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Savas laikraštis
Kai imame laikraštį į rankas, mes nei nepagalvojame, kaip 

jis atsiranda, kiek kaikam tenka rūpintis, kad jis pasirodytų, kad 
pasirodytų reguliariai, kaip skirta, ir kad jame būtų šio-to pa
siskaityti, kad iš kiekvieno jo numerio sužinotume ką nors nau
jo ir t.t. Mūsų lietuviškosios spaudos sąlygos toli gražu ne tokios, 
kaip šio krašto didžiosios spaudos. Beveik visa šio kontinento 
spauda yra pagrįsta bizniu. Didžiųjų laikraščių ir žurnalų tira
žai čia siekia šimtus tūkstančių egzempliorių, jų leidyklos yra 

. milžiniškos įmonės su šimtais ir tūkstančiais tarnautojų bei di
džiuliais brangiai apmoksimų bendradarbių pulkais vietoje ir 
tolimuose pasaulio užkampiuose. Mūsiškė spauda turi apsieiti 
su kukliausiomis techniškomis priemonėmis ir su minimalinėm 
darbo jėgom. Jos ištekliai neleidžia netik turėti samdomų bend
radarbių, bet dažnai net atlyginti geros valios žmonėms išlaidas, 
jų padaromas patarnaujant laikraščiui ar tai žinių pasiunčiant 
ar jo platinimu pasirūpinant. Skaitytojai apie tai, turbūt, retai 
kada tepagalvoja, tad tikrai verta tą prisiminti baigiantis me
tams, kai leidėjai paskelbia laikraščio platinimo vajų, turintį už
tikrinti laikraščio normalų ėjimą sekančiais metais.

“Tėviškės Žiburių” leidėjai kaip tik dabar paskelbė laikraš
čio platinimo vajų, skirdami tam du mėnesius — gruodį ir sausį. 
Pagalvokime apie tai. Prisiminkime, juk tai mūsų savas laikraš
tis. Jis ne toks storas, kaip čionykščiai dienraščiai, tačiau juk 
jame mes atrandame daug daugiau mus lietuvius dominančių 
žinių, negu keliose dešimtyse puslapių tų komercinių didžiųjų 
laikraščių. Nes tai mūsų lietuviškas laikraštis, kurio žvilgsnis 
nukreiptas į lietuviškąją'visuomenę ir lietuvišką gyvenimą. Pa
galvokime ar nepajustume didelės tuštumos, jei tas laikraštis 
imtų air nebepasirodytų? Juk tuojau pajustume. Tad ar tikrai 
dabar nedera kiekvienam prisidėti prie sukūrimo laikraščiui tik
resnės bazės? Prašoma gi labai mažo dalyko — tik rūpestingai 
apsimokėti prenumeratos mokestį, jei kas gali užprenumeruoti 
jį dar kaip dovaną savo bičiuliui arba vargšui lietuviui seneliui 
ar kokiam invalidui vienišam, kuriam lietuviškas žodis visa pa
guoda ir stiprybė. Administracija visada turi nemažai tokių 
vargšų adresų, bet nepajėgia visiems veltui siuntinėti. Ir dar 
vienas nedidelis prašymas. Kiekvienas mes turime bičiulių, su
tinkame žmonių, kurie “TZ” gal dar neskaito. Pakalbinkime juos. 
Argi yra žmonių, kurie čia Kanadoje, ar JAV gyvendami nepa
jėgtų jo užsiprenumeruoti? Juk tai nekainuoja nei 50 centų mė
nesiui! Jei kiekvienas dabartinis prenumeratorius surastų tik 
dar po vieną naują skaitytoją, mūsų laikraščio leidimo sąlygos 

-iymiai.pagei’ėtw.<J^^up~xnedžiaginių, išteklių. piiklftPSO-ir. laik
raščio ' tobuli mm 4 galimybės, jo didinimas ir puošnesnis leidi
mas. Taigi visa tai yra skaitytojų ir laikraščio bičiuliu rankose. 
Redakcija ir leidėjai be visų skaitytojų ir visos lietuviškosios pa
galbos jokių kalnų nenuvėrs. Juos turime visi bendromis jėgo
mis versti. Po truputį kiekvienas prisidėti.

Du vajaus mėnesiai tenebus tik leidėjų rūpesčių mėnesiai. 
Nepamirškime to reikalo nei vienas. O vaisiai tikrai visus pra
džiugins. A

Lietuvių pagrindinės teisės
i

Tarptautinio politinio žaidimo ALMAUS,.
entuziastai neatsidžiaugė pra-; mūsų bendrabarbio Niujorke 
ėjusios savaitės įvykiais — ne- • 
buvo dienos, kad sovietų diplo- paskutiniųjų vedamųjų įtikinė- 
matija netrenktų smūgio po jo, jog “KremMus meluoja” iš- 
smūgio. Vašingtone vadovybės dėstydamas, kokiais būdais Mas 
biurokratiškas bukumas leido 
skambias antraštes “Kitais me
tais ginklavimuisi milijardu dau 
giau”, o NBC TV programoj, 
šeštadienio vakarą, hydroatomi- 
nės “Atlaso” rokietos kurso že
mėlapy taikiniu buvo... Mask-

Savaitės įvykiai
gedijos jau išviso nelietė. Šią 
politiką pranašavo W. Lippman. 
Esą, tik tokiu atveju Maskva 
“suteiktų” lenkams, balkanams 
savivaldą”.

Reikalaukime pagrindinių 
. teisių
Niujorke stiprėjo “kultūrinių 

ryšių” šalininkų būrys. Šia te
ma toks žurnalas ruošėsi leisti 
specialų numerį ir jau buvo pla
nuojama “kultūriniams ryšiams 
su Lietuva” draugijos susirin
kimas, su įvairių sričių specia
listų pranešimais. Buvo akcen
tuojama šio judėjimo apolitinės į . . _ . _
kultūrinės veiklos aspektai,: nors ir nemaną paitraukti iš v. iki 4 d. streiką, kuris palies 63 
“kultūra” suprantant pradines Berlyno, tačiau, jei reikės, kai-, kraštus. Streikininkai yra pasi- 
pastangas reikalauti iš galybių 
pagrindinių žmogaus teisių lie
tuviams tėvynėje.

Sovietų pasiūlymas padaryti vakarų Berlyną laisvu miestu, 
globojamu Jungt. Tautų, tebėra studijuojamas JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybių. Pasak Prancūzijos užsienio r. ministeri
jos, reikalas yra rimtas ir reikalingas rūpestingo dėmesio. Jis yra 
rimtas pevien todėl, kad kėsinasi į ligšiolinę teisinę Berlyno būk
lę, bet ypač dėlto, kad pajudina visos Vokietijos suvienijimą ir ei
lę- su tuo susijusių problemų, galinčių sukelti pavojingą įtampą 
jautriausioj Europos daly, kur pasibaigęs karas ikišiol dar neat
nešė taikos-Gen de Gaulle, po susitikimo su kancleriu Bad Kreuz- 
nache, kur svarstė ūkinius abiejų kraštų reikalus, pareiškė rem
siąs v. Berlyno išlaikymą Feder. Vokietijos respublikoj, tačiau 
iš spaudos pranešimų matyti, kad prancūzai yra linkę kalbėtis su 
sovietais dėl naujos Berlyno padėties. Kategoriškus pareiškimus 
davinėjęs JAV užs. r. min. Dul- •------ -------- ---------- -------------- -
les prasitarė, kad vakariečiai,: ration, paskelbė nuo gruodžio 1

kvos valdovai išvedė rusus į da
bartinę pasaulio galybę.

Egoistinės politikos vaisiai
Prieš 40 metų (lapkr. 1918) 

prez. W. Wilson nepasisekus už- 
megsti su sovietais«draugystę, 
prieš 25 metus Litvinovas “biz- 

va. Tuo tarpu Maskva kas va- niu” suvyliojo prez. F. D. Roo- 
landą kartojo kaip labai ji trokš- seveltą pripažinti sovietinę vais
tą taikos. Kai Maskya išsišauku- tybę. Ateities istorikai neabejo
si Gomulką planavo ėjimus tinai minės šias datas, aiškinda- 
Berlyne, Niujorko spauda tepa-.mi kaip Vakarai kasė kitiems, 
jėgė pykti ant Gomulkos už “ne paskui patys, įgriuvo į duobę, 
drau^škus” pareiškimus Nikitai Tai kas, kad Icaikurie spaudoj 
paskelbus gudriai psichologiškai 
suformuluotą Berlyno ultimatu
mą..-

Jei Pabaltijo tautų atžvilgiu 
Valstybės Departamentas nesą
moningai talkininkavo Maskvai 
įgalindamas pabaltiečių tautų 
“smegenų perplovimą”, Berlyno 
2 milijonų gyventojų atžvilgiu 
V. Depart, kalbėtoias mokė, jog 
“JAV-bės negalės leisti, kad jie 
patektų į priešišką dominaci- 
ją ...” Vašingtone aidėjo gandai, 
kad kariškiai reikalaują rodyti 
jėgą — siųsti tankus ir naikinto
jus prieš rytų vokiečius (tuomi 
įgalinant Maskvos troškimą JA 
V-bių suniudvmą su jų nepati
kimu satelitu). Kitą dieną skai- 
tėm. jog Vašingtone “dėkingai 
atsidusę”, kad sovietai atidėję: 
galutinį ąprendima net, šešiems ■ . T ~ ,
mėnesiams!-/I j ■ ... -.—r-. -

Net šiandien, po Pabąltfio Va-iįini1^F.iJsi^^y^o ^nti’1 atžvilgiais'’ tarnas' "Tietuvius i šaukiama 47 didžiųjų viršūnių ‘nis sąjūdis (MRP) 44, 
--- --------- --m.-. ka” ši pabaitijo tra-l reprezentuoti asmuo. I konferencija, o gruodžio 16-18 i 40. radikalsociahstai

ryžę priversti laivų bendroves 
registruoti laivus savo kraštuo
se. Dabar esą 1500 laivų, regist
ruotų svetimuose kraštuose — 
Panamoj, Kosta-Rica, Hondūre, 
Liberijoj. Tuo būdu laivų savi
ninkai išvengią mokesčių bei 
darbo įstatymų, o minėtųjų ir 
kt. kraštų fiktyvinis laivynas 
sudaro trečią savo didumu vi
same pasaulyje. Pirmą vietą už- 

per 6 mėn., priešingu atveju susi ima JAV prekybos laivynas su 
lauksią nemalonių pasekmių. 25 mil. tonų talpos. Dalis JAV 
Vakarinio Berlyno burmistras į savininkų registruoja savo lai-

Komunistai pralaimėjo

bėsią ir su .R. Vokietijos vyriau
sybe dėl transporto per jos teri
toriją kaip su sovietų agentu.dabar ginčijo Steve:isoną. kad 

“Sovietijos jau? nebegalima nu
trinti”. Bet tai buvo tik kitas 
balsas tvruose. Jau ir didieji JA 
V-bių kapital stai, Eatonu pra
dedant, reikalavo vyriausybę 
“daryti su rusais biznį”: pra
džiai, pr. savaitę.. DOW Co. nu
pirko už $13 590 000 sovietinio 
benzino, kai pačiose JAV to ben
zino nebuvo kur dėti, mat, sovie
tų kaina buvo-7 et. už galioną 
pigesnė. Sovietų ekonominę 
ofenzyvą, siekiant sužlugdyti į— ---------- « -------------- x , ... - t
egoistinę “free enterprise” sis- nė, apimanti 60 pasaulio valsty- ^ad sovietų planas siekia prary-: .....
tema, sekė anglosaksu-rusu “kul biu. pradėjo vaju, kad Jungtinės: ti laisvąjį Berlyną, ragino vaka- \ Prancūzijoj įvyko antro rato 
tūriniu ryšiu” direktoriaus Mas- Taftos ši įstatymą (kuris būtų | “ecius nesutikti ir išeiti pries rinkimai į parlamentą. Juos su k 
kvoi pačio Yuri Žukov Vilniaus baze ir lietuviu tautos buičiai sovietus su naujais pasiūlymais, didele persvara laimėjo desmio- 
Ratomskio boso, “draugiškas vi- užtikrinti) kuo greičiausiai pra- Kancl. Adenauer užtikrino ber- sios partijos. Daugiausia atsto- 
t- vestų Nujorke buvo manančių ilymecius, kad vakariečiai sąjun-jvų pravedė naujosios respubli-

kad Pasaulio Lietuviu Bendruo-1 gminkai neapleis laisvojo Berly-jkos -unija, vadovaujama infor- 
R* Nixo- menė šiuo reikalu susisiektu su po. Per tuos 6 mėn. jie pasiryžę macijos m.inisteno J. Soustelle.

Netrukus sueina 10 metu kaip Tai esą nereiškia tos vyriausy-
* . rm -r> .i ___ ! hoc nrinp7)nimn P VnkiAtnns;bės pripažinimo. R. Vokietijos 

premjeras tuo apsidžiaugė ir pa
reiškė, kad tokios derybos reikš
tų automatinį pripažinimą. Pa
starojo manymu, sovietų planas 
reiškiąs didelę nuolaidą vaka
riečiams, kurie turį priimti jį

pasirašyta JT Pagrindinių Žmo- į 
gaus teisių Deklaracija. Deja, 
iki šiol vyriausybė vengė susi
rišti realiais, konkrečiais susi
tarimais. Net JT speciali komisi
ja. kurios pareiga yra paruošti 
šiuo reikalu konkretų projektą, 
užtikrinti žmonijos civilines, po
litines, ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises, mažai tenuvei-: .
k-p Rpncimomp- Brandt, aiškiai matydamas,. vus kitose valstybėse.
_ - ___ i.--  i Ir a d ROvipt.ii nlanas sipkia nrarv- ■ Knmunicfai nralai

zitas” JAV-se.
“Atsipalaidaviuo” politika
JAV-biu vice prez. č

l keisti “išlais-
Z v Ct U v) 1 gcTI 1 IZeLCl JVo "VtriiLx Ll, tvtl- ♦ \ i L7 ' * • ' -y
rioj turėti atstovauti visais Imui- Girdėti baisų, kad būsianti. somi ukinirikąi

šingtone ignoruotų 1944-1951 m. 
“nacionalistų” neramumų, po 
Lenkijos ir Vengrijos Įvykių, po 
pgšternakiŠ''o judėjimo p^č^oje 
sovietijoje JAV lyg neturėjo po
zityvios politikos Sovietuos tau- . 
tų atžvilgiu. NYTimes viename

KAS NAUJO KANADOJE7
sinuomojusi butą ir nesumokė
jusi dalies nuomos $15. Namų 
savininkas, nesant nuomininkų - 
tėvų amier sukrovė jų daiktus ir 
vaikus — jų buvo net 11 — sunk 
vežimin ir išgabeho: daiktus į 
sandėlį, vaikus į Toronto miesto 
labdaros įstaigą.

♦ *
Teismas nubaudė du Northern 

Ontario Natural Gas b-vės di-

Sąjūdis už himną “O Canada” nentams — 5c/c išlaidų, imant vi- 
gyvėja. Vietose, kur jis dar nėra duekį. Toronte pvz. vieno abo- 
giedamas. pradedama reikalauti nento linijai tarifas pakeltas : 
jį Įvesti. Toronto sporto stadijo-. $5.45-$5.55 mėn., dviejų abonen- 
rie Maple Leaf Gardens, kur su-’ tų linijai $4.25-$4.50; verslo te
sirenka didelės masės žiūrovų,: lefonai $14.60-$16.25; prideda- 
pradedaht žaidynes ' yra gieda-' miems verslo telefonams $7.60 - 
mas tiktai “God save the. $8.10. 
Queen”. Native sons of Canada ■ * *
organizacija grasina vėl pike-. Važiavimo greitis kaikuriais 
tuoti stadijoną, jeigu jo vadovy-■ Ontario prov. plentais už dviejų j 
bė neįves šalia karalienės him-1 mėn.' bus padidintas iki 60 mylių .rektorius už viešą platinimą ak- 
no ir “O Canada”. j į vai. — pareiškė susisiekimo‘eijų-šėrų be atitinkamos provin-

* * ■ min. Cass. Dabartinė greičio ri- ■ cinės komisijos leidimo, po $500,
Karalienės himnas “God save i ba yra 50 ir 55-60 mylių kaiku- o b-vę — $150.

the Queen” yra valstybinis Ka-: riose sekcijose plentų 400 ir 401. f __ ________
nados himnas — pareiškė imi- i Nauja 60 mylių riba būsianti tai ■ u-a v pttttc at 
gracijos ministerė Faircloųgh koma kontroliuojamiems plen- Ą- KAM. flJLb AL.1SK&A 
Toronte. “O Canada” esanti gra--jtams kaip 401 ir kaikuriems Pu9.sir^ie^ slinuS10 Praeiy- 
ži daina, ir esą truputį juokinga 
ją laikyti valstybės himnu. Šį 
reikalą demokratinėj santvarkoj 
esą nustato daugumos priimti įs- 
statymai, kurių reikią laikytis ir 
himno atveju.

koma kontroliuojamiems plen
Kovoje su girtavimu sovietuose

(konferencija, o gruodžio 16-18140, radikalsocialistai 13, krikšč. 
d. įvyks Atlanto Sąjungos užs.; demokratai 13, komunistai 10, . 
r. ministerių posėdis, kur taipgi | įviarios kairiųjų partijos 10, 

’ bus svarstomas sovietų planas.: įvairios dešiniųjų partijos 27. 
' Ryšium su juo būsiąs svarsto-' Naujame parlamente bus 546 
mas V. Vokietijos ir centrinės į nariai, kurių'tarpe 71 atstovas 
Europos saugumas. Prez. Eisen-Jš užjūrio kraštų, Alžerijos ir 
howeris iš savo pusės užtikrino, Saharos. Daugiausia pralaimėjo 

i kad JAV neatsisakysiančios sa- komunistai; 1946 m. jie turėjo 
laisvajam ! 174 atstovus, paskutiniame par

lamente—149. Nepraėjo net bu
vęs komunistų parlamentinės 
grupės vadas j/Duclos, nors par 
tijos gen. sekretorius Thorez iš
rinktas. Imant balsų skaičių, 
visdėlto komunistai, kad ir pra
radę apie 1,5 mil. balsų, surin
ko apie 20% balsų. Jų pralaimė
jimą ypač nulėmė nauja siste- 

lija su 2 mil. gyv. ir Sudanas su ■ ma, pagal kurią išrinktu laiko- 
3.650.000 gyv. Madagaskaras, i mas rinkiminės apylinkės atsto- 
Mauretanija, Chad, Gabonja,' vas, gavęs absoliutinę arba pa- 
Vidurio Kongas pasiskelbė au-• prastą daugumą balsų, 
tonominiais vienetais anksčiau. į - -—-

Nustebino britus ir prancūzus “TĖVIŠKES ŽIBURIU”
Ganos ir Gvinėjos planas susi- * KALĖDINIS NR

į Jieną Jede™cinę ‘ r?s- i išeis gruodžio 19 d., kad spėtų 
j publiką. Gana, buv. britų kolo- iekti skaitytojus prieš Kalė- 
: nija, tapo nepriklausoma 1957 diena
I m. kovo mėn., o Gvinėja, buv. <jruo<iž‘io i5.2o d. savaitėje 
prancūzų kolonija, 1958 m. spa- skajtytojai numerio negaus. Jei 

A • . • . . i kas turėtu kokiu pranešimu
gyventojų, antroji - 2.261.875. skirtų gručdžio 20-21 d. savait- 

;Tai primena Egipto-Syrijos fe- eaiiuj čanie parengimus, susi-

vo įsipareigojimų 
Berlynui.

Afrika bunda
I Naujajai Prancūzijos konstitu- 
; cijai davus teisę kolonijoms ap- 
i sispręsti, 17 kolonijų pareiškė 
: būsiančios autonominiais viene- 
I tais Prancūzijos bendruomenėj. 
Praėjusią savaitę tai padarė Va
karų Afrikos kolonijos: Senega-

KALĖDINIS NR.

Gruodžio 15-20 d. savaitėjedvieju linijų plentams. IS1 šeštadienį. Pastaruoju metu ,
★ ★ jis gyveno pas vienuoles Port-!

fan S^^yS^i^'į Ka- ;k: 1894 m^gegužės 5 d. Mokslus Sovietu rykštė-girtavimas, chuliganizmas
narine vvriaiiRvbe kad ši isileis-! ėjo Marijampolės gimn, Seinų: v — — _OT.. -
fu ii vnlVanadon’ 1950 m ’iis at-.kunigų seminarijoj ir Petrapilio I Sovietuose per 41 metus tiek specialią miliciją, kurios patiki-: deraciją, kuri Afrikoj tebera 
vvkn Kanadnn kain išvietintas I dvas‘ akademijoj. Kunigu įšven- i Įsigalėjo girtavimas, chuliganiz- ■ mi nariai kovotų prieš girtavi- laikoma sektinu pavyzdžiu. Ga-
ašmuo buvo paskelbtas ducha- tintas 1917 m. Bažnytinių'teisių J mas, vogimas, nepasitikėjimas, imą bei palaikytų viešąją tvarką i nos-Gvmejos federacija turi bu-
hnrn d’vaciniii vadu bet 1952 m daktaro laipsnį gavo Romoje 'kad naujasis Chruščiovo septyn-1įtikinimu ir, jei reikia, jėga. dar patvirtinta abiejų kraštų 
išvyko Urugvajun, ’ kur gyvena 1923 m. Profesoriavo V^kavūs- metis planas jau plačiu mastu j Komjaunimo organizacijai įsa- Par^^ britui

XnXkohr.ru įminė ir <io kun. seminarijoj 1924-1944 paskeloe kovą toms ydoms. Pa- kyta organizuoti darbo brigadas Klausymas omų n prancūzų
11 C? Cl 1 G t- lt- Cl U C. Ild O v) I Lt 1 LA U t-. II A W • .... • W • • .1* . . . . « • Lx z-v n, 1 Z nn zlmlr+nr,

vyko Kanadon kaip išvietintas
Gelcžinkeliečių streikas, turė

jęs prasidėti gruodžio 1 d., at
šauktas. Nejudėjimo geležinke
liečių unijos po ištisus metus 
trukusių derybų pagaliau susi
tarė su CNR ir CPR bendrovė
mis dėl atlyginimo. Pradžioje 
jos prašė pakelti valandinį at
lyginimą 35 et., bet po taikina
mosios komisijos ir feder. vy
riausybės pastangų nusileido iki 
14 et. Naujai pasirašyta sutartis 
galioja iki 19559 m., o atlygini
mo pakėlimas skaitomas nuo 
1958 m. sausio 1 d. Streiko buvo 
išvengta ypač dėlto, kad feder. 
vyriausybė patvirtino transpor
to komisijos siūlymą patenkinti 
geležinkelio b-vių prašymą pa
kelti prekinių siuntų tarifus 17 

nors buvo prašyta 19%. Ge- 
’ežinkeliečių unijos išsikovojo 
apie $50 mil. Girdėti, kad už me- 
tių pasibaigus šiai darbo sutar
čiai, bus pateikti reikalavimai I Teismas nubaudė $800 namu 
vėl pakelti atlyginimą. (savininką iš Whitby, Ont, už

* * į prievartinį iškraustymą nuomi-
Telefono tarifus nuo gruodžio'ninku šeimos. Pastaroji buvo iš- 

1 d. feder. vyriausybė leido pa
kelti Ontario ir Quebeco prov. j “ 
atmesdama 46 savivaldybių ir 
kitų provincinių • vyriausybių i 
protestus. Bell b-vei tai duos1 
$17 mil. naujų pajamų, o abo- _

borų dvasiniu vadu, bet 1952 m 
išvyko Urugvajun, kur gyvena 
nedidelė duchaborų grupė, ir 
ten apsigyveno netekdamas tei
sių Kanadoj kaip imigrantas. 
Kanados duchaborų grupė “lais
vės sūnūs” yra pasišovę kraus
tytis į Sibirą ir yra sudarę są
rašą virš 2.000 asmenų, norinčių 
išvykti. Kanados vyriausybė su
tinka finansuoti jų išsikėlimą, 
ieigų jie atsižadės Kanados pi- 
lietybės ir gaus formalų sovietų 
pareiškimą apie jų priėmimą. 
Ikšiol Kanodos vyriausybė tokio 
pareiškimo nėra gavusi. Mano
ma, kad Sorokin nori paveikti 
savo pavaldinius, kad pakeistų 
savo planus, susitaikytų su Ka
nados vyriausybe arba keltųsi 
Urugvajun. Jo intencijos nėra 
paaiškėjusios.

nuo 1930 m. kartu eidamas čioj kompartijoj prasidėjo vajus I Įmonėse ir kolchozuose, kurios bendruomenei. Galimas daiktas, 
vyskupijos kurijos oficiolo pa- prieš nepatikimus narius, per rengtų darbo spartos varžybas v*sa Vakarų Afrika pasuks vie- 
reigas. Yra parašęs: Civilinė san kuriuos slapti partijos planai ir rūpintųsi padorumu. Tuo bū- nos federacijos linkme, 
tuoka. Marijos žodis, Fatimoje. i bei nutarimai pasiekia viešumą.“ 
Apsaugok Aukščiausias — mal- Skelbiama nauja kova prieš už- 
daknvgę; išvertęs — encikliką sienio agentus, kurie įsigauną į 
Krikščioniškoji moterystė. Su kompartijos narių tarpą. Darbi- šiuo keliu ateisiąs naujas sovie- j tional Transport Workers Fede- 
prel. Bartkumi yra paruošęs • ninku unijoms, kurias valdo tinis žmogus, kurio padorus ei- ■ 
stambią knygą Dievas ir žmo- j kompartija. įsakyta organizuoti gesys padarysiąs valstybę nerei-1 
gus. - miestuose ir pramonės srityse | kalinga. Septynmetis Chruščio-į

i m,,

du kompartija nori sudrausmin
ti savo krašto piliečius ir pasiek- , ,„M. „„mm,,
ti “grynąjį komunizmą”. Esą čių tarptautinei unijai Interna-

Pasaulinis streikas
7 mil. darbininkų, priklausan-

galiui (apie parengimus, susi
rinkimus ir pan.), prašome pri
siųsti savaitę anksčiau — iki se
kančio pirmadienio, gruodžio 8 
d. ryto.

Pokalėdinis numeris išeis 
gruodžio 29 d., pirmadienį, kad 
bent torontiškius skaitytojus 
pasiektų dar prieš Naujus Me
tus. Jam visokią medžiagą pra
šome siųsti iki gruodžio 26 d. 
Smulkios žinutės į Toronto kro 
niką dar galės patekti ir gautos 
pirmadienio rytą.

