lietuvos karininkai 
dirba. įvairiuose darbuose, gau
na pensijas”.
I Kodėl generolas nepasako, kur 
gi dingo tiė visi augštesnio laips
nio karininkai kurie karo išva
karėse buvo išvežti į Rusiją “į 
kursus”?

Seirijai, kaip rašoma “Tėvy.- 
nės Balse”, per karą buvę gero
kai apgriauti ir apdeginti. Po 
karo ^buržuaziniai banditai” nu
žudę eilę bolševikų ar per stro
pių jų tarnų: lentpjūvės darbuo
toją (matyt, kokį “bosą”) Utara-'į^ 
yičių, miestelio gyventojus Juo
zą Gutauską ir Praną Bražinską, 
Seirijų I apylinkės vykdomojo 
komiteto pirm. Vaclovą Jaku
bauską. Šio pastarojo našlė su 
sūnum Zenių ir dukra Elenute 
gyveną dabar Šiauliuose, Vytau
to g. Nr. 107, but. 19.

Katalikių Moterų ir vyr. atei
tininkų bendrame valdybų posė
dyje nutarta suruošti arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus 30 m. 
mirties paminėjimą šia tvarka:

Gruodžio 8 d. — Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventėje — 
9 vai. šv. ’Mišios ir bendra šv. 
Komunija ne vien organizacijų 
nariams, bet ir visiems tikintie-' 
siems. Per šias pamaldas bus 
taip pat paminėta 40 m.,sukaktis 
Marijos apsireiškimo Ę»timoje. 
5 vai. p.p. parapijos salėje J. Do
meikos paskaita ir meninė dalis.

Metinis Namų Fondo narių 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 15 d'., sekmadienį, St. Mi
chaels salėje, 213 James St. N.,
4 vai. p.p. Maloniai kviečiame 
narius ir visus lietuvius skait
lingai susirinkti. Prisiminkime, 
kad N F . savo kasoje jau turi 
$23.000. Pagal mūsų koloniją tai 
stambokas kapitalas. Todėl visų 
mūsų būtina pareiga jo valdyme 
ir jo kontrolėje dalyvauti.

NF Valdyba maloniai dėkoja
5 naujiems Fondo nariams, pa- 
skyrusiems po $100: Vaitiekūnui 
Petrui, Būtienei Onai, Agro - 
Griciūtei Aleksandrai, Rimkui 
Juozui ir Paškevičiui Juliui.

Malonu turėti narių tarpe p. 
Agro. Tai jau Amerikoje gimusi 
ir augusi lietuvaitė, ištekėjusi 
už italo-kanadieeio adv. A. Agro, 
kuris įstaigą turi 4 Hughson St. 
S. Pažymėtina, kad adv. Agro 
Hamiltone yra- labai populiarus, 
turįs savo didoką įstaigą su 5- 
mis tarnautojomis ir 2 advoka
tais. ' ■■

WINDSOR, Ont.
Stasys Račiukaitis lapkričio 16 

d. Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
susituokė su Elena Richard iš 
Detroito, Mich. Moterystės ryšį 
palaimino kun. V. Rudzinskas. 
Vestuvinis pokylis įvyko bažny
čios salėje. Čia žmonių susirin
ko iš kelių vietovių: iš Windsoro 
S. Pulkauninkas, V. Ignatavi
čius, J. Koncaitis, Puida su žmo
nele. Iš Detroito — Kazlauskai, 
Gruzdančiai ir Mačiulaičiai. Iš 
Daytono jaunojo sesutė Adelė 
Kvietkauskienė su savo vyru. 
Vestuvinis pokylis praėjo links- !

Atskirą padėką reiškiame ge
rajam P. Vaitiekūnui, kuris tik 
pirmą kartą pas jį nuvykusiam 
v-bos atstovui tuojau išrašė NF 
vardu čekį. Taip pat ir mieloji 
Al. Agro-Griciūtė tuojau įteikė 
čekį, a

Iš aiiksčiau ’pasižadėjusių po 
$100, įnešė St. JBurdinavičius ir 
SaL. Šerpienė, kuri- nariu įrašė 
savo mokyklinip'įamžiaūs' vien-

džiai dėkojame. J* , 
Krosnims aly vą

spalio mėnesį per NF užsisakė 
10 tautiečių: M. Šniuolis, V. Stri
kas, V. Domeika, Z. Didžbalis, 
A. Pusdešris, Mrs. N, Melowsky, 
J. Žemaitis, J. Žemaitienė, J.

Jokubynas ir V. Kezys. Šio dide
lio jų palankumo NF dėka, iš 
Gillies-Guy lapkričio 15 d. gau
tas čekis $150, kaip komisas už 
šiuos naujus Gillies-Guy b-vės 
klijentus.

Prašome visų lietuvių alyvos 
pirkimą nukreipti per NF, nes 
už kiekvieną naują klijentą gau
name komiso po $15, o kiekvie
nais sekančiais metais po $5.

Lapkričio mėnesį jau irgi tu
rime 5 užsisakiusius. Ši akcija 
jau davė NF beveik $700.
: Jei kas iš lietuvių yra patys, 
užsisakę Gillies-Guy alyvą bir- 
želio-lapkričio mėnesio laikotar
pyje, malonėkite paskambinti Š. 
Bakšiui JA. 9-4662. Ir už šiuos 
klijentus NF gaus komiso po $15.

- Sk. St.

JA VALSTYBES A.
JAV LB Tarybos kadencija 

baigiasi 1958 th. gegužės 1 d. 
Naujos Tarybos rinkimai skel
biami 1958. IV. 27. Rinkiminė 
komisija sudaryta Detroite. Į ją 
įeina: Dr. A. Pamūšis, L. Min- 
gėlienė, K. Navasaitis, E. Pau- 
razienė, J. Pilka, inž. C. Staniu
lis ir St. šimoliūnas. Kandida
tai: A. Musteikis ir Alf. Nakas.

Ohio Liet. Gydytojų D-ja daug 
dėmesio kreipia liet, kultūri
niams reikalams. Ji sudėjo $1000 
Cleveland© apyl. vald. vykdyto 
dramos konkurso premijai, ku
rią laimėjo Landsbergis. Ji ir 
toliau pasirįžusi kultūrinius rei
kalus paremti bei nutarė įtraukti 
į tokią veiklą ir kitus lietuvių 
gydytojų sambūrius.

L Stud. Ateitininkų Sąj. drau
govių valdybų suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 28 d. Niu
jorke, Angelų Karalienės para
pijos salėje.

Liet. Studentų Šąj. suvažiavi
mas įvyks lapkričio 29 - gruo
džio 1 d.d. Niujorke, Statler Ho
tel. . . ' .

EDMONTON, Alta

dijos Rodūnės rajone gyvena 
nemaža lietuvių, kurie iš vyriau
sybės reikalavo lietuviškų mo-

su tuo Lietuvos Mokslų akade- gyventi...
(E) Lietuvos Žurnalistų Są

jungos organizacinio biuro posė
dis įvyko rugsėjo 20 d., kuriame 
paaiškėjo, kad dabar sąjungai 
priklauso 70 narių. Prie biuro 
įsteigtos šios sekcijos: publicistų, 
apybraižininkų, feljetonistų, re
cenzentų ir vertėjų.

un-to studentų grupė neseniai 
apsilankę pas šių mokyklų moks
leivius ir jiems nuvežę lietuviš
kų vadovėlių ir grožinės litera
tūros veikalų.

(E) Kazio Giedrio vardo kailių 
fabrikas Vilniuje esąs dabar vie-

moję nuotaikoje su šokiais ir 
žaidimais. Pijaninu skambino E. 
Kemezytė iš Windsoro. Jauna
vedžiams linkime gražaus ir sau
lėto gyvenimo.

Sunkokai serga mūsų choristė 
Valė Tautkevičienė Hotel Dieu, 
kambarys 367. Namuose serga 
po sunkios operacijos O. čens- 
nienė. Bet jau kiek taisosi. Taip 
pat namuose serga gripu inž. St. 
Naikauskas. Ligonims linkime 
greitai pasveikti.

P. Kazlauskiai ir p. Pirskiai
Tėvai 
sūnūs

susilaukė po trečią sūnų, 
jaučiasi labai laimingi, o 
auga gražūs ir sveiki, 
auga gražūs ir sveiki. Z.T

Namų savininkų dėmesiui!
Kūrenimo sezonas čia pat. Ar išvalyta ir paruošta žiemai kros
nis? Ar peržiūrėtas stogas? Kaip Vandeniui nutekėti rinos?

Mielai patarnausime.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

Pyni' 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

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para; 
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui. tel. JA. 9-2114. 15 Homewood Ave., Hamilton. 
r I I ■! I........... .Ill..............................................  i ................. ........ . ..... — ■ ■■■■■■

VANCOUVER, B.C.
Rugsėjo 28-29 d.d^ Vancouverį bendradarbiavimą su valdyba, 

mokytoja ir tėvais. Mokykla iš
laikoma Bendruomenės lėšomis. 
Ją lanko 21 mokinys.

— Spalio 26 d. Bendr. valdyba 
surengė pirmą šio sezono vaka
rą su programa. Susirinkusieji 
buvo gražiai nuteikti pirmą kar
tą pasirodžiusio vyrų okteto, va
dovaujamo V. Dargio. Laukiame 
daugiau okteto pasirodymų, lin
kėdami jėgų, ištvermės ir tobu
lėjimo lietuviškos dainos mene.

— Spalio 2 7d. lietuviai, soli* 
darizuodami vengrų sukilimo 
metinių minėjimui, organizuotai 
dalyvavo eisenoje padedant vai
niką už žuvusius. Gaila, kad to
kiam . kilniam pasirodyme prieš 
raud .terorą tedalyvavo neskait
lingas lietuvių būrelis.

— KLB Br. Kolumbijos apy
linkės valdyba įteikė lietuviškų 
plokštelių, kurios, tarpe Įeitų tau
tybių muzikos, yra grojamos per 
CKLG banga 1100 radio stotį va
karais tarp 7 ir 9 vai. Šį puikų 
sumanymą raštu pasiūlė Ą. Kens 
tavičius — Boston Bar, B.G., kar
tu paremdamas auka. Vėliau 
prie sumanymo aukomis prisidė
jo W. James — Britania Beach ir 
Sjasnauskas — Britania Beach.

Dovanos. Daugelis vancouve- 
riečių susilaukė dovanai Nepri
klausomos Lietuvos Nr. 37 rug
sėjo 18 d. Gavo ir tie, kurie NL 
jau kelinti metai skaito. Laikraš
tis išsiuntinėtas iš Vancouverio 
pašto. Gavusieji džiaugiasi do
vana ir norėtų žinoti, kas tas dos
nus vancouverietis. Apie jokį 
spaudos platinimo vajų nei iš vie 
tos organizacijų, nei laikraštyje 
neteko skaityti, o skaitantieji šį 
laikraštį prašo dosnųjį tautietį 
nepersistengti. Tačiau malonu, 
kad bent tokiu būdu šelpiama 
savo spauda.

aplankė J.E. vysk. Brizgys lydi
mas dvieju kunigų. Vyskupo pri
ėmimą tvarkė p. Benstead pade
dama priėmimo komiteto, į kurį 
įėjo: J. ir A. Šmitai, K. Skrins- 
kas, Naruševičienė, Baleišienė, 
"Kaulienė ir Gumbelevičius. Pa
maldos buvo atlaikytos šv. Šir
dies bažnyčioje- ir vancouverie- 
čiai turėjo progos atlikti atgailos 
sakramentą savo gimtąja kalba. 
Neturint savo kunigo tokia pro
ga galime tik tokiais atvejais pa
sinaudoti. Po pamaldų visi susi
rinko. iškilmingiems pietums. Jo 
Ekscelencija ir palydovus visų 
susirinkusių vardu sveikino Ben 
druomenės pirm. Ad. Kaulius. 
Susirinkusieji atsidėję- išklausė 
Jo Ekscelencijos nuoširdžios kal
bos, kurioje gražiai nusakė Baž
nyčios rūpesčius tautų neišnyki- 
mo klausimu, išaiškino L. Ben
druomenės esmę, bei užduotis, 
pažadėjo rūpintis, vancou vef ie
čių dvasios reikalais ir galimybę 
surasti lietuvį kunigą. Tą patį 
vakarą svečiai išvyko į Ferndale, 
Wash. Pranešėju buvo J. Raudo
nis. Be galo smagu buvo matyti 
tiek daug susirinkusių tautiečių, 
o žinoma, dar smagiau matyti 
taip retus svečius. Visi dėkojame 
p. Benstead už jos vargą ir triū
są priimant svečius.

— Rugsėjo 5 d. šešt. mok. tėvų 
komitetas suruošė mokiniams 
pikniką. Vaikai gražiai praleido 
laiką žaisdami ir besi vaišindami.' 
Mokiniams įteiktos dovanos šo
kusiems tautinius šokius, o mo
kiniai įteikė gražią dovaną mo
kytojavusiai Z. Kaulienei.

— Spalio 6 d.d pp. Šmitų bute 
sušauktas tėvų susirinkimas ap
tarė mokyklos reikalus ir perrin
ko tėvų komitetą. Išrinkti: B. 
Vilei ta, O. Žemaitienė, V. Ska- 
beikis ir J. Šmitas. Mokykla vei
kia senose patalpose sekmadie
niais nuo 2 vai. Laikinai mokyto
jauti sutiko Z. Kaulienė ir D. Ra
dzevičienė. Bendruomenės pirm. 
A. Kaulius padėkojo senajam 
mokyklos komitetui už glaudų

I

A. A. Teklė Kardelienė - Širei- 
kytė Š.m. lapkričio 11 d. atsisky
rė su šiuo pasauliu. Gimė ir augo 
ji Šeimatės km., Tauragnų pa
rapijoje, Utenos apskr. Į Kanadą 
atvyko 1930 m. ir gyveno visą 
laiką Leduc, Albertoj. Velionė 
buvo 60 metų amžiaus, tikra lie
tuvė patrijotė, mėgo lietuviškus 
parengimus ir- pobūvius ir buvo 
gera katalikė pasižymėjusi ne
paprastomis dorybėmis. Visa lie
tuvių kolonija ją mėgo, nes buvo 
malonaus būdo ir sugyvenanti 
su visais. Todėl ir į laidotuves 
lapkričio 16 d. Edmontono kapi
nėse susirinko nemažas lietuvių 
būrys atsisveikinti paskutinį 
kartą.

Velionė paliko liūdintį vyrą 
Nikodemą, du sūnus, dukterį ir 
motiną. Lietuvoje kuri yra su
laukusi žilos senatvės -—apie 100 
metų. . • J

Ilsėkis Tekle šioje svetingoje 
Kanados žemelėje.

Koresp.

Ont.

“71” APATINIAI BALTINIAI

■if

Taupumui, patogumui ir 
apsaugančiai šilumai. 

Ilgam nešiojimui, lengvai 
išskalbiami žiemin. baltiniai

Pagaminti iš natūralaus 
merino.

Būsite pilnai patenkinti 
sumokėdami žemą kainą už 
.4 vertingą prekę.

Gaunami baltiniai, kelnaitės, 
ir išvieno apat. kostiumas.
Vyrams ir berniukams. .

GARSŪS
NUO 1868 METŲ

i

71.FO-7

SUDBURY,
f

Kariuomenės šventės 
praėjo labai pakilioj 
Įžangos žodį tarė pirm. St. Kri
vickas. Sugiedojus Lietuvos 
himną paskaitą skaityti buvo 
pakviestas pasižymėjęs paskaiti
ninkas Juozas. Vaičeliūnas, iškė
lęs moralinių ginklų vaidmenį 
ir ypačiai dabartinėje sunkioje 
kovoje dėl Lietuvos ir lietuvy
bės. Konkrečiai nurodė būtinus 
mums prieinamus ginklus, bū
tent, lietuviškų parengimų ir 
lietuviškų pamaldų lankymą, 
lietuviškos šeštadieninės ar kito
kios mokyklos lankymą ir įvai
rių tautinių institucijų rėmimą, 
taip pat grynų lietuviškų šeimų 
kūrimą. Koncertinę dalį gražiai 
išpildė pakviesta iš Toronto so
listė Stefanija Mašalaitė, kuriai 
po koncerto buvo įteikta gėlių 
puokštė. Kanklėmis puikiai pa
skambino trejetą lietuviškų dai
nelių Regina Jakubonytė. Šo
kiams grojo šaunus ukrainiečių 
orkestras ir veikė lietuviškas 
bufetas. Prie parengimo, be val
dybos, daug prisidėjo J. Anio- 
lienė, P. Lukoševičius, G. Kas- 
pariūnaitė, Kl. Žukauskas. J. 
Glizickas ir A. Juozapavičius. 
Svečiu buvo ne tik iš Sudburio 
ir artimų apylinkių, bet dvi šei
mos net iš North Bay: Dr. J. B. 
Baltrušaičiai ir I. E. Ramonai, 
kurie ta proga įsigijo nemažai 
lietuviškos literatūros. Sekma
dieni buvo atlaikytos pamaldos 
už žuvusius karius ir partizanus, 
su pritaikytu dienai pamokslu. 
Džiugu pastebėti, kad beveik 
visi dalyvavusieji šeštadienį sa
lele dalyvavo ir bažnyčioje ne
paisydami nuovargio.

Sudburiškis

minėjimas 
nuotaikoj.

BALFas spalio mėn. aukų ga
vo $3.871,68 ir dar $472,80 imi
grantų transportacijai per van
denyną. Iš Kanados aukų prisius 
ta $411: V. Skilius iš Otavos ir 
M. Urbonas iš Sedgemick po $39, 
KLB Šalpos Fondas $333.

Vasario 16 gimnazijai spalio 
mėn. gauta $1.849,71. Tame tar
pe $167 iš Kanados — Toronto 
būr. Nr. 176 — $77 ir KLB Šal
pos F. CK — $90.

Gėrybių spalio mėn. surinkta 
719 svarų. Iš JAV federalinės 
valdžios gauta ir išsiųsta pieno 
miltelių 52.160 sv.

BALFo centro adresas: 105 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Balys Pakštas pasitraukė iš 
savo sukurto orkestro Čikagoje 
:r nuo gruodžio 1 d. pasišvęs 
grynai savo svetainės biznio rei
kalams. Jo orkestras - buvo su
kurtas dar Vokietijoje 1948 m. 
Jis atsikėlė iš pradžių į Dayton, 
Ohio, o nuo 1950 m. į Čikagą. 
Tai buvo vienintelis lietuvių 
muzikantų orkestras.

Prof. gen. Š., Dirmantui, buv. 
krašto apsaugos min. lapkričio 2 
d. suėjo 70 metų. Jis dabar gy
vena čikagbSe.

Niujorko tautininkų konflik
tas tebesitęsia. Vietos ALTo sky
rius, gavęs Ginkaus ir Abraičio 
pasirašytą pareiškimą, kad Tys- 
liava ir Gedgaudas neturį tauti
ninkų mandato-, konstatavo, kad 
pareiškimas pasirašytas Tauti
nės Sąj. I ir XI skyrių- vardu, 
kai pirmajame ALTo posėdy 
nrotestas' buvo- pareikštas Tauti
niu Organizacijų Centro vardu. 
Dėl to;A.LTo skyr.'rėįkalą laiko 
••esusipratimu, mano, kad ji turi
išspręsti savo tarpe patys tauti
ninkai. Tada jie galės paskirti 
dar du atstovus į ALTo skyrių. 
Tysliava “Vienybės” Nr. 45 at
sikirto,. aną pareiškimą pavadi
nęs dvokiančiu politiniu prakai
tu ir paprašė “ant balto juodu” 
įrodyti, kad pareiškėjų pristaty
tieji atstovai turį visų tautinę 
srove sudarančių organizacijų 
bei klubų, o jų tarpe ir savait
raščio Vienybės, mandatą. Kol 
to nebūsią, jis ir anuos keturis 
laikysiąs “samazvancais”, kaip 
jie jį laiką.
D. BRITANIJA .

