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Kongresui artėjant
Spaudoje jau buvo skelbiąma apie Amerikos Lietuvių Kata

liku Federacijos (ALKF> šaukiamą kongresą Niujorke, šiomis die
nomis, suvažiavimo rengimo komiteto pirm. prel. Jonas Balkūnas, 
paskelbė pilną programą. Lapkričio 27 d. kongresas prasidės šv. 
Mišiomis Aušros Vartų bažnyčioje. Ta proga pamokslą pasakys L. 
Ks^Moterų Sąjungos Dvasios Vadas prel. P. M. Juras. Posėdžiai 
vyŽs Commodore viešbutyje, šeštadienį, lapkričio 28_ d., posėdžiai 
bus atskiri vyrams ir moterims. Sekmadienį teposėdžiaus tik nau
jai išrinktoji Federacijos Centro Valdyba.

Kongreso parengiamiems darbams atlikti ir parengti progra
mai, buvo sudarytas stiprus Rengimo komitetas. Pirmininkui tal
kininkauja kunigai: V. Dabušis, A. Račkauskas ir V. Pikturna. Iš 
pasauliečių į rengimo komitetą įeina: A. Dumbrienė, K. Krušins
kas, St. Lūšys, A. Mažeika, P. Montvila, dr. Br. Radzivanas, Pr. 
Vainauskas ir E. Vaišnoraitė. Komitetas parinko kongresui temą: 
lietuvis katalikas moderniosios Amerikos krizėje.

Apie šio kongreso svarbą netenka net rašyti, žinant, kokius 
vaisius jis neša katalikiškam lietuvių gyvenimui. Juk tai lietuvių 
katalikų akcijos kongresas, kuriame dalyvaus ne vien katalikiško
sios acijos nariai, bet ir visų parapijų, organizacijų, draugijų, vie
nuolynų ir katalikų laikraščių redakcijų atstovai.

ALK Federacija savo gyvavimo dar neskaito šimtmečiais. Ji 
įsisteigė prieš 53 metus, atseit 1906 m. balandžio 17-18 d.d. Wil
kes-Barre, Pa., įvykusiame pirmajame kongrese. Ten buvo nagri
nėjami patys pagrindiniai klausimai, liečią lietuvio kataliko gyve
nimą Amerikoje.

Buvo paliesta viskas kuo sielojosi lietuviai katalikai prieš 
penkiasdešimt metų dėl lietuvybės išlaikymo šiame žemyne ir dėl 
pagalbos tėvynei. Tada lietuviškasis gyvenimas buvo vos tik užsi- 
mezgęs. Nebuvo tinkamų 'lietuviškų bažnyčių, lietuviai neturėjo 
savų mokyklų. Pirmojo kongreso pasekmėje prasidėjo organizuo
tas lietuviškasis gyvenimas. Federacijos dėka dabar daugelis para
pijų turi savo mokyklas, kurioms vadovauja lietuvės sešelės vie
nuolės. Lietuviai turi savo prieglaudas ir net ligonines. Federacijos 
rūpestis yra, kad visur būtų bent šeštadieninės lietuviškos mokyk
los, kur, dėl skaičiaus ar dėl vietos sąlygų, nėra galimybės išlaikyti 
pilną mokyklą.

ALK Federacijos darbai tuo nesibaigia. Ji dirba realų darbą, 
ypatingai šelpimo srityje. Užtenka pastebėti, kad vos tik" susior
ganizavusi Federacija Įstengė sudaryti Tautos Fondą lietuviams 
šelpti. Per pirmąjį did. karą šis Fondas pasiuntė į Lietuvą $50.000 
-jos šelpimūi ir laisvės atgavimui; $90.000 įteikė Lietuvos delega
cijai prie “Taikos Konferencijos”, $120.000 pasiuntė esančiam 
Šveicarijoje Lietuvių Informacijos Biurui ir $41.000 pagelbėti 
lietuviams, nukentėjusiems nuo lenkų. Be to, Niujorko informa
cijų biuras yra išleidęs lietuvybės propagandai $73.685.

" Vėliau per suorganizuotą Lietuvos Raud. Kryžių ir šv. Vin
cento Pauliečio draugiją, išsiuntė pilną laivą drabužių ir $39.000 
lietuviams sušelpti. Gi, pramatytam Kataliku Universitetui davė 
$45.452.

Visi šie skaičiai (apie pusė milijono dolerių) aiškiai rodo, ką 
gali padaryti maža, bet gerai oganizuota saujelė žmonių. Čia neįeina 
Federacijos materialinė pagalba antrojo pasaulinio karo metu, 
pasireiškusi daugiausia per BALFą ir NCWC. Beveik kiekvienas 
lietuvis tremtinys, vienu ar kitu būdu, galėjo pasinaudoti ALK 
Federacijos tiesioginiais ar netiesioginiais pagalbos vaisiais.

Kongreso dienos jau artinasi. Žinodami, kiek daug gero ALK 
Federacija yra padariusi praeityje, tegalime linkėti visiems kon
greso organizatoriams geriausios sėkmės atliekant pačius pasku
tiniuosius pasirengimo darbus, o visiems kongreso atstovams pri
imti geras ir realias rezoliucijas, kurios būtų kelrodžiu, ne vien 
naujai .Centro Valdybai, bet kiekvienam lietuviui katalikui, gyve
nančiam Amerikos žemyne. T. KI. Žalalis, OFM.

Vakariečių viršūnių konferencijos data pagaliau sutarta — gruo
džio 19 d. Paryžiuje. Ji buvo pasiūlyta prez. De Gaulle, o kitų pri
imta, kad ir nenoriai, nes tai reišKia anKstyvesniųjų pasiūlymų at- 
Kritimą. Ir prez. Eisenhoweris ir premjeras Macmiilanas jos buvo 
norėję žymiai anksčiau, bet De Caulle užsispyrimas laimėjo. Atro
do, kad ir visų didžiųjų viršūnių konferencija įvyks pavasariop, kaip 
yra siūlęs De Gaulle. Neveltui šia proga spauda primena Macmil- 
ian atsidūsėjimą karo metu, kai jis buvo Britų atstovu Š. Afrikęs 
reikalams Eisenhowerio štabe: “Generole, (De Gaulle> Jūs esate 
sunkiausio būdo žmogus”. Tai pasikartojo naujomis aplinkybėmis 
ir tai todėl, kad prez. De Gaulle, *----------------------------------------
su kuriuo mažai buvo tartasi or
ganizuojant viršūnių konferenci
ją, kitaip supranta jos pobūdį. Pa- 
saK jo, tokia konierencija netu
rinti apsiriboti V. Vokietijos ir 
nusiginklavimo klausimais, o im
tis spręsti didžiąsias problemas 
principinėj plotmėj; užtat reikią 
jai gilesnio ir ilgesnio pasiruoši
mo. Be to, De Gaulle mano, kad 
šiuo metu viršūnių konferencijoj 
Berlyno klausimu laimėtų sovie
tai, nes daryti nuolaidas ameri
kiečiai su britais verčiami viešo-

luvams iš savo teritorijos ir pa
skelbė grąžinąs revoliucinius tri
bunolus, kurie po laimėjimo nu
teisė sušaudyti arti 600 asmenų. 
Dabartinio nepasitenkinimo pa
grinde glūdi ūkiniai sunkumai, 
dėl kurių kaltę Castro nori su
versti JAV. Jo revoliucija paža
dėjo atimti didžiąsias privačias 
nuosavybes ir išdalinti ūkinin
kams. Ikišiol tai nebuvo pada
ryta. Naujakurių Įkurdinimas 
reikalingas didelių sumų, kurių 
dėl ūkinės suirutės dar neimano-

JAV lietuvių katalikų kongreso rengėjų komitetas. Iš kairės deši lėn: kun. V. Pikturna, Montvila, 
Dumbrienė, prel. J. Balkūnas, pirm., K. Krušinskas, E. Vaišnoraitė; stovi: kun. A. Račkauskas, 
S. Lūšys, dr. V. Radzivonas, kun. V. Dabušis, Mažeika, P. Vainauskas, sekret.; nuotraukoj nėra kun. 
J. Gurinsko, ižd.

NAUJAS KOMUNISTU SUJUDIMAS LENKIJOJi.

Morawski atsistatydinimas iš tojai laukia ūkinio atkutimo ir 
partijos politbiuro, nes jis kad ir 
nebuvo liberalas vakariečių pras- mąs ūkinio pagerėjimo, Įveda 
me ,tačiau priešingas komunisti- griežtesnę kontrole, nors koiektv- 
nės santyąfkds griežtinimui. Ma- vizacijos dar nedrįsta grąžinti. 
noma>{Jkadr rižffisjs:, ■spiudiiąas įKęį^&įG^ys^ųsybė organizuoją 
Varšuvos viršūnėse kilo ryšium masinu kooperatyvą, kuris apima 
su ūkine Lenkijos krize. Pvz. mė- visą kraštą if yra laikomas žings-

Komunistinėj Wl. Gomulkos 
vyriausybėj Įvyko žymių pasikei- 
tųnų: atleistas švietimo min. Wl. 
Bienkowski, žemės ūkio min. Ed. 
Ochabj užsiemo reikalų, instituto 
vedėjaš 'ptbf.Hocmėld. Visi 
jie buvo liberalinės linkmės atsto
vai. švietimo min. Bienkowski kainos pakeltos 25%. Gyven- niu i kolektyvizacija, 
yra socialistas, senas Gomulkos F ■ J • * J e
draugas, galvojąs betgi skirtingai 
ir per pastaruosius dvejus metus 
politikoje aktyviai nebesireiškęs. 
Prof. Hochfeld vadovavo institu
tui, kuriame su paskaitomis yra 
lankęsi ir vakariečiai dr. R. J. 
Bunche, JT pareigūnas, G. F. 
Kennan, buvęs JAV ambasado
rius Maskvoje, H. Lange, Norve- 
giojs užsienio r. min., ir kt. Len
kijos spauda neduoda apie tai jo
kių paaiškinimų ir sako, kad Go
mulka paaiškins seime. Užsienio 
stebėtojai mano, kad tai reiškia 
komunistinės politikos pagriežti- 
nimą. Įvedimas J. Tokarskio i vi
cepremjerus ir M. Jagielski i že
mės ūkio ministerius esą tai aiš
kiai rodo. Tai esą patvirtina ir J.

vis nesulaukia. Gomulka, siekda-

Sudaryti sąlygas nepriklausomybei
VLIKo PILNATIES REZOLIUCIJOS

VLIKas išklausęs pranešimų. perializmo aukomis ir tai, kad

KAS NAUJO KANADOJE?
Nanių statybos fondas, kurį su

darė vienas bilijonas dolerių, iš
sisėmė ir viešųjų darbų min. 
Walker pareiškė, kad nauji pra
šymai paskoloms nebepriimami. 
Naujos lėšos tam fondui būsian
čios paskirtos ateinančios parla
mento sesijos. Namų statyba dėl 
to turės laikinai sulėtėti.

Gail. seserims pakelti atlygini
mai nuo spalio mėn. $329 metams 
imant vidurki. Tai liečia tik tas 
gail. seseris, kurios tarnauja ka
ro veteranų ir sveikatos ministe
rijų Įstaigose, kur jų yra 2.478. 
Gail. seserų jose trūksta ir maži 
atlyginimai" sunkino jų gavimą.

drovė ir jau sėkmingai atliko pir
muosius bandymus. Lėktuvas yra 
lėkštės formos su specialia vie
nute lakūnui vidury. Jis gali pa
kilti vertikaliai ir pasiekti dideli 
greiti. Netrukus b-vė žada pade
monstruoti naująjį lėktuvą pla
čiajai visuomenei, kol kas jis yra 
laikomas paslaptyje, juoba, kad 
to reikalauja JAV vyriausybė, ku
ri finansavo šį išradimą. Kanados 
vyriausybė buvo susidomėjusi tuo 
projektu; bet vėliau nuo jo at
sisakė.

ro davė 1 mik, gimimų skaičius 
pašoko iki 1.750.000. Be to, su
mažėjo mirtingumas: 1945 m. 
1.000 teko 10 mirimų, o 1959 m. 
— 8.4. Per septynis metus Onta
rio prov. pasieksianti 7 mil. gyv., 
o 1972 m. — 8 mil. Gyventojų 
prieauglis nuo 1953 iki 1959 
visoj Kanadoj paaugo 2.5%, 
Ontario prov. 3.2%.

m.
gi

iš-

Sov. Sąjungoj gyvena keletas 
asmenų tarnavusių Kanados ka
riuomenėj I D. karo metu. Pagal 
pensijų Įstatymą^ jiems visiems 
buvo išmokama karo veteranų 
pensija $15.660 kasmet. Prieš 6 
metus pensijų komisijai parūpo 
patikrinti ar tie pensininkai — 
apie 20 — tebėra gyvi ir ar siun
čiami čekiai juos pasiekia. Buvo 
kreiptasi Maskvoje prašant, kad 
būtų leista Kanados atstovybės 
nariui aplankyti pensininkus. 
Kremlius Į pirmąjį prašymą vi
sai neatsakė, Į pakartotą kreipi
mąsi atsakė neigiamai. Pensijų 
komisija tada sustabdė pensijų 
išmokėjimą. Po ilgokų deiybų so
vietai pagaliau sutiko leisti ap
lankyti pensininkus. Kanados at-

vėliau juos pasiimdavę giminės. 
Iš 20 pensininkų beliko 9, ku
riems pensija tebėra siunčiama, 
kiti jau mirę.

Stipendijų planas britų Bend
ruomenės kraštų studentams bus 
pradėtas vykdyti 1960 mokslo 
metų pradžioje — pareiškė prem
jeras J. DiefenbaAeris. Sis planas 
buvo priimtas ūkinėj britų kon
ferencijoj, Įvykusioj Montrėalyje 
praėjusiais metais. Pagal jį, 1.000 
studentų gaus stipendijas studi
juoti britų kraštų augšt. mokyk
lose. Kanada pasižadėjusi priim
ti 250 tokių studentų.

35 vairuotojai Ontario prov. 
prarado leidimus per pirmuosius 
6 mėn. pagal taškų sistemą. 65 
tūkstančiai jų yra pavojuje ne
tekti leidimų" prieš 2 metų ter
miną, nes yra praradę 3-6 taškus. 
Ontario provincijoj yra 2.217.833 
vairuotojai, turį leidimus; 2.140. 
014 dar neprarado nė vieno taš
ko. Per ši pusmetį išviso įregist
ruota 81.073 nusikaltimai vaira
vimo taisyklėm. '•

Šešis milijonus gyventojų jau 
turi Ontario provincija. Pokari
nis prieauglis padvigubino gyv. 
skaičių. Prieš 14 metų buvo nu
matyta, kad šiuo metu Ontario 
prov. turėsianti tik 4.500.000. gy
ventojų. Imigracija po II D. ka-

Valstybinio himno reikalą 
kėlė prekybininkų sąjungos su
važiavimas Toronte. Jis priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią federa
cinę vyriausybę dekretu paskelb
ti “O Canada” valstybės himnu. 
Taipgi suvažiavimas priminė vy
riausybei seną savo prašymą pri
imti valstybės vėliavą.

20 milijonų dolerių užsakymą 
gavo Hamiltono Canadian West
inghouse bendrovė, kuri gamina 
lėktuvų pabūklams elektroninius 
Įtaisus. Šie Įtaisai reikalingi nau
jajam F-104G Starfighter tipo 
lėktuvams, kurie priimti V. Vo
kietijos, Kanados, Olandijos ir 
Belgijos kaip šiuo metu geriausi 
lėktuvai — greičiausi ir augščiau- 
siai skrendą. Montrealio Cana
dair b-vė gavo užsakymą paga
minti 200 rėmų naujajam lėktu
vui už $91.500.000, o Toronto 
Orenda Engines gavo užsakymą 
pagaminti motorus už $80 mil.

NOBELIO CHEMIJOS 
PREMIJA

paskirta prof. Jaroslav Heyrovs- 
ki Prahoje už išradimą naujo bū
do analizuoti sudėtingas medžia
gas. Fizikos premija teko dviem 
amerikiečiam: italų kilmės dr. E. 
Segre ir dr. O. Chamberlain, dir-

dėl esamos tarptautinės padėties, 
konstatuoja:

1. kad dabartinė Maskvos tai
kos ofenzyva yra paremta sieki
mu išgauti esamo status quo 
tarptautinį pripažinimą, nusta
tant Vakarų ir Rytų pasaulio san
tykius vadinamos koegzistencijos 
pagrindais;

2. kad toks Maskvos siekimų 
paisymas būtų premija agreso
riui, nes esamoji padėtis R.-C. 
Europoje, o kartu ir Lietuvoje, 
yra sukurta Maskvos agresijos 
aktais;

3. kad Maskvos siekimas pa
remti santykius su laisvuoju pa
sauliu vadinamos koegzistencijos 
pagrindais yra paremtas pasaulio 
padalinimu i dvi sferas, kur Mas
kvos sferoje esančioji dalis bū
tų išskirta iš betkurios Vakarų 
laisvojo pasaulio Įtakos, o Vaka
rų sfera būtų palikta atviram 
rungtyniavimui tarp sovietinio 
komunizmo ir laisvojo pasaulio 
ūkinių ir politinių sistemų;

4. kad Lietuvos pavergimas bu
vo Įvykdytas dėl tariamojo koeg
zistencijos sąlygų neįvykdymo iš 
Pabaltijo valstybių pusės, kaip ta
tai atvirai buvo išdėstyta brošiū
roje The Soviet Union, Finland 
and the Baltic States, Sovietų in
formacijos biuro išleistoje 1941 
metais.

VLIKas, turėdamas galvoje 
šiuos šiandienos uždavinius, Įpa-į 
reigoja VLIKo Prezidiumą ir VL 
IKo narius, dalyvaujančius kitų] 
politinių organizacijų veikloje, j 
siekti, kad Lietuvos klausimas i 
būtų Įjungtas i bendrąją II D. ka- į 
ro padarinių likvidavimo proble
mą, nes Lietuvos ir kitų R. ir C. 
Europos pavergtųjų tautų nepri
klausomybės atstatymas yra bū
tina sąlyga taikos, paremtos tei
singumu. Ginklavimosi apriboji
mas pats savaime negali atnešti 
pastovios taikos nepašalinus II 
D. karo padarinių.

VLIKas reiškia pakartotiną įsi
tikinimą, kad lietuvių tauta yra 
suvereninė savo likimo sprendė
ja, ir todėl turi būti dedamos vi
sos pastangos, kad būtų sudalytos 
salveos lietuviu tautai laisvai pa
reikšti savo valią.

Santvkių su lenkais 
reikalu
VLIKas, išklausęs pranešimų

Lietuvos ir Lenkijos nepriklau
somybės atstatymas yra bendras 
šių abiejų tautų reikalas, laiko, 
kad lietuvių ir lenkų laisvinimo 
organizacijų bendradarbiavimas 
šiam tikslui siekti yra palaikyti
nas ir plėstinas.

Jaunimo reikalu
VLIKas, didžiai vertindamas 

lietuviškos jaunuomenės darbus 
Lietuvos laisvinimo reikalu ir jų
jų pastangas kelti Lietuvos ir lie
tuvio vardą, kviečia lietuvišką 
jaunimą dar plačiau įsijungti į 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo kovotojų būrį.

VLIKas paveda VLIKo Prezi
diumui ieškoti būdų ir priemo
nių, kad lietuviško jaunimo, ypač 
studentų organizacijos, būtų 
įtrauktos į politinių problemų, 
sprendimą ir vykdymą.

Politinės konsolidacijos 
reikalu
VLIKas, išklausęs Vilniečių 

Sąjungos pranešimą apie jųjų pa
darytas pastangas politinių "gru
pių konsolidacijai įgyvendinti, 
sveikina šias pastangas ir dar 
kartą pakartoja, kad politinių 
grupių konsolidacijos reikalas 
buvo ir yra VLIKo siekimų die
notvarkėje, ir todėl skatina visas 
grupes ieškoti būdų ir priemonių 
suburti visas gyvąsias pozityvi
nes jėgas pagrindiniam siekimui 
— Lietuvos nepriklausomybei at
statyti.

Sveikinimas sportininkams
Lietuvių sportinio jaunimo pa

sireiškimai ir laimėjimai tarptau
tinėje sporto arenoje yra teigia
mas reiškinys ir tinkama priemo
nė Lietuvai garsinti.

Todėl VLIKas džiaugiasi ir di
džiuojasi lietuvių sportiniu jau
nimu, sveikina jį ir kviečia ateity
je dar veikliau talkinti Lietuvos 
laisvinimo veikloje.

VLIKo PIRMININKAS 
PAKVIESTAS KŪBON
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 

neseniai pasiuntė kartu su JAV 
prieškomunistinės veiklos komi
teto atstovais telegramą Kūbos 
premjerui Fidel Castro, orašy- 
dami jį nepersekioti prieškomu- 
nistinių Kūbos veikėjų; jų tarpe 
esą žymiu Lietuvos draugų. Į te
legramą buvo atsakyta taip pat 
telegrama. Fidel Castro kabine-

dėl santykių su lenkais ir turėda- to vyr. direktorius dr. Juan Ortą 
, , mas galvoje, kad Lietuva ir Len- ia kviečia dr. Trimaką atvykti

bantiems Kalifornijos un-te. i Rija yra tapusia; sovietinio im- i kartu su pulk. Charles Green, jr

sios nuomonės spaudimo. Nors ma sudaryti. Pagrindinio gaminio 
viešai neskelbiama, tačiau maty- —cukraus eksportas 1957 m. da- 
ti, kad Prancūzijai rūpi nukreip- vė $630 mil., 1958 — $556 mil., o 
ti Maskvos akis nuo Alžerijos ir šiais metais tik $425 mil. Ieškant 
palaukti kol JT bus apsvarsčiu- priemonių sudaryti daugiau lėšų 
sios jos klausimą. Ikišiol Maskva buvo įvesta Įvairių suvaržymų, 
reiškė simpatijų Alžerijos suki- dėl kurių užsienio kraštai suma- 
lėliams, tačiau pagalbos nesiuntė 
ir jų vyriausybės nepripažino. Tai 
padarė betgi Kinija, ir De Gaul 
le norėtų išvengti pastarosios 
spaudimo Kremliui bei visam ko
munistiniam blokui atvirai remti 
Alžerijos sukilėlius. Chruščiovas 
.pąsižadši^^Ss^ž^-BraDcūri j ą-;
1960 m. pirmąjį ketvirti. KoTkas 
jis savo agresyvumą sulėtino ir 
paskutinėj savo kalboj augšč. so
vieto posėdyje kalbėjo apie tai
kingą sugyvenimą, abipuses nuo
laidas, nors Vakaruose tebesą 
priešinimosi Sov. Sąjungai. 

Fidel Castro puola 
Castro vyrų revoliucija po 10 j 

mėn 1

žino savo importą iš Kūbos.
Indijos Nehru ginasi 

Vietinio pobūdžio susirėmimai 
tarp Kinijos ir Indijos kaikuriose 
pasienio vietovėse dėl jų terito
rinės priklausomybės ima Įkaitin
ti Indiios ^į^męnę. JPn^žuvimo.

dėjo demonstracijos, reikalaujan
čios premjerą Nehru pasitraukti. 
Ypač veiklūs pasirodė studentai 
ir spauda. Sujaudinta visuomenė 
ėmė reikalauti imtis griežtesnių 
priemonių: “Nehru, pabuski!”".

! Pastarasis betgi nesijaudina ir pa- 
i reiškė, kad “drąsiųjų" kalbos, 

didaus'Salin- 
krizėn. Žymūs jo sąjūdžio vadai aos tik pabloginti padėti Esą In- 
vienas po kito pasitraukė arba Ii- ^.11OS re.kalaujantl ginti

i

ko atstumti, netgi suimti. Vieni 
jų kaltina Castro už leidimą Įsi
galėti valdžioje komunistiniam 
gaivalui, kiti — už nesilaikymą 
revoliucijos pažadų bei nedary
mą reformų, treti — už suplanuo
tų reformų griežtumą. Prasidėjo 
sąjūdis prieš Castro valdžią, ku
ris pradėjo atsišaukimais iš lėktu
vų' “bombarduoti” Havaną — 
Kūbos sostinę. F. Castro griebė
si griežtų priemonių: sušaukė 
250.000 minią ir jos akivaizdoje 
bei jai pritariant savo kalboje 
puolė JAV už leidimą pakilti lėk-

sienas, tačiau dabartiniai nesusi
pratimai nesukelsią karo.

Islandijos rinkimuose
i naują seimą daugumos negavo 
nė viena partija. Salą vėl valdys, 
greičiausiai, sudėtinė socialde
mokratų ir nepriklausomųjų vy
riausybė. Iš 60 atstovų nepriklau
somieji gavo 24, soc. demokratai 
— 9, pažangininkai — 17, komu
nistai — 10. Laimėjo: nepriklau
somieji 4 naujus atstovus, soc. 
dem. — 3, komunistai — 3; kitos 
partijos jų neteko ir tai dėl vi
daus politikos klausimų.

Du Lietuvos kunigai Romon
partijos patikimus narius, o stu
dijoms niekam neleidžiama. Dvie
jų kunigų išleidimas Romon bet
gi nereiškia sovietinio spaudimo 
sušvelnėjimo Lietuvoje. Iš ten 
gaunamomis žiniomis, pastaruoju 
laiku propaganda prieš kunigus 
gerokai sustiprinta. Jon įtraukti 
kunigystę mėtusieji ir verčiami 
nuolat kartoti savo “išpažintis” 
bei savo “laimę” komunistinėj 
santvarkoj. Ypač puolami senes
nės kartos kunigai. Matyt, sovie
tai tikisi, kad jaunosios kartos 
kunigai bus palankesni sovietinei 
santvarkai.

