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SAVAITRASTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., Canada

Kr. Tarybos sesija
Jau pries gerą pusmetį išrinkta, IV KLB Krašto Taryba šį 

šeštadienį renkasi pirmajai sesijai Montrealy. Posėdžiai užtruks 
dvi dienas. Darbų tvarko jau paskelbta. Ji, kaip ir visų anksty
vesniųjų Kr. Tarybos sudėčių sesijų darbų tvarkos, numato tik 
administracinius reikalus ir iškilmingą aktą su paskaita, nors per
eitos Kr. Tarybos paskutiniojoje sesijoje buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti Kr. Tarybos sesijų metu daugiau susikoncentruoti 
ties gyvenimo iškelictaįcmis mūsų bendruomeninio gyvenimo prob
lemomis. Kr. Taryba, zThojjįa, gali pasiūlytąją darbų tvarką pa
keisti ir ilgėliau sustoti tiesrai^uriomis problemomis, tačiau iš 
anksto nepasirūpinus referentų gfteąms jų panagrinėjimas būtų 
sunkokas. Tos problemos, kaip ir kitofeėsKr. T. sesijose, žinoma, 
iškils bediskutuojant centro organų bei apjįhnkių valdybų pra
nešimus. Jų juk yra daugybė. Jos iškyla iš benahioineninių organų 
paskirtis bei uždavinių.

Pirmasis ir pagrindinis PLB bei jos padalinių uždavinys yra 
mūsų išeivijos lietuviškosios sąmonės beį lietuviškojo gyvybingu
mo išlaikymas. Antrasis, laikinis, uždavinys yra parėmimas ko
vos dėl krašto bei tautos išsilaisvinimo.

šis pastarasis uždavinys yra aiškesnis. Ir mūšų KLB šitoje 
kovoje dalyvauja aktyviai, tačiau neteko girdėti, kad Kr. Tarybo
je, spaudoje ar šiaip kur kada nors būtų buvęs giliau pasvarstytas 
klausimas, ką būtent šioje srityje galima būtų ir ką reikėtų pada
ryti specialiai Kanadoje. Be abejonės, tai priklauso nuo Kanados 
padėties, jos politinės struktūros, nuo jos užsienių politikos lini
jos bei atskirų politinių grupių tendencijų. Mes šito nesame išsi
aiškinę. Originalios savos linijos KLB šioje srityje neturi. Mes 
visuomet esame linkę antrinti JAV lietuviams. Net su savomis 
sugestijomis bei prašymais bandome kreiptis į JAV vyriausybę, 

t dažnai pasiųsdami tas pačias rezoliucijas ir į Otavą ir i Vašing
toną. Ar nebūtų jau laikas apsvarstyti galimybes pastoviai ir stip
riau veikti savosios Kanados politines sferas. JAV lietuvių prak
tikuojami būdai čia ne visada tiktų. Mums gal reikėtų savų, tin
kančių čionykštėms sąlygoms. Šioje srityje ne retai pasireiškia ne 
vien mūsų centriniai organai, bet ir atskiros' apylinkės bei pavienės 
organizacijos. Visi veikia sava galva, be jokios koordinacijos, net 
be sugestijų. Argi tai tikslu? Tad-kodėl tokių klausimų nepadis
kutuoti? Jei vienu kirčiu nebūtų- rasta tikslių išeičių,' tai bent 
minčių būtų iškelta, kurios padėtų sprendimus darant vykdomie
siems organams. . .

Pirmasis PLB uždavinys A lietuviškosios sąmonės bei lie
tuviškojo gyvybingumo., išteikymo-reikalas —.iškepa. daug- dau
giau sprendimo ir veiklos šaukte šaukiančių problemų; Jų visų 
čia neįmanoma nei suminėti. Jų visų prieky stovi, be abejonės^ 
jaunimo bei prieauglio lietuviškosios dvasios išlaikymo klausimas. 
Tai komplikuočiausias klausimas ir kartu gyvybinis, reikalaująs 
labai greito sprendimo ir skubios veiklos. Jis jau ne -kartą buvo 
nagrinėtas Mokytojų Dienų progomis, bet ties juo niekad nebuvo 
sustojusi ilgėliau Kr. Taryba. Kaip tik šiame “TŽ” numery spaus
diname savo bendradarbio p. Daniliūno straipsnį, kuris, keldamas 
reikalą išlaikyti Bendruomenės rėmuose bei dvasioje jaunimą, 
siūlo organizuoti Lietuviškojo Jaunimo Dienas. Aišku, tai nėra 
viską gydantis vaistas, bet galėtų būti labai veiksmingas greta 
dar kitų priemonių. Mes jį labai sveikintume ir Kr. Tarybai vertėtų 
ties tuo klausimu sustoti.

Turime dar daugybę kitų kultūrinio, socialinio ir ūkinio gy
venimo problemų, kurių išsiryškinimui bei aptarimui reikėtų ne 
vienos dienos, bet net kelių mėnesių laiko. Kiekvienas Kr. Tarybos 
narys atsiveš jų daugybę ir, be abejonės, iškels diskusijų metu. 
Bet ar neliks jos taip tik nuaidėjusios salėje?

Savaites įvykiai

KAS NAUJO
Imigravo lietuvių iš Lietuvos 

per 1959 m. devynis mėnesius 
tiktai 3, iš Latvijos 2, iš Estijos 
4. Taip skelbia naujausias imigra
cijos ministerijos biuletenis. Iš
viso Kanadon lietuvių atvyko per 
1959 m. pirmuosius 9 mėn. 74 
asmenys iš įvairių kraštų, o 1958 
m. tuo pačiu metu — 115. Lat
vių š.m. atvyko 106, estų — 77, 
rusų 118, o iš Soivetų Sąjungos 7.•

Komnuistai pralaimėjo Sudbu- 
rio, Ont., darbininkų unijos rin
kimuose. Išrinkti visi nekomunis- 
tai su Don Gillis priešaky. Don 
Gilils gavo 1.300 balsų persvarą. 
Iš apie 16.000 narių balsavo 80 
%. šie rinkimai buvo triukšmin- 
giausi Kanados unijų gyvenime. 
Priešrinkiminiuose mitinguose 
komunistai kaltino K. Bažnyčią 
už tariamą kišimąsi. Sudbury vys
kupas tai paneigė oficialiame 
laiške, kuris buvo perskaitytas 
visose bažnyčiose.•

Imigracijos ministerija sustip
rino propagandą Britanijoj, no
rėdama padidinti britų ateivių 
skaičių, kuris pastaraisiais me
tais ėmė mažėti ir liko pralenktas 
italų. Pvz. pernai per pirmuosius 
9 mėn. Kanadon atvyko 22.620 
britų, šiemet — 16.063; italų per
nai tuo pačiu laiku atvyko 28.564, 
šiemet — 21.281. Otavos dienraš
tis “Le Droit” pastebi, kad imi
gracijos ministerija skelbiasi no
rinti gauti daugiau paruoštų bri
tu specialistų, tačiau tai esanti 
tik priedanga. Tikroji intencija 
esanti išlaikyti britų vyravimą 
Kanados ateivijoj.•

Atsisakymas kariauti prieš savo 
gimtąjį kraštą išgarsino ateivi 
jauną italą G. Cappellozzo. Apie 
jį daug rašė didieji dienraščiai ir 
tautinių grupių laikraščiai. Vieni 
jų teisino ateivio pareiškimą, kiti 
kaltino. Lenkų “Zwiąckowiec” 
rašė, esą negali būti dvejopos iš-

KANADOJE?
tikimybės, o vokiečių “Der Cou
rier” klausė: “Ar anglų ateiviai 
yra klausiami ar jie kovotų prieš 
Angliją?”. Taipgi smerkė teisėjo 
klausimą ukrainiečių ’’Vilne Slo- 
vo” ir italų “Corriere Canadese”.•

Sovietų vicepremjeras A. Mi- 
kojan, skridęs į Meksiką atida
ryti parodos, buvo sustojęs su 29 
savo palydovais Halifaxe. Čia jis 
paaiškino, kad toks sustojimas 
buvęs reikalingas lėktuvo kurui 
papildyti. Jis buvo oficialiai pri
imtas Kanados feder. ir provin
cinės vyriausybių atstovų ir ap
nakvintas prov. vyriausybės na
muose. Mikojan sakėsi norįs ap
lankyti Kanadą vėliau kada nors. 
Kanadoj buvęs 1936 m. su žmona 
ir keliavęs po Ontario prov., ant
rą kartą buvęs 1959 m. sausio 
mėn., kai grįždamas iš JAV turė
jęs nusileisti Newfoundlande dėl 
lėktuvo sugedimo.

Naujų naikintuvų reikia Kana
dos aviacijai — pareiškė jungti
nės oro gynybos viršininkas, JAV 
gen. Kuter, lankydamasis Otavoj. 
Esą CF-100 tipo lėktuvai, dar ne
seniai buvę modernūs, jau pasenę 
ir 9 Kanados eskadrilės reika
lingos naujo tipo naikintuvų. Ne
žiūrint raketinių ginklų, pastarie
ji būsią reikalingi ir tai su ato
miniais ginklais. 1

Radijo ir televizijos valdytojų 
taryba paskelbė potvarkį, nusta
tantį, kad programose būtų dau
giau duodama vietos kanadiškoms 
temoms. Nuo 1961 m. balandžio 1 
d. bent 45% turi būti skiriama 
kanadiškiems reiaklams, o nuo 
1962 m. bal. 1 d. — 55%. Taipgi 
apribojamos televizijos rytinės 
programos. Jos bus leidžiamos, 
jei atitinkama stoties b-vė įro
dys, kad pajėgia suorganizouti 
tinkamo lygio programas.

Dailininkas Adomas Varnas, sulaukęs 80 metų amžiaus. Jis gyvena Čikagoje ir gyvai 
tebesireiškia meno, visuomenės ir spaudos gyvenime. Nuotrauka V. Maželio.
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VAKARIEČIAI IBIS KAUTUS PAJĖGESNI
Buvęs JAV užsienio r. min. D. 

Acheson pasakė smarkią kalbą 
Š. Atlanto S-gos kraštų parlamen
tarams, kurie buvo suvažiavę po
sėdžio i Vašingtoną. Jo manymu, 
dabartiniai pasitarimai su sovie
tais esą pavojingi, nes esą kryps
ta sovietų naudai ir gali reikšti 
dideli vakariečių pralaimėjimą. 
Vakariečių įgulų atitraukimas iš 
Berlyno reikštų V. Europos kari
nės gynybos sistemos griuvimą ir 
pergalę sovietams. Jis aštriai kri
tikavo vakariečių ryžto ir vienin
gumo stoką. Esą vakariečiai yra 
tris kartus pajėgesni savo gamy
ba už sovietus ir galėtų lengvai 
suorganizuoti veiksmingą pasi
priešinimą sovietų grėsmei. 
Trūksta tiktai vieno dalyko — 
ryžto. Ateities istorikas, nagrinė
damas dabartinį laikotarpį, galė
siąs padaryti tiktai tokią išvadą. 
Pirmiausia esą reikėtų š. Atlanto 
Sąjungai sudaryti tvirtą gynybos 
planą visam dešimtmečiui ir jį 
vykdyti. Praeityje tokių planų bu
vę, bet jie buvę vis atidėliojami 
dėl ginčų bei nesutarimų. ‘Paso
dinęs medį neiškask jo kasmet ir 
nežiūrėk į šaknis” — pabrėžė D. 
Acheson. Dabartinė politika bet
gi tai daranti. Reikią atnaujinti

Persitvarkė PLB Valdyba
PLB Seimas, išrinkdamas PLB 

Valdybą iš penkių narių, paliko 
jai teisę papildyti savo sudėtį 
kooptacijos kelių dar dviem na
riais. Pasinaudodama šita teise, 
Valdyba pakvietė į savo tarpą du 
aktyvius jaunesniosios kartos vi
suomenininkus, būtent Bronių 
Vaškelį ir Eugenijų čuplinską.

Bronius Vaškelis, 35 m. amž., 
užpalietis, studijavo filosofiją ir 
slavistiką Toronto universitete, 
kuri baigė 1957 m. Studijas tęsia 
toliau ruošdamasis magistro laips
niui. Tris metus vadovavo Toron
to lietuvių jūrų skautams. Dve
jus metus išbuvo Kanados Lietu
vių Studentų Sąjungos pirminin
ku. Aktyviai veikia Akademikų 
Skautų Sąjūdyje.

Eugenijus čuplinskas gimė 

atominių ginklų pajėgumą ir ji 
laikyti tol, kol bus sutarta veiks
minga kontrolė su sovietais. Eu
ropoje reikią sudaryti tokią kari- 
nž pajėgą, kad Sov. Sąjunga, sie
kianti užvaldyti visą Europą, bū
tų priversta pagalvoti apie galimą 
smūgį iš vakarų. Vakariečių ne
ryžtingumas privedęs prie to, 
kad karinio pajėgumo persvara 
ėmė svirti sovietų pusėn.

D. Acheson užsiminė ir R. Eu
ropą. Esą Atlanto S-ga turėtų pa
žvelgti į ją ir nusistatyti aiškią 
politiką, laukiančią meto, “kai 
valdžia visoj Europoj turės dera
mą atramą tautoje. Aš nekalbu 
apie išlaisvinimą, nekalbu apie 
jėgos panaudojimą nuversti val
džioms Rytų Europoje. Aš tik 
sakau, kad mes turime viešai pa
neigti ir aiškiai pasakyti, jog at- 
metėm Chruščiovo Įtaigas priim
ti Europos padalinimą ir sutikti 
su ateitimi, atremta i šį padalini
mą”.

Nsiginklavimas esąs būtinas, 
bet turis būti paremtas realiais 
planais, o ne tokiom fantazijom 
kaip Chruščiovo.

Atlanto konferencijos proga 
Pavergtųjų Tautų Seimas Įteikė 
atstovams memorandumą, nuro-

Kaune 1928 m. Inžinierius - me
chanikas. Studijavo Pabaltijo ir 
Toronto universitetuose. 1952 m. 
gavo BSc ir 1953 MASc laipsnius. 
Buvęs Toronto ir Kanados Lietu
vių Studentų Sąjungų valdyboje. 
Trečius metus dirba Kanados Bal
tų Federacijoje, vadovaudamas 
lietuviu sekcijai. Toronto Lietu
vių Bendroumenės neseniai iš- 
rinWas Tarvbos narvs.

Persitvarkiusi Valdyba pasi- 
$Hrgrė parfti«orrr»« oirmi- 
ninkas Jonas Matulionis, vice 
pirmininkas— Vytautas Meilus, 
sekretorius — Eugenijus čuplins
kas, protokolo sekretorius — Kęs- 
ttuis Grigaitis, iždininkas — dr. 
Juozas Sungaila, kultūros reika
lams — Juozas Kralikauskas, in
formacijos reikalams — Bronius 
Vaškelis.

danti, kad Vakaruose skleidžia
mos žinios apie pavergtųjų kraš
tų okupacijos sušvelnėjimą, esan
čios perdėtos.

Paskutinės žinios 
iš Lietuvos

Muzikas a.a. Aleksandras Ka- 
čanauskas lapkričio 16 d. mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Jis buvo 
vienas žymiųjų Lietuvos muzikų. 
Ilgą laiką profesoriavo Kauno 
Muzikos Konservatorijoje ir Ku
nigų Seminarijoje. Taipgi- yra su
komponavęs visą eilę dainų. Gi
mė 1882 m., palaidotas Kauno 
Petrašiūnų kapinėse. Jo sūnus 
Algis, irgi muzikas, gyvena JAV.

A.a. kun. Antanas Viskanta 
rugsėjo 10 d. mirė Žemaitijoje 
nuo širdies smūgio rytą beskai
tydamas laikrašti. Laidotuvėse 
dalyvavo 52 kunigai. Pamokslą 
pasakė bažnyčioje kun. J. Gra
bauskas, o kapinėse — kun. V. 
Senkus. Buvo baigęs Telšių kuni
gų seminariją 1936 m.

Dr. L. Bistras. “Draugo” žinio
mis esą gyvas, nors spaudoje bu
vo paskelbtas miręs.

Du lietuviai krepšininkai daly
vauja Sov. Sąjungos krepšinio 
komandoj, kuri atvyksta į JAV 
draugiškoms rungtynėms. Tai Jū
ratė Daktaraitė, Lietuvos moterų 
krepšinio komandos žaidėja, ir 
Stepas Butautas, moterų koman
dos treneris. Pirmos žaidynės 
Įvyks Niujorke lapkričio 29 d.

NAUJA LIETUVIŲ PARAPIJA
ikišiol Delhi-Tilsonburg apy

linkės lietuvius katalikus aptar
navo visų mėgiamas kun. K. Ric 
kus, pasiekdamas ir tolimiausias 
vietoves kain Rodney ir kt. iš sa
vo rezidencijos Langtone. Darbo 
ir metų naštai augam kun. K. Ric 
kus pasiūlė tas nareigas nerimt’ 
jaunesniam kunigui. Susisiekus 
su J.E. Londono vyskupu Cody, 
reikalas buvo pertvarkytas ir leis
ta tas nareigas perimti kun. dr. 
Jonui Gutauskui iš Toronto. Ry
šium su tuo padarytas ir kitas 
pertvarkymas: leisti steigti Be

V. Vokietijos kanclerio K. Adenauerio vizitas Londone tebėra 
stebėtojų sveriamas. Vienų nuomone, jis nieko nepasiekęs bei Lon- 
dono-Bonnos santykių nepagerinęs, kitų gi — jis pasiekęs dau
giau nei tikėjęsis. Ištikrųjų jis ši tą pasiekė, nors visų nuomonių 
skirtumų ir neišlygino. Pirmiausia jam pavyko įtikinti Britanijos 
premjerą, kad sovietų-vakariečių viršūnių konferencijoje Berlyno 
klausimas būtų svarstomas visos Vokietijos problemos rėmuose. 
Taipgi pavyko išsiaiškinti britų laikyseną dėl nukarintos R. ir Vid. 
Europos srities, dėl vad. Rapackio plano. 1958 m. britai šiam pla
nui buvo palankūs, bet Bonnos vyriausybė priešinosi, nes tai reikš
tų gerokos Vokietijos dalies nuginklavimą, padalinimo Įteisinimą ir 
V. Europos nusilpninimą. Aden-#---------------------------------- į------
auerio vizito metu paaiškėjo, kad 
britai šio plano neberemia. Taip 
pat sutarta, kad sovietų-vakarie
čių viršūnių konferencijoj be Vo
kietijos ir Berlyno bus svarstomi 
nusiginklavimo, atsilikusių kraštų 
pagalbos, tarpusavio nesikišimo 
klausimai. Ūkiniu klausimu — 
dėl vakariečių krašto glaudesnio 
bendradarbiavimo—nepavyko su
sitarti. V. Vokietija yra bendro
sios rinkos kraštų šalininkė ir 
neremia britų vadovaujamos lais
vos prekybos kraštų grupės. Pas
tarajai priklauso 7 kraštai ir pra
ėjusią savaitę sudarė atitinkamą 
sutarti Norvegijos sostinėj Oslo. 
Londono publika Adenaueri su
tiko gana šaltai, o dalis spaudos 
aštriai kritikavo už jo priešinimą
si britų planams. Buvo prisimin
tas Adenauerio pareiškimas prieš 
keletą mėnesių, esą britų flirtas 
su Kremliumi ardo vakariečių 
vienybę ir nieko neatsiekia tarp
tautinėje politikoje.

miai pakilo. Su juo ėmė skaitytis 
ir amerikiečiai su britais. Jo vizi
to laukia ir Londonas ir Vašing
tonas, o Chruščiovas jau ruošiasi 
jį aplankyti Paryžiuje. Ikišiol De 
Gaulle sutaria su Adenaueriu ir 
tuo būdu neviename klausime at
sveria amerikiečių-britų politiką. 
Britai Įžiūri čia pastangas izoliuo
ti juos, o prancūzai — vokiečiai 
siekia atgauti savo svorį Europos 
reikalų tvarkyme. Tarptautinėj 
plotmėj anglai-amerikiečiai, bent 
oficialiai, palaiko prancūzus — 
pvz. Alžerijos ir atominės bombos 
sprogdinimo klausimuose. Tuo 
remdamasis De Gaulle iriasi su 
savo planais priekin. Nors JT pa
sisakė prieš atominių sprogdini
mų bandymus, kol tebeina pasita
rimai su sovietais, bet ar tai pa
veiks De Gaulle, dar klausimas.

Alžerijos problemos sprendime 
yra pasiekta šiokio tokio susipra
timo. Sukilėlių vyriausybė princi
pe sutiko su De Gaulle pasiūlytu 
Alžerijos apsisprendimu, nors pa
liaubų sutartis dar nesudaryta.

Atvyksta giminės iš Pabaltijo
JAV viceprez. Nixon pareiškė 

gavęs žinią iš Valstybės Departa
mento, kad keturi asmenys iš Lat
vijos gavę leidimus atvykti pas 
gimines JAV. Tie asmenys buvę 
sąraše, kurį jis įteikęs Kremliui 
lankydamasis praėjusią vasarą. 
Jau gavę vizas: Kari Aistrauts, 
vyras Amildos Aistrauts, Roches
ter. N.Y., Julijona Nicis, motina 
Valentinos Nicis Čikagoje, Nata
lija Jarits, žmona Jono Jarits Hol- 
lywoode, Anne Reet Nomm, duk
tė Armildos Nomm Detroite. Ni
xon taipgi pareiškė gavęs sovie
tų užsienio r. min. raštą, kad 
Kremlius svarstysiąs ir kitų pilie
čių prašymus persikelti Į JAV pas 
gimines. Valst. Departamentas ir 
toliau rūpinąsis giminių atvyki
mu iš anapus geležinės uždangos. 
Tuo reikalu viceprez. Nixon rug- 
piūčio 1 d. Chruščiovui Įteikęs 

tuvišką parapiją šv. Kazimiero 
vardu. Vyskupas mielai perleido 
iau nebenaudojamą Delhi katali
kų bažnyčią, nes vietinė parapija 
įasistatydino naują. Naujoji lie
tuvių bažnyčia reikalinga remon
to. bet dar labai gerame stovyje. 
Kai anglų parapija pastatys nau
ją kleboniją, senoji teks lietuvių 
naraniiai. Pirmosios pamaldos 
Delhi-Tillsonburg lietuviams nu
matytos gruodžio 20 d. Tai bus 
naujas lietuvių centras, kurio at
siradimą reikia sveikinti ir pa- 

Sukilėliai sutiko pasiųsti Pary
žiun savo atstovus deryboms, bet 
tuos, kurie laikomi Prancūzijos 
kalėjimuose. De Gaule pareiškė 
sutinkąs kalbėti tiktai su dabar 
kovojančiais sukilėliais ir dar kar
tą pažadėjo laiduoti jų atstovų 
saugumą. Alžyro prancūzų stu
dentai — apie 500 — viešai de
monstravo prieš De Gaulle pla
ną ir šaukė: “Pakart De Gaulle”. 
Didelio pritarimo jie betgi ne
rado.

Triukšmingi kaimynai
Pietiniai JAV kaimynai pradė

jo garsiai triukšmauti bei kaltinti 
didžiąją Ameriką. Pastaruoju lai
ku daugiausia triukšmo kelia Ku
ba ir Panama. JAV vyriausybė 
tuo susirūpino, juoba, kad ir so
vietai pradėjo drąsiau kišti savo 
leteną. Tokiu sovietinės Įtakos 
ženklu P. Amerikoj yra laikomas 
ir vicepremjero A. Mikdjano vi
zitas Meksikai. Vašingtonas tuo 
susirūpino ir paskyrė specialią 
komisiją, kuri veiks užsienio r.

tarpt.-poė parCigūi^ 
skrido Panamon tartis su vy
riausybe.

JAV yra nusistačiusios peržiū
rėti savo santykius su pietiniais 
kaimynais kol nevėlu. ?: Ameri
kos kraštuose JAV parduoda 40 
% savo gamybos ir Įsigabena iš 
jų 55% viso savo importo.

Suomis — JT atstovas Laose
Nepaisydamas sovietų puolimų, 

JT gen. sekretorius Hammarsk- 
jold lankėsi Laose, kur vietiniai 
komunistai su užsienio pagalba 
siekia nuversti dabartinę valdžią. 
Jis susipažino vietoje sn padėti
mi ir paskyrė suomi Tuomioja 
savo atstovu. Oficialiai imant, 
jo uždavinys sekti ūkinį ir kari
ni gyvenimą, tačiau jo buvimas 
Laose prilaikys ir karinį sukilėlių 
veržimąsi. Esą sukilėliai sustabdė 
puolimą kai buvo nuvykusi JT 
Saugumo Tarybos komisija. Ma
noma, kad ir dabar JT atstovo bu
vimas prisidės prie Laos stabili
zavimo. Sovietai toki žygį kriti
kuoja, esą gen. sekretorius netu
rėjęs Įgaliojimo paskirti savo at
stovo.

specialų laišką, kuriame skatinęs 
jį rūpintis šeimų sujungimu. Tas 
laiškas dabar buvo paskelbtas.

N. Chruščiovo lankymosi metu 
JAV kreipėsi ir visa eilė lietuvių, 
bet Nixono sekretorius sakėsi ne
žinąs ar jų giminių atvykimo rei
kalas yra pajudėjęs. Tik Paulius 
Leonas Čikagoje jau gavęs žinią 
nuo sūnaus ir dukros iš Lietuvos, 
kad jie gausią leidimą išvykti. 
Montrealio latvis H. Lapenson, 
kalbėjęs su Chruščiovo žmona Va
šingtone, dar neturi žinių apie 
savo sūnaus išvykimą iš Latvijos, 
nors buvęs jau klaustas ar noris 
išvykti iš Latvijos.

EKSKURSIJOS J 
PABALTIJO SOSTINES 
Kelionių įstaigos Cosmos Tra

vel Bureau ir Globe Travel Agen
cy, JAV, užsimojo organizuoti 
ekskursijas i Vilnių, Rygą, Talin? 
ir pasiuntė atitinkamus skelbi
mus tremtinių laikraščiams. Estn 
’*ikrašči»i atsisakė juos priimti. 
Iš Švedijos tokios ekskursijos i 
Taliną jau pradėtos. Pirmojoje 
dalyvavo 14 asmenų. Iš Stockhol- 
mo išvyko lapkričio 2 d. per Hel- " 
sinki ir Leningradą. Taline iŠbu 
vo 4 dienas ir buvo apgyvendint? 
Palace viešbutyje. Grįžo į Stock- 
holmą per Leningradą laivu “Bal- 
tika”. Estų organizacijos tokiom 
ekskursijom nerodo pritarimo.

Otava. — Premjeras Diefenba- 
ker pareiškė žurnalistams, kad 
parlamento sesija būsianti su-
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RELIGINIAME PASAULYJE
• žydų rašytojas Franz Werfel 

savo laiškuose, kurie dabar pa
skelbti vokiečių spaudoje, pasi
sako širdimi buvęs katalikas, pa
rašęs ' nevieną veikalą religinėm 
temom, pvz. “Bernadetos gies
mė” ir kt. - Viename tų laiškų 
prof. Munzeriui jis sako: “Nuo 
1916 m., kai parašiau “Krikščio
niškąją pasiuntinybę”, niekad ne
slėpiau, kad tikiu Kristų ir tai iš- 
pažinau daugelyje veikalų. Mano 
mistinis, sakyčiau katalikiškas, ti
kėjimas yra mano poezinės ir 
draminės kūrybos atramos”. Taip 
gi jis primena “Bernadetos gies
mės” įžangą, kurioje rašęs: “Au
torius yra Kristų tikintis žydas. 
Visdėlto jis yra nekrikštytas žy
das”, Nesikrikštijimo priežastis 
buvusi ta, kad norėjęs pasilikti 
žydų bendruomenės nariu, kurios 
išnykimas reikštų fiziškai Kristų 
liudijančios tautos išnykimą; be 
to, jis sakosi nenorėjęs atsiskirti 
nuo savo persekiojamų tautiečių. 
Rašytojas taip ir mirė nepriėmęs 
krikšto.