DBLS Nottingham© skyrius 
šiemet mini 10 metų įsisteigimo 
sukaktį. Ta proga “Europos Lie
tuvis” vieną Nr. paskyrė specia
liai Nottinghamo skyriui;

Skyrius išleidžia lietuvišką 
sieninį kalendorių. Jo kaina Ka-_ 
nadoje $1. Kalendorių galima 
užsisakyti šiuo adresu: 4 Bailey 
St., Old Basford, Nottingham, 
England. _ K. R.
ARGENTINA

Tėvas J. Bružikas, S.J., vėl yra 
atvykęs iš Montevideo į Argen
tiną ir apsistojęs pas. Marijonus 
Rossario mieste tęsia pašlijusios 
sveikatos tvarkymą pas tą patį 
gydytoją, kuris ir anksčiau gydė.

VARTOJAMA IR PATIKIMA 17 0 0 LlGONINtSE

MOTINOS! ’.
vartokitZ.B.T/^*-

vaikų pudra sustabdo 
. nutrynyruĮ.

voikų pudra išlaiko 
vaikų odą sausą.

vaikui* pudra turi 
savyje alyvų.

Maskva. — Sovietai Sibire 
prie Obės stato “mokslo miestą”, 
kuriame būsią sukoncentruoti 
visokie tyrimų institutai, uni
versitetas, o jo gyventojus su
darysią mokslininkai su savo 
šeimomis ir studentai. Miesto 
vardas dar esąs neparinktas.

Susitikite Lenkijoj 
su :sayo gimineniis

h---

B m^netį. Nc»cxoniniu loiku nuoloi- H

Į; . fe'

FOUR SEASONS 
TRAVEL

Td. WA. a-9484 WA. 3-9715
"Z • I

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų siuntiniai j Vakarų Vokietijų 

ii Danijos sandėlių:
20 sv. cukraus .. 53.75

100 sv. kvietinių miltų . ... 12.70
20 sv. ryžių ................... ... 5.85
14 sv. taukų ................. ... 5.50
3 sv. kavos /dėžutė/ 9.80

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

nius gaus.
Siuntiniai i Rusijos teritoriją: 

Odos 2 poroms aulinių batu su prie
dais $45; 4 poroms $82. Galiu išsiųs
ti odas į Kanados teritoriją 2 poroms 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

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

ouąšto kraujo spaudimo ir kr;
2 kostiumams ir 2 paltam medžiaga 

pamušalais nuo $50 Ml $100.

Carpatia Export
359 NOTRE DAME AVĖ.

WINNIPEG 2, Mum_ ...
Sov. t lUJOKAS.

tu

A
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Erdvėj erdvėjam, žemėj siaurajam
Sputnikų iškėlimas į dausas me ’Years of Trial and Hope’ jis 

buvo Dainų Diena sergantiems pasakoja, kaip prieš priešą vei- 
europiečiams intelektualams xe. Gerų patarėjų taikinamas, 
madinga anti-amerikonizmo liga!jis sukūrė nepartinę Amerikos 

užsienio politigą, įvykdė Marša
lo pianą, suorganizavo Atlanto 
sąjungą, išardė Berlyno bloka
dą ir zaioo greitumu atsiliepė 
agresijai Korėjoj, nes sako — 
jei jai nebūtų ouvę atsikirsta, 
.rečias pasaulinis karas būtų pa
sidaręs neišvengiamas.”

Amerikiečiai ir jų politikos 
vadai gerai (ir seniai) žino, su 
.<uo reikalą turi. Jie, taip pat, 
gerai žino, kad nors plunksna 
galingesnė negu kardas, bet yra 
plunksnų plunksniškesnių negu 
Kitos, kaip Sovietų Sąjungoje, 
nors visi lygūs, bet vieni lyges
ni, negu kiti. Todėl gal nekreipė 
dėmesio į auksaplunksnių ragi
nimus reikalus su Maskva iš
spręsti “karu išvengti karo” 
priemone, bet labiau atsidėjo 
sveiku užsienio politikos pagrin
du, kurį atpasakoja Norman A. 
Graebner savo knygoje “The 
New Isolationism”:

“Prieš savo norą pasaulinių 
vadų suole pasodintas didelis 
kraštas kaip Amerika negali tikė
tis sau meilės. Jei jo politika bus 
nesikarščiuojanti, apsisvarsčiusi, 
protinga ir nuosaiki, tai gal su- 
sulaukti pagarbos. Bet užsienio 
politiką protinga padaryti reikia 
visados galvoje turėti krašto pa
jėgumą ir uždavinius. Reiškia 
— nereikia savo piliečiams pri
žadėti daugiau negu galima iš- 
tęsėti. Iš talkininkų nereikia rei
kalauti daugiau, negu jie linkę 
duoti, o iš priešų reikia išspaus
ti tik tiek, kiek mūsų pajėgumas 
juos verčia duoti.”

Bostono “Monitor” redakcija, 
prezidento Eisenhowerio pirmą 
kalbą per radi ją-televiziją aptar
dama, rašė:

“Kalba buvo tipinga jam — 
ir kiekvienam Amerikos prezi
dentui — nes pareiškė viltį pa
dėti į šalį brangius karo ginklus 
ir leisti pasaulio mokslo vyrams 
bei inžinieriams darbuotis ’žmo
nijos laimei ir gerovei’. Eisen- 
howeris sakė, niekados neprara- 
siąs vilties, ir visados dirbsiąs 
tikslui, karo ginklus perdirbti į 
taikos įrankius. Įdomu, kad ir 
Kruščiovas savo sukaktuvinėje 
kalboje Maskvoje, taip pat, mi
nėjo viltį ’taikingų kultūrinių 
rungtynių’ ir tikslaus užganėdi- 
nimo ’žmonijos reikalų’ ”.

Dviejų galingiausių valstybių 
vadai kalba apie taiką ir abu 
smarkiai ginkluojasi. Todėl ašt-

ir manantiems, buk istorijos 
įvykiai rieda Amerikai nusižu- 
uyu aroa kapituliuoti Maskvai. 
Girdi, sputnikas įspėjęs pasaulį, 
kuu prieš jį stoja klausimas, 
būti ar neouti. rse abejojimo, 
proistoriniais amžiais, kada kas 
tai išrado geležinį kirvuką, atsi
rado galvų sakyti — prieš pasau
lį stoja klausimas, būti ar nebū
ti, nes ką akmeniniai kirvukai 
prieš geležinius padarys? Rau
dona propaganda visas dūdas 
paleido tikslu sputniką padaryti 
kozyriu kirsti Vašingtono tūzą 
ir priversti “pasauliu pasidalin
ti” bei raudonąją dalią palikti 
ramybėje, nepučiant jon ardan
čių laisvės ir išlaisvinimo idėjų.

Prof. S. Kolupaila ne auksa- 
plunksnis žodžių žarstytojas, bet 
mokslo vyras. “Drauge” (spalio 
9 d.) sakė: “Spauda dėl sputni- 
ko pilna fantastiškiausių nesą
monių. Žmonės jaudinasi, lyg 
pralaimėję tikras rungtynes. 
Mums keista, kai suaugę sporti- 
hinkai žaidimą prakišę verkia. 
Mokslui svetimos tokios rūšies 
varžytinės. Praeis kelios dienos, 
apsiprasime su nauju “mėnu
liu”, nurims spaudoje triukšmas. 
Pagaliau teks pasiskirstyti erd
vę, kad vienų sputnikai nekliu
dytų kitiems.”

Tokiu būdų, gal ir “nesiorien- 
tuoj ančių amerikiečių suvedžio
tos” galvos apsipras su faktu, 
kad rusai, gali būti, turi tolio 
raketas, kurios gali “pasiekti 
amerikiečių didmiesčius ir pra
monės centrus.” Rusai, nuo 1945 
m. gyvena ir dar ilgus metus gy
vens apsipratę su faktu, kad iš 
daugiau kaip 200 amerikiečių 
bazių, kurios Sovietų Sąjungą iš 
visų pusių supa, gali bile minu
tę iškilti tolio lėktuvai su vande
nilio bombomis. Trečdalis tų 
lėktuvų visados — pasiruošę.

JAV politiką pavadinti “lopy
mo ir praleistų progų dalyku” 
(“TŽ” sp. 31 d.), iš vienos pusės 
yra “po piet šaukštai” taktika, 
iš kitos silpnos akys, kurios dar 
skepetaitę užriša, kad nepama
tyti tikrovės. Istorikas prof. A. 
Nevins, buvusio JAV prezidento 
memuarus recenzuodamas, rašė:

“Čia atpasakojimas drąsiai su
tiktų krizių. Pirmame tome 
’Year of Decision’ Trumanas pa
pasakoja, kaip pajuto, kad Mas
kva pasidarė nepermaldaujamas 
Amerikos priešas. Antrame to-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

1BĮįsą
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Toronto mažumų laikraščių re
daktorius lapkričio 7 d. buvo pa
sikvietusi į svečius Melson alaus 
darykla. Apžiūrėjus fabriko įren 
gimus buvo priešpiečiai, kurių 
metu apie spaudos laisvę kal
bėjo The Telegram redaktorius 
Burton Richardson.

Ta proga sužinojom, kad alaus 
daryklą 1786 m. įsteigė John 
Molson, tada dar naujas imigran
tas, kuris 1809 m. pastatė ir pir
mąjį šio kontinento garlaivį, 
palukiojusį St. Lawrence upe. 
Su Molsono vardu yra taip pat 
susijęs pirmasis geležinkelis, o 
1837 m. buvo įkurtas ir Molsono 
bankas, kuris 1925 m. įsiliejo į 
Bank of Montreal.

Torontiškė nauja Molsono 
alaus darykla pastatyta tik 1955 
m. Fleet St. į rytus nuo parodos 
aikščių. Ji matoma šio vaizdo 
prieky.

Kariuomenės šventė Toronte
ir šiemet paminėta iškilmin
gai. šeštadienį ją plačiai minėjo 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
valandėlė, per kurią tarp kitko 
buvo pravestas , pasikalbėjimas 
su pakviestu kalbėtoju ats. pulk.
J. Šlepečiu. Vakare įvyko minė
jimui ruošti komiteto balius Pri
sikėlimo parapijos salėje.
■ Sekmadienį iškilmės buvo pra
dėtos abiejose kat bažnyčiose 
iškilmingomis pamaldomis, ku

prių metu su vėliava Prisikėlimo 
bažnyčioje dalyvavo šauliai, o šv. 
Jono Kr. bažnyčioje — kūr.-sa- 
vanoriai ir Jcariai. 4 vai. p.p. įvy
ko iškilminga akademija Prisikė
limo parapijos salėje.

tinas tik bendras visų minėjimu 
bruožas, kad niekur nesimatė 
jaunimo. .Kad jis nesilanko, ka
žin ar jo vieno kaltė. Gal jis tuo
se minėjimuose nieko neranda 
sau skirto. Ar nevertėtų paban
dyti jaunimą į ruošiamus tokiuos 
aktus įjungti organiškai?

KVIETIMAS 
DIEVO TARNYBON

Pranciškonų vienuolijoje 
visi jos nariai yra kunigai. Pats 
šv. Pranciškus dėl savo didelio 
nuolankumo nesiekė kunigystės. 
Jo įkurtoje vienuolijoje žymi da
lis tarnauja Dievui be kunigiš-

ne

Lietuvos Kankinių Kryžius
Lieutvos Kankinių Kryžius 

Midlande pašventintas. rugsėjo 
8 d. Jo pastatymo pilnos apyskai
tos Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos valdyba dar ir šian
dien paskelbti negali, nes kaiku- 
rie reikalai nebaigti tvarkyti, o 
be to, visoms sąskaitoms apmo
kėti dar trūksta pinigų. Skelbia
me tai, kas šiuo momentu įma
noma.

Aukų gauta:
Vardinės aukos prisiųstos

KLK Fed. iždin. ir kt. $852,41 
Surinkta per šventinimo

iškilmes
KLKF Toronto skyriaus 

rinkliavos ................
Surinkta Toronto šv. Jo

no Kr. parapijos bažny
čioje ir Wasaga kaply- 
čioie

Surinkta Toronto Prisikė
limo parap. bažnyčioje 121,06

Pinigų rinkimo vajaus iš
laidos (spausdinimas 
kortelių, vokai, pašto 
ženklai ir kt.) ......... 57,22

284,35

188,93

111,15

>.?

&

Šeima ir draugai gali būti toli, 
tačiau kalėdiniai sveikinimai ir dovanos 

suves jus Kalėdoms
Į TOLIMAS KRAŠTO SRITIS ... į užjūrių kraš
tus ... kur jūsų draugai ir šeima bebūtų, jūsų 
pasveikinimai, laiškai, dovanos, nuneš geros va
lios žinią, kuri sujungs jus Kalėdoms. Užsitik
rinkite, kad jūsų sveikinimai pasiektų vietą laiku. 
Apačioje paduodame jūsų patogumui ir žiniai 
pašto informaciją.

PASKUTINĖS SIUNTIMO DATOS KALĖDINIAMS SVEIKINIMAMS 
IR SIUNTINIAMS KANADOJE IR 1 JUNGT. AMERIKOS VALSTYBES

J JAV-BES (j tolimos krašto sritis ir spe
cialiai siuntiniams, kod galėtų pereiti 
muitinės patikrinimą) ..................... Siųskite prieš gruodžio 7 d.

J NEWFOUNDLANDA (pasiklouskit vie
tos pašto įstaigoje dėl tolimesnių 
krašto vietovių) .................. .....

J BRITŲ KOLUMBIJĄ
J ALBERTĄ ................ J......
J SASKATCHEWAN ir MANITOBĄ
J MARITIME PROVINCIJAS 
J ONTARIO ir QUEBEKĄ 
VIETINIAM PRISTATYMUI

Siųskite prieš gruodžio 11d. 
Siųskite prieš gruodžio 11d. 
Siųskite prieš gruodžio 12 d. 
Siųskite prieš gruodžio 13 d. 
Siųskite prieš gruodžio 14 d. 
Siųskite prieš gruodžio 14 d. 
Siųskite prieš gruodžio 17 d.

PASKUTINĖS DATOS J UŽJŪRI KALĖDINĖMS SIUNTOMS 
PAPRASTU IR ORO PAŠTU

Paprastu paštu į: Siųskite siuntinius prieš
D. BRITANIJĄ Lopkr. 30 d.
EUROPOS KONTINENTĄ Lopkr. 25 d.

Oro paštu į: *
D. BRITANIJĄ Gruodžio 12 d.
EUROP. KONTINENTĄ Gruodžio 10 d.

Laiškus prieš
Gruodžio 5 d.
Lopkr. 30 d.

Gruodžio 14 d.
Gruodžio 12 d.

Kalėdinius sveikinimus neužlipintuose vokuose galima siųsti už 
2 centus į visus kraštus.

Smulkesnių informacijų galite gauti artimiausioje pašto įstaigoje.

LABATT’S

5OALE
BREWERY LIMITED

VISUOMENĖS ŽINIAI SPAUSDINA JOHN LABATT LIMITED

raus liežuvėlio žymus anglas 
matematikas-filosofas, Bertrand 
Ruseli pastebi: “Kvailių (taip 
vadinamų valstybės vyrų) veda
ma, ir išmokslintų vergų (taip 
vadinamų mokslo vyrų) pade
dama, žmonija sutartinai vykdo 
didingąjį uždavinį save sunai
kinti.”

Kuo tas pasibaigs, Aišku, va
lia tikėti, kad įvyks “titaniška 
kova”. Bet valia ir tikėti, kad 
apsiprasime su sputnikais, kaip 
apsipratome su _geležinkęUais, 
garlaiviais, lėktuvais, ir kad 
žmonija eina į laisvę, ne į ver
giją. Ne vienas j ugoslavas ko
munistas Milovan Djilas žino,' 
kad diktatūrinės partijos apara
tas pasio.vė .išnaudoto ų luomu.

- - kų šventimų. Tokie vienuoliai
Scena buvo dekoruota Kauno yra vadinami broliais. Jie siekia 

Karo Muziejaus sodnelio vaizdu įų pačių idealų, naudojasi tomis 
— su paminklu zuvusiems uz pačiomis malonėmis, daro tuos 
Lietuvos laisvę ir pačiu Muzie- pačius įžadus kaip ir kunigai, de- 
įumi fone. Joje susėdo .rengėjų vį pati drabužį ir savo darbu 
pakviestas garbės- prezidiumas: gymiai prisideda prie pranciško- 
konsulas, prelegentas, KLB Kr. nų augimo bei klestėjimo.
V-bos pirmininkas, salėje buvę Lietuviai pranciškonai tiek tė- 
Vyčio .Kryžiaus kavalieriai, kū-! vvnėje, tiek Jungtinėse Valsty- 
rėjar - savanoriai ir rengėjų ko- bėse daug pagalbos susilaukė iš 

savo vienuolijos brolių. Be jų, 
ypatingai čia. Amerikoje, nebū-

miteto nariai. Akademiją prave
dė ats. Įeit. H. Stepaitis. Jam pa
kvietus žuvusius už Lietuvos tų įmanomas tokio plataus masto 
laisvę pagerbti atsistojimu, TL spaudos darbas, kuris šiuo metu
Choras Varpas sugiedojo A. Va
nagaičio “Maldą”. Po to sveiki
no gen. konsulas min. V. Gylys 
ir KLB Krašto Valdybos pirm. 
V. Meilus. Po ju įkaitė ilgesnį 
paskaitą Vyčio KryŽlduš' kava
lierius at s.pulk. J. Šlepetys. Ap-

yra viena iš pagrindinių jų veik
los sričių.

Pranciškonai džiaugiasi, kad 
pas juos atėjo tremtyje ir čia au- 
gęjaunųoliai, pasiryžę brolių pa
šaukime darbuotis Dievui Tr sa
vo tautos labui. Plečiantis veik-

žvelgęs Lietuvos kariuomenės lai, pranciškonai jųjaukia ir dau 
kūrimąsi, jos žygius ir aukas, giau. Tikslas yra 'kilnus, įstoji- 
trumpai. pasisakęs dėl priękaiš- mo sąlvgos lengvos, atlyginimas

kad nebuvo kraš -’p"."’ 
kuris tiek pat neturi idėjų duoti,' a$ ginamas 1940 m., prelegentas ■ iąųnu 
kaip lenkų dvarponiai neturėjo i iškėlė mūšų dabarties uždavi- kotis 
lietuviams valstiečiams. O be nius bei pareigas, 
idėjų, kaip šv. Raštas sako, žino- . . _ . > ....... ,
nes žūna. Tauta be dvasios, sakė ne dalį išpildė Varpo choras. Pir- į Visais įstojimo reikalais rašomą 
poetas Mickevičius, yra grobiai.

Amerikos Kongreso komisijai, 
kuri tyrinėja komunistų veiklą, 
įžymus Amerikos vyskupas Ful
ton J. Sheen davė pareiškimą 
klausimu “Komunizmo ideolo
gijos klaidos”. Vyskupas pareiš
kė, kad po 50 ar šimto metų Ru
sija bus viena -stipriausių dva
sinių pajėgų pasaulyje, nes ko
munizmas ten išgaruos, palikda
mas susiklausiusią ir pripratu
sią aukotis tautą. Vysk. Sheen, 
geras komunizmo žinovas, neti
ki, kad įvykiai rieda Vakarų pa
sauliui “kapituliuoti Maskvai”. 
Tačiau tam pasauliui gal verta 
daugiau savimi pasitikėti ir au
kotis dvasios, ne karo dalykams.

