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Etnografinės sienos
Lietuvos Nepiklausomybės Aktas paskelbė atstatomą ne se

nąją istorinę Lietuvą, bet etnografinėse sienose, t.y. lietuvių tau
tos gyvenamose žemėse. Tai buvo ne koks romantiškas svaičio
jimas, bet realus ir gyvenamosios epochos dvasiai atitinkantis už
simojimas. Deja, ir tas kuklus užsimojimas naujosios Lietuvos 
valstybės kūrėjams nevisai tepasisekė. Didelė dalis lietuviškų- 
rytinių žemių buvo pagrobtos lenkų, net su pačia sostine. Nepa
sisekė pasiekti etnografinių sienų ir vakaruose. Dėka Klaipėdos 
krašto sukilimo 1923 m. buvo pasiekta Nemuno sienos, tačiau 
dar už jo dideli plotai lietuviškų žemių ir toliau liko vokiškųjų 
Rytprūsių sudėty.

O Mažoji Lietuvą,^sritis maždaug iki Priegliaus upės, juk 
r.uo amžių buvęs lietūvių gyvenamas kraštas, apvokietėjęs, tiesa, 
bet tik 19-20 amžių sąvartoje. Vokiečiai čia yra atėjūnai. Kadai
se jie buvo čia tik ponai - dvarininkai ar administracijos pareigū
nai. Ir tik nuo 18 amž. antrojo ketvirčio atsirado jų ir maro iš
tuštintuose kaimuose. Bet nebuvo jų daug ir jie negalėjo paveikti 
krašto charakterio. Jis liko ir toliau lietuviškas. Didžioji dalis 
jo lietuviškųjų bruožų ir iki dabar tebėra, net ir tose apylinkėse, 
kur kalbiniu požiūriu daugumas gyventojų jau nebegalėjome 
laikyti lietuviais. Šiandien ten Dievas žino kokia maišatis. Bet 
mes galime prisiminti prieškarinę padėtį. Keliaudami per kraštą 
kiekviename žingsny užtikdavome lietuviškus vietovardžius, lie
tuviškas žmonių pavardes, lietuviškos statybos kaimų trobesius ir 
visas charakteris to krašto buvo kitoks negu kur nors kitur Vo
kietijoje, nors tose vietovėse lietuviškai žmonės ir nebekalbėjo.

Jau niekas mums šiandien neįrodys, kad Mažoji Lietuva et
nografiškai nepriklausytų lietuviškajam masyvui. Argi ji jau 
nebelietuviška vien dėlto, kad bismarkinio, o paskiau nacionalso
cialistinio reicho žandaras privertė lietuvį išmokti vokiškai ir 
pamiršti arba nebenaudoti savo tėvų lietuviškosios kalbos? Ne 
vien kalba apsprendžia žmogaus tautybę bei krašto etninį cha
rakterį. Yra tautų, kurios savąją kalbą jau visiškai yra pamiršu- 
sios, tačiau sunku rasti už jas tautiškai sąmoningesnių. Tad ir 
veržimasis į Mažąją Lietuvą bei, kad ir negausių, jos susipratusių 
ir apsisprendusių sūnų kova nėra neprasminga ar nepateisinama, 
nėra ir beviltiška. Buvo laikai, kada ir kaikurios Didžiosios Lie
tuvos sritys nebuvo tautiškai sąmoningos. Argi nebuvo tada tei
sėtos'pastangos tas sritis apšviesti lietuviška šviesa? Tas pats ir 
Mažojoje Lietuvoje. Juk lietuviškojo žodžio aidas tarytum dar 
tebeaidi jos iaufcuose; -Dar taip neseniai ten skambėjo lieto&iska

- daina, lietuviškai maldą kūdikis kalbėjo. Argi negali, argi nepri
valo tai grįžti? Argi gali būti leidžiama nutilti ten, kur lietuviškas 
žodis dar tebeskamba? Lietuvių tauta turi teisės gyventi, lietuvis 
turi teisės išlikti lietuviu, vaikai ar vaikaičiai turi teisės numesti 
prievarta primestą svetimą apdarą, lietuvis turi teisės susigrąžin
ti visas savo lietuviškąsias žymes.

f»į

Žvejų žiemos uostas Klaipėdoje

Žinios iš Vilniaus
Suvalkų trikampio ir tremties amžiaus) 

lietuvių dėtos pastangos net pa- I Tačiau 
čiame Vatikane (pereitais me
tais buvo įteiktas Suvalkų tri
kampio lietuvių platus memo
randumas, o taip pat vysk. V. 
Podolskis kalbėjosi su J. Em. 
kardinolu’Višinskiu); paskirti lie 
tuvį kunigą į lietuvišką Punsko 
parapiją, baigėsi lietuvių laimė
jimu: nuo Naujų Metų į ją pa
skirtas Vilniaus lietuvių Vvtau- 
to Didžiojo gimnazijos auklėtinis 
(įšventintas į kunigus lenkų oku 
pacijos metu, dabar apie 45 m.

kun. Šuminskas.
Suvalkų trikampio ir 

' bendrai Lenkijos lietuvių vargai 
tuo nesibaigė. Štai sausio 2 d. laiš 
ke rašoma: “aš ir mano vyras 
esame lietuviai ir gyvename 
Punske. Bet gyvenimas eina la- 

• bri . i „ 1. L..   
evakuoti Į Lietuvą iš kur nese
niai grįžome į savo tėviškę. Sa
vo 5 ha žemės radau tuščius. Na
mus iškėlė ir nežinia kur išga
beno. Nežinome kaip pradėti gy
venti ir kuo apsirengti, kuo 4 
vaikus valgydinti ir juos apreng
ti. Brolim lietuviai, jeiru galite.

Į Gimnazijos direktorius M. 
Šikšnys (matematikos vadovėlių 
autorius ir dramaturgas. K.B.) 
toks pat tiesus, liesas, toks pats 
greitas ir toks pat -giedras, kaip 
lenkų okupacijos laikais, nežiū
rint gražaus 83 m. amžiaus.

yoti- buvome,. Be..,-Untulis^,Istypų kalbos „ir
istorijos buv. mokytojas dažnai 
sirguliuoja. Gyvena iš pensijos. 
Vienintelis lietuviškos vaistinės 
savininkas lenkų laikais Vilniu
je — Narbutas dirba savo profe
sijoje Gedimino g-vės vaistinėje, 
netoli Lukiškių aikštės.

Iš. pvvųiu tarpo pasitraukė

KAS NAUJO KANADOJE?
Bedarbių skaičius gruodžio 26 

d. pasiekė 698.153. Jis tebekyla ir, 
manoma, kils iki kovo mėn. Tai 
didžiausias skaičius nuo 1930 m. 
depresijos. 1955m. kovo |iėn. be
darbių skaičius pasiekė 632.914, 
1957 m. lapkričio mėn. — 352.000. 
Darbo min. Starr paaiškino par
lamentui, kad pagal naujus po
tvarkius gruodžio mėn. į bedar
bių apdraudą liko Įjungti žvejai, 
sušvelnintos taisyklės ištekėju
sioms moterims, be to, papildo
moji apdrauda pradėta mokėti 
vienu mėn. anksčiau, t.y. nuo 
gruodžio 1 d. vietoj sausio 1 d.

nuomone, esą reikėtų siųsti eks
pediciją ir bandyti surasti salų; 
tada esą Kanada galėtų paskelbti 
jas savo teritorija.

Sovietai irgi veržiasi į šiaurės 
polių ir jau priartėjo 130 mylių 
nuo Kanados arktikos salų. Ka
nada savo krašto ribomis laiko 
Yukeno sienų pratęsimą į vaka
rus ir Ellesmere — į rytus, ku
rios susikerta šiaurės poliuje. 
Ikišiol betgi nevisos salos šiame 
plote yra atrastos. Dar prieš 2 
metus laivas “Labrador” atrado 
keletą salelių Fox baseine, ku
rios ikišiol buvo nežinomos.

Savaitės įvykiai
Saugumas, paremtas karine ir ūkine jėga, yra JAV politikos pa

gundas, pareiškė JAV prezidentas Eisenhoweris savo kalooj kon- 
gieso nariams. Jis išdėstė aitimosioš politikos-gaires, pagal Kurias 
Kongresas bus prašomas priimti atitinkamus įstatymus. Pasak 
piezidento, krašto saugumui sustiprinti reikia: perorganizuoti ka
ri..ę vadovybę didesnės vienybės pagrindu, pagreitinti gynybos 
nt-i-ų vykdymą ,ypač tolimųjų raketų tobulinimą, pertvarkyti 
i«aaro linijų sistemą, sustiprinti strateginę aviaciją, kuri yra vi- 
aua pasiruošusi smogti užpuolikui, išplėsti savitarpės pagalbos 

programą ir prekybas su užsie- ------------------------------- ■
mo Kraštais, sKirti vieną bilijoną 
dol. techniniams mokslams ket- 
verių metų laiKotrpyje, bendra
darbiauti su Sov .Sąjunga moks
linio pobūdžio išradimuose, kurie 
tarnauja taikai. Prezidentas taip į 

gi pasisakė už tolimesnes pastan- j 
gas atstatyti pasaulio taikai.

Sovietų ofensyva
Vos JAV prezidento kalba pa

siekė laikraščių puslapius, sovie
tai paleido naują seriją diploma
tinių’ laiškų, skirtų vakariečių i 
vyriausybėms. Ir vėl Bulganinas 
siūlo vyriausybių galvų konfe
renciją Ženevoje už 2-3 mėn. Jo
je esą turėtų dalyvauti Š. Atlan
to ir Varšuvos S-gos kraštų vy
riausybių galvos, be to, šeši ne
utralūs kraštai: Indija, Afganis
tanas, Austrija, Egiptas, Švedija 
ir Jugoslavija. Ta konferencija 
turėtų svarstyti: atominių ir van 
denilinių bombų bandymų su
stabdymą bent 2 ar 3 metams, 
neatominės srities įvedimą centr. 
Europoj, kuri apimtų 500 mylių 
abiejose pusėse, kontrolės įvedi
mą pagrindiniuose susisiekimo 
punktuose ir pan. Britų premje
ras šiam smijdniM yTa "palamkūs, 
ypač Rytų - Vakarų nepuolimo 
sutarčiai ir neatominės srities 
įvedimui. Oficialaus atsakymo 
vakariečiai dar nėr adavę nė į |

ti daugiau žalos nei naulos. Prez. 
Eisenhoweris šias mintis išdėstė 
savo laiške Bulganinui ir pareiš
kė esąs pasiruošęs minėtum są
lygom kalbėti.

Savo “taikos” efensyvą sovie
tai remia paskelbimu, esą jie pa
leidžia aisargon 393.000 karių, jų 
skaičiuje 58.000 iš R. Vokietijos v 
ir Vengrijos. Tai beigi tik lašas 
jūroj palyginus su 4 milijonų ak
tyvios tarnybos Sov. armija.

Prieš diktatūrą
Gen. Perez Jimenez, įsitvirti

nęs Venezuelos valdžioj, prave
dė rinkimus Į prezidentus būda
mas kandidatu pats vienas ir, ži
noma, juos laimėjo. Tai paaštri
no ir taip jau nepalankias krašto 
nuotaikas. Dalis kariuomenės bu
vo sukilusi, nors ir nesėkmingai, 
sostinėj Caracas įvyko visa eilė 
demonstracijų, reikalaujančių 
laisvės. Vyriausvbės policija su
ėmė daugybę žmonių, jų tarpe 
5 kunigus. “La Religion” dien
raščio redaktorius buvo suimtas 
už tai, kad atsisakė paskelbti 
straipsni, smerkiantį sukilimą. 
Krįkšč. deinekrątų vadas dr. R.

-' C a ki er a"
nunciatūroje. Tai įtempė vyriau
sybės santykius su Bažnyčia. Po 

’ pasitarimų tarp Caracas arkivys
kupo ir vyriausybės suimtieji

Eksportas į JAV gali sumažė
ti artimoj ateity. JAV vyriausy
bė jau sumažino Kanados žibalo 
importą 157 ir rengiasi padidin
ti muitą cinko ir švino gami
niams. Šiais metais baigiasi JAV 
- Kanados prekybos sutartis, ir 
Kanados vyriausybė yra susirū
pinusi jos pratęsimu, juoba, kad 
JAV politiniuose sluogsniuose 
kyla Kanadai nepalankūs balsai. 
Kanados opozicija gi prikaišio
ja vyriausybei, kad josios poli
tika, siekianti sumažinti importą 
iš JAV 15% Britanijos naudai, 
vedanti pavojingu keliu ir turin
ti netgi įtakos į nedarbo padidė
jimą. -

“Jėga ir diplomatija” — L. B. 
Pearsono, buv. užsienio r. min. 
ir Nobelio taikos premijos laure
ato formulė taikai išlaikyti. Esą 
karinė jėga tapo būtinybė; ji rei
kalinga ne valstybės orumui ar 
provokacijai, o laisvei saugoti ir 
diplomatijai remti. Savo kalbo
je 2.000 svečių Toronte Pearson 
taipgi pabrėžė, kad nežiūrint vi
sų sunkumų, reikia išlaikyti blai
vų galvojimą, nepasiduoti pani
kai ir matyti pasaulį Kalėdų 
žvaigždės šviesoje. Jis yra toron- 
tietis, metodistų pastoriaus sū
nus, baigęs mokslą Toronto un- 
te ir čia kurį laiką profesoriavęs.

Atominį laivyną planuoja lai
vų statybos vadovybė, pareiškė 
krašto aps. min. Pearkes. Įpras
tinių laivų statybos programa 
esanti baigta ir dabar konstruk
toriai rengią naujus atominių 
laivų planus.' Per šį pereinamąjį 
laikotarpį esą laivų statyba bus 
sulėtinta, nors transporto minis
terija vykdysianti numatytą 
viešųjų darbų programą, kuriai 
skirta $10 mil. Kanados specia
listai drauge su JAV esą dirba 
raketų tobulinimo srityje. JAV 
esą dar nėra siūliusios Kanadai 
įrengti atominių raketų bazių.

Kanados vyriausybė susirūpi
no įteisinti šiaurės poliaus terito
rija kaip savo krašto dalį. Ikišiol 
š polius buvo laikomas užšąlusia 
jūra; pagal tarptautinę teisę, 
Kanadai priklauso tiktai 3 pa
krančių mylios. Kadangi šis plo
tas pastaruoju laiku pasidarė 
reikšmingas kariniu požiūriu, 
parupo jis ir Kanadai. Žinovų

Deimantų karalius J. Th. Wil
liamson. kilęs iš Montford, Que., 
mirė R. Afrikoj, Tanganikos vie
tovėj, kur buvo suorganizavęs 
deimantų kasyklas. Jis buvo bai
gęs McGill un-tą Montrealy. 
1934 m. jis atrado deimantų klo
dus, vertus $100.000.000. Ten jis 
ikūrė modernią darbininkų ko
loniją. pasistatydino sau namus, 
kur gyveno vienišas. Mirė nuo 
gerklės vėžio. Keletą kartų lan
kėsi Europoje pas geriausius spe
cialistus, bet pagalbos nerado ir 
mirė eidamas 52 metus. Jo turtą 
greičiausiai paveldės jo brolis ir 
seserys, gyv. St. Sauveur, Que. 
ir London, Ont

♦
Duchaborų delegacija lėktuvu 

per Paryžių nuskrido Maskvon 
tartis su tikybinių reikalų depar
tamentu dėl “Laisvės sūnų” sek
tos grįžimo Sov. Sąjungon. Prin
cipinis sutikimas, pasak Vancou- 
verio spaudos, esąs gautas ir pa
siūlytos net 4 vietovės įkurdini
mui. Delegacijai vadovauja sek
tos sekret. B. Mujelski, kuris

pirmąjį’ Bulganino laišką. Tik; kunigai liko paleisti ir įtempi- 
spaudoje pasirodė nemažai pa- į mas ėmė atslūgti. Valdžioj įvyko 
lankių balsų. Kiečiausiai laikosi1 pasikeitimu: labiausiai visuome- 

”A- ė'4""1’ -- yrd-ųr reik,
min. L. V. L? 'Z i*’ s-.ugi -o poli
cijos vadas P. Estrada atleisti ir 
pasišalino iš Venezuelos.

Kremlius - Vatikanas.
“New York Times” žiniomis, 

sovietų užs. r. min. A. Gromyko 
pareiškęs italų komunistų dele
gacijai Maskvoje, jog Sov. Są
junga esanti suinteresuota už
megzti oficialų ryšį su Vatikanu 
pasaulio taikos reikalu. Esą Va
tikano nusistatymas, kiek jis at
sispindi Pijaus XII kalbose, esąs 
artimas Sov. Sąjungos laikyse-

sak jo, tie p-s.iū ymsi neceiaujii 
ir siekia nuginkluoti vakariečius,' 
esą pasirašius Rytų - Vakaru ne
puolimo sutartį saugumas nėkiek 
nepadidėtų, o žmonėse būtų su
kurta iliuzija tikros taikos, ku- ■ 
rios priedangoje imtų nykti va
kariečių budrumas ir apsiginkla
vimas. Neatominės srities įvedi
mas esą paskatintų V. Vokietiją į 
neutralumą ir tai būtų pirmas 
žingsnis į Š. Atlanto S-gos iširi
mą. Be to, JT charta jau esanti 
kartu nepuolimo sutartis. JAV iš 
esmės nesančios priešingos vy- nai; girdi, ir sovietai ir popiežius 
riausybių galvų konferencijai, siekia taikos bei atominių gink- 

. tačiau prieš ją organizuojant esą įlų uždraudimo. AP agentūros pra 
turėtų būti pašalinta visa eilė įnešimu, Vatikano sluogsniuose 
esminių kliūčių ir tai per užsie- buvę pareikšta, kad susitarimas 
nio r. ministerius ar ambasado- su Sov. Sąjunga nesąs įmano- 
rius. Nepavykusi vyriausybių i mas, kol ateistinis komunizmas 
galvų konferencija galinti atneš- persekioja religiją.

rvvenime labiausiai reikalinga 
Vaikai nuo 3 iki 8 metų amž

V incus veikė:ss. bniševikų oku- 
Vaikai nuo 3 iki 8 metų amž.”.; pacijos metu ėjęs klebono parei- 

Tokių laiškų gaunama šimtais. į gas Aušros Vartų parapijoje. K. 
Tačiau, kaip matome, vargas, per i B ). M. šikšnio žmona. Onytė 
sekiojimas gimdo didvyrius: j Budrytė - Šulijienė. Nepagydo- 
Lenkijos lietuviai, gyvendami 
nedatekliuje, kovoja už savo lie
tuvišką žodį bažnyčioje, mokyk
loje. už lietuvišką spaudą ir va
dovėlį. Padėkime jiems toje ko
voje atliekamu rūbu, maistu. 
Siuntinius Lenkijon galima siųs
ti iki 20 svarų.

Truputį apie Vilniaus gyveni
mą. Laiške, gautame po 14 metų 
sausio 13 d. rašoma: “Tau labai 
įdomu, kaip atrodo mūsų mies
tas. Tikrai jo nepažintum. Dingo 
vežikai su rogutėmis ir skambu
čiais, kurių aš taip pasiilgstu. 
Arklių labai mažai yra, nebega
lima kabinėtis ant ratų, kaip mes 

| maži kabinėjomės.
' Kur buvo Sofijanų ir Tvmų 

gatvelės (Užupio rajone. K.B.) 
su gyvenamais namais — dabar 
viena ištisa gatvė, be jokių'na
mų (subombarduota? K.B.).. Di
džioje gatvėje, kur stovėjo mū
sų namas, dabar aikštelė gėlėmis 
apsodinta, vaikams žaisti. Tas 
pats Odineco ir Pikelio krautu
vių vietose (abi krautuvės len- 

Valstybės tarnautojai, gauną Uu la’kais priklausė prie žino- 
mažas algas — iki $4.000 metams ’ mesnhi krautuvių, dabar, atro- 
— kreipėsi i vyriausybę, prašy- i ^o. ir tie namai subombarduoti, 
darni paruošti pigių namų pla-ĮK.B.)”. Taip pat rašoma, kad pa
ną, pagal kurį jie galėtų įsigyti puošnių Kalėdų eglutei krautu- 
namus įmokėdami mažą sumą vė^e nebūva. Klausia, “ar pas ius 

taip pat puošia ir rengia eglutes, 
kaio prieš 20 metų Vilniuje?”...

pareiškė, kad grįžimas Rusijon 
bus pranašystės išsipildymas, 
kuri sakiusi, jog duchaborai grį
šią po 40 metų.

Naujausią lydinį, atlaikantį la
bai augštą temperatūrą, pradės 
gaminti naujai sudaryta bendro
vė Rio Tinto-Dow. Tai vardai 
dviejų bendrovių, kurios ikišiol 
gamino uranijų ir magnezijų. 
Nauiasis lydinys pavadintas Mas 
teralloy. Tai torijaus ir magne- 
zijaus mišinys. Jis bus vartoja
mas raketoms ir greitiesiems 
lėktuvams. Ikišiol tam reikalui 
buvo vartojami — nikelis, mo
lybdenum, tungsten ir colum
bium. bet masteralloy esąs žy
miai pranašesnis. Naujai b-vei 
vadovauja buv. viešųjų darbų 
min. R. Winters ir L.D.Smithers.

Prancūziška rndHo stotis CF 
BR pastatyta Sudbury ir jau 
pradėjo transliacijas. Anksčiau 
prancūziška programa buvo duo
dama per CHNO stoti, kuri da
bar duoda tiktai anglišką prog
ramą.

pinigų.

Liberalų partijos suvažiavim"'

ma liga serga mokyt. V. Martin
kėno žmona.

Vilniaus lenkų emigracija į 
Lenkiją ir toliau vyksta, nors i 
imtos sunku skirtis su mūsų sos
tine. Atrodo, jie dar gyvena sva
jonėmis, prisimindami gražias 
algas, šiltą vietą ir botagą, ku
riuo ne kartą mušdavo lietuvius.

K. Baronas.

KYŠIAI SU PABĖGĖLIAIS 
— NUSIKALTIMAS

Belgrade, Jugoslavijos sostinė- : rj 
je, saugumo policija pradėjo su
iminėti asmenis, įtariamus palai
kant ryšius su pabėgėliais užsie- 
oiuese. Yra ženklų, kad suėmi
mai pradėti ir provincijoj. Iki- 
šiol vakariečiu spaudos atsto
vams pavyko sužinoti penkis su
imtuosius. Bene žinomiausia pa
vardė vra Milan Zujovic, teisės 
prof. Belgrado universitete. Jo 
brolis Mladen Zujovic gyvena 
Paryžiuje kaip pabėgėlis. Komu
nistų teismas jį 1946 m. nuteisė 
mirti. Suimtųjų tarpe yra du 
prieškarinės socialistų partijos 
veikėjai — A. Pavlovic ir B. Kre- 
kic. teologijos profesorius Bel
grado un-to teologijos fakultete 
D. Stranjakovic, ir JAV atstovy
bės vertėjas. Jų butuose buvo 
nadarvta krata, atplėštos grin-

Gmodžio 29 d. muzikos mo-1 dys, paimti visi dokumentai, laiš- 
prasidėio Otavoje ir truks triSirvkloie buvo A. Kratulio, Vil-i^aj jr ųt. Visi jie pasodinti Bei- s] ? O TA A Q A (A f) O O : « O» va, I A 1 z* v 1 _ __ 1 _ 1 - 1 ’ - J T _ •

NAUJA TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ
KLB Krašto Valdyba sausio m. iki šiol dirbant Kanados TF 

mėn. 8 d. posėdyje, dalyvaujant; Atstovybėje, telkiant lėšas Tėvy- 
Tautos Fondo pirmininkui prel. pės Lietuvos laisvinimo reika- 
J. Balkūnui. pasiūlė naują Tau- tams. Taip pat nauja TF Atsto
tos Fondo Atstovybės Kanadoje 
sudėtį su pirm. V. Vaidotu. Pa
siūlytą Atstovybę prel. J. Bal- 
kūnas ten pat patvirtino ir su 
jos pirm. V. Vaidotu nuvykęs į 
Montrealį perėmė visus reikalus 
iš atsistatydinusio TF įgaliotinio 
L. Girinio. Ta proga TF pirmi
ninkas ir naujos TF Atstovybės 
įgaliotinis reiškia širdingą padė
ką buv. TF įgaliotiniui L. Giri
niu! ir bendradarbiams už nepa
ilstama darbą organizuojant ir 
visa laika nuo nat

dienas. Dalyvauja apei 3.000 as-1 n»nus Vytauto Didžiojo gimnazi- 
menu. Svarbiausias punktas — jos buv. mokytojo ir choro diri- 
partijos vado išrinkimas ir nau-;gento minėjimas. Jam sukako 70 
jos programos priėmimas. metų.

KIEK IMIGRAVO LIETUVIU?
Kanados imigracijos ir pilie

tybės ministerija kas trvs mėne
siai paskelbia imigraciios statis
tikos duomenis. Paskutinis jos 
biuletenis skelbia pereitu nWu 
pirmųjų trijų metų ke virčių 
duomenis. Pagal iuos*1957 -n. ne1"}

r-čn. atvyko 137). Trečiam ket- 
•’irtv lietuviu atvyko 59. Paste
bėtina. krd dauguma imigrantų 
’"m neturėto lietuviškų pasu. 
T ;e‘uvos piliečiais per 9 mėn. už- 
"’švta tik 18. kai pav. iš 330 lat- 

dar 308 užrašyti Latvijos pi- 
pirmus 9 mėnesius į K^n^a imi-Iš 199 estų tik 22 Estijos 
eravn 244.266 žmonės Ju tarpe piečiai.
net 99.081 iš D. Bri tam os. Kitos ’ IŠ Lietuvos per 1957 m. pir- 
žvmesnės grupės: 2rt..':,3f' vengru. —* uosius 9 mėn. atvvko tik 1 
24.353 vokiečiai. 24 156 italai, j (1956 m. per tuos pat 9 mėn. at- 
11.501 olandai, 7 262 danai ir t.t. ‘vyko 2), kai latvių atvyko net 9, 

Lietuvių tame skačiiuje būta o estų 3. (Iš Sovietų Sąjungos — 
vos 146 (1956 m. per tuos pačius < 19).

grado kalėjime ir tardomi.

MIRĖ PAS1KĖSINTOJA 
PRIEŠ LENINĄ

1918 m. rugpiūčio 30 d. Fanja 
(Dora) Kaplan, veikli revoliuci- 
ninkė, paleidę tris pistoleto šū
vius i Leniną prie vienos įmonės. 
Leninas buvo sužeistas, neteko 
sąmonės, bet neilgai trukus atsi
gavo ir pasveikęs gyveno dar 6 
metus. Kaplan buvo nuteista 
mirti, bet I#enino praš”mu baus
mė buvo pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Ji mirė sulaukusi 
70 m. amžiaus. Kalėjimuose ji 
buvo bibliotekų vedėja. Vakarie
čiai. kuriems teko praėjusio ka
ro metu būti sovietų kalėjimuo-

v'-bė sveikina visas Kanadoje 
veikiančius TF Atstovybės įga
liotinius ir apylinkių valdybas 
gražiai tvarkant TFondui lėšas, 
prašo jas ir visus geros valios 
lietuvius šiais jubiliejiniais me
tais nepašykštėti paaukoti dar 
daugiau, kad okupuotoje Lietu
voje mūsų kenčiantieji broliai ir 
sesės nors radiio bangomis suži
notų, kad mes čia laisvėje gyve
nantieji nepamiršome jų iki šiol 
ir nepamiršime jų ir ateitv.

Naujos Tautos Fondo Atstovy
bės Kanadoje adresas: V. Vaido
tas. 806 Jane St., Toronto 9, Ont.

Tautos Fondo • Atstovybė Ka
nadoje savo pirmajame posėdyje 
sausio 12 d. pareigomis pasiskirs
tė taip: pirm. Vaclovas Vaido
tas, vicepirm. dr. M. Anvsas, se
kretorius V. Dagilis, iždininkas 
A. Petkauskas. prooagandos rei
kalams Tz. Matusevičiūtė.

TF Atstovybė Kanadoje.