• Didžiausia rykštė esanti ko
munizmas, pareiškė Kairo Al Az
har universiteto kultūros sky
riaus vedėjas dr. Mohammed ei 
Bąhiy. Šis universitetas yra tūks
tančio metų senumo, turįs šiuo 
metu 22.000 studentų. Jis laikosi 
senosios islaminės tradicijos ir 
priešinasi komunizmui, kurį viso
kiais būdais bruka sovietinė at
stovybė Kaire. Ji atsiuntusi 
tūkstančius leidinių studentams, 
bet universiteto vadovybė už
draudusi, nes tai egiptiečių stu
dentų Įžeidimas. Krikščionybė ir 
islamas esą turėtų vieningai dirb
ti prieš didžiausią žmonijos 
grėsmę.

• Būti mokytojais tikintieji ne
gali — skelbia Čekoslovakijos ko
munistinis laikraštis vokiečių k. 
“Aufbau und Frieden”, atsaky
damas į vienos motinos paklausi
mą dėl dukters, norinčios būti 
mokytoja. Esą, į^gų ji lankė, ti
kybos pamokas, tegu pasirenka 
kitą kurią profesiją.

• Vienuolės gyvena ilgiausiai. 
Tokią išvadą padarė dr. C. J. 
Fecher, ekonomikos prof. Day
ton, Ohio, universitete. Jis ištyrė 
90 vienuolijų nuo 1900-1958 m. 
ir, palyginęs su vyrų mirtingumu 
JAV tame pačiame laikotarpyje, 
rado, kad vienuolės žymiai ilgiau 
gyvena ir 1975 m. vienuolė 20- 
ties metų gyvens 80 ir daugiau 
metų, t.y* bent 4 metais daugiau 
nei pasauliečiai.

• Krikščioniškosios kultūros 
kongresas įvyko Ispanijos sosti
nėje Madride senato rūmuose. Ja
me dalyvavo vokiečių, ispanų, 
prancūzų, italų, austrų, olandų, 
portugalų, šveicarų, skandinavų 
ir tremtinių atstovai. Buvo nagri
nėjami principai, kuriais remiasi 
krikščioniškas gyvenimas, nežiū
rint besikeičiančių politinių sis
temų, ir iškeltas krikščionybės Ii-

irimas ryšium su sovietų įtaka Af
rikoj. Kongresą organizavo tarp
tautinis krikšč. kultūrai ginti ko
mitetas, įsteigas Paryžiuje 1948 
metais.

• “Mokslas ir religija” — tokiu 
pavadinimų Sovietų Sąjungoje 
pradėtas leisti žurnalas, kurio 
tikslas — kęvdti su religija. Pir
mam nr. vedamuoju įdėtas britų 
atęisto filosofo Bertrand Russel, 
87 m. amžiaus, straipsnis, kiiria- 
me aųtorius neigia religijos įnašą 
kultūrai. Lietuvių kalba ėųąa žur
nalas ‘Mokslas ir gyveni s”, ku
riame Šalia mokslines populiari- 
zacijos dėdami'ir ąntiręįHgįąiai 
straipsniai,’ Būdinga ‘ tai, 'tąd po 

 

keturių dešimtmečių kovos su re
ligija ‘ Šov.. Sąjungoj.. prireikė 
griebtis naujos antireliginės pro
pagandos ir tai po daugybės pa
reiškimų, kad tikybos klausimas 
teų nebeegzistuoja. Maskvos “Iz- 
vestii” dažnai puola pvz. rusų 
baptistus, kurių prieš revoliuci
ją buvę 100.000, o dabar — 500. 
000. Esą jie suvedžioja žmones, 
atitraukia juos nuo darbo ir ardo 
sovietinę moralę.

» ‘Stebuklingas paveikslas” 
neseniai pasirodęs sovietų roma
nas nagrinėja religinę temą, nors 
ir iš neigiamos pusės. Pagrindi
nis veikėjas Rodka atranda už
kastą šv. Mikalojaus ikoną. Susi
rinkę kaimiečiai su Rodka pasi
kviečia iš gretimo kaimo kun. Di- 
mitrijų, kuris paskaito šv. Raštą, 
nors niekas jo nesupranta. Rodka 
betgi tampa tikinčiuoju. Jį gel
bėti pasišauna draugė Petrovna 
ir skatina rajono agitpropo direk
torių Kuchin stipriau skleisti 
ateizmą. Pastarasis betgi nėra už- 
sidegėlis, kuriam įgriso antireli
ginės paskaitos, patriaukiančios 
tik bedievius. Jo nuomonė, reikią 
padaryti, kad visi įtikėtų komu
nistus kaip vienintelį visagalį. Bet 
tam pirmiausia reikia “mėsos ga
balo sriuboje, šiltų drabužių žie
mai, radijo, elėkfrbš, knygų, fil
mų. Prieš visa tai ponas Dievas 
negali ilgai išlaikyti”. Romanas 
išverstas italų kalbom

• Šv. Tomų Evangelija atspaus
ta iš karto penkiomis kalbomis. 
Ji išversta iš 1946 m. Egipte ras
tų rankraščių iš 4 š. Joje sudėta 
114 posakių, priskiriamų Kristui. 
Vieni jų jau buvo žinomi, kiti pa
našūs į jau žinomus, treti visai 
nauji. Kad nebūtų kas nors su
klaidintas, reikia pasakyti, kad 
tai nėra šv. Rašto dalis. Vadina
moji šv. Tomo Evangelija pri
klauso apokrifinei — netikrąja! 
literatūrai ir yra sukurta gnosti- 
kų sektos, kuriai netrūko fanta
zijos. Nėra įrodymų, kad autorius 
bųtų šv. Tomas. Išviso šio leidi
nio nauda nedidelė, nebent N. 
Testamento tyrinėtojams. Tokios 
rūšies raštų praeityje buvo daug, 
bet Bažnyčia visus juos atmetė 
kaip neautentiškus.

negalėjo skųstis; būtent tuo, kad, 
jos nelaimėje, jos draugai/iš ku
rių tokiais atvejais reikalaujama 
pąrodyti draugiškumą ’darbais, 
jąi nieko padėti negalėjo. Arti 
draugų ji neturėjo. Visi jos kai
mynai buvo jos priešai. Vienin
telė artimesnė buvo Rumunija, 
kurios karalius buvo buvęs vie
no Lenkijos pulko garbės vadas, 
Lenkijai prisidėjus prie Čekoslo
vakijos padalinimo, tos garbės 
betgi atsisakęs. Rumunija, į ku
rią plaukė vyriausybė su prezi
dentu priešakyje, sumušti kąro 
vadai ir kiti, kurie pajėgė su
sirasti kokią nors susisiekimo 
priemonę, dar didesniam nusivy
limui krašte, Lenkijos vyriausy
bę ir visus jps; karius interna
vo •.. ir neleido niekam toliau 
vykti į Vakarus-^.. į Prancūziją.

O krašte siautė okupantai: vo
kiečiai ii* rusai.

Rusai iš užimtųjų sričių tuojau 
išvežė apie pusantro milijono 
lenkų į Sibirą. Kas liko; bijojo 
vadintis lenku. NKVD veikimas 
buvo toks stiprus, kad net hėt- 
koks pogrindžio veikimas darėsi 
negalimas. Bet rusams tikrosios 
Lenkijos ir neteko. Tai taip va
dinamieji kresai — ukrainiečių, 
gudų ir lietuvių apgyventos sri
tys. Tikroji Lenkija atiteko Vo
kietijai.

Vokietijos politika Lenkijos at
žvilgiu buvo aiški ir savo žiauru
me paprasta. Pirmiausiai buvę 
stengiamasi išnaikinti visą tau
tos vertingąjį elementą. Likusie
ji turėjo tapti Vokietijos vergais. 
Vokiečiai stengėsi perimti visą 
pramonę, žemės ūkį ir didesnę 
nuosavybę miestuose.

Vokietijos okupacijoje vieną 
kas buvo lenkui leista", tai dirbti, 
dirbti kaip gyvuliui vokiečio prie
žiūroje. Bet ir. tuomet lenkas ne
buvo saugus, pirties pavojus jam 
grėsė kiekvienu, momentu.

Visame krašte viešpatavo nusi
vylimas, vargas, skurdas. • •

Kaip vokiečiai naikino lenkų 
inteligentiją, Komorowskis pa
duoda vieną vaizdą iš Krokuvos 
universiteto likvidacijos. .

1939 m. lapkričio 6 d. vokiečių, 
vietinei valdžiai reikalaujant, vi
si Krokuvos ąugštųjų mokyklų 
profęsorįąi, įį^ei^ąi ir asisten
tai tūrėjo subrinkti j . didžiąją 
universiteto salę išklausyti Ober- 
sturmbahnfuehrerio Meyęrio pa
skaitos tema: “Vokiečių pažiūra 
į mokslą”. Beveik visi kviestieji 
susirinko- Kada salė prisipUdė, 
į katedrą įlipo Meyerįs ir pareiš
kė, kad Krokuvos universitetas 
visuomet buvo priešvokiškos pro
pagandos lizdas, ir kad universi
teto vadovybės paskelbimą apie 
naujų mokslo metų atidarymą 
reikia laikyti priešvokišku veiks
mu, todėl visi susirinkusieji yra 
areštuojami. SSmanai įsiveržė į 
salę mušdami visus, kur pakliu
vo šautuvų buožėmis. Tą dieną 
suareštuota 170 profesorių, do
centų ir asistentų. Išvežė juos į 
Breslau, o iš ten į Sachsenhausen 
-Oranienburg kacętą.

Lenkai neapkenčia 
lietuvių Vilniuje
Taip vyko ne tik Krokuvoj, 

taip vyko kiekviename Lenkijos 
universitetiniame mieste.
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įa padėtim ir dė-

nukreiptus prieš Lietuvos tautą 
it' Lietuvos valstybę. Juk, rodos, 
toks įstatymas buvo. Bet Lietuva 
kažkodėl jo lenkams netaikė.Bor- 
mans Jasinski ir visi kiti lietu
vių budeliai laisvai vaikščiojo 
Kauno gatvėmis ir pardavinėjo 
auksą, gavo vizas- ir išvyko į už
sienius.

Vienok lenkai buvo nepaten
kinti Lietuvoje. Didžiausias tam

Ir ne tik pabėgėliams. Lietuvos 
vyriąusybė susirūpino ir lenkiš
kojo universiteto profesūra ir pa
siūlė jiems kelias katedras. Bet 
lenkai profesoriai, atsakė: nigdy! 
Niekuomet lenkų profesorius ne
sutiks dėstyti Lietuvos universi
tete! Prasidėjo skundų ir protes
tų rašymas į visas pasaulio šalis, 
kaip Lietuva, savo sostinėje drįs
ta uždaryti lenkų universitetą ir 
steigti savąjį. Skaitydamas tuos 
raštus galvoji, kad ištikrųjų len
kų profesoriąi, tai jokie mokslo 
vyrai, b tik histeriški politikie
riai. Gal nė vienas iš tų profeso
rių, kuris yra dar gyvas, kad'ir 
Londone, prisiminęs tuos laikus, 
norėtų kad jie galėtų sugrįžti,. ;

Lenkų profesūras ‘mąpšto” bu
vo aiškūs tikslas, duoti pavyzdį 
jaunimui, nustatyti jį prieš lietu
vius ir prieš Lietuvą, parengti jį 
vėlesniam pogrindžio veikimui.

Kai palygini tuos du vaizdus—- 
lenkų gyvenimą Vokietijos bei so
vietų okupacijoje su jų gyveni
mu Lietuvoje, rodos jie turėjo

— 1 Lietuvą, į Vilnių. ?.
.Dėl mųsų vyriausybės istori

kės klaidos, dėl nejimo patiems 
pasiimti savo konstitucinės sos-Kad būtų suprantamesnis ir 

esms lenkų pogrindžio Lietu- 
voję veikimas, reikia truputį su

it! prie 1939 m. rudens, II-jo 
Karo pradžios, Lenkijos pralai
mėjimo ir tuometinių santykių 
tarp lietuvių ir lenkų/

Lenkija, pagal dabartinį poli
tinį žodyną, buvo Prancūzijos sa
telitas. Bet, kadangi ji neturėjo 
bendrų su ja sienų, lengva buvo 
jai ir nesutikti, o kartais eiti net 
prieš jos politiką, susidėti pvz. su 
nitlenne Vokietija. Lenkijai vi
suomet stigo politinio realumo. 
Truputį atsigavus, ji pradėjo kal
bėti apie savo didybę, į kurią ji 
pati ilgainiui įtikėjo ir manė, tik
rai stipri esanti. Vienas lenkų 
žurnalĮstas, dabar esąs Londone, 
savo atsipiinimuose prisimena 
vienus Lenkijos kariuomenės 
vasarinius manevrus, kuriuose jis 
atstovavo savo laikraštį. Dvi sa- 
vaiteš'mahevrąi vyko Ukrainoj ir 
atrodė, kad jie ruošiami numa
tant karą su sovietais, kitąs gi 
dvi savaites manevrai buvo kori
doriuje ir atrodė, kad Lenkija 
ruošia karįus prieš vokiečius. Pa
galiau, neiškentęs, laikraštinin
kas paklausią vieno gero savo pa
žįstamo štabo karininko: “Prieš 
ką gi pagaliau manote kariauti?” 
Atsakymas buvo: “Prieš visus, 
prieš rusus ir vokiečius. Ir visus 
Lenkijos armija yra pasiruošusi 
sumušti...” Dabar tas pats žur
nalistas pripažįsta, kad tokių ne
realiai galvojančių žmonių jis 
niekur nesutikęs.

Jeigu 1939 m. Lenkija nebūtų 
tikėjusi pergale, karo galima bu
vo išvengti. Dabar kiekivenam 
aišku, kad dėl eksteritorialinės 
autostrados per . Koridorių karo 
nereikėjo vesti. Anglijos garanti
jos lenkus pakėlė į tokią puikybę 
ir. išdidumą, jog jie tikrai tikėjo, 
kad po savaitės jų ulonai girdys 
savo žirgus Oderyje.

Įvyko kitaip. Ir mes visi žino
me, kaip įvyko. Mums lietuviams 
ir iš pradžių buvo aišku, kaip 
turės įvykti. Karo veiksmai buvo 
pradėti apie 4 vai., o ajne šeštą 
valandą Lenkija karą jau buvo 
pralaimėjusi. Liko tik krašto už
ėmimas ir vietinio pobūdžio su
sirėmimai.

Tadeusz Bor-Komorowski, kny
goje: “Armia Podziemna” taip 
apie tuometines nuotaikas Len
kijoje sako: “1939 m. pralaimė
jimas iki gelmių sukrėtė visuo
menę, išauklėtą ’ propagandinėje 
dvasioj. Nuolat girdėdami: “stip
rūs, vieningi, pasiruošę”, Įtikėjo 
i Lenkijos didybę, tikėjo, kad 
Lenkija gali ne tik kiekvieną 
priešą sulaikyti, atremti, bet jį ir 
nugalėti. Ir tuo gilesnis ir baises
nis buvo psichologinis lūžis, kai 
rugsėjo katastrofa taip greitai, 
žaibiškai pakirto visuomenės ti
kėjimą ir pastatė ją prieš tragiš
ką realybę. Pasipylė kaltinimai. 
Pirmiausiai valdančiųjų sluogs- 
nių — tiek civilinės valdžios, tiek 
ir karinės. Kaltinama buvo nesu
gebėjimu, nemoksliškumu, vadų 
nerangumu, nenusimanymu ir 
net išdavyste. Besąlyginiai buvo 
kaltinamas valdantis režimas ir 
visi ėję kartu. Pasitikėjimas au
toritetais išnyko lyg muilo bur
bulas”.

y ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ
PARKDALE FISH MARKET

2204 DUNDAS ST. W. (kampas Dundas-Roncesvalles). Tel. LĘ, 2-2692.- 
0 S3 vertės užsakymus. Augštos kokybės šviežios, 
žuvys. Rūkyti unguriai, estiška Juoda duona ir kt.

Jutas ją ątiduos, bolševikai 1939 
ią. rugsėjo 19 d. užėmė Vilnių. Į 
Lietuvą plaukė tūkstančiai Len
kijos kariuomenės ir civilių bėg
lių. Paskelbus rusams, kad Vil
nius bus perleistas Lietuvai, į čia 
irgi plaukė lenkų minios iš visų 
kampų. Vieni bėgo nuo vokiškų
jų kacetų, kiti nuo Sibiro.' 1939 
m- spąiįp 29 d. Lietuvos kariuo
menė įžygiuoja į Vilnių. Mieste 
masės įviąirų bėglių. Yį§us juos 
reikią pavalgydinti ir priglausti. 
Lietuvą daro ką gali. Gal Lietu
voje bėgliai ir nebuvo persival
gę, bet bądo jr šalčio tikrai ne
kentė ir mes, visi perėjusieji UN 
NRA. ir IRO, galim sakyti, kad 
Lietuva tuometinius dypukus pe
nėjo daug geriąu. Net lenkų 
prof, rašydamas laišką Lenkijos 
vyrįausybei Prancūzijoje mini,

džioji “mocarstva” tam sutrypta. 
Tai pasirodė vėliau. Kai 1940 m. 
birželio mėn. sovietų kąriųpmę- 
nė žygiavo per Vilnių, lenkai tie
siog šoko iš džiaugsmo, kad pa
galiau ir litvinai susilaukė savo

Tai tokia atmosfera veikė tuo 
metu Lietuvoje. Tas vaizdas duos 
mums aiškesnį supratimą lenkų 
pogrindžio veiklos Lietuvoje. Da
bar -pereikime prie tikrosios te
mos, prie lenkų pogrindžio vei
kimo Lietuvoje. Pirmiausiai šiek 
tiek istorijos. (Bus daugiau)

KO D Ė L?
banko į lietuvišką bankelį, už tai 
nukenčiame, nes ten gauname 
mažesnius nuošimčius. Dažnai ne
rangumas ar apsileidimas kaštuo
ja. O td neturėtų būti. Kiekvie
nas lietuvio nustotas centas yra 
nuostolis ne tik pačiam asmeniui, 
bet ir lietuviškai bendruomenei.

Nurodymas, kad bankeliai ne
atlieka visų bankinių operacijų 
yra teisingas. PVz. Hamiltono 
■Talka” dar neturi čekių inkasa
vimo operacijų, nes dar neturi 
nuolatinio tarnautojo, o čekių in
kasavimas sudaro daug darbo ir 
jokio pelno. Kai “Talkos” pelnąs 
pasieks toki lygį, kad bus galima 
laikyti nuolatinį tarnautoją, ta
da, manau, ir tos operacijos bus 
įvestos. O šiuo kartu “Talka” re
komenduoja dalį pinigų laikyti 
viešuose bankuose — čia kalba
moms operacijoms atlikti. Jeigu 
lietuviai tik pusę visų savo su
taupų laikytų “Talkoj”, tai šian
dieną tokio klausimo nekiltų ir 
“Talka” stovėtų greta gigantų 
kredito unijų Hamiltone, kaip 
kad yra Stelcd, Westinghouse, Ci
ty Hali ar kitos kredito unijos, 
kurių balansai siekia ligi dvieju 
milijonų dolerių. .2

Kaikam gali nepatikti ar būti 
nepatikimi vadovaują bankeliui 
asmenys. Tačiau, šitoji priežastis 
nieko bendro neturi su pačiu ban
kelio veikimu. Geriausia, įstoti 
bankelin nariu, aktyviai dalyvau
ti susirinkimuose ir išrinkti sau 
patikimus asmenis į vadovauja
mas vietas, nes kiekvienais me
tais yra renkami nauji nariai į iš

einančiųjų vietas kadencijai pa
sibaigus.

‘Talkoj” laikomų sutaupų sau
gumas yra tpks pat, kaip ir. kiek
viename viešame banke, nes indė
liai yra apdrausti ir už jų ap
draudimą moka pati ‘Talka”’. Vis 
dar pasitaiko užmetimų, kad esą 
savo bankelio žmpnės-lfetųviai 
neišlaiką bankinių paslapčių. Esą, 
sužinoma kiek kas turi sųtąųpų, 
kiek kas gavo paskolos ar kiek 
kas skolingas. Jeigu tokios Žinios 
pradeda kursuoti, tai jos. išeina 
ne iš bankelio narių lūpų ąr ban
kelio knygų. Visi vadovaują ban
kelyje asmenys yra pasižadėję 
laikyti bankinę paslaptį. Niekas 
iš pašalinių negali prieiti prie 
bankelio knygų ir jokios žinios iš 
čia neišeina. Yra visokių žmonių 
— vieni mėgsta apie save daug 
pasakotis, kiti mėgsta daug pasa
koti apie kitus, o treti nieko ne
nori girdėti apie save ir kitus. 
Labai dažnai žinios pradeda atsi
rasti iš pačių žmonių ir kaip mat 
paplinta. Tačiau, kiekvienas, gali 
būti tikras — niekad jos neišei
na iš “Talkos” šaltinių. T

Kąikam gali atrodyti, jog nėra 
skirtumo kur laikyti sutaupąs, 
čia yra didžiausias skirtumas —- 
jeigu “Talka” turės daugįau indė
lių, daugiau galės išskolinti ir 
tuo pagelbėti tautiečiams. Susi-’ 
daręs iš paskolų pelnas grįžta at
gal lietuviams — jų organizacis- 
joms. Kuo didesnis pelnas gauna
mas, tuo didesni procentai už in
dėlius galėtų būti mokami. Štai

(Nukelta į 7 psl.) - :

Klausimas yra įdomus ir svars
tytinas: kodėl dar ne visi lietuviai 
laiko savo sutaupąs lietuvių ko- 
operatyviniuose kredito; banke
liuose ir kodėl daug kas Iš lietu
vių nepasinaudoja tų bankelių 
patarnavimais?

Tam priežasčių ir atsakymų, 
žinoma, gali būti daug ir labai 
subjektyvių. Pabandysime čia jų 
keletą paminėti ir į juos atsaky
ti. Lietuvių kredito bankelių 
vengiamą todėl, kad: 1. lietuvis 
yra konservatyvus ir kur vieną 
kartą padėjo savo sutaupąs, ten 
skaito geriausia jas ir laikyti, 2. 
jis yra nerangus ir neprisirengia 
pądąryti pinigų perkėlimą, 3. lie
tuvių kredito bankeliai neimpo
nuoja, kaip bankai, su savo di
džiuliais pastatais, gražiomis įs
taigomis, daugeliu tąrnąutpjų, di
delėmis operacijomis, 4. nepilnas 
bąnkims aptarnavimas, 5. nėra 
pasitikėjimo vadovaujančiais ban
kelių asmenimis, 6. nesaugus 
pinigų laikymas, 7. neišlaikoma 
bankinė paslaptis, g. bankinis 
patarnavimas surištas su dides
niais formalumais, 9. nežinia kur 
einą pelnas, ĮO. imama perdideli 
nuošimčiai už paskolas ir perma- 
žai nuošimčių mokama už indė
lius, 11. daugiau linkstama pasi
tikėti svetimtaučiu, negu saviš
kių, 12. taupytojui ar skolintojui 
vistiek kur laikyti ar skolinti pi
nigus, nes visur mokami nuošim
čiai, o už patamavimus-paskolas 
imami nuošimčiai, 13. lietuviškas 
pavydas saviesiems.

Visai mažą dalelę tų priežas
čių čia išvardinome. Tačiau tie, 
kurie dar nėra susirišę su lietu
viškais bankeliais, tikrai atras iš 
čia vieną ar daugiau priežasčių, 
kurios sulaikė juos nuo Įstojimo 
į bankelius. Pažiūrėkime ar tos 
priežastys turi bent kiek logikos 
ir pagrindo. . ..

Reikia pripažinti, kad lietuvio 
būde yra daug nepasitikėjime. 
Atsargumas ir šaltas reikalų ap
svarstymas yra gera savybė, bet 
jeigu tas virstą perdideliu nepa
sitikėjimu — negerai. Atrodo, 
kad viskas, kąs svetima į- ge
rai, o kas savo — ne. Gyvename 
svetimuose kraštuose jau ilgą 
laiką ir galime padaryti išvadas, 
kad “ne viskas auksas, kas auksu 
žiba”. Kiek gerų ir geresnių da
lykų turėjome laisvoj Lietuvoj, 
negu tada išgarbintuose Vaka
ruose. Tat, ir šiame reikale ,'t-. 

saviškių patarnavimas nė , kięk 
neblogesnis, kaip kitų..7?T5esą> 
bankeliai neturi imponuojančių 
rūmų, įstaigų ar daugelio Jarnau* 
tojų. Bet tie visi dalykai neturi

HIRAM WALKER PASKYRĖ

Ąlojzy (Alau) Pųcek

TAUPA INVESTMENT CO. LTD
-l.J 211 T

• į

imame 
liausios

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

—m" 1 1 1 ................. . 1 1 ■■■■■ ■ ■ ■»■■■■■
— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?

Taip pa< siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA
MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, XĄIKĮtQDŽQjS ir

įvairus siuntiniai
I LIETUV|>

LATVIJĄ BSTIJĄ, UKRAlNĄ ir U^S R

■ažinim Mokykit
1717 BLOOR ST. WEST 

prie Parkside ’’ 
TEL. RO. S-$611 ;

’ 1 - * F ‘ ". /*** * * ■ f ♦ X 4 "

Pradedantiems pirmos 2 vai

Angliška vilnonė medžiaga eilutėmą ir apsiaustams, šil
kas, nylonas, medvilnė, rayonas. įvairiausios medžiagos 
reikalingos jūsų siuntiniams.

DIAMOND TEXTILES, 790 Dundos W.

^40

S IŠPARDAVIMAS!
JAU PASKUTINĖ SAVAITĖ PAPIGINTAM IŠPARDAVIMUI.

U>1RKITEJR SUTAUPYSITE! ’ liai nesuinteresuoti dide 
ir neturi didelių išlaidų, jjė 
mokėti indėlininkams di $ 
procentus, negu tie garsūs ir 
puošnūs bankai. Nerangūs esa
me perkelti pinigus iš angliško

Siunčiame ADA DAČTII JūsVsndarytnsirapdranMttSjvai- 
paprastu ir vKVf ■ U rius siuntinius. '

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rasi^i£& 

gas bei susipažinti su dainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti. , -
Gyvenu ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryro .svo- 

rio sir““----- *“2 ------------“ c'—»*«>*.
mums

Telefonas LE. 1-3098

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINĖ 

849 College St., Toronto, Ont.,
SKYRIAI

105 Canaon St. Hamilton, Ont Tel. 4-
H02WitehaU Dn^V^ok^t^Tėl^^'i-ėttL Ponas K. Rudakis.

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

Savininkai S. ir A. Kąlūza

UNITED ELECTRONICS SERVICES
-0812 1226, College St. LE. 4-0921

■■• — - 4*
Taisoma: Televizijos, radijai, patefonai, tape recorderiai ir kiti 
;• elektroniniai prietaisai.

Pašaukimas į namus $2.50. Skambinti pųo 9 vai. ryto — vąlt.
Vadovaujama: F. Norvydo ir V. Semaškos fl -°

—r—!—>—■*! j m.! 'J— "‘"'i

ED. KONDRATAS
1113 Dundos st, w,, Toronto. LE.M4M 

MOTERIŠKŲ ir VYRIfiktf RŪ$ 

siuvėjas

Važiavimo mokykla
WALPI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.
J k. m JJ K■■!■»■■ ■W? ■ i"!1

• - Josef . Pankows^

Pastoviai gylant Hiram Walker gaminių pareikalavimui Josef 
Pankowski, specialus Hiram Walker and Sons Limited atstovas, 
paskelbė apie paskyrimą Alojzy (Alan) Pucek Toronto srities 
pardavimo atstovu.

