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Turbūt, jau nėra lietuvio išeivio, ypač tremtinio, kuris būtų 
nematęs okupanto leistojo laikraštuko “Už sugrįžimą į tėvynę” 
arba dabar leidžiamo “Tėvynės Balso”. Ir šis laikraštukas ir spe
cialios radijo programos vis ragina užsieniuose esančius lietuvius 
grįžti į tėviškės padangę. Šauksmas “grįžkite!” skamba nuo pat 
pirmųjų pokario metų.~Jis skamba ir skamba, bet grįžusiųjų vos 
saujelė. Jei manytume, kad čia būdami grįžtančiųjų gal nepa
stebime, tai kiek nedaug jų, įsitikiname iš tų pačių laikraštukų 
pranešimų. Lietuviai nei senieji išeiviai, nei tremtiniai tam šauks
mui ir gražiems anų laikraštukų žodeliams netiki, nes žino tik
rąją padėtį krašte, žino propagandos žodžių vertę. Ir ne tai išeivių 
bei tremtinių apsisprendimą lemia, kad ten vargingesnis gyveni
mas, ne dėl to jie negrįžta, kad pajėgia įvertinti propagandines 
giesmes apie nuolat kylantį gerbūvį, kai tuo pat metu kalbama 
apie pagyvinimą kovos su parazitais. Ne dėl to jie nei nemano 
grįžti, kad supranta, jog parazitai tik skurdo žmones apsėda. 
Jie negrįžta dėl to, kad nenori prarasti savo žmogiškosios laisvės, 
nenori pasidaryti žiauraus okupanto vergais. Ypač pabėgėliai ži
no, kad jie pabėgo ne geresnės duonos ieškodami, bet savo laisvę 
saugodami ir protestuodami prieš bolševikinių rusų okupaciją.

Ar kas žino pasaulyje dar kurią nors šalį, kuri turėtų šaukti 
savo piliečius grįžti? Į kiekvieną kraštą jo išeivis gali betkada 
sugrįžti ir betkada iš jo išvykti. Gi Sovietų Sąjungon grįžusieji 
jau nebegrįžta. Didelė jų dalis po kurio laiko kažkur visiškai 
dingsta. Normaliai gyvenančiam laisvam kraštui savo piliečių 
kviesti grįžti nereikia. Tokiems kraštams nereikia nei jokios pro
pagandos apie kylantį krašto gerbūvį bei gerą žmonių gyvenimą. 
Kur gyvenimo lygis augštas, kur žmogaus uždarbis garantuoja 
jam padorų pragyvenimą, visas pasaulis žino be jokios specialios 
propagandos. Krašto turtingumas negali būti dirbtinas, skurdas 
negalimas nuslėpti, o gerbūvio negalima užginčyti. Bolševikinė 
propaganda nuo aušros iki pusiaunakčio kala ir kala savo gyven
tojams apie tai, kaip vakarų kapitalistiniame pasaulyje yra iš
naudojamas darbo žmogus, kaip skurdžiai ten gyvenąs ir esąs 
skriaudžiamas darbininkas ir kokią palaimą darbo žmogui atne
šusi sovietinė santvarka, o tas sovietinis žmogus visu tuo nei 
nemano patikėti. Net bolševikų premijuotųjų romanų herojai 
dažnai, norėdami pabrėžti gerą, pasiturintį gyvenimą, sako “kaip 
Amerikoj”, tuo vienu žodeliu sugriaudami visas propagandos pa
stangas. ,

Ir lietuviams užsieniuose vilioti laikraštukai atrodo juokingi, 
' kai pradeda* tygititi sovietinėm vergijos lietuvio gyvenimo “ger- 

_ būvį” su mūsų gyvenamo kontinento “skurdu”. Jie pamiršta, kad 
net ir tikras gerbūvis 'nepriviliotų. Tam tėra vienas vienintelis 
receptas — grąžinimas laisvės kraštui ir žmogui. Šiandien grįži
mu netiki net tie, kurie šiaip garbina bolševikinę rusų okupaciją 
Lietuvoje. Niekas nedrįsta lįsti į tą tamsią olą, iš kurios kelio 
atgal nėra. O tie, kuriems pasisekė ten nuvykti ,sū ekskursija, 
nors ir garbingais svečiais laikyti, taip pat ten neskuba ir kitiems 
nepataria vykti. Kai Lietuva atgaus laisvę, anų laikraštukų ne
bebus. Jų nereikės, o lietuvių tūkstančiai veršis į savo tėvų žemę, 
kad ten visam laikui Įsikurtų arba nors paviešėti. Grįžti ar ne
grįžti problemos nebus, kaip jos nebuvo ir prieš krašto pavergimą.

1958 m. pasaulinės parodos Briusely paviljonas “Civitas Dei”, kuriame bus atvaizduotas kata
likų gyvenimas nuo pirmųjų šimtmečių iki dabar. Jame bus paliesta daugybė kraštų. Būtų gera, 
kad ir mūsų vadovaujantieji veiksniai pasirūpintų Lietuvos dalyvavimu.
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Lietuvos priklausomybė

KAS NAUJO KANADOJE?
Darbo pajamų mokesčiai da

bartinės vyriausybės nutarimu 
sumažinti: iš 13% Į 11% už pir
mąjį apmokestinamą $1000, iš 
15% į 14% už antrąjį. Atleidžia
ma nuo mokesčio suma už kiek
viena vaika arba išlaikoma šei
mos narį padidinta $100. Verslo 
bendrovės, kurių metinės paja
mos siekia $25.000 įtrauktos į ka
tegoriją, kurios moka ne 47% 
mokesčių, o 20' <. Anksčiau 20% 
buvo taikoma tik iki $20.000 me
tinių pajamų. Šie pakeitimai įsi
galioja nuo sausio 1 d.

lt

Palengvinimus namų pirkė
jams paskelbė parlamente viešų
jų darbų min. Green. Pagal nu
matomas naujas taisykles, suma
žinami pradiniai įmokėjimai”ir 
leidžiama teikti paskolas iš NH
fondo pradedant nuo $3.450 me-t 
tinių pajamų. Pvz. anksčiau už 
$10.000 vertės namds reikėjo i 
įmokėti $1.400, dabar pradinis; 
įmokėjimas bus $1.000, skola — Į 
$9.000. Anksčiau pirkėjas $9.000 i 
vertės namų turėjo turėti bent I 
$4.050 metin. pajamų, dabar už- • 
teks $3.450. Šio įstatymo pakei-i 
timas netrukus bus pateiktas į 
svarstyti parlamentui.

★ i- * I

Automobilių įmonės buvo at- 
leidusios 16.000 darbininkų. Jo- į 
se darbas sulėtintas, nes labai 
sulėtėjo automobilių pardavi
mas. Dėl to kaltinama konserva
torių vyriausybė, kurios šefas 
per rinkimus žadėjo sumažinti j 
pusiau akcizo mokestį. Dabar jo 
mokama 10%. Buvo laukiama.

min. pirmininko. Liko išgautas 
tiktai pajamų min. Nowlan pa
reiškimas, kad jeigu akcizo mo
kestis bus sumažintas, jis taiko
mas ir automobilių pardavė
jams; todėl nesą pagrindo kelti 
triukšmą bei atleidinėti darbi
ninkus.

Pagaliau finansų min. Flem
ing pranešė parlamente vyriau
sybės nutarimą sumažinti akci
zo mokestį 2,5% nuo gruodžio 
8 dienos.

Rumunijos prekybinė delega
cija, vadovaujama žemės ūkio 
min. Bucor Schiopu, išbuvo Ka
nadoje 5 savaites, domėdamasi 
ypač kukurūzų, gyvulių ūkiu ir 
mašinomis. Šios rūšies gaminių 
ji nupirko už $500.000. Ji pareiš-
kė viltį, kad su Kanados vyriau
sybe bus užmegzti diplomatiniai 
santykiai.

• * . ■

Duchaborai ieško So v. Sąjun
goj dingusio savo vado Petro Ve- 
rigino. Raštu jie kreipėsi į To
ronto Raud. Kryžių, kuriame 
sako, kad V. buvęs kalėjime ir 
kad sovietai išreiškę apgailesta
vimą dėl ieškojimo rezultatų. 
1929 m. P. V. tėvas atvykęs Ka- 
nadon vadovauti duchaborų sek
tai, o sūnus palikęs Sov. Sąjun
goje. Raud. Kryžius kreipėsi į 
rusų Raud. Kryžių ir Raudono
jo Mėnulio sąjungą, kuri jau 
anksčiau buvo pranešusi apie jo 
mirtį. Duchaborams rūpi suži
noti apie tai visą tiesą.

Savaitės įvykiai

kad tai bus įvykdyta naujuoju 
biudžetu. Žmonės sustojo pirkę, 
o įmonės — sulėtino gamybą. 
Ypač tai palietė Windsorą. Todėl 
jo atstovas parlamente P. Mar
tin iškėlė šį reikalą parlamente 
reikalauaamas vyriausybę pa
teikti savo finansinius planus. 
Min. pirm. Diefenbaker atsakė, 
kad tuo tarpu vyriausybė nega
linti to padaryti, kad biudžetas 
nebūsiąs pristatytas, o tik kažku
rie jo pakeitimai. Dėl to įvyko 
susikirtimas tarp P. Martin ii

★

Nusikaltusių vaikų skaičius 
l šiais metais padidėjo. Praėjusiais 
metais buvo teisiami 10.315, ku
riu 8.985 rasti kalti; tuo tarpu 
1955 m. tokių buvo 7.025. Apie 
8% neturinčių 15 metų, buvo pa
kartotiniai nusikaltėliai. Iš 8.985 
teismo nubaustų 1.017 buvo mer- 

į gaitės, 7.968 berniukai. 83,9% at- 
Į veju buvo pranešta policijos, 
13,9% — tėvų, giminių, mokyklų, 
* viešosios globos įstaigų ir kt.

klausomybę” — pareiškė pačių 
respublikonų išstumiamas sena- 
torius William-« F.- --Knowland^ 
“Veiksnių pasitarimas kviečia 
sukaupti dvasines ir medžiagines 
jėgas Lietuvos laisvinimo kovai 
tęsti iki visiškos Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės” — skel
biama veiksnių kitoj deklaraci
joj. Tuo tarpu pati tauta de facto 
vis aiškiau priklausė Sovietų 
masyvui, o ją atstovaują veiks
niai — nuo nuotaikų Vašingtone 
ir nuo bendros tarptautinės evo
liucijos.

“Priklausomybė” ir “nepri
klausomybė” Vašingtone, buvo 
praėjusių savaičių tema. Jei ma
žųjų R. ir Centro Europos tautų 
“priklausomybė”, išskyrus Suo
miją. jau ąpniai buvo teoriškai 
ir praktiškai įrodyta nacių ir so
vietų, tai Vašingtone aiškintasi, 
kiek priklausoma nuo kitų pa
saulio tautų privalo būti ta pati 
Amerika ir Europa.

Kai lietuviškai išeivijai palan
kūs senatoriai bei kongresmenai 
kartojo praėjusių šimtmečių 
mazzini-garibaldžio nacionalisti
nius šūkius, kitose kalbose juos 
paneigdami, R. Europos eksper
tas G. Kennan, vis gausėjančiai 
auditorijai kartojo, kad mažos 
tautos ateities neturi. (BBS ra
dijo korporacija paskelbė visoj 
Amerikoj pertransliuosianti jo

125.000 dolerių priteisė Onta
rio prov. teismas jaunam ledo 
rutulio žaidėjui G. Mayor iš Ha- 
gersville, praradusiam regėjimą 
automobilio nelaimėje. Tą sumą 
turi sumokėti A. Klassan, ateivis 
iš Olandijos, nes dėl jo kaltės 
įvyko nelaimė. Pastarasis turi 4 
vaikų šeimą ir tik vidutinį už
darbį pas St. Catharines ūkinin
ką.’ jo automobilis nebuvo ap
draustas ir nukentėjęs Mayor už 
sužeidimą galės gauti iš Ontario 
specialaus fondo $5.000. Tai di
džiausia suma, įstatymo numaty
ta; nuo sausio 1 d. ji bus padvi
gubinta.

200.000 dolerių atsieis televizi- 
zija transliuojant liberalu parti
jos suvažiavimą sausio 14-16 d. 
Apie tiek buvo išleista konserva
torių partijos suvažiavimo tele
vizinėms transliacijoms. Įęai vie
toj Drew partijos vadu buvo iš
rinktas Diefenbaker.

“Lietuva atgaus savo Nepri- Į
! mūsų bendra Niujorke.

paskaitas per BBC radiją Londo

 

ne).' Juk ir nadjų geopolitikas 
prof. E. Lemb ' ' _ 
schichte dės Nationalsocialis- 
mus” mažų tautų “nepriklauso
mybę vadina “absurdu”..

Vašingtono nuotaikos
Vašingtone praėjusią savaitę, 

kaip atrodo iš eilės vertinimų,, 
padėtis blogėjo netiek dėl spau
dos išpūsto “USniko” nesėkmės, 
Floridoj, kiek dėl vis augančios 
Sovietų grėsmės visuose fron
tuose. Prezidentaš-generolas vis 
tenkinosi deklaruodamas JAV 
karinę galybę, kuri tebeįaidUo- 
janti “Amerikos nepriklausomy
bę”. Jis kažkodėl nebesididžiavo 
Amerikos turtingumū (infliaciją 
kiekvienas mato), bet manė, kad 
paskyrus pora miliardų dolerių 
karo pramonei “America first” 
— gali būti išlaikyta. Daug vil
ties dėjo kaikurie į Š. Atlanto 
planuotą Paryžiaus konferenciją 
manydami, kad tai bus tikriau
sias atsakymas sovietams. Visi 
vylėsi pozityvią Adlai Stevenso- 
no, “nepriklausomo” nuo parti
jos, demokratų mąstytojo įtaka, 
šis perspėjęs dėl vyriausybės 
“nerealumo”, prašė prezidentą 
pabrėžti nekarinius Amerikos 
pranašumo bruožus. Bet prezi
dentui užsispyrus remtis kumš
čiu ir doleriu Stevenson, tautų 
priklausomybės viena nuo kitos 
šalininkas, mandagiai atsisakė 
vykti Paryžiun.

Mūsų civilizacija 
pasmerkta?
Amerikai pavojų pramatė jau 

Amerikos orezidentas W. Wilson 
porą savaičių prieš mirtį, padik
tavęs straipsnį, kuriame perspė-

knygoj “Ge-

gabiausi politikai, nei viską nai
kinančios bombos... Marksizmo 
-lenjnizmo jėga ir gyvybingu- 
^^|remiasi ^r^kt anėj'-sŠVįhčSik 
loj ipedžiaginiu gyvenimo reik
lumu. Kaip garsiai mūsų “Ame
rikos Balsas” bešauktų, jis nepri
trauks mums draugų, jei ne
skelbsime masėms ir nesieksi
me patrauklesnių ir įtikinames
nių šūkių už kitus.”

Faktų nežinojimas
Didžiausiu pavojum laikytinas 

tiek mūsų, tiek Amerikos veiks
nių nenoras galvoti realiai. Igno-' 
rantai iš tiesų darosi pavojingi 
pasišovę kalbėti organizacijų, 
net visos tautos, vardu. Gal dėl
to senatorius Knowland patogiai 
išstumtas į Kalifornijos guber- 
natūrą, gal dėlto perdaug sve
timtaučių keistai atsiliepia apie 
Amerikos lietuvių veiksnius. 
Tiesa, kad padėties supratimas 
dar nereiškia galios visai padė
čiai pataisyti. Tačiau ignoran- 
cija, cituojant filosofą Bacon, 
“yra silpnybė, nesugebanti or
ganizuoti prieinamų priemonių 
pasirinktiems tikslams siekti.” 
Lietuva, kaip ir visos tautos da
bar yra priklausoma nuo bend
ros pasaulinės padėties, tačiau 
ignorancija neleidžia pajungti 
visą įmanomą pagalbą, išteklius 
tikslui pasiekti.

Didelio atgarsio susilaukė Olandijos - Indonezijos interesų su
sikirtimas dėl vakarinės N. Gvinėjos. Jis tiek paaštrėjo, kad Indo- ‘ 
nezijos vyriausybė įsakė skubiai išsikraustyti visiems. olandams, 
net ir čia gimusiems, kurie Olandijos niekad nėra matę. Jų yra 
46.000. Vyriausybė jau pradėjo konfiskuoti visas olandų nuosavy
bes, uždraudė jų spaudą ir aviacijos b-vės tarnautojus jau išsiuntė 
Oiancūjon. Komunistų vadovaujamos darbininkų unijos pradėjo 
užiminėti olandų bankus, įmones, verslo įstaigas ir t.t., nepaisy
damos nė vyriausybės perspėji-*----------------------------------------
mo to nedaryti be leidimo. Ma-'

' noma, kad santykiai tarp Olan
dijos. ir. Indonezijos visai nu-x 
j trūks.
I. Konfliktas prasidėjo dėlto, kad 
Indonezijos vyriausybė pareika
lavo Olandiją atiduoti jos valdo
mą vakarinę N .Gvinėją. Iki 1949 
m. visa, dabartinė Indonezija, su
sidedanti iš 3.00 salų - salelių, 
buvo Olandijos kolonija, apiman 

; ti apie 80.mil. gyventojų. Po ilgų 
partizaninių kovų Olandija paga
liau atsisakė suverenumo ir bu
vo sudaryta Indonezijos valsty
bė su keturiom pagrindinėm sa
lom: Java. Sumatra, Borneo, Ce
lebes. Dėl vakarinės N. Gvinėjos 
buvo sutarta, kad jos likimas bus 
išspręstas vėliau atskira sutar
timi. Indonezijos prez. Sukamo, 
bestiprindamas naują valstybę, 
kreipėsi į J. Tautas, prašydamas 
patvarkyti, kad .Olandija sutiktų 
su derybomis dėl N. Gvinėjos. 
JT atsisakė tai padaryti. Tada 
Indonezijos vyriausybė ėmėsi 
prievartos. Olandija įrodinėjo, 
kad N. Gvinėjos gyventojai pa- 
pua, kurių ten yra 775.00Q, esą*

gija ir nenorį būti Indonezijos 
dalimi. Tai paveikė vakariečių 
politikus, bet nepajudino prez. 
Sukamo užsimojimo, nežiūrint 
pasikėsinimo 'prieš jo gyvybę, 
per kurį buvo sužeista 140 asme
nį. Olandija kreinėsi i Š. Atlanto

i S-gos narius prašydama paremti 
jos protestą JTautose. Tuo tarpu 
nežinia kokių priemonių imsis 
Olandijos vyriausybė, bet olan
dų kapitalas Indonezijoj, siekiąs 
$1.400.000.000 vargu ar bebus at
gautas.

Į Jungt. Europos Valstybes
Olandija pagaliau patvirtino 6 

V. Europos kraštų sutartį, lie
čiančią laisvą prekybą ir atomi
nės energijos bendrą gamybą. 
Tai paskutinė valstybė iš ūkinės 
vienybės sutartį pasirašiusios še
šiukės, kuriai priklauso: Belgija, 
Luksemburgas, V. Vokietija, Ita
lija, Prancūzija, Olandija. Nau
jos sutarties dokumentai dar šį 
mėnesį bus atsiųsti Romon ir su
tartis, manoma, įsigalios nuo sau 
šio 1 d. Tai reikšmingas žingsnis 
Jungtinių Europos Valstybių 
linkme. Pagal sutartis, 160.000. 
000 europiečių, palaipsniui nai-

kinant muitus ir kitas kliūtis, 
eis ūkinio apjungimo keliu, kuris 
paruoš pagrindus ir politiniam 
apsijungimui. Prieš 7 metus mi
nėti kraštai subendrino savo 
plieno ir anglių gamybą, o nau
jomis sutartimis atidarė vartus 
naujoms galimybėms, kurios at
eis per 12-15 metų.

Apramino rytiečius
JT gen. sekretorius buvo nu

skridęs į Vid. Rytus raminti įsi
siūbavusių arabų su izraelitais. 
Pirmiausia jis aplankė Jordano 
sostinę Amman, paskui Jeruzalę. 
Čia jam pavyko įtikinti abi pu
ses nesipešti dėl Scopus kalvos, 
kuri yra izraelitų rankose, bet 
apsupta Jordano valdomos teri
torijos. Jordanas buvo uždrau
dęs izraelitams gabenti ton kal
von žibalą, bet gavęs dabar už
tikrinimą, kad žibalas bus nau
dojamas tik šviesai, nusileido. 
Pavyko gen. sekretoriui kai kas 
sušvelninti santykius tarp-Syri- 
jos ir Izraelio,, tarp kurių buvo 
atsinaujinę pasienio susišaudy
mai.

Suomijai 40..metų •
Gruodžio 6 d. Suomija iškil- 

mmgai ats _
somybės 40 metų sukaktį. Ta 
proga Helsinky įvyko kariuome
nės paradas, pirmas tokio pobū
džio po II D. karo. Prezidento rū
muose įvyko priėmimas užsienio 
diplomatams ir savo krašto vei
kėjams. Taip pat buvo pastatyta 
specialiai šiai progai pritaikyta 
opera. Visame krašte ši .sukaktis 
buvo atšvęsta su entuziazmu. 
Tuo tarpu Suomija teturi laiki
nio pobūdžio vyriausybę, kurią 
sudaro nepartiniai asmenys, nes 
partijos nesugebėjo susitarti. Ši 
vyriausybė laikysis iki 1958 m. 
rinkimų, kurie turės nuspręsti, 
kuri partija ar. jų grupė valdys 
kraštą. Vyriausybės padėtis, kaip 
ir viso krašto, sovietų pašonėje 
yra labai netikra, juoba, kad Šuo 
mija II D. karo metu kariavo su 
■sovietais net du kartu. Iki 1917 
m. ji Rusijos imperijos sudėty 
turėjo autonomiją, savo nepri
klausomybę laimėjo ne be pa
stangų. Sovietai ją pripažino 1920 
m. sutartimi, bet vėliau nekartą 
bandė ją sulaužyti. Didžioji už
sienio spauda pastebi, kad Suo
mija sugebėjo išlaikyti savo ne- 
priklyausomybę tik dėl to, kad 
drįso didvyriškai ją ginti.

GEDULAS DĖL NEPAVYKUSIO “SPUTNIKO’
Praėjusį penktadienį Vašing

toną ištiko gedulas — žemės pa- 
Ivdovas su Vanguard raketa, 
užuot išlėkęs į augštybes, užside
gė pakilęs vos porą pėdų ir nu
krito. Raketa, 72 pėdų augščio ir 
45 colių storio, čia pat susprogo, 
o palydovas ėmė siųsti radijo

jo krašta dėl Maskvos revoliu-' signalus. Atsakingieji asmenys 
cinių doktrinų grėsmės: “... jei; Pas^eesą įvykusi techniška 
mūsų civilizacija neatsigaus klaida, 
dvasiškai, ji yra pasmerkta. Ko
munizmas vra iššūkis mūsų re
ligijai, politinėms organizaci
joms. mūsų kapitalistams, vi
siems. kurie myli Dievą ir savo 
kraštą...”

Po 30 metų tą patį kartojo 
“War or Peace” knygoj dabarti
nis užsispyręs Valstybės sekre
torius J. F. Dulles... “Kažkas 
netvarkoj su Amerika... Netu
rime tikro ir dinamiško tikėji
mo! Jo niekas negali atstoti: nei

“Tėviškės Žiburių” kalėdinis numeris 
išeis gruodžio 19 dieną ir tą pačią dieną bus išsiuntinėtas skai
tytojams. Sveikinimus, pranešimus ir kitokią medžiagą pra
šome prisiųsti iki gruodžio 16 d. (pirmadienio). Šio numerio 
skaitytojų prašome nelaukti anksčiau penktadienio ar šešta
dienio, gruodžio 20-21 d.
NAUJŲ METŲ NUMERIS bus spausdinamas ir išsiuntinėtas 
gruodžio 27 d. Į jį medžiagą prašome siųsti iki Kūčių dienos. 
Primename, kad ir betkokie pranešimai, liečia sausio 4-5 d. 
savaitgalį turėtų būti prisiųsti šiam numeriuk

Dėl milijonų niekas nesijau
dina. bet dėl nepasisekimo JAV 
pajuto kartų pažeminimą. Dar 
taip neseniai prez. Eisenhoweris 
kalbėdamas per televiziją prane
šė pirmojo amerikinio žemės pa
lydovo iššovimo datą, norėdamas 
pakelti amerikiečių nuotaiką. 
Deja, valdžios raketa nepaklau
sė. Senatoriai puola vyriausybę, 
o prez. Eisenhoweris pareiškė 
tik savo nepasitenkinimą ir pa
prašė oficialaus pranešimo.

Techniniu ir kariniu požiūriu 
šis nepasisekimas tėra eilinės 
vertės — jų daug būna kiekvie
name išradime. Labai galimas 
dalykas, kad ir sovietų inžinie
riams teko patirti jų ne vieną. 
Tik sovietinėj sistemoj, kur be 
cenzūros neskelbiama, niekas 
anie tuos nĄrasisekimus negir
dėjo. Laisvajame pasaulyje, kur 
žodis vra niekieno nevaržomas, 
žurnalistai persistengė didžiau
siom raidėm skelbdami būsimo 
palydovo iššovimą erdvėn, tar-

tum tai būtų užtikrintas dalykas, rodomoj srity — Aliaskoj ir, jei 
busrastas, grąžinti sovietams. 
Tuo tarpu sovietai savo kaltini
mus tęsia net per oficialią žinių 
agentūrą “Tass”. Giriasi jie ir 
nauju atominiu ledlaužiu bei 
naujai gaminamu sputniku, ku
ris s versiąs vieną toną.

Mokslininko pranašystės
Kai ryšium su sovietiniais 

sputnikais JAV senatas ėmė ty
rinėti krašto pažangą modernia
jame apsiginklavime, liudyti bu
vo pakviesta visa eilė moksli
ninkų ir politikų. Jų tarpe išsi
skyrė vokiečių kilmės atominės 
bombos specialistas Dr. E. Tel
ler. Jo nuomone, sovietai žemės 
palydovų ir raketų srityje pa
žengę ne dėl to, kad išvogę JAV 
paslaptis, o dėl to, kad kietai 
dirbę. Esą, “rusų jaunuolis gal
voja kaip tapti inžinierium, pa
našiai kaip mūsų mergaitės sva
joja kai ptapti filmų žvaigždė
mis. Per ištisas 4 vai. Teller pa
sakojo savo pažiūras į sovietų 
pajėgumą, padarydamas išvadą, 
kad amerikiečių pranašumas yra 
paliestas ir reikia ieškoti išeičių. 
Laukti esą negalima, nes per se
kantį dešimtmetį ar dvidešimt-

(nebuvo laikomas karine paslap
timi). Užuot pakėlę JAV presti
žą, pažemino jį. Net britų laik
raščiai dėjo antraštes: “Oh, What 
a Phlopnik!”, “Ike’s Phut Nik!” 
Tai stipriai padilgino amerikie
čių ambiciją. Vieni guodžiasi 
tuo, kad netrukus bus bandoma 
iššauti naujas palydovas, kiti gi 
ėmė atvirai kalbėti apie Eisen- 
howerio pasitraukimą. Net ir tie, 
kurie NixonUi nebuvo palankūs 
palinko jo pusėn, sakydami esą 
geriau turėti mažiau garsų, bet 
darbingą prezidentą, nei mažai 
ką beveikiantį ligonį. JAV -di
džiojoj spaudoj Nixono vardas 
padažnėjo ir atrodo, kad jo 
žvaigždė netrukus pakils. Jis ra
gina amerikiečius baigti ašaras 
dėl sputniko ir imtis darbo.

Atiduokit sputniką!
Kai vakariečių stebėtojai pra

nešė pastebėję, kad I sputniko 
raketos viršutinė dalis, apskrie
jusi žemę 879 kartus, nukrito ir 
galbūt sudegė, sovietai tvirtino, 
kad ji tebeesanti erdvėje. Staiga 
Chruščiovas, atsilankęs į Suomi
jos atstovybės banketą Maskvo
je, paleido kaltinimą, esą. raket- 
galis nukritęs JAV žemėj, bet 
amerikiečiai atsisakę jį grąžinti. 
Tai nustebino amerikiečius, ir jų 
Valst. Departamentas paskelbė 
nieko nežinąs. Kariuomenei bu
vo įsakyta jo ieškoti sovietų nu-

monių kontroliuoti orą nutrauk
dami lietų ant savo teritorij 
Tuo atveju JAV ir

JAV turinti būti
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Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: mbtams $4.50, pusmečiui $2.50

įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako,
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GEDIMINAS GALVA

Keturiy sukaktuvių akivaizdoje
1958 m. privalome tinkamai 

paminėti šias keturias s sukaktis: 
šv. Kazimiero gimimo 500 m., 
Dr. V. Kudirkos gimimo 100 m., 
Nepriklausomybės atgavimo 40 
m. ir Klaipėdos krašto prisijun
gimo 35 m. Tautinio ir kultūri
nio sąmoningumo prasme šitų 
sukakčių šventiinas yra labai 
reikšmingas. Mes gi privalome 
pagerbti savo didvyrius. Šios su
kaktys tegu suteiktų mums kuo- 
daugiausia atgimimo. Juk šian
die mums taip stinga pasitikėji
mo, idealizmo ir entuziazmo. 
1958 m. Kanados Lietuvių Bend- 

- ruomenėje turi sukilti jubilieji
nė nuotaika ir akcija. Nedelsda
mi (laiko labai nedaug!) pradė
kime intensyviai ir solidariai 
ruoštis viešiems ir iškilmingiems 
minėjimams: akademijoms, pa
skaitoms, koncertams etc.

Šv. Kazimieras (gimęs 1458 
m. spalių mėn. 3 d.) iš visų šven
tųjų lietuviams artimiausias: jo 
seneliai — Jogaila ir Sofija — 
abu lietuviai. Be to, pasaulietis, 
šešiais protarpiais gyvenęs Vil
niuje bei Trakuose, palaidotas 
Vilniaus katedroje. Lietuvos 
globėjas. Neprikl. Lietuvoje bu
vo 13 Šv. Kazimiero vardo baž
nyčių. Keturių Lietuvos miestų 
herbuose šv. Kazimieras yra su 
kryžium ir lelija rankose. Lietu
vių jaunimui ypatingasis globė
jas ir žavingas pavyzdys asme
niu bei dorybėmis. Šį jubiliejų, 
beabejo, rūpinsis kuo iškilmin
giau paminėti visos lietuvių pa
rapijos. Mes pasauliečiai laiky
kime savo pareiga ir per šimt
mečius vienintele tokia mums 
dovanota galimybe uoliai patal
kininkauti ir dalyvauti, ruošiant 
akademijas bei minėjimus su 
menine programa.

Dr. V.- Kudirkos kova prieš 
carizmą, rusų priespaudą ir ru
sifikaciją buvo herojinė. Tauti
niam lietuvių atgimimui jo nuo- 

, , pelnai yra rnffitaiški pTn raštu 
palikimas — kultūrinio lobyno 
dalis. Tačiau mes dr. V. Kudirką 
jau retai beprisimename, o jau
nimas permažai jį tepažįsta (tū
lam paaugliui jis net negirdė
tas!). Ar gali tad nežinomasis 
didvyris šviesti jauniesiems pa

vyzdžiu? Būtinai ir prideramu 
būdu paminėkime dr. V. Kudir
kos gimimo 100 m.'sukaktį! Jis 
juk — didysis kentėtojas ir ko* 
votojas dėl Lietuvos. Jo sukur
tasis Tautos Himnas — ištisa lie
tuvių tautos egzistencinė pro
grama.

Nepriklausomybės paskelbimo 
40 metų sukaktį švęskime VISI 
DRAUGE: jokiu būdu neperski
lę, ne atskirose salėse! 1958 m. 
turi grąžinti mus vienybėm var
dan tos Lietuvos! 40 metų su
kaktį atšvęskime ypatingiau ne
gu- kasmet.

Klaipėdos krašto prisijungimo 
35 m. sukaktis irgi labai reikš
minga: ji neturi praeiti tylomis. 
Didesnėse kolonijose minėjimus 
ruoš Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-ja. Mažesnėse kolonijose, kur 
tos dr-jos skyriaus nėra, turėtų 
ruošti apylinkių valdybos. Kal
bėkime nevien apie Klaipėdos 
kraštą, bet apie- visą Mažąją 
Lietuvą!

Kiekviena šių sukakčių labai 
skirtinga, dėl to ir minėkime vi
sas keturias atskirai. Visos ke
turios teskiepija didesnę meilę 
mūsų tautai ir tėvynei. Minėji
muose įtikinamai atskleistinas 
netik pagerbiamųjų asmeninis 
likimas ir herojika, bet ir aukš
tumas tų idealų bei dorybių, dėl 
kurių didvyriai aukojosi, kovojo 
ir laimėjo. Amžinieji idealizmo 
didvyriai tešviečia mums!

Juozas Kralikąuskas, 
KLB Kultūros ondo< pirm.