Pndaneštas. — Komunistinis 
teismas, nagrinėjęs prel. Tur- 
r^tanyi ’r kitu 15 kuniru bei klie
rikų bvla, pirmus r»do kaltus 
kaip dalvvavusius sukilime. Prel. 
Turcsanyj buvo nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos, kiti — mažes- 

1 nėm bausmėm. Prel. T. buvo kar-
se, prisimena ją bibliotekininkės Vaclovas Vaidotas, naujasis TF|(iinolo Mindszenty sekretorium.
pareigose. įgaliotinis Kanadai 'Dabar jam 65 m. amžiaus.
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W MŽ0JI LIETUVA
-1 Į •' .v. x ... . Jaųneį mūsų, tauta po ugų rąscius, steigti spaustuves, dary- 

ąĮn,ž. buvo' padalinta į j ii pamaldas privačiuose butuo- 
alis’ įr, riuo to laiko abi da- Ue, išėjo net į politinį gyvenimą, 

skirtingą say^bį ,gy-i būtent 1898 m. išrinko lietuvį 
viena. paĮęrįgva vokieti- (dr. kun. Gaigalaitį) į Reichsta- 

^htĮ^Jėnkėdainą, net pra-i gą, kuriame per tris kadencijas 
n^L^YOi. aįisfčkratįJą, jįa-pvis buvo išrenkamas iki pat D.

'^eprikląusoįriybę. At

TOS i

įęęiąjjfH jkovų., su', vokiečių 
Psi§u^\YQki£Čių brdeno ųžkh- 
rįą.dt^ą''jį|?ptpš dalies tolimesnio.

-■■.t-

Karo, o 1903 m. išrinko savo at
stovą ir į Prūsijos Landtagą, gi 
1913 m. net du atstovus. Kai 
Bismarko administracija prade
da naikinti lietuviškas mokyk
las, vyti lietuvių kalbą iš mokyk
lų, lietuviai kovoja ir prieš tai: 
'urenka dešimtimis tūkstančių 
parašų ir vyksta pas kaizerį už
tarimo. Taip 1892 m. buvo surin
kę 19.537 parašus, o 1896 m. apie 
28.000. O juk tai nelengvas dar
bas. Nežiūrint didžiausių germa
nizacijos' pastangų, lietuvių kal
bos pamokos Ragainės mokytojų 
Seminarijoje išbuvo iki 1902 m., 
Tilžės gimnazijoj ir Klaipėdos 
mokytojų seminarijoje išliko iki 
pat D. Karo.

Nežiūrint, kad paskutiniais 
šimtmečiais buvo pradėta kelti į 
'faž. Lietuvą vokiečius kolonis
tus, pradėta rafinuota ir planin
ga germanizacija, 1910 m. pačių 
vokiečių statistika nurodo Klai
pėdos apskr. lietuvių 66/?, Šilu
tės apskr. 53%, Tilžės apksr. 51 

■%- ir t.t., nors joje, aišku, neap
sieita be vokiškos tendencijos.

Vakariečiai ir rytiečiai eina ’ su jomis Alžire, Gao, Formozoje, gos srityse, kurios anksčiau te- 
vo keliu. Vakariečiai dažnai Naujojoje Gvinėjoje ar kur ki-, buvo pavėsyje. Kai amerikiečiai 
ėgsta save išaugštinti, kitų ne- tur. Mes juos remkime visais bū- pav. propagandos srity veik pa- 
ertinti. Taip dėjosi per pasta- dais, kad savo tikslą kuo vei- ilso, rusai suranda naujus būdus, 
tosius 40 metų. Neįvertinta bol- kiaušiai atsiektų ...” Į Vienas tokių Kairo suvažiavi-
vikų sauja padarė revoliuciją Sudano užsienio reikalų minis- mas. Valia jį laikyti svarbiu ar 
įsijoje. Nuvertinti Kinijos ko- teris Ahmed Mahjoub siūlė pri- l nesvarbiu, tačiau jau šiandien jis 
unistai laimėjo karą ir sukūrė'imti aiškų nutarimą dėl rasinės'atliko žymų vaidmenį net JAV, 
įtrą raudonąją imperiją. Paže-! nelygybės. Šiuo mostu dar to- kai tam reikalui pernelyg vietos

savo keliu, vakaneciai dažnai Naujojoje , 
mėgsta save išaugštinti, kitų ne- tur. Mes juos . 
įvertinti. Taip dėjosi per pasta- dais, kad savo 
ruosius 40 metų. Neįvertinta bol- kiaušiai atsiektų ...! 
ševikų sauja padarė revoliuciją Sudano užsienio reikalų minis- mas. 
Rusijoje. Nuvertinti Kinijos ko- teris Ahmed Mahjoub siūlė '—' 
munistai laimėjo karą ir sukūrė imti aiškų nutarimą dėl ril__  „
antrą raudonąją imperiją. Paže- i nelygybės. Šiuo mostu dar to- kai tam _. 

~ ‘ skirta.
' Pagrindinis Maskvos uždavi

nys suvažiavime puoselėti min- 
kartą panaudotos ne kuriai kitai, vakariečiai apleistų pas-
bet Azijos rasei, spalvotiems, bet ^utmes stovyklas Azijoje, nelyg 

hų pėdsakai ugnimi padus svilin
tų. Indonezijos sprendimas ir jo 
vykdymas tampa parodomuoju

liau šaunama.
Japonų atstovas Kaoru Jasui 

reikalavo pasmerkti atomines 
sprogmenas,’ nes jos buvo pirmą

tenka ginklo, pinigo. Reikia nuo
latinio i taigojimo.

Afrikos žygiui dar nėra galu
tinai pasiruošta, šimtais iš įvai
rių Afrikos sričių mokosi Mask
voje. Jie ruošiasi naujam uždavi
niui Nūdienių įvykių raidoj Af
rikos milžiniško žemyno sritis 
palaipsniui pasieks ne tik gink
lai, kariniai vadai ir propagandi
ninkai, kurie pradžioje kalbės 
apie “bešališkumą”, o vėliau žo
džiu ir ugnimi organizuos naują 
—juodąia imperiją, kuri priklau
sys tik Maskvai.

T įjojo u s padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies taiks
tantį kraują i 
normalų raudo
ną kraują *— i 
tokį kraują, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtumą ir 
energiją.
PER 7 DIENAS 
jausies stipres
ni

mintas ir įžeistas Nasseris stra
tegiškai atlaikė anglų ir prancū
zų spaudimą ir išaugo į naują 
vadą, kurio globoje gruodžio pa
baigoje, susirinko 40 tautų per 
400 atstovu. Kairo Afrikos ir Azi- 
ios slenkstis, tampa centru są- 
iūdžio, kirčio tikslumu nukreipto 
prieš vakariečius. Sąjūdis sukur
tas 1955 m. Bandunge. Ten pir
mą kartą parodytas Maskvos va
dovaujamu Azijos ir Afrikos 
“neutraliųjų ir taikos siekiančių
jų” gretos.

Bešališkumas
Nasseris liko užkulysyje. Jis 

net suvažiavimo neatidarė. Jo 
vardu veikė kiti. Suvažiavimui 
pirmininkavo egiptietis Anvar ei 
Sadat, pradė’ęs š;ais žodžiais: 
“Mes, egiptiečiai, tikime bešališ
kumą, nes jis mums neužkerta 
kebo bendrauti su abejomis sto
vyklomis ...”

Bešališkumą (neutralumą) aiš
kiai aptarė Indijos atstovė R. 
Nehru: “Mes nesmerkiame bet 
kuri imperializmą: grubųjį ar. svetimas itakas^įr nacionalizuoja 
oaslėntą, ūkišką ar politini. Ap- olandų įmones ...” 
^iiun«es arabu pasaulis atmeta 
Eisenhowerio doktrina, kad ara- 
hn kraštai esą politinė tuštuma, siekia išsirikiuoti “šaltojo karo” 
^augelis tautu vra pamintos sve- Sdsnose frontuose. Kaikurie.kari-' 
timo bato. Bet jos visomis iė'to- niai laimėjimai jai pravėrė nau- 
mis kovoja už laisvę. Mūsų širdis : jas galimybes veržtis be atvan-

:e baltiesiems naikinti.
Maskvos žodis

Kairo suvažiavimas skiriasi

Veik visuotinis vakariečių 
oralamiėjimas Azijoje verčia la
bai atsargiai vertinti galimybes 
slaikyti Afriką baltosios rasės 
vadovybėje. Spalvotieji niršo 
Kaire prieš baltuosius. Todėl ir 
•ūsai ten pasiuntė atstovus mon
goliškais veidais, kurie tik prita
rė “brolių” chorui, nors “didysis 
brolis” yra baltaveidis, kuris vi
somis priemonėmis savo tikslo 
siekia. *

nuo Bandung ne tik tautų skait- 
lirgumu, bet dalyvavimu Rusi
jos. Rusų delegacijos vardu kal
bėjo A. A. Agofonoyič, pirminin
kas ' tartautinio ūkio instituto, 
Maskvoje. Nereikia abejoti, kad 
jo žodžiai buvo kažkuo ypatingu, 
kai jis prabilo: “Mes esame pasi
ruošę jums padėti, kaip brolis 
broliui ištiesti ranką. Jūs tarkite 
ko reikalingi. Mes siusime, pagal 
išgales, teikdami pagalbą, pasko
las. Mes gerai atsimename paty
rimą Egipte, kai buvo nuspręsta 
nacionalizuoti. Suezą ir atsikra
tyti išnaudojimo. Indonezija nū
dien eina tuo pat keliu, nes indo
neziečiai patrijotai kovoja prieš

tai nusiaubtų visą Indoneziją. 
Siamo, Burmos ir Malajų sukilė
liai Peipingo palaikomi. Neuž-

120 tobl. $2. 60 tobl. $1.25

Kaip Geringas gavo nuodu?
Nūrnbergo teisingumo rūmu i Seržantas telefonuoja gydyto 

celėse viešpataują slegianti nuo
taika. Tuščiame su sunkiomis 
durimis koridoriuje gaivinančio 
vėjelio dvelkimo dar niekas ne
pajuto. Svetimus, šaltos ir pilkos 
sięnos. kaip ir viso pasaulio ka
lėjimų. . . /

Šiandien, 1946 m. spalio 15 d., 
tame ilgame koridoriuje dar 
tvankiau. Kalėjimo vienutėse 
uždaryti ne kaltinamieji, bet jau 
nuteistieji. Kandidatai mirčiai. 
Monotoniškas teismo vertėjo bal 
sas per klausomuosius ausinius 
pranešė: “ ... nuteistas mirti — 
pakariant...” ,

Mirties diena, nors dar n.e va
landa, jiems saugumo karininko

______ _____ ___ _ __________________ Pranasgjau pranešta. Ir ta diena už ke- 
sausio 4 d. Westwood pradžios Ancevičiai, minėdami savo vedy- hų_ valandų išauš... - ;

’jt=> ouxox-į mokyklos patalpose, kur vyksta bų 25 metų sukaktuves, Čikago-
jkiai atmieštas atėjūnais kolonis-j ir šeštadieninės lietuviškos mo-

■ kyklėlės pamokos. Tai buvo pir
moji lietuviška kalėdinė eglutė 
Oakvillėje. Bendrų pastangų vi
sai geras pasirodymas, kuriame 
aktyviai dalyvavo šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Nors nuo 
nokyklos įsteigimo tepraėjo vos 
pora .mėnesių, bet jos mokinukai 
jau sugebėjo pasirodyti su kele
tu labai gražiai inscenizuotų ei
lėraščių ir. tuo būdu suteikti 
’laug džiaugsmu tiek juos moki
nančiai mokytojai Paulei. Ance- 
vičienei, tiek ir tėvams, susirin
kusiems pažiūrėti vaikų pažan
gos lietuviškume. Už tokį gražų 
pasirodymą vaikučius apdovano
jo įvairiausiomis dovanėlėmis iš 
Vilniaus atsilankęs Kalėdų sene
lis, nepamiršęs atnešti dovanėlių 
ir šeštadieninės mokyklos mo
kytojai, Oakvillės lietuvių bend
ruomenės pirmininkui ir mokyk
los tėvų komiteto pirmininkui. 
Be to, jisai surado dovanėlę ir 
Westwood valstybinės mokyklos 

.vadovui Mr. Ross, kuris į lietu- 

. višką eglutę buvo atsilankęs su 
• :avo trijų metų dukrele.
į Ištikrųjų džiugu .kad oakvil- ________ _
i liečia! lietuviai taip gražiai pa-. j^Kibickos, M. žemaitis, V. Kapočius,

įSi^atimo. apie tą savo tautos 
į,1 ,tąip vadinamą Maz. Lietu- 
bėV.įa ir isiungėme iš savo 
io^'ifsąvo širdžių.’ '
oĮ^trųtapais' bruožais noriu 

ką^ M. Lietuvoje visą
fką ‘g^vėiio tokie' pat lietuviai 

kaip ir. mes D. Lietuvoj ir kad 
ten vyko toks pat, o gal dar gy
vesnis . lietuviškas gyvenimas 
kaip D. Lietuvoje. 
', Nežiūrint, kad kraštas buvo 
vokiečių valdomas, ten iki 1638 
m. vien tik lietuviškos pamaldos 
tebuvo. Lietuviai ten turėjo savo 
lietuviškas mokyklas, dirbo lie
tuvišką 'kultūrinį darbą, t.y .ruo
šė‘ir leido lietuvių kalbos grama- 
tfką$, žodynus, lietuviškas mal- __________ _____ ,__
daknyges,. giesmynus, rinko ir į Taigi M. Lietuva išbuvo be- 
sjjausdino liaudies dainas. Ten veik grynai lietuviškas kraštas 
pirma lietuviška knyga išėjo ir iki pat paskutinių laikų. Tik pas- 
pirmas lietuvių poetas (Donelai-. Rūtiniais laikais kraštas smar- 
tiš) pasirodė.' / J

'Kaip, jlgąi ten lietuviai vyra-i tais, valdininkais ir biznieriais, ’ 
VoK todo ir tas, kad iki 1824 m.Jo lietuviškas lementas pradėta 
yokiečfųj'ėdministracija tą kraštą gadinti nuo Bismarko laikų ir 
Friisijos 'administraciniame pa-. ypač po I D. Karo.
dsd^nįnię; vadino “Litauen Pro- Dabar tų atėjūnu tame krašte 
yinz”. Tki‘ 1876 m. tame krašte mažai bėra. Tik. deja, yra kiti, 
oficiali kalba buvo vokiečių ir kurie valdo ir Didž. ir Maž. Lie- 
liėtuyiųį t.y. oficialūs tam kraš* tu va. Todėl ir pastangos turėtų 

raštai'buvo skelbiami vietos būti bendros, kad išvaryti atėjū- 
gyvęntofu .lietuvių ir okupantų na iš abiejų mūsų tautos dalių ir 
kalbomis. ,. . ,j kad-pagaliau abi tautos dalys ga-

amž-.Jto krašto Hė? j-lėtų1- -susijungti bendram nepri- 
‘Tūviškąs charakteris pradėjo silpj klausomam gyvenimui.

■pta^čio tame krašte vo- L. Tamošauskas,
kiečius kolonizuoti ir Bismarko | 
laikais buvo pradėta įžūli ger- 
mahizącija. Tačiau ir čia lietu- Maskva, 
ylai lengvai' nepasidavė. T

įžp*- -------- --—, _ ~ J- 

dįrio. kurti draugijas,- leisti laik

nSąmžaęija/ Tačiau ir čia lietu- Maskva. — Sovietų vyriausybė 
yiąi lengvai; nepasidavė. Savo sutiko grąžinti į Lenkiją Pozna- 
taūfiniSms interesams ginti pra-įnės ir Dancigo archyvus, po karo 

’ ”:- iiš Vokietijos išvežtus į Rusiją.
..
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go kafalcyn !-• -fitildųti dėl žemų kr.inij ir didelio pasirinhim* 
įvairių gėrybių.
Yra .gauti* kcr-tiumoeis -ir palams naufi medžiagų pavyzdžiai

' STĄNDARTNTAI SIUNTINIAI:
i-iedž.iogos

8

Kovos paaštrėjimas.
Aiškiai matyti, kad Maskva

OAKVILLE, Ont.
Lietuviška vaikų eglutė įvyko Oakvilliečiai Paulė ir

Sargams griežtai įsakyta nusi- 

akių neišleisti. Nuo to laiko, kai 
darbo fronto vadas , dr. Robert 
Ley. dar prieš teismo proceso 
pradžią, savo celėje nusižudė, 
prie kiekvienų durų stovi ame
rikietis karys ir stebi juos per 
durų langelį. Stebi dieną, naktį 
ir kiekvieną minutę.

Celių gyventojai tai žino. Jie 
žino, kad kiekvienas jų. judesys

je, pas dr. Ancevičiaus seserį, I kaltelius celėse nei sekundei iš 
oficialiai paskelbė ir savo vyrės-........................
niosios dukters Ingridos sužie
duotuves. Tai buvo nekasdieniš
kos sužieduotuvės. Sužadėtuvių 
paskelbimo metu Ingrida, kuri 
įau antri metai gilina lingvisti- 
les studijas Heidelberge, atosto
gavo Londone, jos sužadėtinis, 
nauiazelandietis Derek Cun- 
nigham-Blank, savo nuolatinėje
gyvenimo vietoje Sau Franciskp.^ir atsidūsėjimas, kiekviena veido 
Sužieduotinįą^.sųsipažino prįęš’** •*’ •
trejetą metų Toronte. Ingrida, 
yra gimusi Vilniuje ir krikštyta 
šv. Onos bažnyčioje, toje pat, kur 
1932 m. gruodžio 28 d. buvo su
tuokti jos tėvai.

išraiška bei'vidujinis pergyveni
mas a 'kontroliuojami. Visą 
ląiką per langelį žiūri akis vi-

Transokeaninės sužieduotuvės.

WINDSOR, Ont.
V/ii'dsoro Latvių Sąjungos 5- k~ švi

paminėta sausio 4 d. Paminėji- 
rrčdėtrs Kalėdų eglute ma

žiesiems. Po gražios ku~i. N.Trep- 
šos kalbos apie Kalėdų eglutę 
kariu su ja surištas dovanas, 
kaip simboli Kristaus gi’n-’mu at
neštą dovaną žemei, dalyvavę 26 
mažieji buvo apdovanoti įvairio-

ir šį kartą buvo K. Skuja, savo 
u Latvijoje buvęs teatro ak

torius. Pareigas atliko pasigėrė-

L 2 košt vilnonės
1 paltui vilnonės rr.e Ticgos.
1 suknele: viln. medž agos 

pamušai p _ • •
šerinės /kl i jankės/

7 yrd. 3.2’
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

IŠ V:SO UŽ $70.60

l? *gv. mot. paltams vil- 
medžiago 6 yrd.

4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. abitams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
Šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piouti peil ukos su de mantų

i
Oficialiojoje dalyje vald. pirm. 

A. Grizans nušvietus kaikuriuos 
veiklos bruožus, platesnį prane
šimą apie praėjusius 5 me us pa-

SUDBURY. Ont.
1957 m. Sudbury ir apylinkėje Tautos 

Fondo vajui aukojo:
$13 — K. Narbutas;
$10 — J. Vaičeliūnas; .
Po $8 — P. Semežys, lg. Bružas, P. 

Petrėnas;
Po $5 — J. Čipkus, L. Pranckevičius, 

J. Poška, S..Poška, K. Rimas, M. Prans- 
kūnos, S. Jackus, P. Venskevičius, M. 
Meškauskas, V. Petrovas, K. Daunys, A. 
Žilėnas, J. Milašius, J., Mikoliūnas, K. 
Balčiūnas, J. Stankevičius, A. Kusinskas,

J. Žinkas, J. Bataitis;
$4 — P. Kapočiūnas;
Po $3 — S. Krivickas, D. Mickus, K. 

Tutinas, !z. Ragauskas, J. Valiukas, V. 
Skvereckas, J. Dženkaitis, S. Tolvaišo, L. 
Baltutis, J. Dambrauskas, K. Poderys, 

iežikos, A. Jašiūnas, J. Jakubonis/ 
j A. MJčius, P. Jutelis, P. Mazaitis, J. Stap 
į cinškas, V. Kriaučeliūnas, V. Skripkus, 
: P. Liutkus, A. Strakauskas, A. Valaitis, 
! S. Liaudinskos, V. Stepšys, J. Jonaitis, V, 
‘ Bružas, A. Braškys, P. Mikštas, J. Cibuls- 
i kis, V. Grinius, A. Paškevičius, J. Ston
kus;

$2.50 — P. Jutelis;
p0 $2 _ p. Gurklys, K. Žukauskas, 

P. Lukoševičius, J. Rcčinskas, J. Sfrič- 
kc, A. Siemaška, A. Savickas, A. Mikš- 
tas, P. Mironas, B. Spr;n3ysr M. Kairo- 
viČius, J. Pranskus, J. Šimkus, A. Gaiga
las, P. Urmelis, P. Skilandžiūnas, A. And- 
riulaitis, J. Martišius, A. Rupkalvis, J. 
Anei, F. Tiknius, J. Vensfovaitis, V. Ski
landžiūnas, B. Tcbulevičius, P. Kraujelis, j 
< Alkūnes;

$1.25 — Z. Labuckas;
Po $1 — J.-Giizickas, E. Lopienis, J. . 

Genys, V. Lumbys, V. Lumbys, J. Lukšys, I

... Herman Wilhelm Goring 
nusikaltėlis Nr. 1. Reicho mar
šalui nedaroma jokios išimties.

2. 2 kčst. vilnonės medžiagos 7 vrd.
2 pąltcms vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenle ’^ Viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

pomušolo 10 yrd.
šerinės /kfjonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $>57.90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

1 4 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

Iš viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.). 
BE TO SIUNČIAM!; .vaistus, dmHms terš-*: {vairios -ne<Hiogas, siuva-
mes mašinai, alcordeon^s, neigimo mešbses, Ia3cro<!žh»s, stiklai pieuti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, .plaukams kirrti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks
tilės medžioaas, m rista ir t.t. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stela $63.20 

/Užsakant c'kio r ridėti $6.53 įvairiems mokesčiams padengti/. 
Siunčiant elektrinę molinę reikia nurodyti voltažą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
JAsę tedarytus, apdr. rūbu, avalynės, vaistų ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyvenų no Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gryna svorio siuntinius 

* siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų pranešimų. 
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

DARBO VALANDOS: otnnodicniois - penktadieniais nuo 9 vok ryto iki .7 vak 
voka o. šeštadieniais — nuo 9 vok ryto iki 5 vak vak.

Iš viso už $112.60

Sav. A. Kaluza

ninku nebuvo, todėl negalėjo bū
ti ir kito įrodymo”.

Į klausimą, kur Goringas laikė 
paslėpęs nuodus — atsakymą nu
sinešė mirtis. Kontrolės bei nuo
latinės sargybos niekuomet ir 
nieko įtartino nebuvo pastebėta. 
Maršalo rūbuose bei kitoje man
toje nesimatė jokių pėdsakų. 
Taip pat nieko 'nerasta prieš tai 
per darytus mediciniškus apžiū
rėjimus.

Prie tokios kontrolės sistemos, 
kurią pulk. Andrus buvo įvedęs, 
nebuvo tikslo net pagalvoti, kad 
Nūrnbergo vienučių kalinys ga
lėtų turėti bet kokią nesuranda
mą priemonę nusižudymui.

Taip buvo manoma, bet...
Bausmes nusikaltėliams įvyk

džius buvo padarytas nuodugnus 
celių patikrinimas. Kada pulk. 
Andrui pranešė, kas rasta, šis iš 
išgąsčio net sustingo. Tai buvo 
bloga atestacija jo įvestai kont
rolės sistemai, kurią užsieninė 
spauda gana smulkiai aprašė.

Constantin von Neuraths celė
je buvo rasta plieninė vinis, ku
rios pagalba lengvai buvo gali
ma pažeisti arteriją.

Joachim von Ribbentrops vie
nutėje rasta švari bonkutė, ku
rios šukės galėjo būti gera prie
monė savižudybei.

Wilhelm Keitei priemonėmis 
savižudybei buvo vienas iš tur
tingiausių. Rasta adata, kuri bu
vo atydžiai paslėpta jo marški
niuose. Be to, šis kalinys dar tu
rėjo: varžto galvutę, porą meta
linių bruzduklių ir peilio pana
šumo plieninę juostelę, kuri bu
vo poslėpta uniforminio švarko 
apikaklėje.

Išteisinto Hjalmar Schacht vie
nutėje surasta metro ilgumo ir 
pakankamo stiprumo virvelė pa
sikorimui. Šis, Reicho finansų 
valdytojas dar turėjo gerai pa
slėpęs dešimt segtukų popieriaus.

Alfred Jodl celėje buvo rasta 
30 cm. vielos, keletas pieštuko 
smaigalių ir sudedamas grąžtelis.

Kari Donitz — Hitlerio įpėdi
nis (Goringo teigimu, Donitzui 
paskyrimo telegramą pasirašė 
Borman, todėl jis ir buvo likęs 
tukruoju Hitlerio įpėdiniu. J.D.) 
buvo apsčia iapsirūpinęs batų 
raiščiais.

j Fritz Saukels vienutėje atrasta 
nulaužto šaukšto dalis.

Viską sudėjus susidarė gana 
gausus komplektas įvairių prie
monių savižudybei. Bet dėl bud
raus saugojimo, o gal dėl stokos 
drąsos jos liko nepanaudotos.

Nežiūrint to, pačiu svarbiausiu

jui.
Kai atėjo pulkininkas Andrus 

— Goringas jau nerodė jokių gy
vybės ženklų.

Šiandienį prieš korimo ekzeku- 
ciją, punlk. Burton C. Andrus tu
rėjo sunkią dieną. O dabar tie
siog juoda ji pasidarė. Nuodingi 
debesys tirštėja virš jo karinės 
karjeros. Juk tik jam vienam 
kris atsakomybė dėl šio nesu
prantamo įvykio.

Andrus susinervinęs įsikišo 
rankoje laikytą popierį į unifor
minio švarko kišenę. Tas prira
šytas ir pasirašytas popierio la
pas jau nebereikalingas; Tik 
prieš keletą minučių Andrus tą 
raštą buvo gavęs iš kurjerio ir 
rengėsi perduoti Goringui pasi
skaityti. Tai raštas iš Alijantų 
kontrolės komisijos Berlyne — 
malonės prašymo atmetimas.

Šią sceną apšviečia tik šalta 
kalėjimo vienutės šviesa.

Saugumo viršininkas laukia 
ateinant gydytoją. Jam būtų ge
riausiai tučtuojau pradėti šio 
įvykio aiškinimą. Bet jis žino, 
kad liko nepilnos trys valandos 
iki sprendimo įvykdymo nusi
kaltėliams ir todėl jau nėra laiko 
tardymams. Jam reikalinga kiek
viena, minutė pagalvojimui, ką 
reikės pranešti teismui ir ką ša-, 
kyti spaudos atstovams?

— Labą vakarą, — pasisveiki
no buvęs vokiečių kariuomenės 
gydytojas dr. Ludwig Pflūcker. 
Jis yra Nūrnbergo teismo medi-

budi. \
—.Hm, — atsakė susierzinęs 

Andrus. Ir tikrai, jam šis vaka
ras visiškai sugadintas. Iki šiol 
viskas ėjo gerai. Ekzekucijai bu
vo numatytos visos smulkmenos. 
Bet dabar? Išskiriant Goringą... 
Jei tai būtų kuris kitas nusikal
tėlis, į kurį nebūtų atkreiptos vi
so pasaulio akys, pav. Seyss - In
quart ar Frick ... bet dabar pati 
svarbiausioji figūra Nūrnbergo 
proceso scenoje — Hermann Wil
helm Goring!

Dr. Pflūcker tuo tarpu baigia 
apžiūrėjimą.

— Šis vyras yra miręs, — išta
ria gydytojas ir rengiasi išeiti.

— Ačiū,- daktare, — atsako 
pulk. Andrus. — Jis nusinuodi
jo, ar netiesa?

— Taip, — atsako gydytojas ir 
priduria. — Tai dažniausiai pa
sitaikąs būdas savižudybei.

— Daktare, ar galite oficialų 
mirties protokolą pristatyti į į klausimu ir toliau liko — kaip 
mano įstaigą?

— Taip.
—-Štai! sako seržantas ir pa

duoda Andrui mažą misinginį 
vamzdelį, kurį' radę celėje ant 
grindų ir kurianie buvo laikoma 
ampulė su nuodais.

