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Nauji Metai
į

Va ir vėl vienų metų kalendorinis lapas užverstas. 1958 me- 
• tai jau pasibaigė ir pradedame rašyti 19o9-uosius. Visa tai, kuo. 

gyvenome prieš keletą dienų, nors tai dar taip neseniai tebuvo, 
formaliai jau priklauso’pernykštiems metams. Nors šiomis die
nomis nieko ypatingo neatsitiko, nors neturėdami kalendoriaus 
metų pasikeitimo nebūtume nei pastebėję, tačiau savo gyvenime 
pradedame naują tarpsnį, ties kurio slenksčiu kiekvienam verta 
stabtelėti ir apmesti žvilgsniu per tuos metus nueitą kelią. Pra-- 
eitieji metai nejučia praėjo, tačiau nei vienam iš mūsų jie ne
buvo tuštuma. Metų žingsniai einą ne per tuštumas, bet per ver
dantį gyvbnimą. Kiekvienas iš mūsų per tuos metus esame iš jo 
kaiką gavę ir patys jam savąją dalį įnešę. Nuo mūsų to įnašo 

~ ' dydžio priklauso mūsų gyvenimo prasmingumas. -
Juk daug kam esame skolingi ir daug kas iš mūsų ko gero 

laukia. Šia proga galime apsigalvoti ar nelikome skolingi sava
jai tautai bei savajai. bendruomenei? Ar viską atidavėme tam 
kam privalėjome? Ar išpildėme amžinąjį įsakymą, iškaltą lais
vės kovų nežinomo kareivio aukuro akmeny — “Atiduok ką pri
valai!”. Kasdienybėje apie tai gal nespėjome pagalvoti, gal ne/ 
buvo laiko, gal dėmesį blaškė dienos rūpesčiai. Metų sąvartoj 
verta ir tinka ir apie tai pagalvoti. Atsakymų gali būti visokių. 
Vieni gal padarėme, ką galėjome, kiti gal ir gurėsime prisipa
žinti daugelį progų praleidę neišnaudotų. Bet gy\7eiį&nas juk ne-; 
baigtas. Naujų Metų proga vieni kitiems linkime laimės ir sėk
mės, nes kelias juk neužsklęstas ir kiekvienas dar gali atlikti 
tai, kas liko nepadaryta. f ;

Vėl vieni metai prieš mūsų akis. Po to seks kiti ir taip slinks 
vieni po kitų ištisa virtinė. Naujieji Metai papratsai sutinkami 
džiaugsmo balsais. Džiaugiamasi, kad metinė kova su gyvėmmu 
laimėta ir su naujomis viltimis einama į naują tarpsnį. Bet verta 
būtų ta proga ir į save žvilgsnį mesti, pabandyti įvertinti, ką esa-x 
me pasiekę ar ką nuveikę. Nes laiko srovė juk nei vienam mo
mentui nesustoja. Daug ką galima susigrąžinti, bet tik ne pra
ėjusį laiką. Neišnaudota diena, neišnaudoti metai, yra žuvęs lai
kas. Kad jie nebūtų žuvę,' priklauso nuo mūsų pačių. Ir jei jau
čiame, kad daug ką prar'įįdome pereitais metais, pasistenkime ne
prarasti naujaisiais. Kas įš mūsų išslydo, jau nebesusigrąžinsime, 
bent įsikibkime kietai į tą, kas dar prieš mus.

< O darbų juk begalės kiekvienam. Marios ...
proga

Tebus tai entuziazmo ir veiklos metai. Atsiminkime, — tik ju
dantis srovės vanduo išlieka tyras ir skaidrus. Stovinčiame mau
rai ir visokie vabalai veisiasi. Būkime tad čiurlenančio ir am
žinai skubančio upelio vagos žmonės — skaidrūs, tyri ir veiks
mingi. Tokie savo dvasioje; tokie šeimoje, savoje bendruomenėje 
ir pasaulyje . -