Savęs migdymas ir savimi pa
sitenkinimas daug kartų sulaukė 
kerštą Garsieji Atėnai, anuome
tinis meno ir kultūros centras, 
buvo Spartos perblokšti. Dariaus 
nepaprastas gyrimasis ir pasipū
timas prieš pat Issus mūšį Alek
sandro Didžiojo buvo paverstas 
dulkėmis. Romėnų diduomenės 
ištižimas sudarė pagrindą siaus
ti ir laimėti vandalams. Carinės 
Rusijos įsivaizdavimas sulaukė 
daugelio smūgių. Europos 
valstybių prieškarinis užsisklen
dimas trumparegiškume vedė jas 
į pražūtį ir tik JAV įsikišus te
buvo išgelbėtos nuo galutinio su
naikinimo.

Pokariniame laikotarpyje įvy-

tautų buvo naujos tironijos pa
vergtos, nes pasak Mrs. Roose
velt, amerikiečiai dėl jų nenorė
ję kariauti. Laisvų kraštų pa
stangomis buvo padarytas di
eniausias nusikalstamas darbas, 
nes leista jai sustiprėti O tuomet 
sekant lietuvišką pasaką, kaip 
vilko vejamas ūkininkas mėtė iš 
ratų po paršiuką, tikėdamasis 
save ir arklį išgelbėti. Tais par
šiukais buvo laisvosios tautos. 
Vilkas susidorojęs su paršiukais 
toliau genasi ūkininką. Ar čia 
baigsis taip gerai, kaip pasakoje?

Kai vieni įspėja mesti savimi 
pasitenkinimą, kai nelyg dr.; 
George R. Price 11. 18 d. Life 
klausia ko jūs, amerikiečiai, la
biausiai norite: Cadilac, spalvo
tos televizijos aparato ar laisvės? 
Jis kalba apie sukrečiantį pesi
mizmą ir kietavalį apsisprendi
mą. Kiti ramina: meskite įkyrų
jį pesimizmą, sputnikas propa
ganda, mes esame vską gerai nu
matę ir suplanavę, JAV dabar 
galingesnė negu bet kada anks
čiau. O Ch. Wilson žodžiais nie
kas nepakitėjo. Ir kogi daugiau 
betrūksta? Kas kad JAV per

gyvena mažą infliaciją, nes 1955 
m. J. F. Dulles tvirtino, jog Ru
sija esanti ūkiškai pairusi, kad 
jau atsidūrusi prie bedugnės. 
Kam bet ką daryti, jei to paties 
vyro žodžiais komunizmas, kaip 
koks amaras išgaruosiąs?

Ir tuo metu pasigirsta aidelis 
— mes turime 200 atsparos taš
kų, kurie Rusiją pelenais paver- 
sią... Bet aidelio autorius ne
sugeba mintyti ir atsakyti: ar il
gai jas išlaikys amerikiečiai?

Susirūpinimo tarpsnis •
Jei 

žįsta 
bent 
Ohio 
savo
11. 30 d. nurodo: “Rusija yra pa
dariusi nepaprastą pažangą at
skirose mokslo srityse, kad 
mums ir didžiausias pastangas 
dedant vis tiek būsime atsilikę 
bent 5, o gal 10 -metų”.

Toliau dr. Howard L. Bevis 
prezidentui nurodo: “Rusija tu
ri gerai tvarkomą ir energiškai 
vykdomą mokslinę programą lai 
mėti ūkinėje, politinėje srityse, 
o moksle vyrauti pasaulyje. Vi
sai aišku, kad sovietai deda visas 
pastangas įsigalėti pasaulyje pa
naudojus mokslinį perversmą”.

Šis grėsmingas įspėjimas te
sako, kad galvojantieji toli ne
patenkinti prezidento užliūliavi
mais, jog sovietai puldami save

oficialūs sluogsniai pripa- 
raketų srityje atsilikimą

universiteto prezidentas 
rašte prez. Eisenhoweriui

Jokia pasaka neturi tokios 
įtampos, kaip pastarieji 12 metų. 
Jokia fantazija negali sukūrti 
imperijos iš atsilikusio krašto, 
kuris buvo arti prarajos. Jokią 
vaizduotė nesukurs įvykio, kad 
vispusiškai atsilikęs kraštas per 
12 m- pralenkia naujos civiliza
cijos centrą. Jokia pasaka mums 
nepavaizduos gobšaus pasaulio 
aklumo, net tuo metu, kai nau
joji hidra auga ir visur deda 
kiaušinius savo įtakai sustiprin
ti. Ar ne taip elgėsi anoji civi
lizacija, anoji aukso veršio gar
bintoja Roma, kai jos pasienyje 
barbarai per 12 metų jėgas telkė 
ir maištavo? Ar ne taip buvo 
Anglijoje ir Prancūzijoje 1938 
m.., kai Winston Churchill taria; 
”1938 m. buvę trūkumai ir atsi-; 
plikimas- apsiginklavime pateikia 
; aštrius žodžius kaltinti vakarines

Kas gali užtikrinti, kad šian
dienykštė padėtis nėra tragiš- 
kesnė už anuometinę, kai Hitle
ris tarėsi galįs užtektinai apsi
ginkluoti per nepilnus 5 metus?

Dr. Price pašaipiai taria, esą, 
yra galimybė padėčiai pagerinti: 
siųsti į Rusiją geriausius base
ball žaidikus ir televizijos žvaigž 
dės, ę iš ten gauti pakaitai ge
riausius mokytojus ir Mokslinin
kus.

JAV stovi nepaprastų bandy
mų akivaizdoje. Ar jie bus taip 
jau lengvai laikomi, kai asmens 
gerbūvis statomas augščiau vi
suotinio gerbūvio, o dabartiniai 
įspėjimai tik nepilnai supranta
mi?

Reikia apgailestauti, kad ir 
mūsojoje spaudoje kaikieno pri
mesti rašėjai bando vaikų išdai
gomis mus nustebinti, užuolan
komis pilsto nuodus į lietuvių 
tautais karčiąją taurę.

12 tobl. .25c 48 tabl
120 tabl $1.39

Nuo žiauriu skausmu * 

tontine
A PftOOUCT OF BAYEt
BAYER GAMINYS

Suteiks skubų, ilgo t trunkantį 
skausmų ntiramininig — taip 
pat lengvai pakelio žmogaus 
nuotoikę.
Teikia greitų pagalbų nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
mo, tšiįas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

As bandžiau nužudyti Stalina
Iš karto aš atpažinau Stalinų. 

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...

(Pabaiga).

su nuostaba galvojau, kodėl jo 
bomba nesprogo. Gal kas buvo 
ją palietęs? Atsikabinęs iš po 
baltinių savo bombą ištraukiau.

Ką rašo kiti?
“Rikiavimo ir susiklausymo” 

tradicijas, atrodo, pirmiausiai 
tiktų tęsti “Dirvai”. Ji betgi da
bar dažniausiai rūpinasi, kaip 
pateisinti “nesirikiavimo” bei 
oartizaninio veikimo reiškinius. 
Dirvos Nr. 47 spausdinama iš
trauka iš L N T pirmininko V. 
Rąstenio kalbos^Bostoųę tauti
ninkų suvažiavime, ištraukos 
paskirtis įrodyti, kad jeigu kiltų 
karas, tai kariaujantieji esą nei 
klaustųsi kokio mūsų komiteto, 
kaip kariauti, nei mes gautume 
progos pasiekti kraštą su kokio
mis nors informacijomis. Esą,

Įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. J A. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv.gryno svorio.
Prašau rašyti ar skambinti ir rei^alautijmusų plataus ir turiinn-

Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
STANDARTNIAI SIUNTINIAI:

3. 2 košt, orbo lengv. mot. poltoms vil
nonė medžiogo 6 yrd.

4 košt. vyr. viln. medžiogos 14 yrd. 
2 vyr. poltoms vilnonės medž. 6 yrd. 

pomušolo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piouti peiliukas su deimantu

1.2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos 

pamušalo 
šerines /kliįonkės/

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

Iš viso už $70.60

2. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.
2 poltoms vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiogos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiogos 8 yrd.

pomušolo 10 yrd.
Šerinės /kliįonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $157.90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /kl ijonkės/

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

Iš viso už $112.60 Iš viso už $72.30
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyt. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairias vaistus, dantims taisyti įvairias medžiasa*, siuva
ma* mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžiu*, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias 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 

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jutę sudarytu!, opdr. rūbu, avalynės, vaistų ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyvenų ne Toronte, go U savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siuntinius 

siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų pranešimų.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams

Iš viso už $112.60

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vok ryto iki 7 vaL 
vakaro. Šeštadieniais —* nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vok.

x Sav. A. Kahiza

jei dabar ir kažin kaip besiruoš- 
tume, kiek beplanuotumėm, 
“vistiek iš anksto negalėtumėm 
numatyti, ką tada reiktų į Lietu
vą pranešti, kaip mokyti bei ką 
patarti.” Esą, būtų nerimta “ti
kėti, jog viskas, ko mums to
kiam atvejui reikia, tai tik, kaip 
mėgstama sakyti, “yieningos\ va
dovybės pasirengusios kritišku 
momentų vadovauti lemiamai 
tautos kovai dėl laisves.” Tokia 
vieninga vadovybė “teorijoje 
idealus ir svajotinas dalykas”, 
bet ta idėja esą netikslu pasi
kliauti, jei ji būtų ir nesunkiai 
įvykdoma, nes “karo atveju var
gu ar kokia mūsiškė vadovybė 
kam nors reikšmingiau galėtų 
vadovauti.” Esą, greičiau kam 
nors iš lietuvių atsitiktinai galį 
pasitaikyti progų padaryti ką 
nors. Dėl to esą svarbu kiekvie
nam būti pasiruošus tokią progą 
išnaudoti ir, ką kas pajėgs, at
likti. Tokiems atvejams pasiruo
šiant reikią pažinti Lietuvos pro
blemas, žinoti pageidaujamus jų 
sprendimus, žinoti dabartinę 
Lietuvos medžiaginio ir dvasinio 
gyvenimo padėtį bei būti pasi
ruošus techniškai perduoti tin
kamas pažiūras į Lietuvos rei
kalus — gerai mokėti gyvena
mojo krašto kalbą. Šių sugebėji
mų ugdymas ir esąs svarbiau
sias uždavinys pasiruošimuose.

Bendra iš to viso išvada aiški: 
bendra vadovybė nei ne būtina, 
o daug svarbiau individo pasi
ruošimas. Gaila, kad p. V. Ras
tenis neatsakė dar vieno iš. jo 
tezės (sakykim, ; teisingos) ’ iš
plaukiančio Idaušimo,- būtent ar 
viena vadovjfiė įlenktų ar-pa
dėtų p. Rastenio pageidaujamo 
pobūdžio pasiruošimui ir kas 
kiekvienam galėtų padėti pa
siekti “pageidauįamų sprendi
mų žinojimą”? Pagal p, R. nei 
tam vieninga vadovybė nereika
linga. Tuo tarpu tame pačiame 
“Dirvos” numery E. Čekienė sa
vo reportaže iš to paties tauti
nių organizacijų suvažiavimo 
Bostone, aptardama V. Izbicko 
paskaitą, rašo, jog referentas 
kalbėjęs ir apie štai ką: “Kas da
rytina lietuviškai vienybei at
statyti? Ar politinės grupės ne
galėtų susitikti pusiaukelėj ir 
apjungti visas politines pajėgas 
dirbti savam kraštui...” Ar ne
išeina, kad Izbickas čia nesilaiko 
p. V. Rastenio teorijos ir vienin
gą vadovybę vertina?

Otava. — Dabartinės Lenkijos 
atstovas Otavoje M. Sieradzki 
pradėjo spausti Kanados vyriau
sybę, kad grąžintų Quebece ir 
Otavos banke saugomas brange
nybes. Jis remiasi vieno laikraš
čio paskelbta žinia, kad Kanados 
lenkų organizacijos veik visos 
pasisakę už grąžinimą. Kiti prieš 
tai protestuoja ir teigia, kad to
kio pasisakymo nebuvę, kad anas 
laikraštis viską sufabrikavęs.

Helsinkis. — Suomijos vyriau
sybė nutarė atšaukti savo 250 
vyrų karinį dalinį iš JT kariuo
menės Vid. Rytuose.

žodžiams, kodėl JAV nepadarė 
atitinkamo spaudimo į Rusiją, 
kai dar ji neturėjo atominės 
bombos ir pastarųjų išradimų, 
kad pasitrauktų iš Pabaltijo ir 
visų kraštų, kurie nūdieną ko
munistų pavergti ir “laisvai” įsi
jungė Maskvos imperijoje? Ko
dėl buvo sulaukta katastrofinio 
pralaimėjimo ne tik Kinijoje, 
kai saloniniai bolševikai Va
šingtone šnibždėjo -— ten komu
nistai — ne komunistai, o tik re
formatoriai, kurie norės preky
binius santykius su JAV palai
kyti? Kodėl nuniokota Korėja 
palikta suskaldyta, kodėl Indoki
nija padalyta, kodėl šiandieną 
vis aštriau bruzda komunistai at
skiruose nekomųnistų valdomuo
se Azijos kraštuose? Kam gi Bul
ganin grumoja /Tųrkijai, kurios 
ambasados MaAvoje priėmime 
dalyvavo? Ar-laikytina JAV ir 
vakariečių pasaulio laimėjimu 
dabartinė padėtis Artimuose Ry
tuose ir net Šiaurės Afrikoje?

Kaikas pasakys — politika ne 
labdarybė. JAV lengvai gali' 
skelbti tautų išsilaisvinimo prog
ramą, bet ranka į viską numoti. 
Taip neleistina elgtis net netu
rint' grėsmingos valstybės. Ga
lima iššaudyti Mau-Mau vadus, 
galima karti kipriečius, galima 
išnaudoti alžiriečius, bet viskam 
yra saikas. Didžioji Britanija per 
trumpą laiką liko Mažąja Bri
tanija, kuri šiandien viena ne
pajėgi vadinamos savo imperi
jos ginti. Kurį metą galima gy
venti Andersono ar Hauffo pasa
komis, tačiau tikrovė kartais prą 

pasakas, ku- 
tetinka.

įėjau, atrodė, tvarkoje.
Vasylius atsistojo, paėmė bom

patraukė mygtuką ir kiek gale-

krūvos. Skaičiavome: vienas, du 
trys> keturi, penki, ir nieko... 
nesprogo ir ši. .

neša ir seniausias 
rios, deja, vaikams

ir taikydamiesi prie ūkinių ve
žimų pasiekėme Besarabiją'

Pagalįąu Vasyliąus žaizda taip 
pablogėjo, kad turėjome apsisto
ti pas vieną moterį trobelėje iki 
jis pasveiks, kad galėtume ke
liauti toliau. Pradėjus jai klau
sinėti įvairių klausimų, pajuto- 
me, kąd jau pats laikas ir iš čia 
pranykti

Be sunkumo perėjome Rumu
nijos sieną ir po kiek laiko pasie
kėme Karpatų kalnus. Čia paju
tome visišką laisvę miškų tylo
je, tačiau vis dar turėjome sau
gotis, nes ir čia rusai ieškodavo 
pasislėpusių partizanų.

Ir taip, pagaliau, pasiekėme 
Čekoslovakiją: Pakelėje radę 
žmoniškesnes msų uniformas^ 
persirengėme, kad atrodytame 
šiek tiek panašiau į žmones.

Gegužės pradžioje pasiekėme 
Prahos priemiesčius, tik ką už
imtus rusu kariuomenės. Žmo
nės šoko gatvėse kartus su rusų 
kareiviais.

Vienoje miesto aikštėje stebė
jome varomus vokiečių karei
vius į rusų belaisvę rankomis 
virš galvų surištomis. Įniršę 
žmonės puolė ant jų, tik rusai su 
durtuvais galėjo juos apginti 
nuo, žmonių įniršimo. Tuo mo
mentu pajutau visišką Vokieti
jos pralaimėjimą.. Kas dabar bus 
su mumis? Kur dabar eiti?

Aplenkdami žmonių minias 
ėjome pirmyn, kol pamatėme 
naujutėlį vokišką džipą^su švie
žiai išdažyta rusiška žvaigžde, 
sustojusį prie vieno namo. Mūsų 
nustebimui jie paliko raktus mo
tore. Aš pagriebiau Vasyliui už 
rankos ir mes atsidūrėme džipe. 
Užvedžiau motorą ir pilnu gazu 
pro žmonių minias, spaudėme iš 
miesto, palikdami žmones šo
kančius iš džiaugsmo, kad karas 
jau pasibaigė.

Važiuojant aš kalbėjau Vasy- 
liui: _

— Jei jau karas pasibaigė, tai 
geriau pasiduoti amerikiečiams, 
nei žūti rusų naguose.

Jis buvo taip sukrėstas pasku
tinių žinių, kad nieko neatsakė.

Pasiekus mišką jis paprašė su
stoti. Išlipęs jis nuėjo į mišką.

buvo. Jei jis pabėgo nųb mūsų 
slaptoji policija vistiek bus jį 
sutvarkiusi. Vasylius būgštavo, 
kad vogdamas sunkvežimį jis 
galėjo papulti į rusų rankas ir 
dar gali būti priverstas mus iš
duoti.

Mes turėjome veikti kuo grei
čiau. Bet kur mums eiti?
: Tik vienas atsakymas tebu
vo: atgal į Vokietiją. Vasylius 
turėjo palikti šeimą ir savo ge
rą draugą Paramanovą jų liki
mui. Juk jis negalėjo pasilikti, 
nei jų drauge su savimi pasiimti.

Nuo čia ir prasidėjo mūsų ilga 
ir varginga grįžimo Vokietijon 
odisėja.

Naktimis ėjome, o dienomis 
miegojome, užtruko net visa- sa
vaitė, kol pasiekėme Sevastopo
lį. Visą tą laiką mano draugas 
kentėjo baisius krūtinės skaus
mus. Nebuvo įmanoma pakeisti 
nei žaizdos aprišimo, nei jokių 
vaistų nebuvo kur gauti. Tačiau 
jis nei kiek nesiskundė ir kant
riai ėjo neatsilikdamas nuo ma
nęs..

Pasiekę pajūrį užtrukome ke
lias dienas, kol pavyko papirkti 
vieną jūrininką, kuris paslėpęs 
mus davežė iki Odesos.

Nuo ten išėjome į kelią. Mū
sų uniformos pasidarė tokios 
purvinos, kad nedrįsome stabdy- Išgirdęs šūvį supratau, ko jis 
ti kariškų sunkvežimių pavėžėti ten buvo nuėjęs. Nubėgau ieško-ten buvo nuėjęs. Nubėgau ieško-

KOMUNISTINĖ VISKO BAIMĖ
Sovietų Sąjunga 

nukreipė į savo karinę galybę. 
Tą galybę — kelių milijonų ar
miją su patrankomis, tankais, 
atominiais bei raketiniais gink
lais. jie dažnai demonstruoja ir 
grąsb laisyAni pasauliui. Jausda
miesi tokie galingi attb&o,*'rle&4 
retų nieko bijoti. Bet yra begali
niai bailūs. Jie labiau išsigąsta 
kiekvienos smulkmenos, negu 
zuikis lapo šlamėjimo.

Šiuo metu sovietai leidžia siųs
ti pakietėlius nuskurusiems so
vietų užgrobtų kraštų gyvento
jams. Nemalonu jiems prisipažin 
ti, kad jų pavergtuose kraštuose 
žmonės labai nuskurę, bet tiks- (šaulio žmonių skurdą, 
las pateisina priemones. Jie nori 
prisirinkti dolerių, kurie jiems 
labai reikalingi. O tie doleriai 
jiems sumokami muito pavida
lu. Kai siunčiami pakietėliai, 
tenka leisti siųsti ir laiškus, nors 
už juos muito imti nepatogu. Už 
laiškus jie atsigriebia iš savo 
vergų. Nors sovietinio rublio

visą dėmesį
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vertė skaitoma tik keturius kar
tus mažesnė už dolerio, bet už 
laiškus jie ima vienuolika kartų 
brangiau, negu siunčiant laiškus 
iš Kanados ar JAV. Kad ir lei
džiama siųsti laiškus, bet ne vi
sus juos bolševikai išleidžia iš jų 
pavergtų kraštų, ir ne visi laiškai. 
pasiekia adresatus, kurie gyvena 
bolševikinėje vergijoje.

Vienas lietuvis pasiuntė laišką 
savo broliui. Jame buvo pažy
mėtą, kad Kanadoje daugumas 
darbininkų turi nuosavus auto
mobilius. To laiško adresatas ne
gavo, nes tokie laiškai griauna 
jų propagandą apie Vakarų pa-

Kitas tautietis pasiuntė laišką 
į Sibirą savo senai motinai. Jo 
mažos dukrelės, lūpų pieštuko 
pagalba, per tą laišką pasiuntė 
bučkius savo vargstančiai sene
lei. Senelė to laiško negavo, nes 
tų mažų lūpyčių ženklai ant laiš
ko gali sugriauti galingą Sovie
tų Sąjungą. Ar yra pasaulyje 
didesnių bailių už sovietinius ko- 

1 munistus?
Bolševikai bijo patys, laiko 

baimėje ir visą pasaulį, nes jie 
ruošiasi visą pasaulį pasigležti 
sau. Baimėje ir skurde laiko sa
vo krašto gyventojus. Baimėje 
gyvena ir patys sovietiniai ko
munistai, neišskiriant nė pačių 
viršūnių. Kad ir didieji sovietų 
komunistai labai biįo. tuo neten
ka abejoti. Kai Stalinas ritino 
savo draugų galvas ar negalėjo 
bijoti Berija, Dekanazovas ir ki
ti? Kai Berija žygiavo pas nu
nuodytą Staliną, ar negalėjo bi
joti Malenkovas, Molotovas ir 
kiti? Kai Malenkovas, Moloto
vas, Kaganovičius ir kiti keliavo 
į Sibiro užkampius, kur greičiau

mirs “širdies liga”, ar negalėjo 
bijoti marš. Žukovas? Ar negali 
dabar bijoti Chruščiovas, Bulga
ninas, Vorošilovas ir kiti? Kas ži
no. kas Kremliaus soste sėdės po 
metų, kitų ar keletos?

Komunistai sukūrė tokią val
dymo sistemą, kurioje didžiau
sioje baimėje .gyvena ne tik jų 
pavergtieji žmonės, bet ir įie pa
tys. J. V.

Lenkijoje nuteisė čekistus
Neseniai Lenkijoje prie užda

rų durų buvo nuteisti trys buvę 
saugumiečiai apkaltinti vykdę 
teroro veiksmus 1949-1953 m. 
Teisme nei kartą nebuvusi pa
minėta Gomulkos pavardė, ta
čiau kaip tik tų saugumo virši
ninkų laikais Gomulka tris su 
puse metu buvo kalinamas. Kaip 
teroro auka buvo minimos gen. 
Spychalskis ir demokratų parti
jos vadas Lachowicz. Liudininkų 
buvo išklausyta apie 100, kurie 
visi kaltinimus patvirtinę, o kaž
kurie dar parodę kankinimų 
ženklus ant savo kūno. Liudinin
kų tarpe buvo ir buv. žymių ko
munistų, jų tarpe buvęs įtakin
giausias Lenkijos politibiuro na
rys Berman ir saugumo ministe- 
ris Radkiewicz.

Du iš kaltinamųjų nuteisti 15 
metų, trečias 12 m.

ti jo, kad galėčiau gal dar su
teikti pagalbą. Buvo jau pervė- 
lu. Gulėjo jis be jokių gyvybės 
žymių. Šį kartą jis nebegalėjo 
pernešti. Išgirdęs paskutinius 
įvykius pasidarė sau galą.

Nenorėjau aš jo palikti miške 
nepalaidoto. Bet ką aš galėjau 
padaryti tokiose sąlygose?...

Įsėdęs į džipą, spaudžiau to
liau amerikiečių pusės link. Pa
galiau, mano nustebimui, prie 
vienos kryžkelės pastebėjau ma
šiną prisėdusią karių su ameri
koniškais šalmais. Pamatę ma
no džipą su rusiška žvaigžde, jie 
su džiaugsmu sustabdė, apsi
kabindami bučiavo, kratė ran
kas iš džiaugsmo svaiginami 
karo pabaigos žinios, laikydami 
mane tikru rusu. Vaišino jie 
mane degtine, cigaretėmis ir šo
koladu, kas mane taip atgaivino 
po tiek klajojimo dienų.

Tik vienas iš jų šiek tiek mo
kėjo rusiškai. Vokiečių kalba ne
turėjau sunkumo susikalbėti su 
qais. Jie sakėsi paklydę važiuo
dami į Miuncheną ir benzinui 
pasibaigus turėję vieną mašiną 
palikti pakely, todėl prašė ma- 
jięš gal aš dalį jų galėčiau pavė
žėti. '■

Su džiaugsmu sutikau, nes tai 
buvo man geriausias pasas į 
laisvę...

Apie šeštą valandą ryto pasie
kėme Miuncheną. Prie Marien- 
platz atsisveikinome. Palikęs 
džipą, aš kelias valandas be tiks
lo vaikio j ausi po pustuštes mies
to gatves, sukeldamas baimės 
praeiviams, kurie stebėjosi ma
no rusiška uniforma. Ieškojau 
būdo kuo greičiausiai nusikraty
ti šiais rūbais. '

Pamatęs vyresnio amžiaus 
žmogų vieno namo tarpdury, 
prisiartinau prie jo su prašymu. 
Sakiausi esąs vokiečių kareivis 
pabėgęs iš rusų nelaisvės. Nors 
jis su įtarimu žiūrėjo į mane, bet 
įtikinau jį, kai pasakiau savo da
linio vardą ir dalinio vado pa
vardę. Įsivedė jis mane į vidų.

Kai išėjau iš jo namų, buvau 
pasipuošęs pilkomis kelnėmis, 
baltais baltiniais ir rudu paltu. 
Jr oras atrodė toks tyras ir pil
nas laisvės, nors kišenėj neturė
jau nei vieno pfenigio, nežinojau 
kur gausiu sekančius pietus ir 
su prieš akis stovinčia netikra 
ateitimi nugalėtos Vokietijos. 
padangėje. )

Tačiau jaučiausi laimingas, 
galėdamas būti laisvas nuo visų 
pergyventų pavojų, baimės ir 
nepasisekimų, kuriuos patyriau 
nuo įstojimo savanoriu į “specia
lią tarnybą” Friedenthalyje.

Sulietuvino SPS.

Alyvos krosnių va 
iymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymų. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER

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

Sovimnki ANELE {LEKIENE

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į *

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinktinas. — Prieinamos kainos.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ava) Telef. EM. 8-6576
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“Paramos” Lietuvių Kredito Kooperatyvo Toronte reikalų vedėjas 
p. Petras Šeruas įteikia p-įei Sigitai Skirgailaitei 1000-tąją nario 
knygelę

Dar nesuėjo penki metai, kai 
Toronto lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama” įsisteigė ir įra
šė pirmąjį narį. Šiandien “Para
ma” jau turi tūkstantį narių su 
apie $400.000 indėlių. Daugelis 
Toronto lietuvių suprato, kad ge
riausia vieta Toronto lietuviui 
laikyti santaupas ir reikalui 
esant pasiskolinti yra “Parama”, 
kur už indėlius mokamos ne tik 
augštesnės palūkanos, bet dar ap 
draudžiama ligi tūkstanties dole
rių indėlininko gyvybė už tai

neša savo santaupas jaunimas. 
Paminėtina, kad “Paramos” 
tūkstantoji narė yra 13 skyriaus 
mokinė Sigita Skirgailaitė. Sigi
ta yra ketvirtas Skirgailą šeimos, 
narys turįs “Paramoje” sąskaitą. 
Toronto lietuvių šeimoms sekti
nas pavyzdys: jaunimas pratina-, 
mas taupyti ir, įvedus į lietuviš
ką įstaigą, surišamas'su .lietuvių 
visuomene. “Ęarama” džiaugtų
si tupėdama visą Toronto lietu
vių jaunimą savo narių tarpe. 
Tebūnie tūkstantoji narė Sigita

nieko nemokant. Ypatingai ten- gražiu pavyzdžiu kitiems lietu
ką džiaugtis, kad “Paramon” at- viams. ’ J. Št.

Skaitant tam tikrus lietuviš
kus laikraščius susidarai vaizdą,

J. Radzevičius apie kelionę į Lietuvą LIETUVIŠKI KOMENTARAI
(Pabaiga) I Naujam Vilniui, kuris bus nau

jas, gražus ir modemiškas. Ji
sai net mane užprašė atsilankyti 

: pas jį ir. jis parodysiąs Naujojo

AL GIMANTAS
jog jie nori, kad Lietuvoj būtų daiktus jie gamina ir tikisi tnun- , -- 
labai bloga. Kodėl? Ir dar skaito pu laiku, kaH daugiau žmonių !^nl?įus įarSį to jisaT^į- 
save karštais patrijotais. Kada iu tiirūti Qu iriioVtriAna • P ’ * P
delegatas pasako, ką jisai matė 
gero Lietuvoj, tai jie sako, kad 
tu meluoji, bet pasakyk ką nors 
kad ten negera, tai tuč tuojau 
rašo į laikraščius ir dar visaip 
iškraipo, dešimteriopai prideda, 
Kas net nebuvo sakyta. Matyti, 
kad fantazija dirba šimtu pro
centų. -

(Mums gi atrodo, kad blogo
sios pusės iškeliamos svar
biausia tam, kad būtų atsvertas ■ (vy reįkėjo įdėli l<Mums
ooisevikmes propagandos nuola- Į sakė vad^vai^ nes kas gi
tirus tnūbijimas apie Sovietines -k kad Tamsta ar Tams 
santvarkos laimę. Tarnsta p. R-> tos kelionės draugai gaktų spręs- 
buvai Lietuvoje, matei kiek ten! 
skurdo, vargo, neteisybės, ma
tei kolūkių baudžiavą, o visdėl- 
to duodi savo vardą rusų bolše
vikų Lietuvon atneštai vergijai 
ginti. Ar šį straipsnį Tamsta pats 
rašei,. mes nežinome, Tamstos 
U---—, — — — --------
stiprus, tad galima būtų abejoti. 1 yra koks susibūrimas kur nors,

galės jų turėti. Su kiekviena die- ‘ 
na gyvenimas tenai gerėja.

(Čia tiko pridėti: “Taip mums 
sakė vadovai”. Nes patys gi tams 
tos to gerėjimo negalėjot pajusti. 
Ar ištikrųjų ten visi sotūs ir ap
sirengę, visi Kanados lietuviai 
žino iš laiškų. Red.).

Mokslas stovi daug augščiau 
už mūsų, turi daug gerų mokyk
lų ir jaunuomenė turi daug ge
resnes sąlygas mokslo pasiekti, 
negu kad pas mus.

ti apie krašto mokslo pažangu
mą ar atsilikimą. Kad bolševikai 
taip skelbia, tai niekam ne nau
jiena. Red.).

Lietuvoj yra daug kinų, teat
rų, turi labai gerų dainininkų ir 
muzikantų ir abelnai žmonės la- 

' parašas rodo, .kad nesate rašte , bai myli dainas ir muziką, jeigu 
stiprus, tad galima būtų abejoti.: yra koks susibūrimas kur nors, 
Bet mes visiškai tikri, kad kaž- tai jau be dainų neapsieis, 
kas šį straipsnelį jau mašinėle Fabrikų Lietuva niekuomet 
perrašytą dar taisinėjo. Ir štai tiek daug neturėjo, kaip kad da- 
šitos pastraipos pradžioje žodžiai bar. Fabrikai gerai įtaisyti ir tu- 
“tam tikrus” (laikraščius) yra H visas modemiškas mašinas, 
ne Tamstos įrašyti. Vadinasi Jos yrh aptarnaujamos lietuvių. 
Tamsta turėjai patarėjų ar va- _ 
dovų. Jų taisymų pėdsakų yra 
ne vienas Tamstos prisiųstame 
rankraštyjfe. Mes netikime, kad 
Tamsta stoji ginti rusų bolševi
kų atneštos vergijos be sąžinės 
išmetinėjimų, kai prisimeni, ką! 
iš tikrųjų ten matei. Red.).

