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Nr. 4 (472) TORONTO, Ontario, 1959 nu sausio (January) mėn. 22 d.

Siu melu sukaktis
Pereitais metais daug kalbėjom eapie visokias sukaktis. Vie

nos jų ‘buvo iš religinio, kitos iš valstybinio, trečios iš kultūrinio 
bei tautinio gyvenimo. Vienas žadėjome paminėti iškilmingiau, 
palikti ką nors atmintino, dėl kitų didelių užsimojimų neskelbė
me, o paminėjome visas maždaug vienodai — įprasto pobūdžio 
ąkademijomis salėse bei straipsniais spaudoje. Neatsirado nieko 
monumentalesnio. Užsimojimai nebuvo tęsėti.

Nesinorėtų, kad ir šių metų sukaktis tik taip tebūtų atžyjnė- 
ta. Šiemet juk sueis 20 metų nuo pastarojo baisiojo karo pradžios. 
20 metų nuo pradžios karo, kurio pasekmes dar ir šiandien pa
saulis tebejaučia, kurio aukomis tapo daugiau pusės milijono lie
tuvių, kuris sužlugdė Lietuvos valstybinį gyvenimą ir tautą pa
vertė Rusijos verge. Teisybė 1939 m. rugsėjo 1 d. Lietuva karo 
audros nepajuto, bet dar savaitę prieš tai ji buvo Berlyno par
duota Maskvai. Lietuvių tauta gyveno kurį metą dar nežinoda
ma, bet plėšrusis' žvėris jau buvo ištiesęs savo nagus ir tik laukė 
patogaus momento suleisti juos Į tautos kūną.

Šių metų rugsėjo 1 d- visas pasaulis prisimins karo pradžią. 
Bet ar be mūsų bus kas iškelia gėdingąjį Ribbentropo - Molotovo 
paktą, sutartį, kurią sudarė du grobuonys, tiesa, abu galvodami 
apie kito pražūtį, bet nei vienam negalvonjant apie niekšybę 
daromą kitiems? Šitą dviejų diktatorių susitarimą iškelti viešu
mon yra mūsų ir visų pabaltiečių reikalas. Tada, kai bus smer
kiamas karą pradėjęs Hitleris, kai, gal būt, bus keliama į padan
ges Vakarų - Rytų draugystė, privedusi prie pergalės, mes turi
me priminti pasauliui, kad kaip tik Ribbentropo - Molotovo pak
tas įgalino Hitlerį karą pradėti ir kad už paramą nacistinei Vo
kietijai prieš vakariečius, Hitleris sovietams užmokėjo Pabaltijo, 
Ukrainos ir Moldavijos žemėmis. Priminti tą pasauliui kitos to
kios puikios progos negreit tesulauksime, tad turime ją išnaudoti.

Laiko dar yra daugiau kaip 8 mėnesiai. Bet laukti iki pas- 
- kutinių dienų negalima. Reikia palengva ir rimtai tam pasiruoš

ti. O svarbiausia reikia pirmiausia išsiaiškinti dėl anų įvykių 
priminimo pasauliui būdo ir kas turi tai padaryti? Be abejonės, 
pirmiausia tai bus koks leidinėlis ar gal eilė gerai paruoštų intri
guojančių strąipsnių į svetimą spaudą. Paruošti tai galėtų daug 
kas, bet tiksliausia būtų tą padaryti bendromis jėgomis su kitais 
pabaltiečiais, o kaiką gal net ir su lenkais. Visos tautybės kartu 
tokio leidinėlio galėtų išplatinti bent 20-25 tūkstančius ar ir 
daugiau egzempliorių. Atrodo, kad geriausiai dėl to galėtų su
sitarti mišriosios organizacijos, kaip Pavergtosios Jungtinės Tau
tos, Pabaltiečių Federacija ir pap. Būtų gera, kąd jos jau neužilgo 
paįcelKtų;k|*ĘW!‘i^faitiž^RSiatb padaryti.- ' i

Kuriuo keliu ?
Iš pasaulio metropolio teko 

stebėti lietuviškosios organizuo
tos išeivijos pastarojo meto “pro 
testų” politiką. Vadai, užuot iš
siaiškinę erdvių amžiui ir nau
jajai Sov. Sąjungos - JAV dip
lomatijai tinkamą lietuvišką 
politiką, reiškė tik protestus. 
Protestavo dėl “Amerikos Bal
so” linijos, dėl Vatikano pastan
gų palengvinti tikinčiųjų padė
tį anapus gel. uždangos, dabar 
— dėl “US Army” leidimo nau
doti “darbo batalijonuose” Eu
ropoje sovietinių respublikų vė
lia vas(!).

Jei 1953 m. sveikinančius su' 
“išlaisvinimo” politika “Draugo” 
ir “Naujienų” redaktorius, kal
bėjusius ALTo vardu, priėmė 
pats “Išlaisvintojas - Preziden
tas”, tai dabar protestuojančius 
jau tepriėmė tik penktas iš vir
šaus, priminęs, kad pasitraukus 
min. Dulles visko gali būti!

, ALMAUS, 
mūsų bendrabarbio Niujorke

nei tikėjosi, Savo ruožtu, buvo 
paveiktas daugiau nei Maskva 
laukė. Imponąvb jo sugebėjimas 
pžgauti “amerikoniško gyveni
mo būdą”, užsimojimas daryti 
tai, ką; diktuoją dabartis; užmirš
ti ir atsisakyti kas buvo, prag
matiškai spręsti komplikuočiau- 
sias politines problemas po to, 
kai visi bandymai tartis laikan
tis “savųjų tiesų” tegalėjo iš
vesti tik į visūotinį (Lietuvos— 
pirmoj eilėj) Sunaikinimą.

Niujorke, daugiausia jaunes
nioji šviesuomenė, gyvai komen
tavo Amerikos Žydų Tarybos 
sugebėjimą vi^tu pas Mikojaną 
be dolerio išlaidų Sov. Sąjungos 
žydų bylą iškifti viso pasaulio 
akivaizdoj. Žydai bandę patys 
pamatyti Mikojaną be paskirto 
pasimatymo, bet nebuvo* prileis-

Vatikano žygį ultrašovinistiš- ^i. Tada kiti kreipėsi į buv. se
ka “Laisvoji Lietuva” aiškino natorių Lehmaųą, žinomą anti- 
priešų lenkų” sąmokslu, o “Po- • totalitaristą. Su juo jie buvo be--

^Savaitės įvykiai
mą, be tarpininkų, spekuliantų Į 
ir reklamininkų, konkuruoti su 
kapitalistine amerikoniškąja sis
tema. Valstybės Departamento 
Rytų - Vakarų ryšių skyrius ir 
toliau skelbė, kad “ryšys” tarp 
S. Sąj. - JAV augsiąs dienomis; 
jokių naujienų nebūsią, iki “ne
pasikeis sekretorius”, dėl pastan
gų užmegzti JAV-LTSR lietuvių 
kultūrinius ryšius. Paaiškinime 
šiam korespondentui skyriaus 
direktorius pareiškė nuomonę, 
jog iniciatyva tegalinti išeiti tik 
iš sovietų(!). Pasiteiravus gi So
vietu ambasodj Vašingtone, pa
reikšta, kad ikišiol iš Vilniaus 
jokių žinių tuo reikalu neturi
ma ir kad tai yra LTSR vyriau
sybės kompetencija. Tuo tarpu 
tiek JAV piliečių lietuvių, tiek 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vadovai tebelaikė, kad “ry
šys” su tauta sovietinėj sistemoj 
“teisiškai” negalimas. Kitiems 
tai priminė senosios caristinės iš projektą pavadino kvailu, pri- 
eivijos pasirinktą kelią, kuri be- j durdamas, kad dviejų Vokieti- 
laukdama “išlaisvinimo” stebuk- ; jų buvimas būsiąs neramumo 
lo pasiliko akligatvyje ir išny- židinys, kurstąs Rytus prieš Va- 
:zo. o jos jaunosios kartos ištir- karus. Esą Vokietija turinti būti

Taikos sutartis su Vokietija liko pajudinta Vašingtone ir kitose 
sostinėse, kurioms buvo skirtas sovietų pasiūlymas. Apie ją dau
giausia sukosi ir A. Mikojaiio pastangos Vašingtone, kur jis įteikė 
ir patį projektą. Jame remiamasi 1954 m. Molotovo pasiūlymias, 
pateiktais keturių didžiųjų konferencijai Berlyne. Esą taikos su
tartis sudarytina su V. ir R. Vokietija reikąlaujant, kad jos atsisa
kytų panaudoti jė£ą siekdamos suvienijimo; abiem Vokietijom , 
teikti šia linkme pagalbą; kol bus pasiekta suvienijimo, Berlyną 
palikti laišvu, demilitarizuotu miestu; visos svetimų kraštų įgu
los turi būti atitrauktos per 12 mėn.; Vokietija turi pasitraukti iš 
Atlanto S-gos, Varšuvos S-gos ir •—7--------------------------------------
V. Europos Unijos; ji gali ^urė- šią dalį grąžinsią Egiptui. Be to, 
ti savo karines pajėgas, bet be Egiptas sutikęs išimti iš sekvest- 
atominių giriklų. Apie Karaliau- racijos 378 bjritų firmas, kurių 
čiaus sritį,, bent kiek matyti iš ‘
spaudos, neužsimenama.

Kancleris Adenaueris šį pro
jektą pavadino brutaliu, nenu
matančiu Vokietijos suvieniji
mo būdų. Be to, taikos sutartis 
galinti būti sudaryta tiktai su vi
so krašto rinkta vyriausybe. JA 
V-bių užsienio r. min. Dulles tą

turtas siekiąs 5Q.OOQ.OOO sv. - 
Nepriklausomybė B. Kongui 
Belgų Kongas ikišiol buvo lai

komas pavyzdinga kolonija, ne
kelianti revoliucijos. Nepriklau
somybės vėjai, sujudinę prancū
zų ir britų kolonijas, palietė pa
galiau ir Belgų Kongą. Jo sosti
nėj Leopoldvilėj įvyko riaušės, 
per kurias žuvo 42, sužeista 250 
asmenų. Riaušininkai naikino įs
taigas. misijų stotis ir kt. Po po
ros dienų, tvarka buvo atstatyta, 
tačiau Belgijos vyriausybė tuo
jau paskelbė reformas, vedan
čias 13 mil. gyventojų koloniją į 
nepriklausomą gyvenimą. Nu
matyti rinkimai į 135 sričių sa- 

čiau jis prasitarė, kad JAV yra j vivaldybes, kurios 1950 m. suda-
■ rysiančios 6 provincijas. Po to 

pareigūnais vokie- ' būsianti išrinkta krašto taryba

riaus, kuri būsianti parlamento

totalitaristą. Su juo jie buvo be-- 
matant priimti; o pasikalbėji
mas paskelbtas pasauliui. Vė
liau jie Įteikė Mikojanui memo- po “katile”.

SUĖMĖ REDAKTORIŲ _______ _________ ____
Lenkijoj suimats kun. Mario sjmu esanti lanksti. Jau ’ anks-

!•___ ____________ !_• UTT________ P . . . • « —

įvairiose spaudos konferencijo-į nio dvisavaitraščio redaktorius, nusiteikusios kalbėtis ir su R.
se. Deja, Niujorke labai apgai- Į Jis kaltinamas nelegaliu laikraš- < Vokietijos _______ ___ _ ________
testavome, kad ir čia nei “Drau-.čio leidimu, valdžios pareigūnų • čiais kaip sovietų valdžios agen- prie Belgijos skirto gūbernato- 
go”, nei “LAIC”. redaktoriai, nei i papirkimu ir devizų taisyklių i tais, jei sovietai perleistų R.Ber- L-K L™* ---- 1------
jų korespondeiftai nepasirodė. 1 nesilaikymu. Byla bus nagrinė- į lyno * vaidymą vokiečiams; da- • užuomazga.
Klausimas: Kąda JAV piliečiai jama sausio 19 d. Su juo bus tei- j bar gį jįs pareiškė, kad vakarie-Į Tebešaudo priešus.
galės lankyti Lietuvą? Kas kai- siami 17 valdžios pareigūnų, jų: įįy palaikorhas siūlymas suvie- į Kubos sukilėliai paėmė val- 

jyengrų pabėgėliu demonstraiijos įtintinas dėl Sfįjjptų Sąjungos - J tarpe «
jo diplomato talentui rriažaTken- Xietu^os itepūc^^ib sutartieS su- taigos

“L . _
lish American Journal” informa
vo iš Varšuvos, kad ten “neofi
cialūs katalikų sluogsniai” džiū
gavę, jog kardinolui galiausiai 
pasisekę pralaužti Pijaus XII 
vokiškųjų patarėjų “nesimpa
tingą lenkams” liniją! Kardinolo 
linijai — neerzinfi komunistų, 
bet konsoliduoti tai, kas laimėta, 
— esą popiežiaus Jono XXIII 
buvo pritarta.

Neišnaudota proga x • 
Mikojanas ir šią savaitę nu

stelbė viską ir visus. “Horthistų”

kė. Atrodo, jis atsiekė daugiau

KAS NAUJO KANADOJE7
Laisvųjų tautii Credo turėtų Įmai esą nepatarnauja teisingai! Alkoholikams gydyti išrastas 

būti sudarytas ir paskelbtas yį- j Vengrijos kovai. Visdėto, sako! naujas vaistas Temposil. Jis yra 
sam pasauliui — pareiškė min. i laikraštis, demonstracijos prieš-panašus i danų vaistą Antabuse, 
pirm. J. Diefenbaker, priimda-!Mikojaną nėra smerktinos, nes:bet sukelia mažiau nemalonaus 
mas Toronto un-to teisių garbės Jis 1956 m. Budapešte atliko iš- I jausmo. Paėmus Temposil table- 
daktaro diplomą. Esą tokia dė-: daviko vaidmenį: vieną ranka Į čių ir išgėrus vieną ar pusantros 
klaracija Įgalintų laisvąsias tau-! derėjosi su sukilėliais, kita ren-Į uncijos degtinės, po 15-30 min. 
tas ryžtis bendram frontui su-.:gė klastingą Vengrijos užpuoli-Įima kaisti veidas, paskui visa 
darant geresnes ūkines sąlygas, j mą 
keliant žmogaus asmens vertę,! 
lygybę, toleranciją, minties, žo- ■

1

'viršutinė kūno dalis, atsiranda 
, baimės jausmas ir tai trunka ke- 

~ ... . ... i Ateiviai parūpina darbo Kai-i lėtą valandų. Tai verčia alko-
džio, organizacijos ir religijos. ųg^os gyventojams — pareiškė holiką susilaikyti nuo gėrimo.
Jaisvę. Vakarams reikia bendro’ 
idealo, kurį suprastų visi daly-, 
vaują ideologiniame kare. Žodis 
“demokratija” nebėra patrauk

lius idealas, nes yra komunistų 
deformuotas. Dabarties pasaulis 
pergyvena didelį pasikeitimą ir 
todėl reikia, kad laisvieji žmo
nės būtų pasiruošę naujam lai
kotarpiui bei naujoms sąlygoms. 
Kanadą turinti būti dvasinė pa
jėga, proporcinga savo medžia
giniams turtams. 1957 m. Kana
da turėsianti 30 mil. gyventojų 
ir būsianti pirmaeilė galybė. Ji 
respektuojama pasaulyje, nes 
vidiniame ir tarptautiniame gy
venime remiasi krikščioniškais 
principais.

- ★
Apie Lietuvą rašo Otavos dien 

' raštis “Le Droit” 13. I. 1959, Įdė
damas ISP agentūros informaci
ją apie tikybos persekiojimą 
Lietuvoje. Be kitko 'jis mini 
vysk. Matulionį, vysk. Sladke
vičių, kuriems neleidžiama eiti 
pareigų.

imigracijos min. Fairclough, kai- Antabuse sukelia apsvaigimą, 
bedama Montrealio versliniu- nuovargį, nemalonų kvapą, gal- 
kams. Pasak jos, nuo 1951 m. ! vos skausmą ir verčia vemti.
4 > • • • I 1

randumą, kad oąrvežtų Maskvai. ------—;—
Savo'ruožtu žydų informacijos SUĖMĖ REDAKTORIŲ 
žmonės, kaip ir mūšų LAIC, pa
kartotinai klausinėjo Mikojaną , Piroszynski, “Homo Dei” religi-

i n .. 1 1 1 _ T_X - 

karus. Esą Vokietija turinti būti 
, ne izoliuota, o Įjungta Į Europos 
gynimą. Visdėlto Dulles pafeiš- 

. kė, kad JAV politika šiuo klau-

Tebešaudo priešus
tintinas dėl tų Sąjungos - us masto, valy- 
laužymo? Kodėl* Karaliaučius valstybinės spaustuvės vedėjas. būdu, nors .nenurodė kokiu. X^inkii' hiivn ^sušau-
nepriskirtas Lietuvai? — galėjo Esą jų dėka kun. Piroszynski <paj teikia vilčių, kad Vokietijos dvta anie 200 Nesustojant žiau- 
būti sugestijonuoti, kad ir to- gaudavęs daugiau popierio nei ..klausimas vėl bus pradėtas stu- |rvbėms viešoii nasaulio oniniia 

ikiems žurnalistams kaip St. Piė7 j buvo leista ir spausdinęs virs dijuoti keturių didžiųjų. JAV protestuoti. Kaikurie JAV 
ža ar O. Tolišius. į 10.000 egz., t.y. virš normos. , įVjSU0menei oficialiai skelbiama, senatorial siūlė iškelti šį reikalą

Kontaktai ir konkurencija j _ T-““. ......... ^esą prez. Eisenhoweris pasakęs jlnnat Tautose Atsikirsdami sul
kilėlių vadai ėmė skelbti pareiš
kimus, esą šaudymai reikalingi 
apvalyti kraštui nuo kriminalis
tų, kurie nužudę po 20-40 asme
nų — išviso apie 20.000. Spau
džiant pasaulio opinijai, F. Cas
tro pareiškė kariniai teismai 
baigsią savo darbus per 10 die
nų. Batista paskelbė organizuo
siąs kitą sukilimą.

Argentinoje siaučia streikai. 
Buv. diktatoriaus Perono šalinin 
kai nepatenkinti prez. Frondizi 
politika. Pasinaudodami jo iš
vykimu i JAV 12 dienų, jie ban
do suparalyžuoti viso krašto ju
dėjimą. Krašto valdymas prak
tiškai pavestas karitiomenei, o 
komunistų partijos Įstaigos ir 
laikraščiai uždaryti.

nepriskirtas Lietuvai? ■
būti sugestijonuoti, kad ir to- gaudavęs daugiau popierio nei klausimas vėl bus pradėtas stu

Vis dažniau JAV-biu spaudoje į Atėnai. — 
buvo stebimasi Amerikos politi-i sloginęs derybas su Turkija 
ku drąsa kviesti sovietinę siste-! Kipro.

SOVIETAI DEPORTUOJA ŽYDUS?
Z

Besilankant JAV sovietų vi- laikėsi ir Leninas.

r- t • tio -es^ Prez- Eisenhoweris pasakęs • junat .Tautose .Atsikirsdami su-Graikai pradėjo tie- ; Mikojanui, kad JAV nesutiksian - - - .......
dėl ^įOS pasitraukti iš Berlyno. Ang

liai ir prancūzai buvo informuo
jami apie pokalbius su Mikoja- 
;nu. Jie, pasak aiškintojų, neturi 
; nieko prieš abipusius JAV - Sov.
! Sąjungos pasitarimus, kol šie

cepremjerui A. Mikojanui, žydų 1953 m. sovietų enciklopedija ■ neturį oficialios konferencijos 
vadai turėjo proogs pasikalbėti sako, ka(j žydų kultūra rūpi tik-i pobūdžio; jie tikįsi keturių di- 
su juo ir ambasadorių Menšiko- tai rabinams ir buržujams, t.y. Į džiųjų konferencijos prieš gegu- __ —_ — — J_- * - I « > n 1 , 10 . • v 1 * •vu prie dvi vai. užtrukusių pus-. sovietų priešams. Po revoliuci- 
ryčių Niujorko viešbutyje Car- LjOs es^ buvusi panaikinta tauti- 
lyle. Jiems rūpėjo žydų būklė, njy mažumų priespauda, jų tar- 
Sov. Sąjungoj, kur jų žiniomis, ■ pe jr žydų, kuriems buvusi------ ------ - j—, -j j i j v ---- - ---- ’ ue ir z.yuu, nuueins uuvubi 

1.365.000 ateivių pirko baldus Temposil pagrindą sudaro cai- jaj persekiojami ir netgi pra- į įsteigta autonominė sritis. Žy- 
bei įrengimus 248.000 butams, cium cyanamid ir yrą gamina- gabenti į jiems skirtą Biro- dangavę-laisva priėjima i betko- 
Esą jie pirkę 173.000^1ektrinių mas Niagara Falls Cyanamid of bidžano sritį. A. Mikojanas juos Rius darbus bei vietas ir akty- 

nuramino sakydamas, kad žinios vįaį prisidėję prie komunizmoar dujinių krosnių, 105.000 elek- Canada Ltd. Įmonėje, 
trinių šaldytuvų, 128.000 skal- 
biamų mašinų, 72.000 valomųjų 
siurblių, 207.000 radijo priimtu
vų, 81.000 automobilių. Be to, 
ateiviai davę darbo pramonei ne 
tik kaip vartotojai, bet ir kaip 
darbdaviai. Per pastaruosius 9 
metus jie įsteigę 2.500 verslamo- 
nių, kurių vertė siekianti $30 
mil. Jos davusios darbo 9.000 as
menų. neskaitant pačių savinin
kų. Ateivių kūrimasis pramonė
je tik prasidėjęs, nes ateiviui 
reikią bent 6-7 metų susipažinti 
su kraštų ir sutelkti lėšų. Vien 
1958 m. buvę įsteigta pusė mi
nėtų 2.500 verslamonių-. Priekaiš 
tas, kad ateiviai atimą darbą iš 
vietinių esąs neteisingas.

Studentų stipendijų fondą su
darė Quebeco prov. vyriausybė, 
paskirdama $10 mil. Atitinka
mo Įstatymo projektas yra pa
teiktas provincijos parlamentui.

apie žydų gabenimą Į Birobidža- 
ną neteisingos. ŠĮ pareiškimą 
senat. Herbert H. Lehman per
teikė ir spaudai. Visdėlto JAV 
žydų vadai Mikpjano tvirtini
mu nevisai patikėjo ir sekančią

Pagal ji, studentas gali gauti! diena iteikė jam memorandu- 
stipendiją, jeigu: yra išgyvenęs ! ma> kuriame išdėstyti priespau- 
prov. nemažiau 5 metus, negali doš faktai. Esą žydai Sov. Są- 
pradėti ar tęsti mokslo be para- į jungoj neleidžiami steigti savo 
mos, pakankamai gabus ir gero i mokyklas, istorijos kursus, dės-

žės mėnesi.
V

Britanija - Egiptas susitarė
Nuo Suezo karo 1956 m. Bri

tanijos - Egipto santykiai buvo 
nutrūkę. Tarpininkaujant pa
saulio banko pirmininkui ame
rikiečiui E. Black, britų ir egip
tiečių ūkinės delegacijos po sa
vaitę užtrukusių derybų Kaire 
susitarė pirmiausia-išlyginti pi
niginius reikalus. Nusavinus 
Suezo kanalą tvarkančios bri
tų - prancūzų b-vės turtą, britai 
užblokavo Egipto lėšas Britani
jos bankuose — 74.000.000 sv.

statybos. Tuo būdu “žydų prob
lema” Lenino ir Stalino buvusi 
išspręsta tautų lygybės pagrin
du.

Tokiu “išsprendimu” betgi ne
patenkinti nei Sov. Sąjungos, 
nei pasaulio žydai, kurie visais 
būdais beldžiasi į Kremliaus du- sterlingų. Pagal susitarimą, bri- 
ris, kur šiuo metu nebėra nei tai galėsią pasilaikyti 27.500.000 
venio žydo sv. už nusavintą turtą, o liku

V. Molotovas, dabar atstovau
jąs So v. Sąjungą išorinėje Mon
golijoje, numatytas paskirti am
basadorių Į Olandiją. Pastaro
sios sutikimas esąs gautas. Apie 
M. paskyrimą Į didesnĮ kraštą 
užsiminė ir Mikojanas. JAV.

*5

Ukrainietis advokatas J. Hna- 
tyshyn, gyv. Saskatoone, .pa
skirtas senatorių. Tai jau antras 
ukrainiečių kilmės senatorius. 
Anksčiau į senatą buvo paskir
tas W. Wall. Be to, feder. seime 
ukrainiečiai turi 6 atstovus, dar
bo min. Starr, Ontario prov. 
vyriausybėje J. Yaremko. Ukrai
niečių kilmės atstovų yra pro- amžiaus per metus išgerdavo 
vincmiuose šernuose ir keli bur- y9 galionų alk gėrimų. 15% 
mistrų pareigose. Į senatą buvo -alaus, 4% vyno ir 81% degtinės.

elgesio. Tai liečia visas augštą- I 
sias, provincijos pripažintas, 
mokyklas, išskyrus privačias 
mokyklas. Metinės stipendijos 
dydis: $500 gyvenantiems ne mo 
kyklos mieste, $300 gyv. tame 
pačiame mieste. Specialiais at
vejais proviniejos vyriausybė 
gali duoti papildomą paskolą: 
$500 metams gyvenantiems ne 

Du alkoholikai tenka 100 su-'mokyklos mieste. $200—mokyk- 
augusių Kanados gyventojų, los mieste. Stipendijos turi būti
1956 m. buvb 180.990 alkoholikų, 
t.y. 1.890 100.000 gyventojų. Tai 
dabgiau nei Danijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Čilėj, Prancūzijoj ir 
JAV. Iš* Kanados provincijų dau 
giausia alkoholikų turi B. Ko
lumbija, Ontario ir Quebecas. 
1871 m. kanadiečiai virš 15 m.

Ų19 galionų alk. gėrimų: 15%
numatytas ir lenkų 
muo, liet dėl lenkų 
projektas iširo.

nesutarimo

Vengrų laikraštis

grąžintos po dviejų metų bai
gus mokslą ir tai tik 40% su 3% 
palūkanų. Jas gali gauti ir ne
turi 21 m. amžiaus: Įstatymas 
jiems pripažįsta šiuo atveju ly
gią atsakomybę.