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Kanados Lietuvių Bendruo- į 

menės III-sios Krašto Tarybos ■ 
III-sios sesijos suvažiavimas 
įvyks šį savaitgalį, gruodžio 6 ir 
7 d.d. Toronte, Ont, Prisikėlimo 
parapijos muzikos salėje, įėji
mas 32 Rusholme Park Cres.

Valdyba ‘siūlo suvažiavimui 
sekančiu dienotvarkę:

1. Atidarymas,
2. Invokacija,

Lietuviams brangiausia dovana - 
savas laikraštis arba knyga

3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymai,
5. Sveikinimai,

Pranešimai:
a) Krašto Valdybos,
b) Kitų organų,
c) Apylinkių.
Diskusijos dėl pranešimų, 
Sąmatos priėmimas,

9 Centro organu rinkimai.
10. Rezoliucijų ir s 

priėmimas.
11. Sumanymai ir pastabos.
12. Uždarymas. •
Registracija 9 vai. ryto, posė

džiu pradžia 10 vai. ryto.
KLB Krašto Valdyba.

6.

8.

vo planas, siekias padidinti ga-i „
mvba 80^, esą eina šia linkme.: Tarptautine Kanados radijo 

■ ‘ * - - -i tarnyba buvo įsteigta 1945 m.
dar W. L. Mackenzie King val
džios. Per savo siųstuvus ji siun 
čia kasdien programas 16 sveti
mų kalbų ir Veikia 14 vai. Dalis 
jos programų yra perduodamos 
britų BBC trumpų bangų tarny
bos ir Kanados karinio siųstuvo 
Europoje ir pasiekia 85 kraštus.

(Programose figūruoja daugiau-

Tam pajungta dabar visa sovie
tinė propoganda, reikalaujanti 
visus žengti į galutinę komuniz
mo pergalę ir smerkianti neno
rinčius kopti į statųjį kalną. De
ja, komunizmo botagas, varąs į 
tą kalną, i tą roių per .40 metų 
tesusilaukė priešingų vaisių.

Kanados tarptautinė radijo tarnyba
metų veikia du 50 k v. siųstuvai 
Tarpt, tarnybos programos gir 
dimos N. Zelandijoj, P. Amer 
koj ir V. Europoj. Jos girdimo 
ir už gelež. uždangos. Tai liud5 
ja įvairūs atbėgėliai ir diplome 
tiniai atstovai. Iš Lenkijos atei
na ir raštiškų atsiliepimų. Kan
čios tautinės tremtinių grupė 
išskyrus ukrainiečius, lenku-, 
čekus ir rusus, tarpt, radijo tar 
nyba negali naudotis. O ir tockana£TC’gyv^imaagaLėšas'kurios naudojasi, turi taikyti .’ 

britu spauaa jav sėkmingai is- duoda valdžia $1.500.000 - $1.750.! prie bendros Kanados politiko” 
000 kasmet, šiais metais Tarpt. Pvz. ukrainiečių skyriaus vedė SXTJfi w rnvul? k ą’ 1 radii° tarnyba nori sustiprinti j ju yra neukrainietis L. Carrol 

' y ' stoties galingumą ir prašo vy- Chipman. Visos tarnybos vedA
Roma. — Po naujų rinkimų riausybę duoti $4 mil. dviem jas yra Ch. Delafield,_o jos bū” 

visame Amerikos kontinente yra naujiems 100 kilovatų siųstu-j 
17 kardinolų. vam Sackville, N.B., kur jau 13 ‘

sveikinimu sovietai, rašo amerikiečių ir 
' britų spauda. JAV sėkmingai is-

ju yra neukrainietis L. Carro)

tinė yra Montrealy CBC patai 
pose.

XnXkohr.ru
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Marija advento laukime

nuo pastarojo karo. Jo įkyrios 
pasėkos šiandieną tebejaučia
mos. Nūdieną jos padidina poli
tinį tragiškumą, kuris buvo bu
kų protų sukurtas. Tragiška, 
kai veik pusė Europos atžymėta 
vergystės ženklu. Tragiška, kad 
iš pavergtųjų, bet norinčių lais
vai gyventi tyčiojasi ne tik pa-

Prieš penkiasdešimt metų — ta, ir joks blogio šešėlis josios 
1908 m. Kalėdų dieną per pašau- nelydėjo. Bet kodėl jai padaryta 
lį nuskrido baisioji žinia apie šitoji išimtis? Kadangi Dievas 
žemės drebėjimą Mesinoje. Ke- j išsirinko ją savo Sūnaus motina, 
liolika sekundžių — ir praban- Dieviškosios Apvaizdos surėdy- 
giškas prekybos miestas virto tame plane nuodėmingosios žmo 
griuvėsiais. 80.000 žmonių mir- nijos Atpirkėjas turėjo gimti iš

' tįs nusinešė į anapus. Kur tik ką 
JsioYejft, puošnūs didingi rūmai

" giraėjbsi ^įėtų' krašto vaikų 
'pęk.aįti ^rykšUvimai, staiga už- 

’ viešpatavo’ šaltoji tyla. Mačiu
sieji įvykio vietą- nerado žodžių 
šitam apokaliptiniam reginiui 
nusakyti.

Bet kartu lankytojus stebino, 
kad šitos baisios katastrofos liko 
nepaliesta viena mūro kolona 
su Marijos Nekalto Prasidėjimo 
stovyla. Dvylikos žvaigždžių 
vainikas tebepuošė jos galvą, po 
kojų tebegulėjo mėnulis, o ji pa- 

’ ti išskėstomis rankomis lyg ir 
meldėsi už po griuvėsiais pakas- 
tus vaikus. Vienas iš likusiųjų, 
nuostabos ir dėkingumo pagau
tas, ant kolonos užrašė: “Tegy-

• vuoja Marija!”.
-o- ■■

» Su Mesinos žemės drebėjimu
• galime palyginti pirmųjų tėvų 

nupuolimą. Adomo ir Ievos nu
sikaltimas sukrėtė visą žmoni
ją. Kiekvienas jųjų palikuonis 
tapo nuodėmės auka. Žmogiš-

nekaltumu pasipuošusios Moti-
-o-

nos.
Lengva suprasti, kodėl Baž

nyčia nuo pat advento pradžios 
iki Kalėdų vigilijos nuolatos 
kreipia tikinčiųjų akis j Mariją. 
Josios motiniškame laukime ji 
mato įsiasmeninusį didįjį žmo
nijos ilgesį. Kas kitas iš mirtin- 
gųių galėjo labiau laukti ir 
ruoštis Atpirkėjo atėjimui, jei 
ne jojo Motina? Štai kodėl šito 
meto bažnytinė liturgija yra lyg 
nesiliaujanti maldų, simfonija į 
Atpirkėjo Motiną. Marialinį pa
maldumą žadina taip pat šito 
laikotarpio šventės: Marijos Ne
kaltas Prasidėjimas ir metų ket
virčio liturgija, kur minimas 
Angelo Apsireiškimas ir Mari- 
još Apsilankymas. Viduramžiais* 
šito ketvirčio trečiadienis buvo 
ypač populiariai švenčiamas. To 
pėdsakus galime dar ir šiandien 
užtikti Olandijoje, Flandrijoje ir 
kaikuriose Vokietijos vietovėse, 
kur yra išlikęs paprotys pami-

koji prigimtis buvo mirtinai pa- .nė^i Angelo Apreiškimą specialia 
protas aptemdytas, ais- 1mišių Lturgija.žeista, ;

■ ros atžabotos. Ne siela, bet kū
nas užviešpatavo žmogų.

To pasėkoje mirtį nešantis 
blogis diena iš dienos vis labiau 
plėtėsi ir didėjo. Kaino žmogžu
dystę sekė , tautažudystės-karai. 
Lameko dvipatystė atidarė du
ris į pasileidimą, kuris laikui bė
gant virto visuotina paleistu
vyste. Atsisakę paklusti įstaty
mams, žmonės ’nutarė nebegar
binti ir savo Įstatymdavio. Ant 
altoriaus Užkėlė Dievo vieton 
savo ranlkemis nutašytus stabus. 
Matydamas didėjant žmonių

Feliksas Jucevičius.

bylų. . ' .b.-
Vokietija buvo padalinta į ke

turias sritis. Kiekivenoje gyven
tojai turį tomis pat teisėmis 
naudotis. Naciai persekiojami ir 
jiems įvesti ypatingi teismai, kai 
komunistai naudojasi lygiomis 
teisėmis, o ypač rytinėje Vokie
tijoj. Įmonių griovimas ir 25% 

vergėjai, bet ir tariamos laisvės vakarinės Vokietijos įmonių 
ir laisvinimo politikos atstovai, įrengimų pasiuntimas Rusijon 
kurie dedasi nepaprastais didvy- gerokai patalkininkavo spartin- 
riais vapalioti: išauš diena, kai ti jos apsiginklavimą. Ūkiniai 
ir pavergtieji bus laisvi. Tragiš- stambesni vienetai Vokietijoje 
ka, kai vakariečių protui apte- (išdraskyti, kad patalkininkavus 
mus buvo tautos dalytos ir net į amerikiečiams kapitalistams ir 
sostinės rėžiais išskirstytos. Di- Į ypač Rusijos valstybiniam ka- 
delio džiaugsmo būta vakarie- 
č!uose, kai Maskva rankos mos
telėjimu atsisakė sklypo Austri
joje ir kaikada buvusioje links
mojoje Vienoje. Iš padalytųjų 
sostinių teliko Berlynas.

POTSDAM
1945 m. liepos 25 d. prasidėjo 

Trumano, Stalino ir Churchil- 
lio pasitarimai žinomuose Cae- 
cilienhofo rūmuose. Churchill 
turėjo laimės netrukus, liepos 28 
d., pasitraukti iš pasitarimų, 
konservatoriams rinkimus pra
laimėjus ir savo vietą užleisti 
darbiečiui Attlee. Veik tolygios 
vertės “nuojautos politikos” 
meistras, kaip ir Hitler, nepa-: 
dėjo parašo po gėdinga sutarti
mi.

Potsdamo susitarimas nepa
prastai patarnavo rusams ir ame 
rikiečiams kapitalistams, kurie 
pasižymėjo akulos apetitu dras
kyti vokiečių ūkį ir grobti. Pots
damo susitarimas palaimino ru
sų grobimo politiką, tačiau ne
sudarė viešo skydo amerikiečių 
kapitalistams, kurie dar ir šian-

p.talizmui.
Berlynas, atsidūręs rytinėje 

Vokietijoje, buvo taip pat pada
lytas į keturius sklypus, kurių 
pats didžiausia atiteko Rusijai.

I

gėsi laikytis nuošaliau, kiek il
giau vokiečių žemėje likti ir 
bent *miško ten prisikirsti. •

Iki vakariečiai posėdžiavo, ta
rėsi ir nesutarę naujus posė
džius pradėjo, rusai ėmė veikti. 
1948 m. birželio mėn. pradėtas 
Berlyno užsklendimas. Jis bu-. ........ - _
vo galutinė priemonė atsiker-, vienoje kolonijoje negauta nęi 
syti už anglosaksų valdomų vo-1 Yieno. daiktelio. Geriau į. garbi- 
kiečių sričių suliejimą. Savojoje išmesiu, bet neselpsiu len-

VERTĖTy IŠSIAIŠKINTI
Vilniaus Krašto L. S-gos St.’pasistatę sau namelius, puikiai 

Catharines sk. valdyba, viešu ’ gyvena, besikasdami po Lietu
vos valstybės pamatais.

Tuo tarpu, Vilniaus krašto lie
tuvis, kovodamas už savo tikro
sios žemės laisvę, už tai, kad bai
gęs gimnaziją ir neturėdamas 
galimybių patekti ne tik į minis
teriją, bet ir paprasčiausio sar
go vietą, už tai kad negalėdamas 
pasistatyti namelių šiltų ir gra
žių Žaliakalnyje, bet kaime, ei
damas nuo namo prie namo, mo
kė lietuviškai skaityti, o naktį 
atsigulęs ant paprasto suolo ir 
užsiklojęs kailiniais išsimiegoda
vo — už tai jis šiandien vadina
mas “lenku”...

Nežinau, gal tas žeminimas 
paliko dėl jo neturto, bet galin
gos dvasios, gal tas žeminimas 
(ir atsiprašau — pravardžiavi
mas) paliko kaip susipykimo 
keiksmas ... Nežinau, tačiau ga
liu pasakyti, kad jis yra labai 
skaudus tiems žmonėms, kurie 
yra dėl lietuvybės pergyvenę ar
timųjų mirtį kalėjimuose, paju
tę lenkų lazdą ant savo pečių. 
Ir ne iš vieno Vilniaus krašto 
lietuvio gausite tą patį atsaky
mą: norėdamas įsigyti amžiną 
priešą — pavadink vilnietį len
ku! Tai yra teisybė.

Be abejo, Vilniaus krašto lie
tuvybės palaikyme, dideliu 
veiksnių buvo čia pat, tik už de
markacijos linijos, laisvoji Lie
tuva ir jos brolių ir sesių mate
rialinė ir moralinė parama. Ir 
šiandieną ši parama turi eiti iš 
š,o kontinento lietuvių, mūsų 
broliams Lenkijoje ir Suvalkų 
trikampyje. Ką reiškia papras
čiausias siuntinys, tas gali pasa
kyti, kas jį yra pasiuntęs ir ga
vęs padėkos laišką: jis yra netik 
Suvalkų trikampio lietuvio fizi
nių jėgų palaikymo dalelė, bet 
kartu ir dvasinio, lietuviškos šir
dies plakimo gaivintojas. Di
džiuojamės, kad šiandieną Su
valkų trikampyje priskaitoma 
per 20 tūkst. lietuvių, didžiuo
jamės, kad lietuviai išlaiko sa
vo tautybę, kovoja už lietuvišką 
žodį bažnyčioje, mokykloje ir įs
taigoje. Padėkime jiems. Gal 
kiek ir juokingai atrodys, tačiau 
pasakysiu, kad siuntiniai pade
da ir atlietuvinti sulenkėjusius 
mūsų tautiečius. Turiu du laiš
kus (vieną, kaip įrodymą, per- 
siunčiau BALFui), kuriuose vie
no Lietuvių D-jos Punske val
dybos risfrip prierašuose sakoma, 
kad XY šeimos anksčiau namuo
se kalbėjusios lenkiškai, tačiau 
dabar vaikai lanko lietuviškas 
mokyklas, dalyvauja chore, vaL 
dina lietuviškuose spektakliuo
se. Ko mums daugiau reikia?

atsišaukimu kreipėsi į Niagaros 
pusiasalio lietuvius, prašydama 
Suvalkų trikampio lietuvius pa
remti dėvėtais rūbais. Negalin
tiems pašto išlaidų apmokėti, 
valdyba sutiko tai pati atlikti.

Vienas vilnietis veikėjas štai 
rašo, kad Niagaros pusiasalio

komanų!” — buvo atsakyta.
Dėl tų “lenkomanų” norėčiau 

ilgiau sustoti, išsiaiškinti, nes šis 
vardas tremtyje vilniečius lietu
vius lydi (panašiai kaip M. Lie
tuvos “vokietininkų”) jau ketu- 
rioliką metų. Gal ir ne iš blogos 
valios, nes juk ir toje pačioje 
buv. nepriklausomoje Lietuvoje 
daugelis galvojo, fcad Vilniaus 
krašte gyventa tik žydų, rusų ir 
gudų, o mūsų tautiečių reiKtų 
ieškoti su žvake rankose. Ta
čiau užmirštama, kad. paskuti
niame Lenkijos gyventojų sura
šyme prieš karą, jos ribose ofi
cialiai rasta per 100 tūkstančių 
lietuvių. Ir tą skaičių reiktų 
bent penkis kartus padidinti, ži
nant tas sąlygas, kuriose vilnie
čiams teko gyventi: beraštis, 
nors pasisakęs esąs lietuvis, už
rašomas buvo lenku, arba gar
siu “tuteišu”. Iki Bocianskio re
presijų Vilniaus krašte veikė dvi 
lietuviškos gimnazijos, per pen
ki šimtai mokyklų, skaityklų, 
įvairios organizacijos. O juk tie 
pastatai nestovėjo tušti — jie 
buvo perpildyti lietuviško jau
nimo, kuris, išskyrus lenkų kal
bą, istoriją ir geografiją, visa 

Chruščiov paskelbia, kad kitą mokėsi gimtąja kalba. Ir 
esanti nesąmonė kalbėti apiė vo- jeigu atsimename dar neprikl. 
kiečių susijungimą. Esą vakarie- j Lietuvos laikus ir ten atsilan- 
č.ams sulaužius Potsdamo susi- Į kiusias ekskursijas iš okupuoto 
tarimą jie negalį palikti Berlyne mūsų krašto (sportininkų, skau- 
vien tik teisėmis naudotis. Ber- tų, studentų), matėme, kaip 
lynas paskelbiamas sostine ryti- gražiai vilniečiai kalbėjo lietu-

srityje, ganėtinai ištuštintoje 
“reparacijų” sąskaiton, rusai su
kuria patariamąją ūkinę komi
siją. Vadinamoje santarvinin
kų priežiūros taryboje svarsty
ti ne tik Berlyno, bet ir bendrai 
Vokietijos reikalai. Rusai ėmė 
vakariečius kaltinti, kad jie ne
silaiko ankstesnio susitarimo. 
Kovo mėn. marš. Sokolovskij 
pasitraukia iš tarnybos. Berlyno

Knas turėjo pradėtas ^trukdyti. Va-
„{„i I karieciai eme skubėti vakarineskomendantą, kurie visi sudarė 

priežiūros tarybą ne tik vieš
patauti Berlyne, bet ir spręsti 
kitus politinius klausimus. Su
tarimas neilgai tęsėsi.

-UŽSKLENDIMAS
Klaidinga būtų tvirtinti, kad 

laikinieji valdovai Vokietijoj bū 
tų pasižymėję pavyzdinga tvar
ka, tarpusavio sutarimu ir atei
ties numatymu. Amerikiečiai 
pirmiausiai pradėjo pabusti ir 
rimčiau vertinti padėtį. Neleng
va jiems buvo susitarti su ang
lais, kurie siekė pirmavimo Eu
ropos likutyje ir prancūzais, ku
rie nuogąstavo, kad vokiečiai 
gali pakeisti prancūzų svorį Eu
ropoje. Pasitarimuose amerikie
čiai ieškojo rinkų gerybių per
tekliui. Jos surastos Marshall 
planą bevykdant;. Anglija rūpi
nosi strategine įtaka Europoje, 
Prancūzija visais reikalais sten-

Vokietijos vyriausybę sudaryti. 
Amerikiečiai stvėrėsi organizuo
ti tiekimą oru. Iki 1949 m. gegu
žės 12 d. t.y. varžymų pabaigos 
padaryta 196.000 skridimų ir per 
vežta arti 1,6 mil. tonų gėrybių. 
Berlyno užsklendimas baigtas, 
kai vakarinės Vokietijos konsti
tucija buvo priimta.

1949 m. sukurta vakarinė Vo
kietija. Penkiems mėnesiams 
praslinkus atsiranda ir rytinė. 
Vokiečių apjungimas jau anuo
met buvo nelengvas. Maskva 
netrukus ėmė kalbėti, kad tai 
esąs pačios vokiečių tautos rei
kalas ir tesitarie rytų ir vakarų 
vokiečiai. Š.m. lapkričio 10 d. N. 
S.

HOOVERIS LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS
LTSR spaudoje nėra savaitės, 

kad gyventojams partijos agi
tatoriai pervisv.s žinių skelbimo 
prietaisus ir priemones neskelb
tų, jog tikrumoje “LTSR” buvu
si įkurta prieš 40 metų, bet tik 
buvusi žiauriausiomis priemonė
mis, dėka amerikiečių ir euro
piečių kapitalistų intervencijos, 
užgniaužta. Nežinia, kiek šitokią 

*JiLpropągandą j?anda reikalo at-

Rašo A. ŠALČIUS

\ niu, ugnimi, sausra ir maru... 
Tačiau žmonės resitaisė. Karta 
iš kartos vis drąsiau ir drąsiau 
kartojo luciferiškąii keiksmą 
“Netamausim daugiau!”

Šitos žmonijos dvasinės kata
strofos išliko tktai nepaliesta 
Marija. Iš visų šios žemės mir
tingųjų, tiktai ji buvo apsaugo
ta nuo gimtanuodėminio ant- 
plūdžio. Ji buvo nekaltai pradė

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

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

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 

valymas patartinas ankstijimo —
pavasari

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

Tfemti “kapitąM$tų^ , Amerikos 
B&isas, nežinia, jei tokia propa
ganda ir yra atremiama, kiek ši
toks pasiteisinimas pasiekia lie
tuviškas mases.

Teisybę paprasti patiria iš- 
j klausius kaltintoją ir kaltinamą
jį. Kaltinamojo vardu įdomios 

j medžiagos paduoda buvęs pre- 
į zidentas, didelis amerikietis vals 
tybininkas Herbert Hoover savo 
ką tik pasirodžiusioje knygoje 
‘The Ordeal ■ of Woodrow Wil
son”. (Me Graw-HlI Book Com
pany, Inc., New-Toornto-Lon- 
don). Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu Herbert Hoover buvo pre
zidento Wilsono paskirtas Mais
to Paskirstymo Agentūros ve
dėju. 123 p. p. Hoover, remda
masis savo bibliotekoj susirin
kusia archyvine medžiaga ir 
veik nesivadovaudamas jokia 
pabaltiečių literatūra (dėlto net 
Pabaltijo valstybių paskelbimo 
datos yra klaidingos) visdėlto 
pateikia visiems įdomių pastabų, 
kurias objektyvumo dėliai čia 
išverčiame:

“Pabaltijo valstybės
Giminingi komunistinėms pro 

blemoms (Rytų Europoj) buvo 
įvykiai Pabaltijo valstybėse. Jų 
keturios — Suomija, Estija, Lat
vija ir Lietuva — nusimetė ru
sų jungą ir įsteigė reprezenty- 
vias vyriausybes. Visas jas puo
lė komunistai, ar tai is vidaus 
sprogdindami, arba tiesiog fron-

maistu, medicina ir drabužiais, 
kaip tik susiorganizavome. To
kiu būdu mes buvome jų rūpes
čių gyvieji liudininkai, ir kartais 
net veikėjai, kuriems buvo rei
kalinga prezidento (Wilsono) 
pagalba. Kiekviena iš naujųjų 
respublikų turėjo savitas prob
lemas.

Šimtmečiais nepriklausoma 
Suomija 100 metų išbuvo* carų 
aneksuota. Kada šviesa vėl nu
švito, suomiai taip sumušė ko
munistus tiek vidaus, tiek išori
niuos frontuos, kad ši pabaisa 
ių nejudino ištisas dvi dekadas. 
Tačiau paskelbus paliaubas 
(1918 m.), suomiai badavo jau 
antras mėnuo, nes rusai jiems 
nebėteikė maisto.

Kaip tyčia sąjungininkai tęsė 
blokadą (žiūr.toliau) drausdami 
net patiems suomiams savo lai-, 
vais įsiplukdyti maisto ar da- Į 
ryti bet kokias finansines mani
puliacijas. Tačiau maistą suo
miams ' mes vistiek. pradėjome 
teikti, kai admirolas Bensonas 
užtikrino, jog niekas nedrįs su
stabdyti Amerikos laivų gabe
nančių maistą badaujantiems. 
Kad paskubintume pagalbą, mes 
pasiskolinome maisto iš švedų 
ir danų, prižadėdami kompen
suoti. Suomiai užsienio bankuo
se turėjo apie 18.000.000 dol., ku
rių betgi jie negalėjo judinti, nes 
sąjungininkai buvo uždėję areš
tą. Aš (Hooveris) išrūpinau, kad 
Grain Corp, tęstų suomiams 
maisto ir vaistų tiekimą remda
masis šių fondų garantija. Tuo 
pačiu metu mes kovojome, kad 
blokada nuo Pabaltijo valstybių 
būtų greičiau nuimta, tačiau eu
ropiečiai su tuo nesutiko.

Suomijos tolimesnis rūpestis 
buvo išgauti jos nepriklausomy-

nės Vokietijos, kuri būsianti 
Rusijos ginama. Lenkijos Oderio 
-Neisses sienos užtikrinamos. 
Vakarinė Vokietija susilaukia 
grasinimų, kad ji galinti būti 
nušluota per vieną dieną.

Vakariečiai, kai šiais metais 
vyko įvairūs nesutarimai, jokio 
pavojaus Berlyne nenumatė. J. i

viškai, padarydami gėdą ne vie
nam “lietuviui” iš Jonavos, Kė
dainių ar Panevėžio. Tačiau mū
suose vyrauja nuomonė, kad jei 
koks nors pilietis yra iš neprikl. 
Lietuvos ir savo pavardėje turi 
galūnę -as, -is, -us — na tai jau 
sveiks brolau, tas jau tikras lie
tuvis, superpatriotas.. .

bankas nesutinka bizniauti su 
kraštu, kuris nėra pripažintas. 
Suomiai yra griežtai cenzūruo
jami. Suomiai neturi teisės iš- 
vvkti net iŠ savo krašto, nes jų 
užsienio pasai negalioja...”

Toliau aš aptariau siunčiamą __ ___ ____ ___ _________ ___
suomiams pagalbą, jų finansinę, į p. Duties tris dienas prieš N. Š. j Kita medalio pusė. Kiek ži- 
prekybes ir laivybos situaciją, ir ; Chruščiovo reikalavimus pa- nau, Lietuvoje veikė trys lenkiš-

į reiškė spaudos atstovams, kad ' °-
Jei bet kada buvo reikalo pa- Berlynui nesą grėsmės. Jis labai 

gerai žinojo /ten esantį rusų 
spaudimą, tačiau raminosi ir ki
tus ramino iki visas vakariečių 
sostines apėmė siaubas.

SPAUDIMAS
Berlynas pasiekiamas tik su-

tęsiau:
l-c

dėti-tautai, k 
įgalinti pas saVe liberąlir 
mokratiją, neprašydama i

kos gimnazijos. Savaime aišku, 
ir jų patalpos nestovėjo tuščios, 
vien tik j-eprezentacijos reika
lams. Jukjir jose mokėsi jauni
mas lenkiškai, mokėsi antago
nizmo. visam tam, kas yra lietu
viška Dar ir šiandieną prisime
nu lenkiškas Kauno gimnazijos 
kepuraites 1938 m. Vilniuje. Ir 
kada su draugais šaligatviu ei-

tiniu puolimu, arba abiejomis ^uvu Jva uli'nr^AinmA r Am H bes pripažinimą. Aršiausiai bet-kartu. Mes pradėjome jas remti

RESTORANAS "RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytos 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.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

DĖMESIO MOTORISTAMS!

