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Ryšių su kraštu, bei lietuvių tautos mase klausimas mūsų 
spaudoje bei pokalbiuose jau dažnai pajudinamas, nors galutinai 
suformuluoto sprendimo vis neprieinama. Jis persvarstomas, 
kartais apžvalgomas iš kelių pusių, bet taip ir paliekamas be 
apčiuopiamos išvados.

Normaliame tautų gyvenime išeivijos ryšių su savo kilmės 
kraštu puoselėjimas yra natūraliausias ir abiejų pusių sveikina
mas reiškinys. Musų gi atveju, kada Lietuva yra okupouta sve
timos pajėgos, kada visas jos gyvenimas yra kontroliuojamas 

♦okupantų rusų, kada bolševikiškai rusiška mintimi reikalauja
ma suvilgyti visą kultūrinį tautos gyvenimą, kada patys lietu
viai ten nesprendžia netik politinių bei ūkinių reikalų, bet ir 
grynai-lietuviškų kultūrinių nedali spręsti, kalbamoji problema 
darosi labai komplikuota ir istikrųjų nelengvai sprendžiama. 
Nieko rimtesnio okupuotame krašte nesprendžia patys lietuviai. 

• Palaikyti ar nepalaikyti santykius su užsienio lietuviais ir kaip 
į juos kreiptis, sprendžia ne lietuviškosios įstaigos, ne lietuviai, 
bet Maskvos ruseliai, pasiųsti į Lietuvą “brolišk on talkon” arba 
net pati Maskva. Vadinasi, užsienio lietuviams, norint palaikyti 
oficialius ryšius su savąja tėvyne, istikrųjų tektų santykiauti 
ne su pačiais lietuviais, bet su svetima pajėga. Šitas faktas, be 
abejonės, yra pats pagrindinis akstinas, kuris mūsų išeiviškąsias 
institucijas sulaiko nuo kreipimosi į sovietinius organus Lietuvoj. 
Ką gali jiem siūlyti, ko gali iš jų prašyti, jei vistiek ne jie spręs, 
jei dėl to net jie patys gali būti. įtarti palaiką neleistinus ryšius 
su “buržuaziniais nacionalistais”. Atrodo, kad šiuo metu tokis 
kreipimasis net ir oficialių įstaigų (privačių asmenų jau buvo) 
neduotų plačių teigiamų vaisių. Juk Lietuvos šiandien — keturio
liktais metais po karo — visa dar nerodoma nei vienam prašalai
čiui — nei užsienio diplomatui, nei žurnalistui, nei turistui. Sun
ku tikėti, kad ji galėtų būti parodoma užsienio liteuviui arba 
iš jos kas išleidžiamas nuvykti pas juos.

Tačiau, jeigu dar neįmanomas pilnutinis išeivijos santykia
vimas su savo kraštu, tai nors dalinis jau dabar vyksta. Ten Lie
tuvoje nemažai žinoma, kas čia daroma, o mes juk dar daugiau 
Žinome, kas ten vyksta. Gi svarbiausia, mes žinome, kad ten te- 
bėg^ena.'lietuvių .tautą. Nors žaizdota,, nors kraujuojanti, bet 
tebėra gyva. Kultūrinis gyvenimas, kad ir užterštas nuolatiniu 
iankstymusiuakupanto valiai, tačiau visumoje tebėra lietuviškas; 
Pavergta tauta, bet ji tebėra lietuvių tauta. Savo kultūrines

Savaitės įvykiai
Laisvojo Berlyno pavergimas sukrėštų visą Europą — pareiškė 

kancleris Adenauer, kalbėdamas Miunchene po susitikimo su so
vietų ambasadorių Smirnovu Bonnoje, kur pastarasis išdėstė so
vietų planus perduoti rytinio Berlyno valdymą R. Vokietijos vy- 
riausyoei. Ešą, tai numatoma įvykdyti iki Kalėdų. Kadangi klau
simas jautrus, V. Vokietijos užsienio r. ministeris von Bretane 
tuojau pąiijformavo JAV, Britanijos ir Prancūzijos ambasadorius 
ir išskrido į V. Berlyną tartis su jo burmistru W. Brandt. Passitarę 
vakariečių, .vadai pareiškė V. Berlyno nepaliksią nežiūrint sovie
tų grasininao. Kaip vakariečiai ten išsilaikys, dar neaišku. Britai 
siūlo daliriątpripažinti R. Vokie-1 

itijos valdžią ir su ja tartis dėl 
: transporto.,sausumos, vandens ir 
oro keliais.$Tai liestų tiktai ka-

vyno bazes. Karalius paskelbė 
tokius reikalavimus spaudžia
mas politinių grupių. Ir valdan-

Riff genties nariai reikalauja
; rinį ti ekimą, nes 2.200.000 V. čioj partijoj vyksta rūgimas, o 
Berlyno gyventojų būtų aprū- . “
pinti normaliu keliu pagal nau-* naujų rinkimų ir koalicinės vy- 

• • XJ < f XT • XT 1 * ' Yt’oiintyU •riausybės.
Atsistatydino viceprezidentas
Daug triukšmo sukėlęs Argen

tinos viceprez. Gomez pagaliau 
į plieno gaminius už teisę naudo- atsistatydino. Prezidentas Fron-

Iš iškilmių Winftipege: Išganytojo Motinos pagerbimas lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. Pa 
mokslą sako kun. J. Bertašius. (Žr. 4psE).

dizi jį apkaltino rengus politinį 
pasikėsinimą prieš dabartinę 
vyriausybę, o jo radikalų parti
ja išbraukė iš narių ir pareika
lavo atsistatydinti. G«nez at
sistatydinimą delsė, norėdamas 
išsiderėti garbingas sąlygas. To 
jis ir pasiekė: partija savo rezo
liucijas panaikino, ir Gomez pa
reiškė, esą jo garbė likusi ap
saugota. Prasidėję krašte strei
kai nurimo.

Rinkimai
Australijoj laimėjo ikišiol val

džiusi premjero Menzies koali
cija, kurią sudaro liberalai ir 
krašto partija. Negalutiniais 
duomenim, liberalai pravedė 55 
atstovus, krašto partija 18, dar- .

i tis civil, gyventojams -priėjimu 
į V. Berlyną per R. Vokietijos 

> teritoriją.
Sovietai Berlyno reikale ne

skuba ir veikia atsargiai. Jie 
i netgi vengia minėti krizės ter
aminą. Išstumti vakariečius iš V. 
Berlyno jie labai nori. Nepasise- 

įkė jiems 1948-9 m. blokada ir
NUTARIMAI LIETUVOS LAISVINIMO REIKALU

naties sesija laikę, kad yra pri- {jęjįį spaudimai. v Dabar jie vėl 
brendęs laikas prie įkurto Tyri-. bando, nes vakariečių buvimas 
mo Instituto sudaryti atskiras; -y, Berlyne, 110 myliu anapus 
sekcijas pavergtosios Lietuvos į gelež. uždangos, jiems yra ne- 
kultūrinėms, ūkinėms ir politi- maioni rakštis. Per jį plaukia 
nems apraiškoms tirti. -rytų pabėgėliai, \isa informaci-

5. Užgirti veikiančiųjų demok- ja, o jo gerbūvis erzina komu- 
ratinių grupių veiklą ir pastan- ■ nistus, nepajėgiančius to paties 
gas Lietuvos laisvinimo akcijos į pasiekti. Be to, sovietai nori šū
vy kdymui konsoliduoti; skatinti [stiprinti silpną R. Vokietijos 
VMKąJ šū'd ara'itčias- grttpės*"giaa-r^Siažią
džiau bendradarbiauti vietose [ nimą iš nekomunistinių valsty- 
siekiant tų pačių tikslų. ibių pusės.

6. Pareikšti Am. Liet. Tary- į Vakariečiai nesutaria 
Jau kelinti metai svarstomas

laisvos prekybos planas, bet ne
pajėgiama susitarti. Ištisus me
tus vykusios derybos kol kas 
nutrauktos dėl Prancūzijos pa
sipriešinimo. Pagal britų siūly
mą, laisvos prekybos planas tu
rėjo įsigalioti nuo sausio 1 d. 
Prancūzija, V. Vokietija, Italija, 
Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas. sudarą Europos Ūkinę 
Bendruomenę, yra pažadėję per 
10-15 metų panaikinti visus pre
kybos suvaržymus ir nustatyti 
bendrus importo tarifus. Nori
ma, kad šis organizmas įsijung
tų -į kitą ūkinio bendradarbiavi
mo organizaciją, kuriai priklau
sytų dar 11 V. Europos kraštų ir 
tuo būdu išvengta abiejų orga
nizmų trynimosi. Tuo reikalu

x VLIKo pilnaties sesija, iškląu- ‘mūi, Vykti Tarybai, o taip pat 
siusi eilę pranešimų, nutarė: . '

1. Užgirti VLIKo Prezidiumo 
ir Vykd. Tarybos atliktus dar
bus -ir įpareigoti juos ir toliau

-siekti:, visiškos Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir.lietir-:

ir Tyrimo Institutui sistemingai 
sekti, rinkti Jr studijuoti Sov. 
Sąjungos ir-Xypač dabartinės

tų., .Lietuvis kūrėjas tėvynėje by;

šavb broliūi* lietin/ifti žodį 'tar&i '•’SĄS?. ^fcviškas žbdis ar kito
kia kultūrihė vertybė ir mums yra brangi. Ir mes jos noriai 
siekiame, ja gėrimės ir džiaugiamės. Deja, tuo tarpų tai .bus 
gal vienintelis šiandien įmanomas mūsų ryšys su Lietuva. Tie
sa, jis dabartinėmis sąlygomis nėra visuotinis, nes'jam palaikyti 
reikia daugiau pastangų. Bet jis jau nenutruks. Jis plėsis ir gilės. 
Tai natūraliausia išeitis. Ir . kliūtys negi amžinos. Šiandien tas 
bendravimas vyksta privačiais keliais, po metų kitų gal atsiras 
galimybių ir organizuotom pasangom ...

veiklą Pavergtose Tautosd ir ska 
tinti ją dar labiau suaktyvinti, 
kad Lietuva būtų tinkamai at
stovaujama . pavaldžiuose Pa
vergtųjų Tautų, organuose tiek 
JAV. tiek Europoje; siekti san
tykių darnumo. iiHampraus bėn-. 
dradarbiayimo su kitomis Pa
baltijo tautų delegacijomis.

3. Pavesti VLIKo Prezidiu-
• "■ ■ •„ • .<■ ‘ ;

KAS
Katalikų vyskupų konferenci

ja Otavoje išrinko naują pirmi
ninką — P. Bernier, Gaspe arki
vyskupą. Katalikų veikimo ko
misijos anglų sekcijai išrinktas 
vysk. F. P. Carrol, Calgary vys
kupas, ’ prancūzų — L. Audėt, 
Quebec vysk, pagalb.; socialinės 
akcijos komisijos pirm. — G. 
Berry, Halifax arkivyskupas, 
prancūzų—G. L. Pelletier, Trois 
Rivieres vysk. Taipgi išrinktos 
komisijos: misijų, auklėjimo - 
spaudos - radijo, - filmų, vie
nuolynų ir labdarybės. Konfe
rencijos proga vyskupų konfe
rencija paskelbė ganytojinį laiš
ką, iškeldama krikšč. santuokos 
svarba.

NAUJO KANADOJE’i

nio ir politinio gyvenimo rai
dos duomenis ir 'atitinkamai pla
nuoti ir vykdytt laisvinimo dar
bą laisvuose'Vakaruose;

Sųaktyssjii rojo žodžio
•įidsrtii&ią , ^2 r .
vergtąją Lietuvą;' santūriai, ap
dairiai ir dideliu rūpestingumu 
veikti lietuvius tėvynėje išlai
kyti savo lietuvišką nusistaty
mą, nepalūžti fiziškai ir dvasiš
kai; skatinti ir puoselėti lietu-į 
vių tautinę kultūrą, didingą Lie
tuvos istorinę praeitį, gražią lie
tuvių kalbą, dainas, padavimus 
ir prisirišimą prie savosios že
mės; išlaikyti pasipriešinimą ru
sinimui ir pagal išgales kitoms 
okupanto užmačioms;

Kreipti ypatingą dėmesį į so
vietų pastangas nužmoginti Lie
tuvos jaunimą ir pajungti jį le- 
ninistinei - materialistinei ideo
logijai, ryšium su tuo rasti prie
monių, kad Lietuvos jaunimas 
būtų supažindinamas su Vakarų 
kultūros apraiškomis, pertei
kiant jam Vakarų mintį, žodį ir 
idėją. Šiam reikalui kviesti tal
kon laisvame pasaulyje veikian
čias lietuviškas jaunimo, ypač 
studentų organizacijas.

4. Lietuvos laisvinimo akcijai 
suintensyvinti ir pagyvinti, pil-

ne aaroiecių partija nepraveae 
nė vieno atstovo. Darbiečių par
tijai prikišamas palankumas ko
munistams. Melbourne arkivys
kupas Mannix viešai pareiškė: 
“Visi komunistai ir jų simpati- 
kai nori Evatt partijos . laimė
jimo”.

Prancūzijoj buvo renkadams 
parlamentas pagal naująją kon
stituciją. Kadangi atstovui iš
rinkti reikia absoliutinės atitin
kamos apylinkės balsuotojų dau 
gumos, liko išrinkti tiktai 39, o 
reikia 465 atštovų. Šį sekmadie
nį bus antras balsavimas apy
linkėse, kur niekas negavo ab
soliutinės daugumos, ir išrinktu 
bus laikomas kandidatas, gavęs 
paprastą daugumą. Negaluti
niais duomenimis, balsavo 75.2 
%, Komunistai pravedė kolkas 
vieną atstovą, socialistai 2, kata
likų respublikinis sąjūdis 9, 
naujosios respublikos unija — 
gaulistų partija 8, nepriklauso
mieji 15 ir t.t. Neišrinkti liko 
net tokie politikai kaip Mendes 
-France, buvęs premjeras ir 25 
rri. parlamento atstovas, Bour- 
ges-Manaury, kurie ėjo prieš De 
Gaulle.

Protestantų konferencija JA 
V-bėse, kur dalyvavo 500 
Church of Christ bendruomenių 
atstovų, priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią pripažinti Raud. Ki
niją. •

bai padėką už pastovų VLIKo 
į darbų finansavimą ir aktyviai 
{remti vieningą Lietuvos laisvi
nimo akcijai finansuoti rinklia
vą, vykdomą ALTo Vasario 16 
d. ir kitų sukakčių proga JAV.

Pareikšti padėką JAV, Kana
dos ir kitoms Lietuvių Bendruo
menėms, kurios savo aukomis 
ir darbu prisideda prie Lietuvos 
laisvinimo veiklos finansavimo.

7. VLIKo pilnaties sesija, iš
klausiusi Vakarų ir Rytų komi
sijų pirmininkų dr. M. Brako ir 
dr. A. Trimako pranešimus, su 
pasigėrėjimu priima dėmesin 
Vakarų Komisijos atliktą darbą 
išspausdinant surinktą medžia
gą; skatina Rytų komisiją įeiti į 
glaudesnį ryšį su Vilniečių Są-

bętkuriame Ontario un-te, o ge
rai baigusiems — piniginė, para
ma. Jei studentas neišsilaikytų 
labai gero pažymio grupėje, ne
tektų nemokamo mokslo privile
giją ir pereitų į II grupę arba 
•.ūsai iškristų iš gabiųjų tarpo. 
Tas pats planas taipgi numato 
sutrumpinti vasaros atostogas iš 
5 į 2 mėn. Plano įvykdymas vien 
Toronto un-te atsieitų $1,5 mil.

♦ ♦
Liberalų partijos taryba sa

vo posėdyje Otavoje išrinko 
naują pirmininką — Bruce Mat
thews, Toronto apdraudos b-vės 
pirmininką, buvusio Ontario 
gubernatoriaus sūnų. Jis yra ge- 
nerolas-majoras, II D. karo me
tu vadovavęs II-jai divizijai Eu
ropoje. Be to, išrinkti 6 vicepir
mininkai, kurių tarpe ir toron-' 
lietis lenkų kilmės gyd. St. Hai- 
dasz. L. B. Pearson pasilieka 
garbės pirmininku ir, žinoma, 
partijos lyderiu parlamente.

Pabėgėlių metus siūlo skelbti 
Britanijos vidaus reikalų minis
ter, pareigūnė Hornsby - Smith, 
kalbėjusi Toronto Jungt. Tau
toms remti organizacijos susi
rinkime. Per tuos metus visame 
pasaulyje esą būtų telkiamos lė
šos pabėgėlių įkurdinimui. Šį 
planą ji, kaip britų delegacijos 
prie JT narė, pasiūlė JT, kur 
rado pritarimą. Hong Konge esą 
900.000 pabėgėlių, kurių 600.000 
dar neturi pastogės. Raud. Kini
joj esą 10.000 rusų, turinčių įva
žiavimo vizas ir laukiančių tran
sporto galimybių. Juos priima 
Australija ir kaikurios P. Ame
rikos valstybės, bet kelionės iš
laidoms reikia $6 mil.

* *
313.000 bedarbių buvo 

mėn. vidury — paskelbė
spalio 
Darbo 

_____  73.000 
jos nariai savo bankete Toronte.! darbininkų, dirbančių tik dali- 
Vietoj jo jie sugiedojo O Cana- ■ nai — mažiau nei 35 vai. savai- 
da. Karalienės himnas esąs mal-! lėje. Imant nuošimčiais, bedar- 
da, ir ji mišriu tikybų sueigoj ; biai sudarė 5,1% visų dirbančių- 
nederanti giedoti. Vietoj jo bu-'jUJ rugsėjo mėn. vidury jie su- 
vo paskelbta vienos minutės ty-įdarė-4,4%, o 1957 m. spalio vi
la - susikaupimas. Ir premjeras į dury — 3,5%. 
Deifenbaker savo laiške organi- i 
zacijai rašęs, kad karalienės Žiemos nedarbui mažinti On- 
himnas esąs malda. Esą jau at- j tario prov. vyriausybė nutarė 
ėjęs metas tautiniam kanadiečių į skatinti viešuosius savivaldybės 
pabudimui su savo himnu ir: darbus ir mokėti paramą iki 25 
tautine vėliava. Protesto ženk-! % darbininkų atlyginimams. Tai 
ian iš banketo išėjo Toronto sa- pridėjus prie feder. vyriausybės 
vivaldybės atstovai — Cornish, įduodamos 50% paramos susida- 
Allen, Newman. Native Sons of i ro 75% valdinė parama, kuri 
Canada organizacijai gali pri- bus mokama nuo gruodžio 1 d. 
klausyti tiktai čiagimiai. iki balandžio 30 d. Prie viešųjų

- * savivaldybinių darbų priskaito-
mi: kelių, kanalizacijos, šaligat- 

Kanada nepriklausoma? Tokią Į «ų taisymas, parkų tvarkymas 
abejonę iškėlė prancūzų rašvto- Pan- Prie provincinių — tai- 
jas H. Pichette, atvykęs į Mont-! symas kelių vedančių į miškus, 
realį. Esą svetimos valstybės' kelių tiesimas siaurės srityse, 
karalienė atidaro parlamentą paruošimas stovyklaviečių, 
sostinėj krašto, neturinčio bend
ros sielos, valstybės himno nė 
vėliavos. Kanada esanti 300 me- sitete gabiesiems studentams 
tų senumo, tačiau negalinti di- planuojamas įvesti Ontario pro- 
džiuotis savo poezija. Ikšiol ji vfncijoje. Toks planas yra pa- 
tebelaukia savojo dainiaus. To ruoštas Toronto universiteto va- 
priežastis — visiškos nepriklau- dovybės. Pagal jį. labai gerai 
somybės stoka ir sekimas JAV, baigusiems gimnazijas nemoka- 
turinčių jau stiprią literatūrą. I mas mokslas būtų užtikrintas

Karalienės himną “God Save 
the Queen” giedoti atsisakė Na-
tive Sons of Canada organizaci-; ministerija. Be to, buvo

★

Nemokamas mokslas univer-

junga rytų sienoms tyrinėti me- pe (įaulle netrukus lankysis 
džiagos telkimo reikalu ir ragi- Bonnoje pas kancl. Adenauerį.
na abi komisijas ateity dar dau 
giau suaktyvinti jųjų darbus. Tikimasi rasti visiems prieina

mą formulę.
Reikalauja pasitraukti

Maroko karalius Mahomedas 
V savo kalboje parlamente 31-ų 

Po trejų metu užsispyrimo S. Dion iš Worcester, Mass., ištrem į metinių valdymo proga pareika- 
ministerįja tojo kun. Bissonette vieton. Šv.! *av0 pasitraukti is krašto visus 

i Liudviko bažnyčia Maskvoje, {svetimų valstybių karimus dah- 
kurią aptarnavo amerikietis ku- n’us ~ amerikiečių, ispanų,

SUTINKA ĮSILEISTI KUNIGĄ

'Įsakymą deportuot Dovydą 
Šapiro su žmona ir Andrių Man- 
nira, italą, panaikino augščiau- 
sio Ontario teismo teisėjas Fer
guson. Jis savo sprendime pa
brėžė, kad anie ateiviai, nors pa
silikę Kanadoje nelegaliai — tu
rėdami tik lankytojų vizas, ta
čiau negalį būti deportuoti, nes 
yra padavę prašymus imigraci
jos vizai gauti. Esą niekas nega
li atvykti Kanadon sauvališkai, 
bet kartą patekęs į šį kraštą yra 
jo įstatymų globoj.

Atsargaus važiavimo savaitė 
visai Kanadai paskelbta gruo
džio 1-7 d.d. Savaitės šūkis au
tomobilistams ir pėstiems: “Nei 
vienos susisiekimo nelaimės!”.

Judėjimo nelaimių, gatyių 
perėjimų vietas pažymėjus per
spėjamosiomis “X”, Toronte su
mažėjo. Nuo rugsėjo 15 ki lap
kričio 10 d. pernai Toronte buvo 
403 nelaimės, kuriose 16 buvo 
užmušta, o 408 sužeisti. Gi šie
met tuo pat metu buvo tik 308 
nelaimės, žuvo 11, sužeista 303.

Sąjungos užsienio r. n 
pranešė JAV Valst. Departa
mentui esanti pasiruošusi svars 
tyti amerikiečio katalikų kunigo ; 
įsileidimą Maskvon aptarnauti ■ 
atstovybės personalą. Prieš tai: 
šias pareigas ėjo kun. G. Bisso- į 
nette, vienuolis asumpcijonistas. 
Jis buvo ištremtas, kai J^^V ne— Movimu xvxaoiwvjc, 

sutiko įsileisti ortodoksų arki- įsileidimas buvo sutartas prie 
vyskupo Boris kaip nuolatinio Litvinovo 1933 m. Arkivyskupui 
gyventojo, kuris rūpintųsi maža-j Boris esą duota 3 mėn. lanky- 
grupe ortodoksų, pripažįstančių 
Maskvos patriarcho dvasinę val
džią. JAV jam buvo davusios 
dviejų mėn. lankytojo vizą. Mas 
kva betgi tuo nebuvo patenkin
ta ir netgi neįsileido kun. A.

nigas, buvo pavesta kun. Buto- 
ravičiui. Kaip praneša Valst. 
Departamentas, pagaliau susi
tarta su sovietais laikyti arkiv. 
Boris atvejį atskiru klausimu ir 
jo nesieti su amerikiečio kunigo 
buvimu Maskvoje, nes pastarojo

tojo viza ir jis esąs jau pakeliui 
į Š. Ameriką ir Aleutų salas. 
Katalikų kunigo vietai užimti 
Maskvoje būsiąs vėl pasiūlytas 
kun. A. Dion, asumpcijonistas iš 
Worcester, Mass. •

Amerika atsako lietuviams
Atsakydamas į PLB Seimo 

padėką už sovietinės agresijos 
padarinių nepripažinimą, - Vals
tybės Departamentas Valstybės 
Sekretoriaus Dulles vardu dė
koja PLB Seimo Pirmininkui ir, 
be kita ko, rašo: .

“Baltijos tautų nelaimė Jung
tinių Valstybių vyriausybei ke
lia gilų susirūpinimą. Mes atsi
sakėme pripažinti Baltijos vals
tybių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą ir, kaip žinote, tebetęsiam 
buvusių valdžioje prieš Sovietų 
Sąjungos okupaciją Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vyriausybių at
stovų pripažinimą. Kaip prezi-

prancūzų. JAV su Prancūzija 
yra ’ pasiruošusios tai padaryti, 
bet dar nori išsiderėti oro ir lai-

GOMULKOS NAUJAS TONAS
Lenkijos kompartijos galva— 

Wl. Gomulka lankėsi su delega
cija Sov. Sąjungoj, dalyvavo 
spalio revoliucijos iškilmėse, bė
rė komplimentus sovietų va
dams ir glebėsčiavosi su Chruš
čiovu, kuris 1956 m. norėjo jį 
nusodinti iš Lenkijos komunis
tų vadovybės. Aplankė jis Mas
kvą, Minską, Leningradą, Kije
vą, Tbilisį, kur matė sovietų kol
chozus ir Kijeve pareiškė, kad 
Lenkijos kompartija stovinti už 
paskirų ūkių socializaciją — 
kolchozinimą, nes tai esąs vie
nintelis kelias į socializmo per
galę Lenkijoj. Be to, ten jis pa
reiškė, esą Lenkija pritaria ry
tinių žemiu įjungimui Sov. Są- 
jungon ir kartu visų Ukrainos 
žemių suvienijimui. Grįžęs Var
šuvon Gomulka kalbėjo rinkti
nei komunistų publikai kultū
ros rūmuose jau nauju tonu. Jis 
aštriai puolė JAV ir visus vaka
riečius, kurie esą rengia naują 
kryžiaus karą prieš rytus. Len
kija dabar nesanti viena, su ja

dentas Eisenhoweris ir Valsty
bės sekretorius Dulles daugeliu 
atvejų yra pabrėžę, šios vyriau
sybės politika tvirtai siekia so- 
vjetų viešpatavimui Rytų Euro
poje taikiomis priemonėmis pa
daryti galą ir padėti Rytų Eu
ropos kraštams atgauti valsty
binę nepriklausomybę. Būkte 
tikras, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybė panaudos kiekvieną 
tinkamą priemonę šios politikos 
vykdymui”.

Atsakymas pasirašytas V. D.
Public Services Division šefo j einąs visas rytų blokas. Jis iš- 
Maurice S. Rice. Iigyrė Sov. Sąjungos draugystę,

kuri esanti Lenkijos sienų lai
das, iškėlė jos galybę cituoda
mas statistinius duomenis. Toks 
Gomulkos tonas nustebino JAV 
atstovus. Prieš dvejus metus bu
vo pradėtas suartėjimas su JAV 
ir gauta iš jų net piniginės para
mos. Varšuva, besiruošdama 
naujiems pasitarimams su Va
šingtonu, sustiprino savo atsto
vybę ir gavo teisę praplėsti savo 
konsulatus. JAV. Vašingtonas 
pastebėjo naują Gomulkos toną, 
bet kol kas išvadų nepadarė, tik 
pasitenkino diplomatiniu pro
testu. Lenkijos posūkį Maskvos 
link rodo ir oficialus komunika
tas, paskelbtas po Gomulkos vi
zito bei derybų Maskvoje. Ten 
sakoma, kad sutarta sustiprinti 
Varšuvos Sąjungą (galbūt so
vietų atomines bazes Lenkijoj), 
duoti Lenkijai ūkinę paramą.

Jugoslavijos spauda jau atvi
rai sako, kad Gomulka įsijungė 
į Tito priešininkų eiles. Jugo
slavija nesitrauksianti iŠ nepri
klausomybės kelio, nežiūrint nei 
Maskvos, nei Varšuvos spaudi
mo.
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Didysis žmonijos adventasPrieš Kristaus atėjimą pasaulis skendėjo tamsybėje ir mirties ūkanose, sako Raštai. Nežiūrint palyginant augštos civilizacijos, kuria didžiavosi Viduržemio jūros -pakraščių tautos, žmogaus gyvenimas atrodė nykus. Nusiminimas ir neviltis buvo nuolatiniai jo palydovai. Kaip miš- ( dievaitis Silėnas karaliui Mi- .jr.auį taip ir jis nuolatos kartojo K’sau, kad nebūti yra geriau negu būti, ir l£ąd pats geriausias dalykas yra neužgimti, nes gyvenimas reiškia mirtį.Bet kodėl anų laikų žmogui gyvenimas atrodė beprasmiškas . ir pilnas nevilties?Visų pirma, jis neturėjo atsakymų į pagrindinius žmogiškąjį gyvenimą liečiančius klausimus: iš kus jis? kam jis gyvena? ir į kur jis skubinasi? Pagoniškoji religija tuos klausimus 7 apeidavo. Tiesa, ji kalbėjo apie dievus ir deives, bet tai neturėjo nieko bendro su žmogaus pašaukimu ir gyvenimo prasme.Be to, antikiniam žmogui jo žemiškosios kelionės beprasmiškumą skelbė ir mirtis. Pomirti- _ nis gyvenimas trodė jam niūrus ir šiurpulingas. Gal niekas kitas ano meto žmonijos nuotaikų šiuo atžvilgiu nėra vaizdžiau nusakęs, kaip Homeras, kuris savo didžiajam herojui Achilui, atvykus Odisėjui į jo pomirtinio gyvenimo karalystę, taip leidžia ■' prabilti: “Negirk manęs dabar guosdamas mirtim; mieliau už algą aš norėčiau kitam bernauti, kaip čia atkeliavusiom vėlėm karaliauti: juk mano veiksmai • nesidžiaugia daugiau saulės šviesa”.

ria žemė ir teišdildo Gelbėtoją”, virto, galima sakyti, visos žmonijos nesiliaujančiu šauksmu.Nūdien advento metas tikintiesiems yra daugiau tradicinė apeiga, negu tikrovė, nes kiekvienas krikštytasis jau naudojasi ^Atpirkėjo malonėmis. Tačiau pagonims, kure dar sudaro du trečdaliu žmonijos, adventas dar tebeturi savo prasmę. J iš lieka reikšmingas ir nuo Dievo nutolusioms krikštytiems. Kai verčiame jųjų raštus, pastebime, kad ir jiems, kaip ir pagonims, gyvenimas atrodo. beprasmiška klajonė, o mirtis — kuriančiojo žmogaus sudužimas. Tiesa, kai- kas iš jų užgieda himną mirčiai, bet jo meliodija nuskamba taip šiurpulingai, jog ir pačiam dainuotojui pasidaro nejauku. Ir nenuostabu: daina be antgamtinio gyvenimo vilties yra beprasmiško gyvenimo aidesys!
Feliksas Jucevičius.

Išrinktoji tauta, jei ir ne tomis pačiomis idėjomis, tai bent tomis pačiomis nuotaikomis gyveno.Aišku, Izraelio vaikai stovėjo . religiškai daug augščiau už kitus sayo. bendralaikius. Jie. ti-

* Konstantinopolio patriarchas Atenagoras, nepriklausančių Maskvos patriarchatui pravoslavų galva, naujai išrinktam popiežiui Jonui XXIII pasiuntė sveikinimo telegramą, kurioje linki, “kad Dievas duotų sėkmės, ilgą amžių ir jėgų šventajai misijai vykdyti”.Pasikalbėjime su AP agentūros atstovu patriarchas pareiškė pasitenkinimą naujojo popiežiaus kvietimu visiems geros valios žmonės jungtis bendrom pastangom sukurti pastovią teisingą taiką žemėje.
* Lenkijos seimui pateiktas projektas įstatymo apie jungtuves.' Pagal jį legalia moteryste laikomos tik civilinės sutuoktuvės. Bažnytinės jungtuvės prieš civilines draudžiamos. Kungams už tai gresia 4 mėn. kalėjimo arba 500 zlotų baudos.

