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Užsieny taip nėra"
į
Visi norime tarnauti savo tautai, išlikti jai ištikimi, išlikti
‘ taurūs Nemuno šalies sūnūs ir dukters, tad būkime nuoseklūs ir
vengdami vadinamojo sukalkėjimo, laikykimės šių 3 dėsnių: 1.
branginkime savo tautos gerąsias savybes, didžiuokimės jomis
ir jas savyje ugdykime; 2. pasisavinkime kitų tautų gerąsias sa
vybes; 3. venkime kitų tautų neigiamų savybių bei ydų.
Nepriklausomojo mūsų tautos gyvenimo laikais mūsų dėme
sys buvo nukreiptas į Vakarų Europą ir į JAV, iš kur sėmėmės
kultūrinių vertybių, klirias norėjome pasivyti. Bet čia mūs akys
buvo dažnai per toli nukreiptos: toli matėme vien gera, o kas
pas mus buvo gera ir vertinga — nematėme ar bent pakankamai
nevertinome. Ėmė reikštis stiprus užsienio idealizavimas, net
savotiškas jo egzaltavimas: “Užsieny taip nėra... to nematysi...
yra visai kitaip”,.. Tremtis mums davė progą iš arčiau ir giliau
pažinti Vakarų Pasaulį, pažvelgti į jį savo akimis. Dabar plačiau
atvėrę akis į realų jo gyvenimą, į kasdienybę, su Vaižgantu tu
rime pasakyti: “Ten gera, kur mūsų nėra.” Prisimename ir mūs
liaudies išminties posakį: “Nėra namų be dūmų.”
Iš laisvojo Vakarų’Pusrutulio, kurs tarp kita ko pasižymi savo
augšta technika ir gyvenimo patogumais, vis labiau skverbiasi į
laisvą Europą pragmatinis materijalizmas, kurs nėra mažiau pa
vojingas už sovietų dialektinį materializmą. Pragmatinis mate
rializmas skverbiasi į visas gyvenimo sritis, trukdydamas pasi- ,
reikšti žmogaus dvarai ir sumenkindamas žmogų. Viskas sai
kuojama pinigu, viską gali gauti už pinigą. Pragmatinio materializmo paveiktas žmogus nebevertina dvasinių vertybių ir jų
neieško. Labai pasigendama žmoniškumo, prieteliškumo ir idea
lizmo jaunuomenėje. Visur sutinki principų negerbimą, nesilaikymą žodžio, neištikimybę draugiškume etc. Stoka dvasios ir
širdies!
Vaikai pasigenda šeimos židinio šilumos, tėvų meilės. Neretai
pasitaiko, kad tėvai palieka savo vaikus saugoti kitiems arba
juos atiduoda vaikų kolonijoms, kad patys galėtų “pailsėti”. Lan
kant našlaičių prieglaudas, neretai sutinki vaikų, kurių abu*tėvai gyvi, bet apie juos nieko nenori žinoti. Priaugančioji karta
pasižymi dideliu išsilepinimu, tam tikru valios ištižimu, atsparu
mo bei užsigrūdinimo stoka. Kriminalinių romanų ir filmų įta
koje formuojasi jaunų gengsterių gaujos!
Laisvame pasaulyje divorsai yra tapę tikru šeimų vėžiu. Vi
saip yra aiškinamos divorsų priežastys, bet pagrindinė ir svar
biausia — tai egocentrizmas dorovėje ir pasauliožiūroje, kurio
tėvas yra Martynas Liuteris. JAV divorsais užima pirmąją vietą,
Vakar ų Enropeje>kaHttirk>se -protestantiškose - srityse ,5b šeimoms
tenka 3 divorsai.
'
,
•.
Moterų emancipacijos tendencija susilyginti teisėmis su vy
rais yra viena iš priežasčių kai kurių labai žalingų nukrypimų:
nemaža moterų, kovodamos su vyrais už savo teises, yra užslo
pinusios arba neišvysčiųsios savy motiniškumo jausmų, yra ta
pusios vyrais. Vengimas prieauglio su savimi neša bėgimą nuo
motiniškumo: moteris nenori būti motina, nori būti vyru. Ta pati
priežastis stumia vyrus bėgti nuo tėviškumo, nuo vyriškumo.
Šiandien psichiatrai ir auklėtojai stovi prieš sunkią deseksualizacijos problemą.
Yra laikas verkti ir yra laikas juoktis—rnoko mus Ecclesiastas (III, 4). Ar dantų rodymas, kuris šiandien taip yra madoje,
visada yra vietoje? Ar jis visada išreiškia tikrą vidaus džiaugs
mą? Ar jis visada yra suderinamas su reikiama gyvenimo rim. timi?
Šių faktų pilnai pakanka, kad plačiau atvertume akis ir pa
statytume prie mūs sielos durų griežtos kritikos filtrą ir neleistume skverbtis į mūs sielos vidų kitų tautų šiukšlėms. Jie taip
pat turi mums padėti geriau Įžvelgti mūs tautos gerąsias savybes
ir jas labiau branginti. Kiekviena tauta turi skirtingų dvasinių
savybių, kuriomis ji išsiskiria iš kitų tautų. Tarp mūsų tautos tei
giamų skirtingų dvasinių savybių reikia suminėti: natūralus,
spontaniškas širdies gerumas, žmoniškumas, bičiuliškumas, vai
singumas, kilnus draugiškumo supratimas, gilus religingumas su
palinkimu į misticizmą, atsargumas, gili gyvenimo išmintis.
Kai palygini tremties lietuvį su nepriklausomybės laikų lie
tuviu, bendrai imant, reikia konstatuoti dvasinį plokštėjimą. Se
niau kaltė buVo suverčiama lagerių gyvenimui. Bet dabar gi tik
keli tūkstančiai mūs tautiečių Vokietijoje tebegyvena lageriuose.
Daug kur vis tebenusiskundžiama nešvariomis intrigomis, vienas
kito graužimu, juodinimu ar riet šmeižimu, lindinėjimu kitiems,
i panages. Vienas prancūzų rašytojas tokius žmones palygina su
paukščiais, kurie minta mūs skurdžios prigimties atmatomis...
Kam tas kandžiojimasis, kam tas graužimas ir niekinimas vieni
kitų?! Ar gi nesame tos pačios motinos Tėvynės sūnūs ir duk
ters? Ar gi nesame to paties negailestingo likimo atskelti nuo
tautos kamieno ir toli nuo jo nusviesti? Visi žinome, koks prob
lematiškas mūs Tėvynės rytojus. Kada ji bus laisva ir ar mes
sulauksime? Visdėlto dažnai prisibijoma kitų įtakos, kitų nuveik
tų ar veikiamų darbų, kitų įsigalėjimo tremties visuomenėje.
Šv. Paulius savo laiškuose džiaugiasi, kad Kristus kitų skelbia
mas, jam nesvarbu, ar tai yra daroma iš pavydo, ar iš noro jam
daryti spaudimą. Kiekvienas tikras lietuvis patriotas, kurs ne
savęs ieško, bet Tėvynės gerovės, džiaugiasi kiekvienu pozityviu
darbu dirbamu Tėvynės laisvinimui bei jos kančių lengvinimui.
Atkreiptinas dėmesys į mūs tremties gyvenimo misiją: 1. tur
tėti dvasiniai, o ne biednėti; 2. duoti tam kraštui, kuriame gyve
name mūsiškių dvasinių vertybių; 3. stiprinti prasidėjusią kurtis
naują dvasinę kultūrą, kuri savo vertybes semia iš senosios
krikščioniškos Europos.
J. Navickas

941 Dundas St. W., Toronto

Savaitės įvykiai

Laisvojo Berlyno klausimas tebėra svarstomas vakariečių sos
tinėse. JAV, Britanijos, Prancūzijos užsienio reikalų ministerial
tuo reikalu tarsis Paryžiuje, kur gruodžio 16 d. prasidės Š. Atlan
to Sąjungos ministerių konferencija. Ten jie sutars bendrą liniją
ir atsakys į sovietų notą dėl vak. Berlyno pavertimo JT globoja- mu demilitarizuotu miestu. Britanijos užs. r. ministeris Lloyd pa
reiškė, kad visos Vokietijos suvienijimo klausimas turėtų būti iš
naujo svarstomas keturių didžiųjų. Kancleris Adenauer ragina
vakariečius laikytis tvirtai, nes tik tuo būdu sovietai būsią pa
veikti modifikuoti savo planus. Atvykęs į Berlyną jis ilgai tarėsi
su jo burmistru W. Brandt, o viešose kalbose berlyniečiams ragi
no nesiduoti uždaromiems į sovietų kalėjimą ir per savivaidybi
nius rinkimus pareikšti savo •——---- ------------------ ------------nusistatymą. Tie rinkimai įvyko [
Argentina krizėje
sekmadienį ir turė;o plebiscito! Užbaigus krizę su viceminisreikšmę. Juose dalyvavo 94% ' teriu Gomez, grėsusią nuversti
balsutojų, kurie komunistų par-: valdžią, iškilo kita — geležinke- .. ......
tijos kandidatus šluote nušlavė į liečiu. Jų unija, apimanti 240.
— neišrinko nė- vieno, nes su-: G00, pareikalavo, kad pakeltas
rinko tik 1.9% balsų. Socialde- atlyginimas už praėjusius 8 mėmokratai laimėjo 52.1%, krikš- nesiūs būtų išmokėtas sausio 1
čionys demokratai 37.3%, lais- d. iš karto. Vyriausybė, besigruvieji demokratai 3.8%, vokiečių mianti su ūkiniais krašto sunku- ,
partija 3.3, liaudies partija 0.7. mais, išmokėjo tik dalį nustatyBerlyno miesto tarybą sudarys tos sumos. Geležinkeliečiai paj 78 socialistai ir 55 kr. demokra- skelbė streiką, o vyriausybė paskelbė
' ; jtat >
/'
........ ' mobilizaciją
. ............. . ir
. atstatė
...........tik
..
Ženevoj tebeina sovietų - ya- iš dalies traukinių judėjimą.
: kartečių pasitarimai dviem at Daugelis darbininkų nepaklausė
skirom konferencijom: atominių mobilizacijos; 1.000 jų buvo su
sprogdinimų kontrolės ir apsau imta. Traukinių judėjimas page
gos nuo staigaus puolimo. Pir rėjo, bet pragyvenimas vis
moje dalyvauja JAV, Britanijos brangsta: per 8 mėn. pakilo 30
i ir Prancūzijos‘atstovai. Ji pra %. Prezidentas Frondizi kreipė
sidėjo prieš penketą savaičių si i JAV ūkinės pagalbos, reika
ir yra padariusi šiokios tokios lingos sustabdyti infliacijai. Jis
pažangos. Antroje vakariečiai taipgi tikisi gauti $400 mil. pa
nori, kad ji svarstytų tiktai tech- skolą iš tarptautinio lėšų fondo.
o sovietai ver- Buvęs diktatorius Peron prana
ninius klausiu
šauja Argentinai suirutę. <
žiąsi su polit
.
Laivų
riausybės
Suomijai
Tarptautinės transporto- tiarbiPrieš trejetą mėnesių sunkiai ninkų unijos paskelbtas boiko
sudaryta sudėtinė vyriausybė ir tas laivams, registruotiems ne
vadovauta Fagerholmo atsista- savo kraštuose tikslu išvengti
■ tydino. Nuo pat pradžios sovie- 1 darbo Įstatymų ir mokesčių, pa! tai ėmė su ja nesiskaityti ir gra- lietė daugiausia JAV, Britanii sinti nutraukti savo importą, ■ ją, Graikiją ir kaikuriuos kitus
i kuris sudaro penktadalį Suomi- Europos uostus. Boikotas truko
neno-j
jos eksporto. Spalio mėn. turėjo 4 dienas ir, pasak unijos sekreKLB III Krašto Taryba perei-; bendruomenės idėjos gilesniam kiais mokesčiais, .© be to, i
tą savaitgalį buvo susivažiavusi 'įtvirtinimui plačiose. masėse ir. reta pradėti dar vienos rinklią Įvykti dėl to derybos, bet Mas-j ioriaus O. Becu, nebuvęs labai
į Torontą trečiajai ir paskutinia-' organizaciniu požiūriu. Pasisa- vos kai buvo vykdoma rinklia kva Į Fagerholmo raštus net at-! sėkmingas, tačiau neblogai pa- ,
. .
"
-j*. .
, ike taip pat, kad si 30 kelione va PLB seimui. Esą, gal būsimai sakyti nesiteikusi. O Maskva tai vykęs: visa eilė bendrovių suti
jai savo sesijai. Posėdžiai vy^° į būsianti išnaudota ir pasitari- valdybai pasiseks šiuo atžvilgiu darė dėlto, kad Į liepos mėn. iš- kusios sudaryti sutartis.
Prisikėlimo parapijos muzikos i mui su PLB valdyba,
daugiau ką padaryti.
rinktą seimą komunistai prave- JAV raketa mėnulin nebuvo
studijos patalpose visą šeštadie-; Po sveikinimų sekė centrinių
Solidarumo įnašai apylinkėse dė daugiausia atstovų, tačiau su- sėkminga ir ketvirtąjį kartą.
■
• - •
siblokavusios kitos partijos ne Techniški trūkumai sukliudė ra
nį ir sekmadienį iki popiečiui ■ organų, o paskiau ir apylinkių renkami ir ■kaikur
pasiekiama
Dalyvavo 27 Tarybos nariai, iš į valdybų
neblogų rezultatų, betgi centri prileido jų prie valdžios. Fager- ketos išsiveržimą iš žemės trau50. Jų tarpe buvo 6 apylinkių i
pranešimai,
niams organams ]_priklausanti holmo vyriausybė būtų dar lai-Įkos, nors pasiekė 67.000 mylių.
bet pasitraukė
Ji iššauta
buvo iššauta
šeštadieni
____ _apylinkiųkiusis,
bet pasitraukė
agrarųagrarų
Ji buvo
šeštadienį
12.45 12.45
pirmininkai arba valdybų at-! KLB Kr. Valdybos pirm. Mei dalis ____
daugumos
ne- kiusis.
lus savo pranešimą pradėjo nuo stropiai persiunčiama. Baigda- i partija ir suardė turėtą daugu- vai. ir sekmadieni prieš 3 vai.
stovai.
Sesiją atidarė Kr. Valdybos PLB seimo, prie kurio organizaorganiza mas
~.as Pirmininkas prašė leisti Į mQPp.p.
P- sudegė krisdama žemėn.
pirmininkas V. Meilus, pasvei vimo reikalų teko prisidėti ir valdybai atsistatydinti ir pain
kindamas tarybos narius bei pa KLB Kr. vaidybai. Šiuo reikalu formavo apie jos pastangas aiš
kviesdamas kun. dr. J. Gutaus buvęs palaikomas nuolatinis ry- kintis galimybes naujos valdyką sukalbėti invokaciją. Pirmi šys su JAV LB C. Valdyba, o
Kanados himno pasisakė j rimą atnaujinti senąją sutarti
ninkauti buvo pakviesti — K. į abiejų su PLB seimo organizaci- kartą neisejo. Gal įseis kitą p Dėl
■
• •
••
■ ■ ■ ■ Sovietai
....
. ,
ir buvęs imigracijos
ministeris
gi nesiskubina
ir dargi
Kudukis (London), K. Stanke- įniu komitetu Niujorke. Bendra- kartą.
J.W.
Pickersgill,
paklaustas
viei
nori
sumažinti
pirkimo
kieki,
vičius (Welland) ir dr. A. Šapo-i darbiauta ir darbotvarkę nustaApie Kr. Valdybos pinigi no žurnalisto. Jis pareiškė: “Gie- nes šiemetinis derlius Ukrainoj
ka (Toronto), o sekretoriais —itant, buvo pasiimta net referuo nius reikalus pranešė kasininkas dame ’God save the Queen’, nes buvęs geras. Jų atstovai laukia
ta. Matusevičiūtė ir J- Žilys ti seimui‘ du klausimus
:----- —■ 'PLB
nT 0 J. Mikšys. Pajamų turėta $1.968, turime karalienę, ’O Canada’ — j instrukcijų iš Kremliaus.
(abu iš Toronto). Į mandatų ko santvarką ir konstitūciją. Pir 11, o išlaidų $1.098,54. Dabar ka
* *
misiją: R. Bagdonas (Hamil muoju klausimu pranešimą pa soje yra $869,57, bet ne visa .ta nes esame autonominis kraštas”. !
Pasak
jo,
nėra
jokio
Įstatymo,j
Sunkvežimiai,
kaip ir geležinton), S. Čepas ir J. Sonda (abu darė pats pirmininkas, o konsti suma priklauso Kr. V. Dar yra
nustatančio Kanados himną; net .keliai, gavo leidimą pakelti pretuciją referavo K. Grigagitis. neatsiskaityta
iš Toronto).
neaisisKaiiyia galutinai už
uz PLB ; B it
tokio Įstatymo netu-! kiniu žuntų tarifus nuo gruoSesiją žodžiu pirmasis sveiki Pirmininkas priminė, kad Ka seimo
se.mo ženklįikus
ženklaus ir
,r nepersiųsnępemjs- rinti. Vai tik senos tradicijos !&! d ^ SunkvežimiŽ sano PLB valdybos pirm. J. Matu- mados atstovų pasireiškimas sei- tos kaikurios 1S apylinkių gau- reįkalas. Prancūzijoj valstybės vininku unijos sekr. J. Magee
lionis. Priminęs, kad Kanadoje imo buvo įvertintas teigiamai ir n™apšėOS'k^^^^
n hirnnaS ‘^a Marseillaise” bu^s pareiškė, kad jie, norėdami išsudarant PLB valdybą buvo už įvertinant taip pat geresnį KLB pranese, kurios apylinkes po prjimtas Įstatymu. Kanadoj him ]aikvti konkurencija su traukidėtos nelengvos pareigos visai susiorganizavimą jai teko pir kiek yra Kr. V. pnsiuntusios. Jų : nas «0 Canada” jau esąs Įsiga-!
tariff ‘laimia žešiai bendruomenei, prašė visų mosios PLB valdybos sudarymo prieky r,-stovi Hamiltonas „ s,u Įėjęs ir turis ta pačią pagarbą niais. savo tarifus laikysią že
moralinės ir materialinės para garbė. Pirmininkas seimo dar $248,40, Torontas su $100, Sud- kaip ir “Goid save the Queen”. miau 17%.
mos, kuri tam organui ypač or bus Įvertino teigiamai, nes at bury su $61,20 (ir $94,40 uz pram Otavoje kariniai daliganizavimosi laikotarpy labai baigtas PLB organizavimosi dar eitus metus), Montrealis ir Win- niai atsisakę saliutuoti himnui Gamybos sulėtėjimas Kana
yra pasibaigęs — pareiškė
•(bas, pareikšta tautos valia siekreikalinga.
v
T , ^Vancouyeris . «q Canada”, nes tai nesąs oficia- , doj
nipegas Lpo ^^$60,
Antrasis sveikintojas JAV ' ti laisvės, padarytas nemažas i sault
_ __ Ste.
___ Marie $32,80, Wei-!: lūs himnas. Po šio incidento finansų min. Flemming. Dar esą
sezoninio nedarbo, bet jis ne
LB pirm. St. Barzdukas, svei- propagandinis bei reprezentaci- landac
ian<jas $28,80
ir t1.1.t ...
_
v
,
karšto
apsaug.
ministeris
Claxkindamas ir linkėdamas sesijai nis darbas, atkreiptas
atkreiptas Niujorko Kultūros^ Fondo veiklą apzvel-: įOn į^kė visiems
visiems Kanados
rvanaoos kaKa reiškiąs bendro gamybos sulė
sėkmingo . uaruu,
darbo, priminė
kad i. spauuvs
spaudos ucuicojs
dėmesys ir tt Hnni- gė
pirm. J. Kralikauskas. Iš Į rinia'ms daIiniams teikti -o Ca tėjimo. Biudžetas buvęs subaSCKlllUJgO
piiimire, tveiu
lansuotas su dideliu deficitu atabiejų kaimyninių bendruome-! ninkas prisiminė ir kaikieno darbu primine mokytoju konfe- ,
......
mokvklu reforma na- na1da”.1y<i^ Pa?arb^ kaiP ir ka* isižvelgiant į ūkinę būklę. Prie
nių bendradarbiavimas yra pir- reikštą nepasitenkinimą, kad į renciia'
renciją,
mokyklų
Balienės
himnui.
v.
. .vV . / . reformą,
.
P pa• ralienės
himnui.
gamvbos na^vvčiimo gerokai
maeilės reikšmės veiksnys ir seimą buvę išrinkta perdaug to- ruošima ir
išleidimą jai progra8
J ” iRj ūki
* *
'prisidėjusi
Commonwealth
rontiečių. Gal pageidavimas ir mų, susirasinejimus, atsiliepi-į
r
J
.'teisingas, .bet dėl rinkimų išei- mus su pagalba kaikuriom or-1 Viešųjų darbų planas mažinti nė konferencija.
■ žiemos nedarbą įsigaliojo gruo*
ities valdyba nei kiek nekalta.
(Nukelta į 3 psl.)
1940 m., kai sovietai žadėjo ne rus po 2.000 kas savaitė.
Atstovus rinko korespondencidžio 1 d. ir bus vykdomas iki Darbo įstatymą rengiamasi
liesti jos suverenumo. Ir dabar Jis pažadėjo $200 mil. vertės niu būdu Kr. Tarybos nariai. Iš
balandžio 30 d. Pagal jį, feder. peržiūrėti bei pritaikyti nauChruščiovas žada palikti “demi ūkinę paramą ateinančiais me jų tarpe torontiečių tesą 20, tad
vyriausybė
apmoka 50% darbo joms sąlygoms. Darbo minist.
MIRĖ RAŠYTOJA SOFIJA
litarizuotam laisvarrF Berlynui” tais, nutiesti žibalo vamzdžius rinkimų negalėjo nulemti ir toišlaidų. Prie jo prisideda prov.: Starr yra paprašęs suinteresuoČIURLIONIENĖ
netgi “kapitalistinę sistemą” ir iš Baku j R. Vokietiją ir tuo bū rontiečiai.
vyriausybės.
išskyrus Quebecą:tas organizacijas pateikti'savo
Vilniaus radijas pranešė, kad
JT globą, kurią galėtų kiekvie du pristatyti 5 mil. tonų žibalo, Lietuvių Diena šiemet neįvy gruodžio 1 d. mirė rašytoja dra ir Prince Edward Island, skir pasiūlymus. Pramonininkų są
nu momentu pašalinti. Juk lais kuri padvigubintų chemijos pra ko. Kadangi tradicinę datą vyko maturge Sofija Kymantaitė - damos 25% - 30% darbo išlai junga įteikė raštą, siūlantį su
vasis Berlynas dabar yra skaudi monę I. G. Farben įmonėse Lue- PLB seimas, tai LD buvo siūlyta Čiurlionienė, sulaukusi 72 m. Ji doms. Viešaisiais darbais ragi stiprinti teisinę globą visuome
rakštis sovietų kūne. Jo ūkinis na, Halle ir Bitterfeld vietovė- suorganizuoti kurioje tolimes gyveno jau kaip pensininkė.
namos pasirūpinti ypač savival nei, darbdaviams ir paskiriems
lygis yra pralenkęs sovietus be- se. Pagal sovietinį planą, R. Vo- nėje apylinkėje, gal net Alber
dybės ir priimti darban sezoni darbininkams, nes dabar darbi
veik ištisu dešimtmečiu. R. Vo- kieti ja turinti gaminti ypač che- toje, tačiau nei viena apylinkė Vincas Kvieska. buvęs Lietu nius bedarbius. Šiuo reikalu ninkų unijos kaikuriais atvejais
kietijos kompartijos vadas UI- minius gaminius ir precizinius tam nesiryžo.
vos Steigiamojo ir kt. seimų na bendradarbiauja darbo įstaigos, piktnaudojančios savo galią, ku
bricht, sovietų pilietis, ragina; įrankius bei mašinas sovietų
Nutarto peležinio Fondo su rys, kooperacijos banko direk- siųsdamos registruotus bedar- ri gali sugriauti krašto ūkį. Dar
savo gyventojus dirbti sparčiau,! pramonei. O tos pramonės ša- organizavimas neįvykdytas delator,
tor. mirė
JAV vook
Cook Įį bius
atitinkamus viešuosius bo Kongreso pirm. C. Jodoin pa
mire lapkr.
iapKr. 30
ou d.
a. jav
oius jį
kad pasivytų V. Vokietiją 1961 :kos, kurios yra pakankamos S. kelių priežasčių. Pirmiausia ne- i apsMities
neigė šiuos kaltinimus, pareikš
apskrities ligoninėje,
ligoninėje. uis
Jis buvo
uuvi darbus.
m. Chruščiovas yra priverstas Sąjungoj, R. Vokietijoje likvi- surasta tinkamo, pakankamo au!' gimęs 1889 m. lapkričio 11 d.
damas. kad darbininkų unijos
* *
visais būdais skatinti R. Vokie- duojamos, kad tuo būdu ji tap- toriteto
ir• vpatyrimo
fondo vai-i< Seimų laikais jis buvo veiklus jĮ Prekybinės derybos su sovie- žinančios savo vaidmenį krašto
j . •
•
tijos gyventojus kelti socialist!- tų ūkiškai priklausoma nuo so- dytojo, neišsiaiškinta dar ar to- valst. liaudininkų partijos vei- tų ambasados atstovais dėl kvie- ūkyje ir tesiekiančios joms pri
nę gerovę, kad nebėgtų į vaka- vietų.
'kis fondas nebūtų apdėtas ko-ikėjas.
*čių pardavimo pertrauktos. No- klausančios b-vių pelno dalies.

KLB Krašto Tarybos sesija

BERLYNUI RUOŠIA LIETUVOS LIKIMĄ?
Sovietai užsimojo praryti lais
vąjį Berlyną, t.y. “išvaduoti” jį
nuo laisvės, kaip tai padarė su
Lietuva. Šį metodą prisiminda
mas Berlyno laikraštis “B. Zeitung” pramato, kas įvyktų pasi
traukus sąjungininkų kariuome
nei: “Mes taptume komunistų
intrigų auka. Adolfas Hitleris
ir Juozapas Stalinas parodė kaip
tai daroma. Staiga “laisvajame
mieste” atsiras triukšmas. Tada
kils riaušės, o po jų prasidės
“spontaniškos demonstracijos”.
Atsiras raudonos vėliavos. Kils
muštynės. Kažkas pakvies “liau
dies milicija”. Ji ateis ir — ne
beišeis”. Taip Berlynas būtų
“išgelbėtas”, kaip ir Lietuva

Kaina W
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Adventas ir lietuvio tikėjimas
Adventas Lietuvoje turi savo
peisažą ir mistiką. Vienas ir ki
tas yra neatskiriami nuo lietu
viškosios buities, pilkos ir kas
dieniškos. Iliustracijos dėliai
kalbėkime vaizdais.
žiema paprastai atsiskubina į
Baltijos kraštus su adventu. Jai
ir yra patikėtas gamtos paruo
šimas rarotoms. Šį sunkoką dar
bą ji atlieka su skoniu ir rūpes
tingai. Permirkusias nuo rudens
liūčių lygumas ir upelius pri
dengia ledu. Belapius medžius,
egles ir telefonų vielas apkabinėja šerkšna, o apnuogintus lau
kus apkloja sniegu. Žmonėms
nieko kito nebelieka daryti, kaip
tik. įsisukti į kailinius ir leistis į
artimuosius miestelius. Iš tik
rųjų, dar nepragydus pirmie
siems gaidžiams, neišvažinėtais
keliais lekia arkliai, skrosdami
adventinę tylą skardžiu varpe
liu, o užkalniais ir juosvais pa
giriais juda liktarnų prisimer
kusios šviesos. Nesuprantamas
dalykas lietuviškai šeimynai ne
pasiųsti bent vieno iš savųjų
ankstyvosioms Mišioms.

Tautą galime palyginti su me
džiu. Šaknys — tai tautos pra
eitis; kamienas — tautinė bend
ruomenė savo visumoje; šakos
— jaunosios kartos; lapai —
tautinė kultūra savo įvairiausio
se formose: kalba, literatūra,,
menas ir t.t. Jei medis nori aug
ti ir išlikti gyvas, jis turi mai
tintis žemės syvais ir saulės
šviesa persunktu oru. Tautos
gyvybei užtikrinti taip pat ne
užtenka duonos. Ji turi turėti
saulės šviesos — tikėjimo. Kaip
medis tamsoje, taip ir tauta ne
tikėjimo ūkanose gali tik skurs
ti kurį laiką, tačiau mirties ne
išvengs: anksčiau ar vėliau ji iš
nyks nebūtyje.
Pamąstykime šito advento
metu, kaip yra su mūsų tikėji
mu į Dievą ir į jo mums duotą
ją Lietuvą pastaruoju metu.
Feliksas Jucevičius.

Nepaprastas JAV demokratų
partijos laimėjimas jau buvo
jaučiamas prieš lapkričio 4 d.
rinkimus. Ryškių posūkių JAV
vidaus politiniame gyvenime
šiame šimtmety tebuvo keturi.
1912 m. laimėjo demokratai, 1920
m. respublikininkai, 1932 m.,
krizės įtakoje, nusvėrė demok
ratai ir tik po 20 m. vėl trum
pam grįžo respublikininkai. Pa
starųjų, o ypač gen. D. Eisenhowerio žymi persvara rinki
muose į prezidentus buvo respublikininkų pasididžiavimas ir
nuosmukio pradžia. Lapkričio 4
d. rinkimai įrodė gyventojų aiš
kų nepasitenkinimą ręšpublikininkų vyriausybe. Retas įvykis,
kai demokratai abiejuose rū
muose veik du trečdalius atsto
vų sudaro. Respublikininkai,
jau būdami mažumoje, dar pra
randa 13 senatorių ir 47 atstovus ir be demokratiškai nusiteikusios Aliaskos, kurioje balsavimai vyko tik lapkričio 20 d.

