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Laukiame laikos
Pradedant naujus metus visokios įstaigos bei įmonės paruo

šia pernykščių metų apskaitas, naujųjų metų planus apmeta, va
dovybės posėdžiauja, su bendradarbiais tariasi, naujus kelius 
svarsto. Ir mums — laikraščio šeimai — taip pat būtų daug ką 
pasvarstyti, daug ką aptarti, bet šiuokart sustokime tik ties vie
nu reikalu.

Laikraščio pirmoji paskirtis yra informacija. Iš jo kiekvienas 
nori ką nors naujo sužinoti. Ir ne vien iš tarptautinės politikos, 
ne vien apie didžiuosius reikalus, bet ir apie viską,'ypač kas gali 
liesti mus pačius, mūsų pažįstamus bei mūsų tautiečius. Mes visi 
norime žinoti, kaip kur gyvena mūsų tautiečiai ar net pažįstami. 
Daugelis gyvena pasiskirstę tolimose kolonijose, dažnai nedide
lėmis grupėmis ar net tik po keletą. Jiems ten įdomu, kaip gy
vena jų pažįstami bei visi tautiečiai didesnėse ir didžiosiose ko
lonijose, o šiesiems taip"pat įdomu, kaip laikosi tie nuošaliai ar 
mažosiose kolonijose gyvenantieji. Tarpininkas tarp vienų ir ki
tų tegali būti tik laikraštis. Jame turėtų atsispindėti viso krašto 
lietuvių gyvenimas.

Bet kaip to pasiekti? Mūsų laikraščiai nėra tokie turtingi, 
kad galėtų siuntinėti po kraštą arba turėti kolonijose samdomus 
korespondentus, kurie nuolat teiktų žinių iš savo kolonijos lie
tuvių gyvenimo. Būtų gražu, jei tai būtų įmanoma. Betgi, tai ne
įvykdoma svajonė. Mūsų lietuviškoji spauda gali verstis tik tal
ka, geros valios žmonių savanoriška pagalba. Šį kartą ir norime 
čia apie šią pagalbą pakalbėti, bičiulių talkos paprašyti.

. Tėviškės Žiburiai bičiulių ir skaitytojų turi, ačiū Dievui, jau 
gerą būrį, tačiau, deja, daugely vietovių mažoka yra talkininkų 
— žinių siuntėjų.

Rašyti visi mokame, gyvenimą visi stebime, visi matome, 
kaip mūsų broliai lietuviai gyvena, visi žinome daug įvykių bei 
nuotykių savojoje kolonijoje, tačiau retas tepasiryžtame para
šyti apie tai į laikrašti, kad sužinotų ir kitur gyvenantieji. Dau
gelis gal mano, kad tai bus neįdomu, kad kas nors kitas galėtų 
tą geriau aprašyti. Ištikrųjų gi laikraščio skaitytojams yra vis
kas įdomu ir parašyti kiekvienas gali. Daugelis, matyt, mano, 
kad laikraščiams tinka tik žinios iš visuomeninio gyvenimo — 
apie susirinkimus, parengimus, minėjimus, vakarus ir pan. Apie 
tai dažniau ir parašo. Ypač jaučia-pareigos tai padaryti organ-i 
zacijų atstovai. Žinoma, tai gerai, tačiau ne vien orgnizacinis gy
venimas skaitytojus domina. Juos domina viskas. Net tai, kaip 

—j. — --- -- -------—anvlinkės. kokios ten isi-

jie įsikūrę, ką nuveikia rp trt. ir t.t.rlr ne būtinai viską reikia su- 
. rašyti iš karto. Laikraštis ne kokia studijinė - mokslinė knyga, 

kad jame galėtų tilpti viskas iškarto. Tokiame atvejy jo daugiau 
ir nebereiktų. Laikrašti n galima rašyti po gabaliuką — vieną 
kartą apie vieną dalyką, kitą kartą apie kitą kokį reiškinį iš sa
vos aplinkos, o pirmiausia apie naujienas. Apie tai. kas naujo 
Įvyko ar ką ruošiamasi daryti.

Šia proga mes ir norime kreiptis į savo bičiuliusir skaityto
jus kuo dažniau imti į rankas plunksną ir parašyti mums žinelių 
iš savos aplinkos. Jei tokios talkos neatsiras, mes nieku būdu ne
sužinosime, kas kur dedasi, kaip kur mūsų žmonės gyvena, o tai 
bus nuostolis visų — ir laikraščio ir skaitytojų. Bendromis jė
gomis gi laikraštį galime padaryti ir įdomų ir naudingą vi
siems. Padarykime tai. Jei kas pastebi, kad iš jo gyvenamosios 
kolonijos “TŽ” žinių pasirodo retokai arba jos būna nepilnos, 
prašome parašyti ir prisiųsti. Nepratusiems gal atrodo, kad te
kis parašymas reikalingas kokių ypatingų sugebėjimų ar įtam
pos. Pabandžius vieną-kitą kartą toliau jau viskas atrodys pa
prastas reikalas, o be to, tokis rašinėjimas įpratus teikia ir di
delio malonumo. Įdomu yra gyvenimą stebėti ir vertinti, įdomu 
surinkti naujienas, taip pat į domu pamatyti visa tai išspausdin
ta ir žinoti. jog iš to ir kiti sužinos apie jūsų kolonijos gyvenimą, 
apie jūsų vargus ar džiaugsmus, pasisekimus ar nelaimes. Tikrai 
Įdomu gyventi su visa kolonija.

Pabandykime ir įsitikinsime. O bendros pastangos duos džiu
ginančiu vaisiu.

Vaizdai iš “Tėviškės Žiburių” metinio baliaus Toronte Prisikėlimo salėje. Viršuje iš kairės dešinėn: baliaus dalyviai smagioj nuotai
koj, kuri atsispindi ir administratoriaus A Saulio veide; ponios pardavinėja loterijos bilietus. Antroj eilėj laimėjusieji dovanas ir 
KLK Kultūros D-jos pirm. Vyt. Kriščiūnas, sekąs baliaus tvarka. t

___________ „ _  ALMAUS, je “National Conference on Ex-
“Kasdien'ir visur sovietai' mūsų bendrabarbię Niujorke change of Persons” kvietė so

vietus panaudoti milijardinę ka-

N. .Chruščiovas Maskvoj gy- Į 
rėsi:;‘ 
stiprėjąm”. NYTimes publicistas 
E. I. Dale, cituodamas JAV-TS, I. _ , ... . . . _
RS statistikas baidės, esą Chruš i koniškos vyriausybės, siutino * išvykoms į Šov.- Sąjungą. Kal- 
čiovo pranašystės galinčios išsi- Į britus, kurie paslapčiomis jau ; bėjęs su. Chruščiovu net 8 va-

ALMAUS,

pildyti: sovietų pramonė kylanti 
8.6%, JAV — 1.5%. Panašią nuo 
monę palaikė šiomis dienomis, 
kartu su 4 sovietų inžinieriais - 
akademikais Ameriką lankąs 
prof. Kazys Baršauskas, Kauno 
Politechnikos Instituto direkto
rius ir “Kultūriniams Ryšiams

Lenkijai paskyrė 
naujus vyskupus

Popiežius Jonas XXIII pasky- 
ė 4 naujus vyskupus pagalbi- 
linkus: du Gniezno ir po vieną 
Varšuvos ir Dancigo vyskupi- 
oms. Pasak NY Times korespon 
lento P. Hoffman, tai buvę pa- 
laryta Lenkijos primui kard. S. 
Vyszynski rekomenduojant. Tai 
:są susiję su pilno diplomatinio 
jripažinimo atšaukimu Lenkijos 
remties vyriausybės ambasado- 
•iaus prie Vatikano K. Papee. 
Parp kardinolo ir Lenkijos kom 
partijos gen. sekretoriaus W. 
Jomulkos buvęs ta linkme pa
siektas susitarimas, kuris Vati
can© buvęs patvirtintas. Be to, 
card. S. Wyszynski būnant Ro
do j e popiežiaus rinkti patvar- 
cytas ir lenkų kolegijos valdy- 
nas ta prasme, kad buvusios iš-_
ungtos kaikurios išeivių kunigų 
takos ir kolegijos kontrolė dau
giau palenkta primo autoritetui. 
Poj kolegijoj gyvena ir keletas 
cunigų, neseniai atvykusių iš 
Lenkijos ruoštis akademiniams

Apašt. Delegatas Kanadai 
rnons. G. Panico paskirtas popie
žiaus nuncijų Portugalijai, ir ten 
išvyks kovo mėn. Kanadoj jis 
išbuvo 5 metus. Įvairiose diplo
matinės pareigose jis buvo P. 
Amerikoj, Australijoj, Čekoslo-
vakijoj ir Vokietijoj

_______ _______ ____ _ , -Vakariečių - sovietų santykiuose ima ryškėti naujas atoleidis.
bė, skatinama JAV respubli- 'ro laiku skola amerikiečiu šėimu Po Mikojano vizito JAV Dulles pareiškė, esą JAV politika Vokie-

- .. *- *> *• , -r v . . . . z i v V • . ... •. • « t _ j _

veik ruošės pritarti sovietams ir ; landas senatorius Humphrey pa- 
“neutralizuoti” vokiečius, pana- brėžė, esą ypač svarbu, kad “iš- 
šiai kaip siūlė kažkada Roose- tisomis šeimomis vyktų Sov. Su
velto patarėjas Mordecai Mor-; jungon amerikiečiai, turį ten sa- 
genthau. . >vo giminių. Amerikos intere-

Lietuviškam fronte isams tuo būtll pasitarnaujama
Gyvai komentavome Brookly--kur kas daugiau nei Inturisto su 

no “Laisvės” pastabas. Persi-1 organizuotomis išvykomis .

tijos atžvilgiu būsianti “lanksti”, o Chruščiovas prasitarė, kad ato
leidis nesąs negalimas. Sovietai savo reikalavimus Berlyno klau
simu kiek sušvelnino, o Vokietijos kancleris Adenaueris, kietai 
reikalavęs laikytis laisvų rinkimų krašto suvienijime, nusileido 
Vašingtono nuomonei, sutinkančiai ir su konfederacija. Tokioj po
litinėj nuotaikoj amerikiečių, britų, prancūzų ir v. vokiečių atsto
vai tariasi dėl atsakymo į sausio 11 d. sovietų notą, siūlančią 28 
kraštų konferenciją sudaryti taikos sutarčiai su abiem Vokieti- 
jom. Šie pasitarimai numatyti Vašingtone ir jie vėliau—balandžio 
2 d. bus ten pat perkelti į Atlan- •----------- --------------------------- -

su Užsieniu Draugijos ’ narys, .spausdinęs Niujorko TŽ apžval- v B
Užklaustas apie Chruščiovo pla- gOS sausį0 22 d. dalį, dažnai LT 1 —
ną, “pagalvojęs” atsakė: “Esu SR nuomonę žinąs Brooklyn© . wIUlwMlw

to S-gos tarybos posėdžius. Tuo 
j tarpu Dulles yra pasiryžęs ap
lankyti V. Europos sostines ir

Įsitikinęs, kad mūsų 7 metų pla
nas bus paverstas 5-metiniu. 
Negalite įsivaizduoti, kokiu en
tuziazmu žmonės pasitiko šį pla
na”. .... \

Sovietai nori laimėti
J. F. Dulles pareiškė, kad “so-

_ - . .. v, į vietai nenori “šaltojo karo” nu-
Atstovybes Vatikane pranešimas

Lietuviškąją visuomenę taip i apie tai bus tinkamu laiku su- jog laikas esąs joms vadovautis
Atstovybės Vatikane pranešimas

sujaudinęs Lietuvos atstovybės! teiktos visos informacijos”. 
Vatikane klausimas maždaug pa I
sujaudinęs Lietuvos atstovybės 1 teiktos visos informacijos”. į teisingumu siekiant įgyvendinti 
Vatikane klausimas maždaug pa ' Toliau pranešime aiškinamasi, 
aiškėjo. Pagaliau pasirodė ir at- kad pasiuntinybė visuomenės 
stovybės tuo reikalu praneši- apie padėtį neinformavusi, “nes 
mas, išsiuntinėtas kažkodėl ne %ai būtų buvę priešinga diplo- 
visiems laikraščiams. matiniams įpročiams ir būtų

Kadangi dauguma tame pra- galėję pasunkinti jau ir šiaip 
nešime minimu faktu mūsų skai komplikuoji padėtį... Pasiun- 
... t. . . ‘ . . cinybes gi buvę padaryta abso-ytojams jau žinomi, tai patei- liu^iai -jska kas buvo n_. * litik
kiame čia tik jo pabaigą: ma...» | fgaĮino

“... Paskutinis min. Girdvai- | ----------—
nio atsilankymas minėtose įstai- Varšuva. — Lenkijos finansų 
gose įvyko gruodžio 28 d. Gi sau ministerija paskelbė, kad trims

. šio 3 d. Šv. Sostas atsiuntė Pa- , metams bus atleistos nuo mo-

...” Pasiun
tinybės gi buvę padaryta “abso-

pasaulyje tikrąją taiką. Prezi
dentas, viceprezidentas ir min. 
Dulles kalbėjo apie reikalą 
energingiau kovoti prieš “Urani
ją”, nesiekiant komunizmo Su
naikinimo, bet taikingai įrodant, 
jog sotumu galima patenkinti 
grobuonis. Siekdami “sotumo” 

, amerikiečiai turbūt, 
I įgalino vokiečių ginklų magna- 
Ito Kruppo imperijos konsolida
ciją- Maskvos Gromyko gi juo
kėsi: “Tolimiausias Bavarijos 
miestas yra arčiau Maskvos, nei

siuntinybei raštą, kuriame bu-kesčių visos įmonės, kurios įsi- mėnulis”. Jį paantrino JAV-bių 
yo pažymėta, jog Pasiuntinybė kurs iki 1960 m. spalio 31 d., jei raketų specialistas Von Braun: 
•iks įrašydinta į diplomatinį są-įjos neturės daugiau kaip vieną j “Sovietai turi preciziškai taik- 
rašą, tačiau turės būti vedama į samdomą darbininką. i lias raketas”. Vokiečiu ūkinė ga-

yo pažymėta, jog Pasiuntinybė kurs iki 1960 m. spalio 31 d., jei

“reikalų tvarkytojo” (gerant dės 
affaires). Sausio 5 d. “L’Osser- 
vatorc Romano” Įdėjo straipsnį,: 
kuriame buvo pakartoti svar-Į 
biausieji minėto rašto punktai, i 
pabrėžiant, jog reikalas buvo su- j 
tvarkytas einant tarptautinės i 
teisės normomis. Į gautąjį raštą 
buvo atsakyta sausio 7 d. pra
nešant, jog Pasiuntinybė bus Į 
valdoma Įgalioto Ministerio Sta ■ 
šio Girdvainio ir kad jos diplo-! 
matinis personalas palieka kaip i 
buvęs.

Kadangi naujasis Pasiuntiny-, 
bės reikalų valdytojo titulas yra, i 
einant diplomatine praktika, 
naujadaras, tai Šiuo momentu 
dar nėra galima tiksliai apibrėž
ti jo pobūdžio. Dėl įvairių klau
simų, kurie iškilo ryšium su nau

raketų specialistas Von Braun

laikraštis, kvietė “tuojau susi-' 44 
siekti su “Kultūriniams Ryšiams ; 
su Užsieniu” Draugija Vilniuje 
ir žiūrėti, kas galima, o kas dar 
tebėra negalima”. Iš savo pusės 
niujorkiečiai šios apolitinės drau 
gijos iniciatoriai, sakės šią savai
tę ryšio su Lietuva reikalą to
liau aiškinsią. Užklausti sovie
tiniai kalbėtojai paneigė Eltos - 
VLIKo pareiškimą, kad “išei
viams” pritaikomas naujojo TS 
RS kodekso paragrafas “pabė
gėliams ir dezertyrams”. Esą Vii 
niaus Draugijos vardas sugesti- 
jonuojąs, jog lietuviai svetur yra 
“užsieniečiai”, kitų kraštų pilie
čiai.

“Kultūrinio ryšio” reikalas 
buvo gyvas ir lenkų išeivių tar
pe. “Novy Swiat” Niujorke bu
vo kaltinamas dviveidiškumu — 
vedamuosiuose pasisakant prieš 
“ryšį”, o skelbimuose dedant 
reklamas vykti su ekskursijo
mis Lenkijon.

Išvykos Sov. Sąjungon _i:_ _____
Senatorius H. Humphrey, kai- ' ir bausmė”, 

bedamas “Tarptautinio Švietimo Savo ]. 
t-----Vašingtone suruošto- (Nukeli: Instituto”

M , ten patirti vvriausybių nuomo-
Draugo laureatas - t v° - sipnu taikos sutarties ir kanuo-

Šiemetinę aštuntą “Draugo” 
premiją $1.000 laimėjo Juozas 
Balčiūnas - Švaistas už “Jo su
žadėtinė”. Premija buvo įteikta 
autoriui’ praėjusį sekmadienį 
specialiame koncerte Čikagoje. 
Vertintojų komisiją sudarė: J.

nes Vokietijos suvienijimo, jos 
sienų, taikos sutarties ir kariuo
menių atitraukimo klausimais. 
Politiniai stebėtojai mano, kad 
vakariečiai pasiūlys sovietams 
keturių didžiųjų užsienio r. mi- 
nisterių konferenciją balandžio 
ar gegužės mėn.

v truuvvju nvinioija v.

Kaupas, pirm., kum dr. T. Žiū- Kompartijos kongresas 
raitis, OP, Alė Rūta - Nakaitė, Kremliuje įvyko 21-as kom- 
dr. J. Pikūnas, A. Aštašaitis. i partijos kongresas, kuriame da-

J. Švaistas mūsų literatūroj lyvavo 1.375 savo partiečiai ir 
pradėjo reikštis nuo 1912 m. ir kelios dešimtys atstovų iš 70 
savo darbais yra labai gausus. Į kraštų kompartijų. Gen. sekre- 
Pirmiejiįo kūriniai buvo apysa-į torius ir Sov. Sąjungos premje-

raitis, OP, Alė Rūta - Nakaitė,

kos, spausdintos įvairiuose laik
raščiuose. Vėliau jis ėmė rodytis 
su stambesniais kūriniais — 
“Šilkinė suknelė”, “Kerpių ber
niūkštis”, “Naujan gyvenimam’, 
“Meilės vardu”, “Rašau sau”, 
“Siela lagamine”, “Paskutinį 
kartą tave klausiu”, “Aukso kir
vis”, “Petras širvokas”, Eldora
do”, “Trys žodžiai”. Yra išver
tęs Dostojevskio ’’Nusikaltimas

Kremliuje įvyko 21-as kom-

iras Chruščiovas pasakė 7 valan
dų kalbą, kurioje oficialiai pa
skelbė ateities planus pramonė
je, žemės ūkyje, politikoje ir kt. 
Stambiausias sovietų užsimoji
mas būsiąs pralenkti JAV ūki
nį lygį iki 1970 m. Pagrindinį 
posūkį ta linkme padarysiąs 
1959-1965 m. planas, nulemda
mas kapitalizmo - socializmo 
lenktynes ūkinėj srity. Pagal jį, 
sovietuose padidėsianti gamy-

premijuotam romane ba: žemės ūkyje 70%, sunkiojoj
i 3

Nuotraukos J. Dvilaičio.ja padėtimi, yra aiškinamasi ir • “T. Žiburių” baliaus dalyvių grupės — laikraščio bičiuliai ir varpiečiai.

vietų planus: sustabdyti atomi- 
nių-raketinių ginklų bandymus 
bei jų gamybą; atitraukti ka
riuomenę iš R. Vokietijos, Len
kijos ir Vengrijos, jei vakarie
čiai atitrauktų savo karines pa
jėgas iš V. Europos ir kitų ba
zių; įvesti neatominę sritį C. Eu
ropoj pagal Rapackio planą.

Bagdado s-ga tebesilaiko
Iškritus Irakui buvo kaikieno 

manoma, kad Bagdado s-ga, ku
riai priklauso Iranas, Pakista
nas, Turkija ir Britanija, iširs. 
Įvykęs atitinkamų atstovų posė
dis Karaši mieste parodė, kad 
s-ga gyvuoja ir toliau. Savo ko
munikate ji pareiškė esanti pa
siryžusi ginti savo nepriklauso
mybę nuo komunistinės grėsmės 
ir stiprinti savo karines pajėgas. 
JAV oficialiai šiai sąjungai ne
priklauso, tačiau dalyvauja ūki
niame, žvalgybos ir gynybos ko
mitetuose. Oficialus JAV įsijun
gimas sąjungon sukeltų Indijos 
ir arabų kraštų nemalonę. Vis- 
dėlto JAV, Bagdado s-gos narių 
raginamos, sutiko sudaryti at
skiras savitarpinės pagalbos su
tartis su Bagdado s-gos kraštais. 
Tokios sutartys įgalins JAV teik 
ti pagalbą komunistinio užpuoli
mo atveju. Bagdado s-gos kraš
tai norėtų, kad tokia pagalba bū
tų teikiama ir nekomunistinio 
užpuolimo atveju, bet JAV vy
riausybė įrodinėja to negalinti 
padaryti, nes neturinti kongreso 
sutikimo.

Italijos vyriausybė, vadovau
ta premjero Fanfani, pasitrau
kė, nes nebeteko parlamento 
daugumos, kurią sudarė krikšč. 
demokratai ir deš. socialistai. įš
ėlus socialistui darbo ministe- 
riui iš vyriausybės ir dargi at- i • « W a ■ « e
kratų partijoj teko Fanfaniui 
atsistatydinti.

Nujorkas. — JAV Greg-Gary 
Corporation eksportuoja į So
vietų Sąjungą 20.000 tonų plie
no, kurį rusai panaudosią auto
mobilių pramonėje, o jie JAV 
atsilygins chromo rūda.

pramonėj 85% ir 50% lengvojoj 
pramonėj. Be to, darbo valandų 

; skaičius būsiąs sumažintas, pa- 
; jamos padidėsiančios ir net mo
kesčiai panaikinti. Netenka abe- 

įjoti, kad sovietai sutelktine ini
ciatyva padarys pažangos, bet 

i kad pasiektų tokio žymaus pa- 
; gerėjimo tokiu trumpu laiku, ne 
Į įtikėtina. Juk panašių penkme- 
’ čio planų buvo nevienas, kurių 
rezultatai toli atsilikdavo nuo

' popierinių planų. Bet tuo tarpu 
' Chruščiovo propaganda tikina
būsimais laimėjimais, kurie pa- i siradus priešų pačioj k. demo-

V Y i a *••• a \ • •• lenksią milijonus žmonių, ypač 
Aziioj ir Afrikoj, komunizmo 

. pusėn. Be to, Chruščiovas savo 
kalboj išvanoio savo opoziciją - 
antipartinę grupę ir revizionis- 

jtus, ypač Jugoslavijoj. Užsienio 
; politikoj jis nepasiūlė nieko nau 
jo. tik pakartojo jau žinomus so-
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•K? Tvarkingas taupymas
Apie lietuvybę kalbantPartijų turime daugybę. Or- teisinsime pinigų stoka. Trūksta ganizacijų, kiek tik širdis trokš- įvertinimo, supratimo ir pastan- ta. Lietuviškų laikraščių tiek, kad ir visų užsisakyti nepajėgtume. Apie lietuvybės išlaikymą raštu ir žodžiu pliekiame visur ir visada. Tačiau yra viena 

smulkmena, kuri vieną dieną • stosis pagrindu, kurią, tačiau, iš ■ Cėsūpratimo ar apsileidimo ty- "‘'liai^pr^eiWame. Tai lietuvybės "išlaikymas' mūsų vaikuose. Tie- >• sa, kalbame ir apie tai, bet ar daug ir nuoširdžiai?Lietuvių vaikams yra tik vie
nas vienintelis laikraštėlis — “Eglutė”.“Eglutė” duoda mūsų vaikams tiek ir to, ko mes patys tėvai, nevisada sugebame ir nerandame laiko duoti. Ji duoda Lietuvos istorijos, taip vaikams prieinama ir patrauklia forma. Ji skiepija Lietuvos meilę, parodo Tėvynės šių dienų kančias. Ji skatina patiems pasiskaityti, tuo būdu gilinant lietuvių kalbos mokėjimą. “Eglutė” duoda religijos, moralės ir gero charakterio pagrindus. Ji yra labai naudinga jau ir tiems, kurie dar patys skaityti' nemoka, lygiai ir mums, suaugusiems, teikianti malonumo skaitant. Tat ko daugiau bereikia? Argi mes netrokš tame viso to savo mieliems vaikams?Kaina? Tik keturi doleriai metams. Nesakykit, kad neišsi- galit, nes ir patys tuo netikit!Dešimtį kartų per metus neduokit vaikui dešimtuko komikams nusipirkti — bus vienas doleris. Keturis kartus neleiskit į kiną — bus antras doleris. Tėvelis tegul vieną progą praleidžia jei ne visai be bonkos, tai su pusbonkiu — vėl pora dolerių. Mamytė gi tenusiperka suknelę vienu doleriu pigesnę, kaip ' kad norėjo ir — jau pinigo dau- fflau^egu^i^ia^Tai^ik  ̂juokai, Rimtai gi kalbant, šiandien tik-' r ai tokių tremtyje nebeturime, kurie galėtų ranką padėję ant krūtinės, pasakyti — nebeišsi- galiu.Taigi? Esame apsileidę? Šiandien pat pasitaisykime! Nenorime? Ar turime 'teisės vadintis lietuviais?“Eglutė” taip pat yra didelė pagalba lietuvių šeštadieninėms mokykloms. Joje rasite naujų eilėraščiu, inscenizavimui minčių, to, ko šiandien taip trūksta darant betkokius minėjimus ar parengimus. Ar visos mokyklos “Eglutę” turi? Ir čia nepasi-

Tat, mieli lietuviai, ištieskit me ’šiandien pat tam vieninteliam, šios rūšies, lietuviškos kul tūros žiburėliui, savo ranką. Pagaliau, jei ir vaikų neturime, kodėl nepaaukoti šiam vieninteliam ir graižausiam tikslui, savo, kad ir sunkiai uždirbtus poros dortrių? ‘Eglutė” merdi ir skaičiuoja savo valandas tik dėl to, kad neužtenka pinigų jos išleidimui.Taip skaudu buvo skaityti “Drauge” straipsnelis “Argi leisime “Eglutei” nudžiūti?”. Jei tai įvyktų, mieli tautiečiai, jūs būtumėte tie, kurie ją pakirto.Kas ir kaip bebūtų, nenustum- kite šio reikalo ryt dienai. Šiandien pat pasiųskite keturius dolerius, kad žaliuojanti “Eglutė” lankytų jus ištisus metus.“Eglutei” užsisakyti adresas: “Eglutė”, Immaculate Conception, R.F.D., 2, Putnam, Conn.
Lietuvė Motina.

(CSc) Vienas kalbėtojas Toronte neseniai išreiškė mintį, kad šeimos turi tvarkyti savo finansinius reikalus panašiai kaip biznio kompanijos: jos turi vesti atskaitomybę ir metų gale žinoti savo tikrąją finansinę padėtį. Mintis teisinga. Statistika duomenys rodo, kad vidutinė kanadiečio šeima visai nežino, kaip tvarkyti savo finansi- [nius reikalus. Suvilioti šūkiu “Nereikia jokio^ įmokėjimo”, jaunavedžiai dažnai nuo pat pirmųjų dienų įbrenda į skolas ir moka jas visą savo gyvenimą.Štai keli faktai tuo reikalu.JAV-bėse, kur atlyginimai yra didesni kaip Kanadoje, iš šimto asmenų sulaukusių 68 metų 45 gyvena giminių išlaikomi, 30 yra prieglaudose ar kitose šalpos įstaigose, 23 tebedirba ir tik 2 turi savo santaupų pragyvent) senatvėje. Iš minėtojo šimto asmenų 85 turi mažiau kaip $250. O jie visi dar ilgesnį laiką gyvens: apie pusė sulauks 80 metų, apie dvidešimt keturis — 85, apie dešimt — 90.Įš dešimties asmenų, uždirbančių iki $200 į savaitę, tik apie tris galės senatvėje turėti pakankamai santaupų patys išsilaikyti.Šiandien Kanadoje yra pusė milijono asmenų, sulaukusių 60 metų. Apie 90% iš jų turi ekonominių sunkumų. Winnipege buvo apklausta 1.000 senelių, ir

tik apie pusė iš jų turėjo bent mažą pinigų sumą. Ką visa tai reiškia? Ogi arba mes esame negailestingai mažai apmokami arba nemokame savo> - pinigų tvarkyti. S'rTeisingas yra pastarasis atsakymas. Tai nesunku įrodyti. Vidutinis kanadiečio dirbančiojo atlyginimas yra $70 į savaitę. Per savo darbingąjį amžių toks darbininkas uždirba apie $180. 000. Jei jis atidėtų senatvei tik 5% iš tų pinigų, senatvė būtų užtikrinta.Jei jūs, sakysime, norėtumėte taupyti senatvei minimus penkis nuošimčius, ką turėtumėte tuo atveju daryti?Jūs galite padėti pinigus į banką. Čia pinigai bus saugūs ir dar gausite du ar tris nuošimčius palūkanų. Banke patogu pinigus laikyti dar ir dėl to, kad visad galima juos išimti. Bet tai sudaro ir pavojų. Jūs visad galite susigundyti išsiimti pinigus ir ką nors nusipirkti: sakysime, televiziją, ar padaryti kokią įdomią kelionę. Laikymas pinigų banke turi dar ir kitą nepatogumą. Pinigų vertė nuolat krinta. Taip vadinamoji infliacija sumažina jūsų pinigų banke vertę apie 5% į metus. Vadinasi, jei jūs gaunate palūkanų mažiau negu 5%, jūs iš tikrųjų nusto- jate.Jūs galite nusipirkti gyvybės draudimą. Toks draudimas turi
Badas, neapykanta ir gailestingos rankosŠitokiu vardu pasirodė 1956 m. įdomi rašytojos Elisabeth Pfeil knygutė “Hunger, Hass und gute Haende”, Elchland Verlag Goettingen.Autorė čia vaizdingai nušviečia Karaliaučiaus gyventojų katastrofišką padėtį po šio karo. Žmonės iš bado veržte veržėsi Lietuvon. Ji pati daug kartų slapta keliavo į Lietuvą, į Kauno, Šiaulių ir Vilniaus apylinkes. Dideliu dėkingumu lietuviams aprašo šias keliones su visokiais pergyvenimais ir nuotykiais, kurie jai gyvybę išgelbėjo. Ir šiaip kilnių ir blaivių minčių iškelia apie tautų sugyvenimą. Pateikiame čia keletą ištraukų.Tai buvo 1947 m. kovo mėnesį. Aš buvau su daugeliu kitų nelaimės draugų kaip civilinė belaisvė Karaliaučiuje laikoma. Išsiilgę laukėme išvežimo. Kas dieną buvo kalbama, kad visi vokiečiai būsią perkelti į Vokietijos užsilikusią dalį.Mano vyro ir tiek daug gerų draugų ir pažįstamų jau nebebuvo. Jei kas ne dėl ligos, kaip bado, maliarijos, žuvo, tai pamažu susilpnėję skausmuose užbaigdavo savo dienas. Dažnai, kam tekdavo eiti pro griuvėsius, kur suimti civiliniai žmonės turėjo gyventi, pastebėdavo iš la-įvairus siuntiniai

į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.

vono dvokimo, kad vėl koks vargšas vienišas ir visų apleistas pabaigė savo, gyvenimą skarmaluose. Savaites išgulėdavo, kol jį pagaliau motina žemelė pridengdavo.Ir mano dienos atrodė suskaitytos, jei mane gyvenimo drąsa ir energija būtų apleidusi. Kartkartėmis buvo pastebėta, kad moterys daug daugiau pakeldavo ir atlaikydavo negu vyrai.Nei iš šio, nei iš to, kurią dieną pasirodydavo moterys bei vaikai su pilnomis kuprinėmis parvykę iš kokios maistui pasirinkti kelionės ir nebe taip visai sumenkėję atrodydarni. Jie turbūt buvo padarę tolimą kelionę. Rytprūsiuose, negi liko flar ūkininkų ir didelių ūkių. Jie buvo sunaikinti ir daugumoj apleisti. Pamažu paaiškėjo, kad žmonės paslapčia važiuoja į Lietuvą. Ten pasikieminėja pas ūkininkus, kurie apdovanoja maistu — duona, grūdais, bulvėmis.Duoneliauti nereikėjo, kaip aš greitai po to patyriau. Lietuviai buvo mums kaip angelai, nors taip pat ir jie gyveno ne pertek- liuose. Neturtas ir jų svečias buvo. Tačiau kiekvienas šiek tiek turėjo. Jau iš tolo jie barškindavo į langą, jei kas artindavosi prie trobos. Daugeliui pusiau išbadėjusių vaikų ir moterų padėjo ant.kojų atsistoti. Todėl aš jiems visuomet, kol gyvensiu, giedosiu himnus už jų svetingą dosnumą. Šitoje mažoje tautoje įnirtusios tautų neapykantos laike pavyzdingu būdu ruseno žmo r.iškumas.* Kad ilgainiui nebūtų pamiršta, kartu ir mano noras atsilyginti bent šia kuklia padėka, parašiau šį pranešimą.

kas dar reikalinga žinoti.Pirmą priešpietę jau turėjauriuos praeiviai padovanojo. Kaip galėjo tai įvykti neduoneliau- jant? Paprastai. Iš toto matė mūsų nuskarusius drabužius ir slenkančią, suvargusią eiseną, kad mes vokiečiai ir tik paskutinę valandėlę nuo duobkasio mentės pasprukę. Valgyti ir gerti gaudavom maž kiekvienuose namuose, i kuriuos užsukdavom.Lietuviai pasižymėjo didele nuovoka, buvo širdingi, malonūs ir todėl palengvindavo mums. Be žodžio duodavo mums kavos, ^>arrOTRųr ir- net virtų kiaušinių. Tikras skanėstas buvo mūsų išbadėjusiems viduriams. Savaime aišku, nereikalavo iš mūsų jokios pagalbos bei atlyginimo.