Mr. Pųcek (kuris bendradarbiaus kartų su Mr. Pankowski 
aptarnaudami Metropolinio Toronto sritį) yrą gimęs bei mo
kęsis Lenkijoje ir yra narys lenkų karo veteranų, Kanados 
Lenkų Sąjungos ir Kanados Lenkų Kongreso. Jis yra tarnavęs 
užjūriuose karališkoje aviacijoje ir taip pat yra Karališkos 
Kanados Aviacijos Sąjungos narys.

Mr. Pankowski, kuris jau daugelį metų dirba Hiram 
Walker and Sons Limited ir toliau, kaip ir praeityje, "teiks- 
patarnavimus ir Toronto apylinkei ir taip pat didesniems 
Ontario provincijos centrams.

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas

; ’ VJ.' • ' *-■



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Gelbėkime lietuvių katalikišką tautą
KAN. DR. J. B. KONČIUS

TORONTO
Elegancija Lietuvoj
Stebint ‘švyturio” iŠ Vilniaus

turėjo labai daug visokių prie
šų. Jie visi dėjo didžiausias pa
stangas Lietuvą nutautinti ir iš
plėšti iš lietuvių širdžių patį 
brangiausią turtą — tikėjimą. Ne
paisant visų šių pastangų, Lietu
va išliko katalikiška. Šiandien 
lietuvių tauta išgyvena pačius di
džiausius bandymus ir persekioji
mus. Jau 19 metų, kaip mūsų tė
vynę valdo žiaurus rusų okupan
tas. Komunistinis režimas uždarė 
visus vienuolynus, uždraudė ka
talikišką spaudą, visą eilę bažny
čių pavėnė muzėjais, sandėliais 
ar net šokių salėmis. Jie suėmė 
šimtus kunigų, juos sukaustė ge
ležiniais pančiais ir ištrėmė į to
limiausius Rusijos kalėjimus, iš
blaškė po plačiausius Sibiro plo
tus. Nemaža jų žuvo nuo vargo, 
ligų ir kančių. Jų tarpe yra mums 
gerai žinomas arkiv. M. Reinys, 
vysk. V. Borisevičius. Senelis 
Vysk. T. Matulionis, 19 metų kan
kintas Rusijos kalėjimuose, prieš 
porą metų grįžo į tėvynę. Tačiau 
jam neleidžiama valdyti Kaišedo- 
rių vyskupijos, jis yra namų areš
te ir gyvena Šeduvos miestelyje. 
Vysk. Pr. Ramanauskas, 10 m. 
vargęs sovietų darbo stovyklose, 
prieš pora mėtų grižo į tėvynę, 
bet iškankintas, suvargęs, ligotas. 
Šių metų spalio 15 d. jis užmerkė 
akis Telšių ligoninėje. Iki pat 
mirties jam buvo draudžiama val
dyti Telšių vyskupiją. Tikybiniu 
atžvilgiu lietuvių tauta niekad ne
išgyveno tiek daug persekiojimų, 
visokiausių bandymų, kaip šian
dien.

Komunistai Lietuvoje suorga
nizavo 1.400 skyrių bedievybei 
skleisti. Jie organizuotai ir siste- 
matingai šmeižia kunigus, vys
kupus, išjuokia pačias- švenčiau
sias mūsų tikėjimo tiesas.

Pasaulis labai mažai žino apie 
lietuvių katalikų kančias. Kodėl? 
Todėl, kad sovietai nesigiria apie 
savo žiauriausius ir šlykščiausius 
darbus. Mūsų broliai lietuviai gy
vena baisiausioje priespaudoje, 
nuolatinėje baimėje. Jie negali 
niekam pasiskųsti, niekur papra- 

, šyti pagalbos. Per paskutinius 19 
metų mes ne tik negalime jiems 
ištiesti pagalbos ranką, bet ir su 
jais, laisvai susirašinėti.

Ačiū Dievui, trečdalis mūsų 
tautos — virš 1 milijono žmo
nių — gyvena JAV. šis didžiulis 
lietuvių skaičius, Dievo Apvaiz
dos Įkurdintas Amerikoje, nėra 
be prasmės ar tikslo. Dievas 
mums duoda labai svarbią misiją: 
organizuotai dirbti, aukotis ir vi
sokiais būdais pasišvęsti, kad iš
gelbėtume Lietuvą. Kunigų Vie
nybės Seimas, Įvykęs š.m. rugsė
jo mėn. Čikagoje, ši klausimą gy
vai diskutavo, rūpinosi ir priėmė 
labai svarbių rezoliucijų. Kuni
gų Vienybės astovai išrinko spe
cialią komisiją,-kuri organizuotai 
veiks, kad mes atsispirtame ko
munistinei propagandai.

ke įvyksta Amerikos Lietuvių 
Katalikų1 Federacijos kongresas. 
Jis turės labai didelės reikšmės. 
Šis kongresas nustatys gaires 
Amerikos lietuvių katalikų veik
lai. Kunigų Vienybė suorganiza
vo Amerikos Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centrą. Greit bus pradė
ta koordinuoti viso laisvojo pa
saulio lietuvių katalikiškasis vei
kimas. Savaime aišku, kad visos 
Amerikos katalikiškos draugijos 
bei organizacijos privalo atsiųsti 
į šį kongresą bent po vieną ar du 
delegatus. Vieningai ir organizuo
tai dirbdami mes atliksime dide
lius darbus. Jeigu lietuvių tauta 
neišliks krikščioniška, o bedieviš
ka ir komunistiška, tada ir lietu
vybė bus palaidota amžinai.

Prieš 350 metų švenčiausioji 
Mergelė Marija apsireiškė Šilu
voje ir verkė matydama kataliky
bės naikinimą Lietuvoje, šian
dien Jinai irgi apgailestauja lie
tuvių tautos kančias. Vieningai 
dirbkime, aukokimės ir maldau
kime Dievo Motinos užtarimo. O 
Marija, kaip anais sunkiais lai-įsirašę važiuoti betkokiomis są- 
kais, taip ir šiandien užtars mus!lygomis, kai kiti svarstę, kokia 
pas Dieviškąjį Sūnų Jėzų Kristų. I padėtis susidaro teisiškai. Kadan-

KALĖDOMS ARTĖJANT
Nepastebimai prabėgo gražio-1 tose —pirksime kaiką naujo, o 

ji vasara, tyliai praslinko malo-Į dėvėtus drabužius išmesime. Jei 
nūs rudenėlis, žiemos pirštai jau 
čiupinėja ir žmones ir gamtą. Jau 
girdisi Kalėdų Senelio briedžių 
į roges pakinkytų žvangučių 
skambėjimas, kiekvfenam nešan
tis kalėdinį džiaugsmą. Kalėdos 
jau čia pat ir greit sėsime prie 
turtingo Kalėdų stalo. Jau būsi
me vieni kitiems išsiuntę milijo
nus sveikinimų 1‘Linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujųjų Metų”,

lietuvių tėvynėje dėmesiu savo iš
orei. Tai matyti iš moterų drabu
žių — vakariečių mados, su stip
ria lenkų ir vokiečių įtaka, iš bal
dų. Kolkas apgailėtinai tebeatro
do vyrai su ilgomis Čiuprynomis, 
dažniausiai netvarkingai suvelto
mis, nepaisant ar ilgi plaukai tin
ka ar netinka jų veidams, plačiau
siomis (ala rusai 1940 m.) kel
nėmis. Pagerėjimai betgi jaučiasi 
“valdančiosios klasės” vyrų ma
dose, kai studentija ir šiaip švie
suomenės vyriškoji dalis savo pa- 
baltietiškąją žymę bando išreikšti 
baretėmis.

Svarsto vedamojo 
implikacijas
Niujorke vieno Čikagos dien

raščio vedamasis, kuriame asme
nys organizuoją ekskursiją į tė
vų kraštą — Lietuvą, ir net tie, 
kurie vyktų aplankyti savo tėvų 
ar vaikų prilyginami komunis
tams ar jų simpatikams, susilau
kė plataus atgarsio. Keli vyres
nio amžiaus žmonės, sakoma, už-

gi daugumas norinčių važiuoti 
yra JAV-bių piliečiai, tai jiems 
svarbus yra Valst. Departamento 
nusistatymas. Pasų skyriaus pas
kutinėmis informacijomis toks 
vykimas nėra draudžiamas, nėofi- 
cialiai netgi sveikinamas, nes tai 
yra naujosios JAV-bių užsienių 
politikos su TSRS “kultūrinio 
santykiavimo” rėmuose. Kolkas 
ekskursijoms į Lietuvą trukdė 
USSR ambasada, neatsakydama 
į norinčių vykti Lietuvon laiškus,

Ar ne perdaug užsipuolama?
šitokia antrašte buities poetas 

Jonas Aistis prikiša Drauge, 
1959. 10. 31. kitiems, kad jie 
perdaug užsipuolu jaunuosius, 
gabius Lietuvos poetus, nes gir
di, jei “Mieželaičio vietoj pasta
tytume ir didžiausį pasaulio ge
nijų, bet leistume jam parafra
zuoti zimanų ir bulotų suvirškin
tus maskviškės Pravdos straips
nius, tai ir tasai genijus iš tos 

iižlaikyldama vizas. Būdinga, kad šiurkščios ir skurdžios medžia- 
1 -- ------ , ------1——2 gos didelių ir amžinų šedevrų ne

sukurtų”. Aistis kviečia “atsimin
ti, kad lietuviškosios kompartijos

VAIKAMS KALĖDŲ
EGLUTĖ

įvyks gruodžio 20 d. Prisikėlimo
parapijos salėje. \

snai- 
ar-

Minėjimas salėj pradėtas šven- 
ę 

kaičio atidarymo žodžiu, pakvie* 
Z_ i į sceną kūr.-savanorius vė-

tei rengti komiteto pirm. J. Jan- 
f----------  ------ ' ‘ *"
čiant

Lietuvos prispaudėjas su paverg
tais broliais tuo trupinėliu dalin
tis neleidžia, tai visdėlto anapus 
geležinės uždangos galima suras
ti lietuvių gyvenamų vietovių, ku
riose tie varžtai netaikomi ir ga
lima ten pasiųsti dėvėtų drabu
žių bei avalynės be muito mokes
čio, sumokant tik pašto išlaidas: 
už 20 svarų $4.00. Būtų labai gra
žu ir lietuviška, jei lietuviai i šį 

vieni kitiems spausime rankas ir j reikalą atkreiptų dėmesio. Kiek- 
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gių operetę, 
ti 60 priešmokyklinio 
nio amžiaus vaikų. Visi esantieji 
salėje bent trumpai valandėlei 
turės progos persikelti pasakų ša
lin, kur rudnosis su žmona ir rud- 
nosiuku praleidžia savo popietę.

Programą atlieka vaikų darže
lio ir sekmadienio popietes lan
kiusių mergaičių junginys. Savo 
vaikučiams dovanas iš anksto pra
šome sunešti į lietuvių vaikų dar
želį — 46 Delaware Ave., iki 
gruodžio 20 d., kad Kalėdų Sene
liui nebūtų bėdos.

Nepraleiskime šios taip pui
kios progos ir kartų parodykime, 
kad mes visi Toronto lietuviai 
įvertiname seselių darbus bei jų
jų pastangas, kurfos Visai pamirš- 
djynos save pasišvenčia mūsų jau
nimui. Prie durų surinktos aukos 
bus pridėtos prie Toronto Lietu
vių Vaikų Namų statybos fondo.

Rėmėjos.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
‘‘Tėviškės Žiburių” dešimtme

čio proga jau esame gavę visą eilę 
gražių sveikinimų;- Kaikurie su 
savo linkėjimais prisiuntė ir au
ką: Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų D-jos Centro Valdyba — 
$30; Tėvai Pranciškonai Toronte 
— $25; Toronto Prisikėlimo pa- 

saros vandens lygis ties Birštonu patys atsidūrę panašiose aplinky- rapija — $25; po $10 prisiuntė

jai, žinoma, kitais motyvais, pri
tarė mūsieji laisvinimo veiks
niai. .

Šių žmonių drąsa išeiti prieš i vadovai, yra labai žemo intelektu- 
oficialią JAV-bių užsieniu poli-Į alinio lygio. Pats rimčiausias

partijos šviesulys Kazys Preikšas 
(?. A.š.) nė iš to negali lygintis 
nei su estų Muripsepu nei su lat
viu Laciu ar Kalnberziniu ...”.

Verta pasvarstyti ar čia kaltas 
lietuvių komunistų politikų, ar 
bendras lietuvių tautos intelek
tas? Kaip ten bebūtų, ar 
tai kartais kaip tik nėra talentas 
lietuvių komunistų, kad jie suge
ba išlaviruoti tarp visų GPU, NK 
VD, KGB, MGB ir panašių insti
tucijų valymų, ruošdami Lietu
vą, jos jaunimą ateičiai. Beje, 
paskutinėmis žiniomis iš Latvijos 
valymas “tautinių komunistų” 
buvo kur kas didesnis, nei Vaka
ruose manyta. Labiausiai nuken
tėjo latvių komjaunimas, profe
sinės organizacijos. Jų vadų vie
tas perėmė, pagal latvių egzilų, 
žinias, Latvijos ir sovietijos rusai 
komunistai. Bepiga kaltinti lais-

tiką atrodo juo toliau juo labiau 
ardys ligšiolinius gerus ALT ir 
JAV-bių kongreso narių santy
kius. Jeigu yra manančių, jog 
gal ir gerai, kad,oficialūs LR as
menys pasiaukojančiai tęsia “Lie
tuvos valstybės tęstinumo” tezę, 
netvarkoj betgi esąs bandymas 
laisviems Amerikos piliečiams 
primesti kaltinimus. Jau rekoše- 
tu atsiliepė kaikuriems oficia- 
liems’JAV-bių lietuviškos veiklos 
asmenims jų skundai apie asme
nis, kurie vykdą “sovietų užma
čias tarp išeivių”. Tai rodo tik 
kaikurių lietuvių politini protinį 
sustingimą, jei ne “suakmenėji
mą” laikais, kai visos koncepci
jos keičiasi tiesiog dienomis.

Apkasa Birštoną pylimais
Kauno hidrologas inž. J. Ši

mas “Tiesoj” rašo, kad metų bė
gyje prisipildžius Kauno jūrai 
Nemuno vandeniu normalus va- vėje sėdint. Bet kaip pasielgtume 
_ _ _ „     J     1 ^-2 _  X.     _    _ x — v • i • «

pakilsiąs keturiais metrais. Dėlto bėse?

Generolų kova plunksnomis
, bučiuosimos linkėdami geriau
sios laimės. Ne vienam iš mūsų 
ir gaili ašara nuriedės, kad ši iš
kilmingą vakarą negalime būti 
savųjų tarpe, nes esame geleži
nės uždangos atskirti.

Kalėdų naktį daugelio mūsų 
mintyse prabėgs visa Lietuvos is
torija. Jos didinga praeitis, da
bartinė tragedija ir neatspėjama 
ateitis, dėl kurios mes dabar gy
vename ir dirbame.. Galvodami 
apie savo tautos ateitį prisimena
me niekuomet nepasenstančią 
taisyklę — vienybėje galybė, — 
arba Lietuvos1 kariuomenės bu
vusi šūki — Vienas už visus, visi 
už vieną. Todėl Kalėdų proga ir 
reiktų ne vien kalėdine nuotai
ka pasidžiaugti, ar dėl savųjų 
priespaudos ašarą nušluostyti, 
bet ir pagalvoti, ar nieko savai 
tautai nebegalim padėti? Jei ras
tume, kad ir mažytę galimybę, 
kad ir nevisai tautai, bent jos da
liai ar pavieniam asmeniui, nepa
likime pasyvūs, tas galimybes, iš
naudokime. ,

Kalėdų proga daugelis pakei
sime kaiką ir savo drabužių spin-

vienas rastume gerų drabužių, 
kurių nebedėvime, o ten gavę to
kią dovaną daugiau džiaugtųsi, 
negu mes naują nusipirkę. Per
siuntimo išlaidos tokios menkos,

II D. karo vadai — sąjunginių

prel. J. Balkūnas iš Maspeth, N. 
Y., inž. Ą. Juozapavičius iš Phila- 
delphijos, Pa., Jane ir Stasys Pa- 
ketūrai iš Rodney, Ont., ir Toron- 

tai Eisenhoweriui kaip karo va- i iečiai Adolfas Ųajofinas bei A.
. . ~ . TX Cn f* va 4- va TV* r. m v.kų generolai, vadovavę didie- dui panašūs. Pasak jo, karas dėl I Sirutis. Iš Sudbury, Ont., prisiun- 

siėms mūšiams pradėjo skelbti netinkamos strategijos bereika- kun. A. Sabas. _ 

.chillio kelių tomų atsiminimų
kad nei vienam negali būti ap- pasirodė maršalo Montgomery 
sunkinimaš. ->■- - xr-—sunkinimaš. karo atsiminimai. Neseniai išėjo

Atjausdami savo vargstančius naujas tomas gen. De Gaulle at- 
brolius ir seses prisidėsime prie Į siminimų. Naujausias tos srities 
savo tautos gelbėjimo ir kalėdinę: leidinys, daugiausia sukėlęs gin-
nuotaiką pajusime geresnę, nes 
būsime atlikę lietuvišką ir artimo 
meilės darbą. ...

Tokių prašymų keletas tūkstan
čių randasi šiuo adresu: Mr. Bro
nius Saplys, 1558 Davenport Rd., 
Toronto, Ont. Tel. LE. 7-1503.

Amerikos lietuviai tokių prašy
mu taip pat tūkstančius rastu 
BALFe.

Prašydami adresų, pažymėkite, 
kokius drabužius siųstumėt. Bū
tų galima parinkti laiškai, nes 
juose pažymėta kokie asmenys 
pagalbos reikalingi: vyrai, mote
rys ar vaikai.

Atkreipkime lietuvišką širdį į 
vargstančius lietuvius.

Ignas Šajauka.

ŠTAI KODĖL JŪS TURITE UŽREGISTRUOTI 
JŪSŲ KŪDIKIO GIMIMĄ

Registracija nustato jūsų naujagimio gi
mimo datą ir legalią padėti kaip Kanados 
piliečio-ės. Tai nieko nekainuoja. Gimi
mų registracijos formų galima gauti li
goninėse ir savivaldybių Įstaigose, žiūrė
kite, kad įrašoma šeimos pavardė būtų 
teisingai užrašyta. Neteisingas užrašymas 
jūsų vaiko pavardės vėliau gali daug 
sunkumų padaryti.
Ontario provincijoje gimimas kūdikio tu- 
.ri būti užregistruotas 30 dienų bėgyje. 
Turi būti užregistruotas toje vietovėje, 
kur kūdikis yra gimęs. Kiekviena savi
valdybė turi savo registracijos skyrių. 
Atsiminkite — kad krikšto pažymėjimas 
nėra gimimo pažymėjimas.
Vaikas nevedusios moters turi būti už
registruotas jos legalia pavarde, nebent 
abu, motina ir tėvas, reikalautų, kad būtų 
užregistruota tėvo pavarde.

Gimimo pažymėjimas asmens gimusio 
Ontario provincijoje, tegali būti gauna
mas tik iš Registrar-General, 70 Lombard 
Street, Toronto. Kainuoja tik $1. Gimi
mo pažymėjimas yra reikalingas pridėti 
prie prašymo norint gauti šeimos pašal
pą, bus taip pat reikalingas, kai vaikui 
reikės įstoti į mokyklą. Vėliau gali būti 
reikalingas įvairiomis progomis, kaip 
norint gauti pasą, ar norint aplankyti 
JA Valstybes.
Jei jūs esate naujai atvykęs į Cankdą ir 
jums reikalinga pagalbos ar patarimo 
šiame ar kituose reikaluose, prašome { 
kreiptis į : ? ‘ ' i‘‘

The Citizenship Division 
Room 517, Main Building, 

Parliament Buildings, Toronto.
EMpire 3-1211 local 2-1448

čų, yra atsiminimai britų marša
lo Alanbrooke, karo metu buvu
sio Britanijos jungtinio štabo vir-
šinihko. ' AntrajSffie atšfrrtinimų j Taip ir buvo padaryta. - 
tome "-“Vakaru ’ pergalė” Alan-> »r - - • ,brooke atnasakoia načia karo ei-1 ^generolas apie generolus orooKe atpasaKOja pačią Karo ei , Generolu bakan atsilipnpp Att ga, savo ir kitu vadu veiksmus, i J °*ų !P 5 -
Gana kritiškai jis atsiliepia apie i s,. ““į,03 darblecr'l
Churchilli kaip piktą ir sunkiai ir k«ro meta premjero 
sukalbamą žmogų smarkiai užve- ,Jc'“arš
ia gen. Eisenhoweriui, išgiria A1anbrooke strątegmej plotmėj 
Staliną, gen. Marshallą ir ypač 
gen. Douglas MacArthur, kuri 
jis laiko geriausiu II D. karo ge
nerolu.

Kaltina už golfą
Daugiausia kritikos tenka gen. 

Eisenhoweriui, vadovavusiam vi
som sąjungininkų karo pajėgom. 
Esą jis buvęs geras žmonių derin
tojas, bet joks karo veiksmų vado
vas. Kritišku karo momentu, te
beinant mūšiams Vokietijoj, jis 
žaidęs golfą palikdamas karo ma
šiną riedėti savaime. Gen. Eisen- 
howeris tebuvęs gen. -štabo kari
ninkas, mažai nusimanąs apie 
mūšio tikrovę ir silpnas strate
gas. Jis neklausęs britų generolų 
patarimų ir veikęs savaip. Todėl 
karas buvęs bereikalingai prail
gintas. Pvz. marš. Montgomery, 
persikėlęs su savo armija — 20 
divizijų ir 1.500 tankų — per 
Reiną; buvo pasiruošęs žygiuoti 
per Hanoverio lygumas už Elbės 
upės ię užimti Berlyną. Gen. Ei- 
senhoweris betgi tuo momentu 
pasiuntęs telegramą Stalinui, ku
rioje siūlėsis užimti Ruhro sritį, 
tęlktis vidurinėj Vokietijoj ir ta
da žygiuoti Elbės link bei ten! 
laukti sovietų kariuomenės. Jei 
gen. Eisenhoweris ?būtų leidęs są- 
jungininkų kariuomenei užimti 
Berlyną, šiandien esą istorija 
būtu kitokia, e

Eisenhoweris: netiesa!
Į šiuos ir kitus kaltinimus gen. 

Eisenhoweris neatsiliepė, išsky
rus golfo klausimą. Per savo 
spaudos sekretorių Hagerty jis 
Pareiškė spaudos atstovams, kad 
žaidęs golfą labai retai prieš Vo
kietijos invaziją; jo štabas bu
vęs Įrengtas Londone ant buvu
sios golfo aikštės ir retkarčiais 
pasimiklindavęs. Prasidėjus in
vazijai 1944 m. birželio mėn. 
golfo lazdelės net rankose netu
rėjęs, nors jo štabas vienu laiku 
buvęs Jteitnse golfo klubo patal
pose, -Viskas buvę- užimta karo 
reikalams ir pati aikštė nebega
lėjusi būti naudojatha golfui. 

’ Montgomery priekaiš-

lingai buvo prailgintas. Gen. De Toronto “Šatrijos” skaučių tun- 
Gaulle savo atsiminimuose užsi-1 ^as paaukojo $5.
puola Eisenhoweri dėl permen-j 
ko prancūzų vertinimo. Esą jo 
buvę Įsakyta prancūzų kariuome
nei sustoti prie Reino* De Gaulle 
betgi, prieš Eisenhowerio valią, 
liepęs prancūzų generolams žy
giuoti toliau ir užimti didesni Vo
kietijos plotą nei buvo skirta.

liavos įteikimo ceremonijomis. 
Vėliavą įnešė jos fundatorius dr. 
J. Liutkus. KLB Kr. Valdybos 
pirm. V. Meilus vėliavą įteikė 
savanorių skyriaus pirm. prof. A. 
Zubriui, o pastarasis — vėliav
nešiui. Skyriaus pirm, trumpai 
padėkojo visiems, kurie kuo pri
sidėjo prie vėliavos įgijimo, ypač 
vėliavą piešusiam dail. T. Valiui, 
jos fundatoriui dr. Liutkui. Invo- 
kaciją perskaitė kun. P. Ažu
balis. Paskaitą skaitė H. Stepaitis, 
vaizdžiai apibūdinęs Liet, kariuo
menės įsisteigimo pradžią, jos 
laisvės kovas ir išryškino trem
ties lietuvių pareigas tėvynei.

Meninėje programoje sol. V. 
Žemely tė atliko V. Banaičio 
Siuntė anyta, ariją iš B. Dvario
no operos “Dalia” — "Vilnius7’ ir 
A. Rubinšteino Ilgesys. Akademi- 
kės dainininkės balse jaučiamas 
pasitikėjimas ir apvaldoma tech
nika. Sol. Br. Marijošius išpildė 
V. Banaičio Lietuva ir R. Schu
mann© Du grenadieriai. Stp. Ra
manauskas vykusiai padeklamavo 
L. Sakalinid-Žukausko eilėraštį 
Drąsiųjų keliais. “Varpas”, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus, 
padainavo Em. Gailevičiaus Da
riaus ir Girėno maršą, V. Kavec- 
ko Gimtinės dainą, J. Balsio Pu
tinėlį (pastarosios dvi neseniai 
gautos iš Lietuvos), E. Griego 
Triumfalinį maršą ir bisui Žile
vičiaus Kur giria žaliuoja. Cho
ras ir maestro susilaukė pelnytų 
simpatijų.

Žiūrovui, stebint iš šalies, kyla 
didžioji mįslė: kodėl mūsų jauni
mas, gal būt, daugiau turėdamas 
laiko už “Varpo” chore ilgus me
tus dainuojančius veteranus, vis 
taip mažai teisijungia i gražią
sias jo gretas? Ar užtenkamai 
tam parodo reikiamos Įtakos mū
sų patrijotai tėvai ir lietuviškųjų 
jaunimo organizacijų vadovai?

Minėjimas praėjo pakilioj dva-
- . - v : šioj, užsitęsęs apie 2 vai. Prie

Visiems mus paremusiems bei įėjimo surinkta $162. kurie, pa- 
z?dziu paskatinusiems nuo- bengus minėjimo išlaidas, bus

Įėjimo surinkta $162, kurie, pa-
širdžiai dėkojame.

“TŽ” leidėjai ir redakcija
Kariuomenės šventės 
minėjimas Toronte

panaudoti invalidu šalpai. Prie 
abiejų liet, bažnyčių savanorių 
iniciatyva surinkta $300.

Nors kaikada sielvartaujama . '
dėl mūsų žniomų. abejingumo | gerb. po.

OHTAfcfO 
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Department
Secretary and Registrar-General
Hm>. MocMmio« M.0.CM, U.O. Haw. U«IH M. fra«t. O.C, LU>.

of the Provincial

; LIETUVIS STOGADENGYSM: ♦
Dengia nauja* ir faho ata, rūfig sto
gas, taip pat deda skardinas rinas.

Abett Roofing & Tinsmithing
Company

144 first Ava., Taranto U.
Tai. HO. 4-S2S2.