■ Vyt. Sirvydas

iaučią palinkimą ąų- 
Dievui. nuoširdžiai yra 

. .‘ Į kviečiami stoti į pranciškonu šv.
Po trumpos pertraukos meni-Kazimiero provinciją bręliais.

...... .t 
mučiausia vyrų choras padaina- į provincijolui adresu: Tėvas Jur- 
vo Dambrausko Jau žirgelis pa- gis Gailiušis, OFM, Franciscan 
balnotas ir Kareivių dainą iš Fathers, Kennebunkport. Maine.
Verdi op. Trubadūrai, o paskiau 
mišrusis choras išpilddė Laisvės 
dainą — Žilevičiaus, Siūbau lin- 
gau paukštelis — Zdanavičiaus ir 
Kur giria žaliuoja — Gudavi
čiaus, dalyviams prašant pridė
jo Berneli mūsų, kurį vėliau net 
dar pakartojo.

Dalyvių iškilmingoje akademi
joje buvo gana gausu, apie 500. 
prie įėjimo surinkta aukų $164, 
57. šeštadienio pobūvyje žmonių 
buvo apie 250. Pajamų gauta 
$662,85, išlaidų būsią apie $500.

Apskritai minėjimas buvo įs
pūdingas ir neuždelstas, tad* da
lyvių neišvarginęs. Apgailestau-

Reikalauja asimiliuotis
Istorija prasidėjo prieš porą ' virsti “tikrais kanadiečiais”, nors 

savaičių Toronte, kai United tai sudarą ir nepatogumų, helei- 
Church prie Carlton St. norint džia įsigyti bičiulių ir suartėti su 
patraukti daugiau bazaro lanky-[ ko^andos tokių “nekanadiš- 
tojų buvo iškabinta daugybės j kom” pavardėm žaidikų neturį 
valstybių vėliavos, o jų tarpe ir priimti.
Sovietų Sąjunogs. Kai klebonas Lapkričio 20-21 d.d. dienraštis 

išspausdino eilę labai griežtų at
sikirtimo laiškų, jų tarpe vieną 
lietuvio — V. O. Pudymaičio, 
kuriuose primenama McAree, 
kad laikai, kada britas ir šio kon
tinento gyventojas sutapo, jau 
yra praėję, klausiama, ką reikia 
daryti su tokiais Diefenbake- 
riais, Eisenhoweriais ir daugybe 
kitų asmenybių, kurie stovi šio 
krašto augštybėse ir be angliškų 
pavardžių; ką reikia padaryti su 
sporto komandomis, kuriose ang 
liškus vardus vos kada-ne-kada 
berandame? Ką gi p. McAree pa
siūlys padaryti su Kanados pran
cūzais, kurie taip pat nei nema
no “sukanadėti”? Ir apskritai ta 
proga buvo pasakyta nemažai at
viros tiesos ir griežtais žodžiais?.

Kanados politikai jau pajuto' 
naujųjų kanadiečių svorį ir su 
skaitnri. Konservatoriškiesicms 
britiškiems sluogsniams atsto
vaująs GI. and Mail to..matyti, 
dar neperprato. Bet kažin kokia 
yra dauguma jo skaitytojų — 
“tikrieji kanadiečiai” ar neoka- 
nad iečiai?

tos bažnyčios perspėtas komu
nistinio pasaulio vėliavą pašalin
ti atsisakė, pasipylė protesto laiš
kai laikraščiuose. Jų tarpe buvo 
išspausdintas ir protesto laiškas 
Mutual Cooperation League, ku
ri apjungia net 19 tautybių. 
Dienraštis “Globe and Mail” lap
kričio 13 dieną parėmė aną 
United Church kleboną, pasak 
kurio ateiviai atvykę į naują 
kraštą turį pamiršti savo senuo
sius skaudulius ir jokios bylos 
dėl to nekelti. Dienraštis dar pri
dėjo, kad jų pareiga rūpintis 
savo įnašu naujajam kraštui. Va
dinasi, asimiliuokis ir nei ne
bandyk sielotis dėl neteisybių 
bei skriaudų, kurias pakelia ta
vo gamtasis ar tėvų kraštas, o 
rūpinkis naujuoju kraštu. Ir dar 
taip rūpinkis, kaip pamokys “vy
resnieji broliai”.

Lapkričio 18 d. tame pat dien
raštyje pasirodė jo štabo nario 
J. V. McAree straipsnis “Plenty 
in a Name”, kuriame jis skun
džiasi, kad privisę daug “neka- 
nadiškų”, neištariamų vardų, 

i kad ateiviai nenorį jų keisti ir

. Išviso $1.557,90
Apmokėtos ir dar neapmo

kėtos sąskaitos:
Medis kryžiaus liemeniui $103,86
Lentos kryžiaus papuoši

mams . . .. .... ..
Meistrui už kryžiaus pa- 

derymą .............. .
Meistrui už papildomus 

darbus ir medžiagą.
Dažai . .
Kryžiaus galų apkaust. .
Nukryžiuotasis
Sopulingosios Dievo Mo

tinos ir šv. Kazimiero 
skulptūros ...

Kryžiaus pamatų išmūri- 
nimas ir jo pastatymas

Projektavimo išlaidos
(fotogr., fotostat. kop.)

Kryžiaus nudažymas ...
Kryžiaus nugabenimas į 

Midlandą .
Šaltkalvio darbai (rozetė)
Šventinimo apeigų iŠlaid.

113,28

600,00

85,51

Išviso $1.737,79
Pastaba: Čia neminimas užra

šo raidžių ir jų pritvirtinimo iš
laidos, kurios 
ra žinomos.

Neįskaitant šių išlaidų, tuo 
tarpu visoms 
keti dar trūksta $179,89.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos valdyba šia proga 
nuoširdžiai dėkoja architektui 
inž. dr. A. Kulpavičiui, kuris nei 
už kryžiaus projektą, nei už jo 
įvykdymo priežiūrą, nei už ke
lias keliones į Midlandą paren- 
kant kryžiui vietą, neėmė jokie 
atlyginimo.

Nuoširdus ačiū!
Dėkojame taip pat visiems, 

kurie kuriuo nors būdu prisidė
jo prie šio propekto įvykdymo 
—savo darbu ar piniginėmis au
komis.

Teatlygina visiems Augščiau- 
sinsis!

LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 
AUKOJO: 
/Tęsinys/

K. Liet. Kat. Kultūros Draugija 
J. Vaseris, Toronto.
KLB Toronto opyl. valdyba

. "Parama"

tuo tarpu dar nė-

sąskaitoms apmo-

24,55 Liet. Kredito koop.
6617 P- Lelis, Toronto 
13’,50 "

90,00

365,00

20,70
50,00

60,00 
18.00 
70,00

V. Eižinąs, Toronto
J. Paškauskas, Toronto
L. Žemgulienė, Čikaga 
V. ir M. Tylai, Detroitas 
Pranas Krilavičius, Keswick, 
A. Saulis, Toronto
M. Sinienė, Montrealis 
Per Z. Orvidą Hamiltone aukojo:

Vaina, K. Blėkditiehė, M. Le- 
parskiehė, D. Jonikienė ir P. * 
Labuckas po 50 
Jakimavičius po

Ont

$25,00 
25,00 
20,00 
10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,50

et.; XX ir V. 
$1, išviso 4,50

Išviso $112,00
Nuoširdus očiū.

K. Liet. Kat Fed. V-ba.

1

1 
t 
s

1

Z. ORENTIENeS

Baleto Studijoje
sudaroma nauja klasė,

į kurią dar priimami nauji mokiniai — berniukai bei

ir
Pamokos vyksta Lietuvių Namų salėje antradieniais 

trečiadieniais nuo 6-8 vai .vakaro. %,

Užsirašyti galima pamokų metu arba pas Studijos 
administratorių VL. EIŽI.NĄ tėlef. LE. 6-3841.

Studijos administracija.

Otava — Kanados liberalų liberalų lyderis Oliver taip pat 
konvencija įvyks sausio mėnesį, atsistatydino. Jo įpėdinis bus 
Ji išrinks naują lyderį. Ontario renkamas balandžio mėn.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos..

"Musu pagrindinis
tikslas padėti
darbininkams ir
darbdaviams9-

Šiandien Ontario provincijos pramonė 
plečiasi nepaprastu mastu. Ontario 
Darbo Departamentas atitinkamai didi
na savo tarnybas, kad neatsiliktų nuo 
pramonės. Pagrindinis departamento 
tikslas patenkinti tiek darbininkus 
tiek darbdavius, kad bendradarbiavimo 
dvasia būtų gyva tarp tų, su kuriais 
departamentas turi ryšį.

Departamento veiklos plotas apima vi
sas darbininkų ir pramonės sritis: dar
bininkų specialybių paruošimo, egzami
navimo ir licencijavimo reikalus, tiek 
darbo apsaugos ir higienos priežiūrą vi
soje provincijoje. Pagal Pramonės įsta
tymą prižiūrima, kad būtų laikomasi 
minimalinio atlyginimo taisyklių mo
terims, reguliariu darbo valandų, mini
malinio atlvginimo visiems darbinio-

ninkams. Be to, departamento žinioje 
yra įstatymas, saugas darbininkus nuo 
diskriminacijos, dėl rasės, spalvos, ti
kybos ar tautinės kilmės.

Valandų ilgis ir apmokamos atostogos 
taip pat departamento jurisdikcijoje. 
Darbo santykių įstatymo pagalba darbi
ninkų unijoms suteikiama teisė atsto
vauti darbininkus ir išspręsti ginčus 
tarp unijų ir darbdavių.

Nesivaržykite pasitarti su Ontario dar
bo departamentu.

Hon. Charles Daley
MINISTER

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR
8 YOftK STREET, TORONTO

MtIMt MMISTEK
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ERNESTAS GALVANAUSKAS VALSTYBININKAS
Politikas

Serbijoje dirbdamas inžinie
riaus darbą talkininkavo serbų 
tautiniam sąjūdžiui. Nuotykin
gai ir per pavojus pasitraukęs 
iš Serbijos ir atvykęs į Paryžių 
šalia tiesioginių inžinieriaus pa
reigų įsitraukia į lietuvišką 
veiklą. Jis talkininkauja organi
zuojant Informacijos biurą, o 
vėliau paskiriamas Lietuvos de
legacijos taikos konferencijoje 
sekretoriumi. 1919 m. rudenį, po 
13 metų pertraukos, atvyksta į 
Lietuva. Nuo to meto prasideda 
verdančioji politinė veikla. Besi
kuriančiai valstybei reikėjo pa
dėti pamatus. Trūko žmonių, fi
nansai pairę, tarnautojams al
gos nemokamos, ministerijų ir 
kitų įstaigų organizavimas pa? 
šioje .pradžioje. Mūšiai vyksta 
įvairiuose frontuose. Lietuvos 
pripažinimo klausimas kabojo 
afnt plauko. Jei lietuvių tauta 

į. nebūtų parodžiusi didvyriško 
ryžto, o vadovavę didelio suma
numo ir ištvermės mūsoji byla 
galėjo būti prailaimėta. Kiek
vienas kaimynas bando Lietuvą 

' sprogdinti iš vidaus. Lenkai pa
kartotinais atvejais kęsinosi į 
Lietuvos laisvę. Jiems atkirtus 
užsimoja Lietuvą apsupti užgro
biant Klaipėdą. Ir kaip tik šiuo 
klausimu Ernestas įrodė nepa
prastus valstybininko sugebėji
mus savo metu padaryti spren
džiamuosius žygius ir kraštą 
jjungti į Lietuvos Respubliką. 
Šiam žygiui nepaprastai gerai 
politiškai pasiruošta ir pasirink
tos tikros priemonės paskutinę 
akimii&sną, kai Paryžius buvo 
apsisprendęs lenkų naudai. 500 
metų laukus, buvo atkovota lie
tuvių tautos teisių dalis ir praei
ties kartu padaryta žala kiek ati
taisyta. Tai įvyko, kai Lietuvos 
valstybė buvo beatsikurianti, 
silpna, tačiau buvo talentingo 
vairuotojo vadovaujama ir visos 
tautos entuziazmo remiama. Rei
kia apgailėti, kad šis valstybinis 
laimėjimas, kaip ir 1905 m. suki
limas iki šio meto nesulaukė 
plačios studijos, nes trumpare
giai abu atvejus vadino “avan
tiūromis”.

Atsilaikymas frontuose, tarp
tautinio spaudimo sušvelnini
mas, Lietuvos valstybės sveti
mųjų pripažinimas, administra- 
rijos aptvarkymas, finansų su- 
tvarkvmas ir savos valiutos įve
dimas, žemės reforma, universi
teto įkūrimas, ‘ nuolatinė kova 

r dėl Vilniaus ivykG?_5mestur pri
tarus vyriausybėje ar jam pa
čiam vadovaujant. Tuo metu jis 
sulaukė ir pasikėsinimo, tačiau 
pasikęsinimo ruošėiai. nors bu
vo žinomi, kaip jie žinomi dabar, 

, nebuvo paliesti ir nei vienas ne
buvo persekiojamas. Paul Hyr

KnygU' išpardavimas

75 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

(Pabaiga).

mans projektas buvo remiamas 
siekiant lenkams atsikirsti, nes 
jie buvo nusistatę jį atmesti.

Jis atsiskyrė su pirmininko 
pareigomis, kai dėl paskolos iš 
Anglijos įvyko aiškus nuomonių 
susikirtimas. tarp vyriausybės ir 
Seimo. Jis buvo užsimojęs gero
mis sąlygomis gautą paskolą pa
naudoti ne tik žemės ūkiui pa
kelti, bet ir geležinkelio tinklui 
pagerinti.

1924-1927 m. Lietuvos atstovas 
Londone. Ten jis įsitikino kaip 
talentas mažai sveria tarptauti
nėje politikoje, jei už atstovo 
nugaros mažai kareivių. Vidaus 
politikai pakitėjus A. Voldema
ras jį atšaukia iš Londono,-kaip 
priešą, kuris jį vadinamoje kro
nų byloje išgelbėjo iš nemalo
nios padėties, kai jo buvę drau
gai jam duobę kasė.

Ernestas, tais pat sumetimais, 
ilgai negalėjo pasilikti ir Klai
pėdos uosto valdybos pirminin
ku. 1928 m. atsideda visuomeni
niam ir pramonės srities darbui. 
Jo sumanymu buvo suorgani
zuotas Miško medžiagai apdirbti 
sindikatas, gavęs medieną iš už
sienio. Statybos bendrovė lietu
viams darbininkams pigiais bu
tais aprūpinti, statoma didžiau
sia amatų mokykla Klaipėdoje, 
1934 m. įkuriamas Prekybos ins
titutas, kuriame jis profesoriau
ja ir rektoriauja. Savo įmonių 
dalį pelno paskyrė studentų sti
pendijoms.

Jo privačios investicijos įvai
riose pramonės šakose pamečiui

nemažai naudos.
Švietimas ir kultūra buvo ki

tas ginklas tenykštėje politiko
je. Po ilgų Ernesto paslaugų ir 
įtikinėjimų Kaune buvv tik 1934 
m. gautas pritarimas įkurdinti 
Prekybos Institutą. Šios mokyk
las įkūrimui Lietuvoje, kai taip 
truko savų įmoriininkų, jau 1923 
m. pradėjo ruoštis. Ne vieną 
kliūtį turėjo nugalėti iki mintis 
tapo kūnu. Pradėta iš nieko. 
Augštosios mokyklos Įkūrimas. 
buvo suliktas su nepasitikėjimu. 
Jau jai beveikiant reikėjo ne 
vieną kliūtį peršokti, kad mo- ■ 
kykla ir toliau galėtų pažangą; 
daryti ir ten puoselėti žymiai 
laisvesnes nuotaikas studentijo
je. kaip kitose Lietuvos augšto- 
siose mokyklose.

Kitas laimėjimas — Klaipėdo
je įkūrimas amatų mokyklos 
taip pat ųebuvo be jo talkinin
kavimo. Milžiniškų amatų mo
kyklai rūmų statyba pareikala
vo jo nemažų pastangų ir laiko.

Jis anuomet jautė, kad Vokie
tija ruošiasi jėga Klaipėdos kraš
tą užimti, bet liko lietuviškoje 
sargyboje iki atsirado įsibrovė
lio įgulos. Prekybos Institutas 
perkeliamas į Šiaulius, kuriuose 
buvo sunku rasti jam prieglau
dą. Pats tesinaudodamas, lyg 
studentas, vienu kambariu pir
miausia užsimoja Šiauliuose pa
statyti rūmus Prekybos Institu
tui. Per vienerius metus ten iš
augo vienas didžiausių pastatų, 
bet po jų stogu jam neteko net 
kojos įkelti.

Ateina okupacijų laikotarpis.
Karta Ernestas skambina tū

lam bičiuliui. Prislėgtas.klausia:
— Bolševikai kviečia likti fi-didėjo. Ūkiškai tapo visai nepri- ( nansų ministeriu. Ar sutikti?

klausomu. Kauniečiai anksčiau 
šaipėsi, kad valstybinę tarnybą 
biednas apleido ir dabar pavy
dėjo, jog tapo visai savistoviu.

Finansų ministerija jau ėmėsi 
priemonių jį pašalinti iš visų 
įmonių, kuriose valstybė turėjo 
kapitalo, valdomųjų organų, bet 
vyriausybė prašė talkininkauti 
vienu, kitu degančiu klausimu 
Klaipėdoje. Kartais ir padėdavo 
vyriausybei, nors vidaus san
tvarką vargu galėjo pakęsti.

Organizatorius
Klaipėdos prijungimo prie 

L c‘.u vos politinis meistras visą : 
laiką sielojosi, kad daugelis da
lykų toli ne taip ten vyko, kaip 
turėjo būti. Nemažai darbinin
kų iš Lietuvos Klaipėdoje rado 
duonos/ tačiau jų rorganizacija 
buvo silpna. Jiems įleisti šaknis 
reikėjo ūkinių sąlygų. Labai pa
vėluotai pradėta darbininkams 
būtų statyba. Miško pramonei' 
išjudinti iš Rusijos išsiderėjo

Jam buvo pasakyta: reikia su
tikti, jei savo kraštui ką galima 
pagelbėti.

Vincas Krėvė ir jis iš žinomų 
asmenų tebuvo “liaudies” vy
riausybėje. Maskvai buvo reika
lingas jų garsas, o jie bandė ką 
beišgalėdami savo tautai padėti. 
Ernestas tuojau kalbino V. Krė
vę išsiaiškinti padėtį Maskvoje. 
Ir kai jis ten nuvykęs ėmė dės
tyti V. Molotovui nepriklauso
mybės išlaikymo būtinybę, pas
tarasis jo paklausė: “Ar Galva- 

’ nauskas visko pamokė?”
Būdamas finansų minlsleriu 

jis turėjo drąsos daug ką daryti 
prieš Rusijos valią, ir net rublio 
nepripažinti. Bet jis jautė, kad 
Maskvos pagieža auga ir kirvis 
kabo virš jo galvos. Vėl svarsto, 
sprendžia ir vykdo. Gražų vasa
ros rytą išeina anksti iš savo 
kambario tesinešąs rankinuką. 
Pilka eilutė, ant galvos beretė. 