BALSUOTOJAI
Visiems žinoma, kad ameri
kiečiai, kurie mėgsta dėl kiek
vieno menkniekio derėtis, kurie
yra apimti “gambling” ligos, po
litiškai yra nepribrendę. Jie
dažnai nesuvokia reikalų, kurie

įvairus siuntiniai

Siunčiome Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų
reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų
ir įvairių kitų prekių.
. ’ ' :
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaropi
mūsų krautuvėje ir siunčiamiJš Kanados.
...
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas,
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti. ’

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius varstus, akordeonus, mezgimo
mašinos, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir t.t.
kg.
kg.
kg.
kg.

$12.30
cukraus .. . .
taukų........... .. $21.70
$14.45
ryžių
$30.90
sviesto .

20
20
20
20

kg.
kg.
kg.
kg.

cukraus .. .. .. $20.95
taukų............ . $38.80
ryžų ............ .. $24.65
$52.45
sviesto

(Į Sibirg iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europg.............................
$175.00

!

jų gyvenimą paliečia ir net ap
sprendžia. Jie nepasitiki parti
jomis ir jų veikėjais-politicians,
kurie yra paniekos ženkle. Jų
partijos demokratai ir respubli
kininkai, o ypač jų dešinysis ir
kairysis sparnai žymiai nesiski
ria. Abiejuose rūmuose balsa
vimo metu labai dažnai partijų
balsai skyla.
H. L. Mencken amerikiečius
aptarė šiais žodžiais: “Mano ga
lutinis įsitikinimas, kad ameri
kiečių tautą daugumoje sudaro
bailiai, verksniai ,silpnavaliai,
tamsi minia vergų ir atsarguolių, kokie tik išviso žinomi po
krikščioniybės vėliava nuo vi
duramžių. Ir jie tampa dar bai
lesni, didesni silpnavaliai ir
tamsesni”.
Tarkime, kad šis amerikiečių
vertinimas yra kiek perdėtas.
Tačiau kiekviena žvalesnė akis
pastebės jame nemaža tiesos. Ir
jei ne partijų stipri organizaci
ja, kuri balsuotojus įjausmina ir
nuteikia, jei ne kaikurių stam
baus kapitalo užnjojai ir darbi
ninkų profesinių sąjungų įtaka,
balsuotojai būtų dar abuojiškesni ir neveiklesni.
PRIEŽASTYS
Mencken žodžių prasmė ypač

HOOVERIS LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS

(Pabaiga).
Prezidentui Wilsonui teko keisti vokiečius, kai šie pasi
sunkiai išsprendžiama Pabaltijo trauks.
Nėra abejonės, lietuvis išgy byla. Remdamasis turima infor
Nei vienoj šių valstybių gy
vena religines tiesas nuotaikin macija 1919 m. gegužės 7 aš pa ventojai nėra bolševikai. Dau
gu romantiškumu. Štai kodėl gal siunčiau Keturiems Didiesiems gelyje vietų jie su pastaraisiais
būt ir jo tikėjimas yra ne tiek notą ir kiek platesnį raštą pre aršiai kovoja siekdami atstatyti
racionalus, kiek sentimentalus. zidentui gegužės 9, prašydamas savo nepriklausomybę nuo Mas
Kaip prie savosios žemės, taip, ir į Pabaltijo uostus tuoj pat siųs kvos tironijos. Jie sako, kad jei
prie savo tėvų tikėjimo jis pri ti laivyno dalinius su karine pa jie gautų karinę pagalbą, jiems
siriša jausmu. Bet ar ne šičia ir galba:
daugiau nieko nereikėtų, kaip
glūdi lietuvių tautos stiprybė? “Manau, kad atėjo laikas, kad tik pripažinimo jų sienų ir pa
Istorija atsako, kad taip. Jei lie Pabaltijo valstybių byloj mes ramos išlaikyti tvarką. Su tuom
tuvybės žiburėlio nepajėgia už imtumėmės ryžtingų žygių. Pri mano bendradarbiai sutinka.
pūsti “nei Sibiro taigų vėjai, nei dedu planą, kuriame yra paro Tad problemą sudaro štai kas:
vėtros šimtmetinės vakarų”, tai dytos tų valstybių etnografinės a. Kiekviename uoste laikyti
turime būti dėkingi lietuvei mo sienos ir dabartinė karinė padė mūsų karo laivų (nedaug)-, ku
tinai, kuri moko vaikus kalbėti tis.
rie laiduotų tų uostų aprūpini
poterius savo gimtąja kalba; Maisto situacija šiuose kraš mą;
knygnešiui, kuris skubinasi į tuose yra tikrumoj baisi. Kiek b. Įsikūrusioms vyriausybėms
Rytprūsius parnešti lietuviškos tai liečia laivininkystę, finansus siųsti karinę pagalbą, kas įgalin
maldaknygės; miline vilkinčiam ir maistą, tvarka gali būti at tų jas išlaikyti tvarką krašte ir
kaimiečiui, kuris su spragilu statyta. Pamažu mes plečiame ginti savo sienas.
kovoja už bažnyčią ir lietuviš savo veikimo (dalinant maistą)
Padėtis yra gązdinanti iš ku
kas pamaldas joje.
pagal pajūrį, kuris yra lais rio žmoniško taško bežiūrėtum.
Paskutiniųjų dešimtmečių' įvy- sritį
vas nuo.,
okupacijos, . Todškąg ąraa-'čiaįk Kąd, Jps ir
‘ kiai paliudija td*patį. Prisimni- bet užnugaryjeTįsiaučia chaosas premjerai rastumėte laikdį kad
kime tuos gimnazistus, kurie kaip bolševikų invazijos vaisius, britų ir amerikiečių tų kraštų
skuba atlikti savo religinių prie žinant jų žudynes ir terorą. Pusė žinovai :'r aš galėtumėme Jums
dermių į kaimyninę parapiją; pajūrio yra bolševikų rankose pateikti savo informacijas, ku
Azijos platybėse ištremtuosius, arba tokioj padėty, jog laivų 'pa rios įgalintų aiškų apsisprendi
besišaukiančius Dievo pagalbos siųsti ten negalima. Rygoj, pa mą politinį ir paramos reikalu.
po atviru dangumi; katorginin vyzdžiui, Raudonoji Armija Pasirašė — Hooveris”.
kus klausančius šv. Mišias ka prieš kelias dienas pasitraukę
Kaip atrodo, Prezidentas, net
syklų gilumoje.
neskaitęs,
šį laišką perdavė Di
palikdama miestą badaujančiai
miniai, kuri 20.000 buržujų mo džiųjų Dešimties Tarybai, kuri
Jei tauta nori išlikti gyva, ji terų ir vaikų išvežė į pajūrio nusprendė įsteigti komitetą pa
turi tikėti. Tautos miršta, kai salą. Jų padėtis yra pasibaisėti dėčiai ištirti. Aš buvau šio ko
nustoja tikėti. Tam nereikia Įro na ... Vokiečiai tebelaiko Lie miteto narys, kuris dalyvavo,
dymų — tai yra istorinė aksio tuvą, ir reikėtų, kad jiems būtų pirmame posėdy gegužės 13 d.
ma. Bet ar lietuvis šiandien lai įsakyta nesikišti į vietinės vy Komitetas užprotokolavo: Tvar
kosi šitos aksiomos spręsdamas riausybės formavimąsi — bet kos išlaikymas yra pirmoji sąly
kas nors turi būti sukurta pa- ga, kad maistas galėtų būti tvar
savo tautos problemas?
kingai tiekiamas Pabaltijo pro
vincijose.
Dabartinė padėtis Latvijoj ir
Lietuvoj, kur už tvarką atsako
vokiečiai, yra ypatingai nepa
tenkinama ir negali toliau būti
toleruojama. Kadangi sąjungi
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą
ninkų kariuomenės siuntimas į
Pabaltijo kraštus negali būti net
Lenkiją ir U.S.S.R.
keliamas, todėl tvarkai palaikyti
siūloma organizuoti vietinių pa-

10
10
10
10

į Azijg....................

$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.
Gyveno ne Toronte, prošome sovo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu
ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų pranešimų.
Mūsų potomavimos greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ {STAIGA:
849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
109 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tol. JA. 8-4686. Ponia V. Jvraitis.
94 Doogios St„ Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-531 S. Ponia M. Ventkevičieni.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai

Sav. A. Kalūza
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Demokratų laimėjimas

Tėviškės Žiburiai

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada

ŽIBURIAI

Dėmesio Namų
' Savininkams!
šildymas alyva
Kod sumažinus geistų pavojų, spro
gimų ir kitokių nenormalumų, kod
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burnerioi turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.
Atlieku visus ougičiau išvardintus
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.
T
Darbas garantuotas ir apdraustas.
Prieinamos kainos.
Kad apsaugoti
krosnis ir durnų vamzdžius nuo rudyjimo — valymas patartinas anksti
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite: z

S. Ignotas
LE. 6-5113
17 DELAWARE AVE.

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvarū
mų kraujo tekėjimų.
Adams Garlic
Peorles yra mažos, be kvaįo ir skonio
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. šioje sukoncentruotoje formoje jūs
gausite visko kg šis augalas gali jums
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinęs skausmų, malšinęs Artričio ir
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti
stiprus ir sveikas. Daryk, kg tūkstančiai
doro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa
daręs.
.

jėgas ir savanorius iš šono, kiek
tai yra įmanoma.
Toliau komitetas nusprendė,
kad karinei misijai vadovaus
britai. Jie patars pabaltiečiams
kaip organizuotis, tieks patari
mų dėl ginklų ir apmokymo vie
tinių kariuomenių, kurios kovos
su bolševikais ir išstums vokie
čius iš jų teritorijos. Komitetas
taipgi patarė, kad šiems kraš
tams būtų suteikta 10.000.000
svarų sąjungininkų ir drauginių
kraštų vyriausybių, kas įgalintų
sumokėti už ginklus ir tiekimą.
Asmeniškai nebuvau tikras,
kad tai išpręs padėtį Rygoj, to
dėl priminiau tai Prezidentui. Į
tą gegužės 21 d. Prezidentas at
sakė:
“Mano mielas Hooveri,
su giliu susidomėjimu ir su
sirūpinimu skaičiau Jūsų gegu
žės 9 d. laišką apie padėtį Pabal
tijo provincijose. Vakar turėjau
progą jį perskąjjtgĮti Keturių Ta
rybai. Mri LloytT George pasiū
lė, kad Jūs pasitartumėte su ad
mirolu Hope, ar bet kuom, kuris
vadovauja britų admiralitetui
čia, kad išsiaiškinti ar tai būtų
įmanoma iš laivyno pravesti
programą, kurią siūlote. Jei pro
grama bus priimta, aš manau,
jog britų laivynas ją praves. At
siųskite " man savo pasitarimų
su britais santrauką. P. W. Wilson .
Susisiekiau su admirolu Hope
ir siūliau, kad naikintojai būtų
tuoj pat pasiųsti. Sąjungininkų
Karinė Misija, be laivyno pajė
gų, atvyko į Pabaltijo kraštus
gegužės 26 d. Tuo metu (aišku
su Prezidento žinia) admirolas
Benson pasiuntė savo naikinto-’
jus į uostus kur mes iškrovėme
savo pagalbos tiekimą.
Estija buvo iš visų trijų Pa
baltijo valstybių mažiausia, maž
daug tik pusė Indianos. Jos gy
ventojų skaičius nesiekė 1.100.000. Jų pusė buvo ūkininkai. Ru
sų Raudonoji Armija įsiveržė
1918 m. gruodyje, bet improvi
zuota estų jūrininkų armija, pa
dedama suomių, švedų ir balta
gvardiečių bei latvių sumušė ko
munistus 1919 m. vasaryje. Mū
sų stebėtojai pranešė, kad Jur
gio Vašingtono armija ties Val
ley Forge buvo geriau parengta,
maitinama ir geniau ginkluota.
Nėra nei mažiausios abejonės
apie jų drąsą. Viena estų, divi
zija turėjo 50% nuostolių vieno
se kautynėse. Bet jie savo kraš
tą išlaikė.
Dabar mes galėjome, pade
dant admirolui Bensonui, orga
nizuoti pagalbos tiekimą efek
tingai. (Toliau Prezidentas ap
rašo tū]p leitenanto iniciatyvą
nrie Talino suorganizuojant beis
bolo rungtynes, kurių įplaukas
paskyrė estų vaikų šalpai).
Latvija mums teikė dar dau
giau rūpesčio.
Karlis Ulmanis buvo išrinktas
jos laikinuoju prezidentu. Jis
buvo viena iš nedaugelio figūrų,
kurios išryškėjo karo metais. Jis
buvo atvykęs Amerikon pas sa
vo dėdę viduriniuose vakaruo-/
se, vos dešimties metų, išsimoki
valstijos universitete ir dėstė
ekonomiką vadurinėje mokyklo
je. Vos prieš karą jis buvo su
grįžęs Latvijon rūpintis motina
ir buvo paimtas ,rusų armijon.
(Nukelta į 9 psl.)

tinka respublikininkų vyriausy
bei, kuri pasižymėjo baimingu
mu ir sustingimu. Sunku būtų
surasti geresnį pavyzdį skirtu
mo tarp respublikininkų žodžių
ir darbų. Prieš šešetą metų jie
šaukė dėl demokratų supuvimo.
Niekas neginčyja jo nebuvus,
tačiau demokratai bent prezi
dentūroje neturėjo Sherman
Adams. Eisenhoweris ir Dulles
nebūdami valdžioje skelbė kry
žiaus karą pavergtoms tautoms
išlaisvinti. Eisenhoweris dar neįsėdęs valdžion paruošiamuo
siuose pasitarimuose moko Ch.
Wilson, General Motors veik
monopolinio pobūdžio bendro-'
vės atstovą, kad jis turįs pa
miršti pavergtas tautas.
Respublikininkų dviprasmiš
kumas buvo jaučiamas užsienio
politikoje, mokestinėje tvarko
je, infliacijos sulaikyme, rasinė
je kovoje, darbų reikalų tvarky
me, žemės ūkio politikoje ir ei
lėje kitų sričių. Nereikia toli
siekti. Užtenka tik padaryti vy
riausybės narių žodžių sugreti
nimą, jau nekalbant apie dar
bus, savaime peršasi išvados net
giliau negalvojantiems, Numa
nu, kaikas jau seniai pamiršo,
kad nūdieną respublikininkai
turi pakelti apstybę demokratų
padarytų klaidų užsienio politi
koje. Ne tai tragiška. Šiurpu,
kai respublikininkai nežiūrint
didžiausių sambūrių patarėjų,
garsių žodžių, savais, posūkiais
darė naujas ir nemažesnes klai
das.
Quemoy reikalu svyravimas
liečia abi partijas. Pastaruoju
metu pasiekta neįmanomybė:
derėtis, žinant, kad nesutars su
nepripažinta komunistine Kini
ja ir drausminti Čangkaišeką,
kuris nepergeriausią vardą turi
net Taivane.
K
Respublikininkus galima trum
pai aptarti: partiją, kuri buvo
nepajėgi išspręsti’esminių klau
simų ir stengėsi svarbiausius
nustumti į šalį.
Užsienio politikoje demokra
tai vargu ką geresnio galės duo
ti. Jie labai toli politine išmin
timi nuo darbiečio Ernest Bevin, kuris turėjo kietesnį nugar
kaulį, už konservatorius. Negali
ma rimtai vertinti*E. Roosevelt
salioninių bolševikų idėjų skel
bimo, tačiau neturime pagrindo
džiaugtis ir demokratų politiko
pav. Stevenson ar dar didesnių
siaurapažiūrių žurnalistų,, kurie
lyg papirkti patarnavo Rusijai
ir neturi rimtos nuovokos da
bartiniais esminiais tarptauti
nės politikos klausimais.
Įjausmintas amerikietis, kaip
esti ir kituose kraštuose, kuriuo
se politinis gyvenimas žymiai
atsakingesnis, metėsi į kitos
partijos globą, tikėdamasis ko
geresnio. Prez. Eisenhowerio ne
paprastas išgarsėjimas ir pasise
kimas šiandieną nesėkmės nu
smelkiamas. Jo svyravimas, ne
rūpestingumas, įsivėlimas į par
tijos reikalus ir jos propagandą
jį nuvertino. Jis gali tik pasi
guosti, kad tik pirmutiniame se
nate vyriausybė rado atsparos,
nes vėlesniame jau opozicija įsi
vyravo.
ĮTAMPA
JAV rimtoji spauda dėsto, kad
demokratų laimėjimas įneš kraš
te suirutę, ugdys politinį chao
są. Čia turima galvoje ne pietie
čių ir šiauriečių demokratų ne
sutarimą. Ne tiek jau nūnai
kam rūpi, kad prezidentas eina
į dešinę, o respublikininkai, im
tinai su multimilijonierių Ro
ckefeller, rikiuojasi į kairę. .
Abi partijos nūdieną pradės
kovą dėl prezidentinių rinkimų
1960 m. Jos skelbs savo progra
mas, kurios daugeliu atvejų bus
tiek naujos, .kad atitiks seno
sioms. Tačiau jose turės būti
rastas bent teoretinis sprendi
mas degančių klausimų, kurie
nūnai yra pakibę ore. Rasių ne
sutarimas — baltųjų ir juodųjų
kova nėra lengvai išsprendžia
ma. Nauji uždaviniai pareika
laus didesnio biudžeto, kuris jau
šiais metais nesubalansuojamas.
Infliacija nesulaikoma.. Bedar
bių arti 4 mil. Pragyvenimui
brangstant iškyla socialiniai
klausimai, kurie čia toli atsili
kę nuo Europos ir nepažangiai
tvarkomi.
Kokia partija bevaldytų susi
durs vis su kietesne Rusijos ir
komunistinio pasaulio laikyse
na. JAV vestoji bendravimo, vė
liau Rusijos sulaikymo politika
liko bergždžios. Jau neužtenka
JAV gynimosi ir pasyvios lai
kysenos. Tiesiog apgailėtinai
bergždžia, kai J. F. Dulles, Clevelande, lapkričio 18 d. pasaky-
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toje kalboje stengiasi save ir ki
tus raminti Rusijos negerovė
mis, o ne blaiviai žiūrėti į tik
rovę.
Mes žinome Rusijos negero
ves neblogiau už kitus. Tačiau
mes matome rusų spraudimąsi
ir JAV nesugebėjimą sulaikyti.
Mes žinome amerikiečių aiškų
nusistatymą prieš komunizmą,
tačiau mes nenuvokiame, ką jie
kovoja, kai laisvus žmones, lais
vas tautas paiskyrė vergijon.
Jie mano, kad kaltės išpažini
mas, jau yra kaltės išpirkimas.
JAV prezidentas š.m. sausio 12
dienos rašte Rusijai prisipažino,
kad amerikiečiai, anglai ir rusai
kalti dėl Rytų Europos tautų pa
vergimo. Tačiau jos tebėra pa
vergtos ir nenumanu kuris ryto
jus atneš joms laisvę. Šis reika
las visu svoriu guls ir demokra
tus. Ar jie parodys ryžtingą vei
dą ir kietą valią kovoti dėl pa
vergtųjų laisvės?
SAVI REIKALAI
Amerikiečių tautoje yra dar
daugelis neišrnirusių tautų. Jos
visos stengiasi turėti savo atsto
vus kongrese. Visai pagirtinas
reikalas, kad ir lietuviai sujudo.
Tačiau jų bandymas buvo . ap
gailėtinai nesėkmingas. Antanas
Rudis buvo pradėtas garsinti

lietuvių spaudoje, kad lapkričio
4 d. rinkimuose kandidatuosiąs
į JAV atstovu rūmus demokratų
sąraše, kai Čikagos demokratų
partijos vadovybė pranešė, kad
ji nesutinkanti jo remti ir į sa
vąjį kandidatų sąrašą įrašyti.
Netrūkūs buvo paskelbta, kad
A. Rudis kandidatuojąs nepri
klausomai nuo partijų. Jam pa-r
remti organizacija atliko nepri
klausomam kandidatui būtinus
žygius ir surinko Čikagos trečio
joje rinkiminėje apylinkėje 10
tūkstančių parašų. Lapkričio 4
d. pasirodė tikrasis mūsų svajo
nių veidas. Antanas Rudis tė*
gavo 5.207, demokratas Murphy
77.835 ir respublikininkas Byrne
54.368 balsus. Nepriklausomas
kandidatas net nesurinko balsų
tų, kurie jį savo parašu rėmė.
Lietuvių spaudoje Šiam pra
laimėjimui pateisinti surasta ėL
lė priežasčių. Ten neradau tik
rosios, kad JAV rinkimuose lai
mėti reikia kietos rinkiminės or
ganizacijos, pinigų ir ypač stiĮirios, pasireiškusios asmenybės.
Šiuose rinkimuose, net partijų
remiamuose kandidatuose • as
menybės nusmelkė kitus.
Ar mes eisime tikruoju keliu,
jei ir ateityje kartosime praei
ties klaidas?

klevo lapas
Ant Kanados vieno cento monetos antrosios pusės
iškalta klevo šakelė su dviem lapais;

Klevo lapas yra susijęs su kanadiška tradicija ir
istorija. Klevo lapas yra Kanados tautinė emb

lema.

Pirmieji ateiviai šioje žemėje, dažnai nesulaukda
mi mėnesių mėnesius Maisto siuntų iš Europos,

būdavo priversti ieškoti maisto vietoje. Tik iš in

dėnų jie sužinojo, kaip iš klevų gauti sulos, kuri
tais laikais atstojo cukrų. Iš sulos verdant ją puoduose viršl ugnies išgaunamas syrupas.

Klevas visuomet puikus medis. Ypatingai pasi
daro gražus rudenį, kai jo žali lapai tampa įvairią
spalvų; nuo ryškiai raudoną iki šviesią auksinių,
kol pagaliau iš lapų pasidaro spalvotas kilimas
ant žemės.
Klevo lapas įsišaknijo mūsų istorijoje ir šiandien

jis yra virtęs viso, kas kanadiška^ simbdiu.
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RESTORANAS “ROTA”
Naujai atidaryta* ir Majai įrengto*. Valgiai gaminami prityrusi* viri}*.
Atidarytai wo 6 vai. ryta iki 9 vai. rak.
Viri maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393
. Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.
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Distillers since 1837
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Raudonoji hipnozė ir mūšy iliuzijos

KLB KRAŠTO TARYBOS SESIJA

KULTŪRINĖ REPREZENTACIJA

Kalbam čia apie ‘»koegzisten- vynėj stovi ant ledo, kurio dug(Atkelta iš 1 pust)
; dą. pasiųstos rezoliucijos prem-'tarybos rinkimų bei naujos sesi- Ar tinkamai išaaudojamos
lankytojai besigėrėdami ekspo
cijop” hipnozę^ kuri rausvame - e prikabintas dinamito luitas, ganizacijom, ■pasiėmusiom
di!
jerui
Diefenbąkeriui
ir
JAV
jos
sušaukimo
datų
parinkimą
progos?
natais,
panori vieną kitą dalykė
•
1 , z”!
: <» i . i“
1_—
1> v
* • —* • TkT
padaže užmigdė kaikurias net budėjimo elektrolaidžiu sujung-į dėsnių užsimojimų ir kt. Suma-< Valstybės sekr. Dulles. Gauti ir, palikti valdybos nuožiūrai. NeIšeivijos lietuviams visą lai lį įsigyti. Kartais, tenka žiūrovą
tariamai išmaningas smegenis. tas su muravjovo-sierovo aki-jnymų būta nemažai, bet pagrin-i atsakymai. Bendruomenės jėgo- sutiko toliau savo pareigose be- ką rūpėjo ir teberūpi galimai nubaidyti pasakant, kad ekspo
Klabam apie tą bei kitą ameri mis irpirštais. Anie didvyriai ži- dinė5 kliūtis yra pinigų trūku-; mis viso Niagara pusiasalio ruoš pa ..............
likti tik aKult.
Fondo pirm,
natai neparduodami, nes dau
kietį a la Eaton & Rosy Comra no, apie tai jie ir mums pasisa mas. Be jų jokios sudėties KF ■ tas bendruomenės dešimtmetis Kralikauskas, kuris yra pasi- geresnė Lietuvos ir lietuvių giau neturima, k tą kartą, jei ir
;------------------------ neblogai
—ui™t-------------------------------ėmęs PLB Kultūros Tarybos vardo reprezentacija. Lietuvai turima, jų kaina atbaido ne-etą
nuveikti negalės,
pavyko.
des^ ne apie britonus su jų baž ko perkeltiniais žodžiais.' Jie vi nie'o didesnio
nepriklausomu pirkėją.
nytininku - dekanu, kalbam apie suomet yra koncentracijos sto todėl reikia pirmiausia surasti J u kitą dieną pranešimus pa- pirmininko pareigas. Kult. Fon besidžiaugiant
gyvenimu,
emigracinė
visuome Gyvas reikalas
s
’
stemą
lėšoms
telkti.
Be
jų
KF^darė
Fort
William
ir
Windsoro
do
pirmininko
klausimą
paves

vyklos
seklių
šviesos
pluošte.
Ir
mū^ų pačių koegzistentus. Kaip
' apylinkių
” * ’ pirmininkai.
•
■nė nuolat juto konkretų užnuga Kad su tokiomis problemomis
ta išspręsti pačiai valdybai.
jie panašūs į anuos miškų pri dar kartą — anie broliai ir sese tik vegetuos.
į
Ap
’
e
Fort
William
pranešė
dr.
Ša
?
pos
Fondo
pirmininkas
V.
Rezoliucijų specialios komisi rį tėvynėje ir, reikalui esant, dažnai tenka susidurti, gali pa
mityvus, kurie ilgą laiką neken rys yra didvyriai, jie neša su ri
kad ------metai —
šie Jasevičiūtė.
Kolonija
negausi.
— pranešė,
,-------- , ----.. —
.
„----- jos ši kartą nerinkta. Jos palik nebuvo didesnės problemos gau liudyti dešimtys tautiečių, ku
tė liūto,- nes tas sutaršė 99 jų zika lietuvišką skundą — kny-,~So^da
kraujo brolius, o šimtąjį kartą goj, ansamblyje, vaidinime, iš- ŠF nebuvo labai sėkmingi. Ypač. Didelė dalis vyrų išblaškyti prie tos tvarkyti prezidiumui. Jų pri- ti atitinkamos medžiagos, ekspo rie yra patys dalyvavę ar talki
ėmė ir taip sau prakulniavo pro kyloj, operoj, dramoj, bažnyčioj, blogai su Vasario 16 gimnazijos' darbų miškuose. Apyl. vald. de mta tik keletas: Kr. Valdybai, natų ir paramos, jei tik reikė ninkavę paruošiant panašias pa
drebančią• žmogystą, visai jos jų nedaug palyginus su anais rėmė'ų būreliais. Dalis vadovų, mesys nukreiptas į lietuvybės Šalpos Fondui bei jo bendra davo kur atstovauti lietuvius, rodas. Atseit, reikėtų ką nors da
neužkabindamas. Ir klykavo jie kolonistais, kurie užima riebią- matyt, pavargo ir pasitraukia iš išlaikymo problemas ir repre- darbiams, Kult. Fondui, moky savają tautą. Gi pasibaigus II- ryti. Daryti taip, kad apskritus
iš džiaugsmo ir dūkuliavo girda- sias vadovų pozicijas įstaigose, i Pare^gŲ> o naujų sunku surasti zentaciją. Ruošiami minėjimai, tojams ir visiems dirbantiems ajam karui, išeivija pajuto te metus būtų veikianti vieta, iš
laiku neatsiskaito.
Per poka Ibiai,
mi liūto kilnumą: regėkitf tau- 'stebėjimo — alias Čekos bokštų Būreliai
"
’
11
. .‘ turi knygyną ir mo- kultūrini bei lietuviškajai ben galinti tęsti reprezentacinį dar kurios, reikalui esant, neribotais
tos vaikai, žvėris jau atsivertė... Į angose. Jų taip pat neperdaug ir šiucs metus ŠF pajamų turėjęs kyklėlę, nors mokinių vos 3. Dė- druomenei naudingą darbą. Ki bą pasikliaudama vien tik savo kiekiais galima būtų gauti lie
- ‘ Ne. Kruvinoji Siena (seniau. šalia anų, kurie pametė moti- $2.810.19. Šiuo metu kasoje darįka parodos ir kitų pastangų lie- ta rezoliucija dėkojama visiems mis jėgomis ir galimybėmis. Tos tuviškų propagandai ir reklamai
vadinama Geležinė Siena) ne- ną ir . nuėjo Judo amato dirbti, vra $966, kurie neseniai gauti iš tuvių vardas palengva kyla. Au- savo dariu ir pinigine auka re- sąlygos buvo ir yra labai jau ri tinkančių dalykėlių. Daryti taip,
nusimetė ędraus prigimimo — Bet jų, tų didvyrių užnugary yra būre’ių. bet dar nespėti per- kų šalpai surinkta $220, Tautos miarfems Lietuvos išlaisvini botos, kai kuriais atvejais net ir kad tai būtų galima prieinama
Fondui $173.79. Pranešėja siūlo mo darbą, dar kita užgiria Litu- visiškai nepakankamos. Gi pro kaina pardavinėti. Šioje vietoje
šiandien ji dar labiau padrėkusi tauta, yra masė pačioj eėvynėj, siųsti gimnazijai.
Apie Tautos Fondo veiklą pra suorganizuoti reprezentacinėm anus žurnalo leidimą ir kviečia gų, atstovauti lietuvius, lietu ir tenka kelti klausimą — ar išnužudvtų tautų krauju, prakai- Į tradiciniame Muravjovo ir jo catū, milijonų gyvybėmis. Ten alei į rų Sibire. Esame visa širdimi ir nešė jo įgaliotinis Kanadai V. i parodom eksponatų fondą, iŠ Kanados liet, bendruomenę jį višką ą kultūrą, šiuo metu turi eivijos gyvenimo sąlygose būtų
vienas- yra pasmerkiamas mirti mes su jais, kurie pasitraukėme Vaidotas Į atstovybę be paties; kurio jų galima būtų pasisko- paremti, pagaliau dar viena kal- ma gal net daugiau. Išeiviams įmanoma įkurti įmonę - koope
ti mažesnėms kolonijoms.
h’. apie reikalą pertvarkyti Kr. pokario metais pasiekus tokius ratyvą, lyg anų dienų “Margi
vergu: benamis ex-ūkininkas - į saugeesnius humaniškesnius įgal’otinio dar įęina vicepirm. ii Windsoro
apyl.
pirm.
Januš