. G SWAN KAS

Įvairiems parengimams, bet kai nioms Dervinienei ir Kuolienei, ku- 
iš rengėjų pusės parodoma tinka- rios taip, gražiai, rūpestingai ir sklan- 
ma iniciatyva išryškinant šventės džiai vadovavo mūsų bazarui, aukoda- 

mos savo brangų laika, bei asmeninius svarbumą, Toronto lietuviai ne-; rsįkaius Nuoširdus ačiū tenka gerb. 
lieka kuru. Kariuomenes šventęs Į klebonui Tėvui Placidui, OFM, Tėvui 
minėjimas praėjusi sekmadieni Modestui. OFM, už leidimą veltui nau- 
Prisikėlimo parapijos salėje su- dotis patalpomis už skelbimus per pą- 
u- • ėaa j i.:..;.. mokslus bei biuitetemus. Taip pat de-bure per 500 dalyvių, .jų tarpe k0jame Prisikėlimo par. Katalikų Vy-

mokslus bei biultetenius. Taip pat de

ru D-jai už pagalbą prie bazaro bei 
leidimą šokių metu turėti bazarą. Gi
liai dėkojame visoms ponioms, kurios 
įdedamos visą lietuvišką širdį padėjo 
ruošti loteriją bei prie josios dirbo: 
pp. Bušinskienei, Bumbulienei, Balt- 
raitienei, Čėsikienei, Dalindienei, Kai
riene, Javienei, Petrauskienei. Pute- 
rienei, Poškienei, Pabedinskienei, V. 
Simanavičienei,M. Simanavičienei, Sta- 
nionienei, Tamulaitienei, panelėms: 
Matukaitei, Lelešiūtei ir Griauzdai- 
tei. ponams: Imbrasui, Mažeikai, Son- 

j ——7 —..... — — .—t r------ -z -------z---- -- Jai, Stanioniui, V. Tamulaičiui. Dėko-
buną laisvi nuo jausminio verti- ‘ tuota iškilmėse prie Lietuvos did- i jame visiems prekybininkams: p. 
nimo. i vyriu paminklo. ’Aukštaičiui ir p. Mockui, paaukoju-

* — Trr jaz4 xat«ta • o i »aa ’ TA L- O f *A LTZA

esąs teisus, tik be reikalo suver- 
čiąs atsakomybę vienam gen. Ei
senhoweriui,.nes pastarasis turė
jęs paisyti netik strateginių, bet 
ir politinių reikalų, kurių s pre n-• ženkle. Šekmadeinio rytą liet, pa- 
•dimą lėmęs Vošingtonas. Pasak i rapijose vyko ta intencija iškil- 
jo, atsiminimai paskelbti nelai-! mingos pamaldos. Šv. Jono Kr. 
ku, nes grasina Įtempti JAV - Bri-: bažnyčioje, asistuojant šaulių ir 
tanijos santykius. Tokių atsimi-' abiejų Toronto skautų tuntų ve
ninių esą nereikėtų skelbti, kol; liavoms. buvo pašventinta naujoji 
.ebėra gyvi juos liečiami asme- savanorių vėliava, kuri po pamai
nys, juoba, kad atsiminimai ne-' dų pirmą kartą buvo reprezen-

nemazai jaunimo.
Minėjimas praėjo kūr.-savano

rių naujos vėliavos šventinimo

Puošnus NAUJAS 23-akmenėlių

Bulovą R HA PSO
su puošnia a

Jūsų žavingai mergaitei . . . 
žavingas naujas Rhapsody 
... elegantiškas laikrodėlis 

su Bulovą sukurta puošnia 
apyranke. Nuostabi serija 
įvairios išvaizdos puošnių 

apyrankių ... kaikurios 
su spindinčiais deimantais. 

Dovanokit be ekstravagancijos 
ir be didelių išlaidų ... 

dovanokite jai naują 
Bulovą Rhapsody!

1. Pusmėnulio formos apyrankė ap
juos jūsų gražų riešą. Gražioj ap
skritoj dėželėj. Geltonos ar bal
tos spalvos. S55

2. Daili, smulkaus nėrimo, lyg me
džiaga. proporcingai susiaurėjan- 
ti prie susegimo. Gražioje' žvil
gančioje dėželėje. 175

3. žavinga tulpės lapų apyrankė, su 
kiekvienu atskirai žvilgančiu lapu 
arba švelnaus satino žvilgėsiu. Du 
deimantai. Geltonos ar baltos

i

siems modernią lempą ir minkštą kė
dę; Parkisde Meat Market, Courtland 
Packers ir p. Karasevičiui paaukoju
siems po dešrą; p. Margiui, kuris pa
aukojo prekių už $15; p. Beržinskui 
aukojusiam odos išdirbinius bei kitas 
vertingas dovanas. Hardware Store 
(prie Colelge g.) paaukojo prekių už 
$15; p. J. Simanavičiui už skelbimus- 
per radijo valandėlę ir visiems auko
tojams, fantais prisidėjusiems ir atsi
lankiusiems i mūsų bazarą liekame 
giliai dėkingos.

Teatlygina Jums Augščiausiasis. 
Nek. Pr.' šv. M. Marijos seserys.
Pramonininkas ir mokslinin

kas dr. S. Samuel padovanojo 
Ontario vyriausybei savo rūmus, 
po savo mirties paskirdamas juos 
Ontario gubernatoriaus rezidenci
jai. Jų vertė esanti $400.000. Dr. 
S. Samuel turi jau 92 metus.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS
Lietuviškais tekstais.

♦

Tinka sveikinimams siųsti ne tik 
šiame kontinente, bet ir j Lietuvą 
ir j Sibirą, ištremtiems savo gimi

nėms ir pažįstamiems.

Kaina — 7*K 10, 15. 20 ir 25 
už vieną atvirutę su voku.

Gaunamos: 
Sp. B-vė “ŽIBURIAI”
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Paver^to}e tėvynėje
nepadorias 
rios neišlaiko pa

kas,‘buvęs L. žemės ūkio Rūmų 
/ smulkiųjų ūkio Sakų skyr. vede- 
’ iaš, b dabar Kauno veldinių sėk
lų kontoros valdytojas, mirė spa
lio 25 d. Kaune.

Apie Liškiavą “Laisvėje” rašo 
: R. Mizara, ją aplankęs, esą, kar
tu su “Tiesos” red. Zimanu.

Liškiavos bažnyčia, esą, ‘dabar 
yra architektūros paminklas, 

•valstybės saugomas. Tai reiškias 
?parapijiečiai joje meldžiasi; bet 

‘ turi ją ir saugoti”:, y ,1 , v T
Klebonas esąs jaunas kunigas, 

; apsirėdęs buvęs civiliškai; kaip 
•ar dauguma kunigų dabar? vaikš-. 
f&. Jis sakęsis, kad neužilgo bū-' 
dąs kitur iškeltas, o jo“vieton! 

; kitas prisiųstas. Jis pats apvedžios 
jęs po bažnyčią ir atvykusią eks
kursiją “iš įvairių tarybinių res
publikų”.

Mizara su Zimanu aplankę vi- 
duriraąją mokyklą, kuri .esanti 
buvusio vienuolyno patalpose. Ji 
turinti “apie 40 mokinių”. Ten 
pat esąs ir bendrabutis iš toliau 
atvykusioms moksleiviams. 10 
moksleivių, kurių tėvai turį ma
žiau išteklių ten esą pilnai išlai-, 
komi valdžios lėšomis, o kitų tė
vai turį-“atvežti savo vaikams po 
tam tikrą kiekį maisto; jis čia 
verdamas, čia jie ir valgo”.

Mokyklos direktorius esąs 
Viktoras Petrulionis, mokslo da
lies vedėja nuo Leipalingio kilu
sį jauna Danutė Kraucevičiūtė. 
Minima dar mokytoja Leokadija 
Morkūnienė, kuri mokanti jau 6 
metai. Ji esanti kilusi iš Vabalių 
kaimo, Alytaus raj. Tarp kitko 
ji pasakojusi, kad partizanai {Mi
zara, žinoma, rašo “banditai”) 
užmušę jos dėdę. Girdi, “jie, pa-, 
sigėrę, daug gerų tarybinių pi-

- Keipp^fatorius J. SPasta
ruoju metu vadovavęs Vilniaus 
universiteto dūdų orkestrui, mirė

> itą namuką gautus R 
jatws ir tėisjn»“S57 wr ?»ri 
šęs, kad dukterys sudėtų motinai 
pragyventi po 250 rublių. Iš duk
terų betgi tik viena temokanti po 
50, o kitos nieko ir niekas jų ne
priverčia. į.. .

Žinoma, negeros W dukterys,$ 
kad nesirūpina motina-. ’ Bet; kurgi 
tos senatvę aprūpinančios pensi
jos? štai?tik ką grįžęš'lš.Lietu- 
Vos dr. Mąrgeris rašo “Vilnie^” 
Nr. 195? kad nuo 60 m.'mdteris , 
ir «nuo• ®> - m. i^as Uetuyaje 
bar gauną pensijas nuo '300 ita 
1.200 rublių. „Tai kodėl, daktare 
Margeri, paliegusi sehųtė,•> Nor
mantienė pensijos negauną? Ar 
bčlševflaniai agitatoriai*, nėpain-

Hamiltono Lietuvių SpOrto Klubas Kovas,
šį šeštadieni, lapkričio 28 d., Royal Connaught viešbuty,

Crystal Boll salėje, rengia paskutinį prieš Kalėdas
** ■ m < *

VAKARA
Sportinės staigmenos! 
Loterija!.

V. Babecko orkestras!
Pradžia 7 val.‘ vak.

Kovas.

H AMILTON, Ont.
BENDRUOMENĖS ŽINIOS
Apylinkės metinis susirinkimas 

šaukiamas š.m. lapkričio 2§ d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. parapijos

formavo? Tai kam rašyti ^p^ė>jąi, kuriame. .isu^niisisto* 

ąęnatyęs P®nsiM nėra. Y iSf tik ..į^vadyba. atsistatydina ir ren- 
^rnautosK uz nuopelnus .tau- kama rfiitamū komiriia nauiu or-
džiai’” paskirtos pensijos: VTsi ta 
ti gali ir badų mirti.1 - .

Jei kertamoji, 
sustojo...

Štai atbėgo IV brigados briga- 
lininkas J? Bružas. Rankose — 
sutriipejusi/kėrtamosidš detalė.

— Kertamoji susto j o ... Kur. 
gauti dantratį? ž

Kur gauti atsarginių dalių kėr- 
tamosioms? Į RTS yažiuok iieva- 
žiavęs — išgirsi yįepą ti"tą patį, 
atsakyiriąi? ' j '- z .
' — Nėra! ;

O mūsų .kolūkyje jau išėjo iš 
ritaųotėš' tiy? kertaiRosios. Kol 
buvo galimybės, patys jas rėmon- 
tayom, atsargines dalįs dėjom. Gi 
dabar išseko mūsų atsargos ir nie-tiėčiū pas mus ^žudė’\ k -i -a ■

Abi tos moterys juos nuvedę į)padaryti. O der 
buv. vienuolyno rūsius, kur pa
rodę patalpas, kuriose buvę kali
nami nubausi kujugai. Patalpos 
atrodę baisiai. Mizara vaizduoja, 
kad ten būdavę kalinami ir'kan- 
kinami tie kunigai, kurie nuklys- 
davę nuo kunigiško kelio. Tik jis 
nępaaišina, kodėl teų pyz. neat- 
sidūrė toks komunistu tapęs buy. 
kunigas Adomauškas ir? panašūs.

Antrąją Amerikos lietuviu 
ekskursiją, kuri į Lietuvą atvyko 
rugsėjo 6 d., kaip ‘Vilny” rašo J. 
Urinonienė, nuo rugsėjo 7 d. pra
dedant keliones priskirtu, autobu
su visur lydėję vadovai: kultūros 
ministerijos meno reikalų valdy
bos viršininkas Vyt. \ 3?ečiūra, 
Liet, draugystės ir kultūrinių 
reikalų užsienio šalims vyr. rę- 
ferentas Antanas Piragis, gamtos: 
apsaugos komiteto narys Vikto-. 
ras Bergas, Ant. Barkauskas ir L. 
Maksimovas. Autorė juos vadina 
jaunais lietuviais. Kažin ar ir 
Maksimovas ‘jaunas lietuvis”, ar 
tik naujas lietuvis? Matyt, gerai 
dabojo, kad 18 ekskursantų net 
5 vadovai! ;

Sovietų Sąj. senatvė aprūpinta 
skelbia bolševikinė propaganda. 
Bet štai “Tiesa” Nr. 215 rašo apie

Mechanizatoriams irgi darbų 
per akas. 'TųoĮr^es.pfądęti ru
gių sėją, reikia ruošti: pūdymus. 
Pavasari, dar kovo mėnesį, mūsų

jam nesavom. >
— šiomis jtienpmiš^iįite; — 

pasakė Rotaskįo OS yądovai. — 
Plūgas ‘yra Panevėžy, atvešim ir 
parduosim. .

Prabėgo ne kelios dienos, o be
veik pusė mėtų, gi be pažadų 
daugiau nieko negirdime.,Trakto
rius visą tą laiką stovi beveik be 
darbo. O juk, rodos, .wiems:mš- 
ku, kad traktorius hūtijąa parduo
ti su visu prikabinamuoju inven- 
toriumi. Tai kam tada apgaūdi- 
nętį, maitinti pažadais?- / •

Kolūkyje dabar dai$as.,darbą 
veją, žmonės negaili jėgų, kadM 
nuostolių . nuimtų derfiųf* pasi
ruoštų sėjai. Todėl labarekaUdių 
kai keletas užsispyrusių biurokra
tų. planuotojų bei tiekėjų trukdo 
m.ums sėkmingai dirbti. . '

' A! Rudokas, *
Rokiškio rajono “Jaunosios 

gvardijos” kolūkio mechanikas.
“Tiesa” Nr. 187.

kama rinkimų komisija naujų or
ganų rinkimams pravesti. Pagal 
KLB statuto.str. 10, kviečiamu 
laiku nesusirinkus pusei užsire
gistravusių pilnateisių narių, po 
valandos susirinkimas įvyksta ne
žiūrint pilnateisių dalyvių skai
čiaus.

Susirinkimo dienotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezi-> 
diumo rinkimai, 3. Praeito susi
rinkimo protokolo skaitymas, 4. 
Valdybos pranešimai, 5. Šalpos 
Fondo pranešimas, 6. Tautos Fon
do pranešimas, 7. Vasario 16 gim-

8. Rev. k-jos pranešimas, 9. Apy
linkės vykd. organų rinkimai, 10. 
Klausimai ir sumanymai ir 11. 
Susirinkimo uždarymas.
■ Vaidyba širdingai kviečia vi
sus bendruomenės narius skait
lingai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. Apyl. v-ba.

Kun. V. Mincevičius, Italijos 
lietuvių bendruomenės pirminin
kas, kuris iš JAV atvyko aplan
kyti ir mus lietuvius kanadiečiu^, 
apyį. valdybos kviečiamas lapkri
čio 15 d. VAV parapijos salėje 
po pamaldų padarė įdomų pra
nešimą apie lietuvių veiklą Itali- 
joje- ft mūsų .pavergtos tėvynės 
padėtį? Pranešimo pasiklausyti 
susirinko apie 100 žmonių. Sve
čias visus dalyvius apdovanojo 
šv. Kazimiero paveikslais, šia 
proga buvo pravesta rinkliava ir 
svečiui paaukota $115.75, už ku
riuos padėkodamas jis pareiškė, 
kad šie pinigai bus panaudoti Va
sario 16 d. minėjimui Romoje, 
kurijose visuomet dalyvauja žy
mūs. Italijos diplomatai ir vei
kėjai. '.

Naujų Metu sutitamąs įvyks š. 
jm. gi^odžįįo 31 d. Connaught Ro
yal Hotel,4 Normandie salėje. Dėl 
salės’ jąu pasirašyta sutartis ir pa
kviestas Bephi Ferri orkestras. 
Baliaus1'metu veiks bufetas, lote
riją ir bus daugelis kitų įdomy
bių. Bendruomenės valdyba kvie
čia iš anksto ruoštis šiam baliui 
ir N. Metus sutikti savoje bend
ruomenėje.

VI Kanados

Org. Komitetas š.m. lapkričio 4 d. 
turėjo paskutinį posėdį ir, patvir
tindamas šventės pajamų-išlaidų 
apyskaitą bei paskirstydamas pel
ną, baigė savo darbą. Pažymėti
na, kad komiteto nariai, turėję 
teisę į atlyginimą, kaip pvz. met
raščio redaktorius J. Dalius, ne 
tik nepareikalavo, bet pet neužsi
minė apie honorarą, o gautą pel
ną rekomendavo paskirti lietuvy
bės išlaikymo reikalams. Dėl šios 
priežasties gautas pelnas yra di
džiausias iš visų buvusių Lietu
vių Dienų. Komitetas savo veik
loje išsiuntė 544 raštus ir gavo 
247. Vien tik metraščio reikalams 
buvo išsiųsta 319 ir gauta 142 
raštai. J. V.

VERTĖTŲ PRISIMINTI, kad 
paskutinius šokius prieš Kalėdas 
ruošia sportininkai šį šeštadienį,

nazijai remti k-jos pranešimas, ■ lapkričio 28 d. Royal Connaught
P Ppv V-i ne nrsinneim^e Q Anv. ! ___ 4:^viešbutyje. Plačios reklamos jie 

nėra reikalingi, kadangi ir visuo
met tos dienos pasilinksminimas 
prieš advento pradžią džiaugdavo
si didžiausiu pasisekimu, ypač iš 
ponių ir panelių pusės, kurios pa
sipuošdavo gražiausiom balinėm 
suknelėm. Prie eilės sportinių 
staigmenų, geros V. Babecko mu
zikos — paskutinį prieš adventą 
šeštadienį praleistame Kovo pa
silinksminime. K. B.

Susipažinkime su mūsų 
rašytojais

Spaudos B-vė Rūta gruodžio 6 
d., 4 vai. pų>. H. Lietuvių Namuo
se rengia literatūros popietę, šia 
popiete norima sudominti plates
nę visuomenę mūsų rašytojais ir 
jų kūryba. Rašytojai pateiks dei
mančiukus savo kūrybos.

Programoje: Jonas Matulionis, 
PLB pirmininkas, kalbės apie 
lietuvišką knygą, rašytojai Pra- 
nys Alšėnas ir Rimas Bagdonas 
Sateiks keletą rimtų, žavių nove- 

ų. Pranas Enskaitis atskleis ke
letą puslapių iš savo spausdina
mos atsiminimų knygos “Audra 
eina”, rašytojai*svečiai iš Toron
to p.p. Kralikauskai (p. Kralikaus- 
kas yra PLB Kultūros Tarybos 
pirmininkas ir autorius knygos 
“Urviniai žmonės”) duos gaba
liukus savo naujausios kūrybos, 
Saulė Lukoševičiūtė pateiks ža-

Lietuviu Dienos

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės
jorke įsikūrė komitetas. Pirmi
ninkas yra dr. VI. Jurgelevičius, 
iždin. ir reikalų vedėjas J. Ma- 
kauskis, nariai kun. J. Gurins- 
kas, K. Bielinis, iždo globėjai dr. 
V. Kanauka ir dr. A. Birutienė.

Nashua šv. Kazimiero liet, pa
rapija lapkričio 22 d. paminėjo 
savo įsikūrimo 50 metų sukaktį. 
Dabartinis tos parapijos klebonas 
yra kan. Juozas Bucevičius, o vi
karas Adolfas Vainauskas.

Los Angeles lietuviškoji visuo
menė suskilo, kai Lietuvių Na
mus pasišovė suorganizuoti vie
tos Bendruomenė ir Tautinės Są
jungos skyrius. Pastangos tauti
ninkus patraukti prie bendrų LN,

i nė vienas jo nepamatę.
Vasario 16 gimnazijos nuolati

niais rėmėjais į St. Bakšio vado- 
vaujamą būrelį Nr. 82 įstojo: s atrodo, neduos jokių vaisiu. Tuo 
Pauliukas Antanas nuo š.m. spa- x----- -'-1—--
ilo 1 d.; Kiesiūnas Antanas, še- 
šelgienė Juzė h> Varnas Ignas 
nuo gruodžio 1 d., apsidėdami sa
vo laisva valia po $1 auka kas 
mėnesį, pačiu reikalingiausiu me
tu. Būtų tikrai skaudu, jei dėl 
mūsų nejautrumo reikėtų likvi
duotis vienintelei lietuviškai gim
nazijai laisvame pasaulyje!

Vienkartinėmis aukomis per tą 
patį St. Bakšio vedamą būrelį pri? 
sidėjo Muliuolis Antanas $5 ir Z. 
Pulianauskas $2.

Visiems aukotojams ir nuolati
niams rėmėjams gimnazijos var 
< Marceliui Gugiui prieš kurį 
laiką padaryta sunkios operaci? 
jos, kurios pavyko laimingai ir jo 
sveikata žymiai gerėja. Šiuo metu 
dar gydosi Gene loaaitrsHpu— 
dar gydosi General Hospital.

A.A. Jonas Gylys, gyv. 74 West 
Ave. N., mirė lapkričio 13 d. Ve
lionis buvo iš naujųjų ateivių ir 
iškeliavo į amžinybę turėdamas 
52 m. Buvo nevedęs ir iš arti
mųjų giminių paliko seserį An
gelą Dums, gyvenančią Hamilto
ne, kuri, pagal velionio prieš pat 
mirtį ligoninėje sudarytą testa
mentą, paveldėjo jo visą turtą?

A.A. Jonas buvo gero būdo tau
tietis, visada jautriai reagavęs į 
lietuviškus reikalus. Jis taip pat 
buvo pirmųjų LN narių eilėse, 
įnešęs $100,1957 m. vasario 17 d.

Palaidotas iš Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčios lapkričio 17. d.

Sk. St.

tarpu vyksta lenktynės katrie ką 
pirmieji padarys.

Marijonų kongregacijos atgai
vinimo 50 m. -sukaktis pradėta 
švęsti rugsėjo mėn. ir tęsis visus 
metus.

Marianapoly dabar gyvena 15 
tėvų ir 4 broliai, kurių trys jau 
per 70 m. ir nebegali dirbti nei 
sodyboje, nei mokykloje. Dėl to 
darbininkų trūksta, o pasamdyti 
nesą iš ko, .buvo skundžiamasi 
rėmėjų suvažiavime. Dėl lėšų sto
kos šiemet nepradėta ir bendra
bučio statyba, dėl to ir mokinių 
daugelio prašymai negalėję būti 
priimti.

Tėvų marijonų rėmėjų seime 
Marianapoly dalyvavo 55 rėmė
jai. Į centro valdybą išrinkti: 
pirm. kun. V. Martinkus, vicep. 
M. Karinauskienė, O. Ridikienė, 
M. Pavidienė, E. Kolandienė ir

WINPSOR, Ont
Tūlas “V. Z.” pereitame šio 

laikraščio numeryje išėjo ginti 
silpnąsias windsoriečių puses ir 
savo kartėlį išliedamas puolimu. 
Mat, teisybė, kaip paprastai, kar
ti. O viso to nereikėjo — užteko 
tik aiškiai ir tiesiai kalbėti. Ir ra
šantysis gali tvirtinti, kad mokyk
la neveikia, gimnazijos rėmėjų 
būrelis apmiręs, o choras netik 
kad arti dviejų metų salėse nepa
sirodė, bet iki anos žinutės netu
rėjo nė vienos repeticijos, žino
ma, tai neliečia pirmojo,XJ. Sin
kaus vedamo, choro, iš kurio da
bar mėginama choristus atitrauk-

vių lyrinių posmų, torontiškis I ti ir taip ji susilpninti.

Pr. Pauliukonis, sekr. N. Meš- 
kūnienė, kasininku Tėy- J- Augū- 
nas, dvasios vadu Tėv. J. Navys.

Juozas Yesulis, iš Lietuvos iš
vykęs prieš 60 metų, dabar gy
venąs Jzrkson, Mich., norėjo ap
lankyti savo seserį Lietuvoje, gy
venančią Viduklės valsčiuje, bet
gi negavo leidimo. Jis tik nuvy
ko per Maskvą į Rygą, kur atvy
ko jo sesuo su vaikais pasimatyti. 
Rygoje jis išbuvęs 8 d. ir nebuvęs 
varžomas. Jam davę mašiną su 
šoferiu, kuris ir r odinė jęs miesto 
įžymybes.

Jurgis Akelis, 55 m., lapkričio 
15 d. žuvo automobilio nelaimėje 
Čikagoje. Su juo važiavęs Jonas 
Kromelis, 26 m., sužeistas ir nu
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę.

Vokietija
(E) Dr. P. Karvelis, Tarptauti

nio komiteto krikščioniškai kultū
rai ginti deleguojamas to komi
teto reikalais į ?»fadridą.

(E) Vokietijos socialdemokratų 
partijos kongrese, įvykusiame 
Bad Godesberge lapkričio 13-15 
d.d., pakivestas dalyvavo ir Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
egzilėje atstovas J. Glemža.

(E) Dar kartą pasisakė už 1937 
metų sienas. Fed. Vokietijos vy
riausybė š.m. lapkričio 5 d. par
lamento posėdyje, užsienio poli
tikos deklaracijoje, dar kartą pa
sisakė už 1937 metų sienas (tai 
reiškia: be Sudetų krašto, be 
Lenkų koridoriaus ir be Klaipė
dos krašto). Deklaracijoje pakar
totinai pabrėžiamas tautų apsi
sprendimo teisės dėsnis.

Urugvajus
(E) Juozas Vaštokas išrinktas 

PET delegacijos Urugvaj'uje sek
retorium. Pirmininku išrinktas 
vengras dr. Edmundas Gaspary.

(E) Šaukiamas antikomunisti
nis kongresas. Lapkričio 27, 28 ir 
29 d.d. Montevideo mieste šau
kiamas Urugvajuje ir Argentino
je gyvenančių iš anapus geleži- . 
nės uždangos veikėjų antikomu
nistinis kongresas, kuriame veik
liai dalyvaus ir šių šalių lietuviai. 
Paruošiamiesiems darbams vado
vauja žinoinaš lietuvių bičiulis 
P. J. Martinez Bersetchę, prieš 
komunizmą kovojančių tautų pir
mininkas. Jo vedamoje radijo 
Voz del Aire programoje apie 
komunistinį pavojų visą paskaitų 
ciklą skaitė Lietuvos pasiuntiny? 
bės spaudos attache K. Čibiras, 
dokumentais fr gyvenimiškais pa
vyzdžiais nušviesdamas sovietinio 
imperializmo užmačias Lietuvoje 
prieš dvidešimtį metų ir padėti 
šiandien.

(E) V Tarptaut. Krikšč. Demo
kratijos kongrese Limoje, Peru, 
spalio 23-27 d.d. lietuvius atstova
vo K. Čibiras iš Montevideo. Jis 
dirbo svarbiausioje kongreso ko
misijoje, kuri parengė rezoliuci
jas apie krikšč. demokratijos 
principus ir pasaulinės politikos 
situaciją. Kongreso kalbose bei 
diskusijose, o taip pat ir spaudoje 
nekartą nuskambėjo Lietuvos 
vardas. Lietuviškoji trispalvė re- 
prezentavosi tarpe 15 Įvairių tau
tų vėliavų.

SUDBURY, Ont.
Komunistai prakišo. INCO dar

bininkų unijos rinkimai lapkričio 
17 d. buvo labai karšti. Komunis
tai iš kailio nėrėsi ir varė smar
kią propagandą, kad galėtų at
gauti prarastas pozicijas unijos 
vadovybėje, tačiau laimėjo ir vėl 
antikomunistinis darbininkų blo
kas su Don Gillis priešaky. Don 
Gillis gavo 1.318 balsu daugiau už 
N. Thibalt. Iš 1.6.000‘ INCO dar
bininkų balsavo 81%. D. Gillis 
surinko 7.221 balsą, o N. Thibault 
5.903. Dabar naujai perrinktam 
pirmininkui ištisi metai prieš 
akis, tai gal pavyks uniją dar ge
riau apvalyti nuo komunistinio 
raugo. Pirmoj vietoj turėtų nu
šluoti visus iš senojo režimo liku
sius raudonuosius užveizdas-ste- 
wards, kurie visą laiką boikotavo 
teisėtai išririktą pačių darbininkų 
valdžią ir nepranešdavo darbinin
kams apie susirinkimus.