“Darbininko” gautomis žinio
mis iš Lietuvos, sovietinė valdžia 
davusi leidimą dviem jauniem 
kunigam vykti Romon teologijos 
studijom. Esą visi dokumentai su
tvarkyti, tik dar laukiama Itali
jos vizos. Jei tai tiesa, tenka toki 
užsimojimą tik sveikinti. Tai bū
tu pirmas okupuotos Lietuvos ku
nigų pasirodymas Vakaruose.. 
Lenkijos komunistinė valdžia jau 
žymiai seniau leido teologijos stu
dentams studijuoti Romoie. Iš 
Lietuvos vis buvo bijoma išleisti 
žmones i Vakarus, išskyrus kom-

Maskva Vokietijos klausimu 
turinti naujq planą

kitoms vyriausybėms įrodyti, kad 
mes ir neišsprendus nusiginklav’ 
mo klausimo esame pasiryžę iš 
spręsti Vokietijos sujungimo ir 
Berlyno klausimus”.

Tai buvo pasakyta prieš pa* 
Chruščiovo kelionę į JAV. Vo
kiečių politiniuose sluogsniuosc 
laikoma, kad tokis pareiškimas 
reiškia pakeitimą Maskvos tezės 
kad Vokietijos suvienijimo klau 
simas esąs pačių abiejų Vokieti
jų reikalas.

žurnalistu konferencijoje pre
zidentas Eisenhoweris po pasi- 

sį vieton važiavęs į Pan-Ameri- kalbėjimo su Chruščiovu taip oat 
kos konferenciją buvo nuvykęs į i davė suprasti, kad Vokietijos 
Santiago, kur kalbėjo viešame ko- ? problemos sprendime atsiradę 
munistu mitinge, šis ir daugel ki- kaikas naujo, nors arčiau ta api- 
tu panašiu faktų kelia pagrįstą j brėžti atsisakė ir nesileido išpro- 
klausimą kurlink su 
Fidel Castro žmonės.

Vakarų Vokietijos parlamenta
rai lankęsi Maskvoje ir tarp kit
ko kalbėjęsi su Sovietų Sąjungos 
užsienių r. ministeriu V. Zorinu 
gavę Įspūdžio, kad Maskva esan
ti pasiruošusi Vokietijos proble
mai išspręsti pasiūlyti naują pla
ną. Zorinas jiems pasakęs: “Mes 
norime vokiečių tautai ir visoms

i Kubą ir įsitikinti, kad Fidel 
Castro vyriausybė nesanti komu
nistinė. •' .

Nepaisant šio tvirtinimo, Kū
bos švietimo min. praeitą mėne-

besparnį
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ŠALPOS VAJUS
, Įvairūs vajai mūsų gyvenime paryškinti, kad kartais nekiltų 

nenaujiena. BėtJudens metu ypa- nepagrįsto įtarimo.
• • y. Y _ •   • _ ___ X   •   _ _   • X   O

jus. Pinigų verbavimas šalpai 
kaikur jau prasidėjęs, kitur gal 
tam darbui tik ruošiamasi. Spalio 
ir lapkričio mėnesiai, kaip tradi
cija, yra pasidarę labdarybės mė
nesiais, todėl Šalpos Fondas pri-

tų lieutviškos šalpos reikalų. Vi-

Visų pirma didžiausioji dalis, 
apie tris ketvirčius, visų sumų 
atitenka tiems, kuriems pagalba 
būtiniausia, būtent seneliams, 
chroniškiems ligoniams, invali
dams ir daugiavaikėms motinoms,

.mena, kad visuomenė nepamirš- kurių šiuo metu prislpitoma virš 
*~ ■ 1.000. Jie, tiesa, daugumoje gau

sas šalpos veikimas susiveda į na iš vietos įstaigų socialinį aprū- 
vieną trumpą žodį — DUOTI, pinimą, bet mes visi žinome, kaip

1.000. Jie, tiesa, daugumoje gau-

BOLŠEVIKINI HNPMMM BREKIHK PftRTLZAMBS TORONTO
AT6KRENDA ANTROJI 
GRUPĖ
Kaip jau buvo sakyta, antrąją 

parašiutininkų grupę sudarė tik 
du vyrai — Julius Butėnas ir Jo
nas Kukauskas. Jie nuril 
matytame rajone netoli Kazlų 
Rūdos 1951 m. balandžio 19 d. 
rytą brėkštant.

Pasakojimas apie juos prade
damas kaimiškos idilijos vaizdu. 
Ankstyvą pavasario rytą du kol
ūkiečiai — Jurgis ir Vincas, ku
rių nei pavardės, nei kaimas ne
paminimi, vyksta į Kazlų Rūdą 
— Jurgis atsiimti partijos kandi
dato bilieto, o Vincas į turgų. Jie 
išgirsta lėktuvą, pamato nusilei
džiančius tris parašiutus, o ant 
kelio randa pirštinę ir šalmą. Jų 
būta tokių gudrių, kad šalme jie 
(dar tamsoje) išskaitę “Made in 
USA”, tad Kazlų Rūdoje nusku

(Tęsinys iš praeito nx.) s, nes

me pasikalbėjime įterpiamas jo 
posaKis, jog jis neinąs į kolūkį 
Oėl to, Kad kaip miško darbinin- 

leido nu- uždirbąs.
Viršaitis apie Skirmantą* t.y. 

Lukšą ir jo draugus nežinojęs 
nieko, bet jis juos nuvedęs į slėp
tuvę miške ir pažadėjęs suvesti 
su “vienu iŠ mūsiškių”. Pakol kas 
jis kasdien atnešdavęs jiems 
maisto. O slėptuvė buvusi drėg
na ir apleista, matyt, ilgai nenau: 
Uotą. Pagaliau vieną dieną Viržti 
tis į slėptuvę atvedęs Beržą ir 
Širvį. Kadangi Širvys su naujai
siais SVeČiaiS bUVO

Lukša gyvenąs, jis nefi 
nuo žiemos su juo ties 
šio neturėjęs. Be abejonės, neži
nojo to nė Aitvaras, kurio Lukša 
nei nepažino.

Čekistų viršininkas pulk. Simo* 
BtKtf majorui Drąsefcų pavedęs 
ištirti ar tikrai Beržę slėptuvėje 
yra Butėnas su Kukausku ir juos 
suimti gyvus .Kap. Stoškui pave
dęs įrengti pasalas sučiupti grįž
tančiam Beržui, o gal ir Lukšai, 
jei tas su juo kartu ateitų.

Tą pačią naktį Beržas nebetoli 
savo slėptuvės, tačiau, atrodo, ne 
taip jau arti, kad joje būtų girdi
mi šūviai, užėjo ant stribų pasa
los. Stačiai ant jo pečių iš medžio

Toronto liet. Carito 
rudens parengimas įvyks lapkri
čio 21 d. šv. Jono Kr. par. salėje. 
Parengimo metu numatoma su
vaidinti nuotaikingą komediją. 
Caritas ponios rengiasi paruošti 
puikų bufetą. Advento metu pa- 
Kviesus Detroito teatras su vai-

Prel. J. Balkonas

bet

Duoti reikia \ apčiuopiamai, nes 
žodžiu tuščio pilvo nėpąmaitinri. 
Teko ne vieną kartą konstatuoti, 
kad mūsoji visuomenė nėra kur
čia prašančiojo šauksmui. Duoda
ma ir tai nešykščiai, žnes! iš 'Jtūfr 
būtų surenkami jr kasmet pa
siunčiami į Europą tie tūkstan
čiai dolerių vargui sušvelninti. 
Yra tačiau pagrįstos baimės, kad 
laikui bėgant aukos gali pradėti 
mažėti, kai tuo tarpu šelpiamųjų 
padėtis negerėja. Ji iš viso gerėti 
negali, nes mūsų šelpiamieji yra 
visiškai nedarbingi ir tokiais pa
siliks visą amžių. Yra mūsų tarpe 
tikrai kilnių asmenybių, kurie be 
raginimo patys atneša savo duok
lę, tokie užsitarnauja gilios pa
garbos. Darant vajų pavieniais 
aukotojais tačiau remtis negali
me, nes iš to būtų permenki re
zultatai. Todėl kreipiamės į visus 
geros valios tautiečius, kad masi
niai aukotų, kad iš to susidarytų 
apčiuopiamesnės sumos. Būdami 
šio krašto piliečiais, daugelis iš 
mūsų aukoja taip vadinamam 
Raudonosios Plunksnos Fondui,

iš to žmogus gali pragyventi. Kaip 
sakoma, perdaug, kad badų nu
mirtų, bet permaža, kad užtektų 
pragyventi. Susidariusią spragą 
stengiasi užpildyti .Įvairios Labda
ringos organizacijos. Jų tarpe, sa
koma, kad ir svetimtaučiai pasiū
lo lietuviams. Nemalonu būtų iš
girsti, kad pvz. lietuviai seneliai 
su pavydu žiūrėtų į kitataučius, 
kurie gauna iš savųjų daugiau. 
Čia būtų nelyginant mūsų tauti
nės savigarbos pažeidimas. Kai- 
kurie aukų davėjai patys nurodo, 
kam jie pinigą skiria. Tuo atve
ju, jei nurodoma pvz. Suvalkų 
trikampio lietuviams arba Sibiro 
tremtiniams, arba šiaip kuriam 
specifiniam tikslui, ŠF pilnai iš
pildo aukotojų valią. ŠF kompe
tencijoje yra dar dvi šelpimo sri
tys, būtent Vasario 16 gimnazi
ja ir vargo mokyklos. Jų reika
las daugumai gerai žinomas, to-, 
dėl dalis atplaukiančių aukų vi
suomet atžymėta gimnazijai arba 
vargo mokykloms. Apie ketvirtis 
lėšų atitenka čia paminėtoms mo
kykloms. Duoti joms skaitome

tę bei perduoti radinius, iš ten

strtoų gaudymo mašina.
Kolūkiečių matyti trys nusilei

gyvas.
BUTĖNO MIRTIS IR
IR KUKAUSKO SUĖMIMAS
Butėnas su Kukausku slėptuvė

je pradėję nerimauti, kad nebe
grįžta nei Beržas, nei Širvys su

kimokai miško broliams iš Vaka
rų ir jų daiktų dėžė, kuriai pro
pagandistai pavadinti neranda ki
to vardo, kaip anglišką — kontai- 
neris.

Butėnas su Kukausku suranda 
savo daiktų dėžę ir kitus daiktus

uivę nebegrįžo.
ŠIRVIO SUĖMIMAS IR
BERŽO MIRTIS
i Beržo slėptuvę* kur Širvys 

nuvedė Butėną su Kukausku, ne
trukus atėjo Aitvaras — Beržo 
draugas, kurio grupė stribų buvo

tačiau tatai mūsų nepaliųosuoja gryna labdarybe, nes pinigai sittr 
'nuo pareigos: - s^ti atitmkam^jtiaudojami l^tHrčiū^ięvn ‘vaikų 
auką savajam; lietuviškajam šal- švietimui.- Savaime'suprantama, 
pos Fondui, kuris yra prie mūsų kad tų trupinių, ką Vasario 16 
kūno artimesnis ir daugiau šil- gimnazija gauna iš bendros šal
dantis. Kaip Bendruomenė, taip’pos. jokiu būdu jai nepakaktų. 
Šalpos Fondas, Bendruomenės or- °" 
ganizacijos padalinys, yra nepoli- 
tinis, todėl pašalpas skirstant ne- 1 ' J • • • A • T • • ♦

politinius šelpiamojo ^įsitikini
mus. . >< jr

Kaip plačiai Šalpos
Fondas veikia?
Šalpos Fondas apima visas 

lietuviškas kolonijas Kanado
je. Kur tik yra Bendruomenės 
padalinys, ten šalia jo yra šalpos 
komitetas, arba šalpos Fondo įga
liotinis, kuriam be baimės gali
ma patikėti auką, šalpos pareigū
nai yra visuomenės išrinkti, ide
alistiškai nusiteikę ir sąžiningi 
žmonės. Iki šiol per tiek metų 
nesame turėję mažiausio atsiti
kimo, kad kas iš jų nebūtų atsi
skaitęs, pasisavinęs ar panašiai. 
Taipogi tie asmenys už sugaištą 
laiką ir pareigas einant padary
tas asmeniškas išlaidas jokio at
lyginimo arba kompensacijos ne
gauna. Kiek surenkama, tiek pa
siunčiama kam pinigai priklauso,

- jei neskaityti mažų pašto perlaidų 
išlaidų. Tie faktai visiems yra ži
nomi, bet mes norime juos dar

Su rimtesne pagalba ateina Vasa
rio 16 gimnazijai rėmėjų būre-

nes visa dėžė svėrusi 400 klg. Jie 
dėžėje buvusius daiktus toliau 
nuo kelio į mišką nunešę dalimis. 
Iškasę duobę jiems suslėpti, kuri 
pasirodžiusi per maža, tad vieną 
radijo aparatūrą paslėpę po eglai
tėm. Su savim jie pasiėmę tik da
lį daiktų, valgio bei vieną radijo 
siųstuvą ir nuskubėję miško gilu
mom kad nebūtų užklupti. Istik- 
rųjų jie dar netoli tebuvę nuėję, 
kai išgirdę žmonių balsus. Kad iš
spruktų nuo persekiotojų, jie 
pradėję bėgti per patvinusius 
raistus. Tada. Kukauskas pametęs 
siųstuvo kvarcus. Dėl to tai jie 
jau niekad negalėję siųstuvu pa
sinaudoti ir susisiekti su pasauliu.

Propagandistai plačiai pasako
ja jų keliones, būgštavimus, esą, 
nusivylimą bei apmaudą. Pagal 
žemėlapį susiorientavę, jie pasu
kę šunkarių link ir aštuntą kla
jonių dieną pasiekę Lekėčių-Griš-

kinta. Širvys su Aitvaru, pahfcę 
svečius vienus, išėję kažkokių už
davinių vykdyti. Esą, tąda jie iš 
Kauno miškų karininko Norkaus 
atėmę 4.752 rublius, skirtus ap
mokėti Serapinų kaimo miško 
darbininkams už darbą,, paskiau 
užėję Į Būdviečių kaimą, kur iš 
Kupstaičio išrinešę radijo apara-

Jau iš

tauta

kovos

bai, kurių Kanadoje priskaitoma kobūdžio vieškelį. Per tą laiką jie 
kybinms!in}lLv Jie rpęrnavdtewę gimnazijai

virš $3.000. Ryšium su šalpos va
jumi norime priminti rėmėjų bū
reliams, kad ir jiems laikas po 
vasaros malonumų stipriau su
krusti. Gimnazijoje mokslas vyks
ta pilnu tempu, pilnu tempu pra
dėjo plaukti ir sąskaitos, kurias 
padėkime apmokėti.

KLB Šalpos Fondas?

niekur nebuvę,užsukę, neužsukę 
ir į šunkarius, nes ten;išgirdę 
kažkokių balsų. (Kelionė, tenka 
spėti, yra atpasakota pagal vėliau 
suimto Kukausko parodymus).

Pagaliau jie pasiekę savo ieš
komąją sodybą pamiškėje, kur 
gyvenęs seniokas Viršaitis. Kur ta 
sodyba, ar Viršaitis turėjo kokią 
šeimą, nepaaiškinama. Tik viena-

nė gamyba!), tad jį palikę kitame 
kaime, iš šeimininko pasiimdami 
batus. Tas žmogus jiems išėjus 
tuojaus šokęs ant arklio ir pasi
leidęs į Šakius pas emgebistus. 
Ar tai čekistai bei stribai iš Ša
kių atskubėjo, ar kaip kitaip at
sitiko, bet kai jie grįžo prie Ber
žo slėptuvės, kur buvo palikti Bu
tėnas su Kukausku, jie užėjo ant 
jų laukiančių stribų.

Prieš pasiekiant slėptuvę Šir
vys pasiūlęs nueiti prie ten pat 
pakalnėje buvusio upelio atsiger-

| • ’ • ___ » > • -

Butėnas pradėjęs įtarti, 
?alis net išduoti. Kaip tik

Banderos mirtis tebėra paslaptis
Ukrainiečių nacionalistų 

das Bandera, kaip jau buvo “TŽ” 
pranešta, žuvo Muerichene spaįjp 
15 d. .labai neaiškiomis aplinky
bėmis. Kaip jau daug kartų pul
tas Maskvos ir jų agentų, jis pa
prastai vienas niekur nesirodyda
vo, bet tą dieną iš savo laikraščio 
redakcijos pietų parvyko vienas. 
Įeinančio jo niekas nematė, tik 
pirmajame augšte gyvenusi šei
ma ant laiptų išgirdo riksmą ir 
kažkokį triukšmą, o išbėgę pama-

įvairus siuntiniai
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

nuo 10% iki 40%. <v 
* ‘ % V

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinta vaistų katalogą Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS. SIUVA

MAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Sinnčiame AD A D A ČTI1 Jūsų sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir v K. V r AA5 I v rius siuntinius. / ' »

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

’ Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžia
gas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

' Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

UETUV1V ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINIS IŠTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3698
SKYRIAI* *

Its Cannon St. E3 Hamilton, ~OnL Tel. >A. 8-6686. Ponia V. JnraHis. 
H Dooglas St.. Sadburv, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeviėienė. 
1782 Whiteball Drive, London, Ont. Tel. GL. 14821. Ponas K. Kudnkis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.

ti.J is ėjęs pirųaas, o Aitvaras iš 
paskos. Širvys ’staiga atsidūręs 
prieš dviejų stribų automatų 
vamzdžius ir išgirdęs: “Nei iš vie
tos!”. Aitvaras, tada iš užpakalio 
paleidęs seriją šūvių, o stribai 
taip pat. Širvys kritęs sužeistas ir 
taip patekęs į stribų rankas. Ait
varas pasileidęs per mišką bėgti, 
o jam iš paskui tratėję stribų au
tomatų šūviai.

Vejamas Aitvaras dar atsigrįž
damas atsišaudęs. Taip jis sugai
šęs ir tokiuo vienu momentu iš 
krūmų ant jo iššokęs vienas stri
bas. Taip jis buvęs suimtas. Jis 
išdavęs Beržo slaptažodį. Kas su 
juo toliau atsitiko, koks buvo jo 
tikrasis vardas bei pavardė ir iš: 
kur jis buvo kilęs, iš propagan
distų rašinio nepaaiški. Galimas 
dalykas, kad čekistai to iš jo ir 
neišgavo. šiaip jie paskelbė vi
sus, kurie tik į jų rankas pateko.

Kadangi jis Kazlų Rūdos apy
linkėje buvo naujas žmogus ir jį 
čia mažai kas tepažino, tai čekis
tų generolas vėliau įsakė paleisti 
jo vardu veikti Į mišką vieną če
kistą — vyr. Įeit. Karaliūną. Jam 
buvo pavesta Beržo slėptuvėje 
laukti Lukšos ar jo pasiuntinių.

Kiek laiko buvo praėję nuo tos 
dienos, kai Širvys nuvedė Butėną 
su Kukausku į Beržo slėptuve ir 
kai po išėjimo į Šakių apylinkes 
grįždami pateko i spąstus, iš pro
pagandistų rašinio nepaaiškėja, 
lygiai nepaaiškėja ar jie buvo už
klupti jau prie pat slėptuvės, ar 
jie pvz. girdėjo susišaudymą, bet 

l pasakoma, kad tą pačią naktį Ber- 
r... _į- 

vesti pas jį Širvį, ir taip pat užli
po ant pasalų. Atrodo, kad čekis
tams iš pradžių vieta dar nebuvo 
žinoma ir ją bus sužinoję gal iš 
Širvio ar iš Aitvaro.

Širvys pateko į čekistų rankas, 
atrodo, dienos metu. Tuojaus nu
vežtas į Kauną, matyt, žiauriai

tė Banderą nugriuvusį kniūbsčią 
ir kraujo klane. Kraujas tekėjo 
iš burnos, nosies ir ausų.‘Iš tre
čio augšto atbėgo jo žmona, tuo
jau buvo iššaukta greitoji pagal
ba, bet jis mirė pakeliui į ligoni
nę ant žmonos rankų. Ekspertiza 
nustatė, kad mirė nūo cianokali- 
jaus nuodų.

Kad jis būtų pats jų priėmęs, 
niekas to neprileidžia. Laisvojo 
pasaulio ukrainiečių spauda ne
abejodama dėl jo mirties kaltina 
komunistus, nes jis buvo labiau
siai puolamas Maskvos, netik dėl 
dabartinės veiklos, bet i rdėl 1941 
m. jo vadovauto Ukrainos sukili
mo prieš sovietus. Tuo tarpu Ry
tų Vokietijos radijas ir spauda, 
taip pat neprileisdami savižudy
bės, dėl jo mirties kaltina nacistų 
vokiečių likučius, nes jis, mat, 
perdaug žinojęs apie nacių dar
bus Ukrainoje karo metu. Esą, 
jo mirtimi buvęs suinteresuotas 
dabartinis Adenauerio kabineto 
pabėgėlių reikalų ministeris 
Oberlaender, prieškarinis Kara- a__  ___ _________
liaučiaus un-to profesorius, karo Į zas grįžo, Lukšos siunčiamas nu 
metu su nacistiška misija veikęs —— -1 -----
Lenkijoje ir Ukrainoje ir, esą, 
vadovavęs vadinamų “Nachti- 
gall” ukrainiečių batalijonų veiks 
mams. Oberlaenderis, esą bijo
jęs, kad Bandera perdaug neiš
plepėtų. Tuo tarpu iš Oberlaende- 
rio ministerijos buvo paskelbta, 
kad Bandera pats pasiūlęs liudyti 
Oberlaenderio naudai.

Tai propagandinės dvikovos.
Paskutiniausiomis žiniomis iš 

Muencheno, vokiečių policija pa
skelbė, kad pasirodė užnuodyti 
buvę obuoliai, kurių Bandera nu
sipirko krautuvėje netoli savo gy
venamos vietos. Toliau aiškina
ma, kaip jie buvo užnuodyti ir 
kieno.

tuo momentu viršuje pasigirdęs 
motoro ūžimas ir žmonių žings
niai, bei rėkavimai. Tai čekistas 
maj. Drąseika su būriu stribų at
vyko įvykdyti įsakymą ištirti ar 
tikrai Beržo slėptuvėje yra Bu
tėnas su Kukausku ir nustatyti 
planą, kaip juos sugauti. Kad par
tizanai nesuprastų, jog jų slėp
tuvė jau išaiškinta ir jų tykoja- 
ma, Drąseika su stribais atvykę 
persirengę darbininkais, tarytum 
pasikrauti malkų. Matyt, slėptuvė 
buvo prie malkų- sandėlio ar net 
po jų krūva.

Betgi šį kartą jų niekas neste
bėjo, o Būtėnas su Kukausku nu
sprendę, kad tai jau užpuolimas. 
Kukauskas su automatu tuojaus 
šokęs prie angos. Kadangi tai įvy
kę tuč tuojau po jų ginčo, tai Bu
tėnas pagalvojęs, kad tas norįs 
pasiduoti. “Stok!” — jis surikęs 
ir priartėjęs su atkištu pistoletu. 
Kukauskas kritęs ant grindų, tad 
Butėno šūvis jo nepalietęs. Tada 
Butėnas atplėšęs marškinių apy
kaklę, perkandęs jos kraštelyje 
buvusią įsiūtą stiklinę ampulę ir 
sukritęs mirties agonijoje.

Šitokį variantą propagandistai 
pateikia apie Juliaus Butėno mir
tį, Visame pasakojime yra daug 
nelogiškumų, tačiau nūdien pa
tikrinti to negalima. Gal būt, ka
da nors Kukauskas galės kalbėti 
laisvai ,tada galės jis papasakoti 
ir kaip ištikrųjų žuvo tas didelis 
idealistas ir pasišventėlis kovo
tojas dėl savo krašto laisvės.

Kukauskas pats išėjęs iš slėp
tuvės ir pasidavęs “darbinin
kams”. Jis tuojau buvęs nuvežtas 
į Kauną pas pulk. Simonaiti. Kas 
ten įvykę, sunku dabar spėti. Pa
sak propagandistų, pasikalbėjęs 
su juo, Simonaitis tuojau nu
sprendęs, kad tai suklaidintas 
jaunuolis, kad 
jo akis ir pasi 
gelbėtų likviduoti, pasak jų “ban
ditų” veiklą, šitą uždavinį Simo
naitis pavedęs atlikti jo šugavė- 
jui Drąseikai.

(Bus daugiau)

Plėšikas 
praeitą ketvirtadienį 8 v.v. buvo 
įsibrovęs per namo užpakalinį 
langą į pp. Petraičių butą. Buvo 
jau pasigrobęs auksinį laikrodį, 
auksines ir sidabrines monetas ir 
beišeinąs iš namo, kai susitiko 
šeimininką. Plėšikas patamsy p. 
Petraičiui du kartus smogė į gal
vą geležiniu įrankiu. Susigrūmus 
plėšikas buvo įveiktas ir atiduo
tas policijai. Jie abu buvo nuvež
ti į ligoninę. A. Petraitis gavo 4 
skyles galvoje ir dar smūgį į kak- 

Į tą su kišenine lempute. Piktada
rys esąs ne iš Toronto, Policijos 
žiniomis jo esama ir daugiau pa
našių piktadąrybių padarytą.

Kanados jaunimo knygos savai
tė paskirta lapkričio 15-22 d. Ta 
proga nuo lapkričio 16 d. iki Ka
lėdų ruošiama jaunimo knygų pa
roda 40 St. George St.

The International Institute of 
Metropolitan Toronto, 709 Col
lege St., Cabaret Room patalpo
je, Junior League of Toronto 
šį penktadienį, lapkr. 6, 8.15 v.v., 
ruošia parodą “Vertinga ir ma
dinga”. Bus išparduodami vertin
gi* suaugusių ir vaikų drabužiai. 
Bus taip pat vaišės ir muzika. Įė
jimas 50 c.