★★
Kanados gyventojų skaičius 

1958 m. pasiekė 17.275.000. 1957 
m. pabaigoj jų buvo 16.887.000. 
Jeigu krašto ūkio neištiks ko-

11956 m. jie išgėrė 1.51 galiono: kios nors nepramatytos nelai- 
64$% alaus, 5.5% vyno ir 30% mės, tai gyventojų skaičius 1960 

j degtinės. 1881 m. buvo 366 asme- m. vidury pasieks 18.000.000.
?! nys iš įOO.OOO apkaltinti girtuok- ♦

Hungaritn; liavimu.1913 m. — 1.199.1933 m CNR — valstybinė geležinke-
Freedom Fighter”, leidžiąnffis258, o 1955 m. — 882. New-ilių b-vė 1958 m. turėjo nuosto- 
vengrų laisvės kovotojų f ederak-J found landas, prerijų provincijos i lį — $7.970.000; metinės paja
cuos. savo yedarriajame apgai-! ir Quebecas turi mažiau girtuok mos — $56.098.000, išlaidos — 
lestauja išsišokimus prieš Mi- liavimo bylų nei kitos provinci-; $64.068.000. Didžiausią išlaidų 
kojaną, nes jie esą nesuderina- jos. Tokius duomenis pateikia į poziciją sudarė tarnautojų algų 
mi su patriotizmu nei su laisvės Toronto u-to Alcoholic Research ; pakėlimas — $9,3 mil., kuris dar 
kovotojų pasiaukojimu. Įžeidi- Foundation. nėra sumokėtas.nėra sumokėtas.

tyti gimtąja kalbą, leisti knygas 
ir laikraščius hebrajų arba iddiš 
kalba; esą žydų kultūrinės insti
tucijos panaikintos, rabinų veik
la varžoma: 3 milijonams žydų 
Sov. Sąjungoj tesą 60 rabinų. 
Prieš 10 metų esą Minsko uni
versitete žydų studentai sudarę 
11% visų studentų, o dabar jie 
baigiančiųjų tarpe tesudarą 2%. 
Tokią JAV žydų vadų taktiką 
kritikavo rabinas B. Schultz, 
Amerikos žydų prieškomunisti- 
nės lygos sekretorius.

Prisimintina, kad sovietai į t 
1928 m. buvo įsteigę žydų au-1 f 
tonominę sritį Birobidžane, bet: 
neturėjo pasisekimo. 1935 m. 35. i 
000 kv. kilometrų plote tebuvo ' 
61.000 gyv., kurių tik 14.000 žy- j 
dai. Po karo Kremlius vėl bandė ' • 
atsteigti žydų respubliką ir pa-: 
daryti naują Palestiną, bet ir vėl 
nerado žydų pritarimo. Tada so
vietai grįžo prie asimiliacijos po
litikos. Pvz. 1955 m. Vakarai pa
tyrė, kad 1§51 m., daugybė žydų 
kultūrininkų buvo deportuota, o 
26 jų sušaudyti. Revoliucijos pra 
džioje žydai turėio didelę įtaką 
viršūnėse, bet vėliau ji sunyko f

■■■
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ir Stalinas buvo nuomonės, kad Moderniausias pasaulyje aerodromas pradedamas statyti Maltone prie Toronto. Jo statyba at- 
vienintelė išeitis — visiškai asi- seis $20.000.000. Įvažiavimas į j j bus tuneliais, kad nesumažėtų lėktuvų naudojamas plotas. Ant 
miliuoti žydus su gyvenamo , viršaus bus aikštės helikopteriams nusileisti, kurie, numatoma, aptarnaus netolimus miestus, 
krašto žmonėmis. Tos taktikos tarp kitų ir Hamiltoną.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

GEDIMINAS GALVA TORONTO
JIE GIMĖ LIETUVIAIS IR I Neatstumkime sesių ir brolių

TOKIAIS NORI BŪTI \------------------
Ar mes bent retkarčiais prisi- —------ _ ----------- — ----- _..

Ar Kanada turi savo himną?
KCSc) Pastarųjų savaičių lai- Į klausti nuomonės, kurią giesmę 

kcrtarpyje gana daug girdėjome jie laiko tautiniu Kanados him- 
nuomonių apie tai, kuri giesmė nu? pilietybės mįnisterė Ellen 

; yjfe Kanados tautinis himnas: • Fairclough pasakė: “¥ra savo- 
Ged Save the Queen ar O Cana- tiškai- keista manyti, kad Kaną- 
da? Stiprių nuomonių tuo rei- dos tautiniu himnų būtų kuri 
kaSu pasisakė politikai, patriotai kita giesmė, o ne God Save the 
ir pagaliau eiliniai piliečiai. m*——»

Je šitas klausimas yra neaiš
kus daliai naujųjų kanadiečių, 
kurie neseniai yra atvykę iš kitų 
kraštų — nenusiminkite. Himnų 

’klausimas yra painus ir dauge
liui asmenų, kurie Kanadoje gi- 
m£ '. , * -

IŠ pirmo požiūrio atrodo, kad 
God Save the Queen yra dau- 
giau mėgstamas tų kanadiečių,

.no varžybos sudaro pavojų ne vybiniai 
tik finansų 4r ūkio srityje. Žy
miai didesnis pavojus gręsia ka-, 
fO metu, kai modernieji ginklai,! reišl
ų tarpe raketos, gali būti pa- __

naudotos ištisiems miestams nu- Journal laidoje. D. W. W

s apibendrini 
k patilgslin 

ižio mėn.

prašančių pagalbos, nes jie gimė 
__ _____ _______ _________ lietuviais ir-tik tokiais nori būti. 

----------  F— mename seses'ir brolius, kurie > Kas norėtų asmeniškai pasiųs- 
ūsų karinės pajėgos liku- turi tempti sunkią naštą dvigubo ti kuriai šeimai siuntinėlį pra- 
egalės nušluoti esminių pavergėjo? Tai Suvalkų, Puns- šome kreiptis į J. Dambarą —

Queen”. ; ; : < '
Valdžios pajamų ministeris 

George Nowland pasisakė maž
daug taip pat ir dar pridėjo: “O 
Canada yra graži tautinė gies
mė, bet ne tautinis himnas”. Ki
tą vertus karo pramonės minis-; 
teris Raymond O’Hurley pasisa
kė, kad God Save the Queeh 
prancūziškai kalbančių kanadie- 

. ~ - vių nėra laikomis tautiniu .biin>-
kurie tebejaučia stiprius rysiąs federalinių mūris-

guojamas tų; kurie nori pabrėž-

šluoti ir kraštams sunaikinti.
1958 m. lapkričio 14 d. N. S. 

Chruščiovas nurodė karo akade
miją baigusiems: “Nūnai užten
ka paspausti mygtuką sunaikin
ti ne tik aerodromus, susisieki
mo mazgus, bet ištisus miestus 
ir kraštus“.

Kita proga tvirtino, kad Tur
kija galinti būti sunaikinta per 
Jheną dieną. Jis užtikrino, kad 
vakarų pasieniuose esą paruoš- 
tyje tūkstančiai raketų.

1958 m. pabaigoje JAV sen. H. 
M. Humphrey lankėsi Maskvoj e. 
Nikita jam dėstė, jog Rusija tu
rinti milžinus ratcetas, lekian
čias 14.000 km. — 8.700 mylių. 
Kita proga aiškino, kad Rusija 
airmti būdus iššauti po šešias 
raketas iš karto. Jos galinčios 

anaudotos taikiniams užbūti
Ištikrįjų gi nė viena ik 4mgš-f200 - 1.2W mylių.

F nacionalizmą. Bet .pažymėtų giesmių nėra ofi<
cialus Kanados himnas. Nei The 
Queen nei O Canada nei kuri k£-/ 
ta giesmė nėra įstatymu ’ nusta
tytas Kanados himnas.

God Save the Queen <arba 
God Save the King) yra labai 
senas tautinis himnas. Manoma, 
kad jis kilęs iš tautosakos, o jau; 
1745 m. formaliai surašytas iri 
formaliai pripažintas Didžiosios 
Britanijos himnu. Dar platesnės 
prasmės negu žodžiai turėjo šio 
himno muzika. Toji pati muzika 
buvo vartojama Vokietįjos him
nui, o taip pat Švencarijbs ir. Da
nijos tautiniams himnams. Šio
ji pati muzika, tik su kitais žo
džiais, ganą ilgą laiką buvo ne
oficialus JAV himnas (My 
Country, Tis of Thee). Dabarti
nis 'JAV himnas oficialiai įves
tas tik 1931 -m.

Kanadoje 1942 m. himnų klau 
Simas buvo Skeltas pirm, kart,

ministeris pirmininkas Macken
zie King "buvo viešai -paklaustas, 
kuri giesmė jo nuomone yra. 
Kanados himnas. Jis atsakė: “Vi
siškai teisinga tęsti tai, kas jau; 
pasidarė Kanados tradicija — 
laikyti God Save the Queen ir; 
O Canada lygios'Steffes mūsų 
tautiniais hminais”.

Tai, berods, yra geriausia 
diplomatinė išeitas iš painaus 
klausimo, bent tuo tarpu. Sun- j ___ _______
ku patikėti, kad artimoje ateity i er’s Digest laidoje gen. C. Le-r 
atsirastų Kanados vyriausybė, - May taria: “Aš netikiu, kad ru- 
kuri imtųsi paskelbti vieną išjų sai turi didelį skaičių tarpkon^ 

sukeltų krašte audrą.
Taigi abi giesmės yra gražios 

ir patriotinės. Geriausia naudoti 
jas abi — giedoti ar groti O Ca
nada viešųjų iškilmių pradžioje,; 
o God Save the Queen pabai- 
goje- - _______________

nai aiškus. 'Štai sakysime kon
servatoriai savo rinkiminėse 
kompanijose visad labai links
niavo kanadišfcąjį nacionalizmą. 
Nežiūrint to, šiuo metu tos par
tijos. augšti atstovai pasisako 
daugiau už God Save the Queen. 
’ Šitoji painiava nėra nauja. Ji 
visad daugiau ar mažiau buvo. 
Nauja dabar yra tai, kad nuo
monių pasikeitimas tuo reikalu 
yra įgavęs tam tikro karščio, ku
rio anksčiau nėra buvę. Nėra 
anksčiau tas klausimas įgavęs ir 
tokio plataus atgarsio.
- Kaip girdėjome, Toronte vie
na patriotinė organizacija—The 
Native Sons of Canada — suruo- , 
šė metinius pietus ir pakvietė 
savivaldybės atstovus juose da
lyvauti. Kai paaiškėjo, kad po
kylio pradžioje bus grojama ne 
God Save the Queen, bet O Ca
nada, trys ten buvę miesto kont
rolieriai apleido salę protesto 
žehklan.

Toji pati patriotinė organiza
cija išėjo ir su kita vieša de
monstracija. Didžiulio stadijono 
Toronte, vadinamo the Maple 
Lief Gardens, vadovybė yra la
bai probritiška. To dėliai visi 
stadijono parengnnai 'pradėdami 
su God Save the Queen, kaip su 
Kanados tautiniu himnu. The 
Native Sons of Canada išėjo 
prieš tai su stipriu protestu, pri
vedėsiu net prie stadijono pikie- 
tavimo. To išvadoje žinomas 
Toronto žurnalistas ir radio ko
mentatorius Gordon Sinclair, 
pats priklausąs Native Sons or
ganizacijai, turėjo pasikalbėji
mą su stadijono vadovybe. Po 
pasikalbėjimo jam buvo atšauk
tas nuolatinis nemokamas bilie-. 
tas įeiti į stadijoną.

Keletas ministerių bUvo pa-

Tegu šie pareiškimai daromi 
saviems gyventojams ir užsie
niui įtaigoti, tačiau, pasak Va
šingtono pareigūnų, jie nesą iš 
piršto išlaužti. Chruščiovas ra
ketų aptarimus papildė dar tvir- 
tihimais, kad dalis vakarietiško 
pasaulio galį būti sunaikinta ir 
Vienu mostu nušluoti amerikie
čių 'bombonešiai. Jis giriasi ir 
žymiai pranašesniais radarais, 
jiesjie du kartu greičiau pagau-
■ną taikinius už vakariečių turi
mus.

KĄ SAKO 
AMERIKIEČIAI?

• JAV visai neturinčios artimo
jo ir vidutinio nuotolio 200-1.500 
mylių raketų, o tarpkontinenti- 
nes raketas pradėsią gaminti tik 
1960 m. . . .

JAV krašto apsaugos pasekre- 
torius D. A. Quarles 1958. 1. 24 
nurodė: “Tolimųjų raketų sri
tyje rungtyniavimas tiek tiks-

federalihiame parlamente. Tada ‘tu nepirmauja”.
Balandžio 28 d. rikiuojamų 

raketų įstaigos direktorius W. 
M. Holaday taria: “Mano nuo
mone, Rusija raketų srityje ne
geresnėje padėtyje”. Veik tuo 
pat metu gen. James M. Gavin 
rašytoje knygoje “War and 
Peace in the Space Age” pami
ni: “Dabar Rusija turi tarpkon- 
tinentinių raketų, kurios gali at
likti smogiamąjį veiksmą”.

1958 m. balandžio mėn. Read-

oficialiu Kanados himnu. Tai

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą 

Lenkiją ir U.S.S.R.

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir .įvairiu kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi; 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš 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 vaistus, akordeonus, mezgimo j 

mašinas, laikrodžius, stiklui pinuti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams' 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą tr t.t.

10 4g. cukrum .. .. $12.30 20 kg. cukrum .. .. $20.05
W 4tg. taukų.............. $21.70 20 *g. taukų........ $30JW
TO k®, ryžtu...  $14.45 20 kg. vyžų ......................$24J55
TO M- tvietta......... s $30.00 20 kg. sviesta „ . .. $32.45

<į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

kitų

■ i

SfUVAMA KOJfNt MAŠINA firmos "Minervo - 122“ (medinis stoHukos 
ir kojos) jskoitont visus .mokesčius — j Europą................................. $175.00

j Aziją...?.............................  $182.00

geriau pasiusti stontini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų fa* maisto skaiti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyveną « Toronte, prašome savo sudarytus Iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bėi užsakymus reikmenims i? Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešima.

Mūsų patarnavimas greitas ir sgžinlngos.

, LIETUVIŲ ĮSTAIGA

. BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College Stn Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3998
SKYRIAI:

ąeS CnM» $t. Homihom, Om. Td. JA. 8-4486. Fonta V. AmMk

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais ntrt 9 vai

tinentinių raketų”.
Šie apibendrinti suraminimai 

mažai ką sako ir vargu JAV 
naudingi. Ar išmintingas buv. 
krašto apsaugos sekretoriaus 
Charles Wilson posakis: “Ku
riam galui reikia gyventojus 
mirtinai išgąsdinti?”.

O vjstik esama tikrai gąsdinan 
žiu balsų. Vienas jų — sen. Hen
ry M. Jackson, 1958. 1. 30 pasi
rėmęs amerikiečių saugumo 
duomenimis tvirtino: “Šiais ir 
net ateinančiais metais mūsų 
kariniai telkiniai {bazės) užjū
riuose ir visas kraštas palikti

ČESNAKAS *SVEIKA
PosHdwifcfte 'daktaro at vaistininko, 

česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kurte padeda tvarkyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adams Garlic 
Peorles yra mažos, be kva jo ir skonio 
-kapsulės, turinčios zgrynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Salicyfamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ii 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar Šiandien nusipirk iŠ vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai po 

Starts.

nurodo: *<Rusai turi T3 
tarpkontirientines raketas, 
votas branduoliniais-atominiais 
sprogmenimis”.

Sen. L. Johnson pradėjus 
svarstyti 1959-1960 m. biudžetą 
nurodė tuoj po prezidento kal
bos, kad amerikiečiai turi pa
skubomis ginkluotis, turėti grei
tesnes ir tobulesnes raketas.

SKAIČIŲ KALBA
Rimti amęrikiečių šaltiniai 

tvirtina, kad nūdienį Rusijoje 
yra pagaminta apie 20.000 rake
tų, kurių per tūkstantis’ Skirtas 
bandymams. Daugumą. sudaro 
artimojo nuotolio raketos. Ta
čiau jau prieš trejis mętus pra
dėjo gaminti 800-1.000 mylių le
kiančias raketas. Dveji mėtai 
praslinko kai ėmė "gaminti ra
ketas pasiekiančias 1.800 mylių.

Didžiausia pabaisa yra toli
mojo nuotolio — vadinamos 
tarpkohtinentinės /raketos. Jos 
gali tikslą už 5.000 mylių pa
siekti per 30 min. Bent šiuo me
tu nuo jų apsaugos neturima. 
Tiesa, kad jų gamyba sudėtinga 
ir tikslumas aoejotinas, kaip ir 
kiekvieno pradinio ginklo. “Avi
ation Week” red. R. Hotz nuro
do, kad rusai per menėsį paga
mina 15 tarpkontinentinių rake
tų. J. Alsop pateikia tikslesnius 
palyginamuosius duomenis apie 
tarpkontinentinių raketų skai
čių artimoje ateityje:
Metai: 1959 1960 1961 1962 1963 
JAV Nieko 30 70 130 130
Rusija 100 500 1.000 1.500 2.000

Prilėiskime, drauge su Penta
gono vyrais, kad šis sugretini
mas, palyginti, Rusijai yra pa
lankus. Tačiau kiti šaltiniai 
,virtiną, kad jau nūdieną Rusi-

kinta nelaukto puolimo raketo
mis. Mi 
čiai rfega . . . i___ o_#_._________ .
telkinių, tačiau dar bus pajėgios ko ir Seinų krašto lietuviai. 19 Hewitt Ave., Toronto 3, Ont., 
sunaikinti 30 ar 50 priešo mies- Jiems yra dvigubai sunkesnės ir bus tamstoms pasiųstas pra- 
tų. M’ūsų atsikirtimo naikina- j sąlygos išlikti lietuviais. O vis šančio paramos adresas. 

" • Skautų Židinys.
“DAINOS” GRUPE 

PRIMENA

moji pajėga yra sumažėjusi... i tik jie yra ištikimi Lietuvos vai- Į 
Rusų nuolatinė apsiginklavimo kai. Todėl, kad lietuviai ir nori 
pažanga, kai mes atsiliekame, jais būti, jiems yra uždaras ke- 
sudaro nepavydėtiną padėtį”, lias gauti geresnį darbą, tarny- 
Autorius daro dar toliau einan- bą bei užsidirbti geresnį duonos

radarų sekybą ir būtinybę dvi
gubai raketų panaudoti sunai
kinti Rusiją, kuri pusiau mažes
niu raketų skaičiumi galinti JA 
V-bes iš pusiausvyros išvesti.

Galima reikšti pasitenkinimą, 
kad JAV pagaliau krašto gyny
bos reikalams sukūrė vieningą 
vadovybę. Tačiau reikia ir nuo
gąstauti, jog šis milžinas daugelį 
esminių reikalų apgailėtinai lė- 

■ tai ir neatsakingai tvarko. Pas
taruoju metu Rusija perėjo į po
litinį puolimą. Jis paremtas ka
rinės pajėgos ugdymu, kuris 
verste verčia ir amerikiečius 
peržiūrėti ne tik apsiginklavimo, 
užsienio, bet ir vidaus politiką. 
Pastarojoje glūdi JAV tvirtybė 
senu įsibėgėjimu ęiekti gerbū
vio, bet ir silpnybė, kai asmeni
nio gerbūvio vožtuvas sunkiai 
aprėpia dar didesnį reikalą — 
krašto saugumą, kuris yra lais
vės laidu.

Vargu šiuo meto JAV karinio 
saugumo atsilikimas sugundys 
Rusiją pradėti karą. Ji lauks dar 
parankesnių progų. Berlyno rei
kalu ultimatumas yra vienas 
bandymų, kurio pasėkų aptartis 
kiek perankstyva. Šiandieną aiš
ku, kad ir ginklas gali būti spren 
dėju, jei kitų nuolaidų nebus su
rasta sprendžiant ne kas Berly
ną, bet visą pasaulį turi valdy
ti. šios galimybės Įpareigoja vi- 

’ sus, o ypač nūdienį Vakarų pa- 
a turinti 500 tarpkontinentinių saulio vadovą. '

raketų.
Kodėl JAV yra atsilikusios 

mokslinių tyrimų ir krašto ap
saugai skirtųjų raketų gamybo
je? Kuri priežastis šeri. L. John
son nusivylimo, kad raketų’ sri-;j 
tyje JAV nepadaryta ganėtina
pažanga?

ORO< AS
. 1958. 8. 27 JAV’ prezidentas 
pareiškė: “Dar ilgai užtruks iki 
oro laivynas nebebus reikalin- 
as. Aš esu tikras, kad saugumo 

.ntyje, turint galvoje nepapras- 
ią mūsų karinio oro laivyno pa
jėgumą, nėra jokios spragos. Jei 
.ūkia ir atsirastų ją tuojau pa
šalintų karinis oro laivynas”.

Šis pareiškimas rodo, kad JA 
V-bės raketų amžiuje, kai rusai 
vis garsiau apie galimą pavojų 
kalba, linkusios tenkintis ma
žiau tobulu ginklu. Jo sėkmin
gumas pareina įuo šių galimy
bių: sėkmės rusų raketomis su
naikinti amerikiečių karo lėk
tuvus ir amerikiečių sėkmingo 
atsikirtimo rusams smogus ra
ketomis. *

Rusai turi ganėtinai raketų 
sunaikinti amerikiečių lėktuvų 
telkinius svetur maždaug 1% 
?samo nuotolio tikslumu. Jis ga
nėtinas turint galvoje branduo- 
liniii atominių ginklų pajėgu
mą. Karo žinovai taria, kad.ra
ketomis gali būti sunaikinta žy
mi dalis amerikiečių bombone
šių svetimose žemėse.

Amerikiečiai mokslininkai ir 
karo žinovai, gen. T. R. Phillips 
žodžiais, priėjo išvados, kad ru
sų raketos sudaro visuotinę^rės. 
mę amerikiečių bombonešiams. 
T. R. Phillips (The, Reporter, 
1959. 1. 8, 12 p.)’ rašo: “Apskai
čiavimai rodo, kad moderniojo 
karo jnetu, žymi ddlis mūsų ka
rinio pajėgumo gali būti sunai-

Mrs. BELL Reader and Adviser
Patarimai biznio, vedybų, meilės 
ir kituose gyvenimo reikaluose.

Nuo 9 v&l. ryto iki 10 vai. vak. Nereikalinga iš anksto susitarti.
TeL WA. 5-7328 102 Avenue Rd.

Nwdoi atidaryta* ir Mulai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virė}u. 
isnrvtas Mua 4 vai. «yto iki 9 vai. vok. Visi matatiai kviečiami atsHankyri. 
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. B. J. IVANAUSU

Vyriškų Ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAV1ČIUS

High Park rajone
2192. DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Grupė gauna daug laiškų iš
čias išvadas aptardamas ameri- į kąsnį. Savo kailio jie nekeičia, vargstančių ir sergančių Itotu- 
kiečių raketų neganėtiną tiksc, geriau lieka prie mažesnio duo- • Europoje. Iš daugybes lais
tomą, nepakankamą technišką - nos kąsnio, bei prie suplyšusių ^ų, štai vienas iš senutės Ž., gy-

sus, o ypač nūdienį Vakarų pa

rūbų, bet nori likti ir būti tik- venančios Suvalkų trikampyje: 
rais lietuviais.

Daugelis grįžusių iš šaltojo gavus jūsų antrašą tolimoj šaly, 
Sibiro, nepajėgdami Lietuvoje drįstu prašyti jus pagalbos, nes 
įsikurti, rado jaukų prieglobs- esu prispausta didelio vargo, 
tį pas Suvalkų, Punsko ir Seinų Turėjau vieną sūnų. Prie jo gal- 
vietovės lietuvius. Jie priglau- vojau dagyventi iki mirties, bet 
džia juos ir dalinasi paskutiniu Dievas paskyrė kitaip, marti mi- 
duonos kąsniu. Savaime aišku,' rė iš padargo jau 9 metai. Liko 
visi jie laukia ir iš mūsų vieno- i berniukas Vytukas. Užauginau. . 
kios ar kitokios paramos. Mūsų 1 Jau eina i II skyrių, liko ir trys 
šventa pareiga jiems padėti. O didesni. Sūnus pagyvėno po 
sušelpti juos mes tikrai galime ' marčios mirties’ 7 metus ir mirė 
savęs neapsunkindami. Mes visi jaknų liga. Paliko mane vieną su 
turime avalynės ir rūbų, kurie savo siratomis ant didelio vargo.

Geriau aš būčiau numirus, o ne
žiūrėjus ant siratų ašarų. Vy
rausiąs Kęstutis jau 18 metų, 
jau neina mokyklon. Onutė 13 
m., Genutė 11 m., Vytukas 9 m. 
Trys .mažesni eina mokyklon. 
Labai man sunku juos aprengti 
ir apauti, nes turiu jau 76 m. ir 
nieko negaliu dirbti, reikėtų, kas 
mane globotų, bet aš turiu glo
boti 4 siratukus. Vaikai labai ge
ri, bet viskas nukrito, kas buvo 
tėvų nupirkta, o dabar kas man 
senei daryti. Brangūs Lietuviai, 
pasigailėkite manęs senos ir su
šelpkite kuom galėsite, rūbais ar 
apautuvu. O, kad Dievas duotų 
pasaulyje atrasti prietelį, kad 
sušelptų mane seną ir siratas”.

“Brangūs tautiečiai, aš E. Ž.

mums jau per maži, nemadoj ar 
pan., taip pat kiek daug išaugu
sių vaikų rūbelių. Kas mums at
rodo netinkama, nemarioje ir 
pan., tai ten Į tą visiškai nežiū
rima. Suvalkų, Punsko ir Seinų 
apylinkėse yra viskas madoje.

Taigi, mieli tautiečiai, nepa
tingėkime patikrinti savo rūbi
nes ir patuštinkime jas, o jie 
džiaugsis ir bus dėkingi, kad jų 
nepamirštame.

Pridenkime bent kiek jų kū
nus, nes jie dar gyvi ir juose 
plaka lietuviška širdis.

Visi, kurie šį bei tą turite, ma
lonėkite pristatyti į Baltic val
gyklą — 994 Dundas St. W., 
prie šv. Jono Kr. bažnyčios,------ ——------------,------------
Montrose Butchers - Grosers — | Spaudžiąs ašaras senutės ty- 
1006 Dundas St. W., ir į Margio lusis šauksmas su mažais anū- 
vaistinę ■— 408 Roncesvalles; kais, kurie lygai taip, kaip ir 
Ave. — Howard Park kampas. į mūsų vaikai nori krykštauti ir 

Kuriems ir tas sudaro sunku- džiaugtis gyvenimu, išbadėju- 
mų, paskambinkit tel. LE. 7-1781 siais veidukais nedrąsiai žiūrė- 
p. Cicėnui ir iš jūsų bus paimta, darni Į mus, laukdami pagalbos.