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
i ir įvairių 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 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistų ir t.t.

10
10
10

: 10

20 kg. cukrau*..........$21.85
20 kg. tauku..............$39.60
20 kg. ryžių ...................$24.45
20- kg. sviesto ........... $53.45

kg. cukraus ............ $13.22
kg. taukų .................$22.60
kg. ryžių....................$14.80
kg. sviesto................$31.94 — . ,
(j Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

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

į Azija.... ............... :........... $182.00

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

Standartiniams medžiagų, odos, vaistą ir maisto siunti
niams 'prašome reikalauti mūsą atspausdintą katalogą.

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 

• ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Counon $t. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jaraiti*.
94 Dougln $t., $odbury, Ont. Tel. 0$. 3-5315. Ponia M. Venskevičieni.

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

Taigi, girdėjau apie keliones Lietuvon. Jos buvo gausios nuotykiais ir visada pavojingos, kadangi žmonės slapta ir zuikiais traukiniais turėjo važiuoti, tupėdami ant vagonų, tarpe jų ar kur kitur pasislėpę. Juos milicija buožėmis nuvaikydavo arba nustumdavo žemyn. O kai traukinys pajudėdavo, jie vėl užkopdavo. Be jokio svyravimo ir nebodami pavojaus siekė savo tikslo. Kadangi mirtis dėl bado kas dieną ir kas valandą į akis žiūrėjo, todėl šios kelionės buvo tikros lenktynės su mirtimi.Tačiau niekas neišduodavo kitam, iš kur išvažiuodavo, koks susisiekimas buvo, kaip toli važiuodavo ir kaip aplamai per sieną pereidavo, kur stoties policija arba milicija galėjo būti, kurios vengė kaip kažiifKo, ir

Tai mano pagyvenimai ir nuo tykiai kelionėse po Lietuvą. Jos buvo ypatingo laiko šešėlyje ir vyko ypatingose aplinkybėse, kai dar pasaulis tūnojo paskutiniojo karo žaizdose ir tarp tautų degė neapykanta. Man buvo leista patirti, kad nežiūrint viso, žmoniškumas per tuos laikus išsilaikė. Mes sutikdavom jį mūsų visuose keliuose, barbarų botago grąsinamą, prispaustą ir išgąsdintą draudimais ir įstatymais, tačiau nepalaužtai liepsnojantį šios mažos ūkininkų tautos širdyse.Lietuva maža šalis. Vos trys su puse milijono gyventojų. Tikras žemdirbystės kraštas su nedaug didėlesnių miestų. Inteligentija iš ūkininkų kilus. Be galo gelbstinti pasirodė lietuvių dvasiški j a. Mažne kiekvienas kunigas kalbėjo vokiškai. Jie visi nedarydavo skirtumo dėl tikėjimo, buvo malonūs, plačių pažiūrų, vaišingi ir prielankūs.Ypatingai man metėsi tai, ko nenorėčiau nutylėti: lietuvis iki paprasčiausio žmogaus kupinas tautinės didybės. Tauta jam • viskas.Tačiau svarbiausia žmogus! Tai galėjau patirti ir šitą noriu garsinti ir už tą noriu dėkoti. Ir tai man leidžia tikėti, kad tarp tautų yra bendras pagrindas, ant kurio galima sukurti taikaus sugyvenimo bendrą ateitį. Tegu tautos įsisąmonina savo būtovės žmonšikumo nuveiktus darbus kaip tikras viršūnes aukso raidėmis sužymėti, ne kaip lygius, bet augščiau už taip vadinamus ikišiol praeities didžius darbus.
Dr. Jonas Remeika.

privalumą, kad, nelaimei atsitikus, jūsų šeima nelieka be paramos. Be to, sulaukę atitinkamo amžiaus jūs atgaunate visą sumą iš karto ar dalimis. Minusas yra tas, kad čia jūs faktiškai negaunate nuošimčių, .Valdžios pensijų planas garantuoja jums iki $1.200 metinės pensijos senatvės atveju. Jūs darote įmokėjimus reguliariai. Jie gali būti atskaičiuoti iš jūsų atlyginimo. Pensija jums bus mokama iki mirties. Jei jūs įnirtumėte nesulaukę pensijos amžiaus, jūsų įmokėtoji suma plius 4% palūkanų būtų išmokėta jūsų šeimai. Norint gauti didžiausią metinę pensiją, $1.200, reikia mokėti kasmet apie $135, pradėjus įmokėjimus turint dvidešimt penkeris metus. Jei įmokė- jimai pradėti vėliau — jie yra atitinkamai didesni, arba galutinė suma bus mažesnė.Visi čia suminėtieji planai neduoda kokių didelių pelnų, bet jie geriau negu nieke, nes vis- vien priverčia žmogų taupyti senatvei.Jūs galite daug geriau uždirbti, jei investuosite pinigus į nuosavybę (nejudomą). Bet tuo atveju jūs galite staiga ir visko netekti. Šiuo metu Kanadoje investavimas į nejudomą turtą yra vienas iš'geriausių. Bet netikėtumų gali visad pasitaikyti. Sakysime, jūs pirkote brangų sklypą gerame rajone. Staiga vietos savivaldybė pakeitė vietovės planavimą. Mažas, bet triukšmingas ir orą teršiąs fabrikėlis gavo teisę įsikurti šalia jūsų sklypo. Sklypo vertė krito neapskaičiuojamai. Bet štai fabrikėlis nutarė prasiplėšti į jūsų pusę: jūs netik atgavote savo pinigus, bet dar stipriai uždirbote.Jei jūs esate pasiruošę praleisti daug laiko studijuodamas miesto augimo galimybes, nuolat “uostyti orą”, kas bus ateityje, jūs galite leistis į nuosavybių biznį. Priešingu atveju — geriau laikykite pinigus banke.Kitas būdas taupyti pinigus yra investuoti juos į nuosavy- i bes netiesioginiu būdu: pirkti i pirmus ar antrus morgičius ar; tesiog skolinti pinigus nuosavy- ! bių pirkėjams. Tokio taupymo rizika yra akivaizdi.-Tiesa, pirmu požiūriu, už paskolas siūlomi nuošimčiai yra viliojantys. Be to, už antrąjį morgičių galima gauti nemažą “bonusą”. Bet visa tai nublunka įsigilinus į jūsų paskolos grąžinimo reikalus. Gerai, kol viskas gerai. Bet štai gali užeiti nedarbas. Arba kraštą paliesti didesnė krizė. Kas tada atsitiks su jūsų pinigais? Skolininkas, pats nebegalėdamas daryti apyvartos, nebegalės jums skolos grąžinti. O ir nuosavybės vertė bus smarkiai kritusi.Dar viena vieta padėti pinigus yra pirkti akcijas. Dažnai skaitome laikraščiuose, kad serai, pirkti už centus, staiga pakyla šimtus kartų. Jei jūs esate laimingas pirkęs tokius šėrus, jūs praturtę jote paros laikotarpyje. Bet... jei jūs nesate pasiruošę pašvęsti visą savo laiką studijuoti pramonės galimybes ir rinkas, nemanykite iš šėrų praturtėti. Laikraščiai pa-

prastai nerašo, kad iš šimto atvejų, praėjusių pro šėrų rinką, tik apie vienas atvejis atneša praturtėjimą. Tiesa, jūs galite būti gana saugus, pirkdamas didelių ir gerai stovinčių kompanijų šėrus, bet... juo saugesnė kompanija, juo ji moka mažiau nuošimčių už šėrus.Yra dar vienas būdas dalyvauti šėrų biznyje su nedideliu kapitalu, pakankamai saugiai investuoti sunkiai uždirbtą pinigą ir gauti gana gerą nuošimtį (kartais iki dvidešimto). Tai vadinamas bendrųjų fondų būdas.Pastaraisiais metais investavimas per bendruosius fondus Kanadoje labai išpopuliarėjo. Dabar jau turime maždaug apie- 130.000 kanadiečių, daugiausia iš viduriniosios klasės, kurie dalį savo pinigų yra į tuos fondus investavę.Šių fondų mintis kilo iš to, kad asmuo," turėdamas pakankamai pinigų, galėtų nusipirkti šėrų iš įvairių kompanijų. Tada jis niekad nepraloštų, nes pralošęs vienur, išloštų kitur, ir taip išsilygintų.Taip galima" būtų padaryti ir kaikas padaro, bet tam, kaip sakyta, reikia daug pinigų. Toronto Bay gatvės biržose rimtame biznyje nelabai norima- klijen- to, kuris neturi investuoti bent S200.000.Bendrųjų fondų reikalas eina taip. Įstaiga superka indėlius iš mažų investuotojų, sudaro iš to didelį kapitalą, o" paskui perka už tai gerai apsimokančius šėrus. Gautasis už šėrus pelnas, atėmus išlaidas, padalinamas smulkiesiems investuotojams. Iš laidos, tiesa, nemažos, bet turint galvoje labai dideles sumas, jos nėra reikšmingos. Be to, opę-1

lima pasamdyt pirmaeilius pasaulinio masto ekspertus, kurie tikrai patars, kur apsimoka pinigus investuoti. Kaip toks investavimas apsimoka, galima matyti kad ir iš to, jog 1957 metais 130.000 kanadiečių gavo iš savo investavimų apie $17.400. 000 pelno. Ir jau yra gana daug įstaigų, besiverčiančių bendrųjų fondų bizniu. Vienoms seka; si geriau, kitoms prasčiau. ,T6 dėliai, prieš investuodami pinigus į šį reikalą, pastudijuokite apie tas ištaigas iš jų brošiūrų ar laikraščių. \Baigiant kalbą apie investavimus, tenka padaryti tokias išvadas:Saugiausias, bet ne pelningiausias būdas laikyti, pinigus yra banke, geriausia taupomojoje sąskaitoje. Taupomoji sąskaita moka truputį didesnį nuošimtį negu kitos. Toliau eina Canada Savings Bonds ir kiti valdžios išleisti bonai, kurie garantuoja saugumą ir moka nuošimtį; Valdžios Pensijos Planas taip pat garantuoja saugumą ir moka nuošimtį; įvairūs draudimai, kurie savo sutartyse turi dividendo dalyvavimo sąlygą. Pagaliau eina investavimai į nuosavybes, prekybą ir pramonę per bendruosius fondus, gerų kompanijų šėrus, morgičius, laisvos rizikos šėrus.Šiaip ar taip būtų, kiekvienas kanadietis, jei tik jo neužgulė ligos ar kitokios asmeninės nelaimės ir jei jis turi darbą, gali nuo kiekvienos algos šį tą padėti senatvei. Padėti tam, kad gyvenimo pabaigoje turėtų kai ką šalia senatvės pensijos ir nebūtų našta nei šalpos organizacijoms nei giminėms.
Visu rūsiu stalių darbai C fc*

Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairiu spalvų stalinės lempos. 
Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.

GEKAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS. - 'r 
V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.T ape - recorderis 

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 įamžins 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 artimųjų 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 

Tel. LE. 1-4435
Lietuviams speciali nuolaida

SĖS

DĖMESIO NAMU SAVININKAI!
Nelaukite vasaros, atlikite ką galite dabar.

Sutvarkykite elektros instaliaciję savo namuose dar VASARIO 
mėnesį pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7-1601

ELEKTROS KONTRAKTORIUS V. JUŠKEVIČIUS
• ...... y . -Padarius darbą nemokėsite nieko dabar, po 30 dienų galėsite atsilyginti. Jeigu kam trūksta pinigų, palauksime iki 60 dienų. Visas mūsų elektros darbas garantuotas ir bus patikrintas Hydro elektros inspektorių.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidaryto* ir naujai Įrengta*. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

' DĖMESIO MOTORISTAMS!

^RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje atliekami 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

(l*Hngton, vėžiaujant H miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn ui Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

ŽUKLAVIMO
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 

K. ARDAVIČIUS
High Park rajone2102 DUNDAS ST. W. Tel LE 3-2220 (tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

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

J. Beržinskas
TORONTO TEL. LE. 2-95471212 DUNDAS ST. W.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus gaisrų pavojų, spro

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

Atlieku visus augamu išvardintus 
darbas, taip pat atlieku įvairias re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis. «

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apswgttl 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasar).

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.
♦ i



1950. II. 5. — Nr. 6 (474)

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ
1956 METŲ VEIKLOS APYSKAITA

Aktyvas

Satdo 1958 m. gruodžio 31
Išlaidų per 1958 m.

$2.462,00 Soldo 1958 m. sousio 1 
6.548,00 Gouto oukų per 1958 m.

I Nuošimčio! banke

Balanso s $9.010,00’

PejaaiM:
Gauto aukų iš Tautos 

tintų Kanadoje:
t. Toronto
2. Hamilton
3. Montreal
4. Vancouver
5. Sudbury
Fort William
7. Soult Ste. Morie
8. London, Ont.
9. Delhi-Tillsonburg

10. Wellond
1 I. Winnipeg
12. Windsor
13. Wowa
14. Colgario apylinkės lietuvių
15. Pembroke
16. Lethbridge
1 7. Dr. Arštikaitytė $20 ir

Z. Domeikeinė $3,00
18. Calgorio Lietuvių Draugija
19. Ottawos apylinkės
20. Rodnėy apylinkė

Viso $5.144,49

Fondo v-bai pasiųsta $6.39l,25 kuo kas galėjo vieningai stvėrė-

t

Balansas

T

I

*;•

%

i.1

Pasyvas

$3.833,37
5.144,49

32,14

$9.010,00

3 PUSL.

T* LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Vengrtja V/Lietuva
Nuomonę kaltinusią mūsų 

veiksnius netiksliai, sunaudojus 
daug dolerių paremti Lietuvos 
“laisvinimą", ir nepajėgūs at
skleisti viešai didingos, nors ir 
naiviai nerealios, beginklės lie
tuvių kovos, pastarosiomis sa
vaitėmis neigė vengrų kovos 
faktai Jungtinėse Tautose. Ven
grų politinės partijos, būdamos 
prie pat Sovietijos krašto, ban
dė atstatyti savo valstybinę ne
priklausomybę tarytum pasiti- 
kėdamos garsiais Eisenhotverio - 
Dulles išlaisvinimo pažadais. 
Rusai, nesulaukę Amerikos re
akcijos, apsisprendė vengrus su
triuškinti ir sutriuškino su 200. 
000 kareivių ir 5.000 tankų. Bū
dinga, jog tai buvo beveik tas 
pats skaičius, kuris buvo laiko
mas Lietuvoje partizanų judė
jimo 1948-1951 metais. Apytik
riai toks pat skaičius esąs Lietu
vos bazėse ir dabar. Teisiniai, 
tačiau, vengrų padėtis tebėra to
kioj pat mizerijoj, kaip ir giliai 
sovietų užnugaryje lietuvių. 
Vengrai ir jų bičiuliai amerikie
čiai veltui maldauja Amerikos 
ambasadorių Lodge priėjus J. 
Tautose vengrų darbotvarkės 
punktui pateikti rezoliueiją, 
kviečiančią atmesti komunistų

metų skelbta politika, tarytum 
nesutinka remti privačios inicia
tyvos įgalinti šitokius ryšius 
tarp JAV gyvenančių lietuvių ir 
lietuvių tėvynėje, lygiai 'kaip 
TSRS pavaldiniai Vilniuje iki 
šiol neatsakė j tuo klausimu pa
teiktus raštiškus paklausimus. 
Bet kalbėt abi kalba!

Atsipalaidavimo 
politikos bruožai 
Niujorke spėjome, kad Chruš

čiovui pavyks Berlyno krize iš
šaukti didžiųjų susitikimą, ku
riame būs tikriat»siai svarstomas 
britų darbiečių Gaitskellio pla
nas “atpalaiduoti” ir atsipalai
duoti nuo geopolitinės strategi
nės srities Centro Europoj. Pa- 
val šį planą Vakarai priimsią 
Nacių-Sovietų 1939 m., sutartį, 
kuria Lenkija, Pabaltijo,valsty
bės atiteks sovietų malonėkiRa- 
žodžiui Gaitskellio planas siūlo: 
11 Didžiosios v'lstybės palaips
niui atitrauks savo kariuomenę 
iš Rytų ir Vakarų Vokietijos, 
Lenkijos. Čekoslovakijos ir Ven
grijos; 2) Sus tars žudytis tik 
senoviškais g:nklais, uždrau- 
džiant naudoti žudymui moder
niškus (kurie uk gali užmušti 
ir pačius kariaujančius politi
kus!); 3) susitars suvienyti Vo- 

. „ . .. . - ikietiją; 4) galybės paprašys pak
vengrų prašymą pripazmti juos, kuriuo Naciu-Sovietų, ir vė- 
neS’ yynausybe, kaip ivvesniais Sovietų-Vakarų susi-

• apylinkių valdyboms Kanadoje 
Fondo įgelto- jų pasiaukojimą organizuo- 

$2 000 00 iant ir renkant aukas Tautos 
1 iooo'oo Fondui per 1958 m. Taip pat šir- 

260,00. dingai dėkoju aukų rinxejams, | 
241,00'kurie lankė kiekvieno lietuvio 
?73 79 namus prašydami aukos, o di- 
170 75! džiausią padėka tenka visiems 
150*00 geros valios lietuviams, aukoj u- 
138,501 siems tam kilniam, dideliam rei- 
133,15; kalui — pavergtos Tėvynės iš- 127 25 iaisvinimui- 

Uj'oo! Artinasi Vasario 16 d. — di- 
50,02 delio pasiryžimo ir pasiaukojimo 
39,50 diena, kuomet Lietuva atstatė 
27,00 savo valstybės nepriklausomy- 
23 00 * * Patelkdama visam pasau- 
15'00 hui savo pasiryžimą gyventi lais 
15^00 vai kitų tautų tarpe.
15,00* Tas jos pasiryžimas per kovas 

t ir kentėjimus tapo kūnu, nes vi- 
jsi lietuviai kaip kas mokėjo ir 

si Tėvynės vadavimo darbo, ne
žiūrint kokių politinių įsitikini
mu jie buvo.

Tautieti, Vasario 16 minėjimo 
dieną Tautos Fondas prašo Ta- 

• ve ateik į minėjimą ir nepašykš-

Rašomoji mašinėlė, kelionė į 
Montreali, 
kimo ir pašto 
1958 m.

raštinės, susisie- 
išlaidos per

Ataskaita:
Soldo 1958 m.
Gauta aukų per

sausio 1 d.
1958 m.

Viso $9.010.00 
Soldo 1958 rn. gruodžio 31 $2.462,00 
Išlaidų per 1958 m. 6.548,00

Viso $9.010.00
Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje skelbdama praeitų metų 
savo veiklos apyskaitą ta proga 
reiškia širdingą padėką visiems 
Tautos Fondo Atstovybės sky
riams, įgaliotiniams ir PLB-nės

156,75
$6.548,00

$3.833,37j tėk paaukoti pagal savo išgales
5.144,49 j nukrvžiuotai Tėvynei. Ta diena

30 bus iškilmingai švenčiama lietu
vių visame laisvame pasaulyje, 
Tavo brolis ir sesė klausys oro 
bangomis ateinančio lietuviško 
žodžio iš laisvojo pasaulio, tai
gi nepašykštėk dolerio kito, kad 
cas vilties ir paguodos žodis bū
tų pastoviai siunčiamas į Tėvy
nę ir gaivintų lietuviškas širdis.

V. Vaidotas. * 
TF Atst. Kanadoje pirm.

KAS NAUJO KANADOJE7
Augščiausias Kanados teisinas 000. Kadangi Quebecas ikišiol 

nusprendė, kad CBC radijas, feder. paramos nepriima, šios lė- 
kaip karūnos agentūra, negali šos eina į specialų fondą, kuria- 
būtr kaltinamas teisme už nesi- me jau yra $17 mil.
laikymą sekmadienio įstatymo, i **
Ryšium su šiuo sprendimu On-i Telegramų kainos į JAV nuo 
tario prokuratūra mano nutrauk vasario 1 d- pakeltos' 8,1%. Pa
ti bylą CBC ir CKEY radijui, i kėlimas patvirtintas Kanados ir 
Telegram ir Star dienraščiams jav atitinkamų įstaigų. Praktiš 
už nesilaikymą sekmadienio įs- kai tai reikš. 10 et. daugiau už 10 

, ta tymo, reikalaujančio sušilai- žodžių. Spaudos telegramoms 
kyti nuo reguliaraus savo darbo, pasilieka senasis specialus tari- 
Lords’ Day draugija buvo pake- fas. Taipgi pakeltas tarifas ir 
lusi protestą prieš Toronto dien pašto perlaidoms į JAV.

i

000. Kadangi Quebecas ikišiol

būti- kaltinamas teisme už nesi- me jau yra $17 mil.

Ryšium su šiuo sprendimu On-

kai tai reikš 10 et. daugiau už 10

CaltiU*

N A D
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fOI*T C0WR RADAU

Kanados šiaurės apsaugos linijų sistema. Pačiame viršuje yra taip vadinamoji DEW radaro linija, 
kuri saugo arktį, žemiau eina vidurinės Kanados ir dar žemiau Pine Tree linija. Apsaugos linija yra 
pratęsta ir Į vandenynus — Pacifike ir Atlante nuolat plaukioja, laivai su radaru, budi lėktuvai.

šiaurės Amerikos apsaugos tinklas
Colorado Springs, Colorado, Mid-Canada linijos, Pine Tree ’ lentose žybčioja baltos, žalios ir 

vakarinėje ^Amerikoje, apie 70 I nijos, žodžiu — iš visų stebė- oranžinės šviesos.

kiekvienas komercinis bei ne tik nepajėgia apsispręsti, bet -.^"^meneijjero renka^zinias

nios, pranešančios reikalingus to skristi radaro linijų plote, tu- 
karinius davinius — priešo pa- ■ ri užDildvti atitinkama pareiš- i 
jėgų didumą, skridimo augštį,!
greitį, kryptį ir kitas žinias.

Dabar vadai atsikreipia į pir
mąją lentą, rodančią savas pajė
gas. Atitinkamai žinioms paren
kami atitinkami apsaugos gink
lai. Ten lėktuvai jau pasiruošę.' 
Minuč u laikotarpyje jie jau yra 
ore. ■■ ■

Operacijoms vykstant toliau, 
visas kadras paruoštų karių pra- ! 
■le^a dirbti braižydami atskirus 
operacinius žemėlapius pagal; 
gaunamus davinius.

Taip-būtų pu&Įįįjno .metu. Bet' 
ir dabar radaro apsaugos siste
ma veikia visą laiką. Ir dabar

raščius, bandžiusius leisti sek
madienio laidas, kurios po 5 mė
nesių sustojo.

Kanados himno klausimą par
lamente iškėlė atstovas Chev- 
rier iš Laurier. Jis kritikavo imi

myl ų į pietus nuo Denver, yra 
paminklas amerikiečių genero
lui Zebulon Pike, kuris žuvo 
1813 m. amerikiečiams puolant 
Torontą 1812-14 m. kare. Šian
dien, gen, Pike paminklo Šešė
lyje, įsikūrusi karinė įstaiga, ku
rioje kanadiečiai ir amerikiečiai 
bendrai vadovauja Šiaurės Ame

rikos orinei apsaugai.
j NORAD darbas yra grynai 
karinis: saugoti Šiaurės Ameri
kos oro erdvę. Betkoks politinių 
klausimų įnešimas šį grynai ka- 
r.nį darbą tik sunkintų. Nuo 
politikos tad stengiamasi laiky
tis kuo toliausiai.

Vengimas politikos matyti pa
čios vadovybės praktšikoje veik
loje. Nors gen. Partridge turi 
vyriausio vado titulą, nes tokia 
jau yra karinė tvarka, bet jo pa
vaduotojas kanadietis oro mar
šalas Slemos yra traktuojamas 
kaip lygiateisis bendradarbis. 
Tiesą sakant, skirtumas ir yra 
tik tituluose. Šiaip jau čia nėra 
pirmos ir antros vietos. Bet kas 
atsitiktų, jei priešo jėgos pultų 
Amerikos šiaurę? Kas duotų 
įsakymą NORAD pajėgoms pra- j 
dėti priešpuolį — kanadietis ar i 
amerikietis generolas?

Asmuo čia neturi didelės reikš 
mes. Abu kraštai yra susijungę 
oro apsaugai. Abu kraštai neša 

i atsakomybę, atsakomybė krinta

iimo punktų.
Vadovybės žmonės sugaišta ne

ilgai, kol ateina papildomos ži-

Taikos meto darbo palengvini
mui, 
privatinis lėktuvas, kuris numa-

ir dabartinė lietuvių, buvusios 
K''",.kvos pastatytos. Mr. Angier 
Biddle Duke, Pavergtųjų Euro
pos Tautų prisiekęs laisvintojas, 
laišku “The New York Times” 
veltui maldavo šios amerikiečių 
iniciatyvos, net ir grasindamas, 
jog “amerikiečių tyla reikštų 
visuotinį įsitikinimą, jog JAV-ės

tarimais, nustatytos sienos bus 
“amžiams garantuotos”: 5) su
sitars įgalini Vokietiją pasi
traukti iš NATO, o visoms ki
toms suminėtoms valstybėms iš 
Varšuvos paktų.

Zionistai reformuojasi
Trokštą Pasaulio Lietuvių

Quebeco premjeras M. Duple-, gracijos min. Fairclough ir pa- 
ssis augšč. teismo buvo rastas! j amų min. Nowland už pareiš- 
kaltas Roncarelli byloje ir įsa- kimus, esą “God s&ve the 
kytas sumokėti $33.123; Byla pra Queen” yra valstybinis himnas, 
sidėjo 1946 m., kai premjero po- Kai užsienio r. min. Smith daly- 
tvarkių buvo atimtas leidimas iš vaująs tarpt konferencijose, 
restorano savininko R. pardavi- eSąs giedamas “O Canada”, o ne 
nėti alkohol. gėralus. R. yra Je- į“Qod save the Queen”. Nei vie- 
hovos liudininkų sektos šaliniu- naS) nej kitas nebuvę priimti 
kas ir gelbėjo suimtuosius jeho- jokiu oficialiu aktu. Esą ne mi-_______  ______ _________
vininkus sumokėdamas užstatą, nisterių reikalas sakyti kuris ■ lygiai ir ant abiejų vadų. Įsaky-

apeliuoti į Britanijos karalienės įJ * *
Gaminti midų-vyną iš bičių 

medaus, gavo leidimą Walter 
Strawa, Sarnia, Ont. Tai pirmas 
kartas per 30 metų, kad Ontario

Premjeras ^Duplessis , gali dar ;yra Kanados valstybinis himnas, i 

teismą, nes byla buvo pradėta 
dar prieš šios procedūros panai
kinimą Kanados parlamento ak
tu.

moraliai yra našios sušlubavu- apie pasaulio žydų bendruome- 
sios”. O vokiečiai kada sakė nės veiklą. Neseniai buvo Niu-

----------.j—... 1—

žvdai zionistai visuotiniam su-
ri užpildyti atitinkamą pareiš- i “Wer schweigt, macht .sich mit- įork° spaudoj įdomi žinia, kad ~ ~ . i t n įeini vne’iinlimnm Q11 —kimą, kuris pranešamas linijos schuldig”
pareigūnams. Tuo būdu NORAD 
stebėtojai iš anksto žino apie ar
tėjantį lėktuvą — tai palengvi
na jiems darbą — pakanka tik 
lėktuvą atpažinti.

Jei stebėjimo plote pasirodęs
lėktuvas nėra iš anksto apie save mvniškus santykius”. Rezoliuci- 
pranešęs, tuoj pakyla papildomi joj visos pasirašiusios JT vy- 
lektūvai jo tapatybei išalkinti, riausybės pasižadėjo atvirai, 

: Jei nežinomas lėktuvas neatsi- laisvai it draugiškai kooperuo- 
liepia nustatytu būdu ir toliau ti. kad įgalinus tarp jų gyven- 

! skrenda — pakyla naikintuvai tojų ūkinius, kultūrinius, moks- 
i pakalbėti su juo karine kalba-— , liriius, technologiškus, komuni- 
’ paprašyti nusileisti. (CSc). kacijos ryšius”. Būdinga betgi, 

Robert Crichton kad praktiškame gyvenime, JA 
(The Globe and Mail). V-bės, bazuodaniosios prieš 18

važiavime nutarę keisti organi-
Draugužiai žarijos statutą taip, jog nebūtų
JAV-bės ir TSRS-ga neseniai siekiama, kad visi zionistai kel- 

kartu parėmė argentiniečių de- tusi į Izraelį, kurio įkūrimas bu- 
legaciją Jungtinėse Tautose (vo iki šiol šios organizacijos pa
keikusią rezoliuciją stiprinti1 grindinis tisklas. Dabar organi- 
“pasaulio tautu taikingus ir kai-. | zacija, girdi, daugiau koncent-

rųosis į kultūrine ir dvasinę 
veiklą — sakoma žinioj: “Jei Iz
raelis ir pasiliks pasaulio žydi- 
jos kultūriniu ir dvasiniu cent
ru. kiekviena žydų bendruome
nė — kur ji beegzistuotų -— turi 
teisę ir atsakomybę savaip plė- 

įsižvel- 
;o sąly-giant į gyvenamo

gas’". (Nukelta j 7 psl.)

s

CANAD/

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas,

Kad pasinaudotumėt maksimalinemas ateis jų abiejų. vardu, jie 
abu prižiūrės, kad tas įsakymas 
būtų vykdomas.

Jei tuo metu abu vadai bus 
vadovietėje, jie duos įsakymą 

------- -------------7-- ----------- - susitarę. Jei pasitaikytų būti 
alkohol. gėralų komisija davė kuriam vienam, tai vieno įsaky- 
tokį leidimą privatinei firmai, i mas galios abiem kraštam. Oro 
W. Strawa tuo pradėjo rūpintis maršalas Slėmos aiškiai pasakė: 
1949 m. ir turėjo nugalėti daugy- “Atsakomybė ant vieno pečių 
bę teisinių kliūčių; pvz. jam •kris tik tuo atveju, jei lemia- 
pavyko pravesti net Liquor Con : mUoju momentu antrasis būtų 

’ "" greit nepasiekiamas”.
. Kas iš tikrųjų įvyktų, jei prie- 

gaminiai pasirodysią rinkoje 1 §as pultų?
'ncn ~ Štabo patalpose matytume

maždaug tokį vaizdą: didelė sig
nalinė lenta kabo vienoje sieno
je, joje žybčioja ’baltos šviesos, 
kurios reiškia pasiruošusius lėk
tuvus. Nuo tų šviesų į dešinę ki
tos šviesos rodys, kurie apsaugos 
lėktuvai jau pakilo į orą. Kairė
je sienos pusėje kabo didžiulis 
20 iš 30 pėdų žemėlapis, išbrai
žytas ant permatomos medžia
gos. Jame visą laiką žybčioja 
baltos šviesos, parodančios, kad 
neišaiškintas lėktuvas įžengė į 

j radaro “matomą” plotą. O tas 
t plotas — milžiniškas, toks, kokį 
Į apima NORAD sistema, nusitę- 
siąs toli į poliarinę sritį ir į van
denynus. Greitai baltas šviesas 
opke'čia spalvotos. Nežinomi

Namų statybai plėsti vyriau
sybė yra numačiusi paleisti apy
varton $250 mil., kurie per Cent 
ral Mortgage and Housing bū
sią skolinami. Atitinkamas įsta
tymo projektas būsiąs pateiktas trof Acf— feder. įstatymą 1958-L 
šiai parlamento sesijai. m. sausio mėn. Pirmieji Strawa ‘

darbų galimybe
mokykitės angliškai ar prancūziškai.

Indėnų ir eskimų reikalus 
svarstė šiaurės sričių taryba. Jo
je buvo iškeltas pasiūlymas ne
leisti apsigyventi eskimams arti

I960 m.