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

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

(Wington, vožiitojont U miesto Dun6ot St. W., pirmo gotvė koirėn už Ktppling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

gi, priešinosi prancūzai, kurie

subirėsią, ir nedera dėl pabaltie- 
čių gadinti santykių su busimą
ja Rusijos vyriausybe. Aš pra
šiau Prezidentą, kad jis šiuo rei
kalu tartųsi didžiųjų keturių ta
ryboje ir leistų man tuo reika
lu advokatauti. Prezidentas kaip 
paprastai paprašė santraukos.

“Mano Brangus Prezidente, 
man įdomu ar yra bet koks 

metodas, kuriuo vadovaujantis 
galėtų būti išgauta Suomijos ne
priklausomybė. Suomiai ką tik 
pravedė visuotinus rinkimus, 
turi atsakomingą vyriausybę, 
kuri savo charakteriu yra libe
ralinė. Yra daugybė priežasčių, 
kodėl šis reikalas turėtų būti 
svastomas tuojau.

Jungtinės Valstvbės visad už
jautė suomių kančias ir amžiais 
trukusią kovą atgauti nepriklau-

kietai kovoja 
liberalinę de- 

iš nie
ko išmaldos, tai tokia byla yra 
prieš jus., Aš esu įsitikinęs, kad 
jei mes nepripažinsime Suomi
jos artimiausioj ateity... da
bartinė vyriausybė nepajėgs per ' tartais keliais: keturiais plen- 
siristi per sunkumus, kurie yra į tais, trimis geležinkelio ruožais, 

kanalu į Elbę ir trimis oro Ii-, ■ v - , . x ... .«. ,nijomis. Visi susisiekimo keliai dar garsiau pradėjome kalbelis), me kontinente lietuvaite, iste a 
Maskvos tvarkomi. Jie gali bu- 
ti nukirsti, kaip 1948 m. Rusams 
pasitraukus iš Berlyno rytų Vo
kietijai bus pavesta užimti Ber
lyną ir vakariečius iš ten iš
spausti. Tuo būdu Maskva pri
vers vakariečius ir vakarų vo
kiečius noromis nenoromis kal
bėtis su rytiniais vokiečiais, ku
rių vengė net Bonria pripažinti. 

Vakariečiai netrukus ėmė 
šaukti, kad jie Berlyne liksią ir 
ginklais savo teises ginsią. Kom 
partijos dienraštis Pravda pa
kartotinais atvejais nurodė, jog 
vakariečiai bus palaipsniui spau 
džiami Berlyną apleisti. Kokiais 
būdais spaus, šiandieną dar ne
žinome. Numanu, kad 1948 m. 
priemonės užsklendimui palauž
ti vargu galės būti nūnai panau
dotos. Londonas dar nežinoda
mas Maskvos priemonių, kurias 
naudos rytų vokiečių rankomis, 
jau šiandieną pasišauna daryti 
nuolaidas ir kalbėtis. Amerikie
čiai pergyvena nemažą įtąmpą. 
Jų dienraščiai deda dideles ant
raštes apie galimą trečiąjį pa
saulinį karą. Vakarų Vokietija' 
turi pagrindo rimtai susirūpinti 
savo ateitimi, kai vokiečių ap
jungimas tėra įmanomas tik 
Bonnai patekus Maskvos gerk
lėm '

Berlynas, kurio reikalas buvo 
apspręstas. Jaltoje, tampa akme
niu vakariečių politiniam veži
mui apversti. Anuomet vaizduo
tės sukurtos pabaisos šiandieną 
keršija. Komunizmui pasiprie
šinti Europoje esminė užtvara— 
vakarinė Vokietija turės pakelti 
nepaprastus bandymus. Ar ji su
gebės atsilaikyti, o vakariečiai 
išlikti vienybėje?

visiškai atskirti nuo... likusio 
pasaulio. Jie negali parduoti sa
vo prekių... Jie turi laivus, 
bet neturi vėliavos, po kuria ga
lėtų išeiti į jūras. Jiems niekas 
neduoda paskolos, nors jie turi 
pakankamai savo sutaupų. Joks

pnes ją. .»
Taipgi nemanau, kad galima 

būtų pasitenkinti bet kokiu 
kompromisu. Suomiai yra per
ėję per visus ciklus politinės 
evoliucijos, kas’ turėtų įtikinti 

’ Į pasaulį, ir dabaf yra nepriklau- 
’ j soma tauta, ir aš esu tikras, kad 

jie seniai būtų pripažinti, jei ne 
visos kitos problemos, kurios 
temdopasaulį.

Tikrai Jūsų |
' Herbert Hoover”.

Prezidentas paprašė, kad tuo 
reikalu pasimatyčiau su premje
ru Clemenceau. Prancūzas, kaip 
visada, žadėjo kooperuoti. Jis 
net užtikrino, kad nesą jokio rei
kalo net man kalbėti. Jis per
siuntė mano laišką Didžiųjų De
šimties Tarybai; o Prezidentas 
pridėjo savo pritarimo notą sek
retoriui Lansing gegužės 3 —

“Mano mielas Lansingai, rašė 
Prezidentas, esu įsitikinęs, kad 
Suomijos byla kalba pati už sa
ve. Juk ji niekad nebuvo Rusi- 
ios tikra dalis. Visad buvo neno
rintis ir sunkus partneris ir man 
atrodo, jog pripažinus Suomijos 
vyriausybę, mes neturėtume tu
rėti bet kokių sunkumų su. bū
sima Rusijos vyriausybe. Aš as
meniškai esu už Suomijos pri
pažinimą, Woodrow Wilson”.

Taryba buvo susirinkusi posė
džio tą pačią dieną ir sutiko suo
mius pripažinti. Porai valandų 
praslinkus Rudolph Hoisti, suo
mių atstovas Paryžiuje, atėjo 
pas mane susijaudinęs ir dėkin
gas. Jis pareiškė, jog jis matęs 
mano laišką ir prancūzai bei bri
tai viską papasakoję.

Kai tik tai buvo paskelbta vie
šumai, pulk. Logan iš mano šta
bo telegrafavo majorui Ferry 
Heath, mūsų organizacijdg Suo
mijoj, pranešdamas žinią 5r pri
dėjo: “Suomijos pripažinimas 
įvyko tik dėka Mr. Hooverio 
skubiti ir pakartotinų pastangų 
įvairiose vyriausvbėse”.>Heathi 
tuoj pat atsakė: “Jūs tirpiausiai- 
žinote, kad žinia apie Anglijos' 
pripažinimą čia buvo gauta tri
mis dienomis anksčiau, nei mū
sų pripažinimas. Savaime su
prantama, jog suomiai mano, 
kad padėka pirmo jeilėj priklau
so britams..

Mūsų problemos su kitomis 
Pabaltijo valstybėmis Estija, 
Latvija ir Lietuva, kurių bend- 

(nu kelta j 7 psl.)

kanalu į Elbę ir trimis oro Ii-

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vahtintnko. 

česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. • Adams Garite 
Peorles yra mažos, be kvoję ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jus 
gausite viską kg šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomos kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artrtčio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
doro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa

darni kalbėjomės lietuviškai Aišku, ne tautos mažėjimo, bet 
(aišku, pamatę Lietuvos lenkus, jos didinimo. Užtenka, kad šia-

iš tų lenkų gimnazijos atstovų 
išgirdome lenkiškai: “Čia ne 
Kauno Lietuva, čia Lenkija, kal
bėkite lenkiškai! . . .” Štai, tau 
ir Lietuvos piliečiai, kurių tėvai 
gal sėdi ministerijoje referento 
pareigose (tokį vieną teko pa
žinti), skaito “Chatą Rodzinną”,

už Mister Walsh, o lietuvis veda 
Miss McDonald! Tad ir reikia 
džiaugtis, kad Suvalkų trikam
pio jaunimas glaudžiasi į lier 
tuviškas gretas, nes juk jaunas 
medelis lengvai palenkiamas tai 
į vieną, tai į kitą pusę.

K. Baronas.

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime perdavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių. *

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiomi i§ Kanados.

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

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 
mašinas, laikrodžius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams

ir

kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.

10 kg. cukraus . .. $12.30 20 kg. cukraus .. . . $20.95
10 kg. taukų ........... . $21.70 20 kg. taukų......... $38.80
10 kg. ryžių $14.45 20 kg. ryžų ........... $24.65
10 kg. sviesto $30.90 20 kg. sviesto $52.45

(Į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

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

J Aziją.................................. $182.00

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums- paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gave musų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Connon St. E., Hamilton, Ont. Td. JA. 8-6486. Ponia V. JoroitU.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-531 S. Ponia M. VenskevKient.

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

Sav. A. Kalūza ’
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TORONTOSvetimi puslapiai ir tikrovė
rontiškius) šaukiasi tik pa- A . ... . , x 4 , ., . . .
saulinio masto earsenvbiu laik-J Nauja Toronto apyL valdyba Į pelno. Šalpai per tą laikotarpy Į KLB Krašto Valdyba savo po-

“TŽ” Nr. 46(462), lapkričio 13 
d., vedamuoju atspausdino Pr. 
G. rašinį “Svetimi puslapiai”. 
Jame autorius teisingai pasi
džiaugia, kad lietuviškas spaus
dintas žodis “dar ir dabar eina 
tvirtu žingsniu, nors įvairūs 
sunkumai šaldo jo entuziazmą”. 
Esą, “kaip ten bebūtų, tuo tar
pu lietuviškai rašančių bado nė
ra”. Esą, jų-turim tiek, kad dalis 
galėtų savo plunksnas nukreipti 
į svetimos spaudos puslapius. 
Toks posūkis šiuo metu esąs rei
kalingas ir galimas. (Dėl reika
lingumo — niekas negalėtų gin
čytis, bet dėl galimumo — 
klausimas problematiškas. Pr.

raštininkų talkos, kaip Krank- 
shaw, pasirodančio “The Globė 
and Mail”, W. Lippmann, Drew 
Middleton—“Daily Star”, James 
M. Minifie, Br. Alsopai — “The 
Telegram” ir kit.

Gi tokiems pripuolamiems sa-

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
30 d., 3 vai. p.p. Lietuvių Na
muose įvyko KLB Toronto Apy
linkės Tarybos posėdis. Dalyva
vo 26 atstovai: 18 rinktų, 8 nuo 
organizac. ir 1 rev. kom. narys.

Atsistatydinančios valdybos

Piety Ontario lietuviams
7. St. Saldžiūnas, Kitchener,

Ont. •
8. Pr. Kaziukonis, Woodstock, 

Ont.
Visus kitus tautiečius, kurie 

rinkėjų nebus pasiekti, labai , ir 
labai dar* kartą prašome siųsti 
aukas čekiais ar pin. orderiais 
St. Bakšiui, 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont. Vajų baigę pa
skelbsime visų įdomumui atsiek 
tus šalpoje rezultatus atsikro- 
mis vietovėmis.

Dėkojame iš anksto ir tikimės 
visų tautiečių rimto dėmesio!

Hamilton ŠFondo v-ba.

Kiekvięnais metais Ka
nados lietuviai renka aukas tau
tiečiams vargstantiems Vokieti
joje. šalpos Fondas organizuotai 
pajėgia pasiekti tik tuos lietu
vius, kurie gyvena didesnėse 
kolonijose. Mažesnėse vietovėse 
gyveną tautiečiai dažniausiai 
lieka nuošalūs. Jausdami, kad 
lietuvio gera širdis, kur jis be
būtų, yrą linkusi padėti artimui

• 1 išleista $543,50. sėdy lapkričio • 29 d. svarstė
j Senajai valdybai pasitraukus, j “Nepr. Lietuvoje” skelbtą ir 
: nutarta rinkti naują. Balsuojant Krašto Valdybai prisiųstą mont 
buvo pasisakyta už 7 narių vai- realiečių pasiūlymą skelbti nau- 
oybą. Balsuojant slaptai daugu- jus KLB Tarybos rinkimus, o 
ma balsų naujon valdybon iš- jos sesiją gruodžio 6-7 d. atšauk- 
rinkti; P. Lelis, kun. P. Ažubalis, ti. Toks pasiūlymas nesuderina- 
L. Tamošauskas, J. Senkus, Al. 
Kuolas, B. Sapiys, St. Dapkus. 
Kandidatai: J. Karka, S. Pusvaš- 
kis. Rev. kom. pasiliko ta pati: 
St. Šalkauskas, VI. Sonda ir St. 
Banelis.

Priimta sąmata $2.500. Iškelta 
Įvairių sumanymų veiklos page
rinimo klausimu. Svarstytas Va
sario 16 d. minėjimo rengimas. 
- Posėdis baigtas 7 vai. v., jam 
pirmininkavo B. Sapiys. V .A.

Dail. Juozo Pautieniaus 
paroda 

uždaryta pereitą sekmadienį ir 
gruodžio 2 d. išgabenta į Mont- 
realį, kur bus atidaryta šį šeš
tadienį Aušros Vartų parapijos 
patalpose.

Torontiečiai anais metais dail. 
Pautieniaus darbus matė bend
roje su keliais kitais dailiniri- 

jkais parodoje — su Galdiku ir 
Jonynu. Šį kartą tai buvo vieno 
žmogaus paroda. Iš 27 išstatytu 

padarė V. Bačėnas. Šį’rudenį iš-1 Pyksiu matyti tik keletas, o 
siuntinėta 2.000 laiškų, iš jų 250 !vls? k+ltl,na^1’ tarPe * kel1 vaį PP- o . n
grižo nepasiekę adresatu, n8 sukurti čia Kanadoje ir net To- j Be to, guodžia 8 ir 9 d.d. - 
» r , 7 .455393 gus 'ronte (Bokštų simfonija). Ši pa- Central Chmc, 67 College St.

* • ’ ’ rodą parodė aiškų dailininko j 12-3.30 ir 5.30-8 vai. vak. 

jo pakitėjusi. Jau dirbama ne * _ .^au^ parko mintis
vien su špachteliu, bet daugiau Toronte tebenagnnejama toliau

vo nuomonių reiškėjams, kaip Pirm- Se“k“s “vo praneši- 
ir lietuviai - teduoda dienraš- apie valdybos veiklą nusi- 

--  < 1 —J-įskundė, kad ji nebuvo patenki
nama. Dažnai nariai nesusirink
davę į posėdžius ir net protoko
lai ne visi esą surašyti. Bendrai, 
jam atrodą, kad Toronto apylin
kė dar nesuradusi savo kelio. 
Ne visos Toronto organizacijos 
dalyvauja bendruomenėje. Reik 
tų vengti tarpusavio ginčų. Val
dyba turėtų koordinuoti kitų or
ganizacijų kultūrinį darbą. Baig 
damas valdybos vardu pareiškė 
padėką buv. pirmininkui J. Si
manavičiui, kurio indėlis šioje 
kolonijoje yra didelis ir gilus.

Finansų pranešimą davė ižd. 
P. Lelis. Nedaug kas per 9 mėn. 
padaryta. Renkant solidarumo 
mokestį daug pasišventimo ir 
paramos susilaukęs iš rinkėjų, 
ypač paminėjo: Bumbulį, Bube- 
lį ir Banelį. Kasoje esą likę apie 
$250.

Šalpos Komiteto pranešimą

mas su KLB statutu ir viršija 
Krašto Valdybos kompetenciją. 
Valdybai nepriklauso teisė pa-čiuose, vedamųjų lape, tik apie 

pusę puslapio, vadinamam laiš
kų redakcijai skyriuj. Tiesa, pa
sitaiko išimčių, kad kartais pra
šalaičio rašinį net vedamuoju 
atspausdina, bet tai labai retai 
ir tam tikrais konjunktūriniais 
atvejais (kaip, pav., Vengrijos 
Įvykiai ir pan.).

! O tų korespondencijų — nuo- 
'monių pareiškimo laiškų — re
dakcijose gaunama daugybė. 
Tik pažiūrėkime, kad ir Į Tor 
ronto “The Telegram” dienraš
tyje laikas nuo laiko smulku
tėmis raidelėmis dedamų gautų
jų korespondencijų tik autorių 
pavardžių paskelbimą “Letters 
acknowledgement”. Tokių pa
vardžių esti iš karto po kelias
dešimt, kurių laiškai, “dėl 
tos stokos”, nespausdinami, 
dienraščiąi ir to nedaro. Ne
spausdina, ir tiek.

Be to? žinokime, mūsiškių žur
nalistų ir medžiaga, siunčiama 
svetimiesiems laikraščiams, tai
pogi dažnai atrodo “labai bai
si”, ypač tokiems koegzistenci
jos siekėjams kaip Toronto “The 
Globe and Mail” vyr. redakto-1 ----

Jriuį ir leidėjui O. Dalgleish, ku- lengvai mūsiškiams laikraštinin- su teptukais. Pagrindinė tema An^. savaitę, internacioi 
ris su Kanados prekybos dele-j kams galėtų pavykti savo i yra peisažai, tačiau yra ir figū- ^.“tute jvyk^tautybių 
gacija neseniai viešėjo Maskvoj, plunksnas nukreipti Į svetimos 
Peipinge ir kur jis rado daug ko ‘didžiosios spaudos puslapius? 
“gražaus, viliojančio”. Tas pats į Ypač dar rašant tokiomis “nepo- 
Mr. O. Dalgleish, pav., norėda- puliariomis” temomis, kaip apie 
mas, Įpiršti savo nuomonę Ame-.Lietuvą, Pabaltijį, kurios, rė- 
rikos visuomenei, kad būtinai • daktarių nuomone, jau seniai 
reikia atiduoti raudonajai Kini-į užmirktos ir padėtos‘į archyvą...

Čia pat pareikština, jog ne-

Užsimena straipsnio autorius 
ir apie tai, kad neretai kaltina- j 
mos mūsų Įstaigos už tai, kad; 
Lietuvos laisvės kovos klausi
mas retokai teiškyla didžiojoje 
spaudoje. Betgi jų, esą, nereikė
tų kaltinti už tai, nes tokių Įstai
gų raštų didžioji spauda nela
bai paisanti, kaip tąm tikros 
“kazionščinos”, suplaukiančios

' iš ilgos eilės organizacijų... Be 
to, dargi, esą, “kiekvienai Įstai
gai iš prigimties trūksta asmeni
nių ryšių bei lankstumo”. (Tik 

. jau gal ne mūsiškėms, išeivijoj 
esančioms, Įstaigoms, nes jos de
da visas pastangas tokiems ry
šiam išvystyti ir pasiekti kuo 
didesnio lankstumo. Pr. Al.).

Dar toliau — pabrauktinai — 
pabrėžiama: ’’Todėl palikti vien ■ 
oficialioms įstaigoms opiuosius 
tautos reikalus, reiškia juos iš
jungti iš gyvenimo tėkmės ir 
perkelti lyg j sandėlį”. (Būdin
gas nepasitikėjimas mūsiškėmis 
Įstaigomis. Pr. Al.). Mat, esą 
“įstaigos visuomet reiškiasi įs- 
taigiškai, o ne kūrybiškai”.

Dėlto tatai autorius ir siūlo 
perimti tą darbą individualiai 

' iniciatyvai, kuri “nebūdama su
rišta su jokiu oficialumu bei jai Čiangkaišeko valdomas pa-j Čia pat pareikština, jog ne- 
biurčkratiškūmu gali netgi- sėk- krančių salas Quemoy ir Matzu tikslūs autoriaus išsireiškimai ir 
mingiau rasti kelius didžiojon [' ; ‘ ’ ’ " ' ' ” ’ ” ’ ’
spaudon”.

čia nurodoma pavyzdžiais pa
siekti laimėjimai- Čihjro-Verax 
Pietų Amerikoj e, Ig. Šeiniaus — 
Švedijoj, kun. V. Mincevičiaus 
— Italijoj... .

Šiame atvejuje norėtųsi pa
klausti: ar tik Italijos, Švedijos 
ir Urugvajaus laikraščiai skai
tosi didžiąja spauda? Įdomu, ko
dėl užmiršta JAV spauda, kurio
je taip aktyviai visą laiką reiš
kėsi ir tebesireiškia energinga
sis mūsų čikagiškis konsulas, dr. 
Petras Daužvardis, Lietuvos Vy
čiai ir kiti? ‘ fdinti Maskvos ir Peipingo laik-

Užoaigai vedamojo autorius i raščiai. Tik “The Telegram” pre 
paaiškina ir tai, kodėl jis galvo- zidentas ir vyr. red. A. W. J. 
ja, jog dabartiniu metu mūsų j Buchland, buvo santūresnis tuo 
žurnnlist ų posūkis Į svetimą j atžvilgiu. Bet ir tas, nors negiria 
spaudą yra ne tik reikalingas, i raudonųjų, tačiau ir tiesą apie 
bet ir galimas. Esą, antrą dė- juos išreiškiančių raštų spaus- 
šimtrneti gyvendami užsieniuo-' dinti nenori.. .
sė jie ir kalbų pramoko, ir ži-L Tad, štai, tokiai padėčai esant, 
niją pagilino, ir pažinčių susi- : argi galima galvoti, kad taip 
darė, todėl — “belieka visa tai L 
panaudoti keliui i svetimus pus-i 
lapių.;, kurių tiek daug ir kurių

• 'reikšmė mūsų bylai tebėra ne- i 
ginčijama”. ' i

Veaamojo autoriaus intenci-j 
jos geros. Jis galvoja, kad mū-: ^^> u ^ 
siškiam lietuviškajam spaudos spaudos puslapius, klaidingai jį 
fronte esama perdaug kovoto-. interpretuoja. Nėra ten jokio 
jų, todėl reikėtų jų dali permesti Į “būdingo nepasitikėjimo 
i kitus apkasus. Deja, šitokioje -
intencijoje, nors ir labai nuošir
džioje, esama gerokos 
nerealumo.

Pirmiausia, mūsiškis

fronte esama perdaug kovoto-

dozės ir

vie-
Kiti

ie.st.Yr1 Ta^.o“ to Kr Ta"

k ■□“Z5 buvo”u ™ *
riruod’žio 6-7 d. Toronte. Kor.’ i Šiųmetinį šalpos vajų.gruodžio 6-7 d. Toronte. -----

Liet. Radijo Programa 
“Tėvynės Prisiminimai” prane
ša, kad iškilmingas Naujų Metų 
sutikimas įvyks, kaip ir pernai, 
tame pačiame Prince George 
viešbutyje. Iš anksto vietų re
zervavimas būtinas.

Raud. Kryžiaus pareigūnai pri. paprašę šių gerųjų tautiečių pa
brinkti aukų šalpai savo apylin
kėse ir prisiųsti jas mūsų atsto
vui St. Bakšiui, kuris pasiųs kvi
tus Tamstoms betarpiai:

1. A. Kuzmickas, Paris, Ont.
2. A. Bugailiškienė, Copetown, 

Kriaučiūnienė, Fruitland, 

Keburis, Ingersoll, Ont. 
Žebertavičius, Harley,

Šernienė, Straffordvile.

Visij kas skaitysime šias eilu- • 
tęs, tuojau paskirkime auką 
šalpai ir pasiųskime šiuo adre
su: Stasys Bakšys, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. Visos gau-1 
tos sumos bus pakvituotos spau
doje ir asmeniškai pasiunčiant 
kvitus.

Atskirais laiškais mes esame

iminės donorus:
Gruodžio 4 d. *— 1695 Dufferin 

St., 2.30-4.30 ir .30-8.30 vai. vak.
Gruodžio 8 d. — Avenue Rd. - 

Ridley Blvd., 2.30-4.30 ir 6.30- 
8.30 vai. vak.

Gruodžio 9 — Eastview Pub
lic School Scarborough, 6-9 vai. iv 3.’ ^

Ont .
4. B

iOnt.

grįžo su aukomis —
dar kartą laiškais prašoma au-iL—~ .f™’--...---- 5 I
kų. Iš parengimu gauta $124,62J nuotaikų kitėjimą. Net technika ;

x o 4. no Ci imi rlirhomn -no I

vak. ir Fire Hall, Kipling Ave., I
Etobicoke 9.30-11.30 ir 1.30-4.30 į 

’ 1
Be to, gruodžio 8 ir 9 d.d. —-*Qnt

6. S 
Ont.

PAMINĖTI ŽYDŲ PER
SEKIOJIMAI

1938 m. lapkričio 9 d. nacių 
įvykdytiems žydų persekioji
mams paminėti 20 metų sukak
ties proga daugelyje Vak. Vo
kietijos miestų buvo suruošti 
minėjimai. Bažnyčiose buvo sa
komi pamokslai prieš neapykan
tą ir tautinius persekiojimus. 
Hamburge pats miesto burmist
ras atidarė naują sinagogą. Vi
sur buvo keliama mintis dar
naus sugyvenimo su žydais, ku
rių Vokietijoje dabar bėra lį- 
kęs vos ketvirtadalis to, kas bu
vo prieš karą. Ir tai didelė jų 
dauguma yra atėjūnai iš kitų 
kraštų. .

1933 m. Vokietijoje žydų buv4 
apie 500.000, o dabar tėra apie 
125.000.

riniiį kompozicijų. Matyti pasi- 
nešimo į abstrakcijas, peisažuo- 
se panaudojamos modernistinės 
priemonės, kurios vaizdo neap
temdo, spalvų žaismu nepaver
čia. Jei parašyta, kad kalnai, tai 
ir matyti kalnai. Buvo išstatyta 
ir trys portretai. Vienas iš jų 
— Verikaicio — dar nebaigtas.

PautieniUs produktingas dai
lininkas ir vis neatsisakąs nuo 
ieškojimų. Torontiečiai lauks jo

Times’’ ir mokėjo tūkstančius j “The Telegram” redakciją ir • nio, bet vis dėl to, turbūt, visiš- 

dinti kaip skelbimai.'