Nedaug jie nori, kad jų akytėse 
sužibėtų pavasariškas džiaugs
mas! Taip, skausmo pilna že
mė! Ir čia ir ten. Jei nenušluos- 
tysim visų ašarų, tai dar nereiš
kia, kad galime visai užsimerk
ti ir jų nematyti. Vienas, kitas 
doleris ar mūsų atėjimas į “Dai
nos” grupės parengimus ir bus 

' ta palaiminta ranka, kuri nu
šluostė ir nušluostys ne vienam 

;tas karčias ašaras. Tik nenusi- 
gręžkime nuo jų. ‘

Pakartotas “Bevardis”
Gražus būrys Toronto lietu

vių praėjusi sekmadienį turėjo 
malonią progą pasidžiaugti kun. 
B. Pacevičiaus “Bevardžiu”, ku
rį suvaidino Toronto scenos my
lėtojų jaunimo grupė. Veikalas, 
pasižymįs jaunuoliška dvasia ir 
giliomis idėjomis, žiūrovų tarpe 
susilaukė jautraus atgarsio. Lin
kėtina, kad darbštieji teatro va
dovai, kun. B. Pacevičius ir Step. 
Ramanauskas, ir visi mieli ak
toriai ir toliau .žygiuotų prasmin 
gu lietuviškosios scenos keliu, 
“Bevardį” parodant ir kitose ko
lonijose, ypač JAV. Pačiam gi 
scenos- būreliui atitinkamai su
siorganizuoti, save atžymint spe
cialiu vardu, savo veiklą plėsti 
platyn ir gilyn. Prie durų su
rinktos aukos paskirtos a.a. K. 
Orento antkapiui.

SPECIALUS ŽIEMOS

10 - 30% nuolaida
SALAMANDER ir kiti importuoti 

batai. Moteriški, vyriški ir 
vakiški.

PETERS SHOES 243 Danforth Ave.
Toronto Tel. HO. 3-7319

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiskomc ir kanodtŠkame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbesne taip pat vokiškai ir rusiškaL

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 

mėnesi ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
LE. 6-3545
LE. 1-8522
LE. 2-6513

L. Rickevičienė —- RO. 9-7668
H. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4612

A. Paulauskas 
O. Indrelienė 
V. S. Mastis

DĖMESIO MOTORISTAMS!

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

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

(Islington, vožiuoiont ii miesto Dundas St. W., pirmo gotvė kairėn už Kippling).
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

ŽUKLAVIMO
Ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik •

1212 DUNDAS ST. W. • TORONTO • TEL LE. 2-9547 
tie put galima užsisakyti laivam* matom bei įvairius medžioklinius footirvo*. | 

I II .................... ............................. ..... . ' I ....................... i.

OILS, LTD.
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuru-alyvos gristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

♦

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumeriai turė-: 
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį i metus.

AHieku visus augščrou išvardintus 
ddrtnrs, taip pat atlieku JvcrfHus re
monto darbus, pakeičiu dalis, tuda- 
rmi alyvos sutartis.

Darbos garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti

įimo —> yolymo* pofWfci— /
povotorį.

S. Ignotas

17 DELAWARE AVE.

W % & '■ ' * ; i
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O SKAMBĖK PER AMŽIUSMARTYNAS JANKUS
Lietuvių tauta yrą viena iš iš-'dėjo vesti kovą pravesti lietuvį . .

atstovą j vokiečių parlamentą. • tvermingiausių Europos tautų. 
Nežiūrint kurį laiką nesėkmių,1 Šimtmečiais nešusi baudžiavos

Maža garbė, jei žmogus, ga
vęs savo tautoje išsimokslinimą 
ir gerą tautinį išauklėjimą, sten-......... ......... —t---- , ——— 9.
giasi jai bent šiuo tuo atsilygin- jis nenusivylė^ nenuleido rankų į jungą ir savo kaimynų okupaci- 
ti, bet didelė garbė, jei jis savo ir pasėkoj to 1900 m. lietuvis;jas, ji vis sugebėdavo išlikti ne- 
pastangomis pasiekia tokio išsi- Smalakys buvo išrinktas į Vo- paskendusi svetimybių jūroje ir 
lavinimo ir savo tautos istorijos [kietijos reichstagą, o nuo 1903 (susidarius palankesnėm sąlygom 
ir vargų pažinimo, kad paskui: m. iki pat 1918 m. — V. Gaiga- į išsiskleisdavo pavasario žiedais, 
jai ne tik gali dirbti, bet ir pasi- laitis visą laiką buvo išrenka- Mūsų stipriausias ginklas prieš 
ryžta aukoti visą savo energiją maš į Prūsijos seimą. tautos išnaikinimą yra sugebė-
ir savo turtą. Toks buvo Marty- j I D. karo metu M. Jankus su jimas ištverti sunkiose sąlygo- 

šeima buvo deportuoti į Rusiją, se. Išeivijoje ta lietuviška savy- 
Čia būdamas jis dalyvavo 1917 bė yra pastatyta prieš sunkiau- 
m. Petrapilio lietuvių seime ir šią egzaminą. Amerikos konti- 
deklaravo Maž. Lietuvos valią nento išeiviams tos “sunkios” 
susijungti su D. Lietuva. Deja, i sąlygos’’ yra susijusios su pavo- 
toji valia didžiųjų jėgų nebuvo !jumi išnykti svetimoje jūroje, 
išklausyta, tik dalis M. Lietu-Į gi Sibiro tremtiniams didžiau- 
vos, būtent, Klaipėdos kraštas iš' sias rūpestis yra išlikti fiziškai 
Vokietijos buvo atskirtas. Kai ir nesunaikintiems. Abu pavojai 
tą kraštą teko jėga Lietuvos su- yra vienodai dideli. Nežiūrint 
verenitetui pavesti, ir čia M. daugelio ydų, kurias taip dažnai 

: apraudojame, mes visgi geriau 
atsispiriam svetimom įtakom 
nei daugelis kitų tautų.

Tur būt, geriausią lietuviškos 
ištvermės pavyzdį rasim “VAR
PO” choro veikloje. Jau šeši 
metai skamba “Varpo” dainos, 
o jo eilėse dar rasime stebėtinai 
daug pirmųjų choro steigėjų. 
Šešių metų intensyvaus darbo 
negalima pavadinti pramoga ar 
laikinu susidomėjimu. Tai vis 
lietuviškas užsispyrimas ištesėti 
pradėtam darbui. O darbas di-: 
delis ir begalo naudingas. Tik- Į 
rai galima tvirtinti, kad “Var-: 
pas” yra torontiečių kultūrinio 
gyvenimo centre. Be jo mūsų 
minėjimai nustotų savo patrauk 
lumo, o netekę “Varpo” metinių 
koncertų torontiečiai pasigestų 
vieno iš žymiausių įvykių ben
druomenės gyvenime. O ką jau 
bekalbėti apie reprezentaciją 
kitataučių akyse. Čia “Varpas” 
yra nuveikęs daugiau negu bet- 
kuris kitas lietuviškas vienetas 
Kanadoje.- Gal nėra reikalo įro-

ir pasėkoj to 1900 m. lietuvis1 jas, ji vis sugebėdavo išlikti ne- 
Smalakys buvo išrinktas į Vo- paskendusi svetimybių jūroje ir

nas Jankus. Gimęs ir augęs ger
manizuojamoje mūsų tautos da
lyje, būtent Bitėnuose, kurie ta
da priklausė Ragainės apskr. 
Gavęs vos pradž. mokyklos iš
mokslinimą, pats savo pastango
mis pasiekia to, kad paraleliai su 
nedaugeliu to meto išmokslintų 
lietuvių plėšia pavergtos tautos 
dirvonus -ir lieka, kaip reta 
žvaigždė, šviečianti mūšų tauti
nių kovų istorijoje.

M. Jankus, dar jaunas būda
mas, gerai suprato, kad ano me
to sąlygomis geriausia priemo
nė atsilaikyti nutautinimui, yra 
lietuviškas žodis, lietuviška 
mintis, todėl dar prieš “Aušros” 
pasirodymą ryžtasi leisti lietu
višką laikraštį. Pradėjus eiti 
“Aušrai”, jis aktyviai prisideda 
prie jos, rūpindamasis visais jos 
reikalais, ypač administraciniais, 
būdamas kurį laiką jos atsakin
guoju redaktoriumi. Vėliau pra
dėjus leisti “Varpą”, M. Jankus; 
ir čia dirba, kurį laiką būna jo 
administratoriumi ir atsakingu 
redaktoriumi. Sustojus ir “Var
pui”, Jankus nenuleidžia šioje 
-srityje rankų, savo iniciatyva ir 
pastangomis leidžia toliau laik
raščius, daugumoje pats juose 
rašydamas. Be laikraščių jis pa
rašo ir išleidžia visą eilę knyge
lių, dainų, kalendorių, leidžia 
maldaknyges protestantams ir 
katalikams. Beveik visi jo raštai 
buvo daugumoje tautinės sąmo-

Jankus vadovavo.
Senatvėje M. Jankus, aprūpin 

tas valdžios pensija, gyveno Bi
tėnuose kaip vaidyla saugoda
mas Rambyną ir traukdamas Į 
save savo tautos sūnus pavie
niai ir ekskursijomis, kurias jis 
vis mielai priimdavo. Deja, jis 
negalėjo čia ramiai savo gyveni
mo užbaigti. Vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą, jis turėjo 
kraustytis į Kauną. Vokiečiams 
užėmus Lietuvą, jų valdžia įsa
kė pašalinti iš Karo muziejaus 
sodelio M. Janakus biustą. Vo
kiečiams traukiantis iš Lietuvos 
M. Jankus buvo evakuotas Į Vo
kietiją. Čia pradėjo sirgti, silp
nėti ir 1946 m. gegužės 23 d. 
Flensburge mirė. Jis buvo gi
męs 1358 m. rugpiūčio 7 d.

Tai buvo didelis idealistas, di
delis lietuvis. Savo darbais Įga
vo M. Lietuvos Patriarcho var
dą ir visos tautos pagarbą.

Šiandieną, kad daugumą mū
sų doleris pavergė, o pasiauko
jimas savo tautai tapo svetimas,

lijų. Nesinori tikėti, kad choro 
puoselėjamas menas būtų nesu
prantamas platesnei visuomenei. 
Dainą lietuvis visada mylėjo, o 
tokių gerų chorų kaip “Varpas” 
nėra daug. Torontiečiai beabejo 
turi daug simpatijų “Varpui”, 
bet vien gerų norų nebeužten
ka. Mes turime ir veiksmais pa
rodyti savo prielankumą.

Džiugu išgirsti gandus, kad 
jau atsiranda asmenų, kurie 
ruošiasi ir finansiškai chorą pa
remti. Jieihs reikėtų tik palin
kėti gero vėjo. Šį savaitgalį bet
gi yra proga parodyti “Varpui” 
savo prielankumą’ ir tiems, ku
rie nesiruošia jo finansiškai 
remti. “Varpas” rengia savo me
tinį koncertą - balių. Varpiečiai 
seniai yra užkariavę mūsų sim
patijas tad išreiškime jas savo 
atsilankymu. Koncertas beabejo 
pradžiugins kiekvieną lietuviš
ką širdį, nes “Varpas” išpildys 
naujai paruoštų kūrinių, o taip

Muzikas Stasys Gailevičius
TLCh. “Varpas” vadovas.

mes torontiečiai elgiamės taip, Į pat turėsime progos išgirsti mū- 
lig šio choro gerbūvis būtų tik Įsų solistų pažibą Vaclovą Veri- 
pačių choristų reikalas. Štai Į kaitį. Gausus svečių būrys bus 
pernai jubiliejinis koncertas, moralinė parama, kuri varpie- 
nors buvo vienas iš geriausių čiams lygiai tiek pat reikalinga 
“Varpo” istorijoje, nesutraukė Į kiąp ir materialinė.
pakankamo skaičiaus klausyto- i Eug. Bubelis.

A. A. Stanislava Venclauskienė
Lygiai prieš metu Waterbury, 

Conn., JAV, mirė Stanislava 
Jakševičiūtė - Venclauskienė 
(sausio 16’d.). Apie velionę il
gesnis straipsnis yra tilpęs “Mo
ters” žurnale 1958 m. balandžio - 
birželio numeryje.

Čia tik trumpai norime pri
minti, kad velionė yra plačiai ži
noma dėl savo labdaringų dar
bų — per savo gana ilgą gyve
nimą išaugino ir išauklėjo per 
šimtą našlaičių, juos išmoksli
no ir net per 20 asmenų išleido 
Į augštuosius mokslus. A.A. St. 
Venclauskienė nuolat gyveno 
Šiauliuose, kur jos vyras K_ 
Venclauskas gana garsus advo
katas, visų dem. Lietuvos Sei
mų narys. Velionė buvo turtin
ga ir didelę savo turtų dali ji 
skyrė vargšams, daugelį iš ’jų 
padarė žmonėmis ir šviesuoliais.

A.A. Stanislava Jakševičiūtė - 
Venclauskienė gimė Šiauliuose 
1874 m. birželip-27 d. (seno stil.) , 
kur jos tėvai turėjo ūkį netoli 
geležinkelio stoties. Vėliau visas 
tas ūkis atsidūrė jau miesto cent 
re (Pagyžių Baigusi Ry
goje mergaičių gimnaziją, pra
dėjo domėtis vaidybiniu menu 
ir studijavo Rygoje ir Petrapily- 

, -. < , , ,v. - - je dramos studijose. Vėliau jikrautuvę atveze. Bažnyčios esą buvo pakviesta -

lietuviškus , reikalus; ji turėjo Isininkė, gaudama 80 rublių per', melsti/tik trūkstą tanįį~Pri ',cik ^i$oje Lietuvoje pasiekia-i tikimas šios dinastijos 2.618 me-i “Italia" informacijomis: 
1 harawkn -tad tu- i”-T” —‘ .Y“ --™- — ima Vilnių, Kauną ir t.t. -i™!--;- L-oi i rvienas svaras oaravyKų, taa tu- stebe, kai buvę prisiųsti du nau-1 .. . . --i — ’abdikuos’ • • ’ — ..................  1 J Povilui Vismskiui pasiūlius, j upuikuos.

nės kėlimas, budinimas arba iš- Jankus ypatingai turėtų būti dinėti, kad “Varpo” klestėjimas 
barimai. Kad lengviau galėtu ta- ^l^^btias, kaip gražiausias pa- -visai lietuviškai bendruomenei 
darbą atlikti, jis dar 1889 m. Įsi- vyzdys- L. Tamošauskas. yra labai svarbus. Deja, neretai 
gijo Tilžėje spaustuvę, nežiū
rint, kad ji jam tik nuostolius Stuvkfi K I iptnune eeniifo
nešė, kelis kartus buvo patekusi MtiySVU Id LlUtUVUd dCIIUlU
net į .varžytynes. Taip jis viską Naujųjų Metų'dieną i JAV at-
aukojo tautiniam darbui, kad ; vyko iš Marijampolės senutė 74
net ūkis būtų išėjęs Į varžyty-im. Joana Poškienė. Ji atvyko 
nes. jei tėvas nebūtų jo užrašęs I pas savo sūnus, kurių vienas gy

vena Čikagoje, o antras Rock-

gijo Tilžėje spaustuvę, nežiū

pasakojo, kad plentas iš Mari
jampolės Į Kauną žymiai pra
plėstas ir sustiprintas. Iš Mari
jampolės Į Kauną ir atgal gali
ma esą suvažinėti per pusket
virtos vtalandos. Po Lietuvą ir 
po visą Sovietų Sąj. galima esą 
laisvai važinėti, tik reikią pra
nešti milicijai kur važiuoji. Duo
nos Marijampolėje netrūkstą, 
kas turį pinigų, gali laisvai nu
sipirkti, bet mėsos gauną tik lai
mingieji, kurie sužino, kad jos Į

ne jam. o jo vaikams.
M. Jankus nesitenkino vien lorde. Jų rūpestis motiną atsi- 

lietuvišku žodžiu. letuviška Į kviesti prasidėjo prieš 4 metus, 
spauda. 1885 m. jis suorganizavo Po ilgų vargų išvažiuoti leidimą 
Tilžėje Birutės draugiją, kuri ji gavo lapkričio mėn. Iš Mari- 
daug padarė tautinei sąmonei [jampolės'ji išvyko-per Kauną į 
M. Lietuvoje palaikyti ir kelti.: Maskvą gruodžio 22 d., o iš ten 
Toji draugija ruošdavo šventes lėktuvu išskrido per Kopenha- 
su vaidinimais ir dainomis, da-jgą gruodžio 31 d. Dabar ji ilsisi 
rydavo susirinkimus su praneši- ■ su sūnaus šeima Arizonoje, 
.mais apie lietuvių kalbą ir kitus j Lietuvoje ji gyveno kaip pen-

savo biblioteką, nupirko Ram- Į mėnesį, esą lygiai tiek kainuoja į eitais metais žmonės labai nu- 
byną. ' ’ ’ ’ ’ ’ __ _ _______

Neapleido jis ir politinių lie- rėjusi uždarbiauti dirbdama pas iai Įšventinti kunigai. Labai i. « .... . ■ i
tuviu reikalu. Nuo 1890 m? pra- ‘ augštesnius valdininkus. Ji pa- trūksta maldaknvmu Pernai ■^auna Ja^ševičiūtė paruošė pir- 
-j „m ------- — valdžia leidusi išskinti, bet m«i. l^tuvišką spektaklį ir bu-

atidarytos, žmonės gali laisvai

savo 
byną.

Tap e - r ec or d eris 
modernaus žmogaus gyvenime lošia vis didesnį ir didesnį vaid
menį. Kultūringas žmogus nori daug ką įamžinti ir palikti atei
čiai. Ir tą dabar lengvai pasiekia TAPE-RECORDERIO pagalba.
MUZIKAS Į Tape-recorderio plokštelę dės dainą, simfoniją, 

■ operą '
ARTISTAS - DRAMATURGAS Tape-recorderio plokštelėj įam

žins savo roles, deklamacijas.
VISUOMENININKAS - KALBĖTOJAS - PAMOKSLININKAS 

juostelėj paliks savo kalbas, diskusijas, susirinkimų ir 
konferencijų paskaitas ir' pranešimus.

ŠEIMOS ŽMOGUS Tape-recorderio juostelėj ilgiems laikams
• išlaikys savo vaikų pirmuosius kalbos mėginimus ir ar

timųjų kalbas, kasdieninį pasišnekėjimą, pobūvių links
mai praleistas valandas.

Tą visą padaryti ir įamžinti dabar nėra ir brangu: vieną juos
telę gali sukti NET 12 VALANDŲ. Tokių moderniškų Tape-re- 
corderių vadinamų “KORTING” turi tik

ELECTRO - RADIO CENTRE CO.
355 Roncesvalles Ave., Toronto

J VA, U

j labai mažą kiekį, tad dabar jų 
' yėl nebuvę kur nusipirkti.
i Juodoji rinka klestinti. Žmo
nės supirkinėja dolerius ir mo
ką tuo brangiau, juo banknotas 
stambesnis. Pasaulio Įvykius 
žmonės greit sužiną, nes klausą 

i užsienio radiją. Apie popiežiaus 
i mirtį ir naujo išrinkimą taip pat 
į greit sužinoję. Marijampolėje 
stovinti rusu kariuomenė.

Belgradas. — Jugoslavijos vy
riausybė sutiko Į socialinio drau
dimo planą Įtraukti ir kunigus.

Torontas. —: Tarptautinė Ni
kelio B-vė — INCO — paskelbė, 
kad dėl pastarojo streiko bei dar 
bininkų laimėto priedo nikelio 
kaina nebūsianti pakelta. Ga
myba gi būsianti 20% padidinta.

Prašymai, protestai ir informacjia
Lietuviams taip rūpimi įvy-1 pasisakė už peržiūrėjimą poii- 

kiai Vatikane, be abejonės, dar tikos jo ir kitų katalikiškų tautų 
ilgesnį laiką užims dalį mūso- (už geležinės uždangos) atžvil- 
sios spaudos puslapių. Tur būt, ' ” " • • - * • -•
neberasime lietuvio, net ir ne 
no oficiozo “L’Ošservatore Ro- 
katalikų, kurie nebūtų gyvai 
diskutavę visų su tuo susijusių 
reikalų ar nebūtų reiškę vienų 
ar kitų komentarų bei nuomo
nių. Tiesa, šiandien,, po Vatika- 
mano” pareiškimo, jog Lietuvos 
pasiuntinybė lieka ir toliau veik 
ti, valdoma charge d’affaires, 
kaikam atrodo, kad visas reika- 
kalas yra tuo ir baigtas. Betgi 

jgiliau visą pergalvojus, galiina 
nesunkiai įsitikinti, jog tuo vis- 
vien Lietuvai yra padaryta ne
maža skriauda. Nors, kitą ver
tus, jei jau žvelgti grynai per 
tarptautinio prokolo nustatytuo
sius papročius, Vatikanas nebū
tinai jau taip klydo, kaip iš pir
mo žvilgsnio kiekvienam lietur. 
viui gali atrodyti.

Laiškas iš Romos
Jūsų bendradarbis tik ką ga

vo laišką iš Romos, rašytą vie
no šv. Kazimiero kolegijos pa
reigūno, kuriame visiškai atvi
rai.ir lietuvišku nuoširdumu dės 
tomi mums taip įdomūs dalykai. 
Čia ir teks pateikti keletą to laiš
ko citatų, - primenant, kad žo
džiai buvo rašyti maždaug dvi 
dienas prieš pasirodant rašiniui 
“L’Osservaore Romano” ir jau 
tuo pačiu, kaikurie teigimai, gal 
kiek ir atsilikę nuo įvykių, bet 
vis vien įsidėmėtini, ypač jei bus 
galvojama imtis kurių nors to
limesnių priemonių, siekiant bu
vusios padėties atstatymo.

Laiške rašoma: “Kaip visiems 
aišku, nauja padėtis susidarė pa
sikeitus šv. Tėvui. Formaliai — 
tik kredencialų klausimas. Yra 
jau taip priimta, kad suvere
nams pasikeitus (ne preziden
tams), turi būįt atnaujinti kre- 
dencijalai. Iš visų atstovybių 
prie šv. Sosto to negali padaryti 
Lenkijos ir Lietuvos atstovybės.

giu”. Buvo keista, kad minėtieji 
du ministerial nebuvo, kaip vi
sada, pakviesti kartu su kitais 
diplomatais į Kalėdų nakties šv. 
Mišias, celebruojamas šv. Tėvo. 
Tai buvo pirmas aliarmas. Neti
kėtas,- nelauktas. Ir labai su
prantamas, kai turime prieš akis 
kard. Višinskio, kalbėjusio ne 
tik savo, bet ir kitų už geležinės 
uždangos kraštų vardu, inter
venciją. Tų faktų akivaizdoje, 
visa, kas galima, daroma čia, 
kad Lietuvai nebūtų taikoma 
tai, ko pageidavo sau Lenkija”.

Geros viltys
“Yra gerų vilčių”, — rašoma 

laiške, — “kad mūsų pasiunti
nybė pasiliks, kaip buvusi. Šiuo 
metu būtų nepriimtina visiško 
pasyvumo laikysena ir taip pat 
siuntimas Vatikanui griežtų pro 
testų. Pastarasis atvejis galėtų 
pabloginti padėtį. Būtų naudin
ga, jeigu daugelio būtų kreipia-’ 
masi į šv. Tėvą laiškais ar tele-’ 
gramomis, prašant, kad mūsų 
pasiuntinybė liktų, kaip buvusi,'1 
nurodant, koks skaudus smūgis 
būtų katalikiškai Lietuvai ir lie
tuviams katalikams visame pa
saulyje, jei pasitikrintų pasiro
džiusios kaikuriuose laikraščiuo
se žinios, kad dėl negalėjimo 
pristatyti naujų kredencialų, 
mūsų atstovybė turėtų susilik- 
viduoti. Tai reikštų netiesioginį, 
okupacijos pripažinimą. Lietu
vių akyse šv. Sostas nebebūtų 
teisingumo ir tiesos gynimo sim-; 
boliu, kaip jis visą laiką buvo. 
Šitie ir panašūs religinės bei tei
sinės srities motyvai gali būti 
išdėstyti kuo švelniausia bei kuo 
diplomatiškiausia forma, nieku' 
būdu nešaukiant, negrąsinant, 
kaip kaikieno ruošiamasi dary
ti ar jau ir padaryta. Tokių ne
taktų Lietuva yra praeity pri- - 
darius: ir jie neturėtų būti pa-', 
kartoti.

Didžiosios spaudos talka
Labai didelės reikšmės turė

tų, jeigu kokie kitataučių, ypač 
žymesni dienraščiai ar žurnalai, 
kad ir trumpa žinute, bei užuo
mina pareikštų savąjį nusistebė
jimą pasklidusia žinia dėl gali
mo Lietuvos atstovybės veiklos 
suspendavimo, nenorėdami ti- '

tai. Juk ji buvo centrinis as
muo, apie kurį sukosi to vaidi
nimo paruošimas, režisavimas— 
ir pati svarbioji rolė jai teko vai
dinti. Teatro istorikai susidurs 
šiandien su nemažais sunkumais 
gauti autentiškos medžiagos 
apie tą istorinį vaidinimą, nes 
veik visi jo dalyviai šiandien jau 
yra išmirę. Apie likusius Lietu
voje nėra žinių, tačiau žinoma, 
kad, yra mirę Augustinas Janu
laitis, pulk. Kuizinas, mokytoja 
Juškytė ir kiti. Rodos šis tas bu
vo rašyta, kada velionė Venc
lauskienė Waterbury, Conn., 
minėjo savo 80 m. sukaktuves.

Šio mėn. 18 d. Waterburio RK l ucimijuo u j_u^vuvuo avotwjuco. 
šv. Juozapo lietuvių bažnyčioje | (Beje, lenkai juk turi egzilinę 
buvo atlaikytos Mišios už a.a.' vyriausybę. Al. G.)_ Joms duota 
St. Venclauskienės vėlę, kuriose: suprasti, kad dėl to negalės bū- 
gausiai dalyvavo vietos lietuvių ti traktuojamos, kaip anksčiau, 
kolonija. " Be abejo, Popiežius gHi pada-

A.A. Venclauskienės palaikai' ryti išimtį, atsižvelgiant į ypa- 
ilsisi RK Kalvarijos kapinėse! tingas aplinkybes ir,; tikimės, 
Waterbury, bet ant jos kapo nė- kad Lietuvai tokia išimtis bus 
ra kol kas jokio paminklo, nors Padaryta. (Pabraukimai šio - .

straipsnelio autoriaus). Į kritiš- keti, kad tai galėtų būti tiesa, 
ka padėti mus pastatė lenkai. nes kai dar kituose kraštuose 
Pats Vatikanas to neskelbia, bet eSzistu°ia Liet^s atstovybės. - 

Į vra aišku, kad kard. Višinskio ya^ka™° puses to tikrai ne-
Tekio. — Čia sklinda gandų, i buvo pageidauta Lenkijos atsto- 

kad imperatorius Hirohito poįvybės prie šv. Sosto uždarymo, 
sosto Įpėdinio vedybų su eiline i 1958. 12. 30 d. “II Tempo”, pvz., 
piliete balandžio mėn. abdikuos! aiškiai sako paduotoje .žinutėje,

i-! remiantis spaudos agentūros'
“Pats i

ji tikrai yra to užsitarnavusi.
Kl. Prielgauskas.

lauktų. Tas padėtų Vatikano 
žmonėms, kurie tikrai mums yra 
palankūs,- pravesti tai, ko mes 
norime”.