Persikėlė į JAV 1955 - 1957 m.
2.472 inžinieriai, 1.073 mokyto- 

baltųjų, atstumas turėtų būti jai, 344 chemikai, 3.643 slaugės 
bent 20 myl. Ir tai dėlto, kad ar- i ir 535 gydytojai. Chemikų 1957 
timi ryšiai su baltaisiais gadina m. išvyko daugiau nei baigė ati- 
eskimų dorovę — juose įsigali tinkamas mokyklas. Daugumos 
girtavimas, prostitucija ir pan.1 persikėlimo priežastis — didesni 
Planuojama steigti jiems dau- atlyginimai. • 
giau mokyklų — per 12 metų 1 * *
būsią pakankamai mokyklų vi
siems.

Savižudžių skaičius žymiai 
padidėjo. Montrealy 1957 m. bu
vę 79 savižudybės, o 1958 — 96. 
Savižudybės padidėjusiosOntario parlamento sesijos ati

darymo proga vad. sosto kalboj; nuolių ir ateivių tarpe.
jau

buvo suminėti šie projektai: or
ganizuoti naują energijos minis
teriją, įvesti nemokamą skiepi
jimą nuo pasiutligės, įrengti nau 
jų vietų gegužinėms bei stovyk
loms, išmokėti papildomas su
mas švietimui, susisiekimui, 
socialinei globai, savivaldybėms, 
statybai ir ligoninėms; pagerin
ti psichinių ligonių globą bei ižo 
liavimą, organizuoti alkoholikų 
gydymą bei įjungimą visuome
nėj įrengti aerodromą Mooso- 
nee vietovėje, įvesti automobi
lių vairavimo kursą mokyklose 
ir kt.

Universitetams remti feder. 
vvriausybė šiemet paskyrė $25. 
522 500, —- po $289 kiekvienam 
studentui. Pernai buvo paskirta 
$16.558 000. Iš šiemetinės para
mos Quebeco prov. tenka $7.326.

švaistas...
(Atkelta iš 1 pusi.)

sužadėtinė” švaistas palie- lėktuvai dabar žybčioja oranžine 
čia V. Kudirkos gyvenimą, maž- šviesa. Išaiškinti draugiški lėk- 
daug paskuitnį dvidešimtmetį j tuyai atsiliepia žalia šviesa, 
prieš mirtį.

Švaistas yra rokiškėnas, gi- i žinės šviesos užsidegė raudona, 
męs 1891 m. Iš pat jaunystės ro- j Tai reiškia, kad priešo lėktuvas 
dė palinkimo į pedagogiką ir yra tinkle.
mokėsi Panevėžio mokytojų se- Į Į šitą žemėlapį sueina praneši- 
minąrijoje, vėliau Stavropolio mai iš visų Šiaurės Amerikos 
mokytojų institute. Mokytojau- j Apsaugos punktų. Sueina minu- 
ti ilgai jam neteko, nes 1916 m. | čių ar net sekundžių laikotarpy, 
liko mobilizuotas, pateko karo Sueina nuo stebėjimo laivų iš 
mokyklon Maskvoje ir tuo būdu Atlanto ar Pacifiko vandenynų 
pasinešė karininko karjeron. bei pakrančių apsaugos platfor- 
1918 m. grižęs Lietuvon įstojo mų, nuo patruliuojančių lėktuvų 
kariuomenėn ir išėjo iš jos pulk, tolimose padangėse, iš įvairių 
le»t. .laipsniu. Redagavo jis "Ka- radaro stočių išmėtytų visoje 
rį”, “Lietuvos Archyvą”. Dabar Amerikoje (taip vadinamų Te- 
jis gyvena JAV su šeima.

Jo

Bet štai vietoje baltos ar oran-

xas Towers), iš DEW linijos,

Pakankamas anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra svarbiau
sias faktorius užsitikrinti darbą.

Kanados darbdaviai linkę samdyti žmones, kurie gali su
prasti nurodymus ir gali susikalbėti su bendradarbiais jų kalba.

Gavimas geresnės vietos daugely darbo rūšių priklauso 
didele dalimi nuo jūsų galėjimo pakankamai kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai ar prancūziškai.

Geras mokėjimas vienos ar abiejų oficialių kalbų Kanado
je - anglų ar prancūzų - žiūrint kurioje srityje gyvensite ir dirb
site, įgalins jus pasinaudoti pirmenybėmis kiekviename darbe, 
kuriame jums papultų dirbti.

Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai vyksta beveik 
visose vietovėse. Informacijų apie šias klases kreipkitės į vietos 
mokyklos vedėję, kunigą ar pas artimiausią Pilietybės ar Imigra
cijos pareigūną.

Ellen L. Faircloagh,
Minister of Citinzenship end Immigration.



Pavergtoje tėvynėje
lapių kailiukų. Iš to ferma turė
sianti 2 mil. rublių pajamų. Iki 
1956 m. numatoma padidinti, kas 
met išauginamų juodsidabrinių 
skaičių iki 3.000. Be to, čia augi-

(E) Pirmieji lietuviškos ga
mybos radijo aparatai pasirodę 
Lietuvoje į metų pabaigą, kaip 
pranešė sovietinė spauda. Pra
dėta jų masinė gamyba. “Dai
nos” aparatas yra septynių lem-jnami ir audiniai, 
pų (ilgomis, vidutinėmis, trum- j 
pomis ir ultratrumpomis bango
mis), sujungtas su elektriniu pa- 
tcfonu-radiolu. Pažymėtina, kad 
sava radijo aparatų gamyba Lie
tuvoje buvo planuojama jau nuo 
1950 metų, bet tik po 8 metų pa
sirodė pirmieji aparatai.

(E) Vilniaus valst. universite- ■

RUSAI INFILTRUOJAMI 
| PABALTIJĮ

(E) “Nachrichten aus dem 
Baitikum” — estų ir latvių tau
tinių fondų Skandinavijoje ben
dras leidinys gruodžio mėn. iš
ėjo 2-jų numeriu. (Adr.: Smi- 
landsgatan 42/111, Stockholm

Didelis Kaukiu Balius
ruošiamas TF At-bės Hamiltono skyr. valdybos, įvyks 

vasario 7 d., ateinantį šeštadienį 
prieš užgavėnes,

Hill Crest Restaurant gražioje salėje 
(ant kalno) Concession ir Wentworth 

, cq v gatvių kampas.

to mokslinė biblioteka, kaip pra- ’C.). Iš straipsnių aiškėja, kad es- 
neša sovietinė spauda, dabar tu-Hų tremtinių - pabėgėlių skai- 
rinti apie 1.500.000 vienetų, ku- j čius siekiąs 60.000. Sovietų ‘Gr<- 
rių tarpe yra daug retų leidinių ’ Simo Į tėvyne’ komiteto pastan- 
(Mažvydo* “Katekizmas”, Bret-fgos vilioti estus grįžti, nedavu- 
kūno “Postila”. K. Sirvydo “Zo- sios jokių vaisių. Kaip lietuvių 
dvnas", Donelaičio, Daukšos, veikėjai laisvajame pasaulyje, 
Daukanto ir kt. raštai). Turtin-ftaip ir estų tautiniai vadai so- 
gas taip pat ir originalinių rank-1 eSJl niekinami. Bet tai turį 
raščių skyrius — apie 8 milijo- gerų padarinių: okupuotosios 
nai lapų. Rankraštynas nuolat Estjos žmonės iš tų puolimų ne
papildomas naujais įsigijimais, i tiesioginiai patina apie ląisvo- 
Bibliotekon kasmet' patenka;!0, pasaulio pastangas laisvės 
apie. 50-60.000 naujų leidinių. į reikalu. Biuletenis cituoja iš 
Prenumeruojama anie 700 laik- Maskvos “Vestnik statistiki” į. - - T. -i,c Ulei vjaniu dpiL ivv numerin dunmpnk Kus ir visą Hamiltono jaunimą,rascių ir žurnalų, jų tarpe 250 Jy. m- * numęno duomenis A , L.
užsieniečių. Palaikomi ryšiai suru?M- v „. l-,, .i.uon(K valdvhnc š m
artimais ir tolimais kraštais, j u infiltraciją Pabaltijo kraštuose.! - - • naraniins
tarpe su JAV kongreso biblio: baugiausia tokių specialistų esą j'^‘,0 ° d-’ 4 xaL P'PvJhvU» 
teka, su Kanados. Skandinavijos Latvijoje •— 27.000, mažiau Lie-p e! '

‘ . ituvoje — 14.300 ir Estijoje —į DĖMESIO!

Lietuviai pasaulyje
•A ***

Du JAV senatoriai — Bush ir 
Javits įteikė bendrą rezoliuciją, 
kad kongresas suteiktų Įgalioji
mą prezidentui kasmet Vasario 
1 d. paskelbti Lietuvos diena 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-, 
se. Rezoliucija perduota svarsty
ti teisių komisijai, kurios pirmi
ninku yra James Eastland, de
mokratas iš Mississippi.

Tėvas Bernatonis, Vokietijos 
lietuvių sielovados vadovas, iš 
JAV išvyks vasario pabaigoje. 
JAV LB Niujorko apygardos 
valdyba, BALFas ir kitos orga
nizacijos vasario 22 <L rengia 
jam išleistuves Brooklyno lietu- 
vių piliečių klube. Tai bus atsi
sveikinimo vakarienė. Kiekvie
nam dalyviui ji kaštuos tik $2.50.

Tėvas Bružikas, S J, šešetą 
mėnesių - gyvenęs Brazilijoje, 
Sao Paulo, gruodžio 11 d. išvyko 
atgal i Urugvajų, į Montevideo.

Jonas Adomaitis yra išrinktas 
Į Connecticuto ’valstijos parla
mentą, o ten išrinktas nėt Į tris 

linuose, išsiuntinėta po du pir- komisijas: transporto, likerių ir 
i mos vietos pakvietimus. Malo-. konstitucijos papildymu. Ado-

Kaukėms įėjimas nemokamas, 
geriausios bus premijuojamos

įvairus bufetas, turtinga loterija ir Lt.
Šokiams Benni Ferri orkestras. Pradžia 7 v. v.

Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitlinigiausiai atsilankyti.

TF valdyba.

ramoje “Tėvynės garsai” pasakė 
sveikinimo kalbą, kviesdamas 
visus į vieningą darbą ir kovą 
dėl tautos teisių. Klysta, kas 
mano, kad reikią nusilenkti esa
moms aplinkybėms ir tylėti. Nė 
tylėti turime, bet visam pasau
liui šaukti apie Lietuvai ir lie- \ 
tuvių tautai daromą skriaudą, 
jei norime, kad trispalvė vėl 
laisvai plevėsuotų tėvynėje, kad 
laisvės varpas skelbtų ■ Lietuvos 
vaikams apie Naujų Metų pra
džią ...

Boleslovas Pinkauskas, gi m. 
1910 m k.ovo 6 d., Gelvonių v., 
Ukmergės apskr., i Braziliją at- 
vvkox 1928 m., gruodžio, 11 d. 
važiuodamas dviračiu buvo su
važinėtas automobilio ir rekan- 
čią dieną ligoninėje mirė. Paliko 
žmoną, dukterį, sūnų ir seserį 
Oną Patinskienę.

HAMILTON, Ont
I arbatėlę maloniai kviečiame <meninę programą Vasario 16 d. nir”' ,. \ t . i . ir o. muosn isisiiintinotn no nu mr-Hamiltono ir Toronto ateitmm- minėjime. !

.......... uw?“r*":Arhn‘AU. riirtčiam-i HamiTtnnn Rinkiminės komisijos praneši-(niai prašome už juos atsiskaity-Įrhaitis yra išrinktas kaip demo- 
teutybės specialistų^ ,v.,. L-imnoc :v»idvhnc 5-m I nias. Rinkimai Į KLB Hamiltno ti iki vasario 16 d. į kratų partijos kandidatas. Lie-

apylinkės valdybą ir kontrolės Šia proga pranešame, kad pa- tuviai jo naudai rinkimų metu
komisiją 1959 metų kadencijai us.: — ..... • .»•
Hamiltone įvyks š.m. vasario 15 

j - , ... —--------- - - i d., sekmadienį.
( E) Klaipėdos celiulozė į Mon (8.900. Šiaip jau biuletenyje Lie- ; šį šeštadienį, vasario 7 dieną, j Rinkimai prasidės 9 vai. ryto 
lija. Vilniaus radijo praneši- iV,v°s reikalai neliečiami. j įvyksta didžiulis, kaukių balius - kr tesis ligi 2 30 vai. p.p. AV pa- į

Į ■ LN nariams, ryšium su “Mil- 
• žino paunkšmės” spektakliu,

ir kitų kraštų bibliotekomis.

golija. Vilniaus radijo praneši- ('-u
tnu, i Mongoliją sausio mėnesio ....
pradžioje buvo ruoštasi išsiųsti į
130 to celiuliozės. Be to, į jai-j
rius užsienio kraštus (soy. Vo-iKLB- Br, Kolumbijos apylinkės! ^vių kampas. \
kieti ją, Angliją, Turkiją ir kt.) .’visuotinis' susirinkimas išrinko • Tikimasi, kad dalyvaus gan 
" ■ ■ ’■ • ■ ’ usjjgausus būrys kaukių su retai

ic4 j pasitaikančiomis kaukėmis. Kau 
kės prašomos visos susirinkti iki

komisiją 1959 metų kadencijai

i - ■ _ ___--------------- .. v » r***

: šokiai naujoje Hill Crest Restau- 'rapijos salėje 58 Dundurn St. N.
j rant salėje, kuri randasi ant kal
ino — Concession ir Wentworth

kieti ją,
išsiųsta tūkstančiai tonų popie- ( naują valdybą, kuri susirinkusi ' 
riaus. pirmo posėdžio pareigomis pasi- į

(F) Pašto ženklas su Vilniaus js^jrs*g šitaip: pirmininkas ■—(„ •, ,
atvaizdu. Sausio pradžioje Lie-j Adomas Kaulius, sekretorius -!S yni.-v;, nes po deyynių numa- 
tuvos paštuose pradėjo pardavi- s Aldona Baronienė, iždininkas• — i Jyfas jt^paradąs, šokiai,^Kaukių 
nėti Sovietų Sąjungos ryšių mi-< Kazys Skrinsk 4 ' ’
nisterijos išleistą didelio forma- Į(įOvais •
to ženklą su Vilniaus vaizdu (iš : Edvardas" Gūmbelėvičius. Kazvs i 
Gedimino kalni ziurmt). Tai S1-rinskas yra Tautos Fondo Įga- L 
zepklaš i> serijos, skirtos sąjun-, ].C|in;s jr §3-to rėmėju būrelio j y 
ginių respublikii sostinėms st- j
vaizduotu Kaip pranešė /Vii- Zita Kauiienė. valdybos pa
maus raaijas sausio 3 d., SiąiS Į-jrašyta vauvvūun
metais^ taip pat būsiąs išleistas i fūros £ ^fetWo reSms. 
pašto ženklas mirusiam rašyto-j yalcįybos adresas: Ad. Kau- 
jui Cvirkai atminti. j liūs, 3256 W. 3rd Avė., Vancou-

65 naujos gatvės Paneyė-Į v’cr 8 B c Telef. CE. 5962. Iždi-
po karo, .mies-1 njr)į:o a{jresas: K. Skrinskas, 569 

tui plečiantis, pranešė Vilniaus Hamilton St:. Marshall Hotel, 
raidjas sausio 5 d. Pramonės dar roont J6- 
binnikų skaičius Panevėžyje per' . .. . .. . -------  e ------- ------
sekančius-septynis metus padi-! Visi j kugelių balių -^vakarą, (s. — Jolley Cut iki Concession, ( 
dėsiąs dvigubai: iki 11.000. V c. ' • i i- i . . -. . - . .(£]) Is Lfictuvosi pradėjo cRs- j Kccici %t., jugoslay-u ssic iya^juotj iki pirmu sviesu, kurios 
perluoti turbo siurblius.’Kauno De’. Vancouver. Turėsite progos yra ant Wcnthworth gatvės. Čia 1 
“Pergalės“ gamykloje sausio ( Pasotint1 prityrusių seiminm- dešinėj pusėj randasi minimoji: 
pradžioje baigtas’montuoti pir-i^l ’Tomingienęs, Z Kaulie- saiė. j s9lę Įėjimas tiesioginis ir i 
mas toks siurblys eksportui į j ne^ Al. Baronienes ir Br. Nak- Į patogesnis, nereikia eiti per vai- ; 
Bulgariją. Tokie siurbliai nau-; vosie??es ~. geriausiai iškeptu gyklą. yra iš Wenthworth gt. 
dojami elektrinių katilinėse. To- (kugcl!l1^ P^samdy- - Mašinoms pastatyti yra vietos
liau siurbliai būsią eksportuoja- (V!S °1 kestia.->. ‘prie salės, ten. netilpus — galima
mi Į Kiniją ir Turkiją. Vasario 16 minėjimas Įvyks laisvai statyti Lablow krautuvės

(E) Kretingos koop. juodsi-i vasario 15 d. Ukrainian Comijiu- aikštėje, kuri randasi prieš salę i 
dabrinių lapių ferma 1958 .me- nity Centre, 154 Ęast? 10th Avė. kitoj gatvės pusėj.
tais buvo numačiusi realizuoti Smulkiau apie minėjimą prane- Veiks, savas .ir pigiomis kaino-
J.400 juodsidabrių ir žydriųjų Šimo vėliau

Nuo 3.30 iki 6 vai. vak. rinki
mai perkeliami j Lietuvių Na
mus “Delta” kino patalpose, 
kimų pabaiga 6 vai. vak.

Rin

i kratų partijos kandidatas. Lie- 

kvietimų Į ši garsųjį vaidinimąjokių specialių pastangų nerodė 
galima įsigyti pas visus LN ;A-yo"y( y
v-boš narius. Be to, jie bus pla- ARGENTINA . . v . 
tinami kiekvieną sekmadienį po Liet, skautų tautinių šokiu 
11 vai. pamaldų parapijos salėj. gri’Pę, vadovaujama : pskltn. Z. 

Lietuvių Namai, nors viso- Jauniaus, gruodžio 13-14 d. Bu- 
kiais būdais puolami. Dievui ir cnos Aires tautinių šokių varzy- 
geriesiems tautiečiams pade-Įb°se baigminiuose pasirodymuo- 
dant, pastoviu veržlumu eina Į se laimėjo antrą vietą ir gavo 
priekį, Siekdami galutinio tikslo gražią didele taurę ir diplomą, 

mūsų tautinio centro Hamil- o kiekvienam šokėjui Įteiktas

Liet, skautų tautinių šokių

\ . . . i i - i — musu tautinio centro nauin-
Kandidatai i apylinkes vai- tone islįiaimO. Sausio 27 d. vėl sukaktuvinis medalis. Varžybos dyba: ‘ b .......
1. Bugailiškis Antanas, 46 to-.- kurjos j§ $15.000

aarbmmkas. ‘ ..... —. . •.
2. Kaušpėdas Antanas, 49 m

darbininkas.
3. «Kazlauskaš Vaitiekus, 38 

elektrikas. 
Latauskaitė Genė, 19 
raštininkė. 
Mikalauskas Povilas, 
tarnautojas. 
Mikšys Kazys, 40 m., 
darbininkas..

7. Pilipavičius Alfonsas, 
darbininkas.

8. Varanavičius Jonas, 47 m., 
dipt eko^dmistas.

9. Volungė Petras, 43 m., 
darbininkas.

Kandidatai į kontrolės komi-
s įvyks vasario 7 d. 8 vai. v.1 pja suk'ti i’kaire ir Concession s^y-_

” 1 • ' * - 1. Dalius Stasys, 38 m.,

s, parengimų va- Įvertinimas ir premijų paskyri- 

’. ~i Į Maloniai kviečiame visus mie-
- Į lūs hamiltonięčius ir iš visų kitų, 

i ąrtimų ir tolimų apylinkių lie-
- * ; tuvius kuo skaitlingiausiai Į šį

i kaukiu balių atsilankyti. Čia 
“^prašyla, suliko vadovauti kul- ^s genausta proga jaukiai ir 

J - {pakilioje nuotaikoje praleisti
laiką, pailsėti po sunkių darbų, 
atsigaivinti ir linksmai pasišok
ti, tuo labiau, kad šie baliaus 
Šokiai yra paskutiniai prieš už
gavėnes. ;

Salė pasiekiama važiuojant iš 
miesto centro Į kalną James St.

154 East. 10th Avė. kitoj gatvės pusėj.

Apyl. v-ba. mis bufetas. Apsirūpinimas ne-

Taupykime ir skciiRkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

AugšH procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indehai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS’ penktadieniais n<i*j 6 vai vak.. »k» 8 vai - vak , netapė A l.iu 
džiauk pta’gęie <ii augstąsL 128 Moin St, VV,, tel ’A. 7-5575 Sekmėd’raliai' 

12 vąl, »k< 2 vai, p.r , parapiją* bibliotekoje, 58 Dumdum St. N
* Susirašinėjimo adresas.-- 15 Homewood Ave.

į reikalingas, šokiams gros Benni
■ Ferri muziką, laimei išmėginti 
: Lūs turtinga loterija ir t.t.
■ Baliaus pradžia 7 v. v.

TF Hamiltono sk. valdyba.
Į Hamiltono Lietuvių choras, va
dovaujamas kun. Bruno Jurkšo, 
vasario 7 d. išvyksta Į Delhi, 
Ont . kur apyl. Bendruomenės 

; valdybos pakviestas, išpildys

amžintas > t • 7 *- * .

m

4

5

6

2

3

4.

3

Montrealio bankui! užtruko išviso porą mėnesių.

m

34 m.

37 m

tarnautojas.
Mikalauskas Aleksas, 39 
mokytojas.
Stanaitis Jonas, 44 m..,
darbininkas.
Stonkus Juozas, 46 m., 
darbininkas.
Stukas Dionyzas, 36 m., 
darbininkas.
apylinkės valdybą balsuoja- 
už septynis asmenis, o į kon-

m..

ma
trolės komisiją už tris asmenis.

Rinkiminė komisija kviečia 
visų organizacijų atstovus daly
vauti rinkimuose ir balsų skai
čiavime.

Visus Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius nuo 18 metu amžiaus 
kviečiame atvykti balsuoti. Di
desnis balsavusių skaičius su
teiks naujai valdybai moralinės 
paramos jai dirbant tą sunkų 
darba.

Jjau belikę tik $3.000. Kiekviena 
(savaitė vis atneša po kelis nau- 
;jus narius.

Paskutinę savaitę teko išgirsti 
; neturinčias pagrindo kalbas, esą 

. LN nariais gali būti priimami 
visi kanadiečiai — ne lietuviai. 
Tai yra gryna netiesa. Ontario 
valdžios išduotame čarteryje 

laiškiai nusakyta LN tautiniai 
tikslai, o paskutinio narių vi-; 
suotinio susirinkimo priimtų 
įstatų §7 sako:

“HLN akc. b-vės nariais gali 
būti visi lietuviai gimę Lietuvo
je ar už jos ribų, kilę iš lietuvių 
mišrių šeimų ir lietuviškų miš
rių šeimų nariai, nupirkę bent 
vieną akciją (Common Share)”.

Naujeik LN nariais savaitės 
bėgyje Įstojo įnešdami po $100: 
Veiveris Vytautas. Simcoe, Ont., 
Balakauskas Paulius ir Elenu- 
tė ir Tirilis Robertas. V-bos var
du nuoširdus ačiū.

Šalpos Fondui St. Saldžiūnas 
sausio 29 d. prisiuntė $71. Šią 
sumą jis surinko Kitchener, 
Waterloo ir Preston lietuvių 
tarpe. Aukotojams ir mielajam 
St. Saldžiūnui ŠF v-bos ir šel
piamųjų vardu lietuviškas ačiū.

LN kine šią savaitę eina reto 
gražumo filmas “From Here to 
Eternity”, o nuo ateinančio pir
madienio, vasario 9 .d,, visą sa
vaitę cis “Cat on the Hot Tin 
Roof”.

Hamiltono skautams remti jau 
veikia 7 nuolatiniai rėmėjų bū
reliai. Rupinsko vadovautą bū
reli toliau organizuoti ir vesti

- A « .| t A

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS. TALKA
Lietuvių EnciklopedHos Leidyklo skel

bia paskutinę Lietuvių Eenciklopcdijos 
talka nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 195*9 
m. balandžio 15 d. Talkos metu naujai 
LE užsisakiusieji gaus dovanų knygomis.

Užsisakę LE nuo 1958 m. gruodžio 
15 d. iki 1959 m. vesario 1.5 d. gaus 
pilną V. Krėvės Raštu rinkini (6 t.). Ir 
visi tiCj kurie užsisakys nuo I 959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m bo’andžio 15 
d., gaus Lietuvos žemėlapi ir Jono Ba
lio Lietuvių Dainos Amerikoje.

Išėjusius LE 15 tomų raujieji prenu
meratoriai gaus išsimokėjimui įu pagei
dautomis sąlygomis, o už naujai išeinan
čius tomust kurių bus dar 12-13 t., mo
ka už kiekvieną išeinantį tomą. Vieno 
tomo kaina J/XV $7.75, visur kitur — 
8 doleriai.

Lietuvių Enciklopedijos lo:dimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, bet visų 
lietuviu sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul
tūra ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien 
tapęs «r besąlyginės laisvinimo kovos da
limi. Šiandien jau jokią paslaptis, kad

Austr: LB Kr. Tarybos šuva- į prodėjus leisti įšsibarsčiusiems pasaulyje
*- • ’ • i ‘ lietuviams LE, Maskva susirūpino, jąZlcUnnias, įvykęs jp įpuolė ir iškOneveikc, o norėdama nyra-
kutiniosiornis dienomis ivicibour ; minfj okupuotą Lietuva suteikė jai teisę
ne, nurnat ė kultūros reikalams j išsileisti susovietintą enciklopediją hetu- 
fonda nustatė solidarumo įnašo f viškoi. Tą pažadą davė Vien tik lietu- 
dydf— 10 šilingu (apie S1.10) ivio.™- bet, kaip įprasta, pažadas liko 

•y * . T- i -pažadu ir Lietuvoje ture^si pasirodyti.metams. To įnašo 4a/c. palieka-j SOVj€tj*ka enCiidOpedija jau numarinta 
r mi apylinkių valdyboms, 45% (Maskvos okupacinėje cenzūroje, šis 
Krašto Valdybai ir 10% PLB j Maskvos rūpestis ir nuolatinis LE puo- 
Valdybai Valdvbos būstinė vėl limfs .rodo< koki milžiniškai hetuviškr? 

J o , t. . Tj- Vai darbą šiandien mes išeiviai atliekame. Irnustatyta Sydnėjus, o į Kr. Val
dybą išrinkti: inž. J. Jonaitis, T. 
Reisgienė, A. Kutka, V. Skrins- 
ka, V. Bitinas, A. Adomėnas,ir 
E. Kolasauskas. Krašto kontro
lės komisijon išrinkti L. Karve
lis, V. Simniškis ir V. Danta; ! Mielas Lietuvi, mes kviečiame Tave 
Garbės teisman E. Reisoneinė, įsijungti j LE prenumeratorių eiles ir tuo 
S.’Čibiras, L. Martinkus, L. Gar b0,J prodėtoįo darbo dai.- 

baliauSKas .. IF Lapsys. į pastangomis, ją leidžiame visi bendra 
seimo atstovais išrinkti: S. Ko- ; talka .Todėl ir j<j baigus, visos mūsų pa- 
valskis, s. Čibiras, V. Jakutis, sididžiavimas ir būsimų kortų įvertini- 
A. Mikaila ir J. Valys.
BRAZILIJA . - --- --

Lietuvos konsulas Sao Paulo Loukiomc
Alexandras Polišaitis N. Metų 
progą lietuviškoje radijo prog-

tikrai, mes ja galime didžiuotis, nes tik 
vieni lietuviai, išsiblaškę po visą lais
vą pasaulį, leidžia bendrąja enciklope
diją su gausia lituanistika. Kito tokio 
atsitikimo dar nėra pasaulyje. Mes dar
bą daugiau kaip jpusėjome, tikime ir 
iki galo ištesėti.

mos priklausys visiems: leidėjams, re
daktoriams, talkininkams ir prenume
ratoriams.

Lietuvių Enciklopedija 
265 C. Street
So. Boston 27f Moss.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ jr k(. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per i

SAKAS PARCEL SERVICE
sent hy ■

Ukrainska Knyhaj
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. j 

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

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

Musų krautuvėje Jus rasite: avalynės, skaručių, odiniu 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir k t Alės 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.

ii

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

vai. atidaryta vaistinė 
| THE CHEMIST SHOP,
! Philip N. Golomb, B.Sc.Phm.(Tor)

Veifsoi pagol receptus paruci»o«M. ir po*e»kiomi.
į 2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J RYTUS NUO KUlt.
| VIFN’NTclt Torontą verstinė, veltui paimanti receptu* ir pristetonti vois- 
įj fru* i namus betkuriua metu dieną ar nokti. Rcccptci Hektorai visos 24 vol.
1 te ždes ir į »ti reikmenys, pilni kompksktoi kaulą lūžimų l>ąr<.lo>Ų, kelių, są- 
S rx'FiU o MJtvirfintmai, vitaminai, kūdikiu rekmenys, j\nuOmojorn'>s it porciu^ 
H domo svootyUev I gonto kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun- 
| Čia n ve vaistus j Europa Pamėginkite mūsų vaistus nuo nusohmo, slogų, kir- 
j mmu, mažakraujystės, per didelio rūgštingumo, synrx? nuo kosulio ir ft. 
B Greitai išotldome užsakymus ir paštu į provinciją. Turime visus tarpteuti- 
3 nius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ Rp. 9-7271 
j • Veistai yra mėsę biznis — mėsę vteemtaiis ’ bixnis. •

. -------------

reikalui, tremties lietuviai spon
taniškai išsiveržia i krantus, gy
vai reaguoja į įvykius. Tokiu pa
vyzdžiu gali būti paskutiniai 
Įvykiai Vatikane, sujudinę visą 
išeiviją. Neatrodo, kad tie Įvy
kiai paliestų Hamiltono LB val
dybą. Ji netik kad nesušaukė tuo 
reikalu susirinkimo (pav. su or
ganizacijų atstovais,,arba po pa
maldų viešo susirinkimo), bet ir 
nepasiuntė Vatikanui jokio raš
to. Taip pat, nors rengimas 1959

i imi ie 'omisija. perėmė Vizbaras Pranas. Kvie- m Lietuvių Dienos yra pavestas ^T Oi!t ciame visus tautiečius paremti Hamiltonui, tačiau valdyba šio

25 d., sekmadienį, po vo tyla. Netik vaikučių akys bu- 
pranešimo, vo nukreiptos Į sceną, bet ir su

augusiems buvo Įdomu pasižiū
rėti.

Programai pasibaigus, vaidin-

i Sausio 
: metinio
I buvo išrinktas naujas komite
tas: pirm. S. Šetkus, Pr. Meš
kauskas, J. Dainora ir K. Galdi- .
(kas. tojų vaikų motinos Įteikė Z. Ul-
( Metinė parapijos šventė, kuri binienei dovaną. Pianistei Ritai 
(apima visą Niagaros pusiasali su Ulbinaitei b-nės valdyba Įteikė 
jeidesnėm lietuvių kolonijom, gyvų gėlių. Be.to, v-ba pakvietė 
(kaip Welland. Niagara Falls ir visus programos išpildytojus į 
1 Port Colborne, ruošiama birže-i vienuolyną vakarienės.
ilio 6 d., Wcllandc, šv. Stepono- Kalėdų senelis (K. Jonušas) 
(salėje. (visus vaikučius apdovanojo do-
(• Tėvas Bernabas Mikalauskas, j vanėlėm. B-nės valdyba, atsi- 
iOFM. išvažiavęs metinėms reko- .žvelgdama i neturtingą b-nės i

parapijos

mūsų jaunimo lietuvišką auklė- įeikalo dar nesvarstė savo posė- 
jimą. stojant i būrelius nariais, dyje. O gal ir šiemet ji praeis 

Sausio 25 d. skautų vadų ini- j ncatžymėta kaip ir pereitais mc- 
ciatyva susiorganizavo buvusiu jtais?
skautų židinys. Įvykusiame LN Į kovo j4 d? Hamiltono LSK 
jų susirinkime dalyvavo 18 tau-įKoVjls praveda1 Kanados jaunių 
tiečiu. . į krepšinio ir suaugusių stalo te-

Atitaisvmas. “TŽ” Nr. 5 iš š.m. jniso pirmenybes. Tai yra garbės

ronto, Ročesterio ir Hamiltono. 
Vakare, AV parapijos salėje, 
Įvyks vaišės su pirmenybių da
lyviais ir Hamiltono organizaci
jų pirmininkais, įteikiant laimė
tojams taures.