Daug kas mums grįžus klausė: 
‘‘Pasakykite, kaip ten žmonės 
gyvena?” Iš to, ką tekd matyti 
galiu tik tiek pasakyti, kad Lie
tuvoj niekas dar taip gerai negy
vena, kaip Kanadoj ar Amerikoj, 
.nes tenai dar daug ko trūksta, 
riorš: krautuvėse yra visko*— 
maisto, drabužių ir avalynės. 
Žmonės yra pavalgę ir apsiren
gę'. Kaikurių prekių kainos yra 
perėugštos. Jie neturi kolkas tiek 
'daug automobilių, radijo apara
tų, televizijų, skalbiamų mašinų, 
bet jau dabartiniu fnetu tuos

Fabrikų Lietuva niekuomet

KUO NUSIKALTO MARŠALAS ŽUKOVAS
Sovietų spauda paskelbė ko-.rybų sąjungos komunistų parti-! G. K. iš prezidiumo narių bei iš 

munistų partijos centro komite- ------:J-----  1—n'c 'Lr'D r'v
to nutarimą apie pagerinimą po
litinio darbo tarybinėje armijo
je ir laivyne. Ten tarp kitko sa
koma apie Žukovą šitaip:

“TS KP Centro Kom. pastebi, 
kad pastaruoju metu buvęs gy
nybos ministeris drg. Žukovas G. 
K. pažeidė giikluotų pajėgų va
dovavimo leninius partijos prin
cipus, vedė liniją siekiančią suar
dyti partinės organizacijos, polit- 
organų ir karinių tarybų darbą, 
siekiančią panaikinti CK bei va
dovybės armijos ir karinio jūrų 
laivyno vadovavimą bei kont-

jos vaidmuo.
Partija ir vyriausybė augštai 

Įvertino drg. Zukow G.’K. nuo
pelnus suteikdama jam sovietų 
sąjungos maršalo titulą, apdova
nodama daugeliu ordinų. Jam 
buvo parodyta didelio politinio 
pasitikėjimo: XX partijos suva
žiavime jis buvo išrinktas TS KP 
CK nariu, CK išrinko jį kandi
datu CK prezidiumo, o vėliau 
TS KP CK prezidiumo nariu. 
Tačiau drg. Žukovas G.K., trūks
tant jam partiečio savumų, ne
teisingai suprato šį augštą jo 
nuopelnų įvertinimą, neteko par
tinio kuklumo, kurio mokė mus

Didžiosios paslaptys
Nepaprasto* saugumo skraiste papildomos pajamos 

yra apsuptos ne tik amerikinės

Atlikę laikraščiai —

yra apsuptos ne tik amerikinės Kad kaip turtingas šis kon- 
ar sovietinės atominės paslap- tinentas, kad ir kaip daug įvai- 
tys. Yra stropiai saugomų pa- d,ar galUniĮ 
slapčių ir Amerikos lietuvių fy-!
veSnUe. Šiai, sakysime, mfiu i 
laikraščių tiražas. Kažin, kodėl 1 ‘ a ‘
jau toks slaptumas? Ne papras
tas smalsumas, bet neretai tik 
nqras sėkmingiau bendradar
biauti, laikraščių bendradar
biams labai padėtų, jei jie ži
notų, kiek vienoje ar kitoje vie
toje yra to laikraščio skaitytojų, 
gal, bent apytikriai, būtų pateik
ta ir kita panaši statistika. Bend
ram orientavimuisi tokios žinios 
labai padėtų. Teko girdėti juo
kaujant, kad tūlo laikraščio ad
ministracija taip saugojanti tą 
paslaptį, kad net ir savos redak
cijos nariams vengianti suteikti 
tikrų skaičių.

-Laimei, kiekvienų metų spa
lio mėn. pagal įstatymą, visi pe
riodiniai leidiniai, be kitų rei
kalaujamų žinių, turi išspausdin
ti ir leidžiamų egzempliorių 
skaičių. Įdomu buvo sekti tuos 
pranešimus. Kad ir ne taip ryš
kioje vietoje išspausdinti, vis- 
dėto jie galėjo rūpestingesnio 
skaitytojo dėmesį patraukti. Iš 
tų žinių sprendžiant, kaikurie 
lietuviški laikraščiai, pasirodo, 
netaip jau blogai laikosi, nors, 
kaikurių, deja, tiražas tikrai la-ĮH 
bai negausus, stebėtinai mažas.! Šventėms -

■ Tiesa’, kaikurie laikraščiai tam; lietuviška dovana
tikrais sumetimais skelbia tiražą Džiugu, kad spaudoje vis daž- 
žymiai jį padidinę. Gi angliškoje | niau pasitaiko balsų, kad artė- 
amerikinėje spaudoje, kažkodėl, jančių šv. Kalėdų proga, lietu- 
matome visiškai skirtingą pro- viai savo artimiesiems pradžiu- 
cesą. Joje net su pasididžiavimu ginti teperka tik būdingas it 
skelbiama, kuris laikraštis turi! 
tokį ar kitokį tiražą, kuris yra 
daugiau skaitomas, kurio dau
giau leidžiama. Tas kaip tik pri
sideda ir prie geresnės rekla
mos, daugiau naujų prenumera
torių verbavimo. Nejaugi taip 
elgdamiesi amerikiniai laikras-

sakė:
— Pas jus žmonės gerbia ir 

įvertina tiktai dolerį, pas mus 
žmonės gerbia senovę ir ja di
džiuojasi ir kad mums mūsų is
torija yra brangesnė, negu kad 
jūsų doleris”.

Kitas pasikalbėjimas su viena 
aptarnautoja. Jinai man pasakė, 
kad neapkenčianti žydų, lenkų ir 
rusų ir džiaugėsi, kad žydai ir 
lenkai apleidžiu Lietuvą, o taip
gi rusai daugumoj išvažiuoją iš 
Vilniaus. Jinai nori, kad Lietu
voj tik vieni lietuviai bebūtų. 
Aš tada sakau, kad, kiek man te- 
ko girdėti, Vilnius per visą savo 
istoriją nebuvo toks lietuviškas, 
kad kaip dabar yra. Jinai atsakė:

— Gal būt.
Tada aš jos užklausiau:
— Ar Tamsta turi giminių 

Amerikoje ar Kanadoje? e -
— Taip, turiu.
— Kaip Tamstai patiktu jeigu 

kanadiečiai ir amerikonai neap
kęstų lietuvių tenai gyvenančių? 
Juk Amerikoje ir Kanaidoje yra 
tiek daug tautybių žmonių ir visi 
drauge dirba įvairius darbus ir 
tos neapykantos tarpe jų nėra.

Tai jinai man atsakė:
— Ponas, turbūt, esi komunis

tas, nes pas mus tik komunistai 
taip kalba.

Tada aš paklausiau, kaip jinai 
gyveno prieš karą?

— Prieš karą mes gyvenome 
Kaune, turėjom nuosavą namą. 
Mano vyras buvo valdininkas ir 
turėjome tarnaitę namų ruošai, 
o dabar matai pats...

Tada aš užklausiau, kokią val
džią jinai pasirinktų, jeigu būtų 
galimybė?

— Tokią, kokia buvo prie Sme 
tonos, — atsakė.

diesiems dienraščiams kasdien 
išeinant po 50-60 puslapių, sa
vaitgaliais net ir per 100 psl., il
gai neužtrunka, kad kur nors rū
sio kampe, per mėnesį ar du, su
sidaro didžiulė laikraščių krūva, 
galima sverti beveik tonomis. 
Keletą kartų per metus, prie du
rų pasibeldžia įvairių šalpos or
ganizacijų rinkėjai. Jie su padė
ka priima nenaudojamą popie
rių, kurį surinkę parduoda, kaip 
makalatūrą. Kartais, popieriaus 
rinkti, atvyksta ir vietos skautų , 
grupės. Savaime kyla mintis, kad 
tuo pačiu galėtų pasinaudoti ir 
mūsų, lietuviai skautai. Veikią 
tėvų globos komitetai, patys tė
vai, juk tikrai patalkininkautų 
savais autais. Priekabą išsinuo
moti tikrai nedaug kaštuoja., O 
apsukus savo gyvenamosios vie
tos tautiečių namus, regis, laimi
kis būtų tikras ir nemažas. Jau
nimo veikla, aišku, reikalauja ir 
finansų. Jie bandomi gauti įvai
riais keliais, tad, kodėl nepasi
naudoti tuo senai jau išbandytu 
ir nepersunkiu būdu — seno po-

j pieriaųs rinkimu? / ’
tik

Teko pastebėti, kad daug mote
rų dirba fabrikuose. Mašinos 
daugumoje aptarnaujamos jau
nų merginų ir jaunų vaikinų. Pa
klausus jų, kur jie išmoko, atsa
kė, kad daugumoje buvo išva
žiavę išmokti amato bei pagilin
ti specialybę į Maskvą ar kitus 
Sovietų Rusijos miestus. Didžiu
mą tų fabrikų Lietuva įsigijo su 
parama iš Sovietų Rusijos. Kai- 
kuriuose. fabrikuose, kur trūksta 
lietuvių specialistų yra atsiųsti 
specialistai iš Sovietų Rusijos. 
Pav. vienam saldainių fabrike 
yra vienas inžinierius jaunas vy- 

teko girdėti iš kitų darbininkų, 
jie tą inžinierių labai gerbia ir 
mėgsta. Be to, tas jaunas vyru
kas net lietuviškai jau pramoko. 
Teko būti elektros gaminių^ fab
rike. Tenai irgi vienas inžinie
rius rusų tautybės. Visi darbi
ninkai ir kiti inžinieriai jį mėgs- i kais. Red.), 
ta ir gerbia. Būdami Lietuvoje Į Kita patam, 
mes aplankėme sekančius fabri
kus: saldainių, dviračių, elektros 
gaminių, avalynės, medžiagų, 
megstukų iri laivu statyklą.

• < (Gaila; -kad- • • nepabandė
išsiaiškinti, kas yria fabrikų di
rektoriai — lietuviai ar daugu
ma nelietuvių? Be to, ar p. R. ne
pastebėjo, kad beveik visi jo su
minėti fabrikai yra dar iš nepri
klausomos Lietuvos laikų?Red.).

Čia noriu paduoti kaikuriuos 
pasikalbėjimus su Lietuvoj gy^ 

paruošimą, stiprinti karinę draus, venančiais žmonėmis. Su kaiku- 
mę” ir t.t. . j riu nuomonėm sutikau, su kaiku-

Žukovo, o kartu su juo ir dau- įrių nesutikau, net susiginčijau.
gelio kitų karo vadų pašalini- !• Vienas augštas Vilniaus mies- 
mas yra dar vienas, bandymas i to valdininkas pradėjo girtis, 
sustiprinti jau irstančius kom-į kaip jie atstatinėjo Vilniaus 
partijos režimo pagrindus. Tai ■miestą. Mat, Vilniaus miestas 
noras. gelbėti imperiją, kuri po į buvo gerai apgriautas per karą 
Stalino mirties pradėjo braškėti, [ir daug istorinių pastatų reikėjo 

{atstatyti. Jisai sakė, kad tam 
tikslui buvęs pastatytas specia
lus fabrikas, kuris gamino seno
vines plytas, t.y. tokias kaip bu
vo gaminamos Vytauto Didžiojo 
laikais, kad būtų galima duoti 
pilną ir tikrą vaizdą senoviniams 
paminklams. Aš gi jam atsakiau, 
kad su tuo nesutinku, ir manau, 
kad net jo vaikai, kada išaugs, 
su tuo nesutiks. Aš sakiau, kad 
verčiau būtų buldozeriai atva
žiavę, visus tuos griuvėsius nu
stūmę šalin ir nauji modemiški 
pastatai būtų jų vieton pastaty
ti, kuriais žmonės grožė tusi. Jis 
į tai atsakė, kad jie turį ptamfs

ras ukrainiečių tautybės. Kiek, (Kas nusivokia apie bolševiki- f-zjrrt rri v-zJ A4- i ir' r? o m i V11 ’ ~ ~ - — -.1  _ ____•!_-11 • ••nę santvarką, šituo pasikalbėji
mu visddėlto nepatikės. Praša
laičiui niekas taip neišdrįstu pa- . - .
sakyti, nors taip ir galvotų' Be jčiai klaidą daro? (Klaidos neda- 
to, kažin ar p. R. pastebėjo, kad ro nei vieni, bet kiekvieni turi 
dabar Lietuvoje tarnaičių ne ma
žiau, kaip “buržuaziniais” lai-

narių TS KP CK ir pavedė TS 
KP CK sekretoriatui drg. Žuko
vui duoti kitą darbą”. • •

Tolimesniame nutarimo tekste 
kalbama apie būtinybę sustiprin
ti partijos įtaką armijoje, nes 
“painūs tarptautiniai santykiai, 
didžiųjų kapitalistinių kraštų 
ginklavimosi varžybos, mūsų tėe 
vynės saugumo interesai” reika
laują, “nuolat tobulinti karinį

, Plenumas nustatė, kad prisi- V. I. Leninas, nusprendė, kad jis 
dedant pačiam drg. Žukovui. G. 
K. tarybinėje armijoje buvo ug- 
domas jo asmens kultas. Pade- i 
dant pataikūnams jį pradėta gar- ■ 
binti paskaitose bei lekcijose, į 
straipsniuose, kino filmuose, bro 
šiūrose, nepaprastai iškeliant jo 
asmenį ir jo vaidmenį Didžiaja
me Tėvynės Kare. Tuo būdu pa
taikaujant drg. Žukovui G. K. 
buvo iškraipoma' karo istorija, 
buvo iškreipiama faktinoji da
lykų padėtis, mažinamos milži
niškos sovietų liaudies pastangos, 
visų mūsų ginkluotų pajėgų he
roizmas, vaidmuo vadų ir politi-i_____
nių darbuotojų, kariniai talentai Ryšy su tuo. kas augščiau iš- kurie paprašė politinės globos, 
frontų, armijų ir laivynu vadų,, dėstyta, TS KP CK plenumas nes gyvenimas Lenkijoj esąs ne- 
vadovaujint&-trrAiždegah1tis>--4!8įįliiįx^prendė: išskirti drg. Žukovą įmanomas.

yra vienintelis herojus visų lai- 
imėjimų, kurių pasiekė mūsų 
i liaudis su jos ginkluotomis pajė
gomis, vadovaujant komunistų 

į partijai, žiauriai pažeidė gink
luotų pajėgų vadovavimo parti
jos leniniškus principus.

Tokiuo elgesiu drg. Žukovas 
G. K. nepateisino jam parodyto 
pasitikėjimo. Jis pasirodė poli
tiškai netinkamu veikėju, turin
čiu palinkimo į aviantiurizmą 
tiek pažiūrose į svarbiausius T. 
Sąjungos užsienio politikos užda
vinius, tiek gynybos ministerijos 
vadovavime.

Londonas. — W. Churchill at
šventė savo 83 gimtadienį. Ta 
proga karalienė norėjo pakelti jį 
lordu, jis betgi vėl atsisakė. Jis 
yra lordo Marlborough kuni
gaikščio jaunesniojo sūnaus sū
nus, bet savo aristokratiškojo ti
tulo niekad nesiekė.

Kopenhaga. — Iš Pamario uos
to Kolberg į Danijos uostą at
plaukė lenkų žvejinis . laivas 
Brywa Anatol su trim žvejais,

skirtingus biznieriškus pagrin
dus. Red.).

“Tiesa” išbarė
prof. M. Biržišką
Prof. Mykolas Biržiška rašy

damas viename JAV lietuvių 
laikrašty apie spaudos draudi
mą, išsitarė',' kad, bent formaliai 
imant, anuomet lietuviams spau
dą buvo uždraudęs ne rusų ca
ras, o jo vidaus reikalų ministe- 
ris Petras Valujevas. Esą ne ca-

tautinę prasmę turinčias dova
nas. Pirmoje eilėje minėtinos 
lietuviškos knygos, savų laikraš
čių ir žurnalų prenumerata. Rei
kėtų tik pageidauti, kad ir mūsų 
leidyklos, bei laikraščių admi
nistracijos truputį papildomų 
pastangų padėtų ir pasektų di
džiųjų spaudos leidinių pavyz
džiu — paruoštų gražias kalėdi
nes korteles, kuriomis praneštų 
dovanos gavėjui, kad štai. Tams
tai, nuo to ar kito asmens, siun
čiame knygą ar metinę laikraš
čio (žurnalo) prenumeratą Ka
lėdų švenčių proga. *'

Tokia paslauga tikrai bus pa
tenkintas ir dovaną gavęs ir jos 
'užsakytojas, o paganau ir laik
raščiai, kuriu tiražas niekados, 
riebus perdidelis. Dovanai laik
rašti gavęs tautietis, paskaitęs jį 
metus, gal panorės ir sekan
tiems metams likti skaitytoju.

Kitą patarnautoją kitoj vietoj 
klausiu:

— Kaip ilgai čia dirbate?
—^Jau apie 20 metų, — atsakė.
— Kada buvo geriau gyventi 

dabar, ar pirmiau?-
— Aišku, — sako, — kad da

bar. Pirmiau darbininkams bu
vo sunku, nes vasaros metu dar- i 
bo turėdavai, o žiemos metu bu
vai be darbo. Vasaros metu ture- raj persekioję lietuviu spauda, 
davai pakankamai uždirbti, kad bet tik carinė biurokratija. Va.

prie šito teigimo prisikabino
“Tiesos” nr. 235 nuolatinis jos __ o_ _________ __ ____ __
bendradarbis A. Rudzinskas, ku- jos rudeniop sumažėjo, ypač kai 
ris prof. M. Biržiškos žodžius iš- pasklido žinios apie didėjantį ne
sivertė šitaip: ’’Kaikurię. buržu- darbą Kanadoj. Be to, ir patys 
aziniai “veikėjai” tiek nusikal- imigracijos agentai pataria žmo-

galėtum žiemos metu pragyven
ti. Dabar aš dirbu čia. mano vy
ras dirba prie kanalizacijos ir 
per abu uždirbame apie 1000 rub
lių į mėnesį. Valdžia davė mums 
žemės dėl daržo už miesto. Be to. vc^cjai llcrk unigraciJUS agentai paiai.a ZUiU.
turime ^ien$ karvę ir laikoipe; bėjo, kad net earą ėmė varduoti nėms nevykti Kanadon žiemos 
dvi kiaules. Taigi P^ei?° liesos Įįetuvįu tautos drauga. Ju tarpe metu. Grįžę britai iš Kanados ir- 

yra žinomasis M. Biržiška, vie- gi nedrąsma emigruoti. Pvz. du

Imigrantų skaičius iš Britani

mums nereikia pirkti. Prie bu- yra žinomasis M. Biržiška. Vie- gi nedrasina emigruoti. Pvz. du 
laikyti k^uhųlnPeJte^Argrda5'name sav0 straiPsniU car^ iis Pa- angliakasiai grįžę zuikiais pasa- 
bar tai leidžiama? Red.). Nors 
daržas yra už miesto, bet labai
malonu iri gera jį turėti. T. J šėjo vaizduotė . . .

Paklausiau ar turi vaikų? Ji- į 
nai atsakė, o kaip gi be vaikų ’ .
būsi. Turime tris. Duktė moky-1 
tojauja, sūnus lanko inžineriją, j 
o jauniausias vidurinę mokyklą. ■ 
Be to. jinai pastebėjo, kad prie ; 
senos valdžios jos vaikai būtų 
negalėję pasiekti to mokslo.

Teko išsikalbėti su vienu šo
feriu. Klausiu jo:

— Kur išmokai vairuoti sunk- ' 
vežimį?

— Kariuomenėje.
(Nukelta į 9 psl.) : ,,

vaizdavo ... vos ne kovotoju {koją, kad Kanadoje esančios sibi- 
prieš lietuviškos spaudos už-i rįškos sąlygos. Visdėlto šiais 
draudimą ...” Laki “Tiesos” ra-j metais iš Britanijos imigravo 
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Mohawk 
Furniture Ltd.

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

Pilnas namų apstatymas.

Tai malonumas
Savo mėgiamiausių užsiėmimų metu, kad tuos 
laisvalaikio momentus padarytumėte dar 
molensniais, — išgerkite Coke, kuris jums 
geriausiai pakels energiją. Pavaišinkite savo 
užsiėmimų draugus kanadiečius jų labiausiai 
mėgiamu gaivinančiu gėrimu.
Parsineškite į namus Coke — putojantį po- 
puliariausį visame pasaulyje 
gėrimą.
Coca-Cola . . . taip skanus
— taip skanus kiekvienu metu.

Įvairios praktiškos kalėdinės dovanos. Vaikų baldai ir žaislai. "CocoColo" ir "Coke" yra registruotas 
fabriko ženklas Coca-Cola Lta.

t i
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HAMILTON, Ont
Lietuviai pasaulyje iB

TBVIBKSS ZIBURIX!
BE-------------------- ------

| Pavergtoje tėvynėje
. Kauno Revoliucinio - istorinio 
muziejaus, buvusio Karo muzie
jaus, direktorių yra Maksimavi- 
ięiui. ; ■:'
: Kasant bulves daug jų, esą, pa
liekama dirvose, dėl to žemas 
ūkio ministerija įsakė kolūkiams 
ir tarybiniams ūkiams nukastų 

- bulvių plotų perarimą bei akėji
mą. Kur bulvių nukasti nepavy
kę dėl drėgmės, reikią ganyti 
kiaules.
i Įdomu kiek laiko beganys, jei 
potvarkis skelbiamas spalio 31 
dieną?
? (E) Vilniaus miesto įgulos vir- 
šininkas yra gvardijos geriero- 
las majoras A. Žukas. Vilniaus 
miesto įgulos komendantas yra 
pulkininkas V. I. Sidelnikovas.

(E) Telšių “Mąsčio” trikotažo 
fabrikas dabar esąs didžiausias 
tos rūšies fabrikas Pabaltijyje, 
Skelbė Vilniaus radijas lapkričio 
12 dieną. .

(E) Noreikiškiuose, prie Kau
no,, esąs ątatomas Lietuvos žemės 
ūkib "akademijos miestelis. Be 
mokomojo korpuso, čia būsią 4 .
bendrabučiai, valgykla, sporto ' lapkričio 9 d. 
aikštė, atskiri gyvenamųjų na
mų kvartalai dėstytojams ir ki
tiems akademijos darbųętojams. 
Prie miestelio bus didelis parkas 
su tvenkiniu. Kiek toliau nuo 
mokomojo korpuso bus mokomo
jo ūkio pastatai, gyvulininkys
tės fermos, žemės ūkio mecha- 
nizavimo stotis su dirbtuvėmis, 
be to, bandomieji laukai. Staty
bą numatoma užbaigti per 3 me
tus. Valstybė paskyrusi tam rei- 
kalui-50 milijonų rublių.
• (E) Žemės ūkio parodą Kaune, 
ąžuolyne, per pirmąsias 8 dienas 
aplankę 100.000 asmenų. Parodą 
uždarant kalbėjo žemės ūkio mi- 
nisteris Vazalinskas. kuris tarp 
kitko pareiškė, kad Lietuva šiais 
metais jau pralenkusi Ameriką 
sviesto gamyboje. Lietuvoje per 
10 Šių metų mėnesių buvę paga
minta vienam gyventojui po 6,3 
kg sviesto, tuo tarpu JAV 1956 
metais pagaminusios tik 3,8 kg 
sviesto (Vazalinskas užmiršo pa
minėti, kad nepriklausomoj Lie
tuvoj jau 1939 m. buvo pieninėse 
pagaminta daugiau kaip po 8 kg 
sviesto yienam gyventojui, ne
skaitant namuose pagaminto ir 
suvartoto). Parodos uždaryme 
dar kalbėję agronomas-Justas

Strazdas, kuris nežiūrint sulauk
to pesijos amžiaus dar dirbąs 
viename Dotnuvos rajono kol
ūkyje, toliau Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo* instituto di
rektorius Petras Vasinauskas ir 
kiti.

(E) Mokslinė ekspedicija ap
žiūrėjo Puntuką (netoli Anykš
čių) ir ištyrė, kad šitas didžiau
sias akmuo Lietuvoje sveria 265 
tonas. Artimiausiu laiku prie 
Puntuko bus pastatyta lenta su 
visais duomenimis apie jį.

(E) Lietuvos vartotojų koope
ratyvų sąjunga turinti dabar 
3.700 krautuvių ir 700 valgyklų, 
užkandinių bei restoranų, 180 ke
pyklų, daržovių, mėsos ir kitų 
produktų perdirbimo įmonių. 
Naujos krautuvės ir valgyklos 
esančios atidarytos Kelmėje, Kė
dainiuose, Ukmergėj, Kybartuo
se, Biržuose. Per 9 šių metų mė
nesius vartotojams esą parduota 
prekių maždaūg už 370 milijonų 
rublių daugiau, negu pereitais 
metais, pranešė Vilniaus radijas

Metinis Namų Fondo narių su
sirinkimas šaukiamas šį sekma
dienį, gruodžio 15 d. 4 vaL pp. 
Vengrų salėje, 213 James St. N.

Maloniai kviečiame visus na
rius, įnešusius ir. pasižadėjusius, 
o taip pat ir visus Hamiltono ir 
apylinkių lietuvius skaitlingai 
janąe dalyvauti.

Fondo valdyba.
Liet, mokyklos mokinių tėvų 

susirinkimas, įvykęs lapkričio 
mėn. išrinko Tėvų komitetą. ĮĮ jį 
iėjo: Vincas Sakas - Sakavičius, 
Skaistys Gediminas, Antanaitis 
Vladas, Kybartienė Eleonora ir 
Grinienė Elvyra.

Investavimai 
neša 

pelnę!
TIESA/ kad per sumonioi padorytus 
investovtmus šiuo INFLIACIJOS me
tu golime tinkamoj apsaugoti sunkiai 
sukrautas sutaupąs nuo žlugimo bei 
perkamosios galios mažėjimo.

Paskutiniu metu dirbantieji, idant 
apsaugotų SAVO bei ŠEIMŲ finansinę 
ateitį, daro investavimus-i populia
rius KANADOJE bei AMERIKOJE in
vestavimo fondus - MUTUAL FUNDS.

Nuoširdžiai patariame ir savo žmo
nėms i ateitį žvelgti realiai, tinka
mai apsvarstyti tę investavimo budę 
ir su pelnu augantį kapitalo — IN
VESTUOTI Į MUTUAL FUNDS!

Siunčiame informacija lietuviškai 
bei angliškai be įpareigojimu — RA
ŠYKITE:

jVardos, Pavardė . .... . ....... w. ......

I Amžius .. |
J Adresas ..........................  I

I
JKING MERRITT & CO. INC J 
I TI Foreign Language Dept. . J 

391 Grand Avenue i 
. Englewood, New Jersey ;

(E) Kauno istoriniame muzie
juje atidarytas naujas skyrius, 
kuriaipe vaizduojamas Lietuvos 
istorijos laikotarpis nuo IX-j o 
amžiaus iki 1917 metų. Tarp kit
ko, rodomi atskiri Žalgirio mū
šio epizodai, baudžiavos medžia
ga ir kt.

(E) Poetui Adomui Lastui su
ėjo 70 metų. Pirmuosius eilėraš
čius yra parašęs būdamas 15 me
tų: Prieš karą išėjo penki jo kū
rybos leidiniai: “Saulėta pasa
kėlė” 1920 metais, “Auksinės 
varpos” 1921 m.. ,Lietuvos knyg
nešio likimas” 1925 m., “Ties kru 
vinom spurgom” 1935 m., “Pasi
ilgimas” 1939 m. Po karo užbai
gęs poemą “Meilė amžiais alka
na”. Ji vaizduojanti valdininkų 
karjeristų gyvenimą. Baigiąs ir 
dabar romaną “Liepomis” (iš pir 
mojo pasaulinio karo laikotar
pio) . Turįs dar daug sumany
mų. Po karo jis esąs parašęs apie 
800 eilėraščių, kurių dalis išspaus 
dinta periodikoje? Šiais metais 
išėjo jo kūrinių rinktinė. Yra 
paruošęs rinkinį vaikams “Albi- 
nuko vaikystė”. Be to. baigiąs 
poemą kolūkine tema. A. Lasto 
jubiliejaus proga Kaune įvyko 
minėjimas. .

(E) Rašytojui Karoliui Vairui
Į- Račkauskui ryšium su jo 75 m. 
.sukaktimi Lietuvos augšč. tary- 
. bos prezidiumo suteiktas “nusi
pelniusio kultūros veikėjo gar
bės vardas”. 70-jų metinių proga 
šis vardas suteiktas ir poetui 
Adomui Lastui.

Dailės linstitutą Vilniuje jo 
direktorius V. Mackevičius šitaip 
apibūdina: Jis įkurtas 1940 m., 
vokiečių okupacijos metais bu
vo uždarytas, o jo patalpose 
Įrengtos kareivinės. Po karo jis 
vėl pradėjęs darbą. “1945 m. 
įsteigtas architektūros fakulte
tas. 1951 m. prie esamų tapybos, 
grafikos, skulptūros ir architek
tūros fakultetų prijungti iš Kau
no taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės instituto atkelti dailiosios 
tekstilės ir keramikos fakulte
tai”.

Institutas -1946-1957 m. išlei
dęs 110 tapytojų, 39 grafikus, 35 
skulptorius, 62 archtektus, 19 
keramikų ir 27 tekstilės darbi
ninkus. Jų daugelis dirbą gamy
boje, architektai miestų archi
tektūros skyriuose. Praėjusiais 
metais buvę 181 studentas, 7 pro
fesoriai, 11 docentų, 29 vyr. dės
tytojai ir 7 dėstytojai, išviso mo
komojo personalo 54.

tui, Žemaičiui Juozui, s. Antano 
(69 Napier St.) ir Tribinevičiui 
Leonui.

Iš anksčiau pasižadėjusių $100 
įnešė Sakavičienė Erika.

Kai buvo pradėtas šis darbas 
organizuoti, niekas netikėjo, kad 
jis galės pasiekti dabar turimų 
gražių rezultatų, betgi praktiš
koji patirtis rodo, kad tai tik pla
no įpusėjimas. Didesnė dar pusė 
tautiečių į NF įsijungti žada ir 
tik laukia geresnio laiko, kad 
kuo mažiau save suvaržius, prie 
šio didelio liet, darbo prisidėti.

Ir dar vienas nuoširdus prašy
mas: ateinantį sekmadienį 4 vai. 

Mums ‘ hamiltoniečiams malo- šaukiamas NF nariiį susirinki- 
nu pasididžiuoti, kad šiais me- mas. V-ba į jį kviečia atsilankyti 
tais šeštadieninę mokyklą lanko visus lietuvius, kurie tuo tarpu 
162 vaikai, kas sudaro apie 90% . 
visu ’ mokyklinio amžiaus lietu
viukų, tuo tarpu, kai Toronte, 
kur yra 4 kartus daugiau lietu
vių, liet, mokyklą lanko tik 257 
vaikai, o Montrealyje padėtis dar 
liūdnesnė.

Linkime naujajam komitetui 
ir ateityie šią padėtį išlaikyti.

Kat. Mot. D-jos Saleziečių 
gimnazijai femti būrelio vadova
vimą perėmė D. Jonikienė. Pra
ėjusius metus šiam būreliui va
dovavo M. Mikaloriienė, kuri il
gesniam laikui išvyksta į JAV. 
Mielajai M. Mikalonienei už jos 
nuoširdų ir pasiaukojanti darbą 
šios gimnazijos vardu dėkojame.

Liet, gimnazijų rėmimas Ha
miltone šį rudenį praėjo tam tik
ros krizės ženkle, bet, Dievui dė
kui, ji, atrodo, bus galutinai iš
gyventa. Prašome visu tauti°čių 
>r būrelių vadovų ateitvję dar su 
didesne energija įsijungti į šį 
tautini darbą.

Namų Fondo v-ba nuoširdžiai 
dėkoja 4 naujiems nariams pa- 
skyrusiems Liet. Namų įsigiji
mui oo $100: Alšauskui Eduar
dui, inž. Ankudayičiui Algiman-

U

Dėmesio - Dėmesio!

Mūsų įstaiga 

persikelia 
į didesnes patalpas gruodžio 15-16 d 

755 Barton
Tel. JA. 9-9870 

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by 

Ukrainska Knyha 
314 BARTON ST. E. — HAMILTON, ONT.

ES

DR. NIEMOLLER VĄSARIO
16 GIMNAZIJOJE ____

Vietos evangelikų bažnyčios 
dekanui p. Trautmann tarpinin
kaujant Vasario 16 gimnazijos 
Evangelikų Jaunimo Ratelis pa
sikvietė Hesseno krašto Evange
likų Bažnyčios prezidentą dr. 
Niemoller atsilankyti ir paviešė
ti mokinių tarpe. Jis gimnaziją 
aplankė lapkričio 22 d. ir buvo 
labai iškilmingai sutiktas.

Ratelio vardu prezidentą pa
sveikino mokyt. Skėrys, pareiš
kęs viltį, kad tas atsilankymas 
sudarys geresnes perspektyvas 
bendradarbiavimui tarp vokiečių 
evangelikų bažnyčios ir lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos. Preziden
tui dr. Niemoller nebuvo žinoma, 
kad lietuyių gimnazija vien iš 
aukų išsilaiko, kad iš vokiečių 
įstaigų ar labdaringų organizaci- 

. .... jų nieko negauna. Jaunimo Ra- 
boms moralinės paramos, jei į šį telio vadovas trumpai nušvietė 
susirinkimą atsilankytumėm, sa-• . ..
kysimė, kokiu pustūkstančiu! O 
tai padaryti juk taip lengva, tik 
truputėlį ties šiuo reikalu stab- 
telkirtie ir pagalvokime.

Sakas Parcel Service siunti
nių į Lietuvą ir kitur persiunti
mo įstaiga, plėsdama ir tobu
lindama savo kliientams patar
navimą, nuo gruodžio 17 d. per
sikelia į naujas ir didesnes pa
talpas, 755 Barton St. East. Čia 
šalia siuntimo įstaigos bu? atida
ryta medžiagų ir avalynės par
duotuvė. Joje bus didelis pasi
rinkimas vyriškų ir moteriškų 
med žiagu geros kokybės, bet žy
miai žemesnėmis kainomis.

Šios įstaigos ir prekybos sa
vininkai yra Erika ir Vincas Sa
kas - Sakavičiai, mūsų kolonijoje 
žinomi, kaip geri lietuviai, stam-. 
biai prisideda kiekviena proga!

1 šiai pasirodė vyre'--rieji su 4 šo
kiais ir no to pašoko mažiukai 4 j 
šokius. Šokiai grabai pavyko ir j 
dr. N. džiaupėri mūsų tautinių 
šokių pasirodvmu, žavėjosi tau- ? 
tiniais drabužiais ir akordeonui 
grojant pats mušė taktą kojomis. 
Tautinius šokius paruošė 7 kla
sės mokinė Rūta Kiulkaitytė.