(o paskui-gal ir Formozą) — mūsų oficialiųjų įstaigų adresu, 
siuntė net tris savo dienraščio i Tikrovė visai ką kita rodo. Pvz., 
vedamuosius, užvardintus “Fol- Į kai rašantysis šias eilutes š.m.
ly of Formosa” “New YorklVasario 16 išvakarėse užėjo į!po kokių metų dar kitoniškes- 
Timės’’ ir mokėjo tūkstančius j “The Telegram” redakciją ir j nio, bet vis dėl to, turbūt, visiš- 
dolerių, kad jie būtų atspaus-' buvo priimtas pat’es A. W. J. kai nesumodernėjusio.
dinti kaip skelbimai. [Buchland, ant kurio rašomojo Parodos lankytojams skirtą

Jeigu kas esame sekę ir “Dai- stalo stovėjo lentelė su užrašu paveikslą — “Birštonas” — bur
ly Star” vedamuosius Tolimųjų .“Managing Editor”, tai, nors jo tų keliu laimėjo Antanina Bur- 
Rytų krizės temomis, taipogi ga- raštas buvo priimtas ir atspaus-j dulienė — 5 Eason Ave., T_ 
lime suprasti, jog ir to dienraš-'dintaš mažiau sutrumpintas ne-'“—*•' 
čio vyr. red. ir leidėjas J. S. At-'gu kitų dviejų dienraščių (Dai- 
kinson, panašaus nusistatymo, ly Star ir The Globe and Mail),

- ~ ' vedamuosius bet Mr. Buchlaond pareiškė nuo
fprmozos ir pakrančių salų rei- rnonę, kad tokiais atvejais ir pa
kalu drąsiai galėjo persispaus

posėdis, kuriame paaiškėjo, kač 
miesto parkų departamentas 
tautybėms saviems kampeliams 
Įsirengti skiria sklvpą tarp Yon- 
ge St. ir Duplex Ave. Kaikurių 
tautybių atstovai — vokiečiai, 
kinai ir kt. — pasirodė jau turį 
net planus savų parko dalių. Vo
kiečiai pav. projektuoja tarp kit
ko užvesti vokiškų liepų gojelį, 
pastatyti Bethoveno paminklą 
ir t.t. .

Canada

Ir “Daily Star”.

našaus turinio raštus paskelbti 
jie mieliau priimtų, jeigu jie bū
tų parašyti organizacijų ar ofi
cialių įstaigų (kaip konsulatų, 
ambasadų) vardu.

Taigi, netiesa, kad laikraščių 
redakcijos įstaigų raštų nelabai i 
paiso kaip tam tikros “kazionš-j 
činos”... ’ • i

Tai tokia tikrovė dėl svetimų-; 
j ų puslapių. Pr. Alšėnas.

DĖMESIOPIENO PRODUKTU 
PERTEKLIUS

Kanados' Pieninių Tarybos me- 
’ tiniame .susirinkime, šios pieno 

ronto, Ont. š produktų pramonės organizaci
jos pirmininkas F. J. Reynholds 

Ponia L. iš Belleville, Ont, at-■ ir kainų stabilizacijos Įstaigos 
siuntusi ,administracijai į vadovas. L. W. Pearsall. pieno
savo adresą,’'6 anksčiau skelbi- J produktų pardavimo sąlygas pa- 
mą, prašoma patikslinti savo ad-Įvaizdavo gana tamsiomis spal- 
resą, nes Si ųstas'Tamstai laiškas į vomis. Perteklius pieno produk- 
grižo administracijon. Turbūt, Į tų augąs ir nerandama, kur ji 
reikia nurodyti kieno vardu yra i padėti. Iš pasaulinių rinkų beli- 
tas P.O. Box prie kelio. i kusi tik D. Britanija, o kiti kraš-

: tai nebeperką. Be to, Kanados 
i pieno produktų kainos esą be- 
j ne augščiaušios pasaulyje, augš- 
tesnės net ir už JAV. Ekspor
tuojant dėl to tenka labai daug 
primokėti valstybei, o dėl to pro
testuoją kiti kraštai. Perteklių 

i galima esą dovanoti, bet ir čia 
1 esą sunkumų. JAV dovanoda- 
’ mos sviestą dar supakuoją ir 
' pačios apmoką transportą. Ka- 
: dangi Kanada to negalinti dary- 
įti, tai sunku esą rasti kraštą, 
■kuris tokias dovanas priimtų.

Tuo tarpu ypatingai daug su
sidarę sūrio pertekliaus. Prie 
pernykščio pertekliaus prisidėję 
dar 5.000.000 svarų. Nemažai su
sirinks taip pat sviesto ir nu- 

i griebto pieno miltelių pertek- 
1 liaus.

DAR JŪS GALITE 
KALĖDOMS SIŲSTI 

PINIGUS Į LIETUVĄ

To- ; ATVYKĖLIAMS NEIMIGRANTAMS, 
NORINTIEMS PASILIKTI 

KANADOJE ?.• c>:

[Pilietybės ir imigracijos de
partamentas priima prašy- 

į mus iš ne imigrantų, kurie 
įvažiavo į Kanadą prieš 1958 

[m. rupiūčio 23 d.

SREITAI a GERIAUSIAI ® LENGVAI

PIN10AI j t 
LIETUVĄ

' 10 Rublių už -L— ” ? ' 
< Mokestis. $5.-~ iki. $50.00 y

. ’ •/’ PILNA! G/U?A|ffUOTA^ 
^v^ KVlTAS-PWriNAM  ̂
;^ ‘£XPPEŠŲ ’PER 2 SAVAITE^ ’

Dėl “Svetima puslapiu ir tikrovės”
nepavyksta Toronte, nereiškia, i 
kad ir visur nepavyksta. Toron-' 
tas — ne visa Kanada, o Kanada i 
— ne pasaulis. Pagaliau, kaip 
Pr. Alšėno papasakota patirtis I 
rodo, šis tas laimėta ir Kanadoj. ■ 

SavO atsiliepime Pr. Alšėnas 
nepagailėjo pagyrimų mūsų Iš
daigom, jų lankstumui. Sakosi 

‘The Telegram” redakcijoj bu
vę netgi pageidauta Vasario 16 
d. proga mūsų organizacijų bei 

1 Įstaigų atitinkamo turinio raštų. į 
;Čia ir iškyla tų Įstaigų “lankstu- ■ 
mas”: jų raštų nėra net Vasario 
16 proga' Ir netenka stebėtis — 
negi tos mūsų Įstaigos gali visus 
laikraščius ir visada tokia me
džiaga aprūpinti? Biuletenius 
betgi siunčia redakcijoms ir lie-i 
tuviai, ir lenkai, ir ukrainiečiai, 
ir kiti. Kur jie dingsta? O gi po
pierių masėje, kurią sudaro ivai 
riaušių organizacijų, Įstaigų pra
nešimai, informacijos ir t.t. 
Dingsta juo lengviau, kai tokia 
medžiaga nemasina redakcijos.

Taigi, tokia tikrovė. Pr. G.

< -
Pr. Alšėnas, atsiliepdamas Į 

mano rašinį, kuriame keliamas 
reikalas mūsų rašto žmonėms 
bandyti kelius i nelietuviškos

mūsų 
įstaigomis, nei siūlymo “perim
ti” jų darbą paskiriems asme
nims, o tik konstatavimas įstai- 
ginio darbo nepakankamumo. 
Ten pasakyta: “Čia būtina ir in
dividuali iniciatyva”. Tai reiš
kia ne įstaigų panaikinimą, o jų' 
darbo papildymą svetimos spau-' 
dos srityje paskirų asmenų pa
stangomis. Dirva pakankamai 
plati, ir kiekvienas rašantis gali 
čia išbandyti savo jėgas. Atsa
komybė už Lietuva tenka ne
vien Įstaigoms. Kiekvienas turi 
atiduoti savo duoklę.

Klausia Pr. Alšėnas, kodėl su
minėti tiktai trys darbuotojai 
svetimoj spaudoj,, nesuminėtos 
JAV? Taigi galėtų kilti klausi
mas kodėl nesuminėta Kanada? 
Tiesa, buvo ir yra asmenų, 'be
sireiškiančių svetimoj spaudoj 
įvairiais galimais būdais ir ne
suminėtuose kraštuose. Reikia 
manyti mūsų bibliografai ar tos 
srities studiją rašantieji atras vi
sus vardus. Trumpame rašinyje 
terūpėjo nurodyti šiuo metu ryš-

GRAMERCY Dept. TZ 
118 East 28th St. 

New York, N.Y., USA.
lietuviš

kasis spaudos baras išeivijoje 
anaiptol, nepasidarė perdaug 
turtingas spaudos darbininkais. 
Priešingai — labai daug jų ne
teko. Išeivija juos išbraukė iš 
mūsų spaudos darbininkų eilių 
ir užkasė nežinomybėn. Didžiu
ma jų mirti dar nemirė, bet ir 
nebepasireiškia. Jų tarpe yra 
daug labai gerų ir garbingų 
plunksnos darbininkų. Tai yra 
mums didplis nuostolis. O sveti
mos spaudos puslapių, tiesa yra 
labai daug ir jų reikšmė mūsų 
bylai neginčytina, tačiau mūsų 
laikraštininkams praktiškasis 
kelias Į juos yra daug sunkesnis, 
negu teoretiškasis...

Žinant ypač anglosaksiškosios 
spaudos tvarką ir dabartinę pa
saulio politinę situaciją, reikia 
pasakyti, kad nei Į JAV, nei D. 
Britanijos, nei, pagaliau, Į Ka- ___r ______ _________
nados didžiuosius laikraščius j kiaušius toje srityje. JAV ir Ka- 
prašalaičiams, ypač tokiems, ku
rių tylą vengiama kelti Į vie
šumą, durys beveik visur daž
niausiai esti uždarytos.

Kodėl? O gi todėl, kad tuose 
laikraščiuose beveik visumoje 
tedirba tik nuolatiniai samdyti 
savi laikraštininkai (Staff Re
porters), kurie ir užpildo laik
raščių puslapius savo sieksni
niais reportažais arba nuolati
niai kolumnistai (kaip: Frank 
Tumpane — “The Telegram”, 
Pierr> Berton — “Daily Star”, 
Bruco West — “The Globe and 
MaiF — torontiškiuose dienraš- 

a čiuos<* ir kit.).
Jie turi paskirtas dienraščiuo

se vi< tas ir niekad nepasitraukia 
iš jų. Iš kitų — didieji dienraš
čiai \jei pažvelgsime vėl į to-

Nauja plokštelė “Iš Rūtų Šalelės”
{DAINAVO ALICE STEPHENS ANSAMBLIS.

Plokštelėje yro įdainuota 17 kalėdinių giesmių ir liaudies dainų, akompanuo
jant orkestrui ir vargonais. Plokštelė yra Hi-Fi ir ilgo grojimo. Ji pasirodė rin
koje 1958 m. lapkričio 1 d. Užsakymus siųskite jau dabar. Visi užsakymai 
turi būti siunčiami su pinigais. Kaina $4.50. Pridėkite 50 e. persiuntimui. 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: ALICE STEPHENS, Chicago Conservatory of 

Music, 64 E. Von Buren St., Chicago 4, III., USA.
Štai sąrašas giesmių ir dainų: Sveika Marija, J. Gaubo; šventoje tyloje, B. Mar- 
'kaičio, SJ; Į Betliejų bėkit, L. Šimučio; Piemenėliams, B. Markoičio, SJ; Sku
binkit piemenys, M._ Petrausko; Betliejaus prakortėlėj, J. Švedo; Eisit kentėt, 
B. Morkoičio, SJ; Kur bakūžė samanota, St. Šimkaus; Karvelėli, Č. Sasnausko; 
Dul dul dūdelė, A. Vanagaičio; Nemargi sakalėliai, J. Tallat-Kelpšos; Pas mo
čiutę augau, P. Sarpaliaus; Sakė mane šiokių, J. Tallat-Kelpšos; Mergužėle le
lijėle, A. Račiūno; Apynėlis, V. Misevich; Sėjou rūtą, V. Žilevičiaus; Išauš pa
vasaris, B. Būdriūno

» Jei jūs atvykote į šį kraštę 
kaip ne imigrantai prieš šia 
datę ir norėtumėte apsigy
venti Kanadoje, turite prašy
ti nuolatinio apsigyvenimo 
pažymėjimo (“landing”) arti
miausioje imigracijos įstaigo
je, ’ kaip galite greičiau, bet 
nevėliau KAIP 1959 m. KOVO 
I d.

Visi prašymai bus atskirai 
sprendžiami atsižvelgiant į 
imigracijos nuostatus.

nadoj yra visa eilė laiškų ra
šytojų svetimų spaudai. Tai la
bai girtinas dalykas, tačiau jis 
savo pobūdžiu negali prilygti 
pasireiškusiems daug platesniu 
mastu.

Ėjimą į svetimą spaudą Pr. 
Alšėnas laiko nerealiu dalyku: 
tokioj intencijoj esama “gerokos 
dozės ir nerealumo”. Tuo jis pa
neigia savo priminimą, kad sve
timoj didžiojoj spaudoj rieškia- 
si nevien mano suminėtieji. Ar 
tai jų darbas nerealus? Ir nega
limas? Kad jis visur sunkus, ne
tenka abejoti. Jei jis būtų leng
vas. niekas tuo nesisielotų. Už
tat ir keltini tie, kurie nugali 
kliūtis. Jei nepasiseka vienam 
ar kitam, nereiškia, kad tai ne
realu, kad išviso neįmanoma. Jei

Darbas, bet ne bedarbė 
Veiksmai, bet ne pažadai
Lygybė visiems

Pirmadieni, gruodžio 15 d.
RINKITE

PAUL

LLYER
Trinity liberalę

Vyras išbandytos patir
ties, sugebėjmų ir 

padorumo.
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PO 1959 m. KOVO I d. pra 
šymai dėl nuolatinio apsigy 
venimo iš ne imigrantų Ka 
nadoj bus sprendžiami griež 
tai laikantis imigracijos Įsta 
tymo ir taisyklių.

Ellen Fairclough,
Minister of Citizenship and Immigration

Informacijai skambinti
LE. 7-3101



Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

TBVrtK«S MBVS1AI

Apie Rokiškį gana plačiai ra
šoma “TB” Nr. 80. Ištikrųjų tai 
Rokiškio numeris.

Vykdomojo kom. pirminin
ku kelis metus buvęs Juozas 
Gutauskas, o jam “išvykus į Vil
nių mokytis” tas pareigas einąs 
Vyt. Navickas. Buvęs kultūros 
skyr: pirm. Jukonis Kazys mi
ręs prieš 5 metus.

Rokiškio miestas esąs labai iš- 
gražėjęs ir padidėjęš, jau susi
liejęs su stotimi. Miesto buvu
sioj turgaus aikštėj esąs įreng- 
tas gražus skveras. Nepriklau
somybės paminklas aikštėje 
prieš bažnyčią tebestovįs. Prie 
meisto už Ąžuolų gatvės įreng
tas dirbtinis ežeras, į kurį van
duo atvestas kanalu iš Audrelio 
ežerov esančio už 6 km.

Rokišky esą 3 vidurinės mo
kyklos, be to, po 1 esą Juodupė
je, Kamajuose, Panemunėlio ge
ležinkelio stotyje, o pernai pra
dėjusi veikti dar Duokiškyje.

Iš senesnių mokytojų sumi
nimi: Rimavičienė esanti apdo
vanota ordenu, taip pat Šlape- 
lytė, kuri išėjusi į pensiją. “Jau 
dešimtis metų jaunąją kartą 
auklėja mokytojai Ruseckiienė, 
Pranckūnas, Guntulis, Janulio- 
nienė ir kt.”. Mokyt. Janulionis, 
dirbęs nuo 1920 m., pernai išėjęs 
j pensiją, gaunąs 1050 rb. pen
sijos į mėn. ir gyvenąs savo na
muose. Mokyt. Alfonsas Keliuo- 
tis vadovaująs literatų būreliui 
ir spausdinąs eilėraščius rajono 
laikrašty.

S. Pauliukėnas nupasakoja 
1943 m. Roki'Ikio abiturienčių 
gyvenimą. Iš Lietuvos karo iš
blokšta Z. Viršelytė. Irena Ja- 
siūnaitė esanti oneros ir baleto 
teatro artistėz Smolskytė ište
kėjusi už tarnautojo Mišeikio. 
Elena Petronvtė - Mockienė da
bar agronome, dirbusi rajono 
MTS, 1957 m< išrinkta į rajono 
tarybą. Birutė Balaišytė dabar 
dantų gydytoja, ištekėjusi už 
gydytojo Vyšniausko. Abu gy
veną Rokišky ir turį “Pobiedą”. 
Mikalauskaitė Irena dirbanti 
kaip ligoninės laboratorijos ve
dėja, o jos vyras Saulis — grei
tosios pagalbos mašinos -vairuo
tojas. Mokytojaują: Rokiškio 
gimnazijoje 'A. Naginskaitė ir 
jos vyras Vyt. Vajega, dėstą 
lietuvių kalbą. Toje pat mokyk- 

'* '• 'loję dirbanti • Elena Nakutytė, 
Juodupės vid. mok. Elena Rage
ly tė, Panemunėlio vid. mok. 
Pranė Pranckūnaitė:

Paminimi ir partizanai, pasak 
“TB”, banditai: 1946. dl. 255. 
Taliaus vadovaujami Bekeris, 
Slavinskas ir kt. išžudę Kano
pos šeimą. Dar mini Kazį Dobilą 
- Jurevičių, kuris išžudęs Kaš- 
ponių šeimą Tatoriškių kaime, 
Mickūnų apylinkėje. Apie Sipe- 
lių km. veikusi 1949 m. Skiaute
rio Povilo grupė, nužudžiusi to 
kaimo gyv. Meškauska ir jo kū
dikį.

(JZ) Eleonora Janušauskaitė, 
buv. Kauno IV vid. mokyklos 
mokytoja, po 40 metų pedagogi
nio darbo išėjo į pensiją. Po ka
ro ji buvo Salomėjos Nėries vid. 
mokyklos direktorė. Toje mo
kykloje pokario metais vidurinį 
mokslą Įsigiję 1.300 jaunuolių

(E) Pagėgių rajone į mokyk
las neatėjo 168 vaikai, privalan
tieji lankyti mokyklas, kaip pa
aiškėjo Pagėgių raj. vykdomaja
me komitete. Mokyklų nelanky- 
mo priežasčių minima visa ei
lė: kaikurie mokiniai nebuvę 
užregistruoti, kaikurių kolūkių 
vadovybės vaikus ’’įdarbinę”, 
kaikur mokyklos tiek toli, kad

valkai be pervežimo negali jų 
i pasiekti ir tt. Ir kaikuriuose ki

tuose rajonuose esą daug nege
rovių, su privalomu mokyklų 
lankymu. Kaikur net apylinkių 
tarybų pareigūnai neleidžia sa
vo vaikų į mokyklas, švietimo 
ministerijos mokyklų valdybos 
viršininkas V. Liutikas “Tiesos” 
253 nr. skundžiasi, kad “kaiku- 
rios ūkinės organizacijos panau
doja mokyklinio amžiaus vaikus 
kaip samdomus darbininkus... 
atskiros valstybinės įstaigos bei 
kolūkių vadovai abejingai žiūri 
į visuotinio mokymo įstatymo 
vykdymą”.

(E) Emigracija iš Lietuvos j 
Lenkiją. “Dziennik Zachodni”, 
Katovice, paduoda • suvestinius 
skaičius apie lenkų perkeldinni- 
mą iš Lietuvos, Baltgudijos ir 
Ukrainos į Lenkiją. Nuo 1955 
m. pradžios iki dabar tokių į 
Lenkiją atvyko 179.000. Vien tik 
š.m. birželio, liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais persikėlė 21.700.

(E) Vilniaus’ įgulos viršinin
kas dabar yra gvardijos pulk. 
Martynovičius, Vilniaus įgulos 
komendantas papulk. V. Sidel- 
nikovas. Lapkričio 7 dienos pa
radą priėmė generolas maj? J. 
Macijauskas.

(E) Nepilnametės mergaitės 
dirba naktinėse pamainose. Ką 
tik baigę abiturientai, kuriems 
pagal naująją tvarką neleista 
tiesiai stoti į universitetą, turi 
eiti į fabriką. Jiems nedaromos 
jokios . išimtys. Nepilnamečiai 
berniukai ir mergaitės įjungti į 
metalo apdirbimo ir kitokius 
fabrikus ir priversti dirbti net 
naktinėse pamainose lygu suau
gusiems.

HAMILTON, Out
Marijos metų užbaigimą Ha- mių dalis bus šv. Mišparų gie- 

miltono Aušros Vartų parapija dojimas. Parapijos choras, vado- 
ruošiasi atžymėti nepaprastomis vau jamas muz. kun. B. Jurkšo, 
iškilmėmis gruodžio 7 ir 8 d.d.

Šios parapijos įsteigėjas ir iki 
šiol garbingai einąs klebono pa
reigas yra. kun. dr. J. Tadaraus- 
kas. Jis sėkmingai pravedė baž
nyčios statybą ir šiais metais 
baigė mokėti visas parapijos 
skolas. Daug dįrbęs ir išvargęs 
klebonas, žiūrėdamas į baltas 
bažnyčios sienas ir lubas, jautė, 
kad tas didelis ir sunkus darbas 
dar buvo reikalingas vidaus už
baigimo. Ir štai jam kilo graži 
mintis atžymėti šiuos Liurdo ir 
Šiluvos šv. Mergelės Marijos 
metus bažnyčios išdekoravimu, 
tuo labiau, kad ir Hamiltono lie
tuvių bažnyčia yra skirta Mari
jos garbei.

Bažnyčios dekoravimas buvo 
pavestas dailininkui Žilinskui. 
Jis turėjo.meniškai apjungti tra
dicinį bažnyčios stilių lietuviškų 
tautinių motyvų rėmuose. Rei
kia pripažinti, kad jis tą užda
vinį atliko labai gražiai: jo me-- 
nas netiktai nuteikia maldai sie
lą, bet kartu dvelkia ir lietuviš
ka dvasia. Ypatingai gražūs ir 
meniškai vertingi yra dail. Ži
linsko paveikslai, kurie puošia 
bažnyčios sienas ir lubas. Prie 
didžiojo altoriaus: dvi stebuk
lingos lietuviškos Mjadonos ir 
Lietuvos krikštas. Lubų skliau
tuose: dvylikos apaštalų atvaiz
dai ypatingai meniškai atlikti. 
Prie vargonų: šv. Kazimiero ir? 
šv. Cecilijos paveikslai.

Gruodžio 7 d., Marijos Nekal
to Prasidėjimo išvakarėse, 7 vai., 
dalyvaujant J.E. vyskupui V. 
Brizgiui ir vietiniam Hamiltono 
vyskupui, svečiams kunigams .ir 
visai parapijai, naująi išdeko- 
ruotoje bažnyčioje įvyks didelės 
iškilmės Marijos garbei. Gal 
viena iš įspūdingiausių tų iškil-

iau kuris laikas repetuoja ne
lengvą, keturių balsų, Mišparų 
repertuarą. Sveikintina klebo
no mintis atnaujinti šią gražią 
Lietuvoje klestėjusią bažnytinę 
tradiciją.

Po pamaldų parapijos salėje 
ruošiamos vaišės, kuriose su 
svečiais dalyvaus visas choras ir 
visų organizacijų atstovai.

Gruodžio 8 d., pirmadienį, 7 
vaL vak. Jo Eksc. vyskupas V. 
Brizgys atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą. Per pamal
das giedos solistė Janina Liusti- 
kaitė ir parapijos choras.

dama lakr. 27 d. dar $300. Ji 
anksčiau LN akcijų turėjo už 
$200, o jos vyras Feliksas Kri- 
vinskas dar'prieš LN nupirki
mą įnešė tūkstantį. Tai pirmoji 
po Stasio Uikio (jis įnešė $1.000 
savorir kitą $1.000 J. Kanevaitės 
vardu) šeima taip stambiai pri
sidėjusi prie šio didelio tautinio 
židinio kūrimo. Priimkite mūsų 
tautos patrijotai Krivinskai vi
sų mūsų gražiausią padėką! Pa
galvokime, kad tokių šeimų Ha
miltone atsirastų bent 100, jau 
kitais metais galėtumėm džiaug 
tis savo vienybės vaisiais—liuk
susine, modernia sale.

Alyvos komisai NF yra tuo- 
pinigų šaltinėliu, kuris be di
desnio vargo duoda stambias ir 
nuolatines pajamas, lietuviams 
visai to nepajaučiant. Lapkr. 21 
d. iš Gillies-Guy b-vės vėl gau
tas čekis $205. Tai maždaug ati
tinka vieno gerai pavykusio pa
rengimo pelnui. Šie pinigai gau
ti dėka šių tautiečių: spalio mė
nesį per NF užsisakė 4 nauji kli- 
jentai už kuriuos gauta po $15: 
S. Zaranka, J. Gilys, J. Didžba- 
lis, 1006 Cannon E., ir K. Žilvy
tis, viso $60. 29 tautiečiai šį se
zoną antrus metus tęsia alyvos 
pirkimą iš Gillies-Guy b-vės ir 
už juos gauta po $5: M. Šniuo- 
lis, V. Strikas, V. Domeika, A. 
Pusdešris, N. Melowsky, J. Že
maitis (už 2 namus $16), J. Jo- 
kubynas, V. Kezys, Z. Didžba- 

■lis, Štoney Creek, Ont., J. Steib- 
Ivs, P. Labuckas, J. Stanius, K. 
Gudinskas, J. Bajoriūnas, B. So- 
pys, J. Pyragius, V. Kazlauskas,

Laisvės Kovų Muziejaus orga
nizatoriai paskelbė atsišaukimą 
siųsti aukas muziejui ir žuvusių
jų už laisvę paminklui atkurti. 
Muziejaus atidarymas Čikagos 
Jaunimo Centre įvyko lapkričio 
23 d. Kariuomenės šventėje. Au- 
kas prašoma siųsti šiuo adresu: 
The Lithuanian Veterans Asso
ciation “Ramovė”, Inc., Account 
No. 106157, Crane Savings and 
Loans Ass., 2555 W. 47th St., Chi 
cago 32, Ill., USA arba komiteto 
iždininkui: Mr. J. Tumas, 4518 
So. Talnian Ave., Chicago 32,

•5T.
Kariuomenės paminėjimas.
Gražiai ir šiemet ramovėnai- 

paminėjo Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimo 40-tą sukaktį. Gausi 
publika, gera programa, nuotai
kingas pasilinksminimas. Viso 
to rezultate dar dailus pelnas, 
kuris kaip kas met visas skiria
mas karo invalidams Vokietijo
je — Kalėdoms.

Minėjimas buvo pradėtas įne- 
šant tautines ir “Ramovės” vė
liavas j salę. Atidarymo žodį ta
rė skyriaus pirmininkas trumpai 
iškeldamas Lietuvos kariuome
nės reikšmę Lietuvai atsikuriant 
ir karinės dvasios palaikymo 
reikšmę šiems laikams. Po to 
vietoje paskaitos buvo perskai
tytas pulk. P. Saladžiaus raš
tas, kuriame nepriklausomybės 
kovu dalyvis pulkininkas vaiz
džiai aprašė 1918 metu įvykius, 
mūsų kariuomenės atliktus tė
vynės gynimo žygius. Raštą gra
žiai perskaitė ročesterietis V. 
Žmuidzinas. Sugiedojus visiems 
už žuvusiuosius “Marija, Mari
ja”, minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu.