Vėliau mirusiojo burnoje buvo 
rasta mažų stiklo šukių, kurios 
irgi buvo pridėtos prie bylos ak
to ir perduotos amerikiečių kri
minalinei policijai. Bet dar daug 
mėnesių visa tai buvo saugoja
ma iki paaiškėjo šio įvykio pa
slaptis. Ir tai dar daug nervų 
kainavo. r

Kaip Goringas gavo nuodus? 
Kur buvo juos paslėpęs? Ir kaip 
galėjo nepastebimai juos paim
ti į burną, taip budriai saugoja
mas?

Tai pagrindiniai klausimai, ku
riuos amerikiečių kriminalinė 
policija ir CIC aiškino išsijuosę.

Paskutinis klausimas po kele
tas dienų buvo baigtas ir į pro
tokolą įrašytas gana paprastai: 
“Sargybinis nepaštebėjo. Liūdi*

viso nėra. Dabar dar’cjnps štabo narys ir šiandien
griežčiau saugojama, kadangi 
mirties sprendimai jau paskelb
ti. Number go saugumo viršinin
kas pulk. Burton C. Andrus tuo 
reikalu savo kariams davė atitin
kamus nurodymus ir griežtą 
įspėjimą...

Viskas užsibaigs su ateinančiu 
rytojumi. Rytoj šie vyrai bus pa
karti ir pasibaigs nuobodus sar
gybinių stovėjimas ir įgrisęs žiū
rėjimas per langelius.

Praeis ir ši naktis.
Hermann Goring guli ant na

rų. Atmerktos akys žiūri į tuštu
mą. Rankos padėtos ant antklo
dės. Tokia nustatyta tvarka.

10 vai. 45 min. vakaro.
Jau virš pusės valandos Ge

ringas taip guli. Sargybinis stebi 
per keturkampį langelį ir žio
vauja. Jam Goringas jau pasida
rė jokia stebima vertybė. Nuo to 
laiko, kai tapo prikomandiruotas 
prie Nūrnbergo teismo, jis kiek
vieną dieną privalo Goringą ma
tyti, tarnybiniai jį saugoti, ir tas 
jį pakankamai išvargino. Net 
šiandien, korimo išvakarėse, sto
vėjimas sargyboje irgi neįdo
mus. Celėje nuteistasis taip pat

■' į be ypatingos laikysenos: guli 
I augštielininkas, tiesiai žiūri ir 
tyli...

į Goringo rankų pirštai pradeda
ė Sai. organizatorius ir nuo-p- Kručas, S. Šlekaitis, L JEley^. L. Kaspe-, nerviškai judėti ir nežymiai 

i. iūnas, B. Augustinas, M. Antanaitis, B. i slankioti ant Užkloto.į't’"i', valdybes n~rvs K. Skuja 
, Šventės proga sveikino latvių at- čidukevičius, A. Gotoutis, K, Ožolas, V. 

Vaškelis, J. Pculoitis, A. Zlatkūs, E. Sa-

Išviso $336,75.
Vyt. Vaškelis, apyl. sekr.

j Stovai atvykę iš Toronto, Bromp- kolouskos, J. Valančius, K. Zakarevičius. 
Ch^th^m, London, Sarnia ir j "

. Detroito. Windsoro Liet. B-nės į 
\ u zvMitino void. pirm. P. Ja-! 
nuška. Daug energijos ir darbo1 
įdėjusiam Šąi. darbuotojui K. 
Skujai įteikta graži meilinė do- ’ 
vana. Po oficialiosios dalies vy-; 
ko vaišės nusitęsusios iki vėlu
mos. Paminėjime dalyvayo ir lie
tuviai su savo B-nės apyl. v-ba.

Persikėlė gyventi į Čikagą Al-' 
dona Markevičienė, paskutiniu j 
laiku gyvenusi Windsore. Kor.;

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

-

Kaip apsisaugoti slogų?

česnakas - sveika
Posiklouskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katas naudojo česnaką, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia galia. Čes
nakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris valo kraują. Dauguma Žmo
nių jį vertindavo kaip vaistą nuo art- 
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic 
Pearles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotos viso česnako stip
rumas. ši tok toje formoje ir gaunate 
pilną naudą iš šio puikaus patikimo 
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprūs, 
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles. 
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vai priimamoje formoje. Parsineškite 
pakelį dar šiandien ir pamatysite, kiek 
daug galės padėti ir jums. Būsite ištik- 
rųjų patenkinti tai padarę.

Sargybinis suraukė kaktą ir 
atvdžiai seka.

Goringo rankos ima dar stip
riau drebėti, slankioti ir įsisuka 
i antklodę. Tuo pačiu kalinio vei
das pradeda trūkčioti ir kraipy
tis. Po to seka pora stiprių kūno 
sukrėtimų ir daužymasis kojo
mis po užklodu.

— Hey! — nuaidėjo sargybinio 
balsas tyliomis kalėjimo sieno
mis.

Sužvangėjo geležinis skląstis 
ir celės durys atsivėrė...

Sargybinis ir budintis karinin
kas pripuolė prie Goringo lovos.

Drebėjimas ir veido kraipyma- 
sis jau praėjęs. Masyvus Gerin
go kūnas sutrauktas. Retkarčiais 
dar garkši nereguliarus kvėpavi
mas.

Pro pusiau atviras blakstienas 
baltuoja kys, o mirštančiojo vei
das išmuštas prakaito lašais.

Goringui pagalbos nebėra. Tai 
pamatė abu amerikiečiai iš pir
mo žvilgsnio. Visa, ką jie daro 
— yra be tikslo. Jie judina G6* 
ringo galvą, rankas, lyg norėda
mi jį prikelti. Atneša vandens...

Goringas gavo nuodus? Gaila, 
kad pulk. Andrus niekad nepa
skelbė viešumai savo privataus 
laiško, kurį paskutinę valandą 
buvo gavęs iš Goringo, kuris gal 
ir būtų įnešęs šviesos šio klau
simo išaiškinimui. Tas laiškas 
buvo vienas iš trijų, kuriuos Ge
ringas jau po teismo sprendimo 
Nūrnbergo kalėjimo vienutėje 
parašė: vieną vokiečių tautai, 
antrą savo žmonai ir trečią Bur
ton C: Andrus — amerikiečių 
saugumo viršininkui.

Todėl; išaiškinimui šio gana 
painaus klausimo buvo įtraukti 
visi asmenys, kurie per tą laiką 
turėjo bet kokį ryšį su Gerin
gu. Daugumos buvo nuomonė, 
kad Goringui nuodus parūpino 
ir kokiu nors būdu juos perdavė 
io žmona. Kita prielaida buvo, 
kad tą galėjo padaryti Goringo 
gynėjas dr. Otto Stahmer, kuris 
bęveik kasdien turėdavo pasikal
bėjimą su savo ginamuoju pasi
matymo kombaryje, nors ir stip
rios kontrolės priežiūroje.

(Bus daugiau)

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
* giminėms | tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telet EM. 8*6576
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KAM NAUDOJAMI TAUTOS FONDO PINIGAI?
TAUTOS FONDO PIRMININKAS PREL. J. BALKONAS TORONTE

Prelatas J. Balkūnas pereitą 
savaitę apvažiavo tris didžiąsias 
Kanados kolonijas — Hamiltoną, 
Torontą ir Montreal}, — kiekvie
noje iš jų padarydamas po viešą 
pranešimą ir pasitardamas su 
bendruomenės organais. Prane
šimų mintys, be abejonės, buvo 
visur panašios. Kas buvo pasa
kyta Toronte, maždaug tas pat 
turėjo būti pasakyta ir kitose 
dviejose kolonijose.

* Vienybės apaštalas
Prel. Balkūnas yra ne vien 

Tautos Fondo pirmininkas. Jis 
yra ir PLB seimo organizacinio 
komiteto pirmininkas, ir BALFo 
vicepirmininkas, tad ir savo kal
boje bei vėliau atsakymuose į 
klausimus lietė ir tų organų veik
los sritis.

Pranešimą Prelatas pradėjo 
nuo PLB seimo bei PLB reikalų 
apgailestaudamas išeivių nevie
ningumą. Palietęs vengrų ir len
kų nevieningumą, pirmiausia pri 
minė vengrų prel. Varga numo- 
nę, kad jų vienybę labiausiai ar
dąs kaikurių sferų bei asmenų 
noras taikytis prie iš krašto 
ateinančių pasiūlymų, dairyma
sis kelių į sugyvenimą su dabar
tiniu režimu. Nejaugi, sako, toks 
veiksnys vairuotų vienybės ar
domąjį darbą ir mūsų tarpe? 
Šiaip yra sunku suprasti, kodėl 
taip yra. O vaisiai to liūdni ne 
tik politinės veiklos dirvoje, bet 
jaučiami net karitatyvine j e veik
loje. Prelatas labai griežtai pa
smerkė dirbančius ardomąjį dar
bą, primindamas, kad tai baisus 
nusikaltimas prieš kraštą, tau
tą ir vargan patekusius tautie
čius. Dėl šio nevieningumo mū
sų naštos laisvės kovos reikalui 
didėja. Susiaurėja kiti šaltiniai, 
tad patiems tenka daugiau pasi
tempti. O vienigumo mes turime 
pasiekti,,nes be jo mažėja mūsų 
darbo sėkmingumas. Ir PLB sei
mo vienas didžiųjų uždavinių 
bus aiškus užakcentavimas vie
nybės reikalo. Pirmininkas dėl 
to prašąs ir Kanados atstovus 
PLB seime įpareigoti pasisakyti 
už vienybės reikalą.

Kam naudojami TF pinigai?
Pasisakęs, kad šios kelionės 

pirmasis tikslas yra patvarkyti 
Tautos Fondo reikalus Kanadoje 
bei paraginti Kanados lietuvius 
daugiau juo susirūpinti bei dau
giau aukoti. Pirmininkas užak
centavę* kad TFpinigai dabar ne 
naudojami niekam daugiau, kaip 
tik VLIKo jau seniai įkurtoms 
įstaigoms ryšiui su kraštu palai
kyti, bei informacinei medžiagai 
apie Lietuvą skleisti. Pirminin
kas ta proga priminė, kad jau 
pusmetį būdamas TF pirmininku 
jis nesąs pasirašęs nei vieno če
kio kieno nors algoms ar kelio
nėms apmokėti. TF padengia tik 
anų įstaigų išlaidas. Tai yra ma- 
nitoringas, radijo tarnybos ir El
tos biuleteniai — lietuviški, vo
kiški, itališki ir angliški. -

Kaip žinia, monitoringo tarny
ba specialiais aparatais užrašo 
kiekvieną žodį siunčiamą iš Lie
tuvos per radiją. Tas žinias su
tvarko, atspausdina tiek egzem
pliorių ir pasiunčia, kam reikia 
tolimesniam panaudojimui. Tarp 
kitko ir radijo tarnyboms, kad 
atitinkamai pakomentuotų tai sa 
vor klausytojams Lietuvoje. Ra
dijo tarnybos yra trys. Jos kalba 
į Lietuvą per Vatikano, Romos 
valstybinį ir Madrido valstybinį 
radijus. Visa tai savaime nepasi
daro. Tuo turi rūpintis tam tikri 
žmonės, o jie turi iš ko nors pra
gyventi. Dažniausia viską daro— 
ir medžiagą paruošia, ir kalba į 
kraštą vienas ir tas pats žmogus. 
Darbas labai atsakingas ir sun
kus. Juk kasdien reikia duoti ką

mentarams ir t.t. Visa tai labai 
reikalinga ir svarbu. Argi mes 
galime nutilti, kad pavergtieji 
Lietuvoje nebeišgirstų jokio žo
džio iš laisvojo pasaulio, argi ga
lime taip apsileisti, kad svetimie
ji politikai bei žurnalistai nieko 
nebegirdėtų apie Lietuvą, apie 
jos bylą, apie dabartinį vargą ir 
kančias? Tai jau priklauso nuo 
mūsų. Jei Tautos Fondas pristigs 
lėšų, visa tai turės nutilti Mes 
neprivalome to prileisti.

Čia Pirmininkas palietė net 
sumas, kokių kuriai įstaigai iš
laikyti reikėtų, priminė, kad ban
doma kur jų gauti ir kiek dabar 
yra išleidžiama. Norint paken
čiamai tas įstaigas išlaikyti, rei
kėtų per metus išleisti $36.816. 
Tiek ir siekiama suorganizuoti. 
Pirmininkas dar kartą pabrėžė, 
kad TF lėšos tik tam skirtos. Al
goms, kelionėms ir kitiems rei
kalams lėšų parūpinama kitais 
keliais ir iš kitų šaltinių.

Mes turime pasitempti, nes 
veiklos sąlygos siaurėja ir sun
kėja. Pav. Amerikos Balsas jau 
beveik nebepatarnauja laisvini
mo reikalams. Apie tai į kraštą 
kalbėti nevalia. Jis turi kalbėti 
tik apie gražų demokratišką Ame 
rikos gyvenimą. Oficialios įstai
gos aiškiai taikosi prie sugyveni
mo su Maskva dvasios. Tam yra 
eilė ženklų. Pav. buvusi Am.. Bal
so Pabaltiečių savarankiška sek
cija panaikinta. Pabaltiečiai pri
skirti prie bendro rusų pavergtų 
tautų skyriaus. Naujai išspaus
dintame žemėlapy Pabaltijo vals 
tybės jau neišskirtos iš Sovietų 
Šąj. bendro ploto. Visos eilės įs
taigų sąmatos ir etatai sumažin
ti. Net Laisvės Komitete du eta
tai nubraukti. Oficialūs asme
nys užtikrina, kad visa tai daro
ma taupumo ir pan. sumetimais, 
kad tai nereiškia politikos pakei
timo, tačiau, jei ir taip būtų, 
mums reikia pasitempti.

Lenkijos lietuvių globa
Iš dalies pranešime, o ypač at-, 

sakinėdamas į klausimus, prel. 
J. Balkūnas, liesdamas BALFo 
veiklą, prisiminė pastangas šelp
ti lietuvius ir už geležinės uždan
gos — Sibire, Lietuvoje ir Len
kijoje. Šitai šalpai BALFas yra 
išleidęs jau -15.000, daugiausia 
pasiųsdamas vaistų siuntinių. (Iš 
tos sumos $10.000 buvo kardinolo 
Spelman paaukota). Pastarąjį 
kartą BALFo pirmininkas kan. 
Končius Europon vyko kaip 
Care organizacijos atstovas bei 
tos organizacijos lėšomis, kartu 
betgi rūpindamasis ir BALFo rei 
kalais. Tarp kitko jis įsteigė tos 
organizacijos biurus Prahoje ir 
Varšuvoje. Čia būdamas jis iš
sirūpino Lenkų valdžios leidimą 
aplankyti tenykščius lietuvius ir 
nuvyko į Suvalkų trikampį. Nu
vykęs į Seinus jis susisiekė su 
tenykščiais lietuviais ir išklau
sė jų pageidavimus. Tačiau 
Punsko pasiekti nepajėgė dėl pa
bjurusių rudens kelių — įkliuvo 
mašina. Tas pats atsitiko ban
dant juos pasiekti nuo Suvalkų 
pusės, kur kanauninkas taip pat 
rado lietuvių. Ten lietuvių esą 
apie 15.000. Apie 100 esą grįžusių 
iš Sibiro. Lenkijoje dar esą apie 
2.000 lietuvių pabėgėlių, kurie 
nepasiekė tolimesnių kraštų, bet. 
ir namo negrįžo. Jiems daug ko 
reikia. Reikia lietuviško žodžio, 
knygų, maldaknygių, bet reikia

gėrimas.

Tinkamiausias 
“visai šeimai

nors naujo, ką nors įdomaus. 
Žmogus po kurio laiko išsisemia, 
pavargsta, bet personalą didinti 
ar talkos suorganizuoti negali
ma dėl lėšų stokos. Eltos biule
teniai kiekvienas turi savo pa
skirtį. Tie svetimomis kalbomis 
yra siunčiami kitų kraštų spau-

ryti ten BALFo agentūrą, per 
kurią eitų visas Lenkijos lietu
vių šelpimo darbas. Principinis 
sutkimas yra gautas. Pastatyta 
tik viena sąlyga, kad Lenkijos 
ambasadorius Vašingtone BAL 
Fą pripažintų karitatyvine orga
nizacija. Kaip tik dabar tas rei
kalas yra tvarkomas ir kan. Kon
čius vyksta į Vašingtoną pats kai 
bėtis ambasadoje. Jei ambasado
rius tokį pažymėjimą duos, rei
kia manyti, Lenkijos vyriausybė 
savo pažado įsileisti BALFo at
stovybę neatšauks.

Berods tai ir bus pagrindiniai 
dalykai, kurie buvo paliesti prel. 
J. Balkūno pranešime arba atsa
kymuose į klausimus. Beje, Kr. 
Valdybos pirm. V. Meilus dar 
pranešė, kad tik prieš praneši
mą vykusiame Kr. Valdybos po
sėdy kartu su TF pirmininku 
buvo galutinai patvirtinta, Kr. 
Valdybos pasiūlyta,

TF naujoji atstovybė 
Kanadai:

pirm. V. Vaidotas, nariai — dr. 
M. Anysas, Iz. Matusevičiūtė, A. 
Petkauskas ir V. Dagilis.

TF > pirmininkui vykstant į 
Montrealy padaryti pranešimo, 
išvyko ten ir p. Vaidotas perimti 
pareigų iš atsistatydinusio lig
šiolinio TF atstovybės pirminin
ko p. L. Girinio.

Po pranešimo šv. Jono Kr. pa- 
rap. klebonijoje nenuilstamam 
veikėjui prel. J. Balkūnui pa
gerbti įvyko jauki arbatėlė, da
lyvaujant apie 30 žmonių. Buvo 
ir kalbų. Kalbėjo: šeimininkas 
klebonas kun. P. Ažubalis, p. J. 
Matulionis, gen. konsulas min. V. 
Gylys, Kr. V-bos pirm. V. Mei
lus, Iz. Matusevičiūtė, apyl. vald. 
pirm. J. R. Simanavičius ir pa
galiau atsakė garbingasis svetys, 
dėkodamas už linkėjimus ir dar 
primindamas eilę aktualiųjų da
barties reikalų.

Gaila, kad tokie vadovaujan
čių asmenų vizitais iš centrų ne- 
perdažni. O jie naudingi ir teikia 
nemažų impulsų ateities veiklai. 
Bet ką gi padarysi, kad šimtai 
reikalų, jėgų nedaug, o išteklių 
dar mažiau .

Kaip kiti ką vertina?.
Kaip ten buvo su pasikalbėji

mais dėl Pasaulio Lietuvių Sei
mo tarp JAV LB ir ALTo, taip ir 
nebeaišku.

Kai prieš kurį laiką Detroito 
Liet. Bendruomenės aktyvus vei
kėjas p. Kutkus atviru laišku 
kreipėsi į ALTą, prašydamas 
nešaukti sumanytojo Amerikos 
Lietuvių Kongreso tais pačiais 
metais, kaip buvę pažadėta, ne
kliudyti PLB seimo šaukimo dar 
bų. Draugas, spausdindamas tą 
laišką, kartu išspausdino ir ve
damąjį, kuriame sakoma, kad 
susitarimo tai nei nebuvę. Buvęs 
tik privatus JAV LB CV pirm. 
Barzduko ir ALTo sekretoriaus 
Grigaičio pasikalbėjimas, kurio 
metu buvę tik pasikeista nuomo
nėmis. O be to, ALTo šaukiama
sis kongresas visiškai nekliudy
siąs PLB seimo. Ir anksčiau bu
vę tokių laiko atžvilgiu netoli 
nuo vienas kito vykusių sąskry
džių, bet tai nieko nekliudę, kai 
vieta ne ta pati buvusi.

Į tai atsiliepė p. Barzdukas, 
kad jis kalbėjęsis su p. Grigai
čiu kaip ALTo sekretorių dėl to, 
kad ALTo pirm. p. Šimutis tuo 
metu buvęs išvykęs ir jam pa
taręs kalbėtis su Grigaičiu. Ko 
to pasikalbėjimo metu buvę pa
siekta, buvę paskelbta JAV LB 
CV biuleteny. Kaip atsimename, 
buvo paskelbta, jog susitarta, 
kad ALTas kongreso 1958 metais 
neruoš.

Naujienų gruodžio 19 d. Nr. 
298 p. Grigaitis oficialiai, kaip 
ALTo sekretorius atsakė, kad vi
sa tai netiesa. Esą, tikrai p. Barz
dukas su Čikagos apygardos pir
mininku Bajerčiumi aplankę jį ir 
kalbėjęsi apie PLB seimą. Jis tą 
atsilankymą palaikęs mandagu
mo vizitu, dėl to daug nenorė
jęs ginčytis, išklausęs jų pasako
jimų, bet toli gražu neužtikrinęs, 
kad kongresas nebus šaukiamas. 
Jis to ir negalėjęs užtikrinti, nes 
tai nepriklausą nei jo, nei pirmi
ninko kompetencijai, o visam 
ALTui, kuris jau 1956 m. buvęs 
nutaręs kongresą Bostone šaukti 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 40 metų sukakties lai-

ZUBRUVKA
A Importuoto tikra vaisto žolė. 

Pakelio kaina $1.00.

TREJANKA
. Sudaryta U 27 vaistažolių. 

Pakelio kaina $1.00. 
Visokios kitos vaistažolės.

Pakelio kaina $1.00.
Siųskite pinigus, o mes užmokėsime 
persiuntimą.

Rąžykite:
WORLD HERB CO., Dept. L

4S9 — 18th Avenue, Newark 3, NJ. 
USA

Kardinolo žodini Bepaliko
Lenkijos primas kardinolas 

Wyszynski Kūčių dieną jšv. Jono 
katedroje Varšuvoje pasakė pa
mokslą, kuris betgi nebuvo trans 
liuotas per radiją. Tai buvo įsak
miai uždrausta visoms Lenkijos 
radijo stotims.

Pamokslo turinys dar nėra iš
tisai paskelbtas. Žinoma tik, kad 
kardinolas kalbėjo beveik valan
dą, kad pirmojoje savo pamoks
lo dalyje dabartinę pasaulio pa
dėtį palygino su anų laikų pasau
liu, kai didžiąją jo dalį buvo pa
ėmusi savo valdžion pagoniškoji 
Roma, iškėlė, kad laisvė yra ta 
baisi kaina, kurią pasaulis turi 
užmokėti už taiką.

Žmonija laukianti atpirkimo 
ir Dieviškasis Kūdikis ją atpirk
siąs, nes jis neturįs nieko bendro 
su tais dievaičiais, kurie valdo 
dabartinį pasaulį. Baigdamas 
kardinolas savo klausytojams lin 
kėjo ramybės, bet pastebėjo, kad

SOLIDARUMO MOKESTIS
(Winnipego pavyzdys)

mašinomis, pastatė parapijos sa
lę, kleboniją ir bažnyčią. Tai pa
sididžiavimas winnipegieciams. 
Bet kai kalbėti apie solidarumo 
mokestį, tai net gėda. Gal čia 
priežastis 240 Manitoba Ave. klu
bo sekretoriaus varyta propa
ganda prieš solid, mokesčio mo
kėjimą. Kaip priežastį jis nuro
do, kad į Kanadą atvažiavęs, li
kęs paskutiniu pastumdėliu”.

Žinoma, daugelis yra pamiršę, 
kad jie solidarumo mokesčio dar 
nesumokėjo. Kad jiems tatai pri
minti čia duodamas sąrašas tų 
asmenų, kurie suprato bendruo
meninę pareigą ir solid, mokestį 
nors dalinai mokėjo. Iš viso nuo 
B-nės apylinkės įsisteigimo mo
kėjo šie asmenys: J. Demereckas 
$8, S. Bujokas $9.60, V. Januška 
$11.60, M. Januška $6, J. Zulo- 
nas $6, V. Zavadskienė $6, J. Čin- 
ga $5.60, E. Kalasauskas $5.60, J. 
Malinauskas $3.80, M. Marozienė 
$3.60, J. Smaižys $3.60, V. Radze
vičius $4, kun. Bertašius $4, Po 
$2 sumokėjo: St. Adomaitis, V. 
Galinaitis, J.Januška, C.Kuraus- 
kas, P. Liaukevičius, E. Lingie- 
nė, R. Michalauskas, A. Radze
vičius, V. Simanavičius. Po $1.80: 
J. Mališauskas ir P. Matulionis. 
Po $1.50: K. Kazlauskas, K.Ston- 
kus. $1 — T. Lukoševičius. Viso 
sudaro $103.

Taigi 103 dol. solidarumo mo
kesčio per 5 metus. Tą mokestį 
mokėjo 28 asmenys, ir tik 8 dau
giau 5 dolerių.

Ką galima kalbėti apie lietu
vybės išlaikymą, Kultūros Fon
dą ir 1.1, turint tokius rezultatus. 
Tai ryškus pavyzdys tvirtinimo, 
kad bendruomenė be solidarumo 
mokesčio yra bekraujis organiz
mas pasmerktas sunykti.

Koks vaistas Winnipegui gali 
būti pasiūlytas? Ogi Bendruo
menės statutas ir jo dvasia: “Jo
kiam B-nės vadovaujamame or
gane negali būti asmuo, neparo- 
dęs solidarumo B-nei ir nesumo
kėjęs nario mokesčio”. Ir tą 
“čystką” pradedant nuo viršū
nės vykdo sąmoningi B-nės na
riai. P. Lelis.

Krašto Tarybos narys.

Pabėgo lenkų profesorius
Dr. Jerzy Leon Nowinsky pr. 

metų spalio mėn. atvyko į JAV 
skaityti paskaitų Baltimorėje 
John Hopkins un-te ir apsispren
dė ten pasilikti. Laimingu būdu 
jam pavyko laiku pergabenti 
žmoną su dukrele į Britaniją ir iš 
čia atsikvietsti į JAV. Kai šie 
reikalai liko sutvarkyti, profeso
riaus pabėgimas buvo paskelbtas 
viešumai priduriant, kad profe
soriui suteikta politinės globos 
teisė JAV. Dr. Nowinsky yra ži
nomas gamtos mokslų specialis
tas, kuris gali prisidėti prie ra
ketinių ginklų tobulinimo. Spau
dos atstovui jis pareiškė nenorė
jęs pasilikti Lenkijoj dėl laisvės 
stokos, vargingų sąlygų ir komu
nistinės mokyklos, kurion būtų 
tekę siųsti savo dukrelę.

Šiais metais solidarumo mo
kesčio rinkimas rimčiau vykdy
tas tik Toronte ir Hamiltone. Tas 
davė gerų vaisių. Iki šiol Toron
te surinkta apie $1.400, Hamilto
ne apie $600. Kaip mokesčio rin
kimas eina kitose didesnėse apy
linkėse nedaug atgarsio matome 
ir spaudoje. Mažose apylinkėse 
solid, mokestį užsimoka iki 100 
%, nes mažą skaičių narių leng
viau pasiekti. Svarbu žinoti kaip 
solidarumo mokesčio rinkimas 
vyksta didesnėse apylinkėse. 
Štai laiške iš Winnipego rašoma:

“Pagal gautą solid, mok. kvitų 
knygelių kiekį, atrodo Winnipe
go apylinkei užteks jų dvidešim
čiai metų, nes nuo KLB Winni
pego apylinkės įsteigimo iki šiam 
laikui išrašyta kvitų vos 49 — 
10 3dol. sumai.

Kadangi kaikurie mokėjo tik 
pusę, o kiti visai nemokėjo. Net 
valdomų organų nariai, išprakai
tavę metus ar daugiau, nesijaus
davo įpareigoti sumokėti tuos du 
dol. Winnipego apylinkėje be
darbių nėra, o dirbantieji turi 
gerus darbus. Labai mažas nuo
šimtis neturi namų, o daugelis 
turi net po kelis namus ar net 
blokus. Nekurie jau rengiasi ko
telius pirkti, važinėja gražiomis 

ką. Dėl to jis siūlęs PLB seimo 
šaukimą atidėti, bet tie tvirtinę, 
kad su pasirengimais jau paženg 
ta toli ir tai nebeįmanoma. Gri
gaitis pareiškęs, kad ALTas ne
galįs susirišti rankas kokiais pa
žadais, nes kongresas galįs būti 
ir būtinas. Dėl to JAV LB CV 
biuleteny po poros savaičių pa
skaitęs pranešimą, jog su ALTu 
susitarta, kad jis kongreso ne
šauks, jei nebūsią kokių nepa
prastų įvykių. Tai buvęs Grigai
čio minčių iškraipymas, tačiau 
jis nutylėjęs, nes ir laiko nebu
vę, o be to, nesinorėję “bartis 
dėl privataus pasikalbėjimo su 
atsilankiusiu svečiu”. Dabar jis 
reagavęs, kad p. Barzdukas “ban 
do tą pasikalbėjimą panaudoti 
savo politikai”. Tenką pasakyti, 
kad jokių susitarimų nebuvę, 
kaip jų sekretorius negalėjęs pa
daryti.