Vietos dienraštis “The Hamil
ton Spectator“ pereitą savaitę 
patalpino nuotrauką iš pasaulio 
krepšinio pirmenybių rungtynių 
tarp Kanados ir Brazilijos rink
tinių, kurios sąstate žaidė ir lie
tuvis Bratklauskas. Nuotraukoj 
jis neblogai matomas ir pavardė 
įrašyta labai teisingai. Reikia 
pažymėti, kad lietuvis žaidė pui
kiai. laimėdamas Brazilijai dau
giausia taškų. ’ K. B.

sausio 29 d. žinutėje apie LN 
naujus narius Įsibrovė korektū
ros klaida. Išspausdinta Daniaus 
kieno Janina Įnešė $200. o turė
jo būti Danauskienė Janina.

Mieląją J. Danauskienę malo
niai atsiprašau. Sk. St.

Visai teisingai per Toronto ne
Į lekcijoms i Brooklyną, N.Y. Gris kasa, solidariai padengė susida-I ^višką radijo- valandėlę PLB
■vasario 7 d. vakare.

Eglutė
I B-nės valdyba slovakų salėje 
(sausio 11 d. suruošė vaikučiams 
'(Kalėdų eglutę. Ta proga buvo 
(suvaidintas gyvas 

; i Bedėjus” 
(ma šokių ir plastikoj.

Programą paruošė ir režisavo 
HZ. Ulbinienė iš Niagara Falls. 
(Muzikinę dalį išpildė jos duk- 

Hrelė pianistė Rita Ulbįnaitė.
I ■ Programą išpildė Niagaros 
i pusiasalio mokyklinio amžiaus 

berniukai ir mergaitės: B. Bogu-
i švtė. E. Bušauskaitė, I. Čeporiū- į programos tenka didysis nuonel- 
! lė, V. Grigaitė, V. Liangaitė, D. r,as, nes už jos vargą ir sugaištą 
i Surblytė. T. Bušauskaitė, V. But- laiką niekas negali atsilyginti 
[jkūtė, M. Čepdriūtė, I. Grigaitė, (Jai vienai teko programą paruoš 
'.L. Graigaitė, A. Pavilčiūtė, L. ti ir specialius rūbus siūti. Jos 
(Surblytė. V. Gudaitis, A. Lian- darbas bus lietuvių įvertintas, 
oa, A. Gverzdys, V. Paulionis ir kaip vienas iš veikliausių veikė- 
M. Šetkus. < jų Niagaros pusiasalyje auklėji-

Programa buvo gražiai paruoš me jaunimo lietuviškoje dvasio- 
ta ir vaidinimo metu salėje bu- je. li-nės valdyba.

riusias vakarienės išlaidas. i KJirm. J. Matulionis pareiškė, 
B-nės valdyba dėkoja pp. Gal-(kad kartais, atrodo, mūsų yisuo-

dikienei, Dauginienei, Skeivelie- 
nei ir Pavilčicnci už paruošimą 
vaidintojams vakarienės. Tėvui 

gyvas paveikslas Barnabui Mikalauskui. OFM. už 
” ir tolimesnė progra- bendradarbiavimą ir prisidėjimą 

darbu ir pinigais Kalėdų eglu
tę ruošiant. T. B. M. sumokėjo 
nuomą už salę. Be to, vaikų tė
velius ir b-nės valdybą maloniai 
priėmė ir pavaišino. 'Džiugu., 
kad T. B. Mikalauskas remia 
bendruomenės veiklą. ' »■

Z. Ulbinienei už parengimą

jų Niagaros pusiasalyje auklėji-

meninis gyvenimas gerokai ap
snūdęs, tačiau iškilus svarbiam

reikalas mūsų kolonijos sporti
ninkų, tačiau reikalaująs nema
žai ir piniginių išlaidų. Malonu 
būtų, kad Hamiltono lietuviškos 
organizacijos, prekybininkai ir 
visi (kaip ir visuomet) dosnūs 
hamilioniečiai, prisidėtų prie tų 
išlaidų sumažinimo, kad ir nedi
dele auka, pranešant klubo pir
mininkui K. Stanaičiui tel. JA. 
9-8460, arba sekmadieniais po 
pamaldų. Pirmenybėse dalyvaus 
sportininkai iš Montrealio, To-

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
St. Catharines skyriaus Valdyba.

Mielus vilniečius
PRANA KAZIUKONĮ Woodstokc ir

- MIKĄ SAUKĄ St. Catharines.
iii brangioms motinoms Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Bildu šeima.

• Mielai poniai F. VENCKEVICIENEI, 

jos mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuo

jautą reiškia ...

Delhi, Tillsonburg
Vasario 16 minėjimas Įvyks 

vasario 7 d., šeštadieni, Delhi 
lenkų salėje. Minėjimo pradžia 
6 vai. vak.

Programoje bus paskaita, ku
rią skaitys svečias iš Toronto. 
Vėliau meninę dali išpildys Ha
miltono lietuvių choras, veda
mas kun. Jurkšo. Ir pagaliau, 
kaip paskutinĮ šeštadienį prieš 
gavėnią, bus galima pašokti - pa
silinksminti prie puikaus orkest
ro ir gausaus bufeto.

Tai metinė didžiausia mūsų 
šventė, kur dalyvauti visiems — 
pareiga.

Savo dalyvavimu, brangus tau 
lieti, padėsi kūrenti tą lietuviš
ką savo krašto meilės ugnelę, 
kuri, ištiesų, gana sparčiai mu- 
myse blėsta.

Prie įėjimo šalia bilieto bus ir 
auku lapas Tautos Fondui į ku
rį, mielas broli, įrašyk savo duok 
lę be atskiro raginimo. Ir tavo 
auka bus dviguba, nes juk ži
nome, "kaip sunku prašyti, kad 
ir ne savo asmeniškam reikalui.

Taip pat kviečiame dalyvauti 
ir Rodney, Woodstock ir kt. to
limesnių apylinkių lietuvius.

Ši minėjimą rengia visos šios 
apylinkės lietuviškos organiza
cijos bendrom jėgom.

TMhhi apyl. v-ba.li-nės valdyba.



Pradžia: 7 vai. vak. punktualiai.

Į BALIUJE: prityrusios šeimininkės pavaisins 
svečius pikantiška vakariene, didelis ir geras 
orkestras šokiams, turtingas bufetas atsigai-

1 vinimui, loterija laimei išbandyti.

ŽIBURIAI 5 >USL.

TORONTO
Toronto viešoji biblioteka
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Lietuvių motery tautiniai drabužiai
KONKURSO MONTREALYJE PROGA .

nuoja lietuvę moterį audėją, 
stakles ir baltas drobes- Mes 
mielai tas dainas dainuojame, 
nors jau ir nebeaudžiame. Ne- 
beaudžiame, bet liaudies daino
mis ir lietuvės audėjos sukurtais 
tautiniais drabužiais didžiuoja
mės ir šiandieną.

Didžiuojamės ne be reikalo, 
nes lietuvės moters įdėtas triū
sas kuriant per šimtmečius sau 
gražesnį rūbą, nenuėjo veltui. 
Šiandieną mes galime drąsiai 
teigti, kad mūsų moterų tauti
niai drabužiai yra vieni iš gra
žiausių pasaulyje tiek spalvų 
derinimo, tiek rašto, tiek sti
liaus atžvilgiais. Tai 'nėra pasi
gyrimas. Tai rodo tarptautinėse 
parodose ' laimėtos premijos ir 
svetimtaučių pasisakymai. Mes 
tuo džiaugiamės. Mes mylime 
savąjį rūbą nežiūrint kur mes 
bebūtume. Tėvynėje lietuvės 
moterys šiandieną nepraleidžia 
nei vienos progos pasipuošti tau
tiniu drabužiu, tuo lyg norėda
mos parodyti savo tautinį nu
sistatymą. \ Tą pat mes matome 
ir čia, išeivijoje. Ir čia norime 
pabrėžti savąją kilmę, parodyti 
savąjį tautinį veidą, kad išsi
skirtume tautybių masėje.

Tačiau kaip kiekvieną židinį 
reikia pakurstyti, kad neišblės
tų, taip ir meilę savajam rūbui 
reikia nuolatos ugdyti, kad am
žiais kurtą galėtume perduoti 
ateinančioms kartoms. To sie
kiant neužtenka mūsų puikiuo
sius drabužius parodose rodyti, 
negana pasipuošti tautinių šven
čių metu scenoje. Mes turime 
savąjį tautinį meną populiarin
ti savųjų tarpe nuolatos, turime 
ugdyti meilę tautiniam drabu
žiui jaunimo tarpe.

Šitokių minčių vedamos, mes 
drįsome rengti pirmą kartą

Pirmasis atsiliepė mūsų jauni
mas Tautinių Šokių Grupės są
state maloniai sutikdamas ne tik 
konkurse dalyvauti, bet ir išpil
dyti vakaro meninę programą. 
Mums pritarė paskirdamos pini
gines premijas konkurso laimė
tojoms Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA). Montrealio 
kuopa ir Montrealio Lietuvių 
Bankelis “Litas”. Šių organiza
cijų pritarimas buvo ypatingai 
padrąsinantis moraliai, nes SLA 
jau virš 70 metų gyvuojanti lie
tuvių draudimo organizacija tu
ri pasitikėjimą lietuvių visuo
menėje visoje Amerikoje, o sa
vąjį Lietuvių Bankelį “Litas” 
mes visi gerai pažįstame.

Konkursui pravesti skelbia
me sekančias Lietuvių Mo
terų Tautinių Drabužių Pre- - 

mijavimo taisykles.
1. Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų Dragijos Montrealio 
skyrius skelbia konkursą premi
juoti lietuvių moterų tautinius 
drabužius, kad prisidėti prie lie
tuvių tautinių drabužių populia
rinimo ir palaikymo tautinio 
meno išeivijoje.

2. Premijos skiriamos už ran
kų darbo austinius lietuvių, mo
terų tautinius drabužius.

3. Premijuojami geriausio au
dimo, gražiausio rašto bei spal
vų derinimo tautiniai drabužiai, 
išlaikyti pasiuvimo stiliuje ir 
būdingi kuriai nors Lietuvos 
apylinkei.

4 Pirmąją premiją $30 skiria 
KLK Moterų Draugijos Mont
realio skyrius.

Antrąją premiją $25 skiria 
Montrealio Bankelis

Trečiąją premiją $20 skiria 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) Montrealio kuopa.

5. Premijos skiriamos lietuvių 
tautinių drabužių dėvėtojoms, 
atsilankiusioms į Kanados Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugi
jos rengiamą viešą vakarą š.m.

K.L.K. Moterų D*ja kviečia visus j
Pirmų kartų Montrealyje įvykstantį

Tautiniu Drabužiu Konkursą,

vasario 7 d. Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: Tautinių drabužių premija
vimas, prof. A. Tamošaičio pastabos apie mū
sų tautinius drabužius, tautiniai šokiai vado
vaujami J. Piečaičio.
Ponios ir panelės kviečiamos atvykti pasipuošę tautiniais drabužiais ir dalyvauti konkurse. 
Tokio vakaro Montrealy dar nebuvo ir greit nebus, tad nepraleiskite progos. Kvietimai į šj 
vakarą niekam nebus siuntinėjami ,
Įėjimas: $1.75, studentams — $1.

moteris, turinčiaš~tautinius dra- Montrealio lietuvius, kviesdą- 
bužius, būtinai kęnkurse daly-‘mos ne tik nepraleisti progos 
vauti. Nesvarbu ar Tamstas dra- pasilinksminti, bet ttaip pat pa- 
bužiai bus premijuoti kaip gra- rodyti ir savo meilę ir dėmesį 
žiausi. Svarbu sutelkti galimai mūsų ’ tautiniam menui, mūsų 
daugiau tautiniais drabužiais j tautiniam pasididžiavimui. Jūsų 
pasipuošusių moterų. Svarbu pa skaitlingas atsilankymas paro-. 
rodyti mūsų meilę tautiniam j dys kiek mes branginame savąjį 
drabužiui, per šimtmečius kur-į tautinį palikimą, savąjį meną.

. Premijoms pripažinti suda
ryta sekanti Jury Komisija:

dailininkas prof. A. Tamošai
tis, tautinių drabužių audėja p. 
Veselkienė, KLK Moterų D-jos 
atstovė p. Adomaitienė, Banke
lio “Litas” atstovas ir SLA at
stovas.

7. Jury Komisija turi teisę'
premijas padalinti arba suma- tam ir puoselėtam mūsų tautos j Tad iki pasimatymo vasario 7 d., 
žinti. Jury komisijos sprendi- moterų. Tenelieka šį vakarą nė' šeštadienį, 7 vai. vakare Aušros 
mas yra galutinas. ’

Skelbdamos šį konkursą kvie- spintoje.
čiame visas Montrealio lietuves

vieno tautinio drabužio dūlėti Vartų parapijos salėje.
KLK Moterų D-jos 
Montrealio skyrius.Mes kreipiamės ir į visus

ežero, P. Jurkaus Pavasaris prie 
Varduvos, A Landsbergio Ilgdji 
naktis, J. Maironio Pavasario 
balsai J- Paukštelio Kaimynai 
K. Pažėraitės Nusidėjėlė, I. Si
monaitytės Aukštųjų Šimonių 
likimas, M. Springborno Pasku
tinis prūsų sukilėlis Herkus Man 
tas, Vydūno Prabočių šešėliai.

Knygos laikomos svetimų kal
bų literatūros skyriuje 1115 
Queen St. W.

Life žurnalas 
sausio 26 d. laišku atsakė p. Al- 
šėnui į protesto laišką dėl žur
nalo sausio 15 d. laidos vedamo
jo, kuriame buvo siūloma, kad 
Lenkija padarytų kaikurių nuo
laidų Vokietijai, o už tai jai rei
kią “grąžinti” Lvivą ir Vilnių.

Laiške aiškinama, jog anie 
miestai pavadinti Lenkijos mies 
tais dėlto, kad JAV Lenkijos ry
tinių sienų klausimu laikąsi am
basadorių konferencijos 1923 m. 
kovo 14 d. sprendimo. Lietuvių, 
ukrainiečių ir lenkų ginčo žur
nalas nenorėjęs liesti ir dabar 
apgailestaująs, kad nebuvę tada 
aiškiau pasisakyta. Vedamajame 
buvę norėta tik panagrinėti ga
limybes, kurios galį iškilti busi
mosiose Vakarų ir Sovietų Sąj. 
derybose dėl R. Vokietijos bei 
R. Europos, o sienų klausimas 
ten esąs vienas į” 
Žurnalas nesąs prieš laisvą Lie-.

riui, pp. Norkoms, D. Bilevičioms, Jan
kams, B. F. Rėkučiams, Seniūnams, Že- 
koms. Valiukams, Lourinavičioms, Gir- 
dauskams, O. Jonaitienei, Vinbaum, 
Wood, J. T. Rekščiams, Back, Karpie- 
nei, Jurkšoičiams, Košinskoms, Moli- 
nouskoms7 Barusevičiams, Žolioduoniu*, 
Matulevičiams, šmigelskiams, Jučams, 
Honitz, Moldovski, Kosinsko, Lloyd.

Nuoširdžiausias ačiū visiems.
V. Steponaitienė.

Laiškas redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau,
Buvau maloniai nustebintas 

užpereitam “TŽ” nr. perskaitęs 
“sd” parašytą straipsnelį apie 
mano projektuojamas didžiules 
statybas Toronte. Turiu tačiau, 
dėl teisybės labo, pripažinti, kad 
rašytojas kai ką perdaug entu- ’ 
Zijastiškai apibūdino.

Tokio masto projektai, kaip 
naujas $20 mil. Maltono aerod- 
lornas arba $8 mil. Sun Life In
surance Co. pastatas ant Univer-: 
sity Avė., yra kūriniai ne vieno 
asmens, bet nemažos grupės tos 
srities specialistų. Man teko toje 
grupėje bendradarbiauti sąryšy 
su šiais projektais ir taip pat vi
sa eile kitų gerai žinomų pasta
tų Toronte įvairiose jų išvysty
mo šakose. Mano daryti brėži
niai buvo daug kartų patalpinti 

i Toronto spaudoje ir Kanados ar
chitektūriniuose žurnaluose (ir 
taip pat “TŽ” užpereito nr. pir-. 
mame puslapyje). Tačiau saky
ti. kad šie visi pastatai yra pil
noje esmėje mano projektuoti,

“Litas”.

Montrealyje Moterų Tautinių 
Drabužių' Konkursą. Rengėjos 
kreipėsi pritarimo ieškodamos 
į organizuotą lietuviškąją vi
suomenę. Pritarimą radome

vasario 7 d. Aušros Vartų para
pijos salėje.

the bluenose
Ant šiandieninės kanadiškos 
dešimties centų monetos iš
kaltas vad. Blucndsc būriai- 4 
vio paveikslas — priminimas 

; garbės, kurią šis laivas kadai
se atvežė Kanadon.

1753 metais grupė vokiečių atvyko Kanadon.' 
Jie įsikūrė paliai jūros pakrantes. Nors bū
dami kilę iš sausumos, jie greitai tapo žve
jybos specialistais. Šie Luneburgo vokiečiai 
greitai pamiršo savo gimtąją kalbą ir faktiš
kai jie yra seniausi angliškai kalbą kanadie
čiai. Jų ainiai tapo žinomi laivų statybos 
specialistai -— jų populiariausias kūrinys yra 
Blucnose burlaivis.

Šis. laivas pastatytas 1921 m. laimėjo daug 
jūros lenktynių Kanadai. Laivas skynė lau
rus iki 1946 m., kol neužvažiavo ant koralinio 
rifo prie Haiiti. Luneburgo gyventojai dar ir 
dabar stato geriausius laivus, bet garsusis 
Bhicnosc liks ilgai kanadiečių atmintyje.

iš pagrindinių. —- —- —
, -v 1 v Architektūrinės firmos, vyk-tuvą nei pries ukra.mec.u įis-| dančios tokio dktelio masto 
,-es troškimus, nei manąs, kad b teisėtai j
visas jo planas turjs būti prum- •. - - ■
tas. Jis tik manąs, kad kas nors 
turi būti daroma.

tuos projektus visus nuopelnus, 
S materialinius ir kitos rūšies, ne

svarbu kiek prie jų išvystymo 
Skraidanti lėkštė yra tos firmos šamdomi tarnau-

gegūžės ar birželio mėnesį tikrai! tojai prisidėję. Jčhn B^ Parkin 
skraidys virš Toronto. Ją su-' Associates yra šių statybų vyk- 
sukonstruavo A. V. Roe. Kana- ;dytojai ir jiems priklauso visi 
dos valdžia jos statybai išleido į nuopelnai sąryšyie su jų projek- 
$5 000 000. bet 1955 m. liovėsi fi
nansavusi. Tada ja susidomėjo 
JAV karinės įstaigos ir perėmė 
finansavimą. Dabar “Avro lėkšt i 
rėš” statyba jau tiek pažengusi, j 
,zad ji iau c?ali paskristi. Gegu-! 
žės ar birželio mėnesį ji bus pla- i 
čiai išbandyta. '. ■'

P a d č k o
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane lan

kiusiems ligoninėje, raštu ir žodžiu lin
kėjusiems pasveikti, už daugybę gėlių 
ir dovanas. Didžiai gerb. klebonui kun. 
R. Ažubdliur, Tėvui Steponui, KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos sky-

tais. Aš nenorėčiau, kad- mano 
maža dalis. Įdėta į sumą viso 
darbo sąryšyie su šiais projek
tais. būtų kieno nors paskaityta 
garbės pasisavinimu.

Su pagarba,
V. V. Liačas.

į Otava. — Parlamento pirmi- 
I ninkas Mitchener pranešė, kad 
! atstovams nebebus leidžiama 
kalbas skaityti, nes dažnai tai 
būną ne jų, bet partijų centrų 
paruoštos kalbos. -

*

Brangiam draugui
A ■ FJbbov publicistai galėtų daug pasimo-

■ FcB—AWBL_9 kyti. Tautos himnas, tai Kudir-
[ Nelaimės. Praeitą savaitę, ka-Ivėrsitetų prof. dr. Oscar Halec- ^°s humanistinės ideologijos 
da buvo ypatingai slidu — paša- ki praeita ketvirtadienį ir penk- 1 jsraisk^.ir literatūrinio zmogis- 

! - - 'tadieni McGill universitete skai kojo likimo sinteze. Satyros zan-
•- >re Kudirka yra geriausias gal 

!visoje liet, literatūroje. Pažymė
tini jo vertimai iš vokiečių ir 
anglų k.

Antroje dalyje “Iš V. Kudir
kos atsiminimų” gražiai paskai
tė aktorius K. Veselka, satyrišką 
ištrauką iš “Viršininkų” gabiai 
papasakojo V. Vaičiūnaitė, ir M. 
K. Čiurlionio Mazurką ir V. Ku
dirkos Polką pianu paskambino 
Marianopolis College studentė 

; S. Pakulytė. Dar iš “Lietuvos til
to atsiminimų” padeklamavo ak
torius L. Barauskas ir tris dai
nas Budriūno, Čerienės ir R. 
Tvardausko, sodriu balseliu pa- 

! dainavo j. Pauliūtė, akompo- 
nuojama pianisto K. Smilgevi
čiaus. Minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu. Scenai įspūdingą 
V. Kudirkos portretą nupiešė 
dail. V. Remeika. J. P.

Lietuviu Darbininkų Draugi- , 
jos visuotinio susirinkimo įgalio
ta^ valdyba — P. Petronis, J. Ba- 
kanavičius ir Pr. Šimelaitis — 
vasario 2 d. pasiuntė Vatikanui' 
protestą prieš “Vatikano žygį 
prieš Nepriklausomos Lietuvos ii 
pasiuntinį ir įgaliotą ministerįl 
prie Šventojo Sosto”.

Rašte sakoma, jog išryškėjęs 
faktas, kad “atstovybei atimtas 
diplomatinis statusas”, o tai esą 
nesuderinama su faktu, kad kon 
kordatas nei vienos pusės tebėra 
neatšauktas, kad Lietuvos vals
tybinis tęstinumas nėra panai
kintas, tik svetimos pajėgos lai
kinai sutrukdytas, o toks žygis 
esąs neišaiškinamas kitaip, kaip 
pataikavimu ateistiniam komu
nizmui. Ta paęia proga jie norį 
priminti, kad lietuvių tauta gi
liai krikščioniška, kad ji paty
rusi iš Šv. Sosto sau kenksmin
gų paseku turėjusių veiksmų, 
tačiau iki šiol juos savo priau
gančioms kartoms mokėjusi per
duoti kaip anų amžių santykių 
vaisius, betgi šis Vatikano žy
gis turėsiąs būti istorikų visoje 
nuogybėje perduotas ateinan
čioms kartoms. Tikinčiųjų gali
mu skaudžių išvadų esą būtų 
galima išvengti tik Vatikanui 
savo veiksmą persvarsčius ir 
grąžinus “mūsų tėvų šalies pa
siuntiniui pilnas teises”.
PARDUODAME Longueuil že
mės sklypus St Jacques St, tri* 
pleksams ar apartamentams. $1 
kv. pėda. P. Adamonis, 

VI. 2-8591, RA. 2-2472.

KAZIMIERUI KUPČIŪNUI mirus.
j lūs, palijus ir vėl pašalus — lie
tuvius aplankė dvi stambios ne
laimės. Grįždamas iš savo drau- 
f go choristo Ražano sužieduotu- 
i vių, kitas choristas Petras Ve- 
rykįs paslydęs griuvo aukštiel
ninkas ir atsitrenkė galvą į ša
ligatvį taip smarkiai, kad pra- 

į kirto kaulą ir nukirto girdimąjį 
Į nervą. Yra pavojus, kad jis gali 
Inebeatgauti girdėjimo. Paguldy
tas Montreal General Hospital.

Antra nelaimė ištiko verdu- 
niečių Antano ir Aldonos Mor
kūnų šeimą, kurių vienturtį sep 
tynerių metų sūnelį, grįžtantį iš 
mokyklos pietums einant sker
sai gatvę, pervažiavo sunkveži
mis ir vietoj užmušė. A. Morkū
nas yra naujas ateivis, kilimo iš 

j Troškūnų, Montrealyje gyvenąs
nuo 1950 m.

Gedulingas pamaldas už a. a. 
Arvydo Morkūno vėlę ruošia 
Aušros Vartų šeštadieninė mo
kykla sekantį šeštadienį, vasario 
7 dieną, 9 valandą, Aušros Vartų 
bažnyčioje. Pamaldose kviečia
mi dalyvauti mokytojai ir moki
niai.

Tautinių drabužių konkursą ir 
tradicinį Užgavėnių balių ruošia

tė įdomią paskaitą apie Lenki
jos istorinį išsivystymą nuo 966 
metų, kada ji priėmė krikščio
nybę (1966 m. pasaulio lenkai 
rengiasi minėti savo tūkstant
metį). Objektyviai ir su pride
ramu svarumu buvo iškeltas ir 
Lietuvos istorinis vaidmuo. Ban 
dydamas rasti priežastis dabar
tinio susiskaldymo ir nesantai
kos R. Europoj ir amerikietiško 
nesugebėjimo tų konfliktų esmę 
suprasti, prof. Halecki pažymė-i 
jo, kad permažai tėra kreipiama 
dėmesio į tų kraštų istoriją. Tau
tos nelengvai geba užmiršti pra 
eities skriaudas ir laiko garbės 
ir išdidumo reikalu nagrinėti 
praeities pasikeitimų teisėtumą.

Didžiausia praeito karo skriau 
da ir neteisybė tapo padaryta 
(rims mažoms Pabaltijo respub
likoms. šitokia padėtis negalės 
tęstis amžinai. Pirmoji sąlyga 
Rytų Europos kraštų ir tautų 
ateities išsprendimui bus besą
lyginis sovietų pasitraukimas iš 
užimtų vakarinių teritorijų, bai
gė savo paskaitą prof. Haleckis.

Vinco Kudirkos šimto metų

jo šeimai reiškia giliausią užuojautą

ir kartu liūdi

Gerulaičiu šeima.

Buvusiam Steigiamojo Seimo nariui

KAZIUI KUPČIŪNUI mirus,

jo žmoną ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

ir drauge liūdi

Vaidotų šeima.

Mirus Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui 
KAZIUI KUPČIŪNUI, 

reiškia gilios užuojautos velionies šeimai 
ir visiems giminėms

Matulioniai.

KLK Moterų D-ja vasario 7 d., sukaktuvių minėjimas
šeštadienį, A V salėje. Tai pir
mas šios rūšies įvykis Montre
alyje. Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti 
šioje gražioje pramogoje.

•t Rytų Europos išlaisvinimas 
Žinomas lenkų istorikas, da 

bar Fordhamo ir Columbia uni

District Estate 
Brokers

1). 
F.

Che f louse of Seagram
Distillers since 1857

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

N. Baltrukonis 
Yasutis 
Markevičius" 
Budriūnas 
Adamonis

CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472 

apie paskirus

A.
P.
Sekite mūšy skelbimus 
objektus 'NL', TŽ', 'Stor', 'Lo Press'

praeitą sekmadienį sutraukė AV 
salėn apie 150 montrealiečių. 
Aktualią paskaitą apie V. Ku
dirką-, Merkelio parašytą, per
skaitė J. Kardelis. Paskaitoje 

■ pasakojamos V. Kudirkos pa- 
j stangos žadinti tautą savo “Tė
vynės Varpais”. Pavaizduotos 

: nepaliaujamos Kudirkos kovos 
i su rusų1 pravoslavijos užmačio- 
;mis surusinti lietuvius per baž- 
ihyčią. Šviesa ir tiesa buvo Ku- 
idirkos didieji talkininkai, o 
įmoksiąs — universalus gydyto
jas. Kudirkos atviras žodis pa
siekė net Vatikaną.

Antrą paskaitą apie literatūri
nį V. K. palikimą skaitė dr. H. 

į Nagys. Kudirkos lyrika buvo ra
cionalistinė ir logiška, tačiau be 
į poetinių pradų, grynosios poezi
jos prasme. Jis buvo didelis pub- 
i licistas, iš kurio raštų šiandien

Nuoširdžią užuojautą reiškiame savo mielai narei

p. MORTAI NORKIENEI

dėl jos sesutės J. Varatinskienės mirties Lietuvoje.

Šalpos Grupė “Daina”.
A

VYTAUTUI SIMANAVIČIUI
š.m. sausio'30 d. Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame mieliesiems: velionio 
seseriai Zuzanai ir broliams — Jonui, Vladui, Algiui, Vin
cui, Sigitui ir Kęstučiui

Z. Br. Ščcpanavičiai,
A. A. šmigclskiai,
E. J. Švėgždai, 
VI. Germanavičius.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

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

PREIKŠAITIENEI mirus,
jos sūnui P. Preikšaičiui ir marčiai reiškiame gilią užuo
jautą.

S. J .Valatkai.
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Toronto lietuviškų muzikinių

ii jokios vieningos pažiūros į visą koncertą.

vietą “Varpas” užkariavo prieš 
’šešis metus ir savo paskutiniam 
koncerte įrodė, kad joje stipriai 
laikosi. Sausio 24 d. pilnutėlė

Kanados lietuviškųjų mokyklų programa
Įdiminaičiai vadinami Jogailai- 

(Pabaiga) -čiais? Ar todėl, ked juos taip va- įvykių viršūnėje stovi metiniai
'dina lenkai? 15-16 a. socialiniai “Varpo” choro koncertai. Šią

Lietuvos istorijos progr. taip santykiai apibūdinami kaip “di- 
pat paskirstyta į du koncentrus ^ikų lėbavimas, baudžiavos pra- 
— VII ir VIII - IX kl. j ūžia”. IŠtikrųjų šio meto bajori-

Mokykloje, kurioje taip mažai ai lėbavimas dar nebūdingas.
teturima laiko, be abejonės yra Vidutinioji bajorija tada gyveno Prisikėlimo parapijos salė entu- 
labai svarbus laiko taupymo kietą karių gyvenimą, o didžiu- ziastiškai sutiko kiekvieną “Var 
klausimas. Čia, atrodo, turėtų nai 16 amž. vaikėsi renesansinio po” dainą ir choras pasirodė esąs 
būti laikomasi principo neliesti dvaro puošnumų bei kultūrinių I puikioje, formoje.
tokių dalykų, kurių lietuviukai pramogų, kuriose ne retai būda- į “Varpo” tradicinė “O skam- 
mokosi bendrosiose mokyklose vo dainuojamos įr lietuviškos i bink per amžius...” nustelbė 
ir negaišti laiko su neesminiais dainos, nors patys didžiūnai grei net ir pasivėlinusių keliamą • ^istriškai 
dalykais, bei tais, kurių vistiek 
nebus įmanoma išmokyti.

Kam gi čia palikti klausimus 
apie žmonijos kultūrinės raidos 
amžių — akmens, žalvario, gele
žies, — kai to vaikai mokosi ben
drosiose krašto mokyklose? Ko-

Po įspadingo “Varpo” koncerto
perkelti į mistišką Egipto šven
tovę, kur milžinų tauta maldau
ja dievų palaimos savo žygiui. 
Šalia Vaclovo Verikaičio, Ram- 
fis rolėje, vaidilutės partiją už
tikrintai išpildė Stefa Mašalai- 
tė, o Liudo Januškos tenoras at
liko Radames partiją.

Koncerto aprašymas nebūtų 
pilnas nepaminėjus akomponia- j 
toriaus Mario Bernardi, meist- Į 
riškai prisidėjusio prie koncer-1 
to pasisekimo. Tenka paminėti, I 
,<ad Mario Bernardi yra Toronto 
Opera Company dirigentas ir 
“Varpas” gali didžiuotis turėda
mas jį savo bičiulių tarpe. Kon
certui pasibaigus, choro seniū
nas Aloyzas Kuolas įteikė jam 
lietuviškais motyvais išpuoštą 
albumą su visų choristų para
šais.

Tenka pasidžiaugti, kad klau
sytojai “Varpo” koncertą suti
ko nepaprastai šiltai ir jei kada 
abejojame visuomenės prielan
kumu, tai visos abejonės tą va
karą buvo išblaškytos. Į kon
certą atsilankė tuo laiku Toron
te posėdžiavę visi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos 
nariai. Taip pat svečių tarpe 
matėme lietuvių draugus — ra
dijo komentatorių ir žurnalistą 
Collingwood Read su ponia. 
Gaila tik, kad tą patį vakarą To
ronto lietuvių inžinierių sąjun
gos skyrius ruošė savo pobūvį 
ir gal atitraukė dalį publikos.

Torontiečiai pasirodė esą jaut
rūs ir “Varpo” ekonominiams 
reikalams. Toronto apylinkės 
valdyba padarė pradžią su $200 
dovana. Paskui sekė žinomo lie
tuviškų reikalų mecenato p. 
Strazdo $50 dovana ir taip tą pa
ti vakara buvo surinkta virš

“Rigoletto” ir “Romeo ir Juli
jos”. Pradžioje lyg ir trūko vie
ningumo — tenorai neįstengė 
atsilaikyti prieš gana grubius 
bosus, bet, kai ledas buvo pra
laužtas, vyrai pasirodė esą savo 
senoje formoje.