KAS NAUJO KANADOJE7
Bedarbiij skaičius šią žiemą; teisėjas H. Backen. Viena tų liu- 

būsiąs mažesnis nei periiai. Fed. 
vyriausybės nutarimas finansuo
ti savivaldybių viešuosius dar
bus žiemos metu esą gerokai pri 
sdėsiąs prie nedarbo sumažini
mo. Pagal vyriausybės statisti
nius duomenis, lapkričio vidu
ry tebuvę 361.000 bedarbių, t.y. 
tik 65.000 daugiau nei pernai tuo 
pačiu metu. Palyginti su pava
sario duomenimis, bedarbių 
skaičius gerokai sumažėjęs ir te- 
berodo tendenciją mažėti. Darbo 
Kongreso pirm. Jodoin betgi 
pareiškė, kad fed. vyriausybės 
priemonės nedarbui mažinti 
esančios nepakankamos ir kad 
ateinąs didelio nedarbo metas.

dininkų yra N. Kulikovsky, 
Cooksvillėje, buvusi kunigaikš
tytė Olga Aleksandrovna, Ni- 
kalojaus II sesuo. Pasak jos, ne
tiesa, kad Anastazija pabėgo.

Lcidimai vairuotojams Onta
rio prov. nuo 1960 m. bus išduo
dami 3 metams — pareiškė nau
jasis susisiekimo min. J. Yarem- 
ko. Naujoji leidimų sistema esan 
ti susijusi su taškų sistema, kuri 
įvedama nuo sausio 1 d. Išduotas 
leidimo n r. naujoj sistemoj bū
siąs tas pats kol vairuotojas tu
rės Ontario prov. leidimą. 1959 
m. vairuotojų leidimai būsią iš
duodami nuo sausio 5 d. iki ko
vo 18 d. Prašytojai turį prijung
ti automobilio apdraudos liudi
jimą arba $5 susisiekimo nelai
miu fondui.

Bankų pelnas 1958 m. gerokai 
pašoko. Nežiūrint pakelto palū
kanų nuošimčio paskolų prašy
mai pagausėjo ypač iš vyriausy- 
bės pusės. Neturėjo žymesnės 
įtakos nė ūkinis krašto sulėtėji
mas. Royal Bank of C. turėjo 
$15.900.000 pelno, t.y. $13.900.000 
daugiau nei pernai; Bank of 
Montreal — $10.400.000; Bank of 
Commerce — $10.200.000. Visų 
oficialiųjų bankų pelnas pasie
kė $52.700.000; t.y. $16 mil. dau
giau nei pernai.

Caro duktė Anastazija, sako
ma, pabėgusi, kai caro Nikalo- 
jaus II šeima buvusi nužudyta 
Ekaterinburge. Ja dėjosi jau ne-

burve, Vokietijoj, vyksta byla, 
pradėta prieš 40 metų, nustaty
ti Onos Anderson pretenzijoms. 
Kanadoje yra tos bylos liudinin
kų, kuriuos apklausinėti atvyko

PRANAŠAUJA KOMU
NIZMO GRIUVIMĄ

Popiežius Jonas XXIII savo 
kalėdinėj kalboj ragino visus 
jungtis prieš bedievybės bei ma
terializmo grėsmę. Komunizmo 
grėsmę Jonas XXIII palygino su 
Babelio bokštu, kuris esą stato
mas ir mūsų laikais įvairiuose 
kraštuose. Jis griūsiąs kaip ir 
pirmasis, šiuo metu betgi juose 
žmonės kenčia vergiją minties ir 
veiklos. Daugelyje vietų krikš
čioniškoji kultūra esanti naiki
nama, religinis gyvenimas slo
pinamas. Popiežius prisiminė ir 
kitatikius, ypač ortodoksus, ken- 
č ančius tą pačią vergiją. Jie esą 
atsiskyrę broliai, tebesilaiką tos 
pačios Evangelijos. Vienybe su 
jais esanti sunki problema, kuri 
betgi negalintį būti ignoruoja-
ma. Baigdamas Kamą popiežius, 
kurioje iškėlė vienybę ir taiką, 
pareiškė: “Mano kaip tikėjimo 
žmogaus, laikysenoje'Tiėra nieko 
kariško ar kurstančio. Reikia 
betgi budėti naktį, kuri vis tam
sėju/Turime matyti pinkles, pa
ruoštas Dievo priešų... ir pasi
rengti gynybai krikščioniškų 
principų, kurie yra ir visada bus

, Budapeštas. — Čia kalbama, 
kad vengrų kompartijos, gen. 
sekretorius Janos Kadar jau esąs 
nemalonėje ir jo dienos esą su
skaitytos. V - .