Kaip ten buvo, tiek to, bet p. 
Barzdukas, atrodo, galėjo laukti, 
kad ALTo sekretorius tą klausi
mą iškels Vykdomajame Komi
tete, jei jis pats tam nėra kom- 
petetingas. ALTo sekretorius, 
pasirodo, nusprendė esą kom- 
petetingas duoti neigiamą atsa
kymą ir toliau to klausimo ne
kėlė, nors matė, kad p. Barzdu
kas jį buvo net kitaip supratęs. 
Vargu ar tai rodo respektayimą 
kitos organizacijos darbų.

Maskva.—Maršalas Rokosovs- 
kis, neseniai paskirtas užkauka- 
zio armijos vadu, vėl atšauktas į 
Maskvą.
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MOKYKIS KOL NEVĖLU!
VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba, 

prekyba, high school programa ir kt.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokifės nuotakom* bei j vairiom* kitoms progoms — 

curopietHkamc Ir konadržkame stiliuje.
* Įvairiausią rUhį skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkhokią Hdirbinią dovanoms.

Kalbame taip pat vokiSkai ir rusiškai. DOW KINGSBEER
Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

“ne vergų ramybės, bet ramybės 
laisvųjų Dievo vaikų”.

Savo atsišaukime kardinolas 
kalbėjo:

“Bažnyčia dar neprarado vil
čių, nors turi didelių, sunkių pa
tyrimų ir buvo liudininke augan
čio blogio, palaidumo, girtuok
liavimo ir nesantaikos.

Tauta tiki į Bažnyčią ir jos va
dovus, žengia Bažnyčios nurodo
mu keliu, įsitikinusi, kad tas ke
lias veda į laimėjimą. Bažnyčia 
mus nuolat šaukia pradėti gyve
nimą iš naujo, pakilti po puoli
mo, atnaujinti pasaulio veidą, ti
kėti, pasitikėti visur ir visada 
teisybės, meilės ir taikos.

Bažnyčia kviečia jus nugalėti 
mūsų tautos ydas, nors jos ir gi
liai įsišakniję mūsų sielose. Baž
nyčia kviečia išvystyti tas verty
bes, kurios mums leis atnaujinti 
Lenkijos veidą ir gyventi ramy
bėje, darbe ir meilėje””.

Daugiau atvirumo ir geros valios
Sekant lietuviškąjį gyvenimą 

nesunku pastebėti, jog mūsąja- 
me laikraštiniame veidrody ne
vienodai atliepiami vieni ar kiti 
reikalai. Yra temų, kuriomis kal
bama beveik kasdien jau ištisi 
dešimtmečiai, yra temų, kurios, 
kad ir kaip aktualios ar net karš
tos, nebandomos visiškai gvil
denti. Tokių temų, paprastai, bi
josi mūsų publicistai, o neretai 
ir patys laikraščiai. Bet, tokio 
pobūdžio bėgimas nuo egzistuo
jančių, neretai net ir labai aktu
alių dalykų, kažin ar teikia bet 
kurios naudos. O visuomenė pa-, 
sigenda kai kurių temų ir laukia 
atviresnio vienų ar kitų reikalų 
pagvildenimo.

Turime visą eilę asmenų ar net 
ir laikraščių, kurie iš savotiškos 
“pareigos” visados stengiasi įgel
ti katalikiškojo nusistatymo vi
suomenei ar dvasiškijai. Tokiems 
be kuris, kad ir labai naudingas 
darbas, jau iškart yra niekinis, 
kad katalikų atliktas. Bet net ir 
tikinčiųjų mūsų tautiečių tarpe 
neretai galima išgirsti savotiškų 
priekaištų mūsų kunigijai. Kiek 
ilgiau patyrinėjus tuos priekaiš
tus, /dažniausiai nėra sunku įsiti
kinti, kad jie esti be rimtesnio 
pagrindo, bet įvairūs gandai te- 
atsiranda vien tik dėl aiškios in
formacijos stokos ar vien tik dėl 
to, kad, kaip minėta, tam tikri 
klausimai vengiami plačiau pa
nagrinėti mūsosios spaudos pus
lapiuose.

Ar tik ne dažniausiai lietuviš
kąja: kunigijai prikišama patrio
tizmo stoka. Ir, kaip pavyzdys, 
tuojaus, gretinamas lenkas dva
siškis, kuris, esą, visados ir vi
sur pirmiau yra “lenku’", ir tik 
po to kataliku, komunistu ar ki
tokiu”. Iliustracijai prisimena
ma, Aušros Vartų pašto ženklo 
išleidimo istorija Vatikane, italų 
kalba išleistoje knygoje apie at
skirų tautų Marijos garbinimą, 
esą, “bijota” kalbėti apie Aušros 
Vartų Dievo Motiną, bet pasi
tenkinta Šiluva ir t.t. Ir jei iš ne- 
kataliko burnos neretai gali iš
girsti burnojimą Vatikano ar Šv. 
Tėvo adresu, kažkaip nemalonu 
ir skaudu kaltinimus girdėti iš 
kataliko. Rašančiojo nuomone, 
ir tai, atsitinka kaip tik dėlto, 
kad mūsų pačių katalikų spauda, 
kaikuriais klausimais lieka per
daug abejinga ir neinformuojan
ti. Nes daugelis priekaištų ir kal
tinimų, atskleidus tiesą, galėtų 
išgaruoti vos tik patyrus tikrąją 
padėtį.

Jūsų bendradarbis bandė in- 
formuotis iš pačių pirmųjų šalti
nių ir teiravosi, kaip ten ištiktų
jų buvę su minėtais pašto ženk
lais, knyga ir kitais reikalais. 
Gaila, labai gaila, jis negavo,lei
dimo išdėstyti viską aiškiai ir 
plačiai, bet viena galima drąsiai 
atsakyti ir tepatiki skaitytojas, 
jog minėtais atvejais, lietuviško
ji kunigija gyvenanti Romoje ir 
kitur, parodė tikrai didelį patrio
tiškumą ir lietuviškųjų reikalų 
labui ar bent pakreipti mums 
palankesne prasme, padarė vis
ką, ką tik galėjo. Užtat, nederė
tų iškart, giliau neįsigilinus į 
reikalą, tuojau skubėti su kalti
nimais, kurie vėliau gali pasiro
dyti esą be jokio pagrindo.

Dar kartą lietuviai buvo pasi
piktinę, kai prieš kiek laiko Šv.

“MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

Jūsų malonumui paruošė

OOK-3JA

Tėvo laiške Ryt. Europos tikin
tiesiems, aiškiai vardijant sovie
tų pavergtas tautas, teko pasi
gesti lietuvių vardo. Rašantysis 
tada, lygiai ir šiandien abejoja, 
ar gerai padarė keletas mūsų ku
nigų, spaudoje puolę tą dalyką 
aiškinti, kai tas aiškinimas buvo 
tiek naivus, kad tik daugiau blo
go, kaip gero padarė, nes kaikas 
Lietuvos nepaminėj imą, išvedė 
kaip Vatikano didelį dėmėsi Lie
tuvai ir lietuviams. Tuo klausi
mu, šis autorius tuo kart paklau
sė nuomonės vieno tikrai žy
maus pasauliečio, katalikiškos 
akcijos nario, kurio atsakyme, 
va, kas buvo parašyta: “...Jūsų 
pastabos dėl katalikų spaudos 
kaikurių būgštavimų yra visai 
vietoje ir taiklios. Nėra joks nu
sikaltimas priminti savo tautos 
opius reikalus net ir tada, kai 
tenka pasigesti jos vardo net Po
piežiaus laiške”.

Daug kas kaltino tuo kart Šv. 
Tėvą, daug pagiežos ir blogų žo
džių nuplaukė Vaitkano pusėn, 
bet mažai kas prisiminė, kad ir 
ten juk dirba tokie patys žmonės, 
kaip ir mes, kurie galime klysti 
ar liekamės nepastabūs vienam 
ar kitam klausimui Šventasis 
Tėvas turi pasakyti ar parašyti 
kartais net po kelias kalbas kas
dien. Kažin ar Jis pats turi gali
mybės viską paruošti? Tenka pa
sikliauti įstaigų darbuotojais, ku
rių tarpe, gal ir buvo ir tokių, 
kurie sąmoningai vengė ana pro
ga paminėti katalikybes tvirtovę 
šiaurės rytų Europos dalyje — 
Lietuvą. Bet tas, juk neturėjo 
kliudyti mums savųjų tarpe vis
ką išsiaiškinti šaltai, nesikarš- 
čiuojant. Ir šiuo atveju, didžioji 
dalis lietuviškosios kunigijos 
kaip tik parodė didelį taktą ir jo
kiu būdu neužmiršo savosios tau
tos interesų ar pareigos Lietuvai. 
Ir jeigu mūsų dvasiškuos tyli, ne 
reklamai skirta akcija ir nevisa- 
da pasiekia tikslą, žinokime, kad 
ne būtinai ji kalta.

Svarbiausia — mes, katalikai, 
tiek pasauliečiai, tiek ir dvasiš
kiai, būkime daugiau atviri ir 
turėkime daugiau drąsos savo 
tarpe išsiaiškinti ir kalbėti vie
nais ar kitais klausimais. Kitu 
atveju, deja, pasinaudos tik tie, 
kurie visados reiškiasi kaip ak
tyvūs katalikybės priešai ir nau
dojasi kiekviena sekunde, jei tik 
gali galimai skaudžiau įgelti 
dvasiškijai, užgauti Šv. Tėvą ir 
Bažnyčią. Gi tiems, kurie reika
lautų, kad ir mūsų kunigija, dva
sinė vyriausybė Vilniaus krašte 
elgtųsi lygiai taip, kaip su lietu
viais elgėsi ir elgiasi lenkai, (ne
davimas išrišimo lietuviškai be
simeldžiantiems, neleidimas pa
maldų lietuvių kalba, neskyri
mas lietuvių kunigų į lietuviškas 
parapijas ir t.t.), galima atsakyti, 
kad tai tikrai nesiderina sū mūsų 
tikėjimo dvasia ir vargiai ar ga
lima tokį elgesį laikyti katali
kišku.

Tai buvo tik nedidelis šuolis | 
eilę kasdien sutinkamų proble
mų, kurias katalikiškoji spauda 
turėtų jausti pareigos tinkamai 
nušviesti. Tylėjimas tegali kenk
ti ne tik mums patiems, bet ir 
visai Bažnyčiai, nes yra nemaža 
jėgų, kurios mūsąjį tylėjimą aiš
kina tik kaip silpnybės ir men
kavertiškumo ženklą.

Al. Gimantas.
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j Pavergtoje%e®ynėįe
Kauno medicinos institute da

bar dirbą 169 profesoriai ir dės
tytojai, 10 iš jų turį medicinai 

' daktaro laipsnį.
E) Neturi kur dėti daržovių, 
mergės rajono Ždanovo var- 
kalūkis, nors yra netoli nuo 

„mergės miesto, skundžiasi, 
kad neturi kur daržovių dėti, 
-Pereitais metais iš daržovių iš-

niaūš' radijo valandėlėje žemės 
ŪJųo darbuotojams tam kolūkiui 
biįw'*(patafta Ukmergėje atida
lyti kioską daržovėms pardavi- 
neti, ,,.vX ;.

(E)'Premijos ųž vandeniu pra-

išėjo Iš spaudos. Atvirutės vaiz
duoja Vilniaus, Kauno, Trakų, 
Lietuvos pajūrio ir kitus gam
tovaizdžius.

Istorijos - revoliucijos muzie- 
jnję atidarytas naujas skyrius, 
vaizduojąs pereito karo įvykius, 
ypatingai iškeliant nacių žiauru
mus, žinomą, visai prašokant 
bolševikų įvykdytas žudynes. Be 
to, labai iškeliami bolševikinių 
partizanų ir raudonosios armijos 
veiksmai.

(E) Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas plenumo, 
posėdžiuose gruodžio 3-4 d.d. 
svarstė kaip sustiprinti idėjiųį 
politinį darbą moksleivių tarpe. 
Pranešimą tuo klausimu padaręs

D ė mesie! SAUSW 15 4., ŠEŠTADIENĮ,
MALONUI VISUS KVIEČIAME, IŠ VISŲ KOLONIJŲ Ji omo, c«t.

555 Dundas Str.
Ten Ixmdono Lietuvių Apylinkės Valdyba

ŠOKIŲ VAKARĄ
Graži salė, puikus orkestras, turtingas bufetas ir 
su daug laimėjimų LOTERIJA. Šis vakaras 
yra mūsų paskutinis prieš gavėnią, tad nuoširdžiai 
prašome plačiąją visuomenę jame skaitlingai da- 
lyvąuti. . Pradžia 7 vai. vakaro.

Londono Apylinkės Valdyba.

tokį kolj^įĮ atsitikimą: Viena 
męl^jb ? nuolat būdavo premi- 
jud^^-Kad iš savo kandy |p>ri- 
mėįžia nuostabiai daug pieno. 
Kitos kolūkio melžėjos šu pavy
dų '^ifrėaavo. Vyresnybė ją gyrė 
ir suteikė vieną premiją po kitos. 
Kol galų gale paaiškėjo, kad ji 
savo '‘‘laimėjimus” pasiekusi van

imtas atitinkamas nutarimas. 
Matyt Lietuvoje moksleiviai ko
munistų įtaigojimams yra atspa
rūs, jei net Lkp centro komiteto 
plenumas svarsto, kokių priemo
nių imtis palenkti Lietuvos moks

jo sūsidąrydavo didesnis kiekis.
(E) Gargžduose pradėta staty

ti naujas ’ statybinių medžiagų 
kombinatas, kuris per metus pa- 
gaminsiąs 30 milijonų plytų ir 
apie 60.000 kbm stambių silika
tinių blokų.

(E) ©idžiųlis linų perdirbinio 
fabrikas statomas Ukmergėje. 
7is užims 28 ha plotą. Pirmąją 
produkciją išįeisiąs ateinančių 
metų antroje pusėje.

,(E) "Ukmergės ketaus lydinių • 
fabriko pajėgumą sekančiais me
tais numatoma padidinti 5 kar
tus. ’Naujoji statyba būsianti 
baigtą 1959 m. Pokario metais: 
Ukmergėje atsiradusios 9 nau-.: 
j<?s gatvės, esą pastatyta beveik 
900 individualinių gyvenamųjų 
namu. .
.. (E) D,ų .Lenkijos lietuviai at
vyko į Vilnių studijuoti, tai Puns 
ko krašto lietuviai Danutė Gra- < 
bauskaįtė įr Algimantas Užbila. 
Jie Lenkijos vyriausybės pasiųs
ti į Vilniaus un-tą studijuoti lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Jie abu 
yra baigę lietuvių Suvalkų gim- 
naziją,. kuri dabar yra Punske. 
A^isuVilnįąus radiofono korės-’ 
popdĖntūi. pareiškęs, kad iš. pra
džių buvęs numatęs- studijuoti 
tiksliuosius..mokslus, bet pas
kiau ^apsisprendęs studijuoti lie
tuviu kalbą, nes jam atrodą, kad 
šis dalykas kraštui esąs labiau- . 
šiai ręikalirigas ir .grįžęs į savo - 
kraštą . galėsiąs savo žmonėms i 
daugiau padėti. Studentė Danutė 
jau visą laiką svajojusi studijuo- ; 
ti lietuvių literatūrą, galvoja bū- 
ti literatė. Vasaros atostogų me- . 
tu ; numato parinkti medžiagos 
apie Anįaną Baranauską, kai jis , 
gyveno .Seinuose. Be to, numa-p 
čiusi .rinkti tautosaką, dainas ir J 
kL;ji*:.Algis atostogų metu nori į 
rinkti kalbinę medžiagą. J

(E)uJjiętuvos gamtovaizdžiai”. 
Tai spalvotų atviručių serija, ku
rioje yra 16 atviručių. Ji ką tik J

(E) Kokie buvo gauti grūdų 
derliai, dar nėra suvestinių duo
menų. Vilniaus radijas ir spauda ' 
skelbia .tik atskirų kolūkių dar
buotojų pasisakymus. Taip pa
vyzdžiui -Vilniaus radijas gruo
džio 5 d. valandėlėje žemės ūkio 
darbuotojams skelbė, kad Šiau
lių rajono “Pirmyn” kolūkis per
nai iš kiekvieno hektaro viduti- 
niškai prikūlęs tik po 6,4 centne^ 
riųs grūdų, o šiais metais esą 
manoma .prikulti po 10-12 cent-: 
nerių. Atskiros brigados prikū- 
lusios net iki -15 cnt. Rokiškio 
rajono kolūkyje “Už taiką” per
nai gauta 6,6 ceneneriai, šiemet 
9-10 centnerių. Pagal kitus pra
nešimus, Simno rajono “S. Nė
ries” kolūkis pernai gavęs 9 cnt. 
grūdų iš hektaro, šiemet net 18 
centnerių.

'Raudondvario rūmai prie Ne
vėžio esą karo metu gerokai ap-. 
griauti, išdegęs vidus, įgriuvę 
perdengimai. ’’Kauna rajono 
liaudies švietimo skyriaus dar
buotojas” V. Žvirblis laiške Tie
sos redakcijai rašo, kad rūmai 
esą “arehitetktūrinės - istorinės 
reikšmės pastatas”, kurį reikią 
apsaugoti. Vadinasi tryliktais po 
karo metais šis vienas įdomesnių 
Lietuvos architektūros pamink
lų, tebėra paliktas be jokios glo
bos. Ir tai veik Kauno priemies
tyje!

tiAMUmOnt
Visi dalyvaukime! Sausio 25 d. 

Hamiltono at-kai atsikviečia pa
garsėjusį gastrolėms Detroito 
Dramos teatrą, vadov. rež. Z. Ar
lauskaitės - Mikšienės, su -Vyt. 
Alanto naujausiu veikalu “Są
mokslas prieš savuosius”. ^Veika
le sprendžiama mišrių šeimų kū
rimo problema. Šis veikalas su< 
dideliu pasisekimu buvo statytas 
Detroite, Toronte, Londone ir kL 
Hamiltono at-kai kviečia visus 
hainiltoniėčius ir apylinkių lietu
vius nepraleisti retos progos, o._ ,,
pamatyti taip įdomų savo turi-' 

platinti. Jų galima įsigyti .po visų, 
pamaldų parapijos salėje arba 
pas atskirus platintojus: M. Kė-’ 
žinaitytę — tel. JA. 9-8441, A.’. 
Grajauskaitę, K. Bungardą—tel., 
JA. 2-2698 ir J. Pleinį — tel. JA.į 
9-5129. Iš kitų .vietovių užsaky
mus prašome siųsti J.Pleiniui — 
87 Sanford Ave. S., Hamilton, 
Ont. Bilietai po $1.50 ir ’$l. Moks
leiviams bei studentams pusė 
kainos. '

Malonūs tautiečiai nieko ne-, 
laukdami įsigykime bilietus iš 
ankšto. Veikalas statomas visų, 
gerai žinoinoje ir mėgiamoje sa-.’ 
Įėję — Westdale College audito
rijoje, Main St. W. X*P. j

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas Hamiltone įvyks sau 
šio 26 d. 4 vai. p.p. parapijos sa-’ 
Įėję. Programoje paskaita ir me
ninė dalis. Po minėjimo šokiai 
jaunimui. Rengia Hamiltono jū-: 
rų skautai. -

niu veikalą. Bilietai jau .pradėti

FOUR SEASONS
' TRAVEL

' .109 Bloor SK -W., Toronto 5. . > '
< Tei. WA..3-9484 i: WA. 3-97:5
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FOUR SEASONS 
llSTRAVĖB'Fil

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntimus per

SAKAS PARCEL SERVICE
■ , sent by

Ukrainska Knyha
c

755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Tel. LI. 4*7239

Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

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

visuotinis susirinkimas šaukia
mas sausio 19 d.’ 4 vai. p.p. para- 
pijos salėje.

Tuo pačiu metu bus arbatėlė ir : 
madų paroda, kuriai rūbus ir pri
tyrusias modelistes duoda gražio- 
ii Duarts Ladies Wear (847 King 
St. E.) krautuvė. Bus rodomi žie
miški rūbai, pavasariniai paltai,- 
švarkai, kostiumėliai, skrybėlai
tės ir kt.

Kviečiamos šiame susirinkime 
dalyvauti visos narės ir prijau
čiančios. Yra keletas gana svar
bių reikalų aptarti. Prašom ne- 
sivėlinti. Susirinkimą pradėsime 
punktualiai. Valdyba.

I NF v-bos ir komisijų narių dė- 
mesiui. Paskutiniame posėdyje 
visi įsipareigojome atlikti šiuos 
darbus: iki vasario 15 d. kiekvie
nas stengiamės surinkti NF ne 
mažiau $1.000; vasario 1 d. ren
giamo vakaro loterijai gaukime 
bent po 10 fantų, kuriuos būtinai 
pristatykime K. Mikšiui iki sau
sio 28 d. Gegužės 3 d. NF 3-čias 
metinis koncertas • rengiamas 
naujai pastatytoje labai gražioje 
slovakų salėje Barton St. E. Šia 
proga leidžiamai programai visi 
surenkame skelbimų ne mažiau- 
$30 kiekvienas.

Šiuos įsipareigojimus maloniai 
prašau visų bendradarbių steng
tis įvykdyti, nes nuo to priklau
sys mūsų darbią pasisekimas.

ReAeemer Lutheran bažnyčioj, 
Main St. East ii'Wexford gatvių: 
kampas, sausio 19 d. 3 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.
• • r* .r f

NF narių skaičius vis auga. 
Nuoširdžiai dėkojame 4 naujiems 
NF nariams, paskytusiems po 
$10Q: Šergaliui Viktorui, Žukaus
kui Kaziui iš Welland, Ont., Fron 
cžak Zdzislaw ir Rasai ir ma
žajai Visockiu Birutei.

*V. Šergalis yrą anksčiau atvy
kęs į Kanadą, vedęs labai malo- 
- - - _ naująją ateivę ir
augina 2 vaikučius. Jie ne tik 
Įstojo į NF, bet mieloj i p. Leono
ra dar ir *TŽ” užsisakė. K. Žu
kauskas, žinomas -Welland lietu
vių yėikęjas, redagavęs”V Liet 
DĮenos Metraštį, — nuoširdus 
jam ačiū — pirmasis pralaužė le
dus savojoje kolonijoje. Prašome 
fr ’kitų "ivėllandiečių pasekti jo 
pąyyždžiu. Geroji Rasa Fron- 
cząk, nors ir augindama 3 mažus ’ 
vaikus, visdėlto neatmetė NF 
v-bos atstovo prašymo ir mielai, 
sutiko sutaupyti Taėt. Namams 
šimtinę. Betgi didžiausią įspūdį 
padarė J. Visockis. Jis jau įrašęs 
savo jauniausią Dalytę praėjusią 
vasarą, dabar pasiryžo sutaupyti

■ $100'ir įnešti INF -Birutės vardu. 
“Ašbūsiu paskutinis savo šeimo- 
je“NF narys. Nors ir už kelių me
tu, o visdėlto juo būsiu!” — pa
reiškė J.’Visockši. Mielieji Visoc- 
kiai augina 3 gražias dukreles, ir 
NF bus ‘tikrai didelė garbė jais 
turėti savo narių tarpe. Tėve
liams nuoširdžiausias ačiū.

Tš ankščiau pasižadėjusių po 
$100 įnešė Vyt. Matusevičius ir 
Kazys Butkus.

Kalėdų eglutę lietuvių vai? 
kams gruodžio 29 d. parapijos sa
lėje surengė lietuviškoji mokyk
la. Į ją sugūžėjo beveįk visi mū-. 
sų mažieji. Programą atliko mo
kiniai, suvaidindami kųn. B. Pa
ce vičiaus parašytą sceninę pasa
ką “Neklaužada Jonukas”. Vei-' 
kalelį režisavo pats mokyklos ve
dėjas J. Mikšys. Šokius paruo
šė mokyt. A- Grajauskaitė — su 
I skl mergytėmis “Snaigių šokį”, 
su viduriniais skyriais pora plas
tinių dalykėlių ir Suktinį pašoko 
mišrios poros, pradedant mažai
siais ir baigiant VI .skyriaus mo
kiniais. Gražias dekoracijas nu
piešė dąil. St. Dramantas. Po vai 
dinimo Kalėdų senelis (F. Anku- 
člavičius) iš Lietuvos apdalino 
vaikučius dovanėlėmis, o Tėvų 
K-to pirm. V. Sakas mokytojams 
įteikė pinigines dovanas. Mūsų 
dvasios vadovams kun. .dr. J. Ta- 
darauksui ir kun. Br. Jurkšui šia 
proga buvo įteiktos gražios daik
tinės dovanėlės. •

Šiais metais mokykloje dirba’ 
moytojais Ant. Grajauskaitė, AI. 
Mdkalaūškąs, VI. Kėzys, M. Kve
darienė, Št. Juozapavičius ir jos 
vedėjas J. Mikšys. Aštuntuosius 
mokslo metus ši mokykla .varo šd 
rekordiniu mokinių skaičiumi — 
163.

Jaunimo šokiai, suruošti Ha
miltono moksleivių ateitininkų 
iniciatyva sausio 5 d. Aušros V. 
parapijos salėje, praėjo kultūrin
gai ir su didžiausiu pasisekimu. 
Šokiuos dalyvavo beveik visas 
Hamiltono jaunimas. Pageidauti
na daugiau tokių jaunimo sam
būrių lietuviškoje dvasioje.

Moksleiviams ateitinkams va
dovauja sumani ir veikli pirmi-: 
ninkė G. Latauskaitė. G.

*

rUtttantrė oFReoltrtgtė

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningoj patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
StHa Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. J A.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gašlūnas, tel. Lt 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

Šaunios vestuvės. .Gruodžio 28 
d. b,t ’.Michaels salėje įvyko ves
tuvinis pokylis, surengtas Irenos 
Gaižauskaitės ir Jorio Jokūbyrio, 
sukūrusių jauną ir gražią lietu
višką šeimą. Moterystės sakra
mentą suteikė Aušroš Vartų baž
nyčioje kun. dr. J. Tadarauskas. 
Vestuvėse dalyvavo apie 179 sve
čių, o jaunuosius lydėjo 6 pamer
gių ir pabrolių poros. Pamergė
mis buvo visos lietuvaitės tik ką 
pradėjusios savo mergautines 
dienas. Jaunuosius bažnyčioj su
tiko uniformuotos jaunesnės 
skautės, tuo pareikšdamos pa
garbą savo vadovei Irenai, kuri 
joms ilgą laiką energingai vado
vavo.

Pažymėtina, kad Jonas Jokū- 
bynas yra aktyvus lietuviškame 
org. gyvenime. Jis jau eilę metų 
vaidina “Aukure”, apie pora me
tų buvo Namų Fondo kontrolės 
kom. narių ir šiaip jau malonus 
ir nuoširdus lietuvis. Jaunoji — 
p. Irena nuo pat savo mažų die
nų energinga skaučių veikėja, o 
taip pat labai gabi “Aukuro” ak
torė.

Irenai ir Jonui Jokūbynams 
linkime šviesių ir saulėtų atei
ties gyvenimo dienų. Sk. St

Trečioji NF valdyba, išrinkta 
visuotinio narių susirinkimo 
gruodžio 15 d., pirmąjį posėdį tu
rėjo sausio 4 d. VI. Stabingio bu
te. Iš 27 dalyvavo net 22 v-bos ir 
komisijų nariai.

Atidarydamas šį posėdį v-bos 
pirm. St. Bakšys palinkėjo vi
siems ištvermės ir pareiškė viltį, 
kad Dievui padedant ši valdyba 
gal turės garbės ir laimės konk
retizuoti visų vietos ir apylin
kės lietuvių didįjį siekimą, įsi
gyti Lietuvių Namus Hamiltone.