Protestai nevisada padeda 
Reikia sutikti su laiško auto- .

Į t’Į istorijoje, kad imperatorius i Lenkijos primas Višinskis savo į riU^PV kad jaii būta netaktiškų 

tekstų, kurie buvo paskubom 
suredaguoti, daugiau jausmu, 
nei protu besivadovaujant. Bet 
ir čia visą kaltę turėtų jausti.' 

: gal ne tiek tie, kurie tokio po- 
: būdžio pareiškimus rašė, kiek, 
i tie,-.asmenys ir įstaigas, kurios 
1 nėpasistehgė laiku — ne ^ačią''*’ 
Į pirmą dieną, bet jau pačią pir- 
i mą valandą ar net minutę — kai 
j tik nelemtos žinios pasirodė, su
sirišti su pačiais pirmaisiais šal
tiniais ir pasiinformavę apie vi
są padėtį, tuojau painformuoti 
lietuviškus laikraščius, lietuviš
kąsias radijo valandėles. Juk 
pirmąją savaitę, visas žinias sė
mėmės tik iš didžiosios šio kon
tinento spaudos, kuri nebūtinai 
tau taip puikiai orientavosi 

i mums rūpimuose klausimuose. 
Skaudu ir tai, jog jei nebūtu- 

>me patyrę visų tų žinučių iš di
džiosios spaudos, sunku ir paša- ' 
kyti, kiek dar būtume užtrukę, 
kol būtume patyrę, kas išties Ro 
moję vyksta. Jau nekartą spau-,, 
doje teko verkšlenti keliant mū- > 
sų vidaus informacijos netobu
lumus (nekalbant .šį kartą apie 
užsieniams skirtą informaciją), 
ir paskutinysis atvejis dar kar
tą leido įsitikinti, tos informa
cijos mizerija ir visišku atsili
kimu. AI. Gimantas.

vaidinti į rusų ■ men. auuiKUU
teatrą Šiaulių mieste ir vaidino Į jo naudai. Tai bus pirmas atsi

te. te^ . « w w •L*.

ima Vilnių, Kauna ir t.t.

vo jo režisorė. Tas vaidinimas i 
Įvyko 1899 m. rugpiūčio 20 d. 
Palangoje. Suvaidinta komedija 
“Amerika pirtyje”, kurią parašė 
Keturakis.

Tuo būdu šiemet rugpiūčio 20 
d. sukanka 60 metų nuo pirmojo 
lietuvių vaidinimo. Reikia ma
nyti, kad lietuvių organizacijos 
ir pirmoje eilėje teatralai pasi
rūpins šią sukaktį tinkamai pa
minėti. Būtų gera, kur tai yra 
galima, suvaidinti tą pačią ko
mediją “Amerika pirtyje”. Lai-, 
ko 'beliko nelabai daug. Todėl 
pats laikas dabar jau pradėti 
ruoštis tam svarbiam jubiliejui.

Būtų gražu, kad minint to 
vaidinimo sukaktuves, būsų pri
siminta ir velionė St. Venclaus- 
kienė, nuo kurios gimimo taipgi 
liepos pradžioje sueina 85 me-

[paskutinėse kelionėse Į Romą 'išsišokimų, laiškų ir telegramų

ŽIEMA
YRA LAIKAS

PAIMTI
Namų ir Ūkių Pagerinimo Paskolą

valdžios remiamą 
ir dabar gaunamą per jūsų banką.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo viduje, 
įskaitant garažus ir priestatus;
Taip pat įsigijimams, Įrengimams, pataisymams ar pa
gerinimams šildymo sistemai; elektros apšvietimo ir 
motorų sistemai ir vamzdžių įvedimui; septiniams tan
kams bei prijungimui prie kanalizacijos; antrosioms du
rims bei langams, tinkleliams bei užuolaidoms nuo 
saulės;
Taip pat dažymams, išpopieriavimams ir bendrai 
montui; vandens nup'ylimo Įrengimams ar šulinių 
gerinimui ir kitiems namų pagerinimams.
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duodamos
miausiomis palūkanomis — iki $4.000 ir iki 10-ties metų 

, išmokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atlikite tai 
dar šią žiemą, kada meistrai ir medžiaga yra prieinami.

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti
Lietuviams speciali nuolaida že-

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SEVEN-UP
4i

8056

re- 
pa-

s 
r

Otava. — Kanados Chalk Ri
ver atominės Įmonės yra paga
minusios ir jau pardavusios vad. 
130 kobalto bombų, naudojamų 
vėžiui gydyti.

Issued by Authority of
Hon. Michael Starr, Minister of Lobovr.

Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO PAGERI
NIMO PASKOLAS gaunamas per jūsų bankus iki 
$5.000 ir iki 10-ties metų išmokėjimui. Paskolos padar
gams, gyvuliams ir taip pat plataus masto namų page
rinimui f : •

«GEL|tKITE GYVYBES; PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VA^Įįį

FALTMATS Patikima Vaistinė

i

siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. -(-6643

sviezaus9
gryno skonio

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas... prie valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up

Kam laukti pavasario - 
PADARYKITE DABAR!

Taisau ir įrengiu 
ŠALDYTUVUS 

- visų rūšių/ namų 
ir prekybinius.

PETER KUSKIS

Telef
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Pavergtoje tėvynėje
• Mirė fam. VI Norkus

Iš Lietuvos gauta ^žirtia, kad 
gruodžio 21' d. 1958 m. Pabiržė
je mirė kan. Vincentas' Norkus, 
ilgametis tos parapijas klebonas, 
sulaukęs 85 metu® amžiaus.-Pa
laidotas Pabiržės parapijos šven
toriuje, dalyvaujant per dvide
šimt ^apylinkės kunigų. Šiuo 
metu Pabiržėje klebonauja kun. 
J. šermukšnis.

Vytautas Petrulis, buvęs Lie
tuvos finansų ministeris ir mi- 

. nisteris pirmininkas, bolševikų
1940 m. liepos 30 d.- suimtas,
1941 m. iš Kauno kalėjimo išvež
tas, gautomis žiniomis, kažko
kios komisijos sprendimu buvo 
sušaudytas. 1942 m. j

Kompartijos vadovai dabar 
stengiasi sukurti “partijos kovų 
istoriją” , Lietuvoje; i.Rankioja
mos- ■ visokios nuotrupėlės, ir 
konstruojamas kompartijos veik 
los vąizda&,Tįf,s^^rupėdgo 16 d- 
numeris pasv^tas , partijos ke- 
turia^ešiihtmėęlb. ’ yefkįbš Lie
tuvoje .jS-

į spausdintos, ^omunKtmįų kei&ę- 
jų prieš. 40 ihetū nūtrąūkbš. Cįą 
matome; j. Kžipšuką,1"? Ąngąnętį,; 
Jąkšėvičiiį" į'įyčoteų Prolėtarą^ 
Kernovičių, Cichovskį, Dimen- 
šteiną, Vansteiną, Brąnovski ir 
eilės straipsnių - atsiminimų 
autorius. .

Kartu išspausdinti ir Kanados 
komunistų lietuviu sveikinimai: 
vienas pasirašytas Ylos, Jahaus- 
ko ir Kilikevičiaus, o antras vie-, 
no Lesevičiaus. ■ .

Pumpėnų klebonas kun. Prat- 
kelis pakeltas prelatu, ‘"rašoma 
viename laiške iš Lietuvos.

Pasvalio klebonas yra kun. 
Bagdonas,- ' .. , i

Laidotuvės ir; čtabaf Lietuvęję: 
rengiamos iškilmingos. Viename, i 
laiške :iš Biržų apylinkės apie J

Ilyvjus.: Ta proga pasakyta, kad 
visoje. Lietuvoje dabar esą 14 
respubhkinių' -.ir 118 rajoninių 
bei miestų laikraščių. “Sąjungi
nės spaudos” Vilniaus skyr. vir
šininkas A, čiplys pasakė, kad 
V ilniaus gyventojai .■ prenume
ruoją 127.000 įvairių laikraščių 
ir žurnalų. Kioskuose išplatina
ma dar 60.000;

V. Krėvė - Mickevičius po 
mirties jau keliamas, kaip liau
dies rašytojas, renkama medžia
ga iš jo gyvenimo. Prisiuntę laiš
kus ir keli buvę jo mokiniai iš ' 
Užkaukazės, kur Krėvė gimna- j 
zijo'je dėstė rusų literatūrą. Vie-j 
nas prisiuntęs jo portretą iš! 
1913 m.

“Liaudies utis” — .LTSR v. 
plano,komisijos,. Liaudies .ūkio! 
tąrybes ir LTSR Mokslų .akade- > 
nujos. Ękohonęūįęos. instituto..žur
nalas,;. pradėtas- leisti Š.m., lap
kričio mėn. .

— .LTSR v.

>;Ąkfoi?ė- Emilija Grikevičiūtė 
ąCiyentėi 60 metų- amžiaus ir. 30 į 

tėėfftio darbo- sukaktį, u !-< ■ i
. JĮ gftttiisi 198& mį-Antalieptės 

v.ails&Hje, >betaugusi Rygoje, kur. 
još fėsvaši'dirbo. Ten ji' pradėjo 
r vaidinti lietuvių rengiamuose, 
vaidinimuose. \

Lietuvių architektūros istorija 
jau netrukus turinti pasirodyti.

PARIS, Ont
Plėsdami mūsų veikimą šal

pos srityje, šįmet mes pirmą 
kartą dfĮsome kreiptis i tautie
čius, gyvenančius - pietinio Onta
rio: mažesnėsevietovėse- su pra
šymu padėti- lietuviam® likū- 

v . - ...j siėmš Vokietijoje. ’ . ; .
seimos galvos Jaidųtuyes rašoma j ,. Į^irniieji, greitai atsakė i inū- 
šitaip;, '... . Abu šu^uozuir-nu-,:^ kreipima^ yra Fari® - Braht 
karsinom. Kaimyne padėjo -ap-, f£rd gyVeiia- tautiečiai. Su gi- 
vilktLPaskui atvažiavo abu žen~“fjjaijSju - - ' . ...
tai, padėjo alaus padaryti ir be-- ■*' ’ 
koną'paliauti. Suvįtžiav'O.' ir yį-L _  __r_
sos dukterys,: AIaus^buvoui. tai7. J^mTbBisSTpd*$5—
sę is 3 centnerių. Giedojo tris ą. Kuzmickas ir J. Širvinskas; 
vakarus. Desui padėjo kaimy- <<3 
nė ir giminės palydėti. Dėkui ' ~ 

*buvp atvąžiayęs D. klebonas, pa
lydėjo ir pasakė gražų pamoks
lą . . .7 ■-Karstas buvęs nupirktas- 
Pasvaly vi 500 rliblių. ; - ' - ’

B. Pranskus - Žalionis TŽftr Yr' 
Meno Nr. ,47 aprašant premijų 
laureatų pasirodymą Vilniaus 
universitete yra vadinamas pro
fesorių,' matyt, - dėsto universi
tete.

Spaudos propagandos diena 
Vilniu-e įuvja' suorganizuota ■ 
lapkričio- 20 d.- Visam miestui ______ _____
buvo-iš lėktuvo papilta apie tą ton,'Ont. • 
pranešančių lapelių,., o išvakarė- " 
se rusų, dramos; teatre Įvyko mi
tingas; - kuriame - laikraščių re- 
daktoriąiį^leidyklų ‘ ir ryšių mi- _ . 
nistęrr.os^ątstoyąs kalbėjo. į d a- :-'’Hamiltono ŠF valdyba

šitaip

1

dėkinguraut skelbiame 
žemiau išvardintus asmenis; :iš~. 
tiesusius • pagalbos ranką mūsų

E. Jasinskas; po $2 — V. 
Peldžius, S. Pakulis, P. Marti
šius, P. Gečas ir Z. Gečas ir SI 
— Ig. Markevičius.
;; ".Dėkoj ame gera j am A. ’ Kuz- 
’ųiičkui, kuris šias aukas'surinko 
u' mums prisiuntė. Mes žinome, - 
kad šioje apylinkėje yra dar 
keliolika lietuvių, kurie A. Kuz
micko nebuvo aplankyti. Malo
niai prašome Įteikti Tamstų au
kas šalpai, pristatant jam į na
mus, 21 Burwell St., Paris, Ont., 
arba pasiųsti mūsų atstovui St. 
Bakšiui. 38 Stanley. Avė., Hamil-.

Dar kartą Visiems aukoju
siems ir aukas:- rinkusiam A. 
Kuzmickui nuoširdžiai dėkoja
me .ir.linkime laimingų 1959-m.!

Vrsy rišiy staliy darbai
Virtuvių spintelės (kebliai), nauji baldai, ivciriii spalvų stalinės lempos 

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

V. LIUSiNSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

7

Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "SURNSRIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 ^valandų alyĮos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

COMPANY . --

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

Four Seasons Travel
Didžiausics kelionių biuras Toronte.

Mūsų didelis pefyrimas garantuoja jums 
geriausias ir patogiausios keliones.

Mes padedame sudaryti jums kelionių- 
planus. Mes sutvarkome trumpas ir il- 
gas keliones į visas pasaulio dalis ir pa
rūpiname nakvvr.es ir kt. patarnąvimus.

A: f i #* v ft ?t? i seasons įr^vEL j O 
' ’ 109 BLOOR ST. W.

Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715. 
Uetuvięajs octarnauja V. Bočėnas, _telr ,

nsaas5a™,24 vai.-atidaryta vaistinė 
į < ,vTHE CHEMIST SHOP " 
J Philip 'Nk! Golomb,* B*ScwPhm. (Tor)

Voitsoi pogo! recejrfySjponioSfomi ir pateikiami. /'
2753 DUNDAS St* WZ — 2 BLbKXl J RYTUS NUO KERE. 

VIENINTEU Toronto vpMnėA Gelteipaįąatti receptus ir prfctatonH vah- 
fut j namus betlcuriuo metu dieno or noktj. Receptor Hpildomi visos 24 vol, 
LotHos ir kiti reikmenys, pilni komplektai koulų lūžimų bondaŽų, kelių, SQ- 
narių ir sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir porduo- 
dalhos svarstyklės, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus į Europą. Pamėginkite /nūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minu, mažcl^aujystės, perdidelio rūgŠbngumo, Syruog nuo kosulio ir 1.1. 
Greitai išpildome užsakymus ir paštu i provincijų. Tur.me visus tarptauti
nius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271 
•. Vaistei yro mūsų bizna —• mūsų vienintelis biznis. - •

Visi Hamiltono ir apylinkių lietuviai
nepraleiskite progos šan. sausio 31 <L, šeštadienį, pamatyti Ha- 

’ miltone statomas J. KRŪ

"Lietuviškoj Pabaigtuves
IŠPILDO HAMlL NO LIET 

Choras, vadovau
Tautinių šokių ipė, vad. p. Breic

HLDT “Aukuras”, vad. p. Kudabiei
Po programos — linksmas POBŪVIS: šokią^ loferija, bufetas.
Pradžia T vai. vakarę punktualiai. - Įėjimas: $1.50.

Salė randasi: 1406 Barton Str. E., Hamilton.

H

Didelis Kaukiu Balius
ruošiamas TF At-bės Hamiltono skyr; vaidybos, įvyks 

vasario 7 d./šeštadienį prieš užgavėnes, 
HILL CREST RESTAURANT gražiose patalpose (ant kalno) 

Concession: ir Wentworth g-vių kampas.

KAUKĖMS ĮĖJIMĄS VELTUI, geriausios bus premijuojamos.

Įvairus bufetas, turtinga loterija ir t.t.
Šokiąjns Benni Ferri orkestras. Pradžią 7 v. v. . 

Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiausiai atsilankyto.
TF valdyba.

HAMILTON, Ont.
PRANEŠIMAS “TALKOS” 

NARIAMS
Hamiltono Lietuvių Kredito 

Draugijos “Talka” metinis narių 
-Šėrininkų susirinkimas yra šau
kiamas 1959 m. sausio 25 d., sek
madieni, 4 vai. p.p. Aušros Var
tų parapijos salėje, 58 Dundurn 
St. N., Hamilton, Ont., sekančiai 
dienotvarkei svarštyit:

1. Narių registracija, 
Susirinkimo atidarymas,. 
Praeitų metų protokolo 
skaitymas ir priėmimas, 
Pranešimai: a. valdybos pir
mininko, b. iždininikp, c. 
kredito komiteto, d. revizi
jos komisijos, .
Diskusijos dėl pranešimų, 
Apyskaitos 1958 m. priėmi
mas, ■ • :
Pelno paskirstymas už 1958

2

4

D
6

D

/

ANGLIJOJE
„9®^. “Tėv. Žiburių” skaitytojų žiniai pranešame, kad 

Tėviškės Žiburius” atstovauja Anglijoje tik J. Bružinskas, 
46 Spnngcliffe, Bradford 8, Yorks, ir A. Briedis —» “Tauras ’ 
siuntinių bendrovė, 88 Goldsmith Ave., London W. 3.

Visais laikraščio reikalais prašome pasinaudoti jų pa-

Ahglų valiuta “TŽ” kaina metams 36 šilingai.
___  ... —■' ... . “TŽ” Administracija.

■failUir i' ■ II ■ H

talpose, Concession ir Went
worth g-vių kampas (ant, kal
no), ruošiamas vietos TF v-bos.

Visus hamiltoniečius ir apy
linkių lietuvius maloniai kvie
čiame atsilankyti, kur tikrai 
linksmai ir 
saus būrio 
laiką.

Kaukėms 
kurso keliu 
vertingos dovanos. Tikroms kau-

maloniai, tarp gau- 
kaukių praleisime

bus skiriamos kon- 
didelės premijos ir

kėms Įėjimas nemokamas. Ma
loniai kviečiame ir laukiame 
gausaus kaukių būrio.

Veiks Įvairus bufetas atsigai
vinimui, turtinga loterija laimei 
išmėginti. Šokiams gros Benni 
Ferri. Tikrai bus linksma ir 
smagu.

TF Hamilton sk. v-ba.
Hamiltone yra organizuojami 

jaunesnieji jūrų skautai - beb- 
. .-. , , k Tz- " rai. kuriais gali būti berniukai

Rinkimai į valdybą. Kredito nuo g metų. Taip pat. veikia jūrų 
komitetą ir Revizijos komi- įskautaį j kuriuos,g^i 
siją po v^en^ naii’ _ , niukai nuo 12 metu, os

7- 
m:, ,

8. Sąmatos priėmimas 1959 m
9

2. Svečių žodis: a. CUNA at
stovo, b. kitų,
OCU League metinis nario 
mokestis $1,
Klausimai, -
Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
narius ir prijaučiančius daly
vauti šiame svarbiame metinia
me susirinkime. Norintieji galės 
vietoje. įstoti nariais.

“Talkos"’ valdyba.
9

Didelis kaukių balius 
įvyks Hamiltone vasario 7 d., 
šeštadienį prieš' užgavėnes, Hill 
Crest Restaurant puikiose pa-

10

11

Pirkdami 
televiziją, radija 

ar HI-FI, 
neužmirškite, kad galių per 

savo darbovietę parduoti 
Jums gera kaina.

Taip pat TAISAU RADIJAS 
ir TELEVIZIJAS.

A. PILYPAITIS 
1083’i> Main St. East, Apt 

Hamilton. LI. 9-9786.
Skambinti, po., 6' vaL..vakaro

5

Įstoti ber- 
____ _________ _ ausio 25 d. 
ir vasario 1 d., sekmadieniais, 
po 11 vai. sumos parapijos salė
je norintieji Įstoti galės užsire
gistruoti pas A. Pilypaitį. Tė
vai prašomi paraginti savo vai
kus stoti i mūsų lietuvišką orga
nizaciją. Laukiam.

vyr. valt. A. Pilypaitiš
Hamiltono jūrų skautų vadas.
LN nariams pranešimas. Dar 

apie 200 LN narių yra neatsiėmė 
šėrų. Kadangi artimoje ateityje 
Lietuvių Namuose numatomi 
keli didesni parengimai, todėl 
akcijų išsiuntinėjimas nariams 
registruotu paštu porai mėnesių 
suvėlinamas, norint sutaupyti 
apie $50 pašto išlaidų. Kas~ pa
geidautų šėrus atsiimti anksčiau, 
maloniai prašomi nuvykti pas 
LN v-bos sekretorę V. Subatni- 
kaitę, 187 Bold St., prieš tai pa
skambinant jai JA. 9-6982.

Iki š.m .kovo 15 d. Lietuvių 
Namuose numatomi 5 minėjimai 
bei parengimai. Jų metu nariai 
galės atsiimti savo akcijas prie 
įėjimo. St. Bakšys,

LN v-bos pirm.
“Milžino paunksmė”, Balio 

Sruogos dramos veikalas, vaiz
duojąs Vytauto laikų Lietuvą, 
Hamiltone bus suvaidintas kovo

Taupykime ir skolinkimės* 
. ^kooperatiniame bankelyje "TALKA”- 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak., notaro A. Liu- 
džiaus įstaigoje (ii augštas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

‘nuo 12 vol. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dunddrn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

1 'i 1 1 ............. ..... .... . .................................... .......

s

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, Jį,ATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

Tel. Ll. 4-7239 <
< k e

Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųstu, 
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynėj Skaručių, odinitf 
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 Jnms patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

1 d., sekmadienį, 4 vaL p.p.'Lie
tuvių Namų salėje, kuri yra 
King ir Main g-vių sankryžoje, 
priešais gražųjį Gage parką. Jį 
stato Montrealio Dramos Teat
ras, režisuojamas Birutės Pūke* 
levičiūtės, su puikiomis K. Ve
selkos dekoracijomis ir nuosta
biais ano meto rūbais.

Norintieji gauti bilietus iš 
anksto, ypač gyvenantieji toliau 
nuo Hamiltono, tuojau prašomi 
rašyti St. Bakšiui, 38 Stanley 
Avė., Hamilton, Ont., kartu pri
dedant pin. orderį. Bilietų kai
nos $2.50, $2, $1.50 ir $1.'

Spektaklį ruošia Hamiltono 
LN Fondas.

Vasario 16 gimn. remti 6 būre
liai pasiuntė į Vokietiją USA 
$291,50. Šios aukos sudėtos nuo
latinių gimn. rėmėjų už pr. me
tų rugsėjo, spalio ir lapkričio 
mėnesius:

Būr. Nr. 16, vadov. St. Pilipa
vičiaus $60,50, būr. Nr. 17 — J. 
Kežinaičio — $36, Nr. 18 — Z. 
Orvido — $36, Nr. 82 — A. Da- 
langausfco — $60, Nr. 172 — J. 
Bajoriūno — $48, Nr. 184 — J. 
Mikšio — $51.

Dėkojame šia proga inž. K. 
Činčiui iš Toronto, kuris iš karto 
prisiuntė St. Pilipavičiui $12 — 
nario rėmėjo auką už 1958 m. 
Su giliu nuoširdumu tariame 
gimnazijos vardu ačiū naujie
siems rėmėjams Pacevičiui Lu- 
ciui ir Urbanavičiui Kaziui, įsto
jusiems su $1 mėnesine auka į 
St.. Pilipavičiaus būrelį nuo pr. 
m. rugsėjo 1 d.

Ad. Dalangausko vadov. būre
lis nuo sausio 1 d. gavo 4 naujus 
rėmėjus, aukojančius- po $1 kas 
mėnesį: Kažemėką Juozą, Ka- 
recką Petrą, Švabaitį Juozą ir 
Rimkų Feliksą.

Maloniai prašome visus tau
tiečius jungtis rėmėjais į būre
lius, padedant išlaikyti mūsų 
lietuvišką tvirtovę Vokietijoje.

Zigmas Orvidas yra viena švie 
šiaušių mūsų kolonijos asmeny
bių. Praėjusiais metais jis pats 
surinko ir išsiuntė Suvalkų tri
kampio lietuviams 40 siuntinių 
vartotų rūbų. Vadovauja dviem 
Vasario 16 ir Salečių gimn. rė
mėjų būreliams. Jau eilę metų 
Z. Orvidas po namus platina lie
tuviškas knygas ir spaudą. Pri
simenant, kad Lietuvoje jis bu
vo teisėju, jo dabartinis pasiau
kojimas Bažnyčiai ir Tautai pra
siveržia mūsų tarpe saulės žėrė
jimu. Tokiais žmonėmis mes vi
si su pagrindu turime teisę di
džiuotis.

Vokietijoje likusiems tautie
čiams sušelpti Saliute Šernienė 
sausio 14 d. prisiuntė Hamiltono 
Šalpos Fondui $171, kuriuos ji 
surinko Delhi, Tillsonburgo ir 
kitose vietovėse. Nuoširdžiau
sias ačiū!

Lietuvių Namams paskutinio
ji savaitė atnešė $500. Įstojo 5 
nauji nariai: Kežinaitytė Mary
tė, V. ir A. Pauliukai, kurie įra
šė nariu V. Pauliukienės sese
rėną 9 metų Kriščiokaitį Arvy
dą, gyv. Montrealyje, Blankus 
Vladas, Povilauskas Jonas ir X.

Šiems tautiečiams nuoširdus 
ačiū, o ypač dėkojame Pauliu
kams, kurių dėka Hamiltono L. 
Namai gavo pirmą narį iš Mont
realio.

Montrealio bankui sausio 15 
d. grąžinta $1.000 LN skolos. Jos 
šiam bankui liko dar $4.000.

LN prižiūrėtojas J. Janilionis 
nuo sausio 15 d. iš šių pareigų 
pasitraukė. Į tą vietą priimtas 
Blankas Vladas, gyvenęs Bron
te. Ont., su $135 mėnesiniu atly
ginimu ir $50 vertės butas veltui.

LN kinas gruodžio mėnesį tu
rėjo $213,50 nuostolio. Bendras

Lietuviai
IA VALSTYBES

Aukos Laisvės Kovų Muzė- 
jaūs ir Paminklo Statymo Ko
mitetui vis tebeplaukia. Jas pra
šoma siųsti šiuo adresų: The Li
thuanian Veterans Association 
“Ramovė”, Inc., Accdunt Nr. 
106157, Crane Savings & Loan 
Ass., 2555 W. 47th St., Chicago 
32, Illinois, tlŠA, arba komiteto 
iždininkui: Mr. J. Tumas, 4518 
So. Taiman Avė., Chicago 32, 
Ill., USA.

Šaulių Sąj. Italijoje užsakytus 
medalius bei ordinus jau gavu
si. Kai būsią gautos juostos Šau
lių Žvaigždės Taryba pradės jų 
dalinimą.