Vėliavas išnešus tuoj pat se
kė “Bubulio ir Dundulio“ vai
dinimas, kurį atliko Ročesterio 
Dramos grupė, režisuojama A. 
Ciemenio.

Vaidinimas buvo retai puikus. 
Iš karto užbūrė visą salę ir taip 
’šlaikė iki galo. Baigus nesiliovė 
plojimai. Grupė buvo apdovano
ta gėlėmis ir “Ramovės” padėka 
už gražią pagalbą šį reikšmingą 
minėjimą padaryti tikrai neuž
mirštamą.

Pasilinksminimas taip pat pa- 
sižymėio reta nuotaika ir gyvu
mu. Iš įvairiausių vietų suva-

ŠVENČIŲ PROGA 
savo draugams užsakykite

"Tėviškės Žiburius”
SKAITYTOJU PATOGUMUI talpiname šią užsakymo formą. 
Ja iškirpę, užpildykite ir su mokesčiu pasiųskite TŽ adminisra- 
cijai: 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....... ..................... i....  ;.........................
Parašas.

PASTABA: TŽ prenumerota rišome posoulyįe tik $5 metams. Piniflus geriausio 
siųsti perlaido (Money Order).

žiavę tautiečiai turėjo daug dar
bo atnaujinti senas pažintis ir 
besidalydami įspūdžiais. Lauke 
lijo ir pūtė žvarbūs rudens vė
jai. o salė buvo pilnutėlė. Tai 
rodo, kad mūsų visuomenė mie
lai palaiko lietuvybės tikslus, 
ypač, kai duodama tikrai ver
tinga programa.

Pernakvoję, ročesteriečiai iš
vyko su t uopa čikiuv kasq-ų: 
vyko su tuo pačiu veikalu į Ha
miltoną. Mindaugėnas.

Bendruom. solidarumo mokes
ti šiemet sumokėjo rekordinis 
tautiečių 'Skaičius. Sumokėjo 
net senieji imigrantai lietuviai, 
iki šiol, kažkodėl, kiek nuoša
liau laikęsi nuo naujųjų ateivių.

Aišku, gražus mokesčio surin
kimas yra nuopelnas pirmiausiai 
energingo ir visur prieinančio 
senosios valdybos kasininko J. 
Kavolelio' Beje, p. Kavolėlis su
tiko ir šiemet įeiti į naują val
dybą.

Taigi St. Catharinėje solida
rumas pasiekė veik visą šimtą 
procentų. Solidarumas, ne tiek 
pinigas, štai kas vra svarbiau
sia! Nesumokėjo tik pora tautie
čių — mažiau už visus kitus pra- 
sięvvenusiu. Prasigvvens — ir 
šiedu prisijungs, — ko jiems ir 
linkima iš visos širdies.

* ' ' Gervė.
Teisingas kelias! Naujosios 

apyl. valdvbos rinkimo metu 
buvo iškelta mintis kiek galint 
paremti praktiškai ka tik įsikū
rusia PLB valdvbą. Gerokai pa
ieškojus b-nės kišene — atsirado 
nedaug. Tik $25 tam didžiam 
tikslui. Aišku, pinigas nedidelis. 
Ne ka su tokia suma nuveiksi, 
bet šio reiškinio esmė yra kur 
kitur — bene pirmoji praktiška 
narama visoje Kanadoje! Garbė 
St. Catharines lietuvių b-nei, su
prantančiai lietuvybės darbo 
teisingą kryptį.

PI .B-nės galia pareina nuo na
ciu lietuvių. Ne nuo žodžiu, bet 
nuo veiksmų. PLB-nė turėdama 
iė§H valėtų stebuklus padalyti. 
Be lėšų — nič nieko.

Dabar: Niagaros Pusiasalis 
Šiemet, visuomeniškai taip oaiu- 
'iėio. kad vargu geriau ar bega
limo žinant savas iė^as ir gali- 
mvbes Tas naiudėiimas rėmėsi 
lietuviškos bendruomenės stip
rumu. Tuo šūkiu buvo kreiptasi i 
lietuvišką visuomenę, paprašyta 
ateiti ir paremti tą paiudėįima 
Lie*uviškoii visuomenė atėio ir 
nerėmė. Atėio gausiai, širdingai 
ir nakartntinai. Reikšmė to be
valo didelė, čia turima galvoje 
ne r»elno mastas, bet iudėiimo 
kultūrą žingsniai, lietuviškos 
nuotaikos. Tas viskas atsirado 
todėl, kad lietuviai bendruome
nėje mato lietuviškos organiza- 
Hios iėva. tier kurią einant prak
tišku k«1iu galima būtu pasiek
ti be va < u tikrai galingos PLB

«at susirinkime buvo 
įsirpita ir V’ta IvgiM puiki min- 
♦»<! bad naiamu dali or«an’zaci- 
ios duoda savo keliu bendruo
menei, kurioje veikla.

LN nariams pranešame, kad 
pradedant ateinančiu sekmadie
niu tuojau po 11 vai. pamaldų 
-parapijos salėje bus dalinami 
LN šėrai. Visi nariai maloniai 
prašomi juos atsiimti. LN v-ba.

Šalpos- vajus Hamiltone jau. 
įpusėjęs. Reikia pažymėti, kad 
dar -daug aukotojų neprisiverčia 
duoti daugiau $2. Prisiminę, kad 
mes esame katalikai ir daugu
mas taip puikiai įsikūrę, o au
kos šalpai renkamos tik kartą 
per metus, — ar tai nebus pana
šu į tuos tris svogūnų laiškus, 
duotus elgetai anos pasakų 
šykščiosios moteriškės?!

Mūsų visa bėda, kad mes gal
vojame jog su saule gyvensime. 
Iš to ir išplaukia širdies kietu
mas ir beribis egoizmas. Taip 
neturėtų būti. Ir jei tik kuris ,_ o ____________
rimčiau susikaupiame, penkinė!A. Sarpalius, B. Orvidas, J. Or-

diniec, A. Jusys, A. Vendašius, 
J. Stanaitis, E. Grinienė, G. Ja
sevičius, S. Urbonevičius, A. Gel 
žinis ir E. Alšauskas.

Kitą mėnesį vėl gausime pa
našią sumą už kitus mūsų rėmė
jus. Mums reikėtų bent 200 aly
vos per NF klijentų ir tada kas
met be jokio vargo lietuviškiem 
reikalam gautumėm po $1.000. 
Ar nevertėtų rimtai pagalvoti 
ir tuojau alyvą užsisakyti per 
Namų Fondą. Skambinkite St. 
Bakšiui JA. 9-4662. Išanksto 
nuoširdus ačiū!

Padėka
Ruošiant š.m. lapkričio 

tūros vakarą, teikusiems 
mą reiškiame gilią padėką, būtent:

Dvasios vadui kun.‘ dr. J. Tadaraus- 
kui už moralinę paramą.

Korespondentams: ‘ St. Bakšiui ir K. 
Baronui.

P. Kėžinaičiams, už paruošimą sve
čiams vakarienės ir už patalpą.

Pp. Kšivickams, Petkevičiams, Ston- 
kams,. Latauskams už svečių priėmimą 
nakvynėn. /

EL Gudinskienei, J. Žukauskui, VI. 
Sasnauskui ir F. Paužai už atvežimo 
menininkų.

Ir visiems kitiems, kurie kokiu nors 
būdu mums pagelbėjo nuoširdus ačiū.

Hamiltono at-kų kuopos v-ba.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. J. Ta- 

darauskui už gautą be atlyginimo "Bu
bulio ir Dundulio" vaidinimui parapijos 
salę.

Hamiltono Skautų Rėmėjų Komit.

Iš Lietuvos atvyko pas tėve
lius į Los Angeles Dalilė Kont- 
rytė, 15 metų mergaitė. Prieš 
metus ji pateko į Lenkiją, o iš 
ten atvyko į JAV. Lietuvoje ji 
mokėsi 7 klasėje.
k Motina Dovydą (Barbora Po
ciūtė) , lietuvaičių pranciškiečių 
kūrėja ir generole motina, mirė 
Pittsburghe lapkričio 14 d. .

Sol. Prudencija Bičkienė sau
sio mėn. vyks į Pietų Ameriką, 
kur dainuos įvairių lietuvių ko
lonijų ruošiamuose koncertuose.

DaiL Viesulas, aplankė Vokie
tiją, kur gyvena jo brolis kuni
gas, taip pat Austriją, Italiją ir

apsistojo Paryžiuje, kur žada 
piešti iliustracijas liet, dainų te
momis.

Ona ir Stasys Deveikiai iš Ar
gentinos atvyko į JAV ir apsi
gyveno Los Angeles.

Muz. Gauba, giminių padeda
mas persikėlė į Los Angeles ir 
įsikūrė šv. Onas prieglaudoje — 
2700 E. First St., Los Angeles 
33, Calif.

Romas Simonaitis Californijos 
universitete ruošiasi fizikos 
mokslų daktaro laipsniui.

Marianopolio Tėvų Marijonų 
kolegijoje iš' 104 mokinių lietu
vių tesą vos 7.
VOKIETIJA

Haus der Begegnung — paski
rų tautybių susiėjimo namai — 
randasi: Hamburg, Agnes Stras
se 44. Čia yra skaitykla, muzi
kos kambarys, salė su televizo
riumi, radijo aparatu, kur gali
ma klausytis ir norimos plokšte
lių muzikos, žaidimų kambariai: 
šachmatų, šaškių, rič-rač ir kitų 
žaidimų, klasė, kur galima mo
kintis pagal naujausius metodus 
anglų ir vokiečių kalbą, stalo 
teniso salė, fotolaboratorija ir 
daug kitų. Visi tie malonumai 
yra teikiami visiems visiškai ne
mokamai.

* B£<

šalpai ateis visai nepadarydama 
mūsų gyvenimui įtakos.

G-joms remti būrelių vadovai 
maloniai prašomi iki gruodžio 
15 d. pristatyti- ižd. St. Bakšiui 
surinktas aukas ir aukotojų są
rašus už 1957-58 metus.

tLN lėšas stambiausiai padidi-

Bendruomenė yra stogas, po 
kuriuo renkasi visi visokių pa- 
.žiūrų, skonių ir polėkių tautie
čiai. Ant to stogo — augščiau- 
sioje' vietoje turi būti iškelta 
lietuviška vėliava — pirmoje 
pirmiausioje eilėje!

Stiprios b-nės — stipri PLB! 
Todėl stiprinkime savas bend
ruomenes viską tam atiduoda
mi — net savo ambicijas. Tada 
augs lietuvybė. Stiprės. Nei lai
kas, nei nuotaikos jos nebepa- 
lies. Ji bus kaip galingas laivas 
audroje. Kai audros praeis, lai
vas atplauks į žadėtąją žemę. 
Kas netiki, kad atplauks, tas, 
tur būt, netiki gyvenimu.

Geri nutarimai, geros mintys 
ar geri sumanvmai — niekad ne
žūsta. Paminėtas nutarimas to
dėl geras, kad nerasi lietuvio, 
kuris su juo nesutiktų.

St. Catharinietis.
Pa dėka

Širdingiausia padėka tautiečiams pri- 
sidėiusiems prie dešimtmečio šventės pa
sisekimo savo darbu: ponioms: Kuzavie- 
nei, Kalvaitienei, Baronienei, Bušaus- 
kienei, Zinoitienei. Šidlauskienei, pane
lei Lekavičiūtei. Ponams: V. Žinaičiui, 
A. Žinaičiui, Dauginui, Stundžiai, Gri
gui, Markuškiui, Liuksui, Šarapnickui, 
Jacevičiui, Girevičiui, Šetikui.

Širdingiausia padėka taip pat visiems 
tiems, kurie čia nėra suminėti, bet taip 
pat padėjo Šventės darbuose.

Visi bendrom jėgom atlikome gražų 
tėvvnei darbą---- očiū visiems.

Širdingas ačiū ponams Bieliūnams iš 
kuriu ūkio buvo gautas visas vežimas 
medelių scenos reikalams.

Niagaros pusiasalio B-nių valdybos.

Padėka
Tautiečiams paaukojusiems pinigais 

organizuojant bendruomenės knygyną 
nuoširdus ačiū. Aukojo:

po $5 _ j. Bušauskas, P. Baronas, 
J. -Klimavičius, J. Kazragis, J. Skeivolas, 
S. šetkus; ’. • * *

$3 — A. Pronskus;
Po $2 — K. Bogušis, A. Zū&rickaš, 

A. Visockis;
Po $1 — V. Alonderis, B. Vyniautie- 

nė, A. Šetikas, A» Kuraitis, A. Vaičius, 
M. Grigienė, A. Polijanskienė.

Knvgų rinkimas dar nėra baigtas. Ap
sitvarkius bus paskelbta spaudoje au
kojusių pavardės. Tuo tarpu — širdin
giausia padėka visiems aukojusiems.

St. Catharines buv. B-nės valdyba.

Sk. St.

22 d. litera 
mums para

WINNIPEG, Man.
Visuotinis susirinkimas. Gruo

džio 7 d., 12.30 vai., tuojau po 
pamaldų, šv. Kazimiero parapi
jos salėje šaukiamas KLB Win- 
nipego apyl. • lietuvių visuotinis 
susirinkimas. Be kitos dieno
tvarkės punktų ieina ir 1959 me
tams naujos valdybos rinkimai. 
Nustatytu laiku nesusirinkus po 
valandos šaukiamas antras, ku
ris nagai įstatus bus skaitomas 
teisėtu.

Dalyvaukime visi ir atlikime 
tą savo metinę oariegą.

Apylinkės valdyba.
Solidarumo mokestį sumokėjo: po $5 

— K. Blažys ir K. Stankus;-;po $2 — K. 
Grudzinskas, Česlovas Kurauskas, Stasys 
Romančouskos. Aleksas Budrys, Antanas 
Kairys, Ant. Končius, Petras Kiscinas, 
Juozas Butkevičius, Povilas Vaškevičius, 
Petras Žemaitis, Jonnas Malinauskas, 
Jonas činga, Mečislovas Šarauskas, Juo
zas Birutis, Stasys Bujokas, Vincas Ja
nuška, Antanas Genys. Valentinas Rut
kauskas: po $1 — Emilis Šneideraitis. 
Bolus Česiūnos. Kostas Pranevičius. Iš 
viso surinkta $49. Sumokėjusiems nuo
širdus očiū.

J. Demereekos, apyl. v-bos ižd.

SIUNTINIAI Į 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 siiisti 

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 paširinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš. Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.90.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai 10 ryto • 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

■mi JHN

Hamiltoniečiai!
Per miesto rinkimus balsuokite už mokytoją

ior aiderman ward 6
rytinio Hamiltono progr. konservatorių 

partijos pirmininką

HOBSON, ALF

-Britų slaptoji policija — In
telligence Service — vėl patyrė 
naują smūgį, kai paaiškėjo, kad 
Harwell atominės jėgainės “Ze
ta” planai jau seniai bus patekę 
į sovietų rankas. Pasirodo, kad 
visiškai pagal tuos pačius pla
nus yra pastatyta Leningrado 
atominė jėgainė “Alfa”, veikian
ti jau nuo birželio mėnesio.

Harwell jėgainės planai vos 
šių metų pradžioj buvo paskelb
ti. Sovietai sakosi jais ir pasi
naudoję. Betgi britų specialis
tai aiškina, kad per tokį trum
pą laiką rusai nebūtų spėję jė
gainės pastatyti, jei jie prie to

Vėl išvogė paslaptis

X

darbo būtų pritraukę ir specia
listų, ir kapitalo ir dešimts kar
tų daugiau negu kad britai tam 
panaudojo. Esą visiškai aišku, 
kad sovietai Harwell Jėgainės 
planus turėjo gauti mažiausia 
bent dviems metais anksčiau, t. 
y. tada dar. kai jie tebebuvo 
valstybinė' paslaptis. Klausimas 
tik, kas juos išdavė? Be abejo
nės, kas nors iš Harwell jėgai
nių planus paruošusių ar staty
bas vykdančių asmenų. Britų 
saugumas dabar ir laužo galvą, 
kas tas. naujasis Fuchs yra bu
vęs? . ■; .

Mirus A. A. I. NAVICKUI,
jo likusiai žmonai Janinai Navickienei, broliui V. Navic
kui ir kitiems velionio giminėms, reiškiame gilią užuojau
tą ’■ '

L. J. Kriaučiūnai, 
S. S. Rakščiai.

Varšuva. — Buvusį savo kraš
to apsaugos ministerį, kurį Go
mulka pašalino, Lenkija apdova
nojo medaliu.

Windsoras.—General Motors, 
Ford ir Crysler kompanijos ki
tais metais išleis mažus automo
biliukus, kurie galėtų konkuruo
ti su importuojamais" iš Europos.

Kanadoje jų nebūsią gaminama. 
Kanados auto pramonės unijos 
siūlo'apdėti juos muitais, nes ki- 
•taip jie pakenksią čionykštei au
tomobilių pramonei. '

Pekingas. — Žinoma Kinų ra
šytoja ir Stalino premijos alu- 
reatė Ting Ling yra išmesta iš 
kompartijos ir iš parlamento.

Visii rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelė* (kobitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

• Keliauti į Europę,
• vykstant atostogų į Meksika
• Jamaikę arba į Bahamas,
• keliaujant laivu ar lėktuvu -

geriausiai per

Four Seasons Travel
taip pat padeda sutvarkyti dokumen 

tus atsikviečiant gimines.
109 BLOOR ST. W., TORONTO 5, ONT. 

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

LIETUVIAMS KLIJENTAMS APTARNAUTI 
LIETUVIŲ KALBA, MŪSŲ ĮSTAIGOJE DIRBA

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

Taupykime Ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notoro A. Liu- 
džious įstaigoje (II ougitos), 128 Moin St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmodientois 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

a
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Penki metai Žalgirio tuntai
kijos, apimančios Port Colbor- 
ne, Welland, St. Catharines ir 
Niagara Falls, Ont., penkerių 
metų skautiško veikimo sukak
ties proga keletas žinių iš praei
ties.

1953 m. po ilgų bandymų, pa
sitarimų su vaikais, tėvais ir lie
tuviškąja bendruomene, galuti
nai skautus-es suorganizuoti pa
vyko vyr. skautei Nijolei Eiži- 
naitei iš Port Colborne, Ont. 
Pirmosios dvi mišrios skiltys 
buvo sudarytos 1953 m. gegu
žės 3 d., tuoj po pamaldų Moti
nos Dienos minėjimo šventės 
proga Wellando bažnyčioj, daly- 

. vaujant 16 jaunesnio ir vyresnio 
amžiaus skautų ir skaučių.

Sekančių poros savaičių bė
gyje iniciatorei teko iš Port 
Colborne. važinėti į Wellandą ir 
Niagara Falls, kalbinant tėvus 
leisti vaikučius į skautų eiles. 
Tuo būdu gegužės 24 d. jau bu
vo suregistruota 26 skautės ir 
skautai bei kandidatės-ai. Su
eigos būdavo daromos pas skau- ai • V • 1 ą * • X

Sekantį mėnesį sukviesti skau'skyrusiam $20 auką mūsų kū-
rijaučiantieji Port 
arė pirmąjį Sk. Rė-

sirinkime dalyvavo pakviesti ir 
iš St. Catharines pora atstoVų, o 
skautas entuziastas brolis Seti- 
kas pasižadėjo suorganizuoti 
skautus ir St. Catharinėje.

Laimingu sutapimu tuo pat 
laiku atvyko į Niagarą darbštus, 
energingas ir gabus psktn. Pet
ras Balsas, kuris mielai prisi
dėjo perimdamas vadovavimą 
berniukų tų pačių metų birželio 
2 d. Tad šią datą reikėtų laikyti' 
atsiskyrimu brolių nuo sesių. 
Nors buvo dar ir bendrų suei
gų, bet draugovėse jau buvo 
dirbama atskirai. Broliams va
dovavo draugininkas J. Bieliū
nas, o sesėms draugininke Nijo
lė Eižinaitė psktn. P. Balso prie
žiūroje. k

Dar po mėnesio psktn. P. Bal
sas sudarė Pietryčių Vietinin- 
kiją, į kurią įėjo ir St. Cathari- 

_ nes mišri draugovė brolio Še-
tukus privačiuose butuose, o iš- tiko vadovaujama.
kylos p.p. Biel.ūnų ūkyje,* kuris i Broliui V. Rušui iš Toronto 
buvo artimiausia susirinkimo Į nuolat raginant, brolis Bronius 
vieta visų trijų kolonijų skau- Simonaitis, iš vetininkijai pri- 
tams. klausančių vyr. amžiaus brolių

Darbas buvo nelengvas, bet ir sesių, pasikvietęs dar keletą 
dėkingas. Nelengvas todėl, kad 
draugininkei pačiai reikėjo ne- 
vien tik sueigas ir iškylas pla
nuoti bei pravesti, bet tekdavo 
kiekvienai sueigai surasti vietą 
ir pakankamą skaičių geros va
lio stautiečių, kurie iš visur su
rinktų vaikučius, atvežtų į su
eigas ir ten pralaukę dvi-tris va
landas juos vėl išvežiotų namo.
Tekdavo savaitės^ bėgyje dar te
lefonu patiems skautukams pri
minti, kad kur kitur tuo laiku 
nenuklystų. •

Dėkingu darbu pavadinau to
dėl, kad visi tėvai mielai tam 
darbui pritarė; turintieji susi
siekimo priemones mielai sutik
davo talkininkauti, o patys vai
kučiai labai greit persiėmė skau 
tiška- lietuviška dvasia, kaskart 
labiau išstumdami svetimųjų 
įtaką ir kalbą iš savo tarpo.

rimosi sunkumams nugalėti.
Dėkingi esame taip pat ir pir

majam Tėvų-Rėmėjų Komite
tui, suruošusiam 1953 m. birže
lio mėnesį didelę gegužinę, iš 
kurios pelno įsigijom palapines, 
indus ir kitokias stovyklavimo 
priemones. Tam pačiam komi
tetui skautai-ės dėkingi ir už 
1954 m. liepos mėn. stovyklą su 
žymiomis “maudyklėmis - du
šu”, puikiu maistu ir už suda
rymą sąlygų stovyklauti net 
4-5 metų amžiaus skautukų se
sutėms ir broliukams.

Neišdils iš. mūs ųatminties ir 
a.a. Lekavičius iš Wellando, 
antrasis mūsų Tėvų - Rėmėjų 
Komiteto pirmininkas, kuris 
nuo pat skautų įsikūrimo dienos 
toj apylinkėj iki pat mirties bu
vo uolus mūsų rėmėjas.

Didelė padėka priklauso p.p. 
Bieliūnams, kurie ne tik savo 
ūkį nemokamai leido naudoti 
skautų iškyloms ir gegužinėms, 
bet ir dar daug kartų juos ska- 
miai pavaišino.

Tolimesniame skautiškame 
darbe linkime visokeriopos sėk
mės. Teta Ona.

klausančių vyr. amžiaus brolių

buvusių jūros skautų,'sudarė jū
rų skautų-čių valtį, įsigijo valtį 
buriavimui ir sėkmingai dirbo.

Kad skautai tose apylinkėse 
pajėgė įsikurti, esame dar dė
kingi buvusiam tuo metu tų pa
rapijų klebonui kun. Baniūnui. 
kuris savo pamoksluose mus 
garsino, o tėvelius ragino leisti 
vaikus į skautų organizaciją.

Dėkingi esame skautininkams 
broliui ir sesei Vilimams iš Ha
miltono ir V. Rušui iš Toronto, 
kurie su dideliu entuziazmu kū
rimosi minčiai pritarė, o įsikū
rus mūsų skautišką nuotaiką 
palaikydavo dažnai patys atsi
lankydami ir atveždami daug 
sesių ir brolių iš Hamiltono ir 
Toronto į mūsų šventes, minė
jimus ir gegužinės.

Dėkingi Kanados Lietuvių 
Sąjungos Wellando skyriui, pa-

VW

Britu, Kolumbijos Šimtmetis
19581858

'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 original 
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. t

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

rhe Jdouse of Seagram
Distillers since 1857

NAUJOS KNYGOS “Bubulis ir Dundulis” Hamiltone
Kun. dr. Juozas Prunskb, ME ILS 
IR LAIMĖ. Spaude Lmmoculato 
Press, Putnam, Conn., 248 psl. 
Aplankas* dail. J. Tričio. Kai
na $2.

Tik ką išėjo iš spaudos kun. 
dr. J. Prunskio nauja knyga — 
Meilė ir laimė. Vargu ar būtų nauįą kartą, patraukliais pavyz- 
galima atpasakoti turini, nes tai dži £ lėt puoselėu entuziaz- 
{vairiausių pavyzdžių rinkinys jaun06e sielose
su trumpom išvadom. Autorius - J - - 
rinkinio medžiagą suskirsto į; 
aštuonius pagrindinius skyrius: 
1. Tėvai ir vaikai, 2. Širdies re
montas, 3. Laimės vieškeliais, 4. 
Duokit man Sielas, kitą galit 
pasiimti, 5. Kentėjimų mokyk
la, .6- Atgailos ir atsiteisinimo 
dvasia, 7. Ištesėt, 8. Mirtis ir 
amžinybė.

Autorius prie kiekvieno pa
vyzdėlio kaip išbadą prideda 
vieną kitą frazę, pačią temą pa
likdamas kalbėtojo, rašytojo, 
pedagogo tikslams bei jo sieki
mams. Knygoje surinkti pavyz
džiai ir jų papildymas nėra at
skiros temos, o tik pasirinktų te
mų iliustracijos.