Savo solo partijai Verikaitis 
pasirinko ariją iš Verdi “Kau
kių baliaus”, kur jo nuostabiai 
išraiškingas išpildymas ir sod
rus bosas pasirodė visame pui

kume. Kaip ir visada, ypatingai 
čiausia ir nekalbėjo lietuviškai, triukšmą‘ir užkariavo publikos Į męfiltoSką1 pa-

Apskritai tenka pastebėti, kad dėmesį tolimesnei programai. Po t gježą jr “Weltschmertzą”, bet 
Lietuvos istori os programoje dinamiško JLituanica maršo silpniau svajingas ir subty- 
labai daug nelaimingų bei klai- susidaręs ryšys tarp choro ir Įįas nuotaikas. Vietoj programo- 
dinančių išsireiškimų ir nematy- klausytojų, buvo išlaikytas per > pažymėtos Laurušio “žvaigž- 
ii jokios vieningos pažiūros į visą koncertą. Šis E Gailevi- j delės» sonstas padainavo žais- 
tautos bei kraš.o praeitį. Uniji-.čiaus kūrinys, savo stiliumi pn- mingą cherubino ariją iš “Fi^a- 

kia prasmė gaišti aiškinantis įnių laikų 200 metų laikotarpis’menąs Verdi operos maršus, bu- 
,baltų gimines, jų priešus'ir Ūki-j prašoktas galima sakyti, trimis vo išpildytas su ryžtinga jėga, 
■mą, kai. to . vistiek nepasiseks klausimais—Liublino unija, Šve- kuri prideramai pabrėžė Da- 
.vailrarnc i jialva sukimšti’ vnač kam i»> nadalinimais fTštik- ' riaus ir Girėno žv^io didvvriš- 
kad klausimų formulavimas ro- rujų šio termino geriau būtų ne i kurną. Bet koncerto deimančiu- 
do, jog tię dalykai net programos - i T ‘ x*— *—i—’—.:
sudarinėtojams neaiškūs. Prieš
istorinius laikus liečianti pa- 

. straipa: “Valdovo institucijos su
sidarymo laipsniai” yra visai ne- 
rikalinga. Nei ten suminėta pat
riarchalinė teorija yra visuoti
nai pripažinta, nei ji tinka Lietu- V skyriuje randame net klau- , ko. Didžia dalim prie efektų pri- 
yai. Kam vaikams kalti' tokią simą “Komunizmo pradžia”. Ko-1 sidėjo ir choras, l<irmoningai 
keistą titulu gradaciją? Iš kur gi j dėl gi čia turi būti kalbama apie sudarydamas foną solo parti- 
tai ištraukta: “...didikas, kuni- ji, kai Visuomenės mokslo prog-j joms ir užbaigdamas galingu 

didysis kunigaikštis, ramoje vėl prie jo grįžtama? Ar ■ crescendo. Klausantis šio kūri- 
imperatorius”? Pir- gi tai Lietuvos isterijos dalykas? • r.io, nesunku buvo vaizduotėje

Priėjus prie 1941 m., prieš ka- persikelti šimtmečius į senovę ir 

vos praeitį. Jei visa V. Klovos 
opera “Pilėnai” yra panaši į šią 
ištrauką, tai tektų tik palinkėti, 
kad “Varpas” imtųsi iniciatyvos 
šią operą ištisai pastatyti. Tai 
būtų įvykis, kuriuo mes tikrai

ro vestuvių“.
Paskutinėje dalyje “Varpas” 

vaikams į galvą sukimšti; ypač dų karu ir padalinimais. (Ištik- ! riaus ir^ Girėno žygio didvyriš- išpildė, šalia jau girdėtos Sam
sono ir DaliloS’1 ištraukos, dar ir 
moterų chorą iš operos “I Litu- 
ani”. Bet tik Grigo triumfali- 
niame marše “Varpas” pasirodė 
visoje savo didybėje. Net atida
vus priderančią duoklę šio kūri
nio kompozitoriui, “Varpui” lik
tų dar daug nuopelnų. Jei tar
pais ir jautėsi tendencija lėtin
ti, tai išlvgintas balsų balansas 
ir meistriškai valdomas crescen
do sudarė harmoningą visumą. 
Tas veikalas bene ir publikos 
buvo geriausiai sutiktas. Net 
“šykštusis” maestro Gailevičius 
buvo išprašytas “magaryčių” ir 
išpildė populiarią ištrauką iš 
“Trubadūrų”. Koncertas baigtas 
išpildant antrą paveikslą iš ope
ros “Aida” dalyvaujant solis
tams ir chorui. Tai bene pati 
gražiausia ir sudėtingiausia ope-

vartoti, nes Lietuva buvo dalina- ku tenka laikyti Ūdrio dainą iš 
ma tik, paskutinį kartą, o pirmus operos “Pienai”. Toje arijoje V. 
du po gabalą jos atsip’ėšė viena ; Verikaitis turėjo progos paro- 
Rusija). įdyti visą savo dramatinį talen-

Rusų valdymo laikai jau net tą ir retą sugebėjimą trumpu 
per plačiai norimi apžvelgti. Bet! laiku išgyventi plačią nuotaikų 
argi liks tam laiko? Keista, kad ! skalę, kas jam puikiai ir pavy-

gaikštis, < 
karalius, 
miausia visa ta eilė neturi jokio 
pagrindo (pav. didysis kunigaikš rą ir vokiečių okupaciją, randa- trumpai pajausti didingą Lietu
tis tėra tik rytų Europos reiški- ----- ... T . . ,T T^.
nys, o imperatorius tik vakarų 
ir labai vėlai atkeltas į Rusiją), 
o be to, tai visuomenės mokslo 
klausimai, kurių mokoma krašto 
mokyklose.

Kam čia kalbėti apie valdinių 
rūšis, kai apie Lietuvos luomus 
toliau kalbama? Be to, kas tai 
per padalipimas priešistorinių 
laikų visuomenės: “laisvieji, 
samdiniai, vergai”?

Yra dar minimi “padavimai ir 
pasakojimai apie Lietuvos le- 
gendarinius kunigaikščius”. Tur 
būt, čia turima galvoje Palemo
nas su savo “palikuonimis”. Bet 
kokia prasmė gaišti su 15-16 am
žiaus literatūrinėm fantazijom? 
Jei butu laiko, juk būtų daug | visai retos. .
naudingiau tą teoriją priminti ! Tautotyra. kaip sakyta, gal tai kur tesinaudojama, nes mo- 
<-.=« -Ar^/4/v—i-air. trai- Lū<.ų buvę sujungti su ,’.•uĮųbuS išv.krUjU tvarko

tėvynės pažinimu. Čia tarp kitko 
kalbama apie lietuvišką sodybą, 
jos išplėn^vimlj -pbištatus, darže
lį. Argi netiktų čia pakalbėti 
apie miestelį, bažnytkaimį, kai
mą ir vienkiemį? Tiesa, čia įra
šyti Kalėdų bei Kūčių papro
čiai -ir atlaidai, kurių pasigedo- 

ime tikybos programoje, bet čia, 
Ibe abejonės, į juos iš kitos pusės 
įžiūrima. :■

me “Lietuviai partizanai”. Be 
abejonės čia reikėjo rašyti “Su
kilimas”, o apie liet, partizanus 
reikia kalbėti, kur kalbama apie 
antrąją bolševikų okupaciją.

JAV LB C. Vaidybos paskelb-

Kanados Tautinis Baletas Toronte
Grįžęs iš kelionės po JAV ir,suomė Lilian Jarvis, lenkai Syl- 

Meksiką, Kanados Tautinis Ba- i via Mason ir Marcei Chajnac- 
letas vasario 2 d. pradėjo savo ki, jugoslave Leila Zorina, švei- 
4 savaičių gastrolę Toronte Alex caras Hans Merster ir skandina- 
andra Theatre. Čia bus pasta-! vė Earl Kraul.
tyta 14 baletų, jų tarpe du nauji I Pilną simfonijos orkestrą di- 
pastatymai — Coppelia ir kana- riguoj a George Crum, koncert- 
aiškas baletas “Ballad”. į meisteris Charles Dobtas, čekų

Baleto šokėjų tarpe yra dau-: kilmės, pianistė Mary McDo- 
gelio tautų šokėjų. Be škotų, ai-nald. Nuotraukoje David Adams 
rių ir anglų yra bulgarė Kateri-j ir Lilian Jarvis “Nutcracker” 
na Evanova, italas Edilio Fer- III veiksme.
raro, ukrainietė Betty Pope, Į Smulkiau žr. skelbimą 10 psl.

Kultūros ir knygų pasauly
“Laisvoji Lietuva” skelbia' Lituanistikai Fordhamo uni-

tos ose programose užakcentuo- sudomintume ir svetimtaučius j ros ištrauka ‘‘Varpo” repertuare, 
jamas noras mokyklose mokytis i 
lietuvių tautos istorijos, ne poli- j 
tinės Lietuvos istorijos. Čia gi 
kalbama apie “Lietuves istoriją” 
ir medžiaga. yra padalinta poli
tinės istorijos pagrindu, tačiau 
autoriaus atrodo neturėta aiš
kios pažiūros į visą lietuvių tau- i 
tos istorinį kelią. Programa jo 
viso neapžyelgia, bet tik patei
kia ši-tą išpešta. Kaikur tos 
kuokšte s yra tankesnės, o kaikur i

meno mėgėjus ir savąją publiką. 
Po to sekęs A. Račiūno “Apy
nėlis”, toli gražų, neprilygo Ūd- 
fio dainai, bet nuotaikinga vai
dilos arija iš “Gražinos”, publi
kos buvo šiltai sutikta užbai
giant pirmąją dalį entuziazmo 
ženkle.

Vyrų choras pasirodė su trim 
populiariom operų ištraukom iš

Dėka maestro Gailevičiaus pa
tyrimo, šis veikalas išėjo vien
tisas ir stebėtinai pagaunantis. 
Rodos užburti klausytojai buvo

$600 auku. Reikia tikėtis, kad konkursą parašyt! publicistinę versitete sią^ vasarą studijuoti 
visuomenės parodytas pritari- straipsnj tema: Kokios specifi- j Waterbury, Conn., Lietuvių Mo- 
mas įkvėps varpiečius naujiems nės Pažastys pastūmėjo dalj i terų klubas jkure stipenchją ir 
ir dar drąsesniems darbams. Amerikos lietuvių j komunizmą l is savo kasos paskyrė $50. Da-

Eug. Bubelis.

nes priežastys pastūmėjo dalį j terų klubas įkūrė stipendiją ir

ir kokių priemonių reikėtų im-; bar rūpinamasi kaip tą stipen
ds, kad visus ar bent dalį su--diją išugdyti bent iki $200, nes 
klaidintų ar suklydusių būtų i tiek kainuoja studento pragy- 
galima susigrąžinti į tikrųjų lie- jveriimąs vasarą Niujorke. Lau- 
tuvių tarpą”. . kiamė, kad prie pilnos stipendi-

B. Macianskas premijai paau- jos sudarymo prisidės ir kitos 
f kojo $100.

liturginio gyvenimo mo- tų parapija-šį paprotį pradeda Sąlygos:
1. Rašiniai negali būti ilgesni ti 500 naujų prenumeratorių.

ten, kuri ji atsirado — kaip vai
sių varžytynių su lenkais, kat
rie pranešesni.

——II rskytiu? lįvaSiiramtfc; “kuni
gaikščių ir karalių Lietufa”. Bet 
karalius juk tą vieną Mindaugą 
ir teturėjom. Keista, kai prog
ramoje karaliumi vadinamas ir 
Vytautas, o sekančiame skyriuje 
kalbama apie Lietuvos - Lenki
jos karalius. Bet juk ir po Liub
lino unijos tebuvo Lenkijos ka-i 
raliai, o Lietuves did. kunigaikš- i Viusomės mokslo atskira pro 
čiai. Lygiai klaidingai Maskvos 
did. kunigaikštija vadinama Ru
sija. Juk šis vardas tik 18 amž. 
pradžioj tepradėtas vartoti Pet
ro I. Gediminą vadinti Vilniaus 
įkūrėju taip pat nėra jokio rei
kalo, nes visur, kur bus apie Vil
nių kalbama, bus sakoma, kad 
Vilnius už Gediminą bent keliais 
šimtais metų senesnis. Yra pro
gramoje sakinėlis “Trakų pilis”. 
Ką norima čia pasakyti? Trakų 
strateginė reikšmė juk buvo 
daug menkesnė pav. "už Kauno 
ar net Veliuonos. Kodėl jie mi
nimi? Ar ne tiksliau būtų vai
kams apibūdinti Lietuvos vaka
rų pasienių gynybos pilių tinklą 
ir kitus sutvirtinimus?

Kodėl gi šv. Kazimieras Jo
gailaitis? Kodėl 15-16 amž. Ge-

Mišparai liturgijoje
Kiekvieno lietuvio kataliko! Reikia džiaugtis, kad viena iš 

prisiminimuose mišparai nedalo- pirmųjų Hamiltono Aušros Var
mas L"-------- - ~ *■' J-J-
mentas, pradedąs ar atbaigiąs i atgaivinti ir bažnyčioje karts

I PrnVfiš’^i frrkiH r-o sėkmadieniniu bei švenčių reli- jnuo karto suskamba pasiilgtos kaip 7 puslapiai rašyti mašinėle, j Tuo tarpu jų esą gauta tik 69. 
it raxtiSKanoims, turbūt, bus re- <u;ikaupĮmą_ Mišparai) loty į melodijos. Kun. Br. Jurkšo va- paliekant laukus ' - ~ J

:nn kalboje — Vesperes, tai ka- devaujamas parapijos cL_r__ ' 
noniška Bažnyčios malda bei pereitais metais Nekalto Prasi- 
kunigų brevijoriaus baigiamoji 
dalis. Gal s daugeliui žinoma, 
jog brevijorius, kurį kunigai ir 
augštuosius šventimus priėmę 
kandidatai kalba kasdien ištisą 
valandą, yra skiriamas už Baž
nyčią bei visus tikinčiuosius. To
dėl ne be pagrindo bent viena jo 
dalis iškilmingesniais momen
tais giedama bažnyčioje, kad ne
tik bažnytinė hierarchija, bet ir 
tikinčiųjų bendruomenė jųngtų- 
si viešoj maldoj kaip nedalomas 
vienetas. Psalmių giedojimas 
Bažnyčios tradijoje yra toks se-

• .*<. -C' C .
gyvenimiškosios sąlygos ir labai 
retai kur visa 10 numatytų da
lykų bus išeinami. -Šias progra
mas greičiau tenka vertinti kaip 
bandymą sudaryti schematinę 
apžvalgą lietuviškose šeštadie
ninėse mokyklose išeitinų daly
kų bei liestinų klausimų. Jos. 

i turbūt, dar bus kada nors vėl 
persvarstytos, patobulintos ir 
mes pagaliau nusistatysime, ko 
ir kaip siektina mūsų mokyklo
se. O ir dabar jos bus jau neblo- 

___ ____ į gas orientyras tiems, kurie dir- 
menę juk mokoma ir šio krašto ba mokymo darbą. Apskritai i 11_ Tr • 1 * • T • _ T • _ i L- » zj Z i nn i ' • « J , rr-i

grama vargu ar būtina. Bendrų-i 
jų dalykų apie valstybę ir visuo- i 
i 
mokvklose. Kiek tai liečia Lietu- tenka pasidžiaugti, kad entuzias- 
vą bei jos savitumus juk gali bū- ' tai jas paruošė. Kaip matėme, 
ti išeinama su tėvynės pažinimu j jose yra nemažai abejotinų da- 
arba su istorija. Be to, čia ir ga- ilykų ir taip pat nemažai aiškių 
na slidžių sakinių įrašyta. Pav.: į klaidų. Kaip programos buvo S|jjjus

choras'

Watebury organizacijos.
“Dirva” paskelbė vajų surink-

Va'us tesis iki kovo 14 d.
Sei. St. Baras - Baranauskas 

pasirašė dainavimo kontraktą su - 
viena amerikeičių ištaiga.

Paula Jarmalavičiūtė-Bocage, 
buvusi fizinės kultūros dėstyto- 

‘ > ir
Venezuelos Meno Rūmuose, bū-

; ir rašant tik
.ienoje lapo pusėje.

2. Rašiniai — originalūs ir nie
kur nespausdinti. .

3. Premijuojamas vienas raši
nys $100 ir premija išmokama 
autoriui Konkurso Komisijos ja Urugvajaus universitete 
nutarimu. ;_____ ' -- --

4. Premijuotas rašinys lieka dama Montevideo .Teatro Solis
“Laisvosios Lietuvos” nuosavy-j šokėja, įkūrė savo Baleto Stu- 
be. 7 . diją. Jos metiniai koncertai turi

5. Nepremijuoti rašiniai grąži- didelį pasisekimą Montevideo 
narni autoriams, arba susitarus visuomenėje. Kilimo ji yra bir- 
Su jais spausdinami “L. Lietuvę- žietė-
. ” į Jono Meko poezijos knygą Gė-

6. Visi prisiunčiamieji rašiniai lių kalbėjimas sp. b-vė “Žibu-

S

7 n as, kaip sena ir pati Bažnyčia. 
Suprantama, laikui bėgant šis 
giedojimas įgauna vis daugiau 
reikšmės. Palengva keitėsi ir jo 

suprastas socializmas”. KažinTar | tačiau neatrodo, kad. jos ; būtų i n^įe^jima^uvedami ^etuS 
mokyto- ! buvę duotos nors perzmret! kiek , pįgįndinius‘ tonus? g- šeštam 

' D i +• • • j t j i > i yeno ^a?k° 1 t. j t-ai. 'šimtmety, šv. Grigalius prie ke-
Paskutineje - dailės dalykų Į dar vis tebemanome,, kad tiek, tupių autentiškų tonų prideda 

dar keturius šalutinius. Šis 
psalmių ir antifonų unisono 
giedojimas, kuris ir šiandien 

! mūsų Bažnyčioje populiarus, 
'nuo šv. Grigaliaus laikų įgauna 
gregorijaniško giedojimo vardą. 
Devintam šimtmety šalia grego- 
rijanikos įvedamas dvibalsis ir 

____ ,, kiek vėliau daugiabalsis giedo- 
jimas-— polifonija vadinamas.

M Lietuvoje mišparai buvo gie- 
‘ ’ - J--; gregorija-

i ir iškilmingesniais mo- 
I mentais — mišraisiais balsais.

A i Šis pastarasis žmonių ypatingai 
buvo mėgiamas. Kompozitoriai į

“Komunizmas kaip klaidingai | ruošiamos, leidiny nepasakyta

pajėgs tą išaiškinti ir 
jas? ! vieno

— programoje paskutinis saki- kiek vaikui reikia, visi visko nu- 
nys, reikalaująs supažindinti' ’ "" ' — -
jaunimą su “žymesniaisiais Lie
tuvos dailininkais” atrodo pavo
jingas, nes sunku bus nuspręsti, 
katrie yra žymesni...

Smulkiai visas programas iš
nagrinėti gal nėra nė reikalo.

simanome. Deja, tokia nuomonė 
tikrai neteisinga. Programą iš- 
tikrųjų turėtų parašyti kiekvie- ■ 
no dalyko specialistas, suformu- i 
luoti ją metodikas. Ir su šiomis i 
programomis reikėtų kartą dar, 
taip padaryti. A. Š.

dėjimo išvakarėse, dalyvaujant 
J.E. vyskupui Brizgiui, kaimy
ninių kolonijų kunigams ir gau
siai parapijiečiams susirinkus, 
išpildė keturiais balsais tradici
nius mišparus, kurie buvo pa
kartoti ir pereitą sekmadienį, 
prisimenant lietuviškų “Grab
nyčių” šventę. Neabejotinai kun. 
Br. Jurkšui nesvetima grėgori- 
janiška muzika ir iš viso bažny-; 
tinis giedojimas. Mišparų melo- l je” ar “Tėvų žemėje”, 
dijose išieškoti niuansai, modu
liacijos lankstumas, galūnių tin- ant voko turi įrašą “Konkursui”, riai” surinko ir paruošė ofseto 
karnas atbaigimas, gi visa tai pasirašomi slapyvardžiu ir tokiu | spaudai. Netrukus šia įdomia 
taip nuostabiai susiderino su baž pat slapyvardžiu atskirame už-i poezija autorius nudžiugins ne 
nytine mistika. I klijuotame voke pažymima au- vieną skaitytoją.

Reikia manyti, kad didesnių toriaus tikroji pavardė ir adre- 
kolonijų lietuviškos parapijos sas. 
paseks tą gražų pavyzdį, atgai- I 7. Rašiniai prisiunčiami nevė-.| 
vindamos ilgųjų metų tradiciją, liau 1959 m. balandžio 1 d. adre-į 

i: “Laisvoji Lietuva”, 911 W. ■ 
32nd St., Chicago 8, Ill.

Eglutė Hamiltone

kad lietuvis bent bažnyčioje pa-i su 
justų praeities šilumą.

NAUJIENA! !
Spalvotas lenkiškas filmas 

LAKŪNO MARESZA BYLA 
ir taip pat

INSIDE POLAND TODAY

S

S Lietuvoje mišparai 
įS,dveiopu b4du: 

pimentais — misraisiais baisais.
• • IT 1 11 pastarasis žmonių ypatingainaujausius 1959 m. modelio baldus. % buvo mėgiamas .Kompozitoriai įIK psalmių giedojimą įnešė gražios 

religinės nuotaikos ir tam tikro 
didingumo, atsižvelgiant i psal- 
miu turinį. Jei daugeliui lotynų 
kalba buvo nesuprantama, tai 
melodijos atskleisdavo ikvėptą- 

1R /H" "f 1 . ■ T j 'Į % sias mintis ir ju prasmingumą.Mohawk rurniture Ltd.
o iš daugelio bažnyčių dingę ir 
mišparai. Pradžioje Ivg jautėme 
jų trūkumą, bet palengva apsi
prantama. Tokiu būdu, daug įs
pūdingu religinio gyvenimo mo
mentų palengva pereina į isto
riją.

atgabentus tiesiog iš baldų parodos!

2448 Danforth Ave., Toronto. Tel.: OX. 9-4444 ir OX. 9-4224

Parodoje išstatomi pavyzdžiai yra visuomet geriau paga
minti, negu produkcijos prekės. Gamintojai, norėdami su* 
taupyti pakavimo ir transporto išlaidas, kurias turėtų vež
dami atgal į tolimas vietoves, juos parduoda Toronte daug 
pigesne kaina. Pasinaudodami šia proga, mes šias geriau 
pagamintas parodos prekes perkame pigiau ir parduoda
me daug žemesne kaina.

Norėdami pasinaudoti šia reta proga, nedelsdami užeikite į 
Į mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas. \
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ČESNAKAS-SVEIKA
Posiklouskrte daktaro or vtjftfimnko.

Cesnokos yro natūralus ontise^HrtH veis
tos, kuris podedo išloikyti nuo bešvorū
mų kraujo tekėjimų. Adoms Gorlic 
Peorles yra mažos, be kvojo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jus 
gausite viską kg šis augalas gali jums 
duoti. Adoms Gorlic Peorles turi savyje 
Solicyfcmide, kuris yro žinomos koip pa
lengvinąs skausmų, malšinus Artričie h 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, kų tūkstančiai 
doro — dar šiondiei nusipirk iš vaistinė; 
Adoms Gorlic Peorfes. Džiaugsies tai po 
dores.

dor šiondtep nusipirk i? voisfinės

DELHI, 
“Imperial” kino teatre 

pirmod., vos. 9 d. 6.15 ir 8 V. v.

ST. CATHARINES, 
“Centre” kino teatre 

vosorio 12 d. nuo 12.30 v. p.p.

OSHAWA, 
“Biltmore” kino teatre 

treč., vasario 18 d. nuo 12.30 v. p.p. _____ 1

KITCHENER, 
“Fox” kino teatre 

ketv., vasario .19 d. nuo 12.30 v. p.p.

Daugiau informacijų rasite vietos 
laikraščiuose.

Sausio 4 d. buvo suruošta šeš
tadieninės mokyklos Kalėdų eg
lutė. Parapijos salė buvo pilnu
tėlė mažųjų ir didžiųjų žiūrovų.

Programa — 3 veiksmų vei- 
kaliukas' “Pranuko svajonė”, pa
rašytas ir paruoštas mūsų gerb. 
klebono kun. dr. J. Tadarausko. zas Chralavičius. Kun. Tadaraus 
Atliko šeštadieninės mokyklos ■ kas į geras rankas atidavė rolę 

į savo mažojo herojaus. Chralavi- 
čiaus malonus balsas ir išvaizda, 
puiki lietuviška kalba, visus su
žavėjo. Tai tikrai gabus ir drą
sus artistas. Labai gerai pasiro
dė Teklė Paulaitytė vaidinusi 
Barborą (bendrabučio šeiminin- ■ miai sėdi suoluose ir klauso sa
kę). Gerai atliko savo roles tė-'Vo mokytojo? O būtų gerai... 
vas ir motina — Gediminas Kleboną kun. dr. J. Tadaraus- 
Breichmanas ir Liuda Mačiulai- ką tenka nuoširdžiai pasveikinti 
tytė. Taip pat geras buvo ir J. su tokiu gražiu darbu ir kartu 
Klamantayičius, kuriam atiteko i nusistebėti, iš kur gerb. klebo- 
St. Jonaičio vaidmuo (blogasis1 nas turi tiek energijos, laiko ir 
berniukas). Išaugusį ir virtusį ’kantrybės su mažaisiais.

Jei Hamiltonas turi tiek daug 
gabių mažųjų artistų ir apsčiai 
žiūrovų, ar negalėtų ir “Auku
ras” pastatyti ką nors vaikams? 
Mažiesiems kultūrinio darbo nie 
kuomet nebus perdaug. Akutės 
vaikų spindėjo džiaugsmu. Spin
dėjo ir salėje eglutė, po ja — 
pilna dovanėlių. Bet tai dar ne 
viskas Į salę įeina Kalėdų Se
nelis. Jis neturi ant nugaros mai 
šo ir nepasakoja vaikams apie 
savo tolimą kelionę. Jis atneša 
daug daug balionų, kurių vai
kučiai su nekantrumtl ištiesę 
rankutes laukia. (Gaila, kad ba
lionai, kurie daugiau tinka cir
ko klounui).

Dalinamos dovanėlės, širdelės 
plaka, salėje triukšmas ir juo-

III-me veiksme — pilna scena 
mažiukų (mokyklos klasė), ku- 
,rių daugumas tyrėjo replikas. Iš 
jų nei vienas nesuklydo ir nepa
vėlavo. Tai rodo, kad jie buvo 
pilni dėmesio ir rimties.

Mažąjį Pranuką vaidino Juo-

mokiniai.
Tas pamokantis veikaliukas 

buvo net ir mažųjų ramiai klau
somas, kas retai pasitaiko.

Pranukas — tai geras ir man
dagus berniukas, kuris pamilo 
mokslą ir, nežiūrint vargingų 
tėvų sunkios padėties, veržte 
veržėsi į jį. Pabaigęs mokyklą 
jis išlaiko gerai egzaminus į I-ją 
gimnazijos klasę. Tėvai, malo-. 
niai nustebę, bet drauge ir susi
rūpinę, nes nežino ar jie įstengs 
leisti sūnų į gimnaziją. Tačiau 
Pranuko noras mokytis yra toks 
stiprus, kad jis kreipiasi į savo 
krikšto motiną prašydamas pa
ramos. Jis netgi pats turi susi
taupęs truputį pinigų.

Atsparus draugų pagundoms, 
žaidimams ir išdykavimams, at- aktorius V. Kvedaras, žinoma, 
siduoda mokslui, kuris jam ge- be priekaištų, puikiai. Malonu, 
rai sekasi. III-me veiksme Pra- kad p. Kvedaras neatsisakė pa- 
nukas, jau Pranas Sidabras —1 dėti mokyklos mažiesiems, 
mokyklos mokytojas. Jį aplan- j Iš mažųjų išsiskyrė savo aiš- 
ko buvęs klasės draugas St. Jo- , kiu balsu Laimutė Juraitytė. 
naitis. Jonaitis, turėdamas tur- , Gerai atliko savo roles R. Pana- 
tingus tėvus ir geras sąlygas per 
išdykavimus ir tinginystę gim
nazijos nebaigė. Savo klasės 
draugą Sidabrą jis aplanko kaip 
elgeta - valkata.

Nors paralelė labai kraštuti- dabaitė ir Vida Vaitonytė. Ir vi
ne, bet mažiesiems žiūrovams si vaikai — nežinodama visų, ne r___,___ ___________ „
buvo suprantama. siimu jų išvardinti, rimtai ir aty- kas. Po truputį ir tas mažėja,

Visu stebino vaidintojų gera džiai klausėsi savo mokytojo pa- • publika pradeda skirstytis, bet 
lietuvių kalba ir puikiai išmok- .sakojimo apie Lietuvą. Tik įdo- neilgam — netruks atbėgti ir se
tas tekstas. *mu, ar jie ir gyvenime taip ra-'kančios Kalėdos. Ne. Da.

valkata Jonaitį gerai suvaidino 
Kęstutis Gužas.

Pranuko draugai: Croniauskis,“ 
Klimaitis ir Palčiauskas.

Išaugusį Pranuką — mokyto
ją, vaidino ilgametis “Aukuro”

dėti mokyklos mažiesiems.

vas, A. Gutauskas, E. Bugailiš- 
kis ir kit. Puikiai padeklamavo 
R. Strikas ir Gudinskas.

Mergaitės irgi neatsilieka. Bi
rutė Rimkevičiūtė, Danutė Ku-

«as tekstas.

Kleboną kun. dr. J. Tadaraus-

V
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tą ir ilgesnes diskusijas sukėlė 
gauto pelno už 1958 m. paskirs
tymas. Valdyba buvo tą apsvars 
čiusi ir pateikė visuotiniam šė- 
rininkų susirinkimui savo nu-“Talkos” ketvirtam metiniam ■ atrodė šitaip: pajamos: palūka-

mus?o ^T^rlpijos^MdėTe *da- Pa? $7 SlMV^vidend^iŠ^U maty^ą pelno paskirstymą: ga-
sausio 25 d. parapijos saieje aa- tas aiviaenaas is uvu ( ... fnndl,j rnrivj»inmaa 9A
lyvavo 44 nariai. Susirinkimą 
4.20 vai. p.p. atidarė ir pravedė 
valdybas pirm. A. Vainauskas, 
sekretoriavo St. Dalius.

Perskaičius praeitų metų pro
tokolą, kuris priimtas be patai
sų, buvo išklausyti pranešimai. 
Pirmąjį padarė pirm. A_ Vai
nauskas, 'pažymėdamas, kad 
prieš ketvertą metų įkurtas ban 
kelis yra apjungęs 304 narius ir 
perkopęs $100,000. Perspektyvos 
tolimesniąm augimui yra gra
žios ir valdybą deda visas pa
stangas kuo geriau nariams pa
tarnauti. Iki. šiol dar neturima 
apmokamo tarnautojo ir visi 
valdybos nariai dirba aukodami 
savo laisvalaikį. Valdyba per 
praeitus metus turėjo 12 posė
džių, kuriuose padaryti svarbes
ni šie nutarimai.: pasikeista pa
reigom — pirm. J. Giedraitis dėl 
pablogėjusios sveikatos susikei
tė su vicep. A. Vainausku, gau
tas patvirtintas naujas by-laws 
išplėtęs bankelio darbo galimy
bes, pakeltas išduodamų pasko
lų dydis nuo $2.000 iki $3.000, 
praplėstos bankelio operacijos 
dirbant dvi dienas savaitėje, pa
kelta šėrų riba nuo $5.000 iki 
$10.000, kilus .STELCo streikui, 
visiems paliestiems, kurie to pra 
š,ė, buvo atidėtas skolos mokė
jimas palankiausiom sąlygom, 
pradėta išdavinėti pirmiesiems 
morgičiams paskolos, prisidėta 
aukomis prie einamų bendruo
menės reikalų. Žinoma, buvo ir 
šešėlių, kai atsirado vienas sko
lininkas, kuris dingo ir teko sko
lą padengti žirantui. Turėta var
go ir su taip vadinamais penkia- 
doleriniais nariais, kurie prašyti 
ir raginti prisidėti aktyviau prie 
bankelio augimo, nes dabar jų 
sąskaitos neša bankeliui nuosto
lį, o pačiam nariui irgi neneša 
jokios naudos. Baigdamas prašė 
tėvus, kad pratintų savo vaikus 
prie taupymo savame bankelyje 
įrašant nariais. Tokių vaikų yra 
jau gražus būrys, bet procenti
niai imant labai mažas vaikų 
skaičius apjungtas. Turėtų visi 
tėvai gaunamus vaikų priedus 
taupyti vaikų sąskaitose, kad vė 
liau užaugus būtų sukrautas 
kraitis pradžiai studijų, tuo vi
sai nenuskriaudžiant dabartinio 
šeimos biudžeto.