Juozas it Adolfina Natkevičiai 
su sūnumi Ramučiu ir dukrele 
Adėle iš Australijos atvyko į 
JAV ir apsigyveno pas brolį 
Cambridge, \ Mass. Australijoje 
jie gyveno SydnejUje.
VOKIETIJA

Perspėja
Redakcija yra gavusi iš Ingol- 

stadto, Vokietijoje, laišką, ku
riame vienas tenykščių lietuvių 
perspėja, jog tūlas lietuvis ra
šinėjąs laiškus prašydamas pa
galbos kaip aklas invalidas ir 
lyg negaunąs jokios pagalbos. 
Ištiktųjų jis gyvenąs gerai, nes 
esąs apsinuodijęs metilo spiritu 
ir gaunąs valdžios pašalpą. Ne
seniai pirkęs miegamojo baldus 
už 2.000. DM ir laikrodį už 200 
DM. Jis esąs vedęs vokietę. In
formacijų apie jį galinti duoti 
Ingolstadto-LB apylinkės valdy
ba — Brukner Str. 12.

WINNIPEG, Man.
Parapijos mūgė-bazaras gruo

džio 11, 12, 13 d.d. praėjo su di
deliu pasisekimu. Gauta $653,59 
pelno. Bazar as vyko tris vaka
rus. Kiekvieną vakarą buvo duo 
dama šilta vakarienė, kurią šei
mininkės pagamino iš savų pro
duktų. Pirmą vakarą šeiminin
kavo O. Demereckienė, Gustienė 
ir Doris Cebata. Antrą vakarą: 
Zulonienė ir St. Dargužienė. Tre 
tį vakarą: M. Januškienė (Jur
gio žmona), Elena Januškienė, 
M. Januškienė (Mykolo žmona) 
ir A. Balčiūnienė.

Veikė ir loterija, kurią tvarkė 
jaunimas, o bilietėlius pardavi
nėjo Z. Dielininkaitienė. v

.Knygutėmis išplatintų bilie
tėlių traukimą pravedė Ev. Ka- 
lasauskas. Laimingieji buvo: 
Kincinas iš Čikagos Nr. 2081, lai
mėjo laikrodį; Vaitkus iš Kis- 
bey Nr. 1428 — stalinę lempą; 
V. Staponavičius, Winnipeg, Nr 
2701 — elektr. maišytuvą; V. 
Dielininkaitis, Winnipeg, Nr. 
4785 — automatišką lygintuvą; 
F. Kuculyn, Winnipego, Nr. 170
— elektr. pūstuvą; • A. Januška, 
Winnipeg, Nr. 2421 — elektr. 
puodą; J. Detriereckaš, Winni- 
pegas, Nr. 106 — skrudintuvą; 
Hendriks, Winnipeg, Nt. 394 — 
šutintuvą; E. ’ Desjarbois, Win
nipeg, Nr. 3852 — 10 sv. cuk
raus; Laufeckas, Čntario, Nr. 
1864—kumpį; Stanevičius, Win
nipeg, Nr.342S — už $10 maisto; 
Pranevičius, Winnipeg, Nr. 4098
— šokoladą. *. ♦ .

Atitaisymas. Deniereckų krau
tuvė, bazarui į knygutes įrašyta 
davusi 100 §v3rų čtikfauš, bet 
bazarų knygutėse tik 10 svarų. 
Už šią klaidą pp. Demefeckus 
labai atsiprašau.

Parapijos klebonas.

kino pusės metų (liepos 1 - gruo 
džio 31 d.) pelnas sudarė 
$4.906,66 arba vidutiniai po 
$817,77 kas mėnesį.

Pradedant sausio 1 d. kino lan 
kyriias pagerėjo ir saiisio mėn. 
pirmoji pusė davė apie $300 pel- 
ho.

Mūsų kine nuo šio ketvirta
dienio, sausio 22 d., tris dienas 
eis gražus spalvotas kariškas fil
mas “Tank Force” ir priede “The 
Hard Man”. Nuo pirmadienio 
sausio 26 d, tris dienas bus ro
domas “Fraulein” ir “The Fly”. 
Abu spalvoti. - Sk. S.t

Padtta
Mūsų šeimos šventės — namų įkur

tuvių ir žmonos gimtadienio proga ii so- 
vo draugų ir bičiulių susilaukėme malo
nios staigmenos — brangių dovanų. 
Nuoširdžiausiai dėkojame S. Ir Z. Gd- 
siūooms, A. ir D. KocbankoMs, E. Ir L 
Klevams, N. it V. Navickams, A fr A 
PoE. t r B. i loJuo
zapavičiui ir lg. Vernui už Tamstų da
lyvavimų mūsų šeimos Šventėje Ir už gnj- 
z kjs oovanos.

Vėlė it AMeMi HtrfhAeL

pasaulyje
t, Kadangi laiško tikrumo patik
rinti negalime^ tai ir pavardžių 
neminime. Jei kam su tuo as
meniu teko ar teks turėti kokių 
reikalų, galėtų patys patikrinti.
D. BRITANIJA

Škotijoje prieš Kalėdas mirė 
trys lietuviai: Vincas Lukoševi
čius, 97 m., Andrius Kurila, 80 
m., ir Juozas Dužinskas. Visi jie 
buvo šv. Kazimiero Draugijos 
nariai.
PRANCŪZIJA

Prancūzija - Baltija draugija 
nutarė suruošti keletą paskaitų 
apie Baltijos valstybes. Viena 
numatytų paskaitų bus surengta 
Faculte Libre de la Theologie 
Protestante Paryžiuje, kur bus 
kalbama apie religinę Baltijos 
kraštuose padėttĮ ir Baltijso tau
tų Įnašą į Vakarų civilizaciją. Ši 
paskaita numatyta 1959 m. pa
vasarį. Fakultteo vadovybė su
tikimą jau yra davusi ir paskai
tininkai yra numatyti. Be to, ši 
draugija projektuoja surengti 
Baltijos valstybių klausimų pie
tus - diskusijas ir Pabaltijo San
tarvės 25 m. sukakties paminė
jimą (1959. IX. 12).

Ada Martinkaitė, kuri virš 
metų laiko buvo išvykusi Į Bra
ziliją, šį rudenį sugrįžo Į Pary
žių tęsti savo studijų.

Alžerijoje gyvenąs sgt. maj. J. 
Tomkus neseniai gavo adjudant 
laipsnį.
KOLUMBIJA

Iš Kolumbijos daugelis lietu
vių stengiasi išvykti. Tai labiau
sia dėl pasikartojančių neramu
mų ir dėl sunkėjančios ekonomi
nės padėties. Medelino kolonija 
per pereitus metus sumažėjo 
veik pusiau. Tik Bogotos lietu
viai dar laikosi, nes yra geriau 
Įsikūrę.-

Iš Kolumbijos gruodžio. 10 d. 
išvyko Į JAV ir apsigyveno Či
kagoje veterinarijos gydytojas 
Konradas Karnauskas su žmona 
ir dviem dukrelėm, anksčiau iš
vyko architektas Kazys Dubaus
kas su žmona poetė Ada Karve
lytė - Dubauskienė. Dar visa ei
lė lietuvių iš Medelino laukia 
vizų Į JAV.
AUSTRALIJA

Adelaidės lietuvių Caritas tu
ri savo vasarvietę Christies 
Beach. Apylinkės valdyba šią 
vasarą (dabar, kai pas mus žie
ma, Australijoje yra vasara) su
rengė stovyklą vaikams nuo 7 
iki 15 metų. Stovykla vyko nuo 
sausio 2 iki 10 d.
TILLSONBURG, Ont

Ūkininkų Klubas rengia Įdo
mų šokių vakarą Columbus sa
lėje, Tillsonburge, sausio 24 d., 
7.30 vai. vak. Gros populiarus 
orkestras, bus Įdomi ir turtinga 
loterija, veiks Įvairus bufetas.

Prašom visų gausiai atvykti. 
Tai bus pirmas ir vienintelis šią 
žiemą klubo parengimas.

Valdyba.

Delhi, Ont.
KLKat Moterų D-jos skyriaus 

veidą. Sausio 31 d., šeštadienį, 
Delhi vengrų salėje skyriaus 
valdyba ruošia grandiozinį va
karą — kaukių balių. Tai pir
mas toks parengimas šioj apy
linkėj. Kviečiame, kiek galima 
daugiau dalyvauti su kaukėmis, 
ypatingai jaunimą, nes geriau
sioms kaukėms bus skiriamos 
premijos. Neturintieji kaukių 
prie įėjimo galės įsigyti provizo
rinę kšukę ar kepurę. Bus geras 
orkestras, veiks gausus bufetas 
ir loterija. Fantus paaukot lote
rijai laukiame iš narių - moterų 
ir prijaučiančių.

Parengimo pradžia 7 vai. vak. 
kanadiŠku punktualumu.

Skyriaus valdyba yra numa
čiusi padėti Suvalkų trikampio 
lietuviams, pasiunčiant jiems 
rūbų. Tad šiuo kreipiamės į 
apylinkės lietuvius su prašymu: 
kas turėtų atliekamų, bet dar 
tinkamų nešioti rūbų ar avaly
nės pristatyti juos E. Kairienei 
arba kuriai nors arčiau gyve
nančiai valdybos narei. Taip pat 
galima juos būtų pristatyti at
vykstant į lietuviškas pamaldas 
Courtlande. Drabužiai turi būti 
išvalyti.

Galinčius šiame reikale padė
ti, prašytume nedelsti, nes nori
me jau Velykoms bent keletą 
siuntinėlių pasiųsti. Siuntimo iš
laidas KLK Mot. D-jos skyrius 
padengs iš savo kasos.

Valdyba. ’

nakvvr.es
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(Pabaiga)

Deja, reakcija į atsišaukimą 
parodė, kad tai daugelio nebuvo 
suprasta. Tiesa, kad ir pats at
sišaukimas ne be trūkumų — jis 
per daug bendras, vietomis ne-

susilaukė,daug kritikos. Tai pa
rodo, kad atsišaukimą sureda
guoti, reikia taip pat mokėti ir 
kad ne kiekvienas geras rašyto
jas gali būti ir geras raštinin
kas, t.y. raštų redaguotojas. Bet 
ko gi vęrta visa ta kritika? Ar 
ji bent kiek pranašesnė už patį 
atsišaukimą? Deja, daugumas 
kritikų nepaisė ne tik atsišauki
mo dvasios, bet ir raidės. Dau
gumas visiškai nesigilino į rei
kalo esmę (esama ar ne kultū
ros smukimo pavojaus), o kibo 
į redakciją, tartum redakcija 
būtų pats svarbiausias dalykas.

Ir ką gi tie kritikai prikaišio
jo? Vieni, kad atsišaukimu nie
kinami senieji Amerikos lietu
viai (Naujienų redakcija), kiti, 
kad tai esąs tik dailininkų raš
tas prieš kitus dailininkus, o ne- 
dailininkai tai tik šiaip sau pasi
rašė, nieko negalvodami(!). Tre
ti piktinosi rašto tonu ir stiliu
mi ir apskritai tuo faktu, kad 60 
žmonių aplamai drįso kritikuoti, 
nors jie nesipiktino dėl savo pa
čių kritikos ir net nekėlė klau
simo, kas jiems suteikė teisę kri
tikuoti. Dar kiti savotiška logi
ka priekaištavo, kad atsišauki
mo dalyviai “puošiasi kitų nu
veiktais darbais” (Laiškai Lie
tuviams), kad jie nepasižadėjo 
daugiau dirbti (tartum jie visi 
tik sėdi rankas sudėję) ir daug 
kitų dalykų.

Tačiau daugiausia visi įrodi
nėjo mėgėjų naudingumą bei 
reikalingumą, plačiai dėstydami 
elementarią tiesą, kad būta ir 
esama gerų kūrėjų, net genijų, 
ir be diplomų, tartum būtų kas 
kitaip tvirtinęs ir tartum, būtų 
kam nežinoma, kad, anot A. Rū
ko, esama “diplomuotų amati
ninkų ir nediplomuotų kūrėjų”. 
Čia kritikai iš tikrųjų turėjo pro
gos pasireikšti, nes atsišaukimo 
autoriai nesiteikė paryškinti, ko
kius mėgėjus jie turėjo galvoje. 
O mėgėjų iš tikrųjų esama dve
jopų — pozityvių ir negatyvių. 
Pirmuosius riteriškai gynė ir 
mano bičiulis Zenonas Ivinskis 
su kun.Vaišnora, ir aš mielai prie 
jų prisidedu. Iš pagarbos pozi
tyviems mėgėjams ir pats nepa
sirašiau atsišaukimo, nors buvo 
siūloma. Deja, net ir šie kriti
kai, nors ir labai mokyti žmonės, i 
nevisada vadovavosi paprasta 
logika,. darydami ir visai nepa
grįstų priekaištų, pvz. kad’ atsi
šaukimo autoriai norėjo “pakri
tikuoti tuos, kurių parašų po at
sišaukimu nėra”, kad jie “patys 
sau išsirašė literatūros bei meno 
augšto lygio specialistų diplo
mą”, kad jie esą rašę, jog “lite
ratūroje ir mene reiškiasi vien 
tik diletantai ir pikti kenkėjai”, 
kad , “60 žymių ir žinomų asme
nų ./patys save Įkėlė į tikruosius 
kultūrininkus, o visus kitus pa- 

. liko už kultūrininkų ribos” ir t.t.
Šie kritikai nenorėjo įžvelgti 
fakto, kad atsišaukimas faktiš
kai buvo taikomas negatyviems 
mėgėjams.

Kas yra negatyvūs mėgėjai?

Tai tokie žmones, kurie būdami 
kurioj nors srityj tik mėgėjai, 
vadinas, menki tos srities žino
vai, vis dėlto viešai drįsta laikyti 
save specialistais ar dideliais ži
novais ir kalbėdami niekus drįs
ta teigti, kad jie yra teisūs. Tau
pydamas vietą turiu tenkintis 
tik vienų tipingu pavyzdžiui štai 
diplomuotas teisininkas ir rašy
tojas recenzuoja vieną literatū
ros veikalą ir tariasi nusimanąs 
ne tik literatūros, bet ir kalbos 
dalykuose. Recenzuojamame vei 
kale jis prirankioja daugybę 
“barbarizmų”. Kai jam buvo 
priminta, kad tie jo surinkti bar
barizmai nėra jokie barbariz
mai, tai recenzentas nenusileido
— pasitelkęs enciklopediją vis 
įrodinėjo savo. Enciklopedija 
dalyko neišmanančiam nevisada 
gali pagelbėti, pvz. man chemi
jos klausimu. Nepagelbėjo ji ir 
recenzentui. O juk jeigu tokiam 
recenzentui būtų daugiau rūpė
jusi tiesa, nei jo mėgėjiška am
bicija, tai jis labai lengvai būtų 
galėjęs tiesą patirti. Reikėjo tik 
parašyti laiškelį pačiam enci
klopedijos straipsnio autoriui ar
ba kuriam kitam kalbininkui 
specialistui ir klausimas būtų 
visai aiškus. Dabar kas gi išėjo? 
Barbarizmų “mokslas” Lietuvos 
gimnazijose buvo dės.tomas 4-oje 
klasėje, bet recenzentas ar to 
kurso nėra gerai išėjęs, ar jau 
tai pamiršęs, bet visdėlto dedasi 
to dalyko žinovu. Nedaug augš- 
tesnio lygio buvo ir visa recen
zija, bet ji ėjo “mokslo, meno ir 
literatūros” laikraščio vedamuo
ju. Va, kai šitokie straipsniai 
ima rodytis mokslo bei meno 
laikrašty, yra pagrindo susirū
pinti kultūrinio lygio smukimu. 
Bet mėgėjiškumo gynėjai tokių 
faktų kažkodėl nepastebi ir gina 
visus mėgėjus. Tuo būdu kriti
kai buvo šiuo atveju tiek pat ne
tikslūs, kaip ir atsišaukimo au
toriai ir atsistojo vienon plot
mėn su pastaraisiais. Skirtumas 
tarp vienų ir kitų yra> tik tas, 
kad pirmieji puolė negatyvų mė
gėjiškumą paties mėgėjiškumo 
vardan ir nė žodžiu nepareiškė 
susirūpinimo augšto kultūros 
lygio išlaikymo reikalingumu. O 
juk iš tokių kultūrininkų, kaip 
Ivinskis ir Vaišnora, galima bu
vo tikėtis užtariamojo žodžio ir 
ne vien mėgėjiškumui.

7. Išvados
60 kultūrininkų pasisakymas 

prieš negatyvų mėgėjiškumą bei 
kitus neigiamus reiškinius ir ki
tų gynimas pozityvaus mėgėjiš
kumo problemos neišsprendžia. 
Tuo dar neatsakoma į klauismą, 
kas darytina, kad ateityje kul- 

[tūriškai nesmuktume, kad išlik
tume bent dabartiniame lygyje. 
Čia, man rodos, svarbiausios yra 
dvi pozicijos — naujų kultūri
ninkų prisiauginimaa (lituanis
tinio švietimo problema) ir fi
nansinio pagrindo sukūrimas 
kultūros darbams paremti. Kol- 
kas abu šie darbai sunkiai vyks
ta. Lietuvių Bendruomenės Val
dyba, Kultūros fondas bei kitos 
institucijos turės nelengvą už
davinį sekančiam dešimtmety 
kultūrinio gyvenimo lygį išlai
kyti tinkamoje augštumoje.

Muenchenas. — Čia yrą kala
mi aukso medaliai naujojo po
piežiaus Jono XXIII karūnacijai 
atminti. Jie būsią įvairių kainų
— nuo 125 iki 1.250 markių.
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Hamiltono Lietuvių Choras, vadovaujamas muz. kun. B. Jurkšo, aktyviai dalyvaująs .įvairhiGse 
liet, parengimuose — “Pabaigtuvėse” išpildys gražių dainų programą. ’ , i - - - •
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planuoja dHžftues statybas
Toronto miesto centras kas

kart pasipuošia naujais daugia
aukščiais pastatais. Ypač pasigė
rėtiną vaiždą daro University 
Avė., ant kurios ruošiasi statyti 
13 augštų pastatą ir Sun Life 
Insurance kompanija. Taip pat 
didžiulės milijoninės Sumos pa
skirtos Maitono aerodromo su- 
moderninimui ir padidinimui.

Praėjusių švenčių metu teko 
patirti malonią staigmeną, kad

dinį “Litauendeutsche StUdien, 
Bėitraege zur Ostfrage”. Šiame 
98 puslapių gražiai atpausdinta- 
me leidinyje įvadiniame straips-

ateities problemas ir ta proga la
bai gražiai atsiliepia apie Lietu
vą. Stambiame straipsnyje “Lie
tuvė — savo tautinės literatūros 
veidrodyje” prof. dr. V. Juftgfe- 
ris pradžioje labai jautriai pri
mena vokiečiams’ pabėgėliai^

lietuvio diph ■jtfch. LĮag®- 
Pafkin and Associates firmaj 
kurioje planavimo metu dirbo 
apiė 80 architektų in inžinierių ' 
-p- šiais metais net 120. minėtų 
projektų architektūrinės- idėjos 
apipavidalinimą pavedė, Ūtllkti 
įpūsų tautiečiui. Abiejų projek
tų brėžiniai, jo darytų pakarto
tinai tflpo angliškoje i Tčroūio! 
spaudoje. Ar tai. hebūs brangiau
si ąrčhįtektūfiūiai. dafbfŠ,; ku- 
riuos betkada 'Kanadoje : lietu
viui architėktuf yra tėkę at
likti? ■_■’ ’ <7/ •:

Jaunasis architektas studijas 
baigė Toronto. uhiVerritete ęriės. 
porą metų šu didžiu pagyrūnu,;
1*^ PM,•’ gWi Alt JU paveiki W Yrt'Pfcassb 
muofo architekto tdisbs m gąli 
yefstis savarankiška praktiką.- 
Dipl. arch. V. Liačas su tėveliais 
gyvęna Indįafi Bd. Osč.

dainų, bei tiutbsąkoS pąvyzdži 
aiškią lietuviškąjį.būdą. Ęih 
kijhti au£što J;“'* 
straipsnių nagrii 
hų'Jisšaidihės’fc

mfrzjfej'aus ^ay^slų ■ gi.

ų - > -

m ortai George; Braque, Modif

ziejtu 
kete#

Hamiltono tautinių šokių gritfpė, vadovaujama p. Breichmanienės, naujais rūbais 
pasipuošusi, išpildo “Pabaigtuvėse” šokių programą.

fteftiato ir neįvertina naujųjų 
ateivių pastangų? šit

Prisiųsta paminėti

ŽIEMA — t.y. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-Cottege t
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių Įdėjimas tik $18.00

» •• *

Garantuotas darbas. Lietuviains pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA 1-9541
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Aidai, 1958 m. gruodžio mė
nuo, Nr. 10(115), 433-480 psl.

Turinys: L. A. — Kristaus gi
mimo šventė; St. Yla — Šiluva; 
dr. Pr. Skardžius — Tarybinė 
kalbotyra Lietuvoje; T. S. Eliot 
— Tamsioji sielos naktis; A. Vai 
čiulaitiš — Pažaislio vienuoly
no legenda; J. Girnius — Pasi
priešinkime kultūriniam nuo
smukiui; Ch. F." Sčadron — Al
binas Elskus menininkas ir 
meistras; K. Bradūno, J. Mikš
io, K. Grigaitytės eilėr. Platūs 
apžvalgų skyriai. Nr. iliustruo
tas A. Elskaus vitražų repro
dukcijomis.

Ateitis, 1958 m. gruodis, Nr.;
10, 217-240 psl.

Turinys: Dr. T. Žiūraitis — 
Esminė prakartėlės misija; B. 
D-tė — Kūčių naktį; S. Sužiedė
lis — Mums yra didi pareiga sa
vo tautos praeitį gerai pažinti; 
M. Eidukevičiūtė — Karalius; 
J. Sakalas — Ilgesiui (eilėr.); 
A. Sušinskas — Ne betkaip; Iš 
kun. Ylos ruošiamo “Ateitinin
kų vadovo”; A. Džiugėnas—Ge
diminas rašo popiežiui Jonui 
XXIII; R. Durickaitė — Pėdsa
kai; R. Šviedrys — Mokslo ir re- . 
ligijos santykiai: 100 metų nuo 
Vinco Kudirkos gimimo; I. Sta- 
saitė—Religijos vaidmuo moks
leivio gyvenime. Apžvalgos.

Jaunimo žygiai, 1958 m. Nr. 4 
(17), 52 psl.

Turinys: Taikos popiežiui Pi
jui XII mirus; VLIKo sesija; A. 
A. prof, kun.- J. Meškauskui pri
siminti; Lietuvių jaunimui; P. 
Mald eikis — Pasaulėžiūra ir 
kultūra; P. Povilaitis — Krikš
čionybė turi peraugti visą gy
venimą; S. Alšėnas — LKDS 
veikla emigracijoje; G. Banai
ty tė — Argi jaunimas tikrai ap
snūdęs; A. Gražiūnas — Anglo 
žvilgsnis į krikšč. demokratiją; 
V. Albušis — šešėliai ir kaukės.

Commentationes Balticae IV- 
V, 1956-1957, Verlag dės Batli-

Monarchija - nauja religija

scheh Forschungsinstituts, Bonn 
1958, 334 psl.

Turinys: Benni Abers — Zur 
paepstlichen Missionspolitik in 
Lettland und Estland zur Zeit 
Innocenz III, 1-18 psl.; K. J. Če
ginskas — Die Polonisierung dės 
litauischen Adels (19-42); B. Je- 
gers — Baltische Etymologien 
(43-87); V. Literskis — Der Me- 
meler Hafen unter litauischer 
Verwaltung (89-113); Oskar Loo 
ritz — Eine altrussische Tradi
tion boi don Liven und Letten 
(115-17); Kazys Pakštas — Earl
iest Statistics of Nationalities 
and Religions in the Territories 
of Old Lithuanian (169-211); 
Mihkel Toomse — Palatalklusil 
im Wort und Silbenlaut . bei 
Georg Mueller (213-323); Tatig- 
keitsbericht des Baltischen For
schungsinstituts fuer das Haus- 
haltsjahr 1956-7; In memoriam 
prof dr. E. Fraenkel (331-334).

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

Sp. B-vės “Žiburiai” . metinis 
šėrininkų susirinkimas šaukia
mas šm. vasario 7 d., šeštadieni, 
4 vai. p.p. priestate virš “Tėv. 
Žiburių” redakcijos — 941 Dun
das St.' W., Toronte.'

Dienotvarkė: .
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pranešimai,
3. Linotipo pirkimo reikalai, 
4/Revizijos kom. pranešimas, 
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6.1958 m. ataskaitos ir Rev.

komisijos akto priėmimas,
7.1958 m. pelno paskirstymas,
8.1959 m. sąmatos priėmimas, 
9. Valdybos ir Rev. komisijos

rinkimai,
10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į 
dalyvaujančių skaičių. Valdyba.

RAŠYTOJAI
Rytų Berlyne buvo suorgani

zuota komunistinių knygų sa
vaitė. Ta proga atvyko Sovietų 
rašytojas Aleksandr Nikolajevič 
Češvili iš Tifliso. Šov. ŠąjungDj 
jis pagarsėjo romanu “Lelo”, už 
kurį 1951 m. laimėjo Stalino 
premiją. Jame jis apdorojo pro- 
pagandistinę temą, pavaizduoda 
mas besiginčijantį jaunuolį su 
mergaite, kurie susitaiko kol
choze besistengdami 1 pralenkti 
savo darbu nustatytas normas. 
Jo autorius iš R. Berlyno perėjo 
i vakariečių zoną ir paprašė po
litinės prieglaudos. Sakėsi nega
lįs pakęsti intelektinės vergijos 
Sov. Sąjungoj ir įkyrėjusio “so
cialistinio realizmo’” kurio nuo
lat reikalauja sovietinė valdžia. 
Jis palikęs žmoną .ir du sūnų 
Tiflise. Apie N. Chruščiovo val
džią jis išsireiškė gana palan
kiai, sakydamas su pasididžia
vimu, kad ji po Stalino mirties 
padariusi daug ir .didelių daly
kų. Paklaustas kodėl pabėgo, 
rašytojas pareiškė: “Aš matau 
savo -misiją padėti skleisti Ry
tų-Vakarų sugyvenimą. Aš bub
siu tiltu per prarają tarp mūsų 
kraštų”. Šis pareiškimas ap
klausinėj antiems pareigūnams 
pasirodė abejotinas, ir jie ilgo
kai svarstė ar priimti tokį 
paukštį. Pagaliau nutarė leisti 
jam pasilikti.

kyklai parūpinimo darbo imąsi 
JAV Liet. Bendruomenė. Vado
vėlių plandvimd JėfBo imasi 
švietimo Taryba. Ji taip pat pa
sirūpins vadovėlių patikrinimų^ 
Vadovėlių leidimti rūpifišfc Kui-

urrtrvtv iHeKLūrtmios tALkA
Lietuviu Enciklopedijos .Leidykla sliel- 

• bid paskutine t Lietuvių Eąneiklopedijps 
talką nuo J958-jm špalia 15 d. iki 4^9 
tn. balandžio 15 d. Talkos metu nauįai 
LE užsisakiusieji gaus dovanų knygelės.