“Exempla trahuht” — pavyz
džiai patraukia. Tai senas loty
nų kalbos priežodis. Gyvenimo

“Didysis brolis” literatūroje
Sovietų grožinės leidyklos lei

džiamas literatūros, meno, vi
suomeninio gyvenimo ir politi
kos mėnesinis žurnalas “Neva” 
š.m. Nr. 4 išspausdino Konstan
tino Vorobjevo apysaką “Pas
kutiniai kaimai”, kuriame nori
ma pavaizduoti Lietuvos poka
rinis gyvenimas — perėjimas į 
kolūkių sistemą. Apysaką gana 
ilga — 106 puslapiai. Veiksmas 
vyksta kažkur Bijūnų valsčiu
je. Vaizduojama, kaip vargin
gieji valstiečiai trokšta geresnio 
gyvenimo, kaip laukia žemės re
formos ir kolūkių. Bet jie neturi 
patyrimo, be to, yra daug tam
sumo ir daug trukdytojų buo
žių. Viso pasipriešinimo organi
zatorius yra klebonas kun. Mar
ma, kurio brolis buvęs karinin
kas yra ' miškuose veikiančių 
partizanų vadas. “Naujojo gyve
nimo kūrėjų” lietuvių tarpe pra
sikiša buvęs sovietinis puskari
ninkis komunistas Čapaitis, ku
ris pasidarė valsčiaus vykdomo
jo komiteto pirmininku. Jis di
delis entuziastas “socializmo 
kūrėjas”, bet dažnai pasikarš
čiuoja, o dar dažniau nežino 
kaip pasielgti. Jam vadovauja 
ir apskritai visus tvarko rusas 
Andriejus, anksčiau Lietuvoje 
veikęs kaip partizanas, kovojęs 
su vokiečiais, po karo likęs čia 
ir vedęs lietuvaitę, bet veiks
mo metu jau našlys. Tai stebuk
lingas žmogus tas Andriejus — 
sąžiningas idealistas, nepapras
tos išminties, drąsos ir takto vy
ras. Nėra problemos kurios jis 
neišspręstų, nėra reikalo, kurio 
nesutvarkytų. Tai rusiška gal- 

;va, įgavusi patyrimo bolševiki
nėje santvarkoje Rusijoje. Ir 
kiti rusai visi nuoširdūs, simpa
tiški žmonės, visi komunizmo 
simpatikai arba nors tų nevydo- 
nų buožių priešai. Kiekvienas 
buožę niekšas. Didžiausi niekšai 
tai partizanų vadas Justas Mar
ma, o apie jo brolį kunigą Mar
mą tai nebera nei ką ir kalbėti. 
Jis net savo brolį nunuodija ir, 
neva lojalumą valdžiai rodyda
mas, praneša, kad brolis pas jį 
“apsistojęs”. Jis betgi suima
mas, nes jau prieš tai jį buvo 
išdavęs vienas iš jo buvusių 
agentų. Apysaka baigiama Ča- 
paičio ir Andriejaus laimėjimu 

visišku pasipriešinimo sunai
kinimu. O viso to vadovas buvo

patirtis rodo, jog jis teisingas.- 
Gerų pavyzdžių įtakoje bręsta 
jaunuolio dvasia, stiprinamas jo 
charakteris, gi neretai ir gyve
nimo lūžiai ištaisomi. Knyga 
ypač rekomenduotina jaunoms 
motinoms, kurios auklėdamos

Motinų pasakojimai jaunučių 
širdyse pasilieka kaip brangūs 
prisiminimai, jie neišdyla nei 
gyvenimo kryžkelėse.

“Meilė ir Laimė” — pavyz
džių knyga labai tinkama kal
bėtojams, kad savo mintis galė
tų nušviesti tikraisiais gyveni
mo pavyzdžiais.

Kun. dr. Prunskis atliko dide
lį darbą, surinkdamas ištisas se
rijas pavyzdžių, kurie neabejo
tinai ras atgarsio plačioje visuo
menėje. K. B. P.

St. Casimir, 500th Anniversa
ry Of His Birth. Tokiu vardu 
Amerikos vyčiai išleido leidinį, 
parašytą kun. Alberto J. Kan
tauto - Contons. Autorius yra 
vyčių dvasios vadas, jau nuo se
no uoliai dirbąs su šia organiza-

Hamiltoniečiams lapkričio 
1 d. buvo maloni staigmena, čia 
lankėsi Rochesterio Dramos Mė
gėjų teatras su A. Rūko “Bubu- 
liu ir Dunduliu”. Parapijos salė 
buvo pilna ir žmonės nebuvo 
apvilti, nes visi išsinešė daug 
malonių ir šiltų prisiminimų. 
Spektaklis praėjo labai sklan
džiai ir hamiltoniečiai nepagai
lėjo katučių savo svečiams.

A. Rūko komedija arba—kaip 
pavadinta — linksmas nutiki
mas lietuviškame kaime labai 
lengvai žiūrima ir kiekvieno lie
tuvio širdžiai artima. Humoras 
nors kartais ir dviprasmiškas 
visdėlto sukeliąs tikrą sveiką 
juoką, kurio kartais taip trūks
ta. Nors ir nesant tikru kritiku 
vistik norisi pasidalinti savo 
nuomone su skaitytoju.

Andrius Cieminis kaip mėgė
jas režisorius atliko savo paskir
tį visai gerai, teisingai išieško
tos nuotaikos ir gerai paskirsty
tos rolės. Gal mizanscenos kiek 
perdaug vienodos.

Bronius Velminskas, kuris vai 
dino Bubulį, atrodo, bene bus 
vienas iš stipriausių kolektyvo 
narių. Jis savo rolę atliko be

cija. Šiuo metu jis yra vienos 4 priekaištų. Jaučiasi, kad turi di- 
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Andriejus — rusas bolševizmo 
misijonierius Lietuvoje...

Įdomu, kad apysakoje visi 
vardai bei vietovardžiai rašomi 
lietuviškomis formomis. Tekste 
nemažai lietuviškų išsireiškimų 
bei posakių ir net dainos “Oi, 
varge, varge, vargeli mano!”

LIETUVIŲ KŪRINIAI 
SVETIMOMIS KALBOMIS 
Varšuvoje neseniai išleista A. 

Vienuolio apysakų ir apsakymų 
rinktinė, pavadinta “Pawilon 
inteligentow” (Inteligentų pa
lata). Įdėtas A. Vienuolio port
retas ir trumpa gyvenimo bei li
teratūros veiklos apžvalga. Rin
kinį sudarė Z. Stoberskis. Kny
ga 13 spaudos lankų. Tiražas 
5.255 egz. •

Ievos Simonaitytės romanas 
“Pikčiurnienė” yra išverstas į 
septynias svetimas kalbas. Pasi
rodo, kad daugumoje atvejų bu
vo verčiama ne tiesiai iš lietu
vių kalbos, bet iš rusų kalbos 
vertimo. Kitaip tariant, buvo at
liktas vertimas iš vertimo.

KALĖDINĖS
a atvirutės
'/ A' lietuviškais tekstais

/
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I

I

lietuviškais tekstais 
tinka pasiųsti sveiki
nimams ne tik šiame 
kontinente savo 
pažįstamiems, bet ir į 
Lietuvą ir į Sibirą.

Kaina: 10 et ir 25 et. 
įskaitant ir voką.

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

TORONTE 
atvirutės gaunamos:
J. Beržinsko prekybo
je, 1212 Dundas St. W. 
Margis Drugs, 
408 Roncesvalles Ave. 
ir 
abiejų parapijų 
knygynuose.

Lietuvių 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 trys tomai jau 
išleisti, o ketvirtasis spausdina
mas); 2) Lietuvos žemėlapį ir 
3) Jono Balio “Lietuvių Dainos 
Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi- 
sakvs 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 prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išteisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Eenciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lietu
vių sutelktinių pastangų, vai-

delį sceninį patyrimą, rolė tei
singai suprasta ir kruopščiai 
apdirbta. , ■ .

Rožė —.jo šeimininkė (Birutė 
Apanavičienė), atrodo, nevisai 
išieškojo ryškesnių rolės bruo
žų, o medžiagos A. Rūkas tam

Bostono .gimnazijos mokytojas. 
Savo veikloj patyręs reikalą Ii-' 
teratūros apie šv. Kazimierą ang 
lų k., jis parašė straipsnį Vyčio 
žurnalui, vėliau jį praplėtė ir 
išleido atskira knygele su gau-. 
siomis iliustracijomis. Parašyta . . . - .
gyvu stiliumi, parinkti įdomesni yaidemniui davė nemažai. -Jos
šv. Kazimiero gyvenimo momen 
tai, ypač turint galvoje angliš
kai kalbantį jaunimą. Iškelia
mas dorinis šventojo jaunuolio 
gyvenimas, jo atsparumas kara
liaus dvaro gundymams ir gy
dytojams, jo atsidavimas Lietu
vai. Leidinėlis 48 pusi, yra at
spaustas Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, atrodo 
gana dailiai — su patraukliu 
dail. Valeikos pieštu šv. Kazi
miero atvaizdu. Jis labai tinka 
paskleisti angliškai kalbančioj 
visuomenėj ypač lietuviškų re
liginių švenčių bei minėjimų 
•progomis. Leidėju pasirašo 
Knights Of Lithuania, 359 West 
Broadwav, So. Boston 27, Mass., 
USA.

sius, deja, tik laisvame pasauly
je gyvenančių lietuvių. Tad ir; 
nuopelnai atitinkamai priklau- Į 
so visiems tiems, kurie bet ku-j 
riuo būdu prie šio darbo prisidė- | 
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 
būdas ir priemonė išlaikyti lie
tuvių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai,, plačiai 
pasisl^lęid^. priverstinėje emi
gracijoj, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba, tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir ICi, jffelas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LR, 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

Mas.% USA.
(skelb.)

Mokslo ir Pramonės Muzieju
je Čikagoje ir šiemet nuo lap
kričio 29 iki. gruodžio 14 d. vyks 
“Kalėdos, pasauly” festivalis. 
Bus parodyta daugelio tautų ka
lėdiniai papročiai. Lietuvių die
na bus gruodžio 3 d. Šiemet pir
mą kartą festivaly dalyvaus ir 
latviai — gruodžio 6 d.

judesiai ir kalba daugiau pri
minė miestietę, o ne kaimo šei
mininkę, nors scena jai atrodė 
taip pat nesvetima.

Bubulio duktė Radasta atro
dė labai jauna ir graži mergaitė 
ir savo vaidmenį atliko gerai ir 
įtikinančiai. Vietomis skambėjo 
retas nuoširdumas. Aktorė dar 
jauna, bet daug žadanti.

Labai šiltas aktorius Dundu
lis (Jonas Vaičyš). Nors balsas 
ir sodrus, bet kaikurie žodžiai 
dingo. Norėtųsi geresnės dikci
jos. Šiaip atliko savo uždavinį 
labai gerai.

Dobilas — jo sūnus — (Kos
tas Mačiulis). Tokios rolės nėra 
dėkingos; jos reikalauja geros

išvaizdos ir jaunatviškumo. Tas 
buvo atsiekta. Švelnumo paka
ko, net kartais ir persaldžiai 
skambėjo žodžiai.

Bene didžiausias vaidmuo bus 
tekęs Vladui Malašauskui, kuris 
vaidino Girdžių. Aktorius sce
noje laisvas ir darė malonų įs
pūdį. Aktorius stiprus kolekty- . 
vo narys.

Šaltekšnis — Raimundas Kir- 
šteinas buvo nepaprastai mažų
jų žiūrovų laukiamas. Žinoma, 
jis nemažai nuoširdaus juoko su 
kėlė su savo “nei šis, nei tas”. 
Komiškam vaidmeny labai leng 
va nukrypti į šaržą ir gal būt tas 
monotoniškas vienodas tonas ir 
buvo šiek tiek perdėtas. Bet nė
ra abejonės, kad aktorius cha- 
rakterinėm rolėm turi daug ga
bumų. • c

Piršlio Tarulio labai spah'in-1' • 
gas vaidmuo, bet, deja, Vladas 
Keiba jį nevisai gerai paruošė. 
Taip pat labai skubėjo ir daug 
teksto žiūrovai nepagavo. Tai 
ir buvo didžiausia jo yda.

Malija Polinauskaitė — Agu- 
lė. Balsas aiškus, scenoje lais
va, bet visdėlto rolė nebuvo iš
baigta. Jos judesių tempas buvo 
perlėtas. Agulė — ta paskutinių 
kaimo naujienų išnešiotoją — ji 
skriste skrenda jas nešiodama. 
.Aktorė jauna ir per grimą ma
tėsi gražios akys ir sveika malo
ni šypsena. Nors ir gerokai už
riesta nosis nedarė jos negražia 
ir nepatrauklia.

Šiaip visų grimas buvo pui
kus,- be priekaištų. Ne vienos 
Dramos Mėgėjų kolektyvas gali 
pavydėti ročesteriečiams, kurie 
savo kolektyve turi Stasio Ilgū
no asmeny profesionalą grimo- 
rių. Jis taip pat puikus perukų 
meisteris.

Publikos buvo pilnutėlė salė. 
Visi skirstėsi patenkinti, kad dvi 
su puse valandos praleido malo
nioj nuotaikoj užmiršę savo kas
dieninius rūpesčius. Malonu 
rengėjams, bet ypatingai sma
gu aktoriams, kad juos publika 
supranta ir įvertina tuo pačiu 
linkėdama jiems ir toliau dirbti 
ir mus kuo dažniau aplankyti.

' N. K.

AMERIKOS LIET. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
įvyko lapkričio 28-30 d.d. Dėt-1 
roite. Be grynai organizacinių 
reikalų buvo ir paskaitos ir su
sipažinimo vakarai.

Paskaitas skaitė Am. LB Kr. 
Valdybos narys inž. Nasvytis 
apie Bendruomenės santykius 
su studentais; p. Augustinavičie- 
nė apie idealizmą ir romantiz
mą lietuvių literatūroj. Kaip pa
prastai, skaitė įdomiai. Jos pa-

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 RONCESVALLES AVĘ., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
Vulkanizacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi
mas. Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas įvairių rūšių padangų pigiomis kainomis.

Į LIETUVA 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.‘RYŽIU $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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MASINOS 

SKALBIMO MASINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* * KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* ĮVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

1 skaitos gilios turiniu ir gražiai 
apdirbtos formos, kaip visuo
met,1 taip ir šį kartą sudarė klau
sytojams gero įspūdžio. Birutė 
Bilevičiūtė ar ne pirmą kartą iš
ėjo į viešumą su paskaita apie 
Lietuvos studentiją. Ji pati dir
busi kaip lektorė gerai pažįsta 
Liętuvos ir mokslo įstaigas ir 
lektorius ir studentus ir todėl 
savo logiška paskaita davė pilną 
vaizdą tos sunkios padėties, ku
rioje kankinasi lietuvis studen
tas komunizmo prievartaujamas 
ir okupanto nuolat sekamas. 
Studentija savo paklausimais 
užbėrė prelegentę, kas tik išryš
kino ir lietuvio studento Ameri-

* ko j bendrą orientaciją ir aiškų
tautinį apsisprendimą. Paskaita 
padarė klausytojams 'didelio įs
pūdžio.

šeštadienio vakare čia priim
tu įpročiu įvyko banketas. Po 
vakarienės sekė sveikinimai ir 
kalbos. Sveikino Detroito mies
to mero atstovas, Kanados stu
dentų vardu p. Vaškelis. Ilges
nę, kaip sakoma, pagrindinę kal
bą pasakė iš Toronto atvykęs 
PLB pirmininkas J. Matulionis. 
Pagrindinė mintis, kurią Vaka
rai suplaka, tai buvo — skirki
me tautybę nuo valstybinės pri
klausomybės, kuri pasireiškia 
pilietybe. Tautybė yra viena, pi
lietybių žmogus per savo gyve
nimą gali pakeisti kelias.

Po kalbų sekė viešnios iš Cle
veland© p. Stempužienės kon
certas. Studentai labai šiltai so
listę priėmė ir nenorėjo nuo sce
nos paleisti. Užtat ir bisavo ar 
ne keturis kartus. Po ; koncerto 
sekė nuotaikingi šokiai ir dai
nos.

Suvažiavimas baigtas sekma
dienį atsisveikinamuoju posė
džiu, kuriame buvo studentų 
draugijų bei korporacijų sveiki
nimai. Sveikinimų buvo ir dau
giau, ir kitų tautų studentų: 
sveikino arabų atstovas ir juo
dukas Afrikos studentų 2.000 
vardu. Be to, raštu sveikino su- 
'važiavimą vice-prez. Nixon, v. 
sekr. Dulles ir visa eilė senato
rių bei kongresmanų su Michi- 
gano gubernatorium.

Suvažiavimas su savo posė
džiais, paskaitomis, bendrai su 
visais parengimais darė gero, la
bai kultūringo įspūdžio ir augš- 
to lygio. Gaila, kad netikėtas 
sniegas sutrukdė Kanados stu
dentams atsilankyti didesniame 
skaičiuje. Tai didelis kanadiš- 
kiams nuostolis. M.

Otava. — Nedarbui sumažinti 
žiemos metu organizuojamų 
darbų 50% pasižadėio apmokėti 
federacinė vyriausybė. Ontario 
vyriausybė pažadėjo pridėti 25 
%, tad savivaldybėms liko dar 
25%.



CPUSL, ~ TSVIS K ŽS ŽIBURIAI 1958. XII. 4. — Nr. 49 (465)
SBeaecaassss in ........

4

Mann & Martel LTD. 

REALTORS
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-6381 v «

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus. '

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi> 
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College • Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 modemiš
kos virtuvės, nauja Šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyvą, apšildomas, Savininkas iš
vykta į Ar^gHją. Geri morgičiai. 
OO -L* Geležies dirbtuvė 
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir. 
kt. Dviejų augštų pastotos ir visa ma
šinerija esu 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 pilno kaino, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Porkdole
$13.500 pilna kaino. 8 kamb. per 
du augštus, mūrinis narnos, pusiau 

, atskiras? alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

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

. Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių dtski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 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 kaina $56.000.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo tęieE LE. 4-8481 
Namu tel. LE. 6-1410

Yonge - Eglinton
I atvira 10 metų skola 

$3.000 įmokai, mūrinis, 7 kambarių 
per du augštus, moderni virtuvė, ga
ražas. Savininkas pirko. Turi būti 
parduotas.

Annette - Runnymede 
1 atvira skola

II kambarių — 3 butų 
$6.000 įmokai, mūrinis, 3 virtuves, 
vieta garažui, 3 vonios. Geros paja
mos. Vandeniu alyva Šildomas.

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

Humberside - Indian Rd. 
$3.000 įmokai, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, geros išsimokėjimo 

• sąlygos. Kaina 516.900.

Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, moderniška virtuvė, garažas. Sa
vininkas išsikelia iš Toronto. Viena 
skola 8 metams.

Windermere - Bloor
$3.900 įmokai, mūrinis, 8 kamba
riai, atskiras, vieta garažui. Tuoj ga
lima užimti. Geros išsimokėjimo są
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 minutės iki Subway.

College - . Dovercourt Rd. 
3 butai — 2 vonios 

1 atvira skola 10 metu
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, privatus įvažiavimas, 2 
garažai, 3 moderniškos virtuvės, 5 
kambariai savininkui ant pirmo augš- 
to. Naujas vandeniu alyva pečius. 
Pajamos $250 mėnesiui. Tikrai pui
kus pirkinys. ,

T. STANUL1S
M 59 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Nomu 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 naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
R E A L T OR S 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CIxAIR AVE. WEST

College - Bloor 
$2.000 įmokai, 9 didelių kambarių 
atskiras namas, 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. Lobai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

St. Cloir - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čioi metų.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood v 

$6.000 Įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
ves, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviros mr jičius.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOSIUS

Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popietis, įvairios toilės 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 h- sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

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

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. x 
Kas savaitę nauji pardavimai.

į

Jane * Baby Point 
$7.000 įmok., 6 komb. atsk. gero 
mūro namas, nepoprostoi grožus iš 
louko ir vidaus, mod. virt., alyva šil
domas, puikus kiemas, garažas.

Swansea - Windermere 
$8-9.000 įmok., 5 kamb., rūsyje žai
dimų kamb., ru^ių pi., labai modem, 
įrengtas, bungalow, priv. įvaž., ga
ražas, mod. virt., vond. šild., augšta 
•r graži vieta. Sav. išvyksta j USA.

Roncesvalles - High Prk. Blvd. 
$10.000 įmok., atsk. labai gražus 9 
komb. mūr. namas, 2 mod. virt., 
vand. alyva šild., dvig. garažas, liet, 
mėgiamos rajonas. Verto pamatyti.

Indian Rd. * Bloor 
$14.000 įmok., 11 kamb. did. atsk. 
namas, ant Indian Rd. prie Bloor. 3 
mod. virt., 3 vonios, priv. įvaž., ga
ražas, žaidimų kamb., vend, alyva 
šild. Viena atvira skola.

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

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS (mis ir atstovaus CYO lygą On

tario pirmenybėse. Iki šiol Auš
ra Jr. nepralaimėjo dar nė vie
nų rungtynių. Tikėkime, išsilai
kys ir toliau.

Nuoširdus ačiū visiems talki
ninkams prisidėjusiems prie 
priešadventinio kaukių baliaus

Metro lyga. Antradienio rung
tynėse Aušra nugalėjo St. Mi
chaels 82:49. Žaidė: J. Laurina
vičius 34, D. Venckus, 4, -K. Gri
gaitis 12, R. Gudas 6, R. Stri
maitis 3, T. Diatchenko 10, V. 
Butkevičius, E. Visockis 7. Se- ___
kančios rungtynės šį antradienį' sėkmingo pravedimo ir mielie- 
Prisikėlimo salėje 8 vai. vak. 
Žais Aušra - Toronto Township.

B-C lyga. Sekmadienio rung
tynėse Aušra pralošė latviams 
80:54. Žaidė: J. Laurinavičius 10, 
K. Grigaitis 4, R. Gudas 2, A. _
Jankauskas 14, R. Juozaitis 6, R. Krepšinio komandai uniformų. 
Strimaitis 2, D. Turk 6, R. Rig
by 8. Sekančios rungtynės šį

siems svečiams už tokj gausų at
silankymą.

Ypatinga padėka KLKM D-jos 
Prisikėlimo skyriui už $25 auką 
ir Pranui Kevelaičiui ir Vladui 
Bendoriui už nupirkimą vyrų

zėnas 4, Ignatavičius 11. Vytis II 
pralaimėjo Farmer 33:32. Vytie
čiai buvo atsilikę net 18 taškų, 

'tačiau prisivijo ir tik laiko sto
iką neleido laimėti rungtynių 
Peržaidime dėl dalyvavimo On- 

jtario pirmenybėse Vyčio jaunu
tės pralaimėjo OL of Sorrows 
32:22. Vytietės neįstengė atsilai
kyti prie fiziniai pajėgesnes 
priešininkes. Žaidė: L. Kilotai- 
tytė 10, Kinčiūtė 6, Pacevičiūtė 
4, Lorencaitė 1, Brynaitė, L Ki- 
lotaitytė.

Slidininkai pradeda ruoštis 
ateinančiam sezonui. Suintere
suoti slidinėjimo išvykomis krei 
piasi pas sporto vadovą. Arti
miausiu laiku bus sudaryta pro
grama bei išrinkta vadovybė.

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

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

Bloor • Clendenan
$6.500 įmokėti, 7 komb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas su 
pločiu Įvažiavimu.

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

Geoffrey Ave. - High Park 
$8.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuvės, 
vond. alyva šildomas, garažas.

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

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

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

College - Duffertn 
$2.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis 
namas, 2 virtuves, garažas, vieno 
skola 10-čioi metų.

Jane - Annette
$1.900 įmokėt, 6 komb. mūrinis na
mas, 3 metų senumo, modernus vi
duje, žaidimų komb. rūsyje, garažas 
su priv . įvažiavimu/ 22 metų skolą.

Parkdale rajone
$2.500 įmokėti, 11 kamb. mūrinis 
namas, 2 vonios, 3 modernios virtu
vės, žaidimų kambarys rūsyje, nau
jas šildymas, naujas dvigubos gara
žas. 10 metų skola.

Swansea
$3.500 įmokėti, 6 kamb. 4 metų se
numo bungalow, centrinis planas, 
žaidimų komb. rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

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

Indian Rd. - Bloor
$4.500 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtu
vės, vand. alyva šildomas,/ garažas. 

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

Vyčio šachmatininkų atviras 
turnyras eina prie galo. Pir
mauja R. Paškauskas, A. Tarvy
das ir L. Fabricius.

KOVO ŽINIOS
— Antrose jaunių rungtynėse 

Toronte, koviečiai laimėjo prieš 
Vytį 21:15 (16:12). Žaidė: Kro
nas 14, Stankevičius 2, Šlekai
tis 2, Breichmanas 2, Biliūnas 1, > 
Dirvaitis. Meškauskas, Bakai
tis, Stosiųs. Jaunių komandos 
kapitonu išrinktas K. Biliūnas 
ir jo padėjėju R. Kronas.

— Trūksta krepšinio unifor
mų. Kas jas turi, prašome pra
nešti E. Petrušaičiui. Naujų

VYČIO ŽINIOSC
ikmadienYu^^^ . Dešimtmečto pobūvį praėju-

< • — si sestadienj Royal York viešbu
ty praėjo iškilmingoj nuotaikoj. 
Pobūvio metu kun. P. Ažubaliui 
buvo įteiktas garbės nario dip
lomas. Onutė Kriaučiūnaitė, už 
ątsiekimus sporte ir pavyzdin
gą darbuotę, buvo atžymėta ge
riausio šių metų vytiečio dova
na. Vytiečiams labai miela ir!
įspūdingą žodi tarė FASK-to Į megstukų trūksta Nr.Nr. 2, 4, 6, 
pirm. dr. A. Nasvytis, iškelda- *r senų, 2, 4, 8, 9.

p.p. Žais: Aušra - Andys ir Ya- 
mąda - Tridents.

Church lyga. Aušra Juvenille 
nugalėjo North Lea 65:15. Žai
dė: R. Burdulis 23, J. Kanapka 
6, G. Beresnevičius 10, A. Lauri
navičius 8, R. Karka 8, O. Kai
zeris 10 ir V. Rickevičius. Aušra 

'Midget pralaimėjo Lakeshore 
YMCA 40:26. Žaidė: K. Batura 
11, A. Žaliauskas 3, V. Janule- 
vičius 6. R. Vyskupaitis, K. Au- 
gustinavičius ir K. Bukšaitis 2. 
Aušra Bantam irgi ketvirtadie- 
bra United 45:13: Žaidė: G. 
Skrinskas 18, R. Grigas 6. V. Ra- 
seckas 17, A. Šlekys 4, P. Kaize
ris, J. Genys, A. Genys, P. Ge- 

‘nys, E. Ramanauskas, H. Stepo- 
riaitis, V. Vekteris. Sekančios 

; rungtynės: Aušra Midget žais 
i ketvirtadienį 8 v.v. Prisikėlimo 
įšalėję su Shaarei Shomgim ir 
Aušra Bantam irgi ktevirtadie- 
nį 8 v.v. New Toronte su Lake
shore YMCA.