•-C.'

M, Nekalto Prasidėjimo seserų naujasis vienuolynas ir vaikų 
darželis Montrealy prie A. Vartų bažnyčios. Kun. J. Borevičius, 
S.J., atlieka šventinimo apeigas.

Savaites įvykiai
Nežiūrint kalėdinių pasaulio vadų kalbų bei linkėjimų net iš 

sputniko, pabrėžusių taikos viltis, pasaulio įvyktai tebeina savo 
keliu. Visose jautriose pasaulio dalyse susiduriama su komuniz
mo veržlumu. Vipnur jam griežtai priešinamasi, kiutr su juo flir
tuojama. Savotiška būklė yra susidariusi Vid. Rytuose, kur Jungt. 
Arabų Respublikos prezidentas Nąsser ir flirtuoja ir kovoja su ko
munizmu. Paskutinėj savo kalboj Port Saide jis puolė ypač Sy- 
rijos komunistus, kurie esą norėję sukliudyti JAR ir dabar tebe- 
bandą jai kenkti susidėję su “sionizmo” ir “imperializmo” jėgo
mis. Esą arabų nacionalizmas juos sutriuškinsiąs. Kita ranka tas 
pats Nasseris priima lėšas iš Mas •—■—---------- ---------------- -------
kvos naujiems aerodromams, ‘ ~ 
įmonėms, ginklams ir Nilo už
tvankai, Pastaruoju metu jis. at
sisakė net V. Vokietijos pasiū
lymo pastatydinti užtvanką ir 
pasirašė sutartį su sovietais, ku
rie pasižadėjo investuoti pradi
nei užtvankos statybai $92.400. 
000. V. Vokietijos delegacija, 
skubomis nuskridusi Kairan, 
norėdama užbėgti už akių Rytų 
Vokietijos min. pirm. Grotewohl 
vizitui, tebesitiki susitarti su 
Nasseriu dėl antrosios užtvankos 
dalies statybos. JAV su Britani
ja buvo pasiūlę $1.299.200.000 
paskolą, bet atsisakė 1956 . m. 
prieš Suezo kanalo nusavinimą.

Sovietų nutarimai
Augščiausias sovietas Maskvoj 

keturias dienas svarstė eilę įsta
tymų projektų,- pateiktų N. 
Chruščiovo vyriausybės. Daly
vavo 1.354 “deputatai”,' kurių

: visas darbas buvo .— pakilnoti 
. j rankas. Sovietas^ “priėmė” 1959 

los sukilimą prieš Vakarų naf- mūsų bendrabarbio Niujorke i gėdinantis begėdiškos rusų ag- 
tos magnatus, vokiečių iniciaty- ----- s iron,
va Afrikoj — viską nustelbė įvy- į Wilno ir Lwow” miestus, įskai- ■ giama lietuvišką bylą judinti, 
kįai Vatikane. Penktadienio ry- tant, savaime suprantama, ir Juk to pačio Gromyko redaguo-

resijos Pabaltijy, aplamai ven-

tą Niujorko radijai (nesant 
spaudai) paskelbė sensaciją. 
Šventas Tėvas nutraukęs nacio
nalistinių Lenkijos ir Lietuvos

Karaliaučių.
“Ryšiai” —. 'vienintelė 
politika?
'Niujorke, vis dar viešumon ne

m: 'biudžetą,-kūno pramos- nu
matytos $180.725.000.000, išlaidos 
— $175.800.000.000. Išlaidos ge
rokai padidintos karo ir moksli
nių išradimų reikalams. Jau se
nokai propaguotas Chruščiovo 
planas nukreipti 15-16 m. moki
nius į fabrikus irgi buvo priim-

atstovybių Vatikane pripažini- išėję, “Kultūrinių Ryšių su Lie
mą. Tai inspiravęs kardinolas 
Višinskis, kuris manęs, kad šiuo 
žygiu Šv. Tėvas palengvinsiąs 
Lenkijos ir Lietuvos katalikų: venimišku samprotavimu' 
sugyvenimą su tuose kraštuose. remtas kursas, labai sustiprinęs

tuva Draugijos” pradininkai spė
jo, kad Katalikų Bažnyčios nau
jasis, kaip jie sakė “realiu ir gy- 