Po oficialaus priėmimo sve
čiai apžiūrėjo bendrabutį, klases 
ir virtuvę. Valgykloje buvo kuk
liai pavaišinti. Pabuvęs dvi va
landas mūsų gimnazijoje, gar
bingas svečias atsisveikino iš- 
siveždamas geriausius prisimini
mus bei gera nuotaiką.1

Fr. Sk.
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

LANKĖSI MAINZO 
VYSKUPAS

Rųęsėjo 2 d., dar besirenkant į linKėje, gana vargingai d 
mokiniams iš atostogų, ęimnazi- 
ja vizitavo Mainzo katalikų vys
kupas dr. A. Stohr, lydimas apy
linkes klebonų, amerikiečių dali
nių karo kapeliono ir Lampert- 
heimo burmistro. Vyskupą ir jo 
palvdą priėmė gimnazijos salėje 
susirinkę mokytojai ir mokiniai. 
Dir. pareigas einąs T. Gailius 
pasveikino augštąjį svečią gim
nazijos vardu, vyr. mokyt. S.An- 
tąnaitis — Huettenfeldo apylin
kės lietuvių vardu ir Lampėrt- 
heimo burmistras — Lampert- 
heimo miesto vardu. Mokiniai 
įteikė vyskupui ‘‘Ateities” išleis
tą Lietuvos albumą. Atsakyda
mas vyskupas pabrėžė, kad jam 
jau seniai rūpėję aplankyti šią, 
io vyskupijoje esančią lietuvių 
gimnaziją .kurios veiklą ir var
gus gerai žinąs. Tačiau tarnybi
nės pareigos iki šiol tai sutruk- 
džiusios, kaip kad jos sutruk- 
džiusios apsilankymą drauge su 
gimnazijoje buvojusiu kardinolu 
Piacco. Vyskupas pasidžiaugė 
lietuvių gimnazijos, kuri jam'pa
darė gerą įspūdi, gražia veikla ir 
linkėjo gimnazijai ištvermės.

dar ne nariai. Kiek suteiktumėm 
dabartinei ir būsimai valdy-

prie mūsų tautinių reikalų pa 
laikymo. •

Linkime naujiesiems prekybi
ninkams geriausio pasisekimo.

Sk. St.

Mirus Lietuvoje mylimam broliui ir dėdei

GRAJAUSKŲ šeimoms reiškiame gilią užuojautą

St. Catharines, Ont.;
Dar neišnykus kariuomenės 

šventės įspūdžiams, Niagaras pu
siasalio Ramovėnai vėl kruta, 
kad suruošti tradicinį kalakutų 
šaudymą. Kalakutų šaudymas 
numatomas pravesti paskutini 
šeštadienį prieš Kalėdas, gruo
džio 21 d. p. Bieliūno ūkyje Wel
land R.R.l. Ten pat, kur būdavo 
ir praėjusiais metais. Šaudymo 
pradžia 12 vai. Šaudoma bus iš 
medžioklinių ir 22 kalibro šautu
vų, kurių neturintieji galės gau
ti .vietoje.. Šoviniai gaunami vie
toje. Kviečiame visus šaudymo 
sporto mėgėjus skaitlingai daly
vauti.

Niagaros pusiasalio Ramovė
nai yra dėkingi visiems gausiai 
atsilankiusiems i kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris davė 
$103.51 pelno. Tai graži suma iš 
mažos kolonijos karo invalidams 
Europoje. Ypatinga padėka mi-

B

Žukauskų šeima.

nėjimo prelegeptui prof. Zubriui 
iš Toronto, irįchorui “Varpas”. 
Taip pat ponioms talkininkavu
sioms bufetui: \p.p. Polgrimienei, 
Kuktienei ir Žemaitienei.

L. Veteranų S-gos Ramovė 
Niagaros Pusiasal. sk. v-ba -
SUDBURY,

Podėk a
Nuoširdžiai dėkojame 

mums 25 metų vedybinio _ 
kakties paminėjimo, su iškilmingomis šk 
Mišiomis; kurias atlaike kun. A. Sabas. 
Taip pat už vaišes, dovanas, rožes 
sveikinimus ponams I. J. Račinskams, Mk
J. Kriouceliunamsx N. L. Kasperiūnamš, 
S. K. Poderioms, N. J. Paulaičiams, J\ V. 
Aniolams, J. Mackevičiui, E. K. Sve- 
žikams, p-lei G. Kasperiūnaitei, pp. J. 
Vencfovdičiui, K. Dauniui/ A. L. Baltu- 
šiams, St. Tolvaišai, VI. Kriaučeliūnui,
K. Jonikui ir visiems, kurie sveikino žo
džių ar raštu.

O didžiausias ačiū kun. A. Sabui, vy
riausiai organizatorei p. I. Račinskienei 
ir jai padėjusiai p. M. Kriaučeeliūnienei.

Dar kartę visiems lietuviškas ačiū.
G. V. Lumbioi.

Ont.
už suruoštą
gyvenimo su-

IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE šią parankią lentelę 
Sekite sekančias “informacijų lenteles” 

Jūsų patogumui pateikiamas

The Canadian Schenley 
INFORMACIJA

Kokio dydžio nešiojate batelius?
Kiekvienam atvykusiam iš Europos į Kanadą kyla 
klausimas .... kokio dydžio batelius nešiosiu šia
me krašte?

ČIA PADUODAME PARANKIĄ SUAUGUSIŲ '' 
BATELIŲ DYDŽIŲ LENTELĘ.

Europietiškieji dydžiai — atitinką Šiaurės Amerikos 
dydžiams.

EUROPOS KANADOS
1
1

33 ........ .. ........ 1 1
34 ........ ...... . 2 1
35 .........  3 t
36 .... ...... 4 1
37 .. ......... 1
38 _...;..... ........  6 1
39 .......... 7 1
40 8 1
41 ... ....... ........  9 1
42 10 1

1

I PRANCŪZIJA
(E) Pr. Liet Bendruomenės

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.
i 69 NAPIER, HAMILTON, ONT. TEL. JA. 7-6281

čhenleiĮMi
Distillers of certifi^d-a^e whiskies”

BALFas paskelbė atsišaukimą, _ _ _
raginantį kiekvieną šeimą tru- kraštų tarybon korespondenciniu 
pūtį sumažinti savo Kalėdų išlai- būdu išrinkti: kun. J. Petrošius, 
das' ir paaukoti per BALFą vargs O. Bačkienė, R. Bačkis, Pr. Dule- 
tantiems lietuviams Vokietijoje t vičius, pulk. J. Lanskoronskis, 

j min, Ed. Turauskas, P. Klimas 
j r., A. Liutkus, B. Venskuvienė, 
M. Macevičiūtė. Į Garbės teis
mą išrinkti: dr. St. Bačkis, prof. 
J. Baltrušaitis ir V. Gravelis. 
lUSluALlJA

MelVourno liet, klubo tarybos 
valdybą sudaro: pirm. A. Kabai- 
la, vicepirm. A. Mikaila ir V. 
Šalkūnas, ižd. M. Butkūnas, sekr. 
A. Antanaitis, be to, taryboj yra 
dar J. Kuncaitis, B. Zabiela, Du
dėnas, A. Žilinskas, J. Meilūnas, 
A. Vingis, Z. Samuolis, V. Baltu
tis, V. Bosikis, V. Jakutis. Klu
bo garbės teismas: A. Kazlaus
kas. A. Pridotkas, A. Krauzas, P. 
3altutis, V, Pumputis. Reviz. 
kom.: I. Alekna, L. Bartkus, Va- 
lonis. ' ->

Melbourne skraidyti mokosi 
nemažas lietuvių jaunimo skai
čius. Lakūnų solo teises jau įsi
gijo Algis Uknevičius, Algis 
Vai tkūnas, Izidas Gaidelis, Al
girdas Jakštas. >

Naujieji socialistai
Vokietijoje

Du kartu iš eilės pralaimėję 
rinkimus į federacinį parlamen- 

: tą, Vokietijos socialistai dairosi 
'naujų veidų ir idėjų. Jų vado E. 
^Ollenhauer autoritetas yra gero
kai sumenkėjęs, ir dauguma par
tijos veikėjų sekantiems rinki
mams norėtų naujo vado. Ir ne 
tik vado, bet ir naujų idėjų. 01- 
lenhauerio nusistatymas suval
stybinti pramonę, kovoti su pri
valoma karo tarnyba, laikytis 
neutralumo Rytų- Vakarų susi
kirtime darosi vis mažiau popu
liarus net pačių socialistų veikė
jų tarpe. Naujiems veidams ir 
idėjoms iškilti viešumon davė 
progą Hamburgo rinkimai, ku
riuos laimėjo socialistai didžiau
sia partijos istorijoj dauguma ir 
išstūmė krikščionių demokratų 
vadovautą koaliciją. Tapęs mies
to burmistru Max Brauer pareiš
kė, kad reikia mesti senas dog
mas ir socialistų partiją padaryti 
nevien darbininkų, o visų klasių 
partija. Pats žymiausias- šios 
krypties vokiečių socialistų va
das yra Carlo Schmid, 60 m. am
žiaus, didelio išsilavinimo vyras, 
pasižymėjęs užsienio reikalų 
tvarkyme. Kai Ollenhauerio ša
lininkai grūmėsi su kancl. Aden- 
aueriu parlamente dėl Vokieti
jos atsiginklavimo, C. Schmid 
rėmė Adenauerį. Religijos at
žvilgiu jis irgi yra tos nuomonės, 
kad socialistai nuėję pertoli ir 
esą laikas šią poziciją peržiūrėti 
religijai palahkia prasme. Trer 
čias žymus veikėjas, kurio \ 
žvaigždė* ėmė kilti pastaruoju 
metu, yra Fritz Eller, 44 m. amž: 
pramonininkas, gynybos klausi
mų žinovas. Gestapo buvo ka
lintas už pogrindinę veiklą prieš 
Hitlerį, o po karo jis tapo par
lamento nariu ir visą laiką bu
vo socialistų grupės priešaky, 
kuri priešinosi partijos izoliaci
nei politikai. Tai pačiai grupei 
priklauso V. Berlyno burmistras 
W. Brandt ir Bremeno burmist
ras W. Kaisen.

ir Sibire sušelpti.
Detroito BALFo skyrius cent

rui prisiuntė $4.700, gautus iš pa
rengimų ir viešosios rinkliavos.

Gruodžio 17 d. perversmą Cle- 
velando tautininkai minės Kar
pių namuose gruodžio 15 d.

Korp. Neo Lithuania naujoji 
Centro Valdyba, išrinkta meti
nėje sueigoje Niujorke: pirm. 
Povilas Ališauskas, vicepirm. ir 
iždin. Irena Staškevičiūtė - Stan
kūnienė. sekret. Petras Ulėnas. 
Arbiter el.egantiarum valdybos 
pakviestas Stenąs Mackevičius

Niiclės Balčiūnaitės ir Petro 
Maželio sutuoktuvės įvyks gruo
džio 28 d.

Čiurlionio ansamblis Cleve- 
■ landė užpirko nemuš’ —* 10908 
i Magnolia Dr.. — kure galėsią

gimnazijos finansinę būklę ir pa
teikė statistinių žinių apie mo
kinius. Po savo kalbos mokyt. 
Skėrys įteikė dr. Niemoller ir de
kanui Trautmanui po tautinę 
iuostą ir no dvi knygas —.“Vil
nius” ir “Lithuanian Folk Art”. ! _

PLB Vokietijos Kr. Valdybos ^ik aptarnauti ansamblio rei- 
vardu sveikino p. Stankaitis, gim kalus, bet taio pat tiksią įvairiu 
nazijos vardu l.e. direktoriaus lietuviu organizacijų bei suva- 
par. mokyt. Gailius. Kun. Simu- žiavimų reikalams. Ansamblis 
kėnas^ sveikino Lietuviu Evangė- paskelbė atsišaukimą, prašyda

mas organizacijų ir pavienių as-

par. mokyt. Gailius. Kun. Simu-

likų Liuteronų Bažnyčios Tary- mas Organizacijų ir pavienių as- 
bos vardu. ' menų paramos namams įsigyti

Atsakydamas į kalbas dr. N. j 
•apgailestavo, kad apie gimnaziją 
bei jos reikalus ligi šiol jis nieko 
nežinojęs, reiškė viltį, kad Dievo ' 
apvaizda gal grąžins laisvę Lie-' 
tu vai ir pažadėjo gimanzijai savo i 
paramą.

i Po kalbų pasirodė g^nazijos
tautinių šokių grupės Pirmiau

aledines
atvirutes

Tinka 
netik pasveikinti

Savo prieteiius ir draugus 
šiame kontinėte, bet jos tinka siusti 

ir į Lietuvą pasveikinant 
švenčiu proga.
Kaina 10 et.

Užsakymus su pinigais siusd: 

‘ • SP. B-VŠ “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. West, 

Toronto 3, Ont., Canada.

RODNEY, Ont.
Mirė Petras Jonkus š.m. lap

kričio 27 d. St. Thomas General 
Hospital ištiktas širdies priepuo
lio. Velionis buvo žemiaits, kilęs 
iš Kretingos apskr. Į Kanadą at- 

j vvko 1912 m. ir virš 25 metų 
išgyveno viengungiu mūsų apy- 

tilinKėie, gana vargingai dirbda- 
jmas Įvairius darbus. Į paskutinę 
‘ poilsio vietą palydėti, lapkričio 
30 d. susirinko visi kolonijos lie
tuviai kaip ankstyvesnio taip ir 
/ėlvvėsnio atvažiavimo^ Gražiai 
pademonstruotas tautiškas soli
darumas. Palaidojo kun. K. Rie
kus (specialiai atvykęs iš Sim
coe) West Lome R. Kat. kapinė
se. Laidotuvėmis rūpinosi W. 
Kauzėnas.

Sekmadieninė lietuviška mo
kyklėlė, po ilgų pastangų, paga
liau atgaivinta ir šiam sezonui. 
Gruodžio 1 ‘d. įvyko jos atida
rymas. Užsiregistravo 14 vaikų. 
Mokyklai patalpą maloniai su
tiko užleisti vienoje iš savo f ar
enų W. Kauzėnas. Tėvų ;kbm-to 
p-kas P. Jocius patalpą paruošė 
pamokoms, suorganizuodamas 
suolus, lentą ir kt. reikmenis. 
Mokyklėlės vedėju ir mokytoju 
pakviestas V. Ignaitis, jam pava
duotoja — p. Mockienė.

Delhi, Ont.
Š.m. gruodžio 15 d. KL Bend

ruomenės apyl. valdvba šaukia 
metini susirinkimą, kuris įvyks 
Courtland bažnyčios salėje 1 v. 
p.p. tuoj po pamaldų.

Apylinkės lietuvius prašome 
skaitlingai dalyvauti. Dienotvar
kė bus patiekta vietoje.

, Apyl. valdyba

Laikas siųsti 
dovanų siuntinius 

šv. Kalėdoms!
Dovanų siuntiniai j Vakarų Vokietiją 

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

100 sv. kvietinių miltų .... 12.70
20 sv. ryžių .................. 5.85
14 sv. taukų .................. 5.50

3 sv. kovos /dėžutė/ . 9.80
Prisiuskite pinigus ir adresą ir gavėjos
per 2-3 savaites v sus maisto siunti

nius gaus.
Siuntinio i į Rusijos teritoriją:

Odos 2 poroms aulinių botu su prie
dais $45; 4 poroms $82. Gol;u išsiųs
ti odos į Konodos teritorijų 2 poroms 
$25; 4 poroms $47,80 su persiunti

mu. Oda laboi geros rūšies.
Vaistai nuo vėžio Sarkomvcin 5 ar. 
$29.00 su muitu ir visomis'išlaidomis. 
Daugybė vaistų nuo džiovos, Širdies, 

auošto kraujo spaudimo ir k t.
2 kostiumams ir 2 paltams medši^ąa 
su pamušalais nuo $50 iki $100.

Carpatia Export
3S9 NOTRE DAME AVĖ.

WINNIPEG 2. Man.
Sav. S. BUJOKAS.

Tinkamiausias

gėrimas...
visai šeimai”

i
U

» ■ 't
1 į «

Hamiltono ir apylinkės lietuviai
TAUPYKITE IR SKOLINKITE PAS SAVUS — TALKOJE.

Indėliai, po skolos ir nerio gyvybė yra apdraustos.
Tolkos koso otidoryto sekmodicniois nuo 12 iki 2 vol. p.p. Poropiįos knygyno, 
58 Dunckirn St. N., orbo skombinkite iždininkui E. Lengnikui, td. JA. 9-2114, 

15 Homewood Ave., Hamilton.
i
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Atlanto S-ja, duobkasiai ir rusi) studentai
Žinomas amerikietis komen

tatorius Walter Lippman pasa
koja:

Atlanto sąjunga gyvena pasi
tikėjimų krizę, pasirodžiusią 
pirm sputnikų iškilimo, nes, są
jungą organizuojant, vienybės 
labui, kaikurie gilūs galvosūkiai 
buvo palikti ramybėje. Sąjungos 
tikslas buvo ginti Vakarų Euro
pą. Oficialus žemėlapis todėl ne
apėmė Rytų Europos, arabų pa
saulio, Azijos ir Afrikos. Tačiau, 
veik visi sąjungos nariai turi gy
vybinių reikalų žemėlapio neap
imtuose kraštuose. Prancūzija 
gyvai suinteresuota Alžiru, veik 
visa Vakarų Europa reikalinga 
arabų aliejaus, o JAV turi rei
kalų Japonijoj, Korėjoj ir For- 
mozoje. Kiekviena? narys įsitiki
nęs, kad sąjunga privalanti pa
remti jo gyvybinius interesus na 
vien -Vakarų Europoje, bet ir vi
sur kitur. Čia didžiausia nesusi
pratimų prįežastis. Būsimas gal
vų posėdis turės nedviprasmiai 
išspręsti, ar komunizmo agresi
jai priešintis suorganizuotoji At
lanto sąjunga gina tik Vakarų 
Europą, ar visą pasaulį?

Niujorko “The Reporter” žur
nalo redaktorius Max Ascoli ra
šo: ?

Sovietų technikos pažanga tei
kia savo rūpesčių, bet nuolatinė 
krizė Maskvos viršūnėse, taip 
pat, nėra smagus dalykas. Kaip 
rasti būdų sugyventi “meiliai” 
(taikoje) su vvrais, kurie vienas 
kitam “peiliai”? Prieš mėnesį 
Kruščevas “New York Times” 
bendradarbiui James Restonui 
sielvartavo, kodėl Vašingtonas 
nenorįs pasikviesti maršalo Žu
kovo į svečius. Puikiai dabar 
prezidentas Eisenohweris jaus
tųsi, jei jo mylimas Svečias Mas
kvon grįžęs būtų gavęs “per 
buksvas”.

Karolis Marksas, kaip žinoma, 
teigė — proletarai nieko kito 
pralaimėti negali, tik savo pan
čius. Kapitalizmas, girdi, pats 
kasąs sau duobę. Komunizmo 
kraštai kaip tik tvarkosi pagal 
sistemą, kurią Marksas pastebė
jo Vakarų kapitalizme, tik čia 
vienas kapitalistas — komunistų 
viršūnių valdoma partija. Darbi
ninkai pasidarė mašinų vergai, o 
jų triūsą nusavina jugoslavo Dji
las vadinamas “naujas luomas” 
— partijos bosai.

Na, ir pildosi Markso prana
šavimai apie proletarų SukUi- 
mus: 1953 m.' subruzdo "Škoda 
Įmonės vergai Čekoslovakijoje, 
juos pasekė darbininkai Rytų 
Berlyne. Po'mėtų proletarai su
kilo Poznanėje, o netrukus ir vi- 
so’a Vpnariinie Nei vienam tų
sukilimų nevadovavo komunis-. praėjusį mėnesį mūsų šešiolikos 
tai — visi buvo darbininkų suki-J geologų grupė įkopė į augščiau- 
limai. si kalną Azijoje ir visi pasakė

Komunistų manifeste Marksas ■ po puikią propagandinę kalbą”; 
1848 m. sakė: “Po Europą braido Čia scenon ateina Maskvos radi

jo įgaliotinis su mikrofonu ir 
pareiškia noris visuomenę pain
formuoti. ką Maskvos studentai 
veikią. Jis ir paskelbia, kad, štai, 
į universiteto mokslų kursą įra
šyta naujas mokslas — “marsiz- 
mas”. Paskutinė scena rodo stu
dentus jau atskridusius į Marsą, 
kur vyrukas su dideliu portfe
liu rėžia kalbą: “Draugai! Tokią-

Jugoslavas komunistas Djilas 
savo išgarsėjusio} knygoj sako: 
“Naujasis luomas komunizmo 
•santvarkoje savo galią, privile
gijas, ideologiją ir gyvenimą 
grindžia nuosavybių valdymu, 
:urį. vadina “kolektyvine nuosa- 
zybe”, bet tas nuosavybes tvar-

TORONTO
Šalpos Fondo žinios

Šalpos Fondo pirm. V. Sonda 
Krašto Tarybos buvo priprašytas 
pasilikti pareigose dar vienus 
metus. Su juo pasiliko ir visas 
sąstatas, būtent: E. Norvaišienė, 
O. Indrelienė, V. Bubelis ir P. 
Lelis.

Praeitą penktadienį buvo po-

Antibolševikinio bloko

io ir jų turtus skirsto luomas,, sėdžiauta ir nutarta pasiųsti Va-
tautos ir krašto vardu”. Su šita 
oažiūra sutinka ir Jugoslavijos 
yice-prezidentas Kardelj, nors 
jis sėdi soste, o jo draugas Dji
las — kalėjime. Kardelj sakė: 
‘Stalinizmas pavienio piliečio 
santykį su kolektyvu išsprendžia 
piliečio reikalus pažabodamas 
kolektyvo labui, kas, ištikrųjų, 
reiškia, kad kolektyvas netenka 
rišo labo, kaip tik atsisakoma 
pavienio piliečio reikalų”.

Stalininio komunizmo vengda
mas, Tito padarė kaikurių refor
mų 1953 m. Įkurta darbininkams 
tarybos su balsu pasidalinant 
įmonės pelną. Ūkininkams leista 
mesti kolūkius ir įsigyti nuosa
vos žemės. Tačiau, darbininko 
uždarbis neprašoka 9.000 dinarų 
mėnesiui, kuomet eilutė kainuo
ja 27.000. Maisto, rodos, gana.. 
Nebrangios ir nuomos: už tris 
kambarius Belgrade 2.300 dina
rų ($8) mėnesiui. Bet kur jų 
gausi? Zagrebe, pavyzdžiui, 146 
tūkstančiai šeimų, o butų tik 96 
tūkst. Apie 12.000 jugoslavų 
jaunimo pasidarė ekonominiais 
tremtiniais ir “kojomis išbalsa- 
vo” emigruoti Italijon ar Austri- 
jon. Komisarai leidžia privati
nes įmones su nedaugiau kaip 
keturiais samdomais darbinin
kais. Sakoma, tokių įmonių sa
vininkai uždirbą po 1.000 dina
rų dienai.

Norima . išlaikyti pusiausvyrą 
su Maskva ir Vakarais ir tarp 
privatinės iniciatyvos ir kolek
tyvinio gyvenimo. Kažin, ar pa
vyks tarp dviejų kėdžių- sėdėti?

Amerikietė studentė, kuri pra
ėjusiais metais tris mėnesius 
praleido Sovietų Sąiungoje tir- 
dama gamtos mokslų dėstymą 
rusų universitetuose, pasakoj a:

Vieną šeštadienį 1956 m., Mas
kvos studentų bendrabučio pri- 
sikimšusioje auditorijoje suvai
dinta įdomus pavaizdavimas ra
ketų vystymo. Scenoje apie sta
lą. pavadintą “raketų laboratori
ja”, sėdėjo studentų ratelis, 
svarstęs kelionę į Marsą. Staiga 
įbėga vyrukas su minkšta skry
bėle ir dideliu portfeliu ir surin-' 
ka:. “Pasiruoškite pasakyti po
litinių kalbų Marso kalnų vir
šūnėse”. Jo pkalausia: “Kam? 
'Juk ten nėra žmonių klausytis?” 
Jis atšauna: “Tai nip'-Hę štai.

sario 16 gimnazijai $110, vargo 
mokykloms $100 ir Memmingeno 
stovyklai Kūčių stalui paruošti 
$50. Viso $260.

Ižd. Indrelienė pranešė, kad 
kasoje yra $414,60. Konstatuota, 
kad šiais metais šalpos reikalai 
ėjo silpniau negu kitais metais, 
ypatingai Toionto apylinkės Šal
pos komitetas neišvystė didesnės 
veiklos. Buvo prisimintas Vaido
tas, kuris mokėdavo šalpai lėšų 
surasti. Torontas turėtų bent 16 
visos Kanados šalpos lėšų sukel
ti, o tuo tarpu Hamiltonas eina 
pirmuoju.

Vasario 16 gimn. būrelių pini
gų per ŠF pasiųsta $2.000 ir kita 
tiek pasiuntė būreliai betarpiai. 
Visi Šalpos Fondo nariai yra Va
sario 16 gimn. rėmėjai — būrelis 
Nr. 180. L.

Toronto Meno galerijoje nuo 
lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
vyksta Kanados Karališkosios 
Menų Akademijos paroda.

1848 m. sakė: “Po Europą braido 
šmėkla”. Šitos šmėklos jokios 
diktatūros nenubaidvs. Raudono
ji diktatūra, kaip Marksas pra
našavo, kasa sau ir savo drau
gams duobę. Tiesa, ji turi baises
nių įrankių negu spatas. Kada 
įkris? Įkritimą, matyti, junta, 
nes įkyriai Vašingtonui perša 
“pasauliu pasidalinti” ir ją pa
likti ramybėje.

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius 

gruodžio 8 d. turėjo susirinkimą 
agapę. Dalyvavo svečias Tėvas 

Mačiulionis, kuris papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės pas 
šv. Tėvą ir Liurdą. Kalbėtojui 
gilų įspūdį palikusi Liurde vaka
rinė procesija, kurioje tūkstan
čiai. maldininkų su uždegtomis 
žvakėmis; giedodami Marijos 
garbei giesmes, ėjo prie stebuk
lingos vietos. T. Mačiulionis ra
gino aplankyti, kas gali, Liurdą, 
nes šv. Tėvas yra suteikęs ypa
tingus atlaidus apsilankiusiems. 
Taip pat pasidžiaugė gražiai su
sitvarkiusia Prisikėlimo parapi
ja ir energingu Kat. Mot. D-jos 
skvriaus veikimu.

KLK Mot. D-jos Centro Val
dybos pirm. Daugvainienė pa
sveikino skyriaus susirinkimą ir 
paragino užsiorenumeruoti žur
nalą “Moteris”.

Socialiniu reikalų vadovė p. 
Vadauskienė paaiškino ligonių 
lankymo svarbą ir prašė sky
riaus narių pagalbos aplankant 
ligonius su kalėdinėmis/dovanė
lėmis.

Tėvas Paulius padėkojo, sky
riui už paėmimą globoti “Auš
ros” sporto klubo mergaičių ko
mandos.

kaitė gražiai išoildydama piani
nu Ecossaises - Beethoven ir Me
ditation - Morrison.

Skyr. pirm. Karkienė padėko
jo T: Mačiulioniui už vaizdingai 
papasakotus įspūdžius, D. Skrins 
kaitei už atlikimą meninės pro
gramėlės, o narėms už gausų at
silankymą. Susirinkimas baigtas 
bendra malda. " Al. K.

įvyko gruodžio 1 d. ukrainiečių 
salėje. Christie St. 83-85. Jame 
lalyvavo apie 500 įvairių tautų 
atstovų, dalyvaujančių šitoje or
ganizacijoje. Daugumą betgi su- 
larė ukrainiečiai.

P. Maloney savo trumpoje kal
boje išdėstė vis didėjantį pavo
jų iš rytų, kad bedieviškoji So
vietų Sąjunga vis toliau plečia 
•javo įtaką įvairiose pasaulio ša
lyse ir kad po paskutinių tech
niškų laimėjimų ji darosi dar 
pavojingesnė. Ji tiesia ranką už
valdyti visą pasaulį, grasindama 
pavojingiausiais ginklais, galin
čiais didelę dalį žmonijos sunai
kinti.

Lietuvos gen. konsulas min. 
V. Gylys ilgesnėje kalboje išdės
tė įvairiuose amžiuose darytus 
bandymus užvaldyti Europą ir 
kitų kontinentų kraštus. Sovietų 
Sąjungos imperializmas niekuo 
nesiskiria nuo carų imperializ
mo, tik bolševikų apetitai yra 
daug didesni. Bolševizmo žygiai 
daromi po nauja maskuojančia 
iškaba.
P. Sasnowski kalbėjo aktualiais 

,iš bolševikinio jungo išsilaisvi
nimo klausimais.

ABN tikslas yra paskatinti 
tau tų. susi jungimą prieš Maskvos 
agresiją.

P. Beschlebnik paskaitė 9 
straipsnių rezoliuciją, kuri susi
rinkusių buvo vienbalsiai pri
imta. Jos vienas egzempliorius 
bus perduodamas Mr. Maloney 
įteikti Kanados ministeriui pir
mininkui Mr. Diefenbaker. A.

Namų ir automobilių 
draudimas 1958 m.

Neseniai pasirodė Insurance 
Federation of Canada (draudimo 
kompanijų sąjungos) praneši
mas, kad bendru kompanijų nu
tarimu nuo ugnies draudimo kai
nos judomo ir nejudomo turte 
pakeliamos maždaug 35% kas su
daro $1.50 nuo $1.000 draudžiant 
trijų metų terminui.

. Kainos pakeltos ryšium su 
1955-6-7 m. turėtais nuostoliais 
Biznio pastatų draudimo kaina 
pakeliama apie 15-50%. Šitas 
kainų pertvarkymas bus iki 1959 
m. ir ateityje numatomas panai
kinimas apmokėjimų smulkių 
nelaimių atveju.

Automobilių draudime kainų 
pakėlimas šiais metais praneša
mas jau trečią kartą. Draudimo 
kainos šiais metais pakilo sausio 
ir rugpiūčio mėn. ir vėl bus pa
keltos nuo ateinančių metų. 
Smakiausiai tas palies naujus 
šoferius, neturinčius 25 metų am
žiaus ir turėjusius nelaimių pas
kutinių trijų metų laikotarpyje. 
> Taip pat pravartu žinoti vi
siems automobilistams, kad 
imant 1958 m. automobilio re
gistracijos numerį reikia turėti 
įrodymą apie galiojantį liability 
draudimą. Kiekvienas turi kreip
tis į savo draudimo agentą ir pa
prašyti atsiųsti specialią kortelę 
išduotą Dept, of Highways. Ne
turintiems minimos kortelės 
reiks mokėti ekstra premiją į 
Unsatified Judgment Fund.

KLB III Kr. Tarybos rezoliucijos
KANADOS MINISTERIUI PIRMININKUI

KLB Krašto Taryba, lapkričio 30-gruodžio L d.d. susirinkusi 
savo metinę konferenciją Toronte, naudojasi proga visos Kana

dos Lietuviu Bendruomenės vardu pareikšti visišką lojalumą savo 
naujajai tėvynei Kanadai. Mes sveikiname Tamstos ir Tamstos 
vyriausybės pastangas paspartinti Didžiosios Kanados kūrimą ir 
pasižadame šias pastangas visokeriopai remti. Matydami viso 
demokratinės Kanados gyvenimo suaktyvinimo užsimojimus, mes 
taip pat tikimės, kad bus labiau išsiaiškinta ir Kanados pozicija 
mūsų laikais vykstančiose demokratinio ir totalistinio pasaulių 
varžybose, taip pat viešai deklaruojant ir nusistatymą komunis
tinės Rusijos pavergtųjų Tautų atžvilgiu...

Reikšdami nuoširdžią pagrabą
Jūsų nuoširdūs...

KANADOS POLITINIŲ PARTIJŲ CENTRAMS
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba susirinkusi į 

savo metinę konferenciją lapkričio 30 -gruodžio 1 d.d. Toronte, 
ruošdamosi Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 40 m. 
Sukakčiai, kuri išpuola 1958 m. vasario 16 d., nutarė kreiptis į 
Kanados politines partijas, prašydama aptarti savąjį nusistatymą 
Lietuvos bei kitų bolševikinės Rusijos pavergtųjų kraštų vedamos" 
išsilaisvinimo kovos atžvilgiu.

Visiems Kanados^ lietuviams labai rūpėtų žinoti, koks yra N... 
partijos nusistatymas šįiais klausimais:

1. Ar N... partija turi aiškų nusistatymą sovietų'Rusijos pa
vergtųjų tautų klausimu ir ar numato reikalą tų pavergtųjų tautų 
:šsilaisvinimo siekimus bei pastangas paremti?

2. Jei taip, tai kokiomis priemonėmis bei kokiais būdais galima 
būtų šito siekti?

3. Kokia N... partijos nuomone yra konkrečiai Lietuvos respub- 
ikos okupacijos bei priverstinos aneksijos, ir jos išsilaisvinimo 
įstangų atžvilgiu?