International Institute of 
Metropolitan Toronto 

pereitą ketvirtadienį suruošė 
spaudos konferenciją savo nau
josiose patalpose — 709 College 
St. Spaudos atstovai buvo supa
žindinti su naujomis patalpomis 
ir instituto veikla. Patalpos tik
rai erdvesnės už buvusias 415 
Jarvis St., nors dar neatremon
tuotos ir neapstatytos naujais 
baldais. Apstatymą yra pasiėmu
si viena danų baldų firma. Insti
tutas rūpinasi padėti ateiviams 
greičiau įsijungti į Kanados gy
venimą ruošdamas įvairiausius 
kursus bei pramogas. Turi taip 
pat salę išnuomoti.

- Padėka'-
Toomto skautų vardu nuoširdžiai 

dėkojame Tėvams Pranciškonams už 
leidimą pasinaudoti patalpomis Ini- 
tium semestri vakarui.

KL Studentų Sąj. Toronto sk. v-ba.

dimą esą atverti 
ti to, kad jis pa-

kausku laukią Lukšos. Kur pats

Važia vinto mokykla
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50 
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS! 
Viskas turi būti išparduota,

mečio minėjime dalyvauti nega
lės, su sveikinimais prisiuntė ir 
$10 dovaną. Nuoširdus ačiū!

Serga
šv. Mykolo ligoninėje po ope

racijos sveiksta Elena Dransei- 
kienė.

šiemet 13 d.
21 d., kaip 

kasmet, parodos aikščių Colise
um patalpose, kurios po vienu 
stogu jungia 26 akrus ploto. Iš
statyti bus visokie žemės ūkio 
gaminiai bei padargai ir gyvu
liai — apie 3.900 galvijų, 1.300 
arklių, 700 kiaulių, 1.000 avių, 
5.000 naminių paukščių, javų, 
daržovių, vaisių, ypatingai daug 
gėlių, tropinių žuvų ir kt. da
lykų.

Kaip kasmet bus arklių sportas, 
dalyvaujant garsiausioms šiaurės 
ir Pietų Amerikos kraštų jojikų 
grupėms, Kanados raitosios po
licijos ritminiai užjojimai ir t.t. 
ir t.t. Arklių sporto laimėtojams 
be trofėjų bus išdalinta dar 
$148.000 premijų.

Atidaryta ir sekmadieniais
Visiems gerai žinoma J. Ber- 

žinsko krautuvė — 1212 Dundas 
St. W. — dabar bus atidaryta ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. dienos 
iki 6 vai. vak.

Turint daugiau laisvo laiko sek
madieniais, kviečiama apsilanky
ti ir apsirūpinti lietuviška spau
da, įvairiais dovanoms tinkamais 
dalykais, gintaro ir kitais lietu
viškais dirbiniais.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Tarpute ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londonq, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas s 

VYTAUTAS'AUŠROTAS . 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visu' 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE 5-0527

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B,

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

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite f-MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Laiko ilgiau negu kitos

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

f a kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUSKEVICIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1661

Angliška vflnonėEM^iaga eilutėms ir apsiaustams, 
šilkas, nytonas, n^dvilnė, rayon. įvairiausios me*

čy'į’l ^0021
DIAMOND TEXTILES, 790 Dundas W.

RESTORANAS
RŪTA

M0M

Kokiu tik rūšių jūs panorėsi-

JINIŲ yra įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin* 
giausias pirkinys už šią kainą.

WS1G-4GAUSOS NUO 1888 METŲ



BALFo šalpa į anapus
“Lietuviškuosiuose apmąsty

muose“ p. A. šaižius (“TŽ” 43 nr.) 
rašo, kad BALFo reikalų vedėjas 
į klausimą ‘Ar bandė Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondas 
rasti būdų šelpti vargstančius tė
vynėje .atsakė, kad nieko tuo rei
kalu nebuvo daryta”.

Nežinau kas čia kaltas, kad ra
šoma ne tai, kas buvo sakoma ir 
BALFo buvo ir tebėra daroma.

Pirmieji BALFo mėginimai 
šelpti vargstančius tėvynėje bu
vo pradėti dar 1945 m., pasiun- 
čiant specialią BALFo šalpos 
siuntą laivu į Lietuvą. Cituoju 
Centro V-bos protokolo iš 1945 
m. sausio 22 d. išrašą (vertimas iš 
anglų kalbos): “Kadangi JAV Ka
ro Fondas paskyrė $20.500 su
pirkti vaisaus Lietuvai ir kadangi 
vaistai jau nupirkti, kadangi JA 
V-bių Raudonasis Kryžius atsisa
kė mūsų (BALFo) gėrybes nuga
benti į Lietuvą... o Rusų Karo 
Fandas sutiko gėrybes pervežti ir 
garantavo jų paskirstymą žmo
nėms Lietuvoje, kadangi nėra ki
to būoo pasiekti Lietuvą, todėl 
nutaria supirktus vaisius ir dalį 
surinktų rūbų siųsti per Rusų 
Karo Fondą (Rusian War Relifj 
reikalaujant, kad ši organizacija 
gerybes paskirstyti civiliams 
Lietuvoje be jokios diskriminaci
jos”. Tačiau tos išsiųstos gėry
bės “dingo kaip į vandenį”. Mė
ginimas patikrinti, kas atsitiko su 
siunta už $20.500 ir suorganizuoti 
BALFo šalpą Lietuvoje liko be 
jokių pasekmių.

Ir vėliau nuolat buvo mėgina
ma “laužti” geležinę sieną. Dar 
šiais, 1959 m., BALFas mėgino 
Sovietų Sąjungos ambasadoje 
Vašingtone išgauti lengvatas lie
tuvių siuntoms į anapus. Nieko 
nelaimėta.

Tačiau, kai tik mirė Stalinas, 
ir šioks toks ryšys su lietuviais 
vergijoje atsirado, BALFas tuoj 
pat iš Šveicarijos, Anglijos ir 
Vokietijos pradėjo siųsti indivi
dualią pagalbą Lietuvos kanki
niams, Sibire, Leituvoje, Lenki
joje.

Iki šiol BALFas išsiuntė i ana
pus tūkstančius siuntinių. Pra- 

Lietuviškos bėdos Čikagoje
Mes didžiuojamės, kad lietu-Į buvo pastatyti vasarinės mokyk-

los berniukams pastatai, Šiluvos 
vardo koplyčia. Lietuviai salezie
čiai šaukė, prašė aukų visiems 
šiems tikslams. Dėsnio ji Čikagos 
lietuviškoji visuomenė rėmė gra
žų užsimojimą, o štai paskutinėm 
žiniom visus lietuvius saleziečius 
kunigus iškėlė ir perėmė valdyti 
italai bei lenkai. Visa bėda, kad 
Čikagos vadovybėje įvyko pasi
keitimų ir naujasis vadovas tokį 
žygį padarė. Dabar lietuviškoji 
visuomenė yra kviečiama- rašyti 
protesto prašymus šiuo adresu: 
Very Rev. Renato Zigiotti, Via 
Maria Ausiliatrice, 32, Torino, 
Italy, anglų kalba. Rašykime ir 
dėkime pastangų, kad saleziečių 
vadovybė klausimą persvarstytų 
ir Šiluvos vietovė Cedar Lake bū
tų grąžinama liet, reikalams.

Sujaudino taip pat daugelį Mar
quette Park lietuvių parapijos 
vargonininko, kuris dažniai šiurkš

viškoji Čikaga, tai yra antra lais
vame pasaulyje lietuvių sostinė. 
Daug čia vyksta įvairių koncertų, 

'suvažižvimųYšnhthi lieta viškų or
ganizacijų, įstaigų ir lietuviški 
stipriausi du dienraščiai, dvi kas
dieninės radijo programos lietu
viškos muzikos ir įvairių informa
cijų. Tikrai yra kuo pasididžiuoti, 
kad čia ir religinis gyvenimas yra 
sparčiai plečiamas. Išdygo Tėvų 
Marijonų vienuolynas, su “Drau
go” spaustuve, Tėvų jėzuitų Jau-, 
nimo Centro rūmai ir vienuoly
nas. Marquette Park lietuvių 
bažnyčia, Roselende ir West Pul- 
mane taip pat puikios šventovės. 
Tai daugiausia lietuvių vadovų 
bei komitetų, visuomenės pastan
gom ir lėšom.

Bet netikėta žinia visus sujau
dino, kada prieš tris metus, kun. 
Sabaliausko pastangomis ir gera
širdžių saleziečių rėmėjų dėka

THE

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl:

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas.savo klijentams

COMPANY LIMITED

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

Nauja Lietuviška Valykla

LenarcTs Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
Tel. LE. 6-5037

LIETUVIS STOGADENGYS

Tol. HO. 6-8252.

C. SWKNKAS

gus, taip pat deda skardines rines. 

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

973 Bloor St. West.
(priež Ukrainska Knyha siuntinių b-vę).

Didelis pasirinkimas medžiagų vyr., mot. ir vaikižkiems rūbams, siuntiniams i 
tėvynę, ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI!
Įsigvkite antruosius aliumininius langus ir sutaupykite iki 30% 
kurn> ^Geriausio aliuminiaus langai — sąžiningas patarnavimas. 
DėMnformaeijų skambinkite JONAS KILOTAITIS—HO. 3-9904.

Vaistai Lietuvon !
IŠGELBtKITĘ GYVYBES^ PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

■' Raiykit*,, telcionuokite or oWįfcite pot IfRlW'S'

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., Owngfoo Itompet (prMt Wirt#
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Buvo metas, kad komunistai 
vadovavo Kanados darbininkijai. 
Savo viršūnę jie buvo pasiekę 
apie 1948 m., kai visoj eilėj uni-

džioje (1956-57 m.) į Sibirą, vė
liau Sibiro tremtiniams grįžu- 
siems į Lietuvą ir Lenkijon. Vien 
1959 m. per 9 mėnesius nusiųsta 
1.315 siuntų į Lietuvą, 83 į Si
birą (tiek tebuvo prašymų) ir, 1. 
408 į Lenkiją.

1958-1959 BALGo biudžetinių 
metų apyskaitose tų siuntų į ana
pus apmokėjimui išleista virš $70 
tūkstančių. BALFo reikalų vedė
jas tuos reikalus puikiai žino, nes 
Kasdien tas siuntas tvarko. Va, 
vien per šio spalio mėnesio 15 
darbo dienų pasiųsta 125 siuntos 
vaisių, per 100 dangos — me
džiagų į anapus, tai kaip čia da
bar suprasti, kad BALFo reika
lų vedėjas pasakė: “kad nieko tuo 
reikalu (šelpti vargstančius tėvy
nėje) nebuvo daryta”.

Kun. L. Jankus, kaip BALFo 
reikalų vedėjas vėl nori paryš- 
ximi ką sakė anoj spaudos kon
ferencijoj, kad už pusę milijono 
..olerių, gal ir daugiau, siunčia
ma privatinių siuntų į anapus 
šalia BALFo. Tai girtinos siun
tos giminėms ir draugams. Ta
čiau kaikurios grupės mėgina or- Į 
ganizuoti ir siųsti vien grupiniais 
interesais, tada šalpos darbas Į 
Juplikuojamas ir lėšos gali būti i 
netiksliai naudojamos, nes vieni 
gauna daug, kiti nieko.

Šiuo momentu BALFo reikalų 
vedėjas gali užtikrinti, kad ne
žino nei vieno BALFo atmesto 
prašymo sušelpti Lietuvos kan
kinius, našles ir našlaičius tų 
žmonių, kurie savo krūtine gynė 
patikėtus idealus.

Mielas p. šalčius, turbūt, su
keitė du dalykus: BALFas negali 
atidaryti visų paslapčių ir vardų 
ir kelių, kuriais BALFo pagalba 
eina į anapus, negali netik su LT 
3R Raudonuoju Kryžium bendra- 
bfauti, bet ir paprastus BALFo 
laiškus BALFo vardu nusiųsti į 
Lietuvą, tačiau BALFo pagalba 
į ten eina ir nueina, tik yra deta
lių, kurių aname pranešime spau
dos atstovams reikalų vedėjas 
negalėjo pasakyti ir dabar ne
gali parašyti.

Kun. L. Jankus
BALFo Reikalų Vedėjas.

— Bet Birutėle, dėl Dievo meilės, pasakyk, kad myli mane, pasakyk, kad eisi už manęs!...
— Tu visada gražiai kalbi, bet mane pamiršti, man jokių malonumų nepadarai. Žiūrėk, bilietai į 
“Tėviškės žiburių” dešimtmečio koncertą-balių jau baigiasi, o tu vis* dar nepasirūpini... Nemy
li tu manęs...

Vertingas palikimas
Neseniai JAV mirė taurus lie

tuvis ir mūsosios kultūros didelis 
mylėtojas kun. dr. Ignas Borei- 
šis. Visą savo ilgą gyvenimą jis 
itin • buvo prisirišęs ir pamėgęs 
lietuvišką knygą. Jis jas pirkda
vo šiame kontinente išleistas, įsi
gydavo ir nepriklausomoje Lie
tuvoje leidžiamus leidinius. Neli
ko abejingas lietuviškam spaus
dintam žodžiui ir paskutiniuose 
savo gyvenimo metuose. Bažny
čios, kurioje jis buvo klebonu, 

čiais žodžiais pasišvaisto prieš 
naujuosius ateivius, uždraudi
mas sol. St. Barui lietuviškai gie
doti bažnyčioje. Solistas, norėjo 
lietuviškai pagiedoti laidojant 
vieną artimą jo bičiulį. Gaila, kad 
klebonas kan. Paškauskas pasi
tenkino tik perspėjimu netaktiš
ko vargonininko. Daugumai atro
do, kad toks vargonininkas turėjo 
būti tuojau atleistas. Niekinti lie
tuvius ir iš jų misti, juk nėra su
derinami dalykai.

Al. Gustaitis ir p. Jasiukonis dalyviai buvo nustebinti patyrę, 
v j - kad is 12 Čikagoje esančiu lietu-d įaugėsi, kad jie padarę lietuvis- parapijų seime tedalyvavo 

ką filmą. Tai lietuvai paminklas, 3 klebonai. Tiesa, buvo žino-
kuris ilgai pasiliks lietuvybės ma, kad dar du klebonai, tikrai Neseniai, “Tiesoje” buvo išspaus
sargyboje. Kitos Pabaltijo tau
tos, latviai ir estai, irgi turi filmų 
savo tautinei dvasiai gaivinti. Lie
tuvos laisvės metais filmų gami
nimas nebuvo reikiamai išplėstas 
ir šioj srity negalim daug pasi
girti. Komunistai Lietuvoje per ši 
okupacijos laikotarpi padarė jau 
keletą lietuviškų jų dvasiai ir pro
pagandai skleisti filmų. Nors jos 
komunistinės, bet lietuviški vei
dai ir mūsų šventovės yra arti
mos kiekvienam, nes mes jose 
meldėmės, augom, giedojom, lan- 
kėm mokyklas, bet filmų neapsi
moka žiūrėti neišėmus visa, kas 
yra propagandiška. Tokių komu
nistiškų filmų yra gavę Čikagoje 
privatūs asmenys, tremtiniai. Siū
lyčiau į šį reikalą atkreipti savo 
akis ALTui ar LB ir padaryti iš 
kelių vieną filmą.

Prieš 5 metus aš pats esu pra
dėjęs daryti iš lietuviškos Čikagos 
gyvenimo filmą. Jau kelis tūks
tančius investavau ir netikiu kad 
įdėtos lėšos tuoj grįžtų. Gal ka
da! Turiu filminės medžiagos apie 
5 tūkstančius pėdų, porai valan
dų žiūrėti. Bet lėšų stoka nelei
džia ir man padaryti tokį filmą 
kaip pp. Jasikonis su Gustaičiu 
padarė. Kada aš bandžiau visuo
menei parodyti savo iniciatyvą, 
nes koresp. Ed. Sulaitis mano fil
mą iškoneveikė per “Naujienas”, 
besiginčydamas su A. Ginteriu. 
Norėjau, kad šį kilnų tikslą vi
suomenė nors kiek paremtų. Vos 
tesulaukiau apie keletą šimtų žiū
rovų. Matau, kad nėra reikalo to
kią medžiagą rinkti, bet dėl tėvy
nės meilės ir ateities istorijos pa
likimu besirūpinant vis pildau 
naujais vaizdais “Lietuviškąją Či
kagą”. Gal Dievas duos laisvę Lie
tuvai, parvešiu pergyventas die
nas parodyti Lietuvon.

Bal. Brazdžionis.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

prieangyje kiekvieną sekmadienį 
veikė liet, spaudos kioskas. Jis ne 
tik, kad jį globojo, bet ir pats 
mielai įsigydavo naujesnius lei
dinius. Per eilę metų klebonijoje 
susikrovė tikrai vertinga biblio
teka, kurioje galima rasti ir visai 
retų leidinių. Knygos buvo už
ėmusios visas lentynas, stalčius, 
tad, pagaliau, teliko joms dar vie
nintelė vieta — tiesiai ant grin
dų. Kun. dr. Ig. Boreišio bibliote
ka artimu laiku bus perduota sau
goti ir globoti Tėvams Jėzuitams 
Čikagoje.

Kunigų Vienybės sukaktis
Didžiai vertinga ir lietuviškoje 

veikloje itin nusipelniusi lietu
vių kunigų organizacija Kunigų 
Vienybė, tik ką minėjo savo auk
sinę gyvavimo Stflęaktį.dš 700 lie
tuvių kunigų Kanadoje ir JAV, 
KV priklauso 500. Tai yra nema
žas skaičius, betgi yra lietuvių 
kunigų, kurie kaikuriais sumeti
mais nenori priklausyti tam lietu
viškajam junginiui.

Kiek teko girdėti, Kunigų Vie
nybės jubilėjinio seimo Čikagoje 

viškų parapijų seime tedalyvavo 

nuoširdūs lietuviai patriotai, tuo! dintas J. Paleckio vardu ilgiau- 
metu sirgo ir labai gailėjosi ne-'sias rašinys, kuriame visais ima- 
galėję sekti seimo darbus. Kuni- i nomais būdais garbinamas “didy-: 
gu Vienybei, sukakties proga ga-: sis brolis”, kalbama, kad Lietu-. 
Įima palinkėti Augščiausiojo pa-į va tebuvusi daugianacionalinės 
laimos ir našaus darbo religinė- Į Rusijos valstybės dalis ir nepri- 
je ir lietuviškoje veikloje, o ypač, 
kad neliktų nei vieno lietuvio ku
nigo, nepriklausančio tai tikrai 
kilnių ir neeilinių tikslų organiza
cijai!

Dar dėl satelitinio
statuso
Prieš porą metų, bene iš Skan

dinavijos ar Suomijos paplito ži
nutė, būk tai Maskva buvo pasi
ryžusi sovietinamam Pabaltijui 
suteikti satelitinių valstybių tei
ses. Tokia informacija mūsų tar
pe buvo sutikta gana skeptiškai, 
net ir visai nepalankiai, nes mū
suose vis dar vyrauja nepakei
čiamas įsitikinimas: viskas arba 
nieko ... Apie tai, red. J. Karde
lis, savo redaguojamame laikraš
ty yra neseniai rašęs: “... buvo 
bandymai Lietuvai gauti nors sa
telitines teises. Suprantama, kad 
tai būtų vergo išmalda, kokią ga
vo iš Chruščiovo anas Čikagos lie-

tuvis. Bet visdėlto tai būtų 
lyg ir žingsnis pirmyn, tegu iš es
mės ir nieko nepakeičiąs, o vis
dėlto bent jau formaliai duodąs 
šį tą nauja”.

Įdomiu sutapimu, prieš kiek 
laiko tas klausimas buvo iškeltas 
vienam lietuviui, gana augšto ran
go sovietiniam pareigūnui, kuris 
nedvejodamas atsakęs, kad eko
nominių požiūriu Lietuvai sate
litinės valstybės statuso suteiki
mas tikrai nebūtų teigiamas. Pa
sak jo, girdi, kad ir kaip labai 
Lietuvos ūkis yra nukreiptas pa
gal Maskvos planus, bet iš tos pa
čios Maskvos sąjunginio biudžeto 
rėmuose Lietuvai visvien grįžta 
tam tikros sumos, tuo tarpu sa
telitinės valstybės iš Maskvos 
nieko negauna. Iš jų tik imama. 
Gi politinės reikšmės, jei iš vis 
orie to-būtų prieita, minėtas pa
reigūnas visiškai nekomentavo.

Justas burnoja.. .
Justas Paleckis, vienas iš ne

daugelio senųjų stalinistų dar vis 
tebesilaikančių senąjame soste, 
vien tik dėl to, kad kolkas jų dar 
dar nėra kuo pakeisti, vis įmant
riau stengiasi įtikti duondaviams, 
•r jei iki šiol, dar Paleckio žo
džiuose galėdavai rasti bent ma
žą dozę santūrumo, paskiausiu 
metu, jau ir to nebeprisilaikoma.

klausomybės metai tesą buvę lai
kinas Lietuvos atsiskyrimas nuo 
Rusijos. Žinoma, ten ir daugiau 
pilna panašių nesąmonių, kurių 
čia jau neverta ir kartoti. Bet iš 
Paleckio dar neteko girdėti tokio 
neskanaus ir lietuviui garbės ne
teikiančio pataikavimo, kaip šį 
kartą. Galima ir gera yra gerai ir 
draugiškai sugyventi su kaimyni
nėmis tautomis, bet kai draugys
tė virsta mažesniojo klaikiu pa
taikavimu didesniajam, vargiai ar 
galima laukti nuoširdumo, grei
čiau jau tai vergiškumo žymė 
kaktoje. Ar ne taip atsitiko šį 
kartą ir Justui Paleckiui? ...

Pekingas. — Kom. Kinijos de
šimtmečio iškilmėse Chruščiovas 
buvo nustebintas Mao, kuris vi
sur buvo iškeliamas kaip tautos 
vadas. Niekur nebuvo iškelto net 
jokio Chruščiovo portreto.

■■ --------------------- .   _ . . -—
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Sumenko komunistų įtaka .
Kanados darbininkijoje

jų komunistai turėjo savo vado
vaujančius žmones. Tuo susirū
pino laisvojo pasaulio darbinin
kijos vadai, kurie suskato organi
zuoti nekomunistinį internaciona
lą 1949 m. itnernational Confe
deration of Free Trade Unions. 
Tada ir Kanados nekomnuistinės 
unijos pasitraukė iš raudonųjų 
vadovaujamo internacionalo 
World Federation of Trade 
Unions. 1949-1954 m. įvyko- ap
sivalymas nuo komunistų įtakos 
Kanados unijose. Jos buvo išmes
tos iš TLC ir CCL — Darbo Kon
gresų, kurie susijungė vėliau į 
vieną Darbo Kongresą CLC — 
Canadian Labor Congress. Pasta
rojo steigimo akte yra . pažymė
tas reiKalavimas, kad jo pareigū
nu negali būti asmuo, turįs ryšių 
su kuria nors grupe, siekiančia 
griauti demokartinę santvarką. 
Perimdamas pareigas pareigūnas 
turi duoti atitinkamą priesaiką.

Kas "Izvestijų" bendradarbiui 
Lietuvoje nepatinka

(E) Maskvos “Izvestijų” rugsėjo 
13 dienos laidoje tilpo to laikraš
čio bendradarbio N. Konovalovo 
reportažas iš Lietuvos, kuriame 
jis būdingai atvaizduoja kaiku- 
riuos Lietuvos gyvenimo bruožus.

Girdi, nors jau daug Lietuvos 
kolchozininkų yra perkelta į ko
lektyvines gyvenvietes, vis dėlto 
daug dešimčių tūkstančių kolcho
zininkų tebegyvena viensėdijose. 
Viensėdijų sistemai likviduoti 
reiksią dar daug metų.

“Izvestijos” reporteris labai ne
patenkintas Lietuvos gyventojų 
tikybiniais įpročiais. Pasitaikę 
jam būti Joniškyje šv. Jokūbo 
uieną. Tą dieną į Joniški suplū- 
d. daugybė žmonių, iš visos apy-' 

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU
BE UŽDARBIO!!

Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padė
koti įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietuviams už 
tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę per šiuos 
metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu -mes VĖįL 

' GRĮŽTAME prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lie
tuviams pasiūlyti kaip dovana be uždarbio 2.000 SPECIALIŲ 
KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duome
nis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 2 skir
tingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS!
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3*4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam

kostiumui, ,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.

To kalėdinio siun- zrfo a /~\“° $ 4 0.00
Svoris 11 svaru.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriš

kiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo,
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiš

koms suknelėms,
To kalėdinio siun-
tinio Nr. 2 kaina J O I 11 1 

yra TIKTAI •VZVZ
Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekspor
tinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasirenkamos ši
taip:

1) kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tam
siai mėlyna, ruda arba pilkšva,

2) paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, ža
lia arba kupranugario spalvos,

3) suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba 
gelsvame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos 
mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtu mūsų 
klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS DUOTI PROGOS 
PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS ASMUO 
I§ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TO
KIUS SIUNTINIUS (kiekvienos rūšies po vieną). Taip pat pri
imsime po 1 dot. iš tų, kurie nori užsisakyti sau KALĖDINĮ 
BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, bet galutinio užsakymo lauksime 
ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME:
1) Kiekvienas siuntinys pasiekia gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemoka

mai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, 

kad gavėjai Lietuvoje .sulaukę siuntinio, nebeturėtų 
jau nieko primokėti.