Ta’y'os sesijų darbą, padarant kraštus, kuriuose iki tol arba la nius“, kuris galėtų gaminti ir vi
dr. Anysas, sekr. Iz. Matusevibaudžiauninkas, išprievartautas kraštus,
ka
pastebi,
kad
jų-apyl.
lietuvių
rašytojas, menininkas ar kultu- Ir kodėl tas “atolydis” tėvy- č ūtė ir Dagilis bei Petkauskas vra apie 300.'Nuo 1953 m. vei as vfešesnes ir su plačiajai vi bai mažai ar net ir nieko nebuvo siems laisvojo pasaulio lietu
rininkas - raudonasis automatas, nėję? Tatai atsirado ne iš mei- nariai. Aukų TF šiemet gauta kia mokykla. Už patalpas užmo- suomenei taikoma programa — girdėta apie Lietuvą, susidaro viams parūpinti kilimus ir kili
su viešais iškilmingais posė naujos progos supažindinti te mėlius, raštuotas staltieses ir
sužalotas mokinvs - studentas — ; lės išterorizuotai tautai. Tai ne $4,074,71. Pagal apylinkes: To
Hamiltonas — ka ir mokytoją kiek paremia džiais bei rimtais gvvybines pro nykščius gyventojus su lietuvių rankšluosčius, koplytėles, kry
rontas — $1.800,
!
šimteriopai įniršesnės rusifikaci- , raudonųjų dvarininkų dovana rortas
Pyl- valdyba. Solidarumo mo- ‘•lemas nagrinėjančiais prane- tauta ir jos siekiais. Ir, kaip ro želius ir Visus kitus medžio dro
jos taikinys, suterorizuotas tar- savo baudžiauninkams. Tai pa- $500, Montrealis — $260, Van- a•estį
— $241, Sudbury — ’
-jie visą- surenka. Kitas pa- š;mais. Pagaliau nutarta padė- do lietuviškojo gyvenimo kroni žinius (klumpaitės, vėliavų stie
nautojas, ir taip visa lietuviško- darė iševių propaganda laisvuo- couveris
Fort William — $173,79, ;amas gauna iš parengimų. Jau keti Prisikėlimo parapijos va- ka, progas stengiamasi galimai beliai, lėkštės), taut, lėles, aus
ji padermė, nekenčiama už savo se kraštuose, vergų-gondoljierių $224,50,
£>
e
lhi
’
_
$138,50, Welland — iš seniau jie turi ryšius su radi- dovvbei už leidimą pasinaudoti plačiau išnaudoti. Bet, beveik tus takelius, kaklaryšius, gin
sąjūdis vengrų, lenkų, gruzinų
tautišką prigimtį.
visada susiduriama su stoka rei taro gaminius, knygų aplankus,
_ $130, Wind lu ir dabar šeštadieniais 130 - 2 ppt"lpomis. '
,
I Faktų apie raudonąjį sadizmą ir kt. žemėse, suneramino išprie $133,15, Winnipeg
$111,
Į
vai.
p.p.
neretai
ir
kiamos medžiagos tinkamai pri meniškus atvirukus, porcelano
T
____
;
’
___
lietuviškos
Pabaigoje
gyvai
pasidalinta
sor
$127.25, Wawa yra mariu marios. Jų įrodinėji vartautų vergų murmesys Sibi London
— $81, Calgary — $50,02 muzikos bei dainų pasigirsta, sumanymais bei siūlymais, ku- statyti svetimiesiems lietuviš lėkštes, paprastesnes pelenines
mas būtų tas pats, kaip anas aiš re ir visuose kituose žudomo ir $15 Pembrocke — $39.50. i Tūri knygyną, kuriuo daugiau- rių čia jau neb.esuminėsime.
kuosius reikalus. Žinoma, ten’ su tautinėmis iliustracijomis,
kinimas, kad vanduo yra šlapias. tautiškumo kraštuose. Vergai Lethbridge* — $27. Be to, $23 šia naudojasi jaunimas. Miesto "
Kai’ sugiedoję
him- kur užtenka lietuviškosios dai paveikslų reprodukcijas, odos
’ J. ’Lietuvos
‘ '
O tačiau reikia kalbėti, reikia nutarė pagaliau pakartoti Ham gauta betarpiai iš. aukotojų. Ka- Conventions Hall sienoje jos ną tarybos nariai skirstėsi, jie, nos ir taut, šokių, jei vietoje dirbinius ir 1.1, ir t.t.
Šaukti tiems, kurie lunatiškai ti leto filosofiją — gyventi, o jei dangi iš pernai metų buvo likę statymą parėmusių eilėje bus stu
rbūt,.t jautėsi čia dvi dienas ne turimos tokios grupės, arba, jei Specialistų turime
į turbūt,
rf ■» t ■» praleidę.
101/4O ToilEAei
ki, kad raudonasis jau atlyžo, ne — tai mirti. Nedideliu ir pa $3.833,37, tai šiemet centrui pa- įrašytas ir lietuvių vardas. Lie-1; iveltui
Jautėsi ricį-TYO
patys at bent netoli gyvena, didesnių sun Žmonių, tinkamai paruoštų
kad liūtas'atsivertė ir nebedras- vėlintu upokšftiu į kelių šimtų siusta $6.391.25. kitokių išlaidu P°s 1-4 d. WTindsore bus vad. Ih- sigaivinę, praturtėję mintimis ir kurnu nesutinkama. Kita pade-■ tokiam darbui, turime. Vieni jų
milijonų vergų upės potvynį padaryta $148.25 (tarp kitko | ternational Day kermošius, ku- atl’k<1 pareigą savajai bendruo tis tuomet, kai tenka Lietuvą gyvena JAV ir Kanadoje ir tauko žmogaus.
> Mes ėmėm šaukti apie kultū kiek prisidėjo ir kaikurie lais pirkta rašomoji mašinėlė). 1958 * riame ir lietuviai dalyvaus. . menei, kurios tarnybon stojo vi atstovauti parodose, mugėse ir. todaile teužsiima tik laisvalai
rinį nuosmuki. Jau ėmė tuo pa- vieji “didieji” su savo akademi m. gruodžio 1 d. saldo buvo;
siems trims metams. Turint gal pan. ■■'
kiu. kiti, neretai karo invalidai
Diskusijos
čhi atsisukanti ir raudonasis nio lėtumo ir nskubaus šaltumo $1.384,545. Pranešėias padėkojo j vyko pirmiausiai dėl centro or- voję mūsų gyvenamas sąlygas ir
ar šiaip menkesnės sveikatos as
Kai tenka ieškoti
'
žandaras Lietuvoje. Jie su di oolitika ...
ši
našta
nebuvo
visai
lengva.
menys, yra likę Europoj ir duo
visiems talkininkams bei auko- 'ganų, o paskiau dėl apylinkių
eksponatų
džiausio. džiaugsmo virpuliu sa
Kiakas bando užmegzti net su
jr gaIlestavOi kad kar-IJaldybu praneš mu. Iš daugelio Dėl to kiekvienas džiaugėsi išną pelnyti išmoko vienais ar ki
Tokiais
atvejais
neretai
bando
cn«
n
v
a
n,
a
ir
1
—
i
vo vergams perduoda kiekvieną okupacinėm įstaigom susirasme- t^is tame 7,,u'
— pasisakvmu diskusijų eigoje čia tesė’ęs, savosios Bendruomenės
darbe sutinkama ir
tais rankų darbais. Ar būtų didi
u '
rpūsų šešėli. Ir niekuomet nesa įima dėl atsikvietimo giminių.
galima''suminėti tik keletą. J. neap-yJęs. ^Ir .reikia- pasakyti; gelbėti kuri jaunimo grupė ar fantazija, ar tikrai neįmanomas
ko aniems. baudžiauninkams Būtų tiesiog paraližuojanti sen
Senkus siūle PLB valdybai padauguma buvo tie patvs, organizacija. Tada skubiai rašo- dalykas, galvot kad galima bū
Pranešimus iš apylinkių
ąpie mūsų kultūrinius atradi sacija, jeigu šiandien iš Lietuvos
"“oradėio siūlyti būsimo* seimo proga su- kuriuos matydavom Jr anksty- mi laiškai į įvairias vietas, pra- tų suburti vienon vieton lietu
mus, prasiveržimus i svetimuo lormal'u vizos kelių atvažiuotų į užsiregistravimo eile
Londono apyl. vald. narys K. organizuoti Pasaulio lietuvių verniuosiuose suvažiavimuose.)šoma nedelsiant atsiųsti, skolin- vių liaudies menininkus, kurie
sius. mūsų visuomeninius - po net paprasčiausias politiškai K-TXkZ
Kadangi betkokios veik-, Bet šį kartą jie jau žinoio/kadjti.arparduoti svetiipomis'kalbo-- nuolat turėtų prasmingą darbą,
litinius dūžius prieš terorą tė- skaistutėlis kairio žmogus. Ir Hetuviu AovlFnkė’paininF lietu- los pagrindas yra ūkinis, tai pra-: tai paskutinė sesija, kuriai dar mis leidinių apie Lietuvą, rank- pilnai atlyginantį jų pastangas
p.
iama^ ;ėti galvoti apie bendruomeni- buvo ^įpareigota ir kiekvienas darbių, kitų tautodailės daly- ir kartu būtų nepaprastai nau
vvnei, nes vergų kolonos lai taip jau vyksta net "14 metų. O let ų. Ap„
viskas
šventes,
stengiamasi,
pačioj
imperijoj
net
40.
Jiems
mingiau trauktų į save orą.
■ kho
uuLu ii
spau > nių ūkiniu organizacijų kūrimą, i savo širdyje
linkėio, kad kų, paveikslų, knygų ir t.t. Kar- dingi lietuviškiesiems reika
atgarsiu būtų
ir vietos
’
■ Jau 14 metų komunistiniai visais grasinimais uždrausta kad
-iriA ir radiiuieVeikia mokvk-! įmokai kalbėta, kaip organizuo-! ta’P pat nuoširdžiai prisiimtas tais rengėjams pasiseka gauti lams.
:, vi«»i
visai nakpnAiama
pakenčiamą rinkini
rinkinį tokiam
propagandistai pliauškia apie perplaukti, kruvinąjį Rubikoną, la su 21 mokiniu 4 skyriuose/Ją i tinos lėšos Kult. Fondui, betgi Pareigas vvkdytų ir istesetų tie.
Suorganizavus tokią įmonę,
Esisve ir pažanga Lietuvoj. O Patvinusį vergo - baudžiaunin v^dn mokyt. E’m^ntas. Iš orga-' aiškaus vieno recepto taip ir ne- kūne-sutiks _natarnauti bend--; tikslui, kitą kartą lietuviškasis pradėjus žymiai gausesnę gaJer tą laika raudonasis paver ko krauju ir praktitu. Teisybė, įnizacijų veikia skautu rėmėju i rasta. Iškelta visa eilė pasiūly- ruomenei busimojo,e Krašto
Krašte , skyrius ir visai skurdžiai atro mvbą. aišku, kristų ir tokių da
Taryboje.
do. Dar blogiau, kai parodos lykų kaina. Be to, žinant ir ma
keli
iš
ten
pateko
į
mūsų
kraštą
i
gėjas tautai leido pasirodyti tik
i būrelis ir MLB D ja. Yra Tautos :
kaip ruošti kultūros savaiSu 4-5 grynai lietuviškos- nuo ramesniu keliu (neskaitant bė-j' Fondo įgaliotinis.
tant nuolatinę paklausą lietu
ites- modifikuoti suvažiavimų
taikos naujais veikalais;* r Gi ga.nčių per sieną- ar plaukiančių >i Hamiltono apyl. pirm. R. Bag- pobūdį, teikti p^tlbos mazesviškųjų tautodailės dirbinių, re
išeiviai, kurie sudaro 1 ar 2%~ vandenimis ir tų, kurie atitrūks donas pranešė, kad organizacijų' nicsioms kolonijoms organizuo
gis, nebus sunku spėti, kad jų
tautos, visai privatinėmis pa ta nuo raudonosios.ekskursijos). ju apylinkėje per 200, nors nepant -šventes bei reprezentaci- Atominės bombos gaminamos ro galimas atominės bombos pa gamintojai galėtų tikėtis net gal
stangomis per ta patį laiką jau Bet tik keli per 14 metų! Ir ko višos vienodai veiklios. Apyl. 'h'ųs. pasirodymus. Dr. Jasevi- ir gaminamos. Jomis j.au už naudojimas kare. O jei būtų su ir didesnių už vidutiniškas paja
išleido formos ir turinio atžvil kiais keliais bei kokia kaina!
va’dvba stengiasi derinti ju veik , CĮŪtė siūlyto parodų fondo suor- krauti sandėliai. Skaičiuojama, tarta nebegaminti jų, tai kaip su mas įprastas Kanadoje ar JAV.
Po ranka yra 17 faktų iš dvie la, kad baruose nesusikirstu, sau igahizavimo klausimu pavesta kad JAV turi jau 5.000 atominių kontroliuoti? Ištikrųjų galima Nederėtų užmršti. kad ir pati
giais brandesnių dalykų ne 4-5,
jų
paskutiniųjų metų. Laisvojo p'šiliedąma tik tautinius minė- pasirūpinti Kult. Fondui. Siulybet šimtus, jau nerhinint laik
bei vandenilinių bombų, neskai__ ____________
______
sukontroliuoti
ne iu gamvbą,
bet. lietuviškoji visuomenė mielai ir
raščiu ir žurnalų visuose laisvo pasaulio žmonės, išeiviai ir se- jimus. Veikia Šalpos F., Tautos -a populiarinti laiškų rašymą tant vadinamųjų taktinių bom-, bandomuosius sprogdinimus, be nuolat pirktų tokias lietuviškas
pasaulio kraštuose, o dar pride nieii emgirantai kreipėsi į Lie- F., Vasario 16 gimnazijai remti lietuviškais reikalais vietos spau bu bei artilerijos sviedinių. Kar- kurių naujų tipų gamyba ne- prekes, sau ar dovanoms, mielai
dant mūsų raštijos vainiką “Jjtuvos valdžios “įgaliotiniuš”, komisija. Tarp kitko pranešėjas daj^jr t.t.
tais pakalbama, o kas atsitiktų ’manoma. Kad visas pasaulis puoštų savuosius butus, namus.
Lietuviu Eenciklopediją su 14 prašydami patarpininkauti. Bu pageidavo, kad Kr. Valdyba daž- Diskusi]ų metu revizijos ko- su pasauliu ir žmonija, jei dėl būtų kontroliuojamas, reikėtų Vyksta tai ir dabar, tik kiek
tomų. O kur mūsų laisvoji dai vo atsiliepta tik į keturius pa niau ir nuodugniau painforpabaigė tvarkyti savo re- kurios nors nelaimės toks ato- įrengti bent 51 sekimo stotis siauresniu mastu, nes nemažos
na, radijas, susirinkimai, seimai, siteiravimus (ne pačių Snieč muotu apylinkes apie reikalus ir vizijų protokolus. Juos pers^ai- minių bombų sandėlys imtų ir Azijoje. 24 Šiaurės Amerikoje, kainos, o kaikada net ir neturė
tė V. Aušrota. Komisijos išvada, susprogtų. Tegul tai beveik ne-< 16 Pietų Amerikoje, 16 Afriko- jimas ar nežinoiimas vietos, kur
kongresai, bažnyčios, šalpos in kaus ar Paleckio, bet kažkokių ju tvarkymą.
i įmanoma, nes reaktoriai su bomf ' j e, 6. Europo’e, 60 okeanų salo- tokie dalykėliai gaunami, stu
organų
stitucijos. laisvinimo sambūriai. jų stebėtojų). Spėjama, kad jie . -. Toronto aapyl.
^vl. pirm. J. Senkus kad visų
. —
. ’ . kasų
. - - knygos
-į . , 10 stočiųt „plaukiojančiuose mia tautieti Įsigyti sau visai sveKokia svaionė būtų iš to viso oatys visai nematė tų prašymų, priminė, kad čia darbas kiekJ vedamos tvarkingai ir padaryta homis niekad nelaikomi, ta- Įse,
bent trupinį paragauti išprie Tie 4 atsakymai buvo standarti-' skirtingas, nes čia pat yra net4 ^^ pora formalinių pastabų dėl čiau... o jeigu? Tokiam atve-Į laivuose. 7 Australijoje, 10 ark- timos dvasios papuošalus, deko
ratyvinius dalykėlius.į jy, sakoma, pusė žemės liktų dy-? tyje ir Antarktyje.
Kau-'■ du centrai, o organizacijų apie ; knygvedybos.
vartautam mūsų broliui kator- niai: kreipkitės į Maskvą. KauKaip matome, tai ne taip jau Bendrųjų reikalų
kūma.
nas ir Vilnius yra bevaliai be ru- 30. Nemažas yra vieningumo išiš-;
gimnkai Lietuvoje!
Sekmadienį
labui
laikymo kląpatas. Solid. įnašą ■ posėdis pradėtas 9 30 v. ir baig-' Dar rimtesnę problemą suda- paprastas reikalas.
Teisvbė, pastaraisiais metais su Maskvos palaiminimo.
Turint nuolatine gamybos ba
*
nrasidėio “atolvdis” Lietuvoj ir Pridengtinės žinios iš paverg-- sumoka apie 500.
tas po 1 vai. pertraukos (11-12
zę.
atkristų įvairių parodų ar
Stan- vai.) pamaldoms.
Wellando apyl. pirm. K. Stankitur už Kruvinosios . Sienos. tos Lietuvos įspėja nedaryti jo.
mugių rengėjams daugybė reiGauname viešas ir pridengtas kių pastangų. atkvietimų reika- kevičius pastebi, kad jų apylin- Pirmiausia buvo priimta są
kalų. Be -to, prieinama kaina
žinias, kad vergas ten įtraukė lu: raudoniem įgaliotiniai Vii- ' kė nedidelė — apie 180 galvų. Iš mata 1959 m. — $1.250. Dėl jos <
platinant lietuviškosios kultudaugiau oro. kad muravjovai niuje ar kur kitur netik nenori i jų apie 30 gyvena Niagara Falls ilgų ginčų nebuvo. Darbotvar- *
ros apraiškas, būtų gražiai pasileido lietuviui Jie+ųviškiąu- atsi čia padėti, bet yra absoluitiškai ir kaltais ginčija priklausymą, kėje numatytas organų rinkimų
farnauiama bendrųjų reikalų
dusti, sudainuoti, šį tą parašyti. bejėgiai. Mažiausias krutesys nori atskirai veikti. Ruošiami klausimas taip pat daug laiko
labui. Taip pat, būtų išlaikoma
*
‘ turi būti• aprobuotas
■
tautinių švenčių minėjimai, vei nesugaišino, kai valdyba ir kiti
Ir vergas ten pasiiudiho. Teisy "Lietuvoj
konkurencija su kitomis tauty
bės vardan reikia tarti, kad Rusiioj, prieš tai ištyrus reika kia mokykla. Vasario 16 ir bir organai sutiko pasilikti dirbti j
bėmis. k.a. vokiečiais, šveicarais,
anie, kurie lietuvišku drąsumu lą visu aštrumu ir skrupulu. Į želio 14-15 d.d. proga pasisteng toliau, tik gal kiek persitvarkius
prancūzais, indais ir kt., kurie
ten pakėlė galvas, yra keleriopi užsienį išleidžiama tiktai eks ta painformuoti ir vietos spau viduje ir tarybai sutikus naujos
iš savyjų tėvynių visados turi
didvyriai, bet. i»» galvos raudo kursijos ar atstovai, bet ir šiuo
pakankamai įvairių eksponatų,
nųjų detektvvų vra jau iš anks atveju išleidžiamasis nei fiziniai,
kurių dalis yra labai pigiai par
to apkainuotoS. Vergas lietuvis nei moraliai neturi laisvės: už
davinėjama (suvenyrai, kiti mi
(en stoio i didvvrio kelia, bet Kruvinosios Uždangos jis palie
niatiūriniai
reikmenys), kad tik
neužmirškim, kad iis vra nužiū ka šeimoš narius, gimines, o
kuo daugiau išplatinus svetimų
rėtas ir Palimam kankinio vaini oats yra stebimas detektyvo —
&
jų tarne. Taip pat. tai bent da
kui. Kultūrininkas
lietuvis
tė- raudonojo seklio. M. Veritas.
’.
I'
lijai būtų atsakas į tuos kasdien
PIRKITE DABAR vis dažniau iš Lietuvos mus pa
siekiančius
tautodailės dirbi
apmokėsite sekantį
Nauja lietuviška krautuvė
nius. kurie neretai jau turi
pavasarį.
mums svetimų ženklų ar orna
mentu, ks;,p raudona vėliava
ant Gedimino pilies bokšto Vil355 Roncesvalles, Toronto
nuve. piniginės «u visokiais “T,T
SR” ir pan, užrašais ir t.t. Aišku,
i
tokie sumanymai negalimi įgy
RadlO aparatai — Vokietijos, Amerikos ir Kanados
vendinti
per savaitę ar dvi, bet
gamybos.
jaučiant susidomėūma, būtų ge
MllZikOS kabinetai — importuoti iš Europos įvairių
ra gvva peikala plačiau padisku
tuoti ir išgirsti pritariančių ir
fabrikų, įvairiausi modeliai moderniškiausiais įrengi
BALSUOKITE
UŽ
DR.
JOE
neigiamų pasisakvmu.
mais.
Al. Gim antas.
Jūsų šeimai
Tape-recorderiai — Vokietijos ir Amerikos gamybos
'
K
su 12 valandų juostele.
Jūsų biudžetui I
Londonas. — Britų vvriausvPatefonai — automatiški ir paprasti, su radio aparatais
bė paskelbė D. Britanijoje apsi
ir be jų. Nešiojami.
,
gyvenusiems lenkams būsią leista pasikviesti iš Lenkijos savo
Progressive Conservative
Radio lempos ir visos kitos radio dalys.
tėvus, jei bus garantuota, kad
nereikės jų išlaikyti valdžiai.
Elektros išdirbiniai kavininkai, lygintuvai, toste
GRUODŽIO 15
TORONTO - TRINITY Vašrnglonac. — čia .lapkričio
riai, keptuvės ir kiti reikalingi šeimininkėms puodai.
l d mirė širdies liga Jozef LiosApskaičiavimai veltui
ki. karui kvlant buvęs Lenkijos
Kalėdinės dovanos čia pasirenkamos lengviausiai.
ambasadorius Berlvne, nuo 1951
m. emigrantinės Lenkų vyriauSKAMBINKITE PL. 7-4178
Krautuvė atdara kasdien iki 8 vai. vakaro.
svbės atstovas Vašingtone.
Ronna. — V. Vokietijos wPrašome atsiminti: 355 Roncesvalles
ri»u«vbė. norėdama gyvesnių
nrekvbiniu rvšių. svarsto galiInformacijų ir pagalbos reikalu kreipkitės
“ELECTRO - RADIO CENTRE CO.”
mvbe prisidėti prie Egipto di
742 Queen Street West
EM. 6-5312
TELEFONAS LE. 1-4435
džiojo Assuan tvenkinio staty(Atspausdinta Trinity P-C Assn.)
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$100, dabar pridėjo kitą; čia, jau
Gerb. Lietuviai-ės!
(Kanadoje gimęs 24 m. amžiaus
Stukas Edvardas ir mielieji
Šniuoliai, įrašę LN nariu savo: ,
"ą S.m. gruodžio 31 d, 8 vai. vak.
mažąjį 6 m. Ramūną. Visiems ; - Naujų Metų sutikimo išvakarėse,
jiems LN v-ba siunčia lietuvišką
JA VALSTYBES
Dr. V. Paprockas, sekr. Pr. La
Apylinkės
Valdyba
duošia
į
ačiū!
Vyt Rimkevičius, kurio ro- Tarybinis ūkis turįs daugiau 10
BALFo Seimas Newarke pri pienė, adv. Stp. Briedis ir St
Skautų Rėmėjų D-ja šį trečia
manas “Studentai” kritikos bu- traktorių, kelis kombainus -ir
dienį, gruodžio 10 d., 7 v.v. para ėmė 1959 m. sąmatą $790.000. Gudas, ižd. M. Mitčhell, visuom.
yo pasmerktas ir išimtas iš par “sudėtingas kuliamąsias”, turįs
pijos salėje kviečia visų tautie Sudarant vadovybę buvo priim ir informac. reikal. An. Simutis.
davimo bei uždraustas siųsti į (entpiūVę, malūną. Ir kolūkis
čių susirinkimą. Reikalas sku tas naujas nutarimas, pasiūlytas Roma Mastienė ir Adelė Drukužsienį, pakasė pjesę “Vandens šiemet nusipirkęs traktorius.
I^įja” kwi buvo pastatyta dra- Iš tos apylinkės kilęs Vytau Numatyta įleisti ribotas skaičius asmenų (140 asm.), todėl pra bus ir vienas iš svarbiųjų, jei Čikagos skyriaus, kad direkto tenis.
norime perduoti lietuvybę atei rių pusė būtų renkama pačiame
mos teatre. Joje vaizduojamas tas Mikalauskas esąs pasižymė
šome staliukus, vietas iš anksto užsisakyti •— rezervuBttsė • nančioms kartoms. Kviečiame seime ir tik antrą pusę paskirtų VOKIETIJA
jaunuolių gyvenimas pokario jęs chirurgas. Jis jau prie tary
ŠOKIAMS GROS NAUJAS ORKESTRAS!
grupės, kaip iki šiol buvo. Sei Memmingene lapkričio
visus jame dalyvauti.
partizaniniu kovų metu. Pagrin bų santvarkos baigęs Kazliškio
d. iškilmingai atšvęstas “DarKatalikių Moterų D-ja savo mas išrinko kan. J. Končių, kun. nos” choro 5 metų ir jo-kūrėjo
dinis veikėjas komjaunuolis po vidurinę mokyklą ir studijavęs Šiuo reikalu kreipkitės pas: V. Lenauską, L. Apylinkės Valdy
bos Pirmininką, 796 Lome Ave., London. Tel. HU. 3-0953-R. ruoštą šokių vakarą lapkr. 29 d. Martinkų, Paurarienę, Minkūną, bei vadovo muziko Motiejais
’
etas Vladas Vyturys myli parti mediciną.
Roberts salėje pravedė su ge Zūjų, Dilį, Abraitį, Al. Baroną, Budriūno 40 metų muzikinės
zanų vado seserį Birutę Vidugi Iš JAV grįžęs į Lietuvą Zig
riausiu pasisekimu. Kad ir per Čerienę-Mulks, Paulį, Daukų, veiklos sukaktys. Lapkričio 22
rytę. Ji ir yra ta lelija; Mat, jos mas Nenartavicius, pereito karo
VISI!
VISI!
pūgą, (oras tikrai buvo labai blo Alksninį ir Stuką. Seimas taip d. buvo surengtas “Darnos” cho
šaknys dumble —> buožių aplin metu “nuklydęs į vakarus”.
Į NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ!
gas) svečių susirinko apie 170, pat patvirtino nuo grupių pa ro baltų chorinės muzikos kon
koje, bet ji žiedas ir nueina su Iš Brazilijos grįžusi Ziobkino
ir mūsų kolonijos gerosios sa- siūlytus — nuo R. Kat. Feder, certas pabaltiečių kultūros na
mylimuoju Vladu, su komjau šeima, Jacintas Mačiulaitis, Ja
Š.m. gruodžio 31 d. Hamiltone, Royal Connaught Hotelio
maritietės savo artimo meilės kun. Pakalniškis, M. Rudienė ir muose, o vakare pobūvis vieno
nuoliu. Vladą vaidino A. Cha- nina Tamulevičiūtė.
Normandy Hall, Hamiltono Bendruomenės Valdyba ruošia
veiklai plėsti gavo $252 pelno. K. Gaižutis; nuo soc. dem. N. viešbučio patalpose, kuriame
daravičius, Birutę — I. Leona ...Lietuvoje paskelbtas naujokų
D-jos v-ba ir narės prašė per Gugienė, Spudienė ir Bredes; dalyvavo apie 100 žtnonių, jų
šaukimas į kariuomenę 1939 mevičiūtė.
duoti visiems atsilankiusiems ir nuo sandaros E. Devenienė, J. tarpe ir J.E. vysk. V. Padolskis,
Kiek dabartinėje Lietuvoje tų gimimo.parėmusiems jų kilnius darbus Audėnas ir Andziulionis; nuo Am. Balso atstovas dr. DambraBenni Ferri pilno sąstato orkestras!
gyventojij, visaip skaičiuojama.
(E) “Knygų tiražas nustatotautinės sąj. A. Trečiokas, V.
tautiečiams didelę padėką.
Dažniausiai
priskaičiuojama mas neatsižvelgiant į jų paklau
Ypatingai turtinga loterija! Staigmenos!
va ir kt. Sekančią dieną J.E.
KM D-jos artimiausiuose pla Rastenis ir J. Ginkus.
Pradžia 8 vaL vakaro. Tęsis iki 2 vaL ryto!
apie 2.700.000. Bet štai “liaudies są”,, rašo “Tiesoje” D. Buslius.
Pirmininku BALFo perrink vysk. Padolskis atlaikė iškilmin
nuose yra numatyta kas savaitę
kūrybos namų direktorius” S. Esą pasitaiko, kad viena knyga
Vietų rezervavimui kreipitis į p. J. Stonkų — . J ,
gas Mišias Marijos dangun ėmi
tas kan. J. Končius.
pasiųsti
į
Suvalkų
trikampį
po
Sverdijolas “Literatūra ir Me išperkama per savaitę, o kitą
102 Ontario Ave., tel. JA. 8-5090! '
mo bažnyčioje, kun. dr. J. Avi
3 vartotų rūbų siuntinius, o ar Seime dalyvavo 85 delegatai ža pasakė progai pritaikytą pa
tenka
nurašyti
kaip
užsigulėju-,
nas” korespondentui pasakoja,.,._________
_____
„
-?
■
Staliukai
bus
laikomi
iki
10
vai.
• •4 __ __ •
-tėjančių sv. Kalėdų proga su do- ir_ 50. svečių..
kad Lietuvoje dabar esą 10.000 įšią. Greitai buvusi išparduota
- ; « Nęsivėlinkime užsitikrinti'sau vietas!
. '
venėlėmis: aplankyti mūsų ligo- Į Nutarimų - rezoliucijų tarpe mokslą.
“Altorių šešėlyje” ant
meno “saviveiklos” ratelių, tu- Putino
”
Lietuvių grafikų darbų paro
.’
Hamiltono Bendruomenės Valdyba. niUs. D-jos v-bai šiuo metu va- ^patingai , užakcentuotas reikarinčių 150.000 dalyvių. Tai esą, roji laida, Maironio raštų dvi
doje
Mūnchene savo darbus išidovauja M. Tumaitienė, 164 das bendradarbiavimo su spau“kas 17 respublikas gyventojas”. tomis; Baltušio “Parduotos vasa
tukimo i šalposdarbą ki- sJ^KAugiu^
(Stanley Avė.< It “'ida,
__
.
IŠtitų, kad Lietuvoje gyvento ros”7 ir k. Baltušio knygos išleis
nronni7«rinr o
n vnar
laimimo rtliax 1C1US, n.
v.
,
j
,
.
=
.
t,
'Kas.
turėtų
atliekamų
vartotų
t
tų
organizacijų,
ypač jaunimo,
ta antroji laida. “Reikėtų pagal
jų tik 2.550.000.
_
tas
ir
A.
Krivickas.
V šuo tinis susirinkimas
Lietuvoje dabar esą 134 pasto voti ir apie “Altorių šešėlyje” Gruodžio .21 d. 5 vai. vak. Ha kovii dalyviu3-savanorius. ^a";rūbu, maloniai prašomi jai pra-! kuriam tai būtų auklėjimosi moskaitą skaitė žinomas visuorne- ; nešti.
Sergančiu tautiečių aru-įkyKla
arti;i. oergancių
ir kurio talka būtų .labai
viai veikią kino teatrai miestuo naują leidimą, ji tikrai knygy miltono Lietuvių Salėje šaukia nininkas
Vyr.
Skautininkas
St.
;
m
j
e
^
__
„
__
ii malonėkite irgi pranešti;naudinga šalpos darbui. Birželį,
į.
„ d Mehourro' a»e;t''
se, 8 esą kaimo vietovėse. Išvi nuose neužsigulėtų”.
•
6nė vieno
H
. kaip didžios.os 1lietuviu
tautos
Spalio 18 d Melcpurro ateit’mas
visuotinis
Hamiltono
Bend