” pa-

tame leidiny “Stalin’s Corres
pondence ...” su Churchilliu ir

• x.ooseveltu nerasime nei vieno!
žodžio apie Pabaltijį nors auten-J|as pagal jį, nuo ateinančio ru- 
tiškuose dokumentuose Pabalti- dens mokslas turės būti derina- 
jo tragedija buvo ne kartą mi- mas su darbu krašto gamybos

esamais de facto, režimais. ju poziciją. Jie sakosi patyrę Va-
Ši žinia betgi nebuvo staigme- šingtone, kad nežiūrint Dulles

— j ' ” ' šioj “išlaisvinimo” p ----
* * skilty jau prieš mėnesį perspė- Valstybės Departamento atitm-

Banko vagis B. Johnston, ku- jome apie Vatikane galimas per- ! kami pareigūnai kur kas mieliau 
ris buvo pabėgęs iš Otavos Im- mainas, kurios palies lietuvių

Banko vagis B. Johnston, ku-

perial Bank of Cnaada su $260. 
00, liko suimtas Denver, Colora
do ir nuteistas Otavoje 4 me
tams kalėjimo. Didžiausia baus
mė už vagystę — 10 metų kalė-

na Niujorko lietuviams.

katalikų nusistatymą sovietinio 
režimo atžvilgiu. Jau pirmadie
ni Niujorke pasklido gandas apie 
Šv. Tėvo užs. reik, ministerio 
kard. Tardini intencijas. Kalė-

jimo. Jis buvo išleidęs $12.500, dos dėlto buvo liūdnos tiems,
likusi dalis buvo rasta jo laga
mine. Tėvai sumokėjo išleistą
ją dalį.

Turistų skaičius Kanadoj šie
met pasiekė 28 mil., kurie išlei
do $363 mil. Prekybos min. Ha
milton pareiškė turizmo konfe
rencijoj, esą lankytojų skaičius 
Kanadoj 1967 m. turėtų pasiekti 
40 mil. Tai Kanados 100 metų 
sukaktis, ir esą laikas ruoštis ją 
paminėti. J. Fisher, turizmo są
jungos direktorius, apskaičiavo 
pagal 1957 m. duomenis, kad jei 
kiekvienas lankytojas pasiliktų 
Kanadoj 15 min. ilgiau ir suval
gytų vienu sumuštiniu daugiau, 
suvartotų 600.000 kepalų duo
nos, 7.200.000 kiaušinių ir 125.- 
000 svarų sviesto.

kurie tikėjo ir skatino kitus ti
kėti, jog praeitis sugrįžta.

Vos kelios dienos prieš tai 
“Pavergtųjų Europos Tautų” lie
tuviška delegacija savarankiškai 
manifestu “sovietiniais agentais” 
beatodairiškai vadino kiekvieną, 
kuris manė, jog negalima bazuo- 
ti lietuvių tautos politikos vien 
tik Vakarų pažadais ir malonė
mis. Manifeste PET, kaip skęs
tantis šiaudo, rėmėsi Lietuvos 
dabartinės padėties “nepripaži
nimu, kuris esąs kovoje dėl Lie
tuvos stiprus ginklas”.

Kitas smūgis buvo išgarsėjęs 
Life vedamasis “Berlin Oppor- 
ti nity“, kuriame Amerikos vie
šosios opinijos vienas iš formuo
tųjų kvietė Vakarus pripažinti 
lenkišką Oder-Neisses liniją, o 
rusus “grąžinti lenkiškuosius

politikos linijos

nima. Lauktina dėlto oficialaus 
LTSR kompartijos pasisakymo, 
ypač dabar po Vatikano žygio 
ir Sovietijoje vykstančių valdan
čiųjų posėdžių. \

Smalsiai laukiant, taipgi, kaip 
komentuos Vatikano žygį Lon
donas, Vašingtonas, tebuvo aiš
ku, jog žlungant “išlaisvinimo” 
politinei mašinai, išeivija, ku
rią tebesudaro pajėgus lietuvių 
tautos intelektualinis branduo
lys, negalės, pasilikti tolimesnės 
veiklos tuštumoje.