Pabaltiečių centrinių organi
zacijų energingi protestai ry

šium su Mūncheno radijo cen
tro panaikinimu davė akstiną 
Vašingtonui peržiūrėti visą 
Amerikos Informacijos žiny
bos strategiją ir taktiką. At
stovų rūmuose ir senate šiam 
klausimui. skiriamas didesnis 
dėmesys. Senatorius Paul H. 
Douglas painformavo Estų 
Tautinę Tarybą, kad senato 
užsienio reikalų komisijos 
dauguma yra nuomonės, jog 
turėtų būti atstatytos tautinės 
radijo laidos iš Europos tokios 
apimties, kaip anksčiau buvo. 
Šis klausimas taipgi svarsto
mas ir Atstovų rūmų užs. rei
kalų pakomisėje, kuriai vado
vauja Wayne L. Hays. Estų 
Tautinė Taryba apie savo nu
sistatymą painformavo dau
giau kaip 50 Amerikos Kon
greso narių.Taip praneša Švedijoje estų kalba leidžiamas dienr. Stock- holms - Tidningen Eestlastele lapkričio 11 d. Su pagrindinėmis šio straipsnio mintimis pravartu susipažinti ir lietuviškajai visuomenei.Estų Tautinės Tarybos mėmo- randume ir Amerikos Kongreso opozicijos sluogsniuose manoma, kad angliškų -ir rusiškų radijo laidų sustiprinimas tautinių kalbų sąskaita yra klaidinga politika, kuri smarkiai silpnina Vakarų laisvės ofenzyvą sovietinėje orbitoje. Estų Tautinės Tarybos memorandume nurodoma, kad anglų ir rusų kalbomis laidų sustiprinimas anaiptol neatstoja panaikintųjų laidų iš Miuncheno estų kalba, nes Estijoje mažai kas supranta angliškai, o mokantieji rusiškai nenori klausytis radijo laidų rusų kalba, kuri jiems primesta okupacinių pajėgų. Visoje sovietinėje orbitoje nėra kitos srities, kur būtų stipresnė antipatija rusams ir rusiškumui, kaip Pabaltijo kraštuose, ypač Estijoje. Vakaruose šis faktas gerai žinomas ir patvirtintas net žinomų amerikiečių publicistų, kaip John Scott ar John Gunther, kurie neseniai lankėsi Pabaltijo kraštuose. Todėl yra klaidinga politika kreiptis į šiuos kraštus jų jau visoje praeityje nemėgiama kalba. Faktas, jog kaip tik labiausiai buvo trukdomos estų

įrodo, kad jos buvo labiausiai klausomos ir Kremliaus laikomos labiausiai pavojingomis. Laidos anglų kalba mažai klausomos, nes mažąi kam suprantamos, todėl ir mažai sovietų trukdomos. nii b HEstų T. Taryb. memorandume toliau nurodoma: Radijo laidų iš Miuncheno estų kalba visiškas panaikinimas padidins tą nusivylimą, kurį kjausytojai pajuto jau 1957 metų pradžioje, kai palaipsniui liautasi komentuoti pavergtosios Estijos padėtį. Gali ma būgštauti, kad dabartinį nusivylimą komunistai išnaudos, kaip Amerikos silpnumo įrodymą. Šiuo metu komunistai Estijoje yra paleidę gandą, kad Ame rika pripažinsianti Pabaltijo kraštų aneksiją. Estams patriotams, iki šiol d^usiems savo viltis į Ameriką? įvykdytas sprendimas yra skaudus smūgis, ypač dėl likvidacijos būdo. Likyidavi- mas sukėlė pesimizmą .laisvojo pasaulio estų tarpe ir tai buvo išaiškinta Amerikos nesįdomėji- mu Pabaltijo kraštais, defetizmu Sovietų agresijos atžvilgiu ir žingsniu | status quo pripažinimą Rytų Europoje. Vienuolika estų laikraščių, leidžiamų laisvajame pasaulyje, pasisakydami šiuo klausimu, Informacijos žinybos naująją politiką vertino, kaip politinį persiorientavimą pavergtųjų kraštų atžvilgiu ir kaip skaudų smūgį estų patriotų siekimams atstatytą laisvę. Miuncheno likvidavimas skaudžiausiai palietė Pabaltijo tautas, nes jos niekad neturėjo laidų iš “Laisvosios Europos”. Pabaltijo kraštai, — visų nešališkų stebėtojų vienbalsiu teigimu — labiausiai priešinasi komunizmui, yra blogiausioje padėty, lyginant su kitais Sovietų pavergtais kraštais laisvojo pasaulio informacijos bei paramos atžvilgiais.Šis memorandumas tarp kitko buvo įteiktas ir Informacijos žinybos viršininkui George V. Allen. Pastarasis ilgame rašte Estų Tautinei Tarybai kategoriškai tvirtina, kad “persitvarkymas” nereiškia kokio nors nesi- domėjimo Pabaltijo kraštais,

bet pravestas grynai techniniais sumetimais, siekiant padidinti AB klausytojų skaičių ir nugalėti trukdymus. Anksčiau buvo 2,5 valandos radijo laidų estų kalba, dabar — 1,5 vaL Už tat vietoje 4 centrų 220 kw pajėgumu dabar jos siunčiamos 9 centrų 560 kw pajėgumu. Allen teisina angliškų laidų reikšmę tuo, kad jos netrukdomos. Be to, jų klausosi rusai, kurie vis daugiau mokosi angliškai, ypač vadovaujantieji sluogsniai. Miunchenas toliau veikia kaip Vašingtono skyrius.Straipsnyje pastebima, kad Allen neatsakė į esminę kritiką dėl kalbos ir laidų turinio, tačiau laikoma svarbiu dalyku, jog pabaltiečių organizacijų spaudimas ir Kongreso opozicija jį privertė principe pripažinti didelę reikšmę radijo laidoms pabaltiečių kalbomis ir pažadėti ateityje to paisyti.Ten pat toliau nurodoma, kad atstovų rūmų nariai Clement J. Zablocki ir Hayne, o taipgi Scott, Bilcher ir Fultoh visiškai pritaria Estų Tautinės Tarybos nusistatymui Jie pažadėjo dėti pastangas, kad būtų pakeista

nėms kalboms. Yra pagrindo

(CSc) “Aš, ................ prisiekiu,kad būsiu, ištikimas ir jausiuos pavaldiniu Jos Didenybės Karalienės Elzbietos Antrosios, o taip pat jos teisėtų įpėdinių, kartu ištikimai vykdydamas Kanados įstatymus ir pildydamas pareigas kaip Kanados pilietis”.Šiais žodžiais 95.462 naujieji ateiviai 1957 m. tapo Kanados piliečiais, kartu prisiimdami ir atsakingas piliečio pareigas. Tai buvo asmenys įvairiausio amžiaus ir įvairiausių socialinių padėčių. Nuo to laiko, kai 1947 m. įsigaliojo naujasis Kanados pilietybės įstatymas, iki 1957 m. gruodžio 31 d. 308.000 asmenų prisiekė Kanados pilietybę ir gavo pilietybės pažymėjimus.Kokiomis sąlygomis Kanados pilietybė gaunama? Kokius žygius reikia daryti asmeniui, kito krašto piliečiui, kuris nori tapti Kanados piliečiu? čia pateikiama keletas atsakymų į tuos ir
Dievą. Taip pat turėjo ir ryškų ‘ > antgamtinio gyvenimo supratimą. Žinojo, kad siela yra nemir- • tinga, kuri vieną kartą turės sto- •- ti dieviškojo Teisingumo akivaizdoje. Šitas tikėjimas, be abejonės, palengvino izraelitų žemiškąją kelionę, tačiau jie nepajėgė jų išplėšti iš prieškrikščioniškosios žmonijos bendrojo likimo tikrovės. Kaip pagonys, taip ir jie buvo nuodėmės vaikai ir pragaro galybių vergai.Tačiau nors ir nešdami savo skurdžią negalią, Izraelio vaikai nerezignavo. Gyvas tikėjimas palaikė jų moralę. Bet labiausiai juos stiprino Augščiau- siojo jiems pažadėtojo Atpirkėjo atėjimo viltis. Išrinktoji tauta neabejojo, kad Dievo. pažadai anksčiau ar vėliau realizuosis. Patriarchai ir pranašai palaikė šį tikėjimą ir stiprino šviesesnio rytojaus viltį. Jųjų malda: “Rasok dangau iš augštybių, ir tegul debesys išlieja teisųjį, teatsive-
ČESNAKAS-SVEIKA

Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.
Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Peorles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Salicyfamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa
daręs.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį j metus.

Atlieku visus augščiau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotus ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rudy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

.(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir prasilaikyti)įvairūs siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
DĖMESIO! DĖMESIO!

Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų 
krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:

2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
2 vy. košt. viln. mediagtfs 7 yrd.
Pamušalo 10 yrd.
Šerinės (klijonkės) 5 yrd.

$96.50

m. i
i 
i 
i 
i

vyr. paltui viln. medž. 3 yrd. 
mot. paltui viln. medž. 3 yrd. 
vyr. košt. viln. medž. 3V^*yrd. 
mot. sukn. viln. medž. 3 yrd. 
mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.

Pamušalo 8 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4 yrd.

$89.75

IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
dos ir 6-7 porom batukų visi prie
dai.

$73.80

$2.00.

II. 3 mot. poltams viln. medž. 9 yrd.
1 mot. suknelei viln. medž. 3 yrd. _
Pamušalo 9 yrd.
Šerinės (klijonkės) 4|4 yrd.

$82.95

Siunčiant į Sibiro reikia pridėti
Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą, siuntinio Nr. ir pridėti pašto 

perlaido atitinkamai sumai
Medžiagų spalvos: Moterišk. paltams — tamsiai rudo, tamsiai pilka ir 

šviesesnė pilka. Vyriškiems paltams — tamsiai mėlyna, tamsiai pilka ir švieses
nė pilko lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. ’ Vilnonėms suknelėms — 
pilka ir juoda; bliuskutėms — balta. _

Siuntėjui pageidaujant siunčiame medžiagų ir.- od^s pavyzdžius TIKTAI 
gavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų.

Taip pat siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir 
suknelėms medžiagų, priedu ir įvairių kitų prekių.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiaga* bei 
susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Iš Europos valstybių:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinos, laikrodžius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t. *

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir 
visus mokesčius — į Europą.  $175.00

į Aziją........................................  $182.00

M A I S

kojos) įskaitant

kg. cukrous .... .... ..
kg. taukų .... .........
kg. ryžių ... .... .... .,
kg. sviesta ................

(Į Sibirą iki 10 kg.

Gyveną ne Toronte, 
siuntinius, bei užsakymus
or ekspresu. Apmokėsite govę mūsų pranešimą.

Mūsų potomovimos greitos ir sąžiningas.

10
10
10
10

mokratų dominuojamas Kongresas šiuo klausimu sudarys stip rią opoziciją dabartinei prezidento politikai bei Informacijos žinybos vykdomai linijai — baigia straipsnį Stockholms - Tidningen Esetlastele.Gerai informuotuose privačiuose sluogsniuose šiuo klausimu reiškiama žymiai mažiau optimizmo. Čia kritiškai vertinamos ne tiek Amerikos politinės viršūnės, kiek žemesniosios biurokratijos pakopos, kuriose linkstama įžiūrėti pabaltiečiams nedraugiško elemento vyravimą. Pagrindo taip manyti yra davę nenuoširdūs vieši pareiškimai, kuriais sistematingai siekiama “pagražinti” liūdną likvidacijos tikrovę, o ypač kaikūrių žemesniųjų pareigūnų ciniški pasisakymai mažųjų tautų atžvilgiu. Labąį neigiamai vertinamas vaidmuo dabartinio Miuncheno skyriaus vedėjo John Albert, kuris likvidaciją įvykdė 'taip, kad juo daugiau kartėlio sukeltų atleistųjų bendradarbių tarpe.

| KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS
lietuviškais tekstais 
tinka pasiųsti sveiki
nimams nė tik šiame 
kontinente savo

Lietuvą ir į Sibirą;

įskaitant ir voką. ’Užsakymus su pinigų perlaida siųsti adresu: 
Spaudos B-vė 
“ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

ELI.

.TORONTE atvirutės gaunamos:J. Beržinsko prekyboje, .1212 Dundas St. W. Margis Drugs, 408 Roncesvalles Ave. ir ■abiejų parapijų knygynuose.
Kelias į Kanados pilietybę

šios rūšies firma pasaulyje, gerai žinoma Europoje ir -Aust- 
ralijoįė/siūlo savo patarnavimus ir Kanadoje gyvenantemis tau
tiečiams

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
turi visus reikalingus leidimus siųsti dovanų siuntinėlius betarpiai 
iš Anglijos į Lietuvą ir į visas Sovietų Sąjungos sritis.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
viską ima tiesiai iš fabrikų ir todėl pateikia tautiečiams įvairias 
į Lietuvą siunčiamąsias prekes ne detalinėmis, 
KAINOMIS, tokiomis, kokių iki šiol niekas dar

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ,
prisistatydama savo tautiečiams Kanadoje, siūlo 
standartinį siuntinėlį, sudarytą iš trijų gabalų po 
rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9% jardo, 
mq kaina — tiktai už 40 dolerių.
I šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas ,licenziją, supokavi- 
mas ir pasiuntimas. Negana to: prie siuntinėlio galima pridėti ka
taloginėmis kainomis dar 10 svarų siuntėjo pasirinktų prekių, bet 
tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias prekes 
sumokamas tik muitas. z

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
yra vienintelė šios rūšies firma, neimanti jokių pasiuntimo manipu
liacinių mokesčių už siuntinius, kurių vertė siekia arba prašoka. 
75 dolerius.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
siunčiamieji iš London siuntiniai pasiekia Lietuvą per 3-5 savaites. 
Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų pristatymas garantuotos.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus ir pateikia visus čia gamina
mus vaistus žemiausiomis kainomis.

Raikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

bet URMINĖMIS 
nebuvo siūlęs. .

speciolų ekspress 
314 jardo pilkos, 
už negirdėtai ze-

Įeitus klausimus, o kas norėtų gauti platesnių paaiškinimų arba išspręsti kokį specialų klausimą, turėtų kreiptis šiuo adresu: Registrar of Canadian zenship, Ottawa.
Pirmieji žingsniai į 
pilietybęTie žingsniai prasideda pat, kai tik naujasis ateivis pasiekia Kanados žemę. Tada jis turi pereiti imigracijos kontrolę, kuri patikrina įvažiavusiojo dokumentus ir nustato ar jis teisėtai įvažiavo. Jei viskas tvarkoje, jam leidžiama Kanadoje apsigyventi nuolatinai. Tam pažymėti ant jo popierių uždedamas' pažymėjimas “landed immigrant”. Tai yra pats pirmasis žingsnis Kanados pilietybei gauti.Po to imigrantui tenka palaukti. Kaip taisyklė laukimo laikotarpis yra penkeri metai. Bet yra ir išimčių. . Sakysime Kanados piliečio žmonai, norinčiai gauti šio krašto, pilietybę, reikia laukti tik vienerius me

tus. Apskritai ^reikalaujanfa, kad kandidatas turėtų. 21 metas amžiaus, bet iš žmonų to'nereikalaujama: jos gali būti ir jaunesnės.Pareiškimus pilietybei gauti reikia paduoti savo gyvenamosios vietos apskrities teismui — to teismo raštininkui (Clerk of the Court). Anksčiausias padavimo laikas . yra., trys, mėnesiai prieš sukankant pwiiceriems metams — po ketverių metų ir devynių mėnesių nuo atvykimo į'Kanadą dienos. Išimtinais

Citi-
tuoj

bos ir pilietybės kursai, kuriuos paprastai organizuoja vietos savivaldybės arba labdaros organizacijos. Jie paprastai turi dviejų metų programą. Pirmieji metai beveik išimtinai skiriami anglų ar prancūzų kalbai. Antraisiais metais pusę laiko užima tolimesnis kalbos gilinimas, o kita pusė skiriama pilietybės reikalams.-Pilietybės programa atskirose provincijose įvairūoja, tačiau visur į ją įeina žinios iš Kanados geografijos, istorijos, valdymosi formos, iš piliečio teisių ir pareigų mūsų demokratinėje santvarkoje. Visus vadovėlius nemokamai parūpina Pilietybės bei Imigracijos Ministerijos Pilietybės Skyrius.Trys provincijos-— Britų'Kolumbija, Alberta ir Ontario — kursus baigusiems išduoda tam tikrus pažymėjimus, kuriuose pažymimas kursų baigimas ‘ ir egzaminų išlaikymas. Tokie pažymėjimai gali būti pateikti pilietybės teismui kaip liudijimas,

atvejais, jei tam yra svarbių naujo.

Kandidatui išlaikius numatytus egzaminus, pareiškimas su teisėjo nuomone eina į cėntrą —- į Pilietybės bei Imigracijos Ministeriją. Jei teisėjo nuomonė yra teigiama, Ministerija išrašo pilietybės pažymėjimą. Jeigu / teisėjo nuomonė yra neigiama, pažymėjimas neišrašomas. 'Tuo atveju j. kandidatas* lauktidar dvejis" metus, kurių pabaigoje turi paduoti naują pareiškimą ir atlikti visą procedūrą iš

Rašykite: ' (
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN.

Lietuvių Prekybos Bedrovei reikalingi agentai Kanadoje.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

Jei Ministerija pažymėjimą išrašo, tai pranešama apskrities teismui, kuris savo keliu painformuoja suinteresuotąjį, kada jis turi atvykti į iškilmingą teismo posėdį prisiekti ir atsiimti dokumentą.Iškilmingas teismo posėdis priesaikoms priimti Pirmiausia atsiminrina, kad priesaikos davimas ir pilietybės dokumentų atsiėmimas įvyksta teismo posėdyje, kuris yra iškilmingas ir viešas. Taip yra numatyta įstatyme ir tai yra nė kokia pramoga, bet būtina pilietybės gavimo eigos dalis. Visų apeigų pagrindinis tvarkytojas tuo atveju yrą. teisėjas. ;Pilietybės Aktas tuo reikalu sako: “Teismas, šalia savo tie- sioginių teisinių pareigų, tuo atveju turi ir dar vieną uždavinį — įsąmoninti naujuosius piliečius apie pareigas ir atsakomybę, kuri jiems šiuo aktu suteikiama”. Vykdydamas tą akto mintį, teisėjas paprastai pasako naujiesiems piliečiams kalbą, kurioje pabrėžia piliečio teises bei pareigas, o. taip pat iškelia reikšmę priesaikos, kurią piliečiai kątik priėmė.Paprastai teismui į, pagalbą ateina savivaldybės, bendruomenė ir organizacijų atstovai. Tuo atveju visos iškilmės suskyla į dvi dalis: teisinę ir socialinę. Teisinę dalį sudaro priesaika ir pilietybės dokumentų gavimas. Po teisinės dalies teisėjas paprastai skelbia teismo posėdį baigtu. Tada prasideda socialinė dalis su khlbomiš, sveikinimais ir vaišėmis. Vietomis ši antroji dalis vvksta kitose patalpose.
Valdžios leidiniai 
pilietybės reikalams 
Vadovėlis naujiesiems kana

diečiams. Tai rinkinys informa
cijų iš daugelio kanadiškojo gy
veninė sričių:. bankų, mokyklų,

priežasčių, pareiškimas gali būti paduotas betarpiškai pilietybės įstaigai — to Registrar of Canadian Citizenship, Ottawa.Tada seka antrasis laukimo laikotarpis — trys mėnesiai. To reikalauja Kanados Pilietybės Įstatymas. Be kitko, šis laikotarpis reikalingas tam, kad piliečiai, kurie būtų priešingi naujojo asmens priėmimui į Kanados piliečių eiles, turėtų laiko paduoti pareiškimus ir kad būtų laiko tiems pareiškimarhs5 išaiškinti.Trims mėnesiams suėjus, teismo raštininkas nustato laiką, kada kandidatas turi, atvykti į egzaminus, iri praneša -apiė- tai suinteresuotajam. Paprastai eg
zaminus vykdo teisėjas savo kabinete. Bet pasitaiko, kad tai daroma atvirame teismo-posėdyje. Kanados Pilietybės Įstatymas reikalauja, kad kandidatas- įrodytų teismui, jog jis yra vertas priimti šio krašto pilietybę. Kandidatas turi pasirodyti ar jis moka pakankamai anglų ar prancūzų kalbą, ar yra gero būdo ir ar pakankamai susipažinęs su Kanada, kad galėtų vykdyti piliečio pareigas, o taip pat naudotis piliečio teisėmis. -Kokios nors vienodos egzaminų programos visai Kanadai nėra nustatyta. Tai palikta kiekvieno atskiro teisėjo nuomonei. Tuo būdu egzaminai atskiruose teismuose šiek tiek įvairuoja.J Kanada įvažiavę Britų piliečiai, norėdami gauti Kanados pilietybę, turi taip pat atitikti minimiems reikalavimams su ta išimtimi, kad iš jų paprastai nereikalaujama egzaminų prieš teisėją.

Pasiruošimas 
pilietybei gauti Kaip Kanada padeda ateiviams pasiruošti pilietybės įsigijimui? •
Beveik kiekviename mieste ar 

miestelyje, o taip pat daug kur 
ir kaimuose, veikia anglų kai-

S :
kg. cukrous
kg. taukų
kg. ryžių ..
kg. sviesto

$20.95
$38.80
$24.65
$52.45

20
20
20
20 

ir t.t.

.. $12.30
. $21.70

.. $14.45
. $30.90 

ir t.t.
reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitn.
94 Douglas St., Sudbury. O"*. Tel. OS. 3-531 S. Ponia M. Ventkevičien*.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai 
lyto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—>nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

DĖMESIO MOTORISTAMS!

^RAMBLER automobilius 
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų automašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje atliekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Tutime baterijų, padangų ir kt auto reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521 

(Itlingfon, važtuaiairt H mieafo Dunda* S». W., pirma gatvė kairėn ui Kippling).
Sav. V. Ir J. DUNDŽIAI.

mų, daugelio kitų naudingų da
lykų. Leidinys atspausdintas



TtVISKtS ŽIBURIAI

Kas atsitiko su Avro Arrow?
Jei “politiniai rabinai”

1968. "XI. 27.

tąnčiam, tačiau išeivių žioplu-į mano paties ateitim, didžiuoda- 
mo dėka (? Red.) tik į vieną pu- jmasis laiku, kuriuo aš gyvenu, 
sę, kultūriniam bendradarbia-1 ir žmonėmis, kurie mane supa”.

Lietuviškojo gyvenimo atgarsiai
Srautiniai ir Į Ypač iš paskutiniųjų žodžių
repatrijacija I galima spręsti, kad repatriaci-
Vienas skaitytojas atsiuntė nėn propoga don įjungiami ir 

laišką iš savo artimųjų Lietu- rašto gyvenime teprafledą pasi
vogė, kuriucs jis gausiai rėmė reikšti ašme*ys. .Be to, eilėraš- 
ir teberemia siųsdamas įvairaus't s aiškiai rodo, kaip plačiai Lie- 
turinio siuntinius. Tame laiške tuvoje yra pastebimas užsienio 

------- — —---------- ------------- ---------,---------- ------ ------ o---- ----------- j,--------- ------------ tarp kitų dalykų, rašoma: “Ne- — ----- — 
Kanadoje sukurtą, vispųsiš- JAV taip pat sukūrė naują nai- Šančių atominius užtaisus, pajė-' seniai mūsų periodinėje spaudo-

(CSc) Kai vyriausybė daro į Naujojo lėktuvo kūrimas il- 
sprendimą, kuris gali atimti gai užtruko. Tuo metu padangė- 
darbą 20.000 dirbančiųjų, tai ne je atsirado satelitai. Augštąsias 
tik paliestieji, bet ir visas kraš- erdves pradėjo raižyti tolimojo 
tas turi teisę gauti platesnių in- skridimo raketos, nulekiančios 
formacijų tuo reikalu. net 4ki 5.000 mylių. Pagaliau

brangumo išvadoje pasaulio 
valstybės nesulaikomai pasi
skirstė į didžiąsias ir mažąsias 
— turtingas ir neturtingas. Da
bar kariauti moderniausiais 
ginklais galės tik didžiosios ir 

, _ _ _ _ _ turtingosios ’ valstybės, • pajė-
Pasternako išreikštą judėjimą,! čia lėktuvą, CF-105 Avro Arrow mėnuliui pasiekti. Dar daugiau: giančios pasistatyti lėktuvų, ne- 

’ tau pasi- i — f

vimui, kai Toronte buvo rodo- Jei Nikita ir turėjęs pristabdyti į Šiuo atveju sprendimas lie- žmogus pradėjo rimtus žygius 
ma iš Lietuvos komedija “Kol Pasternako išreikštą ji 
nevėlu”, tai šiedu žodžiai aidėjo jis betgi kur kas griežčiau pasi- i — L_____ ________ „ , ___ ___ r___________________ ____,________ _ _____ ____, r______ 4______
ir daugeliu kitų atvejų. Jei žmo- elgęs su savo politiniais drau- kai pritaikomą naikintuvą, skir- j kintuvą ir nutarė pradėti jo ga- g.ančios pasigaminti raketas. Į ię buvo išspausdintos labai mie- 
nės sutiko, jog būtina palaikyti gaiš, kurie siekę staliniškai už- tą atremti priešo bombonešių mybą. Vadinasi, didžioji gali- vioutinės ir mažosios valstybės > los, jausmingos vienos jaunos 
santykius su tautomis atydžioj 4 JUi “ *—«• — * s a :■ ----------------- xx.
despotų kontrolėj, jie niekaip 
nesuvokė, kad š e pradiniai ry
šiai betgi tegalėjo būti užmegs- 
ti tik per tų tariamai “pasikei- 

■. tusių” despotų toms tautoms pri
mestos administracijos biuro
kratų malonę. Šių egzilinių 
“principinių” politikiėrių nuo
monę ^NYTimes laišku reiškė 
Julius Epštein, kondensuočiau 
išreikšdamas slapuko “M. Veri- 
to” baimę, kad ryšys su tautų 
kultūra reikštų santykius su 
“budeliais”, etc., lygiai kaip anoj 
pusėj panašūs fanatikai įtikinė
jo lietuvių tautą, jog išeivijos 
veiksniai visi tesą “fašistai”, 
“budeliai”, etc. Stebėjusiems iš 
šalies šias lietuviškam gyveni
me besiplečiančias aistras, ne
turinčias bendro su gyvenimiš
ka realybe, tikras atrodė prana
šavimas, kad ryšys, bent tarp 
lietuvių, nebus įmanomas iki tą 
ryšį išeinant tik iš savųjų tiesų 
imsis mėgsti ideologftiiai užsian
gažavę žmonės.

Per ■ anksti?
Buvo nemaža musuose žmo

nių, kurie manė, kad lietuviškų 
kultūrnių ryšių forsavimas bu- 

• vo ėjimas prieš visuotiną istori
nę ir kultūrinę srovę. Jie nema
nė, kad lietuviai buvo ir yra su
brendę diktuoti įvykių ®ig3 bet- 
kur ir betkurioje gyvenimo sri
ty, šiapus ir aiapus. J e liūinai 
Išvietė prisiminti ką suteikė Lie
tuvai, kaip tautai, išprovokuo
tas rezistencinis judėjimas, vi
siškai nesuderintas su pasauline 
šituacija? Klausė, kas užgydys 
tautai baisias žaizdas netekus 
tūkstanč:ų jaunų vyrų, kurie 
stojo pūsti prieš “skaitlingųjų 
sąmokslą” apsidrausti savo sie- 

. nas? Jie sakė “Per anksti” — ir 
manė laukti ką duos tos milži
niškos permainos Sovietijoje. Jų 
nuomone Chruščiovas iš pagrin
dų tirpinąs bolčevizmą krašte, 
kuris už 7 metų ruošiasi savo 
gyvenimo standartu, masių in
stinktų patehkinimu, paskui sa- 

^r’~v^ patrauktržmortijoS daugumąs 
vČ.hrušč įovas, girdi, “valenro- 
diškai” ruošiąs kelią naujai san
tvarkai Sovietijoj, kurios “pa
triarchas” Pasternakas, po visos 
buvusios audros Maskvoj ir Vil
niaus “Tiesoj” 11. 7. atspausdin
tame laiške tebetvirtino: “... 
Niekas pasauly negali mane 
priversti sakyti neteisybę, arba i

. .i
■ gniaužti “pasternakiškąjį judė- puolimus, 

jimą“, “kol nevėlu”, f ----. . šis augšto skridimo naikintu-
Grįžęs iš Sovietuos po kruopš vas buvo pradėtas gaminti Avro 

čįų studijų, Harvardo prof. J. H. of Canada kompanijos, gavu-

kė, kad “Soyietijos kūrybinis tarimą. Tiesą sakant, masinė: Po ilgesnių galvojimų pagaliau 
gyvenimas juk turi neišpasaky- gamyba dar nė nepradėta. Kom apsispręsta, kad k-o-- — 
tą turtingumą ir perspektyvą, pąmja jau išleido $400.000.000 ginklas Kanados oro erdvei nuo 
kurįo režimas nepajėgia sukon- vįen pirmojo modelio sukūrimui- priešų ginti bus amerikiečių 
troliųoti, o pasaulis pilnai su- ,r pagaminimui. ; gamybos raketa Bomarc. Tuo
prasti”. Billington citavo Pas-1 Norint aprūpinti Kanados; būdu Arrow paskirta pražūčiai, 
ternako neseniai pasakytus žo-, aviaciją tais puikiais naikintu- o Kanada vėl grįžta į laikotarpį, 
džius: Proklamacijos, tnukš- vais reį|ętų įkeisti dar apie $l‘kada jos apsauga buvo priklau- 
mas, susijaudinimas jau atslū- 
go. Bet kažkas naujo tebebręsta, nuomonę. Kas gi atsitiko?
nepramatomai, ir tyliai kaip zo- Norint tą reikalą pilniau iš_ 
le, kad želia. Bręsta kaip vai- ■ reikia eiti kiek atgal į
sius, ir auga kaip jaunyste. Mu-i praeitį. Kai Avro Arrow pirmą 
sų amžiaus svarbiausias reiski- - - —
nys yra tas, kad naujoji laisvė 
jau užgimė”.

Pakeliui į dausas?
Kada stebėtinas Pakšto “Ža

liosios atžalos” išeivijos judėji
mas ruošėsi į Hondūro dausas, 
kad ten įrodžius lietuviško dva
sinio ir fizinio darbštumo ir ga
jumo eksperimentu visos tautos 
teisę į savitą gyvenimą, net ir v
skeptikams tai parūpo-praėjusią i j ektą uzgyrė ir pasisakė patys 
savaitę pasaulio politiniams fa?įnetu.rt t°ki° gero naikintuvo, 
natikams iš naujo grąsinant vi- i TUo metu paeroje Kana- 
suotiniu susinaikinimu. Rimtais aoie susidarė tuo reikalu savo- 
veidais jie svarstė, kad, jei va- kiškai šovinistinių nuomonių, 
karuose nebūsią surasta pozity- Buvo norima įskelti Kanados 
vių būdu užkirsti sovietizacijos aviacijos pramonę. Norima pa- 
plėtimuisi,-ar ištikto neverta lie- taupyti kanadiskuosius dolerius 
tuviams, pabėgėliams nuo nacių ir ta pačia proga kiek pagerinti 
-sovietų prievartos, patraukti Pyekyoos balansą su JAV. No
dar nuošaliau? Asmeniško išli- r®^a u^ifbti," tikintis, kad 
kimb ■ rūpestis, “kol nevėlu” at- nemaži naujojo lėktuvo kiekiai 
rodė-nustūmė visus kitus. So- bus parduoti NATO valsty- 
vietams išryškinus Berlyno kri- bems. Pagaliau buvo noruna 
zę, ir dabar JAV spauda nei vie- patenkinti tautinio pasididaa- 
nu žodžiu neminėjo • Potsdamo vimo jausmą kad kanadiskoji 
sutartimi “rusų respublikai” pri aviacija skraidys Kanadoj su- 
škirtos administruoti Mažosios kurtais ir pagamintais lektu-

lietuvių šalpos, savo artimųjų 
rėmimo darbas. To negali pa
neigti nei sovietinamos Lietu
ves spauda.