Z“ medžiai kurU1^ N“<> Ožeškienės gatvės MVD jį 
bant Klaipėdoje Lietuvi turėjo tolokai palydėjo, tačiau toliau 

H J • pasimetė. Jis ėjo ligi Mickevi-

Gabijos leidykla skelbia pigųjį knygų 
išpardavimą iki gruodžio 31 dienos.
Alcksandrijos šeikas. Haufo'pasakos...........
Anccus teisybės. Ant. Gustaičio humor, eilėr. 
Anoj pusėj ežero. P.. Andriušio apysakos .. .......
Antonina Dambrauskaitė. Monografija ........
Audre Žemaičiuose. VI. Andriukaičio apysaka 
Baltasis Vilkas. K. Binkio eiliuota pasaka . .. 
Barono Miunchhauzer.o nuotykiai. G. A. Buerger 
Benamiai. J. Mikelionio įspūdžių knyga — 
Daiktai ir nuorūkos. L. Žitkevičiaus lyr. ironijos 
Doleris iš Pitsburgo. S. Zobarsko apysakos

’ .Don Komiliaus mbžašis pasaulis. Guarechi romanas 
Etapai. J. Kėkšto poezija .; 
Gabija. Nepcriod. lit. žurnalas Nr. 1, 2, 3, 4, 5 po , 
Gyvačių lizdas. F. Mcurioc romanas .....
Kaimynei. J. Paukštelio romanas ....
Kartuvės. J. Gailiaus apysaka .. ....  „ ...
Komunizmo pagrindai. J. Venckaus studija 
Konradas Valenrodas. A. Mickevičiaus apysaka 
Kraujas ir karštos. V. Kirlio novelės ....
Laivai palaužtom burėm. S. Santvara poezija 
Lapės pasaka. V. Pietario pasakos .... .....  ........
Liaudies dainos. K. V. Banaičio gaidos III sgs. 
Lietuvybės silpnėjimo priežastys. Prel. J. Balkūno st. 
Lietuvos Himnas. M. Petrausko gaidas ....
Lietuvių archyvas — bolševizmo metai. J. Prunskis 
Literatūros metraštis Gabija. 70 autorių . ....
Medinis arklys. E. Williams išgyvenimai nelaisvėje 
Mėnuo vadinamas medaus. N. Mozalaitės apysaka 
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas 
Motulė paviliojo. Lazdynų Pelėdos apysaka 
Mūsų protėvių pažiūros j mirtį ir sielų. M. Alseikai- 

tės - Gimbutienės studija .. ••••
Pabučiavimas. J. Grušo noveles .....................
Paklydę paukščiai. J. Jankaus romanas Id. 
Paklydę paukščiai. II d....... ...........................
Pasakojimai. A. Vaičiulaičio novelės 
Per Klausučių ūlytėlę. L. Dovydėno apysaka 
Petras Kiaulėnas. M. Scherer monografija 
Petras ir Liucija. R. Rolland romanas 
Po pilkais debesėliais. S. Lauciaus eilėr. ...........
Pa raganos kirviu. J. Jankaus pasaka ..........
Po 1000 kaukių. P. Jotulio įspūdžiai......
Proza. Landsbergio, Mekų ir -Lėto novelės 
Ramybė man. J. Kėkšto eilėraščiai . .....................
Raudoni batukai. J. Savickio novelės .....................
Raudonasis tvanas. I. Šeiniaus užrašai..................
Sielvarto raudos. V. Joniko poezija .........................
širdis pergamente. K. Grigaitytės poezija 
Tėvynė Lietuva. V. Augustino vaizdų albumas 
Tipelis. Pulgio Andriušio romanas 
Tropikų elegijos. A. Griciaus lyrika .........
Uždraustas stebuklas. S. Būdavo romanas 
Vaikų knygelė. M Valančiaus apsakymai 
Vilniaus varpai. K. Bradūno sonetai .........................

Nei C.O.D. nei skolon knygos nesiunčiamos. Užsakymai priimami nemažesni kaip 
$1.00 vertės. Užsakę knygų už $5.00, dalyvauja dovanų paskirty me, kur burtų 
keliu galimo laimėti tris knygų bibliotekas (po 25 knygas) $158,25 vertės. Kai- 
kurių knygų yra ribotas kiekis, ir leidykla negarantuoja pilna vėlesnių užsakymų 
išpildymų.

Buvo Dabar
$1.25 $0.80
2.20 V 1.50
1 50 0.50
3.50 2.50
2.20 1.20
1.00 0.30
1.25 0/75
2.00 1.00
1.00 0.75
0.80 0.25
6.50 3.50
3.00 1.75
1.00 0.10
2.60 1.25
2.50 1.50
1.00 0.70
1.00 0.50 -
1.50 0.75
1.00 0.50
1.50 1.00
1.10 0.50
1.50 1.00
0.25 0.15
0.25 0.15
3.00 1.50
6.50 3.50
2.00 1.25
2.50 1.00
2.60 1.25
0.60 0.20

0.25 0.15
1.50 0.75
2.20 1.00
2.60 1.20
4.00 2.50
2.20 0.50
2.50 1.50
1.20 0.50
0.75 0.35
1.50 0.50
1.50 1.00
1.25 0.20
0.80 0.20
1.50 1.00
3.50 2.25
1.00 0.50
1.50 1.00
5.00 3.25
3.00 2.00
1.00 0.50
2.60 1.00
1.80 0.60
1.00 0.50

UŽSAKYMUS IR PINIGUS SIŲSKITE:

GABIJA, P. O. B. 355, WYANDANCH, N. Y

l

H. KaeiR$kas atvyksta į Tormti
Dramos aktorių JAV ir Kana-|ro, kuriame H. Kačinskas savo 

doje yra nemažas skaičius, ta-Į talentu, galėtų kurti vis daugiau 
čiau dalis dėl neįprasto jiems* 
darbo ir sąlygų buvo priversti 
atsisakyti nuo scenos ir kitokio 
kultūrinio veikimo. Pats ryš
kiausias Lietuvos dramos atsto
vas, ^be abejonės, yra Henrikas

Kačinskas. Tai labai plačios ap
imties aktorius, žiūrovų pamėg
tas jau nuo Kauno ir Vilniaus 
scenų, laukiamas Vokietijos 
tremtinių stovyklose su Augs
burgo ar Detmoldo dramos ko
lektyvais. Jis vienas iš Trijų Di
džiųjų, kurie su literatūriniais 
koncertais aplankė nemažą skai
čių lietuviškų bendruomenių.

Kiek kartų begirdėčiau Bara
nausko “Anykščių šilelį” ar Do
nelaičio “Metus” ar ką kit., kiek
vieną kartą H. Kačinskas pra
skamba vis naujau, sodriau, dar 
daugiau pajuntamas grožis. Jo 
balso spalvos taip įvairios, taip 
daug perduoda dvasinės šilumos, 
jog sužavi ne vien poezijos mė
gėją, bet ir tą, kuris nėra poezi
jos knygos pavartęs.

Jei jis mus žavi koncertuose, 
tai dai- daugiau sužavės sukur
tame vaidmenyje. Kas bebūtų, 
drama ar komedija, vedamas 
vaidmuo ar tik mažas epizodas, 
H. Kačinskas vienodai tobulai 
perduoda žiūrovui visus smul
kiausius pergyvenimus, atrodo, 
kad jis ne vaidila, bet gyveną. 
Mes lietuviai galime tik džiaug
tis turėdami savo tarpe tokį ak
torių ir apgailestauti, kad nėra 
tikro lietuviško pastovaus teat-

naujų vaidmenų.
Išsklaidyti aktoriai reiškiasi 

pavieniui. Daugiausia yra Čika
goje, Niujorke, keletas Montrea- 
lyje. Ten pasirodo vienas kitas 
pastatymas ir vėl darbas apmirš
ta. Kur kas aktyviau dirba mė
gėjų būreliai, kaip Bostone Gus- 
taitienės vadovaujami, Detroite 
Z. Arlauskaitės Mikšienės, Cle- 
velande P. Maželio, Toronte kun. 
B. Pacevičiaus (anksčiau p. Ja- 
gėlos) ir pagaliau Hamiltone 
“Aukuras” — vad. Elenos Dau- 
guvietytės-Kudabienės, prieš po
rą metų jau atšventęs 5 metų 
gyvavimo sukaktį. Per tą penk
metį jis pastatė net 11 premje
rų ir vis gerėjančiais rezultatais. 
Iš pastarųjų daugiausiai pavyko 
“V. Kudirka”. “Pirmas skambu
tis”. “Mokyklos draugai”, “Ins
pektorius atvyksta”. “Aukuras” 
aplanko ir kitas Įiętuv. bendrųo- 
meues. Tai tikrai didelio pasi
šventimo kolektyvas. Tik pasku
tiniu laiku, išvažiavus iš Hamil
tono svarbiems aktoriams, jo 
darbas gerokai sulėtėjo.

“Aukuras” norėdamas savo 
sukaktį iškilmingiau atžymėti 
1955 m. pradeda ruošti Grušo 
“Tėvą” atsikviečiant H. Kačins
ką tėvo Budrio vaidmeniui. Įver
tindamas mėgėjų idealizmą, mū
sų didysis aktorius atvažiuoja į 
Hamiltoną ir kartu su mėgėjais 
dalyvauja premjeroje.

Pagaliau gruodžio 1 d. ir to- 
rontiečiai pamatys H. Kačinską , 
tėvo-Budrio vaidmenyje.
' Budrys pasiturintis ūkininkas, 
kuris ne visai sąžiningu būdu 
didinasi savo žemes ir krauna 
turtus, tik tam, kad vieną die
ną paliktų ūkį savo vienturčiui 
sūnui. Karolis Budrys nesutinka 
eiti tėvo pėdomis, jis pasirenka 
muziką ir tėvo išvaromas palie
ka tėvų namus... Kitką nutylė
siu, nes žiūrovui bus įdomiau 
pačiam patirti.

Su Henriku Kačinsku dar da-. 
lyvauja akt. Dauguvietytė ir pa
tyrę mėgėjai, kaip P. Rocevičie- 
nė, A. Juozapavičius, I. Gaižaus- 
kątiė, B. Šturmaitis ir kt.

Kas gi nenorės kartu su Ka
činsku pagyventi jo kaipo Bud
rio išgyvenimais, palaikyti bent 
dvasiniai au.kuriėčių pasišventi
mą, sustiprinti šalpos vienetą 
“Caritas” ir kartu dar patirti 
didelį dvasinį malonumą.

NėDa
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’ T ėvynės
Prisiminimai

TORONTE

Programos vedėjas

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

LIETUVIŠKA 
RADIO PROGRAMA

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

iš Toronto Radio Stoties 
CKFH banga 1400.

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. 2-2108
■ & .

Artinasi Kalėdos!
JusU' giminės laukia 

nekantriai.
Didžiausia dovana bus šilti batai žiemai 

arba labai patogūs ypatingai geri 
europiętiški, kaip rodo 

šie pavyzdžiai:

Kultūros ir knygų pasauly
Lietuviškos mokyklos metraštis Į kiančioms lituanistikos mokyk- 

A. L.. Mokytojų S-gos Centro Toms visame laisvajame pasauly- 
Valdyba yra nutarusi surinkti je. Metraštis kalbės ateities isto- 
medžiagą ir išleisti metraštį, ku- rikui apie tų mokyklų įnašą 
ris apims nuo. 1945 m. tremties tremtinių jaunosios kartos švie- 

laikotarpi iki dabarJtimui ir lietuvybės išlaikymui.
bills. Už 4000 litų jis tą pačią I Redakcinė komisija bus sudary-i Mokytojų S-gos Centro valdy- 
dieną atsidūrė Vokietijoje prie Į ta iš Europos, Kanados ir Ame- ba kreipiasi i visus mokytojus, 
Suvalkijos. "

Kai kitą dieną vykdamas į
Vilnių traukinyje sutikau Vincą 
Krėvę, tuometinį ministerį pir
mininką, jis paklausė:'

— Kur dingo Galvanauskas?
— Jo čia nebėra — atsakiau.
— Tai gerai, nes vakar buvo 

padarytas sprendimas jį suimti, 
bet iki šio meto vis dar neranda. 
Ir aš netrukus atsisveikinsiu su 
ministeriavimu. O gal jau net 
ir pavėlavau vis bebandydamas.

Išeivis
Nors Ernestas gražiai sugyve

no su vokiečiais Klaipėdoje, nors Madagaskarą, Majųngos miestą.; 6. Mokiniu skaičius:

čiaus slėnio. Ten laukė automo-

buvo didelėje pagarboje laiko
mas “Herr Minister Praesident”, 
tačiau vokiškasis saugumas su
ėmė į geležines rankas tik jam 
siena peržengus. Iš Klaipėdos 
buvo ištremtas ir turėjo apsigy
venti Berlyne ir per pusantrų 
metų kas dieną pasirodyti Poli- 
zei Praesidium’ė. Berlyną vis 
labiau bombarduojant atsiduria 
Pristewitze, netoli Dresdeno. 
Ten raudonosios armijos užklup
tas atsiduria Bavarijoje, kelionę 
atlikęs dviračiu. Visi jo siunti
niai, išskyrus paveikslų rėmus 
ir langų užuolaidas, pakeliui din
go. Jis buvo laimingas, gavęs 
dovanų — SA rudos spalvos 
marškinius ir gyvenąs su spie
čiumi musių bavaro ūkininko 
pastogėje, su tais marškiniais 
vienintelis “nacis” visame 
me.

Tuo metu VLIKe iškilo per
sitvarkymo klausimas. Ir 
m. rudeniop po ilgesnių pasita
rimų jis ėmėsi sudaryti pirmąją 
Vykdomąją Tarybą. Jo pirmi
ninkavimo metu buvo padarytas 
susitarimas tarp VLIKo ir Lozo-

kai-

1946

švietimo

rikos atstovų. kūrusius minėtas mokyklas, jo-
Metraščio viena dalis bus skir- se dirbusius ir dabar dirbančius, 

ta švietimo laikotarpiui Vakarų prašydama siųsti metraščiui me- 
Europoje iki masinės emigraci
jos, o kita dalis — dabar vei-

džiagą ir charakteringas nuo
traukas. Apie dabar veikiančias 
mokyklas Vokietijoje, lituanis
tikos mokyklas Australijoje ir 
visame Amerikos žemyne pagei
daujama, kad siunčiamoje me

raičio. Netrukus jis buvo nuvil
tas “parlamentinių” intrigų, par-__ ___
tiečių partiškumo, nenuoširdu- j džiagoįe tarp kitų dalykų būtų 
mo, kai iš - tiesų tam neturėjo i paliesti ir šie klausimai: 1. Mo- 
likti vietos visiems patapus be- kyklos vieta ir adresas. 2. Pra- 
namiais. visiems esant tos pat i džios ar aukštesnioji. 3. šeštadie- 
UNRRA numeriais. ninė ar kasdieninė. 4. Dėstomieji

1947 m. pradžioje jis pajuda į ; dalykai. 5. Mokyklos personalas.
\ 3. dabar ir

Ir vėl stveriasi naujo amato i perėjusių mokyklą. 7. Ryškes- 
duonai uždirbti. Jis pradeda i niejj' mokyklos momentai ir 
kukliai: talkininkauja prancūzų ' nuotraukos.”
įmonėms sąskaitybą sutvarkyti. Metraščiui medžiagą prašomaįmonėms sąskaitybą sutvarkyti. Metraščiui medžiagą prašoma 
metinius balansus sudaryti bei siusti iki 1958 m. kovo'mėn. 1 d. 
teisme kaip žinovas sprendžiant §ju0 adresų: B. Beleškienė, 6921 
sudėtingas turto pasidalinimo ar go. Claremont Ave., Chicago 36, 
kitas ūkines bylas. Prekybos 
Institute dėstęs įmonių ūkio j 
mokslą, išleidęs tos srities rank- Į 
vedžius. ne vieną įmonę-išgelbė- iniciatyvos suregistruoti ir iš- 
jęs nuo bankroto, savo patirtimi leisti katalogą visų prieinamų 
bent techniškoje srityje talki- knygų liečiančiu Lietuva. Dar- 
ninkauja svetimoje padangėje, bas esąs jau dirbamas. Didžiųjų

Jis nesiskundžia, kad senatvė- ( miestų bei universitetų bibliote- 
je pernelyg darbu apkrautas, Į koše esančios knygos esą jau su- 
bet, kad toli jo mylima tėvynė, i registruotos.
dėl_ kurios jis kovojo ir dirbo. Informacijų apie tą darbą tei

kia Leonas Narbutas, 116 E.105th 
St., Chicago 28, Ill.

Pasaulio Lietuvių Žinyno re
daktorius ir leidėjas A. Simutis 
praneša, kad spaustuvei nespė- 
jant baigti darbo, žinynas nega-

Illinois.
A.L.M. S-gos Centro Valdyba
Liet. Studentų Santara ėmėsi

bas esąs jau dirbamas. Didžiųjų

Gal nesuklysiu, kad ir malo
nūs skaitytojai sšvo mintimis 
pritars mūsajam milžinui palin
kėti metų neskaityti iki valanda 
išmuš įžengti į Ksavo tėvynę, pa
kelti amžiaus naštą ir ištverti 
ligi pekliško žaidimo pabaigos. | lės pasirodyti lapkričio mėnesi, 
Tegu jo sveikata tarnauja, pro-. bet pasirodys ir bus išsiuntinė
tas telieka skaidrus visoms ver- tas prenumeratoriams sausio mė- 
tybėms pervertinti.

Tegu Viešpats laimina tauraus Naujų Metų Žinyną gaus už $5, 
vyro žingsnius! J. A. < * •••*••

nesj. Užsiprenumeravusieji iki

vėliau bus pardavinėjama po $6.

MES PATARNAUJAME!
Gaminame visų rūšių GUMINIUS ANTSPAUDUS ir SPAUS
DINAME VISOKIUS KOMERCINIUS SPAUSDINIUS: biznio 
korteles, laiškų blankus, vokus, vestuvių pakvietimus ir t.t.

Dėl greito patarnavimo kreipkitės į

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

(tarp Brock ir Lansdowne)

N r. 427
Juodi minkštos -veršiu
ko odos batai, odiniai 
puspadžiai, plačios for
mos kojai

r Nr. 643
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 $15.95
Kita rūšis Nr. 500

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

Kaina $11.95.

MES TURIME VISIŠKAI GUMINIŲ BATŲ, 
GERŲ MIŠKO DARBAMS SIUNTIMUI Į EU
ROPA

|

čia yra įvairiausių rūšių batų vaikams, nepaprasto gro
žio moterų batukų įvairiausių fasonų — PIGESNE KAINA.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Nr. 2534
Rudi veršiuko odos pusaugš- 
čiais kulnimis, odiniai puspa

džiai. Išmieros 4% iki 10 Nr.
Plačiai europietiškai kojai.

Kaina U 1.95

Mes pasiunčiame į bet kurią Ontario 
provincijos vietovę be persiuntimo išlaidų 

atsiuntus čekį Danray Shoes Store, 
1229 Dundas St. W., Toronto, Ont.



* 
I I I
I

i

: ‘ tOSt Xf: 21. ~ Nr. « <411) 
^MMS=K=S£====2==============3S=S== TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI-

Br. Murino darby paroda Čikagoje

Jack Fraser’s

IŠPARDAVIMAS
SUTAUPYKITE PIRKDAMIKaip sena yra Kanada? VYRIŠKUS RŪBUS

GRYNOS VILNOS MELTON ŽYMIAI ŽEMIAU REGULIARIOS KAINOS

SUBURBAN PALTAS DRYŽUOTI BALTINUKAI $1.54
laikų is labai senų žemės praei

Pikuotas vilnonis

Žymios fabriko markėsDIDELIS SUTAUPYMAS

SPORTINIAI MARŠKINIAI $4 AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS! Išimtinai žema kaina

Kelnaitės su pamušalu

PUSPALČIAI
SUBURBAN PALTUKAI

Šilti vilnoniai Melton. Šviesiai pilki, žydrūs. 8-18 dydžių

Sutaupysite ant KOJINiy

gaivinančiu 7 up

ILGOMIS RANKOVĖMISDAUG ŽEMIAU REGULIARIOS KAINOS
MEGSTINUKAS

Corduroy kelnaitėsODINĖS PIRŠTINĖS

ŽIEMINIAI MEDVILNINIAI

PUSPALČIAI AUTOMOBILISTAMS

Jubiliejinė kaina 94 c

SPĖČIAU “PENMANSO” GAMINIŲ KAINA ŠILTI AUSTI ”DAN RIVER

Vyry apatiniai rūbai DOESKIN MARŠKINIAI

$1-34

PIRKITE
Penktadieniais atidaryta iki 9 v.v.