Dalis senosios v-bos ir kom. 
narių atsistatydino, o į jų vietą 
stojo kįti tautiečiai. Pasitrauku
siems iš v-bos Juozui Blekaičįui, 
Broniui -Venslovai, iš planavimo 
kom. Onutei Prankie - Prancke- 
vičienei, iš parengimų kom. Pet
rui Brasui įr iš kontrolės kom. 
Juozui Svilui ir Jonui Jokūby- 
nui, v-bos pirm.-išreiškė nuošir
džią padėką už įdėtą idėjinį dar
bą ir už atvirą ir gražų bendra
darbiavimą. Naujai įėjusieji vi- 
sųot. susirinkimo išrinkti kandi
datai pasiskirstė pareigomis ši
taip: v-bos nariai — Jurgis Pali- 
liūnas - Palmer ir Krivinska* Ta- 
liksas, į planavimo kom. Skais- 
tys Gediminas, į parengimų kom. 
Pilipavičius Alfonsas, į kontrolės 
— Krištolaitis Juozas ir Sakas - 
Sąkevičius Vincas.

Svarstyta Delta Theatre pirki
mas. Pardavėjui atmetus pirmąjį 
siūlymą, v-ba priėmė antrąjį, bū
tent, siūlyti $162.500, paliekant 
tas pačias sąlygas, kurias jau 
skaitytojai žino iš praėjusio “TŽ” 
numerio. Siūlymas padidintas iš 
karto net $12.500, nes yra žinių, 
kad ilgiau užpirkimą tęsiant, šią 
nuosavybę gali' nupirkti kiti, 
kaip jau kartą yra atsitikę.

Toliau buvo svarstyta priemo
nės lėšoms telkti, NF vakaras va
sario 1 d., metinis koncertas - va
karas gegužės 3 d. ir prašymas 
o-joms prisidėti prie Liet. Namų 
Įsigijimo. Šių visų klausimų nu
tarimus duodame žemiau atkiro- 
mis žinutėmis. • ’

Posėdis praėjo pakilioje nuo
taikoje ir didelės energijos dva- 

' šioje. Buvo jaučiamas visų narių 
pasiryžimas išnaudoti, pasitaikiu
sią progą ir Lietuvių Namus jau 
dabar įsigyti. Linkime, kad ir vi
sa lietuviška visuomenė užsikrės
tų šia dvasia ir v-bos darbus vi
sais būdais paremtų.

Lietuvių Namų įsigijimo darbe 
yra dabar svarbus momentas. 
Per artimiausius 2 mėnesius rei
kia sukelti Namų Fondui $26.000. 
V-ba visu rimtumu kreipia lie
tuvių dėmesį ir prašo apsilankiu
siam jos nariui įteikti bent $100, 
nes kitu atveju Liet. Namų įsi
gijimas vėl nusitęs kuriam lai
kui.

Visiems 27 v-bos ir komisijų 
nariams reikia iki vasario 15 d. 
surinkti mažiausia ipo $1.000, tik 
.tuo būdu mes galėsime Namus 
užpirkti. Kiekvienam mūsų rei
kėtų rinitai pagalvoti, kad mūsų 
atsisakymas investuoti į bendrą 
tautinę nuosavybę šimtą dolerių 
gali praleisti šią gerą progą ne
grįžtamai. Antra vertus, mes šių 
.pinigų neaukojame. Be to, yra 
daug galimybių, kad po kelių me 
tu šie pinigai gali paaugti dvigu
bai, o gal ir dar daugiau.

NF .vakaras rengiamas vasario 
1 d., šeštadienį, ant kalno Astrai 
Restaurant, 665 James St. S. Šį 
kartą paimta kuklesnė salė, tal
pinanti 180 svečių, nes į eilinius! 
šokių vakarus, kaip žinome iš i 
praktikos, susirenka nuo 100 iki 
150 asmenų. Už salę mokėsime 
$65, o visas bufeto pelnas eis NF 
taip kad ir mažiau turėdami žmo 
nių, galėsime gauti didesnį pel
ną. Salė yra naujos statybos, 
naujai pastatytų krautuvių ra
jone (Mountain Piazza). Daug 
vietos mašinoms statyti. Rengia
ma loterija ir bus įvairių gėri
mų bufetas.

•Tad vasario 1 d. visi, kas tu
rėsime laisvą vakarą, renkamės 
į “Subatvakarį ant kalno”.

Sk. St.
Apylinkės valdybos rengtas N. 

Metu sutikimas praėjo jaukioje 
ir linksmoje nuotaikoje, nors 
šiais metais sutraukė kiek ma
žesnį svečių skaičių negu pra
eitais — apie 300. Labai turtinga 
fantais ir gražiu sutvarkymu vi
sų akis traukė loterija. Ją rūpes
tingai tvarkė ir pravedė nepa
mainomas šiame darbe Kazys 
Mikšys, kuris visą ilgą vakarą iš
buvęs prie loterijos bilietų par
davimo jau ankštų rytą turėjo 
skubėti į darbą. Negalutiniais 
daviniais, nes dar nevisos sąskai
tos suvestos, bus iš šio parengimo 
per $300 pelno. Didžiausią išlai
dų poziciją sudarė salės nuoma

lingi savi namai su sale.
ŠeŠitadien. mokyklai ąpyl. v-ba 

paskyrė $100 kalėdinės eglutės 
proga išdalinti mokytojams, ku
rie pasišventusiai be atlyginimo 
dirba jau eilę metų, tik Kalėdų 
ir mokslo metų užbaigos progo
mis gaudami simbolines dovanė
les. Aukomis prisidėjo ir dau
giau Hamiltono lietuvių organi
zacijų.

•Tautos Fondo Atstovybės Ka
nadoje Hamiltono skyrius labai 
tyliai dirba vadovaujamas Jo
no Mikšio. Retai ir spaudoje už
klysta žinutė apie jo veiklą, nors 
atlieka labai svarbų darbą. Pra
eitais metais buvo ypatingas dė
mesys kreiptas į vakarų rengi< 
mą, kad sutelkus daugiau pinigo. 
Tas labai gražiai pavyko. Prieš 
pačias šventes valdyba pervedė 
centrinei atstovybei $800. Išviso 
Hamiltono lietuviai sukėlė per 
1957 m. $1.400 Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Dėka pasišven- 
tusios valdybos Hamiltonas vėl 
ar nebus didžaiusią duoklę iš vi
sų Kanados lietuvių atidavęs.

Šalpos Fondo Komitetas taipgi 
mūsų tarpe atlieka svarbų ir nau 
dingą darbą kaupdamas lėšas j 
vargą patekusiems tautiečiams 
šelpti. Šalpos darbas tik tada 
sėkmingas kai turima pinigų ir 
pajėgiama tiek likusiems Vokie
tijoje tiek kitur vargstantiems 
efektyviai padėti. Šiam kilniam 
tikslui pinigo niekad nėra per
daug, nes pagalbos reikalingų 
skaičius Vokietijoje yra dar ga
na didelis. Praeitų metų eigoje 
ŠF atliko didelę piniginę rink
liavą davusią apie $800. Pinigus 
išsiimtus į paskirties vietas kasa 
ir vėl reikalinga papildyti, kad 
būtų pajėgi tolimesniems šalpos 
darbams. Tam tikslui ŠF rengia 
didelį parengimą. Tai Hamiltone 
tradicinis Kaukių balius visada 
sutraukiąs daugybę svečių ir su
keliąs visų susidomėjimą. Šiais 
metais įvyks vasario 8 d. Royal 
Connaught Hotel Normandie sa
lėje. šalpos Fondo pirm. ats. 
pulk. J. Giedraičio pareiškimu 
laukiama kuo daugiau ir kuo 
prašmatniausių kaukių, kurios 
bus premijuojamos piniginėmis 
dovanomis: I vieta $25, II — $15, 
III — $10. Tad prašome iš anksto 
ruoštis šiam didžiuliam kaukių 
baliui rezervuojant šią dieną kil
niam Šalpos Fondo darbui pa
remti ir sau linksmoje nuotaiko
je tarp įvairiaspalvių ir marga- 
rūbių kaukių vakarą praleisti. 
Mūsų, išleistas doleris šiame pa
rengime ne vienam vėliau nu
šluostys vargo ašarą ir suteiks 
trupinėlį paguodos.

Rinkiminė komisija apylinkės 
valdybai dirba. Kom. pirm. J. 
Krištolaitis energingai imasi 
medžioti kandidatus. Kiek teko 
nugirsti jau yra keletas kandida
tų,. bet dar nepakankamas skai
čius. Kandidatų pristatymo lai
kas baigiasi sausio 18 d.

Bankelis Talka gražiai užbai
gė metus peršokdamas numaty
tą sąmatą beveik dvigubai. Sau
sio 4 d. įvykusiam valdybos po
sėdyje buvo priimtas balansas, 
kurio kaikurios skaitlinės atrodo 
šitaip: šėrų s-ta $46.108,87, depo
zitai $17.543.57, kasa $5.776,84. 
Deponuota CUNA banke $10.600. 
Išdota paskolų $66.896,57. Smul
kiau viso balanso ir padarytos 
apyvartos skaitlinės bus paduo
tos metiniame narių - šėrininkų 
susirinkime sausio 26 d. 4 vai. p. 
p. parapijos salėje. Šiame susi
rinkime bus valdybos pateiktas' 
balansas patvirtinimui bei nu
matyta sąmata 1958 m. Taip pat 
teks perrinkti du valdybos na
rius, kuriems baigiasi kadencija 
ir po vieną narą Kredito komite
te ir Revizijos komisijoje. Np-

matyti ir įstatų pakeitimo klau
simai, kuriais remiantis galima 
būtų išduoti didesnes paskolas 
negu $1.000 vienam asmeniui. 
Aktualus ir svarbus klausimas 
pelno paskirstymo. Bankelio val
dyba po svarstymų ir padarytų 
apskaičiavimų priėjo išvados, 
kad reikalinga ateiti savo na
riams - skolininkams į pagalbą 
sumažinant už duodamą paskolą 
procentą. Nors dabartiniu metu 
nėra populiaru mažinti procen
tus, kai bankai ir kitos skolinimo 
įstaigos didina, bet bankelis ban
do sumažinti, kad didesnis lietu
vių skaičius galėtų pasinaudoti 
pigesniais kreditais. Nuo sausio 
1 d. išduodamoms paskoloms bus 
skaitomas 10% metinis.

Kalėdinei vaikų eglutei valdy
ba paskyrė $25, kad nors ir kuk
lia auka prisidėtų prie kultūrinių 
reikalų parėmimo. Vėliau numa
toma ir stambesnėmis sumomis 
prisidėti. Pirmas toks paskyri
mas bus atiduotas visuotiniam 
susirinkimui patvirtinti. Įžengus 
į naujus darbo metus tikint vi
suomenės pritarimu ir didėjan
čia kooperacijos idėja yra pagrįs
tos viltys, kad bankelis šiais me
tais pasieks $100.000 balansą.

Maloniai lietuvius nuteikė di
džiausios Hamiltono lietuvių biz
nio įstaigos Krono - Valevičiaus 
kalėdiniai sveikinimai ir skelbi-

verslininkai atsimena, kad be 
angliškos spaudos yra ir lietuviš
ka, kuri reikalinga paramos ir 
tokiu gražiu skelbimu pagarsino 
savo įstaigą. Būtų malonu, kad 
toki skelbimai būtų ne vienkar
tiniai, bet pastoviai matomi lie
tuviškuose laikraščiuose.

Lietuvių Eenciklopedijos XII 
lomą, jau visi gavome.-Ir didžiau
si skeptikai mato, kad šis dar
bas visas finansines kliūtis nuga
lėdamas eina pirmyn. Padėkime 
jos leidimą tvarkingu prenume
ratos '-apmokėjimu. Hamiltone 
prenumeratos mokestį priima 
LE atstovas St. Dalius, 506 Sher
man Ave. So., tel. FU. 5-8602.

D-
•Didelė staigmena buvo P- 

tonienei, kai atvyko į jos šaukia
mą posėdį pas pp. Tumaičius, kur 
jos laukė didelis būrys moterų. 
Vieton posėdžio buvo jai suruoš
tas “baby shower”. Tai retas da
lykas, kad tiek daug (apie 25) 
moterų, vien tik moterų, susi
rinktų viename -bute. P. Tumai- 
tienė visų susirinkusių vardu pa
sveikino p. Vaitonienę, palinkė
dama jai sėkmės ir .teikdama 
bendrą dovanėlę. Vakaras pra. 
leistas bėšišriekūčiųojarit; “ fee^ 
gurkšnojant kavutę ir padainuo
jant keletą dainelių. Pageidauti
na daugiau tokių subuvimų.

Dalyvė.
Lietuvis notaras A. Liūdžiųs 

nuo sausio 17 d. atidaro savo kon 
torą Hamiltone, 128 Main St. W., 
tel. JA. 7-5575.

Kol kas priiminės klijentus 
oenktadeiniais nuo 3-8 vai. v. ir 
šeštadieniais 10-3 vai. p.p.

Hamiltoniečiams bus labai pa
tosu visus notarinius ir teisinius 
reikalus atlikti savo liet, kalboje. 
Šitokia įstaiga Hamiltone jau se
niai buvo reikalinga. Kl. G.

Netikėtai mirus musų mielam Vyrui ir 
Tėvui Viktorui Almonaičiui, mums liū
desio valandoje padėjusioms reiškiame 
nuoširdžiausia padėką.

Ypatingai dėkojame Hamiltono Auš
ros Vartų porouijos klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui už atlaikytas iškilmingos 
laidotuvių pamaldas, atkalbėtą prie ve
lionio rožančių ir palydėjimą j kapus.

Visiems, kurie prisiuntė gėlių, kurie 
atėjo pasimelsti prie mirusiojo į laidotu
vių namus ir pČFydėjo f kapines, kurie 
mus sunkioje valandoje užjautė ir mums 
bet kuo padėjo, visiems už viską nuošir
džiausiai dėkojame.

Giliai nuliūdusios
z ?' J. Barbora Afotoaafttefiėf

Viktorija Almonoitytė.

PETRUI RAUDONAIČIUI staigiai mirus, 
jo žmonai Elenai Raudonaitienei ir šeimai reiškiame nuo
širdžiausi užuojautą ir drauge liūdime

O. J. Lėveriai.

WOODSTOCK, Out
Dvi liet, kolonijos bendrai su

tiko Naujuosius Metus. Nedide
lės Woodstocko ir Princetono 
lietuvių kolonijos suvažiavę į VI. 
Bačėno ūkį gražioje kaimiškoje 
nuotaikoje ir aplinkoje sutiko 
Naujuosius 1958 Metus.

Ponios atsivežė, kiekviena sa
vo gamybos, įvairių skaniai pa
gamintų valgių, o vyrai savo vai
šėmis prie "to taipogi prisidėjo.

mines, siautė sniego pūgos ir šu
nelis sukinėdamasis pafiai duris 
vis pranešinėjo, kad jau jau atei
na r
gera , v
nos, muzika — šeimininkas su

Naujieji Metai. Tačiau viduje ką, 
a nuotaika, lietuviškos dai- čia

deonu, priartino laukiamą va
landą. Išmušus dvyliktai valan
dai į kaiino trobelę įsirito nau
jagimis — Naujieji Metai. Čia 
dr. Matukas pasakė kelis žodžius, 
sugiedotas Tautos himnas, palin
kėta vieni kitiems daug sėkmės 
ir laimės ir po to vėl buvo tęsia
mas pasilinksminimas net iki 4 
vai. ryto.

Čia tenka pastebėti, kad šį kar
tą, mūsų kolonija ne ieškojo mies 
to salių ir kitokių prašmatnybių, 
bet pasirinko originalų Naujų 
Metų sutikimą, kaimišką aplin
ką, kuri daugiau priminė ken
čiančią mūsų Tėvynę ir dvasinį 
bendradarbiavimą su mūsų bro

smuiku, o sūnus Algis su akeor- liais lietuviškame kaime.

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS PAS SAVUS

MM

Talkos kaso atidaryto sėkmodicniois nuo 12 iki 2 vol. p.p. Parapijos knygyne, 
58 Dundam St. N., orbo skambinkite iždininkui E. Lengnlkui, tel. ’/A. 9-2114, 

15 Homewood Ave., Hamilton.



ELENA TUMIENĖ ČIKAGIEdAI TORONTE
"Karaliai ir švaatiaji) iš Čikagos ir sausio 18 d. Ea-

B o I

Nacių okupacijos malu pradingo nuo Rambyno senasis 
aukuro akmuo. Kalbėto, jog 
akmenį į NeMunq/Aad tuo būdu būtų galima išnaikinti 
žmonėse populiarų Joninių šventimo paprotį, kuris visais 
laikais sutraukdavo minios dalyvių. Autorė.

xną operetę “šikšnosparnis”.
Pradžia 7.30 vai. vak.)

prieš daugel amžių), 
sudrebėjo, 

pamojo,
ilbėjo:

Šilto šitoji Jonirfių naktis šventa, 
Iš saulės patalo ugninio atsikėlus, 
j mėlyno safyro skraistę susisupus. 
Žengia rimta. 
Kietai sučiaupus liktos, 
Virš. Nemuno tylĮwų vandenų ' y
J protėvių Rambytį.
Tylu. Tylu. Anei tošelių piemenų, 
Nei dūzgesio bitelės negirdėti...
Ar pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Kas šimtų metų ant Rambyno,
Joninių mėnesienoje — visi tai žino — .
Susirenka ralių \gaiž>ingos eilės, 
Šaukiamos gimtos žemės meilės, 
Paparčio žiedo stebuklu pasigėrėti. 
Didžiųjų žygių paminėti - 
Ir atnašą Aukščiausiajam sudėti, 
Kad laimintų jų kolnės, gojus, miškelius ir arimus, 
Žemėje buvusius namus. 
Tėvynę numylėtų — t ”
Jų —^ašaromis, prakaitu ir karžygių krauju nulietą. 
Skubėdama,’klek pasivėlinus, iš užu debesio kalnų 
J$tliįO.ghMHrinė pilnatis . .
Ir atsirito virš Rambyno. 
Užsidegė šventi dangaus sietynai... 
•Tai Jbftinių naktis. Nėr ko stebėtis... 
Ar pumpuras Paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Jou posirengęs pražydėti?

AŠ otnašų šventų 
| dangų siųsti negaliu 
(Ir virpančiu balsu): 
"Praamžiau Brangus, 
Atleisk, kad išdrįsau.

ir karžygių krauju?

Jei ainių rankos aukuro tau 
/nebestato, 

Veltui mūs pastangos ir prašymai, padėkavonės ir 
/kantatos".

"Negali būt!" sugriaudė Patriarchas.
"Nedrįski netg r tu,,garbingas Juodeika, ištarti žodžio šito. 
Gal čia klaida?! 'Nematome, ar kas nežinoma nutiko?!"

"O aš žinau", Magila
Tuoj prabilo.
"Pati mačiau.
Kai prispaudėjąi-priešai akmenį į gilmą Nemuno verpetų 
Paskandino. Ir kitos laumės matė!
Cha, cha, cha ...
Kas jiems? Tolau būdu
Jau nebebus čk> jūsų apeigų.
Nei laisvės prašymų'karštų, /
Nei išsipildymo jums duotų pažadų . .

"Negoli būti" (Jankus). "Patikėti negaliu ..
"Ir aš mačiau",
"Ir oš! — "ir aŠ!", porino laumių visas laukos, 
O joms pritardamas linksėjo galva kaukas.

Aure! Ant Nemuąo tykios gelmės gilios
Nutįso sidabrinis.takas. .
Tai — vaidilutės skoidriąąkės...
Pečius globia plaukai — pasidabruotos lino skaros, 
Vainikai mėnesio šnescj — "tijaros.
Q eilėmis jos lydi žiburiniai, 
Pageltę ir pablyškę, fosforiniai.

Iš pakraščių visų, kur ;t‘kta« užmėtyti, 
Keliauja' būrai' su ’žirgais, 
Bingtais, . ;
Net poriai ‘ fondaueriups, ūsai užraityti; 
Ir Slunkius su Pelėda, 
Va, atrieda.
O ten štai Buše ant pievelės sau patogiai atsisėda.

"Mus skausmas lydi Tiet ir po mirties", tarė vos 
"Praamžius didis taip surėdė", /girdimai Nomeda. 
Atsiliepė * sujaudintos senolių dvasios.
"Tai ne Praamžiaus rėdą!" 
Drąsiai 
Suriko Jankus. Trenkė lyg perkūnas. 
"Suprantama, kad aukos akmenys be priežasties taip 
Ąš neatleisiu šios gėdingosios skriaudos! nepražūna! 
Jie nuogom rankom — ne tinklais — man išžvejos 
Šį šventą akmenį iš Nemuno gelmės gilios 
Ir, įsikandę dantimis, 
I šitą kalną vėl atgal užriš.
Prisiekiu protėvių šventomis vėlėmis!"
"Martynai, liaukis", tarė santūrus Tolminkiemio

/ Klebonas, 
Bet, jį nutraukęs, prakalbėjo Pranašas Vydūnas.

Dulkėtos šyentknyges, kur gyvas skaitęs, 
VarioToimirikiemio klebonas 'porierai’fis. 
O gal pamokslą naują jisyitmūoja? . ♦ 
J j tuoį sakytojai ratu apstoja . 
Su jais šypsodamiesi šnekučiuojas 
Daktaras Vfiiūs Gaigolaitis beigi Vanagaitis.; 
Aaa! Štai ir reichstago atstovas Smalakys.... 
Gal tą susirinkimą jisir atdarys?!

.Lietuynirikai, giedotojai .ir būrai, •
Žodžio sakytojai, sukilėliai ir maro aukos,
Lietuviško žodžio sorgai ir knygnešiai, Prūsų kovotojai 
Gal Šventos apeiges jau gali prasidėti? /čia susibūrę. 
Ar fiUtfiįįurM jMqra.rčro žiedo žalią aksomo vystykluos 
Jau po.s>fėTOęŠ pražydėti?

''Pasigailėtina yr' to,
Kurs protėvių vėlėms trukdo pagerbt Aukščiausiąjį Esrmą. 
jis patsai šiuo
Jau pasirašo sau mirties sprendimą ‘
Ir iš dievų nupelno pasmerkimą
Savo darbų ir priespaudos baisingos.
Netarki, Patriarche, žodžio nemeilingo.
Regiu OŠ savo brolių skausmo pabaigą garbingą ...

/ir prasmingą".

Rėza, kaip paprastai, priėjo prie Vydūno choro.
Jis jau seniai pareiškė norą
Prię giesmininkų prisidėti..»
Antai -į-

' - i visi Bajorai,
Jagomastai,

Toleikiai,
Abu Zauniai
Lekšui kažkas karštai įrodinėja;
Diskusijom susidomėję,
Arčiau priėjo
ir -Brožoitis, Gailius su -Smolėjum.
Q toks pušelių .kvapas .grynasl
O susirinkęs visas protėvių vėlynas!
Jau greit ugnelė aukure pradės spragsėti...
Ar pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Protėvių vėlės mirtinoj tyloj sustingo . . . 
Ar meldės? Ar grasino? 
O kas žino? >
Net voverėlė 
Neišdrįsta mesti žemėn riešutėlio... 
Staiga suaimanavo, sudejavo prabočių šešėliai 
Ir ėmė skirstytis į Viešpaties buveines. 
Jiems’ šimtas metų greit praeina; 
Ir kai sugrįš jie tėvų žemėn vėlei 
Šventų tradicijų ir apeigų atlikinėti, 
Taf jou vergijos dienos bus praėję. 
Jų nenorės gal niekas nė minėti ... 
Tik ant kapų baisiųjų prispaudėjų 
Neaugs nė gėlės . .. /
Tada suklaups vėlių garbingas seimas, 
Dėkos, prašys tėvų žemei palaimos 
Prie aukuro akmens, 
Vandens 
tMublizginto, nutrinto, 
Ainių Rambynan sugrąžinto.
Sugaus Vydūno chorai, apsakinėdami stebuklą brangų 
1r siųsdami maldas ir smilkalus į dangų.

Šias apeigas atlikti Lizdeika iš Panerių
Atvyko;j' Rambyną. . v.
Jau artinasi keleliu,
Atlydimas Jankaus Martyno.
Apžvelgė alką, o Nomedai draugiškai nusišypsojo.
Ši pastaroji,
Atsiprašius mandagiai Mažvydo Merčiaus ir Jono
Tyliai atsiklaupė prie žilojo krivaičio kojų; /Bretkūno, 

z Gi Jankus, jau jlipęs į tribūną,
Tarė: "šis surinkimas šventas štai tuomi tegu atvertas
Suklupo vėlės. /būna*'.

.Tik kitą ęytą,
Valandą vėlyvą,
Prie buvusios ugniavietės šventos, 
Piemenys rodo želmenį negyvą. 
Jis pilno mėnesio žvainos 
Šviesos 
NebeiŠvydo.
Tą naktį pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo
Nuvyto, — *---
Nepražydo.

/vystykluos

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
; A. 'BĘBĘSNEVTŪJUŠ

Visiems sezonams pasirinkimas naujausią modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Ąugščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 DUNDAS S?. - TORONTO, ONT.
Tarp Dovercourt Rd. ir Eisgar.

SlUNTINfAI f IIĘTVVA
Augšta prekių kokybė

GreiČiaušias patarnavimas 
Žemiausios kainos• * • *

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME 
STANDARTINĮ _ apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

sv.) brutto — $15.25.

ORBIS i• - * -
298 Bathurst St, Toronto 2B. Tel. EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.-

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA.
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

RAŠYKITE MUMS LIETUVIŠKAI. 1

taip pat ir serbų “Branka Radice- 
vič” chorą. Kad ir būdamas labai 
užimtas, vistik įstengė su “Pir
myn” choru kas metai pastatyti 
po operą ir operetę. Taip “Pir
myn” choras yra patiekęs lietu
viškai publikai: 1937 m. “Caval- 
leria Rusticana”, 1940 ir 1941 m. 
“Carmen”, 1942 m. “Meilės elek
syrą” ir 1.1. Be to, “Linksmoji 
našlė”, “čigonų baronas”, “Kor- 
nevilio varpai”, “Cukrinis karei
vėlis” linksmos operetės, išvydo 
lietuvišką sceną “Pirmyn” choro 
dėka.

Šis choras taip pat yra apva- 
žinėjęs didesnes lietuviškas ko
lonijas Amerikoje ir Kanadoje— 
Niujorką, Detroitą, Clevelandą, 
St. Louis, Torontą. Visur jie bū
davo sutinkami su entuziazmu ir 
palikdavo kuo geriausius atsilie
pimus apie save.

Toronto visuomenei ir vėl teks 
išgirsti šį chorą su linksma, pil
na komiškų situacijų, įpintų į 
melodingą J. Strausso muziką, 
operete “šikšnosparnis”.

Operetė buvo pastatyta “Pir-

Amerikoje muzikiniame gyve
nime ilgiausiai, pastoviausiai bei 
drąsiausiai reiškiasi Čikagos 
“Pirmyn” choras. Jis skaitomas 
seniausias lietuvių choras visoje 
Amerikoje, įkurtas 1909 m. Bet 
chorą papildo įsijungdamas jau
nimas ir suteikdamas jam jau
natvišką veidą.

Kada Pirmyn choras 1939 m. 
aplankė Lietuvą su eile koncer
tų, stebėjomės jo augštu muziki
niu subrendimu, gražia lietuvių 
kalbos tarena ir dideliu troški
mu pasitarnauti savajai tėvynei. 
Jfe važinėjo po visus Lietuvos 
kampelius. Vargo kelionėse ir 
ant scenos, kad surinktų truputį 
pinigų Ginklų Fondui. Tai tik 
vienas gražus žęstas “Pirmyn” 
choro parodytas savajai tėvynei. 
O jų buvo daug ir įvairių formų 

’— garsinant lietuvišką dainą pas 
svetimtaučius, dalvvauiant var- 
žybose bei laimint pirmąsias vie- choro neperseniausiai Či- 
tas ir tt. ir Lt.