Užsisakę LE nuo 1958 m., gruodžio 
15 d. iki 1959 rn. vasario 15 d. gaus 
pilną V.’ Krėves kaštų rinkinį ($ t.

. vist tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va- 
jsorio “15 d. iki' 1959 m. balandžio 55 
d.r gaus'Lietuvos; žemėlapi tr Jono Ba* 

; lid Lietuvių Ddipoš Amerikoje. .
; „Išėjusius LĖ'iS tomų naujieji preĄu- 
merotdriai gaus iŠsimokėj irnul jų pagei
dautomis sąlygomis, o už naujaip išeinan
čius tomus, kūrii£ bus dar12-15 t., mo
ka' už kiekvieną išeinanti tomą. Vieno 
tomo kaina JAV $7.75, visur kitur -— 
8 doleriai. . / .

Lietuvių • Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors -asmeninis reikalas, bet visų 
lietuvių^ sutelktinių pastangų, vaisius, 
nors, dejar gyve-

.nančių\ lietuvių, pastangos u£ ;šavo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien 

> tapęs ir; besąlyginės WsvinftnO kovos <Žo- 
ffimi. šiandien, jau. jokia paslaptis, kad 
.pradėjus leisti išsibarsčiusiems pasaulyje 
lietuviams LE, Maskva susirūpina, ;Ją 

•puolė'Vrt’ iškoneveikė/ o norėdama nuto- 
minti okupuotą Lietuvą sutelkė jai tėišę 
lišsilėisti, SUŠėyiėtintą enciklopediją Hėfe; 
Aviškai. Tą' pažadą davė vien tik lietū- 
'viams, • bet, Jcarp įprasta, pažadas tiko 

ir Ūėfuvoje turėjusi, pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau numarirįta 
jM&kvds okupacinėje J cėrtturejje. Šis 
^Maskvos-tupesKs ir nUdfdtihls LĖ puą- 
Jirnas rodo, kokį milžiniškai lietuvišką

tftkrėri, įMešja?tik 
vieni lietuviai, išsiblaškę po visą laiš- 
vą pasatu teidžta bendrąją. ęncfttopę- 
diją su gausia lituanistika. Kitd tokio 
atsitikimo dar nėtd pasatrfyjėr Mes dab- 
*6ą ; daugiau kaijv Įpusėjbrriė, tHUrite 4r 
;tki gdfcr ištesėti.
s Mielas Lietuvi, mes kviėtfdffiė Tdvė 
įsijungti j LE bfehumefafčrlų ėiteš ir tūo 
;pdčiu būti frakų btadėtojo datto dbii?

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420.

■■ ii I 1. Mt

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

Pinigai į Lietuva
Mokestis $5— iki $50.00

Pilnai garantuota. Kvitas parūpinamas 
Expresu per 2 savaites

GRAMERCY Dep. TZ
118 EAST 28th STREET, NEW YORK, N.Y., USA 

Leista Bankų Dept ir apdrausta.
■ ■ ■■■ ■ ■-— ~................- ■■* ~ - .................................................. ...........................................

Britų laikrašty “National and 
English Revue” pasirodė angli
konų kunigo C. Rhodes straips
nis, dėstąs, kad monarchija yra 
tapusi nauja Britanijos religija. 
Tiktai ji galinti varžytis su spor
tu ir pramogomis, sutraukian
čiomis žmonių minias. Monar
chija esą galėtų laikytis ir be 
Church of England, bet pastaro
ji negalėtų — ji išsigimtų ir tap
tų sekta. Didžiausias religinio 
pobūdžio sujudimas buvęs kara
lienės vainikavimas ir nevienas 
dvasininkas manęs, kad tai bū
sianti visų britų grįžimo pra
džia į anglikonų bažnyčią. Mo
narchija betgi turinti būti ap
dairi. Tokie įvykiai, kaip Edvar
do VIII abdikavimas ir vedybos, 
princesės flirtas su P. Townsend 
buvo sukėlę didelį pasipiktini
mą. Jie esą gali sugriauti mo
narchiją. Užtektų, jei monarcho 
sostą užimtų nesimpatingas, ne
išmintingas ir netaktiškas as
muo. Užtat karaliaus tarybą tu
rį sudaryti vyresnieji Common
wealth© valstybininkai arba mi
nisterial pirmininkai ir parinkti 
tinkamą sosto atstovą iš monar
cho šeimos narių. Taip elgiantis 
esą pranyks nepalankumo jaus
mas mGnarchijai ir tų, kurie ja

bodisi.
Minėto laikraščio leidėjas yra 

lordas Altrincham, jau anksčiau 
pasižymėjęs karalienės puolinju 
ir teismo nubaustas.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Otava. — Dabar tik paskelbta, 
kad Bank of Montreal Otavoje 
už saugojimą Lenkijos brange
nybių mokėjo per pusę dabarti
nės Lenkijos ambasada ir Lon
done veikiančios ’ Tautinės Vie
nybės Tautos Fondas.-.

liks, gal ras privačių leidyklų, 
kurios sutiks tą padažyti.

Muzikas. Juozas - Strolia persi
kėlė į Rochesterį ir pradėjo var
gonininkauti tenykštėje lietuvių 
parapijoje.

Nidos knygų klubas išleido 
kasdien nuplėšiamą kalendorių. 
Jis parduodamas po 5 šilingus 
arba po $1. ’ x /

Lenkijos valstybinės brange
nybės, kurios dabar grąžinamos 
iš Otavos į Lenkiją, prieš tai bu
vo nufilmuotos. Atliko tai. yadv 
Paderewskio fondas. --Galimas 
dalykas, kad bent dalies tų bran 
genybių nuotraukų pasirodys ir 
spaudoje. Anksčiau buvo, kalba
ma, kad būsiąs išleistas spalvotų 
nuotraukų tų brangenybių albu
mas. 'Bet, matyt, nerandama 
tam lesu. \ ;. „ . - - _ .

Lietuvių ir anglų kalbos paly
ginimas. Vienas bostoriietis; 
siuntė “Darbininkui” šitokią ži
nią: _
50 lietuviškų žodžiu . o^ jis ang
liškai išverstas turi net 78 ang
liškus žodžius, — taigi, pef 28 
žodžius - daugiau už lietuviškąjį 
tekstą^ Lietuvos himnas turi 288 
raides, o to himno ąĄgliškasiš 
vėrtimąs tūri net 348 raidės, •— 
taigi, per 80 raidžių daugiau už 
lietuviškojo teksto raidžių skai
čių. Tdd aišku, kad lietuvių, kal
ba visais atžvilgiais yra pato
gesnė ką rašyti ar sakyti, mintis ________ ____
trutnpiau if aiškiau reikšti, ra- /doktortūftis,' tdflcininfcafns tfc prėnurSe- 
šant mažiau laiko gaišti”. . ‘

iŠ Lietuvos kilusių vokiečių . OsiWWont. ... x
organizacija—Landsmannschaft ; 
dėt- ’ Litaūėndeutšchen. pavedė |

Lietuvos himnas turi tik ‘darbą šiandien mes išeiviai atliekame.^lr

(tdfca. TBėfel rrfy baigtis, VtsasmGsųpa- 
?sįdiditaviritąš. ir būsimų kartų {Vertink 
mas priklousys visiemst lėtcfejariis, ;rė-

Ui.Ob

' . , • ~ X 4i- .■* ’j 'j * v *• < - v.'1 ' B. ■*
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PASINAUDOKITE PROGAI Daug «utsuipysitBpjrt«iafni Si »

tutnaujausius 1959 M. Moti
atgabentu# ttestog, iš baldų parodos!

.’. y ’ . t . ■ ’ * . ‘n

Mohawk Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave., Toronto. TeL: OX. 9-4444 tr OX. 9*4224

Parodoje išstatomi pavyzdžiai yra visuomet geriau pctgft' 
minti, negu produktuos prekės. Gamintojai, norėdami su- t 

J taupyti pakavimo Ir transporto išlaidas, kurias turėtų veŽ- W 
J darni atgal j tolimas vietovės* jbos parduoda Toronte daug S 
Jį pigesne kaina* pasinaudodami Šia proga, mes Šias gėriau ik 

S1 pagamintas parodos prekės perkame pigiau ir pafdudda- 1
me daug žemesne kaina. J

2 j
Norėdami pasinaudoti šia rota proga, nedelsdami J
Į mūsų krautuvę Ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas.



Mann & Martel
■ - . *' - ‘ t tit *

899 BLOOR ST. W.

1199 Bloor St. W. Telef. LE.

TBVISKtS 2IBŪZIĄĮ

TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

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

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

College - Margueretto 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui,. 2 modemiš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo^

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apŠIdomas, Savininkas iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.

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

Sę.' Clotr - Oakwpod
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 modemiškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo- kainą.

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

Jone1 - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

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

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

Quebec • Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 modemiškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

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

14 kambarių, . vandenių, alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin- 
kur'už mėnesio laiko.

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

B. ŠAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 ’ 
Namu tel- LE. 6-1410

Swonsea
$2.500 įmokėti, 5 kambariai, gara
žas, privatus įvažiavimds, alyva ap
šildomas. Kaino tik $10.900.

Jane - Bloor
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambar., 
2 virtuvės, garažas, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $16.900.

High Park - Glenlake 
1 atvira skola 10 metu 

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, privatus įvažiavimas, 
kaina $16.900. Ramiam High Pork 
rajone, arti prie visko.

Bloor - Indian Rd.
1 atvira skola — 10 metų 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės. Arti prie 
susisiekimo, krautuvių.

Parkdale - *
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 Vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

Bloor - Clendenan 
$6.500, įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiros namas, 7 dideli, šviesūs kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės, gara
žas, vandeniu alyva šildomas.

Annette - Runnymede 
1 atvira skola — 10 metų 

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras^
kambarių, 3 vonios, 3 virtuvės, 3 
butai, vandeniu olyva šildomas, pla
tus šoninis įvažiavimas.

. Bloor - High Pork Ave. 
2 atskiri butai

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, 2 
vonios, garažas, naujas vandeniu 
alyva šildomos pečius.

Annette - High Park Ave. 
4 butai

$7.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 17 
kambarių, 4 virtuvės^ 4 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 3 garažai, van
deniu alyva šildomas. Pajamos $400 
menesiui.

Bloor - Indian Rd.
$6.000 Įmokėti, mūrinis,, atskiras, 11 
kambarių, 3 vonios, privatus įvažia
vimas, aaražas. Namas tarp Bloor ir

11

vimas, gorožos. Namas tarp Bloor 
Howard Park.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

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

College - Bloor 
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymai, garažas.

Dover court - College 
$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos Šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

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

TELEFONAS LE. 2-Š321 
St. Clair - Oakwood

$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mrjičius.

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARUOŠ1US
Įstaigos teL Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543 .

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožui, sienoms 
popieris, {vairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 

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

I. MAWRODIN Realtor ^.D«1ST-w
Greitas h* sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6 9241 
Didžiausias namų-biznrų pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

St. John's • Jane St.
$3.000 įmokėti, otsk. 6 komb. no
mas, mur., mod., virt alyva Kid., 
puikus kiemas, garažas, idealus vie
nos šeimos namas. Namas be skolų.

4 Keele - Eglinton \ * ' 
$5*000 įmok., 2 metų senumo, švie
sių plytų, 14 komb. tripleksas. 3 mo- 
dem. virt., 3 vonios, nuoma už 3 bu
tus $350 mėn., priv. įvaž., vandens 
šild., puiki vieto. Geriausias šių me
tų pirkinys.

Geoffrey - Ronccsvalles 
$5.000 įmok., 10 dkl kamb., grožių 
plytų, otsk., 3 virt., 2 vešios, olyva 
šild., du garažai, orti susisiek., mo
kyklų ir apsipirkimo. Geros' išsimok. 
sąlygos. Vertos dėmesio!

Weston Rd. - Jane 
$6.000 įmok., 10 komb., otsk. mod.

< Įrengtos nomas. Naujas šild., 3 rpod. 
virt., 2 vonios, priv. įvaž., gorožos, 
idealus nuomavimui, puiki vieto. 
Skubus pordovimos.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui 
S. JOKŪBAITIS

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

SPORTAS “
PABALTIEČIŲ SPORTO IBurdulis 30, Laurinavičius 6, 
FEDERACIJOS ŽINIOS i Karka 2, Kaizeris 2, Masionis ir 

Šį šeštadienį, sausio 24 d., 10 i Rickevičius.
vai. ryto, Toronto Table Tennis Aušra Midget nugalėjo Wood- 
Centre patalpose, 299 Queen St. green M. 42:9. Žaidė: Batura 1, 
West (Ryerson Press pastate), Žaliauskas 12, Januleviičus 22, 
įvyks individualinės ir koman- Vyskupaitis 4, Augustinavičius 
dinės Pabaltiečių Sporto Fede- 3, J. Bukšaitis.

Aušra Bantam nugalėjo Eg
linton 35:17. Žaidė: Skrinskas 7, 
Grigas 8, Ruseckas 20, Šlekys 2, 
Kaizeris, J. Genys, A. Genys, P. 
Genys, Ramanauskas, Steponai
tis ir Vekteris.

Sekančios Church rungtynės: 
šį pirmadienį 8.30 v.v., North 
Lea Public School, Aušra Juvl, 
- North Lea, ketvirtadienį, 7 v, 
v., Alhambra United, Aušra 
Bantam - Alhambra ir 8 v.V; ten 
pat, Aušra Midget - Alhambra.

Nuoširdus ačiū mūsų svečiams 
Čikagos “Lituanicai” už gražias 
rungtynes ir visiems rėmėjaitis 
atsilankiusiems į šeštadeinio pa-' 
rengimą ir sekmadienio rungty
nes. Taip pat ačiū pp. Krasaus
kui - Punkriui ir pp. Chvedukui 
-Adomaičiui už vertingus fan
tus loterijai.

VYČIO ŽINIOS „ .
Krepšinio pirmenybėse CYO užuojautą.

racijos stalo teniso pirmenybės 
vyrų ir moterų klasių. Pirmeny
bėse kviečiami dalyvauti visi 
pabaltiečiai stalo tenisininkai. 
Registracijos mokestis 50f as
meniui. Lietuvių atstovu pirme
nybėms pakviestas J. Nesukan
tis, kuris taip pat rūpinsis iš už
siregistravusių dalyvių sudary
ti lietuvių vyrų ir moterų ko
mandas.

Balandžio 10 ir 11 dienomis 
yra numatomos Pabaltiečių krep 
šinio ir tinklinio vyrų, moterų ir 
jaunių pirmenybės centralinėje 
YMCA. "Smulkiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

Pabaltiečių Sp. Fed.
AUŠROS ŽINIOS

Šį sekmadienį, sausio 25 d., 
12.30 vai. p.p. mūsų salėje drau
giškos krepšinio rungtynės tarp 
Aušros ir Hamiltono “Marines”, 
po jų B-C: Yamada - Latviai. 
Šios B-C rungtynės nuspręs Ya- 
mados, Aušros ir Latvių koman
dų vietą ir su kuo turės žaisti 
pusfinaliuose. Šiuo metu visos 
trys komandos turi po lygiai taš
kų ir pagal juos visos trys stovi 
Il-je vietoje.

Praėjusio sekmadienio drau
giškose rungtynėse Lituanica 
paskutiniame ketvirtyje uždėjo 
Aušrai 17 taškų (86:69; 39:37). 
Iki paskutinių 5 minučių rezul
tatai kelių taškų skirtumu keitė
si tai vienos tai kitos komandos, . - ,
naudai. Lituahicos komandoje tines pirmenybių rungtynes 
žaidė: Germanas 23, Kaunas 15, prieš St. Cecilią. Po jų, sekantį 
Kalvaitis, Kamarauskas 26, Dir- antradienį 8.15 vai. vak. Bloor 
vonas 20, Bliudžius, Cicėnas ir Coli. įvyktų pirmosios peržaidi-

kaitė, Bakaitytė 2, Virbickaitė 
2, Petrušaitytė, Garbušaitė, 
Prunskytė 5.

Vyrai, lygos pirmenybėse, tik 
po pratęsimo pralaimėjo (35:37) 
McNeil komandai, nes rungty
nės normaliu laiku baigėsi ly
giomis — 33:33.

’ FASK-to ; Centrinė Rinkiminė 
Komisija iš savo pareigų atsista
tydino. Tuo reikalu bus platūs 
pranešimas spaudoje.

Numatytas Užgavėnių balius 
vasario 10 d. yra atšaukiamas.

WOODSTOCK, Ont
Kad ir nedaug šioje apylinkė

je lietuvių, bet jie gyvai daly
vauja mūsų bendruomeniniame 
gyvenime. Prieš Kalėdas P. Ka- 
ziukonis surinko šalpai $26 ir 
persiuntė London, Ont., apylin
kės valdybai.

P. Jakubickienė suorganizavo 
Vasario 16 gimn. remti būrelį ir 
jam vadovauja.. Ar negražus pa
vyzdys kitoms mažoms lietuvių 
kolonijoms?

Kaziukonis Pranas yra kol kas 
vienintelis Hamiltono LN narys, 
•įnešęs $100 šiam didžiajam Ha
miltono ir viso pietų Ontario lie
tuvių būsimąjam kultūriniam 
centrui. Prašome pasekti ir ki
tus tautiečius jo pavyzdžiu.

P. Kaziukonis iš Lietuvos ga
vo liūdną žinią — mirė jo bran
giausia mamytė. Mielajam Pr. 
Kaziukoniui reiškiame giliausia

Sk. St.
lygoje abi komandos senior ir 
juvenile grupėse pateko į baig
minius peržaidimus. Praėjusį 
sekmadienį jaunutės nors ir pra
laimėjo vienu tašku paskutines 
rungtynes pries’ St. Basils, užtik
rintai liko savo grupės antroje 
vietoje. Pirmos peržaidimų rung 
tynės numatytos šį sekmadienį 
3.40 vai. p.p. Loretto Coll. Ant
rosios po to įvyktų sekantį ant
radienį Bloor Coli. 7 vai. vak. 
Senior šį trečiadienį 9 vai., vak. 
York Memorial žaidžia pąsku-

Paieškojimai
Gudelis Edvardas, sūnus Kos

to, gim. 1913 m., į Kanadą atvy
kęs iš Vokietijos 1947 m., ieško
mas senutės -motinos iš Lietu
vos. Atsiliepti ar žiną apie jį 
pranešti: Stasys Konvaitis, 232 
Dundonald Ave., Hamilton, 
Ont.. Canada. Tel. LI. 9-1081.

Viktoras Butauskas, gyvenęs 
Poudiškių km., Žaliosios pašt., 
Vilkaviškio apskr., prašomas at-

R.CHOLKAN
■ ■: V -R E AL ESTETE ■

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

8 NAUJI NAMAI 
Jane St. - Baby Point 

Apie $3.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, kvad
ratinis planas, žaidimų kamb. rūsy, 
privatus įvažiavimas.

St. Clarens - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas,* 2 virtuvės, naujas šildymas, vie
ta garažui. Ilgos iŠsimokėjimo sąlyg. 

Runnymede - Annette 
$4.000 įmokėti, 9 nepereinamų k., 
atskiras mūrinis .namas, 2 mod. vir
tuvės, alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas.

College - Dufferin 
$4.000 įmokėti, atskiros mūrinis 11 
kamb. dupleksas, dvigubas garažas, 
šeimininkas išvyksta į USA.

Jone - Baby Point 
$5.000 įmokėti, "9 kamb. per du augš 
tus, atskiras mūrinis namas, centrinis 
planas, 2 mod. virtuvės, 2 mod. vo
nios, privatus įvažiavimas, greitas 
užėmimas. - I /

Geoffrey - Roncesvolles 
$5.500 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, vand. alyva šild., 3 vonios, 3 
virtuvės, geras nuomavimui.

Mountview Avc. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, ’ kvadratinis planas, 
naujas vand. šild., 2 virtuvės, goraž.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404 '

mų rungtynės.
Stalo teniso pirmenybėse Vy

tis I-oje diviz., įveikusi latvius 
18:3, ir toliau pirmauja su 7 lai
mėjimais.

Tinklinio pirmenybėse, iš jų 
iškritus TLSK koriiandąi, šešta
dienio rungtynės neįvyko. Šį

Grina 2; Aušros komandoje: 
Buntinas 21, Laurinavičius 19, 
Strimaitis 7, Gudas 9, Juozaitis 
9, Venckus, Grigaitis 2, Turk 2.

Metro lygoje Aušra pralošė 
YMHA 73:79. Žaidė: Laurinavi
čius 13, Diatchenko 20, Grigas 8, 
Strimaitis 1, Venckus 7, Visoc- _ _
kis 2. Sekančios Metro lygos ketvirtadienį 9 vai. vak. Kodak 
rungtynės: šį antradienį 7.30 v. salėje įvyks sekančios rungty- 
V., Parkdale Coll., su Andys ir nės prieš Ukrainą, 
ketvirtadieni, 8 v.v., mūsų salė- Slidininkai atsidėję ruošiasi 
je, su St. Michaels. ’Manistee įvykstančioms rungty-

CYO lygoje Aušra Jr. nuga-j nėms. Taip pat numatoma šu
lėje St. Thomas 42:28. Žaidė: S. i ruošti rungtynes savo apylinkė- 
Uogintaįtė.ll, D. Simonaitytė 2, į jė. A. S.
D. Stephaniak 2, B. Menwiller 
14, A. Gataveckaitė 13, A. Sapi- 
j onytė, A. Grigaitė. Anšra Juvl. 
pralaimėjo St. Cecilias »33:36. 
Žaidė: A. Gatavceaiktė 14, J. 
Gataveckaitė 12, A. Sapijonytė
1, A. Grigaitė 4, M. Dunderaitė
2, E. Juozaitytė. Aušra Sr., ne
atvykus St. Theresias komandai 
laimėjimą gavo be rungtynių.

Sekančios CYO rungtynės: šį 
pirmadienį 8.15 v.v. St. Josephs 
Aušra Juvl. - St. Helens, ant
radienį, 8.15 v.v., Bloor Coll., 
Aušra Jr. - St. Peters, ketvirta
dienį, 8.15 v.v., Bloor Coll., Auš
ra Sr. - Corpus Christi.

Church lygoje Aušra Juvl. nu 
galėjo Woodgreen .40:25. Žaidė:

tauja ir sportiniame gyvenime. 
Štai Vilniaus Darbo rezervų 
mokyklos auklėtiniai, viename 
name Antakalnyje, sugalvojo 
įsirengti bokso treniruotės salę, 
juo labiau, kad namai buvo skir- 

siliepti arba žinantieji apie jį r*- ^os mokyklos kultūros reika- 
pranešti šiuo adresu: Bronius ^ams- Pries dvejis metus, antra- 
Strimaitis, 55 Sleeping Giant me Pas^a^° augste, jaunuoliai pa- 
Dr., Hamilton 18, Ont. Yra gauta PradejoA remonto darbą. Ir 
liūdna žinia is Lietuvos apie jo 
brolį Joną ir seserį Pranę.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

Grenadier Rd. - Roncesvolles
$5.500 įmokai, 10 kamb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 

Kalyva šildomas, 2 mod. virtuvės, vie
na skola likučiui.

Rusholme Rd. - College 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mūr. 
namas, kvadratinis planas, vand. aly
va šildomas, mod. virtuvė, dvigubas 
gorožos, turi būti parduotas.

Jane - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, vand. 
olyva šildomas, garažas su plačiu įva
žiavimu, gražus kiems, 10 m. skola.

Jone - Bloor
$10.000 įmokėti, 10 kamb dupleksas 
per du augštus, vand. alyva šildo
mas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena skola 10 metų.

Indian Rd. • Bloor
Apie $15.000 įmokėti, T 4 kamb. at
skiras mūrinis tripleksas, vand. alyva 
šildomas, dvigubas garažas, labai 
platus įvažiavimas. Galima įrengti 
dar vieną apartamentą, arti Bloor, 
šeimininkas išvyksta į Floridą.

Parkdale
$12.000 įmokėti, 27 kamb. atskiros 
mūrinis fivepleksas, vand. šildomas, 
4 mūriniai garažai, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos, apie $700 mėn. nuo
mos, geras pirkinys.

NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvos sporto nuotrupos
Maskvai tvarkant' visą Lietu- tinėje šiandien veikia tik viena 

vos gyvenimą, netvarka viešpa- sporto reikmenų krautuvė ir 
prieš žiemos sezono pradžią, jos 
vedėjas Šerman vilniškio Sporto 
korespondentui pareiškė, kad 
jau gauta iš Rygos ir Kauno sli
džių (oho, ir tai įvairių dydžių. 
— K.B.), o parduota apie vienas 
tūkstantis, kaip ir pačiūžų vie
nas šimtas! “Didelis laimėjimas”, 
kai Vilniuje beveik 200.000 gy
ventojų. Toliau, Šerman sako, 
jis neapvils šiemet (atrodo, kad 
pereitais metais apvylė.—- K.B.) 
pirkėjų ir apranga, kurią dau
giausiai gamino Šiaulių “Verps
to” fabrikas. Šia proga norėčiau 
priminti, kad Vilniaus Sporto 
Apygarda 1939-40 m. žiemos se
zone į Maironio parko čiuožyk
lą parduodavo sekmadieniais 
beveik 1.500 įėjimo bilietų, o Sa
piegos grioviai Antakalnyje bu
vo pilni pašliūžų mėgėjų. Sapie-

lams. Prieš dvejis metus, antra-

kada jis ėjo prie pabaigos, Dar
bo rezervų vadovai nusprendė, 

į kad Ši salė reikalinga yra pa- 
, įskaitoms ir koncertams, o bok- 

Bomia. — 1958 m. iš Rytų į i sininkams reikia iš jos krausty- 
Vakarų Vokietiją perbėgo 205. tis, išardyti viską, kas jau buvo 
000 vokiečių. Jų tarpe buvo: įrengta. Naujas patalpas boksi- 
3.012 mokytojų bei profesorių, ninkams paskyrė vienu augštu 
2.079 inžinieriai, 1.091 gydytojas,; žemiau. Ir vėl prasidėjo jaunuo

lių darbai. Dirbę visą vasarą ir 
likus kelioms dienoms darbo, 
bokso mėgėjai vėl turėjo iš jos 
krausty tis, nes Darbo rezervų į gos grioviuose įvyko paskutinės 
speciali komisija nustatė, kad i neprikl. Lietuvos slidžių pirme- 
lubos yre per silpnos, gali neiš-1 nybės, kurių populiariausiu da- 
laikyti įvairių kablių, maišų ir lyviu buvo barzdotas kaunietis 
t.t. Tačiau po ilgų derybų, nu- Jurgutis...
tarta lubas sustiprinti. Užsakyta ★*
medžiaga, tačiau ir po pusės me- Taline Įvyko geriausių SS sta
tų, boksininkų treneris Užusie- j0 teniso žaidėjų turnyras. Tie- 
nis jos dar nesulaukė... sa, jame nedalyvavo Sov. Sąj.