RAŠYKITEŠiltos ir patogios, baltais kulnių, bei pirštų užbaigimais

TELEFONUOKITE.

JACK FRASER KRAUTUVIŲ YRA IRKRAUTUVIŲ ADRESAI

WINDSOR

Danforth prie Pape, Danforth arti 
Main Applewood apsipirkimo centro. 
St. Clair W. arti Dufferin. Yonge prie 
Sheppard. Egflnton Square. Dundas 
W. prie High Park. Eglinton W. arti 
Dufferin. Main St. N. Weston.

Aidai, 1957 m. Nr. 8, 337-384

Užmiestyje gyvenantieji užsisakykite raštu ar
timiausioje JACK FRASER krautuvėje.

0SHAWA - OAKVILLE - ST. THOMAS

Z. Kolba. Jury komisi
ja du darbus atrinko Čiurlionio

KITCHENER - WELLAND - LONDON
CHATHAM - NEWMARKET

Pasirinkite angliškas vilnones puikias ‘‘ARGYLE

(CSc) Jau seniai mokslininkai 
stengiasi Įsigilinti j šio krašto 
praeitį. Labai daug medžiagos 
tuo reikalu davė archedloĮ»iniai 
kasinėjimai Albertos provincijo
je, taip vadinamame Raudonųjų

Žymiai žemiau reguliarios kainos. 
Neblunkančių spalvų. Sanforizuoti. S-M-L dydžių, 

Taip pat “DAN RIVER” medvilniniai.

Jau pats laikas išsiųsti giminėms į tė
vynę maisto siuntinius, kad pasiektų 

iki švenčių.

Grynas orionas; gerai skalbiasi — taip pat gerai nešiojasi 
Raudoni, žydrūs, 6-16 dydžių.

ŠILTAS PAMUŠALAS. NEPAPRASTAI PATVARŪS

PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES TĖVYNĖJE, 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.

Corduroy atsparus kietam ir lanksčiam nešiojimui. San- 
forizuotos. 6-12 dydžių. Tamsiai pilkos, rudos ir tamsiai 
mėlynos spalvos.

ĮSIDĖMĖTINA RŪŠIS! ŠILTAS PAMUŠALAS

Mazar Trading Co 
863 Queen St. W», Toronto, Ont.

Telefonas EM. 3-5520

Liuksus, vilnonio veliūro, šilti, sveria 24 uncijas.
Normali kaina $59.50 

Šešių rudens ir žiemos atspalvių.
Jubiliejinė kaina $47.84

Patvarūs, sanforizuoti.
Doeskin sportiniai baltinukai. Pagaminti pirmaujančio 

Kanados fabriko. Nuo 6 iki 16 dydžio.

Reguliari kaina $7.95 
vairios rūšys. Ilgos rankovės. S-M-L dydžio, 
biliejrhė vyrams kaina 2 už $9.00

Šiame 300 kv. mylių plote ras
ta iki šiol turtingiausios Dino
zaurų laikotarpio liekanos. Pra
sėdant 4912 m., kai kasinėjimai 
buvo pradėti, iki šiol čia surasta 
daugiau kaip 30 griaučių iš ano 
laikotarpio. Radiniai jau sutvar
kyti ir sudėti į muziejus.

Šalia gyvūnijos, rasta ir aug
menijos liekanų, tame tarpe lie
kanos senojo miško, suakmenė
jusio tarp akmens anglies klodų.

Labai gausios ir įdomios iška
senos rodo, kad šioje vietoje ka
dai klestėjo tropinių kraštų gy
venimas. Rastos liekanos seniai 
išnykusių tropinių pabaisų: di
džiulių raguotų varliui skorpio- 
nų, didžiulių baltųjų skruzdžių, 
milžiniškų vorų ir kitokių. Gau
sios liekanos didelių gyvačių, la-

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
20 svarų taukų ...
20 svarų ryžių ....
20 svarų kv. miltų

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

Patvarūs — Pigūs. Zamšo kalnierius ir rankogaliai. 
Megstinis kalnieriaus apdanga. Tamsiai mėlynos ir rudos 

spalvos. 36-46 dydžių.
Jubiliejinė vyrams kaina $12.84 

už 2 $25.00

nuo jaunimo. Gražiai‘ir įspūdin
gai praėjo Margučio trisdešimt
metis, kur ir jaunimo netrūko. 
Čikagos gyvenimą paįvairino 
Čiurlionies galerijos -įsteigimas. 
Susiduriama su netobulumu, kai 
atrinkimas nėra kompetentin
gas, jury k< 
ta iš autori

bai nuodingų juodųjų vorų. Nuo
stabu, kad šioje vietoje.iki šiol 
tebeauga kaikurie pusiau tropi
niai augalai. .

Visą nuostabų ripkinį čia pa
galiau paliko ir negyvoji gamta. 
Aplinkui matoihe gana; daug va
dinamųjų “hoodoo” uolų. Tai sa
votiški uoliniai stulpai, kaikurie 
net iki 120 pėdų augščio, kuriuo
se aiškiai matomi Įvairūs uolenų 
sluogsniai. Šie; stulpai atsirado 
vėjams, vandeniui, ir pro atmai
noms veikiant į upių masės.

Turinys: J. Brazaitis, Maironis 
ir Lietuva; Ignas Malėnas, Pats 
naujausias metodas mokant vai
kus skaityti; J. Aisčio eilėr., Dr. 
Ad. Šapoka, Vilnius Zigmanto 
Augusto laikais; Ant. Tulys, 
Paskutinis pasimatymas; Ž. Mik
šys, Pastabos dėl koplytėlių ir 
kryžių. Platūs apžvalgų skyriai: 
knygos ir žurnalai, Menas, Vi
suomeninis gyvenimas, Įvykiai. 
38 iliustracijos.

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

Garsios fabriko markės.
pamušalas. — Keturių spalvų, 36-46 dydžio.

Sutaupysite $1 — nuo reguliarios kainos. 
Patvarūs 9 unc. sunkumo. Sanforizuotos.

Jubiliejinė kaina $2.54. Du už $5.00

amerikiečių Čikagoje meno pa
roda, Murinas kaip geriausias 
akvarelistas, kviečiamas. Jau 
nuo 1952 m. jis yra dalyvavęs 
su amerikiečiais 25-se meno pa
rodose ir laimėjęs tris pirmąsias 
ir dvi antrąsias premijas. Ir da
bar yra pakviestas dalyvauti ke
liose parodose.

Parodą atidarė Čurlionies ga
lerijos direktorius dail. M. Šilei
kis, kiek plačiau aptaręs ir jo 
kūrybą. Sveikino telegrama Lie
tuvos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, dėl išvykimo negalėjęs as
meniškai dalyvauti ir pasveikin
ti. Dar kalbėjo: Menininkų klu
bo vardu P. Gaučys, Kultūros 
Fondo pirm. J. Kreivėnas, prof, 
dail. Adomas Varnas, dalininkų 
vardu

$11.30
$18.95
$12.55
$10.60

Nesitraukiu, sanforizuoti, S-M-L dydžių. 
BALTINĖLIA1__ trumpomis rankovėmis 74 et.

KELNAITĖS . .. dvigubais keliais, dvigubomis sėdynėmis. 
Tampriu juosmeniu.

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 patyrusį, sąžiningą ir patikimą patar
navimą. Siuntinių pristatyinas 100% garantuojamas. Vi

sos pažymėtos kainos yra kanadiškais doleriais.

Garsios I .ir R. MORLEY ir ST. MICHAEL rūšies 6x3 rib 
• Lygių spalvų, nuo 10 iki 12 dydžio.

Taip pat pirkite dryžuotas “ARGYLE” KOJINES.
Reguliari kaina $1.50

Išsitempiančios kojinės nuo. 10 iki 13 dydžių.
Jubiliejinė vyrams kaina 86 et., 3 POROS už $2.50

mus, kai lapkričio 16 d. buvo 
Broniaus Murinoatidaryta d;

darbų paroda, sutraukusi publi 
kos pilną
ko net 5 parengimai ir su meni
ne programa. Niekas nesitikėjo 
tokio antplūdžio. Br. Murinas 
nėra naujokas, šiuo metu vienas 
stipriausių mūsų akvarelistų ir 
kol kas netari sau lygių. Paro
doje išstatė 45 kūrinius, įvairaus 
žanro ir dėl įvairumo, kelis se
nesnius, jau Čikagoje Inatytus 
darbus, o šiaip visi nauji. Kėli 
darbai tempera. Bet spalvų žai
dimas ir tematika stebina visus. 
Kiekvienas nieko bendro netu
rįs su kitu, visi įvairūs. Dvelkia 
realizmas, ekspresionizmas, bet 
harmoningas, gyvas. Žinoma, kai 
akvarelė reikalauja geros tapy
bos technikos, kartu ir talentin
go dailininko. Kaip tik ruošiama

A. Marius Katiliškis “Miškais 
ateina ruduo”, romanas. Išleido

BROMO-
SELTZER

TIKROS VILNOS PALTUKĄ
Tamsiai mėlyni, pilki, rudi. Kaina žemiau $10 

Grynos vilnos, šiltas pamušalas. 
Puikūs pavyzdžiai, 6-16 dydžių.

Jubiliejinė kaina $8.94

m., 1957 m. spalio 12 d., Nr. 1 
(32), 6 psl.

Gaudeamus, Stud. Ateitininkų 
Sąjungos informacinis leidinys, 
1957 m. lapkričio 16 d., Nr. 2/33, 
7 psl. Rotatorinis leidinys.

Normali kaina $4.95.
Rinktinės rausvos — pakraščiais dygsniuotos
Rudos, pilkos ar juodos spalvos, 9-11 dydžių.

Jubiliejinė kaina vyrams $3.84
dvi poros už $7.50

tisija nėra sudary- 
ų, viskas yra Me

nininkų klubo kompetencijoj. 
Bet vistiek reikia sveikinti tą' 
pasiryžimą! Tikime, kad ir tas 
susitvarkys ir daug kas išsiryš
kins ir nebus piktnaudotas Čiur
lionies vardas.

Tą jaučia ir patalpų, vadina
mo Jaunimo Centro, savininkai 
tėvai jėzuitai. Jiems tenka .dide
lė padėka, kad leidžia naudotis 
sale ir patalpomis be jokio mo
kesčio. Čia šiuo metu yra pri
siglaudusi ir Lituanistine augšt. 
mokykla.’

Visus gerai nuteikė ir daugu
ma net užmiršo Klubo trūku-

Specialios nuolaidos
BERNIUKy RŪBAMS

JUNGTINIAI ... vidutinio svorio, gelsvais 
pakraščiais, 36-44 dydžių ....... ...... ....

LIEMENĖS... megstiniais pakraščiais, trum
pomis rankovėmis S-L-M dydžių ....

KELNAITĖS ... “Pennmans” kelnaitės. Pil
no ilgio S-M-L dydžių . —............ —

Su šiuo poezijos rinkiniu į mū
sų literatūrą ateina naujas po
etinis talentas, iš karto užimąs 
vieną pirmaujančių vietų nau
joje lietuvių tremties literatūro
je. Elenos Tumienės eilėraščių 
tematika yra artima kiekivenam 
lietuviui. Ji yra išaugusi iš mūsų 
istorijos, tradicijų ir šviesiųjų 
tautos momentų. Perleista per 
kūrybinę prizmę, savo poetiniu 
grožiu ji pagauna skaitytoją, su
teikdama minties, nuotaikos ir 
pasigėrėjimo.

Tumienės eilėraščiai savo for
ma yra moderniški, tačiau tas 
modernizmas yra saikingas; sti
lius išdabintas poetinėmis origi
naliomis puošmenomis ir reto 
gražumo vaizdais.

Skautų Aidas, 1957 m. lapkri
čio mėn., Nr. 11, 24 psl.

Ukrainiečiai • vysto veiklą
Ukrainos Išlaisvinimo Lygos 

delegacija lapkričio 6 d. aplankė 
naująjį Kanados užsienių r. mi- 
Smith’ą ir įteikė -jam memoran
dumą Ukrainos .reikalais. Po to 
buvo suorganizuota spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Otavos laikraščių atstovai, taip 
pat Otavoje reziduoją amerikie-

NAUJOS ANGLIJOS GAMYBOS “WINDAK” 
Šiltas nailono pamušalas iki pusės... tarpiniu pamušalu 
žemiau. Kailiniu kalnieriumi. Knopkių užsegimas. Švie
siai rausvos spalvos. _

Jubiliejinė vyrams kaina $27.44

galerijai. Paroda veiks iki gruo-' 
džio 2 d. Vėliau numatytos: V. K. 
Jonyno, A. Galdiko, J. Pautie- 
niaus, J. Paukštienės, B. Gedvi
lienės, P. Puzino, A. Rūkštelės 
ir kitų parodos. Rengėjai numa
tę ką? mėnesį duoti po parodą. 
Jei ištęsės, sveikintina! Publika 
supranta, moka įvertinti if 
mėgsta.

Be galerijos ruošiamų parodų 
Lietuvių Dailės Institutas savo; 
veiklos dešimtmečiui suruošti 
yra numatęs apžvalginę parodą. 
Bet ji bus ruošiama kitose pa
talpose. Institutininkai, kur re- 
prezentucga, tai reprezentuoja, 
jų parodos dvelkia meniniu svo
riu;- kūryba ir kitataučių sutin-' 
karnos šiltai.' . •

Galerijai kiek .svorio pridavė( 
dail: Br. Murino paroda. Su ja 
nesąrmata ir 'kitataučiams pasi-' 
rodyti. ' J. Zanavykas ?

Čikagoje kultūrinis gyveni
mas nemerdėja. Milžiniškos 
šventės, savaitgalių pramogos, 
koncertai, publikos daugiau lan
kosi, nei kitais metais. Arba mi
nėjimas krepšinio dvidešimtme
čio, kai ir senimas neatsiliko

ciai, nacionalistines Kinijos žur
nalistai, be to, ukrainiečiai ir 
kaikurie kiti parlamentarai. De
legacija padarė vizitus taip pat 
Darbo ministeriui Starrui, sena
toriui Valovui ir trims ukrainie
čiams parlamentarams.

Ateitis, 1957 m. spalis, Nr. 8, 
169-192 psl.

Turinys: A. Liulevičius, Pras
mės beieškant; Fed. valdybos 
rinkimų rezultatai; V. Karečkai- 
tė, Lietuvos gamta mūsų rašyto
jų raštuose; A Sušinskas, Acha- 
bo istorija; N. Narimanta, Ne
rimas ir migla; J. Gailiušytė, Va
saros vakaras prie Spyglio; G. 
Naujokaitis, Marianopolio pa- 
ūnksmėje; A. Stakytė, Oi, kas 
ten —studentai; D. G., Ar atme
ni; eilėraščiai G. Buračaitės, J. 
Šoliūno.

Gaudeamus, Stud, ateitininkų

knygų leidykla Terra, 3333 
So; Halsted Street, Chicago 8, 
Ill. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Spaudą prižiūrėjo J. J. Pa
lukaitis, viršeli paruošė R. Vie
sulas. 514 psl., kietu viršeliu, 
kaina $5:00. išleista 1957 m.

Elena Tumienė, Karaliai ir 
šventieji. Eilės. Dviejų spalvų 
viršelio aplanką ir skyrių vinje
tes piešė dail. Ada Korsakaitė. 
Išleido “Lietuvių Dienos”, 9204 
S. Broadway, Los Angeles 3, Ca-

ir viršum.
Jubiliejinė vyrams kaina 50 c

6 (toros $3.35

Didelis sutaupymas. Mūsų populiarios darbo kojinės

Vilnonės ar nailono KOJINĖS
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ELLIJS
BEAL ESTATE LTD.

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

Dundas - Roncesvalles 
$2-000 įmokėti, 6 kambarių atskiras! 
mūrinis namas, kvadratinis planas,! 
geras šildymas, kietmedžio grindys,! 
garažas, turi būti parduotas.

Parkdale rajonee
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis! 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės,! 
vandeniu alyva šildomas, geros nuo-! 
movimu i. [

Dovercourt - College L 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis! 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės,! 
alyva šildomas, geras viduje.

* j Windermere - Bloor L
$4.00čh įmokėti, J5 kambarių, atskiras! 
mūrinį?- narnąs, moderni virtuvė, oly-J 
va ši rdomčs; vgb ražas. i

» Quebec - Bloor f
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis* 
namas, moderni 'virtuvė, alyva šildo-J 
mpSy gražus viduje, garažas su priva-l 
čiu įvažiavimu, didelis kiemas.

Jone - Bloor
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras1 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil- 
damas.

$45000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
ougštus, mūrinis namas. Alyva šil
domas, 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. Vieno skola ba
lansui. Dundas - Montrose rajone.

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

$4.500 įmokėti, 7 kambarių per 2 
ougštus, atskiras mūrinis namas su 
vieta garažui, 2 virtuvės, alyvą šil
domas. Tuojau galima užimti. Keele- 
Annette rajone.

pilna kaina $14.100.
Rd. - Eglinton

$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
rauplėtų plytų mūrinis namas, kvad- 
reįtinis planas, gražus viduje, naujas 
vandens šUddymas, naujas stogas, ga-j 
repas, arti susisiekimo bei apsipirki
me, puikus pirkinys.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pianas, 
mpd. virtuvė, 2 vonios, vandeniu aly
vą šildomas, didelis gražus kiemas, 
namas be skolų. '

Runnymede - Bloor 
7.000 įmokėti, 7 kambarių 
mūrinis namas, kvadratinis

$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
ougštus atskiras mūrinis namas su 
garažu. 2 modemiškos virtuvės, van
deniu - alyva apšildomas. Geras mor
gičius. Arti susisiekimo ir apsipirki
mo. St. Ctair - Oakwood rajone.

Boby 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.

atskiros 
planas, 

męd. virtuvė, alyva šildomas, garažas.
High Pork - Ronceesvolles 

$2.000 įmokėti, 12 kambarių, atski
rai mūrinis namas, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandeniu alyva- šildomas, gara
žus, didelis kiemas, pajamingas — 
geras nuomavimui.

Ossington - College 
$7.500 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis namas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, gražus kiemas.

Runnymede - Bloor
$9.000 įmokėti, 13 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vohies, 
2 garažai, vandeniu alyva šildomas.

High Park - Bloor 
$10.000 įmokėti, 17 kambarių atski
ras mūrinis namas, 4 vrituvės, 4 vo
nios, garažas su privačiu įvažiavimu, 
didžiulis kiemas.

Bloor Street
Mai&o. .pjpduktų .krautuvė, savaitinė 
apyvarta $2.GOt) - $2.500, nuoma su_ 
butu $180 mėn. Geras pirkinys.

P. KERBERIS
Biznio tel. LE. 1-2471

Namų LE. 5-1584

$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 butu namas /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

Krepšinio turnyras Montrealy
Montrealio sporto klubas 

“Tauras” praneša, kad į Kana
dos Sporto Apygardos krepši
nio turnyrą Montrealyje lapkri
čio 30 ir gruodžio 1 dienomis už
siregistravo šie sporto klubaū: 
Toronto “Vytis” su vyrų ir mo
terų komandomis, Toronto “Auš
ra” su vyrų, moterų ir jaunių, 
Hamiltono “Kovas” su vyrų ir 
moterų, ir Montrealio “Tauras” 
su vyrų, moterų ir jaunių k. Tai
gi turnyre išviso dalyvaus 4 vy
rų, 4 moterų ir 2 jaunių koman
dos.