Archeologiniai radiniai 
Lietuvoje
Ryt. Lietuvoje buvo pravesti 

nau'i archeologiniai tyrinėji
mai. Mokslų akademijos istori
jos instituto archeologinė - žval
gomoji ekspedicija daugiau kaip 
mėnesį tyrė Zarasų, Dusetų, 
Dūkšto, Ignalinos, Švenčionių ir 
Švenčionėlių apylinkes. Buvo 
užregistruota daugiau kaip 30 
piliakalnių, kurių dauguma pri
klauso pirmajam tūkstantme
čiui po Kristaus. Gi aptikta, tik 
nespėta smulkiai ištirti, dau
giau kaip 60 piliakalnių. Bando
mieji kasinėjimai buvo atlikti 
Švenčionių apylinkių, Vaikonių 
pilkapyne. Ten buvo rastas vie
nas pilkapis su dviem kapais. 
Vienas jų buvo turtingas įkapė
mis. Mirusioji buvo palaidota su 
dvejomis žalvarinėmis antkak- 
lėmis. antsmilkiniais ir moliniu 
verpstelių, šis kanas priklau
so VII-VIII amž. Aplamai, tos 
ekspedicijos tikslas buvo apra
šyti, sudaryti planą ir padaryti 
nuotraukas Rytų Lietuvoje esan 
čių archeologinių paminklų. Ra
diniai perduoti Istorijos - etno
grafijos muziejui, o ekspedicijos 
paruošta medžiaga Mokslų aka
demijos istorijos institutui.

Dar dėl “Spaudos žinias 
iš Lietuvos vertinant”
Į minėtąiį straipsnį teko gau- . 

ti atsiliepimą ir iš vieno mūsų 
kultūrininko-pedagogo, gyv. JA 
V-bėse, kuris savo laiške rašo, 
jog pilnai sutinkąs, kad mūsų 
išeivijos spauda labai nevienin
ga žinių iš Lietuvos atžvilgiu. 
Jis galvojąs, kad mūsų spaudai 
iš viso reikėtų daugiau apdai
rumo netik šiuo atveju, bet ir 
kitais, kai tenka susidurti su 
priešų ir nedraugų kaimynų in-, 
formacijomis. Joio nuomone, 
pagiriant ir pripažįstant tikruo
sius kultūrinius laimėjimus Lie
tuvoje, mes galėtume padėti ne
laimės broliams vilkti “vyr. 
brolių~globą” if' gal paskatintu- “ 
me net liet, komunistus daugiau 
ir drąsiau vd:.kti lietuviškąjai 
krašto gyvenimo linijai. Tai bū
tų psichologinis taktikos aspek
tas.

Būtų itin gera, kad kuo dau
giau mūsų kultūrininkų pla
kiau pasisakytų tais, tikrai neei
liniais, bet neatidėliotinos svar
bos klausimais. Tylėjimas nie
kados -nepadėjo išspręsti dau-

mybė įeiti į Amerikos rinką su dabar galės tarp savęs peštis ti < i poetės eilutės, pavadintos “Už- 
“Strėle” labai sumažėjo. . tokiais “pasenusiais” ginklais, sieny gyvenančiai draugei”.

Visų tų naujųjų aplinkybių kokie buvo vartojami II Pašau- štai jos: 
pasėkoje Kanados valdžia su- linio karo metu. Dideliam pavo-

statyti viską, kad tik galėtų nu
sipirkti galingųjų ginklų iš di
džiųjų valstybių.

Visi šia apmąstymai pagaliau 
sueina į vieną išvadą: naujaja
me pasaulyje karo ir taikos klau 
Simą spręs tik didieji — trys, j 
penki ar keli jie bebūtų. Vidu
rinieji ir mažieji bus priversti; 
taikytis prie didžiųjų sprendi- f 

s rfi»». A. O. C. Cole.

Billington, ne be pagrindo sa- sios iš anksto vyriausybės pri-'svyravo Avro Arrow atžvilgiu.'jui atėjus, jos bus priverstos už-

bilijoną. Ir štai vyriausybė pa-

Norint tą reikalą pilniau iš-

kartą pradėta planuoti, šį “strė
lė” buvo skirta pakeisti naikin
tuvą CF-100 Canuck,x kuris, nors 
taip pat vos kėlių -metų senu
mo, buvo skaitomas pasenusiu. 
“Stiėlę” suplanavus, buvo taria
masi su NATO aviacijos vado
vaujančiais asmenimis. Ypač 
buvo atsižvelgiama į Britų ir 
JAV aviacijos vadų nuomonę. 
Tuo metu ir vieni ir kiti pro-

kimo ■ rūpestis, “kol nevėlu” at- nemaži naujojo lėktuvo kiekiai

patenkinti tautinio pasididžia-zę, ir dabar JAV spauda nei vie-
1

sutartimi “rusų respublikai” pri
<

Lietuvos lietuviškumo. Išeivių 
vadų sąmoningas vajus veikiant 
JAV opiniją Kremlių' pastatytų 
prieš nemalonų faktą, kad pa
čioj sovietijoj vykdoma diskri
minacija “savo-” respublikų at
žvilgiu! Byla buvo irgi “kol ne- 
vėlu” .kategorijoj, bet ALTas 
Mantinėje"* brošiūras,* :ką koks 
^Kongreso politikierius šnekėjo 
apie Lietuvos praeitį. Tlaiką TŽ, kaip tik šia tema pa-; žiemėje

NYTimes sekmadienį įsidėjo ~ * * *
Vokietijos ir jos kaimynų žemė- §ėną. 
lapį* kuriame Karaliaučiaus sri
tis buvo pažymėta “Under Rus- mūsų spauda (arba bent didžio- 
;ian Administration”, ■ o Lietu- " ■ ’ ’• ' ’ • •
va. nors su sienomis, tebuvo TS 

r RS dalis. ’ Almus.

vais.

kad pagrindinis

soma nuo kitos valstybės.
To įvykio akivaizdoje, padė

jus į šalį visąs nacionalistines! 
tendencijas, tehka susimąstyti, i 
kokia ateitis laukia-lėktuvų pra
monės iš viso? Toji pramonė 
yra labai brangi. Jokia kompa-; 
nija negali pati viena jos im
tis, negavusi valdžios paramos’ 
iš pat pradžios: G ir valdžia tu
ri daryti labai netikrus sprendi
mus, nes viskas pareina nuo 
tarptautinės -karo lėktuvų rin
kos sąlygų.

Pradėjus svarstymus, galima 
nueiti ir toliau, Tie svarstymai 
nuveda toliau, negu Avro Ar
row klausimas. (Tiesa, tie svars 
tymai daugiau liečia tik karo 
lėktuvų reikalą, nes, pavyzdžiui, 
de Havilland kompanijai pavy
ko prasimušti su specialios pa
skirties civiliniu lėktuvu).

Kokia gi valstybė gali ateity
je pajėgti statyti karo lėktuvus?. rašytą lietuvių laikinio bažnyti- 
Aišku tik ta, kuri pati turi di- n o- komiteto, kuriuo informuo- 
delę karo aviaciją. Bet ir tokio- įjama, kad Varšuvos arkivysku- 
se valstybėse kaip JAV jau pra-jpija atnaujino pamaldas lietu- 
aedama abejoti (karo iėfktuvų įvių kalba sekmadieniais ir šven- 
tisklingumu. Ir ten pradedama tadieiiais 10-tą vai. ryto Nekal- 
galvoti, kad žmogaus valdomo ‘ to šv. Mergelės Prasidėjimo baž- 
lėktuvo gadynė jau eina į galą,; nyčioje Varšuvoje, Przedmies- 
kad jo vietą pradeda užimti ra-įeie gatvėje 62 nr.
keta. ! Į lietuviškas pamaldas ateina

Dar toliau. Lėktuvų ir raketų jau apie 50 asmenų. Yra ir cho-

Tel Avivas. — Izraelio prezi
dentas Ben Gurion pareiškė, kad 
per keletą sekančių metų į Izra
elį atvyksią dar 2 mil. žydų.

Vašingtonas. — Viceprez. Ni
xon vyks į D. Britaniją dalyvau- 
i ten" žuv usiems amerikiečiams 

kariams paminklo atidaryme.

Rošoi — gyvenate gerai, 
Nors nepadėjo aitvarai 
Ir mes taip pat sava ranka 
Pelnyt pripratę visa kg.

Vardan vaikystes mūs dienų 
Tu atsiuntei man dovanų 
Aš susirūpinus mgstau 
Kg dovanot galėčiau Tau. 

Juk Čia yra taip daug daiktų, 
Kuriuos turėt norėtum Tu, 
Taip! Mano turtai dideli, 
Net išsirinkti negali,

Pati geriausia dovano
Tai Šio juosta balzgana,
Tai kelio vingis ties namais, 
Taip artimais, taip mylimais.

Kalnelis papuoštos žara, 
Ir eglė mėlyna skara, 
Ir smėlio takas parugėj 
Ramunės žiedas pradalgėj . . .

... Ir kilpa Nemuno sujuost. .
Ir rūtos šakele papuošt . . .
Aš nieko Tau nesigailiu, 
Deja . . . prisiųsti negaliu 
Sugrįžk ir viskas Tavo bus — 
Gimtoji žemė ir dangus . . .

Š VENCIŲ PROGA
savo draugams užsakykite 

“Tėviškės Žiburius”

Lietuviškos pamaldos Varšuvoje
(E) “Eltos Informacijos” ga

vo iš Varšuvos pranešimą, pasi-

Mūsų spauda ir informacija
Yra smagu matyti, jog atsi- Čia lelkėtų pasakyti, kad gal tininkais, jeigu mes bet kokią 

randa žmonių susirūpinusių didelių aferistų,.čia ir nėra, ta- inegerovę toleruojame, jeigu ją

ro vedėjas, 12 metų ministran- 
tas. Didžiausias sunkumas esąs 
su gaidomis ir giesmynais. Laiš
ke rašoma: “Visiškai neturime 
gaidų. Gaidas vargonininkas už
rašinėja klausydamasis giedoji
mo asmenų, atsimenančių gai
dą”. Tad ir prašo atsiųsti gaidų 
m-Idaknygių. pamokslų knygą 
viriems metams (tokie, pamoks
lai būtų didelė pagalba kunigui, 
kuris gerokai primiršo lietuvių 
kalbą), vaikams knygelių. Bet 
ypatingai prašoma gaidų.. No
rintieji .padėti Varšuvos lietu
viams šiais reikalais galėtų ad
resuoti: Warszawa, Bednarska 

į 23-6, Barbara Wileiszis., mūsų spaudos bei informacijos čiau ir jų neieškant, visdėlto pa- ; lostome dangstome. Nes, to-į 
: ^®??^ir^ pradeda kį- sitaiko ivyki& taię athekanu^^jij^^^^jadedame.-jai! 
r ti viesilmon. Čia norisi paminėti su tam tikra nesVana tendenci-

GiISantą’ Prieš kurį ja. Juk tą galima pamatyti “opo- mes negalime į viska pažvelg-
i ■ spaudoje, kur visas;.. tvramis lietuviškomis akimis iriausybė suteikė azylo teises iš > sisakė ir jam atsiliepusį Pr. Al- dalykas daugumoje yra 'prista-. be 5 partijos ar kitokiu pareigu pasitraukusiam Lenki-

jos ambasados patarėjui ir 10tomas dar labiau sutirštintomis 
Jau yra vieša paslaptis, jog spalvomis. Reikalas, atrodo, bu

Kopenhaga. — Danijos vy-

Įsitikinimų žiūronus? Kalbėki- jos ambasados patarėjui ir 10 
: me mes patys apie savo negero- jenku pasišalinusiu nuo laivo

ji jos dalis) gerokai serga ir, kai 
kurių tvirtinimu, net nepagydo
ma liga. Aš esu tikras, kad dau
gelis mūsų laikraščių TŽ tilpusį 
minėtą AJ. Gimanto straipsnį 
būtų numetę į redaktoriaus 
krepšį panašiai kaip ir kitus jo 
ar kitu mūsų laikraštininkų sius 
tus rašinius dėl glaudesnių kul- 

! turinių ryšių užmezgimo su Lie
tuva, dėl kaikurių mūsų politi
nių dėmių, laisvinimo reikalų ir 
pan. Šiuo atžvilgiu TŽ, kiek šių 
eilučių autoriui juos yra tekę 
pažinti, yra viena iš retesnių

■ ves> J88 taisykime, jų venkime, me, jeigu ir pozicine spauda Jnereikės kif:ems jas kelti 
sugebėtų kiek kritiškiau pa- L mums priekaišt£»uti Atidary- .. 
žvelgti į savo grupes (grupių), i kjme į savo pridulkėjusius gpau-

(asmenų) netaip Jau ;dos rūmus langus, tegul rudens

Jau dabar
renkitės savo kalėdinėms siuntoms

Išvenkite susigrūdimų . .. 
pasinaudokite Šiais paprastais 

patarimais:

• Patikrinkite savo siuntinių adresų tikrumą.

• Apsipirkite dabar ir nusipirkite iš anksto užtekti
nai pašto ženkli}.

f . . .

• Apsirūpinkite vyniojamu popierium siuntiniams.

• Rengiant siuntinius išsiuntimui, užrašykite adresą 
gavėjo ir siuntėjo, įdėkite adresą į siuntinio vidų 
ir užrašykite ant siuntinio viršaus.

Prieš išsiunčiant pasverkite siuntinius artimiausio
je pašto įstaigoje.

Į jūsų namus bus pristatyti pašto įstaigos lapeliai, ku
riuose bus parašyta patariamos pašto siuntų išsiunti
mo datos.

CANADA POST OFFICE

“Mazbwsze” spalio 21 d. Iš to 
turistinio laivo vakaruose pasi
liko apie 100 lenkų.

Varšuva. — Dabartinės Len
kijos gamtos rezervatuose jau 
esą 119 stumb ų — 18 esą gimę-giau nuomonių pasikeitimo- rei- 

savikritiškai, lietuviškai1 dar šia s mot is. Daugiau kaip j kalaujančių problemų.
• X. Y • . • I   • •   7'- ---- Ml __

asmens l.
sėkmingus ar baltus darbus, ta-! vėjj?i išblašk<> Kešvarų orą, ku- 

l” i ris neleisdavo pasireikšti lais
vai, 
minčiai. Edvardas Šulaitis. Ipusė jų yra L i‘loviežo giriose. Į

da ir -^opozicijai” nereikėtų su 
rikiuoti visas armotas' savo ta- i y_ 
riamųjų priešininkų fronto įvei-■ T 
kimui.

Nors ir nevisada galime imti 
šio krašto • spaudą pavyzdžiu, i 
tačiau iš jos galima daug ko pa- ' 
simokyti. Vien tik paskutiniųjų 
metų laikotarpyje įvairūs laik- 

r____ , __ ____ L_ „ raščiai ar jų-korespondentai pra
bei malonesnių mūsų laisves- vedė nemaža’ kampanijų prieš 
nės spaudos pavyzdžių. Tai yra kaikurias įstaigas ar žmonių 
sakoma iš atviros širdies, o ne grupes, kurios nesilaikė nusta- 
su noru kam nors įsiteigti, pa-^tytų dėsnių. Ir politinėje srityje 

spauda čia yra kur kas suma
nesnė ir savo nuomonę redakci
jos daugumoje pareiškia tik ve
damuosiuose, o šiaip informuo- * 
ja apie įvairių partijų veiklą 
maždaug vienoda proporcija. 
(Žinoma, daugumoje gal tik biz
nio sumetimais^.

Taip pat ir pavergtoje Lietu
voje mes matome šviesių pa
vyzdžių. Ten karts nuo karto 
užtinkame pozicinėje spaudoje 
(opozicijos, savaime aišku, ten 
nėra) laiškus, .kuriuose iškriti
kuojamas toks ir toks partijos 
(pozicijos) pareigūnas, jog jis 
vienokiu ar kitokiu būdu išnau
doja “liaudį”. Kiek vėliau ran
dame pranešimus, jog tas žmo
gus buvo patrauktas teismo at
sakomybėn arba reikalai su
tvarkyti pageidaujama krypti
mi. Žinoma, ten yra neleidžia
ma pasisakyti prieš augštuosius 
partijos valdininkus arba cent
rinių organų darbelius, tačiau 
dar nereiškia, jog ir mes turė
tume tuo keliu eiti.

Be reikalo Pr. Alšėnas baimi
nasi, jog stebėdami liteuvišką- 
jį gyvėjimą “iš priekio ir iš už
kulisių” mes “sumasėsime” ir 
pavirsime mase, “kurioje nebė- 
ra ?vie«umos. nebėra asmeninių 
paslapčių, nebėra uždarų žmo- 
geąijfšįVdies ir sielos kampelių”.

Aš manau, jog nė Al. Giman
tas, nė jo minties palaikytojai 
neturėjo galvoje brautis į pri
vačių žmonių gyvenimą ir jį 
valkioti viešumoje. Tačiau, at
rodo, jis ir kiti kalba apie tuos 
žmones ar įstaigas, kurios yra 
visuomenės “nuosavybė” ir į 
kurias visuomenė turi teisę pa
žvelgti iš visų pusių. . ,

Iš dalies mes pasidarome kai-

akoma iš atviros širdies, o ne

mačius visą eilę įtikinančių pa
vyzdžių.

Dabar minutei sugrįžkim prie 
. Al. Gimanto ir jo oponento Pr. 
Alšėno straipsnių. Šių eilučių 
autoriui atrodo, jog Al. Giman
to iškeltos mintys yra vertos 
jeigu ne 100%, tai jau bent 95% 
pritarimo. Laisva spauda lais
vės krašte yra būtinas dalykas 
ir- mūsij atviras žodis lietuviš
kais viešais ir užkulisiniais rei- 

ikalais yra būtinas dalykas.
Į Dabar, norint sužinoti kiek 
daugiau apie mūsų lietuviškąją 

i veiklą, re’kia skaityti bemaž vi- 
|sus lakraščius, nes beveik kiek- 
' viename iš jų jie yra vis kitaip 
i nušviečiami. Tik retas iš jų jau 
bando įsileisti bent kruopelę sa- 
vikritikos bei nuoširdaus^padė- 
ties • nagrinėjimo ar įvertinimo. 
Dabar daugumoje yra nerašyta 
taisyklė — jeigu vienas laikraš
tis pažymėjo, jog tas ar tas da- 
Ivkas ar žygis gerai pasisekė ir 
daug pasitarnavo visų labui, tai 
iš tikrųjų, jog jis šiaip taip bu
vo sudurstytas, o žinoma, opo
zicinė spauda jį pavadino visai 
nieko nevertu. Ir tai tęsiasi jau 
daugelį metų: tai buvo tada, ka
da š’ame krašte gyveno “nemo
kyti” žmonės, tai liko ir dabar, 
kada čia privažiavo daug “mo
kytų”.

Mums yra sunku įtikėti šiuo 
Pr. Alšėno teigimu: “Juk mes 
išeivijoje neturime kažkokių 
•aferistų, nebent jie būtų komu
nistai, kurie sąmoningai sabo
tuotų lietuviškąją veiklą ir. ben 
drat lietuviškuosius reikalus...” 
Todėl jis manąs, jog visai never
ta ieškoti tokių, kuriems spau
doje būtų galima “akis pade- 
ginti”.

Al. Gimantas.

Vienas iš Ontario

HON. J. W. SPOONER

valdžios pranešimų serijos .

Mes tik nugriebėme
Ontario paslėptu turtu
pavirsiu

Po šiaurinio Ontario žemės paviršiumi 
guli brangūs turtai, kol .kas dar pasi
slėpę, bet tokie didžiuliai, kad jų aki
vaizdoje karalius Saliamonas būtų 
skurdžius elgeta. Auksas, varis, nikelis, 
uranijus... Vien tik per praėjusius me
tus tų ir kitų mineralų buvo iškasta 
$750 milijonų vertės. Aišku, buvo nu
griebtas tik pats paviršius tų Ontario 
paslėptų turtų. Atrasti ir išnaudoti* 
tiems didžiuliams mineralo turtams On-

tano kasyklų departamentas veda re
guliarius kursus... daro geologinius 
pranešimus, žemėlapius ir visokiais bū
dais pagelbsti indi
vidualiems ieškoto
jams bei kasyklų 
pramonei. Ontario 
paslėpti turtai pri
klauso mums 
visiems.

Dėl smulkesnių informacijų, ką kasyklų 
departamentas veikia tiems turtams iš
naudoti, aplankykite artimiausią apylin
kės įstaigą šio 
departamento 
arba rašykite 
tiesiai:

THE ONTARIO DEPARTMENT OF MINES
Hon. J. W. Spooner Hon. Leslie M. Frost, Q.C, LUO. .
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Pavergtoje tėvynėje

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Kun. Matas Kirlys, nuo 1920 
m. ilgametis Vabalninko klebo
nas, mirė spalio 15 d. Vabalnin
ke. Laidotuvėse pamokslą pasa
kė kun. Ant. Mažeika. Balševi- 
kų jis 1947 m. buvo ištremtas iš 
Vabalninko į Kupiškį, kur gyve
no altarijoje. 1957 m. jis grįžo į 
Vabalninką į altariją.

Trys lietuviai studentai 1956 
m. pradžioje suimti h* atvežti į 
Mardavijos darbo stovyklą rug
sėjo 10 d. išvesti kasti bulvių pa
bėgo ir pasislėpė miške, kur iš
buvo per naktį. Kitą dieną jie 
buvo apsupti kareivių ir nuspren 
dė pasiduoti. Nors jie pasirodė 

^iškeltomis rankomis, tačiau sto
vyklos prižiūrėtojai Kadejevas 
įr . Volkovas iš visai arti paleido 
į juos seriją šūvių. Taip stud, kartinio Kaimo istorinio muzie- į 
Aga Lorentas, .kaunietis, žuvo -•—— - —- --?•->« --
vietoję- Juozas Jurkšas, vilnie- ir Gudaitis - Guzevičiūs, dabar
tis, buvo peršautas ir mirė vė- tinis rašytojas. ' I
Kau pamestas prie stovyklos ~ 
nuo nukraujavimo; Algis Petruš 
kevičius, kaunietis, išliko gvvas, didesniame plote, kaip pereitais 
bet jam vėliau buvo amputuota netais, pranešė Vilniaus radijas 
ranka. . J

(E) Pašalino Vilniaus univer- kviečių pasėliai — 558.000 ha, o 
ritėto rektorių. Jau anksčiau bu
vo kritikuojamas Vilniaus uni
versitetas, kad jo dėstytojai ir 
studentai nepakankamai persi
ėmę komunistine ideologija. Da
bar iš ką tik išėjusio “Komunis
to” žurnalo nr.10, sužinome, kad 
“buvęs universiteto rektorius J. 
Bulavas stengėsi užtikrinti ide
ologines klaidas, kurias darė at- ! dokumentinis. ’ 1 /J v ’V v* O J Ii

spalio 29 d. atšventė 10 metų 
naujo vardo ir 40 metų pirmo
sios abiturientų laidos sukaktį. 
Iškilmėse iš senųjų mokytojų 
minima tik Banaitienė ir Šimė
nas. Iš dalyvavusių buvusių mo
kinių “Tiesa” sumini: kompozi
torių K. Kavecką, režisierių J. 
Grybauską, baletmeisterį Vyt. 
Grivicką, aktorius J. Kavaliaus
ką ir A. Voščiką, archit. A. Žu
kauską, žurnalistą ir sklandyto
ją V. Dovydaitį. Dabartinis mo
kyklos direkt. yra J. Bačiulis.

Korespondentas A. Kadžiulis 
pasakoja, kad “Aušros” gimna
zijoje tuoj po 1926 m. pervers
mo susidariusi mokinių komjau
nimo kuopelė, vadovaujama 
Apuoko - Maksimavičiaus, da-,

jaus direktoriausi Jai priklausęs

(E) Žieminių pasėlių šiemet 
Lietuvoje esą pasėta 100.000 ha

paskutinis prieš Adventą

ŠOKIU VAKARAS
rengiamas KLK Moterų D-jos,

JVYKS LAPKRIČIO 29 d., “ROBERTS” RESTORANOf AŲĖJ, 
747 King St. E. Pradžia 7 vai. 30 min. vak. ,

Gros p. Ęabecko orkestras, 
veiks bufetas ir bus vertingų fantų loterija, v 

MALONIAI KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI.
KLK M. D-jos valdyba.

I

•J8fn
AL9

HAMILTONO, TORONTO, ST. CATHARINES, WELLANDO

ir kitų Ontario apylinkių lietuviai kviečiami į

Tautos ir Kariuomenės šventės

minėjimą,

lapkričio 5 d. 1956 m. rugių ir 
į 

1939 m. rugių ir kviečių pasėliu 
- 778.000 ha.

(E) Lietuvos ir Lenkijos ki- 
nomotografijos darbuotojai, lan-, 
kantis lenkų kino darbuotojų 
delegacijai Lietuvoje, susitarė 
du filmus gaminti bendromis j 
lietuvių ir lenkų pajėgomis. Vie- I 

j nas filmas bus meninis, kitas j
. Filmams scena- 

skiri katedros dėstytojai įr ap-• rijas pradės kurti dar šį mene- ....... . . „t-kt
lamai taikstėsi su revizionisti- • sį. Į tą darbą įsijungs lietuviuos minėjimas. Visuotinio HLN 
nėmis tendencijomis”, rašo pats; ir lenkų rašytojai. Meninio fil- 1 narių susirinkimo nutarimu va- 
Sniečkus. Esą “Lietuvos kp ck I mo tendencija būsianti atvaiz-' dovaudamasi, bendrovės valdy- 
ėmėsi priemonių sustiprinti tokį 
svarbų ideologinio fronto barą. 
KSks yra universitetas”.

Iš Brazilijos spalio 28 d. grįžo 
ten 30 metų išbuvę Janina ir 
Jacentas Mačiulaičiai. Jie ten 
prisidėję prie “demokratinio už
sienio lietuvių judėjirno”-

Pasternaką savo posėdy pa
smerkė ir LTSR rašytojų val
dyba su “rašytojų bei darbuo
tojų aktyvu”. Visi pasisakė pri- 
iarią jo pašalinimui iš Sovietų 
rašytojų sąj. Kalbėjo Venclova, 
Reimeris, Usačiovas, Baltušis, 
Matųzevičius, Drilingas, Kubi
linskas, Baltakis, Mykolaitis - 
Putinas. Mieželaitis, Sluckis. 
Ypač susidomėję .visi išklausę 
Putino pasisakymą,- kurig^ nusi
stebėjęs, kad Pasternakas 40 
metų gyvendamas sovietinėje 
santvarkoje gale :ęs prieiti tokio 
liūdno finalo. Tik visišku užsi
darymu nuo gyvenimo, nereaga- 
vimu į gyvenimo tikrovę gali
ma esą paaiškinti tokį nenorma
lų kraštutinį reiškinį. Lietuvių 
senosios kartos literatūros at
stovai nuoširdžiai supratę gyve-. 
nimo tėkmę, revoliucijos reikš-’ Federas ir Kaz. Alyta. Dievo 
mę ir tarnaują savo liaudžiai so- ; Mi tinos statula buvo vežama 
cializmo idealais remdamiesi, [ant papuošto sunkvežimio plat- 
Pasternako pašalinimui jis pri- ; formos su Lietuvos tragediją mesta jr sutrypta Lietuvos tri- 
tariąs. j vaizduojančiu gyvuoju paveiks-: spalvė kuri karojo po pusiau

Kauno “Ausros gimnazija da- • lu. Didelėje lentoje išpieštas nulaužtu, masyviUj pasvirusiu 
bar vadinasi Kauno I vidurinė j Lietuvos žemėlapis, į kurį kryžiumi’ Virš to ant paaugšti- 
Komjaunimo vardo mokykla. Ji įsmeigtas piautuvas. Iš'jo pada-!nimo stovėjo Marijos statula, o

■ po jos kojomis klūpėjo du vai- 
j kilčiai (R. Zulonas ir L Rut- 
•kauskaitė). Sunkvežimio šonai 
buvo papuošti šūkiais: “Fatimos

j Dievo Motina, gelbėk naikina- 
. mas tautas”. Visas gyvasis pa- 
[ veikslas buvo apšviestas prožek
toriais, gerai matėsi ir darė jau
dinantį įspūdį.

Po sunkvežimio važiavo ly
dintis Dievo Motinos statulą ku
nigas, kuris per garsintuvus kal- 

! bėjo už persekiojamas tautas ro- 
Įžančių. Po jo važiavo 52 pasi
puošę tautinėmis vėliavomis au
tomobiliai. Esant la’bai gražiam 
vakarui, šią eiseną stebėjo daug 
žmonių. Tai buvo religinis ir 
tautinis pasirodymas.

' Nuo sunkvežimio iki bažny
čioje paruoštos vietos Dievo Mo
tinos statulą nešė bažnyčios ko
miteto nariai: Mykolas ir Vin
cas Januškos, Mykolas Bukaus
kas ir Antanas Genys. Ją įnešus 
į bažnyčią, parapijos klebonas, 
kun. J. Bertašius, vainikavo pa
auksuota karūna. Bažnyčia bu
vo pilnutėlė žmonių, trūko sėdi
mų vietų. Kunigas keliautojas 
pasakė gražų pamokslą, po to 
buvo atkalbėtas rožančius ir pa
laiminimas šv. Sakramentu.

Sekančios dienos vakare buvo 
šventoji valandėlė, kurios metu 
choras išpildė keletą dalykėlių 
ir d r. P. Vylė solo pagiedojo 
Avė Marija. Po to Dievo Moti
nos statula išlvdėta į Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią. Visos iš
kilmės praėjo labai gražiai ir 
įspūdingai. Keliaujantis kunigas 
Įvertino sakydamas: “Tokio įs- 
oūdineo sutikimo dar neturė
jau”. Jis pasiėmė daug literatu
re s ir fotografijų apie kenčian
čią Lietuvą.

Juozas Saviškas, išėjės pensi
jon, atvyko su šeima Winnipe- 
gan ir nusipirko namus Winter
ton Ave.

kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 30 d. 5 vai. vakare 
naujai Įsigytų

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE 
(Main ir King gatvių sankryžoje, Delta kino teatre}

Programoje paskaita ir meninė dalis, kurią išpildys Hamiltono 
meninės pajėgos: Ham. Lietuviu Choras, Tautinių Šokių Gru

pė ir Ham. Dramos Sąjūdis “Aukuras”.
KLB Hamiltono Apyl. Valdyba.

HAMILTON, Ont
Tautos ir Kariuomenės šven-

duoti lietuvių lenkų tautų ba skubiai ėmėsi tvarkyti salės 
draugystę. sceną. Gavusi jos užtikrinimą,

(E) Gėlininkystei išvystyti kad scena iki lapkričio 30 die- 
ministerių taryba išleido atski- nos bus sutvarkyta, Hamiltono 
rą nutarimą. Kaune esąs stato-, Bendruomenės valdyba lapkri- 
mas gėlininkystės kombinatas, čio 30 d. 5 vai. vak. ruošia Tau- 
kurio plotas 5-000 kvm. Ateinan-. t tos ir Kariuomenės šventės mi- 
čiais metais toks pat kombina- nėjimą. Tai bus pirmas minėji- 
tas bus pradėtas statyti ir Vii- mas jau savose lietuviškose pa- 
niuje. Plečiami šiltnamiai Klai-‘ talpose. Apiešiuos namus jau ži- 
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, no mūsų plačioji visuomenė, to- 
Palangoje, Druskininkuose. Še- dėl tikimasi, kad šiame minėji- 
kančiais keliais metais numato- me dalyvaus ne vien tik Hamil- 
mos statyti oranžerijos ir kituo- tono, ir apylinkių, bet ir. tolimes
se rajonuose. nių vietovių lietuviai, turėdami

Raseiniuose pastatyta aųtobu- progos ne vien tik pamatyti nau- 
sų stotis. “Joje yra laukiamoji juosius Hamiltono Lietuvių Na- 
salė, bufetas, tarnybiniai kam-' mus, bet ir pasigrožėti ir pasi- 

įdžiaugti Hamiltono lietuviu me-

WINNIPEG Man.
Fatimos Dievo Motina, kėliau- rytos žaizdos teka kraujas... 

janti per pasauli, spalio 13 d. Gale žemėlapio lenta, kurioj su- 
vakare iškilmingai buvo atvežta • visa Sėtuvių tautos
iš Marijos Vardo katedros į šv. 
Kazimiero bažnyčią. Perveži
mas buvo labai įspūdingas. Jam 
vadovavo ir viską paruošė Ev.

bariai 
p

ninių jėgų atsiekimais.
Gruodžio 21 d. numatomas su

šaukti visuotinis bendruomeiės 
susirinkimas. Plačiau apie tai 
bus pranešta vėliau. (b).