A.Gromyko, užsienio r. min., da
rydamas pranešimą apie Berly
no bylą, pareiškė, kad jis galįs 
tapti karo priežastimi, jei vaka
riečiai bus nesukalbami.
De Gaulle kyla, frankas krinta

Kaip buvo laukta, gen. De 
Gaulle išrinktas-Prancūzijos pre 
zidentu. Iš 79.471 balsuotojų jis 
gavo 62.395; komunistų kandi
datas G. Maran — 10.354, kairio
jo sparno kandidatas prof. A. 
Chatelot — 6.722. Prezidento pa
reigas De Gaulle perims sausio 
8 d. ir turės paskirti naują prem
jerą, kuriuo būsiąs žydų kilmės 
M. Debre. Jis yra teisingumo mi- 
nist., vienas pagrindinių naujo
sios konstitucijos paruošėjų ir 
naujosios partijos — Naujosios 
Respublikos Unijos — organiza
torių. Nežiūrint politinio De 
Gaulle kilimo, ūkinė krašto būk
lė nėra stipri, ypač dėl Alžėri- 
jos karo. Vyriausybė svarstė fi
nansų reformos planus ir nuta
rė nuvertinti fržmką iki 4^ fr. 
■Už doleių'jf padaryti pusiau tais-’ 
vai iškeičiamu į kitas valiutas 
ryšium su atpigintais tarifais 
importuotoms prekėms. Palai
kyti franko pastovumui V. Vo
kietija sutikusi duoti paskolą 
100-200 mil. dolerių.

Kovos Kuboje
Sukilėlių pajėgos, kovojančios 

jau dveji metai prieš F. Battista 
valdžią ir vadovaujamos F. Cas
tro, vėl pradėjo puolimą trijose

komentavę “Kultūrinių Ryšių 
Draugijos su Lietuva” mintį, nei 
PET delegacijos “manifestą”, 
kuriuo tikrumoje buvo kritikuo
jama JAV - TSRS kultūrinių ry
šių stiprinimo mintis.

Jei Brooklyno Laisvė — ka
daise aklai ir beatodairiškai gar
binusi viską, ką rusai darė Lie
tuvoje, dabar jau rezervavo sau 
teisę į “pirmuosius, iškėlusius 
kultūrinio bendradarbiavimo 
mintį”, tai reikėjo-kad su Gro
myko Jungtinėse Tautose sovie
tus atstovavęs LTSR užs. reik. r , , o
min. Ig. Gaška grįžtų Vilniun. tls l kazmkoktas derybas su So- 
kad “Tėvynės Balsas" išdrįstų Sąjungą, b Vatikano sferų 
gana objektyviai pateikti “TZ” . gandai. b“dav° d„cmcn; 
Niujorko apžvalgų ištraukas 
“ryšio” reikalu.

Būdinga betgi keli dalykai — 
teisi buvo “Laisvė” kad ne “so

įmonėse bei ūkiuose. Pakeistas 
baudž. kodeksas, pagal kurį kal
tės jrodymo našta teisme pri-; provincijose. Jų veikla ypač stip- 
klausys kaltintojams; mirties 
bausmę numatyta: už šnipinėji
mą, terorizmą, žmogžudystę, 
banditizmą ir išdavimą. Sunkūs 
nusikaltimai būsią baudžiami 
daugiausia 15 metų kalėjimo, 
paprastieji — 10, vietoj 25 metų. 
Vietoj atstatyto saugumo poli
cijos šefo gen. I. Serov paskir
tas Aleksandras Šelepin, 40 m., 
buvęs komsomolo sekretorius.

ri Oriente prov. ir gresia užim
ti Santiagą, provincijos sostinę. 
Battista valdžia prisibijo, kad 
sukilėliai nesudarytų joj vyriau
sybės ir nepakirstų politinio bei 
ūkinio pagrindo. Oriente provin
cijoj .yra reikšmingos cukraus 
plantacijos, kurios duoda kraštu1 
kasmet $600 mil. Battista vy
riausybės kariuomenė pradėjo - 
plataus masto priešpuolius.