Iš naujųjų ateivių visa didžiu
ma buvo už antikomunistinį blo
ką, tik vienam kitam kažkas sme
genis nuplovė, ir agitavo už Thi
bault, bet vienam tokiam užvaiz
dą prisiuvo barzdą: pasakė dar
bo metu neagituoti ir patarė nau
dotis čia esančia darbininkų lais
ve, o jei čia nepatinka, tai galįs 
laisvai grįžti į komunistinę Lietu
vą. Ten nereikės daugiau kovoti 
už komunizmą, nes jau ten viskas 
“iškovota” ... Susipratusiems lie- 
ėuivams tenka rausti dėl tokio 
tautiečio išsišokimo. Balsavęs.

Matomai V. Z. bus vienas iš 16 
gimnazijos rėmėjų. Gražus, kil
nus darbas. Gerai būtų, jei jo ir 
toliau neapleistumėt. Tačiau mū
siškė šalpos sritis daug platesnė, 
čia tik dalis. Už tai nereikėjo per- 
sikarščiuoti, kai pats žino Wind
sore daug būreliui nepriklausan
čių, o iš jų tarpo ne vienas šal
pai jau paskyrė $1.400 ar $2.000. 
Esu tikras, V. Ž. toli nuo tūks
tančių, o gal ir nuo šimto.

Mokykla pernai veikė, šiemet 
ne. Lankė apie 10 vaikų, nema
žiau buvo nelankančių. Nelanky- 
mo priežastį galima būtų plačiau 
išdėstyti, bet windsorieciai žinoi.

Kas bažnyčią lanko, geriausiai 
žino klebonas. Bet teigimas pasi
lieka faktu, iš 200 liet, katalikų 
sekmadieniais bažnyčioje teapsi- 
lanko 50.

Išvadoje reikia prisiminti, kad 
teisingumas yra daugiau nei ge
raširdystė. taigi V. Z. turėjo pla
čiau ir giliau matyti ir galvoti, ir 
savęs nepervertinti.

Windsorietis.
Redakcija šį korespondentų vie

tinio pobūdžio susikirtimą, da
vusi pasisakyti abiems pusėms, 
laiko baigtu. Vietinės bendruome
nės nariai padėtį patys žino, o ki
tiems mūsų skaitytojams priešin
gų vertinimų pakartojimai vis- 
tiėk nieko neduotų.

Bernardas Naujalis jautriai pra
bils poezija, svečiai iš Wellando 
Kazys Žukauskas (Pelėdos redak
torius) ir M. šalčiūnas pateiks 
per satyrinę prizmę epizodus iš 
mūsų visuomeninio ir politinio 
gyvenimo.

Tokios plačios ir rimtos progra
mos, ypač iš vietos ir artimų kai
myninių apylinkių rašytojų, Ha
miltone dar neturėjome. Tad ne
praleistame progos išgirsti iš pa
čių rašytojų lūpų ar jų talkinin
kų J žodžio menininkų naujausią 
jų ^kūrybą. Jiė nori mums at
skleisti savo pasaulį. I į'!-

Įėjimas tik $1. Pelnas, jėi to
kio būtų, bus panaudotas litera
tūros konkursui. v

Į HLN paskutinę savaitę įsto
jo 3 nauji nariai, įnešdami S275. 
Tai neseniai apsigyvenęs Hamil
tone Butkevičius Juozas, 109 
Grant Ave., Kreta ir Kazys Ru- 
liai ir Adomas Dalangauskas. 
prieš kurį laiką įnešęs $25, da
bar pridėjo $75.

LN kinas Delta spalio mėnesį 
davė $770,66 gryno pelno. Visą 
šią savaitę mūsų kine rodomas 
“Around the World in 80 Days” 
su geriausiais artistais. Nelikime
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Išbandykite naujas DUNLOP 
tykiai riedančias padangos 
(snow tires).

Jos tikrai <erai traukia ir tyliai rieda, v 
PARDUODĄMOS URMO KAINOMIS

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

A. UŪMiUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

{Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,

•t-::-:-

-------- :---------------

KANADIEČI/M

DŽIAUGIASI
PASIEKTU 

GERŲ SKQNjy

New Delhi. — Indijos premje
rui Nehru lapkričio 14 d. suėjo 
70 metų amžiaus.

Varšuva. — The New York 
Times korespondentui Varšuvoje 
M. Rosenthal .įsakyta iš Lenkijos 
išvykti, nes jis rašęs korespon
dencijas, kuriose būdavę dar ofi
cialiai neskelbtų dalykų.

TŠMP^Ijlankelyje “Talka”
IMradamot potkolM iki $3^900, matgRig poakote* ii 7% iki 50% tarto verti*. 

ladilMi, potkplp* ir nerio yvybi op4ro«ta.
DARBO DIENOS: ontroffipniois ir penktodieniois 6-8 vol. vokoro, Minden 
BuSding, 20 KMg < E„ notaro A Liudiious ištaigoje II augita, tol. JA 7-5575. 

Sekmadieniais 12-2 vai. p.p.. parapijos bibliotekoje, 58 Dundum'St. N.

KIRO ALYVA -
Paskambinkite dėl 

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

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 įvairus 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.
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mų neabejotinai yra ieškojimas 
harmonijos, grožio, tobulumo 
žmogaus egzistencijoj ir jo puose
lėjimas. Ta prasme menas ne 
paskutinę vietą užima tautos kul
tūroje. Mes lietuviai Apvaizdos 
esame apdovanoti kalbos skam
bumu ir širdies jautrumu. Ne
nuostabu tad, jog mūsų tautoje 
skambėjo daina, liejosi raudos, 
širdį guodė poezija, vystėsi dai
lusis žodis, pasiekdamas pačią 
kulminaciją. Nors mūsų sąlygos 
paskutinių dešimtmečių bėgyje ir 
labai pasikeitė, tačiau dvasinis 
privalu I tas nekinta. Jis veržiasi iš 
naujų kontūrų, iš naujų rėmų į 
savąsias erdves. Kas palauš jauni
mo dvasią, kas suriš jos sparnus, 
kas pagaliau sustabdys širdies 
plakimą, kurs veržiasi į grožį bei 
tobulumą. Šių dienų aktorius^ pro 
fesionalas ar mėgėjas, jaučia sa
vo sieloje skolą, kurią turi grą
žinti visuomenei, atiduoti viską, 
kas sklidina jo širdy. Juk tik tuo 
tikslu, vakarais, pametęs dažnai 
nelengvą savojo gyvenimo naštą, 
skuba per vėjus ir darganas prie 
dailaus žodžio, prie darbo, ku
riame bus įkūnytas gyvenimas. 
Ir bėga tos valandos salėse, sce
nose iki siela sklidina gėrio ver
žiasi atiduoti visuomenei visa, 
kas joje rūpestingai sutelkta.

Dabar klausimas, kasgi sko
lingas aktoriui už jo triūsą, nuo
vargį ir troškimus. Neabejotinai 
skolinga visuomenė. Naujo veika
lo “Žvakidės” pastatymui reikėjo 
“Sietynui” naujų jėgų ir, ačiū

esio- 
Rei-

daug startingesnis nuo kitų ir 
daugiau dėmesio vertas. “Siety
nas”, kolonijoms davės nemaža 
vertingų veikalų, dar publikos ne
buvo apviltas, tuo labiau dabar, 
kai jis veikalo autoriui turi su
mokėti kaip premiją du šimtus 
dolerių. Mes rizikuojame statyti 
sekmadienį ir prie Įėjimo priimti 
tik auką. Būtų tikrai skaudu, kad 
naujasis kolektyvas visuomenės 
būtu anviltas. Kultūriniam gyve
nime dalyvautam visi: vieni sce
noje, kiti auditorijoje pagyven
tam ta pačia mintimi, tais pačiais 
sielos prasiveržimais.

“Žvakidės” autorius į savo kū
rinį įvedė stiprius charakterius, 
kurie* kartais subtilia, kartais tra- 
gikos forma duoda pajust gyveni
mo tikrovę, čia rišamas kerštas, 
čia ryškėja žmogus, praradęs am
žiną gėrį, tenkinąs save kaip bib
linis Kainas, užgesindamas bro
lio gyvybę.

čia mums atmintinų dienų tra
giką, Čia dvasinis lūžis išdrasky
tos bažnyčiosbei išniekinto klebo
no formoje, kuris savo dvasia 
kaip simbolis lietuvių tikėjimo, 
vis dar lanko bažnyčią ir jos zak
ristijoje nemariomis psalmėmis 
šaukia procesiją kaip didingą 
giesmę Viešpačiui.

Vaidinimas įvyks punktualiai 
6 vai. vak. lapkričio 29 d. Tad iki 
pasūpatymo “Žvakidės” premje
roje Prisikėlimo parapijos salėje.

“Sietynas”.

Knygnešių pasitarimas
Veda Rūta S/B, 89 Napier St 
Hamilton. Ont.
o.
c. Apipavidalinimas ir kaina
Kad knyga turėtų didesnį pa

sisekimą, kad ją būtų galima pla
čiau paskleisti, įpratinti daugiau 
skaityti, reikia knygai numušti 
kainą. Tegu leidyklos atsisako 
kelių procentų pelno, o ypač kny
gų platintojau kurie gauna nuo 
20 iki 35%, kuriems veik nieko 
nekainuoja nei patalpos, nei švie
sa ir tenka sugaišti maža laiko. 
Reikia daugiau knygnešių dva
sios ir idealizmo. Ar neužtektų 
10% ? Imti 35% tąi jau. kažkas 
negražaus. Kai. knyga kainuoja 
S5. aš labai retai nusiperku, kai 
ji kainuoja pigiau, aš mielai ją 
perku.

Kodėl Sruogienės “Lietuvos 
Istorija” net $12, o tuo tarpu Ša
pokos tik $5? Teko girdėti, kad 
motinos norėtų vaikams nupirk
ti Šapokos, bet jau negauna, nes 
laida išsibaigus, o anos brangios 
nepajėgia. Ar nevertėtų Šapokos 
išleisti naują laidą?

Jei platintojai nenorėtų už 
mažesnį nuošimtį knygų platinti, 
tai yra daug senesnių* žmonių, 
kurie ir už 10% mielai sutiktų 
platinti. (Skaitytojas).

Knygos kairia pareina nuo ke
leto faktorių. Svarbiausi iš jų 
išleidžiamos knygos tiražas ir

knygos apipavidalinimas. Jei 
spaustuvė dabartiniu metu už vi
dutinės knygos, kurios spausdina
ma tūkstantis egzempliorių, pa
ima po $1.50, tai už tokios pat 
knygos, kurios išleidžiama trys 
tūkstančiai egzempliorių, paims 
tik po $1. Tad leidžiant tokia pat 
forma, kaip dabar, kalbėti apie 
knygos kainos numušimą veik ne
įmanoma. Leidykla, išleisdama 
tūkstanti egzempliorių ir mokė
dama spaustuvei turi pardavinė
ti nemažiau kaip po $3, nes prisi
deda autoriui honoraras, platinto
jams nuošimčiai, apdrauda, jei 
visų knygų neišplatins, ir kitos 
išlaidos. ;

Knygas perka tam tikra gru
pė žmonių — knygos mėgėjai. Jie 
perka, kiek finansiškai pajėgia, 
beveik visas išeinančias knygas. 
Jie didesnių reikalavimų knygai 
nestato, gal kad tik knyga būtų 
pigesnė. Kiti lietuviai knyga ma
žai domisi ir dar .mažiau perka. 
Tad ir išeina užburtas ratas: kny
gos leidžiamos mažai grupei kny
gų mėgėjų, mažu tiražu ir todėl 
kainos už lietuvišką knygą nu
mušti neįmanoma. Reikią rasti ke 
lią lietuviškai knygai i platesnes 
mases. Jei knygos bus išplatina
ma apie tris tūkstančius, tai jos 
kainą bus galima numušti bent 
pusiau dabartinės kainos. Kaip 
tą padaryti, kalbėsime sekančia
me klausime: Būdai lietuviškos

D WG|AU8ĖW«ej*Wll|IUr7.,
Jaunimas — mūsų tautos išsi- r 

laikymo laidas. Koks bus mūsų
jaunimas, tokia bus ir ateities 
lietuvių tauta. O nuo to, aiyįau- 
nimas bus UetuViškas, priklausys 
buvimas arba išnykimas vienos iš 
senųjų tautų. Negalima savęs ra
minti tuo, kad Lietuvoje priaug
siančioji karta atsvers. Pavojus 
yra visuotinis.

Manau, nebus dviejų nuomonių 
paminėtosios aksiomos klausimu. 
Tačiau kalbant apie pavojaus di
dumą ir kelius teigiamam rezul
tatui pasiekti, nuomonių atsiras 
daug daugiau. Esu tikras, kad to 
pavojaus nejaučia mūsų didžio
sios kolonijos, kuriose yra daug 
gražaus atžalyno, kuriose daug 
stiprių kultūrinių parengimų ir 
progų jaunam žmogui pasireikš
ti ir pačiam gerai nusiteikti (Taip 
pat labai jaučia. Red.). Tačiau ki
tas vaizdas yra tose apylinkėse, 
kuriose lietuvių yra tik vienas ki
tas šimtas. Tų apylinkių ne vie
nam lietuviui ateina susirūpini
mo mintis: kas bus toliau? Ne
jau, visą ateities koloniją teks 
nurašyti į nuostolius?! Nereikia 
galvoti, kad ši liūdna būklė susi
daro dėl organizatorių nesuge
bėjimo. Lėšos ir, dar svarbiau, 
mažas to pat amžiaus jaunuolių 
skaičius neleidžia pasiekti reikia
mų vaisių. Kai kiekvienoje am
žiaus grupėje yra tik po 2-3 asme
nis, kuriems draugystė ne visada 
sklandžiai mezgasi, iš karto jiems 
krenta nuotaika ir jie pradeda 
vengti tokių sueigų. Keturiolikos 
metų berniukas, aišku, nenori 
draugauti su septynmečiu. Čia 
negali būti tėvų prievartos, nes 
ji visada duoda tik priešingų vai
šių. Tenka galvoti tik apie vilio
jančias priemones. Nežiūrint visų 
kliūčių, negalime nuleisti rankų, 
nes mes negalime prarasti nė vie
no lietuvio! Problemą' reikia 
spręsti, kad ir nesitikint šimta
procentinio laimėj imo.A

Būtų gera, jei dabar susiren
kanti Krašto Taryba galėtų 
tą įtaausimą pasvarstyti, nors 
pradžią padaryti reikalo su-

liamš.
Dalyvaujantieji apylinkių pirmi
ninkai galėtų būti naudingi šio 
klausimo sprendimui, tiek kaip 
informacijos šaltinis, tiek kaip 
nauju, idėjų iškėlėjai.

Siūlyčiau
prie Krašto Valdybos suda-

knygos lygiui pakelti.
Išvados. Lietuviškos knygos su? 

menkėjimas yra dėl gyvenamos 
aplinkumos tremtyje, dėl. skaity
tojų sumaterialėjimo, noro susi
lyginti su esančiu augštu gyveni
mo standartu. Knygos turinys ne
pajėgia sudominti platesnių lietu
vių masių, o esantis mėgėjų skai
čius yra per mažas, kad galėtų iš
laikyti knygą (ir rašytojus).

Gėręs ir pigios yra
♦ * * “ f-

Simplicity

APATINIAI BALTINIAI
. • » ***<•* ♦

kuris rup

ji asmenys, sutiks, kad po šalpos 
Foųdo sudarymo šalpos srityje 
yra padaryta didelėįjiažanga. To 
mes galime tikėtis ir jaunimo sri
tyje, kai bus asmenys (jie turėtų 
neužimti jokių kitų pareigų), ku
rie tuo reikalu ne tik sielosis, bet 
ir turės galimybę ir ieškos realių 
kelių klausimui išspręsti. Gal kar
tais ir yra panašus organas, bet, 
turiu pasakyti, ne visos apylinkės 
jo buvimą jaučia.

Pavasarį, mokslo metams pasi
baigus, gal būtų įmanoma

suorganizuoti Jaunimo šven
tę

Lietuvių Dienos pavyzdžiu, tik su 
tuo skirtumu, kad tokios šventės 
programa turėtų būti pritaikyta 
jaunimui ir jo paties išpildoma. 
Tai duotų platesnės progos jau
niesiems talentams pasireikšti. 
Vyresnioji karta šiuo atveju bū
tų tik padėjėjo ir patarėjo vaid
menyje. Pirmu smuiku turėtų 
groti jaunimas. Kaikurios kitos 
tautybės tokias šventes jau turi.

O!
paminėta proble- Jis issiuntinėtasįamus nuo

centre. Mažosios kolonijos seniai 
jau jų laukia, bet tyli, manyda
mos, kad mums tai yra nepasie- 
kiama, ti u — per brangi, sva
jonė. Dabar tikrai tenka džiaugtis 
gražia pradžia šioje srityje, svei
kinti pasiryžėlius — lietuviško 
filmo pionierius Alg. Gustaitį, 
Pov. Jasiukoriį, Valių ir Vytautą 
Stasiūnaičius ir kt., bei linkėti, 
kad jų pastangos nesukluptų pu- 
siaukelyje, bet pasiektų munis vi
siems taip svarbų tikslą. Neabejo
ju, kad tautiniai filmai suvaidins 
vieną iš svarbiausių vaidmenų 
lietuvybės išlaikymui mažose ko
lonijose, Tų pasišventusių pionie-
rių nuoširdžias patriotines pa
stangas turėtų paremti visa Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.

' Įvairių projektų ir kelių gali 
būti daug, bet juos tenka palik
ti tiems, kurie stovės to darbo 
priešakyje, o šiuo momentu svar
bu tik vienas dalykas: padaryti 
šiam svarbiam reikalui pradžią — 
sudaryti reikiamą organą.

E. Daniliūnas.

Ir lietuviai ruošiasi Pasauliniam 
Eucharistiniam Kongresui

Adomo Mickevičiaus vardo fon
das yra suorganizuotas Toronto 
metų sukakties proga. Jo paskir
tis remti kultūrini Kanados len
kų gyvenimą. Tačiau per 4 metus 
tesurinkta $6.000, kurie esą in
vestuoti ir duodą per metus $360 
palūkanų. Su tokia suma, žino
ma, daug ką padaryti negalima, 
tad fondo vadovybė vėl kreipėsi į 
lenkišką visuomenę, prašydamaį 
fondą daugiau paremti.

(E) Grafikas Jurkūnas Leipci 
go tarptautinėje knygų apipavi 
dalinimo parodoje gavo sidabre 
medali už iliustracijas K. Done
laičio knygai “Metai”. Bronzos 
medaliu apdovanota Kauno Po
žėlos vardo spaustuvė.

Neseniai aprašėme vokiečių 
pasiruošimus ir jų rūpesčius be
laukiant Pasaulinio Eucharistinio 
Kongreso Miunchene. Šiuo kartu 
pateiksime žinių, kaip vietos lie
tuviai ruošiasi šiame kongrese 
dalyvauti, kokios tam galimybės, 
kokių turi rūpsečių ir kita.

Pirmasis platesnis 
pasitarimas
Lietuvių katalikų dvasiškija 

šio kongreso organizaciniams rei
kalams turi sudariusi savo gar
bės komitetą, kurs drauge yra ir 
darbo komitetas: J.E. arkiv. J. 
Skvireckas — garbės pirminin
kas, J.E. vysk. V. Brizgys — pir
mininkas, J.E. vysk. V. Padolskis
— I vicepirm., Tėvl A. Bernato
nis — II vicepirm., kuri. dr. J. 
Aviža — reikalų vedėjas ir sek
retorius ir kun. J. Tautkevičius
— kasininkas.

Šio komiteto iniciatyva lapkri
čio 4 d. Miunchene buvo sukvies
tas platesnio masto pasitarimas, 
kuriame dalyvavo frHfiėio komi
teto nariai: Tėv. A.. Bernatonis, 
kun. dr. J. Aviža ir kun. J. Taut
kevičius, ir pakviesti bendradar
biauti: kun. Br. Liubinas, Alina 
Grinienė, dr. V. Dambrava, M. 
Musteikis, stud. ''A. Rugieniūtė, 
stud. K. Žemaitis ir stud. V. Bar
tusevičius. 1

Pasitarimą pravedė kun.- dr: 
Aviža, apibūdindamas bendrąją 
Pašaul. Euchar. Kongreso prog
ramą, lietuviškosios grupės-nu
matytą programą, daromus mū
sų minėto komiteto pasiruoši
mus, kas jau yra padaryta ir kas 
dar reikės padaryti.. Pasitarime 
aktyviai reiškėsi visi dalyviai, 
drauge įsipareigodami darbui; 
nor V sklandžiai pravesti lietu
vi;-:,, .'-pnes dalyvavimą kon
grese. to oaibo bus apsčiai.

Laukiama atvykstant
600 lietuvių
Iki šiol turimomis žiniomis, iš 

• i kongresą atvyks apie
pOu lietuviu, daugiausia iš JAV. 
bet bus ir iš Kanados, Škotijos ir 
kitų kraštų. Gal būt, su kongrese 
dalyvaujančiais Vokietijos lietu-, 
viais, šis skaičius dar gerokai pa
kils. Suprantama, norint visus 
lietuvius sutraukti į vieną vietą, 
m —'mitetui susidaro daug rū-

MOHAWK FURNITURE

Pats geriausias laikas

skalbimo mašinos ir džiovyklos. 
Turime didėlį pasirinkimą ir ki
tokių firmų jau 1960 m. modelių

Taupumui, patogumui ir 
apsaugančiai šilumai. 

Ilgam nešiojimui, lengvai 
išskalbiami žieminiai baltiniai 

pagaminti iš natūralaus 
merino.

Būsite pilnai patenkinti 
sumokėdami žemą kainą už 

vertingu prekę. 
Gaunami baltiniai, kelnaitės, 
ir išvieno apatiniai' baltiniai 

vyrams ir berniukams

Garsūs 
nuo 1868 metu

71-FO-7

. ........  ...... v._

■ Vaistai Lietuvon!
WALTMAN’S Patikima Vaistinė

automatinę skalbime mašina

automatinę džiovyklų.

t

pėsčio, tačiau kun. dr. Avižos pa
stangomis, atrodo, šis klausimas 
bus labai palankiai išspręstas. 
Jau yra sutartos patogios patal
pos Miuncheno centre, kur vie
noje vietoje galės sutilpti visi 
lietuviai ir ten pat gaus maistą 
(kongreso metu ir šis klausimas 
dalinai bus problematiškas). Ten 
pat yra ir salė, ir viena puiki baž
nyčia, kuri kongreso metu bus pa
vesta lietuvių dispozicijai.

Lietuviai turės ir savą 
programą
Šalia pagrindinės Euchar. Kon

greso programos, lietuviai turės 
ir savą programą, kurios metu 
lietuviai kunigai laikys šv. Mi
šias, kasdien bus lietuviški pą- 
mokslai sakomi musų augštosios 
dvasiškuos, numatyta viena svar
bi lietuvio mokslininko paskaita, 
meninė-religinė programa . Vieną 
vakarą bus suruoštas bendras vi
sų lietuvių pobūvis. Lietuviškoje 
programoje'. dalyvaus ir muz. 
Budriurią. vedantas cfioras '“Dar
na”’, kur jau'dabar pradeda ruoš
ti tinkamas euchar. kongresui 
Mišias, giesmes ir kita.

Lietuviai, šalia pagrindinių 
kongreso maldos intencijų, turės 
ir savas intencijas: 1. Už visų lai
ku lietuvius — tikėjimo aukas; 2; 
Už visų laikų lietuvius— tėvy
nės gynėjus: 3. Už visus bolševi? 
kijoje kenčiančius;;lietuvius; 4. 
Už -visą lietuviškąjį jaunimą: 5. 
Už visą lietuvių tautą įr 6. Už Ka
talikų Bažnyčią; Lietuvoje.

Lietuviškos giesmės per . .. 
gąrsi^calbius . ; . ,
Vieną' dieną lietuviams yra su

teikta bažnytinės muzikos - gies
mių valandėlė, kuri bus trans
liuojama per visus Miuncheno 
miesto garsiakalbius.

Persekiojamos Bažnyčios 
pamaldos
Rugpiūčio 4 d. įvyks Persekio

jamos Bažnyčios pamaldos, kurio
se dalyvaus 12 sovietų pavergtų 
tautų, čia šv. Mišias laikys vienas 
kardinolas. Pamaldų metu visos 
pavergtos tautos, jų tarpe ir lie
tuviai, giedos giesmės savo krašto 
kalba. Į šias pamaldas numatyta 
vykti ėisena-procesija su lietu
viškomis bažnytinėmis ir katali
kiškųjų organizacijų vėliavomis' 
bei prasmingais plakatais. Tiki
masi, kad lietuvaitės į kongresą 
vyks su tautiniais drabužiais, su 
kuriais turėtų dalyvauti ir pro
cesijoje. Panašių procesijų, gal 
būt. ous ir daugiau.

’ Jei bus įmanoma, mūsų komi
tetas stengsis suruošti ir lietuvių 
religinės spaudos bei religinio 
meno parodėlę, nors šiuo laiku 
tam galimybės, atrodo, yra mažos.

Kongreso vadovas 
lietuvių kalba
Jau nutarta išleisti ritazą PE; 

Kongreso vadova lietuvių kalba. 
Jame bus paskelta bendroji kon
greso programa, lietuviu sekcijos 
programa, reikalingiausios infor
macijos ir kongreso metu numa
tytos giedoti lietuviškos gies
mės. (ELI).

M. Musteikis.

JAV Liet. Studehtų Sąjungos 
suvažiavimas įvyks lapkričio 27- 
29 d.d. Čikagoje Conrad Hilton 
viešbučio patalpose, šeštadienio 
vakare bus suvažiavimo vakaras. 
Programą išpildys studentai.

A. Landsbergio dramos “Five 
Posts in the Market Place” (Pen
ta stulpai turgaus aikštėje) prem
jera numatoma Niujorke, Off- 
Broadway, 1960 m. vasario pra
džioje. Režisuoja Boris Tumarin, 
produceris John Lotas. Dėl te
atro dar tariamasi. Aktorių ap
klausinėjimas bus pradėtas* lap
kričio 25 d. Tikšli pastatymo da
ta, teatro adresas ir bilietų įsigi
jimo būdas bus pranešta vėliau.

Pastatymo biudžetas šiuo metu 
yra $12.000. Viena akcija - share
— $180. Minimalus investavimas
— trečdalis akcijos, $60. Besido
mintieji investavimu į šį pastaty
mą (investavimas bąli būti ir gru
pinis), platesnių informacijų gali 
kreiptis šiuo adresu: Ar. Lands
bergis, 87-20 125 Street, Rich
mond Hill, 18, New York.

Sister M. Gratia S.S.C. and Nor
bert A. Hildebrand, tai seselė ka- 
zimierietė, kuri 10 metų kasmet 
parengdavo lietuvišką kalėdinę 
eglutę Čikagos Mokslų ir Pramo
nės Muzėjaus ruošiamose įvairių 
tautų kalėdinių eglučių parodose, 
ir to muzėjaus kuratoriuš, paruo
šė knygą apie eglučių dekoravi
mą “A New Look at Christmas 
Decorations”. Joj nurodoma dau
giau 100 nebrangių eglučių pa
puošalų bei dekor’aviirio būdų. 
Leidinys gražiai iliustruotas ir 
pavaizduota brėžiniais, kaip pasi
gaminti net 27 tautų naudoj amus 
papuošalus. Lietuviškus eglutės 
papuošalus gaminant’ siūloma 
šiaudų vietoje naudoti dabar gė
rimų baruose naudojamus, šiaude
lius." ■

Knygą išleido seserys kazimię- 
rietės. Kaina $4.95. Užsakyti ga
lima šiuo adresu: Maria High 
School, 6727 South California 
Ave., Chicago 29, Ill., USA.