Mes neabejojame, kad N... partijos nusistatymas Lietuvos lais
vės kovos atžvilgiu yra teigiamas. Visa Kanados lietuviškoji Bend
ruomenė labai džiaugtųsi sužinojusi N... partijos nuomonę Lietu-

Platesnių informacijų ir dėta- vos nepriklausomybės atstatymo 40-jų metinių proga, ypač, jeigu
lių kiekvienas turėtų gauti iš sa
vo apdraudėjo prieš 1958 m. 
Bendra išvada, kad ateinantieji 
metai kiekvienam kainuos tru
puti daugiau nei praėjusieji.

VYTAUTUI BALSIUI ir jo šeimai, jo motinai

A. A. BALSIENEI mirus, 

širdingą užuojautą reiškia
J. Dragašius ir šeima,

Didžiai gerbiamoms pp. Šernų, Švarcų ir Meiklejohn 
šeimoms mirus jų brangiai motinai, uošvei ir senelei

p. TQLEIKIENEI - TRUMPJONIENEI
reiškia širdingą užuojautą

Mielą “Varpo” Pirmininką

JURGI

V. ir M. Anysai,
G. ir B. Buntinai ir
E.' ir Ki Jankai. - -s-

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už

jaučiame

raketą tegalėjo padaryti didžioji 
marksizmo - leninizmo doktri
na!” Vyt. Sirvydas.

“ Varpo” Dirigentas ir 
Varpiečiai.

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ Mielam bendradarbiui — North Šylva Co. Ltd. Valdy 
bos nariui

p. J U R G I U I R A C 1 U I,

dėl jo Mamytės Lietuvoje mirties, gilaus liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią bei gilią užuojautą

North Sylva Co. Ltd. 
Valdyba ir Tarnautojai.

JURGĮ R A C Į,'
jo brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau- 
čiame ■

Lionginą ir Leonas Karbūnai.

Tamstų partijos atstovai šitos visiems lietuviams brangios šventės 
proga pareikštų savąjį nusistatymą.parlamento posėdžiuose.

Reikšdami didžios pagarbos
Jūsų nuoširdūs...

TORONTO MIESTO BURMISTRUI N. PHILIPS
KLB Krašto Taryba susirinkusi į savo metinę konferenciją 

Toronte lapkričio 30-gruodžio 1 d., naudojasi malonia proga pa
siųsti Tamstai savo sveikinimus bei pareikšti padėką už Tamstos 
daug kartų parodytą palankumą bei simpatijas Toronto bendruo
menės nariams lietuviams.

Linkėdami sėkmės Tamstos darbuose ir reikšdami didžios 
pagarbos

Jūsų nuoširdūs...

BROLIAMS LIETUVIAMS OKUPANTO 
PRIESPAUDOJE
Vargo broliai,

Kanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba, lapkričio 
30 -gruodžio 1 d.d. susirinkusi savo II sesijai, skirtai KLB gyva
vimo 5 m. sukakčiai paminėti, prisimena jus, brangūs broliai, 
žiauraus okupanto priespaudoje tėvynėje, o taip pat vargstančius 
didelį vargą ištremtus tolimuosiuose S. Rusijos užkampiuose, žiau
riausiose gamtinėse sąlygose be minimalinių padoraus gyvenimo 
sąlygų- Mums labai skaudu, kad betkokie rimtesnės pagalbos ke
liai okupanto y ra uždrausti, tad mes tegalime tarti Jums tik užuo- 
jautoSs-iantį žodį. Vargn, brf^^pjg^pą^ekiąpčįos ži
nios verčia didžiuotis'Jūsų hėroisku patvarumu, velkant sunkią' 
priespaudos bei persekiojimų naštą, jūsų vieningumu, kitus Jūsų 

, vargo draugus stebinančia jūsų vienybe ir meile. Tegul Augščiau- 
siasis Jums ir toliau padeda ištverti.

Į Vargo broliai, Jūsų vargo dienos eina prie galo. Pasaulis Jūsų 
j . vargą ir Jums daromas Dangaus keisto šaukiančias skriaudas jau 
t i žino, okupanto propagandos kreivumas laisvojo pasaulio juo to- 
| l liau tuo labiau perprantamas ir jau nieko nebesuvedžioja. Lais- 
I vasis pasaulis šiandien jau nebesvarsto klausimo ar reikia Jums 
j padėti, bet tik, kaip padėti. Pačioje bolševikinėje diktatūroje, kaip 
I jūs patys ir visas pasaulis mato, juo toliau tuo labiau įsisiūbuoja 
■ atviros pjautynės, lemiančios artėjantį galą. Gal būt, jums, vargo 
j Broliai, prieš saulės užtekėjimą teks pergyventi dar didelių su- 
| krėtimų, tad atminkite, kad jūs ir jūsų vaikai esate brangiausias 

lietuvių tautos turtas. Saugokite savas galvas. Pastaraisiais kelio
lika metų lietuvių tauta jų perdaug prarado. Saugokite jas. Mes 
tikime, kad lietuviškoji dvasia lydėjo ir lydės Jūsų žingsnius per 
visą Jūsų kančių kelią.

Priartink Viešpatie jo pabaigą! Tokia yra visų dorųjų Kanados 
lietuvių kasdienė maldą ir linkėjimas jums.

Eoteriniai laiškai bei siuntos, > Kanadoj bus taikomos tos pačios 
skirtos Britanijai ir kt., bus su
laikomi paštuose. Toronto pašto 

. viršininkas C. A. Dearie jau ga- 
į vo iš Otavos potvarkį sulaikyti 
visą tartiną siuntą. Ji bus su- 

.: telkta specialiame skyriuje, pa-
Į tikrinta ir jeigu bus rasta kas 
tartino, viskas bus grąžinta siun
tėjams. Manoma, kad ir visoj

taisyklės.
Už 10 mil. dol. Ontario Hydro 

užsakė mašinų Britanijoj nau
joms elektros jėgainėms. Pirm. 
J. S. Duncans, kuris dalyvauja 
prekybinėj Kanados delegacijoj 
Britanijoj, perduos šiuos užsaky
mus, kurie bus įvykdyti iki 1961 
metų.

PASAULIO LIETUVIAMS
Kanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba, susirin

kusi savo II sesijai Toronte lapkričio 30 - gruodžio 1 d.d., švęsda
ma savo įsikūrimo penkmetį,

Siunčia nuoširdžiausius sveikinimus visiems pasaulio lie
tuviams.

Broliai, artėja mūsų didieji 1958 m., kada švęsime Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo 40 metų, Klaipėdos krašto 
įsijungimo į Lietuvos respubliką 35 metų sukaktis ir siusime savo 
atstovus į PLB I Seimą, kuris atbaigs mūsų PLB organizavimo 
darbą. Ateinantieji metai tebus mūsų pagyvintos veiklos, entu
ziazmo ir didelių užsimojimų metai. To reikalauja iš mūsų‘ken
čiančios tėvynės ir kankinamų brolių šauksmas. Žuvusiems pa
minklo Karo muziejuje įrašas skelbė: “Atiduok, ką privalai!” 
Atseit, grąžink tėvynei ir tautai, ką esi jai skolingas. O kiekvie
nas esame jai skolingi. Ateinantieji metai tebus didieji šios mūsų 
skolos mokėjimo metai.

PLB seiman teatvyksta mūsų bendruomenės visų kraštų at
stovai kupdni entuziazmo, kūrybingos dvasios ir lydimi visų mūsų 
pasitikėjimo. PLB Seimas tebus netik mūsų PLB organizacinio 
atbaigimo vainikas, bet ir visiškos 'vienybės demonstracija..

Šia proga mes sveikiname ir reiškiame didelę padėką visiems 
dirbantiems Lietuvos vadavimo darbą, taip pat visiems tiems, 
kurie rūpinasi lietuvių tautos bei jos svetur atsidūrusių atplaišų 
fiziniu ir dvasiniu išlikimu. Visiems mums svarbu, kad mūsų fi
ziniai ir dvasiniai nuostolai būtų kuo mažiausi. Pastarųjų kelio
likos metų nuostoliai mūsų tautai buvo tokie dideli, kad daugiau 
jau nebeprivalome prarasti nei vienos galvos. Tai mūsų visų di
dysis uždavinys ir pirmoji pareiga. Supraskime,'kad tai visų pa
reiga, bet ne pavienių pasišventėlių. Tad stokime į talką dirban
tiesiems. Suderintos gretos padidins mūsų svorį ir įprasmins 
mūsų- viltis.

Valgymas yra mankšta
^Dauguma europiečių stengiamės išmokti kanadišku 
papročiu valgyti. Tai neįmanoma. Reikia būti tam 
gimus. Kanadiečiai niekada nenaudoja peilio, jei gali 

’apsieiti be jo. Jie naudoja šakutę maistui atpiauti. 
Tai yra ne tik sunku, bpt ir reikalauja daug laiko, ju
dina stalą, išbarsto žirnius po kambarį, ir kartais 
įvaro dešinės rankos skausmus. Ši mankšta tačiau su
kelia sveiką apetitą. Naudojant peilį maistui atpiauti 
yra reikalinga panaudoti sudėtingu veiksmų, padėti 
peilį, keisti šakutę iš vienos rankos į kitą. Pamirš
kite tai!

MO L SON'S

CROWN
ANCHOR

*George Feyer iivvko ii Vengrijos 1948 metois ir posirinko savo 
gyvenome vieta Kanadą, šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; poveikius uisokė Mdson's 
Brewery Ltd.. 1786 metų naujieji kanodieėioi.

t
I
i

Nauja maisto krautuvė 
Pranešame, kad 

125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 
naujai atidaryta 7

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ.
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE TEL. LE. 3-9911. 
Savininkai J. ir V. MOTEKONIAI

DĖMESIO! . DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

394a Roncesvalles Avė., Toronto. Telefonas LE. 4-2164.
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Naujas lietuviškas meno židinys Toronte

Z. Orentienės baleto studija pertraukos metu. Viduryje sėdi studijos vadovė Z. Orentienė ir jos 
padėjėja N. Eižinaitė.

.♦į ’s' ’

gr'V. < į
'W:.

Toronto, lietuvių paraginta ir 
padrąsinta Ž. Orentienė prieš 
porą mėnesių Įsteigė lietuvišką 
baletų studiją.

Turint didelį pedagoginį paty
rimą (dėsto žinomoje Volkovo 
baleto studijoje) ir praktinį pa
siruošimą (buv. Lietuvos Valst. 
Teatro baleto šokėja) bei admi
nistracinius gabumus, jai pavy
ko sukomplektuoti reikiamai 
stiprų studijos personalą ir stu
dijas vesti rimta, našia, ir spar
čiais žingsniais progresuojančia 
kryptimi.

Tai viena iš rimčiausių ir di
džiausių lietuviškų, klasikinio 
baleto, studijų Kanadoje. Šiuo 
metu studijoje dėsto dvi moky-

tojos — pati p. Orentienė ir Ni
jolė Eižinaitė, pianistas - akom- 
ponatorius ir administratorius.

Studija, dėka Lietuvių Namų 
administracijos pagalbos, turi 
puikias darbo sąlygas.

Nors darbo tik pradžia, bet re
zultatai jau žymūs. Teko matyti 
vieną iš paskutiniųjų pamokų su 
jaunesniąja pradedančiųjų klase 
ir, galiu pasakyti, kad gabesnių 
mokinių veiksmuose jau galima 
pastebėti taisyklingų klasikinio 
baleto judesių. Bet tai tik kelių 
ar keliolikos pamokų vaisius.

Pamokos vedamos lietuvių 
kalba. Tik p. Orentienė apgailes
tavo, kad Toronto lietuviai nela
bai domisi šia auklėjimo bei kū-

no lavinimo priemone, nors ma
žesniųjų (7 iki 9 metų) studiją 
lankančių vaikų skaičius yra ne
mažas, bet vyresnio amžiaus 
vaikų galėtų ir turėtų būti di
desnis. Kartu vadovė priminė, 
jog studiją numatoma praplėsti 
įsteigiant dar vieną klasę į kurią 
bus priimami nauji mokiniai.

Šiam tyliai dirbančiam nau
jam meno židiniui palinkėkime 
didžiausios sėkmės iškilti į pir
maeiles didžias meno šventoves, 
tuo pačiu, kaip pati studijos va
dovė išsireiškė, visokiariopai at
eiti į pagalbą lietuvių bendruo
menei.” O. E.

Z. Orentienės baleto studijos II-ji klasė darbo metu.

Dramos studija Adelaidėje
1951 m. kovo mėnesį Adelaidė- ’ daromi grimo, kvėpavimo, balso 

j e, Australijoje, įsisteigė dramos į pastatymo pratimai. Svarbiau- 
studija, pasivadinusi Lietuviu sias dėmesys, žinoma, buvo krei- 
„ , o* j-- c. j - • ^piamas i vaidybos sistemą, ku- Teatras - Studfla Studijai nuo. Kos pagįindany buvo paimtas F. 
pat pradžios vadovavo buvęs F „.a,,..,. is ir 1 s,„v,..
Kauno radiofono režisorius Juo
zas Gučius.

Gruodžio 14 d. Studija stato 
Moljero 12 paveikslų komediją 
“Mokykla žmonom”. Režisoriaus 
Juozo Gučiaus pareiškimu, šitas 
pastatymas atžymi studijinio 
darbo pabaigą ir jį galima laikyti 

, egzaminais.
Nors Studija veikė virš šešių 

metų, joje buvo išeitas įprastinis 
keturių metų kursas. Darbo užsi- 
tęsimą nulėmė nepalankios dar
bo sąlygos, nes ir pats Studijos 

x vadovas ir daugumas jos narių 
dirbo nelengvą fizinį darbą. Stu
dijoje buvo išeitas lietuvių teat
ro istorijos kursas, kruopščiai su
sipažinta su įvairiomis teatrinė
mis mokyklomis, pradedant anti
kine ir baigiant konstruktyviz
mu. Taip pat buvo sistematingai

F. Komisarževskis ir A. Sutkus, 
kurio mokinys buvo ir Juozas 
Gučius.

Praktiniam patyrimui įgyti 
Studija per savo gyvavimą pa
statė virš 12 veikalų ir talkinin
kavo įvairių lietuviškų minėji
mų programose, tuo pačiu prisi
dėdama ir prie bendruomeninės 
veiklos.

Vertindamas savo mokinių pa
žangą, Juozas Gučius pareiškė: 
“Šitie žmonės jau gali sąmonin
gai dirbti teatrinį darbą. Jiems 
tereikia daug praktikos ir paty
rimo, nes ant teisingo kelio jie 
jau užvesti”.

Studijinį darbą su Juozu Gu- 
čiumi baigė A. Gutis, S. Kanie- 
nė, Z. Kučinskas, G. -Matulevi
čienė, A. Petrikas, B. Rainys, V. 
Ratkevičius, A. Trinka ir A. Uk- 
nevičiūtė. -rem.

Apie muzikinę klitfr< Lietuvoje
Rašo A. Šalčius lėtai.

Centrinėj LTSR spaudoje rug
sėjo mėnesio vidury tilpo du bū
dingi straipsniai liečią lietuvių 
muzikinę kultūrą. Rugsėjo 13, 
‘Tiesoje” V. Karpavičius rašė, 
jog pats gyvenimas reikalaująs 
celti lietuviškosios plačiosios vi
suomenės kultūrą, kovoti su ne
reiklumu toleruojant dirbtinu
mą, šabloniškumą, beidė j iškurną 
r chaltūriškumą kasdieninėj 

buityje”.
Nurodęs, kad ir suaugę žmo

nės nesąmoningai skiria patin
tamus ir nepatinkamus muzikos 
kūrinius, jis apibrėžia “sąmonin
gą muzikos klausytoją Lietuvoj, 
kuris realistinį muzikos kūrinį 
priima kaip savitą ir subtilią me
no rūšį, kurioj ątsispindi visų 
gyvenimo reiškinių įvairumas ir 
nepaliaujamas vystymasis. Są
moningam muzikos klausytojui 
girdimas muzikos kūrinys suke
lia nuolatinę, nepaliaujamą mu
zikinių vaizdų, jausmų įspūdžių 
srovę. Jis suvokia didžiulę auk
lėjamąją realistinės muzikos jė-

V. Karpavičius mano, kad bū
tina auklėti sąmoningais mųzi- Į 
kos meno vertintojais dabartinę ! 
lietuvių moksleiviją, nusiskun
džia, kad šiuo metu, šiuo reikalu 
iš vis nieko nesą daroma. Muzika 
laikoma antraeiliu dalyku, labai 
trūkstą gerai pasiruošusių muzi
kos mokytojų. Dėlto tai, moks
leiviai lengvai pasiduodą “estra
dinės muzikos įtakai”. V. Karpa
vičius nusiskundžia, kad “tokio
se viešose LTSR vietose kaip 
parkai, kavinės, kinoteatrai — 
lietuvis jaunuolis pripranta prie 
sentmentalios. miesčioniškos, pi
gios ir banalios “lengvosios mu
zikos”. Didžiausią paklausą krau 
tuvėse turį kaip tik'šios labai 
menkos vertės dainelės ir kup-

Kultūrinis gyvenimas Čikagoje
(Laiškas iš Čikagos)

Žymiausio mūsų akvarelisto 
Broniaus Murino meno paroda 
gruodžio 2 d. užsidarė. Ji praėjo 
su geriausiu pasisekimu ir buvo 
parduoti 7 paveikslai. Iki Kalė
dų jokių parodų nenumatoma. 
Net ir Lietuvių Dailininkų Insti
tutas, kuriam vadovauja dail. A. 
Valeška, minėdamas veiklos de
šimtmetį galvotos apžvalg. su
kaktuvinės parodos atsisakė, nes 
npra tinkamų patalpų, o mieste 
rengti daug kaštuoja. Taigi, In
stitutas pasitenkins sukaktį pa
minėjęs spaudoje.

Čikagoje teveikia tik viena 
amerikiečių “Lyric opera”. Jos 
dirigento' pavaduotoju pakvies
tas A. Kučiūnas. Be to, operos 
chore dalyvauja: Prudencija Na
vickaitė - Bičkienė, Roma Mas
ty tė, Antanas Peškys ir Jonas 
Vaznelis. ' Pastarasis gauna ir 
mažesnes partijas. Balete daly
vauja Gražina Parokaitė. Tai tik 
pradžia. Tikimasi, kad ir daugiau 
galės Įsiveržti, net ir partijas 
gauti.

Tenka paminėti, kad prof. muz. 
VI. Jakubėnas profesoriauja De 
Paul universitete, dėstydamas 
muziką, o Čikagos konservatori
joje profesoriauja Alicė Stepo
navičienė. Čia kuriasi baletmeisr 
terio Simo Velbasio trečioji stu
dija ir turi gerą pasisekimą.

Gražiai visus nuteikė neseniai 
įvykęs ateitininkų suruoštas ta
lentų vakaras, kuriame pasirodė 
visų meno šakų jaunosios jėgos. 
Šiltai pavasarį sutikta Verdi 
opera “Rigoletto”, turėjusi, net 
du pastatymus, p,raėjo geriausiu 
pasisekimu ir kartojama šį sek
madienį — gruodžio 8 d. Tai bus 
paskutinis pastatymas. Opera 
įvyks Marijos augšt. mokyklos 
salėje. Pagrindines roles atliks:

Kanados mėgiamiausi

PAČIŪŽOS - TRIRAČIAI - ŽAISLAI
DVIRAČIAI jpFįĮ VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

C* CM

PIRKITE DABAR KALĖDOMS, KOL DAR TEBĖRA DIDELIS PASIRINKIMAS. 
PAMATYKITE MŪSŲ ŽIŪRONUS, RADIJUS, PATEFONO PLOKŠTELES. '

DUKE’S
VAKARAIS 9 _CYCLE & RADIO LTD.

625 QUEEN ST. W. 
Toronto, Ont

M. Kripkauskienė, S. Valiukie- 
nė, Vladas Baltrušaitis ir V. 
Šalna. Dalyvauja Lyric operos 
orkestras, diriguojamas A. Ku- 
čiūno, Simo Velbasio baleto stu
dija. Operos iniciatorius — Či
kagos vyrų choras, vadovauja
mas muz. VI. Baltrušaičio. Tenka 
didelė garbė ir choro valdybos 
pirm. Vytautui Radžiui, kuris 
visas jėgas ir laiką tam pašven
čia. Kovo mėnesį pamatysime ir 
Gounod operą^Faustą”. Tik lie
tuviškas ryžtas, meilė scenai gali 
tai padaryti. O reikia atsiminti, 
kad žmonės dirba .įmonėse ir 
laikas naudojamas pavogtas nuo 
miego ir poilsio ... \

Ir kaip žinome, Čikagoje eina 
ir muzikos, dainos ir kultūrinio 
gyvenimo trimėnesinis žurnalas 
“Muzikos Žinios”, redaguojamos 
muz. Juozo Krivėno, prie kiek- 
vino numerio duodąs ir eilę prie
dų, tarp kitko “Lietuvių Muzikų 
Vardyną”, einantį sąsiuviniais. 
Tai bus muzikos enciklopedija. 
Ir šį redaguoja J. Kreivėnas kar
tu su prof. muz. J. Žilevičium.

Be vyrų choro, dar gerai veikia 
Dainavos ansamblis, vadovauja
mas muz. Stepo Sodeikos. Gra- 

(žiai pasirodęs su St. Šimkaus 
" I muzikine operete “Išeiviai’5, ruo

šiasi naujam pastatymui - kon
certui, kuris įvyks pavasarį. Se
niausias Amerikoje veikiąs cho
ras “Pirmyn”, gal yra judriau
sias — per metus duoda kelis įs- 

7 pudingus koncertus. Šis choras 
yra aplankęs ir Lietuvą ir davęs 
ten per 40 koncertų. Jam visą 
laiką vadovauja muz. Kazys Ste
ponavičius. Taip pat ir Alices 
Sfenonavičienės mergaičių an
samblis, jau pažįstamas ir kita
taučiams, dažnai’ paįvairina ir 
lietuvišką gyvenimą. Kas visus 
žavi, kuo net ir kitataučiai ne- 
oasidalina, tai “Ateities” šokė
jai, pradėie savo veiklos 17-sius 
metus. Vadovauja energingas 
šokėjas Bronius Šotas. kuris pra
vedė ir oirmąią Amerikos ir Ka
nados betuviu tautinių šokių 
švente Čikagoje. Šiuo metu jau 
veikia: ateitininku, šauliu, ke
lios skautu. Žilvičio, moksleivių 
ansamblio ir kitu šokėju grupės, 
kurios ir kviečiamos kitataučiu. 
Nepamirštinas ir Cicero lietuvių 
choras, vadovaujamas J. Krei
vėno, kuris paivairina ne vienos 
organizacijos parengimus. Taip 
n«t nuikus ir gerai pastatytas ir 
Minios arfkšt. mokyklos mer
gaičių choras, vadovaujamas se
sers M. Bernardos, padedant 
muz. A. Steponavičienei.

Jau vra virte papročiu gruo
džio pradžioje Čikagoje Mokslo 
ir Prameni muziejuje kasmet 
ruošti Kalėdų eglutes. Dalvvau- 
<a keliolika tautų. Lietuviu eg
lutė būna viena gražiausiu ir 
kasmet publikos apgulta. Taip 
vadinamos Lietuvių dienos pro
gramos vvkdvtoiai — seselės ka- 
zimierėtės. padedant “Ateities” 
šokėiams. iau nasirodo 11-sius 
metus. Nesitenkina tik Kalėdų 
eglute, bet dnoda ir programa: 
Kūčių ir Kalėdų nanročiai, val
giai. sceninis vaizdelis,- giesmės, 
dainos, šokiai. Gražiai talkinin-

' V. Karpavičius siūlo 
energingų priemonių moksleivių 
muzikos reiklumui pakelti. 
Chaltūrinė muzika turėtų būti 
išstatyta aštriai kritikai, pąjuo- 
kiama. Mokykla turi mokslei
vius supažindinti su tikruoju 
muzikos menu. Vilniaus TV sto
tis galėtų mokiniams specialiai 
Aiošti programas. Mokyklose tu
rėtų būti ruošiami koncertai, 
skatinanti muzikinės saviveiklos 
būreliai. Patys pedagogai turėtų 
teikti mokiniams pavyzdį akty
viai įsijungdami į rimtosios mu
zikos kultūros puoselėjimą.

Alg. Kalinauskas rūpinasi 
simfoniniais orkestrais
Rugsėjo 16 — po Karpavičiaus 

rašinio muzikinės kultūros auk
lėjimo reikalų, “Tiesoj” tilpo 
būdingas Alg. Kalinausko raši
nys. Nurodęs,' kad chorinis dai
navimas Lietuvoj pastatytas tin
kamoj augštumo.į, bet orkestri
nės muzikos srityje Lietuva teb
esanti labai atsilikusi.

LTSR tesą tik dų profesiniai 
simfoniniai orkestrai: Valstyb. 
Operos bei Baleto Teatro ir Res
publikinio Radijo, o mažesnės 
sudėties Kauno Muzikinio teat
ro. Abu orkestrai pęf šešerius 
metus pasiekę' vos vidutinį, kar
tais gerą lygį.

Kalinauskas toliau aptaria 
Operos orkestrą, dažnai atrodan
tį “atbukusiu”. Radijo Orkestro 
Styginiai instrumentalistai esą 
geri, bet pučiamieji “labai ne
vienodo lygio”. Orkestras retai 
teikiąs viešus koncertus, paskiri 
orkestrantai turį šalutinius dar
bus (estradiniuose orkestrėliuo
se), kuriems jie skirią daugiau 
dėmesio, nei Simfoniniam.

Kalinauskas griežtai kritikuo
ja Lietuvoj vyraujantį įsitikini
mą, jog simfoninio orkestro vi
sumą sudarąs pats “dirigentas”. 
Orkestro muzikai esą laikomi 
tik “darbininkais”, bet ne kūrė
jais ar artistais. Kitoks atsineši- 
mas į orkestro artistus tuoj pri
trauktų eilę muzikų, kurie nesu
tinka būti traktuojami tik “mu
zikiniais darbininkais.”

Kalinauskas užgiria Respubli
kinio Radijo Orkestro vadovus, 
kad šie pradėję priimti Vilniaus 
konservatorijos diplomantus. 
Anksčiau buvusi tendencija iš 
kaž kur žvejoti “senus vilkus”.

Per daug intelektualų, 
maža instrumentalistų
Toliau Alg. Kalinauskas, jau

nas kompozitorius ir dirigentas, 
nusiskundžia, jog Konservatori
ja perdaug išleidžianti teoretikų, 
istorikų, pianistų, “kurių veiklai 
respublikoj nėra tokios jau pla
čios dirvos. Juo labiau, kad mu
zikos mokytojus dabar ruošia ir 
Valstybinis Pedagoginis Institu
tas. Tuo tarpu instrumentalistų 
stoka nepaprastai jaučiama. Juk 
tai ir yra viena priežasčių, dėl 
kurių iki šiol neturime filhar
monijos orkestro. O įsteigti šį 
orkestrą — būtina. Apie jį kal
bam Jau dešimtmetį, apie jį prieš 
kurį laiką “Literatūroj ir Mene” 
buvo išspausdintas dalykiškas 
grupės kompozitorių straipsnis. 
Radijo orkestro likviduoti nerei
kėtų. Gal vertėtų pradžioje su
organizuoti jaunimo orkestrą. 
Per keletą metų šis kolektyvas 
išaugtų ir lietuviai turėtų puikų, 
iauną ir kūrybingą branduolį fil
harmonijos simfoniniam orkest
rui” — rašo Alg. Kalinauskas.

Koncertuotų pastoviai
Vilniuj ir Kaune
Pastoviai koncertuodamas Vil

niuj ir Kaune šis orkestras pa
skleistų visam -krašte simfonines 
muzikos pomėgi. Orkešfro išvy
kos paskatintu šios muzikos mė
gėjų saviveiklą provincijoj. Štai, 
Kaune, jau praėjusiais metais, 
prie Politechnikos Instituto, su
sikūrė studentų simfoninis or
kestras, kuris tuoj pastatė Čai
kovskio “Eugenijų Onieginą”. 
Panašūs orkestrai buvo isisteigę 
Klaipėdoj, net Alytui. Alg. Ka
linauskas viliasi, kad “nebetoli 
laikas, kada “simfoninė muzika 
Lietuvoj tans lygiai populiari, 
kaip daina, šokis ir liaudies ins
trumentų muzika.” -

imtis-

KnltįroE ir knygy pasauly
Vasario 16-tosios gimnazijos džia kolektyvinį leidinį, paski 

reikalu tytą į dvi dalis: I. Šv. Pijaus
į pasaulio lietuvius paskelbė at- < 
sišaukimą Vok. LB Kr. Tarybą, . 
Valdyba ir pačios gimnazijos vą- t 
ddvybė. Tame atsišaukime tarp I 
kitko sakoma:

“Su didžiausiu dėkingumu pri- ’ 
simiųdami visą ligšiolinę plačią 
paramą išsimokslinusiam lietu- 1 
viškąm jaunimui Vasario 16-siois į 
gimnazijos ruošti, mes' ir siari- J 
dięn prašome ateinančių Kalėdų 
Švenčių bei Naujųjų Metų pro- | 
ga nepamiršti gimnazijos ir jos 
nįokinių. Gimnazija daug ko sto
koja, mokytojai atlieka pedago
ginį darbą sąlygose, kurios rei
kalauja daug pasiaukojimo, ir to
dėl kiekviena, kad ir mažiausia 
auka mūsų gyvenamosiose aplin
kybėse sveria daug, ir kiekvie
nas dėmesio pareiškimas augina 
mokiniuose tautinio solidarumo 
pajutimą ir ugdo juose gilų pa
reigos jausmą lietuvybės atžvil
giu.

Mes prašome, brangūs broliąi 
ir sesės, Jūsų paramos Vasario 
16-šios gimnazijai, mes prašome 
Jus Kalėdų švenčių prieangyje 
prisiminti lietuviškąjį jaunimą 
gimnazijoje ir savo auką šiiteik- 
fi gelęžįnės uždangos pašonėje 
bręstančiai lietuvių kartai lietu
viškojo solidarumo sukeltą mo
ralinės šilumos pajutimą”.

(E) Pabaltijo knygų paroda 
Berlyne (ryšium su Tarptautine 
knygų paroda) susilaukė didelio 
publikos susidomėjimo. Ir Ber
lyno spauda šį laisvojo pasaulio" 
pabaltįečių pirmą pasirodymą su 
savo knygomis Berlyne sutiko 
prielankiai. Pabaltijo knygų pa-, 
rodos lietuvių skyrių tvarkė V. 
Banaitis. Pabaltijo draugijos 
Vokietijoje sumanymu “Haus 
der ostdeutchen Heimąt” patal
pose Berlyne lapkričio 18 d. įvy
ko paskaita apie Pabaltijo tau
tas, paįvairinta spalvotomis nuo
traukomis. Lapkričio 22 d. vie
nos muzikos mokyklos salėje 
Charlottenburge Erik von Loe
wis skaitė pabaltiečių poezijos ir 
prozos būdingesnes ištraukas. Iš 
lietuvių literatūros buvo skaity
ta dainų vertimai, iš naujosios 
obezijos perskaitytas vienas B. 
Brazdžionio eilėraštis. Prozai im-

irs- 
____ dalis: I. Šv. Pijaus X 
gyvenimo ir asmens bruožai; II. 
Pijaus X balsas Lietuvoje. Kny
goje rašo: vysk. V. Brizgys, dr. 
Pr. Gaidamavičius, tėv. Vikt. 
Gidžiūnas OFM, kun. dr. T. Nar
butas, dr. A. Maceina, kun. dr. 
£azys Olšauskas, kun. dr. K. 
Rėklaitis MIC, kun. dr. J. Vaiš
nora MIC, prof. Simas Sužiedė
lis, Irena Banaitytė. Knyga turės 
apię 260 psl. ir bus iliustruota 
Pijaus X gyvenimo vaizdais. Re- 
iagavo kun. Jonas Petrėnas.

Kun. Vladas Budreckas, pasto
racinį darbą dirbąs Šv. Magda- 
'enos parapijoj, Homestead, Pa., 
paskirtas Pittsburgh© vyskupi
jos Bažnytinės Muzikos Komisi
jos nariu. Bažnytinio giedojimo 
ir muzikos studijas magistro 
laipsniu jis yra baigęs Romoje, 
Popiežiškame Bažnytinės Muzi
kos Institute, giedojimą ir mu
ziką dėstė Kauno kun. seminar., 
vadovavo Kauno Bazilikos cho
rui, yra sukūręs bažnytinių gies
mių, motetų. Naujasis jo kūri
nys “Malda už tėvynę”, išleistas 
“Muzikos Žinių”, specialistų 
gražiai vertinamas. Lietuviškoje 
Spaudoje rašo muzikiniais klau
simais.

Prel. dr. F. Bartkaus pamoks
lų knyga — “Skelbk žodį” bai
giama spausdinti Immaculata 
Press, Conn., Leidėias — kun. J. 
Čepukaitis, Kun. Vienybės pir
mininkas. Šv. Andriejaus liet, 
pąrap. klebonas Philadelphijoje.' 
Knygai aplanką nupiešė dail. T. 
Valius.

Prel. M. Krupavičiaus aktua
lus. straipsnis “Katalikiškoji ak
ciją naujausių laikų angoje” 
spausdinamas kalėdiniame “Lux 
Christi” žurnale, kuris netrukus 
išeina iš spaudos.