4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal 
jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

Lithuanian Trading Company
1 A, Hunt Street, London, W. 11 

Gt. Britain

Šiuo metu Kanadoj dar yrą dvi 
didesnės apimties ir Keturios ma
žesnės unijos, veikiančios komu
nistų įtakoj. Jos nėra tarpt, ko
munistų internacionalo — World 
Federation of Trade Unions, ta
čiau yra jo įtakoj. Viena jų yra 
Union oi mine, Miil and bmeuer 
Workers. Darbo ministerijos 
1957 m. duomenimis, ji turinti 
33.000 narių 42 skyriuose. Per 
paskutinius rinkimus Sudburyje 
raudonųjų įtaka buvo gerokai su
mažinta, nes vadovybėn pateko 
antikomunistinių veikėjų. Antra 
didesnės apimties unija komunis
tų įtakoj yra United Electrical, 
Radio ana Machine Workers of 
America su 24.500 narių 24 sky
riuose. Tos pačios spalvos mažes
nės unijos yra šios: Canadian 
Textile Council, United Fisher
men and Allied Workers’ (B. Ko
lumbijoj), Vancouver Outside Ci
vic Worxers’ Union, Marine and 
Boiler Makers’ Union. Daugelis 
šių unijų narių nėra komunistai, 
nei kadangi jų vadovybės yra ko
munistinės ,tai ir unijos pasiduo
da Maskvos įtakai.

linkės.
“Kai tik suskambėjo bažny
čios varpai, ištuštėjo gatvės 
ir visi — jauni ir seni — su
ėjo į bažnyčią pamaldoms”.
Kaimo klubai esą uždaryti. Juo

se jaukumo nė per pėdą. Mažai 
kas juose lankąsi. Ateistinės pa
skaitos vykstančios tik pačiuose 
centruose ir tokiuose parengi
muose vis tie patys asmens, ku
rie jau savaime netikį. Į viensė
dijas lektoriai nevykstą. Visame 
rajone esanti tik viena bibliote
ka. Kovingų ateistų veikimo pėd
sakų nematyti nė centruose. Iš 
360.000 kolchozininkų tik 94.000 
yra prieinami radijo transliaci
joms.

įskaitant visus 
mokesčius.

Įskaitant visus 
mokesčius.

Išbandykite naujas DUNLOP 
tykiai riedančias padangas 
(snow tires).

'/ 5los tikrai gerai trankia ir tyliai rieda. 
' * ' PARDUODAMOS URMO KAINOMIS

S. ir G. TIRE SERVICE
*459 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
Vulkanizacija, padangų atnaujinimas, ratų balansavimas. Garantuotas dar
bas prityrusių ekspertų. Pasirinkimas įvirtų riiiių padangų pigiom kainom
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Pavergtoje tėvynėje
ra j. Lenino var

io pirmininkas, bet pasi- 
i vadovauti ir atsilikusiam 

*’ kolūkiui. Jis turi “so
cialistinio darbo didvyrio" titulą. 
; Belenktyniaujant, gaudant pir
mąsias vietas gamybos lentelėse, 
kolūkiuose prieinama visokių kur 
j ozų. Kiekvienas kolūkis norį bū
ti ųūlijonieriu, ųori kad knygos 
rodytų milijonines pajamas, bet, 
pasirodo, ne visi kreipia dėmesio 
Į fąi, kad gryno .pelno liktų ir kad 
^Rdarbadięnjųs būtų geras atly
ginimas. “Tiesos” ^Įr. 199 rašo
ma apie Kauno rajono kolūkį Le- 
nįno' vardo, kurio pirmininkas 
siekęs tik rekordų. Kad pieno kie
tis būtų didesnis, pirkęs pašarą iš 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus. Kar
vės atrodę puikiai, pieno daug, 
bet pelno labai mažai, nes pašaro 
išlaidos perdidelės. Tas pat su 
kiaulėm. Kitas kolūkis ?— “Rau
donojo spalio” — vertęsis savais 
pašarais, tad pelno likę daug. At
seit, spauda jau atkreipia dėme
sį į ekonomiškumą — į tą patį ka
pitalistini: dėsnį, kad reikią ma^ 
žinti-gamybos išlaidas. Neūkiškas 
kolūkio pirmininkas Alfonsas Gu- 
rauškas dėLto buvęs atleistas. To 
kolūkio buhalteris yra Kazys 
Kursai
’ “Raudonojo spalio” kolūkio 
pirm- yra Teofilius Rožukas, o bu- 
hąlterįs Jonas Kilikauskas. šis pa
starasis kolūkis 1958 m. už darba-

ir moters. Paskaitas skaitysią: “L 
TSR nusipelnęs mokytojas R. Sal
terns, muzikos dėstytojas S. Nar
kevičius, rajoninės ligoninės gy
dytojai O. Mikšienė, B. Kunigė
lis, rajono vykd. komiteto pirm. 
J. Vainauskas ir kt. Retkarčiais 
atvyks respublikos augštųjų mo
kyklų dėstytojai”...

Ona Ozarsklenė - Vagonytė, ki
lusi iš Jūdkiškių kaimo, Pabais
ko vaisė., Ukmergės apskr., gim. 
1879 m., mirė rugsėjo 2 d. Vil
niuje. Ji Rygoje ištekėjusi už Juo
zo Ozarskio, o 1915-1918 m. gyve
nusi Nižni Novgorode (dabar 
Gorki), kur pasireiškusi kaip re
voliucinė, veikėja. 1919 m. su vy
rų atvykusi į Zarasų apskritį, bet 
kai bolševikai pavasarį buvo iš
varyti, su šeima persikrausčiusi 
į Maskvą, kur vėliau globojusi 
iš Lietuvos atvykstančius komu- 
nistus. .

Berods, tai motina dabar Lie
tuvoje gana žymaus kompartijos 
veikėjo Ozarskio. Ji gaudavusi, 
asmenišką pensiją. :

Gyd. Mariją Apeikytę, kuri da
bar yra Molėtų ligoninės vyriau
sia gydytoja, “Tiesos” Nr. 206, iš
garbino koresp. E. Gricevičiųs, 
kaip pasišventusią gydytoją, 1941 
m. išgelbėjusią ir išgydžiusią slap
tai 4 sovietų karius, sužeistus 
Laumėnų kaimo laukuose.

Marijampolėje šiemet pradėju
si veikti keturmetė vakarinė mu
zikos mokykla.

Lietuviai pasaulyje
mų nariai, jeigu jie yra įsijungę į 
Pr. LB.

ką gavo, sakysim, kerdžiaus Juo
zo Cesnąvičiaus šeima. Kolūkyje 
dirba 4 žmonės, iš kurių šoferiui 
Jonui kas mėnėsį moka 600 rub
lių. Trys šios šeimos nariai per 
metus išdirba 2.548 darbadienius, 
jiems išduotą 7.644 klg..grūdų ir 
7.644 rubliai. Arba pavyzdžiui, 
Leonavičių šeimos trys darbingi 
žmonės išdirbę laukininkystėje 

■- ’950 darbadienių, gavo 2.85 tonos
grūdų ir 2.850 rubliu. Kolūkiečiai 
lokiu darbadienio apmokėjimu 
patenkinti”...
v Jei mes paskaičiuosime kiek iš
tisųjų tie kolūkiečiai uždirbo, tai 
teks už gąlVos griebtis. Prileis- 
kim, kad kiekvienam dirbančiam 
kolūkiečiu! reikia į dieną 1 kg. 
duonos. Tai per m^tus trims rei-

- fcės t»95 klg. Tegul tie uždirbti 
2^50 klgfbuvo vįši rugiai ar kvie
čiai; ir tegul kolūkiečiai daugiau 
nieko be tos duonos nevalgė, tai 
pėihs visiems teliko 1.755 klg. 
Na, o jei jie turėjo dar pvz. du 
vąikus?’ O jei dar norėjo paršiu
ką husišerti ir keletą vištelių lai
kyti? Karvės ar kitokio didesnio 
gyvulio , neminėkim. Tai kiek 
jiems to uždarbio liko?
-. Tiesa, liko pinigai. Už juos ga
lima pasisiūti vidutinės kokybės 
kostiumą — iš trijų uždarbio vie
ną. Batų, bent žiemą, taip pat 
reikia! Kaip juos įsigyti?

Mokytojo vertė, rašo “Tiesos” 
Nr.’2O4 Švietimo, min. M. Gedvi
lą, priklauso nuo augšto idėjišku
mo,: politinių įsitikinimų tvirtu
mo. ir sugebėjimo komunistiškai 
auklėti jaunąją kartą. “Tačiau 
dar esama mokytojų, kurie pra
veda pamokas, persunktas forma
lizmu ir šablonu arba susižavėji
mu pamokos forma, nekreipdami 
dėmesio į turinį”. Esą Vilniaus 
pedagoginio instituto pedagogi
kos katedra ilgus metus neteisin
gai -orientavusi • studentus “būsi
mus mokytojus ir neakivaizdinin
kus. kreipė daugiau dėmesio for
mai it šablonui, o ne turinio klau
simams. Reikia ryžtinga? kovoti 
su įsigalėjusiu mokytojų darbo 
šablonu, išvaduoti juos iš anksty
vesnių amžių pedagoginių dogmų 
ir kanonų pasaulio, skatinti kūry
binį mokytojo darbą, remiantis 
pačiais pažangiausiais pedagogi- 
kbs. mokslo pasiekimais”.

Vargšai mokytojai. Jie dar ne

AGENTŪRA “ G~| N T A R A S ”

H. vyr. at-kų visuotinis susi
rinkimas šaukiamas šį, sekmadie
nį, lapkričio 8 d , 5 vai. v., para
pijos salėje bibliotekos kambary. 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Taip pat kviečiame visus, kurie 
domisi at-kų veikimu. V-ba.

Jaunučių at-kų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį lapkričio 8 
d., 3 vai. p:p. parapijos salėje. 
Prašom visus jaunučius dalyvau
ti. Taip pat kviečiame atvykti vi
sus vaikučius nuo 7-12 m. amž. 
Tėveliai irgi yra prašomi para
ginti savo vaikučius, kad vyktų 
į šiuos vaikučių subuvimus, kur 
jie praleidžia laiką lietuviškoje 
aplinkumoje.

Hamiltono at-kai š.m. lapkričio 
21 ir 22 d.d. švenčia savo dešim
ties metų veiklos sukaktį. Šia pro
ga šeštadienio vakare, t.y. lapkri
čio 21 d. ruošia didžiulį dešimt
mečio bąlių slovakų salėje — 
1406 Barton St. East.

Sekmadienį, lapkričio 22 d. 
bus iškilmingos pamaldos, bendri 
ąt-kų ir svečių pietūs po pamal-

HAMILTON, Ont Tegernsee” (Heimat Deine Stėr- 
ne) su Andrian Hoven, Hansi 
Knotek ir Erns Waldow. Priede

At-kai kviečia visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius šioje jų 
šventėje skaitlingai dalyvauti.

Lapkričio 14 d. St. Catharines mieste,
SLOVAKŲ SALĖJE (Welland ir Page gatvių kampe)

Liet. Veteranų “RAMOVĖS” S-gos, Niagaros Pusiasalio skyrius 
ruošia

Lietuvos Kariuomenės 
41 metų jsikūrimo minėjimu

PROGRAMOJE:
6 vai. oficialioji dalis ir pono Pr. Sąladžiaus paskaita.
7 vai. Toronto Lietuvių “VARPO” choro koncertas. 
Po koncerto ŠOKIAI, grojant geram orkestrui. 
Veiks turtingas bufetas ir fantais gausi LOTERIJA.

Visi lietuviai maloniai kviečiami
■ J £ ■ -t

atsilankyti.
Pradžia 6 vąl. vakaro. Vąldyba

SAULT STE. MARIE, Ont
Pilkojo gyvenimo margumynai
Praėjo labai karšta ir tvanki 

vasara, nepaprastai lietingas ru
duo, o dabar jau iškrito pirmasis 
sniegas.

Lietuviškosios kolonijos gyve
nimą, kuris kąikam yra labai 
nuobodus ir pilkas, nutraukia pri
vatūs tautiečių pobūviai, o veikli 
apylinkės valdyba irgi šį tą su
planuoja. Paskutinis pas mus di
desnis įvykis buvo kun. A. Sabo 
vizitas. Mūsų kolonija neturi lie
tuvio kunigo, tai tas pareigas la
bai pavyzdingai pildo net už 200 
mylių Sudbury gyvenąs kun. A. 
Sabas. Reikia juk melstis, kai Ni
kita įvairiausiomis raketomis ir 
kitokiais baisiais ginklais žvangi
na ... žinoma, daug kam iš mū
sų labai jau norėtųsi kad būtų 
karas, kuris baigtųsi komunizmo 
sunaikinimu ir Lietuvos išlaisvi
nimu.- bet kad po to karo gali ir 
tavęs paties nelikti ir visas pasau
lis pavirsti griuvėsiais ... Atleis
kite, už nukrypimą nuo temos!

Taigi, mums, bėgliams nuo ko
munizmo, tai ir reiktų pabrėžti 
savo religingumą ir negražu kai 
tautietis užeina į bažnyčią tik nuo 
lietaus pasislėpti ar kai labai pik
tas šuo užveja, o ką jau kalbėti 
apie tokį “šiaudadūšį”, kuris net 
leidžiasi į “Jehovos liudininkus” 
užrašomas. Sarmata ir daugiau

nieko!
Paskutinę spalio mėn, savaitę 

atsilankęs kun. A. Sabas net 2 
dienas “penėjo” dvasios maisto 
išalkusias mūšų tautiečių dūše
les ir dar prižadėjo prieš Kalė
das atvažiuoti,

Sekantis didesnis to pilkojo 
mūsų gyvenimo paįvairinimas bus 
mūsų valdybos ruošiamas Liet: 
Kariuomenės šventės minėjimas 
lapkričio 21 d. ukrainiečių salėje.

JAV vykstant plieno darbinin
kų streikui, mūsų miesto didžiau
sioji darbovietė—“Algoma” plie
no fabrikas — džiaugiasi gausiais 
darbais ir užsakymais. Šį pavasa
rį ir vasarą fabriką n buvo priim
ta daug naujų darbininkų, bet

(K. K UD ŪKI S)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. Čia gauna
mos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai ir atvirutės. Parduo
dami įvairūs vokiški radio aparatai ir patefonai. Philco firmos 
televizijos aparatai.
Žymiai žemesnės kainos kaip kitur.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po 
pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

JA Valstybės
Turistų kelionę į Vilnių pradė

jo organizuoti Walter Rasčiaus- 
kas, World Tours bendrovės va
dovas. Tuo reikalu jis buvo nuvy
kęs į sovietų ambasadą Vašing
tone,' kur jam pažadėta duoti lei
dimą nuvykti į Vilnių 30 asme
nų grupei.

Čikagos liet, tarybos nauja val
dyba išrinkta spalio 24 d.: pirm. 
E. Mikuižytė, vicep. kun. A. Sta
sys, dr. K. Draugelis, V. Maukus 
ir T. Blinstrubas, sekr. A. Wells, 
iždin. A. Valonis, protokolų sekr. 
V. Veselauskas, finansų sekr. J. 
Pakalka ir iždo globėjai M. Šim
kus, J. Kuzas, J. Jasinskas ir Ant. 
Repšys. Be to, dar sudarytos 
spaudos, nominacijų ir aukų rin
kimo komisijos.

Draugas savo gyvavimo 50 me
tų sukaktį rengia lapkričio 15 d. 
Ta proga su koncertu pakviestas 
Čiurlionio ansamblis ir bus išleis
tas specialus padidintas Draugo 
numeris.

Liet, evangelikų liuteronų si
nodas rugsėjo 26-27 d.d. išsirin
ko sau valdybą: senjoras kun. J. 
Pauperas, dr. Kris. Gudaitis, kun. 
P. Dagys, G. Borchertas, J. Any- 
sas, inž. J. Preikšaitis ir R. Bra- 
kas.

Dr. M. Kavolis, buv. liet, evan
gelikų liuteronių parapijos To
ronte klebonas, prieš porą metų 
išsikėlęs į Collinsvilles mišrią pa
rapiją, dabar persikėlė į Čikagą. 
Ten jis paskirtas prie vienos tau
tiškai mišrios parapijos ir skaito
si misijonieriu ypatingiems rei
kalams.

Emilija B. Klemienė - Valine- 
vičiūtė, buvusi Viekšnių progim
nazijos mokytoja, mirė Bogoto
je, Kolumbijoje. Jos sūnus Jo
nas, Kolumbijoje baigęs universi
tetą, dabar profesoriauja, o jau
nesnis sūnus mokosi gimnazijos 
paskutinėje klasėje.

Prancūzija
Prane. LB rinkimai įvyks lap

kričio pradžioje. Krašto Valdyba 
per leidžiamą savo biuletenį pa
kvietė visus Prancūzijos lietuvius 
daugiau domėtis rinkimais ir įsi
gyti LB nario korteles, kurios 
duodamos tik sumokėjusiems na
rio mokestį — 500 fr. metams 
arba pagal prašymą nuo mokes
čio atleistiems. Be nario kortelių 
nebus galima balsuoti. Gali rin
kimuose dalyvauti ir mišrių šei?

Renkama Pr. LB Krašto tary
ba — 11 narių ir Garbės teismas 
— 3 nariai. Abu organai reikami 
2 metams. Kr. tarybos nariai pa
gal Rink, taisykles tuo pačiu įsi
pareigoja ir būti renkami į Kr. 
Valdybą bei kitus valdomuosius 
organus.

Dabartinę Kr. Valdybą sudaro: 
pirm. kun. J. Petravičius, vicep. 
ir iždin. P. Klimas, sekr. Br. Vru- 
blevičius, kuris įėjo valdybon vie
toj nebegalėjusio tas pareigas ei
ti vicep. J. Lanskoronskio.

Bendruomenės būstinėje — 26, 
rue de Navarin, nuo liepos mėn. 
kun. J. Petrošius' nebegyvena. Jo 
naujas adresas yra šis: 178, -rue 
de Belleville, Paris — 20. Telef. 
MEN 11-60. Bendruomenės būsti
nėje dabar gyvena P. Klimas — 
valdybos vicep. su savo draugu.

Bendruomenės reikalais rašyti 
kun. J. Petrošiaus adresu.

Iš Calvados Černiauskų šeima 
ir M. Dambrauskas rugsėj'o piėn. 
viduryje dalyvavo maldininkų 
kelionėje Liurde. M. Dambraus
kas prieš keletą metų buvo sun
kiai sužeistas motociklo nelaimė
je. Dabar jau pagijo.

Lyon apylinkės valdybos pirmi
ninku yra V. Narbutas. Skundžia
si, kad veikimo sąlygos pablogėjo.

Nord. M. Gaudešiui šį pavasa
rį buvo padaryta sunki skilvio 
operacija.

Strasbourg apyl. seniūnė yra E. 
Schaeffer.

Rouen apylinkės pirm. A. Ge- 
caitė-Peruche.

Mulhouse apylinkės lietuviai 
rugpiūčio 9 d. atvyko į Guebwil- 
ler, kur gyvena apylinkės pirmi
ninkas. Pasimeldę ir gražiai su
giedoję per pamaldas, kurias at
laikė kun. J. Petrošius, visi susė
do’už stalo kartu papietauti. Vė
liau A. Šeikis, visad jaunas ir 
linksmas, nutvėręs akordeoną, 
sukvietė pasilinksminti. Dainų ir 
netrūko. Geru pagalbininku čia 
buvo Br. Vrublevičius, praleidęs 
atostogas stropaus apyl. pirm. M. 
Kazokaičio šeimoje.

V. Degutis šį pavasarį sunkiai 
apsirgo. Jau kelintas mėnuo guli 
ligoninėje. Ligonio sveikata gerė
ja. Gydosi Villejuif ligoninėje.

A. Janelevičius buvo gana iš
vargęs. Iki šiol vis ilsisi St. Anne 
ligoninėje. ■ » ■.

A. Tamošauskas vis tebėra li
goninėje. Jo padėtis sunki. Gy
dosi Villejuif ligoninėje.

filmai vokiečių kalboje. Juos leis 
"Deutsche Filmdiest” b-vė, su ku
ria sudarytatokia sutartis: LN 
duoda visą aptarnaujantį perso
nalą ir gauna už vakarą $125. 
Kol kas susitarta, kad vokiečiai 
savo filmus Deltoje leis kartą į 
mėnesį.

Mūsų kinas rugsėjo mėnesį da
vė $753,67 pelno, tuo tarpu pr. 
metų tas pat mėn. turėjo $1.310, 
95 pelno, šiais metais viena sa
vaitė buvo labai karšta ir antra 
priežastis — neturėjome gerų fil
mų, dėlto ir pelnas žymiai ma
žesnis.

Klemensas Prielgauskas, ėjęs 
neprikl. Lietuvoje augštas diplo
matines pareigas, šiuo metu gy
venąs Hamiltone, spalio 14 d. 
šventė 65 m. sukaktį. Kadangi 
šiuo metu sukaktuvininkas atsi
dūręs sunkioje materialinėje būk
lėje, iniciatorių grupė šia proga 
kreipėsi į tautiečius, prašydama 
jį paremti. Pagal aukų lapą buvo 
surinkta $67,75, iš kurių už $59, 
50 buvo nupirkta jam dovanų, o 
$8,25 įteikta pinigais. Aukų su
rinko: Juozas Kažemėkas $61,75 
ir St. Bakšys $6.

Spalio 18 d. Gelžinienė Kazė 
suruošė Kl. Prielgausko garbei 
vakarienę. Sukaktuvininkui iš
reikšta daug gražių linkėjimų ir 
įteikta dovanų. Pati šeimininkė 
p. Kazė įteikė $20 ir A. Tėvelis 
irgi $20.

Linkime mūsų mielajam dėdei 
Klemensui (hamiltoniečių tarpe 
jis daugiausiai šiuo vardu žino
mas) ilgiausių metų!

Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje paremti spalio 26 d. pasiųs
ta $208,50, kuriuos suaukojo 
nuolatiniai gimn. rėmėjai už š.m. 
birželio, liepos ir rugpjūčio mė
nesius:

Rėm. būr. Nr. 16, vadov. St. 
Pilipavičiaus $31,50, Nr. 17, J. 
Kežinaičio $33, Nr. 18, Z. Orvi- 
do $30, Nr. 81, J. Bajoriūno $36, 
Nr. 82, A. Dalangausko $33, Nr. 
110, J. Mikšio $45. Viso $208,50.

Adomas Dalangauskas, vadova
vęs R. būreliui Nr. 82 dvejis me
tus, iš šių pareigų pasitraukė. P. 
Proškuvienė sutiko perimti būre
lį ir pažadėjo dėti visas pastan
gas padidinti jį iki normalaus sto
vio, t.y. iki $60 kas trys mėnesiai.

Šia proga gimnazijos vardu dė
kojame A. Dalangauskui už įdėtą 
darbą, o mielajai p. Paulei linki
me sėkmės ir ištvermės naujai 
pasiimtose pareigose.

Mirė. Spalio 22 d. mirė Dauba
ras Antanas, 77 m. Velionis turė
jo ūkį Dunnville, Ont., prie Ha
miltono. kuriame visą laiKą gyve
no. Kilęs nuo Telšių, į Kanadą 
atvyko 1939 m., t.y. prieš pat 
Antrąjį karą. Paliko sūnų Praną, 
gyv. Dunnville, ir dvi dukteris, 
kurių viena yra vienuolė kazimie- 
rietė Pittsburghe. o antroji Zofi
ja, ištekėjusi už olando Felic, gy
vena Toronte.

A.a. Daubaras Antanas palaido
tas spalio 26 d. iš lietuvių Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios.

Atsakymas p. J. D.
“TŽ” Nr. 44, š.m. spalio 29 d., 

koresp, J. D. Hamiltono kroniko
je rašo: “Spaudoje kartojama ne
teisinga St. Bakšio žinutė, ... 
kad I KLD Hamiltone 1953 m. iš
kilmingam akte-koncerte parduo
ta 1.023 programos. Tai yra pra
silenkimas su tiesa ...”

Savo straipsnyje “Vl-ji Lietu
vių Diena Hamiltone”, išsp. “T 
ž” Nr. 13, duodamas skaičių 
1.023, aš nurodžiau ir šaltinį, ku
riuo naudojausi, būtent oficialia 
Bendr. v-bos I LD apyskaita pa
skelbta 1953 m. “TŽ” Nr. 40, spa
lio 8 d.

Ponas J. D.! Atsiverskite minė
to “TŽ” numerio psl. 4 ir ten 
rasite: “3. Už parduotas progra
mas - leidinėlį rugsėjo 6 d. 1.023 
po $1.25”. Kas yra Bendr. v-bos 
bylose, žino gal tik keliolika 
žmonių, o plačioji visuomenė re
miasi org. oficialiais pranešimais 
liet, spaudoje.

Šį šeštadienį, lapkr. 7 d., visi 
renkamės į “Aukuro” vakarą, ku
ris įvyks lenkų salėje — 664 Bar
ton St. E. Programoje matysime

Jaunučių at-kų bendroji šy. Ko
munija ruošiama šį sekmadienį, 
lapkričio 1 d., per 9 vai. šv. Mi
šias. Nepamirškime! V.

Kultūrinė staigmeną. Gruodžio 
6 d., sekmadienį, 4 vąl. p.p. Ha
miltono Lietuvių Namuose “Rū
tos” spaudos bendrovė rengia li
teratūros popietę, kurioje bus pa
skaita apie lietuvišką knygą ir pa
sirodys su savo kūryba hamilto- 
niečiai bei svečiai rašytojai. Ra
šytojams kūrybą skaityti talki
ninkaus HLMDT “Aukuras”.

Šią sekmadienio popietę prašo
me rezervuoti šiam reikalui. Vė
liau bus pateikta platesnė pro
grama. E.