Dalyvių registracija ir aprūpi
nimas nakvynėmis lapkrčio 30 
d. rytą, Aušros Vartų parapijos 
salėje, 1465 De Seve Str. Cote 
St. Paul.

Rungtynės vyks Richard High 
School, 4480 Champlain Blvd, 
prie pat Aušros Vartų parapijos 
salės. Pradžia 10.30 vai. ryto.

Sportininkų susiartinimo va
karas-balius įvyks lapkričio 30 
d. 8 vai. vak. Memorial Byilding 
5101, Esplanade Avenue salėje.

Kanados Sporto Apygarda 
VYČIO ŽINIOS

Gruodžio 8 d. 4 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose, statuto pakeiti
mui nagrinėti, šaukiamas visuo
tinis Klubo narių susirinkimas. 
Bus ir svarbių pranešimų. Narių 
dalyvavimas būtinas.

Į krepšinio turnyrą Montrea
lyje vytiečiai išvyksta penkta
dienio vakare keturiomis maši
nomis. Vyrų krepšinyje Vytį at
stovaus: Kulys, Preikšaitis, Du- 
liūnas, Ignatavičius, Strimaitis, 
Žukas, Supronas. Moterų: O. Žė
kaitė, Urbonaitė, Dargytė, Rut
kauskaitė, Kriaučiūnaitė, Kaspe- 
ravičiūtė, E. Žėkaitė, Kromaitė.

Stalo teniso pirmenybėse Vy 
čio pirmoji pralaimėjo Sokol M 
16:5; antroji nugalėjo Oakvile A 
12:9 ir ketvirtoji nugalėjo Oak
vile AG irgi 12:9. Žaidė: I — 
Gvildys 3, Nešukatis 1, Rautinš; 
II — Žukas 2, Duliūnas 3, Grims
ley 6; IV — Vt. Baliūnas 4, Ra
dzevičius 3, Vn. Baliūnas 4, Ur
bonaitė.

Krepšinio pirmenybėse mote
rys nugalėjo St. Leos 67:10 ir 
jaunutės pralaimėjo prieš O.L. 
of Sorrows 17:12. Žaidė: moterys 
— O. Žėkaitė 18, E. Žėkaitė, Ur
bonaitė 16, Kriaučiūnaitė 16 
Černiauskaitė 2, Dargytė 12, 
Kasperavičiūtė 3; jaunutės — 
Ed. Kromaitė 10, EI.. Kromaitė, 
V. Kromaitė, Lorencaitė 2, Ki- 
lotaitytė, Kinčiūtė, Brynaitė.

turėdama 4 laimėjimus ir 1 pra
laimėjimą, šiuo metu stovi ant
roje vietoje.

C.Y.0 rungtynėse Aušra J. nu
galėjo O. L. of Sorrows rezulta
tu 31:15. Žajdė: G. Uogėnaitė 
(21), D. Simonaitytė (4), R. Juo
diky tė (2), J. Gataveckaitė (2), 
A. Sapijonytė (2), D. Tamašaus
kaitė (0), ir Aušra S. nugalėjo 
St. Brigids rezultatu 24:7. Žaidė: 
E. Yaraitė (17), O. Ceral (10),
A. Rekšytė (3), G. Mitalaitė (4), 
D. Simonaitytė (0). Komandai 
vadovavo R. Gudas.

Aušros vyrai, jauniai ir mer
gaitės išvyksta šį penktadienį į 
Montrealį dalyvauti Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybėse. 
Sykiu su žaidėjais vyksta val
dybos nariai: D. Laurinavičius, 
V. Štuikys ir T. Paulius.

Priešadventinis Aušros sek
madienio popietis su savo turtin
ga sportine, kultūrine ir links
mąja dalimi praėjo su didžiau
siu pasisekimu, sutraukęs virš 
300 jaunimo ir vyresnio amžiaus 
lietuvių.

Šį šeštadienį visus sporto mė
gėjus ir bičiulius kviečiame at
silankyti į paskutinį priešadven- 
tinį pasilinksminimą — kaukių 
balių. Pradžia 7.30 vai. v-

Pirmos šachmatų rungtynės 
Aušros su Polonia įvyko pereitą 
sekmadienį, lapkričio 24 d. lenkų 
bibliotekos patalpose, 62 Clare
mont St. Jos baigėsi lygiomis — 
3:3.

Atskirų susitikimų pasekmės: 
V. Petrauskas — A. Harytano- 
wicz 1:0, V. Genčius — E. Kolo- 
dziej 1:0, P. K. Mačiulaitis — 
J. Majchrzok 0:1, V. Rukšys — 
Z. Zawojski 0:1, M. Vitalis — L. 
Mumak 0:1, M. Šlapšys — J. 
Bienkowski 1:0

Sekančios rungtynės gruodžio

Amerikos Balsas ir lietuviški reikalai
(Atkelta iš 3 psl.) 

vengia perduoti įvairias lietuvių 
nuomones? Kodėl jis sistemingai 
vengia cituoti ’’Eltos” žinias su 
komentarais, kurie atspindi lais
vųjų lietuvių pažiūras įvairiais 
politiniais klausimais? Kodėl 
Am. Balsas išcenzūruoja lietuvių 
pasisakymus, nors juose nėra jo
kių kurstymų? To šališkumo ryš
kus pavyzdys — Europos LF Bi
čiulių žodis tėvynei. Iš jo iš
braukta daugiau negu pusė teks
to, tarp kitų ir šie sakiniai: “Ypa 
tingą pagarbą jaučiame tiems 
Lietuvos sūnums ir dukterims, 
kuriuos yra nužudę komunisti
niai okupantai ir kuriuos jie 
kiekviena proga šmeižia ir iš
kreiptai vaizduoja jų pasiprieši
nimo prasmę... Pavergtųjų tau
tų nepalaužiama valia atgauti 
laisvę, Vakarų demokratinio pa
saulio jėgų sutelkimas prieš so
vietinį totalistinį imperializmą 
ir pavergtųjų klaidos atneš išsi
laisvinimą ir mūsų tėvynei”. Ar 
išbraukimas šitokiu sakiniu reiš
kia objektyvią informaciją?

Be to, reikia pridurti, kad Am.
B. Europoje informaciių apie 
lietuvius mažai ir beieško. Antai, 
vasarą jo pašonėje įvyko Euro
pos LF Bičiulių studijų savaitė 
su įdomiomis paskaitomis lietu
viškais klausimais. Tų paskaitų 
santraukų po 5-9 minutes būtų 
galėję užtekti visos savaitės 
transliacijoms, bet Am. B. Euro
poje jomis nesidomėjo. Buvo tri
jų savaičių jaunimo stovykla 
Šveicarijoje, lietuviai dalyvavo 
“Kirche in Not” kongrese, jie

1 d. prieš “Hart House” (univer
siteto patalpose) ir gruodžio 8 d. 
prieš liet. “Vytį” Prisikėlimo pa
rapijos kavinėj tuoj po krepši
nio rungtynių apie 3 vai. p.p.

Canadian Schenley Ltd. prieš 
penkis metus įsteigė pereinamas 
dovanas geriausiam futbolo žai
dėjui Kanadoje. Sekančiais me
tais buvo įsteigta dovana'geriau
siam tų metų žaidėjui o dar se
kančiais metais įsteigta dovana 
geriausiam centriniam žaidėjui.

Laimėtojų vardai paskelbiami 
Grey Taurės savaitės trečiadienį 
o dovanos įteikiamos sekantį va
karą. Geriausias žaidėjas gauna 
auksinę trofėjų $3.000 vertės, 
aukso raidėmis įrašytą lentą, 
$1.000 Kanados taupymo lakštą 
ir deimantinį futbolo kaklaraiš
čio ženkliuką. Geriausias metų 
žaidėjas gauna auksinėmis rai
dėmis įrašytą leųtą, $500 pini
gais ir emeraldinį kaklaraiščio 
futbolo ženkliuką. Centrinis ge
riausias metų žaidėjas taip pat 
gauna auksinėmis raidėmis įra
šytą lentą, $500 pinigais ir eme
raldinį kaklaraiščio ženkliuką.

Laimėtojai kasmet išrenkami 
specialios patikėtinių tarybos iš 
viso krašto sporto koresponden
tų ir radijo komentatorių balsa
vimu pasiūlytu kandidatų. Šių
mečiai laimėtojai bus paskelbti 
lapkričio 27 d.

Nesėkmė Montrealio “Tauro” 
krepšininkams. Kaip paaiškėjo, 
viena iš geriausių “Tauro” mer
gaičių krepšinio komandos žaidė 
ja Danutė Aneliūnaitė, prieš ke
lias dienas išvežta į Verduno li
goninę, kur jai padaryta apendi
cito operacija. Taigi “numeris 
seeptintas”, kuri pažįstama ir to
rontiškiams, Montrealio krepši
nio turnyre nebedalyvaus. J.P.

NELEIDŽIA PRIIMTI 
DOVANŲ

JAV įstatymai neleidžia vals
tybės tarnautojams priimti do
vanų. Užsienio pareigūnai, jų ne 
paisydami ar nežinodami, lanky
damiesi Vašingtone ir kt. jųų ne
pagaili. Valst. Departamentas 
šiuo metu esą 6.000 dovanų, ku
rios sukrautos asugioj vietoj ir 
niekam nerodomos. Ypač gau
siai dovanų papylė karalius 
Saud; pvz. protokolo šefo pava
duotojui V. Purse jis padovano
jo automobilį, saugumo valdi
ninkams laikrodžių ir pan. Ne- 
norėda miįžeisti svečio jie dova
nas priėmė, bet naudotis jomis 
negali. V. Purse, kuris priėmęs

3II dovaną - automobilį nepranešė 
Departamentui, liko atleistas iš 
eitų pareigų ir perkeltas kitur.

Otava. — Dabartinio general-, 
gubernatoriaus V. Massey ka- - 
dencija jau antrą kartą pratęsta • 
dar metams.

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- \ 
reali, Londoną, Win<sorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 : 

TORONTO

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

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

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

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

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

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

moderniška virtuvė, vandens alyvos šildymas, garažas.
'<■ Teirautis: •

B. SERGAUT1S Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

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

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — švcicavimo 
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

AUŠROS ŽINIOS
B-C lygos rungtynėse Aušra 

nugalėjo lygos meisterius “Tri
dents” resultatu 86:83. Žaidė: A. 
Vaičiulis (28), A. Buntinas (20), 
O: Kulys (12), D. Turk (23), J. 
Laurinavičius (3), B. Misčenko 
(1), K. Grigaitis (0), D. Venckus 
(0), A. Jankauskas (0). Koman
dai vadovavo D. Laurinavičius. 
Sekančios B-C rungtynės mūsų 
salėj įvyks gruodžio 8 d. Žais: 
Aušra — Andy’s.

Church lygos rungtynėse Auš
ra nugalėjo Kingsway rezultatu 
47:46. Žaidė: A. Šiurna (14), A. 
Mickevičius (6), V. Ubeika (0), 
R. Juodikis (2), R. Juozaitis (8), 
A. Beresnevičius (0), R. Gudas 
(6), R. Burdulis (0), Laurinavi
čius (11). Church lygos koman
dai sėkmingai vadovauja A. 
Šiurna.

Sekančiose rungtynėse Aušra 
susitinka su stipriausia lygos 
komanda “Woodgreene” Aušra

taip pat dalyvavo Pasauliečių 
Apaštalavimo kongrese Romoj, 
ten taip pat Įvyko LK Mokslų 
Akademijos suvažiavimas su įvai 
riomis paskaitomis, vėliau buvo 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
suvažiavimas. Tačiau kiek repor
tažų arba bent platesnių infor
macijų apie tai davė Am. B. Eu
ropoje? Laisvajame pasauly ne
mažai išeina lietuviškų knygų, 
laikraščių ir žurnalų, kurių svars 
tomus klausimus būtų įdomu su
žinoti • pavergtiesiems. Bet apie 
tuos dalykus nekalba Am. B. Eu
ropoje. Kodėl jis savo klausyto
jus peni tik politinėmis žiniomis, 
tartum kitkas lietuviams būtų 
nesvarbu?

Pagaliau ąr būtų kurstymas ir 
neobjektyvumas, jei Am. B. 
leistų lietuviams kritiškai ver
tinti ekonominius, politinius, 
kultūrinius reiškinius okupuoto
je Lietuvoje? Tai būtų lyg dia
logas su pavergtaisiais, kurie sa
vo kritiškų minčių viešai pa
reikšti negali. Ir šitokios kritiš
kos pastabos visai derintųsi su 
laisvojo radijo tradicijomis, jei 
neserga anemia perniciosa ir no
ri turėti klausytojų. Bet jeigu 
Am. B. politiniams patarėjams 
pirmoje eilėje rūpi apeasmen- 
tas, tai kam kalbėti apie radijo 
laisvę ir objektyvumą. v 
. Liūdna, kad JAV idealistinę 
užsienių politiką kažin kas nu
kreipia nuo vaisingų uždavinių. 
Bet tikėkim, kad sovietų klas
tingas brutalumas Am. B. paža
dins iš dabartinio abejingumo 
nuopolio ir paskatins vėl paisyti 
pavergtųjų interesų. ELI.

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

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

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI ■ •
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBItit/’— VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI-'

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

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

* Mes skoliname įmokėjimui pinigus,
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilnų 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. Vtl l l h

I REAL ESTATE & BUSINESS BROKER - X

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

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

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

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

PIGIAUSI

siuntiniai

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo įr 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 •
■mmmmmmmwmmkmmmmhmmhbwkohmbmmbmkmhbhmmhhmhmmmmhhmhhmhhhhhhmmmbmhmmvbwmmmmhl
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Vienybėje — galybė ! =

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. 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

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.
Maloniąi kviečiame atsilankyti, 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

VAISTAI LIETUVON!
ISGF.LB::KITE GYVYBES; PASIŲSKITE SAVO

. CIMIXLMS n: I)I{AtTf;;O|;V:BWŲ<
Rašvkitc, telef<>nuokit<' ai-'

WALTMAN’S STORE
1117 Dundas St. VV„ Ossington kampas-(prieš. Lietuvių- Nam

Telefonas EE 6-2139

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Tel. RO. 6-4063

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

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

{.LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūiiy elektras motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu ioldytuvus, skalbimo 
motinas, elektros plytas ir alyvos pa
čius.

Telefonas Lt, 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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.

9
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V.VASIS
REAL ESTATE

87Z B4oorStW. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pfl5irinkinftas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE< 1-4605
V. VASILIAUSKAS

Dviguba nelaimė

Iš $16.000, investuotų sau- 
gjune biznyje su 3%% meti- 
ai4 palūkanų, sau užtikrintu
mėte $50.00 mėnesinę pensiją.

Lietuviškas - 
suknelių saiionas

MADAME AKELE 
DESIGNER

Tą pati $16.000 suma, sutau
pyta Empire draudimo kom
panijoje, . garantuotų VIRŠ 
$190.00 MĖNESINE PENSIJĄ 
VISAM GYVENIMUI.

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė 
ANELĖ {LEKIENE

Gyvybės apdraudos sutau
pęs atneša dvigubai didesnes 
pajamas senatvėje.

Dėl informacijų kreipkitps
• šiandien

Pensijos pianai atleidžiami 
nuo income-tax.

Member of the Life Underwriters 
Association.

*

...................................  ■ III

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
pogolbo.

41 HEWITT AVE. /prie RoncMv.l- 
le - Dtrndet St./. Tel. LE. 5-1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551 
Darbo valandos /sus* t orus telefonu/: 
pirmod., treėiod. 2-4 vol. p.p., onr- 
rod., ketvirtod., periktod. 6-8 v. v., 
ieitod. 10-11 vol.
—..................  " ■ ■■■ i—-—i,..

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

139 GRENADIER RD. 
(2-jas namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). •

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.

Vyriausią būstinė Į Dviguba nelaimė
Kartą viešoje vietoje susigin- i Vyras pasakoja draugams apie » A * * ■ - - - — ■- !---  “ *— ““ — ■- “ —■ -— — - ’

rai —• demokratas ir respubliko- tramvajaus jo žmona nikstelėjo

Į — Tai nieko, pasveiks. — guo- 
; džia jį bičiuliai.

— Bet aš jau gavau $30 są
skaitą.

— Už ką?
— Matot, kai mano žmona ne

begalėjo paeiti,, praeiviai ją Įne
šė i skrybėlių krautuvę ir ta 
proga ji išsirinko net dvi skry
bėles. ,

Indų išmintis
Negirk žmonos perdaug, nes. 

jei pagaliau liausies, ji pagalvos, 
kad jos nebemyli, o jei toliau vis-: 
girsi, ji pradės galvoti, kad tu- •• 
rėdama tiek dorybių yra verta ■ 
geresnio vyro... * ;

Išmintingasis Tien Yun
Mėnesienos nebuvo. Tamsi 

naktis apgaubė senojo kiniečių i 
miesto gatves. Iš mažo namuko į 
išėjo aklasis Tien Yūn, laikyda-; 
mas vienoje rankoje degantį ži-i 
būrį, kitoje — molinį ąsotį. Tien • 
Yun ėio link šulinio.

Yu Liang, miesto tarybos na- Į 
rys, žinomas savo pamėgimu pa-į 
sityčioti iš kitų, tarė, sutikęs ak-' 
lajį Tien Yun: ■ |

— Pasakyk man. išmintingasai 1 
Tien Yun, kam tu nešiesi žiburį?: 
Juk tau šviesa nereikalinga. '

-—Iš tiesų kvailasis Yu Liang, 
man šviesos nereikia. Bet aš bi
jau, kad mane tamsoje gali pa
stumti toks asilais kaip tu ir su
daužyti mano ąsoti...

čijo dviejų priešingų partijų vy- savo nelaimę, kaip išlipdama iš

nas. Netekęs kantrybės demok- koją.^ 
ratas sako:

— Užtenka, eik sau į pragarą!
— Malonu girdėti, — atkirto

respublikonas, — kad demokra-
' tas pagaliau mane pakvietė į sa- j 
vo vyriausiąją būstinę.

Nepaprastas regėjimas
— Aš turiu nepaprastai geras 

l'akis.’Aš net matau tupintį varpi
nės viršūnėje uodą! J

— Tai niekis! O ar matai, kad 
jis užpakalinėmis kojytėmis va
losi sparnus?

INVESTAVIMO FONDAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

tą riziką iki minimumo. Visų 
. pirma, investavimo fondai sam

do specialistus, kurie studijuoja 
Amerikos ūkį ir paskirų įmonių 
veiklą. Tuo būdu eiliniam taupy
tojų! atpuola reikalas pačiarn tą 
komplikuotą dalyką studijuoti. 
Ir aptra, investavimo fondai in
vestuoja savo klijentų ta.upme- 
nis i daugelio Amerikos įmonių 
ikcijas. Tų įmonių skaičiupe bus 
keletas įmonių iš mašinų pramo
nės, plieno, automobilių, naftos, 
Jiemijos ir kitų pramonės šakų. 
Tuo būdu investavimo rizika yra’ 
padalinama tarp didelio skai

čiaus įmonių.
i Santaupas galima lengvai 

atsiunti.
Taupytojai, kurie investuoja 

' savo santaupas į investavimo fon 
dus, kiekvienu metu gali jas at
siimti. Investavimo fondų akci
jos turi didelę rinką, ir visuo-’

Investavimo fondų 
populiarumas

Šiuo metu santaupų investa
vimas į. fondus yra labai populia
rus tarp smulkių taupytojų. Ypa
tingai paskutiniųjų 20 metų bė
gyje, kai pasireiškė infliacijos 
pavojai, investavimo fondai la
bai paplito. Jų šiuo metu yra 181. 
Pagal statistikos duomenis, ben
dra taupmenų suma investuota 
i investavimo fondus viršija 10 
bilijonų dolerių, ir ji visą laiką 
auga, nes elinis Amerikos tau
pytojas mato juose labai gerą 
taupmenų investavimo būdą. Vi
si ipvestavimo fondai yra vals
tybės Įstaigų priežiūroje.