Jauna lietuvaitė balerina Ra
mona Ratas - Rataitė debiutavo 
The Elizabethan Operos balete 
Adelaidėje. Baletas Adelaidėje 
davė trijų vienveiksmių Austra
lijos premjerą: John Antill “Wa 
kooka”, Grieg “Sigrid” ir Geor 
Tinter “Ballet Academy-’. Ra
mona Rotaitė šoko visuose tri
juose baletuose.

ta vienas Česlovo Milošo kuri-Į iJūra Valytė vra nauja klasinio 
nys, nors tai ne visai derinosi su'- - - ‘
pagrindine tema. Pabaltijo drau
gija Vokietijoje gavo iš Berlyno 
senato sutikimą kitais metais 
Berlyne suruošti Pabaltijo, tautų 
“Kultūros dienas”. Numatyta 
chorai, tautiniai šokiai, muzika, 
meno parodos ir kita.

Šv. Pijus X. Gyvenimo ir 
veiklos bruožai. Tokiuo pavadi
nimu “Ateities” žurnalas išlei-

baleto žvaigždė Melbourne, gy
venanti Albury miestelyje. Jau 
1956 m. festivalyje ji laimėjo 7 
taures.

Muzikas J. Beaudry iš Mbnt- 
realio lankosi Sov. Sąjungoj di
riguodamas simfoninius koncer
tus Odesoj, Kieve, Leningrade, 
Maskvoje. Jis buvo pakviestas 
sovietų kultūros ministerijos.

simbolis,dvasinis 
kuris

Kaip pasirinkti, papuošti ir padaryti nedegamą jūsų Kalėdų eglutę.

Pušis

kauja Lietuvos konsulo Čikagoje 
žmona J. Daužvardienė. Tenka 
oriminti, kad neseniai išėjo lie
tuvaitės sesers kazimięrietės M. 
Gracijos Listaitės knyga apie 
Kalėdų eglutes, liečianti net 27 
tautų eglutes, pavadinta “A New 
Look at Christmas Decorations”. 
Tekstą parašė prof. N. A. Hilde
brand. Knyga-albumas turi 150 
pusi, ir apie 500 iliustracijų, ke
lių spalvų. Knygą išleido ąmeri- 
kiečiai, išėjo 50.000 egzemplio
rių. Tai gražus ir sveikintinas 
pasirodymas, propaguojant lie
tuviškąją Kalėdų eglutę, o tuo 
pačiu ir lietuviu vardą.

Gruodžio 15 d. minima prof, 
d r. Balio Sruogos mirties de
šimtmetis, kurį ruošia Lietuvių 
Rašytojų Dr-ja, vadov. Ben. Ba- 
brausko. ‘ ' *’ -

J. Ząpavvkas

Kanadiikq eglė-Spruce Kedras

PASIRENKANT EGLUTE: Atsiminkite šiuos dalykus* pasirenkant Kalėdų eglutę. 
PuSs mažiausiai pavojinga užsidegimo atžvilgiu ir saugiausia — turi aštrų kvapų 
ir retai atsitinka, kad byrėtų spygliai. Egle turi tvirtos, gražios šakutes, kurios 
ypatingai tinka žyakųtėms pritaisyti ir gali išlaikyti nedideles dovanėles. Konadiška 
eglutė - Spruce turi daugybę vietos dekoravimui bei dovanėlėms, bet ji sudžiūsta 
gana greitai ir pradeda spygliai kristi. Tankus kedras tinka nedidelei vietai, ta
čiau sudžiūsta taip pat greitai ir neišlaiko sunkesnių papuošalų.

Kada perkate eglutę, potikrintytf ar ji yra švįežia, perbraukdami rankomis per 
spyglius. Jei spygliai lengvai krinta, eglutė yra per sausa. Laikykite savo eglutę 
nešildomame garaže iki paskutinio momento. Jei Įmanoma, įkiškite galų į sniegų.

PAPUOŠIMAS: Prieš pradedant, pasižiūrėkite ar ji tvirtai stovi ir gerai pritvirtinta 
prie stovo. Apsispręskite dėl papuošimo schemų — ir laikykitės to. Atsiminkite, 
kod paprastas pavyzdys duos geresnių vaisių, negu išlaidus neapgalvotas puošimos. 
Šviesų vainikus panaudokite taip, kod su mažiausio papuošalų pasiektumėte di
džiausio efekto. Po to sukabinkite tuos didesniuosius bumbulus, kod pridengtų 
tuštesnes vietas. Labiausiai žiūrėkite, kod neperkrautumėte papuošalų. •

UŽSITIKRINKITE, KAD NĖRA GAISRO PAVOJAUS: Jūsų eglutei reikia vandens, 
kod išbūtų'Šviežia ir saugi. La įkaite visuomet gausiai vandens eglutės stove. Plau
dami eglutę nuplaukite įstrižai, kod# eglutė galėtų daugiau vandens sutraukti.

ikykite eglutę toliau nuo betkokios Šilimos. Žiūrėkite, kad ji neužblokuotų išėji- 
», Išeidami iš kambario išjunkite elektrines dekoracijas. Apšlokstykite eglutę

kad išbūtų'Šviežia ir saugi. La įkaite visuomet gausiai vandens eglutės stove. Piau-

Laikykite eglutę toliau nuo betkokios Šili 
mo.
užsidegimų sulaikančiu skiediniu. ę>ėl jo pasiteiraukite vietos ugniagesių įstaigoje.

Nenaudokite lengvai užsidegančių papuošimų.
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TREMTIS IR
grindines grupes :1. Krašte įsigalėjusio režimo prievarta iš tėvynės pašalintieji ir ’2. Pabėgusieji iš tėvynės, kurie krašte esančio režimo negali pakelti. Šiai grupei priklauso dauguma tremtinių - lietuvių gyvenančių laisvame pasaulyje.Ne vargingas gyvenimas pastarųjų pabėgimui buvo lemiamas veiksnys. Dauguma jų ir prieš Sovietų okupaciją ne prabangoj * gyveno, daugelis ir tremtyje skursta. Bėgo jie iš Lietuvos ir savanoriškai pasidarė tremtiniai todėl, kad nepakėlė komunistinio režimo, jo priespaudos, okupacijos. Bėgo, kad nenorėjo vergauti svetimam, kad norėjo būti laisvi, išlikti lietuviais, išlikti tokiais, kokiais buvo gimę... Bėgo ten, kur mūsų. krikščioniškasis tikėjimas, dorovė ir tautiškumas nėra prievarta raunami iš šaknų. Tuo atveju bėgimas iš tėvynės ir tapimas tremtiniais savaime yra protestas prieš bolševizmo smurtą ir drauge liudijimas laisvajam pasauliui, kad tas smurtas tebeviešpatauja. Reiškia, kol mūsų tėvynė pavergta — mūsų bėgimo tikslas, mūsų tapimas tremtiniais yra taip pat nepasikeitęs ir negali pasikeisti. Dar labiau: sekant prof. Maceina, būtų galima išsireikšti, kad 
tremtis yra tapusi mūsų pašau
kimu; pašaukimu išlikti tvirtais dvasia ir drauge savo tremtimi liudyti pasauliui apie didžiąją skriaudą mūsų tėvynei, apie baisųjį smurtą mūsų tautai; liudyti tol, kol Lietuva vėl atgaus savo laisvę. Pašaukimą apskritai reikia suprasti kaip nepaprastą įsipareigojimą, lyg kokią prievolę, uždėtą iš augščiau, kurios nevalia atsisakyti, nevalia apleisti.

Tremtinio išvaizdaVienas juokdarys kartą Vokietijos kabareto programos metu scenoje pavaizdavo tremtinį, jo išvaizda buvo maždaug tokia: sudėvėtas, sunkus, ištrūkusiom sagom paltas, be skrybėlės, sutaršytais plaukais. Po kaklu atlapi, nesulyginti marškiniai; be kaklaraiščio. Iš po palto kyšo senai lygintos dryžos, atbrizgę ir iki pat kulnų uždribę kelnės. Senai valyti atplyšusiais padais batai. Jis vaikščioj a baimingai po sceną, dairosi aplinkui, be pasitikėjimo sau ir kitiems; traukia iš kišenės palaidą amerikonišką cigaretę ir prašo rūkantį savo kaimyną pridegti. Užkalbintas, jis atsako nedrąsiai, kelių kalbų mišiniu. Publika gardžiai juokiasi ir ilgai ploja.Tremtinių kolonijose Vokietijoje panašios išvaizdos žmonių pamatysime nemažai dar ir šiandien. Tas aktorius buvo labai pastabus. Tremtinio paviršių jis pavaizdavo tiksliai, tačiau jis matomai nepastebėjo, kad po tuo paviršiumi slypi ištremtojo žmogaus didelė tragiką, verta ne juoko, o gilios užuojautos ir rūpesčio; tragiką, kuri liečia jau dalį žmonijos ir drauge graso dar tos tragikos nepaliestai žmonijai.Kaip išrautas medis jau ne stovi, o guli pardribęs ant žemės su prislėgtomis ir aplaužytomis šakomis, taip ir tremtinys, netekęs savo tėvynės, lieka išmuštas iš normalaus gyvenimo vėžių. Žmogus per savo artimuosius įauga į savo tėvynę, jos kultūrą, papročius, kalbą ir gamtą, o staiga iš jos pašalintas, netekęs savos žemės po kojų, praranda sa-
Jau pats laikas išsiųsti giminėms į tė
vynę maisto siuntinius, kad pasiektų 

iki švenčių.

Mazar 1 radinį įLo, 
863 Queen St W., Toronto, Ont. 

Telefonas EM. 3-S520
Pasiūlo jums pigiausiomis karnomis pasiųsti maisto siun
tinius negu kitur. Štai vienas iš kainų pvz. kur įeina mui
tas pašto išlaidos ir leidimas:

20 svarų cukraus .—>11.30
20 svarų taukų ... .... >18.95
20 svarų ryžių ..... ..... $ 12.55
20 svarų kv. miltų ..... 510.60Maisto siuntiniai pristatomi gavėjui per 3-4 savaites ir gavėjas nemoka nieko už siuntinį.

PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES TĖVYNĖJE, pa
siųsdami NAUDINGĄ DOVANĄ—SIUVAMĄ MAŠINĄ. Geriausios ŠVEDŲ gamybos kojinė siuvama mašina specialiai nupiginta kaina iki Kalėdų TIK $190, kur įeina muitas ir visos persiuntimo išlaidos.
SIUNČIAME IR JŪSŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS, tu
rime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, odos, ske

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

sos pažymėtos kainos yra kanadiškais doleriais.

TREMTIMSvo išviršinę ir išvidinę pusiausvyrą.. Perpratęs kas su juo įvyko, tremtinys staiga visiškai pasikeičia. Jis nustoja rūpintis net savo išvaizda, savo drabužiais. Dažnai būna, kad pajėgdamas įsigyti naują drabužį, jis vistiek nešioja seną, nors visiškai sudėvėtą, nes tas drabužis jam primena ir tėvynės dalelę. Svetimam krašte žmogus pajunta nepasitikėjimą savimi ir dar labiau kitais žmonėmis, pasidaro nervuotas, baimingas, net savo judesius pakeičia. Jį apima apatija, nusivylimas, nerimas; jis neranda pastovios vietos. Ir net dabar, praslinkus daugeliui metų, kai praradom tėvynę, yra tremtinių, keliaujančių iš krašto į kraštą. Yra net tokių, kurie užsidirbę šiek ■tiek pinigo, iš JAV grįžta vėl į Europą, į Vokietiją...
Polinkis kraštutinumamsŠv. Povilas laiške Galatams (2, 19-20) rašo: “Aš esu su Kristumi prikaltas ant kryžiaus. Esu gyvas, tačiau jau nebe aš, bet gyvas manyje Kristus”. Šv. Povi-Kristaus dvasia, nori lyg ir atsipalaiduoti nuo savęs, nuo savų kūniškojo “aš” ir visa tai, ką jis gero yra nuveikęs, visus savo darbus priskiria ne sau, nes jaučiasi tik Dievo įrąnkiu.Anglų rašytojas Aldous Huxley savo knygoje “Londuno velniai” bandymą pabėgti nuo savęs, tik visai priešinga kryptimi, — į blogį, — atranda pas moraliai kritusius, girtuoklius ir pan. Jis rašo: “Paulišką sakinį parodijuodami, jie (moraliai kritusieji ir panašūs. M.M.) sakytų: aš gyvenu, vienok ne aš, bet tik purvas, tik pažeminimas, tik gyvuliškas elementas gyvena manyje”. Juo labiau panašaus pabėgimo į blogį ieško tremtiniai, ypač tie, kuriuos kankina vienatvė. Tremtinių tragiška būsena tėvynės netekus, gyvenimas svetur ir nerimas bei vienatvė, paskatina ieškoti užsimiršimo, kad bent trumpam laikui, bent valandėlei galėtų “pabėgti nuo savęs”. Ir bėga... Taip tremtinys, bebėgdamas nuo savęs ir nejausdamas aplinkumos, kurioje jis kitados lengvai pastebėdavo peržengimą ribų, greitai atbunka, praranda grožio, gėrio, kilnumo pajautimą ir pasiduoda palaidam gyvenimui. Tėvynėje jis žinojo kuo jis buvo, žinojo-apie tai ir kiti, o čia juk ne jis... “aš gyvenu, tačiau ne aš, tik gyvuliškas instinktas manyje”, sako tremtinys pats sau. Tremtinys ypač pasiduoda alkoholiui, nes tuo atveju lengviausia valandėlei lyg ir nuo savęs pabėgti ir pasakyti: “aš gyvenu, vienok ne aš, bet alkoholis manyje”... Bėga tremtinys į karčiamą, o dėl kenčiančios savo šeimos aiškinasi: “čia juk ne aš ,bet alkoholis kaltas”. Žūna girtuoklis ir savąjai tėvynei, o iš jo kaltės patekusi į skurdą žūna tėvynei ir jo šeima, “alkoholis kaltas...” Argi ištikrų- jų alkoholis? Argi tėvynės netekus galima nuo savęs pabėgti ir visas blogybes suversti alkoholiui, purvui, gyvuliškam instinktui? Mečys Musteikis (ELI).Varšuya. — Londono lenkų vaistinės savininkas Dr. Klupt jau tretį kartą nuvykęs į Lenkiją 10 dienų, buvo suimtas ir apkaltintas valiutos spekuliacija. Jis .yra Anglijos pilietis ir vedęs škotę. Už 5.000 svarų užstato jis iki teismo paleistas ir gyvena viešbutyje Varšuvoje.

Reikėtų platesnio galvojimoDažnai mūsų žurnalistiniuose rašiniuose pasitaiko teigimų, atitrauktų nuo tikrovės, nuo įprastinių gyvenimo aplinkybių. Kartais atrodo, kad jų autoriai gyventų kur nors hermitišką gyvenimą, o ne tos visuomenės aplinkoj, apie kurią jie kalba. Tad jų rašiniai prašauna pro tikslą ir tampa tuščia, nors kartais ir įmantria, frazeologija, prasilenkianti su gyvenimu ir su istorinėmis aplinkybėmis. Tokie žurnalistai atitrūkėliai, kaip juos galėtum pavadinti, prasilenkia su pagrindine istorinio galvojimo taisykle: imti kiekvieną reiškinį ryšium su gyvenamąja aplinka ar aiškinti bei vertinti jį pagal ją.Vyt. Alanto straipsniui “Mišrios šeimos ir gyvenimas”, TŽ nr. 46 (1957. XI. 14 d.) kaip tik trūksta minėtų elementarinių žurnalistiniam straipsniui reikalavimų. Smerkdamas perdėto patriotizmo vardu mišriąsias vedybas autorius užmiršta mūsų emigracinio gyvenimo aplinkybes ir ypač jaunimo gyvenimo sąlygas. Juk mūsų jaunimas nėra izoliuotas nuo gyvenamų kraštų visuomenės, nuo jos jaunimo ir per mokyklas, organizacijas ir darbovietes bendrauja su ja. Nenuostabu, kad per neišvengiamą ben dravimą užsimezga artimesnės pažintys, o kartais net meilės ryšiai ir vedybos. Tai visai natūralu ir prieš tai neturėtų būti urzgiama. Juk meilė, šiaip ar taip kalbėsime, yra perdėm subjektyvus dalykas ir josios bendri žmogiški motyvai tebūna palikti paliestų jaunuolių diskreci- jai. Prašalaičiams čia nevalia kištis su kokiais pašaliniais, sakysim, objektyviniais motyvais. Mat, subjektyvinis dalykas — meilė negali būti saistoma jokiomis objektyvinėmis priemonėmis. Ne kuo kitu, kaip meilės esmės nesupratimu galima paaiškinti Alanto pregnantišką, bet tuščią tvirtinimą: “Mišrių šeimų kūrimas.. kažin kas nenatūralu, paradoksiška ir išdavikiška”. Iš tikrųjų, mišrias šeimas kuriantiems tai yra natūraliausias, didžiausios prasmės aktas ir to gilaus jų įsitikinimo prašalaičiui niekinti nevalia.Aišku, pati sunkioji artilerija prieš mišrias vedybas yra patriotizmas. “Lietuvis, vesdamas svetimtautę ar lietuvaitė, tekėdama už svetimtaučio, mums žūva” (Alantas). Kodėl jau būtinai žūva? Ar vedybos padaro žmogų kitokį, nei jis yra? Buvo laikai, kada smerktos ar net draustos skirtingų tikybų žmonių vedybos tais pačiais motyvais, būtent, kad vedančioji pusė gali kokiai tikybai žūti. Šiandien tokioms vedyboms bent Europos kultūros visuomenėje jau nesipriešinama ir jos nelaikomos pavojingomis betkokiai konfesijai. (Jos visdėlto nėra patariamos. Red.). Ar ne tas pats su tautybe? Iš tikrųjų, kartą kokioj tautybėj brendęs žmogus — josios nepakeis ir negalės pakeisti net ir dėl šeimyninių ryšių. Tautybė, su kuria žmogus subrendęs, yra žmogaus prigimties dalis ir negali būti keičiama. Čia man prisimena Vieno jau prieš porą metų mirusio seno Amerikos lietuvio žodžiai, kuriuos jis vis kartojo kalbėdamas apie lietuvybę: “Prigimtis šaukia”.Sakoma, kad mišriųjų šeimų vaikai neišaugs lietuviais. Bet čia kyla klausimas, kas juos labiau daro nelietuviais—šeima ar emigracinio gyvenimo sąlygos. Juk niekas, manau, nepaneigs, kad gyvenamoji aplinka, pirmoj eilėj mokykla, formuoja šio krašto jaunuolį ir daro jį čionykščios bendruomenės nariu. Aplinka, dorodama sau jaunas sielas, tolina jas nuo tėvų, jas lyg nusavina jiems. Iš čia ir kyla pirmoj emigracinėj kartoj plyšys tarp jaunimo ir senimo. Tai patvirtina kad ir mūsų spaudos balsai, kur kartojama, kad ir naujųjų
Redakcijai prisiųsta

Aidai, 1957 m. lapkričio mėn., Nr. 9(104), 385-432 psl.Visas šis numeris skiriamas Vincui Krėvei pagerbti, minint jo gimimo 75 metų sukaktį. Turinys: Kostas Ostrauskas — Vinco Krėvės kūrybinis veržlumas; Stasys Pilka — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose; dr. Jonas Grinius — Vinco Krėvės istorinės dramos. Apie Vinco Krėvės asmenį bei gyvenimą yra du straipsniai, rašyti K. Žuko ir Vyt. Mykolaičio. Numeryje daug vietos skiriama ir paties Vinęp Krėvės dar niekur neskelbtai kūrybai. Be to, 30 nuotraukų iliustruoja rašytojo gyvenimą bei veiklą.Tie, kurie nesiprenumeruoja “Aidų”, ši numeri gali užsisakyti. atsiųsdami $1 šiuo adresu: Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N..
Tiesininkų Žinios, 1957 m. liepos - gruodžio mėn. Nr. 21-22, 40 pusi.

ateivių vaikai jau nekalbą savo tėvų kalba. Štai Athol, Mass., parapijos klebonas P. Juraitis pasikalbėjime su Pr. Pauliuko- piu (Draugas, nr. 271, 1957. II. 19 d.) dejuoja: “Atvykau užsidegęs^ patriotizmu, lietuvybės labui vargau 10 metų katekizuodamas vaikus lietuviškai. Pamačiau, kad beprasmiškai aš vargstu ir vaikus varginu, kurie ateina nė žodžio lietuviškai nemokėdadmi. Dabartinių ateivių vaikai dar greičiau nutautėja”. Nejaugi p. Alantas sakytų, kad ir čia kalta vis ta mišrioji šeima. Iš tikro čia niekas nekaltas ir tėvai niekuo dėti Čia kalta vien gyvenamoji aplinka, kuri veikia vaikus daugiau nei tėvai ir nuslopina šiųjų įtaką (bent kalbos atžvilgiu) jiems. Maža atosvara šiai aplinkos įtakai tėra lituanistinės mokyklos, kurios kiek diegia jaunoms sieloms tėvų kalbos daigus. Tad jos remtinos ir kurtinos.šiaip ar taip nutautėjimo problema čia yra beveik likiminio pobūdžio ir nieko bendro su mišriomis šeimomis neturinti. Mišrios šeimos čia niekuo dėtos ir jas taip įžūliai pulti, prikergiant net išdavikiškumo epitetą, kaip Alantas padarė, yra fanatiška, nekultūringa ir nežmoniška. Atminkime, kad mes gyvename įvairiatautinėse kultūrinėse bendruomenėse, kur pirmoj eilėj turėtų būti paisomi žmoniški (humaniški) santykiavimo nuostatai. O iš bendro žmogiško gyvenimo aplinkybių neišvengiamai vyksta ir vyks mišrių šeimų kūrimas ir jo neigimas bei koneveikimas laikytinas vien dvasinės menkystės apraiška.
J. Jakštas.

Redakcija straipsnį laiko diskusiniu. Abiejų autorių atstovaujamose tezėse yra daug aspektų. Problema yra per gili, kad galėtų būti išspręsta ‘viename straipsnelyje.

kamuojamas. Kadaro valdžios jis buvo pasiųstas devyneriems metams už grotų. Kartu su juo buvo nuteisti kiti trys rašytojai: Gyula Hay, Tibor Tardos, Žoltan Želk už tą patį “nusikaltimą” — reikalavimą tautai laisvės. Jų reikalu buvo kreiptasi į pasaulinio garso- rašytojus prašant protestuoti prieš tokį sovietų sprendimą. Visa eilė rašytojų paklausė ir pareiškė Kadarui savo protestus’ pvz. T. S. Elliot, A. Camus, komunistuojantis J. P. Sartre, komunistas L. Aragon ir kt. Tai padaryti atsisakė ąmeri- kiečių rašytojas W. Faulkner pareikšdamas: “Kai tik nustosim šūkavę, užuot organizavę jėgą, galinčią pakelti geležinę uždangą ir bandančią sugriauti kalėjimą, kad būtų išvaduota viena
Patarimai apie radiją ir TVTūkstančiai jau -radiju ir televizija naudojasi, bet dar daugelis rengiasi jas įsigyti. Todėl mano nuoširdūs patarimai taikomi pirmiausia tiems, kurie jas jau turi.Apie radijo aparatus daug ką kalbėti netenka. Jie netaip jau sudėtingi ir mažiau bėdos su jais. Jų laikymas namuose nesudaro pavojaus gaisro atžvilgiu. Žinoma, jei kur elektros laidai pra- sitrina, būtina juos pakeisti. Tuo atveju reikia kreiptis pas radijo techniką, nes radiją taisyti nieko apie jį nežinančiam yra pavojinga. Radijo imtuvai turi taip pat augšto voltažo ir palietus ranka tam tikras vietas, gali žmogų nukrėsti. Ypač nereikia leisti vaikams žaisti su senais aparatais. Karts nuo karto, per keletą metų radiją reikia iš vidaus išvalyti.Apie televizijos aparatus tenka kiek ilgiau sustoti. Nusipirkus televizijos priimtuvą be techniko pagalbos negalima jo įjungti. Kartais jie gali turėti nežinomų įjungė jų, kuriuos sukant vienaip ar antraip, galima sugadinti. Jei sugenda kiek vėliau aparatas, bereikia daug jo liesti, nes labai yra pavojinga. Kai aparatas veikia, yra apie 14-19 tūkstančių voltų su augštu įtempimu. Todėl vieną ranką padėjus aparato viduje, kitą prisilietus augšto voltažo, žmogų gali lengvai užmušti. Praėjusią vasarą vienas Aparatas užmušė mokyklinio amžiaus vaiką. Daugelis tėvų, kurie turėjo tos kompanijos aparatus, šaukė technikus, kad* jų patikrintų. Seni teleyizįjos aparatai daugiau genda ir gaisro atžvilgiu pavojingesni. Mat, kai aparato lempos dega, šiluma traukia prie savęs kambario dulkes. Lempos ir įkaitusios nesudaro pavojaus (išskyrus dvi ar tris) užsidegti, bet prakiurę laidai. Negalima įjungti aparato, kada pradeda labai viduj čirškėti ar spragsėti. Reikia šauktis techniko, kad per

TtVISKtS ŽIBURIAI

Hi-Fi! FM!
Ar Jums ŠiOs raMės nUL ’
Tai augštos kokvh* nesak<>? Nieko neprimena? 
tik Kit°y^USšiandi10 APARatai ir MUZIKOS
n ,?r.,v,r FM aparatai u2i’en n’e^as nenori pirkti, nes 
J gali išgauti iš plokšti? 1 f?erdmuziką ir tik 

Kstehl* visą muzikos grožį.
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ATLANTIS bendrovės prekes 
galima gauti:

626, Bloor Street West
(netoli Euclid Street) pas p. PREIKŠAITĮ

ir
380, College StreetPrekes galmia įsigyti mok“ •* (netoli Vokiečių kino) pas p. ŠKĖMĄ.rytojausUdieMi1°/a kainos. Lengvos ir patogios išsimokėjimo są- bal.0 ržš

laukite. High - Fidelity su Dynamic Expander!

RAUDONIEJI RAŠYTOJAI Už GROTUVienas garsiausių šiandieninės nekalta auka, — aš prisidėsiu” Vengrijos rašytojų yra Tibor Protestų sovietai betgi nepaiso Dery, jau 64 m. amžiaus ir ligų ~ neteistieji turi atlikti bausme. ' v V non rtTTH'iv-k j m-t _ *-*Ypač būdinga; kad Tibor DeS jau iš seno buvo laikomas komunistu. Dar Horthy valdžios laikais jis parašė romana, ir dabar laikomą geriausiu“ Nerastas sakinys , kuriame vaizduoja turtingą Budapešto advokatą, perėjusį į komunizmą kaip vienintelę krašto viltį. Romanas Horthy valdžios nebuvo leistas spausdinti, bet rankraštis jau gana plačiai ėjo iš rankų į rankas. Tiktai 1946 m. buvo išspausdintas ir turėjo didelį pasisekimą. Kai Stalino agentai Vengriją pavertė kruvino persekiojimo kraštu, Tibor atsuko savo plunks na prieš stalinistus ir tapo Imre Nagy patarėju. Būdamas rašytojų unijos pirmininku turėjo nemažai įtakos visam laisvės sąjūdžiui, kurį sutriuškino Kremliaus tankai.
žiūrėtų. Panaudojus kokius metus ar du aparatą reikia pagrindinai išvalyti. O visdėlto tenka daug sutikti TV aparatų 5-6 metus nevalytų. Žmonės nežino, kad televiziją reikia taip pat prižiūrėti kaip ir mašiną ar kitą kokį naudojamą daiktą. Keli doleriai išlaidų techniko darbui, gali daug sutaupyti.Jei savininkas turi kiek supratimo, gali kaiką ir pats padaryti. Kas gi patartina pirmučiausiai daryti, kai televizija sustoja veikus ar suserga? Jos ligų yra tūkstančiai, įvairių kliūčių pasitaiko. Ir įgudusiems televizijos specialistams kartais tenka ilgai padirbėti, kad pašalinus vieną ar kitą sunkią kliūtį.Dažniausiai atneša pas* mane tikrinti lempas. Daugelis netyčiom prasitaria, kaip ką daro, kaip jas ima. Dažnas padaro didelių nuostolių aparatuose. Žiūrėk, vienas su atsuktuvu išverčia lempas, kiti padaro trumpą sujungimą, nulaužo lempų kakliukus, įdeda vieton saugiklio vielos gabalą ir t.t. Jei jau kas gali ir supranta išimti lempas iš aparato, tai reikia jį pirmiausia išjungti iš elektros linijos ir tada palengva imti. Žinoma, taip pat reikia ką daryti, kad lempų nesumaišius — žiūrėti diagramos ar pieštuku pažymėti, kur jos buvo. Dažnai sumaišo žmonės lempas ir sugadina aparatus, todėl geriau jų-neliesti. Jei kartais nulūžo koks įjungiklis, tai reikia paimti aparato modelį ir tada tik kreiptis į krautuvę—radio ir TV.Daug TV aparatų savininkų skundžiasi, kad iš mūsų lietuvių technikų negauna nuoširdžių patarimu. IŠtikrųjų technikas neturi galimybės valandas aiškinti kliūtis ar mokinti, bet jis gali pasakyti kas ir kur ką reikia įjungti, nureguliuoti.

Techn. Balys Brazdžionis.Chicago, Ill.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas. Žiemos s'ėzonui paltai ir kostiumai geriausios angliškos medžiagos. Pasirinkimas iš 600 pavyz- dZ1U' j emos kainos> naujausios mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte (prie Lietuvių Namų) Telefonai:siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

_ Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūšių elektrinius indus, prosus Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.
RO. 7-5976 v. S1MINKEVIČIUS 386 Durie St

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
•PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnęrius. Duodu išsimokėjimūi iki dviejų metųPravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu savo naująjį adresą:

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

APDRAUDA ,
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t. 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

SUOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m.

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

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

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

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

V ariety T exti les
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

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

Žemiausios karnos

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

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat golirtia užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžiakfinius tautuvus.
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Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Oakwood - St. Clair 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas su 2 virtuvėm. Arti susisiekimo 
ir apsipirkimo.

Bloor - Dufferin 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su vieta garažui, 2 moderniš-/ 
kos virtuves, alyva apšildomas.

Warren Park
1 $3.500 įmokėti, 2 metų senumo pu

siau atskiras mūrinis namas su pri
vačiu Įvažiavimu, alyva apšildomas, 
moderniška virtuve, geros morgičius.

St. Clair -Christie
4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiras 
.mūrinis names su garažu, alyva apšil
domos, 2 moderniškos virtuvės.

Bloor - Jane
$4.500 įmokėti, 6 kambarių atskilos 
mūrinis namas sų garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės, arti 
Bloor.

Dufferin - Rogers
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomas. Viena skola balansui. 
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.

Sunnyside
$10.000 įmokėti, 12 kambarių du“ 
pleksasy vand. alyva šildom., 3 garaž. 

Bloor - Brunswick
$10.000 įmokėti, mūrinis 4 butų (viso
17 kambarių) namas su 2 garažais, 
varden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

Oakwood - St. Clair 
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri- 
pleksas (14 kambarių), vandeniu aly- 

šildomas, vieta 2 garažams.
Bloor - High Park 

kambarių atskiras mūrinis namas
su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilna kaina $33.500.

Casa Loma 
$15.000 įmokėti, 15 kambarių mo
derniškas tripleksas, viename iš ge
riausių miesto rajonų. Vandeniu ap
šildomas, du garažai, privatus įvažia
vimas. Viena skola balansui.

St. Clair - Spcdina
18 kambarių mūrinis namas su vieta
2 garažams, 4 vonios,- vandeniu alyva 
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaina $45.000.

Bathurst - St. Clair
16 kambarių rnūrę namas su privačiu 
Įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuves, 5 vonias. Daugumoje kilimais 
dengtos grindys. Labci patogus nuo
mavimui. Pilna kainą $44.000.

Bs SAKALAS
- SADAUSKAS

Tek darbo LE. 4-8481 
Namu LE. 6-1410

va
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Brack - Bloor
$1.000 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, alyva šil
domas, 2 virtuvės.

Jane - Annette
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, il
gos išsimokejimo sąlygos, vieta garo*.

Pacific - Bloor
$3.500 Įmokėti, 6 kamb. mūr. na
mas, 2 mod. virtuvės ,2 vonios, mo
derniai Įrengtas, verta nors pažiūrėti.

Rusholme Rd. - College 
$3.500 Įmokėti, 8 kambarių atskiros 
mūr. namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, garaž.

Havelock - Bloor
$4.000 Įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 mod. virtuvės, alyva šildomos, gra
žus didelis kiemas, viena skola 10 m.

Jane - Bloor • 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. atskiras mū
rinis namas (Bungalow), mod. virtuvė, 
alyva šildomas, 15 metų atvira skola.

Jane - Bloor
$4.400 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 mod. virtuves, alyva 
šildom., garažas. Turi būti parduotas.

Clendenan - Bloor
$4.500 Įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virt., kietmedžio grindys, 
alyva šild., garaž. namas be skolų.

Dufferin - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadratinis plonas, mod. virt., 
vand. alyva šildomas, garažas, viena 
skola likučiui, vienas iš gražiausių na
mų tame rajone.

Avenue Rd. - Eglinton 
$6.000 įmokėti, puikus 7 kamb. atsk. 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
vand. alyva šildymas, garažas, gražus 
kiemas, arti susisiekimo bei dižiųjų 
krautuvių.

Runnymede - Bloor
$6.700 Įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
nomas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, ilgos iššimokėjimo sąlygos.