Seserys taip' pat jšleido savo 
kongregacijos istoriją angliškai. 
Autorė yra žindma Katherfn Bur
ton, viena iš geriausių šio meto 
katalikių rašytojų. Įvadą parašė 
Čikagos "vyskupas "augsiliaras Raį- 
mond P. Hillįųger. Knygoje yra 
apžvelgtą taip pat seserų kazi- 
mieriečių yėikla Lietuvoje,. JA V. 
ir . Pietų / Amerikos kraštuose.. 
Knyga yadinąri. “taĮIy^ąind- ^wdri£ 
amį Crotyn’’, Kuiną $3. Ųžšąkyti- 
galima tųo paęįū adresu.

Du nauji mokytojai. Nuo rug
sėjo 18 d. Vasario 16 gimnazijoj 
pradėjo dirbti mokytojo darbą 
kun. J.:Dėdinas, dėstąs visuome2 
hės mokslą ir gamtą' bei mate
matiką žemesnėse klasėse, o vie
noj klasėj ir-lotynų kalbą.

Heidelberge gyvenęs anglas 
Ph. Towns sutiko už palyginti ne
didelį atlyginimą padėti gimnazi
jai įvykdyti anglų kalbos planą. 
Jis iš profesijos nėra mokytojas,. 
tačiau yra dėstęs anglų kalbą Vo
kietijoj dviejose žinomose mo
kyklose. Jam lietuvių gimnazija 
pasirodė ir tuo įdomi, kad ria jis 
gauna progą ir p?+' ’»ntį 
dar su viena retu .svenn.u k. Ibu, 
kuriu jis jau moka i ir
neradusi lietuvio, gimnazijos va
dovybė natentanta, kad anglų 
kalbą dėstys anglas.

“T. Žiburių” dešimtmetį sa
vo skaitytojams priminė veik vi
sa JAV lietuviu snauda.

Dail. A. Galdikas aaly-auja 
Niujorko Feigl galerijoje vyks
tančioje kolektyvinėje parodoje. 
Jis yra išstatęs tris abstrakčius 
gamtovaizdžius.

įz. Vąsyliūna* Afa?’ einąs var
gonininko pareigas lietuvių para
pijoje Cambridge, vietos simfoni- 
ninio Civic orkestro yra pakvies
tas groti pirmuoju smuiku.

Leono Švedo, kuris neseniai at
vyko iš Lentajosį JAV, eiliuotą 
rinkinį vaikams leidžia JĄV Lįet. 
Bendr. Kultūros Fondas. Knyga 
būsianti gausiai iliustruota.

Akt. Vitalis ZuK?”«k» ’. paruo
šė spaudai studiją “Lietuvos te
atras iki 19 šimtmečio”. Tai stu- 

avų ir di-.
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HIGH PARK ACC0ktilQN"fl
SALANTI. HOHNER, KENT ak ‘ ‘
smuikai. Europinės muzikinės ki „ 
žintos kainos, lengvos išsim^cF sąlygos be“j 
PAMOKOS, NEMOKAMAI paskolinami ins . NEMOKAMOS pa

mokos mūsų akordeonu orkestre. '2ę63 DUNDAS ST. W„ prie Howard Park Ave. iel. LE. 24391

visiems skaitytojams prašant au
ka atsilyginti.;,'* •

Marianapolio paruošiamoji ko
legija Thompson, Conn., 1060-61 
mokslo metams paskyrė $1.550 
stipendiją vienam lietuviškos tai-, 
mes mokiniui mokytis 9-12 klasė
se. Laimėjęs stipendiją mokinys 
turės tik užsimokėti už knygas 
ir kitas išlaidas apie $100.

Akt. Vitalio Žukausko vadovau
ta Brooklyno vaidintojų trupė, 
veikusi net 9 metus, likvidavosi. 
Pasak jos vadova, jie nepajėgę 
kovoti prieš diletantų darbo puo
limus, o be to, netekę savo deko
racijų, į kurias buvo sudėta 
$1.500. Jas buvęs priglaudęs Ap
reiškimo parapijos klebonas kun. 
Pakalnis mokyklos palėpėje. Kai 
priešgaisrinės tarnybos inspekto
riai įsakę jas iš ten pašalinti, jie 
niekur negalėję gauti vietos ir 
dekoracijas buvę priversti sude
ginti.

Dr. K. Griniaus atsiminimų II 
t. žada pasirodyti rinkoje dar 
prieš Naujus Metus.

(E) Latvių pedagogas - rašyto
jas Janis Davis, 93 m., neseniai 
mirė ir palaidotas Ulme. Gautin- 
go sanatorijoje prie Miuncheno 
mirė žinomas latvių režisierius 
Alfreds Alksnis, 57 m.

(E) Konkursas jauniesiems tei
sininkams. “Tarptautinė juristų 
komisija” (Internationale Juris- 
ten-Komsion, 6, Rue du Mont-de- 
Sion, Genf) paskelbė konkursą 
jauniems juristams moksliniam 
darbui pateikti. Tema: ‘Teisinin
ko vaidmuo savojo krašto ūkinėje 
ir socialinėje evoliucijoje teisės 
.valstybės pagrindų sąlygose”.

Konkurso .tikslas skatinti jau- 
. nuosius. teisininkus nagrinėti ir 
įsisąmoninti, kad. valstybės gyve
nimas turi būti pagrįstas teise ir 
teisingumu, gerbiant atskiro žmo
gaus teises ir sudarant jam tokias 
ūkio, švietimo ir kultūros sąly
gas, kad būtų ugdoma jo asme
nybė. Darbo "apimtis: nemažiau 
10.000 žodžių. Dalyvauti gali bet- , 
kurios tautybės teisių studentai, 
be to, teisininkai, kurie egzami
nus yra atlikę po .1957 m., teismų 
bei advokatūros kandidatai ; ir 
pan. Rankraščius, komisijos sek
retoriatui Ženevoje reikia prista
tyti* iki I960 m. rugp..31 d. Numa
tytoj įpręįnijds- 2.09Ū,-1.000, -500 
šv. f rantau, Būtų pageidautina, 
kad konkurse dalyvautų ir lietu
viai teisininkai.

Tartu universitete įvestas lie
tuviu kalbos kursas. Jį dėstys dr. 
W. Ernits, kadaise daug bendra
darbiavęs;;: su Liet.. Blaivybės 
Draugija. ;-, i ■ C .. • : 

' 50 metų amžiaus sukaktis šį ru? • 
denį 'atšventė, akademikas- Kostas 
Korsakas, dailininkė Irena Tre- ’
čiokaitė - Žebenkienė ir Romas 
šarmaitis, L. kompartijos istori
jos instituto direktorius.

Dėl filino “Jons ir Erdmė”
Vok Kr. Valdyba praneša:

Praeitame numeryje skelbėme 
apie tam tikrus netikslumus vo
kiečių spaudoje — “RNZ” — dėl 
vyksmo vykusio kur tai Mozūri- 
joje. E. Simonaitis pasiuntė pa
tikslinimus, kuriuos “RNZ” išti
sai įsidėjo. Pats filmas lietu
viams, mačiusiems jo turinį, su
kėlė didelį pasipiktinimą. Filmas 
paruoštas galima sakyti tikrai 
tendencingai — žiūrovas nuve
damas į kokį tai rusų burliokų 
kaimą, parodyti tipai lietuviško
mis pavardėmis yra girtuokliai ir 
net dainuoja rusiškas dainas. 
Kiekvienas lietuvis matęs šį filmą 
save paklausia — ko siekia reži- 
soriai ir gamintojai iškraipydami 
taip mums mielo Hermann Suder
mann kūrinį “Litauische 'Ge- 
schichten”?

Diena ilgėja kasmet po vieną 
šimtatūkstantinę dalį sekundės 
per metus. Per 2000 metų, vadi
nasi, diena yra pailgėjusi dviem 
šimtosiomis sekundės. Jo priežas
tis yra žemės sukilnosi apie savo 
ašį lėtėjimas. Betgi niekas iki šiol 
nesugebėjo išaiškinti to lėtėjimo 
priežasčių. Buvo bandyta tą aiš
kinti jūrų potvynių energijos su
mažėjimu. Dabartiniai astrono
mai tokį aiškinimą laiko nepakan
kamu, nors taip pat to reiškinio 
išaiškinti nepajėgia.

Redakxijaj prisiųsta
* Antanas t , Auksinė 
kurpelė. P ii rinktinė. Daili
ninkas V. K. Jonynas. Išleido 
Venta, 1957 m. Tiražas 2.000"egz. 
Spaudė Buchdruckerei Georg

* ^agner Noerdlingen. Įrišo Gross- 
E~t Bucharuckerei Monheim GmbH.,

Mohawk Fu^niture
uit

2446-8 DANfORTfl ĄyENUE.
Keltame senius majais.

Kolūtribfjos lietuvLs.1959 m., 
spalis-Iapkritis, Nn 21-22, 461-

S^rtas! ^vimenesmis S. Am. 

liet, sporto ląikrąštis, Nr. 3, 1959 
m. lapkri

1959

s
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6 PUSL. , TRVISKES ŽIBURIAI

S P O K T A S
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 į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnąvimas. 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 - Wri, 
' $3.500 įmokėti, 8 didelių

it .
, imbarių, 

gefo mūri? atskiras namas su vieta 
garažai- Vandeniu alyva apšildo- 

.mag, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder* 
niškos virtuvės. Geras morgičius.

,,; Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin- 
kariti *bėtkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Gero^ 
.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, 1, kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros -sąlygos.

' Tabak ofarma (ūkis) 
$10.000 įmokėti, 140 akrų tabako 
farma su gerais trobesiais ir visa 
reikalingą mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo Simcoe, arti Ene 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. -

15 metų atvira skola 
Dundas - Gladstone

$1.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, 2 garažai, gražus 
kiemas 18 iš 166. Kaina $14.900. 
Išeina tik $100 mėnesiui plius 5 
kamb. išnuomavimui.
Bloor • Quebec Ave. • High Park 

$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
rių per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 
nauja šild. krosnis, prašo $14.900.

3 metų senumo 
Jane ■ Anette • Warren Park 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, nnvatus įvažiavimas. Savinin
kas Amerikoje. Turi būti parduotas 
greitai!

Dufferin- Glencair
$2.000 įmokėti, mūro 5 kambarių 
bangaliukas, alyva vandeniu apšil
domas, 2 garažai, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $14.000.

Roncesvalles - High Park Blvd. 
$3.000 įmokėti, 10 kambarių, mūro, 
alyva vand. apšild., modren. virtu
vė, 2 garažai. Geros pajamos.

Yonge - Eglinton 
$4.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaliukas, modern, virtuvė. Aly
va apšildomas, garažas. Skubus ir 
geras pirkimas. Prašoma $14.000.

Annette - Runnymede 
ATSKIRAS — L — l 
2 garažai — _ 
kambariai. Kaina $17.900. Tik 
$3.000 įmokėti.

— 2 mod. virtuvės.
- gražus kiemas. 9

Bloor - Osšington
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, mūro, alyva naujas šildymo pe
čius, atskiras, 2 garažai ir sklypas 
10 mašinų pastatymo vieta prie 
Bloor gatvės. Kaina $18.000.

AUŠROS ŽINIOS 7 ‘
Sį sekmadienį 12.45 vai. p.p. 

mūsų salėje B-C rungtynės Aušra 
-Latviai. Po jų CYO .— Aušra 
Sr. - Vytis Sr,.

Praėjusios savaitės rungtynių 
rezultatai. CYO: AušTa Sr. - Cor
pus Christi 41:41. Aušra Juvl. - 
St. Patriks 59:7; Aušra Juvl. - St. 
Basils 24:36; Aušra M. - St. Tho
mas 14:33. Aušra Sr. komandoje 
žaidė: A. Šapokaitė 2, A. Gatavec- 
kaitė 2, G. Uogintaitė 10, D. Si
monaitytė 8, S. Sheepway 15, A. 
Astrauskaitė 4. Aušra Juvl.: S. 
Simonaitytė 1, J. Gataveckaitė 21, 
2, A. Sapijonytė 8, 6, A. Grigaitė 
8, 8, E. Juozaitytė 19, 4, M. Dun- 
deraitė 2, L. Kvedaraitė. Aušra 
M.: Z. Barauskaitė 2, I. Roma- 
novaitė 8, ž. Greičiūnaitė 4, D. 
Genytė, I. Gampaitė 2, V. Juozai
tytė, D. Dunderaitė.

Nepamirškime, kad šį šeštadie
nį yra paskutiniai šokiai prieš 
Kalėdas. Ateikime patys ir atsi- 
veskime sav'd draugus ir pažįsta
mus į tradicinį priėšadventinį 
kaukiu balių.

Renkauskaitė, Supornaitė 7, Jo
nynaitė, Kilotaitytė, žolpytė, 
Statkutė, Žėkaitė, šį šeštadienį 
St. Christopher salėje draugiškas 
rungtynes žaidžia abi jaunųjų 
krepšininkių komandos. Šią sa
vaitę pirmenybes pradeda ir vy
rai.

Tinklininkams buvo įteikti To
ronto Intermediate klasės nuga-

Stalo teniso pirmenybėse daly
vauja dvi komandos — I-oje divi
zijoje ir IV-toje. Abi komandos 
turėjo nesėkmingą pradžią. S. 
Kasperavičiūtė žaidžia kanadiečių 
Amazons komandoje.

Mūsų rėmėjai: Br. Saulėnas 
$20, R. Paškauskas $5. Abiems 
nuoširdus ačiū. A. S.

Bungalow
Annette - Runnymede
1 atvira skola 10 metų 

$3.900 Įmokėti, mūrinis, 5 gražūs 
kambariai ant pirmo augšto priedo 
3 kamb. atskiras butas, išnuomotas 
už $70 mėnesiui, garažas: Kaina 
$17.900.

__ Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, 2 augštų, 7 kamba
rių, mūro, atskiras, naujas moder
nus alyvos apšildymas, moderni vir
tuvė, viduje labai švarūs kambariai, 
garažas, šoninis platus įvažiavimas.

Bloor • Indian Rd.
10 metų atvira skola. Atskiras —
11 kamb.
3 virtuvės 
S26.060 — .
skiri įėjimai. Savininkas išvyksta

— Pajamos $2.400.
— 2 vonios. Kaina 
$6.000 įmokėti. 2 at-

Bloor - Dufferin
$5.000 įmokėti, 2 augštų, 6 kamb., 
moderniškos 2 virtuvės, dideli gra
žūs kambariai, prie gero susisieki
mo ir apsipirkimo.

į Europą.

4 atskiri butai
4 kamb. butas I-me augšte, 4 vo
nios, 4 moderniškos virtuvės, 14 
kambarių. Atskiras mūrinis garažas, 
didelis kiemas, 10 metų skola. Pa
jamos $2.500 metams, priedo 4 
kamb. butas savininkui. Ramiame 
Bloor - High Park Ave. rajone. 
Kaina $28.9000 su $10.000 įmokė- 
jimu.

Indian Rd. - Bloor
$5.000 įmokėti, 12 kambarių, atski
ras, mūro, modern. 3 virtuvės ir vo
nios, 2 garažai, geras įvažiavimas, 
vand. alyva apšildomas.

Bathurst - St. Clair
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, atskiras 
muro, gražių rauplėtų plytų, 2 mod., 
virtuvės, geros išmieros kambariai, 
visai atskiri įėjimai, garažas, platus 
Įvažiavimas, prie pat St. Clair gt.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės CYO pirmenybė

se Sr. klasėje įveikusios Christ 
the King 64:6 užbaigė pirmąjį ra
tą su vienu pralaimėjimu. Žaidė: 
Rutkauskaitė 2, Barauskaitė 1, 
Balsienė 19, Dargytė 4, E. Žėkai
tė 7, O. Žėkaitė 31, Anskytė. Pir
majam ratui pasibaigus Sr. kla
sėje vytietės, surinkusios vieno
dai taškų su Corpus Christi ir 
Aušra, dalijosi pirmą vietą. On
tario Chruch pirmenybėse vytie
tės atstovaus CYO Intermediate 
klasėje, ši sekmadienį Prisikėli
mo par. salėje vytietės žaidžia 
pirmenybių rungtynes su Aušra.

Jauniausios krepšininkės pra
laimėjo draugiškas rungtynes St. 
Thomas 23:3 ir pirmenybių rung
tynes prieš St. Helens 9:4. "žaidė:

KOVO ŽINIOS
Kovo moterų krepšinio koman

da įstojo į Hamiltono moterų 
krepšinio lygą.

Ročesterio Sakalo krepšininkai 
pakviesti lapkričio 28-tai, dienai' 
į Hamiltoną draugiškoms rungty
nėms.

Klubo pirm. K. Stanaitis išrink
tas į FASK-to Garbės Teismą.

Visi sportininkai prašomi pri
statyti paskutiniam ruošiamam 
šokių vakarui lapkričio 28 d. nors 
po dešimtį fantų loterijai. Įteikti 
prašoma pirm. K. Stanaičiui iki 
penktadienio vakaro.

Nuoširdžiai dėkojame A. Tėve
liui už paaukotus $200 klubo rei
kalams. K. B.

Dupleksas — 11 kambarių.
Bloor — Runnymede 

10 metij atvira skola. 4 garažai 
— 2 butai. Kaina $28.900. — 
$9.009 įmokėti.

Eglinton - Querme Rd.
$6.000 įmokėti, atskiras, 2 augštų 
mūro, 7 kambarių, vand. alyva ap
šildomas, kambariai dideli, garažas 
šoninis platus 9 pėdu įvažiavimas. 
Kaina $17.000.

College - Dovercourt Rd.
S2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, 1 atvira sko
la 10 metų. Savininkas pirko. Ge
ra proga pigiai nusipirkti.

Bathurst - Laurence 
$7.000 įmokėti, 6 kambarių, gražių 
plytų bangaliukas, mod. virtuvė, 
rūsys visai baigtas — 3 kambariai. 
2 mūro garažai, prie gero susisie
kimo.

-

j
T. 5TANULIS

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 
ar biznio, tuojau skambinkite

£
B. SAKALAS

- SAKALAUSKAS

Ž>arbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Proga pasidaryti Real Estate agentu
$.m. lapkričio 18 d. atidaromi kursai Real Estate agentams. No- 

.. Tintieji lankyti šiucs kursus dėl informacijų skambinkite B. 
į SERGAUTIS, F.R.I., tel. LE. 4-9211.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P. KARALIŪNAS

kurie esat susirūpinę šeimos sukū
rimo reikalais, kreipkitės į

INTERNATIONAL CONTACT 
BUREAU

Box 1021, STN. UC’, Toronto 3, 
Ontario, Canada.

Už plačias informacijas apie asme
nis tik $2.. Už adresą tik 1 centas.

Parduodamas morgičsus
Jei norite saugiai investuoti savo pinigus ir gauti gerą nuošimtį, 
skambinkite mums, mes turime morgičius ant naujo namo.

Kreipkitės B. SERGAUTIS, F.R.I

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

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

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontario Str.

« Collingwood, Ont.

Trumpai iš 
Lietuvos
Sovietų moterų krepšinio rink

tinė atvyksta į JAV re vizituoti te
nykštes krepšininkes, kurios per
nai buvo Maskvoje. Jų tarpe gali 
būti lietuvaičių ir Stp. Butautas 
tos komandos treneris.

Lietuvos lengvosios atletikos 
rinktinė po laimėtų rungtynių 
Dancige prieš šiaurės Lenkiją pa
sidalino į dvi grupes: viena gru
pė pasuko i Olštyną, kita i Byd- 
goščių, dalyvaudami draugiškose 
rungtynėse su lenkais. Geriausios 
pasekmės atsiektos Bydgošče, kur 
A. Varanauskas rutuli nustūmė 
17,80 m. (E. šulaitis “Drauge” 
klaidina skaitytojus, paduodamas 
1959 m. geriausių Lietuvos leng- 
vatlečių sąrašą ir senas jų pasek
mes, jų tarpe nurodydamas A. 
Varanauską su 17,66 m., kai tuo 
tarpu Lietuvos ir SS rekordas 
priklauso tam pačiam sportinin
kui ir yra 17,99 m., atsiektas 
rungtynėse prieš Angliją Mask
voje. — K. B.), J. Mozūra iššoko 
su kartimi 4,20 m., A. Baltųšni- 
kas numėtė diską 52,52 m.

Komandinėse stalo teniso pir
menybėse dalyvavo trim Kauno 
komandom, dviem Vilniaus, po 
vieną iš Šiaulių, Klaipėdos ir 
Panevėžio, o taip pat Mažeikių ir 
Prienų rinktinės.

Dešimtose SS parašiutinio spor
to varžybose Krasnodare. dalyva
vo ir Pabaltijo meisterė B. Ma
tutytė. šokdama nuo 1.000 m.

LIMITED

EXTRA Realty Limited .. . . . . . . . . . . . . . . .

Ken WILES
REALTOR 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.

MORKIS Antanas
J1W Bloor St. W. (prie Brock Ave.)

Telefonas LE. 7-3173

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

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Galley • Roncesvalles
$1.000 įm 9 kamb. jmūr., 2 vo- 

šilčL, vieta garažui ir 
rias 1 iai metų atv. morgičius.

Mimico Ave. • Lakeshore 
įmok., mūr. 6 kamb., 2 virt., 

ujai išdekoruotas, garažas ir šo- 
is įvaž. Prašo $15.900.

Indian Rd. • Bloor
įmok., 9 kamb. mūr.. 3 virt., 

vonios, naujas šild., visas išnuo- 
arti Bloor.

žemės sklypas * <
prašoma kaina. Sklypas 50 iš 

. Yra\arrduo.Telektra, sūrai ir 
, randasi Jane-Wilson rajone. Pa- 
bėkit! s

Geoffrey • Roncesvalles 
$7-8.000 įmok., atsk. to kamb., la
bai patogus, nes yra: 4 kamb. ir vo
nia pirmam augšte, 4 kamb ir vo
nia antram, 2 kamb. ir vonia tre
čiam aukšte. Dideli kamb., vand. 
alyva šild., 4 garažai, be to, tik 
vienas morgičius Idčiai metų.

Indian Rd. - Annette 
Pomirtinis pardavimas, 9 kamb., 
mūr., atsk.. vand, aylva šild. Skly
pas d5 iš 195, namas be skolų. 3 
garažai, retai pasitaikantis pardav.

Scarlet Rd.
25 nanji ir gražūs namai Jūsų pasi
rinkimui su $2.500 imok., 20 metu 
išs’mokėiimui. Skubėkit pasirinkti 
patį gražiausią!

Skambinkite tuojau
LE. 7-3173 arba RO. 6-0417

S. JOKŪBAITIS

Real Estate and Businesš Broker
1077 Bloor St. W.z prie Dufferin St. 

LE. 4-845% LE. 4-8450. Namų BE. 3-5996
WESTMINSTER - RONCESVALLES
$7.000 įmokėti, geras iš lauko ir vidaus atskiras namas. 8 dideli ir šviesūs 

kambariai, didelis laukiamasis, 2 modernios virtuvės ir 2 vonios, vande
niu alyva šild., didelis kiemas ir 2 garažai. Kaina apie $21.900.

RUSHOLME • BLOOR
$4.000 įmokėti, dupleksas, 9 kamb., alyva apšild. Naujai atremontuotas, 

didelis kiemas, 2 garažai, 10 metų morgičius. Kaina $18.500.

RONCESVALLES • DUNDAS
$1.000 įmokėti, atskiras, 6 kamb., išilginis koridoritis, 2 virtuvės,, alyva 

apšildomas. Kaina $11.900. * i . :
' ’ , O'- I’’ 1

KOTELIS • KABINOS • MOTELIS _
$10.000 įmokėti, prie Simcoe ežero, 39 mylios nuo Toronto prie Keswick. 

200 pėdų ežero kranto"($100 už pėdą), 8 sklypai; kotelis iš 17 miegamų
jų, 5 vonios; 130 žmonių valgykla, didelė seklyčią snack baras, didelė 
virtuvė: 6 vienetų motelis; 11 kabinų, 7 vonios; gyvenamas 7 kamb. dvie
jų augštu namas su modernia virtuve ir vonios kambariu. Kitas namas 
tarnautojams. 4 miegami kambariai. Garažas. Kirtingas inventorius: 
indai, šaldytuvai, patalynės ir tt Smėlio — negio ežero pakrantė, žu
vinga vieta, didelių medžių sodas. Tai puiki ir gero vardų vasarvietė. 
Parduoda dėl senatvės. Vienas 15 metų morgičius. Kaina apie $45.000. 
Kas interesuojasi tokiu bizniu, nepraleiskite progos!

♦

SKLYPAI PRIE EŽERO

Keswick. Verta dar prieš Kalėdas užpirkti prie ežero ir arčiausiai prie 
Toronto, tik 41 mylia, gražioj vietoj esamus sklypus.

527 Bloor St W.
EVELYN AVE. ■ ANNETTE 
$3,000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 

mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtu
vės, vand. alyva šildomas, ilgos 
išsimokė j imo sąlygos, platus įva
žiavimas, geras nuomavimui.

REXDALE — 401 KELIAS
$34.000 įmokėti, 6 ir 7 kambarių 

nauji bungalowai, garažas, platus 
įvažiavimas, centrinis planas, 25 
metų NHA skola, arti prie susi
siekimo bei krautuvių.

WINDERMERE AVE. - BLOOR
$4.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujau šildymas, garažas su - 
plačiu įvažiavimu, namas' be 
skolų, arti Bloor.

JANE - BLOOR V ’
$5.000 įmokėti,. 6 kamb. atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyva šildomas, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. - BLOOR > x -
$5.000 įmokėti, H kamb.\ atskiras 

mūrinis namaš, atskiri įėjimai, 3 
virtuvės, 2 vonios, vand. alyva šil
domas, žaidimų kamb. rūsyje, ga
ražas su plačiu įvažiavimu, gauna 
$200 mėn. nuomos ir 4 kamb. šei
mininkui. Viena skola likučiui 
ličiai metų.

HIGH PARK - RONCESVALLES
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla-
• nas, vand, alyva šildomas, 2 mod. 

virtuvės, garažas , su privačiu įva
žiavimu, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Telef. LE. 2-4404
JANE - BLOOR .
$7.000 įmokėti, 5 kamb., ^6 metų 

senumo mūrinis bungalovas, cent
rinis planas, modernus viduj, pu
siau baigtas žaidimų kamb. rūsy
je, garažas su privačiu įvažiavi
mu, 20 metų atvira skola.

GLENLAKE AVE. - BLOOR • 
RUNNYMEDE 
$7.000 įmokėti, 10 kamb., atskiras 

mūrinis dupleksas per du augs- 
lus,. vand. alyva šildomas, dvigu
bas garažas, namas be skolų, po- 

. muminis pardavimas/. .
DURIE ST. •
$7-8.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena skola 
likučiui 10-čiai me tų z' ? *

JANE - ANNETTE ;
$8.000 įmokėti, M kamb., 3 metų 

senumo,, atškirąs mūrinis triplek- 
sas; vand. alyva šildomas, gauna 
nuomos $340 mėnesiui,

RUSJtfQLME RD. . >
$8.000 įmokėti, 10 kamb.* atskiras 

mūrinis namas, 3 atskiri butai, 
vandens šildymas; didžiulis“ skly
pas su gražiu kiemu, dvigubas ga
ražas, namas be skolų.