CYO - mergaičių lyga. Aušra 
Sr. nugalėjo St. Teresas 25:6. 
Žaidė: A. Rekštytė, B. Ožolai- 
tė, N. Uogintaitė, B. Menvilaitė, 
D. Stephanie ir G. Uogintaitė. 
Aušra Jr. pirmose finalinėse 
rungtynėse nugalėjo St. Thomas 
26:25. Žaidė: A. Gataveckaitė 16, 
G. Uogintaitė 6, D. Simonaitytė, 
A. Grigaitė, D. Stephanie 4 ir J. 
Juozaity tė. Antrosios finalų 
rungtynės įvyks sekantį antra
dienį, gruodžio 9 d. Prisikėlimo 
salėje. Jei laimės ir antrąsias, 
Aušra Jr. liks CYO čempijonė-

—Kasai papildyti pirmas pasi
linksminimas yra rengiamas 
Royal Connaught viešbutyje At
velykio šeštadienį. Gautas pel
nas bus paskirtas klubo dešimt
mečio išlaidų padengimui. Jubi
liejaus proga, be turnyro gegu
žės 2-3 d.d., šeštadienį taip pat 
įvyks didelis sportininkų pasi
linksminimas reprezentaciniame 
viešbutyje. Salė jau gauta.

B. Zalagaitytė geriausia 
SS sportininkė

Rytų Vokietijos telegramų 
agentūra ADN, pasiremdama 
TASS, lapkričio 23 d. pranešė, 
kad Birutė Zalagaitytė tapo iš
rinkta iškiliausia 1958 m. lerigv- 
atlete. šalia dviejų tusu dešimt- 
kovininko Kuzniecovo ir trišuo- 
lininkp Riaževskio. Tai pirmas | 
Sov. Sąj. sportiniame gyvenime' 

Raliūnai Žukas Preikšaitis At-1 i-vykis’ kad lietuvė būtų atžy- Baliunai, zukas^ Preikšams, At , augščiau rusų. K.B. 
kociunas, Barsketis, Kasperavi- ; 
čius, Balnis. i . »

Krepšinio pirmenybėse Vytis i PaifiSKOjlITISl
I, nors paęgdė žymią pažangai Vinco Padavičiaus, gim. 1905 
žaidime, pralaimėjo Kingsway :m. Lietuvoje, 1957 m. gyvenusio 
38:33. Žaidė: Duliūnas 7, Gvil- J Toronte, ieško Šveicarijos R. 
dys 8, Supronas 3, Vilkas, Ber-: Kryžius. Atsiliepti į Lietuvos 

į Gen. Konsulatą Toronte — 21 
I Grenadier Heights, Toronto 3, 
Ont.

mas Vyčio 10-ties metų laimė
jimus sporte ir bendroje veiklo
je. Pobūvyje dalyvavo gražus 
būrys svečių. -

Arbatėlė, skirta Clevelando 
žaidynių laimėtojams atžymėti, 
įvyks šį sekmadienį 5 vai. vak. 
šv. Jono Kr. parap. salėje. Lai
mėtojams . bus įteikti žaidynių 
medaliai, vakarą paįvairins 
trumpa programėlė. Mielus sve
čius pavaišins vytietės kavute. 
Kviečiame atsilankyti visus 
sportininkus ir jų artimuosius.

Tinklinio pirmenybėse vytie- 
čiai po permainingos kovos įvei
kė C. YMCA 2:1 (15:9; 14:16; 
15:13). Trečiam sete vytiečiai 
vedė 13:7, tačiau priešui sėkmin
gai pavyko išlyginti 13:13. Bet 
tas jų džiūgavimas neilgai tęsė
si _ susikaupę vytiečiai laimi 
dar du taškus. Žaidė: Vyt. ir Vn.

TEL DARBO LE.
KERBERIS

2-4404 - - - NAMŲ LE. J-15S4

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ,
vienintelė šios rūšies firma pasaulyje, gerai žinoma Europoje it Aust
ralijoje, s.ulo savo patarnavimus ir Kanadoje gyvenantemis tau
tiečiams

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
visko ima tiesiai iš fabrikų ir todėl pateikia tautiečiams įvairias 
į Lietuvą siunčiamąsias prekes ne detalinėmis, bet URMINĖMIS 
KAINOMIS, tokiomis, kokių iki šiol niekas dar nebuvo siūlęs.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ,
pasistatydama savo tautiečiams Kanadoje, siūlo specialų ekspress 
standartini siuntinėli, sudaryto iš trijų gabalų po 3Vi'.jardo pilkos, 
rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 934 jardo, už negirdėtai že- 
jną kainą —• tiktai už 40 dolerių.
Į šią kaino Įeina sovietinis muitas, draudimas /licenziją, suDokavi- 
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 pridedamosios prekes 
sumokamas tik muitas.

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

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

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

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime tuojau, gavę Jūsų loišį^į. .

Rašykite: ‘ »
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GįtEAT BgltAlN.

Lietuvių Prekybos Bedrovei reikalingi agentai Kanadoje.
tum— Įima i rr^ffWi will r: i i   ii^iru ri

prašoko

savaites.

gamtna-

a EI

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMĖSI Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:
W . -ar . . .

$7.000 įmokėti, gazolino stotis, 6 kamb. namas, 5 kabjiip&y^ žie
miniai vasarnamiai, 9% akro žemės ant HW Nr. 2 prie Tren- 
tono karinio aerodromo, pilna kaina $35.000. Atsiras morgičius 
10 metų. Skambinti p. Dargiui.

$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. Dargiui.

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

■ Jeruzalė. — Didysis Izraelio 
j rabinas dr. Izaokas Halewi Her- 
Igoe naujai išrinktąjį popiežių 
Joną XXIII pasveikino telegra
ma.

Maskva. — Žurnalas “Komu- 
nist” skelbia, kad pasaulyje esą 
33 milijonai organizuotų komu
nistu. Pietų Amerikoje jų esą 
360.000.

5
5

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

SPECIALIAI 
Kalėdoms

LIETUVON ir SSSR.
SIUNTINYS H — $28.40

sv. kumpio be kaulų, 5 sv. sviesto, 
sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.
SPECIALIAI No. 3 — $32.83

1000 g. puikiausios braziliškos kavos, 
1000 g. olandiško kakao, 
1000 g. grynų taukų, 
1000 g. sviesto, 3000 g. cukraus, 
250 g. Ceilono arbatos, 
500 g. olandiško Šokolado, 
500 g. sūrio 45% riebumo,

1000 g. ryžių, 500 g. džiov. persikų, 
200 amerikoniškų cigarečių.
SPECIALIAI MOTERIMS—$76.20

3 Pi jardo 100% vilnonės medžiagos 
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės 
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardai 
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jar
dai 100% vilnonės medžiagos suk
nelei, 8 jardai Rayon suknelėms ir 
bliuskutėms, 8 jardai bovefninės me
džiagos vasarinėms suknelėms ir 
bliuskutėms.

ŠIS SKELBIMAS VERTAS JUMS 
50 CENTŲ !

Tik iškirpkite jį ir pridėkite prie Jūsų 
užsakymo mums ir Jūs galite atskai

čiuoti 50 centų nuo kainos.
Prašome reikalauti mūsų pilno kata
logo dovanų siuntiniams ir vaistams.

Met esame vadovaujanti firma per
siųsti pinigus į Lietuvą ir SSSR spe- 
dal:u kursu — 10 rublių už dolerį. 
Prašome teirautis. Mes turime leidi

mų ir esame apdrausti.
GRAMERC Y — Dept. TZ 

‘744 Broad Street.
Newark 2, NJ-, USA.

Real Estate and Business Broker 
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459 
'MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
Bloor - Gladstone

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

Kabinos - restoranas
$10.000 smok. 8 kabinos, didžiulis 

'■ pastatas su 150 vietų moderniu res- 
’ toranu - sale; baras; 11 kambarių 

svečioms, 4 kamb. butas, visas liuk- 
: sušinis valgyklos įrengimas, 10 akrų 
| sklypas, 300 pėdų frontas prie-Sim- 
‘ coe ežero,-puikus sodas. Nuo Toron

to 44 mylios. Nuo Keswicko 2 my
lios. Kaina apie $55.000. Sdvtnin- 

■ kas dėl ligos išeina į pensiją.
Yonge - Dundas

$3.500 Įmok. Mūrinis, 1 1 kambarių, 
Olyva šildomas.' Vieta garažui. Be 

i morg. Pigus pirkinys. Kaina $14.500.

DundasRoncesvalles - 

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

morgičius, at- 
6 nepereinami

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 
nuoma apmokės vienintelį morgičių 
ir procentus. ‘

A. Bliudžius P. Budreika J. Kaškelis
LE. 5-4229

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641

WA. 1-7672 RO. 9-9488

BE. 3-8162

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA 
nelaimės ir ligos atveju. 

/
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)

draudžia gyvybę iki $10.000. moka ligos pašalpą iki $325 Į 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS
L. Rickevičienė — RO.
H. Chvedukas — LE.
A. Dūda — RO.

(Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
9-7668 A. Paulauskas — LE. 6-3545
4-1528 O. Indrelicnė — LE. 1-8522
9-4612 V. S. Mastis — LE. 2-6513

■\UKC ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl: 
KURO ALYVOS • MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNER1Ų" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių optornovimos savo kliįcntoms.

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metų.



V. VAŠI S
REAL ESTATE HI

872 Bloor St W. Telefonai. - . - - . - ,

1958. xn. 4. — Nr. 49 (465) TSVJSkfiS ŽIBURIAI
I ■ ■> **

OLŠEVIKAI APIE 
SOBOLEVIČIUS

Mes ret kelis kartus spausdi
nome informaci. ų apie JAV su
imtą ir nuteistą bolševikų šni-

■X "=3X.

i

r

7 PUŠL

Bloor • Delaware
$5uPOO jmakėti, 7 kambariai sj apšil
domu saulės kern otu, dupleksas/ 2 
garažai, gražus, didelis k ernas.

Quebec - Bloor
$6.000 įmokėti, 11 kamoorių, vande
niu gozu Šildomos, kvadratinis plo
nas, 2 vonios, 2 garažai, geras paja
mų names.

St. Clow - Glenholme
$8.580 jmokėti, 11 kombarių centri
nis planas, privatus įvažiavimas, 4 
kambariai I augšgte, geras pajamų 
namas.

Bloor - High Pork Ave.
$26.500 prašoma kaina, 10 kamba
rių dupleksas, vandeniu alyva Šildo
mas, garažas.

Perkant ar parduodant nuosavybes kreipkitės į
J. GUDĄ, tel. LE. 1-4605.

Nesusipratigtias / . , Kodėl skirtingos kainos?
^Judėjinao policinikas pasiveja Varšuvoje į privačią krautu- 

irgaitės vairuojamą yę užeina žmogus ir. klausia: 
1 ir sako: < j —, Ar turite skutimosi peilių- 
ajnsta negirdėjai, kai kų?

Į — Turime, — atsako krautu- 
— Taip, mielasis, bet be reika- vininkas.- — Trys zlotai vienas.
- ... — 2 — Trys zlotai! Valstybinėje

krautuvė e tik pusantro.
— Tai eik tamsta ten ir nusi

pirk.
— Kad ten neturi.
— Jei ir aš neturėčiau, galė-

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 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. 

Sav. V. BLOC KIS

LE.4-3608

AUTOMOBILIU N&AU

S-rT-'v PRANAS BARAUSKAS

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

ik? S3.0CO. Paskolos, indėliai ir gyvvbg apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo .10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak 
Antradieniais — nuo 10-12 voL ryto ir 7 - 9 vai. vak
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. .ryto uždaryto.

Būstinė: Lietuviu Namai, ’ll 29 Dundas St. W.* Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

DĖMESIO!

Vyrą ir moteris rabi 
siuvėjas

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- 

nuolaidomisNIS su atitinkamomis 
gausite tik

S

ED. KONDRATAS

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

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namu LE. 4-6-343

TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

1212 DUNDAS ST. W - 
Čio pat galime užsisakyti laivams

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. 61623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KOMTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

Norėdami turėti įtikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
i išvažiayimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Natriu stabdžiu Įdėjimas tik *18.00 ' w * 4
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kftur.

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

ną fabr.kan o sū .ų. Dabar Lie
tuvoje žinemas komunistas E. 
Bile ričių s paskelbė savo atsimi- 

s nimus, pavadintus “Ne veltui 
praėję metai”. (Išleido politinės 
■r mokslinės literatūros leidyk
la). Jis pasakoja, dar jaunas ber 
mulas p aiėjęs duoną užsidirb
ti Vilkavišky Sobolevičiaus še
rių apdirbimo fabrike dar caris- 
tii.ės Rusijos laikais. Tada fab- 
rike dirbęs ir fabrikanto Sobo-; gyvciyme, is®.° - -- - — , -
levičiaus tėvas. Streiko metu, ne ^alP keltis ankstį vasaros metu, čiau -taip pat pardavinėti po pus- 
pakęsdamas savo sūnaus žiau-■ Praustis saitu vandeniu ir prieš.antro zloto.
raus e.gesio su darbininkais, se- pusryčius apibėgti parką. Tai 
nukas tėvas nusižudęs nusiskan-! labai sveika žmogui, 
dindamas šuliny. Atrodo, kad l — Ar jau seniai, taip prakri
tas žiaurus.s fabrikantas bus kucji?—klausia Juozas, 
buvęs mi.ė.ojo šnipo tėvas. j —Rytoj pradėsiu...

jaunos i
automobi

— O ar, 
aš švilpiau?

lo švilpi. Aš tik neseniai susiža
dėjau .... -

NieRo nėra geresnio
— Žinai, nieko nėra geresnio 

Petras, —

Mokykloje
— Jonuk, kada dienos trum

piausios? ,
— Kai nėra pamokų, pone mo

kytojau ...

Šnipas atidengia paslapčių - o -
. — Va, mūsų mokytojas, tai

Jokūbas Soble,'kilęs iš Vilka-. tyri Soblę, kad galėtų spjauti- bent viską žino!
v ši jo žydų Sobolevičių šei- jam į veidą. Kodėl jis dabar čia t — Ko jam nežinoti! Mes gi 
mos per Tolim. Rytus pasiekė jsive.žęš; nežinąs,-a— girdi, psi-' kasdien mokomės ir jam atsa- 
JAV ir II D karo metu veikė ! chiatras §al g^ėtų išaiškinti, kinėjam...JAV iy 11 D. karo metu yeise Teisėjas paleido Anavi už $20. i
N.UjOrke kaip^ sovietų šnipų ! qqq užstatą ir įsakė prisistatyti' Škoto medaus mėnuo 
t.nklo narys. Už tai jis buvo su-jnurodytą dieną. J. Soble šio: Glasgovo geležinkelio stoty 
imtas 1956 m., nuteistas 7 m. ir įvykio buvo sukrėstas, ir teis- susitinka du senokai nesimatę 
tebėra laikomas kalėjime. Į JA mas liko atidėtas, nes jis, kaip draugai. .L
V-bių. policijos rankas pakliuvo .... ............. - '
ir kiti to paties šnipų tinklo na
riai. V.enas jų yra teisiamas 
Niujorke — tai Mark Zborovs
ki, rusų kilmės antropologas, 
dirbęs 'Harvardo viešosios svei
katos institute. Pasak J. Soble 
liudijimo teisme, Zcorovski tu
rėjęs uždavinį rinkti žinias apie 
trockininkų veiklą Niujorke, ta
čiau jis pasirodęs uolesnis nei 
sovietai tikėjosi: pristatydavęs 
tOAios infoimacijos, apie kurią 
sovietai nežinoję iš kitų šalti
nių. P v z. sovietai stebėjosi Zbo- 
revskio informacija, perduota 
per J. Soble, kad vienas sovie
tų ambasados tarnautojų pabėg
siąs. Sovietai be gi šia informa
cija negalėjo pasinaudoti, nes 

. Zoorcvski tuo metu negalėjo 
sužinoti pavardės ir informaciją
sovietai palaikė prasimanymu. 1 srity amžių bėgyje. Pėr amžius ! čių okupacinę kariuomenę, ku- 

I Vėliau esą paaiškėjo, kad tas jos buvo pavergtos vokiečių, ru-■ riai vadovavo vokiečiųkarinin- 
pabėgėlis cūvo Viktoras Krav- ^sų, lenkų (?) . Juos valdė svetiin-į kai su generolu von der Goltz 
čenko, buvęs raud. armijos ka- Laučiai aristokratai, kilę iš vo-: priešaky. Sąjungininkai, paliau-1 
pitonas, atsiųstas 1945 m. į JAV'Įkiečių Baltijos baronų(!) —bal- bų metu, bijodamiesi visuotinio* 
kaip prekybinės komisijos na- tai — su rusų viešpačių priemai- chaoso, jei ši armija pasitrauk- 1 
iys'. Zburcvski ve kė ril.au vai- ša. j_e buvo didžiausi žemval- tų, nusprendė kad ji ten pasiliks

pagrindinis liudininkas, nebe
galėjo tą dieną tęsti liudijimo.

Kur taip išsirengęs, James? 
— klausia vienas.

Teismas Zborovskį rado kaltu , — VažluoPu i Edinburgą me-
_ . • •

- Tai kur gi tavo žmonelė?
- Ji pasiliko namie. Edinbur-

už melagingus parodymus. Pa- datis mėnesio praleisti...
, ... , , .. , , ... ,. Tai kur gi tavo žmonele?žymėtina, kad jis, be kitko, dir- _ pasill£o namie
bo kaip antropologas JAV žydų ge jį jau yra buvusi pernai su
komiteto globoje. motina..

.•as

Hooveris lietviškomis temomis
(Atkelta iš 2 psl.) ; nam jų parlamente buvo nuo 12 

gyventojų skaičius tebuvo iki 16 skirtingų politinių grupių, 
1.700.000, buvo begalo. ■ nuo komunistų ‘ iki autokratų

Niekad anksčiau neteko • gir- I Įskaitant religines ir pramoni- 
dėti tokios žmoniškos kovos už ninku grupes.
prisikėlimą tokiomis sunkiomis i Du metai prieš paliaubas jos 
sąlygomis. Tai buvo trys ne : buvo užimtos vokiečių — tikru- 
slaviškos giminės, gal kiek gi- ■ moję Brest Litovsko sutartimi 
miningos suomiams ir veng-jjes buvo aneksuotos. Vokiečiai 
rams(?), kurios apsigyveno šioj . sudarė iš baltų ir baltagvardie-

! riai vadovavo vokiečių karinin-
i i • • __________ i__ ____J—

: priešaky. Sąjungininkai, paliau-i 
bu metu, bijodamiesi visuotinio I 

jei ši armija pasitrauk- 1

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. N. NovoŠIckis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tek WA. 3-2003

Ražtinė: Lt 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais Ir ieitadieniaik 
pagal susitarimą

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Dr, E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 
šeštadieniais pagal susitarimą

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritoiko akintus visiems akių dėta*’ 
aMų nervus, kų/?* 

nai sukelia galvos skaudėjimą Ir 
vingumg. Kalba slavų kalboru
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTES
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

W. A. LENCKI, BJL, L.LJB.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
dindamas antistalininką ir bu
vo išgavęs V. Kravčenko kny
gos “Pasirinkau laisvę” net dalį 
rankraščio, kuris buvęs perduo
tas sovietų agentams, nufoto
grafuotas ir grąžintas autoriui, 

i nepastebėjusiam suktybės. Ne- 
Į žiūrint, kad Zborovski turėjęs 
apie 50 susitikimų su J. Soble, 

/ant s užsigynė pažįstąs šį pa
starąjį.

Vos J. Soble baigė liudyti ir 
buvo nuvestas. į liudininkų kam
barį pertraukai, įsiveržė bedar
bis Niujorko mūrininkas Meir 
Anavi, anksčiau sekęs bylą teis
mo salėje- Jis nustūmė šalin 
teismo sargą ir artėdamas prie 
Sotie ėmė' šaukti: “Jokūbai, ką 
tu darai mano gyvenimui? Tu 
mane naikini”. Subėgę sargai iš- 

, vedė įsiveržė’.į ir perdavė vie- 
i nam iš teisėjų. Čia jis pareiškė 
! naž nnipc J Sohle nripš snpmi-

džįai ir pramonininkai. Tačiau iki sąjungininkai nuspręs jų 
per šimtus metų,-šios giminės ateitį (nepriklausomybės ' mi- 
parodė stebėtiną^intėlektualinį tas). Von der Goltz armija gy- 
savitumą pasipriešindamos bet- veno iš krašto ir kiekvienam vo-! 
kokioms tiek suvokietihimo, tiek kiečiui ir baltui kareiviui buvo 
surusinimo pastangoms. Jos iš- prižadėti dideli ūkiai.
laikė savo kalbą, kultūrą ir nu- Kiekviena iš šių valstybių bu- 
sistatymą gyventi laisvomis kai vo komunistų užpulta ir kartais 
tik atsiras galimybė. j mes negalėjom teikti maisto, iš-

Kai tik Europoj kilo paliaubų skyrus kaikuriuos pajūrio mies- 
"netu komunistų revoliucijos, tus ir skirtingas vidaus sritis.
šios tautos taipgi sukilo, sukur- Silpna latvių armija buvo ko- 
damos savo vyriausybes ir as-! munistų sumušta 1919 m. sausio 
menišką laisvę.. Jos buvo tiek 2 d. Latviai sugebėjo išsilaikyti 
individualios, kad net tos trys pięHnėj krašto daly, bet Ryga, 
valstybės nesusivienijo į vieną, j didžiausias Baltijos miestas, 
nors jos buvo giminingos tiek buvo komunistų užirrftas. Jų 
savo troškimais, aspiracijomis, j kontrolė buvo tiek griežta, jog 
ekonominėmis problemomis ir - .. ..
ateities rūpesčiais.

Jas ištiko tokie sunkumai, ku
rie būtų prislėgę visas, bet ne 
šias be baimės tautas. Jos vi- 

pažinojęs J. Soble prieš suėmi- duje buvo politiškai susiskaldžiu 
mą 1956 m. kaip neištikimą so- sios,» nes, priešingai suomiams, 
vietų šnipą; pernai buvęs FBI jos neturėjo savivaldoj patyri- 
įstaigoj, kur pareiškęs norą ma- rfio(!). Išryškėjo, kad kiekvie

laikė savo kalbą, kultūrą ir nu

T

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

tik atsiras galimybė.

šios tautos taipgi sukilo, sukur- Silpna latvių armija buvo ko

mūsų organizacija tesivadovavo 
tik gandais.

(Bus daugiau)

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITiS
Greitas kuro-atyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pig-a kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškame h konodHkame stiliuje.
įvairiausių rufiu skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkrtokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat yokiškai ir rusiškai.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir oatn’^vmai 
otl^kgmi ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynnc Ave., Toronto

VALAU FOTELIUS
' ir įvairius kilimus, 

taip act išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kitimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

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

-

UkOTlISj

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, voikų ir 
vyru botoi, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 
į tėvynę duodame 15% nuolaidą.

1438 DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone

A. P. GARAŽAS
1 S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūsiu mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - 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

W estern T exti les
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto. Tel. EM. 3-0984

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaino per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONCIUS

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

A. STANČIKAS

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

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

J. SIANIONIS i
19 GLEN BELLE CRESC . Telefonas RU. 1-7861.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

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.

$23.20

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, roiykite /vokiečiu «t 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

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

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAKIĄ 

Legalus rūbelių nustatymas. Subdivi* 
siohs. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Oat, 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill
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. TOKCNTO.Unt.
I Šv. Jono Kr. parapijos žudos * 

r-r Šį savaitgalį parapijos baž
nyčioje įvyks advento susitelki- 
mąs. Pamaldos šį penktadienį —• 
pirmą gruodžio mėnesį 
vai vak. Sekmadienį pamokslai

7.30

mo sveųte pat? Bažnyčioje mini-; 
ma pirmadienį, gruodžio 8 d. 
7.30 vaL vak.: pamaldose orga- 

. vizuotai dalyvauja Mariją? var
do sodalicija, švenčianti dangiš
kosios Globėjos dieną.

' Parapijos vaikams, lankan
tiems viešąsias mokyklas, o taip 
pat besirengiantiems pavasarį 
eiti išpažinties, tikybos pamo
ko? vyksta tuoj po 9.30 vai. pa
maldų muzikos studijoje. Para-

njhkaujant ligoninėje, turėti

— Šį sekmadienį prasideda 
Prisikėlimo parapijos adventi
nis susikaupimas, kurį praves 
vienuolis marijonas Tėv. Vikt. 
Rimšelis. Pamokslai vakarais u 
trumpos^ pamaldėlės bus 7 vai. 
Mišios šiokiadieniais laikomos 
7, 7.30, 8 ir 9 vaL Po 9, vai. Mi
šių bus trumpas pamokslėlis. 
Šio sekmadienio vakare pamoks 
lo nebus.

Visus parapijiečius ir tikin
čiuosius nuoširdžiai prašome 
gausiai šiomis malonės dienomis 
pasinaudoti. Dvasios peno pasi- 
sėmimas, gera išpažintis ir šv. 
Komunija bus mūsų geriausias 
pasiruošimas šv. Kalėdoms, šias 
adventinio susikaupimo dienas 
padarykime lyg ir antromis pa
rapijos metinėmis rekolekcijo
mis.

— Su praėjusiu sekmadieniu 
prasidėjo Advento laikas. - Ne
žiūrint šiame krašte nekuriose 
vietose kitokių papročių, mes 

i lietuviai katalikai pasilikime 
prie savų iš tėvynės atsivežtų

Pirmasis 
sfv ■ .-it* '<<• -JF 

ŠI ŠEŠTADU

HAMILTONO 
torės E. Dauguvietytės, stato 3

GRUODŽIO 6 dięną, 7 vai. vak. (punktualiai) 
Prisikėlimo parapijos salėje X

2T. TEATRAS “AUKURAS”, vadovaujamas ak- 
itytės, stato 3 veiksmų John Priestley veikalą

„Inspektorius atvyksta”
Bilietai prie kasos: $1.50, $1.00. Po spektaklio veiks bufetas. 

Pajamų? — šalpos reikalams.
* Toronto lietuvių Caritas.