Pirmasis naujosios LN valdy
bos posėdis įvyko lapkričio 17 
d. Ji pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas St. Bakšys, vicep. A. 
Jankūnas; kartu ir metraščio re
daktorius, sekret. V. Subatnikai- 
tė, ižd. Pr. Sakalas, protokolų 
sekr. L .Skripkutė, reikalų vedė
jas A. Patamsis, meno ir kultū
ros reik. ved. K. Mikšys, nariai 
G. Palmer ir J. Kažemėkas.

LN ir kino pinigus valdyti i.r 
čekius pasirašinėti v-ba pavedė 
pirm. St. Bakšiui ir iž 
kalui.

Kino scenos remontui atlikti 
išrinkta k-ja 4-rių narių: A. Jan
kūnas, G..

Mielam Kolegai
A. A. IGNUI NAVICKUI mirus, 

jo žmoną, brolius, seseris ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Hamiltono Seniūnija.

Mieląjį Hamiltono Lietuvių Namų Kontrolės K-jos narį

jo broliui a.a. Ignui Navickui staigiai mirus, nuoširdžiai

užjaučiame!
Hamiltono Lietuvių Namų 

Valdyba.

Staigai ir netikėtai, pačiame amžiaus stiprume,
A. t A. IGNUI NAVICKUI mirus,

jo broliui Skautų Rėmėjų K-to nariui VACIUI NAVICKUI 
reiškiame gilią užuojautą!

Hamiltono Skautų Rėmėjų Komitetas.

A. t A.
Teisininkui IGNUI NAVICKUI netikėtai mirus, 

velionio žmonai Janinai Navickienei, seseriai Marijai Kuz- 
mickienei, broliui Vaclovui ir artimiesiems, gilaus liūdesio 
prislėgtiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

O. J. Stonkai ir 
Kesiunienė.

v

Mielą Vaclovą Navicką, jo broliui
A. t A. IGNUI NAVICKUI staigiai mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame.

E. ir B. Sopiai ir P. Brasas.

visa lietuvių tautos 
j skriauda. Žemėlapio abiejose 
į pusėse, grandinėmis surakin- 
[tom rankom stovėjo dvi tauti
niuose . drabužiuose lietuvaitės 
(Barkauskaitės).-Prie antro len
tos galo, sėdėjo dvi tautiniuose 
drabužiuose, surakintos rete
žiais. latvaitės. Už jų buvo nu-

mingas, sakyčiau, teatrališkas. I 
Kun. B. Pacevičius pas mus mi-1 
sijas vedė pirmą kartą ir jas į 
baigęs išsivežė mūsų kolonijos į 
tautiečių gilias simpatijas.

Priimkite, mielas Kunige, visų 
Hamiltono tikinčiųjų lietuvių | 
gražiausią padėką! f

“Karas ir Taika”, didingo pa
statymo spalvotas filmas, LN 
kine Delta prasideda šį ketvir
tadienį, lapkr. 27 d- Kiekvieną 
vakarą du seansai: 5 30 ir 9 vai.

“Bubulis ir Dundulis” lapkri
čio 16 d- sutraukė į parapijos sa
lę apie 250 suaugusių ir apie 100 
vaikų bei jaunimo. Jį suvaidi
nęs Ročesterio Deramos Mėgėjų 
Būrelis, režisuojamas M. Ciemi- 
nio ir vadovaujamas didelio ide
alisto Vyt, Žmuidzino, pasirodė 
visame savo pajėgume. Vaidini
mui pasibaigus svečiams nuo
širdų padėkos žodį išreiškė Z. 
Laugalys, Skautų Rėmėjų K-to 
pirm. Jaunos.os skautės apdo
vanojo artistus per jų režisorių 
M. Cieminį gražių gėlių puokšte. 
Svečių vardu kalbėjo Vyt. Žmui 

'dzi..ąs, karštai dėkodamas už 
’taip šiltą priėmimą.

Po spektaklio. G. Breichma- 
rneinės rūpesčiu ir darbu, pade
dant N. Sakausxaitei Breichma- 
nų bute surengtos vaišės, ku
riose dalyvavo per 30 asmenų. 
Oficialią dalį pravedė k-to vice-. 
pirm. St. I<iKŠys. Vakarienės- 

’ metu kalbėjusieji užakcentavo?

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Congressional Record vardu 
LAIC, išleido leidinį, kuriame iš- 
spausointa visa medžiaga š.m. 
Vasario 16 d. minėjimo kongre
se ir senate. Išspausdinta taip 
pat eilė rezoliucijų, “L ėtuvių ba išspausdintas partizanų atga- 
Dienos” proklamacijų, Lietuvos tentas lietuvių katalikų laiškas 
atstovo Vašingtone Kajeėko kai- šventajam-Tėvui. . ;
ba Newarke, ALTo memorandu-1 Po pietų prisirinko salė vięti- 
mas Valstybės-sekretoriui ir t.t. niu ir iš toliau atvykusai lĮętu- 
Leidinys turi 40 psl.
D. BRITANIJA

— ------ - LietuviM. Sodyboje pradėtas vX-
I.etuviško bendradarbiavimo rei veikti naujas sodas bus toliau 

i kalą. Ilgiau kalbė ęs kun. dr. J. plečiamas. Verbuojami “funda- 
:Ta‘arauskas lab?'i gražiai cha- toriai” kiekve .am naujam me- 
I rakterizavo visus artistus, pa-;aeaUi nup rkti. ■ 

__  būrclL ™ ”
ra i iškilęs -žymiai augščiau mė- mažyte elektros jėgaine. Kadan- 
gė ų ribos. " ‘ gi ta jėgainė jau baigia šusidė-

Marijos apsireiškimo Šiluvoje ir 
500 m. nuo šv. Kazimiero girai- . 
mo — kviečiantis padėti melstis 
už Lietuvą, kuri yra paversta' 
į komunistinį kalėjimą. Kartų 
buvo dalinamas ir vokiečių kai- f • V ’ w • *

brėždamas, kad šis būrelis tik- ■

vių, vokiečių^ latvių, Lietuvos 
vok.ečįų ir kitų tautybių žmo
nių pasiklausyti koncerto. Mem- 

vaujamas# M- Budriūao, padai
navo. liaudies dainų, kurių tarpe 

Į dvi latvių, o taip pat visą eilę 
o . . . i originali niu choriniu k«anpozi-Sodyba iki šiol naudojosi sava;jų sPo k6nę€rto pirmas. JaUniš- 

kytė padėkojo visiems prisidė- 
j usiems prie šventės rengiįno, 

i svečiams ir ypat.ngą džiaugsimą

Jo!fGSJuS..ele^t5o.s i atsilankymo, šia proga kalbėjo
" Į dar PLB Vok. KV pirm. Dranga 

ir keletas kitų pareigūnių.' Jaut
rų žodį pasakė Lietuvos vokie
čių atstovės J. Spertalis. • 

Po programos dar nesiskifsty- 
ta, bet pabuvota bendrai -ir pa
silinksminta. Pakeliui užsukusi 
lietuvių gimnazijos šokėjų gru- - 
pė pašoko' kelis tautinius šokius, 

j gražiai papildydama dienos prb* 
s gramą. Tai buvo pakili šventė, 
palikusi dalyviams gražių įsįiū; 
džili. , ... ' v;

Iš Lietuvos, Lenkijos yra. at- 
~ i vykę į Hamburgą:. Antanas

Enrikas. Stahl su šeima, Gusta
vas Heririg su šeima, Jocy sijo
nas su šeima, Liorencaš Valteris •_ 
su šeima, Klimitz -Viliųs 
ma ir.kit, ' - .J?..; 'V?

Lebenstedto priemiesty pra
dėta statyti Lietuvos vokiečių 
kolonija — 38 namai, — pava? 
dinta “Rautenfeld”. Vyriausioji 
kolonijos gatvė pavadinta žino
mų Lietuvos vokiečių veikėjų 
pastoriaus P. Tittelbacho ir Ru

’ Ruošiant šią kultūrinę ir.se- ^ėti ir yra nepajėgi, tai šiemet
ni?.i turėtą pramogą visi k-to sodyba bus prijungta prie vie- 
nariai dirbo retu uolumu. m
nariai: Breichmanai, A. Tumai-j tinkamą elektrą sodyboje bū
tis, V. Navickas, Rupinskas, Pr. šią galima apgyvendinti dau 
Sakalas. Ig. Varnas ir EnsKaitis! giaa žmonių ųe tik vasarą, bet 
padedami skautu vadu Vilimie-'ir žiemos metu.
nės ir J. Trečioko iš anksto iš- Kun. Ant. Kazlauskas,; MIC, 
platino po kelioliką bilietu ir dar Londono liet, parapijos klebo- 
prie vakarienės prisidėjo po $2 nas, praleidęs Amerikoje apie 
kiekvienas. Parengimo rezulta- pustreč o mėresio, -lapkričio 10 
te, hamiltoniėčiai atgaivino Tė- d. ..išskrido atgal Londoną, 
vynės vaizdus, o mūsų skautiš- prieš tai atšventęs savd- kuni-

į Juozas Budreika, DBLS Lon- ‘
■ dono I skyr. narys, lapkričio 6

* d. išvyko į JAV, į Čikagą.
- VOKIETIJA

ko jaunimo veiklai liko apie Systės 25 metų sukaktį:
$130 pelno. ’ ~

G-jų Rėm. Būrelių vadovams.
G-joms remti k-jos ižd. St. Bak-

ižd Pr Sa-il~S Pašo ^yisų 9-nių būrelių va- . K įvysę j luuiivurgą, nuv<auias>
■ ’ dovus. galimai greciau pristatyti Memmingeno liet, kapelionas į KaunaS; Bronius ' Johanssonas,

kūnas, G.. Palmier, A. Patamsis 
ir LN admihišjratorius J. G. 
Skaistys. “!-

Apsvarsčiusi KLB Hamiltono 
apyl. v-bos prašymą salei Ka
riuomenės ir Tautos švenčių mi
nėjimui lapkričio 30 d., v-ba nu
tarė ją duoti veltui. Remonto 
darbų vykdytojas p. Liaukus 

-patikino, kad šiai datai pagrin
diniai scenos darbai bus baigti, 

į Skautų ’ prašymas gauti LNa-
muose jų sueigoms didesnį kam
barį nemokamai patenkintas.

V-ba patvirtino kino pelno 
spalio mėn. apyskaitą. Per tą 
mėnesį jo gauta $1.465.53.

Svarstydami būdus, kaip dau
giau sutelkti į LN kaptalo, val
dybos nariai pasižadėjo kas mė
nesi gauti nemažiau $100 kiek
vienas Dabar mums visiems 
lietuviams belieka tik jiems šį 
darbą palengvinti ir patiems 
pasiūlyti LN vieną kitą šimtinę.

V-bos pirm, padėkojo buvu
siai LN valdybai už jos atliktą 
patį sunkiausią pradinį LN įsi
gijimo darbą ii' nuoširdžiai prašė 
visus šios v-bos narius dirbti 
tuo pačiu intensyvumu.

Posėdis įvyko pas J. Kažemė- 
ką, 115 East Avė. S.

Linkime naujajai LN v-bai 
gražiausio sugyvenimo,’ kad ir 
ji pasiektų tokių rezultatų, ko
kį parodė pavyzdį buvusioji.

Rekolckeijas šį rudenį mūsų 
parapijoje spalio 9-16 d.d. pra
vedė kun. B. Pacevičius iš To
ronto. Reikia pažymėt, kad gerb. 
Svečias turi retą iškalbą: min
tys pilnos, sakiniai, gražūs, tai
syklingi; dėstymas nuoseklus, 
kalbos tonas patrauklus, iškil-

jam rėmėjų vardinius sąrašus su 
adresais, įrašant, kiek kas yra 
paaukojęs nuo. 1957 m. rugs. 1 d. 
iki 1958 m. tos pat dienos. Ži
nios reikalingos kvitų išrašymui.

Užsisakykime alyvą per LN 
Fondą. Asmenys, kurie patys už
sisakys ar praneš kitą naują kli- 
jentą. gaus kalėdinę dovanėlę— 
$5. Skambinkite St. Bakšiui — 
JA. 9-4662.

Mirė. Lapkričio 6 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Juozas Čer
niauskas, 38 m. Dideliam varge 
ir neviltyje liko jo jfrnona Afro 
?ina Macikaitė - Černiauskienė 
ir ligos varginamas jų vientur
tis 8 m. sūnus Alius. Velionis 
paliko brolį Anglijoje. Jauno
sios našlės sunkią gyvenimo naš 
tą, reikia manyti, kiek lengvins 
jos seserys Ona Vitkevičienė 
Hamiltone, Genė Ostilienė Mont 
realyje. Zina Sinkevičienė Čika
goje, jos brolis Juozas Macikas 
Mcritrealyje ir mamytė Rozali
ja, gyvenanti kartu su ja.

Jautrūs artimo nelaimei ha- 
mlitoniečiai per savąjį Šalpos 
Fondą įteikė $100, o paskiri tau
tiečiai surinko kiek aukų.

Lapkr. 17 d. staiga darbovie
tėje mirė Ignas Navickas, 55 m.,' 
Lietuvoje buvęs teisėju. Jis dir
bo šv. Juozapo ligoninėje. Po 
skrodimo gydytojai nustatė, kad 
staigios mirties priežastis buvo 
kraujo trambozė. Velionis pali
ko žmoną Janiną Vitkauskaitę - 
Navickienę, brolius Vacį Hamil
tone ir Juozą Čikagoje, dvi se
seris Toronte — Marytę Kuz- 
mickienę ir Antaniną Burdu- 
lienę.

Vis;ems ata. J. Černiausko ir 
a.a Ig. Navicko artimiesiems 
reiškiame gilia užuojautą!

Sk. St.

kun. Bunga išvyko iš Vokieti- ■ g 
jos. Jo pareigas perėmė kun. dr. ‘ 
J. Petraitis. .. ' . -

Stuttgartp apylinkės' valdyba 
lapkričio 9 d. surengė Bąd Caųn 
statte Lietuvių Dieną su pamal
domis ir “Darnos” choro koncer
tu. Prieš tai buvo išplatintas 
kun. A. Bungos ateišaūkimas į 
vokiečių visuomenę, nurodantis 
lietuvių, tautos šių metų trejo
pą jubiliejų — 40 metų nuo 
valstybės atkūrimo, 350 m. nuo

Laiškas redakcijai
Gerbiamas p. Redaktoriau,
Būdamas nuolatinis. Jūsų pui

kaus laikraščio skaitytojas, no
riu padėkoti už įdomius straips
nius, o ypatingai už “šypsenas”, 
kurias pirmiausia su malonumu 
skubu perskaityti. Gero pasise
kimo tolimesniame darbe. .

Šiuo savo laišku kreipiuosi į 
Hamiltono parengimų atstovus. 
Norėčiau sužinoti, kodėl lietu
viškuose parengimuose negirdi
me p. Babecko orkestro? Kiek 
žinau, latviai, vokiečiai, pas ku
riuos jis daug groja, yra labai 
patenkinti.

Neseniai mano darbovietės 
bosas, danas, pasikvietė į jų šo
kius, ir dideliam mano nustebi
mui matau p. Babecko “Conti
nentals” orkestrą grojant mo
dernišką. europietiškų ir danų 
tautinę muziką. Visi buvo labai 
linksmi ir patenkinti, kas mane 
ir paskatino šitą laišką rašyti.

O lietuvių parengimuose gro
ja italai! Jau ilgą laiką, tas pats 
ir tas pats. Nusibodo. Neliko 
ūpo eiti, nors organizacijų veik
lą paremti reikėtų.

Pasiilgęs lietuviškų melodijų 
Hamiltonietis G. S.

■ dolfo Kinderio vardais.. .
Von Sass, evangelikų kunigas, 

pagarsėjęs vokiečių organizato
rius ir Lietuvos valstybės prie
šas Klaipėdos krašte, kūriam 
kartu ■ su hitlerininkų atstovu 
Neuman buvo iškelta byla už 
priešvalstybinę veiklą, kaip pra
neša spalio 24 d. “Memeler 
Dampfboot”, mirė Vismare.
WSTRALIJA

(E)’ Mirė Vladas Narbutas, 
Canberos lietuvių bendruome
nės veikėjas, 68 m. amž. Lietu
voje dirbo Valstybinėje Draudi
mo įstaigoje. Į Aust'*aliją iš Vo
kietijos atvyko prieš 9 metus. •

Australijos Liet. KaL Federa
cijos suvažiavimas šaukiamas 
gruodžio 27 d. Melbourno para
pijos namuose — 18 Henry St., 
Kensington.

Antanas Baužė, Australijon 
atvykęs prieš 28 m., šiuo metu 
verčiąsis nekilnojamo, turto pir
kimo-pardavimo agentūra Syd- 
nejuje, gavo vad. Justice of. the 
Peace teises ir spalio 24 d. buvo 
prisaikdintas. Jo teisės maždaug 
prilygsta notaro teisėms. Baužė 
yra 60 metų amžiaus.

St. Čibiras jau 1958 m. pra
džioj gavo advokato teises Ade
laidėje. (

SIUNTINIAI J LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime.dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus >r kt. iš Eurnons. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
» Darbo vai. 10 ryto * 7 vai. vakaro, išskyras pirmadienius.

. Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame- bankelyje “TALKA"

Aug it i procentoi už indėlius. Sumažinti ^procentot už paskolas. 
Indėliai, paskolos Įr nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liu* 
džiaus ištaigoje (II augštos), 4 28 Morn St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. • 
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
$4.000 įmokėti, 50 akrų, 19 akrų teisių auginti, 3 kHnos, 2 daržinės, naujo 

greenhouse, irrigation. Visi įrankiai ir mašinerija. Kama $34.000.
$8.000— 100 akrų, 42 okrų teisių, 6 kilns, dvi greenhouses, naujo tabako 

daržinė, traktorius ir visos majinos bei įrengimai. Katu? ^$75.000.
$12.000 — 75 akrai, 26 okrbi'teisių, 4 kilns, irrigation system, nauja darinė. 

Traktorius ir pilnai įrengto. Kuino SSO.OOO. .
$15.000 — 139 akrai, 42 oKcm teisių, 7 kilns. Traktorius ir gerai įrengto.

Kelne $75.000. t
$15.000 — 137 okroi, 49 akrai teisių, 8 kilns, dvi greenhour<»v dvi daržinės, 

2 t rok tonai, irrigation system, netoli miesto. Kaino $90.000.

Visi ūkiai išmokami lengvom sąlygom ii dalies metinio tabako deHmtis.

CHARLES POCIUS Real Estate Broker
TILLSONBURG, Ont.

t



TORONTO
Kalėdų eglutė

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

visiems Toronto lietuvių vaiku- šį savaitgalį vyksta į Detroitą, 
kur šeštadienį, lapkričio 29 <£,________ ___
pasakys pagrindinę kalbą JAV į kontrolierius. 
Liet. Studentų Sąj. metinio su- “ 
važiavimo bankete Statlerio 
viešbutyje.

Liet Neprikl. Talkos Toronte 
posėdy lapkričio 9 d. Lietuvių 
Namuose komiteto pirmininku 
perinktas A. Kiųšonis. Vasario 
16 minėjimą nutarta suruošti at
skirai, kaip keleriais praėjusiais 
metais. LNT komitetą sudaro: L. 
Laisvės Kovotojų, L. Atgimimo 
Sąjūdžio, Rezistencinės Santar
vės ir L. Tautinės S-gos valdy
bos bei jų atstovai.

Susirinkime buvo pasisakyta 
prieš dalyvavimą apylinkės ta
ryboje organizacijų atstovų. 
Taip, esą, organizacijos už $10 
nusiperką teises tuo būdu nu- 
vertindamos visuomenės rink
tųjų atstovų pastangas.

Dr. Pr. Ancevičius, pradėjęs 
studijas Toronto universitete

čiams bus gruodžio 21 d. Prisi
kėlimo par. salėje. Visi tėvai yra 
prašomi nedelsiant sunešti savo 
vaikams dovanas iki gruodžio 21 
d. į lietuvių vaikų darželį — 46 
Delaware Ave.

Programą išpildys darželio 
vaikučiai ir mergaitės (6-9 m.), 
kurios lanko sekmadienio po
pietes. Programa bus tuo įdomi, 
kad joje galės visi pamatyti 
“Snaiges” netik gražiai šokant, 
bet ir išgirsti jas lietuviškai dai- 
ndojaot. Programai vadovauja 
Merijos Nekalto Prasidėjimo 
seserys.

Šioji Kalėdų eglutė rengiama 
visiems Toronto lietuvių vaiku
čiams.

Solidarumo mokesčio vajus 
eina silpnyn, nes kaikurie rin
kėjai neatvyksta ir nepraneša, 
kad jų vieton būtų paskirti ki
ti. Iki šiol neatvyko 4 rinkėjai. 
Praeitą sekmadienį. surinko: V. 
Sendžikas $12, V. Šimonavičie- 
nė $8. Šiam sekmadieniui nu- - ....
matvti rinkėjai: J. Smolskis, A.' ’naS,s?;r?v P?S1'
Supronas ir V Sonda. įtraukė is CCF Etnines tarybos

• - Apyl. ižd. pirmininko pareigų. Jas perėmė
' į buvęs vicepirmininkas Rudy

IV Tautinės Skautų Stovyk-; Kashte, vokiečių atstovas toje 
los Toronto kontingentą parėmė taryboje. Dr. Ancevičius taip 
KLB Toronto apyl. valdyba $50 pat nesutikęs gruodžio 15 d. rin- 
ir Prisikėlimo par. Kat. Moterų kūnuose kandidatuoti Trinity 
D-jos skyrius $25 auka. A. Į apylinkėje.

Kontrolierius W. Allen i 
ir šiuose rinkimuose kandida- Į 
tuęja į miesto kontrolės tarybą. 
Jau devyni metai kaip jis tar
nauja miestui arba kaip tarybos 
narys - aldermanas arba kaip

Į Tai vienas iš žymiausių To
ronto savivaldybininkų ir šiaip 
veiklus visuomeniniame bei šal
pos darbe. Iš profesijos jis yra 
advokatas, turįs savo įstaigą 62 
Richmond St. W. Kaip prakti
kuojantis katalikas jis dalyvau
ja Torontokatalikų veikloje ir 
yra šv. Mykolo ligoninės valdy
bos narys. Jis yra taip pat arti
mai susirišęs ir su Toronto lie
tuviais. Nuę pat pradžios jis yra 
Nekalto Prasidėjimo seselių, 
Tėvų Pranciškonų ir Prisikėli
mo parapijos advokatas. Kaip 
tik jo rūpesčiu ir jo dėka buvo 
sutvarkyti painūs juridiniai rei- _____- - s ________
kalai susiję su parapijos pasta- Į St. Mathews Church 2-4 ir 6-9 v. 
tų statymu dabartinėje vietoje. 
Prisitaikant prie parapijos, baž
nyčios ir vienuolyno reikalų te
ko net pakeisti visą eilę tą vietų 
lietusių miesto, nuostatų (By
law). Būdamas*'miesto, tarybos 
narys advokatas W. Allen visus 
reikalus puikiai žinojo ir juos 
nuoširdžiai ir rūpestingai tvar- , . . z . ..
kė. Ir dabar jis tvarko ne tik , burmistro vietą, pirmiausia nu-; atidarė latvio dailininko Dainis 
parapijos bei abiejų vienuolynų,! naiwU
bet ir daugelio lietuvių teisinius 
reikalus.

Raud. Kryžius renka kraują i Toronto Meno Galerijoje šį
Nuo šių metų pradžios kraujo I penktadienį, lapkričio 28 d., ati- 

transfūzijos Toronto ligoninėse j daromos dvi parodos. Tai 33-čio- 
teikiamos veltui, o kraują parū- i ji metinė Kanados akvarelių pa
pinė Raudonasis Kryžius. Iki rodą ir pomirtinė Fitzgerald pa- 
spalio 1 <d. tuo pasinaudojo 19. veikslų paroda.
774 ligoniai, o kraujo davė 57.806 j Pirmoji paroda kasmet orga- 
torontiečiai. Davusių yra daug nizuojama kur nors kitur. Kitais 
daugiau ** negu pasinaudojusių. Į metais ji bus Montrealy, paskum 
Tačiau *=dėžnam ligoniui reikia ; Londone ir po to vėl Toronte. Į 
daug kdrtų kraujo |lieti. širdies ią kviečiami savo darbus siųsti 
aperacijįb darant sunaudojama iX T-
iki 20 pintų kraujo, kaikuriems 
ligoninis transf ūži jų padaroma 
net iki'40.

Dėlto Raud. Kryžius kviečia 
savanorius donorus aukoti dau- 
gaiu kraujo. Kraujas priimamas 
centrinėje klinikoje 67 College 
St. Be to, priimama 176 pramo
nės įmonėse ir atskiruose rajo
nuose atvykusių specialių žmo
nių. Šią savaitę bus priimama: 
trečiadienį — 3962 Bloor St. W.,

PIRMADIENĮ, Gruodžio 1, 1958
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FOR

MAYOR

Savivaldybiniuose rinkimuose, 
kurie vyks gruodžio 1 d., didžio
joje miesto dalyje į švietimo va
dybą rinkimų nebus, nes 14 apy
linkių tėra po vieną kandidatą. 
Tik dviejose apylinkėse — ant
rojoje ir ketvirtojoje — tėra po 
du kandidatu. Tose apylinkėse 
teks išspręsti balsuotojams, o ki
tose kandidatai skaitosi išrinkti 
aklamacijos būdu.

Trinity apylinkėje artėjan
tiems rinkimams, kaip mūsų 
jau buvo pranešta pereitame 
nr., liberalai kandidatu parinko 
;riž. Hellyer, konservatoriai dan
ių gydytoją lenką Lesniak, o 
CCF-" pereitą savaitę nominavo 
ukrainietį John Elchuk, gimusį 
ir augusį Saskatchewane. Ket
virtą kandidatą čia pridėjo ko
munistinė PLP. Tai Sam Walsh.

dailininkai iš viso krašto. Ir šie
met buvo prisiųsta 282 darbai, 
nors išstatyta bus tik 89. Iš jų 
tik 49 yra .draugijos narių pa
veikslai, kiti prisiųsti pašalinių. 
Atidarymo metu bus įteikta ir 
premija laimėtojui — $75. Paro
da tęsis iki sausio 4 d.

Lionel LeMoire Fitzgerald va
dinamas Manitobos dailininku, 
nes gimė Winnipege, piešė Ma
nitobos vaizdus ir jo darbų dau
giausia yra Winnipeg© meno ga
lerijoje. Ten ir šios parodos rin
kinys sudarytas. Jame yra 58 
paveikslai. Ši paroda tęsis iki 
gruodžio 21 d., o po to visą 11 
mėnesių keliaus per visą Ka- 

1900 Davenport Rd- 9-11.30 ir nadą.
1-4 vai. p.p. John Ross Robertson Gallery 

Kontrolierius Ford Brand, -Toronto viešojoje bibliotekoje, 
remdamas savo, kandidatūrą į !20 St. George St, lapkričio 21 d. 

rodo savb patyrimą sayivaldybi- Meizajs arkvarelių parodą. Dau- 
niame darbe, nes nuo 1952 m. giausia tai Kanados išaurės, Ro- 
yra kontrolierius irdaug kartų į uyn-Noranda ir Malartic apy- 
tvąrkęs miesto reikalus burmis- i linkių vaizdai. Visi piešti 19c8 
trūį Phillips kur išvykus. Jis metais, 
visada ypač rūpinęsis interesais 
tų; ‘ ■ ....................
Pats jis yra spaustuvininkas ir

PRANUI VAITIEKŪNUI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtus — dukrą Juliją, sūnus — Petrą 
su šeima ir Stasį su šeima nuoširdžiai užjaučiame

v.; ketvirtadienį -r- 1183 Daven
port Rd. 2-30-4.30 ir 6.30-8.30 v. 
v.; 330 University Ave. 9.30-11.30 
ir 1-4 yaĮ. p.p.; penktadienį —

Regina Matukaitė
šių metų birželio 1 d. Otavoje 
St. Pats’ College gavo socialinių 
mokslų magistro laipsnį. Dabar 
ji yra įsikūrusi Toronte ir dir
ba vaikų globos draugijoje.

Nauja plokštelė “Iš Rūtų Ša
lelės”, įdainuota Alice Stephens 
ansamblio, kurioje yra 17 rink
tinių giesmių irdainų, jau pasi
rodė rinkoje. Kaina $4.50 ir 50 c. 
persiuntimui. Norintieji ją įsi
gyti žūrėkite skelbimą “TŽ” 
nr. 46 ir 47.

Dabartinės Kanados muzikos 
koncertas įvyks šį penktadienį

Arthur Maloney, MP
“TŽ” redakcijai parašė laišką, 
kuriame rekomenduoja lietu
viams Trinity rinkiminėje apy
linkėje progr. konservatorių 
kandidatą dr. J. Lesniak. Ldiš- 
ke rašoma:

“Dr. Lesniak aš pažįstu eilę 
metų. Jis yra veiklus konserva
torius ir dabar yra Parkdale 
jaunųjų progr. konservatorių 
sąj. vicepirmininkas. Jis yra 26 
metų dantų gydytojas. Jis buvo 
šv. Kazimiero katalikų parapijos 
Roncesvalles Avė. jaunimo klu
bo pirmininkas, o dabar dirba 
parapijos kooper. bankely.

Dr. Lesniak yra čia gimęs ka-
. _ Dail. Miezajs studijavo Stutt-; lapkričio 28 d., 9 vai. vak. To- nadietis, kurio abu tėvai yra gi-

r kurie neperdaug uždirba. te ir Ontario College of Art J ronto viešojoje bibliotekoje į mę Lenkijoje. Jo nominavimas 
’*'* —i — _ . . . (Central Circulating Library į partijos vėliavnešiu rodo minis* ,yia opauouuu Ontario puberna- ' vuuuauug j ! oarujos venavnesiu roao rnmis-

spaustuvės darbininkų unijos ° tada dirba Patalpoje). Milton Barnes su sa- terio pirmininko Diefenbakerio,
ir TLC veikėjas. Jam yra 54 m. „„„ erlo m’ denartamen- v0 .kamerinės muzikos orkest- dabartinio vyriausybės bei jos 
Jis yra augęs Toronte. pernai iis buvo suruošus sa- išpildys keturių jaunų kana-; rėmėjų siekimą parinkti į parla-p . d ė k . į Sį 3įSavbter Gallerv į1““! . komporttorių Jcūnmus.; mentVnarių, atstovauja^ ga-
ir TLC veikėjas. Jam yra 54 m.

Nuoširdžią padėką reiškiame Prisikėli
mo parapijos L. Kat. Mot. D-jos .skyriui, 
kuris lietuvių vaiku darželiui paaukojo 
$50.. y

Tėatlvgina jums gerasis Dievas,
Nek. Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

Jūs turite 4 balsus už kontrolierius
< atiduokite viena iš jų

UŽ ŠVIESESNI SEKMADIENĮ
FOR CONTROLLER VOTE

X I1B I111^. James
Vienintelis Europoje gimęs kandidatas į kontrolės tarybą

Nathan Ph'llipš, • 
j dabartinis miesto burmistras 
Į (mayor), statydamas savo kan- 
■ didatūrą ir gruodžio 1 d. įvyk
siančiuose rinkimuose, -primer 

• na torontiečiams savo ilgametę 
tarnybą miesto gerovei, o ypač 
patobulinimus jam esant mies
toburmistru. Primena savb rū
pesčius tobulinti miesto viešą- 
sios tarnybas, rūpesčius visų vi- 

! suomehės sluogsnių sugyveni- 
i mu ir ryškiausiai visų matomus 
; miesto parkų bei poilsio vietų 
į išgražinimą bei jų įrengimų pa ■ 
į tobulinimą. Primena, kiek bu
vo įrengta - naujų > maudymosi
baseinų, sportą. ąikščių,-rpi?bne^: n 
na' ^astangaš stttvarfcylf '’’gėriau' 
miesto transporto sistemą, rū
pesčius vad. Civic Square, kurio 

; vieta jau nuvalyta ir. kuris nu-- 
matomas išvystyti į vieną, gra
žiausių pasaulyje miesto, centrų.