** mesiteris R. Paškevičius (buvo
Nepriklausomos Lietuvos lai- gastrolėse Lenkijoje), tačiau ne- 

• t ' i • : _ •••

152 vaistininkai, 1.685 šiaip inte 
ligentai ir 2.267 studentai.

Šachmatai. Sausio 25 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p. šv. Jono 
Kr. parap. patalpose įvyks “Vy
čio” šachmatininkų susirinki
mas. Pasibaigus susirinkimui — 
3.30 vai. p.p.,' Povilas Vaitonis 
duos simultaną. Simultane kvie 
čiami dalyvauti ir ne klubo na
riai, tik būtų gera, kad norintie
ji žaisti atsineštų savo šachma
tus. .

“Vyčio” futbolininkų žiniai
. Pranešu, kad šį sekmadienį, 
sausio 25 d., 5 vai. TL Namuose 
įvyks susirinkimas, kuriame bus 
aptarti šių metų planai ir išsiaiš
kinta kiti svarbūs su futbolu su
siję klausimai.

Taip pat prašau žaidėjus, ku
rie dar esate negrąžinę bucų ar 
kitą aprangą, atsinešti kartu ir 
atiduoti savo sekcijų vadovams.

Sekcijos vadovas.
HAMILTONO KOVO ■ 

ŽINIOS
Moterų krepšinio lygos .pir

menybėse Kovas laimėjo prieš 
Firestone komandą 26:25 (15:7), 
sužaisdamas vienas geresnių sa-' 
vo rungtynių. Tiksliais mėtį- 
mais • pasižymėjo V. Miniotaitė, 
pelnydama komandai 13 taškų. 
Žaidė: Stanaitytė 4, Meškdus-

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atitekami greitai ir g a rantuoto i.

Tel. L E, 3-1080
44 Gwynne Ave.; Toronto nis jos dar nesulaukė...

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ T ŠIUOS PASIŪLYMUS:

105 akrų farma, arti kelio 400 ir Holand Marsh kanalo. Pastatai 
labai geram stovyje, su visais patogumais, 35 minutės į Toron
tą, $9.500 įmokėti, šią nuosavybę Jūs turite būtinai pamatyti. 
Skambinti S. Dargini. ‘
$1.800 įmokėti, 6 kamb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, šildomas. Lake Simcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tinka vyresnio amžiaus porai. Skambinti S. Dargfai.

Dėmesio! Pinigai paskoloms.
Mums yra pavesta tam tikra suma pinigų pirkimui antrųjų 
morgičių. Jei kas norėtų parduoti morgičius už gerą kainą, 
kreipkitės pas B. Sergantį, tel. LE. 4-9211.

Pastaba. Kitų firmų agentams bei jų klijentams taip pat bus 
patarnaujama

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaršau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1339 DUHDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130 '

kais, sporto reikmenų krautuvės 
buvo perpildytos įvairiausiom 
prekėm ir pvz. Vilniuje veikė 
net keturios tokios prekybos 
krautuvės. Joks savininkas ne
darydavo pasikalbėjimų su laik
raščių korespondentais apie gau
tus naujus sporto Įrankius, ka
dangi buvo žinoma, kad jų nie
kad nepritrūks. Tuo tarpu Lie
tuvos lengvosios atletikos trene
rių pasitarime nusikųsta, kad 
lengvaatlečiams šią vasarą trūko 
startukų (specialūs batai bėgi
mui, šuoliams, metimams), dėl 
ko gerokai nukentėjo lengvoji 

i atletika. Atrodo, kad mūsų sos-

MORKIS
f » »............. _

Real Estate and Business Broker 
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.

High Park - Glenlake
$4.500 įmok., atskiros, mūrinis, tuš
čios, ką tik išdažytos, kryžminis ko- 
rid., 9 komb., 3 modreniškos virtu
vės, 2 vonios, 2 garažai, arti krau
tuvės, mokykla, transportas, 10 me
tų morgičioi. Tik $20.500.

Už High Parko *
$7.000 įmok., naujos modern, dup
leksas, galima įrengti tretį butg. Kai
na $27.000.

Dundas - Roncesvolles
$1.000 įmok., gerų plytų, 7 komb., 
2 virt., 2 vonios, nauja gotu šildy
mo sistema. $14.000.

Queen - Greenwood
$990 įmokėti, pusiau atskiros, neper. 
7 komb., olyva šild., 2 virtuvės, di
džiulis sklypas, ažpok. gatvelė, gali
ma pristatyti krautuvę, dirbtuvę. Tik 
$12.900.

Forma, netoli Wosagos, prie 26 kelio 
$2.500 įmok., 100 akrų kviečių že
mė, 15 akrų miško, geram stovy gyv. 
namas, sinka-vanduo viduje. 2 ce
mentu išlieti tvorktoi, visur elektra, 
10 metų 5% morgičius. Kaina apie 
$10.000.

Krautuvė-namas, Darforth Avė. 
$3-4.000 įmok., didelė tušča krau
tuvė; 2 butai atskiru įėjimu, alyva 
šild. Pigiai parduoda, nes išvyksta iš 
Toronto. Tik $20.000.

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229 WA. 1-7672

F. Jonynas V. Morkis
BE. 3-8162EM. 4-9441

J. Kaškelis
RO. 9-9488

žiūrint to, jos sutraukė pajėgiau
sius šios sporto šakos atstovus.. 
Vyrų grupėje geriausiai pasiro- . 
dė vilnietis Algimantas Sauno- 
ris, nepralaimėjęs nei vienos par 
tijos ir tuo pačiu laimėdamas 
pirmą vietą. Moterų grupėje lai
mėtoja išėjo estė Lestai. Lietu
vaitė Žilevičiūtė iškovojo tik 
penktą vietą.

Kalbant apie gastroles Lenki
joje reikia pasakyti, kad jos kau
niečiams buvo nesėkmingos. Žal
girio komanda pralaimėjo Lo
dzėje 2:8, Varšuvoje 3:7 ir tik 
Poznanėje iškovojo pergalę—8:2. 
Silpnai sužaidė SS meisteris R. , 
Paškevičius. Nežiūirnt to, jis ir 

, vilnietė Ramanauskaitė (pen
kiolikos metų) išvyko į Švediją 
kaip So v. Sąjungos atstovai, da
lyvauti įvairiuose turnyruose.

_ Pirmas tikras tarptautines 
.rungtynes (su rusais, gudais ar 
; kokiais uzbekais rungtynes ne
laikau tarptautinėm) Lietuvos 
tinklininkai sužaidė su Čekoslo
vakijos studentais Kaune ir Vil
niuje. Sostinėje čekės moterys 
pralaimėjo 3:2 Lietuvos jaunių 
rinktinei, o vyrų susitikimas bai
gėsi svečių pergale 3:2. Iš Vil
niaus čekai nuvyko į bu v. laiki
nąją sostinę, kur vėl KKI stu
dentės įveikė čekes 3:2, o vyrai 
ta pačia pasekme turėjo sve- w 
čiams supasuoti. Pavergtos Lie
tuvos spauda, šią sporto šaką 
kultyvuota neprikl. Lietuvos lai
kais, aprašė juodžiausiam spal
vom. Esą prieš karą ji neturėjo 
jokių sąlygų vystytis (sic! — K., 
B.). K. Baronas.

Ryga. — Pagalbinė milicijos 
brigada Rygoje iš vieno lokalo 
surinko Rock’n’ Roll šokusias 
mergaites, nuvežė į užmiestį ir • 
nukirpo jų plaukus. “Moskovs- 
ki komsomolec” sako, kad tai 
nesanti tinkama auklėjimo prie- . 
monė.
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V.VASIS
Telefonas

E» ne
n ios

55,530 >okAH. 9
1 kom>. per Uli ougši 

vatpvės, piu’ ^yygĮ'
' n.n s jvožiov mos' 2 go ožai, v eno 

skolo bclansul r’t, į

rro,
;vimu, geras pa
kyklų ir susisiekimo
i k-Bfeor - Evelyn, .
<56.500 įmekėti, 9 kamb. du o) iksas, 
privatus ivai.ovimas, vandenų aly
va apšildomas, kvodr. p.loaos, šviesūs 
kambariai, v^ena ilgametė skolo bo- 
laruui.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS — LE. 1-4695, namų LE. 6-7199.

SUDBURY Ont
' ■ f -4, •

Priąimenent streiką ‘sugadinta? Kiek susitrukdymų 
reikėtų dar kaiką kaikam pri
minti ir patikslinti Mainerio Nr. 
2 “T2” 1958. 12. 24 kaikurįuos 
samprotavimus. Esu tikras, kad 

valios, bet kaikurie jo išvedžio- einamųjų k 
jūnai, sakyčiau, yrą paremti la-ųnų

$3 500 įmokėti, 8 ktmb. pusiau et- 
skiras su įrengtu kambariu rūsyje, 
nepereinomi kamoarxjL otti pogrin
dinio susisiekimo, greitas užėmimas.

T

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

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

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro; į 
: Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
į . Sav. V. BLOCKIS ;
i

•*

-h G

AUTOMOBILIU NAMU -

BIX ' PRANAS RAKAUSKAS

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

RO. €-S3€7 — V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Coma Hairstyling
1618 Ki <mnr si u 

(netoli Dundasi

Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

? Būtų daug logiškiau, jęi
____________ ___ daugiau kovojama dėl do-.
autorius neturėjo jokios piktos ieri<T“vertės 'stabilizavimo, dėl

. . ienh|’ prekh| kai-
ži- 

oiau paviršutinėmis darbininkų .niomis yra duotos iš komcĄntrų' 
nuotaikomis .ir jausmais negu .nątrų^cijos, Įdek galima dau-
4 krovę. Kad esą kažkoks darbi- giąu?^eiti atlyginimus-jr kainas, 

‘ninkas vįenoj anglų bažnyčioj . ad greičiau ir smarkiau vyktų 
■ų *■ ‘ ...............:. ■ **’ ’

įos naudai, atrodo nepanašu į to ūkis ir gerovė, ir taip bręstų 
tiesą Kiek tėl.o išgirsti iš vieti- dirva komunizmui. Nenorėčiau
n ų ku -igų, buvo vyskupo Įsa- sutikti, kad §i unija būtų tik 
.yta kur igams iš sakyklos ne-^aučonos dulkės. Ji yra viena iš 

palaikyti tame g.nče nė vienos < stipriausių komunizmo tvirto-
* pusės. T*-*- —-------—.. j ’ . ' ' J »

sau teisę, reikalui esant, vieną faktą, kad Sudbury yra yisos!
.Rą mmtį stre.ko reikalu pa- ] Kanados komunistų centras, tai

. skelbti raštu, ką ir yra padaręs, i tada jau atrodys ne “<.........
iVišoj vyskupijoj buvo įsteigtos “medis”. Gal daugeliui ir neži-
labdarcs organizacijos. Jos rėmė noma, kad kaikurios Sudburio K ko]el.t_ nraAio xknt„-
gausesnės darbininkų seimas, į. ehonb’ agentūros yra moder-Į .i e ?a ,?r e^0’ skotai su 

į. ųrių unija’nepajėgė tinkamai nĮauę^ii organizuoti komunistę i Srlzo 1 bažnyčią.
aprūpinti; Neteko girdėti, kad - Lzdaį. Lietuvių patarlė sako: f i Didelis kopūstas

‘ nors vienas’kunigas būtų palai- 
j kęs kompaniją ir veikęs prieš 
įdarbininkus. Priešingai. Aišku, 
f joks sąmoningas žmogus nega
lėjo taip pat • rodyti simpatijų

—j unijai, kuri yra aiškiai raudona.
■ .Tačiau reikia aiškiai skirti dar

bininkus, kurių dauguma nėra 
raudoni, nuo jų netikusių vadei-

i jvų. Ištikrųjų, darbininkai daug
* i Kentėjo toje kovoje tarp gelto

nojo ir raudonojo velnio. Straips 
hio autorius kaltina spaudą ir

; radiją, vadindamas grynai pro
pagandine. Buvo šiek tiek ir 
propagandos, bet dar daugiau

i pasakyta tiesos. Ta proga buvo 
•iškelta kaikam dar nežinomi 
taktai — kad unijos vadovybė

į^yra grynai komunistinė. Ji la-
,biau vaidino darbininkų globė
ją, negu tikrovėje buvo. Ar ne 

<rf<ingaš buvo pranešimas, kad
S. vyksta į Toronto penktadie- 
.s u VciKare tartis su ministeriu?
Juk yra žinoma, kad savaitga
liais jokių pasitarimų nebūna.-

į Apaain unija niekad nebūtų -lei-

14
■M

■

dideli obuoliai užaugo?
— Tiesa, tie didieji dideli, bet1 

mažiukai rseperdidžiausi.
** Sąžiningumo bandymas
' — Š.s žmogus yra labai sąži
ningas, jis nė vinies nepaėmė...

— Bet aš bandymui su vinimi 
perdaug nepasitikiu. Pabandyk

girdėjęs kunigą kalbant kompa- infliacija, tuo būdu griūtų kraš- jo sąžiningumą su lietsargiu!
Gudrus škotas

Škotai yra žinomi visame pa
saulyje kaip labai šykštūs žmo- 

Į-nės. Vieną sekmadienį trys ško- 
Pats vyskupas pasiliko vai, o jei prie to dar pridėsime tai užėJ° L^.ažl?y^.

mi išvengti, škotai tuoj surado 
kZf gu<?r’U išeitį. Kolektoriui prisi- aUlKe , Del nnnl™ rvskelbti raštu, ką ir yra padaręs, j tada jau atrodys ne

• • _ • ____ _ ♦ —A - • - . ’ * • • U 1 ‘ ‘ artinus, vienas iš jų apalpo, o 
kiti du jį išnešė iš bažnyčios.

Petras, apžiūrėdamas savo 
i kaimyno bites, su pasididžiavi-;

" mu jam kalbėjo:
— Kokios mažos Lietuvos bi

tės. Pas mus Amerikoje, bitės 
tai karvės didumo. |

— Tai kokio didumo jūsų avi-- 
liai? — paklausė nustebęs kai-- 
mynas.

— Aviliai paprasti, kaip ir jū- ’ 
sų, — nepagalvojęs atsakė ame-: 
rikonas. j

— Tai kaip tos amerikoniškos < 
bitės sulenda Į tokius avilius? —? 
dar labiau nustebęs paklausė 
kaimynas.

— Jos lenda, ale ir aviliai 
braška, — išdidžiai atsakė ame-, 
rikonas.

Aiškus ženklas 
' — Ponia, — 
ria gydytojas, 

Į keičiasi į moterį.
— Taip ir maniau

1

atsargiai prasita-
— tamstos vyras

.. i. #

nė kiek' . Didelis kopūstas
4 Neik, su velniu obuoliauti, nes Vieras lietuvis, parvykęs iš ................................
neię.JŠi pei tarbos hėi obuolių”. Amerikos Į Lietuvą, pasakojo nenustebusi prisipažino žmona 
•Taip;Cgali atsitikti,Ir naiviems savo kaimynams, kad JAV au- ^au ^ur?s laikas visaip issisu- 
iąr^įnmkainsįį^jkųrię <įėl šiokio ■ gą nepaprastai dideli kopūstai: 

-tokio’Jų laikino .'parėmimo, yra1 po vienu lapu sutelpą keli vyrai.
klikos, ųž nosies vedžio- Tai Įdomu, — kalbėjo vie- 

jąni|. ’ Darbingų rinkimai yra nas iš kaimynų. — Bet as, būda- 
‘pravedami visai pagal komunis- mas Anglijoje, mačiau milžiniš- 
tir.ę ^sistemą. Aišku, kaip diena, ką katilą, kuriame sutilptų 5 
xad ’darbininkų unijos yra rei- žmonės.
ralingos, bet tos unijos turi bū- ] — Kamgi toks didelis katilas 
d tvarkomos demokratiškai ir reikalingas? — paklausė ameri- 
cvirtos, su kuriomis kompanijos 
škaitytųsi. Toliau, autorius prie
kaištauja, kodėl nematoma “me- tui išvirtu — atsakė kaimynas.

konas.
— Nagi, tam dideliam kopūs-

ožių”, o tik “raudonos dulkės”; 
iuuel niekas nesijaudino, kai 
Kanados valstybės sekretorius, 
grįžęs iš Rūgi jos pasakė, jog ne
reikia kreipti dėmesio Į Pabalti- 
o valstybes, kad rengiamasi 
pripažinti Raudonąją Kiniją. Ir . 

•su tuo nenorėčiau pilnai sutik- i 
ti. “Canadian Intelligent Servi
ce”, News Behind News”, “Com
mon Sense” ir visa eilė kitų ka- 

‘talikiškų laikraščių Kanadoj ir : kovos, lyg nunokęs vaisius, kaip Į 
Amerikoj labai aštriai kritikavo paskutinė kapitalizmo tvirtovė. ;

i i j usis į streiką panašiomis ap- ir smerkė tokią neprotingą poli- J kas toliau? Toliau būtų įgy- Į 
• linky barnis.- Gal kompanija, pati ,tiką. Teisybė, reikia su apgailes- 

. ■ streiką išprovokavo, bet išinin- tayimu pripažinti, kad didžioji
/l tinga unija nebūtų pasidavusi Amerikos spauda labai mažai

,1 šiame streike yra labiau taria- už. Kodėl? Ogi dėl to, kad visa 
' rhas negu tikras: 40 valandų dar pasaulio didžioji spauda ir di- 

, bo‘ savaitę būtų gavusi ir be šiosios žinių agentūros, kaip 
i streiko. Turint galvoje, kad do- patys parmasonai jau 1905 m. 
ilerio vertė kasmet krinta 5-6%, ^yresi, jau nuo tada buvo jų pačiose viršūnėse. Su priešu rei
ktai pakėlimas atlyginimo 1-2-3%’kontrolėje. O/jpuo to laiko iki kia kovoti viešai ir slaptai, su 
pamečiui nėra joks laimėjimas,;; b a bar dar daugiau yra. pažengta.; dideliu ir su mažu, visur; kur tik

. > « /L1?1 !įf A VXAlgW I***-*'*'--nilid XfkVa OpCLU.UlCl XCLMCXX Iliadaiv ICTUn LLtv lnlv j provokacijai; Unijos laimėjimas pasisakė prieš, bet daug daugiau 
CONTRACTINGC0...............................

V. JUSKEV1CIUS.
.Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto ,

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pfslcoic 1 osm. iki $3.000. Paskolos, injėiioi ir qwvbė n-dravsta.

1
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Dr, E. Znbrienė
Dantų gydytoja

1577 BL(M)R ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 j
Priėmimo valandos:

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

— „III II.

AKię SPECIALISTAS

L WMSKY. R.D

Pritoito alcmiu* visiems dfch< dsttii i 
•nfi® otdų nervus, ktv«e ■ 

noi sukelia gntvos skaudėtimg it 
vingumg. Kolbc slavu kėlborfih
478 CoHege St. W. Totvuce 

Telef. WA. 1-8924

kirtėja, kad tik nereiktų indų 
plauti. x :

Išskaičiavimas
Turtingas Indijos maharadža 

įsimylėjo, škoto dukterį ir pasi-’’ 
siūlė tėvui duoti tiek aukso,;' 
kiek sveria duktė. Tėvas papra
šė kelis mėnesius palūkėti.

— Suprantu, — tarė mahara
dža; — 'norite rimtai apsispręsti. . :

— Ne, atkirto škotas, — noriu ; 
tik pariebinti dukterį. ;

......... » ■>■■■« ■« w mil. iii: ■■ «•■■■!

OKULISTfS
Sr. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WBKTOK1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.!

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

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

DARBO VALANDOS: ~ ' . -

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7.-9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

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

Te1e*onos LE. 2-8723

Jos tikrai gero: traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 BONCESVALLES AVĖ.. TORONTO 

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

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

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VYRIŠKŲ h- MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų 
tiumoms ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
delioi. Žemiausios kainos.

129® DuiHias St. W. {tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

kos-
mo-

J kas toliau? Toliau būtų įgy-1 
vendinta išrinktosios tautos va
dų programa: viena diktatūrinė

■ valstybė su prabangoj gyvenan- 
į čia valdančiųjų klase ir visa ma
se jai paklusnių vergų. Taigi, 

: nėra logiška išvada nekreipti dė- 
i mesio i mažesniuosius komunis- 
;tus, jeigu yra kur didesnių net

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

ii, L.L.R
Teisininkas — 

1 vckatas — Notaras

Atlaida St W.
Room 197

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

.perkamoji dolerio galia bus vis- Teis.ngai autorius pastebi, kad i ųs .pasireiškia. Pasiduodant de- 
tiek mažesnė. Laimėta tik tiek, “turtingos ir žiaurios kompani- | (etizmui ir nevilčiai yra lygu sa- 
kąd ligos atveju vieton 13 ap- jOs, kurios darbininko nelaiko vižudybei. Jei visi žmonės žino- 
mokamu bus apmokama 26 sa-1 žmogumi, daugiau pasidarbuo- ; tų žiaurią tikrovę, kad visa žmo- 

jvaitės po $40. Per maždaug ke- ; a 'komunizmo augimui, negu ■ nija. net ir Amerika, yra tary- 
; turis mėnesius nedarbo pinigi- paraudę žmonės”. Juk yra fak-jtum ant ugniakalnio, tai pasi
niai nuostoliai bus išlyginti gal ?tas, kad - komunizmas nėra dar- purtytų iš miego ir Lenino pra
tik per 8 metus. O kiek nervų' bininkų natūralios evoliucijos našystė neišsipildytų. Bet, jei

*

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas varstas, Loris palengvina 

skausmus bei ^iėiėjimg ir įtraukia 
hemorbidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmę 
kartę mokslas- atrodo naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežejimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
oriemonė, pnvččtoi savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atsiu
simas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!" *

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
frnokslinio' instituto.

Dabar Ši naujo gydymo priemone 
0a pasiūldfna žvakučių (šupposTtory) 

'fcrba tepalo “(oTnfmėnf) pavidale" vadi- 
narrtų PREPARATION H.

KfiKfokite Ji^HĮbe
voretjrfese grgžinftwi/ga-

jrantijtt.
J

DĖMESIO!
OritU

Minti Mt

tMtti «*mrrHMt 
••utnt-rn.

, 'vaisins, bet super-kapitalizmas, ne, tai katastrofos laikas yra ne- h 
! prisidengęs darbininko kauke. ;o'imas, juo labiau, kad revoliu-! 
Tai multimilijonierių bankinin- cjnė idėja eina ne tiek per dar- • 
kų pagimdytas vaikas. Dabar bininkus, kiek, per intlektualūs: 
jau repaslaptis, kad 1917 m. •universitetų profesorius, teisė- 
Niujorko didieji bankininkai jus ir studentus, kurie yra vilio- j 
pasiuntė Į Rusiją 28 milijonus jaraį pelninga karjera naujoj 
.aolerių ir 276 gerai apmokytus suvienyto j visų pasaulio valšty- 
gangsterius, kad padėtų Įgyven- bių federacijoj, kuri turi būti

• prisidengęs darbininko kauke 
1 ■

kų pagimdytas vaikas

pastatyta ant senojo pasaulio 
griuvėsių. Maineris. j

KLB skyriaus visuotinis susi
rinkimas Įvyko sausio 11 d. ma
žojoj Christ the King parapijos 
salėj tuoj po pamaldų. Senoji 
valdyba, kuri dirbo tikrai pa
vyzdingai, buvo prašoma pasi
likti ir toliau, tačiau visdėlto ne
sutiko ir atsistatydino. Susirin
kimui sumaniai pirmininkavo 
Augustinas Jasiūnas ir sekreto
riavo Bronius Daukša. Tą pačią 
dieną valdyba pasiskirstė parei
gomis: J. Lukšys — pirm., M. 
Zakarevičius — pavaduotojas, J. 
Čebatorius — kasininkas, A. 
Juozapa vičiūs — švietimo vado
vas. Kandidatais liko L. Baltutis 
ir P. Semežys. Kontrolės komi- 
sijon išrinkti: J. Dženkaitis, A. 
Baltutienė ir A. Jasiūnas. Kan
didatais liko St. Krivickas ir J. 
Poška. Susirinkime dalyvavo 33 

j nariai.
Darbininkų kursais susidomė-

dinti Rusijoj komunizmą. Be jų 
medžiaginės ir moralinės pagal
bos Rusijoj komunizmas nebūtų 
prigijęs. Aiškiai yra žinoma, kad 
šio kontinento atsakingose val
džios vietose yra daug užsimas
kavusiu komunistų ir jiems sim
patizuojančių. Iš čia ir kyla vi
sas vakariečių politikos tragiz
mas. Amerika viena ranka neva 
kovoja prieš komunizmą, tačiau 
antra ranka jį efektyviai remia'. 
Deja, tarptautinis subversyvinis 
sąmokslas nėrą kokia chimera, 
bet . gaurus devyngalvis slibi
nas, kuris ryją .tautas vieną po 
kitos ir tuo naikina laisvę, de
mokratiją ir’prigimtas žmogaus 
įir Dievo teises?’Drąsesnieji vy
teli \yra slapta^ žudomi; Kaip- iš
aiškinti, pavyzdžiui, tokius f sk
itus,'kad Amerika remia komu
nistą 'Tito, o nedavė jokįos pa- 
'galbdš- garbingai už laisvę kovo
jusiems vengrams. Toliau paim
kim Kinijos, Korėjos, Indonezi
jos istorijas. Visa tai buvo tarp- inariai- 
tautinių sąmokslininkų aukos.1 r
Jei amerikiečiai nepabus iš mie- įjmas didelis. Jau iš pirmos die- 
?o, tai tikrai issipildys Lenino * 
pranašystė, kad Amerka kris be

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
-namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2W3

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. p. MORRIS
fcANTV GYDYTOJAS

Vakaroti tr feŽtadiehitfU

7092 9LOOR W<, TORONTO 4 
(į rytus nuo Duffer tn St J

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
"kampos Boy & Richmond/

Room 901

Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, RA.

i LIETUVIO ADVOKATO < 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

iI

t

A. LIŪDŽIU S, B.L.
' VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

95 Roncesvalles Ave^ Toronto
Telef. LE. «-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, teipentlnas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Gnt 

TeL EM. 4-2715

VEDYBOS J
M wife v«*H, 
lenkų lt./, telefonuekft* «r atvykite 
■etfftiffilškei 4

VEDYBŲ BIURĄ "WAUM" 
VS9 COLLEGE ST., Twonto, Oėt. <

Telefono* LE. 2-54S1. 1
■Infomiocijos Lesdien nuo 6-9 vai. v. 
^Atsakymams raštu pridėti $ 1. Mote-1 
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

vaitui.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anrivs
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 8-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šaldymas ir įvairios pompos.