Viena tokia firma
King Merritt & Co. yra didelė 

■brokerių firma Amerikoje ir Ka
nadoje. Mūsų įstaiga nėra inves
tavimo fondas, mes tik tarpinin
kaujame tarp taupytojų ir fon
dų: Šiuo metu mes atstovaujame

PaukiLis atnešė žinią
Sicilijoje vienas medžiotojas 

nušovė’ iš šiaurės atskridusį- 
paukšti, prie kurio kojos pritvir
tintas laiškas kalinio italo esan
čio tolimoje Sovietų Sąjungos

i

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor b. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4132
Toronto

I

-y " ................ " i.

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 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

■I U.1.1-"

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

""..'..V!1., ■ . ............ -i" ......

br.JonasYčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DŲNDAS ST. W. 

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

„aut, ir,■ „■ ■-----------

».r. WILLIAM J. Z1NCHE9IN 
B A.. M.D., L.M.C.C

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valondos: 10 - 12 vo<, 2 - 

4.30 vok ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST *TREET 

Toronto
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistu*. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 4.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spa dine Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

:>.M .. 1J’.'i"

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Glodstone ir Rushdlme)

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

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

Telefonas LE. *4-6851

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

met yra daug žmonių, norinčių 154 įvairius investavimo fondus, čio tolimoje Sovietų Sąjungos 
tas akcijas pirkti. Tos akcijos Mūsų klijentams pageidaujantį šiaurėje. Tai graudus nelaimin- 
pardųodamos pagal dienos kur-: mes teikiame informacijas apie gųju šauksmas:.'.

; są, kurio dydį galima rasti kiek- i visus tuos fondus ir parduoda- “Tiek daug kartų įvairiais bu
lvieną dieną didžiųjų dienraščių Į me jų akcijas. Toje įstaigoje yra dais bandėme duoti žinią ir vis 
i-finansų skyriuje. j svetimų kalbų skyrius ir lietu-i veltui. Jau 13 metų mes dirba-

viams vadovauja teis. V. K. Ba- *ne kaip vergai kasyklose prižiū- 
................ • • skergaajįjŲ sargų_ Čia žmo- 

I nes žūna kaip šunes. Mes italai 
! kariai. Kam pasiseks nušauti šį 
{paukšti, tegu perskaito ši laišką 
I ir praneša pasauliui apie komu- 
i nistini barbariškuma (čia nu
brėžti keli kryžiukai). Mamyt, 
ar tu dar gvva? Aš turėčiau tau 
tiek papasakoti. Och, geriau bū
tų buvę, jei tu manęs būtum ne
pagimdžiusi. Mes negalime su
minėti savo pavardžių, nes... 
Pasveikink nuo mūsų Trevizo 
gydytoją. Mes esame netoli šiau 
rėš poliaus. Mūsų čia 300 kariu, j 
Tikimės, kad Dievas mus išgel

bės”. . y!
Vietoj parašo laiško gale iš-{ 

vardinti 5 Italijos miestai. Gal1 
būt. iš ten yra kilę tie nelaimin- į 
•ieii beląisviai, kurie jau tiek 

metu kankinami. Bet argi tik jie 
vieni! Tokiu dar yra šimtai tūks
tančiu, o su savaisiais milijonai.

tas akcijas pirkti.

Baby Pant Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, stenoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys. 

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame ats’Ionkyti arba skambinti td. RO. 2’4931 

bcv. A. r. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette'

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA._ - --s

TELEF. LE. 1-5142115 MONTROSE AVE.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame viską, kas yra leistina.. Kainas žemiausios. Prekių kokybė ougštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, kakavų, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

22 sv taukų kiauliniu. $15.60 4 persiuntimas $6.50 viso
22 sv. CUKRAUS - .....

sv. lašinių /storų, 

kg

į VXCUUO V V Cl MJ CL Lelo. Vi A.X.. AJU

į nelis. Susidomėję skaitytojai pra 
pykite informacijų. Jos teikia- 
įtnos be lokių įsipareigojimų. Ad
resas: King Merritt & Co.. Fo- 
! reign Language Department. 391 
į Grand Avenue. Englewood, New 
’Jersey, USA.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITE

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
ikompos Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

VVA. 3-2003

Dr. John REKAi
Chirurgas ir akušeris

A-

FOUR SEASONS 
JwaRAyEiiHi

I09 Bloor St. W„ Toronto 5. 
TekWA^3^^XirWA<3-5715 

Atveža giminės 
nuolat gyventi or . pasisyjecmpti.

BILIETAI: 
leJčhiydiįį laivais A7ge[exink el iais. 

Nesexoninia /meto nuolaidos! 
' Pasus- irviždslįki r ū pina me '^per <- 
• ' .kęletę dienų. • .

Kreipkitės i mūsų' 
FOUR SEASONS 
. ..TRAVEL::;’

i

i

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ava. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

> ■ 
f

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

. .. ir
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

įl Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

/okerais ir šeštadieniais 
pagal susiterimg

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

4

tDAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

LLUNSKY. R.O.Pąieškojimal
Aldona Aleliūnienė, Box 133 

Forget. Sask.. Canada, ieško p. 
Kirstuko, kurio žmona yra kilu
si iš Qbeliu valse, ir neseniai at- 

, vyko iš Lietuvos.
' Zakšauskas Justinas ieškomas 
i Vinco Zakšausko Kriukų kai
mas, Šakiu rajonas, Lietuva.

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

Teiraujasi gimiųės iš Lietuvos.
Alfredo Sūtkevičiaus, g. 1920.

II. 21-d., PSgėgiū apskr. (pasku- 
tiniomis žiniomis gyvenęs Ang-; 
Inoj), ieško motina Veronika 
Sūtkevičienė, gyy.: Kaunas, Vai
siu g-vė

Vinco Pledzinsko, g. 1924 m., 
atrodo, gyvenusio Vęnezūęloj, 
ieško motina Kaune.-Žiną pra-

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-9^. iJfRia akių nervus, kurio da? 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami«
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dųndas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

$21.90
$12.95
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80 *
$2.75

persiuntimas $6.50 
persiuntimas $6.50

kg
kg 
kg 
kg 
kg

viso 
viso

$ 6.45 - 
$17.95 ••

$1.80’ 
$1.95 i 
$ 1.78 i 14 
$2.65 i Vi 
$1.80 ; 
$2.60

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nyo ..........
Medžiaga paltams nuo...........
Medžiagos suknelėms nuo .

2 kg odos /5 poroms batelių/ 
1 kg odos storų padų 4 mm 
Vyriški tufliai ar bateliai — dvigubų padų bite kokio fasono 
MateriŠki bateliai bHc kokio fasono ....... ...

VAISTAI:
Streptomycin© 10 gr. $2.60 Vit; 8-12 6 amp. 
Isoniazid /rimifon/ 1000 ^tabl. j Cortisone 50 t.

50 mgm $4 60 Largactil
PAS 500 tabl. $3.50’Hydrocortisone 3x10
Isopas /Rim. Pas/ 1000 tabl.

$8.25
Vit. 8-1 10 mgm 100 tabk $0.80

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

Akordeonus 120 bosų 5:4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; J varius papuošalus. Taboka bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pokelių cigarečių /200 št.Z $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuva pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Stende rt t n loose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

22

V2 _ 
Vi kg 
Vi kg

1 kg

I kg

kovos 
kakavos 
Šokolado 
sviesto 
taukų * 
bekono

1

1

citrinų- 
džiov. aprikosų 
figų 
datulių 
riešutų mišinio 

kiti produktai iš mūcų kainoraščių.

$9.25 ir daugiau /už 3Vi yardo/
$9.45 ir daugiau /už 3^2 yardo/

$4.45 /2Vz yardo dvigubo pLZ
Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.

.....................$18.30

East Upholstering
Darome minkžtus baldus pigia kaino 
užsakant ir pataisom bei aptrauktam 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

$12.90
$10.95

Glucose 100 cc 
ir daugelis kitų vaistų

žirkles $4.00; plaukams

ORBIS

S 1.00 
$9.50 
$3.00 
$7.50 
$1.85

kirpti mažinę

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

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

/įvažiavimas ii Georry Avė./
Sav. V. DUNDYS

pranęštiv A. Pulkys^ 287 , 
Margueretta St., Toronto 4, Ont. 
telef. LE. 6-1657.

StriupaHienės, Juozo Striu- g 
paičio našlės, gim. Parėvių km., 
Veliuonos valse, (spėjama da
bar gyv. Čikagoje), ieško moti
na iš Lietuvos. Rašyti Tėviškės 
Žiburiu redakcijai.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./r tefefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j ,

VtbYBV BIURĄ "WALD1" 
191 Augusta Avez 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
niai j Sovietų Rusija

I Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonai, specifikacijos, reportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio postatoms. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
14S Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

42 EVELYN AVE.

*O. 9-4412

Veikia 24 valandas.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Ž98 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 KONTRAKTORIIIS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilb.urnerius ir gaz- 

burneriųs. 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. 4-9123
ANT. JUOZAPAITIS

ir užimtus kraštus A. STANČIKAS, borges National Ra
dio Institute ^adio ir televizijas skyrių,

Vyrų ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. AugŠČiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos

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

Mes siunčiame tiestai iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dolvkai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firm a, siunčianti siuntinius
Ii Kanados. Didžiausias prekių pasi- 

rtaklmes.

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami rr grąžinami J na
mus vekiHe Darbas ir dalys garan
tuotos. #

Skambinti telef. LE. 1*1602. 
. ■ . i i 11.... ...  . 1 < i u.

STANLEY SHOĖ STORE 
Atia^ioustos njsfes moterų, voikų •» 
vyrų botoi, normalaus dydi ie ir platus

EE—t£E 
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Glodrtona

SEGUIN
Advokatai —- Notarai

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

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

A. LIŪDtlUS, B.L.
VHSASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgfčiai.

91 Roncesvalles Ave^ Toronto 
Telef. LE. 6-5613
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TEVISKŽS ŽIBURIAI
T1

I

MONTIfAI, Onė.TORONTO, Ont

Veiks: Bufetas, baras, loterija.

&

Laikas: Lapkričio 30 d. Pra
džia 8 vai. vak.

Šokiams groja: Ukrainiečių 
orkestras.

Vėtą: Ca’serman Memorial 
Building 5191 Esplanade Ave.

Laikas: lapkričio 30 d. nuo 11 • 
vai. ryto iki 6 vai. vak. Gruo

džio 1 d. nuo 2-6 vai. vak.
Į krepšinio pirmenybes ir šokių vakarą - balių visuomenė kvie
čiama skaitlingai atsilankyti.

Montrealio LSK “Tauras” valdyba.

ŠOKIŲ VAKARAS-BALIUS 
SPORTININKŲ SVEČIŲ 

PAGERBIMUI

1957. XI. 28. - Nr. 48 (412)
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį prasideda 

adventas. Pamokslai kun. Ažu
balio “Advento pranašai”. 11 v. 
pamaldų metu gieda sol. Br. Ma- 
rijošius. Rinkliava — bažnyčios 
remonto skoloms mokėti.

.’ — Nekalto Prasidėjimo šven
tėje įvyks didinga par. šventė: 
Marijos vardo sodalietės organi
zuotai dalyvauja pamaldose. Po 
IĮ vai.^pamaldų bendra parapi
jos agapė, vadovaujama parapi
jos Kat. Moterų D-jos.

— Šią savaitę vizituojamos tą Karalaitę”, grakščiai tarp eg- 
šios gatvės: Lynd, Constance,; laičių šokančias snaiges ir išgirs 
Grenadier Rd., Geoffrey, West-, lietuviškų giesmelių bei daine- 
minster, Fermenagh, Fern, Gar- ’’ 
den, Wright ir Alhambra.

— Parapijos komitetas ir par. 
moterys uoliai rengiasi priešadr 
ventiniam parengimui šį šešta
dienį parap. salėje. Loterijai yra 
gauta dovanomis daug vertingų 
fantų. Jaukioje Šv. Jono Kr. sa
gėje visada jaukiai praeina po
būviai. Prašom atsilankyti ir įsi- 
tikinti!

— Parapijai turint dar nema
žai bažnyčios remonto skolų, 
nuo gruodžio pradžios pradeda
mi Bingo žaidimai, antradienių 
ir trečiadienių vakarais išnuo
motoje Slovakų salėje, 1407 
Dundas St. W. Pirmi žaidimai — 
gruodžio 3 d. 8 vai. v. Reikalingi 
keli asmenys patarnavimams. 
Užsiregistruoti klebonijoje. Jie 
bus apmokami.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti klebonijoje.

— Dėkojama sol. Žemelytei, 
sol. V. Bigauskui ir smuik. Stp. 
Kairiui paskutiniaisiais sekma
dieniais parap. bažnyčioje išpil- 
džiusiems dalį religinės progra
mos smuiku ir giesme.

• — Kviečiama lietuvių visuo
menė palaikyti Toronto lietuvių 
Caritas šį sekmadienį rengiamą 
dramos vakarą “Tėvas”, kurio 
pajamos skiriamos šalpai ir 
prieššventiniam ligonių lanky
mui.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamas Prano ir 
Vytauto Kvedarų tėvelis Tomas, 
automobilio nelaimėje tragiškai 
žuvęs Lietuvoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
ŠĮ sekmadienį Prisikėlimo pa

rapija, pradeda adventinio susi
kaupimo savaitę, kurią praves 
iš Niagara Falls, N.Y., atvykęs 
marijonas tėvas J. Mačiulionis. 
Religinio susikaupimo savaitė 
pradedama šį sekmadienį, gruo
džio 1 d., suma ir baigiama se
kančio sekmadienio, gruodžio 8 
d. suma. Per visas tos savaitės 
dienas šiokiadieniais laike 9-tos 
vai. Mišių rytais ir 7.30 vai. va
karais didž. gerb. svečias sakys 
pamokslus. Po vakar, pamokslų 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Mišios šiokiadieniais: 7, 
7.30, 8 ir 9 vai. Išpažinčių klau- ____ ____  _________ _
soina per visas Mišias ir taip pat j pp lenkų salėje 62 Claremont 
laike vakarinių pamaldų. Nekal- ■ gį skaitys pranešimą London, 
to Švč. P. Marijos Prasidėjimo i Qnt , lenkų parapijos klebonas 
novena neiškilmingai pradeda- i prel. Pluta, kuris neseniai grįžo 

šeštadieni po 8-tos vai.; Lenkijos ten praleidus dau- 
Mišių ir vėliau iškilmingai tęsia-i gjau 3 mėnesių, daug važinėjęs 
ma laike adventinio susikaupi- 1 p0 kraštą .tarp kitko kelis kartus 
nio pamaldų rytais ir vakarais. 1 apiankęs kardinola Wyszynskį. 
Parapijiečiai kviečiami pasinau-j 
doti proga, uoliai dalyvaujant! L. Kat. Mot. D-jos Prisikėlimo 
pamaldose, kad artėjančias Ka-J parapijos skyriaus 
ledų šventes sutiktume tikrai i visuotinis narių susirinkimas 
krikščioniškoj dvasioj. I įvyko pereitą sekmadienį, lap-

— Gruodžio 2-5 d.d. savaitę Į kričio 24 d. Dalyvavo apie 30 
bus lankomi parapijiečiai gyve- narių, skyriaus dvasios vadas 
ną Mimico, New Toronto, Eto- Tėvas Placidas OFM ir “Moters 
bicoke, Islington, Long Branch i redaktorė Iz. Matusevičiūtė.
ir Port Credit rajonuose. i Pagrindiniai susirinkimo punk

— Šiemet Naujųjų Metų su-i tai buvo pranešimas apie praei-

Vaikų darželio Eglutė
Kalėdų Senelis atvyksta gruo

džio 22 d., 3 vai. p.p. į Prisikėli
mo parapijos salę. Visi tėvai yra 
prašomi sunešti savo vaikučiams 
dovanas iki Gruodžio 22 d. į vai
kų darželio patalpas — 46 Dela
ware Ave.

Programą išpildys lietuvių 
darželio vaikučiai, vadovaujami 
Nekalto Prasidėjimo Seselių. 
Scenoje vaikučiai matys gyvąjį 
paveikslą “Prakartėlę”, įspūdin
gai inscenizuotą pasaką “Užbur-

lių.
Neužmirškime, GRUODŽIO 22 

d. visų vaikučių didžioji šventė. 
Čia jie turės progos ne tik pa
matyti tikrąjį Kalėdų Senelį, bet 
ir drauge su juo džiaugtis ir dai
nuoti lietuviškas daineles.

Visi Toronto vaikučiai su savo 
tėveliais prašomi gruodžio 22 d. 
atsilankyti į Prisikėlimo parapi
jos salę — VAIKŲ EGLUTTg.

Rengėjai
Mokyklos Kalėdų eglutė 

įvyks gruodžio 29 d., sekmadie
nį Prisikėlimo par. salėje. Mo-‘ 
kyklinio ir priešmokyklinio am
žiaus vaikai eglutei registruoja
mi: mokykloje pas skyriaus mo
kytojus, sekmadieniais prie liet, 
bažnyčių ir pas mokyklos tėvų; 
komiteto pirm. L. Adomavičių,1 
tel. RO. 9-0502. Registravimo' 
mokestis: už vieną vaiką — $1., I 
už du ar daugiau iš tos pačios! 
šeimos — $2. Nepasiturinčios 
šeimos visai atleidžiamos nuo 
mokesčio. Registracija vykdoma 
iki gruodžio 22 d. Eglutei ren
giamas puikus vaidinimas.

ABN viešas mitingas, 
skirtas rytų Europos tautų lais
ves kovų 40 m. sukakčiai pami
nėti, įvyks gruodžio 1 d., šį sek
madienį, 7.30 v.v. 83-85 Christie 
St. (prie Bloor). Kalbės min. V. 
Gylys, Darbo ministeris Star ir 
vieno ukrainiečių laikraščio re
daktorius.

Skautininkių-kų ramovės 
sueiga įvyks gruodžio 15 d. 8 vai. 
vak. pas ps. Q. Eižinienę, 996' 
Dundas St. W. / i

Sol. J. Liustikaitė 
praėjusį šeštadienį iš Anglijos 
atvyko į Torontą. Solistė per ke
letą paskutiniųjų metų mokėsi 
dainavimo Anglijoje ir Romoje. 
Kitą šeštadienį, -gruodžio 7 d., 
ŠO1. Liustikaitė, kartu su sol. V. 
Verikaičiu ir smuikininke Caro
line Gundy, koncertuos Prisikė
limo par. salėje. Po Kalėdų solis
tė išvyks į JAV, kur koncertuos 
lietuvių didesnėse kolonijose, o 
taip pat rengsis Čikagoje “Faus
tas” operos Margaritos rolei.

“Dabartinė Lenkija”
Tokia tema gruodžio 1 d. 3 vai.

S{ ŠEŠTADIENI, lapkričio 30 d., Prisikėlimo parap. salėje 
ruošiamas • •

KAUKIU BALIUS
Baliuje dalyvauja svečiai iŠ visos Kanados - KLB Krašto 

Tarybos nariai.
Gros mėgiamas orkestras ”CUBANA”

Penkios geriausios kaukės premijuojamos — trys piniginėmis premijomis ir dvi dovanomis 
Loterija, kepuraičių ir balionėlių valsas bei kitos įvairenybės.

Gėrimai savikaina!
Pradžia — 7.30 vai. vakaro. Įėjimas — $1.50, studentams ir klubo nariams $1.

Rengia Sporto Klubas “Aušra”.

T. L. Choras “VARPAS” kviečia visus Toronto lietuvius į

Bendra repeticiją,
kuri įvyks š.m. lapkričio 30 d., šį šeštadienį, T. Liet. Namuose.