Padėka ,
Nuoširdž.oi dėkojam už mums sureng

tą balių 25 metų mūsų vedybinio gy
venimo sukaktuvėms pagerbti.

Nuoširdžią padėką reiškiam baliaus 
rengėjams pp. Krokauskams, D. E. Mi- 
čiūnams, Ramanauskams, Elijošiams, 
•Račkauskams, Rūkams, Markūnams, 
Barškiams, Gužauskams, Gudoms, Pur- 
tulrams, Darginienei, Sultonui.

Taip pat ir visiems' dalyvavusiems, 
svečiams ir už brangią dovaną. Jūsų 
nuoširdumas ir draugiškumas liks gi
liai mūsų širdyse. O. P. Eidukaičiai.

vo parodą Hay ter Gallery.
a. . | «... , „itorijos auklėtiniai: tas pats Bar-Žinomas žurnalas Liberty l' Morjs EsenstadtP ;;

spausdina seriją straipsnių apie; Beecraft ir Murray Shafer 
ateivių iš kitų kraštų gyveni-.
mą Kanadoje. Sausio mėn. nu- i Padėka
merv bus toks straipsnis apie i Liet. Skautų S-gos 40 metų proga pri- 
pabaltiečius, paruoštas redakto-į sidtiusienV. Prie šventes rengimo ir pro- 

. * i Jn- , . . vedimo didžiai nuoširdžiai dėkojame:
riaus Rasky. T^esa, tai nėra net-^cioiiai atvykusiam iš čikpgos J.E. 
Studijinis nei informacinis vysk. Vincentui Brizgiui-, laikiusiam šv. 
straipsnis, bet lengvas pasakoji
mas įvairenybių apie kaikuriuos 
pabaltiečius, kuriuos autorius 
aplankė ir su kuriais pasikalbė
jo. Su lietuviais jo kalbėtasi 
Montrealy, Vancouvery ir To
ronte, o su latviais ir estais dar 
ir Winnipege.

Jie visi Toronto Kar. Konservą- nmai visas tautybes bei tikybas.
Progr. konservatorių partija 

Norma didžiuojasi savo tarpe parla
mente turinti taip įvairios tau- 

• tinės kilmės atstovų, tuo būdu 
tapdama tipingiausia Kanados 
partija.

Mes visi, žinoma ,tikime, kad 
dr. Lesniakui gruodžio 15 d. Tri
nity apylinkėje pasiseks.

AŠ galiu užtikrinti, kad tai 
jaunas vyras, kuris yra nuošir
džiai pasiryžęs tarnauti visiems 
visų tautybių ir visų religijų ka
nadiečiams, o ypač vargšams bei 
kenčiantiems ir labiausiai pa
ramos reikalingiems.

Aš rekomenduoju jo vardą 
jums ir jūsų skaitytojams iš vi
sos širdies ir tikiu, kad Trinity

' ' ‘Mūsų mylnpai^mamytėi a.' JAiBUŠfNS- *
■ KIENEI Lietuvoje mirus, už mums pareikštas užuojautas 

’ ir aukotas už jos vėlę šv. Mišias nuoširdžiai dėkojame Pri
sikėlimo Parapijos Tėveliams, Parapijos Komitetui ir vi
siems draugams bei pažįstamiems? , -

- St. ir M. Bušinskai.

Mišias už skautus-es; šv. Jono Kr. parap. 
Klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. B. 
Pacevičiui ir kun. dr. J. Gutauskui, Pa
rapijos Komitetui, šv. Jono Kr. parap. 
Moterų Kat. Skyriui ir parapijiečiams 
už padengtas visas išlaidas susijusias su 
vyskupo atsilankymu ir vakariene; muz. 
S. Gailevičiui už palydėjimą solistų var
gonais, pp. A. Ščepavičienei, V. Žeme- 
lytei, M. VilčiauSkaitei, A. Simanavi
čiui, v.s. St. Kairiui už išpildytą meninę 
programą; Rajono dvasios vadui ps. S. 
Kulbiui, SJ, ir kun. dr. J. Tadarauskui; r.
Jo Eksc. Min. v. Gyliui ir plb Centro apylinkės lietuvių dauguma Jį 
V-bos P-kui J. Motulioniui už tartus žo- parems.
džius, ’v.s. Pr. Karaliui už paskaitą; IŠ- ; Jūsų nUOŠil 
^etskos "šokių- Studijoj 
tytei - Urbonienei ir šokėjoms už įdo- į (lOrOriLO 
mio programą; p. G. tndrelienei už rožes; v . Vokefiinc konsulatd x
skirtas žuvusioms skautams ir uz arbotė-; VaK. IJOS
lės surengimą, Jūrų skaučių Rėmėjoms■; Toronte adresas yra toks: Con- 

,t jž paruošto arbatėlę; Tėvams Pranc ško- suiate of the Federal Republic 
įnams už patalpas ir Prisikėlimo par L..of Germany, 77 Admiral Rd.,

Ont- Tel- 'YA;.5-1178- 
kams ir lietuviškai visuomenei už skait-; Skelbiame ji paprašyti Vieno 

j lingo atsilankymą. Rengėjai. j skaitytojo.

X

%

GRĄŽINKITE Į MIESTO REIKALŲ TVARKYMĄ

/y FOR CONTROLLER
. ___ _________ -Z.- ------------- -------- __-

PAGELBĖJO VESTI 
MIESTO REIKALUS 
BŪDAMAS VISIEMS 
LYGIAI TEISINGAS

AŠTUONIS METUS BE 
DĖMĖS TARNAVO KAIP 

ALDERMANAS IR 
KONTROLIERIUS

PER PUSE ŠIMTMEČIO 
PRISIDĖJO PRIE 

TORONTO PRAMONĖS 
KLESTĖJIMO

PIGESNI NAMAI

TURI VEIKSMINGŲ
PLANŲ NEDARBUI

IŠVENGTI

SUSTIPRINKIME 
SAVO BALSĄ 

MIESTO VALDŽIOJE 
GRĄŽINDAMI 

ROY E. BELYEA 
KONTROLIERIUMI

rifai

PERRINKITE

UŽTIKRINTI ATEITĮ
ATSARGIAI NAUDOJANT 

SURINKTUS 
MOKESČIUS

GYVAI DOMISI

ĮMANOMI KIEKVIENAM
h)

ĮSIGYTI

SKATINA, KAD 
PRAMONĖ IR 

VERSLAI TEIKTŲ 
STUDENTAMS 
STIPENDIJŲ c)

d)
e)
f)
g)

NAUJŲJŲ KANADOS ?
• • * b. ' t

PILIEČIŲ GERBŪVIU

MAYOR
PHILLIPS

32 metų visuomenės tarnyboje, vienas NATHAN 
PHILLIPS tikslų, kuriems jis pasišventė, buvo pa
daryti Torontą tokiūo miestu, kuriuo visi gyvento
jai galėtų didžiuotis, ir kuriame visi jo gyventojai 
galėtų geriau dirbti ir šeimas auginti.

KAIP PHILLIPS DIRBA:
a) Jis gynė ir palaikė pagerinimus mitesto savivaldybės 

patarnavimuose, .
b) „Jis prisidėjo prie išlaikymo sugyvenimo -tarpe VISŲ grupių, 

jis buvo burmistru visų, nežiūrint rasės, kilmės ar tautybės. 
Pradėjo ir palaikė išplėtimą parkų bei poilsio vietų.
Skatino kultūrinės veiklos išplėtimą.
Stengėsi išspręsti transportacijos problemas.
Pripažino teisėtas darbo teises bei siekimus.
Glaudžiai bendradarbiavo sprendžiant gyvenamų namų 
problemas.
Metropoliniame Toronte gynė torontiečių mokesčių 
mokėtojų interesus.
Ėmėsi iniciatyvos ir skatino išplėtimą svarbių Toronto 
savivaldybinių institucijų. '
Rėmė tarptautinį miesto rotušės plano konkursą, 
nežiūrint rasės, kilmės ar tautybės.

Gruodžio Lmas balsuokite už PHILLIPS
NĖRA KITO TOKIO PATYRIMO VYRO KAIP visu toronliečiu burmistrą

B
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Jaunųjų talentu pasirodymo Toronte proga
dinio asmeniško turinio. Mums giandių konservatorijos kurs,.Gana daug kalbama apie mū

sų jaunimą. Vieni smerkia, kiti 
teisina, treti užstoja, bet paly
ginti labai mažai tedaroma jau
niems žmonėms ■ padėti, vado
vauti, remti jų veiklą y skatin
ti. Naujose gyvenimo apystovo- 
se dažnai neįstengiame net jų 
suprasti.

. . Tenka pabrėžti, kad lietuviš
kasis jaunimas nėra sugedęs, 
nėra nutautėjęs, nėra užmigęs 
ar neveiklus. Jei pasitaiko ir iš
imčių, tai ir tada daugumoje te
galime kaltinti suaugusius: nu- 
tautėjančias šeimas, visuomeni
nes rietenas ir asmeniškumus, 
paramos fondų trūkumą ir ki
tus veiksnius, be kurių darnaus 
klestėjimo jokia aktyvi kolek
tyvinė veikla nėra įmanoma ar
ba rezultatai gana menki.

Pavartę spaudą ir blaiviai pa
žvelgę į faktus rasime, kad mū
sų jaunimas daug nuveikia ir 
naudos atneša ne tik sau indivi- _________ ___ __ __ —
dualiai, bet ir mūsų lietuvis- į mikoj, plėsdamos dvasios ir 
kiems siekiams. Žvilgterėkime......................... ‘ ’
tik į mokslą, menus, sportą ir 
turėsime sutikti, kad jaunimas 
mokosi, dirba, šoka, tapo, muzi
kuoja, sportuoja, auklėjasi dva
sioj ir kūne.

Kaip gražius pavyzdžius to- 
rontiškėj padangėj norėčiau pa
minėti dvi mūsų kultūrinės veik 
los jaunimo grupes, kurios ty
liai, bet pavyzdingai ir kruopš
čiai dirba mūsų tarpe: tai Jonės 
Kvietytės - Urbonienės moder
naus šokio ir Danutės Rautinš 
muzikos studijų grupės, vado
vaujamos energingų vadovių ir 
auklėtojų.

Apie Jonę Kvietytę, mums iš 
daugelio pasirodymų gerai pa
žįstamą modernaus šokio atsto
vę, kuri dėsto šokį ir ritminę 
gimnastiką Loretto College 
School, susibūręs grakščių mer
gaičių būrelis, darnus ir kultū
ringas, turįs dvasinio polėkio, 
pakankamą kieki vidujinio su
brendimo, užsispyrimo ir discip
linos, lavinasi šokio mene ir žen 

. gia į priekį, siekdamos ne vien 
fizinio vispusiškumo, bet ir vi-

pažįstami dažni grupės pasiro- Pianino pamokos dėstomos pa- 
dymai Toronte, Hamiltone, Wel- gal Toronto konservatorijos rei- 
lande. Mums žinomas šokėjų po- kalaujamą programą. Jau ne 
puliarumas dar ir dėl to, kad 
jos, pakviestos, niekuomet neat
sisako dalyvauti kokiam paren
gime ar pobūvyje.

Ar mes, žiūrovai, kada įsten
gėme pagalvoti, kiek pasiruoši
mo ir darbo reikalinga pav. 15 
minučių pasirodymui? Viskas 
atrodo savaime suprantama ir 
paprasta, nes grakščiai, darniai, 
stilingai ir išsamiai paruošta ir 
perduota.

Trys metai, kaip grupė lavi
nasi. Tėvai Pranciškonai dvejis 
metus davė patalpas, dabar gi _ _______
grupė, dėka Jonės Kvietytės pa-į mQSų atvejyje, neišvengiamai •vii-* A in if vnr/in vro cl • • i i- • ____ 2*__________a*’______

vienas iš grupės auklėtinių yra 
pasiekęs gana augštą muzikinį 
lyg, išlaikydami sų pagyrimais 
konservatorijos nustatytus eg
zaminus.

Pianinas, instrumentas reika
laująs nepaprastai ilgų ir nuo
seklių pratybų, dažnai užgniau
žiančių jauną talentą pusiauke
lėje, reikalauja ypač iš mokyto
jo ne tik muzikinio, bet ir psi
chologiškai - pedagoginio pasi
ruošimo, mokymo metodo pri
taikymo individualiems mokinio 
sugebėjimams ir charakteriui ir,

žinčių ir vardo, yra prisišliejusi 
prie žinomo Volkovo baleto stu
dijos. Mažiausia vieną vakarą 
savaitėje susirenka mergaitės 
šokio pratyboms ir improvizaci
jai, lavindamos kūną judesių ritB 
minties horizontus, studijuoda- 
mos ne vien patį šokį, bet ir ne
išvengiamai su juo susijusią mu
ziką, kostiumus, sceninį apipa
vidalinimą, jau nekalbant apie 
šokio teoriją ar šokio meno is
toriją.

Primintina, kad patalpos, kos
tiumai, muzika, kelionių išlaidos 
rekalauja nemažai išlaidų, ku
rios padengiamos kooperatyvi- 
niu būdu, sutaupant visas ne
gausias pajamas, gaunamas iŠ j 
pasirodymų, tokiu būdu bent' gaikštis Komotas ir jo žuvimo 
minimumą užtikrinant grupės ' vieta; J. Jankus — Liudininkas;

idealizmo ir pasišventimo.
Ir čia vėl aštriai išdyla finan

sinis reikalas. Instrumentų kai
na, mokestis už pamokas, egza
minus, gaidas, patalpas ir kt. pa
sidaro šalutiniais rūpesčiais, ku
rie neleidžia vispusiškai atsi
duoti tiesioginiam darbui nei 
auklėtiniams, nei mokytojams.

Ponios Rautinš grupėje šie vi-

si rūpesčiai yra tapę jos asme
niškais rūpesčiais, todėl auklėti-

D 
zultatai yra pasigėrėtini ir pla- 

i tesnės visuomenės dėmesio ir 
paramos verti.

.Nebėra klausimo ar turėtume 
padėti šiam kultūringai augan
čiam jaunimui, o tenka klausti, 
kaip padėti? v

Kaip prisidėti, kad tas talen
tas klestėtų be materialinių rū
pesčių, kad vadovai galėtų atsi
dėti savo tiesioginiam darbui — 
paruošimui. Kelias tėra. vienas 
— finansinė parama. Būtų gra
žu, kad mūsų organizuota ben
druomenė suprastų reikalo svar
bumą, o įdėtos viltys užtikrin
tai pasiteisins gražiais rezulta
tais.

Gi mūsų dėmesio bandymas 
yra jaunųjų menininkų pasiro
dymų laukimas, ątliekąs trigubą 
paskirtį: gausiai aukodami pa- 
remsime jų egzistenciją, įver
tinsime jų pastangas ir pažangą, 
tuo pačiu paskatindami jaunąjį 
talentą, o ir mūsų estetiniai jaus 
mai bus puoselėjami.

Laukiame su džiaugsmu mūsų 
gausaus atsilankymo ir jų įver
tinimo..

Prisiųsta paminėti
Aidai, 1958 m. spalio mėnuo, 

Nr. 8(113), 337-384 psl.
Turinys: Tėv. L. Andriekus, 

OFM — Pijus XII; St. Barzdu- 
kas — PLB seimas; L. Andrie- 
kaus eilėr.; P. Butėnas — Kuni-

V. Novus.

bendram Lie- 
darbui jame 
grupes. Išlei-

Kultūros ir knygę pasauly
15 d. įvyko premjera Niurnber
go praeitį vaizduojamo veikalo 
su jos dekoracijomis. Europos 
lietuviai džiaugiasi susilaukę 
jaunos gabios dailininkės.

Kun. J, Vaišnoros knygą MMa-Į sostinėje. Ji veiks iki lapkričio 
rijos garbinimas Lietuvoje” iš-J 26 d. Ją suruošė “Numage” ga- 
leidžia prel. Pr. Juras. Knyga lerija. Dail. Stanulis gyvena 2e- 
jau baigiama spausdinti Itali
joje.

(E) “Argentinos Lietuvių Bal
sas”, telkdamas skaitytojus, iš
leido romaną “Sidabras prie 
Sandavako”, kurį gaus dovanai 
to laikraščio prenumeratoriai. 
Laikraštis dabar pradeda ketu
riasdešimtuosius metus.

Goetes Faustą į lietuvių kalbą 
esąs išvertęs vienas lietuvis, gy
venąs Melbourne, Australijoje, 
ir iešką leidėjo. Jo vertimas esąs 
geresnis už dar nepriklausomy
bės laikais Valančio atliktą ver
timą.

DaiL Gabrieliaus Stanulio pa
veikslų paroda lapkričio 4 d. bu
vo atidaryta L a Caux-de-Forids 
mieste, vadinamojoje laikrodžių

išsilaikymui ir pažangai.
Turint galvoje, kad tokia stu

dija, pastatyta ant tvirtų teore
tiško ir praktiško pasiruošimo 
pagrindų duoda galimybių ne 
tik mergaičių fizinei ir dvasinei 
saviauklai, bet, jei norima, ir 
profesinei karjerai, tenka stebė
tis, kaip su tiek mažai priemo
nių tięk daug atsiekiama.

Danutės Rautinš, gabios pia
nistės ir pedagogės su giliu pa
siruošimu, grupė apima moki
nius nuo pradedančių, iki bai-

▼

Britui Kolumbijos Šimtmetis 
■1958.

įtraukti į VLIKą 
tuvos laisvinimo 
nedalyvaujančias 
do Cleveland© Liet. Demokrati
nių Grupių prezidiumas. Cle-1 
velandas, 1958 m., 80 psl.

Baltimorės lietuvių tautiško 
knygyno auksinis jubiliejus, 
1908-1958, 12 pusi.

Technikos Žodis, Technikos 
darbuotoj ų - dvimėnesinis žurna- ■ 
las, 1958 m. liepso-rugpiūtįs, Nr. 
4(53), 24 psl.

Šis numeris redaguotas K. 
Kauno, G. J. Lazausko ir P. Lė
lio. Medžiaga jam patiekta PLI 
AS Kanados skyrių narių. Rašo: 
J. V. Daunys, M. Meiliūnas, S. 
Šepetys, P. Lelis^ J. Sližys.

Smeigtukas — humoro, sar
kazmo, satyros ir ironijos pluoš
tas, leidžiamas kas du mėnesiai. 
Red. Vladas Mėkūnas, • New 
fork, 36 psl.

East and West, October - No- 
vemger 1958, Vol. IV, No. 17, 89- 
108 psl.

Lietuvių liaudies kūriniai 
svetimomis kalbomis

(E) Vokietijos sovietinės zo
nos leidykla Altberliner Verlag 
neseniai išleido- lietuvių liaudies 
pasakų rinkinį, pavadintą “Die 
Tanne und ih£ę Kinder” (Eglė 
ir jos vaikai) .' •Leidinį sudaręs 
vertėjas Edmundas Daneras, 
kaip praneša Vilniaus “Literatū
ra ir menas”. Keletas lietuvių 
liaudies pasakų buvę šspausdin- 

: ta vokiečiu vaiku žurnale “Die 
lABC-Zeitung”. " ■
I Estijos periodikoje pastaruo
ju metu pasirodė kaikurie Laz- 

.... -----J. Do-
(New Yorke) apie pastangasvydaičio kūrinių vertimai.

M Vaitkus — Arki v. Pr. Kare
vičius. Kūrybos pasaulyje.

Numeris iliustruotas PLB sei
mo nuotraukomis.

Lietuvių Dienos, lapkr. mėn. 
Nr. 9. Lietuvių kultūros ir vi
suomenės gyvenimo lietuvių - 
anglų kalbomis žurnalas. Jame 
paminėtas popiežius Pijus XII, 
prof. Jono Šimoliūno 80 mėtų 
sukaktis ir Vaižganto 25 metų 
mirties sukaktis. Du pusi, pa
vergt. Lietuvos meno darbų.

Vyr. red. Bernardas Brazdžio
nis, leidėjas Antanas F. Skirius.' 
Leidyklos adr.: 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. Nu
merio kaina 65 et., prenumera
ta $6.00.

Somerset W. Maugham, Da
žytas Vualis. Romanas. Iš ang
lu kalbos, autoriui leidus, vertė 
Stepas Zobarskas. išleido “Lie
tuvių Dienos”, 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. Dail. 
P.( Lapės viršelis, 312 psl., kai
na $3.00. Į

Romane sprendžiama gydyto
jo šeimos problema. Holywoodo 
bendrovė, pastačiusi pagal šį 
veikalą filmą, pavadino Septin
tąja nuodėme, tai reiškia “Sve
timos žmonos nevok!”.

VLIKo Grupių Komisijos pra
nešimas. Tų grupių atstovų 1958 
m. gegužės 10 d. pasitarimų ■ dynų Pelėdos, Biliūno ir J.

1858
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Šis sidabrinis Kanados 
doleris specialiai skir
tas paminėti Britų Ko
lumbijos šimtmečiui, 
yra vienas iš gražiau
sių Kanados monetų. 

Dolerio antroje pusėje menininko yra pa-
✓ ■ . • • • ■ ■ ■ . ■ • .

vaizduotas senovės Šiaurės Amerikos indėnų 
totemo stulpas, simbolizuojąs pirmuosius šios 
istorinės provincijos gyventojus. Britų Ko
lumbijoje dar galima matyti daug origina
lių pavyzdžių šio vietinių meno, primenančių 
jų spalvingą praeitį ir turtingas tradicijas.

Totemo stulpas indėnų buvo laikomas šven
tu, kaip ypatingas ženklas ar simbolis jų gen
ties ar šeimos, kaip tai praktikuojama dau
gelio tautų.

Totemo stulpas turi ypatingą reikšmę Britų 
Kolumbijoje. Nes šioje provincijoje šių įspū
dingų meniškų skulptūrų kūryba Šiaurės 
Amerikoje buvo augščiausiai išsivysčiusi.

Zhe JHouse of Seagram
Distillers since 1857

Lietuviy Enciklopedijos talka
Lietuvių Eenciklopedijos Ad

ministracija skelbia ' paskutinę ; 
Lietuvių Enciklopedijos talką 
nuo š.m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d. ' Talkos metu 
anų j ai LE užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos. ‘ 

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Raštus — pil
ną komplektą (komplektą suda
ro 6 tomai, kurių 4rys tomai jau 
išleisti, o ketvirtasis spausdina
mas); 2) Lietuvos žemėlapį ir 
3) Jono Balio “Lietuvių Dainos 
Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pil
ną V. Krėvės raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d., gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
“Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Jau išėjusius LE tomus nau
jieji prennmeratbriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Eenciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lietu
vių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasauly
je gyvenančiu lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklau
so visiems tiems, kurie bet ku
riuo būdu prie šio darbo priside
da. Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir 
vergijos metais, jis skiriamas 
jos garbei ir pasididžiavimui. 
Darbas prasmingas, nes skirtas 
ne tik mokytis ir praturtinti 
kiekvieno mūsų žinyną, bet yra j 
būdas ir priemonė išlaikyti jie-! 
tuvių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra dio'eliš pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi-; 
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis) 
sugeba tokį milžinišką darbą > 
padaryti? , i

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LE, esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir vi
siems bendradarbiams ir talki
ninkams, priklausys' busimųjų 
mūsų tautos kartų padėka ir tin
kamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija < 

265 C St., So. Boston, 27, 
Mass., USA.

(skelb.)

NERIS KAROSAITĖ, 
kuri gavo aukso medalį

Kada išgirstame, ar skaitome 
spaudoje apie savosios bendruo
menės grupės ar pavienio jos na
rio betkokį laimėjimą sporte, 
mene, moksle ar kitoje kurioje 
srityje, dažną iš mūsų maloniai 
nuteikia. Gėrimės jų pasiseki
mais ir kartu pajuntam, tary
tum, didesnę savo vertę tame 
didžiuliame įvairių tautybių ka
tile. Tad ir šiuo kartu lai pasi
gėri skaitytojas dar vienos lietu
vaitės —- Neries Karosaįtės ne
eiliniu ląimėjįrtiu.

Neris Karosaitė pradžios mo
kyklą pradėjo lankyti Vokieti
joje, ją užbaigė jau šioje šaly. 
1953 m. įstojo į Toronto Central 
High School of Commerce, ku
rios 12-tąją klasę baigė užpra- 
ėjusiais mokslo metais su si
dabro medaliu. Atostogų metu, 
padirbėjusi praktišką įstaigos 
darbą nepanoro likti ten eiline 
tarnautoja, bet ryžosi siekti 
mokslo toliau. Stojo į 13-tąją, 
akademinę klasę, kurią praėju
siais mokslo metais baigė pir
mąja mokine ir už tai, lapkričio 
14 d., mokyklos direktorius R. J. 
Aitchison, dalyvaujant moki
niams, mokytojams bei svečiams 
Nelei įteikė aukso medalį.

Šiuo metu Neris studijuoja 
Toronto universitete Arts Ho
nor, nuo ateinančių metų yra 
pasiryžusi pradėti ir psichologi
jos studijas.

Tai dar vienas pavyzdys- besi
mokančiam jaunimui, kad ne
reikia per anksti pamilti “magiš
kąjį” dolerį ir nesustoti pusiau
kelėje. O Nelei, tai gabiai ir 
darbščiai gražiosios Aukštaiti
jos dukrai, linkėtina įr toliau su 
tokiu pat atkaklumu siekti už
sibrėžto tikslo ir sėkmingai ženg 
ti vedančiu į šviesą keliu.

nevoje.
Dail. Vyt. Kasiulio paveikslų 

paroda vyksta Ženevoje “Con- 
naitre” meno galerijoje.

(E) Adelaidės lietuviai daili
ninkai, prieš siųsdami savo kū
rinius bendrai visos Australijos 
lietuvių meno parodai Melbour
ne, parodė juos lietuvių visuo
menei Lietuvių Namuose Ade
laidėje. Parodą organizavo Kul
tūros Fondo Adelaidės skyrius.

(E) Giedra Livija Miglinaitė, 
žum. Simo Miglino duktė, šie
met baigė Miuncheno Meno 
akademiją su tiegiamu įvertini
mu, kuriame pabrėžiami jos vi
sapusiai originalūs gabumai, 
ypač teatro dekoracijų ir teatro 
kostiumų srityje. Jaunoji daili
ninkė po dviejų metų paruošia
mųjų studijų, išlaikiusi konkur
sinius egzaminus, buvo priimta 
į Miuncheno Meno akademiją. 
Baigusi akademiją, netrukus ga
vo pavedimą Miuncheno Jauni
mo • Teatro statomam veikalui 
paruošti dekoracijas. Lapkričio

SIENKIEWICZIAUS 
MUZIEJUS

Spalio 26 d. oficialių ir kul
tūrinių Lenkijos įstaigų atsto
vai, dalyvaujant daugeliui gar
siojo rašytojo gerbėjų prie Kiel- 
cų Oblęgorek buv. dvaro rūmuo
se buvo atidarytas memoriali
nis Henryko Sienkiewicziaus 
muziejus. Tas dvaras rašytojui 
buvo dovanotas lenkų visuome-’ 
nės 1900 m. minint jo kūrybos 
25 metų sukaktį. Dabar muziejų 
ten įrengė ir surinko dar užsili
kusius rašytojo naudotus daik
tus Kielcų muziejaus administ
racija. Iškilmėse dalyvavo ir ra
šytojo vaikai — 73 metų duktė 
Jadvyga Kornilowiczowa su sa
vo dukra, 75 m. sūnus Jozef su 
žmona Zuzana ir jų vaikai bei 
tolimesni giminės. Pasak duk
ters, rūmai ir baldai bei apsta
tymas atrodą visai taip kaip bu
vę tėvui ten tebegyvenant.

Neužmirškim jaunimo Europoje
Lietuvių jaunimo didžiausias 

telkinys Vakarų Europoj — Va
sario 16 gimnazija — jau laukia 
Kalėdų. Nebetoli ta diena, ka
da šios gimnazijos mokiniai su 

.mokytojais, susirinkę Kalėdų 
eglutėn, minės iš Tėvynės atsi
neštą prisiminimą ir viso krikš
čioniškojo pasaulio švenčiamą 
Kristaus gimimo sukaktį. Tada 
prie kalėdinių stalų, nors ir ne
matomi, bet mintyse pašaukti, 
sėdės broliai ir seserys, likę pa
vergtoje Lietuvoje, ir po pasaulį 
pasklidę Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjai.

Be įsipareigojimo Lietuvai ir 
be nuoširdžių santykių su lais
vaisiais lietuviais bei jų organi
zacijomis negalima - įsivaizduoti 
nei mūsų ' gimnazijos prasmės, 
nei jos įsikūrimo bei išsilaiky
mo. Ji yra keliaprasmis lietuviš
kai krikščioniško solidarumo 
kūrinys. Todėl joks viešas žodis 
neišreikš pilnai tos padėkos, ku
ri priklauso visiems gimnazijos 
geradariams. Jai pajusti ir su
prasti reiktų pažvelgti į veidus 
ir širdis įvairių narių tos didelės 
šeimos — mūsų gimnazijos, — 
kai ji susispies prie stalų prisi
minti Kalėdas. Deja, gimnazijos 
rėmėjai JAV-se, Kanadoj, Pietų 
Amerikoj ir Australijoj negalės 
tą dieną būti drauge su moki
niais ir mokytojais, kad pajustų 
savo aukų prasmę lietuviškiems 
reikalams. Bet dėlto jų vertė ne
sumažės. Ji bus gyva širdyse ir 
lietuviško solidarumo istorijoj.

Žinome, kad ne vien mūsų 
gimnazija reikalinga lietuvių' 
aukų. Todėl PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba ir Vasario 16 gimnazi
jos vadovybė ieško lėšų vokiečių 
visuomenėj ir jų įstaigose. Yra 
vilčių, kad pastangos bent atei
nančiais metais neliks bergž
džios. Bet ir tada gimnazijos iš-

laikymas pirmiausiai priklausys 
nuo lietuvių. Jų paramos ji ypač 
reikalinga dabar, kai. sudaromos 
maisto ir kuro atsargos žiemai, 
kad mokiniai ir mokytojai ne
šaltų klasėse, kad po darbo turė
ti’ sveiko maisto, o atvangos va
landomis pajustų, kad artimo 
meilės darbai gyvenimą tobu
lina.

Kai Kalėdų proga žmonės ski
ria ir gauna specialių dovanų, ti
kime, kad laisvieji lietuviai ne
užmirš ir savo neturtingo vaiko 
— Vasario 16 gimnazijos. O kiek 
vienas paaukotas doleris, markė 
ar svaras bus pakartotinis įpa
reigojimas jos mokiniams ir 
mokytojams geriau įvykdyti 
tuos tikslus, kurie yra nubrėžti 
Vasario 16 gimnazijai. Stipri pa
rama jai taip pat būtų vienas 
akivaizdžių atsakymų Tėvynės 
pavergėjų propagandai, kuri 
pranašauja netolimą galą lietu- . 
vių „kultūrai ir jos įstaigoms Va
karų pasauly. Paremiant lietu
višką jaunimą ir jo mokymui 
bei auklėjimui skirtą gimnazi
ją, būtų dar kartą paliudyta, 
kad aukos dvasia yra tautinės 
gyvybės ir laisvės kurstytoja.

. JDr. J, Grinius .f 
Vasario 16 gimnazijos 

direktorius.
K. Dranga

PLB Vokietijos Kr. V-bos 
pirmininkas.

Elektros - Electronic 
Technikas

x ANTANAS ČEPONIS
elektros įrengime i ir pataisymai

atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne A ve., Toronto

Visi

Atsiprašome už pereitos savaitės padarytą klaidą šiame 
skelbime: vietoj 20 svarų taukų už $25.25 turi būti $20.25.