Ižd.- E. Lengnikas padarė fi
nansinį pranešimą perskaityda- 
mas balansą, kuris už 1958 m. 
suvestas $118.230,99 sumoje. Ak
tyvo pozicijoje yra Kasa Banke 
$15.845,09. Išduota paskolų $82. 
617,75. Deponuota OCU League 
$19.297,12. Raštinės turtas $301, 
03. Kiti aktyvai (išlaidos pir
myn) $170. Pasyvo pusėje ran
dasi narių Šėtai $104.751,17, in
dėliai $7.817,00, garantijos fon
das $1(931,03, švietimo fondas 
$0.53, grynas pelnas atėmus per
vestą 20% į garantijos fondą 
$859,17 yra $3.436,68 (prie to 
prisideda likutis iš 1957 m. $294, 
58) viso gaunasi $3.731,26.

Metinė pajamų ir išlaidų apy-

rantijos fondui (privalomas 20 
%) $859,17, švietimo fondui (ne
daugiau 5%) $150, šėrininkams 
4,5|% dividendo $2.804,11, Ha
miltono Lietuvių Bendruomenei 
(kuri įpareigojama padalinti 
šeštadienio mokyklai $100, Spor 
to klubui “Kovas” $50, skautams 

ir niĮuo iw-iKiva skautėms $25) $200, likutistracnos ir susisiekimo išlaidos **?!.
§2^18 aštinės a $577,15. Viso pateikta susirinki- $lfo, skelbS ir Spauda $143, Paskirstyti $4.590,43.

50, viso išlaidų $2.855,73. Palu-! Cia su įvairiais pasiūlymais 
kanos už indėlius $359,88, už pa- išsitarė keliolika asmenų, vieni 
skolą gautą iš OCU League siūlydami nepalikti nepaskirsty- 
$252,88, turto amortizacija $92/ 
39, viso padaryta išlaidų $3.560, 
88. Grynas pelnas $4.295,85, liku
tis iš 1957 m. $294,58. Viso pa
teikiamą. visuotiniąjn susirinki
mui padalinti $4.590,43.

Po iždininko pranešimo buvo 
keletas klausimų, š kuriuos ižd. 
E. Lengnikas atsakė plačiau ir 
smulkiau, paaiškindamas balan
so ir apyskaitos pozicijas. Po to 
balsavimo keliu pateikta apy
skaita ir balansas priimta 42 bal
sais, 2 balsams susilaikius.

Kredito komiteto pranešimą 
padarė pirm. J. Mikšys. Komi
tetas per 1958 m. turėjo 44 po
sėdžius. Naujų paskolų buvo leis 
ta išduoti 90 narių bendroje su
moje $94.204,91, tačiau leista su
ma ne visi nariai pasinaudojo, 
nes faktiškai paskolos paimta 
$88.194,44. Leistos paskolos savo 
dydžiu pasiskirstė šitaip: iki 
$100 — pasinaudojo 3 nariai, iki 
$200 — 10, iki $300 — 5, iki $400 
— 2, iki $500 — 10, iki $600 — 5, 
iki $700 — 2, iki $800 — 2, iki 
$1.000 — 23, iki $2.000 — 22, iki 
$3.000 — 6 nariai. Kredito komi
tetą per 1958 m. sudarė pirm. J. 
Mikšys, nariai K. Stanaitis ir A. 
Šukaitis.

Revizijos komisijos aktą Nr. 4 
perskaitė pirm. A. Jankūnas. 
Revizijos komisija turėjo 16 po
sėdžių, kuriuose tikrinta atskai
tomybės knygos, pateisinamieji 
dokumentai, žiūrėta nutarimų 
vykdymo. 1958 m. lapkričio mėn. 
Revizijos komisija išsiuntinėjo 
visiems nariams jų sąskaitų iš
traukas. į kurias gauta 116 na
rių atsakymai, kurie pranešimuo 
se klaidų nerado, o kiti nariai 
atsakymų neprisiuntė, todėl 
skaitoma, kad ir jų sąskaitos yra 
tvarkoje. Spalių 28-29 d. buvo 
atvykę centro revizoriai iš To
ronto, kurie per dvi dienas aty- 
džiai tikrino “Talkos” veiklą ir 
be kelių neesminių sugestijų, 
viską rado tvarkoje ir pagyrė 
veiklą bei knygvedybą. Revizi
jos komisija šiais metais suda
rė pirm. A. Jankūnas, nariai P. 
Savickas ir P. Lukošius.

Dėl pranešimų diskusijų ne
buvo ir tuo laiku Kredito komi
sijos pirm. J. Mikšys paprašė, 
kad nariai norimai gauti pasko
lai prašymus paduotų iš anksto, 
bet nenorėtų, kaip dabar kartais 
atsitinka tą pačią dieną po pra
šymo padavimo gautų paskolą.

Syąrbiausią dienotvarkės punk

League $154,75, dividendas iš 
CUNA Mutual Iną., už 1957 m. 
$115,04, kitos pajamos $67,83. Vi
so pajamų turėta $7.856,73. Iš
laidos; einamos išlaidos: apdrau
dimo premijos $1.184,65, pašto 
išlaidos $56,61, raštinės išlaidos 
ir kitos išlaidos $14^97, adminis
tracijos ir’

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
, 802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 

Telefonas LE. 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .

į ★. Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
j europietiškome ir kanadiškame stiliuje.
F * įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.

★ Mes turime gintaro irkrtakių išdirbinių dovanoms. 
Kolbqme toip pat vokiškai ir rusiškai.

.1 ' ....» J. I ....................

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA 
nelaimės ir ligos atveju.

Z •

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

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668 A. Paulauskas — LE. 6-3545 
H. Chvedukas — LE. 4-1528 O. Indrelienė — LE. 1-8532 
A. Duda — RO. 9-4612 V. S. Mastis — LE. 2-6513

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie SpodiM-CelIeųoS
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00 a
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

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

to pelno, o dalį paskirti Kultū
ros Fondui, parapijos knygynui, 
ateitininkams. Dar kiti sugesti- 
jonuoja, kad padidinti šėrinin- 
kams dividendą, numušti pasko
loms procentą ir t.t. Ižd. E. Leng 
nikas prašo to likučio neišda
linti, o palikti neišdalintam pel
ne, nes pagal dabartinę apyvar
tą atsargos kapitalas yra mažas 
ir reikia būtinai savo dispozici
joje turėti tam tikrą sumą gali
miems netikėtiems nuostoliams 
dengti. Balsavimo keliu nutarta 
likučio neskirstyti ir tą sumą 
$577,15 palikti nepaskirstytame 
pelne? Už tai pasisakė 36 ir 7 
prieš. Kitos iš gauto pelno nu
matytos paskirti pozicijos bal
suojamos atskirais punktais ir 
nutariama: garantijos fondan 
skirti 859,17 vienbalsiai, švieti
mo fondui $150 vienbalsiai, 4,5 
% dividendo šėrininkams $2.804, 
11 už 42 balsai ir 2 susilaikė. 
Daugiau pasisakymų sukėlė vai 
dybos numatytas $200 bendruo
menei, kuri turėtų pagal nuro
dymą padalinti. Papildomai tuo 
klausimu pasisakius išryškėja 
antra nuomonė, kad paskirti 
apylinkės valdybai, kuri savo 
nuožiūra tą padalintų Hamilto
no lietuvių jaunimo kultūrinėms 
organizacijoms. 38 balsais prieš 
5 nutarta paskirti $200 apylin
kės valdybai, kuri savo nuožiū
ra įpareigota išdalinti Hamilto
no lietuvių jaunimo kultūrinėms 
organizacijoms, kurioms ta pa
rama reikalinga. Šiuo paskyri
mu išryškėja bankelio kaip eko
nominės organizacijos tikslas, 
kad pelno dalis gauta iš lietuvių 
patarnautų bendruomenės kul
tūriniams reikalams, nes koope
racijos dėsnis yra padėti ir pa
tarnauti, o ne besąlyginai tik 
pelno siekti.

Sąmata 1959 m., referuota ižd. 
E. Lengniko, kurioje numatoma 
gauti pajamų $11.50 ir turėti iš
laidų $5.216/vienbalsiai priima
ma.

Rinkimai praeina gana greit. 
Iš valdybos šiais metais išeina 
P. Giedraitis, iš Kredito komi
teto K. Stanaitis ir Revizijos ko
misijos P. Savickas. Rinkimams 
pravesti sudaroma komisija iš 
A. Jankūno, P. Volungės ir A. 
Paukščio. Į valdybą pasiūlyti ir 
slaptu balsavimu renkant gavo 
balsų: P. Giedraitis 12, E. Sudi
kas 22, K. Kvedaras 7, Į valdybą 
išrinktas E. Sudikas. Kredito ko- 
mitetąn pasiūlyti ir slaptu bal
savimu renkant gavo balsų: K. 
Stanaitis 29, P. Volungė 12. Iš
rinktas K. Stanaitis. Į Revizijos

komisiją pasiūlytas P. Savickas, 
kuris automatiškai aklamacijos 
būdu išrinktas.

Rinkimų pertraukos metu rev. 
kom. narys P. Savickas padarė 
pranešimą, pavaizduodamas jo 
paties išpieštą diagramą, vaiz
džiai bylojančią, kiek tenka su
mokėti palūkanų skolinantis iš 
bankelio “Talka”, Bank of Com
merce ir Finance kompanijos. 
Būtų labai sveika, kad tą prane
šimą jis paskelbtų lietuviškoje 
spaudoje platesnės visuomenės 
dėmesiui. Po to notaras A. Liu- 
džius supažindina su pirmųjų 
morgičių paskolom, kurias nuo 
sausio 1 d. pradėjo bankelis iš
davinėti. Šios paskolos duoda
mos iš 7% metinio atsiskaitant 
kas trys arba šeši mėn. Morgi- 
čiai yra atviri duodami penkių 
metų terminui iki $5.000 nariui.

Nutariama privalomą metinį 
$1 mokestį Ontario Credit Union 
League atskaityti iš kiekvieno 
nario šėrų ar depositų. Šis nuta
rimas padarytas visam laikui,, 
kad ateityje vėl nereikėtų bal
suoti. Nutarimas priimamas pu
siau slaptu balsavimu pasisa
kant už 41 nariui ir susilaikius 
1. Nors prieš tai buvo vieno 
draudimo agento keliais atvejais 
kalbėta ir įtikinėta, — kam čia 
priklausyti League, kuriai iš
mokama stambi pinigų suma, 
kad štai pas mane draudimas tik 
50 centų už $1.000 kainuos, kai 
tuo tarpu sumokate 65 centus. 
Gaila, kad jis nepriminė, kad 
League kaip kooperatinė įstaiga 
kasmet grąžina dividendo' pavi
dalu atgal tiek, kad bekainuoja 
draudimas 45 centus, o kur dar 
kitos Leagos teikiamos privile
gijos, kurių akųinė draudimo 
bendrovė neduoda. Tačiau ban
kelio sąmoningi nariai tą pui
kiai suprato ir gražus čiulbėji
mas neįtikino, nes balsavimas 
41 balsu prieš 1 aiškiai parodė 
reikalo supratimą.

Baigus dienotvarkėje įrašytus 
punktus prasidėjo laisvi klausi
mai bei sumanymai, kurių bū
dingesni šie: D. Stukas siūlo 
įnešti pataisą morgičių mokėji
me, kad nebūtų visą laiką atviri. 
P. Volungė siūlo sutvarkyti, kad 
“Talkoje” morgičiams sąlygos 
būtų palankesnės negu kur ki
tur/J. Kšivickis siūlo sumažin
ti paskolos procentą iki 9%. E. 
Sudikas patikslina, kad tai yra 
susirinkimo sugestija, o valdyba 
tą apsvarstys ir jei sąlygos leis 
sumažins procentą, nes ir iš 12% 
sumažinta iki 10% be susirinki
mo atskiro nutarimo.. J. Skais- 
tys LN akc. bendrovės administ
ratorius, siūlo, kad būtų pakeisti 
bankelio įstatai by-laws, kad jo 
nariais galėtų būti nelietuviai, 
nes dabar Liet. Namų akc. ben
drovės narių tarpe yra nelietu
vių, kurie galėtų būti bankelio 
nariais, tačiau įstatai draudžia 
juos įsileisti. Kietai siūlo, kad 
susirinkimas padarytų atitinka
mas išvadas, nes jeigu bankelio 
įstatai nebus pakeisti svetimtau
čių įsileidimui, tai Liet. Namų 
akc. bendrovė įsteigs kitą Kre
dito Uniją. Tas sukėlė visiems 
nustebimo.

Nebekylant naujų klausimų 
pirmininkaujantis, padėkojęs už 
dalyvavimą, susirinkimą užda
ro 8 vai: vak. •

Baigiant dar keletas skaičių 
apie “Talkos” augimą per 4 me
tus:

Lietuviški
(Atkelta iš 3 psl.)

Liaudies menas
Howard Taubman, NYTimes 

pasižymėjęs meno ir muzikos 
kritikas, Briuselio parodoj pa
matęs visą eilę liaudies meno 
manifestacijų—-prądedant Kon
go negrų, baigiant šlifuotais so
vietų ansambliąis — neseniai iš
vedžiojo: “Bendrai imant, gali
ma sakyti, kad liaudies menas 
yra tikras menas. Dažnai išgirsi 
dainą, kuri savo gražumu netu
ri sau lygių, ir yra kaip deiman
čiukai savo žanre. Tačiau nieks 
neišdrįs pasakyti, kad šios dai
nos turi gilumą ir apimtį Beet- 
bpveno “Ęroica” ar Mozarto G 
Minor Qujntete, lygiai kaip nie
kas nelygins ir geriausio primi- 
tyvinio piešinio su Rubenso ar 
Rembrandto šedevrais. Liaudies 
menas suteikia tautų ir žmonių 
apipavidalinimą. Liaudies meną 
būtina saugoti. Kada jis grynas 
ir išdirbtas, jis skleidžia iŠlumą 
ir žavesį. Net ir tup atveju, kai 
jo, išpildy toj ai yra naujokai, šis 
menas teikia malonumą. Tačiau 
ilgainiui, jis nusibosta. Išsilavi
nę, žmonės nebegali pasitenkinti 
liaudies meno paprasta, ir naivia 
dieta, nežiūrint kaip gerai jis 
būtų pateikiamas”.

Bėdą partiečiams
Ne be nuostabos teko skaity

ti “Tiesoj” Boriso Pasternako 
laišką, kuriame jis sarkastiškai 
atmeta kaltinimą revoliucijos 
kėlimu ar, drąsa minėti revoliu-

apmąstymai
Įyilizuoti”? Gal tai tik XX am- 
Įžiaus džentelmenų ir proletaria
to elito išmislas? Kviečiame pig
mėjus protestuoti!!

“Romoj elkis kaip romėnas”
Praėjus jau daugiau kaip 9 

metams, kai dauguma lietuviš
kosios išeivijos persikėlė dėkin
gai į Jungtines Valstybes, kad 
taptų jų piliečiais ir įsijungtų į 
“Amerikos” tautą, dar per daž
nai stebime, kaip, net akademi
nis lietuvių jaunimas nevisada 
randa tinkamą formatą savo pa
girtinoms pastangoms kovoti už 
lietuvių tautos teises. Štai pas
kutinysis “Amerikos Lietuvių 
kuldentų Sąjungos” suvažiavi
mas Detroito “Statlerio” viešbu
ty. Pasirinktas prabangus vieš
butis (neteko girdėti, kad ame
rikoniškos studentų draugijos 
leistų sau tokį liuksusą, laikant 
tai daugiau biznierių ir įvairių 
“suaugusių” organizacijų privi
legija). Pagirtinos buvo pastan
gos išleisti “Press Release”. Al
dona Rastenytė paruošė infor
maciją, kurioje stebino ameri
kiečių lietuvių studentų ambici
jos ir “nacionalizmas” — kaįp 
pastebėjo toks amerikietis. Jau 
pačiu organizacijos vardu stu
dentai baugino amerikiečius. 
Daugumą amerikiečių studentų 
draugijų, net tautiniai (žydiški) 
susibūrimai, vadinosi “fraterni
ties”, daugumas jų turėjo įvai
riausius graikiškus ir kitokius

vardus. Argi negeriau būtų 
skambėjęs “Press Release” pa
vadinimas “Fifth National con
vention of the Fraternity “Litu- 
anus”? Kaip ir ALT, “American 
Lithuanian Students” kurkas 
perdaug dėmesio kreipė ką kur 
pasakė senatorių sekretoriai, at
sakydami į jų laiškus. Šita tuš
čia bereikšmė retorika kiekvie
nam inteligentiškam amerikie
čiui yra žinoma ir dėlto neimpo
nuojanti. Kur kas reikšmingiau 
spaudai būtų buvę, jei “Press 
Release” būtų nurodžiusi pagrin 
dinių konvencijos kalbėtojų te
mas, tiksliai apibūdinant kalbė
tojų titulus. Paaiškinimas ang
liškai, kad J. Matulionis yra 
“President of the Lithuanian 
Community of the World”, ku
rią sudaro išvyti iš tėvynės lie
tuviai, nebuvo tikslus. Jei PL 
Bendruomenėj ir nenorima su
prasti, jog tiksliausiais jos var
das yra “World Lithuanian Con
gress”, nieko nepadarysi, bet sa
kyti, kad bendruomenė terepre- 
zentuoja tik pabėgėlius yra ne
rimtą. Svetimšaliai žurnalistai 
gerai žinojo “demokratinę lietu
vių valstybinę sistemą” prieš 
sovietams ateinant ir tik stebė
josi amerikiečių lietuvių stu
dentų naiviu nežinojimu, kaip 
vadinasi santvarkos su “Tautos 
Vadu” priešaky.

Londonas. — Čia sklinda kal
bos, kad premjeras Macmillanas 
ruošiąsis vykti į Maskvą. Jis 
užklaustas dėl to nieko nepasa-

Hamiltono Lietuvių Kredito Draugijos “Talka” augimas
augimas 1955-1958 metais

Metai Aktyvas Paskolos Nar. Skolin. Pelnas Div %
1955 10.177,31 7.139,93 95 19 162,67 4
1956 29.054,43 22.137,59 156 56 969,81 4
1957 66.896,57 50.251,31 240 107 2.677,23 4.5
1958 118.230,99 82.617,75 304 125 4.295,85 4.5

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

Nuo 9 vai. ryto iki 10 vaL vak. Nereikalinga iš anksto susitarti.
Tel. WA. 5-7328 102 Avenue Rd.

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
. 1113 Dundas St W., Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

Vaistai Lietuvon!
iSGtLhEKI i t G.R OA AUGAMS VAISIŲ

Roiykitc, telefonvcĄvte muk veltai.

WALTMAN S Patikima Vaistinė
’147 DŪHDAS >T. W;, Oniegton kempes

L E FO N AS tf . 6 - 2 ’

cijas. “Kaip ten bebūtų”, primi
nė Pasternakas, “argi būtų su
sitvėrusi bolševikinė revoliuci
ja, jei nebūtų buvę galimybės 
sukilti...” (! ).

Vengrų revizionizmo tėvą ko
munistinį filosofą Budapešto 
“Pravda” dabaf kaltina, kad tik
rumoj jo revizionizmas tesąs 
“socialinė funkcija, siekiant ide
ologiškai paruošti dirvą kontra- 
revoliucijai”. Vengrų komunis
tai piktinasi, kaip drįsęs, šis se
nas komunistas, skelbti tokią 
hereziją, jog dabartinė krizė pa
saulyje yra ne !kova tarp socia
lizmo ir kapitalizmo, bet tarp 
reakcijos ir pažangos”. Šis saki
nys ypač gerai skamba tiems, 
kurie bando bendravimu su tė
vynės lietuviais įgalinti didesnį 
pažangos tempą tėvynėj, kai tuo 
tarnu reakcija abiejose pusėse 
norėtų išlaikyti tai, kas praėjo 
negrįžtamai.

Šmeižia pigmėjus
Pasitaiko kurjozų gyvenime. 

Štai spalio pabaigoj; tą pačią die 
ną “The New York Times” ir 
Vilniaūs “Tėvynės Balsas” ve
damuosiuose panūdo lyginti sa
vo priešininkus su pigmėjais 
(nieko nekaltais primityviais 
negrais Afrikos džiunglėse). Pir
masis NYTimes su pigmėjais ly- 

Igino komunistus, gi “Tėvynės 
i Balsas” Nr. 83 vadino “niekin- 
■ gais tuos pigmėjus (išeivijos 
i politikierius) , kurie seniai pra- 
įnašayę TSRS galą..., jos san
tvarkos “neprigijįmą” lietuvių 
tautoj, kurie “su purvais maišė 

i lietuvių liaudies pastangas nu
galėti sunkumus. Tokių pigmėjų 
užtenkamai yra dar ir dabar .. 
NYTimes pigmėj iškurnu tuo 
tarpu kaip tik ir vadino sovietų 
gebėjimą iškreipti faktus ir me
luoti per akis. Bet argi tikrieji 
pigmėjai buvo iš tiesų tokie “ci-

PIGIAUSI

siuntiniai
{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.

Janląue Trading 
Co- Ltd.

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

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

Taisau ir Įrengiu 
ŠALDYTUVUS
visų rūšių, namų 
ir prekybinius.

PETER KUSKIS

Teief.
RQ. 6-W25

CANADA

PASKUTINIS
PRANEŠIMAS

Prašymai dėl nuolatinio apsi
gyvenimo. iš. neimigrantų no
rinčių pasilikti Kanadoje, turi 
būti įteikti IKI 1959 M. KOVO

Tie, kurie atvyko į šį kraš- 
tę kaip neimigrantai prieš 
1958 rugpjūčio 23 dienę, ir no
ri apsigyventi Kanadoje, turi 
paduoti prašymų nuolatiniam 
apsigyvenimui (“ landing ”), 
artimiausioj imigracijos įstai
goj IKI 1959 M. KOVO I D.

Vist prašymai bus atskirai 
sprendžiami atsižvelgiant į 
imigracijos nuostatus.

PO 1959 M. KOVO I DIE
NOS prašymai nuolatiniam 
apsigyvenimui iš neimigrantų 
Kanadoje b u s sprendžiami 
griežtai laikantis Imigracijos 
{statymo bei Taisyklių.

Ellen L. Fairclough,
Minister of Citiraenship and Immigration.

Sis yra jau trečias prane
šimas spausdinamas šiame 
laikraštyje nuo paskelbimo 
parlamente 1958 m. rugpiūčio 
23 d. šiuo reikalu.

ATVYKĖLIAMS NEIMIGRANTAMS 
NORINTIEMS PASILIKTI 

KANADOJE



ns a

LTD.

1199 Bloor St W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės. į. šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Margueretto 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažai, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja ši'dymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdow.ie 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas. Savininkas iš
vyksta j Angliję. Geri morgiiioi.

iziih,! .Geležies dirbtuvė'-
$5.000 įmokėti, gaming - įvairius- me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų.augštųi pastatas.ir yisoięno- 
Šinerija su įrengimais. Prašomo kai
no $20.000. Vieno skola balansui.

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

Eglinton - Avenue Rd. 
$6.000 įmokėti, 6 komb. atskiros 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomos, viena skolo ba
lansui. Kvadratinis planas.

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

Parkdale 
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 

’ du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiros, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingos re
monto.

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

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių otški- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuves, 2 vonios. 
Geros pajamos.

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

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Gerės~pojnimos. Butas spvinin- 
kui už mėnesio laiko.

Eglinton - Keclc 
$■2.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo opartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotos, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

4 atskiri butai
High Park. Pajamos $4.800 metams. 
$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 17 
kambarių padalyti 2-5 kambarių ir 
2-3 kambarių atskirus butus. 4 mo
derniškos virtuvės, 4 vonios. Privatus 
įvažiavimas, 3 mūriniai garažai. Van 
deniu alyva šildomas. Didelis kiemas 
50 iš 167. Arti prie katalikų mokyk
los ir gimnazijos. Prašo $31.900. 
Skambinkite tuojau, kol dar nevėlu.

Bloor - Indian Rd. 
1 atvira 10 metų skola 

$1.900 įmokėti, mūrinis, geras plo
nos, 6 puikūs kambariai, 2 modemiš
kos virtuvės, alyva šildomas, naujai 
atremonti viduje. Kaina $14.900.

College - Rusholme Park Cres. 
$2.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas, olyvo šildo
mas. Prašo $15.900 arba pasiūlymas. 
Keli žingsniai nuo bažnyčios. Geros 
pirkinys.

Dundas - Crowford St.
$4.000 Įmokėti, mūrinis, 9 dideli, ge
rom stovyje kambariai, alyva šildo
mos, dvigubas garažas, 2 moderniš
kos virtuves. Arti prie parko, božny-' 
čios, susisiekimo.

Annette - Runnymede 
$4.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai,, 2 moderniškos virtuvės, gara
žas, šoninis įvažiavimas. Geri morgi- 
čiai. Prašo $16.800.

Bloor - High Park Ave.
• 2 atskiri butai
$5.000 Įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiras, 10 kambarių per du augštus, 

. 2 vonios, 2 moderniškos virtuvės, ga
ražas, keli žingsniai iki High Park, 
susisiekimo, apsipirkimo.

Bloor - Quebec Ave. 
1 atvira 10 metų skola 

$7.000 Įmokėti, mūrinis, atskiros, 13 
kambarių, 5 kambariai ant pirmo 
augšto, 2 virtuvės, 2 vonios. Vande
niu alyva šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas.
5 Ronccsvollcs - Pearson - 

Sunnyside
2 atskiri butai 

$10.000 Įmokėti, mūrinis, atsikras, 
10 kambarių, 2 garažai, šoninis įva
žiavimas, vandeniu alyva šildomas. 
Tuoj pat galimo užimti.

Lang Branch 
Naujas 6 atskirų butų 

$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
25 kambariai, privatus įvažiavimas, 
5 garažai. Pajamos $575 mėnesiui, 
5 pečiai, 5 šaldytuvai. Geri morgi- 
čiai. Prašoma $53.000.

T. STANULIS
l 11 S? ST. CLAIR AVE. 
. IjE. 4- 6346. Namų RCF. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais rierastumėte 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. PETE/RS Ltd.
REALTORS 

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

St. Clair - Bathurst
4 atskiri butai — 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 menesiui.

Jane - Wilson 
$1.000 įmokėti, naujas vieno augšto 
mūrinis, 6 dideilų gražių kambarių 
namas. Privatus įvažiavimas, išsimo- 
kejimos 25 metams.

Bloor - Jone 
$5.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
7 kambarių namas. Karšto vandens 
ir alyvos šildymas. Garažas. 1 
ras morgičius 10-čioi metų.

1162 ST. CI^AIR AVE. WEST
Jone - Lawrence 

$1.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo
kykla ir susisiekimas. Morgičius 25 
metams.

St. Clair - Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

Parkdale
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuves, 2 vonios. Vienas at
viros morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tcl 
RO. 2-5543

atvi-

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

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

I. MAWRODIN Realtor v
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MICIŪNAS

Ken WILES Ltd.
R E A L T O R

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

Indian Rd. * Glenlake 
$4.000 įmok., 9 komb. otsk. mūr. 
narnos, 3 virt., 2 vonios, dvig. gara
žas, geros įvož., lengvos išmok, są
lygos, reikia mažo remonto.

Evelyn Ave. - Glenlake 
$8*10.000 įmok., 10 kamb, rupių 
plytų, orig. dupleksas, mod. virtuvė, 
vond. olyvo šild., du garož., lobai 
gražus naujos statybos narnos. Groži 
vieto, puikus nuomavimui. Tikroi 
vertos dėmesio.

St. Johns Rd. - Evelyn Ave.
$5.000 įmok., 9 did. kamb. duplek
sas, 2 virt., 2 vonios, 2 garažai, aly- 
vo-šild., geras nuotnov., savininkas 
išpyksto į Europą Puiki proga!

Bloor - Jane 
$6*7.000 įmok., 7 gražūs kamb. per' 
du augštus, labai gražus nomas H 
lauko ir vidaus. Mod. virt., alyva 
vond. šild., priv. jvož., garažas. Na
mas be skolų. Skubus pardavimas.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

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

TtVISKtS ŽIBURIAI

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Visuotinis klubo susirinkimas 
įvyks vasario 8 d., 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Dar kartą 
primename, kad visų narių da
lyvavimas būtinas.

Krepšinio pirmenybėse Vytis 
I pralaimėjo Yamadai 58:40. Žai
dė: Gvildys 20, Preikšaitis 12, 
Žukas 6, Barškėtis 2. Vilkas, Ba
lionas. Vyčio moterys žaidė pir
mąsias CYO peržaidimų rungty
nes prieš Corpus Christi ir pra
laimėjo 30:26. Bloga pradžia ne
leido vėliau gerai žaidžiusioms 
vytie tems užsitikrinti laimėji
mą. Žaidė: Kriaučiūnaitė 8, 
Kasperavičiūtė 4, O. Žėkaitė 9, 
Rutkauskaitė, Vėlyvytė 2, Bis- 
kevičienė, Barauskaitė, Urbonai
tė. Jaunutės laimėjo ir antrąsias 
pusfinalio peržaidimų rungtynes 
prieš St. Basils 23:10. Žaidė: Ki
lotai tytė 5, Pacevičiūtė 2, Bry- 
naitė, Renkauskaitė 12, Loren- 
caitė 4, I. Kilotaitytė. Po šio lai
mėjimo jaunosios vytietės pra
dėjo žaisti grupės finalinius per 
žaidimus ir pirmose rungtynėse 
įveikė St. John 25:24. Po silpnos 
pradžios, atkaklaus ir permai
ningo žaidimo, vytietės žaidimo
pabaigoj išsikovoja 5 taškų per
svarą, tačiau paskutinėje minu
tėje priešas dar Įstengia suma
žinti skirtumą iki 1 taško. Žaidė: 
■L. Kilotaitytė 9, Lorencaitė 11, 
Renkauskaitė 8, Brynaitė 4, Pa
cevičiūtė, I. Kilotaitytė.

Sekančias grupės finalines 
rungtynes jaunutės žaidžia šį 
ketvirtadienį 7 v. v. Bloor Coll. 
Jei šias rungtynes laimės, teks 
kovoti su kitos grupės nugalėto
ju dėl CYO juvenile meisterys- 
tės. Tą patį ketvirtadienį mote
rys žaidžia antrąsias peržaidimų 
rungtynes irgi Bloor Coll. Pra
džia 8.15 v. v.

Ontario Church Interm. fina
lines rungtynes Vyčio moterys 
žais vasario 17 d. 8.15 v. v. Bloor 
Coli, prieš Niagara Falls.

Tinklinio sekančias rungtynes 
vytiečiai žaidžia vasario 6 d. 
8.15 v. v. Kodak prieš W. Eagles.

Stalo teniso pirmenybėse Vy
tis I, netekusi savo geriausių 
žaidėjų, pradėjo smukti ir pra
laimėjo antrąsias rungtynes 
prieš Cosmopolitans 14:7.

. a ' A. S.

: i
HAMILTONO KOVO ŽINIOS

vėl tapo išgarsintas augštųjų 
mokyklų individualinėse stalo 
teniso pirmenybėse, kai Kovo 
narys ir Hamiltono McMaster 
un-to studentas Z. Stanaitis lai
mėjo antrą vietą, tik baigmėje, 
pasekme 3:2, pralaimėjęs japonų 
tautybės studentui. Pirmenybė
se' dalyvavo Hamiltono McMas
ter, Londono Western, Osgode 
Hali Toronto, Guelph ŽŪ Aka
demijos, Toronto Ryearson ir 
Kitchener - Waterloo studentai. 
Sveikiname kovietį puikiu lai
mėjimu.

Kanados jaunių krepšinio ir 
suaugusių stalo teniso pirmeny
bės įvyksta Hamiltone kovo 14 
d. Pirmenybių rengėjas — Ha
miltono Kovas, yra išnuomavęs 
dvi sporto sales Westdale mo
kykloje, nes į šias žaidynes at
vyksta Toronto, Montrealio, Ro- 
česterio ir Hamiltono sportinin
kai. Taures laimėtojams skiria 
Kanados Sporto Apygarda, o vai 
šes po pirmenybių rengia Kovo 
klubas. Dalyvių registracija pra 
vedama iki vasario 25 d. Kovo 
adresu .— 95 Delaware Ave..

Pabaltiečių stalo teniso pirme
nybėse Toronte, dalyvavo ir Ko-

AUŠROS ŽINIOS
Metro lyga. Pirmąsias "‘pusfi

nalių rungtynes laimėjo Aušra 
nugalėdama YMHA 94:75. Ant
rąsias — YMH, nugalėjusi Auš
rą 68:43. Žaidė: Laurinavičius 
24, 5, Grigaitis. 4, 4, Venckus 2, 
6, Diatchenko 25,12, Gudas 29, 1, 
Visockis 4, 11, Strimaitis 10, 4.

Draugiškose rungtynėse Auš
ros mergaitės nugalėjo latves 
74:19. Žaidė: S. Uogintaitė 20, 
D. Simonaitytė 6, A. Sapijonytė 
2, A. Gataveckaitė 16, J. Gata- 
veckaitė 16, A. Grigaitė 6 ir B. 
Menniller 8.