Lietuvos pasiuntinybė Vatikane uždaroma?
Jau kuris metas kaip sklido ! Kalėdų antrą dieną New York 

gandai, kad Vatikanas, siekda- ’Times specialus korespondentas 
. .. . ri iPaul Hofman is Romos pranese,mas pagerinti Katalikų Bazny-jxa r

čios ir tikinčiųjų padėtį už ge
ležinės uždangos, ruošiąsis leis-

šitokie gandai būdavo demen-

čios sugyvenimas su kovojančios 
bedievybės bolševizmu yra ne- 
įmanomas. Mirus popiežiui Pijui 

vietiniai agentai” inspiravo “Kul .XII ir išrinkus naują popiežių 
tūriniu Ryšiu su Lietuva” idė- «f°na XXIII diplomatinėse sfe- 
ja. Ig.‘ Gaška, kalbėdamasis su jose kilo jvairių spehojimų del 
išeiviu žurnalistu, labai nepasi- Lietuvos atstovybes likimo, nes 
tikinčiai klausėsi kiek gero lie-. pasikeitus valstybes galvai rei- 
tuviams suteiktų abipusis griež- kalingas naujas atstovo pristo
tai kultūrininkų bendradarbia- * tydimmas. Kaikunų Vatikano 
vimas. Klydo betgi “Laisvė” I sfe5°?s a,rt1?^ s!U0F^2UV0 
manydama, kad vien tik su jos 
“kultūrininkais” yra suintere
suoti bendrauti tėvynainiai, nors 
tokį įspūdį oficialiai teikė “Tie
sa” spausdindama ištisas apy
braižas apie “kultūrininkus” 
Amerikoj -4 nei žinomus, nei 
girdėtus.

Be galo smalsu, ar 
norintiems ^kultūrinių ryšių su 
lietuviška išeivija” įtikinti iki 
šiol aklai Maskvos valią vyk
džiusius Lietuvos “valdovus” 
leistis į kultūrin'ų ryšių bandy-

patarta, kad nesant Lietuvos 
vyriausybės iše viškos lietuviš
kos, ypač katalikiškosios, orga
nizacijos prašytų Vatikano* vals
tybės sekretoriatą Lietuvos įga
lioto ministerio įgaliojimus pri-

iicji pažinti be atnaujinimo. Beda- 
lant tokius žygius gruodžio 21 

nadeeks d- dideliame Torino dienarašty-

Otava. —■ Premjeras Diefen- 
bakeris pareiškė, kad parlamen
to sesijai, kuri prasidės sausio 15 
d., esanti paruošto platip rogra- 
ma. Sesija, manoma užtruks iki 

. liepos 1 d. ir bus uždaryta kara- 
M.N.P. seserų kongregacijos viršininke iš Putnamo; prie jo vie- lienės, kuri atvyks atidaryti šv. 
nuolyno statytojas A. Rauba. Lauryno vandens kelio.

korespondentas J. Petraškevičius kalbasi su Motina

ie “La Nuibva St^msa” pasirodė 
žinia, jog Vatikano* valstybės 
sekretorius kardinolas Tardini, 
įtikintas Vatikanu du mėnesius 
viešėjusio Lenkijos primo kardi
nolo Wyszynskio, esą nusistatęs 
peržiūrėti rytų Europos valsty
bių statuso klausimą ir Lenkijos 
ambasadoriaus K. Popee ir Lie
tuvos įgalioto ministerio St. 
Girdvainio, kurie abu ėjo tas 
pareigas nuo 1939 m., nebepripa- 
žinti teisėtais tų kraštų atsto
vais. Šitą žinią pakartojo eilė 

(didžiųjų pasaulio laikraščių.

kurios vyskupai yra suradę šio- 
kią-tokią sugyvenimo formą su 
komunistine vyriausybe ir išga
vę kaikurių laisvių Bažnyčiai. 
Lenkijos vyskupų padėtis buvo 
tikrai sunki, kai teko santykiau- 

______ _ ti su kraštą valdančia vyriausy- 
nebėra, tad "jie nebedalyvaus ' be ir su Vatikanu, kuris tebepri- 
diplomatų korpuso tą dieną pra- pažino egzilinę Lenkijos vyriau- 
dėtose audiencijose Naujųjų Me- sybę Londone. Bet kodėl su Len
tų sveikinimams popiežiui pa- kija surišta ir Lietuva? Tenka 
reikšti. Vatikano sferose buvę spėti, kad Vatikanas turi vilčių 
paaiškinta, jog neįtraukimas į.oficialiu keliu pasiekti kaikurių 
sąrašą tų dviejų diplomatų bei-į lengvatų Lietuvos Bažnyčiai. • 
atšaukimas jų diplomatinių pri
vilegijų nereiškiąs, kad Šv. Sos
tas pripažįsta komunistinį reži
mą Lenkijoje arba Pabaltijo 
kraštų'aneksiją, bet tuo greičiau 
šiai esą norima palengvinti Ka
talikų Bažnyčios padėtį už gele
žinės uždangos.