Kairys
iš
Toronto.
Jo
puikios
M
.
Tumaltienei/kad
li.
_
£
.
.
(E) Šilutės vid. žemės ūkio ruomenės susirinkimas. Dieno
so būtų 142. Kadangi Lietuvoje
sendraugiai
suruošė
tragedijų mėnesį, nutarta skelb ninkai
dabar yra 84 rajonai, tai neišei mokykloj šiemet baigiamuosius tvarkės pagrindinis punktas — mintys ir lanksti kalba laikė vi- gonio neliktu neaplankyto.
jiems
atsisveikinimo
pobūvį.
na nei po du rajonui. Didesnieji egzamenus išlaikė 53 auklėti valdybos rinkimai. Visi Hamil-; Sų dėmesį. Trumpą žodį tarė di- Didelė šventė LN ateinantį ti visoje AmeriKo^e Šalpės ir Kan. M. Varkaus 75 metų sursAiuFO vajaus mėnesiu.
menesiu, Nutarinuku- ....
o
.
. dėlė lietuvių bičiulė p. E. Hy- sekmadienį, gruodžio 14 d. 5 v.v. ĘALFo
miestai, kaip Vilnius, Kaunas, niai. Jiems įteikti jaunesnio ag
;ta
įsteigti
garbės
ženklą,
kur
iuo!
ka
^s
proga
Suomi;cs
laikrastono ir apylinkės lietuviai, kvie- į der. Savanorių vardu kalbėjo J.- ■ Kviečiame visus lietuvius kuo , — e__ o-__________ -_______
Klaipėda, Šiaudiai, Panevėžys, ronomo diplomai. Dalis jų pa čiami
hiitn andnvanoiami
RAI-Ftii au-i
^ls HelSingen S«nomat^-avSp3«ir raginami šiame susirin Giedraitis. Namu valdybos var-! skaitlingiausiai joje dalyvauti, : būtų
apdovanojami BALFui
au dė
juk turi ne po vieną, tad daugu skirta tarybinių ūkių vedėjais kime dalyvauti.
:komisir
darbunusipelnę
asme-'
Sražų iliustruotą rasm.j.
.
Po susirinkimo du sveikino G. Paliliūnas.
nes
“
Aukuras
”
ruošiasi
ispūdin
—
’
r
niisinAlnf,
asmp.
mai rajonų tenka vos po vieną ir kitais pareigūnais. Naujiems bus rodoma filmą. Valdyba.
Meninę dalį
Hamilto-! _ir spauda.
______ . ’ D. BRITANIJA
____v
Meninę dali išpildė Hamilto- ’ gaj pagerbti Vinca Kudirka,
mū ' išpildė
uys, organizacijos
kino teatrą. Visi kiti gyventojai mokslo metams priimta 60 kan
no
lietuvių
meninės
jėgos.
Vyrų>
sų
did
yj
tautos
prana
š
ą
jr
bu
_
į
Alf.
Bernatonis,
Vokietij
1J
,CIUV1„ OUU¥MUje
X1,
Vyrų
(Ę*
didįjį'
tautos'pranaši
ir
bu[.
Tėv.
Bernatonis,*
Vokieti1"
Lietuvių
Šodybojė-norima
šuNaujųjų Metų sutikimas, kaip
aptarnaujami vadinamųj kilno didatų.
choras padainavo tris dainas. T- idintoją. ryšium su 100 metų su-i jos lietuvių sielovados tvarky-[koncentruoti lietuviu senelius
jamų kinų, kurių esą 499.
Utenos rajone iki šiol veikę kasmet, būs Bendruomenės Val šokių
grupė pašoko Pradės auš-Naktimi nuo jo gimimo.
j_ i pensininkus. Tokių sodyboje jau
tojas, yra atvykęs ;į JAV ir da: ‘‘Paskenduolė”, nauja lietuvis- tik “poetinės mokyklos, ra te dybos rengiamas Royal Con- j relė aušti;
dramos sąjūdžio “Au Šiai dienai LN salės scena, at lyvavo BALFo seime, kur pada- j vra apsigyvenusiu. Jie gauna
kai Opera jauno muziko V. Bau-iliai žemės ūkio ekonomikai, TS n&uSht viešbutyje šis parengikuras
”
dalyviai
—« p.p. Kudabie rodo, bus galutinai baigta re rė pranešimą apie lietuvių Pa* į pensiją ir dar valdžios pašalpai
___ i -cr;
__________________________________
nonunariau-
yrą-‘ vienas is
iš' populiariau
milpį sukurta . pagal
Vienuolio
(KP istorijai bei einamajai par-i mas vra
nė, Bakaitytė ir Stasevičius skai
įa(j „ajį nesunkiai pragyventi.
t6 paties vardo apysaką. Libre-jtijos politikai studijuoti”. Šie- siųjų suėjimų Hamiltono lietu tė Krumino Bąltija plaukia vi montuoti. Ji turės visą eilę stip dętį Vokietijoje.
vių
•
gyvenime,
todėl
jau
dabar
rių
prožektorių
ir
įvairių
spalvų
-Zurnal.
Vytautas
Gedgaudas,
i
Sodvbos administracija kviečia
tistai J. Mikšytė ir P. Keidošius. i met dar keli' “kitokio pobūdžio
kingai;
.toliau
sekė
“
Kepurinė
”
;
dirbęs
Brooklyr.o
Vienybėje
6
‘
senelių apsigyventi So•‘Tiėsdje”. lapkričio 2 d. muz. Jr[rateliai” esą \ erganizupjami: Naujųjų Metų Sutikiriiui pradė P. Stasevičius padeklamavo Sta lempų. Ekraną dengs nauja auk metus, persikėlė į Čikagą. Karo daugiau
kime
ruoštis.
Kąip
atrodo,
pats
sinės
spalvos
užuolaida.
Gal
jau
Karosas jos. pirmą pastatymą į Utenos vidur, mokykloje ir
nevičiaus “Arklys ir perkūnas”.
metus jis praleido prancūzų sve Kalėdų atostogoms Lietuvių
vertina teigiamai. Dirigentas J. j “Stumbro”
kolūkyje
“veiks parengimas'šiemet būs įvaires Saunai sukosi - “Malūnas”. Miš bus įtaisyti ir garsiakalbiai.
Ateitininkų kuopos ruoštas timšalių legijone.
Sodyboje mokestis už 4 dienas
lĖdra, Vėfonika — M. Žilionytė. j ateizmo ir antireliginės- propa- nis ir" ištaigingesnis nei anksty rus choras Su trimis dainomis,
Čikagos
vyrų
choras,
J.
Ka

vesnieji
su
įvairiomis
.staigme

lapkr.
22
d.
koncertas
buvo
augs
— nuo Kūčių vakaro iki sekma
[Kazliškio dvaras tarp Rokiš-' gandos ratelis. Kaikurips partiE. Kudabienės deklamacija Bin to meninio lygio. Gaila tk. kad činskui grįžus vargoninkauti Į dienio vakaro bus 6Vč-7 svarai.
nomis.
Niekur';nėra
taip
smagu
kio ii- Pandėlio, dabar yra tary-l nės organizacijos nagrinės tarpkio “Gėlės iš šieno”, trys miš mažoka turėjo svečių — apie Bostoną, liko be dirigento. Ope Žiūrint, koks bus pasirinktas
binis ūkis (sovehozas). Jo direk- tautinio darbininkų ir komunis- Į
raus choro dainos. Ir choro kar
Carmen pastatymas dėl to kambarys.
y
torius agr. Talutis. Ten pat yra tinio judėjimo klausimus” ... į Pylioję salėje . savųjų tarpe. tu su tautinių šokių grupe “Kal 320. Rengėjams jis davė apie ros
betgi
nesusitrukdys.
Vyrų
cho

$200
nuostolio.
Keturi
progra

Bratlfordo Atžalynas gruodžio
ir Kazliškio, kolūkis, kurio pir Utenos dvimetė ekonominė mo-'T}e’ kurie dar mekad nesate su- velis”. Chorams vadovavo muz.
ras
vedamas
A.
Gečo
ir
A.
Lino,
mos
išpildytojai
paėmė
$500
ho

13
d- koncertuos Londone. •
iš
pagrindu
peror|
W
Naujuosius
Metus
saleje,
mininkas yra Putonas. Kazliš- kykla esanti iŠ
kun.
B.
Jurkšas,
taut,
šokių
gru

o
moterų
choras
vedamas
L.
Ši

noraro,
kas
ir
sudarė
didžiausias
aanisMiniarm
‘
i nežinote tikro sutikimo. Vieną
kio apylinkės pirm. Masiulis. vizuojama.
(kartą atsilankę - visuomet ten pei G. Breichmanienė, deklama išlaidas. Linkime energingajai mučio savo partijas jau yra pa ARGENTINA
| atsilankysite. Tai ir šių metų cijas tvarkė E^ Kudabienė.
at-kų v-bai ir ateityje surengti ruošę,* o dabar į ruošos darbą Kvirinas Runimas, gimęs Lie
Šį
minėjimą^
reikia
skaityti
panašaus pobūdžio koncertų tik, įsijungė ir dirigentas A. Kučiū tuvoje 1911 m., Buenos Aires
! paskutinį ' Vakarą ‘ susirinkime
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU RŪBŲ
vienu
iš
geriausiai
praėjusiųjų
į Royal Connaught salėje! Nemabeabejo, su žymiai geresniu fi nas, iki sol užimtas Čikagos Ly mieste turi gitarų fabriką. Jis
minėjimų.
Pati,
diena
buvo
pra

[sukūręs jau 69 gitrrrs, kurių
nansiniu pasisekimu. Sk. St. ric Operoj
inau. kad datą kas pamirštų —
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
dėta
iškilmingomis
pamaldomis
Čikagos
Lyric
Operoje
šiemet
| paskutinioji parodoje buvusi į!po tos. (liepos šių metų daugiau
P o dėk o
Hamiltono
lietuvių
bažnyčioje,
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos- (nebebus!
A. Kučiūnas, | kainuota
$30.000. Jis yra laiko, .!
Vienas asmuo ir viena
.valdyba dides dirba . dirigentas
ic.vaiavoo.GidesT
v
.
(r paltams Augščiausios klasės ronkų darbas Toronte. Naujausi mo- ' Kariuomenės šventę Hamiitb- kurių metu klebonas kun. dr. J. nės šventes minoj mo nepajėgs
suruoš-Į sons.taj
vaznelis, Alg. Brazis, i nia^.žymiu .gitarų konstruktorių.
i
^Ik?L ;2e’mfQUsios kainos.
. .j vykęs
.. . Tautos
autos ir KariuoKoriuoNiujorko Liet. Prekybos Rū“Laikui”, Argentinos FetuVių
:no lietuviai minėjo lapkričio 30 Tadaraųskas .pasakė tai dienai ti. Hamiltone
pritaikytą
.pamokslą
-ir
“
Libera
”
[
menės
šventės
minėjimas
tebūnie
kaip
niU
valdyba,
’
.^ryrkta
lapkričio
katalikų
laikraščiui šiemet Su
1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto j d. H. Liet. Namų valdybos;' pametu
muz.
*kųn.
B.
Jurkšo
vado:
^rnous
bendrodarbiovimo
pavyzdys. 20 d . pasiskirstė pareigomis ši- eina 10 metų. Jį leidžia tėvai
' stangom isminėjirhūr jau buvo v^ma^ ^ruT’giedant, bmm |i
muz. kūn. B.
įh ............... t
.
,.
•. ..
° ••
’
‘Jurksuf ir t>azr.yc»os. choro dalyviams, taip: pirm. J. GrinKus, vicepirm. Marijonai Buenos Aires, Avela• praplatinta šcėha’it pirmą kar
l
DĖMESIO MOTORISTAMS! i
'
"
K- J. v alxUnas. J. Valaitis ir neda.
Į(Hamiltono
Hamiltono Lietuvių Namų valdybai, ki- !
atą minėjimas įVyko H1.N salėjė. p^aėtSS yamiKaS.
Lietuyilį
Namai,
lyg
tas
užj
no
vedėjui
p.
G.
Skaisčiui,
minėjimo
pre( Nors ir šaltokas’‘i)ėi[ siiiegihgas
ragaišis;; vis auga ir au- ’legcntui p. St. Kairiui, Hamiltono Vyrų
'
H«iujūs 1959
j oras pasitaikė (^ .[dfertąį tačiau ,buitas
ga. Kiek ant ju blogos valiosiu Mišriam Chorui ir jų vadovui muz.
katrie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto (dalyvavo viTš 400’žmonių. Tokio žmonių,
*
‘ kun. B. Jurkšui, Hamiltono Lietuviu
^vairiausių
,
nesąmonių
Tautinjų Sokių Grupei jr jos vadovei u? j
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje ai-. (didėlio skaičiaus- žinon.ių minė prikalbėta, o jie nė neboja! At G. Breichmanienei, Hamiltono Dramos
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR jimai Hamiltone jau sėhai nebu virkščiai. juo daugiau jie puo Sąjūdžio "Aukuras" vadovei p. E. Kuda
medžiagas, maistą, vaistus, elastines kojinės, dirbtinius
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto vo matę. Ir.kitose salėse vargu lami. tuo daugiau tautiečių į bienei, p. Stascvičiūi, p. Bakaitytei, p.
dantis, siuvamas mašinas (rank, ir kojines), dviračius
ar būtų tiek žmonių patogiai šūO.
Mikšytei,
p.
G.
Skripkutei
ir
visiems
reikmenų.. Lietuviams duodama nuolaida.
ir t.t. Pavyzdžiui maisto siuntiniai į kurių kainą Įeina
juos buriasi.
tilpę.
savo darbu ar patarimais prie šios die
visi persiuntimo mokesčiai:
Praėjusią savaitę vėl gautos nos minėjimo pasisekimo prisidėjusioms, Į
MOUNT ROYAL MOTORS
Minėjimą ‘ atidarė v-bos pir
20 SV. CUKRAUS $11.80
lietuvišką ačiū!
I
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521
mininkas R. Bagdonas, į garbės trys šimtinės. Jas įnešė: Guja mes tariame
20 SV. RYŽIU
Hamiltono Bendruomenės Valdyba.
(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling).
prezidiumą pakvietęs susirinki Feliksas, jau anksčiau įnešęs
20 SV. TAUKU $20.25 ____
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.
me buvusius Nepriklausomybės
DIDELIS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.
Pristatymo laikas 4-6 savaitės.
L Visuotinis bendruomenės na skirta Kalėdų muzikai ir gies
Į LENKIJĄ TAIP PAT
rių susirinkimas šaukiamas sek- mėms.
siunčiame pinigus, vaistus, naudotus rūbus, rank, mez
i madienį, gruodžio 14 d., 3 v. p.p. Valė ir Albinas Tautkcvičiai
gimo mašinas, šviežius vaisius — bananus, apelsinus,
; Kroatų salėje — 2520 Seminole susilaukė šeimos padidėjimo —
citrinas ir kt. Visą tai galite užsakyti ir persiusti per
i St. Dienotvarkėje: valdybos ir dukrelės. Tai jau trečiasis šei
' revizijos komisijos pranešimai, mos džiaugsmas — prieauglis.
diskusijos, rinkimai valdybos ir Tėvai jaučiasi tikrai labai lai
%- v $ r rėv. komiškos ir kt. Nesant kvo- mingi irpatenkinti.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520.
t* .-M ?■•?>■ • rumb 3 vai., toje pačioje salėje
Miesto rinkiniuose didele dau
Galite siųsti dvigubo dydžio siuntinius ir neriboto kiekio dalykų.
" ųz valandos saukiamas "antras j guma balsų vėl perrinktas jau
s • sūsirmkirhas. kuris bus' teisėtas trečiamt terminui burmistras
• !než:ūrint dalyvaujančiųjų skai--i Michael J. Patrick. Tai energin! čiaus.
. gas ir mokąs tvarkyti miesto rei
' ■ “Traditional Echoes” progra-' kalus burmistras M. J. Patrick
• Keliauti į Europę,
ma po dviejų mėnesių pertrau-. kartu yra ir didelis lietuvių bi®!
• vykstant atostogų i Meksikę,
> • ' jko^. vėl pradedama transliuoti iš čiulis, jau du kartu paskelbęs'
CBE radio stoties banga 1550, Windsore Lietuvių Dieną. Jo
• Jamaikę arba į Bahamas,
kiekvieną šeštadienį 1.30-2 vai.' pastangomis pastatyta nauja
• keliaujant laivu ar lėktuvu p.p. Šios programos metu dažnai'! miesto rotušė, esą pati moderduodama ir lietoviškos muzikos.: niškiausia rotušė visoje AmeriB
x
r ■ x II
geriausiai per
Gruodžio 13 ir 20 d. programa ! koje.
Windsorietis.
........ ..

Pavergtoje tėvynėje

Lietuviai pasaulyje ...

šokiu vakaru
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RAMBLER automobilius :

Į LIETUVA ir SIBIRĄ SIUNČIAME

WINDSOR, Ont.

MAZAR TRADING CO. LTD.

SIUNTINIAI | 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, OnL
Tel. Ll. 4-7239

Jūsų
malo
numui

PATS LAIKAS
PUOŠTI EGLUTE!

MOLSONS

EXPORT
ALE

Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siusti
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

TOWOMTO

C •

Four Seasons Travel
taip pat padeda sutvarkyti dokumen
tus a ts i kviečia n t gimines.
109 BLOOR ST. W., TORONTO 5, ONT.
Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715
LIETUVIAMS KLIJENTAMS APTARNAUTI
LIETUVIŲ KALBA. MOŠŲ ĮSTAIGOJE DIRBA

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

Taupykime ir skolinkimės
kooperatiniame bankelyje “TALKA”
Atigžfi procento! vi indėlius. Somoiinti procentai ui paskolos,
ledėlioi, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

DARBO DIENOS: penktodienio»$ nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Ltudžious įstaigoje (II ougštas), 128 Main St. W,, tel. JA. 7-5575 Sekmodtenidls.
nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., poropijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

1 •. ..

TĖVTSKtS' ŽIBURIAI

ATKRITO

priruošė užmiršti savo dalią, sa
vo misiją ir lietuvišką (ne po
litinę) vienybę; s

ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke

Ivan Serov, vadinamas žiau
riuoju, kruvinuoju ir žudiku,
Britai uoliai tebeįtikinėjo JA Neužsistoja
kaip gruodžio 8 d. pranešė Mas
V-bių vyriausybę “gyveniipBkvos radijas, yra atleistas ir “pa
kai” sutikti su dabartiniu “sta “Užsistojimo” betgi nebuvo, skirtas kitoms pareigoms”. Jis
tus quo” ir bandyti apsidrausti kitaip ir labai vykusioj JAV-bių buvo laikomas ištikimas Krem
nuo bolševikų kitu “cordone san atstovo JT G. Me. Harrison kal liaus galiūnų valios vykdytojas.
nitaire”. Jei 1918 metais tai bu boj gruodžio 1 d., kurioj jis pra Kai Chruščiovas su Bulganinu
vo Pabaltijo, Balkanų tautos, tai šė TSRS liautis trukdžius radijo keliaudavo po pasaulį, Serovas
1958 m. vakariečiai jau sutiko transliacijas ir leisti laisvai TS visada anksčiau nuvykdavo į
pasitenknti “buferiu” — Vokie RS platinti JAV spaudą. Išei atitinkamą kraštą suorganizuoti
tija. Vis plačiau buvo svarstoma, nant iš oficialios JAV-bių poli apsaugą.
kodėl gi nepriimti Maskvos pa tikos, tebuvo liečiama tik TSRS, 1941 m. Serovas paruošė trė
siūlymo ir įgalinti . vokiečių ae Pabaltijo valstybės. Ir kiek mimų planą ir įvykdė pačius
“konferenciją”, abiejose pusėse vienas dėlto pasigedo kalboje trėmimus Pabaltijy, po karo
punkto, kuriame JAV-bių atsto jam vadovaujant buvo naikina
paliekant “senąją tvarką”.
Tai tiko lenkams, kurie šaukė vas būtų paklausęs sovietus, ka mos šiaurės Kaukazo, Krimo ir
apie Adenauerio baisius planus da jų okupaciniai organai įgalins pavolgio tautelės, pasirodžiusios
“išstumti komunizmą” ir manė, JAV užmegzti su Pabaltijo tau neištikimos karo metu.
kad tik Nikitos “konferencijos” tomis nors kultūrinius, jei ne ki Kas paskirtas ar numatytas
atveju negrėstų pavojus praras tokius, ryšius. Ar tai nebūtų Serovo vieton saugumo viršinin
ti vakarines teritorijas, kurios nuoseklus veikimas išeinant iš ku, tuo tarpu nepaskelbta.
pasirodė kur kas patogesnės nei tikrai nuoširdžių pažadų užsi
Maskva. — Sovietų Sąj. įren
“Wilno-Lwow”.
Lenkai
net stoti?
gė vieną povandeninį laivą kaip
svarstė, kad Potsdamo sutartis Apgailėtina
laboratoriją • su prožektoriais,
neturėtų būti iš vis naikinama, “valdančiųjų” padėtis
anot NYTimes iš Varšuvos, len Yra pagrindo manyti, kad kino studija ir įvairiais moksli
kų masės vis labiau tikėjo mask- “valdančioj klasėj” Lietuvoj yra nių tyrimų instrumentais.
vinių įtikinėjimams, kad Ame nemaža, kurie mano, jog “kul
nimams įgyvendinti. Tarp dau-'ką bendradarbiavimą. Ponams
ATLYGINS
rika tikrumoj norinti iš jų atim tūriniai ryšiai su išeivija” tautai
KACETININKAMS
gelio jau buvusių bendrų pobū- Anysams, kurie lietuvių-ukrai
ti ir Wilno, ir Lwow, ir Oderio - tėvynėj suteiktų daug materia
.
t vių bei susitikimų pereitą šešta- niečių santykių pagerinimui, Vak. Vokietijos vyriausybė
Inspektorius atvyksta
Neisses sritis, o nieko neduoti už linės, — ką bekalbėti apie dva
realio teatro, kuris savo sąstate i jienį, lapkričio 29 d., p.p. Anysų nesigailėjo nei triūso, nei išlai nusprendė atlyginti ir užsienie
tai. Tai iššaukę net priešameri- sinę — gerovės. Deja, jie matyt anglų rašytojo J. B. Priestley turi daugiau prityrusių scenos ■ 'oute įvyko ukrainiečių-liėtuvių dų visų dalyvių vardu tariu
čiams nacių aukoms bei buvu
nedrįso prisiimti atsakomybės trijų veiksmų pjesę pereitą šėš* darbuotojų, “Aukuras”, jau de- intelektualu šeimyniškas pobū- bent trumpą, ačiū!
koniškų jausmų.
B.V.
siems kacetininkams. Kokia su
prieš Maskvos įgaliotinius už bet tadienį Prisikėlimo parapijos sa vintus . metus savo menu džiu vis “kavutė” ponų Stecku gar
Kam Karaliaučius?
ma tam reikalui bus paskirta,
_ _
__ _______
Nieks betgi nesirūpino lietu kokius a la “pasternakiškus” iš lėje suvaidino Hamiltono lietu ginąs Hamiltono ir apylinkių bei.
išleidžiant
į Europą.:
Padėka
‘ _______ jjuos
*
’
Mano
mylimam
artimam
prieteliu:
vyriausybė
žada nuspręsti dar
lietuvius, bus pati iškiliausia i
steckoVra Antfbolševiklnio
vių jausmais — ypač dėl jų pre-1 sišokimus. Jie gal bijojo sero- viu teatras Aukuras.
tenzijų, jog Karaliaučiaus sritis viškų vežimų ir presekiojimų. Gana intriguojantis veikalas, Kanados lietuvių; teatro grupė. Tautų Bloko įkūrėjas ir dabarti- a.a. Aleksandrui Steponavičiui staigiai šį mėnesi įvyksiančiame kabi
priklauso “Rusų respublikai”.
i vėl jaunimo išskerdimo ar iš- sprendžiąs žmogaus kaltės ir ki
Žiūrovų palyginamai nedaug, nįs prezįdentas, reziduojąs Vo- mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems mane neto posėdyje. Kokia bus atly
ginimo tvarka, taip pat neaišku.
•
-  užjautusiems liūdesio metu.
Sunku buvo tikėtis, kad šiuo Į siuntimo į taigas, apie ką niekas tas socialines problemas mėgė vos apie 300, kurie veikalą žiū- •kiėtijoje, o čia -buvo atvykęs
da
Ypatinga
padėka
kun.
kleb.
P.
Ažu