Kai tremtiniai pradėjo atvyki- 
nėti į Ameriką ir dalis jų pasie
kė Čikagą, tuojau jungėsi į šio 
garbingo choro eiles. Nežinia, 
kas juos traukė, ar šio choro pri
siminimai iš Lietuvos laikų, ar 
jų gražiai organizuojami paren
gimai, ar nenuilstamas, niekad 
nepavargstantis, visados su šyp
seną jų vadovas muz. K. Stepo
navičius, kuris šį chorą išlaikė 
augštame lygyje per visus jo va
da vovimo 26-rius metus. Tai ne
paprastos energijos ir plačių už
simojimų muzikas. Jo patarnavi
mų prašo ir kitos etninės gru
pės. Todėl p. Steponavičius, be 
“Pirmyn” choro, dar veda ir kro
atų “Harmony’.’ chorą, kitą kroa
tų chorą Indiana valstijoje, o

kagoje, kur susūaukė labai gerų 
atsiliepimų. Sąstate yra-gerai pa
tyrusių dainininkų: Al. Brazys, 
Onuks Stephens, A. Peskys ir kt. 
Tikimasi gerai paruoštos opere
tės pastatymo. Atvežti tokią gru
pę vaidintojų ir dainininkų kai
nuoja nepaprastai daug. Tik šių 
žmonių pasiaukojimas menui įga 
liną mus juos pamatyti ir pasi
džiaugti jų laimėjimais. Iš mūsų 
reikalaujama tik vieno dalyko — 
skaitlingo atsilankymo. Turėtu
me dar kartą pademonstruoti či- 
kagiečiams, jog nesame pamiršę 
nei kultūrinių sričių ir atsilan
kysime į Eatono auditoriją gau
siu būriu.

Sveikiname “Pirmyn” chorą ir 
linkime jiems toliau dirbti tėvy
nės gerovei. V. Verikaitis.

KNYGOS
lių poetiškų išgyvenimų bei vaiz
dų. Dauguma ir šių eilučių auto
rę rodo kaip gilią mintytoją. Į 
sunkiųjų minčių sritis ji nu
krypsta net žaismingai pradėjusi 
dainuoti ąpie Mimi (La Bohe- 
me). Rinkiny daug labai gražių 
lyrikos perliukų, daug gilaus įsi
jautimo į gamtos paslapčių rit
mą, tačiau visumoje poetė dau
giausia sustoja prie daiktų ver
tės. Kokie puikūs vaizdai jos ei
lėraščiuose Pomegranatai, Lyja, 
arba Dykumos žydėjimas! Ta
čiau visuose juose poetė kartu ir 
vertintoja, gyvenimo prasmės 
ieškotoja.

Ir sunkiose dabarties knygų 
leidimo sąlygose protarpiais pa
sirodo dar eilėraščių kalikų pra
kaito vaisių. Jų neišvengsime. 
Jei kas, prisivartęs tokios poezi
jos rinkinių, jau bemeilytų nei 
neatversti naujausioje mūsojo 
poezijos rinkinio, labai 'daug nu
stotų. Čia jau tikros poetės do
vana, kuri patrauks kiekvieną 
žodžio meno mėgėją ir privers 
daugumą eilėraščių ne kartą 
skaityti.

Rinkinys techniškai gražiai iš
leistas. Iliustravimas bei' meni
nis knygos apdorojimas atitin
ka poetės eiliavimo formos mo- 
derniškumą, bet tik jau ne te
matiką bei turinį. Kad ir moder
niškam eiliavime poetė ištikrųjų 
lieka nuatūrąlistė, gamtos bei 
tikrovės ji' nesulaužo. To, deja, 
jau negalima pasakyti apie daili
ninkės vaizdus. Jie tolimi tikrie
siems, nedarkvtiems poetės vaiz
dams. Tai jau iškelia naują prob
lemą: ar iliustravimas papildo 
tik vaizdus ar gali sekti eilėda
ros įmantrybes? Iš viso, kas yra 
iliustravimas? Būtų įdomu, kad 
tą klausimą atsakytų kada nors 
patys menininkai.

Služkų rūmai Vilniuje, Kos
ciuškos g-vė 12, pripažinti isto
riniu paminklu, turėjo būti re
konstruoti ir perduoti Vilniaus 
žemės ūkio mechanizavimo mo
kyklai Nr. 3. Pastatas esąs ištuš
tintas jau kelęri metai, tačiau že
mės ūkio ministeriia dar nenra- 
dėjusi remonto. Architektūros 
paminklas griūva. Rūmuose su
simetą kelią pasilinksminimus 
pašaliniai asmenys. Esanti sar
gienė Ona.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS
Spaudos Bendrovės “Žiburiai” 

metinis šėrininkų susirinkimas 
šaukiamas š.m. vasario mėn. 8 d., 
šeštadienį, 4 vai. p.p., priestate 
virš “Tėviškės Žiburių” redak
cijos — 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pirm, ir iždininko 

pranešimai,
3. Revizijos komisijos praneši

mas,
4. Diskusijos dėl pranešimų,
5.1957 m. ataskaitos ir Rev. ko

misijos akto priėmimas,
6.1957 m. pelno paskirstymas,
7.1958 m. sąmatos priėmimas, .
8. Valdybos ir Revizijos komi

sijos rinkimai, ■ ’ •
9. Einamieji reikalai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris bus 
teisėtas neatsižvelgiant į daly vau 
j ančių skaičių. Valdyba. ;

NAUJOS
ELENA TUMIENE, ir

Švę^. £ilės. Los Anegtes »57. 
Viršelis ir vinjetės Ados Korsakai
tės. Išleido Lietuvi Dienos. Spaus
dino Bonnie Press, Los Angeles, Ca
lif. Tiražas 600 egz. 80 psl. Kainą 
$2.50.

Tumienės vardas lietuviškaja
me Parnase naujas. Tiesa, jau 
keletą metų periodikoje pasiro
dydavo jos pavienių eilėraščių, 
tačiau, kad ji staiga iššoks su 
taip svariu poetišku žodžiu, tur
būt, nė labai įžvalgūs poezijos 
mėgėjai nelaukė. Šis rinkinys ne 
buvo lauktas, spaudoje pasirodę 
paminėjimai, kad jis jau išėjo, 
gal nedaug ką sudomino, tačiau, 
kas rinkinį paėmė į rankas, var
gu ar padėjo jį viso neperskaitęs 
iš karto. Poetė patraukia jau pir
muosiuose puslapiuose tiek savo
tišku eilėdaros laisvumu, tiek 
petine žodžio galia, tiek temati
ka. Eiliavimas jos labai origina
lus — žodžiai keliami ne tik į ki
tą eilutę, bet net į kitą posmą, 
tačiau sklandumo tai nesuma
žina.

Poetės mintyse vyrauja pat
riotinės, moteriškos ir religinės 
temos. Rinkinio pradžioje apdai
nuotos istorinės Lietuvos mote
rys. Pirmiausia trys karalienės: 
Barbora Radvilaitė, Morta Min
daugienė ir Sofija Jogailienė. 
Toliau seka kunigaikštienė Bi
rutė, Aldona Gedminaitė, prūsė 
Nomeda, eilė legendarinių Lie
tuvos moterų, o pagaliau ir Salo
mėja Nėris. Tiesa, vardu ji nepa
minėta, tačiau nė kuri kita juk 
bėga per lūžtantį ledą. Visų tų 
moterų aptarimas, tiesa, maž
daug tradicinis, kaikuriuose ei
lėraščiuose net jaučiama minties 
sekimo (pav. aiškiai ataidi A. 
Mickevičius Liutauro žmonoje), 
tačiau visi aptarimai taip poetiš
kai išreikšti, kad miela skaityti, 
skaityti ir vėl kartoti.

Po skyriaus apie moteris, kuris 
pavadintas “Mano sesės”, seka 
skyrius “Aureolės”. Sustojus ties 
keliomis lietuviškomis asmeny
bėmis, autorė čia įterpia įspūdin
gą baladę apie nacių išniekintą 
Rambyno kalną ir apie Šventąją 
Šiluvą tris eilėraščius. Koks gra
žus ir gilus jų vidurinysis—Lie
tuvos karalienę. Gaila tik, kad 
sunkokas ritmas sunkiai leis jai 
pavirsti giesme. O josios dešimty 
eilučių sukaupta visa lietuviško
ji mintis apie Dievo Motiną Ma
riją.

Paskutinis skyrius pavadintas 
“Neono šviesos”. Čia išspausdin
ta 16 lyrikes dalyku daugumo
je ataidinčių dabarties lietuviš
kais pergyvenimais, bet kupinų 
ne tuščio gražbyliavimo, bet gi-

I

Kultūros ir kiiygij pasauly
Europos kolegijos stipendinin
kas, baigė medicinos mokslus Lo
zanoje^ ir yra pakviestas profeso
riaus chirurgo asistentu.

LENINO PREMIJOS
Sovietai, pasekdami vakariečių 

premijomis už mokslą, literatūrą, 
taiką, ėmė skirti savo premijas 
pasidarbavusiems sovietinės tai
kos labui. Kol buvo gyvas Stali
nas, premijos buvo skiriamos jo 
vardu, bet kai pateko nemalonėn, 
jos liko pavadintos Lenino var
du. Šiemet jas skirstė specialus 
komitetas, susidedąs iš 11 narių 
ir pirmininkaujamas Dimitri Sko 
belcyn, ir rado-7 asmenis, vertus 
sovietinio atžymėjimo. Esą jie 
1956 m. pasidarbavę “taikos su
stiprinimui tarp tautų”; temini- 
mi 1957 m., nes paprastai šios 
premijos skiriamos metais vė- 

x liau. Štai jų pavardės: Ch. V. Ra- 
“ Vman, Indijos gyd.; E. D’Astier 

d« ja -Vigerie, prancūzas; M. Rosa 
Oliver, Argentinos žurnalistė; U.. 
Sarankara Thero, Ceilono budis
tų kunigas, drįsęs nuvykti į 
Christmas salą ir protestuoti 
orieš britų vandenilinės bombos 
sprogdinimą; D. Dolci, italų ra
šytojas; H.Bradweiner, austras, 
un-to prof.; N. Tichanov, sovietų 
poetas.

Vašingtonas. — Čia vyksta de- 
rvbns ripl .TAV _ S?'v<rietu Vul+ūri- 
nio bendradarbiavimo sutarties.

Lituanus, studentu leidžiamas 
informacijos apie Lietuvą žur
nalas, savo pozicijose juo toliau 
tuo labiau stiprinasi ir populia
rėja ne vien JAV, bet ir kitų 
kraštų akademinėse sferose. Lei
dėjai džiaugiasi, kad pereitais 
metais skelbtas vajus žurnalui 
paremti davė neblogų vaisių. Iš 
viso .pereitais metais gauta 
$6.388,83. Iš to sumos prieš va-

tik 813,80. Iš organizacijų buvo 
gauta $2.375,38, o 486 pavieniai 
asmenys prisiuntė .$2.334,21. Ki
tos pajamos gautos iš žurnalo 
platintojų, knygų ir pan. Pavie
niams asmenims buvo išsiuntinė
ta 12.000 laiškų. Į juos, kaip pa
minėta, teatsiliepė vos 486 asme- 
hys.

Lituanus ir šiais metais verstis 
galės tik iš aukų. Dėl to bus skel
biamas lėšų rinkimo vajus ir 
šiais metais. |

Nidos Knygų Klubo sekantis 
leidinys bus J. Balio “Užburti lo
biai” — lietuvių liaudies sakmių 
pluoštas. Leidėjai kviečia jau da
bar siųsti už tą knygą pinigus. 
Dolerio kraštuose ji kainuos $1. 
Trys kietai įrištos knygos $4.

A. N ar akas, buvęs Laisvosios

Dr. lYON'S
TOOTH POWDER

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

Tuoj podarys jūsų 
kvapą malonų. Pa
ėdęs a p s a ugoti 
i dantis nuo gedi
mo ir išlaikys, jūsų 
dantis gražiai bal
tus.

Jaunimo žodis tėvams
Moksleivių Ateitininkų Sąjun-, didžiausias troškimas ir prašy

mas, kad visi lietuviai tėvai taip 
darytų.

Moksl. Ateitininkų Sąj. 
Visuotinis Suvažiavimas.

gos visuotinis suvažiavimas, įvy
kęs 1957 m. gruodžio 28 ir 29 d.d. 
Čikagoje, nutarė kreiptis į visus 
lietuvius tėvus esančius laisva
me pasaulyje.

Esame išblaškyti po visas pa
saulio šalis, be savos žemės ir lie
tuviškos aplinkos, kur mūsų jau
nimui gresia didelis ištautėjimo 
pavojus. Kas jam gali pasiprie
šinti? Seniau mūsų bočiai, norė
dami išlaikyti savą gyvenimo bū
dą, kalbą ir laisvę, statė pilis prie 
Nemuno ir jose gynėsi ištisus 
šimtmečius nuo priešų. Tremty 
vienintelė mūsų apsigynimo pilis 
yra šeima. Ji yra mūsų tvirčiau
sia ir vienintelė tautos tvirtovė 
tremtyje. Nuo jos priklauso vis
kas. Todėl mes apeliuojame į vi
sus esančius tremtyje lietuvius 
tėvus ir motinas. Apeliuojame į 
jų lietuvišką sąžinę — parodyti 
herojiškų pastangų savo vaikų 
lietuviškumui išlaikyti. Mūsų ir 
kitos lietuviškos organizacijos 
ateina Jums į pagalbą, bet jūs 
parodykite gerą valią ir pasiau
kojimą:

1. Kalbėdami savo šeimoje su 
vaikais tik lietuviškai,

2. Leisdami savo vaikus į litu
anistine mokyklą,

3. Įrašydami juos į lietuviškas 
organizacijas,

4. Leisdami savo vaikus į lietu
viškas vasaros stovyklas.

Redakcijai prisiųsta
Sauja derliaus. Skaitymai au

gantiems ir suaugusiems. Paruo
šė K. Barėnas. Nidos Knygų Klu
bo leidinys Nr. 20-21, 1957. Lon
don, Knygos atspausta 3.000 egz. 
558 psl. Kaina nepažymėta.

Jubilate Deo, 1907-1957. Šven
to Kazimiero seserys. Chicago, 
Ill. Liuksusinis, gausiai iliustruo
tas seserų kazimieriečių sukak
tuvinis leidinys. 32 psl.

Mūsų Vytis, 1957 m. lapkritis - 
gruodis, Nr. 6(80), 263-310 psl.
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Sūšitikitel-enkijoj 
su savo giminėmis 

į tįh įyvenohEiois arba otvyfcstan-
Šals iš LiefuraŽ

Nęvykt! galimo laivu "Bdfory" 1c«* 
• mėnesi. Hėsęzoniniu laiku riuolai-

aoSv • V ' ~

fvietos

FOUR seasons 
; ' TRAVEL . jy;

Mąvr Št. W„ Toronto 5./ 
j Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-971S

Vienybėje — galybė!

taupyk Ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723

Atsiminkit — vei
kia dvigubai il
giau už dantų 

pasta.

Gyvename karų laikotarpį. Šia proga knygų rinkoje pasirodė 
JUOZO VAIČELIŪNO KNYGA

ŽYMIEJI KARO VADAI
Joje aprašyta dešimt pasaulinių karo vadų, pradedant Aleksand
ru D. ir baigiant Manerheimu. Knyga 215 p., kietais viršeliais 

su aprašomų karo vadų paveikslais.
Knygos kaina 3 dol. Gaunama pas knygų platintojus ir pas 
autorių 195 Drinkwater St., Sudbury, Ontario, Canada.

Šios knygos šimtas egz. numatyta veltui išdalyti laisvame pasau
lyje gyvenančioms lietuviškoms ir gausioms šeimoms — 5 nepil
namečiai vaikai ir daugiau. Užsakymus su šeimos narių vardais 

siųsti autoriaus vardu iki 1958 m. vasario 16 d.
(Žinią apie knygų išdalijimą vertėtų persispausdinti 

ir kitiems laikraščiams).

vų tai vykdo su didele meile ir 
pasišventimu. Jie garbingai at
lieka savo pareigas Dievui ir 
vargstančiai Tėvynei. Jie įeis į 
lietuvių tautos istoriją, kaip įėjo 
lietuvė motina mokytoia prie ra
telio spaudos draudimo laikais 
“Vargo Mokykloje”. Mūsų visųl

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX 94224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * | ★ KROSNYS 
ŠALDYTUVAI ★ I * LINOLEUMAS

SIUVIMO MAŠINOS ♦ I * VAIKŲ BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS * I * įvairūs kilimai 
TELEVIZIJOS APARATAI * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
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APIE
TĖVYNĖS
SPORTĄ

WARINGDUTZ

Mann & Martel y
1199 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-8481

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

Bloor - Dufferin
$3.500 įmokėti, 6 komborių mūrinis 
nomas su vieta garažui, 2 modemiš-

J kęs v.irtųves, olyvą apšildomos.
‘ ' * Warren Park

$3.500 jmokėti, 2 metų senumo pu- 
. siou atskirai mūrinis namas su pri- 

» i vačib -Įvažiavimu, alyva apšildomos, 
Į I modemiško virtuvė, geras morgičius.

f St. Clair -Christie .
4.000 Įmokėti, 6 kambariu atskiros 
mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės.

Bloor - Jane
$4.5.00 Įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės, arti

i B,oor;

Į
I
V 
t

i
Dufferin - Rogers

$6.000 jmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrysi namas su garažu, vandeniu 
otyyg:><š:|d°mqs. Vieno skola balansui. 

% Arti apsipirkimo ir susisiekimo.
Sherboume - Carlton

$8.000 įmokėti, 15 kambarių mūri
nis nomos su vieta garažui, vandeniu 
alyva Šildomas, 3 vonios,, 13 kamba
rių baldai, $450 nuomos mėnesiui ir 
2. kambariai savininkui. Pilna kaina 
^26.500.

C aso Loma
$10.900 įmokėti, 15 kambarių gra
žaus mūro tripleksos su galimybe 
įrengti rūsyje der vieną butą. Vande
nai e šildomas, dvigubas mūrinis ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Viena 
skola balansui.

Bloor - Brunswick
$10.000 įmokėti, mūrinis 4 butu (viso 
17 kambarių) namas su 2 garažais, 
vaąden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

Oakwood - St. Clair
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri- 
pleksas (14 kambarių), vandeniu aly
va šildomas, vieta 2 garažams.

Bloor - High Park
17 kambariu atskiras mūrinis namas 
su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilno kaina $33.500.

St. Clair - Spadino
18 kambarių mūrinis namas su vieta 
2 garažams, 4 vonios, vandeniu alyva 
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaina $45.000.

Bathurst - St. Clair
16 kambarių mūrą namas su privačiu 
įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuvės, 5 vonios. Daugumoje kilimais 
dengtas grindys. Labai patogus 
mcvrmui. Pilna kaina $44.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tei. darbo LE. 4-8481 
Namu LE. 6-1410

nuo-

Brock - College 
$1.700 įmokėti, 6 komborių narnos, 
naujos alyvos šildymas, viena skola 
10-čiai metų, maži mokėjimai.

Bloor • Brock 
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
nomos, mod. virtuvė, vand. alyva Šil
domas, garažas, viena skola 10-čioi 
metų.

Runnymede - Bloor 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, mod. virtuve, geras šildymas, 
labai Švarus viduje, garažas, namas 
be skolų.

Jane - Annette 
$14.500 pilna kaina, 6 kambarių mū
rinis nomos, mod. virtuvė, alyva šil
domas, privatus įvažiavimas, tik poros 
metų senumo, šeimininkas išvyksta.

Bloor * Dufferin
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
dvigubos garažas, viena skola 10-čiai 
metų.

Jane - Bloor 
$4.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, dvi mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas.

Jane - Bloor 
$5.009 įmokėti, 5 kamb. atskiras mū
rinis nomas - bungalow. Modernus 
viduje, alyva šildomas, kamb. rūsyje, 
garažas su privačiu įvažiavimu, na
mas be skolų.

Delaware - Bloor 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, Įvažiavimas - vieta garažui/ 
reikalingas vidaus remonto, parduo
damas kaip palikimas, geras pirkinys. 

Glenlake - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, alyva 
šildomas, garažas, namas be skolų.

Oakwood - St. Clair
$5.500 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas, mod. virtuvė, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

St. Clair - Dufferin 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras mū
rinis namas, mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, garažas, 
viena skola 10-čiai metų.

Rusholme Rd. - Bloor 
$6-7.000 įmokėti, 1 1 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, šeimininkas gauna $250 į 
mėn. nuomos, geros iŠsimokėjimo są
lygos.

Indoin Rd. - High Park 
$7.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3. virtuvės, vand. aly
va šildomas. Geras nuomavimui, šei
mininkas gauna $240 mėn. plius sau 
butas iš 4 kambarių.

Runnymede - Bloor

FASK-to PRANEŠIMAS Nr. 17
Visuotinį sporto klubų atstovų 

ir sporto darbuotojų suvažiavimų 
šaukia FASK-tas vasario 1 ir 2 
d.d. Rochesteryje, lietuvių para
pijos patalpose, 515 Hudson Ave. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Pilnateisiais suvažiavimo da
lyviais yra: sporto klubų atsto
vai, rinkti visuotinio klubo na
rių susirinkimo — po 1 atstovą 
nuo kiekvienų 25 iki 1958 m. sau
sio 1 d. FASK-te registruotų klu
bo narių; sporto klubų pirminin
kai ar klubų valdybų paskirti at
stovai; FASK-to nariai, FASK-to 
revizijos komisijos nariai, Spor
to Apygardų vadovai bei jų ko
mitetų nariai ir kiti oficialūs FA 
SK-to pakviesti sporto pareigū
nai; FASK-to aprobuoti sporto 
darbuotojai ir esą ar buvę kūno 
kultūros mokytojai. '

Sporto klubai atstovus iš anks
to registruoja atatinkamoje apy
gardoje, apygardos vadovybės 
nustatyta tvarka.

Sporto darbuotojai ir kūno kul 
tūros mokytojai registruojasi be
tarpiškai FAŠK-te iki sausio 25 
dienos.

i Suvažiavimo dienotvarkė ir ki
tos smulkesnės informacijos yra 
išsiuntinėjamos visiems sporto 

I klubams ir laiku užsiregistravu
siems sporto darbuotojmas.

Suvažiavimo reikalais prašo
me kreiptis į FASK-tą, adresu: 
A. Bielskus. 12700 Speedway - 
Overlook St., East Cleveland 12, 
Ohio. Telef. Liberty 1-4612.

Dėl galimybių būti aprūpin
tiems maistu ir nakvynėmis pra
šome tartis tiesioginiai su Ro- 
chesterio LSK Sakalu, šiuo ad
resu: V. Grybauskas, 139 Mo
hawk St., Rochester 21, NY. Te
lefonas HOpkins 7-5025.

FASK-tas.
AUŠROS ŽINIOS

B-Č lyga. Sekmadienio rung
tynėse Aušra nugalėjo Tridents 
rezultatu 79:77 (58:43) ir Andys 
pralaimėjo Mustangs komandai 
49:81. Aušros komandoj žaidė: A- 

, Vaičiulis 24, A. Buntinas 26, D. 
Turak 2, D. Venckus, K. Grigai
tis 4, O. Kulys 4, P. Rušėnas, J. 
Lauirnavičius 11, R. Strimaitis ir 
R. Preikšaitis 8.

Sekančiose rungtynėse, sausio 
26 d., susitiks Aušra su Mustangs.

CYO lyga. Aušra j. nugalėjo 
OL of Sorow 32:13. Žaidė: R. Ga- 
taveckaitė 9, J. Gataveckaitė 7,

pralaimėjo Ryerson I 9:12; ir 
Aušra B nugalėjo latvius rezul
tatu 17:4.

Aušros trimečio sukaktuvinis 
balius įvyks vasario 8 d. Labai 
gaila, kad nebuvo galima išveng
ti susikirtimo su studentų baliu
mi. Studentai nebegalėjo atsisa
kyti, o Aušra nebesurado su kuo 
susikeisti.

Šachmatai. Sausio 12 d. Aušra 
B - Central YMCA BĮ susitiki
mas baigėsi 3%:2% rezultatu.

Susitikimų pasekmės: V. Pet
rauskas - A Knox 1:0, V. Gen- 
čius - L. W. Berendsen 1:0, J. Ma
tulionis - C. Bauer 0:1, P. K. Ma- 
čiulaitis-D. Penovacz 0:1, S. Kaz
lauskas - J. Kimantas 1:0, M. 
šlapšys - A. Young %:%.

Paskutinės šachmatų lygos 
rungtynės įvyks šį sekmadienį. 
Šiuo metu Aušra turi 2 praloštas, | 
2 lygiom suloštas ir 2 išloštas 
rungtynes.

VYČIO ŽINIOS
šios savaitės nustatoma 

nuolatinė treniruočių 
ketvirtadieniais St.

Rošo eilė The Globe ond Moil prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos, laikraščių san- 
traukų

j

t

—P. CERBERIS
Tcl. darbo LE. 4-8481 

Namų LE. 5-1584

P.S. Jeigu kartais Jūs herastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Dėmesio! I
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų farma su trobesiais, 

netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

B. SERGANTIS Real Estate
8 i 7 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 
darbai — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS. 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis iŠsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

a. x<ni%
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namu tcl. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 I

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS 
Namu td. RO. 7-1948 

V. MORRIS

* VAISTAI LIETUVON!
ISGEl'TtEKITE GYVYBES, RASIŲSKITE SAVO

- G/MINl.MS-'IR DRAUGAMS VAIŠIJŲ 
‘ J’: >v3.,'iiašyk)k\ teiefonuokite ar atvykite pas mus.

Visos., informacijos veltui;' •-•’'L • ’“k
’■ Wil l TU A ITO -.. \JlflL I mAN V DEPENDABLE.DRUG STORE

^1147 Dundas St. W>. Ossingtnn kampas Jprieš Lietuvių Namus)
- .Telefonas LE. 6-2139

i;

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdų ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgų

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

Nuo 
sekanti 
tvarka: 
Vlads salėje, 400 Bathurst St., 
7-9 vai. vak. moterų krepšinis;

A. Sapijonytė 1, A. Grigaitė 6,' šeštadieniais St. Christopher sa- 
S. Uogintaitė 8, D. Simonaitytė 1. į Įėję 2-3 vai. p.p. moterų krepši- 

Church lyga. Aušra j. pralošė nis; 3-4 vai. bendra tinklinio tre
niruotė, 4-5.30 vai. p.p. vyrų krep 
šinis.

Stalo teniso pirmenybėse IV 
divizijoje Vytis nugalėjo latvius 
12:9. Žaidė: Vyt Baliūnas 4, At
kočiūnas 5, Vine. Baliūnas. Il-je 
divizijoje nugalėti Bear Cats 
14:7. Žaidė: Banelis 4, Duliūnas 
5, Grimsley 3. '

Church lygos pirmenybėse Vy
čio krepšininkai nugalėjo stiprią 
Kingsway komandą 66:56. Žaidė: 
Žukas 4, Balsys 2. Barškėtos 8, 
Gaižutis, Gvildys 26, Preikšaitis 
26, Stirbys. Sekančios rungty
nės šį antradienį 7.30 vai. vak. 
Bloor Coll, prieš St. Clair.

CYO krepšinio pirmenybėse 
moterys nugalėjo St. Brigds YP 
C 31:0. Žaidė: O. Žėkaitė 2, E. Žė
kaitė, Kasperavičiūtė, Kriaučiū- 
naitė 12, EI. Kromaitė, Kilotaity- 
tė 6. Urboanitė 7. Priešininnkės 
irgi Įmetė vierią krepšį, bet tik į 
savo. Sekančios rungtynės: sau
sio 16 d. 8.20 vai. vak. Bloor Coll, 
prieš St. Leo ir sausio 19 d. 1 vai. 
p.p. Loretto Coll, prieš St. Ceci
lias. Jaunutės nugalėjusios St. 
Anselms 9:6 pateko i grupės pus
finalį, kuris bus žaidžiamas sau
sio 19 d. 3.40 vai. p.p. Loretto 
Coll, prieš OL of Sorrows. Žai
dė: Kromaitė 2, EI. Kromaitė 4, 
Brynaitė, Kilotaitytė 2, Kinčiūtė, 
Lorencaitė 1. A. S.

Church lyga. Aušra j. pralošė 
Simpson 40:60 ir Aušra m — 
Woodgreen 26:42.

Stalo teniso lyga. Aušra A.