• “Inspektorius atvyksta” 
Toronte

Šiluvės minėjimas

MONTREAL, Cue
šį mė- 
šv. Mi-

dų.' 
? Šią savaitę; vizitupjami lie
tuviai gyvęną: Bloor, Madison, 
Symington, Wildshire, Camp
bell, Burlington ir Rosemount.
’ - Manjos vardo mergaičių ^ražiu pįročiu £ Advento lai- 
sodalicijos susirinkimąs jvyks šj Ke susilaikysime nuo šokių, 
^e&ttadienį Pp ankstyvųjų Pa‘I triukšmingų pasilinksminimų ir

nuo šokių.
maldų. Kviečiamos visos soda 
lletės, o taip pat visos lietuvai 
tės, kurios pageidautų susipa

jos Salėje įvyko vakaiienė, ku-. 
rioje dalyvavo apie 150 parapii; 
jiečių. Seseles čia sveikiną įvai-. 
rių organizacijų atstovai ir pri-- 
vatus asmenys. Ta proga suau
kota vienulynui apie $1.000.

“Milžino paunksme”, trijų 
9-nių paveikslų B. 

drama, išvys rampos 
gruodžio 7 d. 7 vai. vak.

salėje. Tai bus savo išraiš
ka vienas iš turtingiausių pa
statymų, kokį publika bus kada 
mačiusi Montrealyje, kainuosiąs 
apie $1.500.

Veikalas vaizduoja ištaigingą, 
prakilnų, tačiau kartu klastingą 
ir nuožmų 15 a. pradžios kara
lišką lenkų dvarą, pilną bajo
riškos didybės, intrygų ir klas
tos. Viršum visų sprendimų ir 
veiklos tačiau kaba lemtingas 
šešėlis, dvasia ir vizija galin
giausio to laiko Rytų Europos 
valdovo did. kun. Vytauto. Tik 
ar pavyks šiam šviesiam Lietu
vos istorijoje elementui apsau
goti savo tėvynės ateitį nuo už
slenkančių rūsčių nakties debe
sų? — Šią mintį ir norima veika
le išgvildenti.

Veikalas B. Sruogos parašy
tas nepaprastai gražia, sultinga, 
dramatine eiliuota kalba. Tuo 
jis lyg ir užmena lietuvišką 
šekspyrinę tragediją. J. P.

Seselių . vienuolyno atidary- vaidino Henriką V Šekspyro to 
mas įvvko praeita sekmadienį, paties vardo veikale. Š’ą savaitę 
lapkr.'30 d. Susirinkusiems buvo Jis vaidiną Mo t-ealy, paskiau 
aprodytos vienuolyno patalpos. 6 savaites orale s Niu'prke. o iš’

veiksmų

Pp. Kerbeliai išvyksta į JAV 
gruodžio 15 d. Prieš išvykdamas 
p. Kerbelis žada duoti fortepijo
no rečitalį.

Lawrence Harvey - Skinkis
Tai ’ pasaulinio garso šekspy- 

rinių veikalų aktorius, pripažin
tas geriausiai ištariąs šekspyri- 
nių laikų anglų kalbos žodžius, 
nors yra gimęs 1928 m. Lietuvo
je, Jonišky. Jo tėvai Bronius ir 
Elena Skinkiai, kaip pasakoja 
pats artistas, išsivežė jį — Via
duką — į pietų Afriką tik 6 me
tų. Į Londoną jis atvyko 1946*' 
m., kur pasidarė teatro ir filmų 
aktorių. Jo žmona . Margaret 
Leighton yra taip pat filmų ak
torė, anglė. Ir jis pats lietuviš
kai nemoka, nors savo kilmės 
neslepia.

Dabar Harvey su Old Vic Co. 
teatru gastroliuoja šiame kon
tinente. Pereitą savaitę du kar
tu Toronto Ale'- sančra teatre

Moterų šventė
Marijos apsireiškimo Šiluvo-' KLK Moterų D-jos Prisikėli- 

z Šį rudenio sezoną Hamiltono je 350 metų paminėjimas Toron- mo parapijos skyriaus šventė 
“Aukurui” tenka maloni garbėje įvyks gruodžio 14 d., 3 vai. 11 gruodžio 8-ji) bus švenčiama 
Širmiesiems pasirodyti Toronto-p.p. Katedrpje įvyks religinis š.m. gruodžio 14 d.

etuviškoje scenoj, suvaidinant 1 Koncertas. Į koncertą yra pa- į Visos narės prašomos tą die- 
žymaus anglų rašytojo John kviesta daug kanadiečių svečių L a dalyvauti pamaldose ir per 
Priestley trijų veiksmų scenos ir muzikos kritikų. Vargonais, suma bendroje komunijoje. Tuo 
veikalą “InspeKtorius atvyksta”. t>e kitų klasinių, kūrinių virtuo- jau po pamaldų-muzikos studi- 
Veikalą režisuoja ir kartu su ki- zas muz. Zenonas Nomeika iš- joje įvyks agape - susirinkimas, 
tais aktoriais vaidina aktorė pildys dinamiškąją savo moky-, 1 Kurį maloniai kviečiamos atsi- 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė. Į tojo kompozitoriaus 
Veikale sprendžiamos jaunimo I Dupre “Kanei 
auklėjimo problemos. Bęne tiks . dedančią iŠ*** 
liausiai visą veikalą nusako pas- saulis laukia Išganytojo, Užgi-, • tn v ♦ u t - n
kutiniojo veiksmo prologe pats mimas, Nukryžiavimas ir Prisi- KLi Kat’ ,M0‘-ei4 t<-Jos
inspektorius (ištrauka iš veika- kėlimas. Programoj dalyvauja, PrisiKelimo parapijos skyriaus 
lo): “...Valandėlė ramybėš, iš- solistai ir choras. Koncerto’pra- y^ta kiekvieną antradienj, 
klausykite manęs... Ji mirė džioje įvado žodį tars prel. P. j va^- ,va.^’. Prisikėlimo Para-

Marcei lankyti netik narės, bet ir visos 
Ju simfoniją”, susi- prijaučiančios moterys. V-ba. 
Teturiu dalių: Pa- i ■ ,
. tx---- I V nmo kepimo kursai

lo): ”...
klausykite manęs... 
baisia mirtimi... ir kiekvienam 
iš jūsų tenka dalelė kaltės dėl 
jos mirties... To nedera už
miršti-... Jūs atstūmėte ją ta
da, kuomet ji buvo daugiausia 
reikalinga jūsų paramos. Jūs at
sakėt jai net fr tą mažą dalely
tę, jūsų galioje turėtos, taip va
dinamos, organizuotos- šalpos . į holas’ J- C. McGuigan _ Koncer- * V2dovaujamas V? Verikaičio, su- ! ^ru^^AScTmetu'vtoo- 
Jos jau nebera... bet dar liko j tą rengia Kanados Liet. Kat. tiko dalyvauti “'Įėviškės Žibu 
milijonai, milijonai tokiu kaip .Federacija Toronto skyrius. , ... ... . . .
ii:-KJ°d^Tna kartUhia^' r Kalėdų eglutė > 31 < ir j* ruošia nau- I“7 laUKiS
S"kausZ"SėsTrošk?- Toronto iietuvių® vaikučiams J smagią programą. ■ .
mu ’ Mes esame vieno kūno Įvyks gruodžio 21 d. 3.3.0 vai. pp. Jaunuįu talentų koncertas šventinimo iškilmių A V parapi- 

ir vienas už kitn at-\ Prisikėlimo par. saleje. Visi te- programą išpildė Kvietv- -
sakingi Labanakt” : vai •prašomi sunešti savo vaiku- tės išraiškos šokio ir Rautinš pi-j
' Rengėjai, Toronto lietuvių Ca- čiam.s dovanas iki gruodžio 20 d. ]anino stuaiju mokiniai, pereitą ' r 
ritas kviečia visus visus, suau- L vaikų darželio patalpas — 4o sekmadienį Prisikėlimo salėje 
gusius, ir ypač jaunimą, rezer
vuoti šį advento subatvakarį' 
lietuviškajam scenos menui ir 
gausiai atsilankyti į spektaklį. . .. . . x o . ,-- . , - . mauienio popietes, ocenoje vai-. išnuomojomi 3 komb. npo
Šv. Jono Pašalpinės Draugijos kučiai galės pamatyti gyvąjį pa-jougšte orbo 2 komb. ir v:rtuvė su bol-į-7 °oy- „ . ,
susirinkimas ivyks sekmadieni, šokančias bei dainuojančias į’iS sucugusiu se mat. Yra. garažas.; J kontroles tarybą išrinkti, 
gruodžio 7 dg 3 vai. p.p. klebo- veikslą “Prakartėlį lengvai į^-Sym^gtoM rajene. Tel. LE.2-6922., poni^: Newman. (o9 243) Allen 
nijos priestate. . (“snaiges” ir išgirs lietuviškų;h52.458k Smnmervile (49.476).-

Naujųjų Metų sutikimo pa-i giesmių bei eilėraščių. ri3i ir virtuvė, be baldu. 62 Kenneth
rengimo komisija susirinkime j Gruodžio 21 d, tebūnie visų ; Avė. Tel. RO. 9-5866. 
turi būtinai daly vauti, nes lai-i Toronto lietuvių vaikų švehtė. I-------- — ——-——---- —j——
kas aptarti visus parengimo rei- I .... . J . .. ! išnuomojamas 1 kambarys ir virtyje su
Value Tain nat nraenmi ekait i Kalėdinė SeStad. mokyklos 'baldais ncvedusiems arba vedusių po- halUS; laip pat piasomi SKait- ė iroi, netoli Prisikėlimo bažnyčios. Tel.
Imgai dalyvauti visi nariai, nes , . . „ J le 3-45C6

■—.--į-: , .------  ... . norima sudaryti metiniam susi-ikuriai Jį & m<-- . . b - ' - ---- -
mindami nemalonią paėjusių ,inkimui dienotvarke. V-ba. vylėjas. Gustainis, narnoj ui, |šnubmoįortias 7 kamb ir virtuvė suau. 
metų patirtį, norime jspeti, kad t •, (gruodžio 28 a., 4 vai. p.p. 1 rui-, ,gusicms> 143 cicremont St. Telefonas
šiais metais žodinės vietų ar net i SLA 236 kuopos .n»rii» arbatėlė i Kėlimo salėje. Mokest’s vaiKų ' 
stalų rezervacijos nebus, priima- įvyks gruodžio 6 d, šeštadienį, i dovanoms pirkti nustatytas $1 
mos:-Už kiekvieną paimtą vietą .7 vai. vak. T. Lietuvių Namuose, vienam vaikui, $2 dviems vaL 
pinigus reikės sumokėti tuoj Arbatėlę ruošia kuopos vyrai, 
pat. Bilietai atgal nebus priima- j Kuopos narės bus viešniomis, 
mi ir pinigai nebebus grąžina-: Visi nariai prašomi dalyvauti.

Siūlome sudaryti atskiras’
- ’ ’ Naujas. Maironio vardo

dainų.
—Šį penktadienį, pirmą gruo-.

žinti su gražia sodaliečiu veikla idžio mėnesį, be Mišių ryte 7, 
ir 8 vai jos dar bus laiko- 

tų klausimų, susirinkimo metu .mos ■ . , vaR' ■
bus išdirbta programa Nekalto!,.- Šį šeštadienį ryte rozan- 
Prasidėjimo šventės iškilmių i ėius nebus kalbamas.
pirmadienio vakarė. > — Kitą savaitę dėl adventinio
. ;—' Kalėdinių plotekelių gali-! susikaupimo kalėdojimo nebus, 
ma gauti sekmadienį po visų pa- Tačiau kiek galimybės leis, iš 
maldų parapijos raštinėje. anksto susiskambinę bandysime

— Visi maloniai kviečiami šį aplankyti toliau nuo bažnyčios 
šeštadienį atsilankyti į Toronto gyvenančius, kurių anksčiau 
liet. Caritas rengiamą prieška- ’ aplankyti negalėjome ar kurių 
ledinį šalpos vakarą. neradome namie.

— Naujųjų Metų sutikimas i — Parapijos choro repeticijos 
parapijos salėje aptartas parap. | daromos du kartu savaitėje 7.30 
komiteto posėdyje. Komiteto j vai. vak., pirmadieniais — Vy- 
bendras nusistatymas iš paren- įfams, trečiadieniais — mote- 
gimo ne tiek siekti pelno, kiek jį j rims. Kviečiame naujų choristų, 
padaryti jaukų, įleidžiant į salę nes ruošiamės Kalėdų nakčiai ir 
ribota skaičių- dalyvių; ' kalėdiniam laikui. '

—šį šeštadienį 8.30 vai- ge4.u*. .< Kalėdinės plotkelės bus 
lingps pąmąldo? už ą.a. Gabrie- įgaunamos ši sekmadienį po visų 
liaus Posįaus vėlę. j Mišių prie bažnyčios durų arba

.PaJcrikštytą: Loreta- Irena t savaičių bėgyje.’klebonijoje.
Bęnetydė, Edvardas Paulius Žal- 
neriūnas ir ErVinas Justinas 
KėrfHĮS.7 ’
Išganytojo liuteronių bažnyčioj, 
1691 tBioer St. W. ir Indian Rd. 
kampe, gruodžio 7 d., Į vai. p.p. 
|vVkš lietuvių evangelikų pa- 
niąi^osfjsu šventa vakariene, iaii- 
k^rįds';kųn. A: Trakiu, atvyks- 
fiančiį is -Čikagos.

Po-pšmaldų žinomoj Alhamb- 
. fdš sžlej Bloor St. ir Alhambra 

Avę. kampe, - įvyks Liutėrionių 
ĮjjętiiVįųv Moterų .D-jos ruošia
ma advėnto kavutė.. ’Prašome vi- 
šųs ; lietuvius evangelikus kuo 
Skaitlingiausiai atsilankyti.

-Evr Liut. Liet. Parap. Taryba.
’.j 4,.'V -A’. -

Nauja lietuviška bendrovė
Šiomis dienomis įsikūrė nau

ja lietuviška bendrovė “Electro 
-Radio Centre Co”. Ji laikys 
krautuves,'kuriose bus pardavi
nėjama visokie elektros išdirbi
niai — kavininkai. lygintuvai, 
keptuvės ir kt., radio- vietiniai ir 
importuoti iš' Europos, patefo
nai ir jiems plokštelės, tape re- 
corderiai ir kt.

Pirmoji krautuvė pradeda 
veikti nuo gruodžio 1 d. 355 Ron 
cesvalles Avė. (p. P. Januševi- 
čiaus namuose).

Dovanų siuntinius, 
perėdami pasiųsti artimiesiems, 
galite užsakyti per “Tauras Gift 
Parcel Service atstovą Toronte. 
Pigiau, greičiau ir garantuota. 
Paskambinkite St Prakapui — 
RO. 7-0350 ir jums bus pristaty-

_ : pijęs kavinėje’. Įėjimas iš kiemo 
tuvis'kumgaT^Iuo1 metu" dirbąs j pusės. Gruodžio 9 d, adventinio 
Vatikano diplomatinėje tarny- susikaupimo proga, kursų ne
boję, šiuo metu apaštališkoje j bus. Kviečiamos visos moters. 
Delegatūroje Otavoje. Koncer- tos, kurios nori pasigilinti 

užbaigiamas nalaiminimu Pacni°-ei kaisto paruosimo pa-; labai . ... .
___ iiausiŽoju, kurį suteikti juduose. Valdyba. Į erdvus sviesųs, patogus, turi 
yra pakviestas Jo Emin. kardi-j Toronto vyrų kvartetas

Marcinkus, bene vienintelis lie-

Delegatūroje Otavoje. Koncer
tas i
Švenčiausiuoju, —. —- -

Vienuolynas nedidelis, tačiau 
i moderniškai pastatytas,

I 
j susirinkimams salę, talpinančią 
i apie 100 žmonių, dvi vaikų dar-

maldų parapijos raštinėje.

asiusti artimiesiems.

nariai

„ - . . , , t lyne gyvena 4-rios seselės, var.ų ti'adicimame spaudos bahu- a^v;u^amos ses Fel cijcs.

Delaware Avė.
j Programą išpildys
‘ daižeho vaikučiai ir mergaitės , me numerv.
: (6-9 mėtų), kurios lanko sek- : '■,

žiavo ir Motina Aloyza. Po na

Toronto ni:e-,to r i kiniai, 
vykę šį pirmadieni, didelių staig 

prsė’o su" dideliu pasisekimu. mne« bu™is?
lietuvių plačiau apie jį parašysime kita- Į 1'7--(f1/11 /S , a} (p8’■ Jt r - o3 7i6 balsus, t.y. daugiau negu

 abu jo konkurentai kartu sudė
jus — Brand 30.736 ir Cornishir virtuvė ll-me ,

— i Bilietai į parapijos komi
teto Prisikėlimo parapijos salė
je rengiamą Naujų Metų sutiki
mą bus pradėti pardavinėti šį 
šeštadienį, 3 vai. p.p. Vieno bi- 
lieta'.kaina salėje — $7.50, o ka
vinėje $6. Į šią kainą įeina 
maištas: ir gėrimai — už juos at- 
skirai mokėti nereikės. Prisi-

šnuomojamcs butas 3 arba 2 kamba- Dennison (33.612). Pirmieji du 
yra perinkti. o antrieji nauji.

Į miesto tarvbą perinkti 13, o
5 nauji išrinkti. : ; -

EM. 6-4365.

ten vyks Į Bostoną, Philadelphi- 
ją ir Vašingtoną.

Gyventoju skalč'us Kanadoj 
rugsėjo 1 d. pasiekė 17.154.000, . 
Pernai tuo pačiu metu buvo 16. 
887 000 Taigi per vienus* metus 
gyv. skaičius padidėjo 267.000. 
Pastebima" gyv. skaičiaus didė
jimo sulėtėjimas dėl sumažėju- 
'ries imigraci'os. Per. pirmąjį š.m. 
pusmeti atvyko 68.090, pernai gi 
— 182.000 ateiviu.

177 Sberb^ocke Št. W.
VI. 2-8531

N. Baltrukonis
Yasutis
Markevičius
Budriūnas 
AdamonisP _ .

Sekite musu skelbimus 
objektus HMU, 'TŽ', 'Stor

CR. 6-5075 
I, A. 2-7879 
R A 7-4997 
RA. 2-8035 
R A 2-2472 

apie paskirus 
La Press^

Nauja lietuviška krautuvė
77

355 Roacesva^es, TerūktoIŠnuamojomas fiontinis kambarys su bal- . 
dais. 284 Lišgar St., prie Dundas. Tcl. į 
LE. 5-6739. •

Išnuomoja mas kambarys vyrui, H-me

1-1554.

; f l-mc 
arti Bicor. Tel.

kams. Šeimos su daugiau, kaip
dviem vaikais, temoka $2. Tė
vai, negalį užmokėti, už vaisų __ ____

'dovanas dėl vargo ar nedarbo. . augšte. Crawford prie Dundas. Galimy-
nuo Šio mokesčio atleidžiami, bė naudotis virtuve. Tel. LE. ’

Tėvų komtetas prašo užrašyti Įšnucmojcms frontinis kambarys 
vaikus eglutei nedelsiant pas: cugšte. Wndcrmcrc Avc. c . -1- 

'komiteto .narį, ar jo įgaliotinį, RO. 7-6087.

. : Išnuomojamas front nis kambarys l-me
po psmuldUy kaip ir praėjusiais »cugšfe, be baidu. Gal.mybė virfris. Nau

jai išdekoruotaš. Dufferin - St. Ciair ra
jone. Tcl. LE. 5-1010.

Dėl isvcžfavimo j JAV skubiai parduo- 
arba į Sovietu Sąjungą po ,Nau- <,omi Crystol Beach, pne kelio, arti JAV

mi. ' biulome sudaryti atskiras
savo, artimųjų ir prietelių gru- ’ ’ Naujas Maironio vardo 
peš it imti atskirais stalais, ries JSeštad. mokyklos komitetas, 
tai palengvins komiteto darbą i išrinktas visuotiniame tėvų su
it jums patiems garantuos jau- Virinkime lapkr. 16 d. Tėvų k-tui 1 _ . . „ . .
kesnę nuotaiką pažįstamų tarpe, j pirmininkauia dr. S. Čepas, sek- kuris budės abiejose parapijose : (
Stalai turės po 12. vietų.

— Nuoširdžiai dėkojame Jo
nei Kvietytei - Urbonienei ir jos 
išraiškos šokio studijos šokė
joms.bei Danutei Rautinš ir jos 
fortepijono klasės auklėtiniams 
už praėjusį sekmadienį mūsų 
salėje suruoštą gražų koncertą 
ir pasigėrėtinas pastangas savo 
pasiaukojimu prisidėti prie Pri
sikėlimo parapijos parėmimo. 
Dėkojame taip pat koncerto rei
kalų vedėjui V. Rimui už gražią 
organizaciją. J. Ždanavičiui už 
įspūdingą scenos šviesų tvarky
mą ir mieliesiems jaunųjų me
nininkų tėveliams už vaišes ir 
parodytą visokeriopą nuoširdu
mą. Jiems visiems ir aukomis

iretorė — Saplienė, parengimų 
• vedėjas — Biliūnas, iždininkas
— V. Tamulaitis ir narys 
Švėgžda. Rev. kom. išrinkti: 
pirm. Tamulionis. nariai — Ta- 
seckas ir Stanaitis.

metais.
Siunčiant siuntinius i 

L’cluvą

ti pavyzdžiai ir kainaraščiai į. prisidėjusiems tariame nuošir-
namus.

Lietuvių kalba filmas, kurį 
buvo numatyta demonstruoti 
gruodžio 4 d. lenkų salėje (62 
Claremont St.), dėl ten įvyks
tančio lenkų bazaro atidedamas 
kitam ketvirtadieniui, gruodžio 
11 d., 7.30 vai. vak. I

du atlygink Dieve.

MILNES FUEL OIL CO. 
ofstovos 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

ryžių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Kariuomenės šventės proga 
lapkričio 23 d. prie abiejų lietu
vių bažnyčių kūrėjų --savanorių 
darytoje rinkliavoje Vokietijoje 
esantiems laisvės kovų invali
dams sušelpti surinkta: šv. Jono 
Kr. bažnyčioje $100,43 ir prie 
Prisikėlimo bažnyčios $122,45, 
išviso $222,88.

Jau eilė metų, kai torontiškiai 
kūrėjai-savanoriai Kalėdų ir 
Velykų šventėms po šimtinę nu
siunčia, o vietinis S-gos skyrius, 
kuriam su pasišventimu vado
vauja ats. majoras J. Kriščiū
nas, ir kiti valdybos nariai, pa
skirsto po kraštą išsibarsčiu- 
siems. sanatorijose, ligoninėse 
ar šiaip senatvėje be sveikatos 
esantiems invalidams kūrėjams 

i - savanoriams. Tokių aukų iki 
j šioli jau yra pasiųsta arti $800. i 
Atsiųsti skyriui aukų gavėjų pa-; 
dėkos laiškai jų didelį džiaugs
mą, kad dar yra kas juos prisi
mena ir sustiprina nė tik mate
rialiai. bet dar daugiau dvasi
niai. Jų didelė padėka reiškiama 
ir Toronto visuomenei, kuri to
rontiškių savanorių užsibrėžtą 
tikslą remia.

Savo darbais, o ypač talkinin-i 
kaujant daromose rinkliavose 
oadeda O. Indrelienė, E. Stepai- 
tienė. L. Butienė, St. Kviecins- 
kienė, St. Liuimienė, A. Firavi- 
čius, J. Daunys ir daug kitų.

BALTIC MOVf«< 
Baldu perveiimas Toronte ir tolimomis 
drctancifomis. Visas vežamos tortas op 
dranstos. Važiuojam kas savaite į Mont 
real}, Londono, Windsor^, Homiltono. 
North Bov, Sudbury ir kitur.
)0 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

|ių Metų, sakoma) teksią mokėti 
'ąugštesnį muito mokesti uz ...._ — 
odas. Tuo tarpu yra mokama ’75 ^R^y?DA^c 
%. Arti tų reikalų stovį žmo- •. 
..ės teigia, kad odai muitas galįs parduodamos dvi lovos gerom sto- 
būti pakeltas net dvigubai. At- vyje, pigio kaina. Tel. LE. 4-8056. j 
seit, kas ruošiasi odos pasiųsti; <į^įį-į’ROt,NIA| IiehlV(> |iaildies 
SaVO ai timeisiems, geriau tai pa- ■ motyvois gražious’o dovana šv. Kalėdų 
daryti dar prieš N. Metus. proga. Skambint; RO. 9-7044. j

Lerka 3F, summitar 
1:2, Kaina $135. Tel. LE; 6-4983.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

—-—r // .
- 1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽJNSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.____________

——“—24 vai. atidaryta vaistinė 1 J
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
Vostsai pagal receptus paruošiami ir pateikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J RYTUS NUO* KEELE. 
VIENINTELĖ Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus i namu* hetkuriuo metu <fte*»a ar naktį. Rrcen*ai iš dildom’ visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pi?Ai kemolektoi koulų lūžimų bandožų, kelių, sq- 
norių 4r sutvirtirvmei, vrtem^nai, kv liktų rekmenvs, išnuomojamos ir parduo- 
domos svarstykles, Lgorue kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus j Eurooq. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgšt ngumo, syrunq nuo kosul o ir 1.1. 
Greitai išpildpme užsakymus ir paštu į provincija. Tur me visus tarpteuti-' 
rius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISA LAIK\ RO. 9-7271
• Vofttai vra irū<u biznis — mu*u vienintelis biznis. •

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

RadlO aparatai — Vokietijos, Amerikos ir Kanados 
/gamybos. .

Muzikos kabinetai — importuoti iš Europos įvairių 
fabrikų, įvairiausi modeliai moderniškiausiais Įrengi- 

.. m a is.
Tape-recorderiai — Vokietijos ir Amerikos gamybos 

su 12 valandų juostele.
Patefonai — automatiški ir paprasti, su radio aparatais 

ir te jų. Nešiojami.

Radio lempos — ir visos kitos radio dalys.

Elektros išdirbiniai - kavinhikai, lygintuvai, toste
riai, keptuvės ir kiti reikalingi šeimininkėms puodai.

Kalėdinės dovanos čia pasirenkamos lengviausiai.

Krautuvė atdara kasdien iki 8 vai. vakaro.

Prašome atsiminti: 355 Rencesvailes 
“ELECTRO - RADIO CENTRE CO.”.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Blobr St W. . - Toronto, Ont
Kanados, Ok.;<*rio ir Toronto Real Estate Boards narys

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

“Hardware" krautuvė ,
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, terame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.0 X) visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti $20.0)0. Ba
lansui vienas atviras morgičius.

Tripleksas su balkonais .
$36.000. įmokėti $10.000. Modemiškas pastatas, šiaurės rajone, 
tarp gerų rezidenc. namų. Modemiškas, privatus įvažų vimas.

Dupleksas High Park rajone.
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas. •

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
----- į -- - — ■ -- -------------------- ■