Mūsų jaunųjų talentų koncertą 
kitą sekmadienį, lapkričio 15 d., 
ruošia muz. Vyt. Babecko studi
ja. Koncertas įvyks Lietuvių Na
muose 5 vai. p.p. Programą Išpil
dys apie 20 mūsų kolonijos jau
nųjų menininkų. Pusė koncerto 
pelno skiriama Liet. Namams. .

Maloniai kviečiame ir prašome 
visus tautiečius šiame originalia
me koncerte kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Parodykime šiltą dė
mesį savajam jaunimui — tai ge
riausia priemonė jį išlaikyti mū
sų bendruomenėje. Kviečiame tė
vus atsivesti savąjį jaunimą. Vai
kai, pamatę scenoje savo bendra
amžių sugebėjimus, patys pajus 
norą mokytis muzikos. O kas iš 
mūsų nenorėtumėm, kad mūsų 
vaikai taip pat turėtų vienakį ar 
kitokį muzikinį išsilavinimą.

Prie įėjimo suaugę aukoja po 
75 c., vaikai po 25 c. šis parengi
mas yra pirmasis šį sezoną, iš 
kurio ir Liet. Namai gauna para
mos. Ypač prašome LN narių vie
ningai jame dalyvauti.

Vyt. Babeckas prašo pranešti, 
kad tėvai, mokiną vaikus muzi
kos, dąr gali juos šiam koncertui 
pas jį įrašyti.

Lapkričio 15 d. sekmadienio 
popietę padarykime jaunimo 
švente!

Liet. Namų šeima paskutinę 
savaitę padidėjo penkiais nau
jais nariais, kurių įnašų bendra 
suma $600.

Visų pirma nuoširdžiausia mū
sų padėka gerajam Markeliui Li
nui iš St. Catharines, Ont., kuris 
įteikė $200 čekį. Gili padėka F. 
ir Pr. Krivinskams, jau senokai 
įnešusiems $1.500, bet nuolatos 
besisielojantiems LN reikalais ir 
visokeriopai padedantiems sun
kiame LN darbe!

Palčiauskas Leonas, pats įsto
jęs nariu prieš trejetą metų, da
bar įnešė dar $200 ir įrašė na
riais sūnų Alfonsą bei dukrelę 
Birutę.

Karalėnai, tik prieš keletą sa
vaičių įnešę $100 sūnaus Jono 
vardu, dabar pridėjo antrą šimti
nę, įjungdami i LN savo jaunes
nįjį Geraldą.

Proškuvienė Paulė, nors ir šiuo 
metu be darbo, sutiko įstoti LN 
nariu su $100. Gražiausias vi
siems ačiū!

Prašome visų tautiečių pasku
binti stojimą Į LNamus. šiuo me
tu yra pasiūlytas 814 akro žemės 
sklypas apie 9 myl. nuo Hamilto
no ant pat ežero kranto, turįs 20 
kambarių namą, puikų parką, se
ną salę ir eilę kabinų. Ideali vie
ta lietuviškai sodybai! Užtektų 
tik, kad visi dirbą hamiltoniečiai 
su šimtu kitu dolerių prie LN 
prisidėtų ir mes turėtumėm pui
kią vietą savam jaunimui sueiti 
ir patiems susitikti. Ateityje gal 
ir tikrieji LN čia galėtų atsisto
ti. O mes tai atsiekti lengvai ga
lime, nes esame tautiniams rei
kalams jautrūs.

LN kine Delta lapkričio 11-14 
d.d. eis vaikų labai mėgiamas fil
mas “Shaggy Dog”. Tik ketvirta
dieniui, lapkričio 12 d., vokiečiai 
mūsų kinui duos dvi geriausias 
vokiškas filmas (tik vieną die
ną), atvežtas iš Vokieitjos: “Der 
Untertan” su Paul Esser bei W. 
Peters ir “Der Jagerloisl vom

Buffalo Lietuvių Klubo rengiamas
RUDENS BALIUS- KONCERTAS

įvyksta SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 8 D., šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje—1910 E. Falls St., NIAGARA FALLS, N.Y.

Programą išpildys ROCHESTERIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠO
KIŲ GRUPĖ, vadovaujama St. Ilgūno. Bus tautiniai šokiai, dai
nos ir armonikos solo. Po programos ŠOKIAI. Bus LOTERIJA, 
veiks BARAS ir UŽKANDINĖ.

Pradžia — 4 vai. po pietų.
Įėjimas^—vienas doleris.

Kviečiame visus linksmoj lietuviškoj nuotaikoj praleisti sekma
dienio popietę ir vakarą. Rengėjai.

A. Gustaičio vaizdelį “Sekminių 
vainikas” ir tautinių šokių grupę, 
vedamą G. Breichmanienės. Po 
programos smagūs šokiai, gro
jant Benni Ferri orkestrui. Įvai
rus bufetas ir loterija. Sk.St.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas — “Jis viešpataus nuo 
jūros ligi jūros ir nuo upės iki 
žemės skritulio pakraščių. Visi že
mės karaliai jį garbins, visos tau
tos jam tarnaus” (Dan. 7. 14) — 
šiais psalmės žodžiais St. Verbic
kas atidarė Kristaus Karaliaus 
minėjimą, Hamiltono Liet. Na
muose, spalio 25 d., 5 vai .p.p., 
ruoštą ateitininkų kuopos. Tuo
jau po to sol. V. Verįkaitis visų 
širdis sutelkė giliam susikaupi
mui dviem giesmėmis: “Adora- 
mus te Christe” ir antra lietuviš
ka. Solistui akomp. D. Skrins- 
kaitė.

Paskaitą skaitė dr. A. Šapoka, 
“ši šventė, — sakė paskaitinin
kas, — yra dar visai nesena, įves
ta pop. Pijaus XI 1925 metais. Ta
čiau ir pirmieji krikščionys jau 
garbino Kristų kaip karalių — 
ant kryžiais su karūna ant gal
vos”. Vėlesniais laikais taip pat 
buvo garbinamas iki įvestas iškil
mingas šios tiesos minėjimas. 
“Mano karalystė ne iš šio pasau
lio” — sakė Kristus Pilotui. Jis 
priminė, kad Jo karalystė remia
si ne žemiškais turtais, ne sveti
mų žemių užkariavimu, bet žmo
gaus širdimi, žydai Ji norėjo pri
pažinti tik tada karaliumi, kai jis 
padaugino duoną iš penkių kepa
lėliu visai miniai. Jie troško tik 
žemiškos karalystės. O mes, šių 
laikų krikščionys, taip pat per
daug apie žemišką karalystę gal
vojam užmiršdami dvasinę. Ir po 
devyniolikos šimtų metų dar 
daug šimtų milijonų yra stabmel
džių, pagonių ir kitokių, kurie ne- 
oažista Kristaus Karaliau* ir Jo 
karalystės. “Ar ne mūsų krikš

čionių kaltė, kad trūksta misijo
nieriu ir apaštalų?! Mūsų lietu
viškasis Rūpintojėlis parimęs 
prie kryžkelių ir susimąstęs žvel
gia į tokius klausdamas, kodėl 
Jo karalystė dar neįsiviešpatavo 
žemėje?” — baigė dr. Šapoka sa
vo turiningą paskaitą.

Solistas V. Verikaitis dar pa
dainavo vieną komp. Budriūno ir 
vieną komp. Žilevičiaus dainelę, 
kurią publika iššaukė pakartoti.

Taut, šokių grupė, vedama G. 
Breichmanienės. pašoko Šustą, 
Kepurinę ir Kalvelį.

L. Verbickaitė baigė meninę 
programą Maironio eilėraščiu: 
“Kristaus Karaliaus giesmė”.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Gaila, dąlvviu tebuvo apie 
150.

Bankelis “Talka” rugsėjo mėn. 
labai gražiai paaugo šėrų kapita
lu. Balansas suvestas $183.707,19. 
Kitos balanso pozicijos atrodo se
kančiai: šėrų kapitalas $169.785, 
65, depositai $4.137,54, kasoje pi
nigais $12.039,96, deponuota OC 
U Leag. $12.197,12, išduota pa
skolų asmeninių $125.817,38, pir
mųjų morgičių $30.986,25. Rug
sėjo mėn. įstojo 6 nauji nariai ir 
dabar yra 362 nariai. Kredito ko
mitetas leido išduoti naujų pa
skolų $5.500 sumai. Mėnesinia
me bankelio posėdyje nutarta ati
tinkamai paminėti bankelio 5 me
tu įsteigimo sukaktį, kuri išpuola 
1960 m. vasario 13 d. J. D.

The Hamilton Spectator spalio 
26 d. išspausdino ilgoką praneši- 
Siš Clevelando, kuriame nupa- 

ojama spaudoje jau plačiai 
minėti Armonų šeimos rūpesčiai 
parsikviesti iš Lietuvos motiną 
bei brolį. Priminus Chruščiovo 
pažadą Armonaitei, kad motina 
netrukus atvyks, laikraštis klau- 
šia, ką reiškia Chruščiovo “ne
trukus”. — —-

vis daugumoje jaunesnio amžiaus. 
Nemažas plieno kiekis iš šio fab
riko pasiekia Detroitą ir net 
Youngstowną, Indianoje. Kaiku- 
riuose fabriko skyriuose tautie
čiai dirba be laisvų dienų, o ret
karčiais net dvigubas pamainas^— 
po 16 valandų. Tikrai nuobodus 
ir pilkas- tokių žmonių gyveni
mas, bet jie atsigauna ir. žymiai 
geriau pasijaučia algų mokėjimo 
dieną, žinoma, tas “pasipinigavi
mo” laikotarpis neilgai truks, to
dėl, anot tos lietuviškos patarlės, 
tai “vali — kol gali” ...

Nuo rugsėjo vidurio vėl pra
sidėjo lietuviška šeštadienio mo
kykla, kurią jau treti metai veda 
tautietis J. Skardis. Gi jam dėl 
minėto “pasipinigavimo” retkar
čiais negalint, jį pavaduoja val
dybos pirmininkas A. Vanagas ar 
Tautos Fondo atstovas VI. Moc
kus. šiemet lietuviškąją mokyklą 
lanko 16 mokinių. Galėtų moki
nių daug daugiau būti, bet argi 
priversi nesusipratėlius. Kas ki
tą, jeigu vaikai namuose lietuviš
kai mokomi pačių tęvų, bet jei šis 
svarbus reikalas visai apleidžia
mas ir užmirštamas, tai tokius 
tėvus reikia priskirti prie tos pa
čios kategorijos kaip ir tuos nau
juosius Jehovos liudininkus.

Korespondentas.
1 • ■ ii. • .........

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas ii Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. L, HAMILTON DARBO DIENOS: antrodieniois ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden 

>e, tel. JA. 7-5575.

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka”
HdeedemM paskolos iki $3.000, mergižiy paskolos H 7% iki 50% tarta vertės.

......... .. .................................... ...... I I ■ ■ . ■■ I J

Jei atvyksite į Sudbury, apsistokite 
NEW ONTARIO KOTELYJE.

Modamas kambariai <« voniomis, data Ir tatefemr kiekviename 
k.mbania. OLYMPIAN ir CONTINfNTAL valomieji kamba
riai ta ara

NEW ONTARIO HOTEL LTD



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NEPAVĖLUOKIME

Tęsiame nagrinėjimą pirmojo 
klausimo — Lietuviškos knygos 
dabartinė padėtis.
• b) Kiekybė ir kokybė

Nepriklausomybės metais per 
paskutinį dešimtmetį Lietuvoje 
buvo išleista apie 8,3% leidinių 
svetimomis kalbomis. Tremtyje 
svetimomis kalbomis yra išleista 
žymiai daugiau ir kasmet išlei
džiama vis daugiau ir daugiau. 
Pvz. vien tik anglų kalba yra iš
leista: 1956 — 7%, 1957 — 11 
%, 1958 — 12%, 1959 — 17%.

(Liet. Bibil. Tarnyba).
Skaičių žaismas
Jei per dešimtmetį tremty yra 

išleista apie porą milijonų egzem
pliorių lietuviškų knygų, tai jas 
sukrovus viena ant kitos susida
rytų stulpas arti poros mylių, gi 
jei iš visų knygų visus lapus su
dėtum vieną prie kito, tai susi
darytų popierio juosta nuo Š. 
Amerikos ir Lietuvos. O jeigu 
šių visų knygų eilutes sudurtom 
vieną prie kitos, susidarytų lini
ja iki mėnulio ir atgal. Tai gali
ma sakyti yra Lietuvos kultūri
nis “sputnikaš”. (Matematikas).

Kalbant apie knygos turinį, 
tuoj susiduriame su rašytojų pa
dėtimi. Iš rašytojo, kuris per die
ną dirba, fabrike fizinį darbą ir 
rašo tik nutrauktomis nuo poil
sio valandomis, negalima reika
lauti, kad jo kūriniai būtų šimta
procentiniai vertingi. Tačiau skai
tytojas yra negailestingas — jis 
neklausia, kaip parašyta, kieno 
parašyta, tik kas parašyta. Išei
nant iš šio punkto reikia konsta
tuoti, kad dabartinė tremties 
knyga nėra įdomi, jos temos ne
įvairios, siužetas blankus, perso
nažai neryškūs. Žinoma, yra iš
imčių, bet čia kalbama bendrai, 

. apie vidurkį. (P. Enskaitis).
- c) Platinimas
- šiandien lietuviškoji knyga 
daugiausia platinama per spau
dos kioskus, kurie daugumoje 
yra prie lietuviškų bažnyčių. Su-

Daugiausia knygų išplatinama, 
kur yra energingas knygų platin
tojas. Pvz. Hamiltono mažoje liet, 
kolonijoje minint 50 metų spau
dos atgavimo sukaktį, St. Bakšio 
pastangomis knygų buvo išpla
tinta už apie $5.000, gi J. Pleinio 
vedamas spaudos kioskas, prie 
bažnyčios, vidutiniškai kasmet 
knygų išplatina už apie $500-

Knygos platinimui duodamos 
kreditan, už parduotas knygas 
duodama 20 iki 35% komiso, ne
parduotos knygos priimamos at
gal.

Jokio knygų platinimo centro 
nėra. Kiekviena leidykla, išleidu
si knygą, turi dairytis, kas ją pla
tins; Nevisi knygų platintojai yra 
sąžiningi, kaikurie atsiskaito tik 
už keturių metų ar net dar vė
liau, nors’ knygą parduoda tuo- 

< jau. Gi yra ir tokių, kurie visai 
ųeatsiskaito, o priminus į laiškus 
neatsako. (“Rūta” Sp. b-vė).

Išvados. Lietuviškoji tremties 
knyga dabartinio savo uždavinio 
padėti lietuviams išlikti lietuviais 
pilnai neatlieka. Ji savo turiniu 
nėra per daug stipri. Temos yra 
nuobodokos ir pasikartojančios. 
Nėra gyvumo. Per dešimtį metų 
kiekvienam lietuviui teko po dvi 
knygas. Tai labai ir labai maža. 
Didelė dalis lietuvių visai ne
skaito jokios knygos, nors yra 
raštingi. Yra nemaža inteligentų, 
kuriems knyga yra visai nepažįs
tama.

Lietuviškų knygų išleidžiama 
ne taip jau mažai, tik jų tiražas 
yra per mažas ir turi tendencijos 
dar mažėti. Knygos- apipavidali
nimas yra patenkinamas.

Knygos platinimas nėra paten
kinamas. Dalis platintojų yra ne
sąžiningi. Už parduotas knygas 
komisas yra per augštas. Perma- 
žai knyga eina pas skaitytoją, o 
laukia kol skaitytojas ieškos 
knygos.

šiomis išvadomis baigiamas

“Selected Ltihuanian Stories” 
1‘au baigiama spausdinti ir netru
kus bus atiduota rišyklai. Tiki

masi, kad prenumeratoriai šią 
knygą gaus pirmoje š.m. gruodžio 
pusėje. Tai bus pati prasmingiau
sia kalėdinė dovaną saviems ir 
svetimiems.

Knygos turinį sudaro šie au
toriai: Charles Angoff “Introduc
tion”; J. Brazaitis “Lietuvių no
velės ir apysakos apžvalga”; Vin
cas Kudirka ‘Lietuvos tilto atsi
minimai”; J. Biliūnas “Brisiaus 
galas”; Šatrijos Ragana “Irkos 
tragedija”; A. Vienuolis “Pasken
duolė” ir “Užkeikti vienuoliai”; 
Vincas Krėvė “Silkės” ir “Gilšė”; 
Ignas Šeinius “Dar kartą už gele- j 
žinės uždangos”; J. Savickis “Rau
doni batukai” ir “Kova”; J. Gru
šas “Kelionė su kliūtimis”; V. 
Alantas “Povandeniniai burbu
lai”; V. Ramonas “Agotos skare
lė”; A. Vaičiulaitis “Auksinė kur
paitė”; J. Jankus “Velnio bala”; 
N. Mazalaitė “Nežinomas karei
vis”; P. Cvirka “Kiškis”; S. Zo- 
barskas “Monsinjoro suoliukas”; 
V.Katiliškis “Duobkasiai”; A. 
Landsbergis “Graikijos vėjas” ir 
A. Baronas “Sugrįžimas”.

Knygos spausdinama ribotas 
kiekis, taigi visi, kurie nori ją 
įsigyti, prašomi paskubėti užsi
sakyti, nes tiktai tie knygą tikrai 
gaus, kurie užsiprenumeruos ne 
vėliau š.m. lapkričio 15 dienos 
šiuo adresu: Stepas Zobarskas, 
85-37 88th Street, Woodhaven 
21, N.Y., USA. Knygos kaina — 
5 doleriai. Ten pat dar galima 
įsigyti antrąją papildytą “Lithu
anian Folk Tales” laidą, kurios 
kaina $4.50.

Varšuva. — Lenkijoje veikiąs 
iš užsienių prisiųstų vaistų supir
kimo punktai paskelbė,, kad nuo 
lapkričio 15 d. nebesupirkinės 
net 260 vaistų rūšių.

klausimas “Lietuviškos knygos 
dabartinė padėtis”. Sekančiame 
numeryje pradėsime nagrinėti 
klausimą: “Lietuviškos knygos 
tremtyje sumenkėjimas” a) su
menkėjimo priežastys, b) turinys, 
c) apipavidalinimas ir kaina.

MOHAWK FURNITURE
puikieji matracai Mn

SUSTABDO . Mb|įM

rytinį nugaros skausma^t^^B

iteiiii

LENGVOS 
IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOS

Toronto vyru kvorMtoc v—’—onjamas muz. St. Gailevičiaus, išpil
dys programą “Varpo” septynmečio baliuje, lapkričio 7 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje. - Nuotr. J. Dvilaičio

Alidz alio, Kanados lietuviai! 
Čia kaIba Jūsir teatras..

Didelė ir plati yra laikinoji 
mūsų tėvynė. Jūsų visų, brangūs 
broliai— nuo Atlanto iki Ramio
jo vandenyno — neįstengtumėm 
aplankyti nei traukiniais, nei 
lėktuvais.

O tačiau įvyko seniai laukta 
mūsų svajonė: pasaulin išėjo pir
moji lietuviško vaidinimo plokš
telė — “Baltaragio Malūnas”.

Ir štai, šį rudenį, pro auksu ir 
purpuru nužertus kanadiškus 
miškus, skrieja obuolmušiai Gird
vainio žirgai į tolimiausias lietu
viškas sodybas —skrieja ten, kur 
juos šaukta: savojo*žodžio pasiil
gusi išeivio širdis. Bekraštėj pre
rijoj, Vakarų pakraščio kalnuo
se, už miglotų ežerų, tarp siūbuo
jančių miškų — visur šiandien 
spindi lietuviškų namų žiburėlis.

Ar girdi kanopų dundėjimą? 
Ar girdi, kaip žvengia pasakiški 
žirgai — nesulaikomi ir nepaver
giami, kaip mūsų, tautos siela? 
Jie skrieja ne vieškeliais, bet dan
gaus erčia. Mėnesio šviesoj ple
vena jų karčiai, žvaigždės skyla ir 
kibirkščiuoja po jų pasagom.

Atkelk savo vartus tiems žir- 
gams-laisvūnams. Ir kai Tavo kie
me suskambės jų žvangalai, per 
slenkstį įžengs lietuviška pasaka 
— nuostabi viešnia, apsigaubusi 
vakaro rūkais.

Ir ims suktis užkerėtas Balta
ragio malūnas...

Ateis žiema. Už langų kris 
minkštos snaigės. Bet Tu nebūsi 
vienas. Vos tik mostelėsi ranka, 
saulėlydžio atšvaituose sumirgės 
Urduvės ežero vandenys ir po

Tavo stogu susirinks pasakiški 
svečiai: žilagalvis malūnininkas 
Baltaragis, jo gražuolė dukra Jur
ga, karčiamninkas šešelga, rau- 
donbarzdis arkliavagis Raupys, 
vargšė senmergė Uršulė. If 
Girdvainis! Šaunus ir- išdįdus -jaų- 
nikaitis, kurio žirgai vėją pra
lenkdavo. O ant malūno sparnų 
supsis kutulio pagautas, pelkių 
velniūkštis Pinčukas.

Juokas ir ašara, laimė ir siel
vartas, daina ir dejonė — viskas 
pinasi ir sukasi tarp girgždančių 
malūno sparnų užburtame Paūd- 
ruvės krašte. . ■

Toli, už miško, nuaidi piršlių 
skambalai... Girdvainis lekia 
pas savo nuotaką per septynis už
keiktus tiltus..... Raupys ir še
šelga šniaukščia velnio taboką ..: 
Upeliais liejasi midus iš putojan
čios statinės Baltaragio seklyčio
je •-• . . ’

Bet argi žodžiais nusakytum 
pasakos grpžį? Jis yra neaptaria
mas, kaip toji žydra prieblanda, 
kurioj stovi suglaudęs sparnus 
malūnas, tarsi.užsnūdęs, o viršum 
jo — spindi vakarinė žvaigždė. 
Tik apačioje —garuoja skaidrus 
Udruyės. vanduo, o kažkur, tolį, 
kitoj ežero pusėj vyrai virkdo Šū- 
batvakario armonką ...

’’Baltaragio Malūno” plokštelė 
yra 2 skritulių (4 pusių). Tinka 
visiems fonografams .turintiems 
33% greiti. Vaidinimas trunka 
virš pusantros valandos. Įrašy
ta R-.C.A. Victor studijoj, Mont- 
realyje. Išleista puošniame vo
ke. Kaina $10. Rašykite: Stp. 
Kęsgailą, 1577 Rue de 
Montreal 20, P.Q.

Miegoti ant ištaigingo bei patogaus

POSTUREPEDIChy Sailį
matraco malonumas! Be poilsio ir miego naktys su 
skausmais atsikėlus, yra ženklas, kad jūsų matracas 
perminkštas. Jums reikalinga ekstra kieta POSTURE
PEDIC nugaros atrama. Įrodymas — virš 1.000.000 
patenkintų vartotojų. POSTUREPEDIC padeda svei
kai miegoti. Niekada neidubsite, neįsmuksite; pailsės 
jūsų raumenys ir nugarkaulis, kaip ortopediniai spe
cialistai rekomenduoja. Pasinaudokite šiuo moksliniu

išradimu, teikiančiu nepalyginamą patogumą. Užeiki
te ir pamėginkite ši matracą; būsite visiškai paten
kinti.

Pilno ar dvigubo dydžio, zfK Anr E A 
pritaikinta apačia $79.50.
Minkštos (foam) gumos eT!S Z J _ Visuomet

2 gabalų komplektas ti m * 
$179.50.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

d.d. Paryžiuje
alio 13-15 
‘Tikėjimo

vienintelis vi

kraštų katalikių moterų orj 
rijų atstovės. Pasaulio Liet

DVIEMS ASMENIMSNEMOKAMAI VIEANTOOSS^TES 
puikiame FONTAINEBLEAU viešbutyje.

Speciolus kirpimos su švelniois opsiu- 
vimois — patogus elastinis juosmuo, 
patentuota pati užsidaranti “Criss X 
Cross" anga suteikia patogig aptemp
to išvaizda. Pagamintos iš puikios ko
kybės šukuotos medvilnės. Lengvai 
skalbiasi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinko prie Jerseys.
t W2-8 :

Skriskite DELTA oro linija DC-8 
Roval Jet Service j Miami vasar- • 
vietes.

$400.000 VERTĖS IŠLOŠIMŲ

Mūsų speciali dovana nemokamas POSTUREPEDIC
bus įteikta šios krautuvės.

NIEKO NEREIKIA PIRKTI LENGVA LAIMĖTI ‘ UŽSIRAŠYKITE ČIA

Pasidžiaukite savo namuose tuo pačiu liuksusiniu matracu, kurį pnikuais Fontainebleau 
viešbutis Miami Beach yra parinkęs savo naujoms 400 kambarių lovoms.

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE. Tel.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
KCICUME SENUS MATRACUS NAUJAIS. • REMONTUOJAME VISŲ ROSIU BALDUS.

raštelis laisvajame pasaulyje, da
bar leidžiamas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių Putname, 
Conn. Jos išeina 10 numerių per 
metus, o prenumerata metams tik 
$4- Deja, šis gražus ir vienintelis 
vaikų laikraštėlis, leidžiamas gra
žiai, spalvotai iliustruotas, sun
kiai verčiasi, nes per mažai yra 
prenumeratorių. O juk tai ge
riausias draugas vaikučiams. Tai 
puiki dovanėlė, ypač Kalėdų pro
ga, saviems vaikučiams, o taip 
pat visų pažįstamų šeimų vaiku
čiams. Be to, Eglutės administra
cijai yra žinoma apie 150 vaiku
čių Europoje, kurių tėvai jiems 
laikraštėlio užprenumeruoti ne
įstengia, o seselės taip pat negali 
visiems veltui siųsti. Ar nebūtų 
gražu, kad ir pavieniai asmenys 
ir šalpos organizacijos Kalėdų 
proga tiems vaikučiams užprenu
meruotų Eglutę? Jos adresas: Eg
lutė, immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn., USA.