APATINIAI BALTINIAI
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

*

71.FO-7

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRUS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX 9-4224

RADUO 

ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MASINOS 

SKALBIMO MASINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI ♦

| LIETUVĄ ir SIBIRĄ SIUNČIAME 
medžiagas, maistą, vaistus, elastines kojines, dirbtinius 
dantis, siuvamas mašinas (rank, ir kojines), dviračius 
ir t.t. Pavyzdžiui maisto siuntiniai į kurių kainą įeina 
visi persiuntimo mokesčiai:

20 SV. CUKRAUS $11.80
20 SV. RYŽIŲ $13.45
20 SV. TAUKŲ $20.25

DIDELIS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ. 
Pristatymo laikas 4-6 savaitės.

Į LENKIJĄ TAIP PAT 
siunčiame pinigus, vaistus, naudotus rūbus, rank, mez
gimo mašinas, šviežius vaisius — bananus, apelsinus, 
citrinas ir kt. Visą tai galite užsakyti ir persiųsti per

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520. 

Galite siųsti dvigubo dydžio siuntinius ir neriboto kiekio dalykų.

Taupumui, patogumui ir 
apsaugančiai šilumai.

Ilgam nešiojimui, lengvai < 
išskalbiami žiemin. - baltiniai 

Pagaminti iš natūralaus 
merino.

Būsite pilnai patenkinti 
sumokėdami žemą kainą už 

vertingą prekę.
Gaunami- baltiniai, kelnaitės, 
ir išvieno apat. kostiumas.
Vyrairfc ir berniukams.

GARSŪS 
NUO 1868 METŲ



PADĖKIM E. SIMONAIČIUI
Kaip žinoma, Maž. Lietuvos 

veikėjas Erdmonas Simonaitis 
iš naujo buvo padavęs apeliaciją 
Detmoldo teismui dėl iš jo ne
teisingai atimtos kacetininko 
pensijos už prarastą sveikatą ir 
nedarbingumą, kankinant jį 4 
metus Mauthausen ir Dachau 
kacėtuose. Teismas patvirtino, 
kad Simonaitis buvo teisėtai na
cių kalinamas ir apeliaciją kaip 
nepagrįstą atmetė. Jo 70 metų 
gimimo sukaktuvių išvakarėse 
teismas ir advokatas jam prista
tė sekančias sąskaitas:

Sąskaita Nr. 1. Teismo Kasa 
Bielefeld, Detmoldstrasse 1, 1958 
m. 10 mėn. 29 d. 1) bylos išlaidos 
DM128, 2) sprendimo lišlaidos 
DM128, 3) kanceliarijos išlaidos 
DM3. Viso DM259. •

Sąskaita Nr. 2.' Dr. Monath, 
notaras ir advokatas, Detmold, 
Paulinestr. 15, 1958 m. 10 mėn. 
23 d. 1) bylos išlaidos pagal § 11, 
31 DM225, 2) gynimo išlaidos

DM225, 3) pašto išlaidos DM 
4.70, 4) telegramų išlaidos DM 
1.50, 5)“Umsatzsteuer” mokes
tis DM18.25. Viso DM474.45.
' Tokiu būdu teismo išlaidos 
sudaro DM733.45, o įskaitant ke
lionės išlaidas, vykstant iš Hem- 
bach į Detmoldo teismą, išlaidos 
siekia apie DM900.

Prieš kurį laiką Maž. Lietuvos 
Bičiulių D-jos Centro Valdyba 
Kanadoje atskirais laiškais bu
vo kreipusis į Toronto ir Mont- 
realio lietuviškus biznierius ir 
pavienius asmenis, prašydama 
$10 paramos Simonaičio bylai. Į 
šį kreipimąsi atsiliepė tik dvi 
montreališkės lietuviškos bend
rovės: “Castle Construction Co. 
Ltd.”, kuri paaukojo $10 ir “Dai
nava”, kuri aukojo $25. Tai gra
žus lietuviškų biznierių žestas 
vertas ypatingo įvertinimo ir 
padėkos. Šios dvi ebndrovės E. 
Simonaičiui padėjo sumažinti 
teismo išlaidas DM150.

ALLEN
KONTROLIERIUS

9 iš eilės metai 
kaip jūsų 

ALDERMANAS

KONTROLIERIUS
Nepralaimėjęs nei vienų 
savivaldybės rinkimų.

’ Šv. Mykolo ligoninės 
valdybos narys.

Pažymėkite kortelėje

for BOARD OF CONTROL -
Controller

W. ALLEN

Jūsų GERIAUSIAS pasirinkimas

for CONTROLLER
Leslie SA UNDERS

Gimimo dienos proga jubiUa- 
liatui pinigines dovanas įteikė 
Montrealio, Toronto ir Londono 
MLBD-jos skyriai. Šios dovanos 
taip pat palengMįns jubiliatui 
teismo išlaidų mokėjimą.

E. Simonaitis yra sujaudintas 
tokiu tautiečių susirūpinimu jo 
padėtimi, bet kartu ir apgailes
tauja, kad jam asmeniškai skir
tas dovanas reikia vokiečiams 
atiduoti. Jis rašo: “Ne aš gaunu 
“Wiedergutmachung” (skriau
dų atitaisymą), bet turiu teis
mui “Wiedergutmachung” mo
kėti, kam išdrįsau reikalauti sa
vo teisių”.

Į Simonaičiui šelpti paragi
nimą, kuris neseniai pasirodė lie 
tuviškuose laikraščiuose, jau at
siliepė būrelis aukotojų. Siun
čiant šią apyskaitą spaudai, šie 
tautiečiai įteikė savo aukas ir 
pasižadėjumus: už visus metus 
— J. M., Montrealis ir J. Lio- 
rentas, Čikaga, po $12; už 5 mėn. 
po $5 aukojo — J. Rimkevičienė, 
Montreal, A: G., Los Angeles, E. 
Weidmaniene, Čikaga, St. Sta- 
šyš, Čikaga; už 3 mėn. $3 auko
jo V. Šilėnas, Berwyn. Po $2 už 
2 mėn. aukojo K. Šidkauskas, 
Montreal, 'V. Petrauskas, Čika
ga, Tėvynės Mylėtojų D-jos 2 
kuopa, Čikaga ir J. Stasiukonis, 
Čikaga. $1 už vieną mėnesį au
kojo H. Tamašauskas, Detroit.

Vienkartinių aukų susilaukta 
iš dr. J. Sakalausko, Sorry Cent
re. Br. Kolumbija $10 ir po $1 
aukojo V. Senda ir J. Demerec- 
kis, Čikaga. Pasižadėjimą atsiun 
tė V. Jakimavičius iš Hamiltono 
ir J. Kardelis — Montrealio. Vi
siems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Šiuo momentu dar trūksta au
kotojų,’kad sudarius 25 asmenų 
ar organizacijų būrelį. Tautie
čiai ar organizacijos, kurios su
tiktų aukoti kas mėnesį $1 vie
nus metus, prašomos rašyti ML 
BD-jai, V. Pėteraitis, 6597 — 
19th Ave., Rsmt., Montreal, P. 
Q., Canada.

Gal šia proga būtų pravartu 
atkreipti ir mūsų lietuvių teiši- 
ninkų dėmesį į Simonaičio bylą. 
Jie galėtų jam patarti ar pana
grinėti jo teisėtus reikalavimus. 
Padėti jubiliatui būtų gražus ir 
konkretus uždavinys. MLBD-jos 
C V Kanadoje mielai padėtų su
teikti tam tikslui reikalingų in
formacijų.

MLBD-jos CV Kanadoje.
«_______

APŠAUDĖ LĖKTUVĄ 
VIRŠ PABALTIJO

JAV Valstybės Departamen
tas paskelbė savo protestą so
vietams už apšaudymą žvalgy
binių lėktuvų lapkričio 7 d. Vie
nas jų skridęs virš Baltijos jū
ros 33.000 pėdų augštyje 66 my
lios nuo Latvijos sienos. Sovietų 
naikintuvas apšaudęs jį net du 
kartu, nors nepataikęs. Tą pačią 
dieną buvęs apšaudytas kitas 
lėktuvas, skridęs virš Japonų 
jūros 64 mylios nuo sovietų sie- 

inos. Pasak Valst. Departamen
to, tie lėktuvai atlikę kasdieni
nių pratimų skridimus. Žinovų 
nuomone, tai reiškia, kad jie fo
tografuoja pasienio sritis, pa
tikrina radioaktyvumą, radaro 
ir oro gynybos sistemą. Ryšium 
su naujaisiais incidentais JAV

PRINCIPAI: KAM IR KUR?
ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke

Prieš metus sovietams iššovus 
Sputniką įžvalgūs publicistai 
pranašavo sekančius sovietų ėji
mus. Pastarosios savaitės įvy
kiai liudijo jų teisybę.

Jei išeivijos vadai laukė “pa
judant Vokietijos” problemos, 
jai ūmai, Chruščidvo - Gomul- 
kos noru pajudėjus, neteko pa
stebėti, kad kur nors didžiojoj 
spaudoj ar. kuris įtakingas ame
rikiečių politikas būtų rūpinęsis, 
kiek visa tai palies Pabaltijo 
valstybes.

Jei dabartinė Vokietijos krizė 
Kremliaus buvo gabiai užkurta, 
kad išgavus “praktišką komu
nistinių valstybių” pripažinimą, 
tai tik NYTimes lietuviškos kil
mės redaktorius, tarytum “bal
sas tyruose”, Latvijos nepriklau
somybės šventės proga ' šaukė 
apie Pabaltijo tragediją, prašė 
“užtikrinti jas, jog jos nėra už
mirštos, kad jos yra vertos pa
stiprinimo ir pagalbos kovoje, 
kuri jas jungia su laisvuoju pa
sauliu”. Tuo pačiu metu, tam 
pąčiam NYTimes įdėtuose žemė
lapiuose, Pabaltijo valstybės bu
vo rodomos ir toliau kaip Sovie
tuos teritorija. Oficialiam vy
riausybės komunikate, prane
šant apie kito JAV lėktuvo Pa
baltijo pakrantėse apšaudymą, 
net nebuvo dr.sta priminti, kad, 
kaip ten bebūtų juk “Pabaltijo 
valstybės niekad nebuvo pripa
žintos Sovietijos dalim”! Tas 
rodė, kad jei Valstybės Depar
tamentas, vadovaujančių kong
reso politikierių noru “tebelaikė 
Pabaltijo valstybes nepriklauso
momis”, praktiškai gyvenime 
buvo vis labiau užmirštamos ir 
ignoruojamos.

Priskirtos Rytų pasauliui
Jei vakarietiška krikščionybė 

išlaikė Pabaltijo tautas nuo ru
sifikacijos ir išugdė jų savitą 
kultūrą, tai straipsnių serija 
vertinąs Sovietiją Walter Lipp
man, NYHT, nerado reikalinga 
skirti Pabaltijį prie Centro Eu
ropos tautų, kurių Maskvai nie
kad nepasiseks “perkrikštyti”, 
ir tikriausiai bandys jas netru
kus “neutralizuoti”. Kitas bega
liniai reikšmingas Amerikos li
beralinės užsienių ir vidaus po
litikos formuotojas Adlai Ste
venson, neatsakęs į kaikurių 
prašymą pasisakyti Lietuvos 
tragedijos klausimu, taipgi 
straipsnių serija NYT išvedžio
jo. jog Sovietiją pasiliks, kad 
keliamas gerbūvis patenkins 
mases, kurios niekad dėlto neat
sisakys “gerbūvio” valstybės ir 
taip vadinamo “bolševizmo” gy
venimo būdo. Jis mažai tikįs į 
greitą susitarimą $u Maskva ir 
reiškė viltį, kad dalykų evoliuci
ja ilgainiui įgalins valstybių 
tarpusavio koegzistenciją.

Principai?
Jei jau iš Paryžiaus rašė apie

pasipiktinimą dėl šioj skilty pra
nešto bandymo “Kultūrinių Ry
šių su Lietuva” (su komunis
tais!) — girdi, kas beliks iš 
“principų”, — tai Jungt. Vals
tybės uoliai skatino kultūrinius 
ryšius su “rusų didžiąja tauta”
— (ne komunistais!? — prin
cipai?). Kaip ir Šiaurės Korė
jos, Vetnamo, Kinijos atvejais 
Vašingtono politikos vadovai 
manė esant tiksliausia pritaikyti 
savuosius principus, nežiūrint, 
kiek tie despotų toleruojami va
dai bandytų gerinti savo tautų 
neišvengiamų aplinkybių pri
mestą buitį.

Valstybes Departamento Rytų
- Vakarų Kontaktų Skyriaus di
rektorius ^nuosekliai” aiškino, 
jog išeinant iš dabartinės JAV 
politikos tepripažinti Pabaltijo 
valstybes kaip atskirus vienetus 
“skyrius” negalįs drąsinti atski
ros “kultūrinio pasikeitimo pro
gramos su Pabaltijo valstybė
mis”. Jo nuomone, “priklauso 
nuo Soviętų Sąjungos ar ji nu
spręs ar ne į savo kultūrinio 
apsikeitimo delegacijas * įjungti 
bet kokius pabaltiečių kilmės as
menis. /‘Kitaip sakant, JAV-bės 
“principiniai” pripažįsta Pabal
tijo valstybes, išlaiko jų atsto
vus, bet praktiškai nieko nenori 
žinoti, kad jos egzistuoja, kad 
lietuviai trokšta ryšių su JAV 
ir kitomis tautomis, kad JAV- 
bės visad turi bandyti būdų pa
dėti jiems materialiai, kaip kad 
padeda kitoms pasaulio tautoms.

pareikalavo sustabdyti tokias 
sovietų provokacijas, kurios 
esančios pavojingos. Ateity ame 
rikiečių kariniai lakūnai to
kiais atvejais pavartosią apsi
gynimo priemones.

BUFFALO, N.Y.
Telegrama prezidentui Eisen- gramą atsakė, jog jis tuo klau- 

howeriut Lapkričio 15 d. pa- simu pasiteiravęs pas G. Alien 
vergtųjų kraštų tautinių grupių ir tas paaiškinęs, kad tai tik ne- 
atstovai, susirinkę į Latvijos ne- susipratimas. Techniniai pakei- 
priklausomybės šventės sukak- ; timai esą suprasti kaip progra- 
ties paminėjimą, pasiuntė prez. I mos siaurinimas. Transliacijos
Eisenhoweriui tokio turinio te
legramą:

“Gerbiamas Pone Prezidente, 
Kaip atstovai keleto tūkstan

čių estų, latvių, lietuvių ir uk
rainiečių kilmės Amerikos pilie
čių, esame giliai paveikti dėl 
numatyto susiaurinimo radijo 
transliacijų per “Amerikos Bal
są” mūsų pavergtiems broliams 
ir seserims.

Sovietų imperialistinė Rusija 
bijo kaip tik daugiausia savo pa
vergtųjų ne rusų kilmės žmonių, 
todėl radijo transliacijas turė
tumėte jiems padvigubinti, o ne 
sumažinti.

Dar nėra pagaminta tokia tarp 
kontinentinė balistinė raketa, 
kuri talpintų savyje tiek jėgos, 
kiek pavergtieji žmonės.

Mes prašome ir meldžiamės, 
Pone Prezidente, nepalikite mū
sų didižausio potencialo sąjun
gininkų Sovietų Sąjungoje be 
vilties prislėgtam likimui. Pra
šome, palikite jiems iki Šiol bu
vusį transliacijos laiką arba jį 
padidinkite”.

Telegramos nuorašai buvo pa
siųsti Valstybės Sekretoriui J. 
Foster Dulles, “Amerikos Balso” 
vedėjui George V. Allen ir Niu
jorko senatoriui Jacob Javits.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius James Hagerty į tą tple-

esą iš Miuncheno perkeltos į Va
šingtoną dėl to, kad čia esą daug 
stipresni siųstuvai ir tt. Tai jau 
nekartą girdėtas aiškinimas, ku
riame eilė esminių dalykų nu
tylima. Kai priekaištaujama, 
kad susiaurintos pabaltiečių pro 
gramos, oficialios įstaigos kar
toja, kad dabar esą daugiau 
transliuojama pavergtiesiems už 
geležinės uždangos. ,

Pereitą sekmadienį spaudos 
sekretoriui Hagerty griežtai at
kirto JAV Ukrainiečių Kongre
so pirmininkas, Vašingtono 
Georgetown un-to prof., dr. Lev 
Dobriansky, atvirai pareikšda- . 
mas, jog toks aiškinimas yra vi
suomenės klaidinimas, nes neru- 
siškos programos ištikrųjų yra 
susiaurintos rusiškų ir angliškų' 
programų sąskaiton, o tai esąs 
tiesioginis patarnavimas Chruš
čiovo giesmelei. Į pavergtuosius 
kalbėti pavergėjo kalba juk tai 
jų įžeidimas,

Šis Dobriansky pareiškimas 
buvo plačiai paminėtas Buffalo 
dienraščių.

Lenku laikraščio sukaktis
Kanados lenkų savaitinis laik

raštis Glos Polski, išeinąs To
ronte, atšventė 50 metų sukaktį. 
Ta proga buvo išleistas padidin
tas jo Nr. 45, kuriame-be svei
kinimų kardinolų J.Em. Višins
kio, J.Em. Leger, J.Em. McGui
gan, min. pirm. Diefenbakerio, 
Duplessis, Frost ir kt. aguštų pa
reigūnų, apžvelgiamas šio laik
raščio nueitas kelias per tuos 
50 leidimo metų. Pasirodo, kad 
šis savaitinis laikraštis yra jun
ginys anksčiau ėjusių trijų len
kiškų laikraščių, kurių vienas — 
Gazeta Katolicka savo antraš
tėje taip pat turėjo lenkiška ere
lį ir ... mūsų Vytį, priminda
mas savo skaitytojams lenkams 
“gražius” Liublino unijos laikus. 
Ir kaip tyčia, šiame jubiliejinia
me Glos Polski nr. jau antrame 
puslapyje telpa straipsnis, pava
dintas “Skurdas ir priespauda 
Vilniau skrašte”. Straipsnis (be 
jokio parašo) pradedamas Chruš 
čiovo kalbomis, kad žemės ūkis 
Sov. Sąjungoje daro didelę pa
žangą, tuo- tarpu lenkai iš oku
puotų rytų vaivadijų, kalba apie 
didžiausią vargą ir skurdą, ry
šium su pravestu žemės ūkio su-

Išrinkite Aid. DENNISON
Dennison iškovojo, kad nebūtų įvesti mokesčiai (atskiri mokes

čiai namų savininkams, kurie išnuomoja būtus).
Dennison išnuomojamus namus išskyrė iš “Hotelių” klasifi

kacijos ir įvedė atitinkamus nuostatus.
Dennison kovojo, kad miesto rinkimuose kiekvienas gautų bal

są sulaukęs 21 m.
Dennison išrūpino lengvesnes po 5% paskolas namų taisymui.
Dennison pasi»yžęs ir toliau jums dirbti...

BILL DENISON NEAPVILS JŪSŲ BŪDAMAS

CONTROLLLER
BRAND

MAYOR

PERRINKITE
KONTROLIERE

(Mrs.) Jean

Kanados pilietybė
(Atkelta iš 2 psL) 

keliomis kalbomis: anglų, pran
cūzų, olandų, vokiečių, vengrų, 
italų.

Kanadiškoji scena. Trumpa 
Kanados istorijos, geografijos, 
valdymosi tvarkos, viešųjų pa
tarnavimų ir kitų reikalingų da
lykų apžvalga. Tekstą parašytas 
lengva kalba, pradedant nuo la
bai paprastos, ir yra naudojamas 
kaip kalbos ir pilietybės kursų 
vadovėlis keliose provincijose. 
Išleista anglų ir prancūzų kal
bomis.

Kanados piliečiui žinotina. Šioj 
knygelei, skirtoj naujiesiems 
kanadiečiams, yra gana plati in
formacija šiais klausimais: mū
sų kraštas, mūsų valdymosi sis
tema, mūsų žemės turtai, menas 
Kanadoje. Išleista anglų ir pran
cūzų kalbomis. Nemokamai da
linama per organizacijas, .kurios 
nori pravesti pasikalbėjimus su 
naujaisiais kanadiečiais tais 
klausimais.

Žingsniai į Kanados pilietybę.

valstybinimu. O toliau straips
nis pradeda savo dainelę apie 
Vilniaus kraštą (savaime aiš
ku), kaip nedalomąLenkijos da
lį!: “Vlniaus krašte kiek geres
nė padėtis yra tuose pavietuose, 
kurie yra priskirti prie taip vad. 
žemė Lietuvoje yra gan gera, 
taip pat netoli yra uostai, dides
ni miestai, kaip Ryga, Vilnius ir 
Klaipėda, kurie turi būti geriau 
sovietinės Lietuvos. Tikrumoje, 
prižiūrimi ir traktuojami sovie
tų valdžios, kadangi juose daž
nai pasirodo svetimtaučiai. Bet 
ir ten padėtis yra sunki. Suvąls- 
tvbintų ūkių gyventojai, pri
prato, kad duonos ieškoti tekda
vo važiuoti net į Vilnių, kuris 
priskaitomas prie pirmos klasės 
miestų, taigi ir aprūpinimas bu
vo geresnis. Kaime viešpatauja 
skurdas”. Kiek ilgiau sustojęs 
ties’ kolchozais, uždarbiu juose 
ir palyginęs miesto darbininko 
algą su pirkimo galia, autorius 
pradeda ašaras lieti dėl lenkiš
kų mokyklų: “Egzistuoja len
kiškos mokyklos, tačiau moks
las jose gimtoje kalboje einamas 
tik dvejus metus. Nuo 3-čios 
klasės viešpatauja jau rusų kal
ba. Nors kraštas vadinasi Lie
tuva (su kokia ironija parašyta! 
K. B.), tačiau lietuvių kalbai ski 
riama tik trys - keturios valan
dos savaitėje, taigi, truputį dau
giau, negu užsienio kalboms, nes 
pav., vokiškai mokoma vieną 
valandą savaitėje. Perėjęs į Gu
dijos respublikos pusę ir vėl 
kiek apverkęs lenkų padėtį, au
torius sako, kad siuntiniai esą 
didelė lenkams parama Vilniaus 
krašte. K. B.

THYSSEN HAMILTONE
August Thyssen plieno gamy

bos koncerno šaka “Westfaeli- 
sche Union” spalio mėn. gale 
nupirko Hamiltone “Donald Ro
pes and Wire Cloth Company 
Ltd.” fabriką. Po karo ši firma 
Hamiltono vakaruose nupirko 
25 akrus žemės ir 1947 m. pasta
tė naują fabriką, kuris 1956 m. 
buvo atnaujintas ir aprūpintas 
visiškai naujomis mašinomis.

Firmos 1957 m. grynas pelnas 
buvo $277.622. Fabrikas garsė
ja kaip pagaminąs visoje Kana
doje geriausią plieno vielą, o 
perforuoto metalo gamyboje jo 
nepralenkiąs joks šio kontinen
to fabrikas.

Pirkimo reikalu į Kanadą bu
vo atvykęs “Westfaelische 
Union” prezidentas dr. K. H. 
Kuerten, o į Vokietiją buvo nu
skridęs hamiltoniškės įmonės 
prezidentas George Donald, ku
ris ir toliau yra paliktas įmonei 
vadovauti. Tuo būdu išviršiniai 
tuo tarpu savininkų pasikeiti
mo nesimato.

Iki šiol Thysseno koncernas 
naudojo tik Labradoro rūdą, šis 
pirkinys yra pirmas pastovesnis 
to koncerno kapitalo investavi
mas Kanadoje.

Otava. — Kanadoj miestų gy- 
veitojų skaičius pakilo iki 66%, 
kai 1951 m. dar buvo tik 63.5%; 
o 1901 m. vos 37.1%. Dabar On
tario miestuose gyvena 75%, Br. 
Kolumbijos ir Quebec po 70%.

r U K© AIWA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

PATYS GAMINS LĖKTUVUS
Vak. Vokietija jau kuria ir sa

vą aviaciją. Lakūnai yra paruo
šiami iš dalies namie, gelbint 
svetimiesiems instruktoriams, o 
kitus pasiunčiant i svetimų kraš 
tų aviacijos mokyklas. Vokiečiai 
nusprendė patys gamintis ir lėk
tuvus. Iki šiol jie buvo užsako
mi JAV. Bet. naikintuvus vokie
čiai nusprendė jau patys gamin
tis. Jie savo reikalui yra pasirin
kę “Starfighter F104” ir derasi 
su amerikiečiais dėl leidimo 
juos gaminti. Jei amerikiečiai 
už tą leidimą perdaug pareika
lautų, vokiečiai tada pasirūpin
tų teisę gamintis “Grumman 
Super Tiger”, taip pat ameriko
niškus naikintuvus. Vieno ar ki
to tipo naikintuvų vyriausybė 
tuo tarpu numačiusi užsakyti už 
pusantro bilijono DM. Perimta
sis tipas toliau jau būtų pačių 
vokiečių vystomas pagal europi
nes sąlygas.

the
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2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HU<fcon 1-2221 
Patikimas žildymo patarnavimas per 90 metų.

7-me WARDE ■
PERRINKITE

William

Davidson
ALDERMANU

OF TORONTO

TINKAMIAUSIAS ŽMOGUS 
ŠIAM DARBUI.

Rinkimų diena 
gruodžio 1 d.

NEWMAN,
Kontrolės Tarybos 

vice-pirmininkę.

Patyrimas:

12 METŲ MIESTO TARYBOJE

4 METAI METRO TARYBOJE

10 METŲ KONSERVACIJOS SKYRIUJE

Informacijos: 75 Oakmount Rd. Tel. RO. 9-6505.

Vadovėlis mokytojams ir pana
šiems veikėjams, kurie moko 
naujuosius kanadiečius kalbos 
ir pilietybės reikalu. Išleista 
anglų ir prancūzų kalbomis.

Kaip tapti Kanados piliečiu? 
Trumpas leidinėlis, paprasta 
kalba išaiškinąs žingsnis po 
žingsnio visą eigą iki pilietybės 
popierių gavimo. Išleista anglų, 
prancūzų, olandų, vokiečių, ita
lų. portugalų ir vengrų kalbo
mis.

Kalbos mokymosi vadovėliai. 
Skirti pradiniam anglų ar pran
cūzų kalbos mokymuisi, išleisti 
Pilietybės Ministerijos. Nemo
kamai duodami provincijų Švie
timo Ministerijoms, kurios savo 
ruožtų nemokamai dalina savi- 
valdvbėms ir kitokioms institu
cijoms, vadovaujančioms nau
ju ui kanadiečių švietimą.

Paskiri asmenys gali gauti ne
mokamai visus savimokos vado
vėlius iš Pilietybės Ministerijos 
Otavoje arba iš jos skyrių dides
niuose miestuose.

• Keliauti į Europę,
• vykstant atostogų į Meksikę,
• Jamaikę arba į Bahamas,
• taip pat atsikviesti gimines -
•* keliaujant laivu ar lėktuvu - 

geriausiai per

Four Seasons Travel
109 BLOOR ST. TORONTO 5, ONT.

Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

LIETUVIAMS KLIJENTAMS APTARNAUTI 
LIETUVIŲ KALBA, MŪSŲ ĮSTAIGOJE DIRBA

p. VINCAS BAČtNAS.
Jam galima skambinti vakarais tel. LE. 6-4681.



Q

LTD.

Telef. LE. 4-84811199 Bloor St W SPORTASPerkant 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.

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.
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College - Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiros namas su. 3 moderniš- 
kpm „virtuvėm, nepereinami kamba- 

^lyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta J Angliją. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na .$20.000. Viena skola balansui.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jone - Annette 
$12.000 pilna kaina,ą 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
modemiška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis- kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis nomas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomos, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais/ 
3 moderniškos virtuves, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

Eglinton - Keele 
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna koina $56.000.

B. SAKALAS
. • - SAKALAUSKAS

Dcrbo telef. LE. 4-8481
Namu tel. LE. 6-1410

Igne - Annette 
3 metų senumo 

$13.900 pilno koina su $3.000 įmo
kėsimu. Mūrinis, 6 moderniški kam
bariai, moderniško virtuvė, privatus 
įvažiavimas, naujas apšildymo 
čius. Skola 23 metams ir 5 ¥2 % 
lūkanų. Idealus namas šeimai.

pe- 
pa-

Jane - Annette 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, garažas, šoninis įvažiavimas. 
Kaina $15.900. Tuoj pat galima už
imti.

Roncesvolles - Fermanagh Ave.
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, vieta garažui. Tuoj 
galima užimti.

Humberside - Indian Rd.
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 
sąlygos.

virtuvės, geros išsimokėjimo 
Kaino $16.900.

Bloor - Indian Rd.
įmokėti, mūrinis, 6 kamba-

vininkas išsikelia iŠ Toronto. Viena

$4.000 į
rioi, moderniško virtuvė, garažas. Sa- 

skola 8 metams.

* Windermere - Bloor
$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba- 

ga- 
są-

rioi, atskiras, vieta garažui. Tuoj 
įima užimti. Geros išsimokėjimo 
lygos.

Yonge - Bloor
10 kambarių ---- 3 virtuvės

$16.500 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, vieta 3 garažams, reikalingas 
remonto. Geras pirkinys. Tuoj gali
ma užimti. Pajamų $47 į savaitę. 
3

CYO lyga: antradįneį 8.15 v. 
vak. Bloor Collegiate;, pa talpose 
Aušra Sr. žais su St. Teresas NT; 
sekmadienį 2.20 vai. p.p.^ Lore
tto patalpose Aušra Jr. žais su 
St. Thomas (finalinės rungtynės 
dėl CYO atstovavimo Ontario 
pirmenybėse).

Visi sportininkai, rėmėjai ir 
visa visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti į paskutinį 
prieš Adventą parengimą — 
kaukių balių, kuris įvyks šį šeš
tadienį 7.30 vai. vak. Prisikėli
mo auditorijoje. T. P.

KOVO ŽINIOS
Naujos valdybos antram posė

dy buvo svarstytas ŠA Žaidynių 
1959 m. pavasario rato surengi
mo reikalas. Ši šventė sutampa 
kartu su Kovo dešimties metų 
gyvavimo sukaktimi, todėl val
dyba nusprendė žaidynes pra
vesti pavyzdingiausiai. Tiesa, 
FASKas pageidavo, kad žaidy
nės būtų pravestos balandžio 
4-5 d.d., tačiau tuo laiku jų pra- 
vedimas yra neįmanomas, nes 
tnokyklose yra atostogos, taigi 
negaunama rungtynėms salių, 
be’ to, universitetuose ir augštes- 
niose mokyklose vyksta egzami
nai. Klubo valdyba pasiūlė nau
ją datą — gegužės 2-3 d.d. ir 
pradėjo pilnai savo.darbą: užsa
kytos dvi salės parengimui Ro
yal Connaught viešbutyje (ta 
proga bus iškelta mūsų trispal
vė prie pastato, o taip pat ang
liškas sveikinimas prie pagrin-

minutės iki Subway.

College - Dovercourt Rd. 
3 butai — 2 vonios 

1 atvira skola 10 metų 

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių/ privatus įvažiavimas; 2 
garažai, 3 moderniškos virtuvės, 5 
kambariai* savininkui ant pirmo eugš- 
to' 1 • 
Pajamos $250 mėnesiui. Tikrai 
kus pirkinys.

Naujas vandeniu alyva pečius. 
“ ‘ i pui-

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namu RO. 2-5543

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną nauju nuosavybių.

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

St. Clair r Oakwood 
$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
ves, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras rnr jičius.

St. Clair - Oakwood
S6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Cląir; 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

A St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi
čius 10 metų.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Blcor

$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiros nomas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 1 1 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

St. Clair - Bethurst 
$5.000 įmokėti, -8 kambariai dvie
juose ougstuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas^ 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namu tel 
RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popietis, įvairios teilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Didžiausias namų - biznių pasirinkimas visam Toronte.

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
Kas savaitę nauji pardavimai

Roncesvolles - High Prk. Blvd.
$10.000 įmok., otsk. lobai gražus 
kamb. mūr.
vand. alyva Šiki., dvtg. garažas, liet, 
mėgiamas rajonas. Verto pamatyti.