DELAWARE AVE. • COLLEGE 
$10.000 įmokėti, 11 didelių kamba

rių, atskiras mūrinis namas — 
tripleksas, vandęniu alyva šildo
mas, garažas, 1 skola likučiui 10. 
metų. Puikiausias namas toje • 
gatvėje.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 24404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

augščio su autoiifatinkr 3^&feidi-4 kąiriSš"’ šė^Fūbja rb. iki
mu, ji nutolo nuo 100 m. spindu- 7.10 rb.- ; ■ ’ > •
lio rato vidurkiu 16,27 (iš dviejų • Lietuvos B grupės futbolo pir- 
šuolių), užimdama septynioliktą menybėse tvirtai pirmoj e vietoje 
vietą tarpe 35 dalyvių^ Kituose) laikosi Kauno Polifėchnikos In- 
šuoliuose iš 1.500 m. augščio jos istituto komanda, pereitais metais 
vidurkis buvo nuo .rato centro kovojusi dar A klastė, Antroje 
12,15 m. J j ! vietoje” ėlna-Kėdainiai/ Sezoną

Kokia sportinė literatūra ran- i pradžioje gražiai pasirodęs Telšių 
dama knygynuose? Reikia paste- Džiugas, ‘ randasi -ttodėgėlės pa
būti, kad’ji nėrapiati, nes spau-1 baigoje. ■ ■ - 5
doje teko sutikti daugiausiai se- SS kaimo lengvatlečių pirme- 
kančias vardinamas knygas: Fizi- nybėse Baku mieste gražiai pasu 
nė kultūra —r sveikatos šaltinis j rodė lietuviai: Švilpą iššoko į 
(K. Dineika, K. Labanauskas),' augštį 1,85 m., id Stankevičiūtė 
Stalo tenisas (V. Variakojis), Spor i numetė diską 41,35 m., užimda- 
tinių terminų žodynas (autorių mi ketvirtas vietas."V.- Jardsf^* 
kolektyvas),. Sportininką .žinynas .tūli numetęs 15 m., .pasiekė naujį 
(autorius nepažymėtas, tačiau lei-1 ' 
dejas yra valst. politinės ir moks
linės literatūros leidykla). Knygų

Lietuvos B grupės futbolo pir-

mi ketvirtas vietaš.’V1.- Jardsj^u* 

ja.lLietuyi»s.
pirmenybėse užėmė trečią vietą.

■ 4 K; B: į

iš Australijos Čiktigon’^h
. « .> ? . ,4-

Daugiau negu 10 metų išgyve- mą, kuriame jis daugelį metų ak- 
nes tolimoje Australijoje, spalio tyviai reiškėsi, o taip pat ir apie 
24 d. Čikagą pasiekė mūsų spor- bendrąją tenykštę lietuviuivė&Į 
to pasaulyje žinomas asmuo Ri
mas Gasiūnas. Atvyko kartu su 
žmona Gražina ir. dviem dukre
lėm: Judita, nepilnų trijų metų’ 
ir Olivija tik 10 mėnesių. Per 19 
dienų iš Sydnejaus jie atplaukė i 
San Francisco, o iš čia lėktuvu 
atidūmė Čikagon, kur laukė Rimo 
tėvai bei kiti artimieji.

Gasiūnas papasakojo apie Aus
tralijos lietuvių sportini gyveni-

1

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

BLOOR 6 POINTS; $18.900 pilna kaina, 6 kambarių, geltonų plytų, nau
jas modernus bungalow, 1.300 kvadratinių pėdų. Šviesūs dideli kambariai, 
alyva apšildomas. Privatus įvažiavimas ir garažas, arti susisiekimo ir apsi
pirkimo. Išsimokėjimui 25 metai 6% po $83.40 mėnesui. Apžiūrėti galima 
betkuriuo laiku.

BLOOR - GLADSTONE; $19.700, 8 kambarių, gražių plytų-, atskiras* na
mas. Nepereinami kambariai, karšto vandens alyva šildymas'. '2 virtuvės, 
2 saulės kambariai ir 2 automobiliams garažas. Išsimokėjimui atvira 
skola. / : z
BLOOR 6 POINS. $4.000 įmokėję galėsite užimti šį % kambafftf; Maują — 
modernų, bungalow; 3 dideli miegami, šviesi - moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas. Privatus įvažiavimas ir vienam automobiliui, garažas. Arti 
sisiekimo ir krautuvių. Išsimokėjimui geros, 10-čiai > arba 20-čiai njetų 
iyg<»- .. a
SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi 

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.

su- 
są-

ge-

Joseph a. EE1ERS 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. CLAIR AVE. WEST
Bloor - Jane

$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
"kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai 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
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

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

SL Clair . Oakwood 
Dupleksas

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL Namų tel :

lą. Jis. pažymėjo, kad .Australijos, 
lietuvių sportinis gyvenimas ne
rodo .augimo, žymių, bet priešinu 
gai ' pamažu nyksta. Ypatingai 
yra jaučiama prieauglio štoką, 
nes ten bręstantis jaunimas nela
bai jungiasi i lietuvių sporto vie-? 
netus, o senieji apleidžia aktyviiį 
sportininkų eiles. Pasigendama 
ir sporto organiaztorių, kurie su
gebėtų sporto veiklą labiau išvys
tyti. Viena vieta, 1<ur dat yra gau
siau- sportuojančio ?jaunimo yra 
Adelaide, o kitur gretos retėja;

Pats pasakotojas paskutiniai- _ 
siais metais pasirodydavęs' tik'bė- 
dos atvejyje, kada krepšininkams 
labai reikėdavę talkos.’Jis prisi
minė tas dienas, kada teko žaisti 
Viktorijos valstijos krepšinio 
rinktinėje, o vėliau treniruoti 
juodukų krepšinio komandą tofi- 
mame Darvino mieste. Bet tai vis 
praeitis, ^un jau nepasikartos, 
nors ji dtidda gražių prisiminimų. 
Tekę nemaža benęlradarbiauti su 
prieš kelis mėnešius Čikagon per
sikėlusiu St. DargįnavičiumLJku- 
ris net buv6-- pakmivęs f Austra
lijos olimpinę krepšinio^ rinktinę.’

Paklausus apie Australijos lie
tuvių gyvenimą, naujasis “ame-; 
rikietis” - pastebėjo, kad- ten jie 
menkiau stovį. Automobiliai ten? 
nėra dažnas reiškinys ir lietuviu 
prekybininkų nedaug. Vienas ii 
didesnių biznierių yra buvęs Lie-’ 
tuvos krepšinio rinktinės žaidėjas 
Leonas Baltrūnas,' paskutiniu me-' 
tu iš sportinės veiklos jau pasi
traukęs.- I ’>

Darbą naujasis amerikietis ga
vo po savaitės atsistojus ant šios 
naujos žemės. Sako, yra daug ru-i, 
pėsčių ir vargų, nes teks vėl pra> 
dėti gyvenimą iš naujo. Kelionė, 
jiems kaštavusi virš $1.000, o čiai 
prieš akis visokios išlaidos — 
baldų pirkimas bei kitų reikme-* 

(nų įsigijimas. ■'

tęs padaryti bent 
pertraukąir vėliau tikis 
Siąs ką ftbri pradėti. A 
sportuotį.>ja« 'i»gelFQji. tačia 
gal ką nors gaįės pądėU 
zacinėj ar jaunųjų lavinimo p 
mėj» ... ....E. Šulaitis

> Piano h Grand-Piano 
speciali 

A BRIČKUS 
Atlieku visus 
to čTaH>ūr
naudotus pianinus. LE. 7-3782.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
===

500-tqjį Hamiltono Lietuvių Namų 
narį pasitinkant

Po didelių pastangų, ilgo me
todiško ir sąžiningo darbo pasek
mėje, Hamiltono ir apylinkių lie
tuviai gali pasigėrėti ir pelnytai 
pasirodyti prieš viso pasaulio tau
tiečius savo atsiektais rezultatais, 
kuriant didingą ir gražų lietuviš-

‘ Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College Tek LE. 1-5W8

Dąrhas..atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRHMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. ; '

7 yąl vak.
6 vai. vąk. v

Savininkas L. UEVECRIS < •

Darbo valandos: 8 vai. ryto - 
šeštadieniais — 8 vai. rytošeštadieniais

viso $73.350. • •, • >
LN paskolos akcijų pirko: 5 po 

$1.000, vienas $300;’ vienas $200, 
vienas $100. Išviso už $5.600.

Tuo būdu Į LN lapkričio 9 d, 
buvo investuota išviso*$78.950.

Paminėtini stambesnieji LN 
nariai: $1.200 H. Liet. Namų Fon-

arba RO. 6-0832
Canieo Cres., Toronto 9, Ont.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Vii?y rūšįų draudimai.
TELEFONAS

Namai mažojo 4 metų amžiaus

.'.".'m 1

CONSUMERS' GAS CO.

KROS N YS-GAZ Al - ALY VA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS— gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conęiitiohers) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GŲRNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. - - Visą rūšių remonto darbai.

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

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŽUKLAVIMO a u s
ir Įvairius kitus SPORTO REIKME- / .
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik: s . .

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. I - TORONTO - TĘL. LE. 2-9547
ČI0 pat galttfe rnQtonzb bei įvairius medxioktiqius Satrtuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

' J. S
19 GLEN BELLE CRESę Telefonas RU. 1-7861

Y NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus H^iaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika męs garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome vrsų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataijymus, su
lankstymų ištaisymus, dpžyma, priekinių rotų sureguliavimą ir balorsavimę su
kriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $4 8.00.

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

3 Aiikląnd Rd. Tel. 2-2131 
Nakties metu tpl, RQ. 7-0086

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

Baby Pw#t Paint & Walįwper
C.I.U B. MOORE, CR. DIAMOND, S|LECTONE, O.P.W. firmų dožoi, sienoms 
popietis, {vairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMŠ NUOLAIDA 15%—25%.

Kyieėiame atsiįąnkyti o»t>o skambinti tel. RO. 2-4931.
Soy. A- F. GĄMMKA1 3$1 JĄRĮĮ Iff. (prie Annette).
" . -'L-.. A. ..!-g." 1'■!!».<t?,__ L-J, . 1.

Lietuviųmoterų
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

• L'U-.-I!1 1.

OILS LTD.

Sav. D. KAUNAITĖ

H. ROžAITIS
Greitos kuro-olyvps pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas U. 3-4908.

TAUPYK ir SKOUIHKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Patkola 1 a«m. iki $3.000. Patkolot, indėliai tr gyvybė apdrausta.

DAR8O VALANDOS:

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

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

Tehfones 2-8723
'JI . I1"1,1" J, . r.T. J "T1 1 “"I11111. . , I1"!1’!”"1. . ...JT1

. M. ĮI tfL 1 J M ■■■ 'I""”"11 ,”■■■. ■— ..... .

dėmesio i dėmesio i
Taisau visų rūšių

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063
■—"-W*

SUDYHO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šfldymas ir įvairios pompos.

S99 College ®U Toronto. Telef. LE. 4-8123
. AWT. JVOZAPA1TIS

Renio Lapienio asmenyje gavo 
penkšimtąjĮ narį, o jo dvi sesu
tės — Dalia ir Rita — pradėjo 
antrąjį pustūkstanti.

LN Įsigijimo konkretus darbas 
pradėtas 1956 m. sausio 15 d., iš
rinkus B-nės narių susirinkime 
LN v-bą su pilnais Įgaliojimais. 
Tų pačių metų kovo 12 d. Steib
lys Jonas Įstojo pirmuoju LN 
nariu, įnešdąmas $200, vėliau pa
didinęs savo Įnašą iki $1.000. 
Šiuo savo ryžtingu veiksmu J. 
Steiblys parodė praktišką kelią 
ir būdą, ką reikia mums visiems 
daryti, kad siekiamas tikslas virs; 
tų realia tikrove. LN istorijoje 
J.‘ Steiblio asmuo liks kaip mūsų 
vienybės ir tarpusavio pasitikė
jimo simbolis. Jono pasėtas LN 
grūdas po 3 metų ir 8 mėnesių 
jau (Įąvė neįtikėtinai didelį der
lių. Ir koks nuostabiai grąžus su
tapimas! Vyresnės kartos pradėtą 
LN darbą paskutiniuoju laiku vis 
ąkaitiingesnėmis gretomis perimą 
jaunimas, Įjūris baigia pirmąjį 
narių pustūkstanti ir pradeda 
antrąjį. Linkėtina, kad sekantis 
trimetis suburtų i LN šeimą pil
ną tūkstantinę narių ir tuo pačiu 
duotų realią galimybę lietuviš
kam tautiniam centrui.

Nariai ir kapitalas
LN darbe pagrindiniais veiks- ■

paskola); po $1.000: J. Steiblys, 
St. Bakšys (ir $1.000 paskolos ak
cijų), F. Krivinskas, Alf. Patam
sis, M. Uikienė, St. Uikis, J. Ka- 
nevaitė, V. Sakas, A. Pranckevi- 
čius, Z. Didžbalis ir V. A. Kara
liai (Welland); po $500: A. Joni
ką (ir $100 pask. akc.), K. Mik
šys, A. J. Bugailiškiai (Copetown), 
P. Rainys, G. A. Palmer, A. Ža-
deikis, St. Burdinavičius, Br. Mi
lašius, E. Milašienė, M. Steigienė 
(plius $1.000 pask. akc.), Alf. Pi
lipavičius, Pr. Krivinskienė, VI. 
Blankus, R. Blankuvienė, J. Klip- 
čius (Oakvile) ir P. Bosas; $400:
K. Urbanavičius; po $300: Pr. Ra
kauskas, A. TauŠkelienė, Pr. O. 
Rimkai, P. Latauskas ir J. O. 
Stradomskiai (Delhi).

Paskolos akcijų: po $1.000 J.
L. Toliai, Meandzija, Ą. M. Sakę- 
vičiai; $300: L. S. -Skripkai; $200: 
P. šilinskis.

Patys Liet. Namai disponuoja 
šiuo kapitalu: atmokėta morgičių 
$83.000 (liko dar $90.000); pirk
ta Canada Permanent paskolos 
lakštų iš 6% už $5.000, ein. s-ta 
“Talkoje” $2.000, ein s-tos kituo
se bankuose $1.000. Iš viso $91. 
000. Matome, kad LNamai, Į ku
riuos investuota $78.950, jau už
dirbo $12.050.

Paskaitę šią trumpą LN apžval
gą, atidžiai pamąstykime! Nepra
rasdami savo pinigo (dar žymiai 
padidindami), mes darome tautini 
stebuklą! Sudėję po šimtą kitą 
i bendrą tautini reikalą, mes ga
lime be jokio sau asmeniško nuo
stolio lietuvybės išlaikymo idėją 
atremti i užtikrintą pagrindą. Tai 
tik mažytis, bet jau konkretus 
pavyzdys, kokią didelę jėgą turi 
vieningumas. Betgi turime nepa
miršti, kad Hamiltone Į šią akci
ją tėra Įsijungę tik apie trečdalis 
tautiečių ir, palyginus su mažu 
asmenišku kapitalu. O kas atsitik
tų, jei visi mestumėm savo as
meniškas ambicijas ir Įsijungtu- 
mėm i LN nariais, štai kame iš
rinktosios tautos galybės paslap
tis!

s LN narys

mia. Pažvelgus į praeitį, mes tu
rime pilnai pagrįstų vilčių, kad 
Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
dešimtmečio eigoje gali sukurti, 
jei ekonominės šio krašto sąlygos 
nepasikeis, bendrą tautinę nuo
savybę iki pusmilijonio vertės. 
Tam reikia tik vienos pagrindi
nės sąlygos ir būtent: LN v-ba 
ir atskiri jos pareigūnai privalo 
ir ateityje laikytis kuo didžiau
sio taupumo, sąžiningumo, nuo
širdumo ir nesulėtinti savo ak
tyvaus veržlumo. Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai pasižymi tik
rai didėliu tautinių reikalų su
pratimu ir širdies "gilumoje yra 
labai geri žmonės. Žinant tai ir 
darbą vedant dinamiškai ir są
žiningai, visi kiti pasitaiką ne
sklandumai ateityje išnyks, ir 
mes suvienytomis jėgomis atsiek
sime to, ką retas kuris šiuo metu 
tedrįstame pagalvoti.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

1. — Kai tik einu pro šalį ta
vernos, negaliu atsispirti neužė
jęs, o išeidamas turiu kur nors 
atsirejnti.

2. Toornto Duodąs gatve nak
ties metu eina viduramžis vyras. 
Policininkas pastebi, kad jo kojos 
ginasi, tąd priėjęs mandagiai sa-

— Gal padėti tamstai pareiti 
iki namų? y,

— Puiki idėja! — linksniai at
sako praeivis.

— O kur tamstą gyveni?
— Mpųtreaiy...
3. Gydytojo bute suskamba te

lefonus. Gydytojas paima ragelį 
ir girdi: ’ \

— Pone daktare, mes čia tru
putį pąsivaišinom ir vienas iš mū
sų ątrodo bus gavęs delirium tre
mens.

— O kas jąm rodosi— baltos 
pelės ar balti drambliai? :

— Pone daktare, pilnas kamba
rys balty pelių, o balti dramb
liai veržiasi per duris,. Mes tai 
visi matome, tik jis vienas nieko 
nenąąto. Dėl to mes ir neramūs. 
Sų juo bus kas atsitikę ...

Florida ir rojus
Florida yra ištikro geresnė už 

rojų. Iš rojaus Adomas ir Ieva 
buvo išvyti už mažą prasikaltimą, 
o iš Floridos niekas nėra išve
jamas, jei tik turi atliekamų pi
nigų.

NesĮhičiuliąują
— Ar tamsta nesat susibičiu

liavusi su kaltinamuoju? — tei
sėjas klausią moterį liudininkę.

— O, ne, pone teisėjau, aš jo 
uošvė...

Jįs iš anksto taip sakė
Jauna žmonelė išmetinėja sa

vo vyrui:
— Prieš vedybas tu buvai toks 

meilus ir paslaugus, kad negalė
davau tavęs atsikratyti. Dabar gi 
tu visąi pasikeitei. Kodėl taip 
yrą?

Abu vengia
— žinai, broluži, aš į tą Kava

liauską negaliu pažiūrėti.
— Aš irgi vengiu jo.
— O kiek'tamsta esi jam sko

lingas?
Pinigas nekenkia

— Gerbiamas pone, ątsRiko ne
laimė! Jūsų dukrelė Regina pra
rijo dešimtuką- Reikią pašaukti 
daktarą, nes tai gali jąi pakenk
ti... — sako išsigandusi slaugė.

— Nebūk kvailą! Ar girdėjai, 
kad pinigas kam nors pakenktų? 
— atsiliepia užsiėmęs bąnkinin-

Einšteinas apie moteris
Garsus matematikas Einštei

nas retai kur pasirodydavo sve
čiuose. Syki, pastebėjęs ji baliu
je, vienas amerikietis laikrąšii- 
ninkas paklausė jo:

— Labai atsiprašau, pone pro
fesoriau, bet ką tamsta manai 
apie moteris?

—O, apie moteris, — atsilie
pė Einšteinas, — tamstą klausi 
apie moteris ... Leiskite man 
pagalvoti... Ach, tuo tar,>u ga
liu pasakyti, kad jos ir šokdamos 
eina atbulos...

Ądvokąto reikalas
— Kalbėk tamsta trunipąi ir 

nesąkyk nįeko kito, kąįp tik tei
sybę, visą kitą yrą advokato rei
kalas, — etisėjąs pąątębį kalti
namą jam, kuris pąsįprąšė žodžio.

Didieji sunkumai
_ ____ _ _ ___ _ Dar gimnazijos suole daug

niais yra' asmenysTrlėšo's. Pini- i kartU girdėjau mokytojų teigi- 
gai reikalingi sukūrimui moder-1 mQ> kad mūsų tautos šimtmečių 
niškos, visiems lietuviams pri-; vergovė uždėjo lietuviui sunkiai 
klausančos visuomeniniai tauti- į išdildomą dvasinį ir psichologini 

- nės nuosavybės. Gi organizatorių ■ antspaudą. Nedrąsumas, nepasi- 
pastangos Įtraukti i narius visus 1 tikėjimas, atsargumas, Įtarinėji- 
lietuvius atsiremia i kiekvieno i mai raudonu siūlu einą per mūsų 
mūsų psichologini nuosavybės j tautos kartų kartas. Iš, kitos pų- 
pradą: mes daug mieliau naudo
jamės savo Įsigytu daiktu negu 
svetimuoju.

Praėjusių 3 m. ir 8 mėnesių 
bėgy LN viduje turėjome Įvai
riausių bangavimų. Nors pats LN 
laivas plaukė Į savo tikslą, nuga
lėdamas visas kliūtis, betgi jo 
vadovybei ne retai teko dėti di
džiausias pastangas, kad nugalė
tų sutinkamus sunkumus. Visdėl- 
to, pasitikdami 500-tąji narį, mes 
galime visi džiaugtis, kad Liet. 
Namai galingai veržiasi j prieki. 
Šia proga duodame konkrečius 
faktus.

Iki š.m. liepos 9 d. i LN na
rius Įstojo 500. Dalis tautiečių 
— vieni dėl ekonominių sunku
mų, kiti dėl kitų priežasčių — 
savo Įneštus pinigus atsiėmė: 1 

: asmuo $1.000, 3 po $200 ir 13 po 
$100. Išvisp per 3 m. ir 8 mėn. 
išstojo 17 narių, atsiimdami ben
droje sumoje $2.900, taip kad 
praktiškai lapkričio 9 d. turėjo
me 483 LN narius, kurie yra Ine-

1 narys $1.200, 11 po $1.000, 
.16 po $500, 1 $400, 5 po $300, 
48 po $200 ir 401 po $100. Viso 
483 nariai yra sudėję $71.800. Du 
dalinai Įnešę po $25, LNFondo 
beprocentinė paskola $1.500. Iš

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikės, f e pečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
TeL EM. 4-271$, Toronto, Ont.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Duffer in/

Visų rūšių mechanini* automobilių 
remotetot. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatk frontmiiijoi.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. $-9130

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros {rengimai (r pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080

įsės caristinių valdininkų korup
cija ir besaikis savanaudiškumas 
neliko be įtakos mūsų vadovau
jantiems asmenims, kurie dauge
liu atvejų parodytą jiems pasiti
kėjimą žiauriai apvylė. Tuo būdu 
ir susidarė du kraštutiniai poliai. 
Kad ir mažame maste, vykdant 
LN steigimą Hamiltone, šie du 
psichologiniai veiksniai begali
niai sunkina darbą. Praktika pa
rodė, kad LN v-bos pareigūnams 
reikia vidutiniai atlikti pas tau
tieti 5-7 ėjimus, kol gaunama šim
tinė LN. Maža to, juos reikia iš
dėstyti ilgomis distancijomis, ly
giagrečiai parodant tautiečiams 
konkrečiu darbu, kad po LN 
skraiste neslypi bloga asmeniška 
valia ar visuomenės sudėtų pini
gų piktnaudojimas. O tam juk 
reikia iš v-bos narių milžiniškos 
kantrybės, valios ir kieto nusi
statymo pradėtą darbą tesėti.

Kitas ryškiai juntamas stabdis 
— mūsų asmeniškos ambicijos ir 
pavydas, kuriuos eliminuoti už 
vis sunkiausia, šis mūsų būdo 
bruožas pasireiškia netik darbo 
lėtinimu, Set dažnu atveju perei
na i griovimą. Kovojant su šiuo 
blogiu, LN v-bai riekia parodyti 
daug takto, susivaldymo ir kai- 
kuriais atvejais drąsos. LN Įsigi
jimą ypač pasunkina kiekvieno 
nario pinigų atsiėmimo laisvė. 
LN v-bai visus reikalus reikia 
taip sumaniai vesti, kad būtų pa
tenkinti visi 500 narių. Kad ir 
mažiausias v-bos veiksmas tuojau 
aidu atsiliepia didelėje LN narių 
šeimoje. •

Ateities galimybės
Nežiūrint visų supkumų ir 

kliūčių, man ypatingai malonu, 
kaip vadovaujančiam LN Įsigi
jimui nuo šio darbo pradžios, 
konstatuoti faktą, kad daugumas 
tautiečių su entuziazmu LN re-

(Atkelta iš 2 psl.)

iš pelno “Talka” 1956-58 metų 
laikotarpyje dovanojo Įvairioms 
lietuvių organizacijoms ir Įstai
goms $475,60. Per 1955-59 metų 
laikotarpi “Talka” išmokėjo in
dėlininkams iš viso $11.776,18 
palūkanų. Reiškia, šitie iš pelno 
susidarę pinigai vėl grižo lietu
viams. šiame krašte ekonominis 
stiprumas reiškia ir tautinės gru
pės stiprumą. Todėl, tautiniu po
žiūriu, yra ne vistiek kur savo 
sutaupąs laikyti.
' Paskoloms gauti -formalumai 
yra sumažinti iki minimumo.

“Talka” verčiasi ne savais ka
pitalais, bet pinigais, kurie yra 
laikomi indėliais taupytojų. To
dėl, jeigu kada nors bankelio as
menys pareikalauja kokių nors 
papildomų davinių paskolai gau
ti, tai tas rodo, kad bankelio va
dovaują asmenys yra ir turi būti 
labai atsargūs išduodami pinigus. 
Ant jų pečių guli didelė atsako
mybė dėl tvarkymo ir disponavi
mo svetimais - indėlininkų pini
gais. Paskolos turi būti išduoda
mos dideliu atsargumu ir tikrai 
tik jų reikalingiems.

“Talka” už paskolas ima 10%. 
Iš pirmo požiūrio tai atrodo augš- 
ti procentai, turint galvoj, kad 
viešieji bankai sakosi imą tik 6 
%.Apie procentus jau daug kartų 
buvo spaudoje rašyta ir aiškinta, 
kad ištikrųjų “Talkos” procentai 
yra net mažesni, negu 6. Tas yra 
todėl, kad “Talka” procentus ap
skaičiuoja tik nuo likusios grą
žintinos paskolos sumos, o ban
kai procentus atsiskaito iš karto 
ir paskolos dalies grąžinimas ne
beturi Įtakos i procentus. “Tal
koje” — grąžinant paskolą rato- 
mis — skolai mažėjant, mažėja ir 
sumokamų procentų suma ir ga
lutiname atsiskąityme — procen
tų tenka sumokėti mažiau, negu 
6. Kiekvienas, norėdamas gauti

UI1.'.U., 'j'—

paskolą, turėtų pirmiausia smul
kiai išsiaiškinti su banko parei
gūnais kiek reikės mokėti pro
centų, kiek jų išeis per tam tik
rą laiką ir t.t. ir tik tada ryžtis im
ti paskolą. Kiekvienas Įsitikins, 
kad ‘Talkoj” procentai už pasko
las nė kiek nėra didesni, negu 
viešuose bankuose, jau nekalbapt 
apie finansines bendroves.

Nesinorėtų kalbėti apie pavy
dą. Tačiau, jis pasitaiko mūsų 
mirtingame kūne. Daleiskime, 
kad užėjo kam nors poras pavy
dėti. Bet “paikai” pavydėti nėra 
prasmės, nes asmeniniai čia nie
kas nępasipelpo, o kaip sakėme, 
pelnas eina visų narių naudai.

Bent trumpai aptarėme visas 
pirmiau iškeltas priežastis sulai
kančias Įstoti nariu i “Talką”.

Tautieti, sustok skubėjęs ir pa
galvok: kodėl dar ligi šiol nesi 
“Talkos” nariu?

E. Sudikąs,
“Talkos” vald. pirm, pavad.

W. A. LĘNCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato
įstaiga

..... _
George BEN, B.A. 
advokatas-notaras 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

.. ...... 1 u.
PADAROMI 

minkšti baldai 
pagal pasakymu* ir aptraukiami teni 
labai pigia kaina. Darbas garantuotas.