KL. PRIELGAUSKAS SPORTO VETERANAS
Tai vienas Lietuvos sporto pio

nierių, kurių atkaklumo dėka 
mūsų jaunutės valstybės sporti
ninkai. prasimušė į tarptautinę 
areną. Be tiesioginių pareigų už
sienio reikalų ministerijoje, jau 
1920 m. visais galimais bei priei
namais būdais dirbo sportinėj 
dirvoj, nes ir tada taip kaip ir 
dabar jis jautė reikalą per sportą 
daryti galimai didesnę reklamą 
užsieniuose. Visa tai žemaitiško 
užsispyrimo dėka pasisekė.

Kl. Prielgauskas gimė 1894 m. 
spalio 14 d. Montvydžių k., Židi
kų v., Mažeikių apskr. Mokėsi 
Žemalėje, vėliau Liepojuje, kur 
pradėjo domėtis sportu ir žaisti 
futbolą. Po didžiojo karo, 1920 
m. grįžo iš Tifliso Lietuvon ir 
įsijungė į sporto entuziastų eiles. 
Daugumas tuo metu sportą igno
ravo arba buvo nusistatę prieš.

1921 m. įstojo į dviratininkų 
sąjungą, trumpai ten pabuvęs 
perėjo į LFLS, kur rado Stepą 
Darių, pažįstamą iš, užsienio rei
kalų ministerijos, kai grąžino 
jam vokiečių konfiskuotą jo re
volverį. Tai buvęs-mylimiausias 
Dariaus suvenyras..'

1924 m. buvo išrinktas futbolo 
lygos, o 1925 m. Lietuvos sporto 
lygos pirmininku. Buvo bešališ
kas, už tai jį mėgo tautinių ma
žumų sporto vienetai, kaip KSK, 
Makabi, Sparta ir kit. Prieš jį tu
rėjo kapituliuoti K. Dineika bei 
J. Eretas, kurie daugiau prote
gavo švedų gimnastiką ir buvo 
priešingi sunkiosios atletikos 
įvedimui. 1924 m. Paryžiuje tu
rėjo įvykti pasaulinė futbolo 
olimpiada. Latviai ir estai buvo 
'užsiregistravę. Tuo metu vyku
sioje konferencijoje jų užklaus
tas E. Galvanauskas, gal ir nie
ko nežinodamas apie olimpiadą 
bei futbolą, prasitarė, kad ir Lie
tuva dalyvaus, nors anksčiau vy
riausybė neigiamai buvo atsa
kiusi. Pasiruošimas ir planai bu
vo seniai užmiršti. Po šito pre
stižinio diplomato pareiškimo, 
vos keletos dienų laikotarpy rei-

kėjo sudaryti komandą ir išsiųs
ti. Buvo viskas padaryta, bet ko
manda surinkta pripuolama, kas 
papuolė. Kaip ten buvo taip, bet 
Lietuva 1924 m. futbolo pirme
nybėse dalyvavo. Lietuvos vie
nuolikė susitiko su Šveicarija ir, 
žinoma, skaudžiai pralošė 0:9. 
Reklama buvo padaryta, nesvar
bu pralošimas .Pasaulio spauda 
pamatė ir išgirdo Lietuvos var
dą.

1925 m. Prahoje, Čekoslovaki
joje, įvyko pasaulinė FIFA kon
ferencija (tarptautinė futbolo fe
deracija). Lietuva buvo pakvies
ta. Prielgauskas/ būdamas Lie
tuvos sporto lygos pirmininku, 
turėjo sunkių valandų nugalėti 
vyriausybės priešingą nusistaty
mą. Užkulisinė kova laimėta. 
Klubų atstovų susirinkimas iš
rinko jį ir Stepą Darių delega
tais. Norėta įtraukti sporto pio
nierių Stepą Garbačiauską, bet 
jo nepavyko pravesti, jis kaip 
kalbų mokovas ir puikus kalbė
tojas buvo labai reikalingas pa
traukti kiHFTšraštų sportininkų 
simpatijas bei rasti draugų. Lie
tuvai tuo metu kiekviena proga 
išeiti į platumas buvo nepapras
tai svarbi, lygiai taip kaip ir šiuo 
metu išeivijoje.

Išvykęs Karaliaučiun studijuo
ti, sportinę veiklą turėio nu
traukti. Vietoj jo stojo kiti, kaip 
A. Jurgelionis, baigęs fizinės kul
tūros mokslus Paryžiuje ir kiti. 
Tik 1934 m. vėl buvo prisimintas 
ir Kūno Kultūros Rūmų pa
kviestas vadovauti sunkiajai at
letikai. Jo žinioje buvo: boksas, 
sunkumų kilnojimas, dviračių 
sportas, imtynės ir pan.

Vėliau jam buvo neįmanoma 
dirbti sporto srit~’e dėl diploma
tinės tarnybos užsienyje: Daug
pily, Hamburge, Karaliaučiuje, 
Leningrade, Maskvoje ir kit.

KL Prielgauskas savo suglaus
tus atsiminimus baigė: “Aš kaip 
linkėjau ta|p ir dabar linkiu 
laimės Lietuvos sportininkams”.

K. Lukošius.

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI —, LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms pppieris, grindims toilėš ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette'

W ester n T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ii 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

Pranas Barauskas Insurance Service 
patarnavimai automobilių, namų, vagysčių, nelaimingų 
atsitikimų, sveikatos, atsakomybės ir kt. draudimuose.

Patarimams skambinkite LE. 4-3608
PRIVATI ĮSTAIGA: 83 Westmoreland Ave., Toronto 
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Žemiau Išvardintų kompanijų vardu 
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas 
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes 
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti 
draudimą Ontario Provincijoje.

Canadian Fire Insurance Co. 
Canada Security Assurance Co. 
Eagle Fire Ins. Co. 
Norwich Union Ins. Co.
Canadian Indemnity Ins. Co.
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. Co.
Unity Fire & General Ins. Co. 
Provincial Ins. Co.
Cornhill Ins. Co.
Monument Ins. Co.

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America 
Philadelphia Fire & Marine Ins. Co. 
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia 
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co. 
Ins. Co. of. North America

Mūsų agentūra atstovaujama 
“Dūda General Insurance” vardu ir privati raštine yra

42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4612.
Su pagarba AL. DŪDA.'

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado haują gydomąją 
oriemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
Driemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

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

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

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

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yro pasiūlomo žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

. . j

PREPARATION H

PREPARATION H SAriH: RenerrMiij

PIGIAUSI

siuntiniai
į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

ED. KONDRATAS
# ■

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie SL

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEC LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresų:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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“v: vasts
872 Bloor St W.
Runir mede - Annette St., 6 didelių 
kambarių, atskiras mūrinis narnąs, 
olyvą^ įi doR)Q>, privatus įvažiavimo?, 

,$5»0C0 įmekėh.

$t. Clajr - liąfhurst, mūrinis 2-jų bu
tų po 4. kambarius namas, 2 mo^er- 

^nios virtuvės, vandeniu alyvą šildo- 
tmas, prašoma kaina $19.80flk

Didelis p.'.sirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jiisų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 

1. GUDAS V. VASILIAUSKAS
■MW

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. VV. - - Tel. L E. 1-5688

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

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

t ' Sav. V. BLOC K IS
■y

WELLAND, Ont.
s 
į EDMONTON, Alta
* ' Kalėdas įvyko šaunios . Sausio 19 d., tuoj po pamaldų 
^rikstynos Danos Joanos Popi- • lietuviams, apie 12.30 vai. p.p., 
Jęąitytės. Krikšto apeigas atliko į Columbus salėje, prie St. Mar- 
kųp- !• Grigaitis pp. Popikaičių ry’s bažnyčios, Welland, He- 

’namuose. .Krikšto tėvais buvo O. ienas Avė., šaukiamas Wellando - 
-Remkūnailė ir J. Nastajus. Port Colborne - Niagara Falls ir 
» Nauju Metų sutikimą suruošė st. Catharines lietuvių bendruo- 
Edmontcno Lietuvių Namų di- ■ menės narių susirinkimas priim

ti V-sios Kanados Lietuvių Die
nos piniginę apyskaitą ir išsiaiš
kinti tuo reikalu susijusiais 
klausimais.

Atvykime visi ir kam kas ne
aišku, pasitikrinkime pagal do
kumentus, kad paskui, nežinant

; rektoriui. Publikos buvo gana 
;daug prisirinkę ir tikrai jaukioje 
’nuotaikoje buvo sutikti Nauji 
‘Metai. Sutikus Naujus Metus 
^pasveikino dr. J. Pilipavičius LB 
:vardu ir kun. I. Grigaitis. Po to 
"buvo sugiedotas Lietuvos him- 
M ir užbaigtos sudėtinės vaišės reikalų. pidėties nereikė.

tų rašinėti spaudoje.
Apyskaita yra kiek pavėluota 

dėl neatsiškaitymo už duotus 
skelbimus Metraštyje. ; pereitą savaitę pranešimą laik-

. Nežiūrint daugelio raginimų, ‘ rašty.” 
įrašant šią korespondenciją, dari —Tai gal jau aš, kolega, nes

Paieškojimai
Dočkus Juozas - Vytautas, sū

nus Mykolo, gimęs 1923 m. Kau
no apskr., Veliuonos valse., Ži
bintų kaime, ieškomas tėvo iš 
Lietuvos. Jis pats ar žinantieji 
ką apie jį prašomi pranešti “TŽ” 
administracij ai.

Juozo Dabkaus ieško Leonas 
Geštautas, gyvenąs 53 Elizabeth 

į St. Ę. Bentleigh, Melbourne, 
Victoria. Australia. >
Katkevičius Vladas, sūn. Juo-: 

' zo, iš Babtų m., Kauno apskr., iki Į 
1950 m. gyvenęs Anglijoje; Čer
niauskas. Stepas, gim. Čekiškės 

'Bujokas, Vyt. Jončiukas, miest- Kauno apskr., gyvenęs 
- . ;■ .. < .. , . .-------------- r. —- ... .uemereoos, jiuneviCiu^, Vilkijoj iki pasitraukimo is Lie-
>tenkinti Kalec.ų seneliu Kurio d., sekmadienį, tuojau po pamal- Po $4o__|n. Maciūnas, Jungelevičius; ‘tuvos, paskutiniu laiku gyvenęs 

Po $30 — l. Radzevičius, Marozas, J Australijoje ir Rinkevičius Al- 
dr. Zulonas, Dargužaš, Lukoševičius, ; gis, SŪn. Jono, gim. Vilkijos m.,

:lietuviškąis papročiais ir lietu
viškomis dainomis, publika išsi
skirstė labai jaukioje nuotaikoje, j 
‘ Sudėtinės Kūčios buvo sureng
tos Edmontono Lietuvių Namuo
se. Jos praėjo tikrai lietuviškais i

neatsiskaičtaios 3 ifrjįos iš iš brolio tik šiandien gavau laiš Po Kųcių buvo atlaikytos Berne- į v . . - R . v . ,.
llių Mišics, kuriose dalyvavo be- v KuoU1 v oa*

WINNIPEG, Man.
;veik visi Edmontono lietuviai ir, 
^gražiai sutartinai skambėjo lie-: 
•tuviškos Kalėdų giesmės. '
• Vaikams eglutė surengta sau-; Visuotinis susirinkimas. KLB $100 — dr. Kurouskos, Stroigis, 
<sio 5 d. jždmontono LN patalpo- I Winnipeg© apylinkės valdyba Ginkuvienė, Miniotos, Paliulis, dr. Jau- 
*se; Programėle- atliko patys vair j kviečia Lietuvių Bendruomenės niš^'s;s •
J kučiąi. Ypatingai visi buvo pa- j visuotinį- susirinkimą sausio 19' Demereckas, Stanaičius, Biusius;

į rolę atliko labai gražiai J. Popi- jdų, t.v .'12.30 vai. p.p./šv? Kaži-: 
’kaitis. Širdingai dėkoja kun. L i^jg^ bažnyčios salėje. L.. ___
♦Grigaitis visiems tėvams,- kurie; Dienotvarkėn įeina ir apylin- Monkienė;
: taip gražiai paruošė savo vaiku- į kės valdybos ir revizijos komisi- ■ 
^čiųs tradicinei šventei. įjos rinkimai.

Vasario 16 d. paminėti Edmon-. __ _
tono LN direktoriai ir LB ruošia j dalvvauti. ApyL v-bal j
gražų vakarą su programa ir pa-;

, i jxaieuu, nei. sesiauieuuic uiu-: _ ' IZ ... v- u ’_Kun. I. Grigaitis sausio 8 d. is- . kykla> ‘ vadovaujant mokytoiai Kuns°*t,s' Honse"
vyko į JAV aplankyti savo gimi-įq Galminienei, paruošė gražią: Po $15 - 
nių, ypač sergančio dėdės. Taikaj^jjne prOgramą įr į įa pa. j-------- ,
proga aplankys ir Toronto lie- į kvjetė kalėdų senelį (E. ‘ Kala- Lioukevičius;
.tu^^’/.-v • . sauskas). Programos pradžioje fJkT- *

-----  • vaikų choras padainavo: Kana-' moitis,’šotkūnaš,’’Giedraitis’,"’ Matijošaitis, ’i Malinauskienės Barboros, gim.
• ' Berlynas. — Verband der Land pelė ir Mes muzikantai. Po to se- į Dambrauskas, Steponavičius, Verbliuge- j 1908 m. Sūnus Algimantas, gim.
/manšchaften der vertriebenen 
Deutschen. Vokiečiu tremtinių 
sąjunga, skelbia, kad iš Lenkijos 
užimtų žemių esą ištremta 7.999. 
600 vokiečių. Daugiausia iš Sile
zijos — 2.690.000 ir Rytprūsių — 
1.424.000.

Namo rinkos kaina skaičiuoja
ma pinigais: nuosavybės tak

sai —- doleriais ir centais, 
tačiau motinos ir vaikų 

džiaugsmas, kad turės išmokė
tą nuosavą pastogę, 

neapskaičiuojamas jokiais 
pinigais.

Skambinkite šiandien 
dėl morgičių 

išmokėjimo plano

*
Member of the Life Underwriters

Association.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

ESTATE
Telefonas LE. 1-4685
barių, per 3 augštus, kvadratinis plo
nas, vandeniu alyva aptildamas, gara
žas. Labai geros pirkinys, reikalingas 
didesnis į mokėjimas.
High Park rajone turime keletu naujų 
pastotų investavimui, kflip Tripleksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokėjimoi.

Port Colborne - Niagara Falls ir

Po $25 —- 
)urg. Januška, V. Daubaras, Mikčiaus- ; .- ,. v. »

, . . kas, Alf. Janciukas, L. Bcrtninkas, Ston- Juos žinančius prašau pranešti
Kviečiame visus skaitlingai kevi^ius; šiuo adresu: Vacius Venckus, 52

ApyL v-ba. į Po $20 — N. Balčiūnas, Armanavi- Robinson St., Toronto, Ont., Ca-
Vaikų šventė. Sekmadienį po čius, Federovičius, Dielininkaitis, Alf. nac[a jiems yra žinių iš Lietu- 

- i Kalėdų, liet, šeštadieninė mo-' ^cl.^u"os'1?aš.l<:®v'člu^ Mališauskas K

kė deklamacijos, smuiko ir akor- įvičius, Dobožinskos, Kumpouskas, Kriščiū i 1933 m įr duktė Romutė, gim. 
r'eono muzika. Mažosios mergy- Į 2°.s' wmuI^t,SLk Nk>rk^nrh°7inoit'i'<; Po 1934 m. Jie patys arba juos ži-įA. * ... j 1 i -i- ' tulevičius, Samos, Nackracn, Zinaitis, ro- .. y < ... J..
♦ icnilHn rdactilrnc rin vkp 1 — . -*•___ - nnntmn nrocnmi ntcilipnii Qinn

j r.as, Samuloitis; kun. Patlaba, R. S., Ma- !

‘ės išpildė plastikos dalykėlį — !ciuS/ Stonkus, Kvedoroviči^e, Voitekū- 
Skrido uodas i mišką. Po to sekė į nas, Monkevičius;
vaidinimas “Našlaitėlė”, kuria-j $8 — Galinaitis;
me buvo įpinta plastika, dėklą- j- £6 — Uzupts; .
macija, vienu žodžiu visa, kas tik! K KozlouskoS/ ži|in'skos, Lenio, Sosto- 
tinka kalėdinei nuotaikai.

O —— VQIQQKQ, ixvbliriUb/ iM J T ""

s N Kazlauskas, Žilinskas, Lenio, Sasla- i Adomaitis Jonas, sūnūs Tamo- 
----------- --------------------- Ivičius, Boronouskas, Butkevičius, Butke- i ŠiaUS, gimęs apie 1862 m., jo bro- 

Vaidino: D. Januškaitė, Birutė vičiene, Bugailiškis, Bugailiškienė, Gra- Hs Vincas, gimęs 1958 m. ir sesuo 
Jančiukaitė. Lina Čingaitė ir D. bousky, Monkus, Tėvas Veželis, Nova- AgOta, iki 1945 m. susirašinėję 
Demereckaitė. ‘ 9rockis- NoIius- K- pranev-

Bagiamąii žodi tarė klebonas 
“Kalėdų eglutės istorija”.

. p. .... su Lietuva is Kanados, arba jų
54 j juško; vaikai, prašomi atsiliepti, siųo ad-
$2 — J. Radzevičius, Dulevičius, Gi- ’'esu: Adomaitis Saliamonas, s.

Po to Kalėdų senelis visiems kis, Juoz. Jonuško, Simanavičienė, Pak-1 Tamošiaus, Kaziu Rūdos rajo- 
geriems vaikučiams išdalino do- nvs- 
vanas. Kaikur.e vaikai labai gra- Į K'
ziai pasirodė padeklamuodami ir 
padainuodami. Šventė baigta ka
vute. Pelnas paskirtas vasaros

> vaikų ekskursijai.
Į Bažnyčios viduje iškaltos luo
bos, sudėti paliai sienas fluores- 
centiniai apšvietimo vamzdžiai ir 
fronto apšvietimui iš lauko įtai- į 
syti 3 nrožektoriai .

Ev. Federavičius padarė Bet- 
lėjaus prakartėlę.

Bažnyčios statybai 1^57 m.
II pusmety aukoja:

$150 — UrŠ. JauniŠkienė;
$118,50 — Smaižys Constr. Co.;

t

L V .. J. F

— Sakote, žmogau, jog buvote 
uždarytas penketą metų. Ar tai
reiškia, kad sėdėjote kalėjime?

— O kur gi kitur, poniute? Ar 
'manote, kad aš esu kokia kanar- 
fca?

! Apdairi, motina
į Moteris krautuvėje paprašo 
kavos ir žirnių, o paskiau prašo 
krautuvininką gerai sumaišyti 
juos. Krautunvininkas nustebęs 

.sumaišo, bet neiškenčia nepa
klausęs, kąm taip daroma.

— Matot, rytoj trys mano vai- 
į kai neis į mokyklą. Kad jie na- 
■ muose turėtų kokį užsiėmimą, 
’duosiu jiems išrinkti iš kavos 
I žirnius...
’ • • . . .

Turguje
— Toji višta turbūt ligota, nes 

atrodo labai nusiminusi.
— Užtikrinu, kad ji yra sveika, 

o nusiminusi dėl to, kad mažai 
į už ją siūlote ...

Filosofija
Du gerai nuėmę draugai ėmė 

“filosofuoti”. — Ponas Dievas, 
— aiškina, — padarė gerai, kad 
mirtį padėjo žmogaus gyvenimo 
gale. Taip be jokio rūpesčio gali 
ramiai gyventi visą gyvenimą.

Nesitikėjo
Moteris kuri turėjo didelių am

bicijų į dainininkės karjerą, grįž
ta iš gydytojo labai nusiminusi. 
Vyras susirūpinęs paklausia kas 
yra.

— Gydytojas man uždraudė 
dainuoti...

—-Šitaip?... — sako susimąs
tęs vyras. — O aš juo beveik ne
tikėjau ...

Profesoriškas išsiblaškymas
Susitinka seniai nesimatę du 

profesoriai.
— O. sveiki, sveiki, kolega! Sa

kykit gi, katras būsit mirę — 
tamsta ar tamstos brolis? Mačiau

Lukoševičius, i gis, sūn. Jono, gim. Vilkijos m., 
gyvenęs Babtų miestely, Kauno į 

Vidžiūnas, Malinauskas,, apS^r, prašomi atsiliepti arba j

į,vos. . v ?
Marija Balčiūnaitė - Lukošai-

.... . , __ J tienė iš Sibiro ieško savo sesers
Musteikis, Zowadskas, Bukauskas, P. i įr įos šeimos. Malinausko Vinco,

šia Timeronn- - kilusio iš Šiaulių apskr., Joniškio (
Po $10 —mDnko,' Kriaučiūnienė, že- ! valse., Ziniūnų kaimo; jo žmonos !

Greening, Kalasauskas,

Lietuviškas 
suknelių salianas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus. 

MADAME ANELE 
DESIGNER

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė ANELt {LEKIENĖ
R------

Po atostogų
— Norėjau savo žmoną išmo

kyti plaukti, bet niekas neišėjo.
— Ąr taip ji sunki?
— Ne! Bet negali būti susi

čiaupusi nė minutės.

GUDŲ “KARALIUS”
Dabartinis gudų tautinis sąjū

dis išeivijoje yra respublikoniš-‘ 
kas, tik nevieningas — pasiskirs-' 
tęs į dvi šakas. Bet lenkų spau-! 
dą rašo ir apie savotišką lyg ir 
pretendentą į Gudijos sostą, tu
rintį ryšių su Belgijoje veikian
čiu komitetu gudams studentams 
Louvain universitete remti. To 
komiteto prieky yra prof. Vai 
Denis, o sekretorių kunigaikštis I 
van Cauvelaert de Wvelsl Šio ko-1 
mįteto pastangomis Louvain uni 
versi te te išlaikoma 18 gudų stu
dentų. i

Greta to komiteto veikia kunį-1 
gaikštis Bazilius Sviatopolkas 
Mirskis. Jis karo metu veikė su 
vokiečiais. Vienoje buvo patekęs 
į. bolševikų rankas, tačiau pa
spruko iš koncentracijos lagerio 
ir dabar amerikiečių globojamas 
reiškiasi kaip antibolševikinis ■ 
veikėjas, Mūnchene veikiančio 
komiteto vardu važinėja po Eu
ropą su paskaitomis, duodamas 
suprasti lyg ir esąs pretendentas 
i Gudijos sostą. Kadangi jis yra 
bevaikis, tai savo įpėdiniu nu
matė pusbrolio sūnų Aleksandrą. 
Šiojo tėvas, gyvenąs Ispanijoje, 
sutikęs savo sūnų išleisti studi
juoti kartu su ana grupe gudų 
studentų Louvaine.

Vilkijoj iki pasitraukimo iš Lie-

, šiuo adresu: Vacius Venckus, 52

nantieji, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: J. Ožalienė. 7495 Birnam 
St.. Apt. 6, Montreal. Que., Ca
nada;

nas. Būdos apylinkė. Sagotosios 
paštas, Kampinių kaimas,* Lie
tuva.

Mataitis iš JAV prašo atsiliep
ti mama Cecilija Mataitienę ir 
seserį Stanislovą Žilinskienę. Vo- 
kietiioie jos gyveno Luebecko 
stovykloje. Rašvti: Rev. A. Sa
bas. 68 Joseoh St., Sudbury, On
tario, Canada.

NAUJIENA ! !
Pinigai siunčiami i So v. Sąjungą, 

^Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių $10.00
Persiuntimas $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
Stote Banking Commission.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LR 5-7714 

Toronto

pagalba.
41 HEWITT AVE. /pda Raaceivol- 

le - DuMo* St./. Td. LE. 5-1961.
Kabineto telefonas LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiod. 2-4 vol. p.p., ant- 
rod., ketvirtad., penktod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

—to—■SPrai"1     Lull . i l
•——!——^■^1—■

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

. Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI, B.A., LL.B
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras 

100 Adelaidė St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4132
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

Valau fotelius ir 
k įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
-P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
PQPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

. Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Č v- / Telefonas UE. 5-9130

.....

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k.A telefanuokite ar atvykite 
asmeniškai Į

VEDYBŲ BIURĄ "WAL0I" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-9281 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. y. 
Atsakymams raštu pridėti. $1. Mote* 
rims iki 35 m. amt, tarpininkavimas

I

Garantuoti siunti

niai i Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį or pro kite musų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti musų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.

Vienintelė firma, tiunfianti tiantinim

rink Imat.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. yak. (pagal susi- 
tarimą>.

i' "JI...... ....................... ......... .............

l
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Dr._ Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE 1-2933 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vah iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

ir

Dr. hL Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimų).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

l

GEORGE BEN, B. A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Duffer in Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/ivožtavimas ii Gearry Ave./
Sav. V. DUNDYS

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

A. STANČIKAS, baigės National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami Į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

—■——to«to—FBI ■» ■ II —

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Elektros 
mechanikas

Taisau vi«ą rfiiig elektra* mafom* 
bei elektra* Įrankiu*. Taip pat fat-

Telefone* LE. 4-9697
Skambinti darbo dienomis po 6 vol. 

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

7 PŲSL.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos, ir veneros ligų' specmHstas. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVf. W., 

/prie Spodina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

H,i n.in nn.Į^n ųi R i-R9i. IH. I    

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-1 1 ir nuo 6-8‘. Šešta- 

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą. ’

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris ,

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialisto*, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W„ Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395.

Dr. F. Tickett
•Gydytojas

chirurgas j
Priėmimo valandos 2-3 ir ;

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LDNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-sr**. ♦ttirtą akių nervus, kurie daž 

noi sukelia gnJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.Q.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEtMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei 
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Are., Toronto

East Upholstering



TORONTO, ©nt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmadienį iš parapijos baž

nyčios Toronto Vilties Kalno ka
pinėse palaidotas a.a. Mykolas 
Aleknevičiųs. Velionis kilimo 
marijampolietis, 60 m. amžiaus. 
Ligos metu iškentėjo daug skaus 
mų. Mirė aprūpintas paskutiniai
siais sakramentais.,

— šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Emerson, Pauline, Bart
lett, Salem, Westmoreland, Lind 
say, Atkins, Fisher ir Parr.

—Marijos vardo mergaičių so- 
ialicijos susirinkimas įvyks šį 
sekinadienį po 9.30 vai. pamaldų 
muzikos studijos patalpose. Visos 
sodalietės ir joms prijaučiančios 
12-1*7 m. mergaitės kviečiamos 
atsilankyti.

— Labai rekomenduojama Či- 
kagoš liet choro “Pirmyn” ope
retė “Šikšnosparnis”, kaip kultū
rinis įnašas Toronto lietuvių ben
druomenei. Gausus tautiečių at
silankymas į operetę bus įverti
nimas choro “Pirmyn” nenuilsta
mo 49 thetų darbo meno ir lietu
vybės tarnyboje, o kartu parė
mimas skautu rėmėjų, kurie 
ėmėši šios gražios iniciatyvos ir 
atsakomybės, pakviečiant chorą 
į Torontą.

— Gavėnios susikaupimui pra
vesti pakviestas kun. Albinas 
Spurgis, MIC, iš Čikagos.

Klaipėdos krašto prisijungimo 
minėjimas

Sausio 15 <L sueina 35 metai 
įuo vakarinės mūsų tautos da
lies sukilimo ir prie Lietuve® pri- 
ūjungimo. Šio įvykio iškilmin
gam paminėjimui specialiai su
darytas komitetas sudarė sekan
čią programą:

Sausio 18 d. 12 vai. per “Tė
vynės Prisiminimų” radijo va
landėlę dr. M. Anysas pasakys 
-albą ir D. Meilutė padeklamuos 

• ūlėraštį.
Sausio 19 d. 11 vai. abiejose 

'iet. kataliku bažnyčiose, 1.30 vai. 
Išganytojo liet, liuter. bažnyčio
je ir sausio 26 d. 1 vai. Malonės 
liet, liuter. bažnyčioje bus prisi
mintos to įvykio aukos.

Sausio 19 d. 4 vai. pp. Prisi
kėlimo parapijos salėje iškilmin
gas aktas sekančia programa:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Liet. gen. kons. min. V. Gy

lio žodis,
3. Dr. A. Šapokos trumpa pa

skaita.
Turiningą ir gausią meninę da

li išpildys solistai V. Verikaitis, 
V. Žemelytė, Toronto Vyrų 
Kvartetas ir J. Kvietvtės - Ur
bonienės išraiškos šokio studijos 
mokinės. Solistams ir kvartetui 
akomponuoja muzikai St. Gaile- 
vičius ir P. L’huereux.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. šv. Šalia Lietuvos Nepriklausomy- 
Mišios už a.a. Petrą Alekną, prieš bės paskelbimo M. Lietuvos da- 
porą metų palaidotą iš šios baž-1 lies ir savo pajūrio atgavimas 
nyčios. 11 vai. Mišios už a.a. An-j yra bene svarbiausias besiku- 
taną Marijošių, neseniai mirusį riančios Lietuvos gyvenime įvy- 
Lietūvoje.