Almus Art Gallery—77 Steam
boat Rd., Great Neck, N.Y., nuo 
lapkričio 1 d. iki 18 d. vyksta 
dailininko Albino Elskaus darbų 
paroda.

Nidos b-vė ir šiemet išleidžia 
sieninį, kasdien nuplėšiamą ka
lendorių. Jo kaina bus $1. Nidos 
Knygų Klubo nariams ir Europos 
Lietuvio skaitytojams jis bus iš
siuntinėjamas visiems, jei nebus 
pareiškę, kad jo nenori imti, o 

•kiti turės užsisakyti.
Vysk. V. Brizgio knyga šeimos 

klausimais “Negėsinkime auku
ro” jau baigta-spausdinti. Spaus
dino “Darbininko’’ spaustuvė.

Dr. J. Balio knygą “Lietuvių 
dainos Amerikoje” išleido Liet. 
:Enciklopędįjos. leidykla. Knyga 
turi'Ver '300 psl: " 

į P Prana^'Naujp^ųiitis įšelidįžia ei
lėraščių ririkinį/Jiš* spausdinamas 
tėvų prancikonų spaustuvėje 
Brooklyne.

Lituanus žurnalui remti komi
tetas pareigomis pasiskirstė ši
taip: pirm. V. Kamantas, vicep. 
J. Smetona ir N. Kersnauskaitė, 
sekr.'V. Kasperavičiūtė ir K. Gai- 
džiūnas, iždįn. R. Minkūnas, na
riai J. Gailiušytė, L. lešmantaitė 
ir C. Melsbakas.

Skautų brolijos nauju dvasios 
vadu, vietoj pasitraukusio kun. J. 
Vaišnio, SJ, paskirtas kun. J. Pa
kalniškis.

Conn, universiteto Storrs lietu
viai studentai universiteto meti
niame “Activity. Fair” dalyvavo 
su savo Skyriumi, kuriam pripa
žinta pirmoji vieta. Dalyvavo išvi
so apie '50 klubų su savo sky
riais. ’ l J

OS) šioje sesijoje atstovavo E. 
Turauskienė, S. Jokubauskaitė-“ 
Pagnier ir B. šlepetytė - Vensku- 
vienė.

Pneš studijų sesiją ir po jos
— spalio 12 ir 16 d.d. įvyko Pa
saulio Katalikių Moterų Organi
zacijų Unijos (UMOFC) Tarpt. 
Biuro posėdžiai, kuriuose daly
vavo B. šlepetytė - Venskuvienė
— tarpt. Biuro narė. Spalio 16 d. 
įvyko UMOFC Tarybos posėdžiai, 
kuriuose iš lietuvių pusės dalyva
vo E. Turauskienė ir B. šlepety
tė - Venskuvienė.

Adelaidės liet, choras Lithua
nia spalio 3 d. su koncertu buvo 
nuvykęs į už 30 mylių esantį ap
skrities miestą Kadina. Kartu vy
ko sol. Genė Vasiliauskienė. Kon
certas turėjo didelį pasisekimą. 
Choro dirigentas V. Šimkus yra 
užsimojęs paruošti Sasnausko 
Requem ir jį išpildyti australų 
visuomenei Be to, jis nori pa
ruošti televizijos stotims Lietu
viškas vestuves.

B. Kapočiūtė, gilinusi prancūzų 
kalbos ir literatūros studijas Pa
ryžiaus un-te, rugpiūčio 6 d. grįžo 
į JAV, kur Bostono un-te baigs 
studijas magistro laipsniui gauti.

E. Marijošiūtė, studijavusi Pa
ryžiaus Sorbonoje prancūzų ir is
panų literatūrą, rugsėjo 5 d. iš
vyko į JAV, kur Yale un-te ga
vo stipendiją daktaratui ruoštis.

Redakcijai prisiųsta
Aidąį, 1959 m. spalio mėn., 

Nr. 8(123), 321-368 psl. ‘
Turinys: St. Yla — Priešybių 

derintojas Stasys* Šalkauskis; J. 
Matusas — Lustige Geschichte ir 
“Mažoji Lietuva’^ A. Baronas — 
Priesaika; H. Nagio, č. Obcarsko 
ir A. Gustaičio eilėr.;’ Kūrybos ' 
pasaulyje. ''

Lituanus, September 1959, vol. 
5, No. 3, 65-96 psl.

Turinys: Open Letter to Nikita 
S. Khrushchev; Dr. K. Pakštas — 
National and State Boundaries; 
J. -K. Kairys—Means of Exchange 
imAn'cįeid LįihuąnU; d^.^A, JKli- , 
mis1— Lithuanian and Sanskrit; 
V. Trumpa — Literature and Art 
in the Snares of Socialist Rea
lism; Ch. F. Scadron; dr. I. Ivask 
— Contemporary Lithuanian Po
et Henrikas Radauskas; Ąmbasa- 
dors of Basketball; Book Review.

Vytis,’ Nr. 8, Vol. 45, Spalis ; 
1959^22 psi. ' :■ ;

Eglutė, 1959 m. spalio, vol. 10, 
Nr. 8, 30 psi, ; ’ ,s .

Sv.^ Pranciškaus Varpelis,^ 1959 
ni. spalis, Nr. 10, 321-352 psl. /,

’t

ini Ancient Lithuania; df.ųĄ. JKli- , 
Lithuanian and Sanskrit;

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS ŽIEMAI, \ : 
todėl nedelsiant užsukite j ; A’

WALLY'S GAR AGE
5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College)

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos 
pataisymo darbus. Garantuotas 
darbas. Lietuviams pigiau, ne

gu kitur.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.

Naujų stabdžių 
įdėjimas tik $18.00 
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.

Seve,

crissYcross
(Potented* X1945)

Prancūziškos kelnaitės

555

VYRIŠKŲ IR

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokttėt nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietižkame ir konadiikame stiliuje.
★ įvairiausių rūiių skintos gėlės bei vazonai tu gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių iždirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

siu vejas
e’en A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžią

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 
Telefonas LE. H432, buto LE. 1-4704.

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. AUGUSTINAVIČIUS — RO. 2-9153, 
J. VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas 
ir diskusijas ekonominiais klausimais.

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūžies prekes už žemiausią 
kainq, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

3!4 yd. vilnonės medžiagos vyriokam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokia siun
tinio kaina iškaičius muitų ir visas persiuntimo išlaidas, siunčiant, per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletu pavyzdžių:

Geriausio vokiška jpylams medžiaga 1 yd. $3; Fopųliodaasia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plaki) geriausios vilnos 1 yd. $S.SO; Vyriai pus
bačiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Fra. 250 tgk A»pirin<30 gr. Streptomycb, 500 P.A4. trityO HK
įgu tu muthj ir vhmnh pertiunrimo iBaidMnit $2X00. 19 tv. cukrau* 113.00, 
16 w. tviato $27.00. 16 Mukų $21.00. į y . f 0 |

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjos nieko oerizikuęja. pgs ,ui kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES. % ; - V ;

» f,

BALTIC STORES IT#.
4

421 HACKNEY RD-, LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GRRIAL"L-£ “ 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I IJrwvA • 

. ...... ......... . ........ . -—i—mu



MARTEL Ltd.
1199 Bloor St. W. REALTORS 1159 St. Clair Ave. W. 
Tel. LE. 4-8481 Tel. LE. 7-2611
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biuru įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor • Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisįekiino ir krautuvių. 3 moder
niškos Vrtuv|s. Geras morgičius. 

Krautuve ir 5 kambariai - 
$3.500 Įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane
$3.500 Įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Benzino stotis ir 
modemiškas restoranas 

$10.000 Įmokėti, 6 kambarių moder
niškas butas, alyva apšildomas prie 
restorano, 4,5 akro žemės prie 11 
kelio, visai arti Barrie miesto. Di
delė apyvarta ir geras pelnas. 

Tabak ofarma (ūkis) 
$10.000 Įmokėti, 140 akrų tabako 
farmat sji gerais, trobesiais ir visa 
reikalinga mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo Simcoe, arti Erie ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 Įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

Annette - Clendenan • Dundas 
1 atvira skola 10 metų 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambar.,
2 virtuvės, vieta pastatyti 2 maši
noms, alyva šild. Kaina $12.900. 
Kam mokėti nuomą? Namo išlai
kymas tik $90 mėnesiui. Arti prie 
susisiekimo ir apsipirkimo. Kiemas 
22 iš 152.

Bloor -‘Gladstone
1 atvira skola 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba 
riai, 3 virtuvės, garažas, įvažiavimas 
iš kiemo, 2 vonios, alyva šildomas, 
didelis kiemas 19% iš 159, pusė mi
nutės iki Bloor. Labai arti prie 
Dufferin apsipirkimo centro, parko, 
bažnyčios. Kaina $16.900.

Bloor • Pacific 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai ‘per 2 augštus, vieta garažui, 
geras kiemas 24’8 iš 130. Kaina 
$16.900.

Swansea
1 atvira skola 10 metų 

$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, garažas, privatus įvažia
vimas. Arti Bloor.

Swansea - Bloor - Windermere 
Savininkas pirko

$4.500 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kamb. per 2 augštus, mod. virtuvė, 
garažas, platus įvažiavimas. Labai 
švarus viduje. Nauja šildymo krosn.

Jane - Bloor
1 atvira skola 10 metų 

$4.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 virtuvės, garažas, šo
ninis įvažiavimas.

Bloor - Jane 
1 atvira skola

8 kamb. - 2 augštai 
$4.900 įmokėti, atskiras, didelė 
mod. virtuvė, garažas, privatus Įva
žiavimas. Kaina $19.900.

Rusholme Rd. - College 
S3.5C0 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 mod. virtuvės, šoninis 
įvažiavimas. Kaina $17.900.

St. Clair - Oakwood 
3 atskiri butai — 3 vonios 

1 atvira skola 10 metų 
$8.000 Įmokėti, geru plytų, atskiras, 
10 didelių kambarių padalyti į du 
keturių kambarių butus ir vieną 
dviejų kambarių, 3 mod. virtuvės, 3 
mod. vonios. Taip pat baldai 2 ir
3 augšto Įskaitomi į kainą. Puikus 
pirkinys. Garažas, platus įvažiavi
mas.

Bloor - Rusholme Rd .
Pats gražiausias šioj gatvėj 

310.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 
U kambarių, milžiniškas kiemas 45 
š 200 galima pastatyti 20 mašinų.

Bathurst - Giencairn
$2.000 įmokėti, 5 kambarių banga- 
liukas, vandeniu alyva šildomas, di
delis kiemas, 2 gar. Kaina $12.000.

Bloor • Jane
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ras mūro , alyva vandeniu šildom., 
garažas; geras įvažiavimas, gerai at
rodąs, geras susisiekimas ir apsipir
kimas. Kaina $18.000.

Eglinton - Avenue
$5.000 Įmokėti, 8 kambarių, atski
ras, alyva vandeniu šildomas, gra
žioj vietoj, prie gero susisiekimo, 
garažas, namas išmokėtas. Kaina 
$18.000.

Bathurst - Laurenc
$5.000 įmokėti, 5 kambarių banga- 
liukas, alyva vandeniu šildomas. 
Kambariai dideli, sausas rūsys, di
delis kiemas, daug įvairių vaisme
džių. Namas išmokėtas. Kaina 
$17.500.

Bloor • Runnymede
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
alyva vandeniu šildomas, 2 virtu
vės, 2 vonios, gražiai atrodąs, re
monto nereikia. Garažas. Prie gero 
susisiekimo. Kaina $19.000.

Bloor • Spadina
$6.000 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, vandeniu alyva šildomas, 2 mū
ro garažai, 3 virtuvės, 3 vonios, nuo 
Bloor į šiaurę 3 namas, geras nuo
mavimui. Kaina $18.000.

St. Clair • Alberta
$8.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių, 
atskiras, gražios plytos, 2 augštų, 
vandeniu alyva šildomas, geras kie
mas, garažas, atskiras įvažiavimas, 
viduje reikalingas remontas, kas 
nusimano pats karpenterio darbą, 
pirkimas labai geras. Namas išmo
kėtas. Namo vertė $24.000 atremon
tavus. Kaina $18.000.

Bathurst - St. Clair - Austin Cr.
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kamba
rių, rusvos rauplėtos plytos, atski
ras, 16 metų senumo, 2 augštų, vi
duje labai gerai atrodo, jokio re
monto nereikalinga, grindys ir ki
tos medžio dalys ąžuolinės. Namas 
labai gražus ir gražioj vietoj, gara
žas. Namas išmok. Kaina $27.000.

Bloor - Jane
$12.000 Įmokėti, 9 kambarių šviesių 
plytų, atskiras, didelis kiemas, 3 
garažai, vienas apšildomas, atskiras 
Įvažiavimas. Vidaus įrengimai labai 
gražūs, vandens alyv šildymas, 3 
vonios, rūsys baigtas, moderniškas 
baras, kietos grindys, tamsiai mėly
nais kilimais išmuštas, modemiškos 
virtuvės. Kambariai 18 iš 15. Namas 
15 metų senumo, statytas savininko. 
Savininkai yra JAV piliečiai ir iš
vyksta į savo gimtine. Kaina 
S32.000.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS i

Šios savaitės rungtynės: pirma
dienį 8.15 v.v. St. Joseph’s Col
legiate, CYO: Aušra iuvl. - O. L. 
Perp. H.; trečiad. 8 v.v. YMHA 
‘Spadina - Bloor) draug. Aušra 
sr. - YMHA; ketvirt., mūsų salėje, 
draug. Aušra Midget (berniukai’ - 
West End WMCA; 7 v.v. Bloor 
Collegiate CYO: Aušra M. • St. 
Anselms; sekmad. 12.45 mūsų I 
salėje, B-C: Andys Sr. - Latviai ir 
po jų CYO: Aušra Sr. - St. The
resia. z<

Praėjusios savaitės rungtynės: 
B-C Aušra - Tridents 70:60. Žai
dė: Jankauskas 32, Gudas 11, Gri
gaitis 11, Strimaitis 6, Juozaitis
3, Rigby 6, Burdulis; draug.: Auš
ra - Andys Sr. 60:58; CYO: Aušra 
Sr. - Vytis Sr. 47:54. Žaidė: Šapo- 
kaitė 4, Astrauskaitė 8, Siriūnai- 
tė 2, Gataveckaitė 6, Uogintaitė 
24, Sheepway 4, Simonaitytė 2; 
Aušra Juvl. - Corpus Christi Juvl. 
14:28. Žaidė: Sapijonytė 2, Gata
veckaitė 6, Juozaitytė 2, Dunde- 
raitė, Grigaitė 3; Aušra M. - St. 
Hellens M. 51:2. Žaidė: Baraus
kaitė 15, Gampaitė 10, J. Rama- 
novaitė 19, M. Ramanovaitė 1, 
Juozaitytė, čeponkaitė 2, Bilkytė
4.

Lapkričio 28 d. Prisikėlimo au
ditorijoje Aušra rengia tradicini 
priešadventini kaukių balių. Ge
riausios kaukės bus premijuoja
mos. Ruoškimės iš anksto! A

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės CYO senior pir

menybėse pralaimėjo Corpus 
Christi 37:43, bet nugalėjo Aušrą 
55:47. Pirmose rungtynėse, žaidė: 
Rutkauskaitė, Kasperavičiūtė 4, 
Barauskaitė 1, Dargytė 4, E.'čė- 
kaitė 1, O. Žėkaitė 11, Balsienė 
15, Anskytė. Prieš Aušrą žaidė: 
Balsienė 20, Dargytė 13, Kaspe
ravičiūtė 4, O. Žėkaitė 12, E. že

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

Įstaigos tel. LE. 7-2611 
Namų RO. 6-0105 iki 12 v. nakties.

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite 
mums pašilei! am i ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Palmerston Ave. arti Bloor
atskiras, 11 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, garažas, Įmo- 
kėjimas $5.000 Skambinti J. Beržinskas, tel. LE. 4-9211, namų 
tel. RO. 2-3940.

Beresford A ve. arti Bloor
High Park rajonas, atskiras. 7 kambarių namas, gražus kiemas, 
6 garažai, Įmokėti $6.000. Skambinti J. Beržinskas.

PARDUODAMAS MORGIČIUS
Jei norite saugiai investuoti savo pinigus ir gauti 
gerą nuošimti, skambinkite mums, mes turime mor
gičius ant naujo namo.

Kreipkitės B. SERGAUT1S, F.R.I.
Tel. LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

nuolikę. Tokiu būdu mūsiškiai 
per visus metus nepralaimėjo nei 
vieno susitikimo ir iš 14 rugnty- 
nių prarado tik 4 taškus l4 lygio
sios). Įvarčių santykis — 56:15. 
Komandoje žaidė: J. Perkūnas, 
A. Malinauskas, N. Glieda, E. 
Leifertas, A. Martiknus, R. Jeni- 
gas, J. Žukauskas, A. Stulga, H. 
Jenigas, M. McCluskel-Mikalaus- 
kas, A. Darnusis, J. Kaunas, R. 
Gavėnas ir kt.

Taip pat meisterio vardą lai\ 
mėjo Bridgeport© vienuolikė, lai
mėjusi II div. pietų grupėje. Ji 
užims sekančiais metais Lituani- 
cos vietą I divizijoje.

šios abi komandos šių metų š. 
Amerikos liet, sporto varžybose 
buvo pasiglemžusios abi pirmą
sias ivetas ir, be abejo, yra stip
riausios komandos lietuvių tarpe. 
Tai rodo, kad Čikagos lietuvių 
futbolas eina Į priekį, o visur ki
tur žengia sparčiai atgal.

Neries susirinkimas įvyko spa
lio 30 d. Jaunimo namuose. Da
lyvavo 25 asmenys. Į naują val
dybą išrinkti: Z. Degutis, E. šu- 
laitis, Ž. Žiupsnys, Ant. Bartkus, 
Aloyzas Bartkus; į rev. kom. — 
R. Valaitis, A. Varnas ir M. Kar- 
sas. Klubo atstovais i Š. Ameri
kos liet, fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos, suvažiavimą Roches- 
teryje išrinkti: A. Lauraitis, B. 
Keturakis, E. šulaitis ir Z. Degu
tis (pastarasis paskirtas valdy
bos). E. Š.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
SEZONUI PRAĖJUS
Lengv. atletikos sezonas jau 

praeity. Tačiau jo vaisiais galime 
ir dabar dar pasidžiaugti. Tikrai 
malonu pripažinti, kad Torontas 
tapo lengv. atletikos tvirtovė. Jei 
dar negalėtų visose klasėse Įveik
ti garsiojo Cleveland©, tai prie
auglio klasėje varžovai tikrai 

kaitė 5, Rutkauskaitė, Anskytė. lygiagrečiai. Tai Įrodė Toronto - 
Jauniausios krepšininkės pra-1 Cleveland© tarpmiestinės rungty- 

laimėjo St. Thomas 25:11 ir St. nės.
Basils 23:0. Nors pasekmės labai Jau nuo seno turėjome Toron-Į 
vienašališkos, tačiau žaidime di- te pajėgių lengvatlečių, tačiau to- 
delės persvaros nebuvo, nors tek- kio gausaus prieauglio susilaukė- 
davo žaisti prieš dvigubai svoriu’ J —
pranašesnes žaidėjas.

Dvi Vyčio krepšininkės — O. 
Žėkaitė ir O. Balsienė — yra pa
kviestos buvusion St. Cecilios ko- 
mandon, kuri šiais metais žais 
tarptautinėje krepšinio lygoje.

šį šeštadienį Royal York vieš
bučio Ontario salėje Įvyksta me
tinis klubo parengimą.

Šių metų geriausio liet, sporti
ninko vardas atiteko Kanados sta
lo teniso meisterei vytietei S. 
Kasperavičiūtei. A. S.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS 
LFK Lituanicos futbolininkai 

pasipuošė “National Soccer” ly
gos I divizijos pietų grupės meis
terio vardu ir kartu iškovojo tei
sę kitais metais žaisti augščiau- 
sioje šios lygos — “major” divi
zijoje. Paskutinės pirmenybių 
rungtynės Įvyko spalio 25 d., ku
riose lietuviai sausai— 6:0 su
tvarkė Necaxa meksikiečių vie-

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo 
agentas y. (vfc) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. 
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontario Str. 
Collingwood, Ont.

REALTORS

527 Bloor St W.
PARKDALE RAJONE
7 kamb .oer 2 augštus

$300 įmokėti, atskiras mūrinis 
namas, alyva šildomas ,ilgos ir 
lengvos išmokėjimo sąlygos, grei
tas užėmimas.

PACIFIC AVE. - BLOOR
$1.500 Įmokėti, 6 kamb. ir dviejų 
saulės kamb./ puikus mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 virtu
vės, alyva šildomas, gražus didžiu
lis kiemas, ilgos išmok, sąlygos.

DUPLEKSAS
9 kambariai — 2 augštai
Bloor - High Park

$3.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
namas, vand. alyva šildomas, na
mas be skolų.

RUSHOLME RD.
7 kambariai per 2 augštus

$3.400 įmokėti, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu aly
va šildomas, vieta garažui, namas 
be skolų.

6 KAMB. DUPLEKSAS
Tiktai $60 mėnesiui
Viena atvira sl^ola 10-čiai metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis namas, 
naujas šildymas, dvigubas gara
žas, St. Clair - Caledonia rajone, 
arti susisiekimo, greitas užėmi
mas, pilna kaina tiktai $14.900.

DELAWARE AVE. - COLLEGE
Viena skola 10-čiai metų

$4.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, garažas, di
delis gražus kiemas.

Telef. LE. 2-4404
JANE - BLOOR

$4.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. - BLOOR
9 kambariai per 2 augštus

$4.500 Įmokėti, šiurkščių plytų 
mūrinis namas, 2 virtuvės, gara
žas, arti Bloor.

INDIAN RD. - BLOOR
12 kambarių — Dupleksas

S5.000 įmokėti, atskiras puikus 
mūrinis namas, vandeniu aylva 
šildomas, didžiulis kiemas, gara
žas, viena skola likučiui 10-čiai 
metų.

WINDERMERE AVE. • *LOOR 
$4.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla- 
nas, naujas šildymas, garažas su 
plačiu Įvažiav., namas be skolų.

DURIE AVE. - BLOOR
Pilna kaina $16.700

$5.000 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, kvadratinis planas, 
alyva šildomas, moderni virtuvė, 
garažas, didžiulis, gražus kiemas.

POMIRTINIS PARDAVIMAS
10 kambarių per du augštus 
Dupleksas

$7-8.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų namas, vand. alyva šil
domas, dvigubas garažas, turi bū
ti parduotas. Bloor - Glenlake.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

sirodęs sezono pabaigoj pasiekė. 60 m. 1. Malinauskas 7.0, 2. Batūra 
neblogu pasekmių. Batūra su ■ 7l2’.Gaižutis 7.5.

l°0 m. 1- Malinauskas 12.3, 2. Ba-Klimu lyg sudarė antiąją grupę, turą 12 3.
tačiau ir jie yra parodę vertingų i 220 yd.’ 1. Malinauskas 24.3.
sugebėjimu. Burdulis pasirodė 880 yd-_ 1. Gudas (Aušra) 2:24,8, 
kaip gabus metikas. 2. Burdulis (Aušra) 2:26.0.

me pirmą kartą. Atrodo, jis dar 
daugės ir tobulės. Abu Toronto 
sporto klubai atsidėję rūpinasi 
lengvatlečių tobulėjimu. Aušros 
klubas turi daug pajėgių jaunių 
ir jaunučių, Vytis gi daugiau re
miasi mergaitėmis. Baigdami ši 
sezoną peržvelkime nors trumpai 
jaunųjų lengvatlečių pasekmes.

Jaunių A klasėje pajėgiausiais 
lengvatlečiais šiame sezone iški
lo Aušros Malinauskas, Gaižutis, 
Batūra, Burdulis ir Klimas. Ma
linauskas susižeidęs pradžioj se
zono negalėjo parodyti tikro savo 
pajėgumo, tačiau Gaižutis, tepa- j2. Gaižutis (Aušra) io,9.

t - • r> , , x , Šuolis i toli: 1. Malinauskas 20-5,Jaunių B klasėje (1944 m.) te- ,2. Gaižutis 19-10, 3. Žaliauskas (Auš- 
turėjome du pajėgius lengvatle- ra) 19-2i/2, 4. Klimas 19-i/2.
čius — Aušros Žaliauską ir Vv-J šuolis i augštį: 1. Klimas 5-3, 2. Gu- 
čio Aižiną. Žaliauskas pasirodė, i ^^^s^^mSkaJ'lis, 2. Gai- 
kaip Visapusiskas lengvatletis, žūtis 38-8y2, 3. Treigys (Vytis) 374. 
kurio pasekmės kartais viršydavo Šuolis su kartimi: 1. Batūra 9-9, 
kelioms klasėms augštesnius pa- 2. Klimas 9-3.
siekimus. Galima tvirtinti, kad tai u
buvo iškiliausias mūsų praeito Disko metimas: 1. Klimas 112-8, 
sezono lengvatletis. Aižinas pasi- 2. Burdulis 107-1, 3. Batūra 104-5, 
rodė kaip gabus metikas ir jei ■ T Treigys 101-7. /Ieties metimas: 1. Burdulis 181-3, pavyks apvaldyti techniką \u;;2. Aižinas (Vytis) 133-10, 3. Batūra 
Šliauksime pajėgaus metiko. Kiti 130-5^, 4. Klimas 127-6. ...... ........ JAUNIAI b.

60 m. 1. Žaliauskas 7.7, 2. Juknevi-*

Rutulio stūmimas: 1., Burdulis 41-0, 
2. Klimas 40-5, 3. Batūra 35-2.