Indian Rd. • Bloor 
$14.000 įmok., 1 1 kamb. did otsk. 
namas, ant Indian Rd. prie Bloor. 3 
mod. virt., 3 vonios, priv. įvož., ga
ražas, žaidimų kamb., vond. olyvo 
šild. Viena atviro skola.

S. JOKŪBAITIS 
Įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 4-0773

Jone • Boby Point 
$7.000 įmok., 6 kamb. otsk. gero 
mūro namas, nepaprastai gražus iš 
lauko ir vidaus, mod. virt., olvvo šil
domas, puikus kiemas, garažas.

Swansea • Windermere 
$8-9.000 įmok., 5 kamb., rūsyje žai
dimų kamb., rupių pi., labai modern, 
įrengtas, bungalow, priv.' jvož., ga
ražas, mod. virt., vond. šild, ougšta 
ir groži vieta. Sav. išvyksta į USA.

9
namas, 2 mod. virt.,

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkams praėjusi sa-. 

vaite buvo ypatingai sėkminga. 
Vytis I įveikė All Nations 46:43. 
Žaidė: 'Gvildys 6, Duliūnas 3, 
Supronas 5, Ignatavičius 18, 
18, Preikšaitis 14, Barškėtis. Vy
tis II laimėjo prieš St. Hellens 
54:47. Vienintelį pralaimėjimą 
patyrė jauniai praėjusį šeštadie
nį Toronte pralaimėję Hamilto
no Kovo jauniams 21:15. Vyčio 
moterys praėjusį ketvirtadienį 
draugiškose rungtynėse įveikė 
Danforth UC 55:44. Žaidė: Ru-t 
kauskaitė 1, Barauskaitė 2, O. 
Žėkaitė 18, Kasperavičiūtė 2, E. 
Žėkaitė 9, Urbonaitė 8, - Kriau- 
čiūnaitė 15. CYO pirmenybėse 
jos įveikė Aušros moteris 31:13. 
Žaidė: Kriaučiūnaitė 8, Kaspe
ravičiūtė >7, Urbonaitė 1, Biske- 
vičienė 4, O. Žėkaitė 10, E. Žė
kaitė 1. Jaunutės pirmenybių 
rungtynėse nugalėjo silpnoką 
St. Josephs komandą 40:4. Žai
dė: Pacevičiūtė 14, Kiloktaitytė 
6, Kinčiūtė, Lorencaitė 14, Kro- 
maitė 6.

CYO pirmenybėse užbaigtas 
pirmasis ratas ir abi Vyčio ko
mandos, moterų ir jaunučių, 
stęvi antroje vietoje. Abi ko
mandos laimėjo po 3 rungtynes 
ir po 1 pralaimėjo. Moterims 
sunku bus paveržti pirmąją vie

ptą iš St. Cecilia, tačiau jaunu- 
;tės, ' tepralaimėjusios pirmam 
rate pirmaujančiai St. John ko
mandai 16:12, gali tapti grupės 
nugalėtojomis. - =

Ontario pirmenybėse Vvčio niu durų), padaryti visi SA zai- 
moterys atstovaus CYO lygą, dynių metmenys: parinkti as- 
Tai pirmas kartas, kuomet lie-; menys į garbės komitetą, orga- 
tuviška komanda pasirodys On-[nizacinį komitetą, varžybų ko-
tario, o gal ir Kanados pirme
nybėse. Jaunutės dar turės per- 
sirungti tarp 4 geriausių CYO 
midget komandų, kad galėtų at
stovauti CYO Ontario pirmeny
bėse. Pirmos tokios rungtynės 
įvyks šį antradienį 7 vai. Bloor 
Coll. Vyčio-jaunutės žais prieš 
OL of Sorrows.

Padėka. Vyčio slidininkas ir 
stalo tenisininkas K. Ališauskas 
parėmė klubą $35: Vytiečiai 
mielam Kostui nuoširdžiai dė
koja. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusios savaitės rungtynės: 
Metro Jr. lygos rungtynėse 

Aušra pralaimėjo YMHA 68:79 
ir laimėjo prieš St. Michaels

Church lygos rungtynėse Auš
ra Juvl. nugalėjo Woodgreen 28: 
12. ;
CYO mergaičių lygos rungtynė
se Aušra Juvl. pavėlavusiai at
vyko į rungtynes ir Taimėjimą 
turėjo atiduoti be kovos St. He
lens komandai. Aušra Jr. nuga
lėjo St. Thomas rezultatu 34:21 
ir iŠ St. Peters laimėjimą gavo 
be kovos. Aušra Sr. pralaimėjo 
prieš Vytį-31:13.

Stalo teniso lygos rungtynėse 
Aušra (V. Pėteraitis, P. Vysku- 
paitis ir D. Laurinavičius) pra
laimėjo prieš latvius 9:12 ir 
Aušra II (S. Juknevičiūtė, D. 
Augaitytė ir R. Šimkus) nugalė
jo Broadyiew YMCA 15:6.

Šios savaitės rungtynės:
B-C lygoj šį sekmadienį 1 vai. 

p.p. Prisikėlimo salėj Aušra žais 
su latviais ir Yamada su Andys.

Church lyga: pirmadienį 8.30 
v.v. North Lea Public School 
patalpose. 305 Rumsy Rd., Auš
ra Juvl. žais su North Lea: tre
čiadienį 7.30 v.v. 7th Street 
School patalpose, 7th St. New 
Toronto, Aušra Midget žais su 
Lakeshore YMCA; ketvirtadienį 
7 v.v. Alhambra United Church 
patalpose, 1571 Bloor St. W., 
Aušra Bantam žais su Ąlhamb- 
ra United. ■ ■ '

Metro Jr. lygos antradienį 8 v. 
v. Prisikėlimo .salėje Aušra žaisi 
su St. Michaels.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Lapkričio 30 d. Foster par

ko pastate (8200 So. Loomis) 
bus pravestos pirmosios Čikagos 

(lietuvių krepšinio varžybos, ku- 
jriose dalyvaus Neries dvi ko
mandos, Lituanica ir Baltijos 
Jūra. Varžybų nugalėtojui yra 
paskirta konsulo dr. Petro Dauž 
vardžio pereinamoji taurė. Žai
dynes vykdo Čikagos Lietuvių 
Sporto Klubas Neris. Jų pradžia 
1 vai. ir tęsis iki 6 vah p.p. Iš vi
so bus trejos rungtynės. i

— Lapkričio 8-9 d. suruoštose I 
lietuvių stalo teniso varžybose 
vyrų grupėje I vietą laimėjo V. 
Kleiza, antruoju palikęs B. Že
maitį. Jaunių nugalėtoju išėjo 
Viržintas. Varžybas pravedė LS 
Klubas Neris.

— LFK Lituanicos futbolinin
kai dalyvavo rungtynėse dėl JA 
V-bių “Open” ir “Amateur” tau
rių. Lapkričio 8 d. jie pralaimėjo 
prieš augštosios lygos “Hansos” 
komandą 0:5, o lapkričio 16 d. 
prieš “Slovaks” vienuolikę taip 
pat iš augštosios lygos 1:3. Ta
kiu būdu iš tolimesnių varžybų Į 
jie iškrito. ...

— LSK Neries šachmatų var
žybose, kuriose dalyvauja 11 
šachmatininkų, pirmauja jauna
sis Palčiauskas, kuris iš 4 rung
tynių turi 3% taškų. Antrą vie
tą šiuo metu užima P. Šalkaus
kas su 3 taškais.

— Kurie dar neprisiuntė me
džiagą liet, sportinės veiklos Š. 
Amerikoje dešimtmečiui pami
nėti išleidžiamam leidiniui, yra 
prašomi galimai greičiau tai 'pa
daryti, jeigu norima, jog jų at
stovaujamieji klubai čia būtų 
plačiau paminėti. Adresuoti: 
Edv. Šulaitis, 1330 S. 51st Avė., 
Cicero 50, III. E.Š.

LIETUVOS SPORTO 
NUOTRUPOS

Velniuje Bernardinų sode lau
ko teniso aikštelės buvo įreng
tos lenkų okupacijos laikais. 
Žiemos metu jose buvo įrengia
ma čiuožykla, įjungiant ir dalį 
parko. N. Lietuvai atgavus Vil
nių Sporto Apygarda aikšteles 
kiek aptaisė ir tik pirmą kartą 
okupavus Lietuvą, jos pateko į 
NKVD globą. Mat, šie daliniai 
rekvizavo parke esančią mergai
čių amatų mokyklą kartu ne- i 
įleisdami nieko į sodą. Greičiau-I 
šia, panašiai jie pasielgė ir ant
rą kartą, okupavę Lietuvą. Ru
sų saugumui pasistačius sau 
naujus rūmus, šios aikštelės 
atiduotos viešam naudojimui, 
tuo tarpu užsienio lietuviams 
V. Dausa “Tėv. Balse” skelbia 
apie 11 naujų teniso aikštelių 
“atidarymą”.

Zalagaitytės laimėjimas. Pa
vergtos Gruzijos oras rudenį 
būna labai švelnus. Nesistebėti- 
na, kad šiemetinės Sov. Sąj. ko
mandinės lengvosios atletikos 
pirmenybės buvo pravestos jos 
sostinėje, kadangi nei Maskva, 
nei Leningradas savo klimatu 
varžyboms netiko. Birutė Zala
gaitytė - Kalėdienė šioše varžy
bose atsiekė naują pasaulio re
kordą, numesdama ietį 57,49 m.. 
Šiandien galima paduoti dau
giau žinių, daugiau detalių, apie 
šį istorinį metimą. Iš ryto, kva
lifikacinėse varžybose, Birutė 
ietį numetė 53,06 m. Vakare,

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-44M 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sĮdypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

College - Dufferin
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis 
namas, 2 virtuves, garažas, vieno 
skola 10-čiai metų.

Jane - Annette
$1.900 {mokėt, 6 kamb. mūrinis na
mas, 3 metų senumo, modernus vi
duje, žaidimų kamb. rūsyje, gorožas 
su priv . įvažiavimu, 22 metų skolo.

Porkdole rajone
$2.500 įmokėti, 1 1 kamb. mūrinis 
nomas, 2 vonios, 3 modernios virtu
vės, žaidimų kambarys rūsyje, nau
jas šildymas, naujos dvigubas gara
žas. 10 metų skola.

Swansea
$3.500 Įmokėti, 6 komb. 4 metų , se
numo bungalow/ centrinis plonos, 
žaidimų komb. rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Bloor West
$3.900 įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. apart rūsyje, modernus viduje, 
gražus kiemas, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

Indian Rd. * Bloor
$4.500 įmokėti, 4 3 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtu
ves, vand. alyva šildomas, garažas. 

Indian Rd. - Boustead
$5.000 įmokėti, 9 kamb., mūrinis 
namas, 2 vonios, 3 ,
niu alyva šildomas, dvigubas gara
žas, 10 metų skola.

Swansea - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 mod. virtuves, aly
va šildomos, garažas.

Bloor - Clendenan
$6.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis nonrtas, 2 mod. virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas- su 
plačiu įvažiavimu.

, St. Clair - Bathurst
$8.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 ougš- 
tus, atskiras mūrinis namas, 3-jų me
tų senumo, 2 vonios, dvigubos gara
žas su privačiu įvažiavimu, moder
nus viduje, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Geoffrey Ave. - High Park
$8.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas.

. _ ''Supermarket"
$10.000 pilna kaina, $2.000 savai
tinė apyvarta, 15 metų nuomos su
tartis.

St. Clair - Bathurst
13.000 įmokėti, 2-jų metų senumo 
tripleksos, modernus viduje, 3 mūri
niai garažai.

virtuvės, vande

8-pleksas
$20.000 įmokėti, 8 apartamentų at
skiros mūrinis pastatas, viena skola 
likučiui.

NAMŲ LE. 5-1584TEL. DARBO LE. 2-4404

imitetą. ŠA žaidynių garbės glo
bėju numatomas Hamiltono m. 
burmistras L. D. Jackson. Pa
čios žaidynės įvyks septyniose 
salėse, kurių nuotolis viena nuo 
kitos' nedaugiau kaip 200 jar
dų. Spėjama, kad žaidynėse da
lyvaus apie 400 sportininkų iš 
JAV irKanados.

Naujos sporto uniformos už
sakytos vyrų ir moterų krepši
nio komandoms. Kanados lietu
vių krepšinio pirmenybėse To
ronte, hamiltoniečius matysime 
su skirtingom spalvom.

Suorganizuota jaunių krepši
nio komanda. Po mėnesio treni
ruotės, hamiltoniečiai pasikvie
tė draugiškoms rungtynėms To
ronto Vyčio jaunius, įveikdami 
juos 35:17 (19:5). Žaidė ir taškų 
Kovui pelnė: Bieliūnas 10, Šle
kaitis 2, Dervaitis 14, Breich- 
manas 9, Meškauskas, Stosius, 
Brakaitis, Girčinas. Vyrų rung
tynėse. Toronto Vytis laimėjo 
prieš Kovą 48:29. Hamiltonui 
taškų pelnė: Juška 7, Žilionis 2, 
Petrusaitis 5, Liškauskas 2, 
Trumpickas 4, Biliūnas 8. 

j- Vyrų krepšinio komanda, pir
mas tarptautinės krepšinio ly
gos rungtynes žaidė prieš Ste
wart Memorial komandą, pra
laimėdami pasekme 37:70 (14: numesdama 52,30-m. ji pateko į 
32). Augštų ir patvaresnių neg- i baigmę. Ir pirmu metimu baig- 
rų lietuviai negalėjo uždengti. | mėje Birutė atsiekia naują pa- 
Taškų pelnė: Jankauskas 1, Bie- šaulio rekordą, pagerindama se- 
liūnas 11, Trumpickas 8, PetTu- nąjį 9 cm. Atrodo, kad lietuvai- 
šaitis 10. Stanaitis 6, Banaitis 1. tė nesitenkino tik devyniais cm,

II moterų krepšinio^ lygos pir-ines mėgino dar vieną metimą, 
menybiu rungtynės prieš Li-j tačiau nesėkmingai, nes ietis 
vington‘ komanda pralaimėtos j nukrito tik 52,74 m. riboje. Nuo 

: 27:30 (14:21) pasekme. Taškų Į likusių metimų atsisakė, nes kon 
j pelnė: Stanžitytė 4, Petrušaitytė kurencija buvo labai silpna: ant- 
2, Virbickaftė 3, Minidtaitė 4, 
Prunskytė 6, Žemaitytė 8.

Birutė Zalagaitytė yra kilusi 
iš kaimo prie pat Pilviškių 
miestelio, duktė ūkininko Vy-

roji rusė atsiekė 52,74 m. ir Šes- 
titko iš Leningrado — 52,40 m.

Negalima pamiršti dar dviejų 
’ naujų Lietuvos rekordų, atsiek
tų Gruzijoje. Į pirmą vietą sta- 
tytinas A. Varanausko rutulio 
stūmimas — 17,81 m. Su šia pa-

tauto Zalagaičio. Ji mokėsi Pik; sėkmė Algimantas šiemet pa-
viškių pradžios ir-vidurinė j e 
mokykloje, o paskiau Kaune že
mės ūkio akademijoje, kur ją 
pradėjo treniruoti prieškarinių 
laikų Lietuvos čem’pionas ir re
kordininkas Leonas Puskunigis.

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:,

$7.000 įmokėti, gazolino stotis, 6 kamb. namas, 5 kablbos/ 2 žie
miniai vasarnamiai, 9l/i akro žemės ant HW Nr. 2 prie Tren- 
tono karinio aerodromo, pilna kaina $35.000. Atviras morgičius
10 metų. Skambinti p. Dargini.

$900 įmokėti, 6 kamb. atsk. namas, lane. Skambinti p. Beržinskui

$5.000 įmokėti, įvairių prekių krautuvė, restoranas ir 9 kamba
rių namas, sankryžoj 3 kelių, 15 mylių nuo Toronto. Sutiktų 
keisti į pajamų namą. Skambinti p. Dargiu i.

Port Credite 6 akrai žemės parengti sklypams. Skambinti p. 
Sergaučiui.

šaulyje atsistojo kartu,,su italu 
Meconi aštuntoje vietoje (pir
mas amerikietis O’Brain — 19, 
23 m.), atsilikęs nuo SS meiste
rio tik 12 cm. Gražų, naują Lie
tuvos rekordą atsiekė šuolyje į 
tolį D. Nepaitė, atsiekdama 
5,81 m. ribą. J. Pipynei pirme
nybėse nelabai' sekėsi. Disko 
metime Baltušnikas 53,61 m. 
metimu užėmė antrą vietą.

Pasaulio vyrų krepšinio pir
menybės įvyks Čilėje 1959 m. 
Jose dalyvaus ir SS rinktinė, ku
rios sąstate matysime Pabalti
jo atstovus — latvius ir lietu
vius. Po pirmenybių rusai tapo 
pakviesti kelioms rungtynėms į 
JAV. Kyla mintis, ypač prisi
minus Almaus pranešimą, apie 

(Nukelta į 9 psl.)

: .. A. T.

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Duffer i n St. LE. 4-8459
” MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
Roncesvolles - Dundas Bloor - Gladstone

$3.000 įmok., atskiras plytų, 10 di
delių kamb., 3 mod. virtuvių, van
dens alyvos šildymas, kietmedžio 
grindys, vienas morgičius, dvigubos 
garažas. Kaina $19.900.

Kabinos restoranas
$10.000 įmok. 8 kabinos, didžiulis 

į pastatas su 150 vietų moderniu res-- 
; toranu - sale; baras; 11 kambarių

svečiams, 4 kamb. butas, visas liuk
susinis valgyklos įrengimas, 10 akrų 
sklypas, 300 pėdų frontas prie Sim- 

l coe ežero, puikus sodas. Nuo Toron
to 44 mylios. Nuo Keswicko 2 my
lios. Kaino apie $55.000. Savinin- 

i kas dėl ligos išeina į pensiją.
Yonge - Dundas

$1.500 įmokėti, 8 m. morgičius, at
skiras mūrinis namas, 6 nepereinami 
kamb., 2 modernios virtuves, alyva 
apšildomas.

Dundas - Brock

$4.000 įmok. Krautuvė su mūr. na
mu. 5 kamb. butas, vandens alyvos 
apšildymas. Vienas morgičius.

St. Clair - Bathurst

$4.000 įmok., dupleksas. 10 kamb.
atskiras, gerų plytų, alyva apšildo
mas, vieta garažui/ geras susisieki- .
mas ir arti krautuvių. Vieno buto j $3.500 įmok. Mūrinis, 11 kambarių, 
nuoma apmokės vienintelį morgičių ! alyva šildomas. Vieta garažui. Be 
ir procentus. 1 morg. Pigus pirkinys. Kaina $14.500.

A. Bliu džius P. Budreika J. Kaškelis
1-7672 RO. 9-9488WALE. 5-4229

F. Jonynas V. Merkis
EM. 4-9641 BE. 3-8162

Atviras laiškas Edv. šulaičiui
Mielas prieteliau, buvo sudaryta Kemptene, bet ?
Perskaitęs ištrauką “Lietuvis-. žaidynių išvakarėse Augsburge, i 

kasis krepšinis” “TŽ” Nr. 46 ir ne iš “pajėgiausių krepšinio- » 
(462) norėčiau bent keletą žo- kų”, gyvenančių Vokietijoje, bet 
džių pagirti Tamstos, pastangas iš Hanau, Kempteno ir Miun- K. 
išleidžiant šį leidinį. Neabejoti- icheno lietuvių krepšininkų, 
nai tai didelis įnašas mūsų spor- Rinktinę sudarė, berods, Pr, 
tinėn literatūron statistiniu at--Mažeika, kuris tuo metu gyve- 
žvilgiu. Ištisa eilė datų ir vardų i no Augsburge, dalinai pataria- 
ilgai bus prisiminimu tiems, ku- mas kitų asmenų. Prisimenu E. 
riuos tas tiesioginiai liečia, o Vengianską. kuris patarė įjungt 
jaunesnei kartai gal duos įkvė- Vyt. Grybaūską, nors jis buvo 
pimo. Tačiau, kur paliečiama numatytas ir kitoms varžyboms, 
statistika, reikia būti bent kiek1 Sąmoningai ar nesąmoningai 
atsargesniems, kad išvengti su- avi pavardės, kurias gerai pri- 
klaidinimų: įsimenu, sąstate praleistos: Vyt.

Ir Tamstos leidiny, norėčiau Grybausko, tuomet iš Miunche- 
^nanyt, kad nesąmoningai, sta- no, ir J. Paransevičiaus iš Ha- 
tistinių klaidų' neišvengta, bet į nau. Kas liečia rriane, nėra taip 
tik tas neklysta, kas nedaro. Ke- svarbu, nes buvau tik pakaitu, 
lėtas faktų klaidingai suminėti, bet Vyt. Grybauskui padaryta 
kuriuos norėčiau čia atitaisyti. 
Atmintis blunka, bet sunku už
miršti įvykius, su kuriais esi 
tiesioginiai susijęs.

Leidiny sakoma, kad^ 1945 m. 
rugpiūčio antroje pusėje, iš pa
jėgiausių krepšininkų, gyvenan
čių Vokietjoje, Kempteno sto
vykloje buvo sudaryta lietuvių 
krepšininkų rinktinė. Ji tų pa
čių metų rugsėjo 19-21 d.d. per 
I-ją Pabaltijo tautų olimpijadą 
Augsburge sėkmingai laimėjo 
Pabaltijo meisterio vardą ... 
Tuometinė lietuvių krepšinio 
rinktinę atstovavo: Norkus I, 
Norkus II, Duliūnas, Sventickas, 
Andrulis II ir Andrulis III.

Faktas yra, kad rinktinė ne-

vaistai Lietuvon!
BGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR 7

1 R«iykfte, tdefonuokite or atvykite poj mus. V<o* informacijoc vMM. **'

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., Itompoi'Lietuviu Hemus)

-TL L E F O N A S

£

didelė skriauda, nes jis buvo 
vienas iš komandos atramų. Pa
galiau, nėra svarbu, kiek kas 
įnešė komandos laimėjimui, nes 
komanda yra vienetas. Pravartu 
būtų, jei išviso pavardės mini
mos, minėti visas. Priešingu at
veju rašinys statistiniu požiūriu 
nustoja reikšmės.

Taip pat verta pastebėti, kad 
1947 metų krepšinio varžybų ga
lutinėj lentelėj praleista Kemp- 
teno GSK, kurioje tuo metu žai
dė ir keletas “Šarūno” žaidėjų. 
Kiek prisimenu, tos varžybos 
nebuvo užbaigtos dėl prasidėju
sios emigracijos, nes man iš
vykstant Kanadon Hanau “Per
kūnas” dar nebuvo žaidęs su 
Wiurzburgo “Vytim”, ir lentelė
je stovėjo antroje vietoje. Jei 
žaidynės buvo užbaigtos prie 
“žalio stalo”, vertėtų tai sumi
nėti, kaip suminėta Bavarijos 
pirmenybių užbaigimas.

Tikiu, kad savo pastabomis 
nieko neužgavau, ir bent dalinai 
prisidėjau prie skriaudos Vyt. 
Grybauskui atitaisymo.

Su pagarba
J. Paransevičius. .

1



Nr. |8 (484) TĖVIŠKAS ŽIBURIAI

V. VA SI S
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas t
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės stąt

* Oelewefe
$5.000 įmokėti, 7 kambariai su apšil
domu saules kamtanu, dupleksas, 2 
garažai, gražus, didelis Kernas.

Quebec - Bk^or
$6.000.įmokėti, I 1 kambarių, vande
niu gazu Šildomas, kvadratinis plo
nas, 2 vonios, 2 garažai, geros paja
mų narnos.

$8.500 jmeketi, 1J kambarių centri
nis planas, privatus įvaiiovimas, 4 
kambariai I ougšgtė, geras pajamų 
namas. -

Bbor . High Park Ave.
$26 500 prašoma kaina, 10 kamba
rių dupleksas, vandeniu alyva š.įdo
mus, garažas.

Perkant ar parduodant nuosavybes kreipkitės į
J. GUBĄ, tel. LE. 14605.

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

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

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

Sav. V. BLOCKIS

r

LE.4-360S

AUTOMOBILIU NAWU

6YYYUES PRANAS BARAUSKAS
NELAIMINGU t

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

-Poskolo 1 asm. iki S3.000. Paskolos, indėlio! ir gyvybė oodrausto.

Lenkų imperialistai Hamiltono į • • 9 7 9
CHCH-TV stotyje_____________ _ -

Lenkai savo imperialistinės Pa isekė
SS rpetriukas nemiega-Tėv“at-sapnna. Surasti jų spaudoje bei ciaMa nri^ iOVvtės ir Dradeda 
p.opagandos musų sostines Vii-: 
niaus ir ukrainiečių Lvivo link 
girdėti lenkiškose radijo va
landėlėse tuos propagandinius 

i išvedžiojimus mums jau nenau- 
jiena, bet labai nustebome, kad ' 
jie naudoja ir nelenkiškas TV i

Š.ai š.m. spalio 12 d. per Ha
miltono CHCH-TV, channel 11 
stotį, nuo 12.30 iki 1 vai. pus
valandyje “Polish - Canadian 
program” buvo rodomi Lenkijos1 — Ogi indėnai valdė kraštą,

• miestai. Jų tarpe kaip šiaurės nebuvo jokių mokesčių, nebuvo 
v žymus Lenkijos miestas mūsų 

sostii ė Vilnius ir Ukrainos L vi
vas. Ž.noma tokiam lenkiškam 
įžulumui nei lietuviai, nei uk
rainiečiai nega.ėjo pasilikti kur
tūs. Tuojau stočiai pasipylė laiš
kai ir telefoniniai protestai.
| VKLS-gos St. Catharines sky- 
]rius pasiuntė stoties vadovybei 
: raštą, kuriame te škiama nepa
sitenkinimo, kad ji leidžia savo 
Į stotį panaudoti lenkiško impe
rializmo propogandai. Laiške 

Į primenamos ir min. pirm. Chur-
“ chjllio pareiškimas 1943 m., kad

D. Britanijos vyriausybė po I 
Pasaulinio Karo Lenkijos oku
puotų žemių į rytus nuo Curzo- 
no linijos niekad Lenkijai nebu
vo pripažinusi.

Be to, St. Catharines lietuviai 
susirišo su vietos ukrainiečiais', 
kurie į tą akciją įtraukė; ir Wel-' 
lando ir kt. ukrainiečius. Ypa
tingai griežtai prieš tai pasisakė 
Tcro .to ukrainiečiai.

TV stotis dar niekam neatsa
kė, bet iš to vaisių turės būti. 

“1 Vienam hamiltoniečiui lietuviui1 
" pareiškus telefonu protestą, sto-;

ties vadovas pastebėjo, kad jems
’tuo reikalu daugiau yra skam-į 
binę ir ateityje jie turės tai ome- 
nyje. jd.

sisėda prie lovytės ir pradeda 
sekti pasaką. Pasakoja ilgai ir 

K pagaliau mutyla. Motina, atsar
giai pravėąusi duris į miegamą
ją Klausia :4

— Ar jau užmigo?
— Taip, mamyte, — atsiliepė 

patylomis iš po lovos galvutę 
iškišęs Petriukas.

Kai pionieriai apsigyveno 
Kanadoje

— Kas tada buvo?

skolų. Moterys padirbdavo vi
sus darbus.

— O ką pionieriai veikė?
— Jie suko galvas, ka.p page

rinti sistemą...
Mokykloje

— Jau penktą kartą šią sa
vaitę jūs ateinate į mokyklą ne- 
paruošęs pamokų. Turite ką į tai 
pasakyti? — klausia mokytojas.

— Taip, pone mokytojau, tu
riu. Esu labai patenkintas, kad

Knygyne
— Ar tunte anygą “Vyras — 

šeimos galva”?
— Prašau, pone, į antrąjį 

augštą. Tenai — pasukite į kai
rę — ir rasite mūsų knygyno at
skirą skyrių, kur parduodamos 
fantastinio turinio knygos,—in
formuoja pardavėja.
Kodėl Sovietų Sąjungoje geria f

Maskvos radijo komentatorius 
šitaip išaiškino girtuokliavimo 
plitimo priežastis:

—' Kai kapitalistiniuose kraš
tuose stumia į girtuokliavimą 
žiauri žmogaus eksploatacija, 
sunkios darbo sąlygos ir nedar
bo šmėkla,’ tai Sovietų Sąjungoj 
girtuokliavimo priežastimi yra 
laimingų piliečių neišsakomas 
gyvenimo džiaugsmas ir noras 
tinkamai atžymėti didžiuosius 
socialistinio gyved: mo laimėji
mus ...

SPORTAS
(Atkelta iš 8 psL) 

steigimą “Draugijos Ryšiams su
šiandien penktadienis, o rytoj - Tė^,ne„ ar ^tėtų kuriame
nebus pamokų...

’ z * *

Abiems blogai
nors Amerikos mieste surengti 
draugiškas rungtynes tarp JAV 

— Vargas man, —sako tėvas pabaltiečių rinktinės ir atvyku-
■ ..................... ....... tu_ šių is uzjuno brolių? Juk laikosenai matytam bičiuliui, 

riu keturias dukteris ir nei vie
no žento...

— O man, bičiuli, dar blogiau: 
turiu vieną dukterį, bet jau ke
turis žentus...

I

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

Dr. E. Zubrisnė
Dantų gydytoja*

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vaL v.
Šeštadieniais pagal susitarimą

DARBO VALANDOS:

Pirmadierfiais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vql. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. rvto uždoryra.

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

Telefonas LE. 2-8723

•

DĖMESIO! J DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Vyru ir motery riby 
siuvėjas

1113 Dundas St. W„ Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
isiuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

ED. KONDRATAS

1212 DUNDAS ST. W. - . TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čio pat galime užsisakyti laivams motorus bei jvoinus medžioklinius Šautuvus

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

tam turima, o pasisekimas taip 
pat būtų didelis.

Sov. Sąjungos lengvosios at
letikos rinktinėje rungtynėse su 
Vakarų Vokietija, buvo įtraukti 
ir du lietuviai: J. Pipynė ir B. 
Zalagaitytė. Visi sportininkai 
gyveno Miuncheno viešbuty ir,* 
kiek teko sužinoti, vienam ant
ram Vokietijos lietuviui teko su 
jais pasikalbėti. Tačiau gaila, 
kad prie mūsų pavergtos tautos 
atstovų prieita visiškai ne iš tos 
“pusės”, pasikarščiuota berei
kalingai ir pasikalbėjimas nu
trauktas.- Geriau buvo užleisti 
šias pareigas šios srities žinovui, 
o ne politikui... K. Baronas.

Apie Aldoną Kareckaitę, kuri' 
Budapešte įvykusiose šuolių į 
vandenį Europos pirmenybėse • 
iškovojo aukso medalį ir tapo j 
Europos čempione, rašo “So- 
vietskii Sport”. Jos tėvas esąs 
inžinierius statybininkas, kuris 

i ir plaukti Nemune ja išmokinęs. 
L Kasperiūnas, A. Milčius, K. Ramo- i Toliau ją treniravęs K. Smitas. . 