Sunnyside - Roncesvolles 
$7.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūr. namas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas. Gauna $80 savai
tei nuomos ir butas savininkui.

High Pąrk - Roncesvolles 
$8.000 Įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu šildomas, garažas, geros ir 
ilgos iššimokėjimo sxlygos, turi 
parduotas.

P. CERBERIS
Tel. darbo LE. 4-8481

Namų LE. 5-1584

būti

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

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

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

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

moderniška virtuvėj vandens alyvos šildymas, garažas.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Rea! Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

JAV-bių Pabaltiečių 
Sporto Federacija 

įsteigta 1957 m. gegužės 18 d. 
Clevelande, dalyvaujant lietu
vių ir latvių atstovams. Estai į 
PSF-ją įsijungė rugpiūčio 1 d. 
PSF-jos vadovybę sudaro Vyk
domasis Komitetas susidedąs iš 6 
asmenų — po 2 iš kiekvienos 
tautybės, kuriuos paskiria kiek
vienos tautinės sportinės vado
vybės. Kiekvienos tautybės at
stovai pamečiui vadovauja PSF 
užimdami Vykd. K-to pirminin
ko ir sekretoriaus postus: 1957 
m. — lietuviai, 1958 m. — lat
viai, 1959 m. estai ir t.t.

Dabartinį PSF Vykdomąjį ko
mitetą sudaro: Dr. Algirdas Nas- 
vytis — pirmininkas, Algirdas 
Bielskus----sekretorius, Vikto-
Baumanis ir Viktors Vitols — 
latvių atstovai, Ernest Roost ir 
Kalle Vellenurm — estų atsto
vai.

JAV-bių PSF Vykd. K-tas, su
sitaręs su visų trijų tautybių 
sportinėmis vadovybėmis, pri
ėmė šį PSF sportinės veiklos 
planą 1958 metams:

a) Balandžio 26-27 d.d. Čika
goje rengiama 1958 m. Pabaltie 
čių krepšinio, tinklinio ir ko
mandinės bei individualinės sta
lo teniso pirmenybės — vyrų ir 
moterų klasėse. Rengėjai latviai.

b) Birželio 21-22 d.d. Čikagoje 
rengiama Pabaltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybės vyrų ir 
moterų klasėse ir komandinės 
lauko teniso pirmenybės. Ren
gėjai latviai.

c) Rugpiūčio 9-10 d.d. Detroite 
įvyks pabaltiečių plaukymo ir 
individualinės lauko teniso pir
menybės vyrams ir moterims. 
Rengia latviai.

d) Rugpiūčio 30-31-rugsėjo 1 d. 
Čikagoje rengiamas futbolo tur
nyras. Vykdytojai — FASK-tas.

Šachmatų vadovo paskyrimas 
Š. Amerikos Lietuvių FASK- 

tas, norėdamas daugiau suinten
syvinti mūsų sportinę veiklą bei 
pakelti sportinį našumą, nutarė 
organizuoti paskirų sporto šakų 
komitetus, kurių tikslas yra rū
pintis tų šakų veiklos koordina
vimu, tobulinimu, reprezentavi- 
mu kitataučių tarpe ir pan.

Norėdamas pirmoje eilėje re
organizuoti mūsų šachmatinin
kų veiklą FASK-tas nuo š.m. 
lapkričio 15 d. paskyrė žinomą 
šachmatų veikėją Kazį Merkį, 
Bostono L.P.K. Šachmatų Klubo 
vadovą, gyv. 431 E. 7-th St., So 
Boston 27, Mass., Š. Amerikos 
Lietuvių Šachmatų komiteto va
dovu ir jam pavedė sudaryti šį 
komitetą bei paruošti veiklos 
planą.

Šiuo laiku eina pasitarimai dėl 
kitų sporto šakų komitetų su
darymo.

VHI-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių I-sis ratas 
numatomas 1958 m. balandžio 
12-13 d.d. Clevelande. Rengia 
FASK-tas talkininkaujant Cle- 
velando LSK Žaibui.

II-sis ratas Įvyks 1958 m. lie
pos 4-6 dd.. Niujorke. Varžybas 
vykdo Rytų Sporto Apygarda.

Visuotinis Š. Amerikos lietu
vių sportininkų suvažiavimas 
numatomas sušaukti 1958 m. 
sausio mėn. pabaigoje ar vasario 
pradžioje. Eina pasitarimai su 
sporto apygardomis dėl suvažia
vimo vietos bei datos.

Tolimesnės informacijos suva
žiavimo reikalu bus artimoje 
ateityje praneštas sporto klu
bams bei, kondensuotoje formo
je, paskelbtas spaudoje.

FASK-tas
AUŠROS ŽINIOS

B-C lygoj Aušra be pralaimė
jimo žengia pirmyn. Šiuo metu 
turi: Aušra 6 taškus, Mustangs 
2, Tridents 2, Latviai 2 ir Andy’s 
0. Praėjusio sekmadienio rung
tynėse Aušra nugalėjo Andy’s 
85:72. Žaidė A. Vaičiulis (16), 
A. Buntinas (25), O. Kulys (9), 
J. Laurinavičius (22), D. Turack 
(4), B .Miščenko, K. Grigaitis, 
R. Preikšaitis (9), R. Rusenąs, 
D. Venckus. Sekančios B-C rung 
tynės gruodžio 22 d. Žais Aušra 
- Mustangs.

Church lyga “Inter. A.” klasėj 
Aušra nugalėjo Vytį 66:63 ir 
“Midget” klasėje mūsų patys 
jauniausieji pradėjo savo krepši
ninkų karjerą su dviem pralai
mėjimais. Aušra m - Woodgreen 
20:37, Aušra m - St. Chris 24:44.

C.Y.O. lyga. Mūsų mažikės 
Aušra j baigia antrą ratą ir dar 
“nepakrikštytos”, per visą sezo
ną nepralaimėjo nė vienų rung
tynių. Jos į šešėlį pastatė mūsų 
vyrus, kurie iš 12 rungtynių pra
laimėjo vienas. Aušra j. C.Y.O. 
žaibo turnyre, kur kovoiama dėl 
reprezentavimo C.Y.O. Toronto 
ir syMu Ontario čempijonato 
rungtynėse, nugalėjusios O.L. of 
Sorrows 28:26 ir St. Anselm 
42:19, įėjo į finalus ir ketvirta
dienį susitiks su praėjusių metų 
Ontario čempijonėm St. Cecil. 
Aušros -j. komandoj žaidžia: G. 
Uogintaitė, R. Gataveckaitė, J. 
Gataveckaitė, J. Juozaitytė, V. 
Juoza.itytė, D. Simonaitytė, R. 
Juodikytė, A. Grigaitė, A. Sapi- 
jonytė, D. Tamašauskaitė ir D. 
Mockutė.

Stalo teniso lygoje Aušra A. 
nugalėjo “Vieną” santykiu 14:7 
ir Aušra B. Ryerson I santykiu 
12:9.

B. Ryerson I santykiu

... Mūsų šachmatininkai savo 
antrąsias rungtynes (Aušra - 
Hart House) laimėjo santykiu 
5:1. Šį sekmadienį mūsiškiai su
sitinka su Vyčio šachmatinin
kais. , P.
- “Aušros” šachmatininkai

Gruodžio 8 d. 2.30 v. p.p. Hart 
House rūmuose šachmatų lygos 
rungtynėse Aušros “B” nugalėjo 
Hart House “B” komandą re
zultatu 5:1. Atskirų susitikimų 
pasekmės: V. Petrauskas — B. 
Myndiuk 1:0, V. GenčiusD. 
Sweeney 1:0, P. K. Mačiulaitis
— J. Hamley 1:0, V. Rukšys — 
M. Valiquet 1:0. M. Vitalis — 
M. Rapp 0:1, M. Šlapšys — Js 
Heller 1:0.

Sekančios rungtynės ši sekma- 
dėinį, gruodžio 15 d. prieš lietu
vių “Vytį” 2.30 vai. p.p. (tuoj 
po krepšinio rungtynių) Prisikė
limo par. kavinėj. Lietuviškos

visuomenės sporto ir šachmatų 
mėgėjai maloniai kviečiami pa
žiūrėti. Tai pirmos rungtynės 
tarp šių abiejų lietuvišku klubų.

VYČIO ŽINIOS
Jau išėjo biuletenio Vytiečių 

Dienos septintasis numeris.
Ateinantį sekmadieni Šv. Jono 

parapijos salėje 5 vai. p.p. įvyks 
krepšininkių arbatėlė - pasitari
mas. Visos krepšininkės kviečia
mos dalyvauti.

Praėjusį sekmadienį visuoti
nam susirinkime išnagrinėti 
nauji klubo administracinės san
tvarkos planai bei išrinkta ko
misija tiems planams sutvar
kyti.

Laimėtos tinklinio pirmeny
bių rungtynės prieš St. Christo
pher 2:0 (14:12; 15:13). Žaidė: 
Atkočiūnas,, Balsys, Baliūnas, 
Balnius, Radzevičius, Supronas, 
Žukas.

Abi Vyčio moterų krepšinio 
komandos pateko į CYO lygos 
turnyrą, kuriame bus išaiškintos 
stipriausios komandos tolimes
niam varžymuisi dėl Ontario 
meisterystės. Jaunutės jau žaidė 
vienas rungtynes, kurias pralai
mėjo O.L. of Peace 38:25. Žaidė 
Ed. Kronaitė 14, EI. Kronaitė 6, 
Kinčiūtė, Lorencaitė 1, Kilotai- 
tytė 4, Brynaitė. Moterys pirmą
sias rungtynes žais šį pirmadie
nį prieš St. Cecilias. ' <

Vyčio stalo tenisininkai vėl 
turėjo sėkmingą savaitę. Pirmoj 
divizijoj Vytis sutriuškino Tri
dents trejetuką 20:1. Žaidė: 
Gvildys 6, Marsham 6, Nešukai- 
tis 5, ir laimėti 3 dvejetai. Ket
virtoj divizijoj vytiečiai supylė 
Ryerson III 15:6 ir Ryerson IV 
18:3. Žaidė: Vyt. Baliūnas 11, Vn. 
Baliūnas 7, Radzevičius 9, Lai
mėti 6' dvejetai. A. S.

WELLAND, Ont.
Susisiekimo nelaimė

Apyl. v-bos sekr. A. Kalvaitis, 
gyv. 52 Riverbank Sr., Welland, 
Ont., važiuodamas bendruome
nės reikalais, lapkričio 28 d., Wel 
land mieste turėjo susisiekimo 
nelaimę — susidūrė su kita ma
šina. Dabartiniu laiku A. Kalvai
tis randasi Welland General 
Hospital su sutrenktais plaučiais 
ir sulaužytais penkiais šonkau
liais. Be to, subraižytas veidas 
ir kitos kūno dalys. Jo padėtis 
nėra kritiška, bet sužeistas sun
kiai. A. Kalvaičiui, žmonai Zofi
jai ir dukrelei Aldonai reiškiame 
mūsų užuojautą. Tau, Antanai, 
linkime greit pasveikti, sustiprė
ti ir kuo greičiau vėl įsijungti į 
mūsų bendrą gyvenimą.

Wellando apyd. B-nė.

J. Radzevičius apie kelione į Lietuvą
. (Atkelta U 3 psL)

— Kaip buvo kariuomenėje, 
blogai ar gerai?

— Neperblogiausiai.
— Kur tarnavote?
— Krime.
— Vedęs?
— Taip. Mes esame dar mūsų 

medaus mėnesy.
— Kiek uždirbate?
— 700 rublių per mėnesį, o 

žmona po 7 rublius į dieną ir 3 
klg. grūdų. Mat, jinai dirįja kaip 
kiaulių šėrike. Kai apsivedėm, 
valdžia davė sklypą ir paskolą 
grįčiai pasistatyti, be to, davė te
lyčią ir paršą.

— Ar patenkintas gyvenimu?
— Patenkintas, kodėl nebūsi 

patenkintas?
Palinkėjau jaunai porai lai

mingo gyvenimo ir atsisveiki
nome.

Teko išsikalbėti su vienu in
žinierium. Aš klausiau, kodėl jie 
tiek daug medžiagos sunaudojo 
vieno namo pastatymui? Pas 
mus iš tiek medžiagos pastatytų 
bent du. Kai aš jam papasakojau, 
kaip pas mus namus įstato, jisai 
man atsakė, kad jo nuomone, pas 
mus pastatyti namai nėra pakan
kamai stiprūs. Aš pasakiau, kad 
jie turėtų atvažiuoti Kanadon 
pamatyti mūsų gyvenimą. Į tai 
jisai atsakė, kad jisai buvęs pa
davęs pareiškimą gauti leidimą 
įvažiuoti Amerikon apsilankyti, 
bet jokio atsakymo iki šios die
nos negavęs iš amerikonų. Esą, 
matyti, bijosi mūsų įsileisti. -

(Čia vėl neįtikėtinas dalykas. 
Juk visi žinome, kad į Ameriką 
atvažiuoja daugybė sovietų pi
liečių, bet tik grupėmis,' vis de
legacijos ar atstovai į suvažiavi
mus. Pavienių gi asmenų sovie
tai nei vieno niekur neišleidžia. 
Visi tą žino ir jokis inžinierius 
tokio leidimo įvažiuoti į Ameriką 
net negalėjo prašyti. Juk jis ne
turi užsienio paso, be kurio jis 
negali prašyti jokio krašto įva
žiavimo vizos. Red.).

Mes buvome labai geri Kana
dos ambasadoriai, gyrėm Kana
dos gyvenimą ir papasakojom 
žmonėms koki progresą Kanada 
pasiekė nuo karo pabaigos.

Tai tiek iš pasikalbėjimų su 
Lietuvos žmonėmis.

Dar apie elektrines stotis Lie
tuvoje. Šiuo metu Lietuvoje yra 
dar elektros trūkumų, nes daug 
naujų fabrikų pristatė ir tie fab
rikai reikalauja daug elektros jė
gos jų produkcijoj. Dabar viena 
elektros stotis yra statoma ant 
Nemuno ir bus baigta 1960 m. Po

to kita bus statoma Birštono 
įlankoj. Tada Lietuva turės pa
kankamai elektros.

Lietuvoj žmonės yra geros nuo 
monės apie Ameriką ir Kanadą, 
bet kada gi lietuviai buvo blogos 
nuomonės apie tuos kraštus? Esu 
tikras, kad ir net nepriklauso
mybės laikais, jeigu Kanada ir 
Amerika būtų nevaržius įvažia
vimo ir jeigu būtų kreipusis į 
jaunimą, tai, manau, pusė Lietu
vos gyventojų būtų palikę Lie
tuvą ir emigravę į Ameriką ir 
Kanadą.

(Tai nepriklausomybės laikus 
p. R. laiko visdėlto šviesesniais? 
Red).

Kai dėl turistų važiavimo Lie
tuvon, tai mums pasakė, kad jei
gu nebus karo, tai ateinančiais 
metais kiekvienas, kas norės ga
lės, nuvažiuoti aplankyti Lietu
vą ir pamatyti savo akimis, kas 
yra atsiekta Lietuvoj prie naujos 
santvarkos ir kaip žmonės tenai 
gyvena.

(Ar galės, pamatysim. Bet* ko
dėl dabar nieko neįleidžia?. 
Red.).

Kai dėl žmonių apsirengimo, 
tai jie nėra blogiau apsirengę už 
žmones gyvenančius kituose Eu
ropos kraštuose.

(Čia tai jau sunku patikėti. Ar 
p. R. teko matyti pav.’ laikraš
čiuose nuotraukas minių dabar
tinėje Lietuvoje ir kuriame nors 
Vakarų Europos krašte? Red.).

Kostas Strikaitis savo straips
nyje rašo, kad pasiduokime ran
kas ir eikime sykiu išvaduoti 
mūsų brangią Lietuvą iš tų žiau
rių komunistų. Būdamas Lietu
voje nesu matęs jokių žiaurių 
komunistų, tik esu matęs žmo
nes, kurie mus labai gražiai ir 
maloniai priėmė. (Ar neteko ten 
kartais matyti rusų? Ko jiems 
ten reikia? Red.). K. Strikaitis 
nepasako, kaip jis išvaduos Lie
tuvą. Man rodos, kad mažos tau
tos žmonės negali pasukti istori
jos rato atgal, bet jeigu mes esa
me geri Lietuvos patrijotai, tai 
mes turėtume paremti mūsų tau
tiečius tenai moraliai, o kas išga
li ir finansiniai. Mes pažangie
čiai, daugumas mūsų yra gata
vi ištiesti ranką, kitų pakraipų 
lietuviams, kurie yra pasiryžę 
dirbti su Lietuvos darbo žmo
nėmis. J- Radzevičius.

Praha. — Vietoj mirusio pre
zidento A. Zapotocky pastatytas 
A. Novotny, kompartijos sekre
torius nuo 1953 m. ir Chruščiovo 
šalininkas.

Wally’s Garage
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodina-Collegc/
S a v. VL. TARVYDAS

[ — antifreeze — šveicavimo
įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans-

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI 
darbai — 
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS, 

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. MCRMS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

1

WALTMAN’S DRUG STORE

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų 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.

Žemiau išvardintų kompanijų vardu 
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas 
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų; bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes 
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti 
draudimą'Ontario Provincijoje.

Conodion Fire Insurance Co. 
Conodo Security Assurance Co. 
Eogle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co.
Conodion Indemnity Ins. Co. 
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. Co. 
Unity Fire & General Ins. Co. 
Provincial Ins. Co.
Cornhill Ins. Co.
Monument Ins. Co.

Union Fire & Gcnerol Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North Amcrico 
Philadelphia Fire & Morine Ins. Co. 
Central Mutuol Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co. 
Ins. Co. of. North America

Mūsų agentūra atstovaujama
“Dūda General Insurance” vardu ir privati raštinė yra

42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4612,
Su pagarba AL. DUDA.

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

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

produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

Paieškojimai
Nicajus Jonas, sūnus Jono, ir 

Kniukšta Juozas, sūnus Igno, iš
vykę 1914 m. iš Plungės valse., 
Telšių apskr., ieškomi giminių iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
V. Jasinevičienė, 65 Pine Crest 
Rd., Toronto, Qnt.

Eimutis Antanas ir Brazauskas 
Edvardas prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Džiminskaš, 264 
Lisgar St., Toronto 3, Ont., Ca
nada.

Gineitis Stasys ieškomas se
sers iš Lietuvos. Atsiliepti Jo
nui Čaplikui, telef. CR. 8-9309, 
1288 Loren Park, Ont.

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.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (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

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

Pilna: garantuota 

100 rubliu

Oficialiai.

- $10.00 
Už persiuntimą $5.00 

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

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

tams į SSSR siųsti.

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

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Banking Commission.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
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.
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Dr. E. Zubrienė

Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

WIIW z I PH $141 9 PUSL.

v. VAŠI S
REAL ESTATE 

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4W5
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
I. GUDAS V. VASILIAUSKAS

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. • - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME J NAMUS. 

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

Sav. V. BLICKIS

Judesys labai paprastas Į Taip suprato
| —Vadinasi, pone daktare, kad Kapelionas aiškino mokiniams 
suplonėčiau, Tamsta patariate. apie pasaulio sutvėrimą. Juozu- 
idaugiau judėti. O kaip tai turiu i kas tik vieną kitą žodį tegirdėjo, 
vykdyti 'vis norėjo pažiūrėti naują komi-

— O, ponia, užteks tik vieno kų knygutę. Baigęs aiškinti, ka- 
judėsio. Kai tik tarnaitė atneša pelionas liepė parašyti, kaip jie 
valgyti, tamsta vis pasuki gaivu- suprato šį aiškinimą.
tę kairėn ir atgal, kairėn ir at-J Juozukas parašė:
gal • • • “Pradžioje Dievas sutvėrė dan

gų ir žemę, o tada ilsėjosi. Tada 
Dievas sutvėrė vandenis, jūras

GYDYTOJA ir RURGt
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 

pagalba.
41 HEWITT AVE. /prie Rancesval- 

le - Dunda. St./. Tel. LE. 5-1961.
Kabineto telefonas LE. 5-1551 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pkmad-, trečiad. 2-4 vai. p.p., ont- 
rod., ketvirtad., penktad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

Pranešu
kuriems patarnavau gyvybės 
draucimų ir pensijų'reikaluo
se, k'd dabar tarpnininkauju 
ir AUTOMOBILIŲ, NAMŲ 

BALDŲ, NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ ir ki
tuose draudimuose.

Susitikite Lenkijoj
* ten orba;^otyykston-- .
-■■/YY Y-.fxL.etuyov.,.gaay,

1 galimo loivu /'Botory" kas
,'gsčnesi. Nesęioniniu laiku nuoloi-

■./■jos,- Y .Y1
'-A'-’

5 Užsssokykitę vietes . .pigTąteiiąi

TRAVEL
, - 4/iD^’B1oor Št. ‘Toronto 5-

IT*

J : .».!• 1 •. A

Patarimams skambinkite

Member of the Life Underwriters 
Association.

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

Geros firmos
Į vieną šeimą atėjo kartu dvie- 

jų agentai. Kai šeimininkas pa
sisakė, jog visa didelė šeima no
rinti apsidrausti, prasidėjo agen
tų varžybos:’

— Tik pagalvokite, —. kalba 
pirmasis, — kaip mano, kompa
nija rūpinasi savo klijentais: 
mirus apdraustajam, mes jau se
kantį rytą šeimai išmokame ap- 
draudą.

— Tai tikras apsileidimas — 
aiškina antrasis. — Mano kom
panijos rūpestingumą parodys 
šis pavyzdys: Ana dieną vienas 
mūsų klijentas kėlėsi į mūsų ofi
są esantį 25 augšte, bet apsiriko 
ir išlipo 20 augšte. Besidairyda
mas neatsargiai priėjo prie lan
go ir iškrito. Tik pagalvokite, 
vos spėjo nukristi, tuoj prisista
tė mūsų agentas ir įteikė apdrau- 
dos čekį.

Kas tai yra fašizmas
Vilniaus kalėjime atsidūrė vie

noje kameroje nukrypęs nuo li
nijos bolševikas ir fašistas. Bol
ševikas prašo savo likimo drau
gą paaiškinti, kas tai yra fašiz
mas. Tas ir pradeda:

— Įsivaizdink tris-keturis ti
pus, kurie sudaro šutvę, apsista- 
to policija, išžudo konkurentus 
ir pradeda smaugti žmones... .

— Žinau, žinau — pertraukia 
bolševikas. — Bet aš norėjau, 
kad man papasakotum apie fa
šizmą, ne apie bolševizmą...

jų gyvybis ^finiUr ir Vėl il^°Si-
Dievas vėl sutvėrė paukščius, 
šunis, kates bei visus kitus gy* 
vulius ir žmogų. Tada Jie visi il
sėjosi. Pagaliau Dievas sutvėrė 
moterį ir jau niekas nebegalėjo 
ilsėtis... .

Braziliškos šypsenos
Jonas Souza mirė darbe. Jo 

bosas susirūpino, kaip čia pra
nešus jo žmonai. Moteris buvo 
nervuota ir didesnis smūgis ga
lėtų ją pribaigti. Pagaliau jis 
nusprendė pasiųsti vieną iš dar
bininkų. Paskirtasis Zė Maria, 
džiaugdamasis ištrūkęs iš darbo, 
ėjo galvodamas apie viską kas 
jam labiausiai patiko, o ko ma
žiausiai apie misiją. Souzos na
muose, pati našlė atidarė duris. 
Zė Maria labai mandgiai ir ma
loniai paklausė:

-— Ar turiu malonumą kalbėti 
su našle Souza?

—Ne. pone, nesu našlė Souza; 
esu tiktai ponia Souza.

— Atleiskite, bet esu tikras, 
kad esate našlė Souza.

— Nesvaičiok. — pakėlė balsą 
moteris—esu tiktai ponia Souza!

Tada Zė Maria nusprendė, 
kad jau turi pranešti žinią, ir 
su nekalčiausia veido išraiška 
tarė: . * : :

— Jeigu tvirtinate, kad nesate 
našlė, tai susilažinkime iš 10 

Icruzeiru...

Elektros 
mechanikas

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

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

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

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

taukų kiaulinių $15 60 persiuntimas $6.50 viso $21.90
CUKRAUS $ 6.45 4- persiuntimas $6.50
lašinių /storų7 $17.95 -f persiuntimas $6.50

) | 1 kg citrinų
>1 1 kg džiov. aprikosų

sv 
sy. 
sv\

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

kavos 
kakavos 
šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

$1.80' ‘ 
$1.95 
$1.78114
$2.65
$1.80! 1 
$2.60!

VZ4
kg figų 
«9 
kg 
kiti

viso $12.95 
viso

datulių 
riešutų mišinio

i produktai iš mūsų

$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80
$2.75 ;-

koinaroščių.

22
22
22

y2
Yi
Vi

1
1
i

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

2 kg odos /5 poroms batelių/
1 kg odos storų padų 4 mm ,
Vyriški tuflioi ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90
Moteriški bateliai bile kokio fasono ......... . . $10.95

$9.25 ir
$9.45 ir

$4.45

daugiau /už 3 Vi 
daugiau, /už 3!/j 
/214 yardo dvigubo pi./ 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje. 
.. .........  $18.30 

... ........ .... .....$ 3.95

y ardo/ 
y ardo/

Streptomycinoi 10 gr. $2.60 
Isoniazid /rimifon/ 1000 tobl.

50 mgm 
. PAS 500 tabl.

Isopas /Rim. -h Pas/ 1000 tabl
$8.25

$4 60
$3.50

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

Vit. B-12 6 amp. 
Cortisone 50 t. 
Largactil 
Hydrocortisone 3x10 
Glucose 100 cc 
ir daugelis kitų vaistu.

Vit. B-1 10 mgm 100 tabl. $0.80: ,

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

Akordeonus 120 bošų 5-4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; Jvarius papuošalus. Taboka bei amerikoniškos cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pakelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

kirpti moiinė

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

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

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

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

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. p.p. ir 6-8 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - UOTARAS 

62 RICHMOND ST. WEST 
' /kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Į

W. A. LENCKI, B.A., LX.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

■ i i ................

D r. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
f 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. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

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

ir

1

i

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

Dr. A. JOSIU KAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specm.Ustet. 

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

. /prie Spadina Rd,/
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-801$

MARGUMYNAI 1
Ką reiškia biUionas? sportas numato tik keletos mili-i 

Apie tai “Financial Post” ši-Į jonu gvventoiu Kanadoje padi-' 
taip rašo: i dėiimą iki 1999 m. Tai tik juoko

“Kada mūsiškis federalinės ■ vertos pažiūros'. Jeigu jūs gal- 
valdžios finansų ministeris W. votumėt taip, kaio aš galvoju— 
Harris pabarsi na metini biudže-; 1964 m. Kanadoj iau gyventų 64 
ta. jis kalba apie bilijoninius ; milijonai gyventojų, o 1999 m.— 
skaičius. Tad ka gi iš tikrųjų i pasiektumėm 200 milijonu!” 
reiškia bilijonas? i Jeigu, girdi, mes neužpildvsi-

“O gi, jeigu jūs turėtumėte Į me šio milžiniško krašto žmo- 
bilijoną doleriu — dešimtimis i nėm’s. — tolįąų rašo autorius, 
dolerių banknotais, ir nusistatv-4.— užuildys ji kas nors kitas. Ga- 
tumėt tais banknotais iškloti; na. esą, mums kvailioti. Atida- 

' tam tikrą kelio gabalą — tada; -vkime plačiai Kanados duris, 
galėtumėt tokį kelia nutiesti į Te<nil niaukia, tegul važiuoja i 
nuo Montrealio ligi Vancbuve-i ši krašta visi, kas tik nori. Jei- 
rio daugiau negu tris kartus . i jūi ir paklius keletas blogų kiau- 

“Jeigu jūs turėtumėt bilijoną į šinių. tai. anot C. D. Howe posa- 
dolerių ir irn-tumėt ii skaityti: kio. “What’s a million, any- 
tokiu greičiu, kad galėtumėt su-! wav? ..
skaityti i minute no šimtą dole- Mes turime pakankamai alv- ' 
rių — tada, dirbdami po 8 vai.; VAS_ Naudokime ia patys, nesu- 1 
kasdien ir 6 dienas savaitėle, už-Į kime paiyos dėl eksporto. Turi- 
trukturnėt 66 metus, pakol užsi-; me natūralias dujas — taipogi 
brėžtaii darbą baigtumėt--- į naudokime iaS natyS. Deiuoja- '

' “Jeigu jūs turėtumėt bilijo-imė Hėl nuolatinio Pertekliaus 
na doleriu 1 <į°h banknotais ir ‘ kviečiu — angyvendinkim kraš- 
užsimanvtumėt išdekoruoti ku-. ta žmonėmis ir valevdinkime l 
ria nors Toronto gatve, tada ga-; ūms. nesukime sau galvų ir ne-! 
lėtumėt tais banknotais išklijuo-; deumkime dėl trūkumo rinkų ! 
ti keturiolikos nėdu augščio šie-l iiž^mnvie ir t.t. ir t.t.
na. nav.. beritėsiančią abiejo-1 Autoriaus manvmu. Kanadai 
mis Toronto Yon°e gatvės pusė-, reikia daugiau drąsos, daugiau 
mis nuo Queen iki Bloor...; rvžt’nrumo. o nepraėjus nė pus 

“Padaliau, iliustruoiant b'liio-1 šimčiui metu, ii galėtų pasida- 
no doleriu dvdi nagai piniginę rvti tikrai dideliu ir galingu
— ne pa«al išklijuoiama sieną kraštu Be to. autorius siūlo kas-
— tai reikštu netoli 3r<' visų kart vis siekti kuo daugiau sa- 
Kanados finansų, uždirbamų varankiškumo ir savos inicia- 
metu bėsvie visais keliais ir ka- tvvos visur ir visose srityse, tik 
nalais įvairiu rūšių ekonomiška- • tada. esą. Kanada galėsianti pa- 
jame gyvenime. Taigi, nors Ka- kelti galva augščiau ...
nada vra turtingas kraštas, ta- į 
čiau bilijonas — taipogi yra “la-: 
bai daug pinigų”.,. j

Optimisto pažiūros į Kanados į 
ateitį

| Dienraštyje ’The Globe and į 
:Mail” tūlas torontietis C. An
thony, dėl Kanados ateities ši
taip rašo: “Kanadiečiai yra la-; 
bai pesimistai^ Pagaliau, atsi- j 
buskite, prasižiūrėkite. ,-----
kite! Gordono paskelbtasis ra-

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 

" sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
tr sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFER1N ST., LE. 3-6149 

/įvožia vi mat iš Gearry ht./
Sov. V. DUNDYS

Į Dvigubas standartas
Tame nat dienraštyje kores- 

mntas Andrew Glen iš Locust 
'Hill dėl tarpvalstybinio dvigubo 
; standarto, prisimindamas ir Pa- 
balt’in valstybes, šitain rašo:

1 “Šiandinena mes aiškiai ma- 
i tome tarptautinė^ moralės dvi- 
t guba standartą. Tam irodvti — 
i vra buvę dau<* precedentu. Ar 
1 mes iau užmiršome, kad stojo- 
; me i kara. kad išgelbėti Lenkiią, 
tačiau kada, šalia Hitlerio, už
puolė ta sali ir komunistinė Ru
sija. užgrobdama ištisus Lenki
jos plotus, mes nudavėm lyg 
nemata šito. Nors mes tuomet 
buvome karingo! nuotaikoj, ta
čiau nieko nepadarėme ir tada, 
kada sovietai brutališku būdu 
okupavo Pabaltijo tris nepri
klausomas valstybes. Mes to 
tarytum visai nepastebėjom ..

Pr. Alšėnas.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

Baby Point Paint & Wallpaper
‘ Įvoirūs doŽoi,z, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys. 

Lietuviams, perkantiems dožus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

j

i

A. P. GARAŽAS
1539 DUHDAS ST. W, 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

VEDYBŲ BIURĄ ^ALDI^ 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

B

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusija
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš wh«u sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dotvkoi: medicinos dolykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai į musų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
<98 OUIEH ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W,t Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395
345 BLOOR ST. WEST 

(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dro P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. F*.. Ticket!
Gydytojas 

ir 
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Valė Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonof, specifikacijos, reportoi. Me
džio, olieno ir gelžbetonio pastatams. 

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

A. STANČIKAS, baigės National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garon- 
ruoros.
Skambinti telef LE. 1-1602.*

STANLEY SHOE STORE
Augšžiousios rūšies moterų, veikų ė 
vyru botoi, normoious dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

i

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
—irk) akių nervus, kurie daž
nai sukelia gnJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavu kaibomii.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WTKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

- ■ -■ r--

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. UGDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Ąve., Toronto
Telef LE. 6-5613

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaine 
užsekant ir pataisom bei eptraukiem 
senus. Didelis pasirinkimes iveMg 

medžiegg.
Telefonas HO. 3-S493



TORONTO, Ont.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Dėkojame didž. gerb. kun. 

J. Mačiulioniui, MIC, gražiai ir 
sėkmingai pravedusiam adven
tinio susikaupimo savaitę.

— Ateinančią savaitę, gruodžio 
16-20 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius šiose gatvėse: 
Ossington Ave., Concord Ave., 
Givins St., Lakeview Ave., Har
rison St., Churchill Ave., Cool
mine Rd. ir Argyle St.