šios klasės lengvatlečiai jų klasei 
daAišSgdėliai pažvelkime j SaF"’ 3 

šių grupių nors pirmąsias pasek- ‘ 
mes:

JAUNIAI A.
100 yd. l..Malinauskas (Aušra) 10,5,

DRAYTEN MOTORS
VARTOTU MAŠINŲ PARDAVIMAS 

LIETUVIAI SAVININKAI
1660 QUEEN ST. WEST. Telefonas LE. 5-2969
Jei jums reikalinga gera vartota auto mašina, užeikite ir Įsitikin
site. Mes sąžiningai patarnausime. Pas mus žemiausios kainos 
visame Toronte.

Kreipkitės: H. O. GROVAS, garažo vedėjas.

—-- ---- - LIMITED F

3269 BLOOR ST. W., TORONTO BE. 3-3263

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

BLOOR 6 POINS. $4.000 įmokėję galėsite užimti šj 6 kambarių, naują — 
modernų, bungalow; 3 dideli miegami, šviesi - moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas. Privatus įvažiavimas ir vienam automobiliui garažas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Išsimokėjimui geros, 10-čiai arba 20-čiai metų są
lygos.

MORKIS Antanas
BLOOR • PRINCE EDWARD DRIVE. $5.000 įmokėti, 6 kambariai per 
du augštus, šiurkščių plytų, statytas prieš 12 mėtų ir labai gerai užlaiky
tas. 50 pėdų pločio sklypas, šoninis privatus Įvažiavimas ir garažas, karš
to vandens alyva šildymas. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklos. Ne
turi skolų.

GLADSTONE AVE. - BLOOR. $6.500 ar mažiau įmokėti. Atskiras gerų ply
tų, 8 nepereinami kambariai, karšto vandens alyvos šildymas, 2 virtuvės, 2 
garažai, arti katalikiška mokykla ir Bloor susisiekimas.

Real Estate and Business Broker

1077 Bloor St. W., prie Dufferin St.

SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite , 
GEO KARALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

Sunnyside 
$2.500 įmok., 6 kamb., mūr.. 2 virt, 
alyva šild., garažui vieta. Arti krau
tuvių, mokyklos ir susisiekimo. 

Rusholme Prk. Cres.
$3.000 įmok., 9 kamb., atsk., geras 
mūras, 2 virt., 2 vonios, naujas šild.. 
dvig. garažas. Kas nori pigaus ir 
gero namo — štai jis. 10-čiai metų 
atviras vienas morgičius.

Radford - Indian Rd. 
$3.000 įmok., mūr., 9 kamb., 3 virt.,
2 vonios, naujas gazo šild., visas iš
nuomotas, ideali vieta — arti Bloor, 
t * Beresford Ave.
$4.000 įmok., 6 kamb., rupių pi., at
skiras, vand. alyva šild., mod. virt. 
Šoninis įvaž. Skubus pardavimas.

Jane • Annette 
$4.500 įmok., 6 did. kamb.,. 2 mod. 
virt., garažas, sav. pirko kitą na
mą. Vienas morg. 10-čiai metų.

High Park Ave.
$4.500 įmok., 6 kamb.. atsk., tnod. 
įrengtas, naujas šild., geros išmok, 
sąlygos. Namas arti Bloor.

Annette > High Prk. Ave. 
$5.000 imok., 10 kamb., atsk. »nftr.,
3 mod. virt.. 2 vonios, perdirbtas 
dupleksas. Prašo tik $18.000.

Bloor • Prince Edward Dr.
S4.000 įmok., 6 did. kamb., moder
nus ir gražus bungalow. Did. kie
mas. rami aplinka, priv. ivaž. ir ga
ražas. įsidėmėkit — vienas morgi
čius balansui ,10-čiai-metų atviras.

Bloor - Indian Rd.
S5.000 įmok., 10 kamb., atsk., mūr., 
3 mod. virt., vonia ant pirmo augš
to, vand. alyva šild., did. gražus kie
mas. Arti kraut, ir susiekimo.

Durie St.
S6.000 įmok., 11 kamb., origin, du
pleksas. Vand alyva šild. Puiki vie
ta — geras pirkinys.

Bloor • Jane
$7.000 įmok., 8 did. kamb. per du 
augštus, nepapr. gražus rupių pi., 
2 vonios, vand .aylva šild., priv. 
įvaž., garažas. Retai pasitaikantis 
pardavimas.

Westminster Ave.
$8.000 įmok., 11 did .kamb., atsk., 
geras mūr., vand. alyva šild., įreng
tas rūsys. Namas gerame stovyje.

Prašo įmok. $20.000-$30.000. 60 
kamb. su visais baldais ir įrengi
mais, randasi netoli miesto centro 
Toronte. Vienas morgičius išmokė
jimui.

LE. 4-845% LE. 4-8450. Namu BE. 3-5996

$5.5000 pilnai kaina, 6 dideli kambariai, gerų plytų, 3 virtuvės, pilnas rū
sys, oru šildymas, iš lainos įvažiavimas.

$700 įmokėti, gerų plytų, vienas morgičius balansui, 6 kambariai, reikalin
gas remonto, tuoj galima užimti, iš lainos įvažiavimas, oru šildomas, 
pilna kaina $7.900

$4.000 įmokėti, Bloor ■ Rusholme Rd. rajone, 10 metų morgičius, duplek
sas, 2 butai po 4 ir 5 kambarius, alyva šildomas, gerų plytų, 200 pėdų skly
pas dvigubas garažas, arti Bloor.

$22.500 pilna kaina, Roncesvalles - Westminster rajone, didelis gerų plytų 
atskiras namas, vandeniu alyva šildomas, 2 vonios ir tualetas rūsyje, geri 
morgičiai, dvigubas garažas. - \

$100.000 pilna kaina, 16 butų apartamentas, 8 butai po 2 miegamus ir 8 
butai po 1 miegamą, metinės pajamos $16.680, vienas morgičius balansui, 
vandeniu šildomas, $25.000 įmokėti, turi būti parduotas.

Joseph A. PE/I ER.S Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

1162 ST, CI AIR AVE. WEST
Bloor - Jane f 

$5.000 Įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius lOčiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood 
$2300 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras nartas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambariu namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas 

12 didelių ir gražių kambarių. 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

S. JOKŪBAITIS
Parūpinu morgičius.

TELEFONAI: įstaigos LE. 7-3173 . namų LE. 4-0773

Kotelis prie Simcoe ežero, 17 kambarių ir motelis 17 kambarių, plius 7 
kambarių gyvenamas namas, didelis valgomasis kambarys ir snack baras, 
3H akrų gražios žemės, sekantį mėnesį balsavimas likerio leidimui gauti, 
10 metų morgičius, priimtina kaina.

Įstaigos tel Namų tel 
RO. 2-5543

75 yd. 1. Žaliauskas 8.5, 2. Ruseckas 
(Aušra) 11.2.

Šuolis į toli: 1. Žaliauskas 20-5, 
2. Juknevičius 13-2.

Šuolis į augštį: 1. Žaliauskas 5-5, 
2. Ruseckas 4-6i/>.

Rutulio stūmimas: 1. Aižinas 36-51/^, 
2. Grigas (Aušra) 28-6, 3. Sapijonis 
(Aušra) 264i/į.

Disko metimas: 1. Žaliauskas 127-6, 
Aižinas 114-2. -■

Ieties metimas: 1. Aižinas 145-10, 
Žaliasukas 144-2.

Rekordinės pasekmės pabrauktos. 
Sekanti kartą peržvelgsime mergaičių 
klases. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniškis savaitraštis “Sportas” 

rašo, kad Telšiuose populiariau
siu sportu jaunimo tarpe yra lais
voji gimnastika. Pasak koresp. V. 
Munderi, to atsiekta dėka mokyt. 
R. Kryževičienės - Žilinskaitės.

Savo atsiminimuose apie kon- 
struktorių-sklandytoją Bronių Ož
kini, plačiai vilniškiame “Sporte” 
rašo Albinas Ožkinis. Pasirodo, 
kad Br. Oškiniui buvo pripažin
tas konstruktoriaus vardas ir iš-‘ 
duotas pažymėjimas, kada jis su
projektavo BRO-9 sklandytuvą, 
pakeitusi per 20 metų rusų kon
struktoriaus Antonovo A-l-nau
dotus. BRO-9 turėjo netik geres
nes savybes, bet taip pat pigesnis 
— kainavo 5.000 rb., kai tuo tar
pu ruso — virš 10 tūkst. rb. Ta
čiau lietuvis tuo nesitenkino. Po 
metų jis vėl su brėžiniais išvyko 
i Simferopoli, kur pradėta staty
ba BRO-11. Po to, Kauno Starto 
gamykla, taip pat pagamino tris 
BRO-11 sklandytuvus, kurie buvo 
pasiųsti i aviacijos institutą labo
ratoriniams bandymams. Gavus 
sutikimą, 1955 m. prasidėjo BRO- 
11 serijinė gamyba visoje SS. šis 
naujas sklandytuvas yra tikra do
vana jaunimui (tik ne Lietuvos, 
nes šių sklandytuvų Lietuvai teko 
vos 15) — rašo vilniškis “Spor
tas”, nes kainuoja du kartus pi
giau už BRO-9, taigi, beveik 2.500 
rb. Bendrai, lietuviai SS sklandy
mo gyvenime vaidina svarbią ro
lę, nes šalia Br. Oškinio, žinomu 
sklandytoju yra rašytojo J. Dovy
daičio brolis Jonas, kuris skrai
do dar iš neprikl. Lietuvos laikų 
Balio Karvelio 1934 m. sklandy
tuvais BK-4, lygiai kaip ir dar 
dviem jo sukonstruktuotais sklan
dytuvais — Vanagas ir BK-2. Iš 
naujųjų veidų reiškiasi gabus 
konstruktorius AdKuzmickas. Sos
tinės sklandymo gyvenimas kon
centruojasi LDAALR Vilniaus- 
stoties sklandymo aikštėje, kuri 
yra greičiausiai 10 km. nuo Vil
niaus — Augštagiriuose, prie Nė- 
menčinės plento, ši vieta buvo 
naudojama sklandymui ir prieš 
karą, o Lenkijoje ji buvo taip pat 
garsi, pavadinta wilenskie Augsz- 
tagiry.* «•• • - K. B.

(Aušra) 26-41/į.
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iMiL REAL ESTATE
872 Bloor St W. Telęfonas LR. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui skambinti:
k a, J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

...»——------------- • ' „j
— ...... - ■ - ■ —

- I

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, iaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME J NAMUS.

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

Sav. V. BLOCKIS

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai. 
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832 

19 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

GARSIOJI BULOVĄ
FIRMA

išaugo iš jauno čekų imigranto 
Joseph Bulovą, 1875 m. Niujorke 
įkurtos laikrodžių ir bangenybiu 
krautuvės. Jo sūnus Arde Buk> 
va išplėtė savo tėvo kamnamią ir 
iki dabar Bulovą Amerikos kon
tinente yra daugiausiai parduoda
mas puikus laikrodis. Bulovą laik
rodžiu fabrikai yra Flushing, L.I., 
Sag Harbour, L.I., Woodside, L. 
1., Providence, R.I., Bienne, Švei
carijoje ir Toronte.

Sekdamas savo tėvo svajones! 
Pagaminti puikų su akmenimis 
laikrodį, tokia kaina, kad kiekvie
nas pajėgtų įsigyti, jis metėsi į 
.masinę produkciją: Po II Pasau
linio karo jis įkūrė invalidų laik
rodininkų mokyklą, kur šimtai jų 
išmoko šio amato finansuojant 
Bulovą fondui. Prieš pat savo 
mirtį jis įkūrė Bulovą tyrimo ir 
išvystymo laboratorijas generolo 
Omar Bradley vadovybėje. Bulo
vą gaminiai taip ištobulinti, kad 
pereitais metais jais pasinaudota 
17 iš 40 dabar Amerikos esamų 
vairuojamų raketų rūšių.

1958 m. Arde Bulovai mirus, 
1959 liepos mėn. Harry Bulovą 
Henshel buvo išrinktas Amerikos 
kompanijos prezidentu.

TILLSONBURG, Ont
Padėka

Dėkojame už surengimą mūsų nau
jagimio proga puotos (shower) rengė

jams ir atsilankiusiems.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Pamokanti! 
Daug prpmogų!

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas D y I e r i s

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS —Jgazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metu išsimokėjimui. - • Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI .
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

I Mr. ir Mrs. Leo Rutkauskai. 
Tillsonburg, Ont.

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

J. Beržinskas '

Maskva. — Vokiečių ir anglų 
spauda piktinasi, kad anksčiau 
Maskvoje lankęsis vokiečių so
cialdemokratų vadas Ollenhauer, 
o pastaruoju metu britų Bėvan ir 
Gaitskel, ten Chruščiovą titula
vę “draugu”.

Johannesburgas. — Pietų Afri- 
įkos rinkimuose spalio 15 d. vėl 
j laimėjo valdanti nacionalistų par- 
i tija, iš 110 gavusi 59 vietas.'‘ 
I Londonas. — Du nariai Britų 
Tiesioginės Akcijos prieš Atomi- 

• nį Karą Komiteto, kuris nori siųs
ti savo ekspediciją į Saharą, kai 

i ten prancūzai sprogdins savo ato
minę bombą, negavo vizos įva
žiuoti i Prancūziją.

Regina. — Saskatchewane šie
met ankstyvas sniegas apsnigo 

1110 milijonų bušelių kviečių.

ROYAL
Agricultural 

WINTER
FAIR

LAPKRIČIO 13-21 d.d.
Royal Coliseum (Parodos 
parke) Toronte.
Puikiausia galimybė dau
giau sužinoti apie žemės 
ūkio gyvenimą Kanadoje! 
Kai būsite mugėje nepa

mirškit apsilankyti KA
RALIŠKOJ ARKLIŲ PA
RODOJ! Ten pamatysite 
garsius Karališkosios Rai
tosios Policijos ir pasau
lyje garsių tarptautinių 
šokimų rinktinių pasiro
dymus’

Įėjimo kainos: 
Karališkon Arklių Paro
doj (kartu ir bendras įėji
mas i mugę): vakarais 
$2.50 ir $3.50,. Trečiadie
nį ir penktadienį dienos 
metu $1, šeštadieni $1.50. 
Karališkon žemės ūkio žie
mos parodon įėjimas su
augusiems 75 c., vaikams 

\25 centai.
ROYAL 

AGRICULTURAL 
WINTER

FAIR
EXHIBITION PARK 

TORONTO, CANADA

/ 7 PUSL.

Policijos nuovadoj

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius šautuvus.

Į-------------................ .................. ------ - --- ----------------------------------- ■—---------- -------------------- I. ■ ■■ .

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

ALEX’S
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside

Tel. RO. 6-6611 — CH. 4-1285
Pradedantiems pirmos 2 vai. 

— $3.00.
Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai pa
imame pamokai i§ namų. Vė
liausios laidosautomobiliai — 
standartiniai irautomatiniai.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME \

MOUNT ROYAL MOTORS i
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patahymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balarsavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

Atsiminkite 
gimines Europoje, 

aplankykite

ENGLANDER 
VAISTINĘ 

esančią šalia Honest Ed’s
Bloor ir Bathurst.

Pristatymas garantuotas. 
Fantastiškas sutaupymas.

SUDBURY, Ont.
Kalėdų švenčių proga sutei
kite džiaugsmo savo artimie
siems Lietuvoje. Siųsdami 
dovanas sutaupysite pinigus 
ir laiką tik per Lietuvių Pre
kybos B-vės Anglijoje atsto
vą A. Kusinski.. Naujas ad
resas: 369 McLeod St., tele
fonas 4-1605.

Baby Point , Paint & Wallpaper
C.IJ.., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožoi, sienoms 
popieris, 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).

PIGIAUSI

Parduodame namą 66 Whitta
ker St. — netoli Spruce St., 4 šei
mų 2 po 3 kambarius ir 2 po 2 
kambarius. Pajamų $3.000 į me
tus. Prašome $19.000. Grynais 
$6.500.

P. Adamonis, District Estate 
Brokers. 177 Sherbrooke St. 
W., Montreal, P. Que. Teief. 
VI. 2-8501.

Lietuviu moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 RLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

• 
Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD.
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Paieškojimai
PRAŠO PADĖTI SURASTI
GIMINES. O ieškomos šeimos 

istorija tokia:
Juozas Cebanauskas gyveno 

Striiipų kaime, Šakių valsč. ir ap. 
Jo viena duktė Marija buvo įduk
rinta Slavėnų šeimos, kuri 1925 
m. gyveno Škotijoje — Dunto- 
ker, Scotland. Vėliau ši šeima kaž 
kur išvyko, gal būt, grįžo į Lietu
vą. Tėvas Juozas Cebanauskas 
(gal Cebanauskas ar Cibanaus- 
kas) vedęs antrą kartą ir turėjęs 
dar 4 sūnus, kurie gyveną kur 
nors Lietuvoje.

Jei kas būtų pažinęs tokiuos 
žmones — Cebanauskus ar Slavė
nus, kurie įdukrino Cebanauskai- 
ię, prašomi pranešti “TŽ” redak
cijai.

Skaitytojų laiškai
2ODEUS TORONTO
LIETUVIŠKAM JAUNIMUI
Sekmadienio vakaras. Pamokos pa

darytos — reiškia nėra ką veikti, ne
bent į televiziją akis įrėmus sėdėti. 
Nutariu aplankyti vieną iš Prisikėlimo 
salėje ruošiamų jaunimo subuvimų, 
kurių tikslas duoti progos mūsų jauni
mui praleisti laiką Kultūringai ir lietu
viškoje dvasioje. Idėja kilni ir girtina.

Nuvažiuoju. Pastatas patamsyje, tur
būt, apsirikau, kad čia kasnors vyks
ta. Bet ne: aiškiai laikrašty rašė, kad 
bus 7.30 jaunimui pobūvis. Slenku per 
tamsų taką ir įžengiu per pastato vi- 
pakaimes duris. Iš tolo jau girdisi mu
zika — pataikiau. Prieinu prie salės: 
šviesos pritemdytos, dūmų debesys 
plauko, groja rock-and-roll muzika ir 
visur skamba anglų kalba. Dairausi ir 
galvoju ar paklydau, ar salė kanadie
čiams išnuomota ar kas. Bet visi veidai 
pažįstami, gi su šiais vaikais neperse
niausiai ėjau į lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą ... Atsisėdu ir laukiu kas to
liau bus, kur čia ta numatyta lietuviš
ka atmosfera pasireikš.

Veltui laukiu. Vakaras eina prie ga
lo, jaunimas vis dar šoka (jei tai, iš
viso galima vadinti šokimu, o ne tam
pymus!), vis dar laukiniškas rock-and- 
roll taktas kartojasi per garsiai, įky
riai, lyg kas plaktuku per galvą duotų. 
Vienas jaunuolis jūreivio uniformoj, 
pasirodo neblaivus. Vakarą paįvairina 
pranešimai apie lapkričio 8-tą ruošia
mą Jaunųjų Talentų Vakara. Tik pęr 
pranešimus jis vadinamas ^The first , r - . - . 
of its kind in Toronto — A Youth Tą- nybėmis prinsa prie savęs, 
lent Show — come and bring your 
friends. Help make it a success*”. Jau
nas pranešėjas, susirūpinęs priaugau-' 
čiųjų lietuvių talentais ir jų ateitim, 
anglų kalba bando sujaudinti publiką, 
kad ji savo dalyvavimu juos paremtų.

Pasirodo jaunas akordeonistas, pri
statomas kaip Vic Ruseckas, bet, jei 
ne pavardė, neatspėtum, kad jis lietu
vis. Gražiai pagroja ir tikrai verta pa
siklausyti, bet jam padėkojama ir vėl 
angliškai. Pagaliau su skaudančia gal
va nuo “gražios” muzikos išsiskirstom. 
Einu namo ir galvoju, kaip mūsų vy
resniųjų remiami vakarai ugdo mūsų 
“lietuvybę” ir leidžia mums bent kar
tą į savaitę pabendrauti su lietuviais. 
Kažko gaila ir kažkodėl liūdna...

Nusivylusi.
Redakcija džiaugiasi, kad mūsų prie

auglio likimu sielojasi ir jauna mer
gaitė. Yra ir daugiau dėl to liūdinčių. 
Deja, tai yra tiesa. Mūsasis prieauglis' 
savąją kalbą daug kur apleidžia. Tik 
pasiklausyk,/kur paaugliai lietuviukai 
susitinka, visur girdėsi, deja, nelietu
višką kalbą. Net jiems grįžtant iš lie
tuviškos mokyklos, pagaliau net pačios 
mokyklos kieme ar koridoriuose mo
kytojams sunku juos nuo to sulaikyti. 
Nemažas procentas jau visiškai lietu
viškai nebekalba, ir tai ne vien iš se
nosios imigracijos šeimų, bet, deja, ir 
iš neseniai atvykusių, nes nemažai tė
vų namie su jais angliškai kalba. Čia 
augančių vaikų bei paauglių nulietu- 
vėjimo problema yra labai sunkiai 
sprendžiama. Ta linkme stumia prie
augli - daugybė veiksnių. Jų čia net 
suminėti neįmanoma.

Lietuviško jaunimo susibūrimai spor- 
• tui ar pramogai, ar dar kitokie, be 
j abejonės, teikia geriausių progų tam 
’nelemtajam procesui pasipriešinti. 
Dėl to tokie susibūrimai yra sveikinti
ni ir visomis jėgomis remtini. Ir iš jų 
netiktų išskirti nei vieno lietuviuko, 
vistiek ar jis moka lietuviškai, ar ne
moka, ar mėgsta kalbėti lietuviškai 
ar nemėgsta. Trauktini ten visi, kokie 
tik yra. Bet čia susiduriame su kitu 
klausimu, būtent, kad ten būtų galima 
pasiekti kuo daugiau naudos tam di
džiajam tikslui — lietuviškumo palai
kymui. Čia jau reikėtų ne vien orga
nizatorių pastangų, bet visos lietuviš
kosios visuomenės. Sąlygos jau ir da
bar yra sudarytos. Tenka dėkoti tiems, 
kurie tuo pasirūpina, ir ateiti talkon, 
nes pora ar trejetas pasišventėlių di
delio būrio negali paveikti. Galėtų, 
žinoma, išvaikyti, bet argi tai padėtų? 
Reikia rasti kelių pakeisti tokių sam
būrių nuotaiką, įlieti kitoniškos dva
sios.

Atrodo, kad geriausias receptas šiai 
blogybei pašalinti būtų šitokio jauni
mo susibūrime neleisti uždominuoti 
anai dvasiai, kuri visur reiškiasi. Šito, 
be abejonės, negali padaryti nei ten 
atėję tėvai, nei globėjai, bet pasise
kimo galėtų laukti paaugesnis jauni
mas, įskaitant studentiją. Juk šitokio 
amžiaus jaunimo tarpe nepajėgiančių 
išsiversti be svetimos kalbos procen
tas daug mažesnis. Deja, jų ten labai 
mažai teateina. Jei ateitų daugiau, 
jie galėtų duoti toną visam vakarui, 
galėtų viską pravesti — ne komanduo
dami, bet kartu viską darydami, vesda
mi visa pasilinksminimą.

Gera, kad pasisakė dėl šios blogy
bės jaunuolė. Mes kviestume ir nusi
vylusią nelikti nuošaly, bet ir pačiai 
su taip pat jaučiančiom draugėm bei 
draugais kuo didesniu būriu eiti ten ir 
pabandyti suteikti tiems susibūrimams 
daugiau lietuviškos dvasios. Dauguma 
ten susirenka daug jaunesnių, mokyk
linio amžiaus. Vyresniųjų vadovavi
mui jie pasiduos, žinoma, jei tai ne
bus komandavimas, bet jų. pačiu ne
juntamas vadovavimas. Tiesa, gal vy
resniesiems tai nelabai įdomu, bet 
būtina.

Piano ir Grand-Piano

A. BRICKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. LE. 7-3782.

klausia budintis vyruką.
;— Už tai ,kad atidariau vaisti-

— Taip, pone , — Įsiterpė 
policininkas, — bet jis pamiršo 
pasakyti, kad tą vaistinę jis ati
darė naktį 3 vai. ir su atsuktuvu

Ji saugosi
Praeivis pastebi prie vartų be

stovinčią mergytę. Jam priėjus ji 
paprašo atidaryti jai vartelius.

— Gerai, mažyte, tuojau pat. 
— O jau atidaręs jis dar paklau
sė: — O kodėl tu pati neatidarei?

— Kad dažai dar neišdžiūvę...
Tarpe moterų

kutas! Kuo tu jį prikimšai?
— Niekuo. Jis nebuvo tuščias...
Moteris laimi vyrą savo gero

mis ypatybėmis, tačiau savo silp-

Dr, S. CHERWIN
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praneša, kad atidarė savo kabinetą 
Spadina Dental Centre 
646 SPADINA AVĖ.

(kampas Harbord)
Telefonas WA. 3-1245 

Kalbame lietuviškai. 
Priimame vakarais..

&r. E. Zvbrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos:

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. ~ 
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO -ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LL 2-8723 
m Į 1 '■ nil’ll —»■■■ I I

DĖMESIO! DĖMESIO?

Taisau visų rūšių
Televizijas, namų ir auto radijas

Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto. Telefonas RO. 6-4063

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

A. P. GARAŽAS

ŠILDYMO KONTRAKTOHIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SU Toronto. Teief. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS *

1S» OUHOAS ST. W.
/prie Dufferin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 

r T .