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

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS- 
I APARATUS

Darbas ir dalys garahtuo'jamos raštu. 
|iį 

A. STANCIKAS
■................ . .m...... į i ...■■iii................ i -i i ...... .

KVALIFIKUOTAS TKIliititAS TAISO 

televizijos ir r«lio aparatus 
TAPE REKORDERIS. Hi • FL PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.

nos Įstojo 101. Dėl to bus dvi 
paskaitų pamainos, kad galėtų 
be trukdymų išklausyti visas 
paskaitas ir dirbą pamainomis. 
Tai duoda šviešių vilčių, kad 

.Sudburio katalikų universitetas 
bus tikras švyturys, ir darbinin
kai, teisingai suprasdami savo 
problemas, mokės iš to padaryti 
teisingų išvadų, kas padės page
rinti savo būklę. Darbo žmonės 

{artimoj ateity, nebus taip leng
vai suvedžiojami.

Susituokė Mykolas Pranckū- 
nas su Agota šeštokaite, kurią 
tik parsikvietė iš Lenkijos.

Vytautas šadreika, pavyzdin
gai dirbąs šeštadeininėj mokyk
loj, bendruomenės skirtą Kalė
doms piniginę dovaną paliko 
kaip auką bažnyčiai.

I ’ Sudburiškis.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W„ Toronto
Telefonai: LE. 4-6431 ir LE. 4-8432

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų botai, normolous dydiio ir pla
tūs EE-EEE. Perka nftertft tkmtfninMs 
j tėvynę duodame 15% nuolaidų.

1438 PUNDAS «T. WEST, 
prie Gladstone

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA



’ -’O' TtVISKĖS ŽIBURIAI f

Ū C '

Linksmiausias ir įdomiausias šį sezoną^ Tėviškes Žiburiu^ metinis
SPAUDOS BALIUS

įvyks sausio 31 d,, šeštadienį, Prisikėjįįiįdd parapijos salėje.
_ _ . *ys sol. VACLOVAS VERIKAITIS

ir jo vadovaujamas Toronto Vyrų Kvartetas. Jam akompohuos muzikas 
Stasys Gailevičius. • Šokiams gros lietuviškas orkestras “Olympia’* 
Visus gaivins bufetas, laimingiesiems loterijos fantai, o kitas įdomybes 
pamatys atvykusieji! --t/.c. . . v

Svečių susiiSvečių susirįnks ne tik iš Toronto, bet iš plačių apylinkių, nes “Tėvišk is 
Žiburių” balius įvyksta tik vieną kartą į metus. Nepraleiskite šios prog >s 
smagiai praleisti vakarą ir susitikti seniai nematytus .bičiulius.
Pradžia 7.30 vai. vak. įėjimas $1.50; studentams $1/Bilietai jau gauna: ai 
“TŽ” administracijoje ir V. J. Margio vaistinėje — 408 Roncesvalles Avė.

TORONTO. Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šiemet gavėnios susikaupi

mui pravesti, pakviestas kun. V. 
Bagdonavičius MIC, dienraščio 
“Draugas” vienas redaktorių, 
kuris savo straipsniais daugeliui 
yra gerai pažįstamas. Rekolekci
jos vyks Kančios - Verbų savai
tėje.

Kat. Moterų D-jos skyriaus

Prisikėlimo parapijos žinios
—r Nuoširdžiai sveikiname pa

rapijiečius Kazimierą' Vytautą 
ir Adelę Daugėtas, praėjusį šeš
tadieni: sukūrusius naują šeimą.

— Sekmadienį po 10 vai. Mi
šių vaikučių. katechetinės ir 
Pirmos Komunijos pamokos ak
torių kambariuose, o gimnazistų 

------- _____ __ . .religinės,pamokos — klebonijo- 
suširinkimas įvyks šį sekmadie- i je. Prašome mieluosius tėvelius !

vesti ‘savo vaikučius per jiems 
skirtas Mišias į jiems ’ paskirtas 
vietas — pirmuosius suolus.

— Kitą savaitę lankysime pa-; 
rapijiečius gyvenančius šekan-! 
čiose gatvėse; Emerson, Walla-; 
ce, Armstrong, Miilicent, Pauli- i 
ne, Russet ir Coolmine. Jei kar- ■

MONTREAL, Cue.
Šv. Elzbietos Draugijos tra-! AV parapijos komiteto esamų 

dicinė vakarienė įvyks šį šešta- ir buvusių narių visuotinis susi- 
įdienį, sausio .24 d., 7 vai. vak. rinkimas įvyks sausio 25 d., sek- 
išy. Kazimeiro parapijos salėje, madienį, 4 vai. p.p. klebonijoje. 
! Prityrusios virėjos paruoš pui- Visi labai prašomi dalyvauti. 
sTVleSTVi“? Už®avėnhl ruo-
si lot nja. įėjimas $1.50. Visi sporto klubas “Tauras”.

;Groą puikus orkestras. V: si, ypa- 
’Ringai visas lietuviškas jaunimas 

i aly .^lamas'asar.1?^xi'’.^‘kviečiamas skaitlingai dalyvau- 
/naąięrų^ : v]tį..Pasilinksminimas įvyks 8 v.

Tautinių drabužių konkursas ,vak- AV salėje.
KĖK/Mbterų D-jos vasario 7 _ Įdomią pasiautą apie dantis, jų 

d. pirmą kartą Mpntrealy ren- reikšmę^miaisto perdirbime, dan 
giam^š; iiėtuvįų ųjoterų tautin&j tų priežiūrą ir higieną sausio 18 
drabužių konkursas rąnda dide- xd- ,LK Moterų .skyriaus susirin- 
lį visHphienės’pritarimą ir susir kūne iškaitė populiarus Verduno 
domėjimą'. Pinigines premijas dantų gyd. Jonas Mališka. Pa- 

. konkurso laimėtojoms, be pačių skaita buvo pailiustruota pa- 
u-engėių, jau, paskyrė bankelis veikslais ekrane ir sudrinku- 
■“Litas”* ir dar laukiama iš kitų šiuose sukėlė didelį susidomėji- 
i organizacijų. < « Susirinkimo proga moterys
j Iš tautinių drabužių audėjų : svarstė jų vasario 7 d. r lošiamo 
.teko patirti, kad sąryšy- su kon-1 vakaro - baliaus klausimus. Šia- 

! M. Jankaus ir Klaipėdos kr. Vasario Šešioliktoji i kursu jos gavo daug naujų už-ime vakare būsiąs tautinių rūbų
sukilimo minėjimas ' jaunimai sakymų pasiūti tautinių drabu-;konkursas su piniginėmis dova-

Šiemet Klaipėdos kr. sukilimo ; Apyl. valdybos posėdyje nu-i žiu, išausti juostų ir pan. Tai athkš
^--’minėjimas bus turiningesnis ne- Įtarta Lietuvos Nepriklausomy- įrodo; kad mūsų moterys ir mer- Piecaicio vadovaujama taut, so- 

igu betkada nes kartu daroma i bės minėjimą, be bendrojo di- ,ginos. rengiasi gausiai šioje tau- kl,Į. gruPe-, kurios ziuiovai jau 
ir M Lietuvos Patriarcho M i džiojo, vasario 22 d. specialiai su i tinta drabužiu šventėje daly-: spėjo pasnigti. Šokiams grosiąs 
lankaus 100 m. gimimo sukakta i ruošti mūsų augančiam jauni-!vauti. ‘ V - - A / ^our .J^nnan
viu minėjimas. - . mui,. įjungiant mokyklą, klubus,

Minėjimas daromas sausio 25: ?.rW^ot? . ir . neorganizuota 
d. visose liet, bažnyčiose pamal- į Į^uviskąjĮ jaunimą parenkant 
dose prisimenant ir 4.30 vai. p.p. įLS r?° i, lf
Prisikėlimo parap. salėje iM- Į SpeC^Sf 
mingu aktu. Čia is Niujorko sve- 
tą SMeninęDdMSišpMys s^tai ^Ažubaliui. Įš apylinkes^ valdybos pąžindinti visuomenė šu charak- ' ■ ” “
V. Žemelytė ir V. Bigauskas, pasitraukus ilgamečiu! izdmin- įteringesnem įvairiu Lietuvos / Otava — 1958 m. Kanados au- 
akomponuojant muz. St. Gaile- į ^z' Pa* į vietovių tautinių drabužių sa- j fomobilių gamyba sumažėjo 13
vičiui Z. Orentienės liet, bale- {kviestas J. Karka, o į tarybą ko- į vvbėm. kurios daugeliui gali bū- ; %. Pagaminta 297.088 lengvieji 
to studijos mokinės (viso 16) ir ’ ' ‘
D. Meilutė padeklamuos M. Jan- i \Hes 1SVVKUS1° lrrz. rr. Kaz 
kaus eilėraštį. p Jcio.

Minėjimo metu toje pat salė- j Šv. Mykolo ligoninėje po sun- 
je bus M. Jankaus-gyvenimo ir į kios operacijos gydosi Vladas 
darbų parodėlė; tarp kitko irįJocas. 
laikraštis “Aušra”.-' ('

Prie įėjimo aukos minėjimo: 
'rengimo išlaidoms - ir M: Lietu- ” 
vos bylos gynimo reikalams. 

Minėjimo rengimo k-tas.

Viešas susirinkimas
S3 ■ ■ ' .... ■ r

Sąryšy su paskutiniais įvy
kiais Vatikane sausio 25 d., sek-

T. L. Choras “Varpas” kviečia visus į savo' 6-ųjų metinių proga

KONCERTĄ.
kuris įvyks sausio 24 d., šeštadienį, Prisikėlimo parap. salėje.
PROGRAMOJE visa eile dar negirdėtų Toronte dainų. Koncerte i 
dalyvaja “Varpo” mišrus,' vyrų ir moterų chorai, >soi. V. " __ — -- -- « a • ■ ' -a v ■ ■ a -

nį po 11 vai. pamaldų muzikos 
studijoje. Valdyba padarys pra
nešimus iš praėjūšiųjų metų 
veiklos, bus pasitariama dėl 
ateities veiklos planų, ir perren
kama valdyba. • .

— Mergaičių sodalicijoš susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį po 
9.30 vai. pamaldų muzikos stut- tai pasitaikytų neaplankytų pa- i 
dijoje. - rapijiėčių, gyvenančių jau ap-:

— Šią savaitę vizituojamos lankytose • gatvėse, prašome i
šios gatvės: Geoffrey, High Park mums apie tai pranešti; Mums: 
Blvd., Marion, Sunnyside, Glen- ne visada žinomi adresai tų, ku- į 
dale, Garden ir Pearson. rie pakeitė savo gyvenamas vie-;

— Parapijos komiteto posėdy tas, bet raštinei apie tai nieko!
nutarta daugiau dėmesio kreip- nepranešė. ________ _
ti į kultūrinius parengimus, juos šį sekmadienį po visų Mišių ronte įvyks bendras posėdis PL :

bus daroma speciali įsakyta rink B-nės 'Valdybos ir JAV bei Ka- Į 
liava misijų reikalams.

mų darymą ir jų palaikymą, Mi-Į — Kurie, iš parapijiečių šiais 
nėtoje dvasioje komitetas yra į metais norėtų pažymėjimų—sa- 
pasiryžęs • artimoje ateityje pats vo aukų pakvitavimų pa j, mo- 
suruošti kultūrinį parengimą, kesčiui (income tax) sumažinti, 
pakviečiant atitinkamus meni- prašom, tai asmeniškai ar telefo
niukus. Parapijos vyrų organi-į nu pranešti parapijos raštinei, 
zayimui statutas jau paruoštas ir' į? ■ kvitai tubj bus išsiųsti. Ku- 
sękančiame komiteto posėdyje tiems patogu, galės juos patys 
bus priimtas. - . : < asmeniškai atsiimtt Kadangi

— Padaryti didesnio pobūdžio Į daugumai dėl praėjusiais metais 
remonto darbai klebonijoje, ją 
visą išdažant ir pagrindinai per
tvarkant virtuvę. Už sąžiningai 
atliktus darbus dėkojama Ad. 
Kuniučiūi, Pr. Besaspariui, J. 
Rugiui ir VI. Ramanauskui.

— ši sekmadienį vyskupijos 
parėdymu daroma rinkliava ka- 
talikų emigracijos biuro naudai. 
Minėtoji įstaiga padeda naujai 
atvykūsiems imigrantams, pa
kliuvus jiems vargan.

’ — Šiuo metu mokinama Mišių 
tarnavimui penkiolika bęrnįukų. 
Šį- sekmądiėhį po li vaL paįnal- 
dų prašoma į kleboniją susirink
ti berniukų tėvelius, kad drauge 
būtų galima pasitarti uniformų 
ir kitais klausimias. Tikybos pa
mokos vaikams kiekvieną sek
madienį dviems grupėms: po 
9.30 ir 11 vai. pamaldų.

— Visi dalyvaukime šį šeš
tadienį choro “Varpas” tradici
niame koncerte.

— Pakrikštytas Stasius Petras 
Antanaitis.

Evangelikams pamaldos
Klaipėdos atvadavimo sukakties 
minėjimo proga įvyks sausio 25 
d., 1 vai. p.p., Malonės Liutero
nų bažnyčioje, 1424 Davenport 
Rd. Pamaldas laikys kun. P. Da
gys-

Ev. Susivien. parap. v-ba. _ _________ ____
- « j .j. — i i i • i tetą bus siūlomi metiniame susi-

RaUd- |rinkime arba 5> k?rie ntri 7 sekmadienio mergaičių popiete
sausio 22 d. ir 23 d. — Ryerson ą ga?° savo slulom/.kandlda/įvyksta kiekvieną sekmadienį 3 
Institute of Technol. - Čhurch P P- Prisikėlimo parapijoje
St. prie Gerrard St. E., 9.30-11.30 ISįyt SrvtflV ’muzikos studijoje. Kviečiamos
ir 115-4 vai pp •” .sudarytai nominacijos vįsos mergaitės n.uo 6 iki 9 metų.

• oc J • « -i (komisijai, kurią sudaro šie as-Sausio 26 d. — Central Clinic t t?i«>2Qn =ąnimenys: Aloyzas Kuolas, LE.-~8 v JCvakg S ’ 3’3 •6‘3470’ LiUdaS Medelis’
ov U T ir jonas n. oimanavicius,Saulio_28 d.—Coleman Lamp.^ 4.1274. Pakanka, kad kandi-

C°^T rfn ’/i * * datas asmeniškai ar telefonnu
.11.30 ir 1.30 vai.; Orenda En-(n betkuriam vienam
ginęs. Maltone. 12.30-4 ir 6-9 v. „S?
vak Sausio — d. — Rhodes Ave. i gjūiorna §jos komisijos patarna- 
Linited Church, 1470 Gerrard Et.; • „ -i,E., 2.30-4.30 ir 6.30-8.30 vatavak. H? i5 SdriKn? nlrl’

’ : nes is anksto pasiruosus, para-
Foto paroda ipijos susirinkimas bus ir dar-

Pagarsėjusi foto menininkė, Į bingesnis, ir trumpesnis, 
daugelio lenkų žurnalų bendra- Tėvų žiniai
darbe Janina Mokrzycka, atvy- ; , šeštadieninės Maironio vardo 
kusi į Torontą įkūrė savo foto mokyklos tėvų komitetas prašo 

tėvų sumokėti mokyklos išlai
kymo mokestį $7 iki vasario 14 
d. Pranešimai išdalinti vaikams 
mokykloje sausio 17 d., šeštadie
nį. Komitetas prašo nelaukti pa
kartotinų paraginimų.

x Tėvų Komitetas.

dijoje.

nutarta daugiau dėmesio kreip- 

palaikant ir skatinant kolonijos 
lietuvius j tokios rūšies parengi-

^meniškai atsiimti. Kadangi

KAITIS ir pianistas MARIO BERNARDI.

Koncertui pasibaigus įvyks

šu visais tai progai atitinkamais priedais.
ŠOKIAMS GROS ORKESTRAS “CUBANA” 

Turiningas bufetas patenkins kiekvieno atsilankiusio reikalavimus.
Įėjimas $1.50. Pradžia punktuąliai 7 vai. vak.

T. L. Choras “Varpas”. '

Posėdžiaus centrai
Ši šeštadienį, sausio 24 d., To

nados kraštų valdybų

mą.' ’Minėjimą organizuoti pa
vesta valdybos nariui kun. P.

,'.r- ;x, •• . a r . 4.x Motervs urižada svečiams pui-Jau paaiškėjo ir dabs jury ko- vakarienę. .
misijos narių: prof. dail. A. Ta- į- ; \ .
rnošaitis ir tautinių drabužių ’ AV Tauro jlubas i sirinko 
audėja montrėalietė p. ‘Vesel-į valdybą is k.ebora Tėvo 
kienė. Prof. Tamošaitis, specia-! į.. ?°£evlc'aus’. AuS- ^s’ J’ 
liai atvykęs .iš Kingston, malo-^.1®caicI0’ Smiaus ir M._Si- 
hiai suliko konkurso metu su- '?lu*es- J. P.

valdžios padarytų palengvinimų 
kvitai nebus reikalingi, taupant, 
rašomą medžiagą ir pašto ženk
lus, kvitai jų neprašiusiems pa
rapijiečiams nebus siuntinėjami. 
Tiems, kurie Prisikėlimo para
pijai nepriklauso, aukotų sumų 
kvitai bus išsiuntinėti šio mė
nesio gale. '

— praėjusį sekmadienį par. 
komiteto posėdyje buvo peržiū-. 
rėta Prisikėlimo parapijos 1958 i 
metų •> finansinė veikla ir pasi
džiaugta gražiais rezultatais. 
Kadangi dabartinis .parapijos ko i Soj Vaclovas Verikaitis 
mitetas, sekant įprastą tvarką, sausio 31 šeštadienį, kar- 
metihiame susirinkime planuoja tu su savo vedamu vyrų kvar- 
atsistatydinimą, jis sudarė pla- tetu> išpildys programą Tėviškės 
ną. tvarkingam naujam komite-i žiburiu spaudos baliuje., 
tai išrinkti: 1) Pagerbiant natū- i . “
ralias kiekvieno parapijiečio tei-! Toronto vyrų kvartetas 
sės ir jo nuomonę, parapijos ko- šį sekmadienį, sausio’25 d., 6 vai. 
mitetas bus renkamas pusiau vak'. dainuos CBC radijo progra- 
slaptu balsavimu. 2) Siūlomas mOj Transcanada Talents Show, 
parapijos komitetai kandidatas: 
turi priklausyti Prisikėlimo pa-J Berniukų popietė
rapijai. 3) Kad išvengti dažnai bus ateinantį sekmadienį, sausio 
organizacijų valdybų rinkimuo-. 25 d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo pa
se pastebimo bereikalingo laiko i rapijos patalpose. Berniukai 6-10 
trukdymo, aiškinimosi ir net ne- i m. amžiaus renkasi į kleboniją, 
patogumu, kandidatu į Prisikė-ilimo parapijos komitetą gali bū-1 Jaunesn.ųjų mergaimų 
ti siūlomas tik tas, kuris iš anks- • . . , . ateitliynklll .
to buvo asmeniškai atsiklaustas susirinkimas Įvyks sausio 2o d., 

i ir kuris vra davęs savo sutiki- 4 val; P P- Pnsjkehmo parapijos 
imą. 4) kandidatai i. par. komi- muzikos studijoje. Visos nares

ti nežinomos ir įdomios. : automobiliai ir 58.333 prekiniai.
Vakaro programą išpildys lie-j Otava. — 1958 m. Kanadoj pa- 

tuviškasis jaunimas — Montrea-i statyta-.146.000 gyv. namų. Pra- 
lib Tautinių Šokių Grupė, vado-! dėta statyti 163.000. Pradėta ir 
vaujama J. . Pječaičio. Rengėjos,; baigta žymiai daugiau kaip 1957 
lyg ir atsidėkodamos už jaunimo ■ metais.

DU DOLERIAI
gausų dalyvavimą, žada jauni
mui rezervuoti atskirus stalus

už valandos mokinimą važiuoti; vaišėms ir parūpinti gerą mu
ziką populiariems jaunųjų ŠO-Į 
kiams. ' c '

Mums lieka, tik paskatinti, 
kad tą dieną neliktų nė vieno 
tautinio drabužio^ dūlėti spinto-1

BATHURST DRIVING 
SCHOOL

1043 Bathurst St. Tel. LE. 2-6211

District Estais

kviečiamos skaitlingai dalyvauti.

Išnuomojamas kambarys Ii augšte su 
; maistu, ar. be maisto. Galima naudotis . . - t . *

r virtuve.. Bloor - Symington rajone. Yra je, kad kiek galint daugiau IBO- į 
madienį, 1 vai. p.p. Lietuvių Na- 30ro*^ Tel' 5^* 2-^522. terq atvyktų i’šią’šventę pasi-

studiją “Janine Photo Studio” 
45 Avenue Road, ir įrengė savo 
darbų parodą, kuri vyks porą 
savaičių. Paroda lankoma kas
dien 1-6 vai. p.p., išskyrus sek
madienius. Paroda ypač lanky
tina foto mėgėjams.'

mų (Ossington - Dundas) didž. 
salėje įvyks lietuvių susirinki
mas. Pranešimus padarys: Lie
tuvos gen. konsulas Kanadoje 
V. Gylys, vilniečių, ABN (Tarpt. 
Antibolšeyikinio Bloko) ir “Tal
kos” organizacijų atstovai.

Susirinkimą šaukia Toronto 
šauliai, ABN ir “Talka”.

Visi lietuviai kviečiami atsi- i 
lankyti. Dr. J. K. i

I

Estų centrinė taryba Kanadoje j

MILNES FUEL Oil. CO. 
atstovas

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visy 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

177 Sherbrcoke St. W.
VL 2=8591

D. N. Baltrukonis
F. Yastitis
A. Markevičius .
A. Budriūnas
P. Adamonis

CR. 3-5075
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035

_ ______ RA. 2-2472
Sekite mūsų skelbimus coie paskirus 
objektus 'KIL', 'TŽ'/ 'Stcr*, 'La Press'

| PLIAS neriai
RO. gali gauti pas valdybos .narius; 

_ i 9-4254 ir Jonas R. Simanavičius, kvietimus į PLIAS pobūvį, ku
ris įvyks šv. Jono parapijos sa
lėje sausio 24 d. 8 vai. vak.

PLIAS valdyba.
* * • f ,

Vaikų Užgavėnės 
įvyks vasario 8 d., sekmadienį. 
3.30 vai. p.p. Prisikėlimo par. sa
lėje. Kviečiami visi Toronto vai
kučiai atsilankyti į šią bendrą 
vaikų šventę. Programoje laisvi 
žaidimai bei šokiai prie gražios 
lietuviškos muzikęs.

Priėmimas naujiesiems 
piliečiams

Toronto miesto rotušėje yra 
ruošiami priėmimai gavusiems 
Kanados pilietybę. Paprastai 
tuos priėmimus ruošti yra kvie
čiamos įvairios Toronto organi
zacijos. Sausio 27 d. 8 v. v. tokį 
priėmimą suorganizuoti pakvies
ta Pabaltijo Moterų Taryba Ka
nadoje.

i Į naujuosius piliečius kalbėsi 
liberalų partijos pareigūnas neo! 
kanadiečių reikalams Toronte! 
Andrew Thompson. Meninę da-; 
lį atliks estų, latvių ir lietuvių į 
menininkai. Lietuvių programą i 
išpildys solistė St. Mašalaitė. Po 
to naujuosius piliečius ir sve
čius pabaltiečių atstovės pavai
šins kava.

DOMINIKOS ALKSNIENES• 
mirusios 1954 metais sausio 23 dieną.

■ *- W. - - --■ ‘ -

Su gailesčiu ir pagarba prisimename mūsų mylėtą ir mus 
mylėjusią brangią žmoną ir motinėlę. ' v

Petras Alksnis, 
duktė Adelė, 
sūnūs Vitas ir Petras.

■ . ... . Į BALTIC MOVERS
Estų centrinė taryba Kanadoje j Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
sausio 7 d. pasiuntė Vatikanui į distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
laiška, kuriame išreiškiama SU- I draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
judinimo dėl pasklidusių gan- 
du apie Lietuvos atstovybes uz- 30 oEWSON ST. —---------------
darymą ir reiškiama vilties, kad 
gandai neturi pagrindo.

< ■ .:>■ • 
Po dek o

Nuoširdžiai dėkojome p. Orentienės 
Baleto- Studijai, išpildžiusiai programą 
š.m. sausio 10 d.* Prisikėlimo par. salėje 
Jūros skaučių rėmėjų ir **Šotrijos" Tunto 
rengtame žiemos bqjiuje, taip pat mūsų • 
mieliems * prekybininkams perėmusioms ' 
dovanomis ir pagalba: pp. Margiui, Dun- Į 
derioms, Demikiui, Portofejui, Parkside' 
Mfedt, North! Sylva, Mohawk Furniture, • 
Atlantic Import, J. Ivanauskui, j 
naičiui, J. Simoncvičiui; ir "TėviškiJtį- J 
būriams" už nuoširdumų skelbiant mū- ' 
su parengimų. * Nuoširdi?* pa dėka Jn vk- j 
siems atsilankiusiems. Rengėjai. ' I

puošę tautiniais drabužiais.
A. A. Juozas Paznokas buvo 

; palaidotas iš AV parapijos baž
nyčios. •

” TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITĄ! > "

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greit ii - 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

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

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

Tž

TEL. LE.4-1403 
TORONTO

r

Dr. J. ŲRBAITIS
Gydytojas ir chirurgas

į naujas patalpas ,
2259 Bloor St. W.

(prie Runnymede) 
Telef.: kabineto RO. 6-6791 

namų LE. 3-8408.
Darbo valandos: kasdien 1-4 

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

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiamą ORO PASTŲ vaistus į 
LIETUVĄ ir irs Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite f MAROIS'DRUGSTORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums irylę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
os. ramunėlės, zubra-

žolė. “C” iermoiWeffaL ir kt ■
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

į am turime ua 
(kaip trejos de

, 14K ’

suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėm

1212 Dundas St. W; TeL LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

M

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloc r St W. - - Toronto, Ont
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: L5. 6-2738, L E. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

<• . Evelyn Cres.
S".000 įmokėti, atskiras, gražus namas, ekstra dideli 7 kanba- 
riai, vandeniu alyva apšildomas, moderniška virtuvė, geras įva
žiavimas, pįy 
daujamasvfiu

utinis garažas. Prašoma kaina $21.900. Jeigu p. ger 
įsusinis namas, tai šis atitiks jūsų skonį.

-t. St. Clarens Ave.
$3.500 įmokėti, balansui vienas atviras morgičius 10 met ų, 8 
kambariai, pusiau atskiras plytų namas, modemiška viri įvė, 
kieto medžio grindys, alyva oru šildomas, dvigubas gar žas. 
Kaina $16.500.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
----------------------------------- ---------------................................„ .

♦ !