Telefonas WA. 2-7981

but? ir norjte pigia kahtg per
vežti tavo baldus, kretpkitėę f^lefonu 

LE. 3-WW

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
< W * o’ /.♦

Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN,^BISSETT 
SEG&UIN

Advokatei •— Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CQ.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1801

VEDYBOS
VEDWV BIURĄ "WALDT

VELTUI

Dr. E. Zubrieuė
Dantų gydytoja

1577 BLQOR ST. WEST 
(prie Dundąs)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos:

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

Dl V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 \ 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).
.. J...■■■■■. !■»..<»■

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1Q82 BLOOR W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

OKDLISTĘS
Br. Bukpyvska-BEJNĄR, R.Q.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

n
m

m
m

m
M

m
i

11 'J■ J ' i
Akių specialistas i
L. LŲNSKY, R.O. J

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria okių nervus, kurje dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis. į

ST., Toronto
Telef. WA. 1-3924

1 1 H'l'HJJ IMJg

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje



TEVISKŽS ŽIBURIAI

Sv. Jofto Kr. parapijos žinios^
Sį trečiadienį, lapkričio 25

-- -
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veittes — keturių savaičių susi
kaupimo laikas prieš Kalėdas. Už 
poros savaičių, gruodžio 4-6 d d., 
parapijos bažnyčioje vyks prieš
kalėdinis susikaupimas, kurio me
tu bus gera proga tikintiesiems 
pasinaudoti Sakramentais. Susi
kaupimą praves parapijos kuni
gai,

— šį savaitgalį du parapijos 
kunigai, kun. P. Ažubalis ir kun. 
dr. J. Gutauskas išvyksta į Mont
real! dalyvauti KLB Krašto Tary
bos suvažiavime. Bažnyčioje sek
madienį talkininkaus vienas sve
čias kunigas. Pamokslai — kun. 
B. Pacevičiaus. - -

— Iškilmingai praejb Kariuo
menės šventės pamaldos, kūr.-sa- 
vanorių vėliavos pašventinimas ir 
susikaupimas prie paminklo lais
vės didvyrių. Gražiai pamaldų 
metu pasirodė parapijos choras, 
vadovaujamas muz. SCI Gailevi- 
čiaus, sugiedodamas porą naujų 
giesmių iš naujai rengiamo gies
mių repertuaro.

— Kariuomenės šventės pamal
dų metu bažnyčioje dalyvavo On
tario prov. kasyklų pramonės mi- 
nistėris-James Maloney. Po pa
maldų svečias padarė vizitą klebo
nijoje.

— Tikintieji pageidauja, kad 
prie Aušros Vartų Marijos alto
riaus bent sekmadieniais pamal
dų metu degtų žvakės. Mintis yra 
sveikintina: daugelį tikinčiųjų, 
ypač motinų, dažnai matyti besi
meldžiančių prie Dangiškosios 
Motinos altoriaus, šiai gražiai ti
kinčiųjų iniciatyvai pritarti prie 
Marijos altoriaus įtaisyta aukų 
dėžutė, kad iš pačių tikinčiųjų au
kų įgytos žvakės būtų įžiebiamos 
Marijos garbei. Iš tos pačios au
kų dėžutės bus perkamos gėlės ir 

' nuolatiniam altorių puošimui.
— Šią savaitę lankomi tikintie

ji šiose gatvėse: Gold. Silver, 
Saurroren, Neepawa, Grenadier 
Rd., Constance, Geoffrey ir West
minster. Telefonu susitarus ir 
toliau bus lankomos lietuvių šei
mos-gyvenančios Yonge, Law
rence ir Willowdale rajonuose.

— Pirmųjų penktadienių pro
gomis parapijos kunigai lanko li
gonius namuose, išklausydami iš
pažinties ir atnešdami šv. Komu
niją. Ligoniai, pageidaują dvasi
nio patarnavimo, prašomi praneš
ti klebonijoje.

Naujų Metų sutikimų šiemet 
Toronte nemažai girdėti. Kaip 
kasmet, pirmiausia bus abiejų pa
rapijų salėse, ‘Tėvynės prisimini
mai” šiemet rengia “Prince Geor
ge” viešbučio didžiojoje salėje, 
studentai žada suruošti atskirą 
sutikimą, tik dar nėra apsirinkę 
salės, Lietuvių Namuose sutikimą 
ruošia Liet. Tautinės Sąjungos 
skyrius.

Dviejų torontiečių kompozito
rių — Muray Adaskin ir John 
Weinzweig — kūriniai buvo iš
pildyti Hartford, Conn., kanadie
čių kompozitorių festivalyje, di
riguojant prof. Vyt. Marijošiui. 
Grįžęs iš festivalio, prof. Wein
zweig parašė “Tėviškės Žibu
riams” laišką, kuriame prof. Ma
rijošiui reiškia padėką už didelius 
nuopelnus kanadiečių muzikų kū
rinių pasiseyimui festivalyje?

čios t 
bus, šį 
dar bus laikomos parapijos sjflė- 
je šiomis valandomis: 8, 9, life U 
ir 11.45. Šiokiadieniais Mi&as 
laikomos muzikos studijoje.

— Praėjusį sekmadienį Kariuo
menės šventės proga, Mišių metu 

bais, raštu ir žodžiu- kovoję už

menės 
buvo prisiminti viri ginklu, dar-

tautą bei Lietuvos nepriklauso
mybę.

— Parapijos choras praėjusį 
sekmadienį buvo išvykęs į Ročes- 
terį, N.Ys, ir giedojo lietuvių šv. 
Jurgio parapijoje. Savo mielajam 
chorui nuoširdžiai dėkojame už 
gražų parapijos ir mūsų kolonijos 
reprezentavimą. Be to, chorų glo
bėjos šv. Cecilijos šventės proga 
visus choro dalyvius ir choro va
dovą sol. V. Verikaitį nuošridžiaįi’ 
šiai sveikiname bei visiems reiš
kiame giliausią padėką.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetines pamokas lankančių vai
kučių tėveliams pranešame, kad 
po pamokų vaikučiai iš kavinės 
pasiimam! 11.35 vai. Labai pra- 

‘ punktualiais.
ikmadienis yra pirmas

Šį šeštadienį, lapkričio 28 dienų 7,30 v.v. 
Prisikėlimo auditorijoje

Priešadventiniai šokiai ^taukią balius
■ ' 'GKOS PUIKUS J1MONIV ORKESTRAS.

” VEIKS PILNAS BUFETAS. 5 LAIMINGA LOTERIJA.

3 geriausios kaukės bus premijuojamos.
Ateikime ir paremkime mūsų lietuvišką sportuojantį jaunimą. P.P.S.K. Aušra

PREMJERA “ŽVAKIDĖ” TORONTE

MONTREAL, Owe
ventas. Tai yra rimties ir susi- Mon 
kaupimo metas besiruošiant šv. rėal: 
Kalėdoms. kra:

Solistė LIONĖ JUODYTE-Mathews, 
palydint Rūtos chorui, diriguojant 
Algirdui Kačanauskui, yra įdaina
vusi eilę lietuviškų dainų Hi-Fide- 
lity ir Stereo plokštelėje — “Dainos 
iš Lietuvos”. Galima gauti Toronte 
pas V. Aušrotą šv. Jono Kr. para
pijos kioske, pas J. R. Simanavičių, 
132 Havelock St, J. V. Margis 
Drug Store, 408 Roncesvalles Avė., 
W. Koppel prekyboje, 609 Yonge 
SU, St. Prakapą, 18 Brookside Ave., 
J. Beržinsko “The Times” krautu
vėje, 1212 Dundas St. W.
Kaina Kanadoje $6. Stereo $6.50 

< albumas.

šome būti punktualiais.
— Šis se

Advente. Nors šiame krašte Ad
vento laikas nebėra labai griežtai 
užlaikomas, kviečiame.visus tikin
čiuosius prisiminti lietuviškas 
tradicijas ir Advento laike susi
laikyti nuo pasilinksminimų ren
gimo ir juose dalyvavimo.

Vietoj šokių, kuriuos jaunimas 
mūsų parapijoje rengia kiekvie
ną sekmadienį, Advento laike bus 
atliekama meninė ir kultūrinė 
programa. Šį sekmadienį jauni
mas specialios programos neturi, 
nes mūsų salėje bus viešas vaidi
nimas. . -

— Adventinis ssuikaupimas 
šiais metais bus trumpesnis — tik
4 dienų, ir pamokslai bus sakomi 
gruodžio 17-20 d.d. Susikaupimą 
pravesti maloniai sutiko Hamilto
no liet, parapijos klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas.

— Jei nenumatytos priežastys 
nesutrukdys, Kalėdų proga mūsų 
parapiją aplankys buvęs klebonas 
T. Bernardinas, kuris šiuo metu 
mokytojauja pranciškonų gimna
zijoje Kennebunkporte, Me., 

• — Kitą savaitę lankysime pa
rapijiečius šiose gatvėse: Indian 
Rd., Indian Rd. Cres., Indian Val
ley ir Rusholme Pk. Cres.

— Naujų Metų sutikimą Prisi
kėlimo par* salėje ir šiais metais 
rengs Prisikėlimo par. komitetas. 
Visos vietos, kurių bus tik 400, 
bus rezervuotos, bilietai bus pra
dedami pardavinėti gruodžio mė
nesio pradžioje.

— Dešimtmečio LAS veiklai 
Kanadoje atžymėti šį sekmadieni 
10 vai. laikomos šv. Mišios už gy
vus ir mirusius narius, už Lietuvą 
bei jos išblaškytus vaikus: Sukak
ties proga LAS širdingai sveiki
name.

■— Visus maloniai kviečiame šį 
šeštadienį atsilankyti į mūsų par. 
salę, kurioje “Aušra” rengia pas
kutini prieš Adventą pasilinksmi
nimą ir kaukių balių. Jūsų auko
mis bus paremtas klubo veikimas.

Jaunesiųjų at-kų berniukų su
sirinkimas* bus šį sekmadienį 4 
vai. p.p. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje.

Moksl. at-kų gimnazistų susi
rinkimas šaukiamas sekmadienį
5 vai. p.p. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje.

Imigracinis suvažiavimas
Lapkričio 24-25. d.d. Park Pla

za Hotel, 4 Avenue Rd., įvyksta 
katalikų imigracinių įstaigų Ka
nadoje suvažiavimas, šaukiamas 
ryšium su tremtinių metų prog
rama. Visa eilė žymių pareigūnų 
skaitys; paskaitas apie imigraci
ją, šeimų sujungimą, katalikų įs
taigų darbą. Pradžia 9 vai. Em
press Room. ' /

Bloor Collegiate institute meti
nėse iškilmėse pereitą penktadie
nį buvo išdalintos 28 stipendijos 
bei premijos, išviso $21.470. Do
vanas gavusių tarpe buvo ir lietu
vaitė Gražina Skii _ 
sarį mokyklą baigusi

Šį sekmadienį, lapkričio 29 d., 6 vai. vak. 
Toronto Dramos Sa^būrįst ' Prisi
kėlimo parapijos salėje stato A. Škėmės 

• ■ • K f ■ ' i . „ f • \ f ’
veikalą "Žvakidė^. 1

Maloniai kviečiame visus Toronto ir apylinkių lietuvius atsilankyti, tuo labiau, kad aktorių 
sąstate dalyvauja ir profesionalai, > ; “Sietynas”.

Šį penktadienį, lapkričio 27 d.,
8 vai. v. šv. Jono Kr. parapijos salėje,

♦ 7 -

publikai pageidaujant vėl bus rodomi

LIETUVIŲ KALBOJE FILMAI:

Skenduolis - komedija,
Urugvajaus lietuviai lanko Lietuvą

(Vilnius - Kaunas - Šiauliai- Klaipėda)

Žydėk jaunyste
SPALVOTA — jaunimo šventė Trakuose ir Vilniuje.

KLB Toronto apylinkės III 
Tarybos išrinktųjų narių ir To
ronto liet, organizacijų atstovų 

žiniai!
Pranešame, kad 1959 m. gruo

džio 6 d., 4 vai. p.p. šaukiamas 
naujai, išrinktos III Toronto apy
linkės tarybos I sesijos susirinki
mas sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas, /
3. Praeito Tarybos susirinkimo 

protokolo skaitymas,
4. Komisijų rinkimai,
5. Pranešimai:

a. Valdybos pirmininko,
b. Kultūros Fondo įgaliot.,
c. Šalpos Fondo apyl. k-to, 
e. Revizijos komisijos;

6. Diskusijos dėl pranešimų;
7. Apylinkės valdybos ir revizi

jos komisijos rinkimai. ...
8. Ateinančių metų sąmatos 

svarstymas ir priėmimas.
9. Pranešimai iš KLB Krašto 

Tarybos suvažiavimo.
į 10. Klausimai ir sumanymai,

11. Uždarymas.
Išrinktieji nariai į KLB Toron

to apylinkės III Tarybą ir Toron
to organizacijų nauji ir seni at
stovai prašomi skaitlingai daly
vauti. Apylinkės valdyba.

Yra laiškas iš Lietuvos Paliu
liui Jonui, siųstas į 962 Bloor St. 
W. Rašo Baniūnas Juozas iš Va
balninko. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

Atlieku visokius 
-elektros darbus

prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavimaš

i ” : Veltui.
Lieenzijuotas elektromonteris

J. Naceyičius
Tel. LE. 4-6075

“Dainos” grupės susirinkimas 
Įvyks lapkričio 29 d., 3 vai. p.p. 
pas narę Kundrotienę — 226 
Shaw St., tel. LE. 6-0670. Visos 
prašomos sunešti fantus bazar ui.

Valdyba.
T. “Šatrijos” tunto skautėms
Lapkričio 29 d., 3 vai. p.p. T, 

Lietuvių Namuose vakarinėj salėj 
įvyks tunto sueiga paminėti LSS 
41-rius metuš. Skautės dalyvauja 
uniformuotos. Prašomi atsilanky
ti tėveliai ir visuomenė.

Tuntininkė.
Taupa Investment Co. Ltd. ruo

šia paskaitą tema — Bendrovės 
ir jų įtaka ekonominiam gyveni
me— skaitys J. Vailokaitis.

Lietuviška radijo programa 
‘Tėvynės prisiminimai” kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 vai. iki 2 vai. 
p.p. duodama iš stoties WHLD, 
Buffalo, Niagara Falls, N.Y. Ban

ga 1270._________________

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3 •A savaites.

Janiqiie Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St W., Toronto 
t TeL EM. 4-4025
Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, ŽEdmonton, Buffa
lo ir kt

rgailaitė, pava- 
iguri ir dabar 

studijuojanti tor, un-te kalbas.
LIETUVIŠKIEMS 1 
PARENGIMAMS

kiekviena proga išrūpins gėrimų 
I leidimus ir tais reikalais taip patreikalais taip pat 
Kalėdų sezono metu duos betko- 
kią asmenišką pagalbą.

J. R. Simanavičius. 
Tel. LE. 4-1274

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS ŽIEMAI, 
todėl nedelsiant užsukite į • ”*

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

Sav. VL. TARVYDAS

Nauju stabdžiu' 
įdėjimas tik $18.00 darbas* Lie^s,pigiau ne‘ 
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.

Kanados Liet. Studentų 
Sąjungos Centro Valdyba 

buvo išrinkta korespondenciniu 
būdu. Pernai valdyba buvo iš 
montrealiečių su vienu torontie- 
čiu' šiemet yra priešingai — val
dyboje tėra vienas montrealietis, 
o kiti torontiečiai. Ją sudaro: 
pirm. Romas Sinkus, vicepirm. 
Gytis Vazalinskas (montrealietis), 
iždin. Aldona Pundziūtė, sekr. 
Gražina Girdauskaitė, nariai — 
Kęstutis Dainora ir Aldona Šapo
kai tė.

REIKALINGA MOTERIS prie dvynu- 
kų 3 metų amžiaus, ateinanti arba duo
damas kambarys. Tel. RO. 2-0761.

Išnuomojami 2 gražūs kambariai su 
baldais, plyta ir šaldytuvu. Annette- 
Runnymede rajone. Tel. RO. 9-2181.

KLB Kr, Tarybos suvažiavimas 
Jtyontrealyje žada uždėti mont- 

iečiams nemažų pareigų — 
rašto Valdybos ir kitų centrinių 

organų sudarymą. Nepaslaptis, 
kad ir vietos suvažiavimui parin
kimas priklausė nuo šios perspek
tyvos. Kadangi iš apie 45-50 Kr. 
Tarybos suvažiavime dalyvaujan
čių atstovų (apylinkių pirminin
kai ir buvusi Krašto Valdyba turi 
atstovų teises) tik apie dešimtuką 
sudaro Montrealis ir Otava, tai 
ir tokiems suvažiavimams papras
tai buvo parenkamos labiau cent
rinės vietovės.

Keletą praeitų metų Montrealis 
buvo užsiėmęs tik vietiniais sa
vais reikalėliais ir nejautė atsa
komybės už platesnius organizaci
nius lietuvių reikalus. Gal dėlto 
net ir vietiniu požiūriu palengva 
organizacijos apsnūdo, aktyvu
mas sumažėjo, o jo vietoje įsigalė
jo abuojumas organizacinei veik
lai ir apsiribojimas daugiau as
meniniais reikalais.

Reikia tikėlis, kad Krašto Ta
rybos suvažiavimas ir nauji už
daviniai sujudins Montrealio or
ganizacijas ir visuomeniniai gal
vojančius žmones. Kadangi Kr. 
Tarybos posėdžiai bus vieši, tai 
būtų labai geistina, kad kuo di
desnis skaičius Montrealio visuo
menės į juos atsilankytų:

Kas nemėgsta posėdžiauti, tas 
neabejotinai ras sau malonumo 
atsilankyti į KLB seimelio šeš- 
adienio vakare ruošiamą pobūvį, 
kuriame dalyvaus visos Kanados 
lietuviu atstovai.

Visokiu atveju šis Kr. Tarybos 
suvažiavimas Montrealiui yra ne
eilinis ir reikia montrealiečiams 
pasiruošti tinkamai kaip suvažia
vimui, taip ir numatomoms nau
joms pareigoms. Pr. R.

Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimas Montrealyje šiemet tu
rėjo įvykti lapkričio 29 d., bet dėl 
KLB Krašto Tarybos sesijos nu-

Kun. Ant. Banga, kuris gydosi 
ligoninėje, Vokietijoje, nuošir
džiai dėkoja montrealiečiams, ku
rie jį taip gausiai parėmė. Aukas! 
surinko ir persiuntė D. Staškevi- 
čienė.

AV sporto klubas “Tauras” lie
ka dideliai dėkingas sol. V. Veri- 
kaičiui, kuris lydimas akomponia- 
toriaus atvyko iš Toronto ir atli
ko programą “Tauro” šokių vaka
re lapkri. 21 d. AV parapijos sa
lėje. Sol. Verikaičio dainavimas 
publikai, kurios buvo apie 70, la
bai patiko, šokių vakaras pra
ėjo labai gražioje nuotaikoje, da
lyvavo nemažas skaičius akade
minio jaunimo. Gaila, kad vaka
ras nebuvo pradėtas reklamuoti 
iš anksto, montrealiečiams pla
čiau nebuvo žinomas ir rezultate 
“Taurui” atnešė ne pelną, bet 
nuostolį. <

K. Liet. Kat. Moterų D-jos sky
riaus narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d,/tuojau po 11 vai. 
pamaldų AV parapijos salėj. Įdo
mią paskaitą plačiai publikai 
prieš susirinkimą skaitys žinomas 
nervų specialistas dr. Andriukai
tis. Draugija taip pat ruošia ad
ventinį susikaupimą AV bažny
čioje, gruodžio 9-12 d.d., kurį 
vesti pakviestas žinomas kalbėto
jas. Montrealio lietuvės kviečia
mos šiame adventiniame susikau
pime dalyvauti. J. P.

I MONTREALIO LIET.
SEIMELĮ KANDIDATŲ 
SĄRAŠAS 
1. Ambrasas Kazys, gim. 1904 

m., darbininkas; 2. Adomaitis Jo
nas, 1902, darbininkas; 3. Adamo- 

i nis Jonas, 1913; darbininkas; 4. 
Andriuškevičius Kostas, 1910, 
darbininkas; Balzaras Leonas, 
1903, darbininkas; 6. Buja-Bijū- 
nas Bronius, 1924, tarnautojas; j keltas i gruodžio 6 d. Minėjimas 
7. Barauskas Vytautas, 1913, tar- i įvyks D’Arcy McGee salėje, 220 
nautojas; 8. Barauskas Stasys, ‘ Pine Avė., 3.30 vai. p.p. Pradžia

_ ,___ z z v Paskaitą skaityti pakviestas dr.
10. Kudžma Augustinas, statybi- H. Nagys.'Meninėje programoje 
ninkas; 11. Lapinas Zigmas, 1925, dalyvauja: sol. J. Paulįūtė, skautų 
braižytojas; 12. Mylė Augustas, vyčių tautinių šokių grupė, vadov. 
1921, darbininkas; 13. Mališka Jo- G. Vazalinsko. ir tikimės, kad ga
nąs, 1914, profesionalas; Norke-! lės dalyvauti ir Aušros Vartų pa- 
liūnas Albertas, 1925, draudimo: rap. choras, vadov. p. Ąmbrozai- 
agentas; 15. Paukštaitis Pranas, I čio.
1910, darbininkas; Petrulis Jo-: Įėjimas i minėjimą — laisva 
nas,. 1915, statybininkas; Pelec- auka. Jaunimui iki 16 metų ir 
kas Petras, 1923, elektrikas; 18. studentijai Įėjimas nemokamas^ 
Pusarauskas Alfredas, 1932, in
žinierius; 19. Pužauskas Vaclo
vas, 1908, darbininkas; 20. Sima- 
niūkštis Ričardas, 1912, mecha
nikas; 21, Šiaučiulis Juozas. 1915. 
darbininkas; 22. žižys Vaclovas.
1923, draud. agentas.

- - Rinkimų.komisija.
PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVI
MAS: VĖLIAU BUS BRANGIAU 
Dupleksas 10 metų, Ahuntsic 10603 

Tolhurst St. 24 atskiri kambariai, vi
sai atskiras. Centfalinis šildymas. At
skiras garažas, žemės du sklypai. Kai
na $17.000. Grynais $7.000.

Dupleksas 8 metų, 5755 Rosemount 
Blvd. 24 atskiri kambariai. Pusiau at
skiras. Atskiras garažas. Pusantro skly
po žemės. Kaina $17.000. Grynais 
$7.000.

Dupleksas 5 metų, Drake St. prie 
Jolicoeur-Cote St. Paul. 4%-5 kamba
riai. Šildymas I-me augšte. Kaina 
$19.500. Grynais $7.000.

Dupleksas 4 metų, Rosemount-Char
lemagne St. prie Masson, 44 atskiri di
deli kambariai. Šildymas I-me augšte. 
Kaina $18.000. Grynais $7.000.

Lachinėje 12 butu po 4 atskirus 
kambarius, nuomininkų apšildomi. Vi
so pajamų $10.596. Kaina $72.000 Gry
nais $20.000. ' '

St. Michel, 8 butai po 4 atskirus 
kambarius, nuomininkų apšildomi. Vi
so pajamų $6.192. Kaina $38.000. Gry
nais $12.000.

P. ADAMONIS, 
District Estate Brokers,
VI. 2-8501, RA. 2-2472.

Išnuomojamas frontinis kambarys II į 1906, darbininkas; 9. Ivaškevi-' punktualiai. 
^%^k^eTeL1ROVU»0.246 eius Kostas, 1897, tarnautojas; Paskaitą ska

Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte, galima naudotis virtuve. Tel. 
LE. 6-8835.
Išnuomojami 2 kambariai II augšte su 
TV antena, yra garažas, gali būti su 
vaikais. Tel. LE. 14866.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldu. 254 Glenlake Avė. 
Tel. RO. 64628. ■ — -

REIKALINGA
“PARAMOS” LIETUVIŲ 

KREDITO KOOPERATYVUI 
TORONTE

Kariuomenės šventei ruošti 
komitetas.

tarnautojas-ja
nepilnam laikui, mokąs-anti 

rašyti mašinėle ir anglų kalbą.

Prašymus įteikti raštu valdybai
1129 Dundas St. W., 

Toronto, Ont.

Ar norite išmokti 
dirbti su I.B.M 

mašinomis?
Dieniniai ir vakariniai kursai dirb
ti su “punch card” mašinomis. In
formacijų teiraukitės rašydami, pa
skambindami ar užeidami pas mus.

FICH’S INSTITUTE 
OF DATA PROCESSING

774V2 Yonge St. WA. 2-0881

pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realį, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
JO DEWSON ST. TEL. LE.4-1403. 

TORONTO

Sąžiningai atliks visus mašinos 
pataisymo darbus. Garantuotas

TEL. DARBE: WA. 1-9541.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rfiživ anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. S-0527

V isuomenes žiniai
Lietuvos Kariuomenės šventės 

minėjimo dieną. XII. 6., per 11 
vai. šv. Mišias, kurios atnašau
jamos žuvusioms prisiminti, 
Montrealio Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje esanti paminklinė 
'.enta žuvusiems už Lietuvos lais
vę bus papuošta gėlėmis. Sese, 
brolau, jei turėsi noro prisiminti 
ir pagerbti savo žuvusį tėvą-mo- 
tiną, brolį-seserį, draugą ar pa
žįstamą, atneški prieš pamaldas 
prie paminklinės lentos, kad ir 
kuklią gėlių puokštę. Su dėkingu
mu ji bus ten budinčio kūrėjo-sa- 
vanorio priimta ir padėta tinka
moje vietoje.

Kariuomenės šventei ruošti 
komitetas.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W.

D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
F. Yasutis
A. Markevičius
A. Budriunas
P. Adamonis 
P. Baltuonis 
Pr. Rudinskas

Šekit musu skalbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “Tž’\ “La Press”.

VI. 2-8501
LA. 2-išS 
CR. 9-9793 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU.1-2957

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Blour St W Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

•S

IS

■s REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

INDIAN ROAD. 85-6.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 virtuvės 
ir 2 modemiškos vonios. Vandeniu alyva šildomas. Garažas. Viso kaina 
$19.500.

EGLINTON . OAKWOOD. $42300. Naujas triplcksas. 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su pečiais ir šaldytuvais. $15.000 įmokėti.

IŠDALINIMAS 1000-ties
J 17 akmenėlių LAIKRODŽIŲ

Kiekvienas skaitytojas, kuris išspręs teisingai žemiau spausdinamą uždavinį, gaus 
pirmos rūšies šveicarišką 17, akmenėlių vyriška arba moterišką rankinį laikrodėlį 
ypatingai žertia kaina $1OVpltos 96c pašto išlaidoms).
Laikrodžiai bus išsiųsti C.O.D. ir'yra metams garantuoti. Jei gavę nebūtumėt pa
tenkinti, grąžinkite dešimties dienų bėgyje ir bus pilnai sugrąžinti rinitai.

PROBLEMA: įrašykite skaitlines 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9 į tuščius 
langelius taip, kad sudedant horizontaliai vertikaliai ir įstrižai 
gautųsi pilnai 15
Siųskite šio uždavinio išsprendimą karta sa savo tikra adresą 
(prašome rašyti didžiosiomis raidėmis) šiuo adresu: 
CORDON’S UNITED, 475 Barrington SU Halifax, N.S.
Prašome pažymėti x, kurį laikrodį ar laikrodžius jūs pasirenkate.

NAUJI TRIPLEKSAI
$9-10.60$ įmokėti. legalūs 3-jų butų pastatai su balkonais. Butai 
kambarius, moderniškai įrengti. Pilnas rūsys, galima įrengti 
kambarius arba naudoti kitiems patogumams. Vandeniu alwa 
Turi didelius sklypus daržui arba garažams, privatūs iva>iarimai. Gra
žioj vietai prie Humber unės. Prašoma kaina $35.000. Dėl kitų tafor* 
nacijų skambinkite A GARBENIUI

Užsakymai priimami ir paštu.