Jau 1956 m. atlyginimo nacių
reikalu būtų drįsę ką pasakyti pasauly ir nežinotų. Gal dėlto su jų teatrui buvo nelengvai įkan rėjo su įtempimu. Režisorė E. lyvauti ABN 15 metų gyvavimo
Gromyko ar Chruščiovui į akis užuojauta reikia priimti eilės damas riešutas. “Aukuro” vei Dauguvietyeė - Kudabienė bu sukaktuvėse.
. I baliui ir kun. B. Pacevičiui už šv. Ro aukoms pareikalavo savo pilie
jų lietuviški vasalai. Viešai nesi- lietuvių intelektualų perdėtai kėjų sąstate tėra tik viena buv. vo apdovanota gėlėmis. Rengė Ponų Anysų vaišingumo dė žančiaus kalbėjimo laidotuvių namuose, čiams net 11 kraštų; Austrija,
atlaikytas šv. Mišias Šv. Jono bažnyčio Belgija, Danija, D. Britanija,
skandalino dėl to nei garsūs lie- paklusnius pareiškimus — aiš- profesionalė aktorė, šio veikalo jai — Toronto lietuvių Caritas
ka,
svečiai
jautėsi
labai
links

je, už gražius pasakytus bažnyčioje žo Graikija, Luxemburgas, Italija,
tuviški veiksniai. NYTimes ve- kia belaisvio negalės raudą. Dar pastatymo režisorė E. Daugu — tik sumažinus salės nuomą ir
damajam “Chruščiovas klausia” aiškiau kalbėjo praėjusią savai vietytė - Kudabienė. Gi mėgėjų Aukurui honorarą, galėjo iš mai ir jaukiai. Svečių tarpe be džius ir palydėjimo velionio i amžino Norvegija, Olandija, Prancūzija
ir Šveicarija. Ar atlyginimas ir
Dr .ir ponios Steckų buvo jį at- poilsio vietą.
K.
išveda: “Jei Chruščiovas gali tę iš Niujorko siuntinjėmas Biu sceninis patyrimas, atrodo, dau vengti nuostolių.
bus numatytas tik tų kraštų pi
G
Ii
padėka
visiems
jį
lankiusiems
li

taip lengvai atsimesti nuo Ber letenis Nr. 5. “Pagelbos Tarybos giausiai ribojosi su “Aukuro” Ukrainiečių - lietuvių bičiulystė lydėjusieji inž. W. Besklybnyk,
ABN general, sekretorius Kana gos metu ypač SLA 236 Kuopos ne liečiams ar ir kitiems, kurių vy
lyno susitarimo, kas gi tada ver Komitetui “Už Sugrįžimą į Tė teatro veikla. Jau nekalbant
Kuo
tolyn,
tuo
labiau
stiprėja
dai. ir žinomas politikas, juris- riams ir visiems už skaitlingą lankymo riausybės to dar nereikalavo,
čia Vakarus pritarti sovietų po vynę” Remti”, datuotas rugpjū apie Mrs. Birling vaidmenį, kurį
ukrainiečių
lietuvių
santykiai.
Įas
Boyko. Iš lietuvių daly-j si loidotuvių namuose.
tuo tarpu dar nežinoma. VokieVokięlitikai Karaliaučiaus byloj arba čio 30. Brooklyno “Laisvė” vadi te priekaištų atliko E. Daugu I—
•
—
—
-- - • Tai
pasireiškia
netik
politinėje,
yavo
Liet.
gen.
•
konsulas
min.
V.
Į
ačū
karsto
nešėjams,
poniai
Irenai
-čiai
yra
betgi
atsisakę
ką
nors
dėl Oderio - Neisses. Atsakymas:no tai “padorių dypukų” darbu, vietytė - Kudabienė ir kiti vei
bet
ir
kultūrinėje
plotmėje.
Gylys su ponia, santykiams tarp j Čepienei ir visiems dar nežinomiems už I atlyginti tiems, kurie nukentėjo
aiškus — niekas”.
■ bet mums sugebantiems skaityti kėjai. ypač Mr. Birling. (A Stasvetimtaučių
palaikyti vilniečių | užpirktos šv. M šios už velionio sielo. i kovodami su ginklu sąjungininUkrainos tauta per amžūis ko
Mažai guodė kilusius iš cent- [ir matyti tarpe eilučių, tai buvo sevičius) ir inspektorius (A.
ralinės Europos JAV karo avia- belaisvių unkštimas, kurie kal- Juozapavičius) savo gana sun vojo už Tėvynės laisvę bei ne- atstovas B. Naujalis, mažlietu-1 Dėkoju p. Petrui Guibinskui už gražų i kų pusėje, nes tokių atlyginicijos oficialus užtikrinimas, jog bedami jiems įsakytais žodžiais, kius vaidmenis atliko įtikina oriklausomybę, todėl jie moka vių atstovas inž. Buntinas, anyl. į vorgonovimo ir giedojimą šv. Mišiųjmas, esą, pareikalautų nepakėliamų sumų.
naujieji Anglijon pasiųsti F-101 rizikavo savo karjera, kad per- mai. aiškiai matant jų nemažus gerbti ir vertinti kitų siekus. Iš vald. pirm. J. Senkus, Talkos peikė.
A Voodoo 2.000 km per valandą i spėtų: “Pas mus niekas nepasi- gabumus scenos menui. Kiti senosios Lietuvoj ir Ukrainos pirm. Al. Kiršonis, dr. Kaškelis į ačū visiems už prisiųstos gees bei: Kai 1956 m. atlyginimopapralėktuvai galį numesti hydro- keitė, nekiškit galvos”. Maskva veikėjai: Sheilla (G. Bakaitytė), istorijos laikų pasiliko tarp šių ir sol. Vacį. Verikaitis. Pobūvis‘ Vainikus ir visiems skaitlingai palydė-į še pirmieji 8 kraštai, Vokietija
, labai nuotaikingai
„ ir išsii- ‘juslėms velionį į kapines.
r__ . _______
-pasiūlė
100.000.000 DM. Toks
atomines bombas Centralinėn labai apsigavo manydama, kad Eric (V. Kvedaras), G. Craft dviejų tautų artimi ryšiai, ku-i praėjo
Dar karta toriu savo r.uoš ’rdžiausig įsiūlymas buvo atmestas. Dabar
Europon ir grįžti be pasipildy- užsidegusi polemika dėl būdų, (E. Petrušaitis) savo vaidmenis riais vėl tiesiamos gairės bend-į skirstant pasižadėta dar daugiau
kalbama apie 300.000.000 DM.
mo.
kaip padėti savo tautai, išeivius atliko patenkinamai. Po Mont- riems tikslams ir bendriems šie- stiprinti šių dviejų tautų broliš- -č'ū. Nuliūdusi Ona Račkauskienė

TORONTO

2448 Danforth Avenue, Toronto
Atsilankykite
į perstatytos ir petvarkytos krautuvės atidarymą

ir pasinaudokite pieškalėdiniu prekių

nupiginimii
Vokiški radijo aparatai
....
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pasaulinio masto.

S

Trumpų bangų imtuvai su Hi-Fi
garso sistema.
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Geriausia
skalbimo mašina
2 metai besąlyginė garantija
su aptarnavimu ir 10 metų
gerantija pagrindiniam me
chanizmui.
KAINA NUO

U09.00

■
b OI

dmiral
Televizijos modelis Exeter U H F.

§249.00
Reg. kaina $374.95

McCLARY
šaldytuvai ir pečiai t

HOOVER dulkių siurbliai
Augščiausios rūšies

elektriniai ir gaziniai

Kaina nuo $64.95

Nupiginti, kad net kainų negalime skelbti.

Ribotas kiekis. MODELIS 824.

f-

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

BRANDŽIAUSI METAI

Jaunas talentas šoky ir muzikoj

Lapkriičo 30 d. jaunuolių kon- Abi grupės buvo labai kruopšcertą įvertinti nėra lengva. Ne- čiai paruoštos scenai. Juk dalyNeseniai spaudoje buvo pami-1 jūsų vadovaujamo Memminge- galima būtų jam taikyti profe- vaujančių tarpe buvo įvairaus
.............................
'charakterio individų: ir nedrą
reikalavimų, taip pat
nėta muziko Motiejaus Budriu-' no “Darnos” choro pajėgumą ir sionalinių
būtų netikslu vertinti mėgėjiš sių, ir temperamentingų, ir ner
no 60 metų amžiaus ir 40 metų ' kaip pavyko jo pasiekti?
muzikinės veiklos sukaktis. No-: — Galėčiau tik pasakyti, kad kai. Tai buvo dviejų rimtų stu vingų, tačiau klausytojui buvo
rėdamas kiek daugiau patirti! choras per didelį darbą ir suge- dijų darbo vaisiai. Net ir tai ne sunku susekti užkulisinę* baimę.
apie M. Budriūno kultūrinę bėjimus yra jau šio to pasiekęs. tikslu — tikriau — tų studijų Tiek Jonės Kvietytėspitiek Da
veiklą per kelioliką metų trem Jis buvo daug kartų gerai įver trumpam atvertos durys visuo nutės Rautinš studijos;-pasižy
tyje, kreipiausi tiesiog į Jubilia tintas lietuvių ir svetimos spau menei, jų darbo metu. Juk ne mi puikia disciplina. Jos abi nė
galima šios grupės dalyvių nag ra tik savo srities mokytojos,
tą, pateikdamas keletą klausi dos.
bet drauge ir menininkės, ieš
mų, į kuriuos gavau malonius
— Kokias dainas ir kodėl pa rinėti atskirai, nes nei vienas jų kančios
net mažuose dalykuose
atsakymus:
rankate “Damos” repertuarui? nėra išbaigtas menininkas, vie
išbaigtinumo
ir tikslingumo.
Kur praleidote pirmąjį trem — Parenkant dainas, tenka at no ar . kito iškėlimas ar paneigi Apie Danutės
Rautinš paruo
ties laikotarpį UNRRA ir IRO sižvelgti, kad “Darnos” choras mas juos neteisingai iškeltų ar šimą savo mokinių
galima spręs
laikais ir kiek galėjote prisidėti paskutiniu laiku dainuoja ir ba įžeistų. Ateitis yra jų pačių ti ir iš fakto, kad per
metų
prie lietuviškosios veiklos sau gieda tik tarptautinei publikai. rankose ir dabar būtų per anks visi jos mokiniai yraeilęišlaikę
artimose muz i kinės - kultūrinės Lietuvių kolonijos • Vokietijoje ti pranašauti jiems ‘vienokį ar
konservatorijos tarpklasinius eg
kitokį meniniko likimą.
veiklos srityse?
yra tiek sumažėjusios, kad gry Koncertas paliko labai malo zaminus, didesnė dalis su garbės
' —Vos karui pasibaigus, Re- nai lietuviškos auditorijos nebė: nų įspūdį. Kad šitame jaunuo pažymėjimais, trys su meda
gensburge buvo suorganizuota ra iš ko sudaryti. Svetimiesiems lių bastymosi ir tinginiavimo liais.
lietuvi imnazija, ir aš ten tuo- norima pagal galimybę suteikti amžiuūe yra tokia graži grupė, Pereito sekmadienio vakaro
ąū dirbti kaip muzi- nors mažą lietuviškos chorinės kuri domisi menu ir savo laisva programa buvo pradėta šokių
jau pr
. Tą patį darbą muzikos vaizdelį, todėl į koncer laikius iškeičia į intensyvų ir ne grupės Mozarto menuetu. Po to
dirbau ir perkėlus gimnaziją į to programą įeina įvairių kūri visada malonų darbą — yra sekė Valsas ir Spalvų Impresi
Scheinfeldą. Ten teko ir nema nių, pradedant nuo senos liau džiuginantis reiškinys.
jos. Toliau penki jauni pianistai
ža kitų pareigų kultūriniame ir dies dainos iki modernios chori
— V. Barcevičiūtė, V. Sakalaus
visuomeniniame gyvenime — nės kompozicijos. Atsižvelgiant
kaitė, A. Pusyaškis, Sapijonytė,
mokytojų sąjungai pirmininkau į aplinkybes, tenka kartais ir ja giedojimu lietuviškąsias pa G. Rinkūnaitė. Vėl šokių studi
ti, Meno mėgėjų būrelio valdy- nelietuvišką dalyką įterpti. Be maldas (į kurias nemaža ir vo jos mergaitės — ši kartą Kizytė
boję dirbti, spaudoje dalyvauti to, reikia turėti galvoj, kad pas kiečių ateina), dalyvauja tauti Šoky su vėduokle, Kizytė, Ta
kutiniu laiku “Darnos” chore nėse šventėse, įvairiuose kultū mulaitytė ir Kviecinskaitė —
ir t.t.
Kokias galimybes veiklai tu- dalyvauja nebemažas skaičius riniuose bei religiniuose paren Ryto saulei, Improvizacija ir
rėjote lietuviams masiškai emi nelietuvių dainininkų: latvių, gimuose ir surengia atskirų kon Septynios Studijos atliktos visų
estų, vokiečių ir kitų. Jums bus certų. Koncertavęs yra taip pat grupės mergaičių.
gruojant?
- i
— Išjudėjus emigracijai, išsi dabar suprantama, kodėl “Dar artimos apylinkės vietovėse ir Pertraukos metu visi atsilan
plėtojęs lietuvių kultūrinis ir na” savo penkerių metų sukak pasirodęs eilėje vietų Vokietijo kę buvo nustebinti maloniu pa
visuomeninis veikimas staiga tuvėms surengė baltų chorinės je (Bonoje, Miunchene, Kaisers- kvietimu kavutei šalia esančioje
suiro. Betkoks muzikinis lietu muzikos koncertą, kurio progra lauterne, Stuttgarte, Ulme ir parapijos kavinėje.
vių gyvenimas laisvosios Euro moje greta lietuviškų dainų bu kitur), be to du kartu buvo Antrą dali programos pradė
pos kontinente atrodė nebeįma vo dvi latvių liaudies dainos ir Šveicarijoje. Kol veikė “Ameri jo taip pat šokių grupė trim šo
nomas. Vėliau kun. A. Bungos dvi estų chorinės kompozicijos. kos Balso” Europoje lietuviška kiais, lietuviškais motyvais —
pakviestas suorganizuoti Mem- “Darnos” choras dabar dainuo sis skyrius, kiekvieną savaitę Mano mergužėlė, Subatėle ir
mingeno lietuvių chorą, didelių ja ir gieda šešiomis kalbomis: duodavo jis per radiją “Darnos” Kubilu. Toliau vėl keturios pia
vilčių neturėjau. Ištikrųjų, ne- lietuviškai, latviškai, estiškai, J giesmių bei dainų ir gaudavo už nistės: Živilė Šlekytė, Gražina
didelėje užkliuvusių emigracijo- vokiškai, angliškai ir lotyniškai. tai iš Lietuvos padėkos laiškų. Šlekytė, I. Jesersky, ir Dalia
je lietuvių kolonijoje susirado Neskaitant kaikurios reikalin — Kokios perspektyvos yra Skrinskaitė.
nedaug geresnių balsų, o vyrų gos duoklės svetimiesiems, cho “Darnos” ateičiai?
Pabaigai — įvairių nuotaikų
balsų net ir minimumo trūko. ras tačiau pasilieka lietuviškas — “Darnos” choras galės ir šokis, Debesis ir gėlė, Akmens
Bet, kartą apsiėmęs, ėmiausi ir repertuarą išlaiko lietuvišką. toliau laikytis, tobulėti ir veikti, Dievas ir Tarantella. Neabejoti
darbo. Atskirai lavinau tuos, Bažnytiniam giedojimui turime jeigu turės pakankamai uždavi nai, Jonės Kvietytės grupėje yra
kurie neturėjo muzikinės klau repertuare lietuviškų ir lotyni- nių, t.y., jei bent porą kartų per
metus turės koncertinę išvyką.
sos. Su laiku pavyko ir iš tokių kų giesmių, taip pat mišias.
padaryti įmanomus choristus.
— Kiek ir kur esate su “Dar Vien Memmingenui choro ne
įmanoma išlaikyti, nes choristai
Bet tada atėjo laikas jiems emi na” koncertavę?
gruoti, ir vėl reikėjo ieškoti
— Daugiausia choras pasireiš nebėra vien lietuviai, jie ne vie Lietuvių Eenciklopedijos Ad
naujų...
kia savo gyvenamoje vietovėje no tikėjimo, todėl jų nebūtų ga ministracija skelbia paskutinę
Ką galėtumėte pasakyti apie Memmingene. Čia jis aptarnaų- lima sutelkti nuolatiniam dar Lietuvių Enciklopedijos talką
bui, jei beliktų tik giedojimas nuo š.m. spalio 15 d. iki 1959 m.
katalikų bažnyčioje, dainavimas balandžio 15 d. Talkos metu
porą kartų lietuvių tautinėse anujai LE užsiprenumeravu
šventėse ir gal vienas koncertas siems bus duodamos premijos.
Užs:prėnumeravusieji nuo š.
ĮDAINAVO ALICE STEPHENS ANSAMBLIS.
p-r metus. Koncertinei choro
išvykai suorganizuoti reikia bet m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d.
Plokštelėje yra Įdainuota 17 kalėdinių giesmių ir liaudies dainų, akompanuo
gi lėšų, o ar jų dar kas surastų iš leidyklos nemokamai gauna:
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
tokiam reikalui, negalima nu- 1) Vinco Krėvės Raštus — pil
turi būti siunčiami su pinigais.-Kaina $4.50. Pridėkite 50 c.' persiuntimui.
ną komplektą (komplektą suda
matyti.
Užsakymus siųskite šiuo adrfesu: ALICE STFPHENS, Chicago Conservatory of
Kokių dar užsimojimų turite ro 6 tomai, kūrių trys tomai jau
Music, 64 E. Van Buren St., Chicago 4, III., USA.
išleisti, o ketvirtasis spausdina
asmeniškai?
Štai sąrašas giesmių ir dainų: Sveika Marija, J. Gaubo; Šventoje tyloje, B. Marmas);
2) Lietuvos žemėlapį ir
—
Jų
būtų,
bet
realizavimo
kaičio, SJ; Į Betliejų bėkit, L: Šimučio; Piemenėliams, B. Markdičio, SJ; Sku
galimybės netikros, todėl dar 3) Jono Balio “Lietuvių Dainos
binkit piemenys, M. Petrausko; Betliejaus prakartėlėj, J. Švedo; Eisit kentėt,
peranksti ką nors pasisakyti.
Amerikoję”. /
B. Morkaičio, SJ; Kur bakūžė samanota, St. Šimkaus; Karvelėli, č. Sasnausko;
Dul dul dūdelė, A. Vanagaičio; Nėmargi sakalėliai, J. Tallat-Kelpšos; Pas mo
Nuoširdus linkėjimas, kad Jū Prenumeratoriai, kurie užsi
čiutę augau, P. Sarpaliaus; Sakė mane šiokia, J. Tallat-Kelpšos; Mergužėle le
sų asmeniakl norai išsipildytų sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki
lijėle, A. Račiūno; Apynėlis, V. Misevich; Sėjau rūta, V. Žilevičiaus; Išauš pa
ir kad “Darna” ištvertų kuo il 1959 m. vasario 15 d., gaus pil
vasaris, B. Budriūno
giau!
M. Musteikis (ELI) ną V. Krėvės raštų komplektą.
PASIKALBĖJIMAS SU MUZ. M. BUDRIŪNU
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daugiau ar mažiau gabių mer
gaičių, betgi ji sudarė progra
mą labai pedagogiškai — nepro
teguodama nei vienos, bet duo
dama pasireikšti visoms. Visoje
jos programoje jautėsi vientisu
mas ir grupinis darbas. Įdomi
buvo improvizacija, kur duoda
ma grupei nežinoma muzika ir
čia pat scenoje jos turi impro
vizuoti judesius. Po to duodama
nenumatyta tema šokiui. Lietu
viškiems šokiams galbūt galima
buvo parinkti tinkamesnius kos
tiumus. Raukti šviesūs sijonai
šokėjas storino ir nedavė joms
reikiamo grakštumo. Labiausiai
vykę kostiumai atrodė Akmens
Dievo ir Tarantellos, apšvieti
mas — Akmens Dievo ir Rytų
Saulei.
Tarantella, kuriame dalyvavo
Tamulaitytė, Kizytė, Ščepanavičiūtė, Vasiliauskaitė, Karasieju
te, Kviecinskaitė, Supronaitė ir
Šlękytė buvo pats nuotaikingiausias šokis.
Žiūrovų atsilankė gausiai. Ži
noma, galėjo būti dar daugiau.
Ypatingai naudingi tokie kon
certai jaunimui, kur jie galėtų
pamatyti ir paklausyti savo ta
lentingų bendraamžių. Tai yra
paskatinantis pavyzdys.
Koncerto pabaigoje tėvų var
du p.p. Kvietytę ir Rąutinš pa
sveikino B. SakalaūskasĄ Visus
nustebino Prisikėlimo parapijos
klebonas Tėvas Placidas, pasi
džiaugęs pasisekusiu koncertu
ir įteikęs ponioms po čekį jų
studijų fondams. ■ Nors pelnas
buvo skiriamas bažnyčios dažy
mo reikalams, bet,, deja, to pel
no visai negauta. Įdomu, kada
mūsų tautiečiai supras, kad nie
kas nieko veltui dalinti negali...
Jei tik neskelbiama bilietų kai
na, o prašoma aukoti — kažko
dėl aukojama visada įmanomai
mažiausia suma...
I.V.K.

Lietuviu Enciklopedijos talka

Nauja plokštelė “Iš Rūtų šalelės”
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Įkainuojame
išmatuojame
Įdedame
Aptarnaujame

DOUBLE HUNG 2 TRACK
DOUBLE HUNG 3 TRACK
PICTURE WINDOW
SIDE SLIDE WINDOW
• BASEMENT WINDOW
HINGED CASEMENTS
O
• CONTINENTAL 1” DOOR
• JALOUSIE DOOR
SELFSTORING DOOR

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 išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.
Lietuvių Eenciklopedijos lei
dimas -.nėra, kieno nors asmeni
nis rąifealašį o vaisius visų lietu
vių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasauly
je gyvenančių lietuvių. Tad ir
nuopelnai atitinkamai priklau
so visiems tiems, kurie bet ku
riuo būdu prie šio darbo priside
dą. 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
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis
sugeba tokį milžinišką darbą
oadarvti?
Ir Tu, Mielas pavergtos tautos
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LE, esi tų sutelktinių jėgų
dalininkas ir Tau, kaip ir vi
siems bendradarbiams ir talki
ninkams, priklausys busimųjų
mūsų tautos kartų padėka ir tin
kamas įvertinimas.
Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija
265 C St., So. Boston, 27,
Mass., USA.
(skelb.)

KALĖDINĖS
ATVIRUTĖS
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.
iškaitant ir voką.

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

į savaitę įrengs jūsų namus.

Paskambinkite dar šiandien

Service ie our"Bes!-Seller"

TORONTE
atvirutės gaunamos:
J. Be’-žinsko prekybo
je, 1212 Dundas St. W.
Margis Drugs.
408 Roncesvalles Ave
ir
abiejii parapijų
knygynuose.
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VARGONŲ KONCERTAS
Lietuvis sutapęs su daina, pa punktiniai vystymai, išbaigtas
mėgęs visa savo lirine siela mu polifoniškumas, nuostabiai sub
ziką, jos tonais išreiškia savo tili orkestruotė, tartum Galdiko
buitį, istoriją, o dažnai muzikos arba Truikio tapyboje išieškotas
sąskamby randa ir pats save. spalvų pamilimas ir didelė vi
Gal šito impulso vedamas ir mū sumos orientacija, taip kad klau
sų dainius Maironis dainose ieš sovus stebina ir pribloškia savo
ko tautos gyvybės: “Kaip kūnas galybe ir kūrybiškąja išraiškos
be dūšios — tauta be dainų”. iėga. Būtų labai malonu, kad
Reikia džiaugtis, kad tuo žvilgs Zenonas Nomieka gautų gali
niu lietuvio siela didi, nuosta mybių plačiau pakoncertuoti.
biai graži ir jautri. Juk tame di Jis vertas, kad išgirstų jį visa
dingume, grožyje ir jautrume Amerika. Jo vargonavimai ati
glūdi tautinė sąmonė, kova už darytų naują vertingą lapą mū
laisvę ir pergalę.
sų tautos muzikinės kultūros
Vargonai, kurie palydi gra srityje*.
žiuosius liturginius momentus ir Vargonų koncertas Toronte
skamba mūsų sąmonėje nuo pat ruošiamas Marijos Šiluvės jubi
kūdikystės dienų, atrodo, įprasti liejui atžymėti. Šis jubiliejus
ir kasdieniški. Dėlto, mažai kas kiekvieno lietuvio sielai yra
pagalvoja, juk juose yra sutelk brangus ir todėl plačioji Toron
tas visas orkestras, kad jų tonais to visuomenė supras ir įvertins
išreiškiama religinė mistika, savo gausiu atsilankymu.
žmogaus gyvenimo idilija, tragi
ką, veržimasis, laimėjimai bei
nusivylimas. Vargonai virtuozo Redakcijai prisiųsta
rankose tarsi prakalba kiekvie Juozas Bachūnas, Kelionė į
nam suprantama kalba, prasi Pacifiko kraštus. Išleido Amer.
veržia audromis, prikelia tai; Liet. Tautinė Sąjunga, 1958 m.
kas žmoguje buvo lyg apmirę.
Chicago. Spausdino VI. Vijeikio
Bažnyčia j savo liturginį gy spaustuvė, 2000 egz. 94- psl. Kai
venimą įneša tai, kas gražiau na $2.00.
sia, kas pažadina žmogaus sielą
Ateitis, 1958 m. spalis, Nr. 8,
ir pakelia ją į antgamtinį grožį.
169-192
psl.
Tuo tikslu jau nuo aštunto šimt
Turinys: Pijus XII; J. Nava
mečio pradėta įvesti liturginiam
prasmingumui paryškinti vargo kas—• Jaunimo idealistinis nu
nų muziką, kuri laiko bėgyje ta sistatymas; R. D. — Barbora Žagarietė; Alfa Sušinskas — Šir
po tartum, liturginė varsa.
dies
drabužis; B. Empakerytė —
-Deja, vargonų virtuozų savo
tarpe turime nedaug ir tik todėl Vakaras pasibaigė; V. Augustaišios rūšies koncertai retenybė. tvtė — Salzburgo pasaka; A.
Visdėlto tokia retenybė įvyks Skirmuntaitė — Ramins atsimi
Toronto skambioj katedroj š.m. nimai; N. Beleškaitė ir D. Stagruodžio 14 d., 3 vai. p.p. Vargo kytė — Stovykla pro fukso aki
nų koncertas gražiai sutampa su nius; I. Stasaitė — Kur lietuvai
Advento prasminga mistine tės prie spyglio dainavo; A. Skir
muntaitė — Vasara lietuviškų
nuotaika.
kalnelių
papėdėje; G. Naujokai
Daug kas girdėjo ir laikraš
čiuose skaitė Z. Ndmeikos pa tis — Vasara Kennebunkporte;
vardę. Tai vienas iš tų nedauge V. Skrupskelytė — Pax Romana
lio virtuozų duos progą plačia suvažiavimas; E. Šulaitis — Ne
jai lietuvių visuomenei pajusti tolimos praeities sportiniai įvy
kiai; J. Sakalo, N. Narutės eilėr.
tikrąjį vargonų meną.
Prieš kiek laiko toks koncer Skautų Aidas, 1958 m. lapkri
tas Įvyko Montrealyje ir kores čio mėn. Nr. 11, 24 psl.
pondentas, išklausęs vargonų
_ __ _
rečitalio, štai kaip Įvertino:
“Z. , Nomeika “Kančių simfo- Jurgis Gvildys prieš 25 metus
niją” — Macelio Duprė — gali- ‘ importavo filmas iš Lietuvos ir
ma sakyti nė atkūrė, bet suku-! dabar turįs puikų jų rinkinį,
rė. (Kančios simfonija apima . Minėdamas savo veiklos ir teatirisą Kristaus gyvenimą, prade
visą
prade-. ro “Vytis” sukūrimo 25
25 m. susū
dant adventiniu ilgesiu iki pri- kaktį, spalio 12 d. Avelanedos
sikėlimo). Tobula jo vargona- lietuvių salėje jįs porą valandų
vimo technika, aiškūs kontra- rodė filmus iš Lietuvos.

Kanados Darbo Apsaugos Aktas
(The Canada Fair Employment Practices Act)

DRAUDŽIA
DIRBANČIŲJŲ DISKRIMINAVIMĄ
ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS apsaugoti darbininkus nuo dis
kriminacijos darbe ir darbo unijose dėl RASĖS, RELIGI
JOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.

ŠIS ĮSTATYMAS LIEČIA darbdavius darbuose bei vers
luose, priklausančiuose federalinei jurisdikcijai, o taip pat
darbininkų unijose, atstovaujančiose ten dirbančius. Čia
įskaitoma: vandens transportas, navigacija, geležinkeliai,
kanalai, telegrafas, aerodromai, oro linijos, federalinės kor
poracijos, bankai, radijas ir televizija bei darbai surišti su
visos Kanados gerove arba nepriklausą provincinių val
džių jurisdikcijai

ŠIS ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti dar
bininko ar diskriminuoti jį todėl, kad jis kitokios RASĖS,
RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS. Darbda
viui taip pat draudžiama naudotis tokia darbo agentūra,
kuri tokią diskriminaciją praktikuoja ar dėti j laikraščius
diskriminuojančius skelbimus, arba ieškančiam darbo žo
džiu ar raštu pateikti diskriminuojančių klausimų.
ŠIS ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA unijoms pri
imant naujus narius diskriminuoti dėl RASĖS RELIGI
JOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.
KIEKVIENAS ASMUO ĮTEIKIĄS SKUNDĄ pagal šį įsta
tymą ar teikdamas parodymus ryšy su šio įstatymo vyk
dymu, yra apsaugoj amas nuo galimo atkeršinimo jam pa
čiam.

Be fėderalinių įstatymų keletas provincijų taip pat turi sa
vo lygių teisių darbo įstatymus ar panašius darbo įstaty
mus, kurie apsaugoja darbininkus nuo diskriminacijos ieš
kant darbo pramonėje, esančioje atitinkamos provincijos
jurisdikcijoje. Šitokie įstatymai veikia Ontario, Manitoba,
Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia ir British Co
lumbia provincijose.