— Pakrikštyta Lina Kutkaitė. lietuvį tame minėjime dalyvauti. 
Minėjimui Rengti Komitetas.

Kūrėjų - savanorių 
susirinkimas

Vasario 19 d., sekmadienį, 4 v. 
p.p. Liet. Namuose šaukimas kū
rė jų-savanorių visuotinis metinis 
skyriaus narių susirinkimas, į 
kurį kviečiami ne tik priklausą 
skyriui nariai, bet ir visi Toron-

L. Kankinių Kryžiaus Midlan
ds pastatymo išlaidoms padengti 
prisiuntė $10 auka Žemaitis VI. 
iš Longlac, Ont. Už auką nuošir- 
džiaidėkojame.

KLK Federacija.

Už a.a. Antano Pabedinsko vėlę 
šv. Mišios aukojamos šį sekma
dienį, sausio 19 d., 10 vai. Prisi
kėlimo parapijos bažnyčioje. Mi
šias užprašė L. Krikščionių De- 
mokrtų Kulbas. Klubo valdyba 
kviečia savo narius ir visus lie
tuvius šv. Mišiose dalyvauti ir 
prisidėti malda už a.a. Antano 
vėlę. Klubo v-ba.

Modelistų susirinkimas
Toronto Šaulių Klubo valdy

ba praneša, kad prie klubo įsi
steigė aero modelistų sekcija. 
Sekcijai vadovauti sutiko prity
ręs tam reikalui šaulys A. Dra- 
gašius. Jo telef. LE. 2-9586.

Minėtos sekcijos pirmas susi
rinkimas šaukiamas sausio 19 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., 1050 Dun
das W., todėl maloniai prašome 
norinčius arčiau susipažinti su 
aero modelizmu kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Kl. valdyba.

Įspūdingas balius
Sausio 25 d. Prisikėlimo parap. 

salėje SLA ir LSK Vytis jung
tinėmis jėgomis ruošia didžiulį

DIDYSIS KONCERTAS! MONTREAL. Cue

kiš, todėl kviečiame kiekvieną

1958 m. sausio mėn. 18 d. 7.30 v.v. EATONO auditorijoje Čikagos 
Lietuvių Choras “PIRMYN”, vad. muz. p. K. Steponavičiaus, 

'"'..stato J. Strausso 3 v. linksmą ir įdomią operetę

“ŠIKŠNOSPARNIS” - Die Fledermaus — -- ------------------------------------------
Dalyvauja soL p. A. Brazis, sol. p. Onuks Stephens ir Toronto 

Simfoninis orkestras.
Bilietai nuo 1-3 dol. gaunami: p. Indreliene — tel. LE. 1-8522, p. Keršienė — 

LE. 6-2781, p. Margio vaistinė, "Rūtos" valgykla ir prie įėjimo.

Reta proga! Maloniai kviečiame visus atsilankyti!

Rengia — Jūros Skaučių Rėmėjai ir Šatrijos Tuntas.

ŠIO MĖN. 25 d., ŠEŠTADIENĮ, Prisikėlimo parapijos salėje 
įvyks didžiausias šio šokių sezono

KAUKIŲ BALIUSi

kurį ruošia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa 
ir Sporto Klubas “Vytis”.

Gros padidintas visų mėgiamas “Cubana” orkestras, veiks tur
tingas gėrimais pigus bufetas, bus loterija, dovanos ir daug kitų 
įvairumų, (geriausios kaukės bus premijuojamos. Vertingą virš 

200 dolerių vertės dovaną gaus laimingas įėjimo bilietas.
Bilietai, kurių skaičius ribotas, jau dabar gaunami Margio vais
tinėje, Beržinsko, prekyboje, “Rūtos” valgykloje ir pas SLA be. 

“Vyčio” Sporto Klubo narius.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

uiienus jėgomis ruusia umziuiĮ« •
ir įspūdingą kaukių balių. Jame; Toronto liet, studentų balius TŽ spaudos bailus

Mokslas šeštadienniėse mo-___  _ salėje. Bus renkami valdomieji 
kyklose, taip pat ir augštesniuo- bei kontrolės organai ir aptarti
siuose kursuose prasidės šį šeš
tadienį, sausio 18 d. Visi moki-

kiti svarbūs reikalai. •
Kūrėjų savanorių susirinkimas ‘ 

niai renkasi tuo pačiu'metu ir to- šaukiamas šį šeštadienį, sausio 19 '
d., Aušros Vartų parapijos sale
le. Bus valdybos metinės veiklos ■ 
apyskaita ir naujos valdybos bei • 
naujos revizijos komisijos rin- ’ 
kimai.

“Tauro” krepšininkai Montre- 
alio miesto lygoje sekmadienį,’ 
sausio 12 d., loštose rungtynėse. 

Į išplėšė 4-tą pergalę, nugalėdami

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, sausio 20- 

24 d.d., lankysime parapijiečius 
gyvenančius sekančiose gatvėse: 
Rusholme Pk. Cr., Lisgar St., 
Beaconsfield Ave., Gladstone 
Ave., Northcote Ave., Dufferin 
St., McKenzie Cr., Afton Ave. ir 
Gwynne Ave.

— Šiais metais parapijos reko- i te ir apylinkėje gyveną k.-sava- 
lekcijos bus kovo mėn. 16-30 d.d. i noriai, norį priklausyti prie or-

se pačiose patalpose.
Tautos Fon ’o Atstovybės įga

liotiniu Montrealio aplinkėje su
tiko būti buvęs TF įgaliotinis 
Kanadai L. Girinis.

LK Moterų visuotinis susirin
kimas ivyks šį sekmadienį, sau
sio 19 d., tuojau po sumos. Auš
ros Vartų parapijos sa^’e Dr. J. 
Šemogas skaitys paskaitą aktua- : Holy Trinity rezultatu 56:50. 
liais medicinos klausimais. Susi- j “Tauro” mergaičių komanda 
ginkime dalyvauti maloniai kvie ’ taip pat Įregistruota miesto ly- 
čiamos ir visos lieiuvės moterys. Igoje. Pirmas rungtynes turės 

penktadienį, sausio 16 d. 9 v.v.
Klebonas Tėv. Borevičius nuo

širdžiai dėkoja visiems malo
niems talkininkams ir dalyviams 
lietuviškojo jaunimo subatvaka- 
rio. Šimtinė jaunimo praleido 
'akarą jaukioj lietuviškoj nuo
laikoj. Dainos, r^tel’ai subūrė 
jaunimą gražion lie uviškon šei- 
.ncn. Pp. Barausko ir Piečaičio 
•=>dovaujami šokiai žavėto visus. 
Ypatingu rūpestingumu jaunimą 
'alsino Br. Lukoševičienė. Visų 

dėmėsi pagavo juokų laikraščiai:' 
“Kočėlas”, redaguojamas dr. Na- . 
gio ir Barausko ir “Tarka”, reda- 
guoięma Niiolės Kličiūtės, S:l- 
viios Pakulytės ir Marytės Si- 
niūtės. Šviesiais veidais jauni
mas skirstėsi ir vis klausinėjo: 
“Klebone, k-^da susirinksime se
kant’ karta?” • -

Pereitų meti’ vale mirė Mont- 
realy net trys lietuviai. Per Ka
lėdas širdies 1’va mirė a.a. Kon
stantas Girzdaitis, senas montre- 
alietis.

Šeštadieni po Kalėdų mirė a.a. 
Astrauskienė, atvažiavusi Kana- 
don po I Pasaulinio karo. Ji il-‘ 

leidinį, o be to, visų Sių7autu |Sai.si^° sūnaurnoh-
. :- • Icmmko, padedant gerai uošvie

nei Karpavičienei.
Per Naujus Metus mirė a.a.; 

, Antanas Stašaitis, sulaukės 85 
| JtatVfederacijos ■skyriūs':'''-''''’: iš^venes Kanadoje apie

’ šiems metams pirmininku iš- ’° metų. Pne klebono kun. Vys- 
rnktas estas Luitsalu. Lietuvis: "!ausko Jis daug pasidarbavo sv 
vicepirmininkas bus Pr. Kveda-: Kazimiero parapųm. Nuo 1920 
ras, o valdybos narys inž. Eu. ' m. lis ukmmkavo. Jam buvo pa- 
genijus Ciuplinskas. daryta operacija ųr buvo k ek
° r paderėjęs. Per Naujus Metus

Andriui Laurinskui, gyvenu- vaikai suvažiavo tėvo pasveikin- 
siam 1129 Dundas St. W., gautas ; ti, o jis ir numirė.
laiškas iš Lietuvos nuo Irenos Į Visi trvs palaidoti iš šv. Kazi- 
Dautartienės. Atsiimti “TŽ” ad
ministracijoje.

Izabelei Čierkutei, gyvenusiai 
22 Vindham, Toronte, mautas

Šv. Elzbietos draugijos vaka- 
fie-’ė iwks gausio 18 d. 7 vai. v. 
Sv. Kazimiero o^rapiios salėje. 
Bvs puikios vaišės ir jauki mu
zika. Vsl-’vba kviečia visus da
lyvauti. panga $1.50.

t f.ut. Seimą kandi-
arvlinkės sei

melis s-i’ -’n 4-d-, oo^ėdy oarinkc 
šiuos asmenis: Stp. Kęsgailą, Jo- 

~ T A. Narbutą, P.
rM*u6niepę P. Paukštais, Ga- 

t,_ Girinį, A. Norke- 
,,;ūna ir J. Kardelį.

T * S sl'v’dzu’s visuotinis <=usi- 
r;nkimas šaukiamas sausio 26 d

matysime daug įdomių kaukių, įvyks Westbury Hotel — 471 pereitą šeštadienį praėio tikrai 12 vai. Aušros Vartų parapijos 
kurios bus apdovanotos vertin- Yonge St., prie College St., va- smagiai ir jaukiai. Svečių prisi- 
gomis dovanomis. Dovanas jaujsario 8 d., šeštadienį, 9 vai. vak. rinko gausiai ne tik iš Toronto, • 
paskyrė: Mohawk Furniture Co.[Apranga pusiau išeiginė (semi- bet taip pat iš Hamiltono bei 
per p. Aukštaitį, Baby Point and formal). _ _ _ _ ;
Wallpaner sav. p.p. Galdikai, At- Turtinga loterija. Įvairūs gė- virsta miela susitikimų vieta j čių teisėmis buvo pakviesti ir 10 
lantis Export-Import Ltd., Mar- rimai. Puiki Ellis McLintock mu- įvairiausių sluogsnių bei nusi-' torontiečių lietuvių. Apie pusę

• Jzika. Bilietai, po $4 porai, įsigy-| teikimų atstovams. Jauku, sma-’iu antradienio rytą išvyko auto-

Wallpaner sav. p.p. Galdikai, At

gis Drug Store, Baltic Exporting 
Co. sav. p. Kalūza. Gražiausioms 
kaukėms atrinkti pakviesta ko
misija: pp. Indreliene, Stepaitie- 
nė. J. Matulionis, J. Simanavi
čius, J. Strazdas, Kanados šach
matų čempijonas P. Vaitonis ir 
dovanu aukotojai.

Didžiausia baliaus staigmena 
bus virš $200 vertės dovana, ku
rią paskyrė Rose Heating Co. 
sav./p.p. Zaleckiai. Šią dovaną 
gaus laimingasis įėjimo bilietas.

Skubėkime ir pagalvokime 
kaip pasipuošti gražiausiomis 
kaukėmis ir iš anksto įsigykime 
bilietus, kuriuos platina abiejų 

Skyriaus valdyba, . organizacijų nariai. A. S.

gamzacijos.
Be savišalpos ir kitų aktualių 

k.-savanoriams klausimų, bus 
naujų valdomųjų organų rinki
mas. F* . ’

Išleistuvės mokyt J. Širkai
Ilgamečiui mokyklos vedėjui 

mokytojui Juliui Širkai išvyks
tant į Ameriką, Toronto liet, mo
kyklos Tėvų komitetas ruošia 
pagerbimą sausio 25 d., šeštadie
nį, šv. Jono Kr. liet, parapijos 
salėje. Tėvų komitetas maloniai 
kviečia tėvus, kurių vaikai lan-

Jas ves buvęs Indijoj misijonie- 
riumi salezietis kun. Ant. Saba
liauskas. Kaip ir anksčiau, pir
moji savaitė skiriama moterims, 
o antroji vyrams.

— Bazaras bus daromas balan
džio 26 d. Tos pačios dienos vaka
re literatūrinis “Aidų” žurnalas 
turės šokių vakarą.

-—’Pirmoji vaikučių Komunija 
šiemet įvyks birželio 8 d. Numa
tyta kad daugiau kaip 50 vaiku
čių artinsis prie Dievo stalo.

— Už a.a. Panevėžio vyskupo
Kazimiero Paltaroko vėlę mūsų Toronto šeštadieninę mokyk-

P— * — *+ * * Mišios laiko-j visuomenės atstovus ir asme- 
sausl0..?Ą.d;> ninius mokyt. Širkos prietelius

8.3 Ovai. rytą. Visi parapijiečiai, I gausiai atsilankyti į išleistuves 
o ypatingai anksčiau priklausę j TiksIesniam svečių skaičiui iš-
Panevezio vyskupijai, prašomi i aiškinti komitetas prašo visus 
tose pamaldose skaitlingai daly- regjstruotis pas šiuos tėvų komi- 
vaU a- » -i j- • t> • i -t iteto atstovus: L. Adomavičių — _ _— Si sestadierų Pr.sikebmu sa- !Rf) 9 0M g _ LE H317 j v M - A. Klimu kan
lej jokio Įietuvisko parengimo fr j Petrauskal'LE. 5-4618. įidatai 
nebus. Sekmadienį 4 vai. p.p. ___ : ...u,
Klaipėdos krašto prisijungimo ^‘“ime

iami prie šv. Jono ir Prisikėlimo 
parapijų bažnyčių kas sekmadie
ni ir pas studentų valdybos na
rius.

“Ar sputnikai sukomunistins 
pasaulį?”

Tokia tema dr: P. Ancevičius 
skaitys paskaitą sekmadienį, va
sario 2 d., 3 vai. p.p. Lietuvių Na
muose. Paskaitoje bus paliesti 
tokie aktualūs klausimai, kaip 
Vakarų pasaulio nesutarimai ko
munizmo reikalu, Anglijos per
šama nepuolimo sutartis su Mas
kva ir Amerikos siūlomas taip 
vad. saugumas per jėgą; Vakarų 
pasaulio ūkiškas krikimas ir sto
ka kilnesnės idėjos, kurią būtų 
galima priešpastatyti komuniz
mui; Amerikos multimilijonierių 
keliama nuolaidų politika Mask- 

baltuosius, tiSTtdjo žmogaus ko
munizmo fayorizavimas Vašing- 

... . , .. .. .- . ! tone ir kiniškojo komunizmo d is-(taotojų federacijos veiklos gal- j -1 T panašūs
rin išrinko klubo va dvha kuri _ _ .

T. L. Medžiotojų - Žuvautojų 
klubas

savo susirinkime LN aptarė ei-
ivai; Afro-aziatiškas frontas priešnamuosius reikalus, išdiskutavo 

esamą klubo veiklą, einamuosius 
reikalus dėl ateities ir derinimą- 
si prie Ontario Žuvautoj ų - Me-

rių, išrinko klubo valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis šitaip: Br. 
Mackevičius — pirmininkas. VI. 
Jankaitis — sekret., A. Kazilevi- 
čius — iždininkas (senos parei
gos), dail. J. Bakis — žuvautojų 
sekcijos vedėjas, G. Kuchalskis 
— medžiotojų sekcijos vedėjas, 
V. Plačiakis — parengimų vedė-

Į liberalų konvenciją, kuri š’ 
□akvillės. Spaudos baliai aiškiai antradienį prasidėjo Otavoj, sve-

• • i • , •, • • * Iv** , • • - i 1 A

: gu ir įdomu. Programą išpildė V. mobiliu į Otavą.
Verikaičio vedamas Toronto Vy- ; .
ru Kvartetas nadainaves keletą : Pabaltiecių Federacijos Taryba

j ■■' P T ? - ^'savo posėdy re’eita sekmadienįlinksmų dainelių. Jų vienos zo- t ; 1- •; u 
džiai buvo paties vadovo sukur-i”? axe r‘ ’l, « An^m”.j K : klausomybiu n~s ei ’-no 40 m.

Graži pramogėlė buvo loteri-sukakties plūsti bendrą 
ja. Dalyviai ypač mielai paplo
ja, kai lietuviška tortą su TŽ ini-; .- ... . . . , — v -

•rialais laimėto salėie budėies no- i minėti minint birželio išvežimus.uaiais laimėjo saieje ouaejęs po . pQbartnt,-nai n„tar+a k<->-
hemmkas, merga-ciu pokalbe-; pabaitiečiu,
tas taip pat įsigijęs bilietą. ■ į - J -’ - -J - ■

Baliaus rengėjai — TŽ leidėjai i • 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku-! 
rie prisidėjo prie baliaus suren-. 
gimo bei pravedimo, o taip pat 
svečiams pabuvojusiems kartu 
tą vakarą ir parėmusiems TZ lei
dimą. Ačiū.'

Liet. Namu biblioteka, vedama 
Aug. Kuolo, kasmet vis naujomis 
knygomis plečiama ir jos abo
nentų skaičius didėja. Paskuti
niu metu dar padaryta nauja 
erdvi spinta, bet dar toli gražu

1 nesutalpina visu turimų knygų laiškas iš Krasnojarsko, S.bire. 
klausimai rodo, kad paskaita bus bg komplektuojamų nuo Laimos Balčiūnaitės. Atsi-
nepaprastai įdomi. Po paskaitos kalįa"‘ ’P“ sPa.ud’tl 1 Tž administracijoje,
paklausimai ir diskusijos. Todėl! archyv?' Del L Namu vis dar tu-
vK prXme tai?aly®ntI. nen^ 
šiai atsilankyti.

; nepriklausomybių sukaktis pa-

Pakartotinai nutarta visose ko
nei Karpavičienei.

buvo kiek

miero bažnyčios klebono kun. J 
Bobino.

Vilniau* krašto lietuviai trem- 
tvie nusprendė išleisti albumą 
uVilnius?\ Jis bus is]e:st?s 45 m.

i Vilniaus Vvtauto Didžiojo -gim- 
padėkct s naziios sukakčiai atžymėti — tos

-r . - - - Ruošiant man išraiškos šokio koncertą I mokslo ĮStai^OS, kuli lietuvybės
bibliotekos ir skaityklos reika- t Toronte 1957 m. gruodžio mėn. 8 d. pa- išlaikyme Vilniaus krašte buvo

Liet Socialdemokratu i lams specialios patalpos skirti | tyriau iš daugelio asmenų ' pritorimo ' r stipriausia tvirtovė. Redakcinis 
(Wanizaciia Toronte' '!nėra galimybės ir naudojamasi i realios poromos, kas man padėjo kon- koiektyvas sudarytas iš JAV ir 

S 3 ’ 'bendrai su muzikos studija ankš- ce?? s"rjOstb... T D ... Kanados vilniečiu- V Alseika, J.
Kūrėjai-savanoriai. vasario..8ita patalpa ir skaitykla talpinama na^rt^S0 ^e.7 R s£cna- Cicėnas, S. Narkelunritė ir K.

niinėjiihas. 6.30 vai. vak. bus ro
domas muzikalinis filmas su Ja
mes Cagney “A midsummer 
night’s dream”. Prie filmo duo-; perrinko valdomuosius organus: 
darni priedai ir kartūnas. Po ki-jpirm. J. Strazdas, vicepirm. M. 
no pasilinksminimas jaunimui. ; Kojelis, finansų sekr. O: Indre-

— Sausio 22 d., trečiadienį, Pri- lienė, iždin. L. Novogrodskienė 
sikėlimo parapijos muzikos stu- ir protokolų sekr. H. Chvedukas. 
dijoje ir kavinės patalpose įvyks Revizijos kom.: Mastis, Kojelie- 
Kanados lietuvių kunigų šuva- i nė ir Butienė.
žiavimas. ' Įvykusiame pereitą sekmadie-

i nį susirinkime iš pranešimų pa-
- Tėv. dr. Bernardinas Grauslys, Į aiškėjo, kad praeitais metais nau
OFM, Toronto Prisikėlimo para
pijos organizatorius, pradėjo dės 
tyti pranciškonų šv. Antano gim
nazijoje Kennebunkporte.

Išganytojo liut. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, sausio 19 d., 1.30 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos. Pamokslo te
ma: Bažnyčios pagrindas.

Kun. dr. M. Kavolis.

Dr. M. Kavolis pakrikštijo Phi
lip Harold Brose, liut. anglų ku
nigo sūnų. Asistavo trys anglų 
kunigai. Pastarieji pasakė po 
trumpas prakalbas. Apeigos bu
vo rekorduojamos magnetinėje 
juostelėje.

Toronto liet. Caritas Naujų 
Metų išvakarėse aplankė Mankų 
šeimą, šiuo metu gyvenančią 
Oakvillėje, įteikiant $20 voką. P. 
p. Mankai, gyvendami Toronte, 
yra parode daug nuoširdumo ir 
pagalbos lietuviams. Šiuo metu 
jie abu nesveikuoja.

Dr. J. Kučerepa, kuris jau 
anksčiau nriklausė Toronto mies 
to tarvbai. o rer pastaruosius: 
rinkimus b»'’o išrinktas konser- j 
vatorių iš High Park apylinkės 
atsto'^u Federalini^m parlamen
te, iŠ miesto tarybos atsistaty
dino. f

I
Toronto g»»da« 1952 m. sukūrė; 

sm pravoslaviška narapiją ir 
i si gi’o cerkve Dak— ją parduo
da. jsigvtn d ^esn° nauiąi 
1M8 Dovercourt Rd. Ji turės 
250 sėdimu vietų. Be to. bus tie
kos na t viefu salė. Lėšoms sukel
ti nutarta, kad kiekvienas dirbąs 
gudas tam aukotų vienos savai
tės uždarbį.

Įėjimas į pobūvį - vakarienę; Vasario 1 d. Prisikėlimo para
pijos salėje klubas rengia tradi- 

Mokyklos Tėvų komitetas, i eini šokiu vakara su minkštais ir 
SLA 236 kuopa : kietais gėrimais: gana turtingu

medžiokliniu bufetu ir eile rim
tų staigmenų svečiams. Yra gali-- 
mybė rezervuoti stalus (12-kai 
vienas) iš anksto. Maloni šokių 
muzika. Įėjimas $1.50.

Žinomas visuomenininkas J. 
Yokubynas, kurį 1956 m. lapkri
čio 26 d. ištiko sunkus priepoulis, 
suardęs regėjimą ir jį nusilpni
nęs, dar ir dabar nėra tinkamai 
atsigavęs. Prieš Kalėdas SLA 
Pildomoji Taryba per savo sek
retorių dr. M. J. Viniką prisiuntė 
linkėjimus sveikatos, o kartu ir 
$150 paramos čekį. Pp. Yokuby- 
nai Pildomajai Tarybai padėko
jo gražiu laišku. Abu laiškai su 
platesniais paaiškinimais yra iš
spausdinti SLA organe “Tėvy
ne” š.m. Nr. 1.

d. šv. Jono Kr. parapijos salėje bendroje su bankelio raštinėje, 
rengia savo darbų programoje!
numatyta žiemos pobūvi - balių, i reikalinga moteris pnziureti voi-
Žinant, kad is tų pobūvių paja- i ---- -------_
mu ne viena Šimtinė dolerių yra i Išnuomojamas kambarys II augšte su 
pasiųsta Vokietijoje esantiems maistu ar be moisto. LE. 4-3843. 204

Cicėnas, S. Narkel unaite ir K. 
Baronas. K. Baronas.

uz i Pagalbos reikalingu Lenkijos 
... .... i - .' - ilietuviu adresu salima gauti pasUrbonienei bei jos mokinėms uz patari-( - - ' T_
mus ir tvarką salėje koncerto metu. ; K. Baroną — 131 Kensington 

Elena Kepafairė. > Avė. N., Hamilton. Ont.

nams už veltui duotą salę, J. R- Simana
vičiui už du kartu koncerto programos 
skelbimą per. radiją, p. Paškevičiui už 
plakato nupiešimą ir Jonei Kvietytei -

jai prisirašė apdraudai 46 suau
gę ir 2 jaunuoliai. Dabar kuopa 
turi narių: 168 suaugusius ir 8 
jaunuolius. Per visus metus na
riai yra sumokėję $5.716 apdrau- 
dos mokesčių.

Sirgo: S. Paužuolytė, K. Lem- 
bertas ir V. Normantas. Protoko
lų sekretoriui H. Chvedukui su
šelpti suaukota narių $54,50 ir 
dar iš kasos susirinkimo nutarta 
paskirti $20.

Centro yra paskirta per šią 
kuopą suteikti vieną stipendiją. 
Proga pasinaudoti studijuojan
tiems. Vietoj numatytos pasta- 
ti operetės ruošiamas kaukių ba
lius sausio 25 d.

laisvės kovų invalidams sušelpti, 
o taip pat nelaimei ištikus re
miami ir vietos bendrų kovų bro
liai k.-savanoriai, visuomenė sa
vo gausiu atsilankymu remia.

Toronto Vyrų Kvartetas 
sausio 25 d. koncertuoja Detroi
te, pakviestas ALRKF vietos 
skyriaus. Vasario 8 d. kvartetas 
dainuos Draugo premijos įteiki
mo koncerte Čikagoje. Balandžio 
12 d. kvartetas dainuos Ateities 
koncerte, Niujorke.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realj, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Montrose Ave.

Išnuomojamos butas iš 4 kambarių ll-me 
augšte be baldu ir 2 kambariai lil-me 
augšte su baidais. 123 Beatrice, telef. 
LE. 4-1586, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys lll-me 
augšte su baldais. 284 Lisgor. Telef. 
LE. 5-6739.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
kambarys ir virtuvė l-me augšte be bal
dų. 63 Triller Avė. Tel. LE. 1-8230, po 
6 vai. vak.

Išnuomojamos kambarys vyrams. Galima 
virti. Crawford arti Dundas. LE. 1*1554.
Išnuomojamas kambarys vyrui . su pilnu 
išlaikymu arba be išlaikymo. Yra vieta 
mašinai. Tel. RO. 6-5667.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI 
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMĘ STATYBAI, I N V E S T A V I M U I , 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
D R A U D I M A S (VISŲ RŪŠIŲ), 

K R E I P K I T Ė S : 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

ADAMON8S ir BUDRIŪNAS 
Pirmoji Montrecly Lietuviu Real Es*ate Įstaiga 

Nariai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W.. Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI. 

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00. Investavimo kapitalas 
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075
F. YASUTIS LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS OR. 1-8951

V. LIESUNAITIS 
J. SKUČAS 
E. YAFFE — Sekretorė.

$100.000,00.
PO.6-6719 
RA. 2-6152

UŽSISAKYKITE

DOMINION COAL & WOOD CO. | 
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527

Anglys išvežioinmos ir šeštadieniais.l

PIGIAI PARDUODAMAS itališkos akor
deonas keturių registrų. Tel. LE. 6-8764, 
skambinti 6-9 vai. vak.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar-( 
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių. Vy
čių,. vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
* kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1914.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

i •

Maisto produktu krautuvė
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley)

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. Norkcliunas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

AL GARBENS
REAL ESTATE

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu,, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BĘR2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

O^M

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Or.iario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

St. Clair — Triplex, $40.000, naujas, trijų šeimų. Geros pajamos.
P ,

Ronccsva<!cs - Dundas. $18.900, 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga
ražai. Pajamų namas.

Indian Rd. (prie Bloor), $18 500, 7 kambarių atskiras modemiš
kai įrengtas, didelis daržas.

St. Clair, <15 500 -tina kaina, 5 kambariai, vieno augš'o, atski
ras. Įmokėti $1.50C

Edna - Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