Church lyga. Aušra Juvl. nu
galėjo Eglinton ,56:35 ir Aušra 
Bantam — Lakeshore YMCA 
72:3. Žaidė: Aušra Juvl. — Bur- 
dulis 23, Laurinavičius 6, Kar
ka 6, Masionis 3, Rickevičius, 
Bukšaitis ir Žaliauskas 18. Auš
ros B. komandoje: Skrinskas 17, vo atstovai. Geriausiai pasirodė 
Grigas 17, Ruseckas 26, Kaizeris Z. Stanaitis, laimėdamas ketvir- 
2, J. Genys, A. Genys, P. Genys, tą vietą. 
Ramanauskas 2, Steponaitis 8, ‘ 
Romanovas ir Vekteris.

Šios savaitės rungtynės: ant- 
'radienį 7 vai. vak. mūsų salėje 
Church Bantam: Aušra - Al
hambra ir 8.15 v. v. Bloor Coll 
CYO Junior finalai: Aušra - St. 
Thomas. Ketvirtadienį 7 v .v. 
mūsų salėje Church Juvenile: 
Aušra - Eglinton.

B-C pusfinaluose pereitą sek
madienį Aušra nugalėjo Yama
da 101:69 (49:31). Žaidė: Bun- 
tinas 21, Jankauskas 22, Gudas 
13, Juozaitis 13, Laurinavičius 
13, Rigby 15, Strimaitis 4, Gri
gaitis ir Venckus.

Vyrų lygos krepšinio pirme
nybėse, koviečiai nežymiai pra
laimėjo stipriai Stw. Memorial 
komandai 32:45, pirmą puslaiki 
užbaigdami lygiomis 19:19. Žai
dė: Bieliūnas 3, Kvedaras 2, 
Breichmanas, Trumpickas 2, Jan 
kauskas 14, Žilionis 4, Petrušai- 
tis 7.

Visi sporto klubo nariai pra
šomi ruošti fantus loterijai, 
įvykstančiuose šokiuose balan
džio 4 d. Royal Connaught salė
je. Padarykime šią loteriją tur
tingiausia iš visų, pristatydami 
bent po dešimt fantų kiekvie
nas.

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

8 NAUJI NAMAI 
Jane St. - Baby Point 

$3.000 įmokėti, 6 nepertinami kam
bariui, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, žai
dimų kamb. rūsyje, privatus įvažia
vimas, 20 metų skola. Pilna kaino 
$16.500.

St. Clarens Ave. - Bloor 
$3.200 {mokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, naujas šildymas, vie
ta garažui, ilgos išsimokėjimo sąly
gos, pilna kaina $18.500.

Jane St. * Baby Point
$4.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, moderni virtuvė, pui
kus viduje, gražiai išdekorutas, alyva 
šild., garažas, gražus didelis kiemas. 

Mountview Ave. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 10 komb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, naujos 
vandens šildymas, garažas, didelis 
kiemas.

Oakmount Road * Bloor 
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per du augš 
tus ir 3-jų saulės kamb., atskiros mū
rinis nomas, vand. alyva šildomas, 
dvigubas garažas su privačiu įvažia
vimu, didžiulis gražus kiemas, 10 
metų skola.

Jane - Bloor
$7.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiros 
mūrinis narnos, modemus viduje, 
naujas alyvos šildymas, garažas, na
mas išmokėtas, viena skola likučiui.

High Pork 
Duplex 

$6.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
mod. virt., 2 vonios, 6 metų senu* 
mo, vond. alyva šildomas, žaidimų 
kamb. rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena skola likučiui.

Evelyn Ave. - High Pork 
Duplex

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, vend, šil
domas, dvigubas garažas su pločiu 
įvažiavimu, puikus nuomavimui, $63 
savaitei ir 5 komb. butas šeimininkui.

Jone * Bloor 
Duplex

$10.000 įmokėti, 10 Okamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis, vand. aly
va šildomas, dvigubas garažas su pri
vačiu įvažiavimu, 1 skola likučiui.

Indian Rd. - Bloor 
Triplex

Apie $15.000 įmokėti, 14 kamb. at
skiras mūrinis namas, vand. alyva šil
domas, dvigubas garažas su plačiu 
įvažiavimu, galima įrengti dar vienų 
apartamentų. Arti Bloor, šeimininkas 
išvyksta.

Parkdale
Five plex

$17.000 įmokėti, 27 kambariai, at
skiros mūr. narnos, vand. šildomas, 
4 mūr. garažai, ilgos išsimokėjimo 
sųlygos, $743 mė. nuomos.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

Kanadiečių tautinis sportas hockey
(CSc) Daugely kraštų' Kana- j ši Stanley taurė tebėra iki šiol 

’ " ’ ’ ” Z1 ‘ ir yra augščiausias pasaulyje'at-
žymėjimas už šj žaidimą. ’

Šiuo metu kanadiečiai dau
giausia mato ledo ritulį žaidžia- • 
mą profesionalinių komandų, 
susijungusių Į National Hockey 
League. Bet šalia to dar apie 
100 000 kanadiečių kasmet pa
stoviai žaidžia šį žaidimą. Tūks
tančiai ledo ritulio mėgėjų ko
mandų yra paplitusių visame 
krašte.

Ledo ritulys, kaip ir kiekvie
nas sportas, patekęs į profesio
nalų rankas, turi daug taisyklių. 
The National Hockey League 
žaidimo taisyklės užima visą to
mą. kaikurioms tų taisyklių vie
toms išaiškinti reikia advokato. 
Bet tai liepia tik profesionalus. 
Mėgėjų komandoms pakanka la
bai paprastų taisyklių.

Kiekviena komanda turi šešis 
žaidėjus ant ledo. Be to, gali tu- 
rėti sutartą skaičių atsarginių. 
Tie šeši yra: vartininkas saugo 
vartus, kurie yra šešių pėdų plo
čio ir keturių pėdų augščio, pa
gaminti iš metalinių ramsčių ir 
turi užpakalyje tinklą sviedi
niui sulaikyti; du gynėjai, kurie 
paprastai nueina ne toliau, kaip 
du trečdalius ledo aikštės; trys 
puolėjai —kairysis, centrinis ir 
dešinysis — kurių darbas yra 
mušti priešui Įvarčius. Standar
tinis ledo ritulio laukas yra 200 
pėdų ilgio ir 85 pėdų pločio, ap
juostas apie trijų pėdų augščio 
lentų tvoros.

Žaidimas pradedamas, kai tei
sėjas numeta ledo “ritulį” — 
juodą guminį diską — Į tarpą vi
dury stovinčių centro puolėjų. 
Pagrindinė tolimesnio žaidimo 
taisyklė yra ta, kad žaidėjai turi 
stumdyti diską tik su lazdomis, 
nepaliesdami jo rankomis.

Ledas yra padalintas į dvi ly
gias dalis rauodnu brūkšniu. Ri
tulį galima pastumti nuo vieno 
žaidėjo į kitą, bet per raudoną 
liniją jis turi pereiti su žaidėjų. ' 
Jei rutulys paduodamas pirmyn 
per raudoną liniją be žaidėjo, tai 
skaitoma “ofside”: žaidimas su
stabdomas, ritulys grąžinamas Į 
tą vietą, iš kur jis buvo paskuti
ni karta “išmuštas”.

Už šiurkštų žaidimą, kaip 
stumdymąsi, bereikalingą mos- 
tikavimą lazda ir panašiai, ski
riamos bausmės. Reikia pasaky
ti, kad kanadiečių praktikuoja
mas ledo ritulio žaidimo stilius 
yra gerokai šiurkštesnis, negu 
europietiškas.

Įvartis skaitomas įmuštas tik 
tada, kai žaidėjas įmuša ritulį Į 
priešo vartus su savo lazda. Žai
džiama trim laikotarpiai?, po 20 
minučių kiekvienas. Laimėtoju 
yra tas, kuris Įmuša daugiau 
Įvarčių. Jei per nustatytą laiką 
rezultatai yra lygūs, tai gali bū
ti leista žaisti dar du sutrumpin
tus periodus.

Pavojingiausias momentas le
do ritulio žaidime yra tada, kai 
žaidėjas gauna trumpą pabaudą. 
Tada jis kuriam laikui turi iš
eiti iš žaidimo. Jo komonda lie
ka su penkiais žaidėjais vietoje 
priešo šešių. Tuo atveja koman
da paprastai pereina tik į gyni
mąsi, leidžiant net vartininkui 
aktyviau pasireikšti. Bet tai i 
trunka tik dvi minutes. . , -

da ir ledo ritulio žaidimas (ho
ckey) yra beveik sutapatinami. 
Daugelis kanadiečių įsitikinę, 
kad šis žaidimas yra mūsų tau
tinis.

Daugelyje vietų kanadietis.
Skuodienė, S.

P. Porgouskos,

K. B.

TABAKO AUGINTOJAI
REMIA VARGSTANČIUOSIUS

K. Pocius; po $3 — A 
Augustine, jr., D. Šiurna,
P. Augaitis; po $2 — L. Racevičius, J. 
Liutkus, Miknevičius, J. Mikėnas, A. 
Lapenas, M. Račys, P. Gomelis, A. Kai
rys, L Voinevičius ir P. Pūkas; $1.50— 
A. Budreika; po $1 — A. Vidmantas, J. 
Vieraitis, V. Janavičius, J. Žemaitis, S. 
Grėbliūnas, J. Kuprėnas, A. Ambrazie
jus, B. Stankus.

Eden, Ont.:
$5 — T. Vaičiūnas; po $2 — V. 

Galeckas, A. Kupitis, P. Babeckas, J, 
Jurėnas, V. Guobis; po $1 — J. Styra, 
E. Orkouskos, P. Ozolas ir J. Rekštienė.

Stroffordville, Ont.:
$5 —”1. Vilimas; po $2 — V. Bal

nius, J. Jauneika, A. Gurklys, P. Bauža; 
po $1 artis ir
A. Gandrėnas.

Simcoe, Ont.:
Po $2 kas,

S. Kairys; p© $1 — D. Norkus, M. Mi- 
cekienė ir J. Vertelka.

Delhi, Ont.:
$5 — J. Strodomskis; po 

Pocius ir A. Mažeika.
Vanessa, Ont.:

Po $2 — J. Astrauskas ir 
$ 1 A. Masiulis.

Courtland, Ont.: 
Po $2 —

$1 -— P. Paurys.
Windham Centre, Ont. 

Po $2 — P. Vindošius, M 
B. Sližys.

Glen Meyer, Ont.:
Po $2 — L. Rutkauskas, Z. Obei re

nius, J. Mickevičius ir K. Lukošius.
La Salette, Ont.:

Po $2 — A. Augustine, B. Guoga. 
i Langton, Ont.:

$5 — kun. K. Riekus; $2 — M. 
Grincevičius; $1 — S. Valtienė.

Otterville, Ont.:
$5 — W. Klemka; $2 — B. Dirsė.

Įvairios vietovės:
S. Simutis, Port Burwell, Ont., $^; A. 

Riekus, Aylmer, Ont. $2; M. Rimkus, 
Vittoria, Ont. $1; Rugienis, St. Williams, 
Ont. $3.

Nežinomi adresai:
Po $2 — 8. Ydos, P. Kunčinas; po 

$1 — J. Mačiulis, S. Jurgelis; po 50c

Hamiltono ŠF šiais metais 
kreipėsi į apylinkėse gyvenan
čius tautiečius su prašymu pri
sidėti prie sušelpimo Vokietijo
je likusių tautiečių, kurių tarpe 
daug vra senelių, ligonių ir naš
lių su mažais vaikais. Šis krei
pimasis susilaukė gražių vaisių 
visose vietovėse. Delhi - Tillson- 
burg apylinkių lietuviai per ge
rąją Saliūtę Šernienę prisiuntė 
$171, už kuriūds visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame, o 
ypatingą lietuvišką ačiū siunčia
me S. Šernienei.

Aukojo: Tiilsonburg, Ont.:
Po $5—N. Sernoitė, S. Augustine, sr;,

vaikas dar neidamas į mokyklą 
jau turi pasidaręs arba- nusipir
kęs ledo ritulio lazdą. Kelių kar
tų laikotarpyje ledo ritulys bu
vo daugiausia kanadiečių žai
džiamas ir daugiausia žiūrimas 
sportas. Bet iš tikrųjų šis žaidi
mas nėra toks jau senas Kana
doje. Ne Kanadoje jis ir kilęs.

$1 — J

KUKO ALYVA - ANOLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

LIMITSO

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

V. VASIS
ESTATE

Telefonas LE. 1-4605
Ronccsvollcs - Grenadier 

$5.500 įmokėti, 9\ komb. su saulės 
komb. per du augštus, 2 modernios 
virtuvės, oru alyva apšildomos, šo
ninis įvažiavimas, 2 garažai, vieno 
skola balansui.

Bloor - Havelock
$3.500 Įmokėti, 8 kamb. pusiau at
skiros su įrengtu kambariu rūsyje, 
nepereinami kambariai, arti pagrin
dinio susisiekimo, greitos užėmimas.

REAL
872 Bloor St. W.

St. Clair - Christie 
$7.000 {mokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvodr. plonos su privačiu įvažia
vimu, geras pajamų narnos, arti mo
kyklų ir susisiekimo.

Bloor - Evelyn 
$6.500 įmokėti, 9 kamb. dupleksas, 
privatus įvažiavimas, vandeniu aly
va apšildomas, kvodr. planas, šviesūs 
kambariai, viena ilgametė skola ba
lansui.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui skambinti:

J. GUDAS — LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.
Mūsų praplėstam biurui REIKALINGI DU LIETUVIAI AGEN
TAI. Patyrimas nebūtinas. Susitarimui skambinti LE. 1-4605.

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMĖSI Į SUJOS PASIŪLYMUS:

27 akrai žemės arti Port Credit būsimo uosto, planas paduotas 
patvirtinimui, galima dalyti j sklypus dar šį pavasari. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti ST. DARGIUI, telef. įstaigos 
LE. 4-9211, namų RO. 6-9683. *

$650 įmokėti, lengvi mėnesiniai mokėjimai balansui, atskiras 
erdvus namas netoli Eglinton, dėl informacijų skambinti telef.
LE. 4-9211

Jei norit pirkti namą su labai mažu įmokėjimu arba pasiskolinti 
pinigų namo įmokėjimui, skambinkite p. SERGAUCIUI.

S. Škuda

Balčiūnas

Bertulis
ir

I

Olandijoje, Danijoje, Anglijoje 
ir kituose šiaurinės Europos 
kraštuose žmones čiuožia jau 
nuo pat 11 šimtmečio. Dabarti
nio ’ledo ritulio žaidimo pradžios 
tenka ieškoti Anglijoj, kai jie 
stumdė ritulį .ant užšąlusių eže
rų. Vėliau tai susiformavo į gru
pinį žaidimą.

Pirmasis užregistruotas ledo 
ritulio žaidimas Kanadoje Įvyko 
Kingstone, Ont., 1855 m. Pirmą 
Kalėdų dieną, kai vietinio dali
nio kariai (Royal Canadian 
Rifles) nusivalė sniegą nuo eže
ro įlankos ledo, prisitvirtino pa
čiūžas prie savo kareiviškų ba
tų, įsitaisė lazdas, pasiskolino ri
tulį iš Lacross žaidėjų, ir pradė
jo ritulio žaidimą ant ledo.

Praėjo apie 20 metų, McGill 
universiteto studentai surašė le
do ritulio pirmąsias taisykles ir 
įsteigė pirmąją pastovią koman
dą. Nuo tada greitu laiku žaidi
mas paplito po visą rytinę Kana
dą. Dar po eilės metų, 1893, gen. 
gubernatorius Lordas Stanley 
paskyrė pirmąją pereinamąją 
dovaną ledo ritulio varžyboms.
— C. Matelis, Gavėnas ir X.

Svečiai iš Toronto:
Po $1 '— J. Danaitis ir C. Sinkevi

čius.
Dar kartą visiems dėkojame

Hamiltono apyl. ŠF v-ba.

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

Keele - Eglinton 
$1.500 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 metų bungalow. Puikūs kambor., 
didelis sklypas 25 iš 140, be morgi- 
čių. Vienai šeimai puiki proga. Par
davėjas skubiai išvyksta iš Toronto. 
Kaina $12.900.

Pelningo melsto krautuvė 
$15.000 įmokėti, Labai geram stovy 
namas, 6 kamb. Modernus krautuvės 
įrengimas kainavo $18.000. Per me
tus dorė $3.500-4.000 savaitinę apy
vartų. Porkinimui vieto. Idealus biz
nis 2 šeimom ar keliems viengun
giams. Geram, švariam už High Pork 
rajone.

Ūkininkams proga 
$2.500 įmokėti, 100 akrų geros že
mės, su visom trobom, padargais ir. 
gyvuliais. 7 mylios nuo VVosogos, 
prie 26 plento, elektra. 10 metų mor
gičius 5%. Kaino apie $11.000.

High Park - Glenlake
$900 {mokėti, atskiras, 6 kombor., 
garažui vieta, platus sklypas. Naujo 
šildymo sistema. Vienos morgičius 10 
metų. Kaino apie $12.500.

Vasarvietė
$15.000 {mokėti, prie Simcoe ežero, 
42 myl. nuo Toronto, puikus biznis: 
49 žmonėms miegamų kambarių 6 
kabinos; snock boras, šokių salė - 
valgykla - baliams salė 150 žmonių. 
Visos modernus inventorius. 11 akrų 
sklypas, 300 pėdų prie ežero, puiki 
maudyklė, Žuvavimo vieta. Tik apie 
$60.000. Lengvos pirmos morgičius.

Pradedantiems biznis
Be {mokėjimo: cigar store su snock 
boru, modernioi įrengto. Dundos-Do- 
vercourt, ir 2 komborioi. Išnuomoti 
ar pirkti. Nuoma $140 mėn. Už 5 
metų visos įrengimas veltui nuomi- 

rizikos prodėtumete 
kitiems pasakykit!

Kaškelis
RO. 9-9488

ninkui. Be jokios 
biznj. Skaitykit ir

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4*9641

WA. 1-7672

BE. 3-8162
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iš vidaus fc laukoi Statau mūrinius garažus, priestatus ir Sp
iras. Dedu, naują tinką, remontuoju sussilusį, dzipteksuąiu ir

TAISAU 
; RADIO ir 

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darias ir dalys garantuojamos raštu.
: ' A. STANCIKAS

LE. 1.1602

- r. I* • A Fort William, Ont w ■ w H ■ ft V Sias sporto šventę. Posėdyje da- . #
Diplomai, ar „ujimas? I^s FASK-to atstovas aut- mj^ vaSdo“!! d“Stš‘ie 

! Jau kuris laikas, kanadiškoje kia*fpasake kad jis vienas tame Artona salėj Simpson St 
snaučoie labai graudžiai vienas posąoyiejokios teises neturi nu- saJįeJ> ounpson »i.,spaucoje Janai grautttiai vienas švente ora-lFort William. Pradžia 7 v.v. Ma-
asmuo aiškina Hamiltono Kovui . sPr? «. *;am stirti šventę pra . nrašome visus dalvvautiloaoaryt, skria^'į. .Kovas nu- vesti o kam ne. Betgi io buvo Ion,ai 

■skriaustas, nes FASK-tas atšau- j pabrėžta, kad jis posėdžio dau- 
xė žadėtas pirmojo rato žaidy- gumos pageidavimus praneš FA . -----
nes, kurios turėjo. įvykti Hamil- SK-tui, kuris darys sprendimą, tinę kanadietę Miss Huitika. Ves 
tone. Pasirodo, kad FASK-tas net irft_

j Sakoma, kad nuolatiniu kai- oficialiai Hamiltono Kovui pa- j ėos katedroje, o po to pokylis — 
bėjimu žmogui ir sveikam gali- vec’ė ruošti žaidynes. Ir kas nu- ‘ priėmimas buvo suruoštas Fla- 

• ma Įkalbėti ligą. Atrodo, kad kai ^ko? Nagi- an0 bičiulio užausi-, mingo klube. Viskas buvo gra- 
I iurie rašeivos yra labai jau pa- n®s m>ntvs buvo visai kitokios.. žiai suorganizuota. Po vestuvių 
i sine’ę tai padaryti. Ko gero va- «Iam FASK-to nustatytas laikas ; jaun.eji išvyko į darbą Dryden 
jsarop Hamiltono Kovas taps lie- Įvisai. nepatiko. Kodėl? Mes laik- apyl nkėje. Jauniesiems linkime 
I tuvių sportininkų kankiniu. t naščiuose galime visaip aiškin- gražiausios ateities jų gyveni- 
I Jeigu kaikurie rašinėtojai taip tačiau dabar jau aišku, kad me.
! ilrvriai nonacalrntn vienašališku Suas Hamiltono KOVO atstovas .... ,. - . .

Apylinkės valdyba.
Vytautas Radauskas* vedė vie-

Pasirodo. kad FASK-tas net ir f tuvių apeigos buvo atliktos vie-

9 PUSL.

Baltics
lietuviška Rūbų valykla

&66 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688
j Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.

PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOCKIS *

^įkyriai nepasakotų vienašališkų 
pasakų, tai apie visą reikalą ge-

Inau būtų tylėti, negu ką nors
■ rašyti. Tačiau atrodo, kad kai- 
kuriems visos tos pasakos labai 
keistai atrodo ir todėl tenka 
bent keletu žodžių užsiminti 

tą FASK-to padarytą
kad Hamiltono vyrams gvaldyti dar yra prie- 

moniu. FASK’tas užuot nusilei-

sales buvo užsakęs jau seniau, 
Har prieš tąjį posėdį. Jąm gi po- 
sėiyie ir paskum oficialiai iš 
FASK-to buvo svarbu išgauti 
leidimą ruošti žaidynes, o dėl 
datos tai jau jis^ galės su FAS 
K-tu susitvarkyti^../.

Betgi pasirodo, kad ir tokiems

H. Poškaus mirė tėvelis Lietu
voje. Jam reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Bonna. — V. Vokietija Suda
nui suteikė 25 milijonus DM 
kreditą.

Kaltinamasis, kam tainsta 
atsigabenai Į teismą tą kuolą?— 
klausia, teisėjas.

t— Bet, pone teisėjau, juk pa
kvietime aiškiai pasakyta, kad 
gynyba aš turiu pats pasirūpin
ti...

Gera išeitis
Svečias restorane užsisako 

šnicelį. Kelneris atneša kažką 
lėkštėje, kas greičiau primena 
nebaigto išdirbti kailio gabalą, 
bet ne šnicelį. Svečias pasikvie
čia kelnerių vyresnįjį ir sako;

— Žiūrėk, tamsta, kas čia per 
puspadis. Aš negaliu to odos ga
balo nei atplauti...

— Juozai, — vyresnysis krei
piasi į kelneri, — atnešk tam 
ponui kitą peilį...

LILNOUAM’O TLiZTO 
GILYBES .

LE.4-3608 
i _ A e

PSANAS SAJAUSKAS

Skubus T ELE VIZUOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

- RO. 8-9367 - V. Semaška
A.'tt|-..|-.l ■ B. .U— ■ !■■■!■ ......— ......... ■ ■■■

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
S-r W.

. _ ^(netoli Dundas)
’ Telefonas LE. 3-2934 

... .. . : •• ?

Sav. D. KAUNAITE

OILS LTD. 
Atstovas

H. BOITIS
Greitas kuro-alyvoš oristatymaš..ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
‘. Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.300. Paskolos, indėliai ir-gyvybė ond.^usta.

DARBO VALANDOS:

z Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10^12 v. ryto n 5.30-9 
Antradieniais -— nuo 10-12 vai. ryto it 7 9

Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. rvto

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

f ? " Telefonas LE. 2-8723

vai. vok 

vai. vok 
uiaa<vra

On t

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda. 
•PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow t'res)>

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
4S9 tlONCESVALLES AVĖ., TORONTO

Telefonas LE. 4-6S02
Vūfkanizcciįo, atnaujinimas gumų, ratų balansavi
mas Gaiantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi- > 
rinkimas įvairių rūš ų padangų pigiomis kainomis. •

l VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namu ir auto radiias
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

apie tą FASK-to padarytą
“skriau.’ą” Kovui. -
-.Sutinkame^ L— ------------
Kovas yra' darbštus ir energin- - . .
gas vienetas. Jis savo tarpe turi ^m,en!skien!s

Ryžtingų sportininkų. Kam teko z^ynių laiko nekeitė, o pakei- 
tuos susitikti: sporto aikštėje, vi- te ,vlet3-. v v
S 'omet jie priešininkui palikda
vo tik malonu Įspūdį. Tačiau ar vandens užvirė audra . , - ;
už aikštės ribų Kovas sugeba Ir va, čia pasirodė Hamiltono Kultūros rūmai, didžiule sale 
reikalus taip tvarkyti, kaip aikš- Kovo vadovybės '■ „ . j- -• i j

tėję tai jau kitas klausimas, orientuotis padėtyje. Visa vai-: les, stadionas, žiemos metu Jedo 
Kartais atrodo, kad net visai dyba iš karto tapo arba diplo-į ntuao r _

matais, arba įvykdė, anot vieno prie Ąžuolyno parko. Savo iš
rašiusio, “beveik nusikaltimą” .planavimu ši vieta kiek priminė 

vo asmen'iškumus“ Sutempia'ben- sporto aktyvo atžvilgiu, pareikš- Varšuvos CIFKą _ (Centralinis 
oran klubo veiklos vežiman. į dama, kad Kovas žaidynėse ne-: Fizinio Auklėjimo Institutas, ku-

Kain nesmagiai dabar nasiiu- dalyvaus. Irt yra baigę vilniečiai Pr. Žiz-
to Kovas o vnatingai io valdy- Kovą galima įtarti ir diploma- maras, Kazlauskaitė), skaitomą 
. v ’ tiia- iei peržiūrėsite visu žaidy- prie moderniškiausių sporto įrenba. šilima matyti is neseniai til- uia, Jet peiziuiesne visų z.<iiuy h a: ‘ ‘ ;
pusiu pasisakymu spaudoje, h- nių sporto programas, tai pama- gimu Europoje. Šiandien pasi- 
kieno dėka?.Vieno žmogaus, ku- tysite, .kad Hamiltono Kovas keus Parodos gatve j Sporto 

.gausiau dalyvaudavo tik Toron- gatvę, randame joje praplatm- 
1 e vykusiose žaidynėse. Daugiau tus šaligatvius (gatvės sąskai- 
koviečiu pasigedome Clevelan- 'tonJ, ant ių riogsančius medi- 
de. Čikagoje ir Niujorke. Dabar nius stulpus, gatvės apšvieti- 
pasitaikė proga pasakyti, kad rrTiii. Kaip skundžiasi vilniškia- 
Detroite nedalyvausime ne dėl me Sporto dyisavaitinuke inž. S. 
savo nerangumo, bet,dėl princi- ,T x - " -
pinio nusistatymo. P

Tačiau, jei Hamiltonas galvo-: pakankamas. .
jo re diplomatiškai, tai tada Ko- gatvėje uždrausti važinėti maši- 
vo valdyba, padarydama neda- noms. o pavasarį visoje gatvėje 
Ivvavimo sprendimą, daugelio pasodinti kuo saugiausiai žalu-j ‘ sportininku P atžvilgiu padarė myr., ir.gėiiu. . i

b.ėžtina, kad tame posėdyje a” IM?m° i
Kaip matote, nk&ur FASK-to kartu su raudonąja armiją buvo '

• • ” pasitraukęs į Sov. Sąi. Grįžęs į | šeštadieniais pagėl susitarimą 
; Lietuvą jis gavo sporto melste-;
į rio vardą, teisėjauna lengvosios 
i atletikos rungtynėse ir atrodo, : 
i kad turi dideli pasitikėjimą oku-! 
panto akyse. Ne kiekvienas iš-! 
drįstų parašyti tokius teisingus į

rasčiui, kokius papylė gruodžio Į 
! kuris vra būtinas visiems. mėn. atvirame laiške bėgikas A. i 

,n I Baigiant norisi pastebėti, kad Vietrinas. Jo laiškas demaskuo- 
visdėlto hamiltoniečiai sporte ja visus. Michailovo Tėvynės 

Balso propagandos sauksmus 
i J J, A A O A t V L A- X V VC x K— v VA a x . A A

oyti ir tuo būdu atsilyginti bent
ruoštas r,q'’’"orlame: “šiemet su pirmuo

ju šalčiu, -— rašo A. Vietrinas, 
■ ■” ” ..ir nemažai sniego.
Sporto reikmenų parduotuves 

i vienu metu užplūdo daugybė 
pirkėjų. Tačiau pardavėja Į dau
gelio pirkėjų prašymus, automa- 
iškai atsako vieną ir tą patį žo

dį — neturime. .. Respublikoje 
didinėįimo inventorių gamina 
tik vienintelis “Starto” fabri
kas. kuris, atrodo, niekada pil
nai nepatenkina sporto, mėgėjų 
paklausos, o gaminamos slidės 
toli graž” neatitinka eilinių sli
dininkų reikalavimų. Respubli
kos jaunimas jau seniai pamir-. 
šo, kaip atrodo turistinės slidės 
(tik neprikl. Lietuvos laikais, p. 
Vietrinai K.B.), patvarūs turis
tiniai apkaustai...”

Perėjęs nrie batų slidėms A. 
Vietrinas štai kaip rašo: “Iki šiol 
slidžių batus respublikoje gami
na tik viena “Keturių komuna- 
rų” artelė. Pirkėjams jau ne- 
naujiena. kad artelė gamina nie
kalą. Per slidžių batų odą van- r 
duo sunkiasi kaip per rėti, kelis 
kartus su jais paslidinėjus, at
šoka padai...” Savo laiško pa
baigoje A. Vietrinas siūlo iš pa
grindų pertvarkyti slidinėjimo 
inventoriaus gamybą. Atsaky-

Kaip ir buvo laukta šaukšte 
vandens užvirė audra .

Lietuvos sporto nuotrupos
L~:’’nosios sostinės sporto imas mūšų p. Vietrinui: gera 

mėgėjai galėjo drąsiai didžiuotis 
prieš kitų tautybių atstovus, tu
rėdami Žaliakalnyje tikrą spor
to miesteli: moderniški Kūno

silpnumas krepšiniui, lauko teniso aikšte-
tėję, tai jau aikštė ir kt. Įrengimais
valdybai Įtakos padaro vienas 
asmuo, kuris negali iškęsti ir sa-

uran klubo veiklos vežiman.

to Kovas, o ypatingai jo valdy-

pusių

ris atrodo Kove daug ką gali nu
šnekanti ir gražbylyste užliū
liuoti.

Kai Toronto garbingasis Vytis 
šventė savo dešimtmetį, tai be 
kovų aikštėje dar buvo suspėta 
ir aptarti kaikuriuos sportinius 
reikalus Įvairių sporto klubų, 
Kanados apygardos bei FAS 
K-to atstovo pasitarime.

Svarbiausias pasitarimo punk 
tas buvo r. ekapčios sporto šven 
•ė • 
pabrėžtina, t——jj- . -
taiko klausimas nesvarstytas.y'--cno asmens kaprizams. 
FASK-to atstovas aiškiai paša- , . ......
kė, kad šventę yra numatyta apgyniau ir nemanau ginti. Vy 
kaip ir visados vykdyti per At-' narsiame organe žmones sėdi, 
ye’ykį, Tame posėdyje dėl laiko kurie žino, ką darę: ir kas 
niekas jokio klausimo nekėlė?' įdaryti. KanadiečiiŲątarimas, kad 

Problema pasitarime iškilo ta-' jie yra dažnai tik-FASK-to ne- 
!da. kai atsirado du sporto klu-' tikri vaikai ir, kad jie yra 
; bai norį pravesti žaidynes. Keis- j skriaudžiami yra tik nesportis- - sakinius soorto laik- I
: tu sutapimu tie varžovai buvo s kas verkšlenimas ir nenoras su- (’r T k sporto a t 
• du Kovai: Detroito ir Hamilto-J prasti sportinio drausmingumo,y pa-iųi,. 
įo , kuris yra būtinas visiems.

I Kam teks ruošti sekančią šven 1 
te, buvo gan ilgai aiškintasi ir“ . ...
diskusijos buvo gana gyvos. Bu- ninkai Detroite turėtų pasiro- 
vo pagaliau prieita bendros nuo- į- - “ Mom^nes to laiško vietas čia ir
mones, kad žaidynes reikia leis- Detroito sportininKams, Kurie   n wk Ak • nvvk nf a-1 y V\ 1 T*1 
ti ruošti Hamiltono Kovui. Ha- : visados^ į HamiĮtono i—- — 
niiltono klubo atstovai posėdžio sporto šventes atvykdavo. .
dalyvius Įtikino, kad jie šventei Atrodo, kad Hamiltono Kovo > „ ' ‘ _
jau seniai ruošiasi. Salės gautos, vienetas pajėgus ir bus tiek is- 

- ‘ t didus, kad neleis savęs suve-
k. ! džioti vienam asmeniui. Tenka 

_ tik apgailestauti, kad klube at
siranda tokių asmenų, kuriems 
rūpi ne sportinė veikla aikštele. 