SKUNDAI RYŠY SU ŠIUO ĮSTATYMU TURI BŪTI
ĮTEIKIAMI RAŠTU

Director of Industrial Relations,
Department of Labour, Ottawa
Hon. Michael Starr
Minister

Deputy Minister

KANADA ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ NUO PASIRAŠY
MO PASAULINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS
— GRUODŽIO 19 DIENĄ.
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Amprifcipčiai apie
lietuvių dailę

TORONTO MIESTO OENTRO

Svarus amerikiečių dailės žur
nalas “Art News” spalio mėn
numeryje PLB Seimo metu
Niujor
atidarytą dailės <parodą atžymėjo sekančiai:
“Pirmoji lietuvių tarptautinė
paroda Riverside Muziejuje su
traukė darbus dailininkų gyve
nančių JAV, Kanadoje, Prancū
zijoje, Australijoje ir P. Afriko
je, bet turinčių bendrą Lietuvos
kilmę. Protarpiais galima paste
bėti tautinio charakterio žymes,
bet dar ryškiau matėsi tarptau' tinis pobūdis darbuose, kurių
stiliai skyrėsi nuo realizmo iki
abstrakcijos. Nors žinomiausi
lietuvių kilmės dailininkai —
Soutine, Shahn, Lipschitz, Zorach ir Hyman Bloom nedalyvavoy visgi ten buvo atmintini dar
bai vaizdingai paternuotose Vie
sulo litografijose, Elskaus mo
numentaliuose uolų aliejuose,
- klaikios nuotaikos Paškevičiaus
haturmdrtuose ir Jonyno turtin
gai padengtoje akvarelėje “Me
džiai prie prūdo”.
Reikia pastebėti, kad išvar
dinti svetimtaučiai, nors ir ne
visi paimti iš katalogo, kritiko
priskiriami lietuviams, nežiū
rint kiek mes jų lietuviškumo
šalintumėmės.
Šį mūsų dailės paskutiniame
dešimtmetyje svarbiausią įvykį
panašiai palankiai įvertino ir
Niujorko didieji dienraščiai, tik
tai mūsiškė spauda, o ypatingai
menui atšiaurūs dienraščiai be
veik neužsiminė, neskaitant šū
kių. apie tariamą parodos nelietuviškumą bei netgi komunis
tišką atspalvį. Ne veltui jautru
sis Al. Gimantas desperacijoje
grasino pats pradėsiąs apie me
ną rašyti, lyg neužtektų jo niu
jorkietės kolegės apsijuokimų.
P. Alba.

Kalėdinio Apsipirkimo Vadovas
Atspausdinta globojant Dowtown Business Men’s Association.
15.000 automobiliams pastatyti vietų ir 100 garažų pasiparki

Viena. — Austrijos vyriausy
bė pasiūlė kongresą dėl diplo
matų imuniteto teisių sutarties
šaukti Vienoje, nes čia 1815 m.
' buvo pasirašyta pirmoji tokia
sutartis.
Miunchenas.—Sujungti Augs
burgo Messerschmitt ir Speye>. rio Heinkel aviacijos fabrikai
• vokiečių aviacijai pagamino pir. mąiį sprausminį lėktuvą—pran
cūzišką “Fouga Magister”. Šio
tipo dviviečių lėktuvų būsią pa
gaminta 200. Tie patys fabrikai
dar nori gauti teise gaminti JA
. V-biu Starfighter F-104 ir italų
Fiat G-91.

M uzikos
instrumentai

VISIEMS ŽIEDAMS IR LAIKRODŽIAMS

VIRS $25.00.

Kanados
vadovaujantis
juvelyras.

,
Atsineškite šj skelbimą ir mes

duosime 20% nuoloidą.
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IR KITI REIKMENYS.

EM. 3-9111

Whaley Royce Co.

CENTRAS DOVANŲ
ĮVAIRIOMIS PROGOMIS
IŠTISUS METUS.

TURIME AUKSINIŲ DOVANŲ.
J .
*
Duodame išsimokėjimui.

AMAmaro

GERRARDS

ŽAISLAI - RANKINIAI JRANKIAI MOTORINIAI ĮRANKIAI - IMPORTU©

Atidaryta vakarais iki 6.30 vai.
Ketvirtadieniais iki 9 vai. vok.

Tl PEILIAI, ŠAKUTĖS, ŠAUKŠTAI.

Pataisymai garantuoti.

Mokėkite tik po $1
kas savaitę.

MOTERŲ ir VAIKŲ RŪBAI

VYRŲ RŪBAI

Aplankykite betkurią mūsų krautuvių.

MOTERŲ IR VAIKŲ APRĖDAI
OUN

jūsų kalba.

Visi mėgsta

BIRKS

R0SE JEWELLERS

NEŠIOTI APRĖPUS

JEWELLERS

207 YONGE ST, prieš Albert St.

134 YONGE ST.

Pasirinkimas
SKRYBĖLIŲ — BATŲ

NORTHWAY’S
krautuvėje

Atidaryto kas vakarų ki Kalėdų.

YONGE prtė Louisa

(^Kopman
—
—
—
—
—
—
—
—

454
58
1897
660
2642
1818
1502
864

YONGE, prie College
BLOOR W. prie Bay
EGLINTON WEST
EGLINTON EAST
ST. CLAIR EAST
EGLINTON EAST
QUEEN WEST
DUFFERIN STREET

TORONTO
KRAUTUVĖS
ATIDARYTOS
IKI 9 VAL. VAK.
KETVIRTADIENI
IR
PENKTADIENI

tjCHMON!

Tik moteriški bateliai
Dydžiai nuo 4 iki 13
Pločiai AAAAAA iki E
Kainos prasideda nuo $7.95 - $21.95.

261 YONGE ST.

RANKINUKAI: 10% NUOLAIDA

į pietus nuo Dundos požeminio.

EDISON SHOES
1 blokas į- pietus nub Dundas

PIETŪS IR PASILINKSMINIMAI

Canadeuro Club
33 DUNDAS ST. WEST

ATVYK? 1

(downtown)

MIESTO CENTRĄ

užeikite pasidžiaugti

(arti Yonge)
Telefonas: EM. 4-1650

HOTEL
FRONTENAC
ARMS

EUROPIETIŠKA VIRTUVE

—
—
—
—
—

Donald MAC LEAN

CSARDA CAFE

(tik j šiaurę nuo Shutter)

Applegath’s

Atidaryta vakarais ik Kalėdų.

Priimami užsakymai paštu.

(prie University)

PUIKIOS
RANKOMIS SIUVINĖTOS

RADIJO ir TV

??
• •

AR
ŽINAI

• •

— Staltiesės
— Nosinės
Rankšluosčiai ir šilkai,
— Rytietiškos retenybės
Kviečiame užeiti ir pasirinkti!

Specialūs Kalėdų ir
Naujų Metų pietūs

KO’S LINENS

kad

ELECTRONICS
INTERNATIONAL
YRA DIDŽIAUSIAS HI-FI
CENTRAS TORONTE.

Turi didžiausią pasirinkimą Hr-Fi, ste
reotape plokštelių ir patefonų. Čia už
Tik $5 asmeniui, įskaitant ir vakarienę.
dolerį Kalėdoms galite gauti daugiau ne
kitur. Norėdami gauti geriausių ka?
Taip pat modernus viešbutis su 150 gu I
ledinių dovnų užeikite i

kambarių bei butų.
Primami užsakymai suvažiavimams —
banketams -— vestuvėms.

BE TO: penktadienių ir šeštadienių va
karais šokiai.'
B

37414 YONGE (prie Gerrard)
ir
SUNNYBRROOK PLAZA

KAMPAS ČARLTON ir JARVIS ST.

522 YONGS ST.

TeL EM. 8-4823.

(tik žemiau Wellesley)

kostiumai
Gryno vilna $55.00.
2 kotsuimai už $100.00

BOND CLOTHES
271 YONGE ST.

FOTO APARATAI

FOTO APARATAI
EUROPIETIŠKI - JAPONIŠKI
. Garsių markių.

Dalys ir priedai
Kino 35 mm špulinės filmos
Spalvotos - juodos ir baltos

LOCKHARTS
Camera Exchange
384 BAY ST.

(prieš Simpson's)

(Eglinton East ir Bayview)

Atidarykite patogią išsimokėjimo sąskaitą
NIEKO ĮMOKĖTI NEREIKALAUJAMA!

ELECTRONICS
INTERNATIONAL

Daug vietos mašinoms pasistatyti.

PASKUTINĖS MADOS

233 YONGE STREET

180 QUEEN STREET WEST

VAKARAS SU 2 ORKESTRAIS.

CREDIT JEWELLERS LTD.

L.

Išsiuvinėtos paklodės
Stalo ir lovos užtiesalai
Nosinės ‘
?
Škotiški tartanai ir
Vilnonės antklodės

ir pasiklausyti ČIGONŲ ORKESTRO

Geriausias europietiškas maistas Toronte.

PUOŠNUS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

PEOPLES

258 YONGE, prie Trinity

PAGAMINTI PAGAL UŽSAKYMĄ

po $3, $3.25 ir $3.50 asmeniui,
vaikams tik pusė kainos.

Telefonas EM. 6-2281

126 YONBE, prie Adelaide

dovanu ateikite pasirinkti
IMPORTUOTŲ IŠ
ANGLIJOS IR EUROPOS

Europiečiu tvarkomos.

Su pažymėjimu
“A-l” kokybės
DEIMANTAI
Geros kokybės
LAIKRODŽIAI

DVI KRAUTUVĖS:

Kalėdiniu

Pietūs duodami 12-2 val. p.p*
Nariai ir svečiai kviečiami atsilankyti.

.. tinkamomis vertingomis
dovanomis kiekvienai
progai.

$14.95 - 15.95 - 16.45.

LINO IŠDIRBINIAI

Kos trečiadienį penktadienį ir šeštadienį
Sekmadienį koncertai ir šokių muzika.

patarnautu.

BATŲ KAINOS:

280 YONGE, prie Terauley

WELLINGTON

Šokiai ir kabaretas

Visuomet
m ai o n u

$6.50 - 7.95 - 10.00 - 11.95
12.95 - 15.00 - 20.00.

Visų rūšių ir stilių nuo apvalių iki smai
liom kaip adatos viršūnėm, visų rūšių
kulnim, bet NEPERDAUG SMAILŪS.

DEIMANTU PREKYBA
JUVELYRAS

282 YONGE (žemiau Dundas)
1190 ST. CLAIR W. (į vakarus nuo Dufferin)
2868 DUNDAS ST. W. (j vakarus nuo Keele)
CLOVERDALE apsipirkimo Centre
REXDALE apsipirkimo Centre
PARKWAY PLAZA
EGUNTON SQUARE apsipirkimo Centre
NORTHTOWN apsipirkimo Centre
SUDBURY — I ELM STREET

Skrybėlių kainos:

STETSON - BORSALINO
4~

- DEIMANTAI
- LAIKRODŽIAI
- STALO APSTAT.
- INDAI
-BRANGENYBĖS
-STALINIAI RADIO
-FOTO APARATAI -LAGAMINAI
... ir kiti dovanų reikmenys:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BEI APRANGOS

|U»R

f<
stos, immhs
% 2M YONGE SV

JUVELYRAS

Užeikite į
APPLEGATH’S

PIRKTUS

2482 YONGE ST., prieš Castlefield

33 BLOOR ST. W

310 YONGE ST.
Telef. EM. 4-9195

Pasinaudokite mūsų išsimokėjimo
sąlygomis.

Teiraukitės Mr. Berce. Jis susikalbės

U4 YONGE ST. • 33 tlOOt ST. W. -

LTD.

Tai jūsų krautuvė Kalėdoms —

p

-

Belleville, Ont
Netekę tėvynės, paėmė pabė
gėlio lazda, atsidūrėme Kanado
je. Pirmieji žingsniai buvo sun
kūs. Teko vargu ir kietu darbu
viską nugalėti, bet dešimčiai
metų prabėgus, rezultatai džiu‘giną. Nežiūrint to, Ivg karo me‘tu sugaištą laiką norėdamas at
siimti įtemptai dirbau, nenraleisdamas nei vieno viršvalan
džio. mat. žmogui nėra ribų. Ir
nepamačiau, kaip viena laokrič’o vėlvva vakara atsidūriau
Belleville General Hospital li
goninėje. Liga pasiėmė savo glo
bom stipru wra paversdama
nieku. Ir pirmąjį ryta pravėrus
akis prieš mane stovėjo klaikus
vaizdai: ligonines siaura lovelė
ir mažas staliukas prie šono.
Mečiau ranka ant ioio ar neužgriebsiu kokio lietuviško laik
raščio. Deia. iis buvo tuščias.
Pajutau, jo® esu stumiamas iš
ffvypuimo. Mė<dnau ramintis ir
kovot «u vienatvės siaubu. Pnsiau pakėlęs ligota 1 temeni, iškairia mečiau žvil?sni ant
kaimvninin staliuko nrie lovos,
kiirioie milėio apie 45 m. amž.
l’^nnis. Vvsas in staliukas buvo
apkrautas komiku žurnalais.
Antroie Dusėie gvdėsi iaunuo-.
Hs anie 24 m. Visas io staliukas
buvo apkrautas kriminaliniais
jrnmaJnię, vaizduoiančiais. kaip
natailrvti žmogui i ia»»tre«ne
vieta, kad su mažiausiu triukš
mu atėmus io gvvvbe ir turtą.
Pamaniau sau, kaip kietai yra
įsibrovusi juodoji ranka į šio

Posirinkite dovanos, kurios yra įvairios:
PUIKŪS

20%
NUOLAIDA

IŠVALĖ SLOVAKU
RAŠYTOJŲ SĄJUNGĄ

Neseniai slovakų komunistų
partijos organe pasirodė aštrus
straipsnis, nukreiptas prieš ra
šytojų sąjungą, kurioje, esą, vis
stiprėjanti linkmė vertinti gry
nąjį meną, atsisakyti nuo litera
tūros pajungimo ideologinei tar
nybai. Netrukus pasirodė ir to
puolimo vaisiai. Sąjungos sekre
torius Andrius Plavka neseniai
pakeistas jo buvusiu pavaduotoiu Voitieku Mihalik, grožinės
leidyklos vedėjas Pavol Hozov
taip pat atleistas, o jo vieton paskirtas Ctibor Stitnickyt Pakeis
tas ir rašytojų sąj. organo “Kul■ turny Život” redaktorius Alex
ander Matuška. Jo vieton pa
skirtas Vladimir. Minac. Pakeis
tas ir visas to žurnalo štabas.
Matyt, vargšai perplačiai supra
to pasireišusius laisvės dvelktelėjimųs.

ŽIBURIAI

TĖVISKiS

MOTERŲ APRĖDŲ KRAUTUVĖS:
90 YONGE ST.

★ LAWRENCE ★ GOLDEN MILE * SIX POINTS * YORK * DIXIE

Atidaryta: miesto centre — pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak.
Plazose — ketvirtadieniais ir penktadieniais iki 9 vol. vak.

LENGVIAUSIAI APSIPIRKSITE ATVYK? Į MIESTO CENTRĄ. TEN RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KALĖDINIŲ PIRKINIŲ VISAI
ŠEIMAI. PIRKITE ČIA PASISKELBUSIOSE KRAUTUVĖSE. VYKDAMI APSIPIRKTI NEPAMIRŠKIT PASIIMTI ŠJ APSIPIRKIMO VADOVĄ!

krašto jaunimo auklėjimą.
Kiekvienam mirties valando
je prabėga viso gyvenimo vaiz
dai pro akis. Taip ir aš pradėjau
mąstyti apie prabėgusį gyveni
mą. Kur yra mano jėga? Savo
laiku Lietuvos priešai drebėjo,
raudonųjų gaujos bėgo išvydę
ginkluotą Lietuvos karį savanorį-kūrėją. Kur mano geroji duk
tė, kuri po didžiausio dienos
nuovargio, rūpesčio prislėgtam
savo pijano melodijom viską pa
šalindavo? Kur dingo visas ma
no sukurtasis gyvenimas? Taip
greitai esu išmuštas iš gyveni
mo vėžių... Vakar buvau stip
rus, pasitikįs savimi, o šiandien
prie manęs jau stovi karstas,
siaura duobelė ir kelionė amži
nybėn. Jokie paauksuoti kars
tai, jokio dosni ranka, jokios
apeigos nepadės — kaip būsi už
sitarnavęs, taip ir turėsi.
Minutei užsnūdau, kol paju
tau mane žadinant gailestingąją
seserį su vaistų adatom. Ligoni
nėje drausmė, švara, daktarai
zuite zujo apie savo pacientus,
prie kurio gęstančios gyvybės
buvo beiėaiai, tai stengėsi nors
kiek prailginti jo gyvenimą. Bet
man buvo viskas svetima. Vie
natvės replės kuo tolyn, tuo la
biau mane spaudė. Bet nepoilgo

pasirodė pirmoji kregždutė. Tai
buvo Lietuvos žiedas, inteligen
tai žmonės, ponų Šeirių ir Armonų šeimos. Netik ligos ne
laimėje aplankė paguosdami
mane, bet ir aprūpino lietuvišku
spausdintu žodžiu — laikraš
čiais bei žurnalais. Pasijutau ne
vienas ir palengvėjo mano žiau
ri viešnagė, kuri juo tolyn lindo
į mano jausmus gilyn.
Kadangi anglų augštų žmonių
tarpe turiu gerų"draugų ir juose
esu išlaikęs gerą vardą. Tai pir
mą nelaimės dieną radijo ban
gomis buvo pranešta apie įvy
kusią nelaimę mano ir radijo
administracija prisiuntė man
gėlių su paguodos laišku. Neat
siliko ir kitų įmonių administnės. Bematant mano staliukas
skendo gėlių ir paguodos laiškų
jūroj. O virš buketų aš išstočiau
“Tėviškės Žiburius” ir kitokius
lietuviškus laikraščius bei žur
nalus, kad ir ligoninės administ
racija ir pavieni matytų, jog
čia guli karo audros atblokštos
lietuvis, nors jojo jėgos palūžę,
bet dvasioje stiorus kaip uola,
kai io tėvynė įvairiose konferencijose anglosaksų begėdiškai
parduoto žiauriam tautų pabai
sai komunizmui. Ir neapsirikau.

Ligoninės administracijos ir pra
eivių susidomėjimas mano turi
mu turtu buvo didelis, nes kai
myniniai staliukai to neturėjo.
Prisiuntė man iš namų turimas
mano foto nuotraukas apie ko
munistų masines žudynes Lie
tuvoje: Rainių miškelio, Pane
vėžio cukraus fabrike ir Pane
vėžio daktarų nukankintų —
Mačiulio, Žemgulio ir Gudonio
fotografijas ir taip pat dvasiš
kių. Ilgiau apsistojusiam netin
gėjau ir parodyti ir paaiškinti
apie rojų anapus. Buvau gausiai
lankomas ir dvasiškių. Daugiau
sia teko susidurti su protestantų
kunigais. Vieną dieną priėjo
prie mano lovos stambaus sudė
jimo, švelnaus būdo, apie 55 m.,
protestantų kunigas. Permetęs
žvilgsniu mano ilgoką figūrą
pavartė mano lietuviškus laik
raščius, ir paklausė iš kokios ša
lies esu, kada atvykau ir ar pa
tinka Kanadoj. Paprašiau jo at
sisėsti ir užsimezgė platesnis pa
sikalbėjimas. Aiškinau, kad esu
lietuvis, pabėgęs iš tėvynės nuo
komunistu teroro, Kanadon pa
tekęs iš Vokietijos kaip DP. Atsakė, jog girdėjęs* kad ten keli
milijonai žmonių buvo pabėgę,
kad pasakojęs jo sūnus, kuris
matęs tuos garsiuosius DP lage-

rius ir liejo savo pyktį ant vo
kiečių.
Man pradėjus rodyti bolševikų
nukankintųjų fotografijas, nuti
lo ir atydžiai sekė, o viską išžiū
rėjęs, atsidusęs pareiškė, kad
prie Stalino buvę tos žiaurios ir
baisios skerdynės, o dabar esą
geriau — atidarytos bažnyčios,
daug esą kunigų ir vyskupų, jau
niekas nebežudą jų ir žmonėms
laisvė didesnė. Aš jam atsakiau,
jog veltui mes pykstam ir kė
lioj am buvusį Staliną ir dabar
tinį Chruščiovą, nes pastarieji
jokios reikšmės Rusijos valdy
me neturi. Rusiją valdo ne rusų
kilmės politbiuras. Kaip jie nu
taria, taip jų karaliukai vykdo,
o nukrypę nuo linijos jie be pa
sigailėjimo žudomi. Politbiuras
yra nusistatęs atimti iš žmonių
religiją, pirm išžudant josios va
dus. Mat, religija stovi skersai
tuoj paėmus
tams, buvo
išžudyti, dalis

komunis-

iš žmonių tikėjimo nepavyko iš
rauti Antrajam kare vokie
čiams užėmus Rusijos plotus,

žmonės ėmė traukti iš žemių
nuo komunistų paslėptus šven
tųjų paveikslus ir kitokius reli
ginius daiktus, rusų kariai vo
kiečiams patekę į nelaisvę turėjb įsisiuvę į drabužius kokį reli
ginį ženklą stropiai saugojo nuo
komunisto enkavedisto akies.
Dabar politbiuras paėmė naują
būdą žmonėms nuo tikėjimo ati
traukti ir Vakarus užliūliuoti.
Ėmė išleisti naujus tariamus
kunigus ir steigti parodomuo
sius kolchozus bei rajonus, dėl
turistų akių.'
Sovietų Rusijoj ir užimtuose
kraštuose, išskiriant Lenkiją,
kunigų seminarijos beveik visos
yra uždarytos. Senieji kunigai
baigia išmirti arba yra izoliuoti
nuo žmonių. Tai komunistai yra
išleidę naujus kunigus. Jie išėję
trumpus kursus yra partijos
agentai. Atlikę bažnytines apei
gas, viešai ištvirkauja, su mote
rimis lėbauja, kad tokiu būdu
atgrasintų žmones nuo tikybos.
Anglai turistai nuvežti į pa
rodomuosius kolchozus nevie
nas parvykęs iš kelionės po Ru
siją gražiai atsiliepia, ką matęs.
Kodėl nepasako, ko nematė Vor
kutoj, milijonų žmonių alkanų
vergų jungą tempiančių Sibiro
taigose? Paskirti lėtai mirčiai,

jie miršta šaukdami dangaus
keršto kaltininkams. Kodėl jie
nemato visos Rusijos kolchozų,
kur žmogus alkanas, basas, pu
siau nuogas už grūdų saujelę tu
ri ilgą darbadienį išdirbti?
Po ilgesnio pasikalbėjimo gi
liai atsidusęs ir susimąstęs lė
tais žingsniais apleido mano
gūžtą protestantų kunigas.
Ir taip slinko mano niūrios ru
dens dienos, kol vieną dieną, pa
sispaudęs po drebančiu pažasčių

sesers lydimas sunkiau vilkau
kojas iš ligoninės prie kieme
stovinčios auto mašinos. Atsi
sveikindama gailest. sesuo pa
linkėjo man būti stipriam ir lai
mingam ir nebegrįžti daugiau į
ligoninę. Aš atsidėkodamas už
linkėjimus pabučiavau jai ran
ką. Gal pirmą Sykį sutiko tokį
padėkos būdą, nes per jos veidą
perbėgo susijaudinimo ženklas..
Svetimtaučiams ir lietuviams
mano kritiškoje valandoje ištieponui Šeiriui, ponui Armonui ir
jų Šeimoms už suteiktą visoke
riopą paguodą ir aprūpinimą
lietuvišku spausdintu žodžiu,
širdingai dėkoju.
Zalatorius Juozapas,

Liet. kar. savanoris - kūrėjas. ,

■'»*

TĖVIŠKĖS ZIBITBIAI,

Mann & Martel

JOINT REALTY

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

LTD.

REALTORS
1199 Bloor St W.
Teleff. LE. 4-8481
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 - Morgueretto
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

Swansea
$2.900 įmokėti, 5 kambariai, gara

namas, vieta garažui, 2 modemiš
kos virtuvės, nauja Šildymo sistema.
Arti susisiekimo.

žas, privatus įvažiavimas, alyva ap
šildomas. Kaina tik $10.900.

Bloor - Lansdowne
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

Annette - Runnymede
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, maši

pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Anglija. Geri morgičiai.
j ~
Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamino įvairius me

talinius daiktus: žaislus, įrankius ir
kt. Dviejų augštų pastotas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.
St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du

augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, . 2 moderniškos virtuvės. Dalis
baldų įeina į pirkimo kainą.
Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras

gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.
Jone - Annette
pilna kaina, 5

kambarių
mūrinis namas, alyva apšildomas,
moderniška virtuvė, gražus kiemas,
garažas.
$12.000

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per

du augštus, mūrinis namas, pusiau
atskiros, alyva šildomos, 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.

nai pastatyti vieta, alyva , šildomas,
geras kiemas. Kaina $12.900.
Dovercourt Rd. - Queen
$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

riai, vieta garažui, 2 moderniškos
virtuvės, naujai atremontuotas, nau
jo apšildymo sistema. Kaina $ 13.500.
Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

riai, 2 modemiškos virtuvės, alyva
šildomas, 1 atvira skola 10 metų.
Kaina $14.500.
Bloor - Gladstone
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, 2 mo

derniškos virtuvės,
Prašomo $14.900.

geri

morgičiai.

Bloor - Havelock

$5.000 įmokėti mūrinis, 8 kamba

riai, 2 virtuvės, garažas, geram sto
vyje, arti parko ir Bloor. Savininkas
išvažiuoja į Ameriką. Kaina $16.900.
Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 10 kamba

rių, 3 virtuvės, 3 vonios, įvažiavi
mas. Pajamų namas. Kaina $17.500.
Annette - Roncesvolles
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

riai, 2 virtuvės, garažas, šoninis įva
žiavimas, naujas tinkas bei dekoravi
mas, geri morgičiai.

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 11 kambarių otski-

High Pork Ave. - Glenlake
$4.000 įmokėti, mūriins, 8 kamba

rosras mūrinis namas su 2 garažais,
3 moderniškos virtuves, 2 vonios.
Geros pajamos.

riai, 1 atvira skola 10 metu. Kaina
$17.900.

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

Swansea
$5.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

riai, atskiras, 1 atvira skola 10 me
tų, tuoj pat galima užimti.
Parkdale
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11

numo apartment inis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių.
Pilna kaina $56.000.

kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

B. SAKALAS

T. STANULIS

- SAKALAUSKAS
Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346.

Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastuniėte 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.
REALTORS
Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių,

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba

atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mr jičius.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k.,

atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės,
vandens alyvos šildymas.
Privatus
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir
apsipirkimo.
St. Clair - Bathurst
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie

juose ougštuose. 2 vonios, 2 virtuvės.
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas
morgičius 10-čiai metų.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

ros namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.
St. Clair - Oakwood;
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam

barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienos atviras morgi
čius 10 metų, c

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel
RO. 2-5543

LTD.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Slidininkai nutarė šiais me
tais savo veiklą daugiau pra
plėsti. Suorganizuota sekcijos
vadovybė, kurią sudaro: vado
vas—Empakeris, tel. RO. 9-7615,
instruktoriai — Ališauskas, Stripinis, paruošimų vadovas — Jo
naitis. Kiekvieną savaitgalį bus
ruošiamos išvykos į Collingwopdą, numatyta įsigyti turto,
bus teikiamos instrukcijos pra
dedantiems. Norintieji prisidėti
prie išvykų ar suinteresuoti sli
dinėjimu prašomi kreiptis pas
sekcijos vadovvbę.
Krepšinio pirmenybėse Vytis
I trečią kartą įveikė All Nations
49:37. Žaidę: Duliūnas 14, Igna
tavičius 6, Žukas 2, Preikšaitis
17, Vilkas, Supronas 10, Bąrškėtis. Vytis II supylė North Lea
54:9. Vytis I žaidžia gruodžio 12
d. 8.30 vai. vak. A. Muir Coli,
prieš St. Christophers; Vytis II
gruodžio 9 d. 8.30 vai. vak. Bloor
Coll, prieš Kingsway. Draugiš
kose rungtynėse vytietės pralai
mėjo St. Ceciliai 50:33. Nors in
dividualiai vytietės dar neprily
go priešininkėms, tačiau pasek
mė patenkinama. Žaidė: E. Žė
kaitė, Urbonaitė 4, O. Žėkaitė
15, Vėlyvytė 2, Kasperavičiūtė
2, Rutkauskaitė 2, Rosh 2, Kriau
čiūnaitė 6.
Tinklininkai pralaimėjo piremnybių rungtynes prieš B YM
CA 2:0 (15:8; 15:8).
Stalo teniso pirmenybėse Vy
tis I be pralaimėjimų eina pir
muoju I-oje divizijoje.
A.S.
AUŠROS ŽINIOS
B-C lyga. Sekmadienio rung
tynėse Aušra nugalėjo Andys
92:48. Žaidė: A. Buntinas 20, J.
Laurinavičius 24, D. Venckus 10,
K. Grigaitis 8, R. Gudas 16, R.
Strimaitis 6, R. Rigby 8. Sekan
čios rungtynės šį sekmadienį
2.30 vai. p.p. St. Michaels patal
pose (Bathurst - St. Clair. Žais
Aušra - Tridents. Šių rungtynių
pajamos bus skiriamos neturtin
giems vaikučiams Kalėdų dova
noms, todėl prašomi visi atsi
lankyti.
Metro lyga. Antradienį Aušra
nugalėjo Toronto Township 92:
69. Žaidė: J. Laurinavičius 41,
D. Venckus 6, K. Grigaitis 2, R.
Gudas 15, R. Strimaitis 2, V.Butkevičius, T. Diatchenko 18, E.
Visockis 8. Sekančios rungtynės
šį antradienį 7 v.v. YMHA pa
talpose (Bloor - Spadina). Žais:
Aušra - YMHA.
CYO lyga. Šį antradienį 7 v.v.
Bloor Collegiate patalpose ant
rosios finalinės rungtynės dėl
CYO atstovavimo Ontario pir
menybėse “Juvenile” klasėje.
Žais: Aušra Jr. - St. Thomas.
Ketvirtadienį 8.15 v.v. Bloor
Col. Aušra Sr. - St. Cecilias.
Church lyga. Aušra Midget
nugalėjo žydų “Shaarei Shomayim” 25:10. Žaidė: K. Batura 4,
A. Žaliauskas 6, V. Janulevičius
4, R. Vyskupaitis 4, K. Augustinaviičus 3, J. Bukšaitis 4. Aušra
Bantam nugalėjo Lakeshore YM
CA 44:0. Žaidė: G. Skrinskas 8,
R. Grigas 12, V. Ruseckas 10, A.
Šlekys 8, P. Kaizeris, J. Genys,
A. Genys, P. Genys 2, E. Rama
nauskas, H. Steponaitis, B. Ronovas 2, V. Vekteris. Sekanči’os
rungtynės šį trečiadienį 7 v.v.
Eglinton United patalpose žais

Aušra Bantam su Eglinton Uni
ted ir 9.30 v.v. Woodgreen Com
munity Centre patalpose Aušra
Juvenile žais su St. Nicholas.
Šeštadienį 8.30 v.v. West End
YMCA patalpose Aušra Midget
su YMCA (draugiškos rungty
nės).
Valdybos posėdyje buvo nu
tarta organizuoti “Namų lygą”
jaunučiams. Lygoje dalyvaus
šiuo metu Church lygoje žai
džiančios Juvenile, Midget ir
Bantam komandos ir mergaičių
rinktinė. Lygos rungtynės bus
pradėtos sekančią savaitę.
KOVO žinios
Žaidynių pavasario ratas. Rug
sėjo 27 d. Toronte įvyko pasita
rimas Kanados Liet, sporto klu
bų atstovų ir FAŠKo sekreto
riaus A. Bielskaus kuriame Ha
miltono Kovo atstovai, valdybos
vardu, sutiko rengti ŠA žaidy
nių 1959 m. pavasario ratą, nu
rodydami ir datą — gegužės 2-3
d.d. Deja, Faskas neatsižvelgė į
vietos sąlygas, nustatydamas sa
vo datą — balandžio 4-5 d.d. HL
SK Kovo valdyba tikėjosi, ka(d
laikas bus pakeistas hamiltoniečių pageidaujama data (balan
džio mėn. mokyklose yra atos
togų laikas, tad neįmanoma yra
gauti salių, be to, u-tetuose pra
sideda egzaminai) ir pradėjo pa
rengiamuosius darbus, sudary
dama organizacinį ir varžybinį
komitetą. Tačiau FASKo lapkri
čio 26 d. raštu klubui pranešė,
kad ŠA Žaidynių 1959 m. pava
sario ratas pavedamas pravesti
Detroitui ir jis įvyks balandžio
4-5 d.d. Savo rašte FASKas la
bai apgailestauja, kad dėl tech
niškų kliūčių HLSK Kovas ne
gali žaidynių pravesti FASKui
priimtinu laiku ir dėkoja už pa
rodytą iniciatyvą ir pastangas,
įvertindamas Hamiltono LSK
Kovo energingumą, FASKas su
teikė pirmenybę 9-jų žaidynių
antrąjį ratą (1959 m. rugpiūčio
mėn.) arba 10-jų žaidynių pir
mąjį ratą 1960 m. rengti Hamil
tonui. Kovo valdyba, apsvars
čiusi raštą nutarė: 1) ŠA Žaidy
nėse Detroite nedalyvauti, o su
rengti Hamiltone didelį pasi
linksminimą, 2) jokių žaidynių
daugiau Hamiltone nerengti, 3)
gegužės 2-3 d.d. surengti dešim
ties metų klubo gyvavimo su
kakti, pakviečiant į turnyrą lie
tuviu, latviu, estu, vokiečiu ir
ukrainiečių komandas.
Naujojo F A S K’o rinkimams
pravesti, sudaryta Centrinė Rin
kiminė k-ja Hamiltone, gavo du
kandidatų sąrašus. Vienas yra iš
Toronto, antras iš New Yorko.
Rinkimai greičiausiai Įvyks sau
sio mėnesį.
Kovo krepšininkams pereita
savaitė buvo labai nesėkminga.
Vyrai pralaimėjo Westdale Uni
ted komandai 41:56 (19:30), o
moterys Firestono fabriko rink
tinei 15:23 (13:13). Ypač pasta
rose rungtynėse moterys turėjo
laimėjimą padėtą “kaip ant del
no”, tačiau nemokėjo išnaudoti
savo pranašumo taškų padidini
mui. Taip pat, taškų skaičiuoto
ja “nusuko” lietuvaitėms ketu
ris taškus, o Firestonui dar pri
dėjo du taškus daugiau. Tai
klubo- neapsižiūrėjimas, kuris
negali daugiau pasikartoti. Atei
tyje, prie teisėjų staliuko, reiktų
pasodinti ir savo atstovą. K.B.

EXTRA Realty Limited

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožei, 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).

LE. 4-9211

w

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

I. MAWRODIN Realtor
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Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose
- nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.

m iM m in m H e 's m
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REALTOR
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241
Didžiausias namų * biznių pasirinkimas visam Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Kas savaitę nauji pardavimai.
Pape Ave. Queen E.
$1.200 įmokėti, 8 kamb. mūr. na

Swansea - Windermere
$3.000 įmok., 6 gražių kamb. mūr.

rnos, 3 virt., 2 vonios, netoli susisiek,
ir krautuvių, lobai geros nuomav. Pil
no kaina tik $14.500.

geros plytos, naujas šild., priv. įvaž.,
garažas, lengvas išmok. Galima tuoj
užimti.

High Park - Roncesvolles
$1.500 įmok., mūr. atskiros 5 kamb.

King - Spencer
$7-8.000 įmok., 11 kamb. origin du

lobai švarus, mod. virt., alyva vand.
šild., garažas, geros jvaž., idealus
namas vienai šeimai. Lengvas išsimok ėjimas

pleksas, geras mūras, vond. alyva šil
domos, 2 gar., 2 šild. krosnys, puikus
pirk., prašomo kaino tik $20.000.
Reto proga!

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

$7.000 įmokėti, gazolino stotis, 6 kamb. namas, 5 kabinos, 2 žie
miniai vasarnamiai, 9% akro žemės ant HW Nr. 2 prie Trentono karinio aerodromo, pilna kaina $35.000. Atviras 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 pajaimų namą. Skambinti p. Dargiui.
"w
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ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lapkričio 30 d. įvykęs Čika
gos liet, krepšinio turnyras bai
gėsi LSK Neries laimėjimu, ku
rį baigmėje įveikė ASK Lituanicos atstovus 48:43. Turnyre
dalyvavo 4 krepšinio komandos
ir čia pradžioje ASK Lituanica,
kuri yra dabartinis Š. Amerikos
liet, vyrų meisteris, įveikė Bal
tijos Jūrą 66:47 ir Neris I, kurią
daugumoje sudarė šį pavasarį Š.
Amerikos liet, jaunių meisterio
vardą laimėjusios komandos žai
dėjai, sudorojo Neries II 69:29.
Baigminis susitikimas suvedė
abi maždaug vienodo pajėgumo
komandas, todėl jis buvo gana
įdomus ir augštoko lygio. Čia
kurį laiką pasekmė svyravo vie
nų ir kitų naudai ir tik paskuti
nėse minutėse neriečiai įgavo
didesnę taškų persvarą. .Finali
nėse rungtynėse žaidė ir taškus
pelnė: Neris I — Dauskurdas 2,
Žvinakis 15, Šimkus 9, Valaitis
14, Kanapackis 0, Prapuolenis 8,
Lituanica — Germanas 7, Kanapackas 0, Kaunas 10, Grina 6,
Gaška 2, Kamąrauskas 10, Dir
venis 8.
j
Laimėtojams — Neries I ko
mandai Lietuvos konsulas dr. P.
Daužvardis įteikė pereinamąją
taurę, dėl kurios bus varžomasi
ir sekančiais metais. Varžybas
suorganizavo LSK Neris.
• Vid. Vakarų sporto apygar
dos krepšinio, tinklinio ir stalo
teniso pirmenybės vyrų ir mo
terų grupėse įvyks 1959 m. sau
sio 31 - vasario 1 d.d. Čikagoje.
Jas, apygardos, vadovybės pave
dimu, praves LSK Neris.
LSK Neries - ir - LSK Aro
jaunių krepšinio komandos pra
dėjo žaisti “Gage” parko krep
šinio pirmenybėse.
• LSK Aras išleido pirmąjį
savo biuletenio, spausdinamo
rotatoriumi, numerį.
E.Š.

527 Bloor St W.

Delhi - Rodney apylinkėje š.
m. ruošiama Advento susikaupi
mo valanda. Ją pravesti malo
niai sutiko kun. B. Pacevičius iš
Toronto.
Courtland bažnyčioj gruodžio
13 d., šeštadienį, 7 vai. vak. bus
konferencija. Nuo 7.30 vai. iki
9 vai. vak. bus klausoma išpa
žinčių. Sekmadienį, gruodžio 14
d.į pamaldos 11.45 vai. Išpažin
čių bus klausoma nuo 10.30 vai.
iš ryto.
Rodney apyl. WTestlorne baž
nyčioje gruodžio 14 d. 7 vai. vak.
konferencija. Po konferencijos
išpažinčių bus klausoma iki 8.30
vai. vak. Pirmadienį, gruodžio
15 d. iš ryto, šv. Mišios, konfe
rencija, bendra komunija 7 vai.
Antros šv. Mišios 7.45 vai.
Širdingai kviečiu visus lietu
vius dalyvauti.
Kun. K. Riekus.

SUDBURY, Ont,
Kalėdų senelis. Bažnyčios ko
miteto tradicinis vakaras Įvyks
kaip ir kitais metais pirmąjį sek
madienį po Kalėdų, gruodžio
28 d., Kristaus Karaliaus parapi
jos didžiojoje salėje. Ta proga
Kalėdų Senelis išdalins lietuviu
kams dovanas ir šeštadieninės
mokyklos mokiniai išpildys pro
gramą. Visi vaikučiai bus pavai
šinti. Veiks turtingas bufetas
kaip ir visais kitais metais. Šo
kiams gros pirmą kartą stereo
foninių plokštelių muzika. Yra
gauta visai naujų lietuviškų
plokštelių iš Amerikos ir iš Lie
tuvos. Maloniai kviečiame visus
Sudburio ir apylinkių lietuvius
apsilankyti. Atskiri pakvietimai
niekam nebus siunčiami. Pra
džia 6.30 vai vak. Įėjimas — lais
va auka.
L. Bažn. komitetas.
Kun. Lionginas Kemėšis, bu
vęs paskutiniu laiku North Bay
katedros vikaru, paskirtas į Ma
natowage klebonu, kur netrukus
pradės statyti bažnyčią ir kle
boniją. Tai augantis kasyklų
miestelis netoli Superior ežero,
kur iškasama nikelio, uranijaus,
vario ir kitų metalų.
‘įį
Bonna. — Tarp Vokietijos ir
Prancūzijos panaikinti muitai
visiems dovanų siuntiniams iki
10 kg. svorio, kurių vertė nepra
šoka 50 DM.
Londonas. — D. Britanija su
tiko parduoti Tunisui ginklų.
Prancūzija prieš tai protestuo
ja — esą jie galį pakliūti Aižen
os sukilėliams.

DAR JŪS GALITE
KALĖDOMS SIŲSTI
PINIGUS Į LIETUVĄ.
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

Telef. LE. 2-44M

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.
Windermere Ave. - High Park
$1.900 įmokėti, 8 kamb, atskir. mū

Glendenan Avė. • Annette
$6.500 įmokėti, 1 l kamb. atsk. mū

rinis namas, mod. virtuvė, alyva šil
domas, garažas, ilgos tisimokėjimo
sąlygos.

rinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės,
vand. alyva šildomas, namas be sko
lų, viena skola likučiui, labai geras
išnuomavimui.

Runnymede - Annette
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

Indian Rd.
$7.000 įmokėti, 1 1 kamb. atsk. mū

mas, kvadratinis planas, mod. virtu
vė, alyva šildomas, garažas.

rinis namas, 2 mod. virtuvės, vand.
alyva šildomas, garažas.

Windermere Ave. - Swansea
$3.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū

High Park - Ronęesvalles
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskir. mū

rinis namas, kvadratinis planas, mod.
virtuvė, vond. alyva šildomas, garaž.

rinis namas, 2 mod. virtuvės. Kvadra
tinis pianas, vond. alyva šildomos,
dvigubas garažas.

Runnymede - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū

St. Clair *, Spadina
$10.000 įmokėti, 12 kamb. atsk. mū

rinis namas, kvadratinis planas, mod.
virtuvė. Alyva šildomas, garažas, na
mas be skolų.

rinis namas, 4 vonios, vand. alyva
šildomas, centrinis planas, gražus kie
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Puikus namas. ‘

Windermere Ave. - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir, mū

Parkside Dr. - Bloor
$10.000 įmokėti, 15 kamb. atskiras

rinis namas, mod. virtuvė, naujas aly
vos šildymas, kvadratinis planas, ga
ražas, namas be skolų.

mūrinis namas, 3 atskiri butai, 3 vo
nios, 3 virtuvės, vond. alyva šildomas,
dvigubas garažas, $320 nuomos mėn.

St. Cloir - Bathurst St.
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atsk. mū

Bloor - High Park
$10-12.000 įmokėti, 11 kamb. du
pleksas, atskiros mūrinis, 2 mod. vir

rinis namas, 3 vonios, kvadratinis
planas, vand. alyva šildomas, gara
žas su privačiu įvažiavimu. Ilgos išsimokėjimo sąlygos.

tuvės, 2 vonios, vand. alyva Šildomos,
dvigubas garažas, namas be skolų,
viena skola likučiui.

ERIS

KE

P.

-

TEL. DARBO LE. 2-4404

NAMŲ LE. 5-1584

MORRIS

Delhi, Ont.

-------- ■

Port Credite 6 akrai žemės parengti sklypams. Skambinti p.
Sergaučiut
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Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie D uff er i n St. LE, 4-8459
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS. z
Runnymede - Annette

College - Gladstone
$5.000 įmokėti, 1 1 kamb., vandeniu

$2.500 įmokėti, gerų plytų, atskiras,
alyva šildomas, garažas, be morgičių.
Prašo $13.900.

alyva šildomas, 2 garažai,, gera pre
kybos vieta, geros pajamos. Kaina
$19.000.

Queen - Greenwood

Fa'ma 35 mylios nuo Toronto
$8.00Č įmokėti, 100 akrų geros že

$1.000 įmokėti, 7 kamb., 3 butai, 2
virt., alyva šildomas, naujai išdažy
tas, rūsyje galima įrengti buto, prie
šaky pastatyti krautuvę, didelis kie
mas, 1 morgičius. Kaina $13.000.
Westminster - Roncesvolles

$8.000 įmokėti, 10 kamb., 3 virtuv.,
kryžminis planas, gerų plytų, atski
ras, vandeniu alyva šildomas, gara
žas, geras namas.

mės, geri trobesiai, sodas ir upė. Pra
šo $24.000.
Kabinos - Restoranas - Salė
$10.000 ar mažiau įmokėti, 8 kabi

nos, modernus restoranas su 1.50 vie
tų ir salė, baras. 11 atskirų kamb.
nakvynėms, 4 kamb. butas, apie 10
akrų sklypas, 300 pėdų . prie Simcoe
ežero, skubiai parduodama dė! ligos.
Prašoma kaino $55.000.

A. Bliudžius

P. Budreika

J. Kaškelis

LE. 5-4229

WA. 1-7672

RO. 9-9488

F. Jonynas

V. Morkis

EM. 4-9641

BE. 3-8162

ii K C ALYVA - AM I VS
Poskombmkite mums dėl:
KURO ALYVOS
MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ“
APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

eljas ROGERS
2221 YONGE STREET, TORONTO,* ONTARIO. HUdson 1-2221
Patikimos šildymo patarnavimas per 90 metų.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,
vienintelė šios rūšies firma pasaulyje, gerai žinomo Europoje ir Aust
ralijoje, siūlo savo patarnavimus ir Kanadoje gyvenantemis tau
tiečiams

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

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ,
prisistatydoma savo tautiečiams Kanadoje, siūlo specialų ekspress
standartinį siuntinėlį sudarytą iš trijų gabalų po 3V4 jordo pilkos,
rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9% jardo, už negirdėtai že
mą kainą — tiktai už 40 dolerių.

Į šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas ,licenziją, supokdvimas ir pasiuntimas. Negana to: prie siuntinėlio galimo pridėti ka
taloginėmis kainomis dar 10 svarų siuntėjo pasirinktų prekių, bet
tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias prekes
sumokamos tik muitas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
yra vienintele šios rūšies firma, neimanti jokių pasiuntimo manipu• liocinių mokesčių už siuntinius, kurių vertė siekia arba prašoko
75 dolerius.
_ ____

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
siunčiamieji iš London siuntiniai pasiekia Lietuvą per 3*5 savaites.
Visi siuntiniai apdrąudžiami. Ją pristatymas garantuotas.

PINIGAI Į

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

von!
iSGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO
Roiykite, tdefonuokite or

cįėOliiii >m«.

1147 OUMOAS 'ST.
< ■ .. . <

-j. y

■ BMIgarantuota

7;

Vir»

WALTMAN’S Patikima Vaistine
•

išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus ir pateikia visus čia gamina
mus vaistus žemiausiomis kainomis.
i

.. Y,••’•'.V?

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

Rašykite:

LITHUANIAN TRADING COMPANY

EXPRESU PER ? SAVAITES

GRAMERCY Dept. TZ
118 East 28th St.
New York, N.Y., USA.

į

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BtHTAINj
,
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Lietuvių Prekybos Bcdrovei reikalingi agentai Kanadoje.

i

19M. Xn n.

- Nr. 50 (466)

’ "

r~r"
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< WINNIPEG. Man.
PATAISYMAS
: 1958 m. sausio 16 d. “Tėviškės
Žiburių” hr. 3(419) Krašto Ta
rybos nario p. P. Lėlio straipsREAL ESTATE
Norėtų išmokti mažyčių
Apytikriai imant
jnyje ‘'Solidarumo mokestis” yra, į'
— Kiek metų turėjai, kai ve
amato
Į išvardinti KLB-nės Winnfpego' Vienas tautietisrparašė broliui dei?
gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 'apylinkės nariai sumokėję solid. į Lietuvą; kad ž^dąs grįžti pas
— Tiksliai negalėčiau pasaky-*
V
’
__
_ .<'•
a___ >■_
motęsti,
tačiau
sąraše
yra
pra.••••'«
—
•*,
—
.
—
—
v
r-—
juos,
o
k£rtu
parsivešiąs
ir
savo
ti,
bet dar nebuvau ataugęs i
Bloor • Delaware
St. Clair • Glenbolme
>
i
$5.000 įmokėti, 7 kambariai su apšil- • $8.590 jmaketi, U kambarių centri jleirta asmenų pavardės, kurie du mažius šuniukus, kuriems protą.
dwiw saulės kqmsor u, dupleksas, 2
ne planas, privatus Įvažiavimas, 4 ;yra įrm* ėę solid, mo estj uz kasdien perkąs po du svarui
Apsirikimas
garažai, gražus, didelis kiemas.
kambariai I augšgte, geras pajamų j'953 metus. Kadangi iš vieno mėsos. ū-i;
namas.
lt j kito jau gavau pastabų, todėl
Jauna
poniutė
vežimėly išsi
Brolis1 iš Lietuvos jam greit!
Quebec - Bloor
- *
vežė pavažinėti šunelį. Kita pra
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, vandeBloor • High Park Ave*
maloniai prašau papildomai pa- įjafdš^fOueidama
pro šalį norėjo pasakyti
niu gazu šildomos, kvadratinis pla
$26.500 prašomo kaina, 10 kamba J skelbti ir juos: L. Stanevičius,
“...Nepatariu keisti adreso.
nas, 2 vonios, 2 garažai, geros paja
rių dupleksas, vandeniu alyva Šildo .$360, Didžbalis $1.80 (dabar Ha-.^j labai norėčiau išmokti tavo jai komplimentą:
• •
mų namas.
mas, garažas.
—
O,
koks
gražus
kūdikis!
■m ltonel, Dr. E. Gedgaudas —'abiejų mažyčių amato, kad gauVeidukas lygiai kaip mamos ...
$3.60, Jurgis Račys $3.60 (dabar ,j porciją...”
Perkant ar parduodant nuosavybes kreipkitės į
Tororte), Pranas Šopaga $3.60
J. GUDĄ, tel. LE. 1-4605.
Dvidešimt metų buvo
Paieškojimai
'd-bar Toronte) ir Valentinas
laimingi
Kulakauskaitė-Tamulienė Ele
Rutkauskas $1.80. Viso sumoje:
—
Dvidešimt
metų
mano
žmo

na, duktė Mato, po II pas. karo
,’:$1900.
na
ir
aš
buvome
visiškai
laimin

apsigyvenusi Kanadoje, ieško
ii Sis neansižiūrėiimas yra pagi,
gal
laimingiausi
pasaulyje.
ma seserų Lietuvoje. Žinantieji
,darvt''s 1957 m. buvusio iždinin
— O kas po;to įvyko?
prašomi pranešti- M. Vasiliausko Vinco Januškos. Dėl įvyku
Mes susituokėm ir sukūrėm Į kienei, 37 Grenadier Rd., Toron
sio neapsižiūrėjimo, augščiau iš
.
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA ;
to 3, Ont.
vardintu asmenų, atsinrašoma. šeimą...
_______
v__
Vinco Padavičiaus, gim. 1905
_•
J. Demereckas,
Juk
teisybė
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688» . •r- KLB
—
Ką?
Neatsinešei
plunksnos?
m.
‘ Lietuvoje, 1957 m. gyvenusio
Winnicego apyL v-bos
Kaip pavadintum kareivį, kuris Toronte, ieško Šveicarijos R.
’ Iždininkas
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
’
eidarrtasi į mūšį nepasiimtų šau- |Kryz u'. Atsiliepti į Lietuvos
PAIMAME IK PRISTATOME Į NAMUS.
'
Kanados
šeštasis
katalikų
so. k •
._ _ suvažiavimas tuvo?
moki- Gen.
Konsulatą Toronte
— 21
-jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. rytb iki 7 vai. vakaro. ciahn.o
gyvenimo
p-u- —sako mokytojas
j
j
„
m
«
'i
Gre ad’.er Heights, Toronto 3,
— Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
',
vyko. Winnipege lapkričio 15-18
Karininku, pone mpkyto- Ont.
Iš lietuvių šiame suvažiavime
Sav. V. B L O C K I S
jau:./«.
^dalyvavo trys registruoti. atsto
vai. į atskirus programos punkMokslas dabar
. jpūpestinga motina
■ tus atsilankė daugiau.
Zooiggįjos sode vaikutis nu-( sutraukia hemoroi
Parapijos jaunimas nutarė kas tvėrė snaudžiančiam tigrui už
savaitę -susirinkti padėti klebo-• uodegos. - Pamačiusi motina sū
su dus be skausmo ar
nui parapijos darbuose. Jie su-, suko:
nepatogumo
sitvarkė ąavo reikalams net at- I — Paleisk,'Vytuk, ateina žvėSurastas vaistas, kuris palengvina
skirą kambarį.
rių prižiūrėtojas!
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
------- --y

Balti c a

-

—

A

__

_

hemoroidus.

f’

AUTOMOBILIU N
UlNouaMč

PSAMAS BARAUSKAS: <

KELAIMlhU'ŪSiri’Cy.U

TAtil^K ir SKOLINKIS
<
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
ĮPmUU -Į

'J

,

rsm. iki S3 C00. Paskolos, mdėiiai ir gyvybė apdrausta.

• v-\•”

• DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. Vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
.
uždaryta.

.

Eūstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

'DĖMESIO!

DĖMESIO!

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Darbas'sąžiningas ir garantuotas.
!
AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.
Tel. RO. 6-4063

ED. KONDRATAS

Vyru ir motery rib|
siuvėjas

Hooveris lietuviškomis temomis
i Atkelta 'iš 2 psl.)
tuvos nemini?), kur man buvo
Tikriausiai jis laikytinas latvių parodytas didelis vaišingumas, i
atgimimo tėvu ir vargiai kitose
Aš radau, kad Pabaltijo vals-J
valstijose buvo kitas žmogus tybės džiaugėsi augščiausiu pra' laisvės troškimo savo tautai gyvenimo standartu visoj Euro-i
jo masto”.
poj(?). Jų ambicijos Įgyvendinti
i Tolįžft 'Hooveris -smulkiai dvie atstovavimą, konstitucines vy-'i
'Juose su puse knygos lapų apra riausybes laisvų žmonių, išsky- ;
išo latvių kovas su komunistais rus Suomiją, nebuvo pilnutinai
i ir .amerikiečių pastangas badau sėkmingos.’ Daugybė faktinų po- ’
siantiems Rygoj pristatyti mais- litiniu partijų parlamentuose ■
i to. Tada jis keturias eilutes pa trijų valstybių prieš kiek laiko i
buvo iššaukusios tiek vyriausy-į
skiria Lietuvai:
. “Lietuva, Vakarų- Virginijos bių, tiek ūkio chaosą, ir prieš
didumo, turėjo apie 2.000.000 gy- mano vizitą visos jos turėjo fa- '
ventoj ų. Lietuviai paskelbė savo šiltines vyriausybes, su švel-:
nepriklausomybę tuoj po pa- niais, bet tvirtais (resolute) dik-i
liaubų(?). Tuoj po to juos už-J tatoriais. Ulmanis buvo pašalin-j
puolė Raudonoji Armija, bet tas iš pareigų jo riebesusivaldan- 1
j skudurais apsivilkę 25.000 ūki čio parlamento, bet jis vėl grįžo į
ninkų rusus atmušė. Mūsų maiš kontrolėm
yto tiekimas jaunai respublikai
1940 m. šios trys mažos Pabal
pridavė jėgos”.
tijo valstybės buvo komunistų
užimtos; Ulmaniš"buvo išvežtas '
Epilogas Pabaltijo kraštų
Rusijon h? buvo nuteistas mirti
užgimimui
Taikos metais iki 1938 aš ne kalėjime. Komunistų prievarto
kartą gaudavau kvietimų iš įvai je šiose trijose valstybėse ten
rių Europos valstybių, kaip jų buvo vėl baisi likvidacijų, de
svečias apsilankyti, tuomi lei- portacijų Į Sibirą ir kolonizaci
įdžiant jiems atsidėkoti už joms jos rusais era.
suteiktą. pagalbą karo metu.
Tos valstybės betgi ir vėl ku
rią
dieną gali grįžti Vakarų ciKvietė Suomija, Latvija, Esti
Tautos, kurių branja ir Lietūvač.Atsakydamas į tvilizacijon.
__
šiuos kvietimus -1938 m. sausio duolys išlaikė tūkstančių memėn. praleidau kelias dienas Šuo j tu(!) svetimą oriespaudą, taip
mijoje, Latvijoje ir Estijoje (Lie lengvai nežūsta”.

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

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias
padangas (snow tires) .

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

ŽUKLAV1MO

TĘL.LE. 2-9547

čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius lautuvtis.
.

♦

*

i

*

i

* •

*

i

±

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys >
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN-:'
KAI — gazo ar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai įir
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai —
gazo ar elektros
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
‘
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St E

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas -

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

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

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST.

TAISAU
LE. 1-1602
RADIO ir
TELEVIZIJOS^
" w APARATUS
raštu

Darbas ir dalys

A. ST

Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058.
DARBE: WA. 1-9541

L LUNSKY. R.O.

Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W.,
Toronto, Ont.
(Starkman vaistinės
namuose)

Darbo valados susitarus
telefonu
Tėl. WA. 3-2003

• k

Pritaiko akinius visiems akių. ,de<et4>akrų nervus, 'kur** da|
nai sukelia gct'vos skoudėjirųg ir nq
vindum^
Kolba sfo*k>

470 College St. W. Toronto
Telef. WA. 1-3924
'

Kailinė: LE. 4-4451

OKULISTĖS

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais h teita dieniais
pagal susitarimą

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

Lietuvio advokato
įstaiga

Br. BUKOWSKA BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A
BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLEŠ AVĖ
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5193
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v

W. A LENCKI, B.A., LXJ3.

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Teisininkas
Advokatas — Notaras

Room 901

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gtas (sutraukimas) įvyko.

Telefonas EM. 2-2585

Nuostabiausia—-kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "Hernoroidoi iš vis jau ne problema!"
Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) -— atrasta garsaus
mokslinio instituto.
Dabar ši nauja gydymo priemone
yra pasiūloma žvakučių (suppository)
□rbo tenplo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.
Klauskite šio vardo vaistų visose
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

100 Adelaide St. W.

Room 107
GEORGE BEN, B.A.

Telefonas EM. 6-4182

teisininkas —
advokatas ir notaras.

Toronto
L_____________________

Kalba slavų kalbomis.

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

.

■
LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN

Hemorrkoidj

Advokatai — Notarai

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

HemorrOilj

ftehtvej Pąją

Telef. įstaigos:
WA. 4-9501.

OILS LTD.
Atstovas

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

j

Domą Hąirstyling

Greitos kuro-atyvos pristatymas ir
patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

PADAROMI

minkšti baldai

1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina.
Darbas earantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Skambinti LE. 3-4912
ANTANAS ČIPCM'S
Visi /eiokf’os ucnąimoi ir octaisymoi
etiškam!

P. KARALIŪNAS

•> garantuotai.