Amžius ir balsas neturi reikšmės.
Balsų proporcijai išlaikyti vyrai gali būti įpareigoti dainuoti 

sopranais, moterys bosais. Bebalsiams skiriamas ypatingas dėme
sys. Repeticijos pertraukos metu veiks šeši atsigaivinimo šaltiniai 
ir vyks choristų bendravimas. Rimtesniems choro veikalams akom- 
ponuoti pakviestas T. L. Orkestras TRIMITAS.

VISI, norintieji įstoti į šį naujai organizuojamą chorą, prašomi apsirūpinti nario bilietais, kurie 
gaunami pas varpiečius, “Rūtos” valgykloje ir Lietuvių Namų raštinėje. Pradžia 7 vai. vak.

TLCh. “Varpas .

Hamiltono Lietuvių Teatras “Aukuras”,
vadovaujamas rež. E. DAUGUVĮETYTĖS-KUDABIENĖS,

šį sekmadienį, gruodžio 1 d., 4 vai. p.p., Prisikėlimo par. salėje 
stato J. Grušo 4 veiksmų dramą

Tėvo rolėje valst. dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS.
Pakvietimai gaunami sekmadienį prie liet, bažnyčių. 

Pajamos — lietuvių šalpai bei prieššventiniam ligonių lankymui.
Toronto Lietuvių Caritas.

Šv. Jono Kr. par. komitetas ir KLK Moterų 
D-jos skyrius šį šeštadienį, 8 w. par. salėje

rengia Advento sutikimo
VIEŠA DIDINGA

BALIU

Kanados Lietuvių 
KREPŠINIO PIRMENYBES 

MONTREALYJE
Dalyvauja: Hamiltono LSK 
“Kovas, Toronto PPoK “Auš
ra”. Toronto T<2Tr “x^vtis” ir 

Montrealio LSK “Tauras”.
•

Vieta: Ecole Sccondaire Ri
chard, 4480 Champlain Blvd., 

Verdun.

tikimas Prisikėlimo salėje bus 
ruošiamas parapijos Komiteto, 
šeimininkaujant Kat. Moterims.

— Šį šeštadienį, lapkr. 30 d., 
7.30 vai. vak. “Aušra” ruošia 
Prisikėlimo salėj kaukių balių. 
Sekmadienį 4 vai. p.p. Hamilto
no lietuvių teatras “Aukuras” 
stato J. Grušo 4 veiksmų dramą 
“Tėvas”. Kadangi vaidinimas už
sitęs gana ilgai, filmas tą dieną 
nebus rodomas. Jaunimas savo 
šokių taip pat neturės per visą 
adventą iki ateinančių Kalėdų.

— Šį sekmadienį 3 vai. p.p. 
šaukiamas tretininkių susirinki
mas viršutinėj salėj.

Išganytojo liut. bažnyčioj, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, gruodžio 1 d., Advento 
I sekmad., 1.30 vai. p.p., lietuvių 
pamaldos su išpažintim ir šv. 
komunija. Kun. dr. M. Kavolis

VERTINGI INVESTAVIMAI 
greitas pinigų grįžimas.

1. Gazolino stotis ir restoranas. 
Naujas namas. Kaina $25.000. 
Metinis pelnas $12.000.

2. Motelių rajone 65 akrų vynuo
gių farma prie Niagara Falls.

mvlios frontas prie Queen 
Elizabeth plento. Žema kaina. 

X 3 akru sklypai, $100 įmokėti, 
• netoli Malton.

Kreiptis B. SERGAUTIS, 
Real Estate 

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

tų metų veiklą ir naujos valdy
bos rinkimai. Praėjusieji metai 
skyriui buvo kūrimosi metai. 
Sklandesniam darbui skyriaus 
valdyba yra pasiskirsčiusi sekci
jomis: socialinių reikalų, kursų 
ir parengimų. Iš pranešimo ma
tėsi, kad sekcijos savo užbrėžtą 
programą yra pilnai atlikę ir pa
darę nemažą piniginę apyvartą.

Į naująją valdybą buvo išrink
tos: M. Karkienė, D. Bražienė, L. 
Murauskienė, L Vadauskienė, V. 
Misevičienė. A. Petrauskienė, A. 
Kuolienė. G. Barcevičienė, A. 
Klupšienė, M. Simanavičienė ir 
S. Dervinienė. Į revizijos komi
siją: S. Miniotienė, Z. Stravins
kienė ir M. Valiulienė.

Baigiant, Iz. Matusevičiūtė 
kreipėsi į nares “Moters” žur
nalo reikalais. Pabrėždama K. 
Moterų Dr-jos ir “Moters” žur
nalo įnašą į lietuvių tautos kul
tūrą. redaktorė priminė laikraš
čio išlaikymo atsakomybę Drau
gijai ir prašė šį reikalą statyti 
vienu iš pirmųjų savo darbų 
programoje. A. S.

Sv. Juozapo ligoninėje jau

Invalidams surinkta $316.05
Kariuomenės šventės proga 

kūrėjų-savanorių prie bažnyčių 
darytose Vokietijoje esantiems 
laisvės kovų invalidams ir ligo
niams kūrėjams - savanoriams 
rinkliavose surinkta: Šv. Jono 
bažnyčioje $98.71 ir Prisikėlimo 
bažnyčioje $217.34. i

Savanorių skyriaus Valdyba! 
reiškia gilią padėką abiejų para- ! 
pijų klebonams, leidusiems da
ryti rinkliavas ir savo pamoks
luose gražiais žodžiais paraginu
siems tikinčiuosius šį kilnų dar
bą remti. Didelis ačių ir uoliems 

! rinkliavos talkininkams: O. Ind- 
relienei, E. Stepaitienei, S. Kvie^ 
cinskienei,. Z. Ščepanavičienei, 

j G. Statkevičienei, M. Valiulie
nei, S. Dapkui ir A. Paršeliūnui.

į Skyriaus Valdyba

duos savo išraiškos šokio kon- i Skautų-čių židinys 
certa Toronte š.m.; gruodžio 8 d., Lietuvos kariuomenės ir Skau- 
sekmadienį, 6 val.-30 min. Prisi- tų Sąjungos 39 metų sukaktis 
kėlimo parapijos Salėje. Progra- paminėjo arbatėle lapkričio 17 d. 
moję taip pat dalyvaus pijanis-jsv. Jono Krikštytojo parapijos 
tė bei akomponistė Helene Ci-! salėje. < 
mon iš Montrealio, kuri išpildys ‘ 
porą savo dalykėlių. E. Kepalai- 
tė .šoks pagal Chopin, Brahmso, 
Debussy, Jokubėno ir kt. kom
pozitorių muziką.

A.A .Antano Pabedinsko mir
ties ketursavaitį šį šeštadienį, 
lapkričio 30 d., Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje 8.30 vai. rytą 
bus giedotos šv. Mišios už jo vėlę.

J. Šlepetys, JAV LB Kr. Ta
rybos pirmininkas, atvykęs kal
bėti kariuomenės šventės mihė- 
jime, aplankė ir T-ž. redakciją.

T. J. Kubilius ir T. J. Borevi- 
Čius dėkoja Liet. Kat. Moterims, 
visoms ir visiems padėjusioms su 
ruošti taip įspūdingas išleistuves 
buvusio Klebono ir sutiktuves 
naujojo. Labai dėkojame ir vi
siems savo apsilankymu mus pa
gerbusiems, ynstingai gerb. kle
bonui kun. Bobinūi.

Dėkotame šia proga St. Gaba- 
lieuskui- - Gabaliui, kurio suma
nymu ir iniciatyva šia proga baž
nyčios statybos fondui buvo su- 
rin^t^;$1.145.

Kariuomenės šventės minėji
mą surengė savanorių - kūrėjų 
ir atsargos... karių jungtinis ko
mitetas, lapkričio 24 d. Minėji
mas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis. Aušros Vartų parapi
joje sumą laikė jau montrealie- 
čius apleidžiąs T. J. Kubilius-, SJ. 
Per sumą giedojo buv. Kauno 
operos solistė , E Kardelienė. 
Taip pat pirmą kartą vargonais 
buvo atliktas komp. Ker’-el io su
kurtas nauias maršas: “Ad mai- 
orem Dei Gloriam”.

Oficialioji ir meninė šventės 
programa įvyko 4 vai. pip. D’Ar
cy McGee ‘mokyklos salėje. Po 
komit. pirm. L. Balzaro atidary
mo žodžio, atsistojimu pagerbus

aledines

1. Grandijozinė loterija -(kavai

antras mėnuo kaio serga Kaz. Skautams Remti draūfcffos pade- 
Giniotienė. Ligonė vra parali- < koje įsibrovė nemaloni klaida — 
.žuota. Toje pat IHoninėie laukia • išspausdinta .Turkšovičiams, 
operacijos M. Aleknavičius ir turėio būti Jurkevičiams. Už 
Sodaitis. Doctors ligoninėje pa- klaidą labai atsiprašome, 
guldyta E. Jankauskienė. I a.dėk.

P. ir B. Sopl’cmę, A. Dulkei, L.
Petrui Žiulnsi yra laiškas iŠ Butėnams, A ir M Iškauskams, E. 

Lietuvos Mažeikių ra’ono. siųs
tas i 110 Northnote Ave . Toron- 
‘e. Atsiimti “TŽ” administraci
joje.

virti 
elektr. virdulys, 2 puikios lempos, mo-. 
teriškas rankinukas, žirklučių setas 
ir kita).

2. Parapijos ponių skoningai paruoštas
bufetas. t '

3. Žavi orkestro muzika.
Įėjimas 1 doleris.

Solidarumo mokesčio vajus Elena Kepalaitė
Praeitą sekmadienį kariuome- su pasisekimu šokusi Montrealy : 

nės šventės proga buvo renka
mos aukos prie bažnyčių karo 
invalidams. Dėlto solid, mokes
čio rinkimas buvo kiek nustelb
tas, bet vistiek rinkėjas J. Moc
kus prie Prisikėlimo bažnyčios 
surinko $28. Kitur surinko: P. 
Šernas $12, p. Simonavičienė 
$10, P. Lelis $4. Viso $54. Nuo 
šių metų pradžios surinkta $1202.

Sekantį sekmadienį numatyti 
rinkėjai prie Prisikėlimo bažny
čios: J. Simonavičius, V. Sendži- 
kas ir J. Stanaitis; prie Šv. Jo
no bažnyčios J. Račys ir Pr. 
Razgaitis. Apyl. Valdyba'

Lietuviai okupantai Vilniuje
Tokia yra pagrindinė tema, 

kuria užpildyta visa pusė pasku
tinio numerio Toronte išeinančio 
gudų laikraštuko “Belaruski Go- 
las”. Šis vidutinio formato 4 pus
lapių laikraštėlis išeina kartą per 
mėnesį. Jo Nr. 39, lapkričio mėn„ 
pirmieji du puslapiai paskirti 
Vilniaus ir Vilnijos problemai. 
Vedamajame skundžiamasi, kad 
dabar Vilniaus krašte nesą nei 
vienos gudiškos mokyklos, kad 
ten “rusiškai” lietuviškieji oku
pantai” bemeiliją leisti žmones 
toliau lenkinti, negu šviesti gu
diškai. Taip pat gudai ten neturį 
savos spaudos, kai lenkiškai lei
džiamas net dienraštis ir 9 rajo
niniai laikraščiai.

Kitame straipsnvie piktinama
si, kaip Toronte Vilniaus dienos 
proga ukrainiečių atstovai kalbė
ję Vilnių pripažindami Lietuvai. 
Dauguma tų puslapių kitų žinu
čių taip pat panašiai liečia Vil
niaus problemą. Lietuva esanti 
tik Žemaitija, o su Vilniumi ji! 
nieko bendra neturėjusi.

Skaitai žmogus ir negali per
prasti, iš kur tiek nesąmonėmis1 
pagrįstų svaičiojimų.

Atitaisymas. Pereitame TŽ Nr.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Tel. LE. 2-9817.

Išnuomojamos kambarys ir garažas. Gali
ma ir su maistu. Tel. BE. 2-0367.

Ižnuomojomos frontinis kambarys ll-me 
augite su baldais. Yra garažas. Telef. 
RO. 7-5652.

({nuomojamos kambarys ’’If augite su 
baldais. 474 Ronccsvallcs Avė. Telef. 
LE. 4-6214. _ • a- .

({nuomojamas kambarys ir veranda II 
augite su baldais, vienam asmeniui. Ga
lima su maistu. 451 St. Čiurens Avė. 
Tel. LE. 4-5900.

P. ir B. Sopl'Cms, A. Dulkei, L

o

ir P 
•r S.

Kuzmickams, A. ir D. Siminkevičioms. 
S. Voicekouskoitei, V. Vaidotui ir P. 
Liudui už suruošta malonia staigmena 
ir puikias dovanos širdingai dėkojame.

I Valė ir Vitas Siminkovižiai

atvirutes
Tinke 

netik pasveikinti 
save prietelius ir draugus 

štame konfinete> *bet jos tinka siųsti 
ir j Lietuvą pasveikinant 

švenčių proga.
' . Kaina 10 et.

Užsakymus su pinigais siųsti: 
ŠP. B-V£ “ŽIBURIAI”, 

941 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont., Canada.

H ANGLIS
DOMINION COAL & WOOPyXX).

Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527

Anglys isvežiojamos ir šeštadieniais.

({nuomojamas 4 kamb. butas M augfte, 
be baldų, su atskiru jėjimu. 123 Beatrice 
St., LE. 4-1586. Pageidaujama be vaikų.
_______________________ « 
({nuomojami du kambariai ir virtuvė be 
baldų. Yra vieta ma{inai. RO. 9-1732.

Dėmesio!
Gauto už pusę kainos elektr. plytoms 
įvairių elementų, kurie perduo4*m< krau
tuvėj ar sunaudojami taisant olytos; go- 
rantvoiome 12 mėn. dirbtuvė atidaryto ' 
nuo 4-7 vai. v. ,. » .

F. Rfekus, 921 DunJas St. W.
DAŽYTOJAS . DEKOPATORIUS,~artė- 
jant žiemai, darbus otiieka pigiau. Do
ro parengimų skelbimus ir nanožius dar
bus. Taip rot galimo gauti suvenyrinių 
medžio drožinių; kryžių, koplytėlių. Vy.

Minėjimas buvo pradėtas mal
da po kurios sekė trumpas įžan
ginis vyr.'sk. V. Skrinsko, prave- 
dusio šį minėjimą, žodis ir atsi
stojimu pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos nepriklausomybę ka
riai ir skautai.

J. Matulionis šia proga labai 
gyvai ir vaizdingai papasakojo 
savo atsiminimų iš nepriklauso
mybės kovų. • -<

Sugiedojus Tautos himną sve
čias iš Detroito, pask. A. Banio
nis pasidalino įspūdžiais iš tarp
tautinio skautų sąskrydžio, pa
pasakojo apie' lietuvių skautų 
pastangas kelti Lietuvos reikalus 
tarptautinėje plotmėje ir atsive
žė įvairių skautiškų džiamborės ■ 
leidinių, ženklų ir nuotraukų pa-1 
rodėlę.

Jūros skaučių “Vandenių” lai
vo tėvų komiteto pirm. dr. M. 
Anysas sveikino šventės daly
vius ir papasakojo savo įspūdžių 

.iš I-jo Pasaulinio Karo kovų Bal
tijos jūroje.

Linksmąją vakaro dalį pradė
jo A. Simanavičius padainuoda
mas keletą dainų, akompanuo
jant sk. D. Skrinskaitei. Eilėraš
tį padeklamavo sesė Merkelytė. 
Po to pašokta ir pasilinksminta.

Toronto skautų-čių Židinys 
širdingiausiai dėkoja: gerb. kun. 
klebonui P. Ažubaliui už leidi
mą nemokamai pasinaudoti sale, 
gerb. kalbėtojams už įdomias 
kalbas, A. Simanavičiui už dai
nas, sesei Toronto Šatrijos tun
to tuntininkei pask. D. Keršie
ne’ su skaučių skiltimi daug pri
sidėjusiai nrie arbatėlės paruo
šimo ir visiems kitiems, kurie sa
vo darbu dr gausiu atsilenkvmn 
prisidėjo prie šios šventės minė
jimo pasisekimo. J. K.

dėkojome už suruoštos
vėliavėlių ir pen. Tel. RO. 9-7044. ir dovanelę. kuri

Paduoda™ obuolių sunka (ei- į^oms^
nėr) obuoliu vy^ui daryti. R R. rioms op. Rkkevtčioms, pp. Kovoms, 
1. Markham. O**t., Laupsider pp. Gorbens, pp. Vobulioms, pp-, Dou- 
Mill. Skambinti tel. 262J3. lenskioms ir p. AukštO:čiui.
———— ------------ -- .  ....... I O. V. Simoftaičtai.'

žuvusius už Lietuvos laisvę, pa
skaitą skaitė savanoris - kūrėjas 
J. Viliušis. Po paskaitos vieną 
taut, šokį pašoko skautų vyčių 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama J. Piečaičio, akordeonu pri
tariant A. Vičui. Kadangi grupės 
trys šokėjai netikėtai susirgo, ji 
daugiau programoje nepasirodė.

Po pertraukos torontietė op. 
solistė P. Radzevičiūtė padaina
vo Maldą už Tėvynę P. Šopagos, 
Paklydėlį P. Jankaus, dar vieną 
dainą ir kitą bisūi. Antru išėji
mu solistė atliko dvi arijas iš 
“Tosca” Puccini ir iš “Mignon” 
Thomas. Publika karštai plojo, 
o scenoje P. Radzevičiūtę apdo
vanojo gėlėmis. Kitą gėlių puokš 
tę įteikė jos buvusi Liet, operos 
kolegė sol. E. Kardelienė.

Paskutiniuoju numeriu buvo 
B. Kleizaitės - Kerbelienės pa
statytas ir Scenos Mylėtojų Bū
relio suvaidintas S. Lauciaus 
vaizdelis iš laisvės kovų. Susir
gus E. Greitaitienei, senutės vaid 
meni pasigėrėtinai suvaidino pa
ti režisorė B. Kerbelienė. Vaiz
delis padarė labai gerą įspūdį. 
Geri buvo V. Skaisgiris, vaidinęs 
partizanų vadą, abu partizanai 
V. Zinkevičius ir J. Kurilavi- 
čius, partizanų vado seserį vaidi
nusi N. Kličiūtė. Taip pat neblo
gas buvo A. Mažeika, vaidinęs 
šnipą, ir H. Adamonis — milici
jos viršininką.

Minėjimas, kuriame dalyvavo 
apie 200 žmonių, užbaigtas Tau
tos himnu.

Naujas maršas, kurį parašė A. 
Vartų parapijos vargonininkas 
V. Kerbelis ir pavadino “Ad 
miorem Dei Gloriam”, skirtas 
parapiją apleidžiančioio, buv. 
klebono Tėvo Jono Kubiliaus, 
S.J., garbei, gerai tinka iškilmin
gam mišių užbaigimui.

AV bažnyčioj skelbiami užsa
kai: Augusto Naujoko ir Anna 
Josepha Mester iš šv. Bonifaco 
parapijos.

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

Tel. RO. 7-5976.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakvmai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

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

Fcm - Ronccsvallcs, $15.600, 6 kambarių plytų namas, pusiau 
atskiras, 2 virtuvės, oru - alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie 
$6.00€

Beresford • Bloor. $17i500. 6 kambarių atskiras namas. 2 vir
tuvės. oru-alyva apšildomas, garažas. Įmokėti apie $4.000.

FourpTcx, $30.500. 4 atskiri butai po 4 kambarius, vandeniu 
apšildomas. 2 raražai. visi butai išnuomoti, pastatas apie 20 me
tų senumo. Įmokėt $15.000. <

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
....... .......  , ......... ..... .