— Primename, kad gruodžio

į
Šv. Jono Kr. parapijos žinios 

j—Maloniai prašome pranešti 
ligonius, sergančius ligoninėse 
ajr privačiai namuose, kad būtų 
griūna laiku aplankyti, o taip 
oat talkininkauti bet. organiza
cijoms, kurios, ligonių lankymo 
dkslu, visada .kreipiasi ligonių

KLB Krašto Valdyba 
pereitoje Tarybos sesijoje per
rinkta ir sumažinta iki 7 narių, 
pasiskirstė pareigomis: pirm. V. 
Meilus, vicepirmininkai — B. 
Sakalas-Sakalauskas ir dr. J. 
Sungaila, -sekretoriai kun. dr. J. 
Gutauskas ir St Juozapavičius, 
iždin. J. Mikšys, narys V. Vaido
tas.

I
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Lietuvių Vaikų Darželis, vadovaujamas Nek. Prasidėjimo 
Seserų, GRUODŽIO mėn. 22 d. 3 vai p. p. Prisikėlimo 

parapijos salėje rengia puikią

MONTREAL. Cue.

■ šį sekmadienį pamokslai 
kun. Dr. J. Gutausko. Rinkliava 

Liurde Dievo Motinos garbei 
bazilikos statybai paremti. •.   <*- -----—--i*-—•
šios gatvės: Wilson, Beaty, Dow
ling, Springhurst, Close, Dunn, 
Spencer, Tyndall, King W., Leo
pold, Silver, Gold ir Dufferin.
— Paskutinįjį advento sekma

dienį parapijos bažnyčioje įvyks 
religinės muzikos ir giesmių 
koncertas, skiriamas prieššven
tiniam čia nesančių savo artimų
jų pagerbimui.

v — Dėkojama Kat. Mot. Dr-jos 
skyriaus valdybai ir narėms už 

lošimą parapijos agapės Ma
rijos vardo sodaliečių garbei. 
Padėką sol. J. Liustikaitei už pa
įvairinimą pamaldų solo.
į — Katekizacijos pamokos mo
kiniams, lankantiems viešąsias 
mokyklas, vyksta kas sekmadie
nį po 11 vai. pamaldų. Kalėdinės 
plotkutės šį sekmadienį gauna- 
mps. pąr. salėje po kiekvienų 
pamaldų.,

— Lankant ligonius, tenka 
dažnai patirti, kad daug mūsų 
tautiečių patenka į ligoninę, ne
turėdami jokio sveikatos apsi- 
draudimo. Atkreipiamas malo
nus visų dėmesys daugiau susi
rūpinti sveikatos apsidraudimo 
reikalu.

t — Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas šį sekmadienį 4 v.

— Šį šeštadienį 9 vai. ryto ge
dulingos pamaldos už a.a. Jono 
Evaškos vėlę; 12 v. sekmadienį 
prisimenama P. Jakimavičių gi
minės mirusieji.

— Pakrikštyta Viktorija Rima 
Macijauskaitė. x

T. Liet. Evangelikų Susivie
nijimo parapijos 

pamaldos su komunija įvyks š. 
m. gruodžio 15 d. 1 vai. pp. Grace 
Lutheran Church, 1424 Daven
port Rd. Pamaldas laikys kun. 
P. Dagys. Valdyba.

Šią savaitę vizituojamos j mėnuo — tai katalikiškos spau
dos platinimo mėnuo. Tenelieka 
nė vieno kataliko lietuvio, į ku
rio namus neatsilankytų bet 
koks lietuviškas katalikiškas 
laikraštis.

— Šiemet N. Metų sutikimą 
Prisikėlimo salėj rengia parapi
jos komitetas šeimininkaujant 
parap. Katalikių Moterų D-jos 
narėms. Komitetas pradeda par
davinėti bilietus jau šį šeštadie
nį, gruodžio 14 d., klebonijoje 
nuo 12-tos vai. punktualiai. Kai
na $15 porai. Į šitą pačią sumą 
įeina vieta, valgiai, gėrimai ir 
visos kitos turimos gėrybės ant stalo - - - - - 
Gros 10 žmonių sąstato “Trimi
tas”. Meninę programą išpildys 
kvartetas ir solistai, komitetas 
pageidauja, kad, io ir jūsų pato
gumui, svečiai užsisakytų ištisus 
stalus, kuriu kiekvienas turi 12 
vietų. Kad liktų užtenkamai vie
tos šokiams, svečiams skirta tik 
400 vietų. Kartu atsiprašom tuos, 
kurie, kaip ir anksičau nebesu- 
spės gauti bilietų.

— Šį šeštadienį ir sekmadienį 
Prisikėlimo salėj jokių lietuviš
ku parengimų nebus.

— Pakrikštyta: Rasa Regina 
Kuprevičiūtė ir Birutė Stefani
ja Januškaitė. .

Vaikų darželio Kalėdų eglutė 
ivyks gruodžio 22 d. 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Vi
si tėveliai prašomi sunešti vai
kučiams dovanas į 46 Delaware 
Ave. (telef. LE. 4-5773) iki gruo
džio 20 d. Kalėdų eglutės prog
ramą išpildys patys darželio vai
kučiai, padedant Nek. Pras. sese
lėms ir ponios Dutko mergaičių 
baleto studija. Į šį parengimą 
kviečiami atsilankyti visi To
ronto lietuviai su savo vaiku
čiais.

Jaunesniųjų ateitininkų 
susirinkimas

įvyks ši sekmadienį, gruodžio 15 
d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo muzi
kos studijoje. Narių' dalyvavimas 
būtinas.

Naujų 1958 metų iškilmingas 
sutikimas

Toronte įvyks Prince George 
hotelyje (King ir York). Šį šau
nų sutikimą rengia jau septyni 
metai kas šeštadienį kalbanti lie
tuviška radio programa “Tėvy
nės Prisiminimai”.

Ligonių lankymas ir šalpa
Artinasi didžiosios Kalėdų 

šventės. Kaip kas met, taip ir 
šiemet, švenčių proga prisimin
kime mūsų ligonius ir vargšus. 
Toronto Lietuvių Caritas malo
niai prašo visus painformuoti 
apie ligonius, sergančius įvairio
se Toronto miesto ar priemies
čių ligoninėse bei namuose, kad 
juos būtų galima aplankyti. Be 
to, siaučiant žiemos nedarbui, li
gos ar senatvės atveju, dalis mū
sų tautiečių skursta materialiai. 
Caritas, kooperuodamas su To
ronto apyl. Liet. Bendruomenės 
Šalpos Fondu, pagal išgales yra 
pasiryžęs padėti. Suinteresuoti 
asmenys arba žiną varge esan
čių mūsų tautiečių, prašomi 
kreiptis sekančiais telefonais: 
Kun. P. Ažubalis, EM. 4-7646, 
J. Valiulis, pirm., LE. 3-6492, A. 
Ščepavičienė — RO 6-3726. Šven
čių proga skatinamos liet, orga
nizacijos, ypač mūsų jaunimo, ir 
pavieni asmenys įsijungti į kilnų 
ligonių lankymo darbą. Ligonių 
adresai gaunami liet. par. klebo
nijose. o taip pat Carite.

Toronto Lietuvių Caritas

Albina ir Petras Šalnos susi
laukė antro sūnaus.

Kun. J. Kubilius, AV parapijos 
klebonas, pereitą savaitę ga
lutinai atsisveikino su Montrea- 
liu ir išvyko į Čikagą, kur per
ims Jaunimo centro vadovavimą.

DLK Vytauto klubas šiems 
metams išsirinko naują valdy
bą: pirm. J. Skinkis, vicepirm. 
P. Paukštaitis, baro sėkrs. J. Juš
kevičius, šėru sekr. K. Gudžiū
nas, direktoriai: J. Bakanavi- 
čius. J., Juška, D. Norkeliūnas, 
P. Petronis ir V. Kiškis. Revizi
jos kom.: J. Alinauskas, J. Lese- 
vičius ir A. Navickas. Pašalpai 
L. Gudas.

Grįžtant iš KLB Krašto Tary
bos posėdžių Toronte K. And
riuškevičiaus mašiną ties Corn
wall iš'iko nelaimė. Mašiną vai- 
nukentėjo — sulaužyta jo ranka.

Bėga iš kompartijos
Penki žvmūs Lenkijos rašyto

jai grąžino kompartijai nario 
korteles, protestuodami prieš ne- 
•akeliamą ideologinę priespau

dą. Štai jų pavardės: M. Jastrun,

ravęs Andriuškevičius sunkiau 
Kartu važiavę — J. Kardelis, 
Stp. Kęsgailą ir V. Pėteraitis iš
liko sveiki. ■-«

KLB Montrealio Šalpos Fon
das wkdo va:u tremtyje esančių 
tautiečių šalpai.

Pp. Lukai, pasižymėję kalaku
tų augintojai Barrington, RR 1, 
P.Q., šiemet išauginę 7.000 kala* 
kutų, iš Roison Purina kompani
jos gavo komandiruotę į JAV SU
S’ nažinti su paukščių auginimo 
ūkiais.-

Montrealis. — Čia šiemet lap
kričio mėn. buvo pavogta 4.000 
automašinų, kai pernai lapkri
čio mėn. buvo pavogta tik 562 
mašinos. •

Tėvai yra prašomi sunešti savo vaikams dovanas į vaikų 
darželio patalpas, 46 Delaware Ave., iki gruodžio 20 d. 
Kviečiami visi tėveliai su savo vaikučiais į šią jaukią 
visų vaikų šventę.
Programoje: 1. Gyvasis paveikslas — prakartėlė. 
2. Įscenizuota pasaka — Užburta Karalaitė ir 3. Snaigių 
šokiai — Baletas.

KALĖDŲ SENELIS.

Apylinkės Tarybos rinkimai
KLB Toronto apylinkės valdy

ba sudarė Rinkimų Komisiją KL 
B-nės Toronto apylinkės Tarybai 
išrinkti iš šių asmenų: pirm. V. 
Užupis, vicepirm. V. Germana
vičius, sekr. F. Senkus ir nariai: 
J. Česėkas ir J. Nacevičius.

Rinkimai įvyks 1958 m. vasa
rio mėn. 9 dieną.

Toronto apylinkės lietuviai ir 
organizacijos prašomos numaty
ti kandidatus ir ligi š.m. gruo
džio mėn. 27 d. 8 vai. vakaro pri- 
statvti rinkimų komisijai.

Rinkimų komisija tuo reikalu 
paskelbs smulkesnių nurodymų.

Toronto apyl. v-ba.
Rinkiminė komisija skelbia

KLB Toronto apylinkės Tary
bos Rinkimų Komisija skelbia 
Toronto apylinkės lietuvių ži
niai, kad rinkimai į KLB Toron
to Apylinkės Tarybą įvyks 1958 
m. vasario 9 d. sekančia tvarka:

1. Renkami 25 asmenys;
2. Balsuoti turi teise rinkimų 

dieną turį 18 metų amžiaus;
3. Kandidatai į Tarybą turi 

būti pilnateisiai lietuviai turį 21 
metus amžiaus;

4. Siūlytojai ir kandidatai turi
būti sumokėję solidarumo mo
kestį; ,

5. Kandidatų sąrašą turį pasi
rašyti nemažiau 10 asmenų, nu
rodydami aiškiai savo vardą, pa
vardę, amžių ir adresą;

6. Drauge su kandidatų sąrašu 
turi būti įteikti kandidatų raš
tiški sutikimai būti renkamais;

7. Kandidatų sąraše turi būti 
pažymėta: kandidato vardas, pa
vardė, amžius, užsiėmimas ir ad
resas;

8. Kandidatų sąrašai turi būti 
įteikti rinkimų komisijai iki š. 
m. gruodžio 27 d. 8 vai. vak.;

9. Sąrašus įteikti ir gauti smul
kesnių informacijų pas Rinkimų 
Komisijos pirmininką V. Užupį, 
41 Hewitt Ave., Toronto. Telef. 
LE. 5-1961 arba komisijos narį 
J. Cesėką, 77 Lynd Avė., To
ronto. Tel. LE. 4-7787.

Rinkimų Komisija.
Kanados Pabaltiečių 

Federacija, 
kuriai šiais metais vadovauja 
lietuviai, paskutiniame savo po
sėdyje svarstė, kaip visos trys

Iš Vokietijos į Kanadą nese
niai atvykusi . p. Spurgaitienės 
šeima turi didelę problemą su 
darbo gavimu. Iš septynių josios 
vaikų penki yra *darbingi: dvi 
dukterys siuvėjos, vienas sūnus 
auto mechanikas, kitas — kam
barių dažytojas. Būtų labai gera, 
kad žiną kur nors darbų pagel
bėtų šiai simpatingai 
šeimai. Ji gyvena 580 
Avė. i

J. ir V. Motekoniai
maisto krautuvę 125 Roncesval- 

.les Avė. (žiūr. skelbimą 5 psl.).
Skautų tėvų arbatėlė

Praėjusio sekmadienio popietį 
Šv. Jono Kr. par. salėje įvyko 
jauki skautų tėvų ir rėmėjų ar- 
oatėlė. Susirinko per 70 tėvu ir .
apie tiek pat jaunimo. Įvairiomis tais.®IPP11^ ^|I^e ^surance kom- 
skautiškomis problemomis žodį PanP?Je’ Toronto skyriuje, par- 
tarė: vyr. skaut. S. Kairys, abie- daYe?s V1SI* tarnautojų daugiau- 
jų Toronto tuntų tuntininkai, 
“Skautų Aido” redaktorius Č. 
Senkevičius, dv. vadas kun. P. 
Ažubalis ir skautų rėmėjų pirm. 
S. Dabkus. Pobūviui gražiai va
dovavo Aug. Kuolas. Sudaryta 
i5 asmenų skautams remti ko
mitetas, kurio vaidybą sudarys 
penki asmenys.

Nobelio premijos laimėtojui 
Lester Pearson pagerbti, jam 
grįžus iš Norvegijos atsiėmus t

Toronte Vasario 16 
iškilmingas minėjimas, 40 metų 
nepriklausomybės sukakčiai at
žymėti, bus švenčiamas didžia
jame Odeon kino teatre (Yonge 
ir Carlton). Planuojama minėji
mą suruošti kaip galima didin
giau ir iškilmingiau.

Apylinkės valdyba.
Šeštadieninės mokyklos 

paskutinės prieš Kalėdas pamo
kos bus šį šeštadienį, gruodžio 
1’4 d. Tėvų komitetas mokyklos 
eglutei, kuri įvyks gruodžio 29 d. 
Prisikėlimo par. salėje, mokyk
linio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikus registruoja prie liet, para
pijų sekmadieniais po pamaldų. 
Ilgametis mokyklos vedėjas, 
mokyt. Julius Širka, sausio vi
duryje dėl emigracijos į JAV 
žada mokyklą apleisti. Mokyklai 
tikrai bus labai gaila atsisvei
kinti su savo uoliu vedėju, kuris 
visada sielojosi mūsų mokyklos 
gerbūviu.

Liet, Kankinių Kryžiui
> Midlande

dar gauta naujų aukų: Hamilto
no V. Aušros Vartų parapijos 
$100, Susivienijimo Liet. Ameri
koje Toronto kuopos ir Spaudos 
B-vės “Žiburiai” po $10.

Nuoširdžiai dėkojame.
K. Liet Kat. Fed. valdyba 

Apie Liet. Kankinių Kryžių 
Midlande gražų straipsnį išspaus 
dino Tėvų jėzuitų ten pat Mid
lande leidžiamas žurna.las “Mar
tyrs Shrine Message” gruodžio 
numery. Straipsnis pailiustruo
tas dviem klišėm.

KLB Delhi apyl. valdyba, pa
remdama lietuviškąją spaudą 
“TŽ” prisiuntė $15 auką.

Nuoširdžiai dėkojame.
KLK Kult D-ja.

Vasario 16 gimnazijos 
būrelis Nr. 13

veikia nuo 1954 m. Anksčiau va
dovavo J. Balsys, dabar P. Lelis. 
Pasikeitė ir nariai. Dabar šio bū
relio nariais yra:’V. Abromaitis, 
A. Aperavičienė, V. Bačėnas, J. 

tautos kartu galėtų ką nors di-: Berzenas, K. Grigaitis, J. Kaške- 
dingesnio pademonstruoti 40įiis p. Lelis, V. Meilus, J. Moc- 
metų nepriklausomybės atgavi- j^us, J. Simanavičius, V. Sonda, 
mo sukakčių proga sekančiais j Stanaitis, J. Strazdas, N. Šal- 
metais. Svarstyta irnutarta, jei- kauskienė, L. Tamošauskas, Pr. 
gu kiekvienos tautybės bendruo-' Kvedaras, V. Bubelis, O. Indre- 
menės organai finansiškai pa-|]ienė; 9 nariai yra pilnai savo 
rems, suradus tam darbui tinka- ,jnašus už šiuos metus įmokėję, 
mus darbuotojus, išleisti gražų, g įmokėjo nepilnai, o 1 nieko dar 
idomų leidinį tinkamą skaityti; n(sra įmokėjęs. Atsilikę nariai 
kanadiečiams ir kitiems politi- , prašomi savo Įnašus iki metų ga- 
kams apie visas tris Pabaltijo ]0 įmokėti. Būr. vadovas,
tautas. , . .

Taip pat buvo svarstoma stip- i Sol. J. Liustikaitės koncertas 
riau užakcentuoti ir 40 metų ne- pirmas šiame kontinente, įvyko 
prikl. sukaktis atžymėti, suderi- pereitą šetadienį Prisikėlimo pa- 
nant išvežtųjų minėjimą birželio rapijos salėje, talkininkaujant 
dienomis, parodant ne tik troški-į smuikininkei Carplyn Gundy ir 

__ ________ x . mą nepriklausomybę atgauti, bet i soL Vacį. Verikaičiui. ... .
ništei'H. Čirnon, kuri šokėjai j ir didelį solidarumą visų šių tri- 
taip pat ir akomponavo. Toron-I jų tautų. < 
to lietuviškoji visuomenė gali i Pastoviam bendradarbiavimui 
džiaugtis sulaukusi naujos paje-[palaikyti ir ryšiams stiprinti, nu- 
gios menininkės. i tarta įsteigti Pabaltiečių Federa-

(Plačiau apie ji ir šeštadienio cįjos skyrius kiekvienoj koloni- 
koncertą parašysime sekančia- ! joj, kur tik gyvena visų trijų tau

tybių žmonių. Tuo reikalu kiek- 
r vienos tautybės kolonijų organai 
i gaus specialias skyrių steigimo 
11 taisykles. .
I' Nutarta pasiųsti padėkos laiš- 
I ką min. pirm. J. Diefenbaker už 
I įstatymo pravedimą dėl senatvės 
I pensijos laukimo termino sutrum 
| pinimo iki 10 metų naujiems ka

nadiečiams. Baltų Federacija tuo 
reikalu jau anksčiau daug rąištų 
yra parašiusi dar buvusiai vy
riausybei, prašydama laukimo 
laiką sutrumpinti iki 5 metų.' 

Sekančiais metais Pabaltiečių 
Fed. primininkavimas bus per
duotas estams.

Pabaltiečių Fed. metinis tary
bos visuotinis posėdis šaukiamas 
1958 m. sausio 10 d., penktadienį, — -------- - ------------ r---------t-
8 vai. vak. Toronto Lietuvių Na- tinkamo orumo klasikai ir lietu- 

j viekai dainai. Solistė auditorijos
OU VIIXVU 4* »JVl * F* J v X^i*A***vI

i :šklausvta.
Srmnkin’nkė-”’’'tuozė Garolvn 

^undv. iau pažįstama Toronto 
'’^tuviam', meistriškai išpildy-1 
-lama klasinius kūrinius, koncer- 

pridavė darnaus spalvingu
mo

Solistas Vacį. Verikaitis, visa
da- t oro” t iečių mėgiamas, ir šį 
karta nasirodė oilnoj aukštumoj. 

Sobc’ornc akomuonavo muz. 
St. Gailevičius. Smuikininkė tu- 

_ ' ”ni’os akomnonatoriu. kaip
1_________________ I

ir salėj. Bufetas neveiks.

Balys Sakalas-Sakalauskas ir 
P. Kerberis, dirbę Ęllis nekilno
jamojo turto pardavimo-pirkimo 
ištaigoje, perėjo dirbti į Mann & 
Martel tokią pat įstaigą 1199 
Bloor Str. W.

Elenos Kepalaitės 
išraiškos šokio koncertas Įvyko 
pereitą sekmadienį Prisikėlimo 
parapijos salėje, talkinant pija-

me TŽ numery).

Viešpoties Dievo Valia pašaukė amžinybėn mūsų mylimę vyrų, brolį 
ir švogerj Antanę. Šiose likiminėsę gyvenimo valandose mus prisiminė ir 
kortu išgyveno mūsų neapsakomų skausmų mūsų draugai ir bičiu
liai. Jiems pasiliksime neužmirštamai dėkingi.

Tokį* pat dėkingumų reiškiame organizacijoms ir asmenims, kurie šv. 
Mišių aukomis pavedė jo vėlę Dievo gailestingumui.

Dedant mūsų paskutinę žemiškų dovanų — gėles — ant mylimo 
Antano karsto, jį jau puošė daugybė gėlių, už kurios esame dėkingi bi
čiuliams ir organizacijoms.

Niekada neužmiršime Prisikėlimo Parapijos Klebono Tėvo Placido, 
OFM, rūpesčio laidotuvėmis, pamaldomis ir palydėjimu į kapus bei stip
rinimu sunkios ligos kančiose; taip pat dėkingi Tėvui Pauliui, OFM, pa
ruošusiam mūsų mielų Antanų į Amžinybę. ,

Dėkojame Tėvui Juvenaliui, OFM, Tėvui Vytautui, OFM, kun. kleb. 
P. Ažubaliui,*kun. kleb. Dr. J. Todorouskui, knu. Dr. J. Gutauskui ir kun. 
B. Pocevičiui už iškilmingos pamaldas laidotuvių metu.

Dėkingo Širdimi prisimename Savanorius, Prisikėlimo Parapijos Komi
teto nbrius, ir Ateitininkus - Kęstutininkus, budėjusius prie karsto garbės 
sargyboje. 4 ',

Dėkojame p. A. ŠČepavičienei, prof. S. Kairiui ir p. V. Verikaičiui, 
pamaldų metu giesmėmis ir muzika kelusiems mūsų skausmo pilnas širdis 
į Viešpatį.

Už sunkiai įvertinamas pastangas gelbėti mielo Antano gyvybę dėkin
gi gydytojoms: A. Užupienei, J. Davie, J. Gray ir M. Davies ir rūpestingo- 
įai gail. seselei K. Lelešiūtei.

Kraujo auka duoto gywbei sustiprinti, neįkainuojamas užuojautos 
pareiškimas. Todėl žodžiais neišreiškiamai dėkingi kraujo doratorioms: Tė
vui Placidui, OFM, K Abromaičiui, E. Abromaičiui, V .Aušrotai, R. Bra- 
žukienei, P. Brožukui, L. Balsiui, H. Chvedukui, Z. Daug Vainienei, J. Dvi
tomiui, A. Diržiui, M. Guobai, V. Korasevičiui, H. Lesniauskienei, V. Lu
koševičiui, J. Matuiion ji, J. Petroniui, K. Šalkauskui, J. Simanavičiui, V. 
Užupiui, V. Turutai, A. Zarembaitei; taip pat aukomis perėmusioms krau
jo įsigijimo: L. P. Ališauskams, E. J. Aleksoms, I. S. Kairioms, E. H. Lo- 
rencoms. G. V. Meitom<. M. V. Tomulaičiams, A. P. Ščepavičiams, G. J. 
Vainauskams, Toronto Ateitininkams - Kęstutininkams ir K.L.K. Kultūros 
Drougijoi.

Nusilenkdami Viešpoties Valiai, liekame visiems dėkingi

Bronė Pobedinskicnė, 
Ono Pabedinskoitė, 
B. ir K. Pabedinskai, 
B. k K. Lukošiui,

v . ......... V. Lukoševičius.

lietuvių 
Spadina

atidarė

Nauja draudimo įstaiga
Pranas Barauskas ir šiais me-

įvertindama kruopštų darbą, jo 
vardą įrašė į Empire tarnautojų 
garbės sąraša, kaip ’’Member of 
Empire Club”.

Kad galėtų visuomenei dar 
daugiau padėti drau-’imų reika
luose, Pranas Barauskas atidaro 
savo įstaiga. Jo -'atarnsvimai ap
ims vitas draudimų sritis: auto
mobiliu, namu, balau, nelaimin
gų atsitikimų ir t.t.

Įstaigos adresas: 83 Westmore- 
premiją, gruodžio 19 d. ruošiami land Avenue, Toronto, arba tel. 
pietūs Parodos aikščių Queen LE. 4-3608.
Elizabeth pastate. Pietus organi- j 
zuoja C. Institute of Internatio- i 
nal Affairs- ir United Nations j 
Association in Canada. Į pietus 
yra pakviesta daug organizacijų 
atstovų bei įvairių sričių visuo
menės darbuotojų. Numatoma 
2.000 dalyvių. Bilieto kaina $6. i 
Jų galima gauti C. Institute of 1 
International Affairs, 230 Bloor ( 
St. WToronto 5. ;

Toronto ir Yorko jaunųjų 
liberalų sąjunga

gruodžio 21 d. 8 vai. p.p. War ' 
Amputations Hall, 62 Wellesley, 
St. W.. ruošia kalėdinį vakarą, I

! į kurį kviečia atvykti naujuosius1 
ateivius 18-35 m. amžiaus. Prog
ramoje šokiai, vaišės ir dviejų 
grupių tautiniai šokiai. Vakaro 
kalbėtoju pakviestas dr. St. Hai- , 
dasz, Trinity apyl. atstovas par
lamente. Atvyks ir Santa Claus 
su dovanomis.

Jaunimas ir jaunos 
kviečiami dalyvauti.

Padėka
Parapijos komitetas ir KLKM Dr-jos 

skyrius širdingai dėkoja kun. klebonui 
P. Ažubaliui už baliui duotų salę ir lo
terijai parūpintus fantus. P- Dapkui už 
taip gražiai pravestų muzika. Dar kartų 
širdingos ačiū.

P. Hertz, J. Zulawski, J. Andr
zej ewski ir S. Dygat. Pirmieji 
keturi buvo suorganizavę žurnai 
lo “Europa” redakc. su J. Andr- 
zejevskiu priešaky ir jau pared? 
gę pirmąjį nr. su kompartijos 
>ritarimu. Bet- kai nr. buvo pa? 
eiktas cenzūrai, kompartijos Vac
lovai rado tik du straipsniu pri
imtinu. Visa kita — ne pagal 
Maskvos liniją. Žurnalas buvę 
uždraustas, nors valstybinė lei- 
dykla buvo pažadėjusi leisti jį 
savo lėšomis. Rašytojai nusivylė^ 
Per rinkimus Varšuvos skyriuje 
į rašytojų unijos suvažiavimu 
Poznanėj, komunistams ištiki
mieji nebuvo išrinkti. Komunis
tų partijos vadai tvirtina, kad 
šis susikirtimas su rašytojais ne- ,
reiškia izoliacijos nuo Vakarų* 
Esą su Vakarais vykstąs inten
syvus pasikeitimas studentais ir 
profesoriais, vedamos derybos 
dėl JAV filmų pirkimo, knygų 
ir t. t. y

Nežiūrint to, lenkų rašytojai ir 
toliau reiškia protestą ir iš par
tijos išstojusių skaičius jau pa
siekė 10. -

Artėjant šventėms jau priimame užsakymus kalakutams, 
antims, žąsims ir vištoms'

PARKSIDE MEAT
335 RONCESVALLES AVE.

(prie Grenadier Rd.)

Tel. IE 5-1258
Sav. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Taip pat turime didelį pasirinkimą rūkytų ir šviežių, mėsų, deš
rų ir šviežų kaimišką sviestą, lietuviškų sūrių ir kumpių, ski- 

landinių dešrų, olandiškų silkių, importuotų delikatesų, 
daržovių ir groceterios 

PRISTATYMAS VELTUI.

poros

Išnuomojami du butai 4 ir 5 kambarių 
ir du garažai High Park rajone. Tel. 
RO. 2-7001; po 6 vai. vak. LE. 5-7907.

KEIČIANT ADRESUS 
skaitytojai prašomi ra&yji pilną 
savo vardą ir seną adresą, kad 

išvengiama nesusipratimų 
su kitais tos pačios pavardės as
menimis. Taip pat prašome pa
rašyti pilną vardą ir adresą siun
čiant prenumeratos mokestį.

«Tž” Administracija

ANGLIS 
DOMINION COAL & WOOD CO.

Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

'Anglys išvežiojamos ir šeštadieniais.

Solistės repertuaras — klasinė 
muzika, operų ištraukos ir lietu
vių dainos. Nežiūrint darganos, 
trukusios ištisą dieną, klausyto
jų susirinko apie tris šimtus. 
Pirmoji repertuaro dalis — lyri
nė kompozicija pilnai atitinkanti 
lyriniam sopranui. Reikia pripa
žinti, jog kiekvienas parinktas 
dalykėlis buvo kruopščiai pa
ruoštas ir su pasisekimu išpildy
tas. Lietuviu kompozitorių re
pertuaras suskamba derama lie
tuviškai dainai interpretacija. 
Parinktos <J'rnos torontiečiams 
rečiau girdėtos, sukelia klausy
tojų tarpe jautrų susidomėjimą, 
ypač J. Bertulio “Baltija”.

Operų arijose solistė parodė 
tikrą sugebėjimą ir balso lanks
tumą. lengvai pereidama iš eks
presijos į švelnų piano, iš drama- 
tikos į vykusiai besireiškiančia 
koloratūrą. Dainos ■ technikoj 
stipriai jaučiama italų mokyklos 
itaka. Solistės laikymasis sceno- 
ie kuklus, santūrus, priduodąs

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais. 254 Glenlake Avė. 
Tel. RO. 6-4628.

išnuomojamas frontinis kambarys su bai
dais ll-me augšte. Yra garažas. Telef. 
RO. 7-5652.

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 salėje. Banko kambaryje.

muose.
Pabait. Federac, pirmininkas.: šiltai sutikta ir su pergyvenimu

Solidarumo mokesčio vajus 
eina prie galo, tačiau numato
ma ii pratęsti pora sekmadienių, 
nes vra rezerve rinkėjų, kurie 
negalėjo nustatvtu laiku atvykti.

Praeitą sekmadienį prie Prisi
kėlimo bažnyčios rinkėjai V. S’- 
manavičienė. J. Smolskis ir V. 
Sonda surinko $18; prie šv. Jo
no Kr. bažnvčios L. Šalna ir J. 
Š’rka $10. Kitur surinko: J. An- __
driulis $10 ir St„ Jagėla $16. Vi-|rė’« ”i 
sn "?uta $54. Išviso šiais metais reikalaut š’:o kramto nuostatai. [ 

,$1304. -j Apskritai tokio žanro koncer-
Ši sekmadieni rumatvti rinkė-1 tas bnvn - jonas iš geriausiu,. Gai- Baldu 

'ai nrie Prisikėlimo bažnyčios: la. kad ^ideln visuomenės dalis 
A. Supronas. J. Strazdas ir P. kaskart darosi m»»įau jautri me- 
šernas, nrie šv. Jono bažnyčios nui ir kultūriniam judėiimui 
L. Tamošauskas ir Ig. Urbonas, tųp bodu sunkindama meninin- 

Apyl. valdyba, i kų kelią. B.

DĖMESIO!
Privatiškai parduodami stiklo ir kristalo, 
sidabro gėlėmis išlieti indai, įvairiu rū
šių, didelis pasirinkimas. Viskas parduo
dama fabriko kainomis — gera proga 
įsigyti vestuvėms, gimtadieniams ir Ka
lėdų dovanoms bei stalo ir komodų pa
puošimui. Kainos nuo 1 iki 30 dolerių. 
Kreiptis asmeniškai ar telefonu kasdien 
nuo 3.30 iki 7 v.v. Šeštadieniais iki pie
tų ir sekmadieniais visų dienų.

Justinas Bakutis, 5!6 McKenzie Cres
cent, Toronto 3, Ont. Tcl. LE. 3-9222.

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

BALTIC MOVERS 
perveži mat Toronte it tolimomis 
’jomis. Visas vežamas turtas ap- 

<*ro-sta*. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltonų, 

Rav, SudSury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

i TORONTO

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

DĖMESIO!
Specialiai Kalėdų proga labai pigiai par
duodama nauji komplektai sofos su fo
teliais ir taip pat sofos ir foteliai pa
vieniui. Tel. HO. 3-5493.

Išnuomojami butai: l-me ougšte — 3 
kambariai ir virtuvė; ll-me augšte — 2 
kambariai ir lll-me augšte —*- 3 kamba
riai ir virtuvė. 47 Delaware Ave.

Išnuomojamas kambarys II augšte. Tel. 
RO. 7-5976.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė bei 
vienas kambarys ir virtuvė su atskiru 
įėjimu. Tel. LE. 1-7146.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Tel. LE. 4-8154.

14 K

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

Užsakvmai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

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

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

Feurplev. *30.500. .4 atskiri butai po 4 kambarius, vandeniu, 
apšildomas. 2 garažai, visi butai išnuomoti, pastatas apie 20 me
tų senumo. Įmokėt $15.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