A. P. GARAŽAS

Tel. LE. 3-1030

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.

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

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.
TeL EM 4-2715

1S39 DUNOAS ST. W.
/prie Dufferin/

STANLEY SHOE STORE
Augščiausifs rūšies moterų, vaikų ir
vyrų batai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams
į: tėvynę duodame 15% rtuclaidų.
1438 DUNDAS ST. WEST,

V iš u rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic - Hydromatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 5-9130

prie Gladstone

Kas keliatės į kitą
butą ir norite pigia kaina per
vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435

į Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

BR. STONČIUS

V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.

PIGIAUSI

Telef. HI. 7-1601

siuntiniai

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite
asmeniškai J
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
Telefonas LE. 2-5461.

Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas
veltui.

P. ŠALNA
LIETUVIS MATININKAS
(Ontario Land Surveyor)
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAIGĄ

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir t.t.
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont.
Telefonas TU. 4-398S
Richmond Hill

Toronto

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —
Maistas — Vaistai

/

Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
22 svarai cukraus $11.95
22 svarai ryžių
$14.75
22 svarai taukų
$23.20
Siuntiniai pristatomi per
3-4 savaites.

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

DRAUDIMAS

RO. 9-4612

televizijos ir r?dio aparatus

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

Turto draudimas (namai, auto ir

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

AL DŪDA

■

y

4

VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

TAPE RERORDERFTS. Hi - Fl. PATEFONUS.
J. ŠIANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861.

Telef. namų:
BE. 3-0978

A. LiŪDŽIUS, B.L.

Janique Trading
Co. Ltd.

/prie Spadrna-Celleo. f

Sav VL. TARVYDAS

Priėmimo valandos:
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.

ADVOKATAS - NOTARAS

Tel. EM. 3-0984

Toronto.

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę
žemiausiomis kainomis.

5 ROBERT STREET. TORONTO

"Naulu stabdis Idėifrnss tik *18.00

AKIŲ SPECIALISTAS

(tarp Howard Fk. ir Roncesvalles)

WALLY’S GARAGE
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Dr. N. Novošickis

ir įvairius kilimus,
taio oat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

Telefonas LE. 2-4168

šeštadieniais pagal susitarimą

Victor D. ALKSNIS

44 Gwynne Ave.. Toronto

-

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

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

S. ir G. TIRE SERVICE
Vulkonizocija, atnaujinimas gumų, ratų bolansavi• 'mos Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas- įvairių rūš ų padangų pigiomis kainomis.

TORONTO

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesvalles), Toronto.

VALAU FOTELIUS

R Z I N S K A S
121X DUNDAS JT. W.\. -

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

Parduadomos urmo kainomis.

459 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO
Telefonas LE. 4-6602

ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis- nuolaidomis
gausite tik'

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą
karta mokslas atrado naują gydomąją
priemonę sutraukti hemoroidus ir pai niežėjimą.
_?r^v,n ' s ausm<
U
Tūkstančiams
pagelbėjo
ši nebrangi
Driemonė, privačiai savo namuose be
jokio vergo ar nepatogumo.

Dt E. Zubrianė

Dr. V. Sadauskienė

GENERAL

INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

•
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HCNTREAL. Cue.
* -

i
♦
KLK Moterų Dr-jos Montrealio l Paroda atidaryta kast ien nucC
Skvr. metinė švč. M. Mariios g v. v. iki 9 v.v. Uždaroma gruo<
Nekalto Prasidėjimo šventė šį-! džio 13 d. Paskutinę dieną paro-^
met įvyks sekmadienį, gruodžio da atidaroma 12 vai. dieną ir už<;
14 dieną.
, daroma 6 vai. vak.
S. A. ~
Iškilmingos šv, Mišios 11 vai.
„
__
... .
Aušros Vartų bažnyčioje. Sky- Muz. Vyt. Ke~bel.ui įsvyks-j
rius dalyvauja su savo vėliava.1 tant į JAV, gruodžio 13 d. AV_
Šventų Mišių metu bendra na-: parapijos salėje ruošiamas jo ir;
rių Komunija. Po pamaldų ka- ’ poeto H. Nagio muzikos -poezijos:
vutė.
Skyriaus valdyba koncertas. Programoje bus tik2
D'’il. J. Pautieniaus paroda :abiejų menininkų s ..vi lęūriniai^,
Montrealy atidaryta tikrai gra- i
DĖMESIO’
< ’
žiai. Į atidarymą atsilankė daili, ,
T
Ali
ninkai V. Remeikis, R. Bukaus- iParauodanie: Ville LaS<lL, Alems. p. Žmuidzinienė, redakto- Pin Ave. tnpie :są 6-3-3 kamba
rius J. Kardelis, muzikas Kerbe-iria1’. su siMjnnu, garažu. Naujas,
lis ir kiti. Parodą atidarė Bend- ; Pusiau
p
•uomenės pirm. Mslaiška. Pa- -ynais $8.000. Paskola 6/< •
grindinę kalbą pasakė kun. BoDistrict Estete Brokers
P. Adomonis VI. 2-8501, RA. 2-2472
revičius.

VISI Į ŠILUVOS MARIJOS 350 METŲ JUBILIEJŲ

PrS’kėlimo parapijos žinios

— Praėjusio antradienio rytą ŠĮ SEKMADIENĮ, gruodžio 14 d.,
— Visi gausiai ir vieningai
dalyvaukime reikšmingame 350 mirė a.a. Magdalena Aleknavi 3 vai p.p. Toronto šv. Mykolo Ka
tp. Marijos apsireiškimo lietu čienė ir praėjusį penktadienį iš tedroje (Dundas ir Chruch rajo
viškoje Šiluvoje minėjime. Mū Prisikėlimo par. palaidota šv. nas) įvyks Marijos Apsireiškimo
Šiluvoje 350 metų jubiliejinis
sų vieša demonstracija ir mal Kryžiaus kapinėse. Liūdesio va
dos į gerąją mūsų šalies Globė landoje V. B. Endzelių šeimai
Minėjimas ją tebūna didysis visų mūšy reiškiame nuoširdžiausią užuoprašymas išgelbėt tėvynę is tą.
Religinis Koncertas
priešo baisaus. Lietuvoje ir da — Š ą savaitę Prisikėlimo pa
bar, nežiūrint tikėjimo perse rapijoje vyksta adventinis susi Programoje: muz. Zenono Nomeikiojimų, maldininkų būriai iš kaupimas. Pamokslus sako vie kos vargonų rečitalis — Marcei
įvairių tolimų krašto vietovių, nuolis marijonas Tėv. Viktoras Duprė Kančios simfonija. Solistai.
didžiųjų Šflūvės atlaidų proga, Rimšelis. Vakarais pamokslas V. Žemelytė, V. Verikaitis. Choras.
renkasi melstis ir prašyti Lietu sakomas 7 vai. Po jo — pamal J. Em. Toronto Kardinolo pamoksvos, vaikams krašte ir išeivijoje dos ir palaiminimas Švč. Sakra
mentui -Rytais šv. Mišios 7, 7130,
Šiluvos Marijos globos.
’ — Parapijos bažnyčioje pa 8 i.r 9 vai. Po 9 vai. Mišių sako Lietuvos gerajai Globėjai visi pamaldos įprasta tvarka. Pamoks mas trumpas pamokslas. Popie reikškime savo padėką ir naujus
lai kun. P. Ažubalio “Šiluva — žiaus palaiminimas bus duoda prašymus, o gausiu iškilmėse daly
mas šeštadienio vakare ir sek vavimu — tinkamai reprezentuo
Lietuvos Liurdas”.
—- Iki Kalėdų švenčių vaikų madienį po sumos. Speciali rink kime Lietuvą.
išlaidoms
pakatekizacijos pamokos .vyksta liava susikaupimo
v ,
-. Įėjimo auka minėjimo išlaidoms padengti.
Kanados Liet. Kat. Federacijos Toronto skyrius.
Sekmadieniais tuoj po 9.30 vai. dengti bus daroma šeštadienio
pamaldų. Po Kalėdų kitai vaiku- rytą ir vakare.
_
Kviečiame
visus
parapijiečius
cių grupei pamokos po 11 vai.
Toronto liet. Caritas
Su visu pasauliu ir Welandas rikas lietuvių vadinamas “Nike
ir
tikinčiuosius
pasinaudoti
šioToronto
Mendelssohn
Choras
Praėjusį šeštadienį Prisikėli- ■ žengia į Naujuosius Metus, šiais line” jau 4 d:enas streikuoja. Šis
pamaldų.
■_— šią savaitę vizituojama: m^s malonės dienomis ir gražiai
mo
par. salėje suvaidinta J. PriA metais Kalėdos ir bendrai šven- streikas liečia keletą lietuvių.
Dirigentas FREDERICK SILVESTER
Glenholme - Lauder ir į išaurę 1 pasiruošti šv. Kalėdoms, atlie. estley “Inspektorius atvyksta” j tęs daugeliui wellandiskiu ne- Nors var^ų ir nedarbo pri
BANDELIO
nuo St. Clair ir gyveną lietuviai; kant išpažintį ir primant šv. Koi trijų veiksmu drama. Caritas ! bus linksmos. Kolonijoj daug li- spaustas Welandas, bet rengiasi
prieš tai susikambinant tele-: muniją. Išpažintys klausomos
; šiuo prieškalėdiniu parengimu : gonių. Serga ir randasi* Hamil- didelei Pavasario Jaunimo šven
ANTRADIENĮ ir TREČIADIENĮ — gruodžio 16-17 d.d.
fonu.
per visas Mišias rvtais, o vaka; tikėjosi sukelti lėšų kalėdiniam 1 ton ligoninėje ponios: Naiduške- tei — Joninėms, kurios iyyks St.
punktualiai 8 vai. vakare.
— Gražiai ir įspūdingai pra- rais — P° pamokslo.
ligonių lankymui ir vargšų šel- vičienė Natalija ir Vitkauskienė,■ Stephens Ha H, Wellande, ten
, LOIS MARSHALL,
’ j
ėjo par. choro ir vaidintojų bū- — Kjtą savaitę lankysime pa
pimui. Deja, j spektaklį atvykus; Stefa. Se-ęa namuose Stasė Le- kur visuomet.
,
IRENA BYATT, ROBERT REID, JAMES WHICHER
reito pobūvis, į kurį buvo susi- irapijiečius sekančiose gatvėse:
vidutiniam skaičiui svečių, o iš- ehąWelland' General
■ha”ič:’enė. Welland
Žinoma, kad Wetland Medžio
ir Toronto Simfoninis orkestras^
rinkę per 80 dalyvių.
;Dufferin, Brock, Lansdowne. St.
laidų, kaip ir paprastai rengiant Hcsp’tal gydomi Vincas Morkū- to! ų ir Meškeriotojų klubas ren
— Tradicinis Naujųjų Metų j Helens, Lumbervale, St. ClaBilietai $3.00, $2.50, $2.00, $1.50.
kiekvieną kultūrinį parengimą, nas. Gvvenąs Port Colcorne šer gia Naujų Metų sutikimą, šei
sutikimo banketas įvyks įprastu i rens, Margueretta,
Lindsey,
susidarius daug, šalpai pajamų ia St-v; Meškis. L;nkime li myninio’nebūdž o. J. Senkaus
laiku. Parengima rengia para- Muir, Gladstone ir Sylvan,
gauta labai mažą. Caritas ma goniams greit pasveikti ir vėl ;hctelyje. 53 Ontario Rd., Wei- .
pijos komitetas ir šv. Jono Pa-1
Kalėdinės plotkelės savai-,
loniai primena visiems geros va- sugrįžti į namus pas savo šei- ; iancj/'
i
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
Kalėdų eglutė
šalpinė Draugija. Bilietai į pa- įĮ-ės bėgyje gaunamos klebonijolies tautiečiams apie mūsų visų maš
.
i" St" Catharine-. Ont 1959 m.
KALĖDINIS NUMERIS
rengima bus gaunami nuo se- • Jė, o sekmadieniais — po Mišių Toronto lietuvių vaikučiams j
pareigą
—
Kalėdų
švenčių
proga
;
Linksmiausias
Kalėdas
ture;
II d . rengiamas buv.
įvyks gruodžio 21 d. 3.30 vai. pp. išeis gruodžio 19 d., kad spėtų aplankvti mūcų ligonius, o taip AP'nnsos Pivo-iū"as, gyv. P. ; sausio
kančio savaitgalio.
i ažnyįios vestibiulyje.
valst. prezidento A. Smetonos
— Kalėdinių ploteklių bus ga~ f “ ^ar Sa^ma šauti bilietų į Prisikėlimo par. salėje. Visi tė- pasiekti skaitytojus prieš Kalė- pat rekomenduoja, kad vietoje Colbcrne. nes atvvko žmona iš : minėjimas 15 metų mirties suĮima gauti po kiekvienų pamal-, PHsik. par. komiteto rengiamą vai prašomi sunešti savo vaiku-’dų dieną,
nm sveikinimų, vertin- Lenkiiės. Pivoriūnienei linkime kaktuvės Mi>'ė i^^s įvyks Tė15-20 savaitėje kalėd
du sekantį sekmadienį.
J N. .Metų sutikimą. Visos vietos čiams dovanas iki gruodžio 20 d. Į Gruodžio
giau būtu auktoti šalpos reika- daug iaĮffles Kanadoje,
s vu Pranciškonu salė'e.
— Gražiai atšvęsta Marijos salėje jau išparduotos, bet yra į vaikų darželio patalpas — 46 i skaitytojai numerio negaus.
lamš per Toronto Šalpos Fondą.
tokių, kurie jau atleisti iš ■ Nv»į?š- f brik"s Welland Tu
Nekalto Prasidėjimo šventė, ku- likę dar kiek neužimtų vietų Delaware Ave. Registracijos mo- i Pokalėdinis numeris išeis Daina ir Caritas. Aukas siusti
, ...
o .
ibes Ltd. uždarvt s •r visai nedir- .
kesčio
nebus.
i
gruodžio
29
d.,
pirmadieni,
kad
po
Carito,
iždininkę:
J.
Kau-I
darbo
'
ir
niekur
nedirba
2-n
me;
rįoje vakarinėse pamaldose or- kavinėje Vieno bilieto kaina $6.
Programą išpildys lietuvių J bent torontiškius skaitytojus naitėf 318 Indian R1, Toronto,] tai. Be to, Port Colbcrne fab-;:ba jau 4 mėnesiai, bot žada pra
ganizuotai dalyvavo Marijos Visi valgiai ir gėrimai veltui,
dėti dirbti tuojau po N aulų Mesodaliciją. Prie Aušros /“ Parapijos choro repeticija darže.io vaikučiai ir mergaitės į pasiektų dar prieš Naujus Me arba šv. Jono Kr. klebono var-i
vardo sodaliciją
tu.
Čia irgi dirba keli lietuviai.
MILNES FUEL OIL CO.
Vartų Madonos altoriaus soda-; kitą savaitę bus vieną kartą —r te-9 metų), kurie lanko sekma- j tus. Jam visokią medžiagą pra- du. 941 Dundas št. W., Toronto.
M. A. '
atstovas
lietės padėjo gėlių puokštę, o pa- ■ trečiadieni 7.30 vai. vak. Repe- dienio popietes. Scenoje vaiku- ’šome siųsti iki gruodžio 26 d..
VYTAUTAS AUŠROTAS
______ čiai galės pamatyti lengvai šo- į Smulkios žinutės į Toronto kro- j Terauto Liet. Choras “Varpas”
maldų metu priėmė šv. Komu-' tieka bus _____
bendra. _Kviečiame
sudaro
alyvos sutartis, priima užsa
pagelbėti
gražiai Į kančias bei dainuojančias “snai- įniką dar/galės patekti ir gautos pereitą šeštadienį su dideliu pa- Į kymus alyvos
nija.
* ;' naujų choristų
v
- nakčiai
krosnims įstatyti ir visų
Torontas. — Ka^edo'e is 100
sisekimu koncertavo Čikagoje ]
ir i ges
” •» ir». išgirsti
lietuviškų gięs- i pirmadienio rytą.
rūšių anglių pristatymui.
^-4-Vaikučių registraciją šešta- • pasiruošti Kalenu
•
.
■
*
r
■
v
•
_
2.
4.
•
;
parduotu
autbmObi ių 18 esą gaLaimingai grįžęs pradeda ruoš-į
mių bei eilėraščių bei pamatyti i
dieninės, liet, mokyklos eglutei i Kalėdų sezonui.
Skambinkite: LE. 5-0527
Parėmė “TŽ
.f minti D. Britan’joie ar kitur Euvykdoma sekmadieniais po pa-; — Kviečiame visus parapij ie- KG“odžione21 a. tebūnie Visų! KL.B Winnipego apylinkes tis savo 6-jų metin ų koncertui :
-įįropoie. pareiškė Kanados Fordo
kuris įvyks sausio 24 d. Prisikė- i
maldų parapijos knygyne pas čius prisidėti fantais prie sesevaldyba.
įvertindama
patarna

> Statybos technikas •prezidentas Rhys M. Sale.
V. Aušrotą.
lių naudai rengiamos loterijos, Toronto lietuvių vaikų šventė. vimus v-bos rūpesčiuose bend limo parapijos salele.
Su choru koncerte dalvvavo i
Kopenhaga. — Danija nutarė
. v " . ,
., . '
• kuri bus mūsų salėje gruodžio
A. P ET R Y L A
ruomenės reikaluose, “Tėv. Ži- :r. tnrontiėč’ąi scistai: Mašalai-i
Kalėdinė šeštad. mokyklos
Iš “Damos” veiklos
į 20 d. Kurie fantus turi paruošę
sumažinti
savo kąr nes išlaidas
Į būriams’’ prisiuntė $10 auką.
eglutė,
tė, Žemelytė, Januška ir Veri-i Atlieku įvairius braižymo darbus.
Lapkričio 30 d. įvyko dainie-1j ar car juos ruošia, prašom pa*, kuriai programą ruošia mokyk-i Nuoširdžiai dėkojame.
į ir panaikinti du pulkus kariūo-.
Į kai. is.
'
25 SILVER AVE., TORONTO 3
čių paskutinis Šiais metais susi į skubėta, nes laiko liko labai nė-.]os vedėjas Gustainis, numatyta!
■ menės, kelias oro eskadras ir
•
“TŽ” leidėjai
TN. LE. 3-4007
rinkimas, kurį priėmė p.p. Kai-l. dauSJ ’ kelis karo laivus.
-gruodžio 28 d., 4 vai. p.p. Prisi-į '
.
. .
,i Emilija Juškienė, gyv. 173;
Susiorganizavo
lietuviai
Westminster
Ave.,
po
sunkesnės
Į
,
rięnė ir Kybartienė. Svarbiau-— Visi parapijiečiai maloniai Į kėlimo salėje. Mokestis vaikų
sias susirinkimo punktas buvo j kviečiami dalyvauti Marijos ap-; dovanoms pirkti nustatytas $1
.. .
operacijos šv. Juozapo ligoninė-i
TAUPYK, SKOLINKIS
paskirstymas pinigų K a 1 ė d ų ; sj.reiskimo Šiluvoje 350 metų pa- • vienam vaikui, $2 dviems vai- Praėjusi sestadienĮ dr. A. Va-: je §jek tiek pagerėjusi, dabar ;
savo kredito kooperatyve “LIT A S ”
švenčių proga mūsų seneliams minėjime, kuris bus šį- sekma- kanis. Šeimos su daugiau, kaip ladkos bute susirinko imponuo- ygi blogiau jaučiasi ir yra cfy-!
priežiūroje namuose.
;
bei bgonims Vokietijoje. Turi- dieni, 3 vai. p.p. Toronto kated-: dviem vaikais, temoka $2. Tė- jantis skaičius med. gydytojų su
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
šeimomis,
gyvenančių
.
Toronte
v
!
me 94 senelius prieglauaose bei roje. gus pamokslas ir palaimi-1 vai, negalį užmokėti už vaikų
duodamos bet kokiam geram tikslui.
_
i
21 šeimą, kurių tarpe yra net po j n-;mag
Sakramentu. Muzi-; dovanas dėl vargo ar nedarbo, ir Hamiltone.Vieni iš jų jau ga- . . ..1O~- v’esoji cibhoteka
vę teises verstis praktika, kiti
nauJų Letuvis.ių .<nygų: ‘
“LITAS" veikia sekmadieniais 114 vai. p. p. Aušros Vartų
» kelis ligonis. Peržiūrėjus uždo kinėje programoje girdėsime ir nuo šio mokesčio atleidžiami.
atlieka
staža,
įsigyja
specialyį
DBabicko
Gintaro
krantas,
K.
;
parapijos salėje. Banko kambaryje.
sąmatą, su liūdesiu teko konšta-|jq
konšta- jmUZ 2.
2 Nomeiką, kuris vargoTėvų komitetas prašo užrašyti
Barėno •ySauja
derliaus,
Lietuvių
j
bes.
laiko
egzaminus
ir
t.t
įBareno
,
ii•
-« 4 i
r . * | Pirm. A. Nurkejiūnas. RA. 7-3120.
tuoti, kad turimų pinigų^neuž- Į najs išpildys M. Duprė ‘’Kančių vaikus eglutei nedelsiant pas
Ved. D. Jurkus. PO. 7-4280’
Pobūvis
praėjo
labai
jaukioj
ĘnciKiopedijos
14
tomų,
J.
'Vai;
tenka kiekvienam nė po $2 nu- [simfoniją”
komiteto narį, ar jo įgaliotinį,
čeliūno Žymieji karo vadai, S. j
nuotaikoj
vaišinantis pp. Valadsiųsti. Tie $2 gal ir ne didelė pa- L _ KLK‘ Motenj D-jos PrisiL kuris budės abiejose parapijose (7
uotaiKoJ vaisinantis
vs
neo skanw,
___ paruostais
cu.wwvw.j valVBUk_ Daukanto Budas senovės lieturate, tačiau ..pats. laktas, kad
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sės. Kviečiamos visos moterys,:
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h,,aro famine hJi iiniallt 'vpsč tos. kurios nori pasigilinti ; Lietuvių Akcinė Bendrovė
4-9 vai. vak. Tel. EM. 6-0091.
24 vai. atidaryta vaistinė
šiam bazarui fantus bei pinigus, r • ,
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Mohawk
Furniture
Inž.
Ignas
Tamošiūnas
persi

Lėšų sudarymas kiekvienais ma,st0 Poruosimo pagrmduose.
Išnuomojami 3 kamb. ir virtuvė ll-me
kėlė į Detroitą. Jis pats ten bu augšte arba 2 kamb. ir virtuvė su bal
2448 Danforth Ave.
THE CHEMIST SHOP
metais sunkėja.
Parengimai
su!
p
are
nikime
seselių
loteriją
... ,. . .v, 7, . .
-------------- —
------ j-z iši pirmadienį atidarė naujai at vo išvykęs ir pradėjo dirbti kiek dais suaugusių šeimai. Yra garažas.
Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
rišti su didėlėmis išlaidomis ir
Pati paprasčiausia labdarybė; remontuotą krautuvę. Patalpos anksčiau, bet ponia su dukrele Bloor-Symington rajone. Tel. LE.2-6922.
Vattsai pagal receptus paruošiami ir pateikiami.
« .
atneša nedaug pelno. Ieškome ;— atiduoti ką nors, kas mums padidintos dvigubai — apie 10,- buvo likusi dar Toronte, kol bu
Išnuomojamas butas 3 arba 2 kamba
kitu kelių ir prašome visus ne-’pa^įems nereikalinga. Mielos na- 000 kv. pėdų ploto, nauja vitri vo parduotąsmajnas2753 DUNDAS ST. W
2
BLOKAI
J
RYTUS
NUO
KEELE.
šešta riai ir virtuvė, be baldų. 62 Kenneth
VIENINTELĖ Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vats- ■
ątsisa.cyti padėti dainietėms ar mų šeimininkės prašomos per na, naujai išdekoruotos sienos, dienį išvyko visi.
Are. Tel. RO. 9-5866.
tus į namus betkuriuo metu dieną ar naktį. Receptai išpildomi visas 24 vai. I
tai tentus renkančioms ar plati- ■ žiūrė’i savo spintas ir stalčius, lubos ir grindys, naujas apšvie
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bardažų, kelių, sq- I
Išnuomojami 2 komb. ir virtuvė ll-me
nančioms bilietus loterijoms bei j Be abe o ten atsiras kas nors timas. Visas perstatymas ir de-. _ Iš Lenkijos
- „ atvyko
. .- , pas
-... broli į augšte, be baldu. 251 Shaw St. Telef.
narių J r sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo- B
parengimams. Dainietės šiam i nenaudojamo, bet tinkamo N.P. koravimas kainavo apie $20.000. j Torontą p. Vyšniauskaite.
damos svarstykles, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun- id
LE. 1-4169.
tikslui mielai aukoja savo lais- j Seselių loterijai
čicme
vaistus į Europa. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, k i r* fl
Manoma, kad bus viena iš gra- Iš Lenkijos prieš kelias savai- Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė
minų,
mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syruoą nuo kosulio ir 1.1. I
valaikį ir, pagal išgales, priside-J Fantus prašom nešti N.P. Se žiausių krautuvių Danforth avė. tesc atvyko Viktorija PurvinieDundas - Brock rajone, galima su ma
Greitai išpildome užsakymus ir paštu į provincija. Turime visus tarptauti- I
da pinigais. Visi gauti pinigai esiė->is — 46 Delaware Ave., ar- Lietuviu. visuomenei patartina nė. Iš Lietuvos į Lenkiją buvo žu vaiku. Tel. LE. 5-2990.
nius vaistus
? •
V
9
eina grynai šalpos reikalams ir ca Prisikėlimo Par. klebonijon. aplankyti šią lietuvišką preky- išvykusi tik prieš 8 mėnesius, j
RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9’7271 I
butas 3 ar 4 kambarių
jokiom kitom išlaidom nenau-.
bą ir pasinaudoti jos patarnavi- į Apsigyveno Toronte pas savo ' irIšnuomojamas
virtuvės,
be
baldų,
pageidaujama
su

dojami.
’ Į Susižeidė. Henrikas Buračas, mais.
4B
Vaistai yra mūsų biznis — mūsų vienintelis b«zn?s.
S Q
1 seserį.
augę. Yra garažas. High Park rajone,
Sausio 17 d. rengiam šokių nuėjęs pas savo draugą, norėjo
207 Quebec Ave.
vakarą Prisikėlimo parapijos sa-. išbandyti karinį šautuvą, kurs
Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir
iėje, ‘į kurį kviečiam visus iš pasirodė užtaisytas ir per neat’ virtuvės, II auggšte, be baldų ir 2 kam
anksto.
,
sargumą išsišovė sunkiai sužeisPADĖKA p. PRANUI BARAUSKUI
bariai II! ouašte su baldais. 153 Dela“Dainos" metinis susirinkimas, damas jaunuolio galvą. Ligonis
i wore Avc. Tel. LE. 6-9022.
Įvyks sausio 4 d. pas p. Lapai- (paguldytas Western • ligoninėje
REAL ESTATE
Įvykus mūsų B-vėje vagystei su įsilaužimu, Tamsta,
KAS VAŽIUOJA J ČIKAGĄ gruodžio 24tienę — 278 Ellis Ave.
J.E. ir yra atgavęs sąmonę.
28 d.d. ir norėtu priimti vieno kde'vi,
kaip draudimo agentas, visus draudimo reikalus sutvar1611 Blour St. W. - * Torontą, Ont.
SHUMMMHMMUHUUinBHnaKnaEUVnMHaUHUMHMMr
proiou skambinti vakarais telef. RO.
6-2845.
Galiu
padėti
vairuoti.
Kanados, Ontario ir Toronto.Real Estate Boards narys
kėtė ir greitai ir labai tvarkingai: mes gavome atlyginimą
Inžinieriui S. VAITIEKŪNUI ir jo šeimai,
PARDUODAMAS šaldytuvas, elektrinė
už išneštas prekes visoje pilnumoje ir tai per trumpą lai
plyta
4 vietų, chrominis virtuvės setas,
jo tėvui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia Inži
Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2634
mašina Ford 1955 m. Fairline, važiuoto
ką. Įvertindami Jūsų pastangas, reiškiame Jums viešą pa
nierių ir Architektų Sąjungos Toronto skyriaus valdybos
18.000 mvlių labai gerame stovyje. Tel.
Vakarais H U. 9-1543
nariai —
RO.
2-9360.
dėką
V. Balsys,
“Hardware” krautuvė
MEDŽIO DROŽINIAI lietuvių liaudies
J. Sližys,
Su tikra pagarba
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame
motyvais gražiausia dovano šv. Kalėdų
A. Šalkauskis.
proga. Skambinti RO. 9-7044.
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.00) visa
EH0
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti.$20.000. Ba
LITON OF CANADA
lansui vienas atviras morgičius.
DIREKCIJA.
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AL GARBENS

A. A. PRANUI VAITIEKŪNUI minis,

didžio liūdesio valandoje dukrai Julijai, sūnums — Petrui

su Šeima ir dipl. inž. Stasiui su šeima gilią užuojautą
reiškia —

'

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn.

D. B. Baranauskai.

Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

B A I TIC MOVUS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis
rf^tone-iomK Vfcot vežama*
•>
droMStas. Važiuojam kat sovartf j Montreolj, Londono, Windsor^, Hamilton^
North Bov, Sudbury ir k»h»r.
30 DEWSON ST.
TEL 1X4-1403
TORONTO

Triplcksas su balkonais
$36.000. įmokėti $10.000. Modemiškas pastatas, siaurės rijone,
tarp gerų rezidenc. namų. Moderniškas, privatus įvažiavimas.
Dupleksas High Park rajone.
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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