, bet sportinins popierizmas. Ta
čiau nuo tokių žmogėnų ir kiti 

? klubai negali apsisaugoti. Jų 
i +uri netik Hamiltonas, bet ir Či- 

— .’L-orrpj. Neris, Toronto Vytis ir 
Milwaukee miestas. J. Šoliūnas.

dalyvius Įtikino, kad jie šventei

o vienas bičiulis, FASK-to net 
neatsiklausęs, jau seniai span-

VALAU FOTELIUS
. ir įvairius kilimus, 

taip nat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
Mirusius qalus ir pradegintus kitimus.

Skambinti LF. 2-4912
P KARALIŪNAS

Kas keliatės į kitę 
’-utę 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.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — guzo ir oiyvos. VANDENS TANKAI — gozo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vasarai it žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visu ryžių rėmonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

■ Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais arba 'otvyicstan-

1 ..■<•••• L: J./’/ J'”.;. ...7 •?. r...“-’"

NuvyRti 
rrėnesį. Ncsezoriniu laiku nuolah

7;-:

Užsisakykite vietas pigiausiai ir

FOUR seasons 
į_ TRAVEL

109 Bloį. St. W./ Toronlo S,-i' -

Td. WA. 5-5555 
V.BAČtNAS

Lietuviams patarnauja įstaigoje t ei.: 
WA. 5-5555 ir namuose t ei. 

LE. 6-4681.
Musų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

ŠILBYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

tvarkyti ir gaminti, jei yra iš 
ko...

Lietuvos stalo teniso koman
dines pirmenybės laimėjo Kau
nas, baigmėje įveikęs sostinės 
rinktinę 11:6. Abi šios komandos 
žąidė be savo geriausių rakečių 
(Paškevičiaus, Saunorio, Rama
nauskaitės), tuo tarpu Šiauliai, 
Panevėžys ir Klaipėda atvyko 
geriausiame sąstate. Techniškos 
turnyro pasekmės: Panevėžys 
(Variakojiš, Juozaitis, Markevi
čius, Kondrotąitė) lengvai įvei
kė silpnai, žaidžiusią Klaipėdą — 
11:1,. o Vilnius tokia pačia pa-, 
sėkmė sudorojo Šiaulius. Vėliau 
Kaunas nugalėjo parievėžį 11:2; 
ir baigmėje Vilnių. Pirmenybės : 
vyko Panevėžyje. K. Baronas.

Jei taip, tai vistiek
— Ką čia tamsta man atnešei 

— veršienos ar jautienos kotle
tus?

— Ar tamsta nepažįsti pagal 
skonį? ' s

— Nepažįstu...
— Na, tai tokiam atvejy ar ne 

vistiek?
Patarimas

Bare svečias klausia barmano:
— Kiek alaus išparduodate 

per dieną?
— Pusantro boso. O kodėl 

tamsta klausi?
— Nes žinau, kaip galėtumėt 

išparduoti dvigubai.
— Jštikrųjų? Na, o kaip gi?
— Labai paprastai. Tik pilki

te pilnus bokalus

Porcija’ a la Rentgen "
— Na, šita mėsos porcija tai, 

turbūt, a la Rentgen...
— Kodėl?

Nagi, kad matyti tfk kau
lai, o mėsos nei ženklo...

SfflamOniškas sprendimas
— Lošimas yra pavojingas da

lykas, — aiškina prasilošęs vy
ras, — vieną dieną išloši ,o kitą 
praloši.

— Bet kodėl tada tamstai ne
lošti kas antrą dieną? — pastebi 
vienas. įš bičiulių.

Jotaūtaš, apšvietimas sudaro la- I 
bai neestetišką vaizdą ir yra ne’ 

Jis siūlo Sporto |

Dr, E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR sdl WEST 
(prie Dūridas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.

Wi/bLENCKI^
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDĖ ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D; ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Br. 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).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4.
(Į rytus nuo Dufferin St.)

; Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus
. telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESV  ALLES AVE.

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

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

I SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

i Sp. B-vės “Žiburiai” metinis 
i Sėri^’nku susirinkimas šankia- 
mas š m. vasario 7 d., šeštadienį, 

.p. vai. n.p. nrestate virš “Tėv.
Žiburių” redakcijos — 941 Dun- 

idas St. W., Toronte.
D’enotvarkė: ,
1. Susirinkimo atidarymas,
2 Valdybos pranešimai,
3 Linotioo pirkimo reikalai,
4. Revizijos kona. 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. Valdvbos ir Rev. komisijos 

rinkimai,
j 10. Einamieji reikalai, 
! 11. Susirinkimo uždarymas.
i Nustatvtu laiku nesusirinkus 
(kvorumui, po valandos šaukia- 
.Įmas kitas susirinkimas, kuris 
• h»i<s teisėtas neatsižvelgiant į 

I dalyvaujančių skaičių. Valdyba.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romatk transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

LIETUVIO advokato 
, ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yori'g gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
47© COLLEGE ST., Toronto 

telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voškos, šepečio i, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

STANLEY SHOE STORE
AugŠČiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, rtormolous dydžio ir plo
tus EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 

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

prie Gladstone

VEDYBOS
>«i nerite vesti, rąžykite /voktafhp at 
lenkų It./, telcfonuoktt. or atvykite 
atmonHkoi i

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

Telefonas LE. 2-5461.
•nformoctjos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m rimt tarpininkavimas

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras 
Kalba slavų kalbomis.

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

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA
A
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TORONTO. Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žnios
— Šį penktadienį 7.30 vai. v. Į 

šv. Mišios su palaiminimu.
— Šią savaitę vizituojamos 

šios gatvės: Indian Rd., Indian 
Rd. Cres., Indian Grove, Park
side, Keele ir Wanda.

— Šį sekmadienį šventinamos 
Grabnyčių žvakės. Pamokslai 
kun. B. Pacevičiaus. Pamaldų 
metu daroma rinkliava bažny
čios skoloms mokėti.

— Trečiadienį palaidotas a.a. 
Kazimeiras Kupčiūnas. Gili j 
užuojauta velionio žmonai ii’ 
vaikams, kurie daug pasiaukoji
mo parodė labai uoliai globojant 
velionį jo ilgos ligos metu.

— Altoriaus berniukų tėvų j 
susirinkime aptarta tolimesnis 
berniukų būrelio lavinimas. Nu
tarta iš parapijos kasos berniu
kams įgyti naujas uniformas pa
gal dienos liturgines spalvas. Be 
to, kapelionas sutiko berniukus i 
pamokinti giedoti.

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo parapijos skyrius, š.m. vasario 7 <ū 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje ruošia 

šauniausią šiame sezone

Tradicini, Užgavėnių, Baliu,
• Gros puikus “Olympia” orkestras^ y *.-

• Stalai apkrauti žagarėliais ir spurgomis veltui-
• Bufetas pilnas gėrimų atsigaivinimui.
• Apetitui užėjus gausite skaniai pagamintų bulvinių ir kruopinių VĖDARŲ.

• Laimę galėsite pabandyti turtingoje loterijoje.
• Priede — puikiausia nuotaika.

TAD NEPRALEISKITE PASKUTINĖS PRIEŠ GAVĖNIA PROGOS PASILINKSMINTI.
Pradžia 7.30 vai. vakare. Įėjimas 1.25 dol.

Montreallo žinių žlūr. 5 pusi.
RADUO PROGRAMOS 

VASARIO 16 PAMINĖTI
Vasario 14 d. “Tėvynės Prisi

minimų”. programoje bus įspū
dingai paminėta Vasario 16- Ban 
S a 1400. Vasario 15 d., sekma- 

ieni. 3 vą). p.p. “Canadian All” 
programoje iš stoties CFRB, ban 
ga 1010 bus speciali programa 
angliškai kanadiečiams. Meni
nėj daly “Varpo” mišrus choras, 
dir. muz. St. Gailevičiaus, sol. 
V. Verikaitis ir kit.

Stoties komentatorius John 
Collingwood Reade su vienu iš 
lietuvių veikėjų padarys Vasa
rio 16 pritaikintą pasikalbėjimą. 
Ši programa girdima veik viso
je Ontario ir kaimyninėse JAV 
srityse.

Vasario 21 d. “Tėvynės Prisi
minimų” programoje 1'5 minu
čių programėlę turės estai, švęs
tini savo 41 metų Nepriklauso
mybės sukaktį.-

Vasario 13 d. 9-9.30-val. vąk. 
Songs of my People-programo
je, kuri.transliuojama.banga 740

Nauja tautinių šokių grupė
KLB Toronto apyL Kultūros 

Fondo įgaliotinio pastangomis 
suorganizuota nauja iš jaunes
nių, 14-18 m. amžiaus jaunimo 
tautinių šokių grupė. Bet dar ma 
žoka berniukų. Reikėtų, kad jau-; 
nimo organizacijos ir tėvai, turį' 
to amžiaus berniukų, paskatintų 
juos į tą grupę įstoti. Pamokos 
būna sekmadieniais 12-30 vai. 
p.p. Liet. Namuose. Grupei va
dovauja tautinių šokių grupės 
•‘Gintaras” vadovas p. Torūtah 
kuris nepailstamai darbuojasi 
tai mūsų tautinio meno šakai. *

Kūrėjų savanorių T. skyriaus X 
metinis susirinkimas pereitą sek 
madienį išrinko naują valdybą; 
pirm, prof. A. Zubrys, sėkr. SU 
Banelis, iždin. St. Čepas. ,

Be to, susirinkimas 7 priėmė 
apyskaitas, nutarė įsigyti vėlia
vą, kuri paskutiniam skyriaus 
nariui mirus bus perduota PLB, 
kad Lietuvai laisvę atgavus bū-: 

. . . _ _ (tų parvežta į tėvynę ir atiduotą
ir CBC tinkslo perduodama vi-;karo muziejui. Nutarta taip pat 

j sai Katodai, dalis programos įsigyti uniįormiųį ženklą tri* 
j buS.iMfi^ųyIŠka.L Qta nurodytas spalvį ; Wi^ampį ant rankovės^ 

; pr<^>moš trąnąha^imo laikas kokį savanoriai turėjo 1919 nų 
Toronto: laikų. /Vancouvery , L..-. : <

- L tuo&W;&a 7^t šios pro- j IEŠKAU GYVENIMO DRAUt 
graįfįpšLpįrtrahsliavimas berods GĖS. Esu našlys, šeimos neturiu,' 

J. atliekamą^ Jęnykščiu laiku taip . 53 m. amž., švariai užsilaikarftis 
• 1 pat 979.30- vaL v moraliai ir fiziniai."Turiu pasto-
'I , .„ j vu gerą darbą ir nuosavą narhąi

Vasario 10 d., 7.30 vah vak. šy^ “Milžino paunksipe”
Jono Kr. salėje šalpos Grupė Jor2n}e j?as!roįX^? yasario įntejigentė, 
■Dama; ruošia linksmus uzga- pJatinti įUū įio savHaitgalfo ; 

'Vėnių šokius. Bus blynų, bufe--j Kadangi' vietos sateje" bus nu- ( 
‘tas ir "Olympia” orkestras gros ' keruotos,, būtų gera,, kad bilie- ta ‘b'-k- n^'r tai Gražina 
šokiams. Be to, loterija. 'tai iau'iš anksto būtu-isi^via- r,13.1Ihinirip-mnlnnhi nr-išo vtaii ■ ‘ j-j— ™ < U t-’ ■ x • l na. Rasytr ‘ Tz administracijai i Uamietcs maloniai^prašo visų, g; didįjį Montrealio Lietu-,“t p •> nv T>,,r,inc. ėt w Tn 

j atsilankyti. Gautą pelną, kaip ir i viu Teatro' spektaklį globoja ! ą 'n.-t ”

i kusiems seneliams, ligonims ir 
i gausioms šeimoms paremti.

Ateikime visi — linksmai pa
šoksime ir paremsime vargstan
čius. “Daina”. .

! Toronto liet, teatras
Toronto liet, scenos mylėtojų mirė pereitą ketvirtadienį Oak-1 

jaunimo grupė, vadovaujama yillės ligoninėje, palaidotas iš: 
r___ jt-j--___ j- ■- -Kun. B. Pacevičiaus, metų eilė- šv. Petro bažnyčios Toronto Vii- ■ |jnu«mojami 3'fcombarei. u virtuvė ll

šario 8 d., 4 vai p p. Kviečiama jo Toronto visuomenei yra da- ties. Kapinė .e. Buvo sulaukęs 75 , augste. .152 Roxton Ra. Td. LE. 2-9817; 
visuomenė dalyvauti. įvusi daug vertingų scenos vei- m. amžiaus. . L :

Toronto Putvio Šaulių Kuopa maloniai visus kviečia atsilankyti 
į paskutinį šio sezono

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę ir kitos pirmoje 

pusėje kasdien laikomos tik dve
jos Mišios, 7 ir 8 vai. Penktadie
nį, kuris yra pirmas vasario mė
nesyje, ryte bus laikomos tik 
vienos Mišios, 8 vai, o kitos — 
vakare, 7.30 vai. šeštadienį ry
te taip pat bus laikomos tik vie
nos Mišios — 8 vai. Tiek penkta
dienį, tiek šeštadienį, 7 ir 7.30 
vai. ryte ir penktadienio vakare 
bus klausomos išpažintys ir da
lijama šv. Komunija.

— Metinių rekolekcijų į JAV 
išvykę T. Modestas, T. Paulius, 
T. Rafaėlis ir Br. Hortulanas To- 
rontan grįš kitos savaitės vidu
ry*

— Gilią užuojautą reiškiame 
didžiai Prisikėlimo parapijos

; geradarei E. Mankuvienei, mi
rus jos vyrui a.a. Jonui Mankui. 

į — Nuoširdžią užuojautą reiš
kiame taip pat par. komiteto na- 

l'^—^Asrhenysf"sulaukę 70 metų nui J. R Simanavičiui, mirus jo 
ir Kanadoje išgyvenę 10 metų, bronU1. Vytautui Lietuvoje.
gauna senatvės pensiją. Pensijų — Šią ir kitą savaitę kalėdo- 
įstaiga rekomenduoja prašymų jį^io nebus, nebent iš anksto su- 
formas užpildyti prieš pusę me- sitarus.
tų. Blankų užpildymo reikalu 
galima kreiptis į kleboniją.

— Praėjusi sekmadienį gražiai katechizacijos pamokos įprasta
praėjo jaunimo pobūvis. Šokių 1 tvarka. Dėmesio gimnazistams: 
metu parapijos ponių iniciatyva ' 
jaunimas buvo pavaišintas ka-,_ ... ,
vute. Jaunimui pageidaujant, šį iuams religijos pamokų nebus, 
sekmadienį pobūvis - šokiai pra : ^hą sekmadienį, vasario 15 d.,! 
sideda G.30 vai. v., (visą valan- ' jos bus klebonijoj įprastu laiku. | 
da anksčiau). Įėjimas visiems- — Kviečiame parapijiečius ir 
nemokamas. Lietuviškasis jau-į visuomenę atsilankyti į Katei, i 
nūnas, organizuotas ir neorgani- Moterų D-jos rengiamą uzgavė-■ 
zuotas, maloniai kviečiamas į šio :ftių balių, kuris bus šį šeštadie-

vakarini pobūvi riį mūsų salėje. Savo auka pa-1 
* remsite j u gražia veiklą. SZ M X 1 VV7 V J V* . _ v ,v —

— Dėkojama Algirdui Bane- praėjusį sekmadienį, daly

ko Prisikėlimo par. visuotinis 
metinis susirinkimas. Kiekvie
nam dalyvaujančiam buvo įteiK- i 
ta atspausdinta parapijos meti
nė finansinė apyskaita ir auko- ! 
tojų bei aukų sąrašas. Klebonas 

Velionio našlei ir giminėms gili • 1^. Placidą^žodžiu smulkiai iš- _ __ n
užuojauta. aiškino parapijos pajamas ir iš- prieitą šeštadienį praėjo su di-. Vasario 16-tos minėjimas įvyks

— Šatrijos ir Rambyno tuntai laidas, palygindamas jas su 1957
užprašė- šv. Mišias su egzekvi- ir parodydamas stiprią para-- tOi-ontiečiai, būrelis oakvi-i 
jom už a ą. Mankaus sielą, ku-: pijęs finansų kryptį į gerąją pu- liečiu, hamiltoniečių ir iš toli- j 
ries bus atlaikytos vasario 7 d., ■; P-r 1958 m., be sumokėtų vi- mesnių apylinkių linksmai ir 
9 vai. rytą. 'sd metinių nuošimčių ($12.5-7, ;ay{ęąj praleido vakara Baliaus

— Už a.a. Vytauto Simanavi- 63), parapija numokėjo $38.784, įdomybės buvo TLVyrų Kvar- 
čiaus vėlę gedulingos pamaldos:^? skolos, liksiu sumažinti nuo- (et0 su akompaniatorių muz. St. 
šį šeštadienį 10 vai. ryto. i simčius bankams, T- Placidas iš-. Gailevičiu išpildyta programa ir

— Pakrikštyta: Alfredas Md- i kėlė. parapijai ir patiems para- įgausi loterija. Šį-kartą loterijos 
Linda Elena : PUiečiams naudingą sugestiją: i laimikių tarpe buvo ne vien čia

kas turi kiek atliekamų ar ban-,pat baliuje sunaudojamos gėry- 
jkuose padėtų pinigų, pasidėti Lbčs bei knygos, bet ir pora pra
duos parapijoje, kaip tai bu\ o meniniu gaminiu. Tai Liton im-

• daroma anksčiau, kada buvo ve- porto bįndrovės — 2223 Dundas
* dsms stątybs. P&rspijs iŠ ssve 5t- W bei Electro - Radio 
I pusės sutinka mokėti tuos pa-; Centre Co. — 355 Roncesvalles

— dovanotas elektrinis ka- 
Į įsipareigoja pinigus savininkui vos virtuvas ir Gooderham & 
grąžmti tuoj pat, kada jų graži- -

'nimo bus paprašyta.
Komiteto pirm. F. Senkus, jOs atstovą J. R. Simanavičių le- 

pats veteranas , ir specialistas cjarr>s ant stalo laikyti indas, 
bankiniuose reikaluose, savo pa ------
stabas pailiustravo skaičiais, pa 
rodė, koks mažas nuošimtis pa-’Danaitis 

’ rapijiečių 
. ką tai reiškia parapiją remti ir ' Gooderham & Worts

—- Sekmadienį po 10 vai. Mišių 
Pirmos Komunijos ir vaikučių

ši sekmadeinį nekatalikiškas i 
gimnazijas lankantiems moki-:

sekmadienio 
parapijos salėje.

liui už talkos būdu įvykdytus ' yaujant pilnai salei žmonių, įvy- 
salėje remonto darbus. / ;

— Parapijos kunigai dalyvavo 
a a Jono Mankauš laidotuvėse, 
atlaikydami šv. Petro bažnyčioj 
iškilmingas pamaldas ir pašven
tinant velionio kapą kapinėse.

kuris įvyks vasario 7 d., Sv. Jono parapijos salėj
Šokiams gros geras orkestras ,veiks pilnas bufetas ir loterija.

• i

Meninėje dalyje 1-no veiksnio linksma komedija.
Vaidina Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė. Režisuoja S. Ramanauskas.
Pradžia punktualiai 7 vai. vak. Įėjimas 1 dol.

T.P.Š.K. Parengimų Komisija.

Šalpos Grupė “Daina” kviečia visus
VASARIO 10 d., 7.30 vai. vak., į šv. Jono Kr. parapijos salėje 

ruošiamas

ŠAUNIAS UŽGAVĖNES.
BLYNAI — BUFETAS — ŠOKIAI — LOTERIJA.

ŠOKIAMS GROS “OLYMPIA” ORKESTRAS.
Susirinkime visi linksmai užsigavėti! Pelnas skiriamas Vokie
tijoje esantiems lietuviams seneliams, ligonims ii' gausioms šei
moms paremti. ’

“TŽ” spaudos balius | Skaučių ir skautų

sieliu pasisekimu. Gausūs sve- šv. Jono Kr. parapijos salėje va

domybės buvo TLVyrų Kvar-

Linksmai užsigavėkime!
• Pageidauju, kad moteris butų 

gerai atrodanti ir 
mylinti rimtą šeimyninį gyveni
mą. Pirmai pažir.čąi būtų pagei
dautina nuotrauka, ir -iei nesusi-

vių Teatro spextaKii gioooja pto n Ont
Toronto Het. Caritas.. F . i. ‘ S ' . ~

A. A. Jonas Mankus ^EIK£UNGVAS. *?au:;uvci.linof^ kdar' m u ‘ bminkas. Krcipts: F ane scan Fetners,Toronte žinomas yisuomeni-; 910 Winoughby Avc. Brooklyn 21, N.Y. 
uinkas, socialdemokratų vcikc-vTcL GLcamorc 2-6916. 
jas, kartu su žmona Ieva labai
uaug padėjęs 'po karo atvykti- ’ Bnuomojomas kambarys Ii augšte su 
šiems naujiesiems ateiviams, imo«tu ar be maisto. Galima naudotis

• virtuve. Bloor - Symoigton rajone. Tra 
; garažas. Td. LE. 2 6922.

visuomenė dalyvauti. vum uauu wmugi; oueuvs vCl- ... .....w—. . ■ ... . ..
Tiuitininkai. kalų, pastaruoju laiku gerokai . Ponai Mankai kojotų pastarų-1"

. . , . persiorganizavo — išrinkta vai- jų motų gyveno O«kvillojt, kur. LE 3_5648
SLA 2-36 kuopos susirinkimas jyba Jr pats būrelis pasivadino buvo nusipirkę namuką. Bet ten ; . .. _ _ _ _ ____

Toronto Jaunimo Teatras Šie-* , jiems nesisekė su sveikatom.; |jnuomojamos kambarys nemoderni vir-įvyks vasario 8 d. Liet. Namuo
se 2 vai. p.p.' Bus aptariami ei- 
nameiji kuopos reikaali. Narius 
ir besidominčius SLA veikla 
kviečiame atsilankyti. V-ba.-

Toronto Meno Galerijos į pašvenčia Sietyno repeticijoms, 
norimas pirkti 16 amž. dailinin-, Liūdna žinia iš Lietuvos 
ko Tintaretto paveikslas Kris-' jonas Robertas Simanavičius, 
tus plauna apaštalų kojas is “Tėvynės Prisiminimu” radijo 
Londono atvežtas y Torontą sau-; vecjėjas, pereitą penktadienį ga- 
sio 29 d. lėktuvu. Is Maltono ae-. vo jjūdną žinią iš Lietuvos, kad 

•aži-‘ūC + ” -•.Codronib 1 Meno Galeriją pa-ten ta-čyeną g vai .rytą mirė jo
- Worts Ltd., seniausios Kanadoje įveiksiąs nulydėtas policijos es-ibrolis Vytautas, jau anksčiau1 

aestilerinės ^ firmos dovana per korto. Paveikslas publikai bus: sjrges širdies liga. A.A. Vytau-i 
e- parodytas vasario 14 d. Galeri- -tas buv0 baigęs konservatorijai 

r i '• ■ L 1 • a., ja Paveikslui nupirkti skelbs va-;ir vadovavo kažkuriam chorui;
* Lt°.t(Lri]Ojei T laimejT° W’ kuno metu tlklsl surinkti^ kuriuo iš Kauno neretai gas_ 

b. Urbehs, kavos virtuvą - J. $100.000. traliuodavo po Lietuvą. B^vo !
iš tikrųjų suoranta,:“Rūtos ’ \oria K Baronas ' Nelaimė. Vanda Jučienė, Vy--nevedęs. ;

i _.-v, s „ °£> ■ . -s’ tauto Jučo motina, pereitą penk-; Mūsų bičiuliui Jonui, jo bra-
C kaio dar mažesnis skaičius para- ^ovan’a oonia k' ‘ knv*as; tab tadienį eidama įdarbą paslydusi į hams ir jų šeimoms reiškiamoj 

■niLrrm iki šiol išmoko naraniia • <l • t 1 • u- • ivirto ir nusilaužė ranką. i nuoširdžios užuojautos.pijiccių iki S101 įsmoKo parapiją įmejo pp ziobakiene, Grybiene,- ‘ J
remti, savęs, neskriausdami. Pats i Dagilis, Brakas ir Butkevičius. !

TĖV. ŽIBURIŲ LEIDĖJAI 
DĖKOJA

už dovanas baliaus loterijai:
Importo bendrovei Liton, ku

rios būstinė yra 2223 Dundas St. 
W., bei Electro - Radio Centre 

< ““.
■ Roncesvalles Ave., už vertingą '

tiejus Bataria ir 
Norkaitytė. -

Liet. Evang. liut. pamaldos 
įvyks Išganytojo liut. bažnyčio
je, 1691 Bloor St. W, ir Indian 
Rd. kampe, vasario o d., 1 vai.., ... ...
p p. Pamaldas laikys kun. J. Sta- , čius nuošimčius kaip bankai ir ■ ĄVe 
naitis. prašome visus liet, evan-.j ’ ’ -- -
gelikus kuo skaitlingiausiai at-J 
tilankyti. ' : * :

Ev. Jiut. liet. par. taryba.
Už a-a. Barborą Žilienę 

pp. St. Grigaitienės ir Fil. Kup
čiūnienės motiną, mirusią Lie
tuvoje š.m .sausio 14 d., šv. Mi-J 
šios bus atlaikytos šį penktadie
nį, vasario 6 d., 7.30 vai. vak. šv. 
Jono Kr. bažnyčioje.

A-A. K. Kupčiūnas
Sekmadienio naktį Queen 

zabeth ligoninėje mirė a.a. 
zimieras Kupčiūnas. 68 m. ..... 
Siaus. Velionis pašarvotas Por-i<«s aukojimas vokeliais, 
ter - Turner laidotuvių namuo-i Po eilės dalyvių klausimų, ku- 
se, 436 Roncesvalles Avė. Lai-jriuos atsakė T. klebonas ir ko- 
dojamas iš šv- Jono Kr. liet, baž- įmiteto pirmininkas, buvo išrink- 
nyčios trečiadienį 10 vai. ryto, tas naujas parapijos komitetas,1 Co_ parduotuvei, esančiai 355 i 
iš laidotuvių namų išvežamas ■ kurio sąstatas bus praneštas se- Roncesvalles Avė., už vertingą' 
9.30 vai. Velionis buvo kilęs nuo i kančiame “Tž” nr,, po komiteto J gražu ■ elektrinį kavos virtuvą; j 
Kauno. Nepriklausomybės Jai- pasiskirstymo pareigomis. Gooderham & Worts Ltd., Ka-1
kais buvo Steigiamojo Seimo at- \ Raud Kr kr3Uj0 donarų lauks nados seniausiai destiliacijos fir i 
stovas. Kanadoje ilgesių laiką: _ . , — Fast York YM raai> Per savo atstovą.J. R. Si-'
darbavosi Otavoje, o paskuti-- Coxwell Ave “> 30-4 30 -manavičių padovanojusiai gra-: „juosius clviUeSimt mėnesių sun .CX W ComwBlAve. 2-30-4.30 ,ų Sa!dytuvJ'_ ledaįs ant’sta. 
kiai sirgo ligoninėje. G H — Centra 1 Clinic lo ^ikyti indą ir liuksusinę, pui-

Gili pagarba tenka velionio * * ,. . * „ 3.. ’ kiai įpakuota Decander bonką;.
žmonai ir dukrai, kurios nėr vi- 6 ‘Icj?9 / val‘p P; , ! - -
sa ilgos, ir skaudžios ligos laiką : \\ 10 į;
kasdien ligoni lankydavo. ■ 9 .*^ Co lcge St ’ 12'3'30 ,r I

Vytautas ir Valė Jučai perei- Vasario 11 d,—Christ Church, 
tą šeštadienį persikėlė gyventi Church St., Miniico, nuo 
j Čikagą. i ry to.

remti, save:
Eli. i naudingiausias parapijai ir pats’ 
Ka- i lengviausias parapijiečiams yra > 
am- ! nors ir mažų sumų, bet regulia-/

9

Valgyklai Rūta bei poniai Ė.; 
' Ivanauskienei, iškepusiai didžiu- | 

j tortą;
Lietuviškų knygų platinto- 

Vai.' iarns, J- Smolskiui ir V. Aušro- 
> ’ tui, paaukojusiems loterijai kny- 

igv

NATIONAL BALLET OF CANADA 
KOMPANIJA IŠ 75 SU PILNU ORKIšSTRU 

ROYAL ALEXANDRA THEATRE 
260 King Street West - Toronto 

Vasario 2 iki 28 d. 19-59.
PROGRAMOJE:

* SWAN LAKE • GISELLE • THE NUTCRACKER
• COPPELIA • OFFENBACH in the UNDERWORLD

♦ LES SYLPHIDES • LE CARNEVAL ir daugybė kitų. 
Vakarais 8.20 vai. Popiečiais 2 vai. p.p. tik trečiadieniais ir žežtodieniais. 

Bilietai nuo $1.00 iki $3.50.
Nusipirkite bilietus ii anksto Royal Alexandra teatro ištaigoje.

i

i Dėkojame taip pat sol. V. Ve- 
rikaičio vadovaujamam TL Vy- 

; ru Kvartetui bei jam akompa
navusiam muz. St. Gailevičiui, iš 
pildžiusiems baliaus programą;

dėkojame p. J. Dvilaičiui, pa
dariusiam visą eilę nuotraukų 
; baliuje.
i dėkojame gausiems talkinin- 
Jkams. kurie padėjo tvarkyti ba- 
: liaus reikalus: ponioms ir pane- 
■ lėms platinusioms loterijos bi- 
: lietukus bei pravedusioms lo
terijos tvarkymą, vyrams, kurie 
'gelbėjo svečius aptarnauti bu- 
■fete, prie įėjimo ir salėje.

dėkojame taip pat visiems sve 
įčiams. parodžiusiems mums tiek 
i nuoširdumo ir palankumo.

Visiems nuoširdžiausias ačiū! j 
Pasimatysime vėl baliuje po; 

: metų. Kadangi tai bus “TŽ” de-: 
šimtmečio sukaktuvinis balius,' 
tai apie jo įdomybes jau dabar 
pradedame galvoti.

Ačiū ir iki pasimatymo!
KLK Kultūros D-jos valdyba.

tynas”. Pastaruoju laiku “Siety- Abudu pradėjo sirginėti ir pa-!tuvį su baldais ar be baidu i-mc augš- 
ne“ gražios iniciatyvos parodo ’ ’ ' u°*’1' C' ~'
Stp. Ramanauskas, kuris lanko 
anglų teatro studiją, o liuoslaiki

staruoju metu pasidarė sunkūs i »e, •suaugusiu porai. H:gh Park - Bloor 
ligonvs — jis neatsigavo nuo pa-• r“i°nc- Tel- R0-_2'5^.67, 
ralyziaus, iššaukto širdies ligos, dicni 
o mirė dar bavęs plaučių užde- _— 
girną. Velionio našlė Ieva taip' 
pat sunkiai serga, negali nė į 
vaikščioti, net negalėjo dalyvau 
ti savo vyro laidotuvėse.

MILNES FUEL Oil. CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima Užsa
kymus alyvos krosnims {statyti ir visų 

rūsiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

BALTIC MOVERS
Boldu pervežimas Toronte ’ ir tolimomis 

: distancijomis. Visas veiamas turtas ap- 
■ draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
• reali, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
: North Bay, Sudbury ir kitur.
į 30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 
i TORONTO

PATERSON & WARD
PLUMBING & HEATING

Klausykite Toronto Star’s

'‘COMMUNITY FORUM”
per

CFRB-IOtO JŪSŲ RADIJĄ
kas sekmadienį 3.30 iki 4 vai. p.p.
Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupes žy
mesniųjų vyrų Ir moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tų, kurie yra atvykę iš visų pasaul0/daliųr 
pasirinkę Kanadą savo tėvyne. ’

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LIETUVA ir kftus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio, reika
lingumu daiktų, paskįndiinkitc. parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite i MARGIS DTWG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą. paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerius, ramunėlės, znbra- i
žolė. “C” termometrai ir k(.

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Taisymai, pakeitimai, nauji įrengimai
8 BRENTWOOD ROAD NORTH. TORONTO 18, ONT. 7

Telefonas BEImont 2-0642

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

• i . *
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Hjsškvmai ‘priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

Evelyn Cres.
$7.000 įmokėti. atskiras, gražus namas, ekstra dideli 7 kamba
riai, vandeniu alyva apšildomas, moderniška virtuvė, geras įva
žiavimas, plytinis garažas. Prašoma kaina $21.900. Jeigu pagei
daujamas liuksusinis namas, tai šis atitiks jūsų skonį.

j 'V-'-■" ■ ■ : ' -- ’ •

Biznis bf namas. Gėlių krautuvė.
$8.000 įmokėti, BkjorSk W., lietuvių rajone, su visu įrengimu, 
4 kambarių butas TTT'augste, vandeniu alyva šildomas, 2 mūri
niai garažai. Prašoma kaina $28.000

--e-a. ~~ :• w -~TV -oras -

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