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefono. LE. 5-9130

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS eCPONIS

Visi elektros jrengimoi (r pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slow •» NUiA- 
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums atlaikyti 
storiais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo Česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomojo ir sustiprinančio ga
lio, česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaitas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių įj vertindavo kai
po lengvinant) ortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Peorles Garlic (česnakas) turi 
savyje salicytomide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate Viską, ką 
šis veismingas augalas teikia. Adom Garlic 
Peorles (česnakas) yra be kvapo ir be sko
nio — lengvai priimamoje kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite pokefį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums ga
lės padėti, Jūs ištiktųjų busite pdtenkinti 
taip padarų.

Kas keliatės į kitų 
butų ir norite pigia kaina per

vežti sava baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

3S HAYIMSN STM Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

Dažai ir sienoms 
popietis!

Yaftov žepežiąL toepeatinas. 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.

TeL LE. 3-1980

Senyva negraži mokytoja pasi
kviečia vieno mokinuko tėvą ir 
susirūpinusi išdėsto jam padėtį 
vaiko akivaizdoje. Anksčiau jis 
gaudavęs penketukus, o jau ku
ris laikas jo laipsniai žymiai pa
blogėję. Tėvas klausiamai pažvel
gia į sūnų, šis nulenkęs galvą ne
drąsiai pasiteisino:

— Kad .. kad, kai gaunu pen
kis, ji mane pabučiuoja ...

Dvejopos operacijos
Chirurgas pacientui:
— Operaciją jūs galite pasi

rinkti tarp dviejų klasių: pirmoji 
su gerais,.prityrusiais asistentais 
ir su naujais įrankiais...

— O antroji? — klausia pa
cientas.
- — Kaip tik priešingai.

Dr. J. URBAIT1S
Gydytojas ir Chirurgas

perkėlė
savo kabinetą į naujas patal
pas 1796 BLOOR ST. W., į va
karus nuo Keele prie Oak- 

moųnt Rd.
Darbo valandos: 1 val.-3.30 v. 
p.p. ir 6-8 vai. v., ir susitarus. 
Šeštadieniais: 11-3.30 vai. p.p.

Trečiadienį uždaryta.
Telefonas: RO. 6-6791.

DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER Kl>. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: -m•<> 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pąs-d susi
tarimą).

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nub 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 RONCESVALLES 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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Teief. WA. 1-3924

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukiami seni 
labai pigia kaioa. Darbas garantuotas.

Teutonas W/L 2-7981

VfDYBV BHMLĄ **WALt>T

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /voki

Infonnocijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raitu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

VfltOl

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

{staiga veikia 
168 vai. savaitėje

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

AL DUpA
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TORONTO, Cnt.
Arkiv. J. Skvirecko minėjimas 

. Šį sekmadienį, lapkričio 8 d., 4 
vai. p.p. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje įvyks J.E. Kauno metropo
lito arkivyskupo Juozapo Skvi
recko trejopo jubilėjaus paminė-

arapįjos žinios, 
akarėse buvo at- ARTĖJA! NETOLI! SKUBĖKIT!...

pat, o tą įsidėmėtiną vakarą Prisikėlimo parapijos salėje punktualiai 6 vai. 
s seniai laukiamas pasilinksminimas - Koncertas - Balius -

"Tėviškės Žiburiu" dešimtmečio minėjimas.

Lapkričio 14 CIOsiminimč pamaldos. Pamokslą 
sakė klebonas T. Placidas, o mu
zikinę dalį labai įspūdingai išpil- 
dė«*.V Verikąjtisir parapijos 
choras- Vėlinių dieną atlaikytos 
iškilmingos ekzekvinės Mišios už 
novenoje pavestuosius, parapijos 
ir kolonijos mirusius bei visus 
lietuvius mirusius ir nukankin
tus okupacijų metu. Tikintieji 
nepaprastai gausiai ėjo šv. Sak
ramentų. Vėlinių vakare už mi
rusius sukalbėtas rožančius.

— Vėlinių novenos Mišios bus 
laikomos visą lapkričio mėnesį 8 
vai. ryte. Kiekvieną rytą šių Mi
šių metu bus klausoma išpažinčių.

— Pirmos Komunijos bei ka
techetinės ir religijos pamokos 
gimnazistams daromos kiekvieųą 
sekmadienį po 10 vai. Mišių. Pra
šome pamokas lankyti punktua
liai ir reguliariai. ->

— Sveikiname savo parapijos 
Tretininkų kongregaciją praėjusį 
sekmadienį, taip gražiai atšventu
sią 750 regulos užtvirtinimo su
kaktį. Labai gražiai paruoštoje 
agapėje paatėsLne tik mūsų pa
rapijos organizacijų atstovų, bet 
taip pat svečių iš šv. Jono parap.

— Kviečiame visas mergaites 
labai uoliai lankytis sekmadienio

. -----------, J-- --- ------------ ----------------------y)

o darbo pasiruošiant Kalėdų eg
lutei dar labai daug.

— Parapijos choras pradeda 
ruoštis Kalėdoms, todėl kviečia
me naujų choristų. Ypačiai lau
kiame moterų, galinčių giedoti 
altais.

— Šį sekmaidenį po 11 vai. Mi
šių muzikos studijoje šaukiamas 
Pirmos Komunijos ir katecheti
nes pamokas lankančių vaikučių 
tėvelių susirinkimas, kviečiame 
būtinai dalyvauti.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Annette St., Birchview Cr., 
Clendenan Ave., Elora Rd., Glen
wood Ave., Gothic Ave., High 
Park Ave., Oakview Ave., Pine 
Cr.. Rr. ir Quebec Ave.

— Laikinosios bažnyčios per
tvarkymo darbai prasidės lapkri
čio 9 d., pirmadienį, šiokiadie
niais Mišios bus laikomos 7, 7.30 
ir 8 vai. muzikos studijoje (už- 
ėj’imas iš kiemo pusės’, o sekma
dieniais — parapijos salėje 8, 9, 
10, 11 ir 1*1.45 vai. Darbai už
truks maždaug 3 savaites.

— Nuoširdžiai dėkojame pra
ėjusią savaitę dirbusiems Wasa- 
gos stovyklavietėje: J. Geniui, J. 
Gadišauskui, R. Juozaičiui, R. 
Burduliui, B. Urbeliui. Galį pa
gelbėti savaitės bėgyje ar savait
galyje prašom paskambinti Tė
vui Pauliui.

— Visus parapijiečius ir kolo
nijos lietuvius maloniai kviečia
me atsilankyti į jaunųjų talentų 
pasirodymą mūsų salėje, šį sek
madienį 6 vai, vak. Programos ■

nas Lietuvos Bažnyčiai ir tautai, 
be abejo, yra Šventojo Rašto iš
vertimas. Išsamią paskaitą apie 
jubiliatą skaitys Antanas Gure
vičius, po to meninė dalis. Minė
jimas vieša*. Minėjimo rengimu 
rūpinasi šv. Jono Kr. parapijos

- vyrų sambūris.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Vėlinių dieną užbaigti doku

mentai dėl lietuviškų kapinių, 
įmokant pinigus ir sudarant kapi
nių tarybą. Sveikatos ministerijo
je padaryti žygiai detaliam kapi
nių išplanavimui. Žemės tvarky
mo darbai numatomi artimiausio
je ateityje.*' '

'— šį penktadienį, lapkričio 6 
d., 7.30 vai. vak., šv. Mišios. Sek
madienį pamokslai kun. kap. B. 
Pacevičiaus.

Šią savaitę lankomos šios gat
vės: Dundas, Emmėrson, Barrett, 
Rusett, Parth, Huron, Westmore
land, Albany, Kendal, Yourmouth 
Rd. ir Hepburne.

— Altoriaus berniukai repeti-, pOpjetėse, nes laiko liko nedaug,

lutei dar labai daug.

• Trumpa oficialioji dalis.

• Koncerto>programą išpildys solistė LIO
NE JUODYTĖ ir solistas VACLOVAS 
VERIKAITIS.

• Linksma populiari “Cubana” orkestro 
muzika linksmins susirinkusius ir be- 

. susukančius šokio sūkury.

• ' Pikantiški užkandžiai ir valgiai.

. • Linksmybių įvairių, įvairiausių.
i ■ • -

Stalai po 12 asmenų, o kavinėje po 10.

Oficialiosios dalies ir koncerto metu vi
siems svečiams vietos rezervuotos salėje.

Bilietai gaunami “TŽ” administracijoj, 
J. Beržinsko krautuvėje — 1212 Dundas 
St. W., ir sekmadieniais abiejų parapi
jų spaudos kioskuose. HAMILTONE.— 
spaudos kioske pas J. Pleinį.

Bilietų kaina $3, studentams — $1.50, 
šių galima gauti tik “T2” administraci
joje —941 Dundas St. W.

i

rijai rengasi penktadienį 6 vai. v.
— Parapija dėkinga geradarei 

Veronikai Steponaitienei už ver
tingas žvakides paaukotas bažny
čiai. Šios septynšakės žvakidės 
pirmą kartą buvo Įžiebtos Vėlinių 
vakarą.

— Vėlinių vakarą surinkti vo- 
kučiai su šv. Mišių intencijomis 
už mirusius. Gautos Mišių inten
cijos padalomos par. kunigams. 
Už kiekvieną intenciją kunigai 
atlaikys šv. Mišias.

— Pakrikštyta: Jonas Vaclo
vas Buteikis ir Edvardas Viktoras 
Bubulis.

Liet. Kat. Moterų Draugijos 
šv. Jono Kr. parap. skyriaus su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 8 d., tuoj po 11 vai. pa
maldų muzikos studijoje. Malo
niai kviečiame nares į susirinki
mą gausiai atsilankyti.' V-ba.

Turtingas bazaras ir šokiai 
rengiami lapkričio 21 d. Prisikė
limo par. salėje. Malonėkite pri
sidėti. Dar yra laiko sunešti fan
tus. Gautas pelnas bus skiriamas 
Lietuvių Vaikų Namų statybos 
fondui. Bazaras'veiks nuo 12 vai. 
dienos iki 11 vai. vak. šiam baza- 
rui vadovauja VD rėmėjai.

Moksleivių ateitininkų 
gimnazistų susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, 4.30 vai. p.p. 
Prisikėlimo parap. muzikos stu
dijoje. Susirinkime aktyviai da
lyvaus ir. naujas kuopos globėjas 
K. Manglicas. Tuoj po susirinki
mo bus jaunųjų talentų pasiro
dymas parapijos salėje.

Š.m, lapkričio mėn. 7 d. Toronto choras "Varpas" savo 
septynmečiui atžymėti ruošia

RUDENS BALIU,
kuris įvyks Prisikėlimo parapijos salėje.
PROGRAMA IŠPILDYS TORONTO VYRŲ KVARTETAS, KURIS 

PASIRODYS SU VISIŠKAI NAUJU REPERTUARU.
GERAS ORKESTRAS. — BUFETAS. — LOTERIJA.

Pradžia 7.30 vai. vak. įėjimas $1.50.
T. L. Ch. “Varpas”.

Lapkričio 7 d. Šalpos Grupė "DAINA 
ruošia tradicinį

KURIS ĮVYKS ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE.
TURTINGAS BUFETAS — LOTERIJA — JAUKI NUOTAIKA.

Įėjimas tik 1 doleris.
Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. Pelnas skiriamas šalpai.

Tradicinis metinis
Toronto Lietuvių Sporto Klubb 'Vyčio

įvyks Royal York Motelyje 
naujoje puikioje ONTARIO ROOM salėje 

Š.M. LAPKRIČIO MĖN. 7 DIENĄ, 8 VAL. VAKARĄ.

GERAS ORKESTRAS. ATSKIRI STALAI. BUFETAS.

Bilietų užsisakyti iš anksto galima pas V. Butkį,- tel. RO. 7-2895 
'•V Bilietai gaunami taip pat ir prie įėjimo.

MONTREAL, Oise.
Šis penktadienis yra pirmasis 

mėnesio penktadienis, skirtas 
Kristaus Dieviškosios Širdies gar
bei. AV bažnyčioje šv. Mišios tą 
dieną bus ir vakare 8 vai.

Lietuviškas jaunimas yra kvie
čiamas dalyvauti kiekvieną sek
madienį 10 vai. šv. Mišiose skir
tose jaunimui. Pradėkime tai 
vykdyti jau sekantį sekmadienį.

Šį šeštadienį, 7 v.v. AV salėje 
D. Kuraičio iš Čikagos paskaita - 
filmas.

Bazaras Nekalto Prasidėjimo 
seselėms paremti įvyks lapkričio

Šį sekmadienį, 
lapkričio 8 dieną, 

6 valandą vakaro, 
Prisikėlimo Auditorijoje 

Toronto lietuvių jaunimas 
ruošia

JAUNŲJŲ
TALENTŲ
POPIETĘ.

P R O G R A M O J E : '
Viktoras Ruseckas — akordeonistas,
Dalia Skrinskaitė — pianistė, 
Imtynės, •
Gimnastika,
J. Kvietytės Išraiškos Šokio Studija,
Hamiltono Tautinių Šokių Grupė, tautiniai šokiai,
X — solistas,
Y — smuikininkas,
Z — specialus numeris (?) 
ŠOKIAI.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE 
naujausias linksmos komedijos 

lenkiškas filmas
“Kapelusz Pana Anatola”

Lapkr. 9, 10 ir 11 d.d. ASTOR 
kino teatre, 653 Yonge St.

Toje pačioj programoj antras spal
votas filmas Warner Bros, gamybos 

"Gyvulių pasaulis”.
Atidaryta nuo 5.30 vai. p.p. Sean
sas prasideda 6 vai. vak. ir trunka 
iki vidurnakčio. Pasakykite ir drau

gams apie šią puikią programą.

A. A. Ieva Mankuvienė, 
senesnės kartos lietuvė visuome
nininke, mirė šį pirmadienį, lap
kričio 2 d. 5.30 vai: vak. Oakyil- 
les ligoninėje. Pašarvota Ryon - 
Odette laidojimo namuose — 
1498 Dundas St. W. (prie Duffe
rin) Rožančius kalbamas 8 vai. v. 
Laidojama ketvirtadienį, lapkri
čio 5 d., 8.45 vai. ryto iš šv. Pet
ro bažnyčios (Bathurst St. -ūž 
Bloor). '

Latvių dailininkų paroda vyks 
lapkričio 16-29 d.d. Toronto vie
šosios bibliotekos centrinių rū
mų John Ross Robertson Galle
ry, 20 St. George St., II augštas. 
Lankoma 9-6 vai. v. Sekmadie
niais visai uždaryta.

prašome žiūrėti specialiame skel
bime. Paskatinkime savo jaunuo
sius bendram darbui. Jei mes 
neduosime progos pasirodyti jų 
veržlumui, .jei nesidomėsime jų 
darbais, jie nusivylę eis į nelietu
višką aplinką. Jei net ir dabar, 
kada is: parapijos pusės duoda
mos visos galimybės veikti, pa
grįstai nuogąstaujame per greitu 
jaunosios kartos ., sukanądęjimu, 
kas įvyktų tada, jei parapija šių 
galimybių neduotų? Mes kviečia
me visus į talką ne vien su kriti
ka ir gerais patarimais, bet ir re
alia pagalba.

LIONĖS JUODYTĖS įdainuoto 
albumo “Dainos iš Lietuvos” gau
ta nauja siunta šv. Jono Kr. para
pijos knygyne.

Lapkričio 8 d. 11 vai. Prisikėlimo parapijos bažnyčioje bus laiko
mos šv. Mišios už mirusį a.a. MARTYNĄ KUODĮ, ir po šv. Mišių bus 
vykstama į Park Lawn kapines pašventinti paminklą.

Prieteliai ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

Toronto Dramos Teatras 
Sietynas

po vasaros atostogų buvo susirin
kęs aptarti ateinančių metų dar
bo planų. Susirinkimas įvyko pas 
aktorių V. Rukšį—233 Delaware. 
Prie kuklių vaisių stalo ir paki
lioje ^nuotaikoje buvo sprendžia
mi teatro reikalai. Kadangi šie
met i.teatrą įsijungė nemaža nau
jų narių, tai numatyta iškarto 
ruoštis keliomis grupėmis. Dar 
šiais metais turėsime progos pa
matyti dramą ‘Žvakidė”, kurios 
daugumas aktorių yra jau Kana
doje baigę dramos studiją ir kai- 
kurie jau pasirodę net televizijo
je. Be to, greitu laiku jau bus pa
ruošta trumpa komedija “Piršly
bos”, kurią užprašė Caritas savo 
veišėm. Dar prieš gavėnią numa
tyta pasirodyti su trijų veiksmų 
komedija “Draugai ir giminės”.

Išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė šitaip: 
pirm. M. Jarašiūnas, 59 Pacific 
Ave., vicep. V. Rukšys, sekr. V. 
Staškevičiūtė ir iždin. J. Šulcas.

“T.žiburių” jaunimo strp. kon
kursui yra gauti 7 rašiniai. Lai
mėtojai bus paskelbti dešimtme
čio minėjimo vakare prieš kon
certą.

KL Studentų Sąj- Toronto sky. 
valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. Vytautas Mikėnas, vi- 
cep. Genė Norkutė, iždin. Graži
na Skirgailaitė, sekr. Aldona Ša- 
pokaitė, korespondentas Vaidotas 
Kvedaras.

Mokesčių padidinimo sekan
čiais metais Toronte nebūsią, pa
reiškė Metropolio Toronto galva 
Fr. Gardiner, šių metų pajamos 
padidėjusios ir iki metų pabaigos 
jų numatoma bent 4 milijonais 
dol. daugiau kaip pernai. To mies
to išlaidoms turėsią užtekti.

Toronto statybų firmos paskel
bė būsią priverstos susiaurinti 
darbus ir žiemos metu teleisti 
bent 1.000 darbininkų,.nes vals
tybės paskirtos morgiclams su
mos jau esą išsibaigę ir , kreditų 
gauti nebeįmanoma. r

Jaunųjų ateitininkių
— mergaičių susirinkimas' bus šį 
sekmadienį 4 vai. p.p. Prisikėli
mo parapijos muzikos studijoje.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas - arbatėlė įvyks šeš
tadienį, lapkričio 7 d., 6.30 vai. v. 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Nariai ir prijaučiu 
kviečiami dalyvauti. Valdyba.

Liet. Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyr. lapkričio 8 d., 1 vai.: 
p.p. šaukia metinį narių susirinki
mą Lietuvių Namuose, buvusia
me bankelio kambaryje. Šiame 
susirinkime, be valdomųjų orga
nų rinkimų, taip pat bus'renka
mi atstovai į Kanados LAS vieti- 
ninkijos suvažiavimą, kuris įvyks 
š.m. lapkričio 28 d. Nariai ir pri
jaučiantieji prašomi dalyvauti.

Skyr. valdyba.
Išnuomojamas butas iš 4 kambariu ir 
virtuvės I augšte su atskiru tualetu. 
Yra garažas. Tel. LE. 5-0811, skambin
ti po 1 vai. j.

Korp! -Neo-Lithuania -Toronto 
skyrius savo metinę šventę šven
čia š.m. lapkričio 21 d. Lietuvių 
Namuose.

Toronto SLA 236 kuopa 
savo 25 metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti išleido Jubilėjinį 1960 
metų kalendorių. Jis jau pradė
tas platinti pereitą šeštadienį kuo- j 
pos jubilėjiniame baliuje, o da
bar platinamas visų spaudos pla
tintojų. Kaina $1, 60 psl. Spaudė 
Time Press, Toronte.

Karikatūros, liečiančios “TŽ” į 
dešimtmečio paminėjimo paren- i 
gimus, kurių viena buvo spaus-i 
dinta pereitame “TŽ” nr., kita 
spausdinama šiame ir dar viena 
bus sekančiame numery, yra pieš
tos čika'giečio Vai. Ramonaičio 
specialiai “T. žiburiams”. Jauna
jam karikatūrų piešėjui nuošir
džiai dėkojame.

Estų dailininkų sąjungos paro
da atidaroma šį sekmadienį, lap
kričio 8 d., 2 vai. p.p. St. Peter’s 
ev. fiuteronių bažnyčios salėje 
Mount Pleasant Rd i — Roehamp-' 
ton Ave. Ji tęsis iki lapkričio 15 
d. Lankoma 6-10 v.v., sekmadie
niais 2-10 vai. v.

15 d. seselių namuose. Pradžia 11 
vai., iki 9 vai. vakaro.

Mūsų teatralai šiuo metu yra 
susirūpinę savo pagamintų Bal
ta ragio Malūno plokštelių išplati
nimu, nes jų pagaminimas gana 
brangiai ats’ėjo ir reikia atsily
ginti kreditoriams. Plokštelės turi 
gerą pasisekimą. Kiek teko patir
ti. užsakymai ateina dargi net iš 
tolimos Venezuelos, Australijos, 
Argentinos, Vokietijos, taip pat 
iš JAV ir Kanados. Komplekto 
kaina $10. (Žr. 5 pusi.). J.P.

PARDUODAMAS žemės skly
pas Vi''e La ~'iii e. Kampas Lasal- 
ie Blvd, ir Aquedue St. Vanduo, 
kanaifracua suvesta, statomi na- 
,-oi v V’ ir 900’ x 80’ kaina 
$1.15 kv. pėda, ’/j grynais.

P. Adamonis, District Es
tate Brokers, VI. 2-8501, 
RA. 2-2472.

Ar nepamiršote
gĮmines Lietuvoje, kurie tikisi iš 
Jusų dar prieš Kalėdas sulaukti 
dovanu.
ST. PRAKAPAS — “Tauro siun
tinių bendrovės atstovas — Jums 
garantuoja, kad kas dar dabar 
užsakys, siuntiniai pasieks gavėją 
dar prieš šventes. Paskambinkite 
tel. RO. 7-9088, geriau iš rtyo, ir 
Jums visi pavyzdžiai bus pristaty
ti i namus, kur galėsite pasirinkti 
ir užsakyti vaistų, medžiagų, gata
vų rūbų, akordeonų, siuvamų ma
šinų ir maisto.
Sąžiningas ir garantuotas patarna
vimas. Užsakymai išsiunčiami tą 
pačią dieną. ;

Sutaupysite 
pinigus

ir laiką siųsdami siuntinius į LIE
TUVA ir kitus kraštus tiesiai iš 
Anglijos. Sąžiningas ir greitas pa
tarnavimas. Kreiptis i firmos at
stovą J. JANULAITĮ. 277 Runny- 
medė Rd., Toronto 9, Ont. Telefonas 
RO. 6-5738.

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. Jurkus, PO. 7-4280

Pirmosios KLB Tarybos narei senosios kartos veikėjai

IEVAI MANKUVIENEI mirus,

jos šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

KLB Krašto Valdyba.

U* '» PADĖKA., ( g
” Su didele padėka prisimenu visus savo gimireš, pažįstamas š 

bičiulius, kurie man sergant ir gulint ligoninėje Toronte mane lankė, 
atnešė net dovanų bei gėlių, sveikatos linkėjo, paguosdami mane ir 
mano žmoną bei dukras, kurios kasdien buvo su manimi.

Dėkoju torohtiečiams, atvykusioms manęs aplankyti iš tabako 
farmų ir iš Hamiltono:

Tėvui Pauliui, OFM, kuris mane kelis kartus lankė, mamai M. 
Pranckevičienei, Teresei ir Juozui Astrauskams, Albinai Astrauskai
tei, Zofijai ir Petrui Augaičiams, Antanui Ivaškai, Adai Jarienei, Zu
zanai ir Stasiui Laurinaičiams, Mr. & Mrs. Mastahuba, Alekui ir Genei 
Naruševičiams, Birutei Ožalaitei, Angelei Rekštytei, Mildai ir Jonui 
Stankevičiams, Onai ir Juliui Stradomskiams, Adelei ir Adolfui Sapo- 
kams, Stasiui Simučiui su žmona, Petrui Simučiui, Elenai ir Algrdui 
Tamašauskams

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū!
Delhi, Ont Cipras Matelis.

Išnuomojamas vienas kambarys su 
baldais I-me augšte, vyrui arba mote
riai. Tel. LE. 4-9371, skambinti po 
4 vai. p.p.
Išnuomojamas butas iš 2 kambarių su 
virtuve ir-veranda, yra garažas, High 
Park rajone. Tųl. RO. 2-8496.
Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
su baldais II augšte, bei garažas, Ho
ward Park rajone. Tel. RO. 9-0734, 
skambinti po 5 vai. vak.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų. Telef. LE. 2-9586.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, 
be baldų, yra garažas. Bloor - Dover- 
court rajone. Tel. LE. 6-7435.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
315 Brock Aven galima virti. Telef. 
LE. 6-8835.
PARDUODAMAS ūkis 100 akerių prie 
400 Highway, 50 mylių nuo Toronto, 
2 gyvenami namai ir kiti ūkio trobe-

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

MK

2 Dundas St W. Tel. LE. 2-9 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Al GARBENS
REAL ESTATE

Konados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloer St W. Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2661. Vakarais — HU. 9-1543

DUNDAS • GLADSTONE. $6.500 viso kaina. 6 kambariu sujungtas namas, 
reikalingas dekoruoti, oiru alyva šildomas. Garažui vieta, “v . x
PACIFIC PRIE BLOOR GATVES. $18.000 viso kaina. 8 nepereinami kam
bariai, 3 virtuvės, vandeniu alyva šildomas, platus įvažiavimas, 2 garažai, 
gražios plytos.
PEARSON - RONCESVALLES. $13.000 viso kabia. įmokėti $2.000. 6 kam
bariai, vandeniu apšildomas, naujas furnace, garažas.
HAVELOCK • BLOOR. $22.000 viso kaina .įmokėti $5.000. Balansui 10 
metų mergišius, 9 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 3 mūriniai gara
žai, privatus įvažiavimas, didelis sklypas.
EGLINTON • OAKWOOD. $42500. Naujas trioloksas, 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su pečiais ir šaldytuvais. $15.000 įmokėti.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