Glizickos, A. Vildė, V. Moizuk, ■ Tai pji tapusi Lietuvos mergai- ’ 
Braklys, P. Skilandiiūnas, J. Skilan- cių, o vėliau ir moterų grupių 

džiūnos, V. Skvireckas, M. Glen, Z. Ru- rekordininke. Studijuodama Kū 
binskas, S. Tolvoišo, P. Alkūnes, J-_C- no Kultūros Institute Maskvoje 

J. "Stankevičius, J. i U pasiekusi šuolyje j vandeni 
i sporto meisterio normą. Jos kar- 

_ . . , jera su Europos čempionatu dar
Lumbis, v. Lumbis, J. Genys, A. Mikš-. nesibaigsianti, mano to žurnalo 
?as, J. Kriaučeliūnas, S. Liaudinskas, t. ', „□„į.į.i.u .
-aoienis, L. Labuckas, B. Varys, A. Gri-i • - - >• . at
gutis, P. Kraujelis, J. Poulaitis, T. Im-i (E) Garsėjanti lietuvaite. Ali- 
orozas, A. Barkauskas, S. Vildis, J. cia Kaufmanaitė, komercinės į 
įtorčinskos, J. Jonaitis, J. Martičius, E.. gimnazijos moksleivė iš Santa 
Sakalauskas, J. Vabuoios, m. Zakorevi- Argentinos sporto konfede- 
"X/,0 RS” k»' aWtakont i namus į raci'"s 'lengvosios atletikos rung

Beržynų km. nu. Kybartu,'pats 7f
ar apie ji žinantieji prašomi at- j _ ' ~

į siliepti: J. Astas, 106 Eastbourne vo vardu širdingai dėkoju p. Bataičiui 
’ Ave, Hamilton, Ont. ’ . . - ” . .

aukas, o taip pat širdingai dėkoju vi- 
Benevlčius Bronius (Bjnaitis siems geros valios Sudburio apylinkės 

Bronius) ieškomas iŠ LetUVOS, lietuviams uz aukas, kurios rodo jų 
nrasomas atsil^nti šiuo adresu* nOfQ Prisideti nors mazo P’n,9<ne auko £ i i? nno n P iv m pavergtos tėvynės laisvinimui, nes tai
Žoiy F., 703 Queen St. W., To- yrQ aug§čiausias mūsų visų tikslas, 
ronto, Ont. 7 f

Tirana. — Albanijoje visi ko
munistų partijos nariai, neiš
skiriant net ministerių įpareigo
ti 1 mėnesį padirbėti fabrike 
kaip darbininkai. .

Otava. — Šių metų pirmame 
pusmety į Kanadą teatvyko tik 
7.7-14 imigrantai. Pernai tuo pat 
metu atvyko 182.416. į

Vašingtonas. — JAV “Žaliojoj 
Knygoj ” — pranašių j ų asmeny
bių sąraše — buv. prezidento ad
jutanto Adams jau nebėra. Vi
sus nustebino tai, kad apie jo 
atleidimą leidėjų žinota iš anks
to, nes knyga išėjo dar prieš jo 

tatėlldimą.

SUDBURY Ont
KLB SUDBURIO APYLINKĖJ TAUTOS

* FONDUI AUKOJO:
$11 — J.Remeikis;
$10 — J. Vaičeliūnas;
Po $5.50 — K. Rimos ir,J. Jasinskas;

! Po $5 — kun. A. Sabas, M. Pranc- 
kūnas, J. Žiūkas, M. Žemaitis, K. Ki- 
bickas, A. Kusinskis, V. Kapočius, K. 
Čipkus, J. Bataitis, K. Daunys, J. Mi
lašius, P. Venskevičius, S. Jackus;

Pp $4 — K. Balčiūnas, V. Stepšys ir 
J. Stankus;

*3.50 — K. Narbutas;
Po $3 — A. Raškevičrus, A. Indriu- 

laitis, P. Mazaitis, P. Semežys, J. Jako- 
onis, S. Krivickas, K. Tutinas, A. Staš

kevičius, A. Naudžiūnas, V. Skilan- 
jž ūnas, A. Savickas;

Po $2 — K. Sviežikas, L. Kulnis, J.
/e« .slovaitis, M. Antanaitis, V. Bružas, :

nas, J.
o

bulskis, J. Petrėnas, A. Lapienis, P. Gus- 
as, J. . Dženkaitis, 
/aliukas; .

Po $1 — A. Gaigalas, J. Lukšys, V. ! -
•—, ■ - - -. - -»■ - r j j

"as, J. Kriaučeliūnas, S. Liaudinskas, E. •

orozas, A. Barkauskas, S. Vildis, J čia Kaufmanaitė, komercinės

Paieškojimai
Jonas Astašauskas, kilęs is Į $224,50. Tokio suma Tautos Fondo At- 

igakotirio Sudbury. Tautos Fondo ir sa- 
' — - ». . «.« • irs . • * • j

už jo pastangas ir pasišventimą renkant 
aukas, o taip pat širdingai dėkoju vi- 

‘ . . r- .. • t - f - ,

lietuviams už aukas, kurios rodo jų

V. Vaidotas, TF Atst. Kanadoje pirm

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto. Tel. EM. 3-0984

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

tyrėse laimėjo pirmąsias ir ant
rąsias vietas bėgime ir šokime. 
Argentinos laikraščiai įsidėjo 
lietuvaitės atvaizdus.

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 

į tėvynę duodame 15% nuolaidą.
1438 DUNDAS ST. WEST.

prie Gladstone

Kas keliatės j kita 
bute ir norite p:ęio koina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-14?5 
BR. STONČIUS

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas 

459 BLOOiR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003
i

RCiuė: LE. 4-44SI

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir teita dienia is 
pagal susitarimg

1082 BLOOR W.z TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferin StJ

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIš
Greitos kuro-oiyyos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

PADAROMI 
minkšti baidai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus, 

taio aat išimu rašalo dėmes Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUKSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
aktų nervus, kuria daž 

na» sukelia gn?vos skaudėjimų ir rieA 
vingumą. Kalba stovų kalbamu
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

I 11 » « Ii—

VV. A. LEN CKI, B.A^ LJLJL 
Teisininkas —

Advokatas — Notaras

Į 100 AdrJnide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat

95 Roncesvalles Ave., Toronto
Telef. LE. 6-5613

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — 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

"ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 'vial. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347 , - -

■■■■!.............................   |l

TAISAU 
RADIO ir

TELEVIZIJOS
APARATUS

LE. 1-1602

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstylin
1618 BLOOR ST. W 

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

PIGIAUSI

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
, Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

A. STANČIKAS •

Norėdami turėti ištikimą .mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos "^pataisymo darbus.

Nauiu stabdžiu Mėfhr-as tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS »

High Park rajone '
2102 DUNDAS ST. W. Tel LE. 3-2220

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
, ■ ■. .. ...t -

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

televizijos ir r?dio aparatus 
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi. PATEFONUS.

J. &TANIONIS
Telefonas RU. 1-786L19 GLEN BELLE CRESC.

*

I

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

• Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

$14.75
$23.20

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

f prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel EM. 4-2715

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Out. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amt., tarpininkavimas 

veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir 1.1.

95 Mill Rd., Yongehurst P-O., Ont. 
Telefonas TU; 4-3986 

Richmond HtH

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje



Taip... Ir vėl praėjo metal MCNTREAL, Cue
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—Šį sekmadienį prasideda ad

ventas. Pamokslai kun. P. Ažu
balio. Pamaldų metu choras gie
dos naujai paruoštas lotyniškas 
Mišias.

— Nekalto Prasidėjimo Mari
jos šventės tridienis bus prave
damas gruodžio 5-8 d. vakarais. 
Susikaupimui ir išpažintims pa
kviestas svečias kunigas.

' — Šią savaitę lankome šiose 
gatvėse gyvenančius lietuvius: 
Barton, Bartlett, Westmoreland, 
Salem, Halėm, Essex, Emerson.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti par. klebonijoje; norintieji 
plotkeles pasiųsti artimiesiems 
paštu, gali jų gauti šį sekmadie
nį po pamaldų.

— Marijos vardo mergaičių 
šodafliėija gruodžio 8 d. švenčia 
dangiškosios Globėjos šventę: 
vakarinių pamaldų metu soda- 
Jietės dalyvauja rezervuotose 
vietose bažnyčioje ir priima šv. 
Komuniją. Sodalietės maloniai 
prašomos, šį sekmadienį po anks 
tyvųjų pamaldų susirinkti choro 
repeticijai pasiruošimui gruo
džio 8 d. ir Kalėdų repertuarui.

— Parapijos vaikučių lankan
čių viešąsias mokyklas tikybos 
pamoka įvyks šį sekmadienį po 
11 vai. pamaldų. Pirmą kartą 
kviečiami atsilankyti ir tėvai, 
kad bendrai būtų galima aptarti 
tolimesnį pamokų laiką.

— Parapijos choro ir jaunimo 
dramos būrelio uždaras pobūvis 
įvyks šį penktadienį parapijos 
salėje.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. rytą 
gedulingos pamaldos už pp. Ku
dirkų šeimos mirusius.

Religinis koncertas Šiluvės
garbei _ _ ov.

Gruodžio 14 d.,^ sekmadienį, 3 . i-nyniškose vaišėse buvo pagerb- 
vai. p.p. Toronto šv. Mykolo ka- i įas Prisikėlimo parapijos choras, 
tedroje įvyks Marijos 350 nietiį > Vaišėse atsilankė parapijos kie- 
apsireiskimo Šiluvoje jubilie-; įonas, choro globėjas T.. Rafa- 
japs proga religinės^muzikos ir ‘ėlis, svečia i iš “Varpo” choro su 

muz. S. Gaile^ičium bei seniū
nu A. Kuolu priešaky ir eilė ki
tų svečių.

Parapijos choras šiuo laiku 
ruošiasi Advento ir Kalėdų" lai
kui. Kviečiame naujų choristų. 
Jei kitaip iš anksto nepranešta, 
repeticijos yra 7.30 vai. vak., 
pirmadieniais — vyrams, trečia- 
deiniais — moterims.

— Prašome visų atkreipti dė
mesį į šiame puslapyje įdėtą at
skirą skelbimą apie Toronto jau
nųjų menininkų koncertą, kuris 
tus šį sekmadienį, lapkr. 30 d., 
6 vai. vak. Prisikėlimo par. sa
lėje. Pelną jaunimas skiria iš
dažyti Prisik. par. laikinąją baž-

Tėviškės Žiburių tradicinis 
balius įvyks sausio 31 d. Prisi-, 
kėlimo par. salėje. Ruošiama 
nauja smagi programa.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, Ka

riuomenės šventės proga, šv. Mi
šiose ir pamoksluose buvo pri
siminti Lietuvos savanoriai, par 
tizanai, kariai, šauliai ir visi ty
lūs kovotojai, žuvę už tautos 
laisvę. Po šv. Mišių buvo da
roma speciali rinkliava užjūry 
likusiems savanoriams invali
dams sušelpti.

— Vėlinių novenos Mišios lai
komos kasdieną 8 vai. ryto.

— Rožančius šį šeštadienį ry
te nebus kalbamas.

— Kitą savaitę lankysime pa
rapijiečius gyvenančius sekan
čiose gatvėse: Close, Dunn, Co
wan, Spencer, Elm. Gr., Tyndal, 
Gwynne, Seaford, Maple Gr., 
Delaney, Mechanic, Atkin ir Fi
sher.

— Parapijos adventinio susi
kaupimo savaitė prasidės gruo
džio 7 d. ir baigsis gruodžio .14 
d. Rytais ir vakarais pamokslus 
sakys vienuolis marijonas Tėy- 
Viktoras Rimšelis. Iš anksto vi
sus kviečiame savo laiką taip 
sutvarkyti, kad susikaupime 
dalyvautume kiek galima gau
siau.

— Dar kartą kreipiamės į mie
ląsias motinas, kurių vaikučiai 
lanko Pirmos Komunijos ir ka
techetines pamokas, ateiti sek
madienių rytais pagelbėti pa
ruošti vaikučių pusryčiukų. La
bai nepatogu matyti šį visų mo
tinų darbą užkrautą ant kelių, 
visą laiką tų pačių motinų.

— Praėjusį šeštadienį, chorų 
globėjos šv. Cecilijos dieną šei-

giesmių koncertas. Koncerte da
lyvaus vargonų virtuozas muz. 
Zenonas Nomeika iš Ročesterio, 
solo giesmes išpildys solistai 
ir chorai.- Šį didingą Marijos gar 
bei ir adventinio susikaupimo 
religipį koncertą rengia Kat.Fe- 
deracijos Toronto skyrius. Įžan
gos žodį tars prel. P. Marcinkus. 
Kadangi į koncertą bus kvie
čiama daug kanadiečių svečių, 
būtų labai gera, kad visa Toron
to lietuvių visuomenė ir apylin
kių lietuviai gausiai jame .daly
vautų.

Atvyksta teatras “Aukuras” 
Už dviejų savaičių Toronto 

lietuviai turės gražią progą pa- v. - ___ ...
sidžiaugti gražiu scenos veikalu nyci?- Paremkime $į jų uzsimo- 
“Inspektorius ateina”, kurį su-1 .įimą savo auka ir paskatinkime 
vaidins Hamiltono dramos teat- jaunuosius menininkus į dar 
ras “Aukuras”, vadovaujamas j stropesni darhą savo gausiu at- 
aktorės Elenos Dauguvietytės -: silankymu. Svečiai bus kukliai 
Kudabienės. Veikalo turinys vra';Pav,aisinti Paciu- Jaunųjų meni- 
pamokinantis - iš pedagogų j n’nkli ir;JM. mamyčių paruostais 

• gyvenimo, persunktas lengvu f skanumynais. .
humoru. Veikalas Toronte sta- L“ Naujųjų Me tų sutikimas 
’.omas gruodžio 6 d., šeštadienį.! Prisikėlimo par. saleje siais mę- 

- į tais bus rengiamas panašioje 
formoje, kaip ir praėjusiais, nes 
ji visuotiniu įsitikinimu pasiro
dė' esanti gražiausia ir patogiau
sia. Taigi ir šiais metais, kartą 
nusipirkus bilietą. įėjimas, sko
ningai paruošti valgiai, visi gė
rimai. balionai, kepuraitės ir kt. 
bus veltui. Bilietų kainos salėje 
paliekamos tos pačios — $7.50 
vienam asmeniui, bet kavinėje 
sumažinamos — $6 vienam as
meniui. Bilietai bus pradedami 
pardavinėti kitą šeštadienį, gruo 
džio 6 d. po pietų Prisik. parap. 
klebonijoje. Visos’ vietos bus re
zervuotos. Kiekvienas bilietas 
turės būti iš anksto apmokėtas, 
ir pinigai nebebus grąžinami. 
Naujų Metų sutikimą rengia 
Prisik. par. komitetas.

Prisikėlimo par. salėje. Vakaro 
rengėjas. Toronto lietuvių “Ca
ritas”, suskubęs anksčiau gra
žiai užsirekomenduoti kultūri
niais parengimais, ir šiuo kartu 
tikiėi malonaus visų tautiečių 
dėmesio ir gausaus atsilankymo 
į vaidinimą.

A A. Aleksas Steponavičius 
lapkrič'o 21 d. naktį, Port Cre
dit, Ont, mirė širdies priepuoliu. 
Buvo gimęs 1910 m. kovo 26 d. 
Šiaulių apskr. Nuo 1932 m. tar
navo Lietuvos kariuomenėje 
liktiniu puskarininkiu 8 pėsti
ninkų Kauno Kunigaikščio Vai
doto pulke iki bolševikai jį lik
vidavo. Palaidotas lapkričio 25 
d. Springbrook - Clarkson kapi
nėse. G.

Jau laikas pratęsti
savo laikraščio prenumeratą!

SKAITYTOJŲ PATOGUMUI talpiname šią užsakymo formą 
Ją iškirpę, užpildykite ir su mokesčiu pasiųskite TŽ adminisra- 
ei jai: 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont

Prašau pratęsti mano "TŽ” prenumeratą sekantiems 
metams:.
Prenumeratoriaus ;

Pavardė, vardas ....... .......... ................................................
Adresas ................ ................:.......... . .................. ,...........

Kartu užsakau “TŽ kaip dovaną:
Gavėjo

Pavardė, vardas ....... ............
Adresas ........    *.

Siunčiu už prenumeratą $............
Auka $............

Viso $ ............
(Grynais, čekiu, perlaida) (pabraukti)

Data ...................... ........ ........ ........
Parašas.

PASTABA: TŽ prenumerata visome pasaulyje tik $5 mėtoms. Pinigus gerinusio 
siųsti perlaido (Money Order).

seserų pinti 40 vaikų. Taip pat salė —

Tradicini pobūvi
KURiS ĮVYKS Š.M. LAPKRIČIO 29 D„ ŠEŠTAD1ENJ, T. LIETUVIŲ NAMUOSE.

Ir kur čia žmogus nebeisi, jei kiekvienais metais varpiečiai šį savo pobūvį 
daro įvairesnį ir skirtingesnį už buvusius prieš tai. Kur nepasisuksi — 
bufetas, kur nepažiūrėsi — gražumėlis. O mūzifcaf d patarnavimo mauda-‘ 
gumas! Taip! Lieka tiktai įsigyti pakvietimą už dolerį ir kvoterį, kuriais 
yra apsirūpinę varpiečiai, ir sulaukus lapkričio 29 d. žengti į Toronto 
Lietuvių Namus, kurių durys bus plačiai atvertos jau nuo 7 vai. vakaro!

.*

Šio mėn. 29 d. ROYAL YORK VIEŠBUČIO Ball Room salėje 
įvyks šauniausias, šio šokių sezono

Metinis" V yčio” balius
Gros Benny Ferry orkestras, 

prię stalų patarnaus viešbučio kelneriai, 
. - bus vertinga loterija..

Stalus,' kurių skaičius ribotas, galima .užsisakyti 
; Das p. Gvildiėnę tėl. AT. 2-5995.

Visus maloniai, kviečia Sporto Klubas “Vytis”.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 29 d., 7.30 v. v.
PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE

PRIEŠADVENTINIS KAUKIŲ BALIUS
Meninėje programos dalyje bus 20 min. filmas iš Aušros veiklos, 

stovyklų ir Prisikėlimo parapijos penkmečio šventės. .
Trys geriausios kaukės bus premijuojamos. Veiks pilnas bufetas, 

loterija ir kitos įvairenybės. Šokiams gros “CUBANA”.
Toronto ir apylinkės visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti ir 
paremti mūsų sportuojantį jaunimą. Šiame sezone Aušros 10 ko
mandų (8 krepšinio ir;2 stalo teniso) reprezentuoja lietuvius To
ron to miesto lygosė. < - ą- j

' ' P. P. S. K. Aušrą.

Prisikėlimo parapijos salėje |

lapkričio 30 dieną, sekmadienį, 6 val/yak.

Mi$i| 
jaunas 
talentas 
šoky 
ir 

cmuzikoj

Jonės Kvietytės
išraiškos šokio šokėjos

Danutės Rautinš
fortepijono studijos auklėtiniai

VAKARO AUKOS SKIRIAMOS PRISIKĖLIMO PARAPIJAI

sveniuumo iškilmes Įvyks lap
kričio 30 d., 1450 de Seve.gątvė, 
šia tvarka: 4 vai. p.p. ’šventini
mo apeigos ir palaiminimas švč, 
Sakramentu. 5 vaL p.p. vakarie
nė Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Visa lietuviška visuomenė 
šviečiama dalyvauti. , 4

Metinę vakarienę ruošia šv. 
□nos Pašalpinė Moterų Draugi
ja šį'sekmadienį, lapkričio 29 d., 
ja šį šeštadienį^ lapkričio 29 d. 
7 vai. vak. šv. Kazimiero para
pijos salėje, 3426 Parthenais St. 
Bilietas suaugus.ems $150, vai
kams 75 et.

Vakarienę ruošia patyrusios 
šeimininkės, bus labai įvairi ir 
turtinga loterija.

”NP seserų vienuolyno 
pašventinimas

Šiandien Montrealis gali di- 
'džldOtiS“Tiauju, beveik baigtu 
lietuvių pastatu — Nekalto Pra
sidėjimo. seselių vieuolynu, iš
augusiu prieš pat Aušros Vartų 
bažnyčią, De, Bevę gatvėj^ «. J

Nekalto Prasidėjimo seserys 
Montrealį pasiekė prieš .penkis 
metus. Pasiryžusidš^dirotj tik 
lietuviams ir išs|u^jS^usiost vi-

yra.suprojektuotas ir pastatytas . 
lietuvio architekto V> Zūbo. Ar- 
chit. V. Zūbas gyvena Montrea- 
ly nuo 1949 m. Savo studijas pra 
dėjo Kaune, VD un-te 1£39 m., 
atvykęs Montrealin jas tęsė ir 
1957 m. išlaikė nustatytus egza
minus McGill un-te prie “Royal 
Institut of British Architects”.

“Litas” auga. “Lito” narių 
skaičius prašoko 400 ir indėliai 
$200.000. (Šių metų lapkričio 25 
d. buvo $205.000). Keturiasde
šimtasis narys buvo Zigmas Ba
rysas, sveikiname ji. Taipgi Li
tas pradėjo išdavinėti hipotekos 
paskolas, (morgičius) ir narių 
gyvybės draudimas pakeltas iki 
$2.000. Reiškia, jei narys miršta, 
ar tampa visiškai nedarbingas 
ir turi pasidėjęs $2 000, tai jo įpė 
diniai gauna $4.000. Draudimas 
veikia sekančiai: pinigams įdė
tiems prieš sueinant 55 metus 
draudimas veikia 190^r,tayp 55 
ir 60 mėtų — 75%. tarp 60 ir 65 

tarp 65 ir JO jn. — 
25^., Narys Įsfpjes po '70' metų 
amžaus trrba už pinigus įneštus 
pd šio; amžiaus draudimo nebe
gauna. - Tai reiškia, jog norint 
tbrėti pilną draudimą reikia 
stengtis pinigus įdėti i “Ltią”. 
prieš sueinant 55 m. amž.

D. Jurkus, “L'to” vedėjas.
“Lito” draudimo pažymėsimai 

jau išsiuntinėti v’sierrs nariams, 
kurių pavardės or a sic’ėda rai
dėmis A. B. C. Č, D. E ir F. Jei 
kas jų negavo, prašomi skam
binti “Lito” sekretoriui P. Ru- 
dinskv.i, tel. HU. 1-2957 arba

i Lapkričio 30 d. .4 vai. p.p. visi ^eiptis į “Litą” darbo valan- 
montrealiečiąi kviečiami daly- ! domis nvo 10 30 1^1 /vak sek- 
vauiL^ėkaUi^įĖį’ąsįdėjimo sese- • padieniais. . j . , . 
ru vienuolyno ir darželio pa- tnesti savo naujus adresus ir ki- 
šventiriime. Ta proga visi sve-j!us narius, kurie yra neseniai 
č ai galės apžiūrėti iir pasigėrėti i luos pakeitę ir dar bankui ne- 
šiuo nauju lietuvybės židiniu.:

Būtų gera, kad tai būtų proga

želį, tikėdamos, kad''tilp daūgia- 
sia galės pasinaudoti Mbritrealid 
Letuviai.

Pradžioj įsigijo dviejų butų 
namą Cote St. Paul daly, ne’oli 
A V bažnyčios. Privatus namas 
negalėjo patenkinti nei vienuo
lyno, nei darželio reikalavimų. 
Seselės jausdamos plačią darbo 
dirvą Montrealy, mėgina tvir- 
č.au ir pastoviau įsikurti. Jau 
nuo šio mėnesio pradžios jos gy
vena savam vienuolyno name.

’ . Moksleivių at-kų
gimnazistų susirinkimas sau- __ . .. - - . -
kiamas šį sekmadienį, lapkričio ir kiękveinam Montreal.o_ hetu- 
30 d- 4 vai. p.p. Prisikėlimo par. jviuį pagalvoti, kuo jis gali ateiti 

. muzikos studijoje. Įdomią pa- ; seselėms talkon ir tai konkrečiai 
skaita apie modernųjį meną 1 parodyti. Vien tik seselių pasi- 
skaitys dail. T. Valius. Kviečia- Hirhti tiv
mi dalyvauti ir at-kai mokslei
viai. . Valdyba.

‘ Jaunesniųjų mergaičių at-kių
• susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 30 d., 4 vai. p.p. Pri
sikėlimo par. artistų patalpose, 

i Narių dalyvavimas būtinas.

ryžimų ir troškimo .dirbti tik 
1 etuviams nepakanka.. Reikia, 
kad ir mūsų lietuvių šeimos su
prastų ir įvertintų, kiek daug 
paramos jos gali susilaukti iš se
selių. Yra svarbu, kad ir Mont- 
realy būtų sutelktas Seselių Rė
mėjų būrelis; kuris galėtų mė
ginti joms įvairiais būdais pa- 

i Kviečiami ir svečiai nuo 10-13 • dėti. ; - a • ’
! metų. ! Ta pačia proga norisi nors

: trumpai apibūdinti, kaip šis 
: Šv. Jono Kr. parapijos kny- | naujaS pastatas atrodo. Tai gra- 
gyne (941 Dundas St. W.) gali_>žus trijų augštu namas, kuriame 
ma gauti visų naujausių knygų gali gyventi 12 seserų. Yra dvi 

!ir žurnalų. Neseniai gauta: J--klasės darželiui, galinčios tal- 
; Prunskio “Rinktinės mintys”, S.! ••*■ • --
Maugham “Dažytas vualis”, J. 4
Švaisto “Trys žodžiai”, kun. J. Toronto gyventojų skaičius 
Danieliaus

Organizacijų registracija į Dail. Pautieniaus meno
Pagal Bendruomenės statutą paroda, virš ’ “T2”, susilaukė 

Apylinkių Tarybą sudaro 25 gražaus pasisekimo. Per pirmas 
rinkti atstovai ir registruotų or- į dvi- dienas buvo keli šimtai lan- 
ganizacijų atstovai. Iki šiol yra j kytojų, kurių tarpe PLB Val- 
užsiregistravę apyl. valdyboje ’ ’ 
šios organizacijos; SLA 286 kuo
pa, socialdemokratų s-ga, Liet. 
Evang. Malonės parap.. LKat. 
•Moterų D-jos šv. Jono Kr. par. 
skyrius ir Prisikėlimo par skyr., 
Šaulių klubąg, Sporto klubas 
“Vytis”, fVdrpix” choras ir Sava- 
nofįlį^ būrėjų S-ga. ?
' Lapkričio 30 d- įvyks Apylin
kės Tarybos posėdis, todėl val
dyba kviečia ir kitas organizaci- 
ias įsiregistruoti ir dalyvauti 
B-nės reikalų sprendime.

Apyl. v-ba.
“Dainos” grupės susirinkimas 

įvyks šį sekmadieni, lapkričio 
30 d., 3 vai. p.p. pas narę Kybar
tienę, 36 Varsity Rd. (Baby 
Point pakalnėje). Narės prašo
mos tnešti į susirinkimą turimus 
fantus gruodžio 12 d. Lietuvių 
Namuose rengiamai arbatėlei - 
loterijai. Valdyba.

I! Inžinierių - architektų 
I • suvažiavimas
I Lapkričio 28-30 d. vyksta jubi- 
I lieiinis lietuvių inžinierių ir ar- 
I chitektų (PL1AS ir ALIAS) su- 
I važiavimas Baltimorėje. į kurį 
I; kviečiami atvykti ir Kanados 
I lietuviai inžinieriai ir aręhitek- 
l’tai. Smulkesnių žinių salima 
I ’gauti pas inž. J. Sliži. tel. LE 

1-8760. PLIAS Toronto sk.
Yra laiškas iš Lietuvos, rašy

tas Kolytienės Adelės iš Šėtos 
siunčiamas Pranui Žiogui, 941 
Dundas St W., Toronto, Ont 

Atsiimti TŽ administracijoje.

Amžinas gyveni
mas”. Didelis pasirinkimas kny
gų jaunimui, maldaknygių, ro- 
jžančių ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių švenčių ir kitomis pro
gomis. '■

Knygynas atviras sekmadie
niais pamaldų metu. Greitai iš
pildomi užsakymai paštu.
Išnuomojami 3 komb. ir virtuvė ll-me 
augšte arba 2 kamb. ir virtuvė su bal
dais suaugusią šeimai. Yra garažas. 
Bloor-Symington rajone. Tel. LE.2-6922.

Išnuomojamos butas 3 arba 2 kamba- 
i rioi ir virtuvė/ be baldų. 62 Kenneth 
Ave. Tel. RO. 9-5866.

per metus tepakilo vos 48.256 ir. 
paskutiniais statistikos biurio 
duomenimis- jų dabar'yra 1.429. 
031. Montrealis dabar turi 
1.595.327 gyv.

•pranešę.
Naujieji draudimai yra. raus

vos soalvos. Senuosius — žalios 
spalvos draudimus prašome su
naikinti.

Naujieji draudimai skiriasi 
nuo senųjų tuo, kad mirties at- 

■ vė4u nario įpėdiniams turima 
indėlių “Lite” suma išmokama 
dviguba iki $2.000. Senasis drau
dimas galiojo tik. iki $L000.

“Lito” sekretorius.
Jaukus pobūvis. Lapkričio 22 , 

d. KLK Mbp D-jos Montrealio \ 
skyriaus suruošta vakarienė - 
balius nepasižymėjo svečių dau
gumu, tačiau ats'Hhkiusiųjų ne 
apvylė. Vakarienė buvo gausi ir 
skoninga, aptarnavimas kruopš
tus ir paslaugus, kas - mūsų mb- 

į leris išskiria iš visų kitų rengė- 
jų, o orkestras skambus ir di
namiškas. Susirinkusi publika, 
kurios buvo apie šimtas^ jaukiai 
ir kultūringai linksminosi, ne- 
užmiršdama duoti., prideramą 
vietą mūsų spalvingosioms liau
dies dainoms, kurių nemaža bu
vo išdainuota. • . i

dybos pirm. J. Matulionis, daili
ninkai T. Valius ir J.Bakis ir kt.

Dailininkas gavo- kelis užsa
kymus. Paroda šią savaitę atda
ra nuo 5-8 vai. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 10'vai. ryto. 
Uždaroma sekmadienį, lapkričio 
30 d. 7 vai. vak.
'Iš Toronto paroda keliama į 

Montrealį, o vėliau dail. J. Pau- 
tieniaus kūrinius gal turės pro
gos pamatyti;ir Hamiltono lie 
tuviai. V. A.

Ekskursija į Detroitą
Lapkričio 28-30 d.d. Detroite 

vyksta Amerikos lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavimas. 
Organizuojama ekskursija iš To
ronto. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į studentę Matuliony- 
tę — LE. 2-0248.

išnuomo jamas f rentinis kambarys su ga
ražu. Tel. LE. 6-7435.

Išnuomojami 2 komb. ir virtuvė šeimai 
su vaikais. LE. 3-7308.

Išnuomojomos 1 kamb. I augšte netoli 
High Park. Galima virti. RO. 2-4960.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte su baldais ar bė baldų. Bloor - 
Dundas rajone. Tel. LE. 6-0911.

Išnuomojamos 6 kambarių naujas mo
derniškos namas arti Jane - Bloor. Tuo
jau galima užimti. Tel. RO. 7-3219, 
skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kamb. ir virtuvė I augš
te. 170 Beaconsfield. Tel. LE. 4-9745.

: PIGIAI PARDUODAMA sofa ?r fotelis. 
Skambinti HO. 3-5493.

Sveč'ai iš JAV
Ši šeštadienį į Torontą atvyks

ta FASKo pirm. dr. Alg. Nasvy- 
tis ir atsilankys sporto klubo į 
Vytis ruošiamam baliuje Roval' 
York viešbutyje. Be to, šiame 
bali&jė dar tikimasi VtisiHiūkti 
svečių iš Detroito.

>■ Šiam baliui dar y^a. Ūkusiu 
stalų; kuriuos galima uzsh 
per p. Gvildiėnę (ž. skelbimą). ‘

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosniais Įstatyti ir visų 

rūiiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Baldu pervežimas Toronte ir tolimom h 
dtstendįomis. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real) r Londono, V^mdsorę, Hiamdtong,

__ , TEL. LE.4-1403
TORONTO

^į. 2/ North Bay, Sambūry ir kitur, 
sakyti 30 qfwson St. til. i

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vaL vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška .
......................... . i ............. .i..... , .r.

1212 Dundas St. W. Tel. EE. 2-9547
• J. BERŽINSKAS 

Užsakymai oriimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITAS"

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

“LITAS” veikia sekmadieniais J1-1 vai. p. p. Aušros Vartų
• parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkrliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

A L 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

> ■ 1 ‘ , s
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“Hardware” krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metų, gerame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $5Č.OOO visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir. pastatu. įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras mergišius.

$36.000. įmokėti $10.000. Moderniškas pastatas, 
(arp gerų rezidenc. namų. Moderniškas, privatus

urės rajone, 
įvažiavimas.

kambarių, 2 vo-

ARDAVIMLH.