Ir NYT korespondento žinio-

. A ******* ~ ’
kad tą dieną paskelbtame nauja
jame Vatikano diplomatų sąra
še nei Lenkijos ambasadoriaus, 
nei Lietuvos įg. ministerio vardų

sybę Londone. Bet kodėl su Len

Gal tos viltys sietinos su kažku- 
riais kanalais pradėtais pasikal
bėjimais, kai buvo išgautas Mas
kvos sutikimas konsekruoti du 
vyskupus? O gal ir nepripažini
mas vyskupo V. Slatkevičiaus 
įšventinimo yra sietinas su Mas
kvos spaudimu pateisinti jos 
viltis?

Tuo tarpu įvertinti šį žygį darinis, tai buvęs įsakmus siūlymas ’ y sunku, nes jokių oficialių paais-
kardinolo Wyszynskio, kuris į 
Varšuvą grįžo ta pačią dieną, 
kai Torino laikraštsi,pirmas mi
nėtą žinią paskelbė. Jam išvyks
tant Romos stotyje lenkai buvo 
suruošę demonstracijas, šaukda
mi negrįžti, pasilikti čia, nes 
daugiau atvykti p». popiežių 
nebegalėsiąs. Jis gi sakėsi esąs 
tikras, kad dar grįšiąs.

Ligšiol Vatikanas jokių paaiš
kinimu tuo reikalu nepaskelbė, 
bet ir žinios nepaneigė. Vadinasi, 
ii nėra be pagrindo. , lietuviams 
žinia yra labai skaudi ir pribloš
kianti, nes smūgis gaunamas iš 

mažiau
siai buvo laukiama. Diplomati
niame gyvenmie šitokis žygis su
prantamas Lenkijos atžvilgiu,

tos pusės, iš kurios

kinimų neturime, nežinome net 
tikslaus atstovybės likimo — ar 
nebepripažįstamas atstovas, ar 
uždaroma ir atstovybė. Nuosta
bu, kad nei pati Lietuvos atsto
vybė Vatikane nei ten pat sėdįs 
diplomatų šefas tokiuo rimtu 
momentu nėra pasakę tuo rei
kalu nei vieno žodelio lietuviš
kajai visoumenet Visos žinios 
mus pasiekia tik iš kitų šaltinių. 
Ar. St. Lozoraitis yra bandęs ką 
daryti, žinių neturime. lietu- 
viškoji visuomenė yra labai su
sijaudinusi ir pasirodė pirmieji 
reakcijos balsai. Kiek mums yra • V ♦ • * ta • ~ • ta

atstovybės ir atstovo pili
(Nukelta į 8 psL)
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Komnuistinio teroro organiza-1 kad gen. Ivan Serov nušalintas) dradarbiavo su Abakumovu iki 
toriui Džugašvili - Stalin mirus, Į iš valstybės saugumą; komiteto j šis pateko nemalonėn. 1954 m. ir.,.,... ____imn

Laimingos bus Šventės

TURIME SUSIRŪPINTI
Tenka visiems džiaugtis, kad)genijais nie napoleonai, nei ru- 

lohai siški kutuzovai, nei vokiški hin- 
denburgai. Mums nereikės ge
nijų, bet vadų, kurie galėtų gin
ti mūsų , šalį. Prie Amerikos 
augštųjų mokyklų lengva baig
ti karinį paruošimą. Būtų malo
nu, kad kiekvienas lietuvis aka
demikas jį baigtų. Amerikos ir 
mūsų šalies priešas yra bend
ras. Bet mes galime tikėtis dar 
naujų netikėtumų.

Meilas akademinis jaunime, 
karinis mokslas jūsų išsilavini
mo nemažins, o padidins. Tai 
yra jūsų pareiga, nes jūsų pui
kiai paruoštos gretos duos mūsų

Molotov, rusiškojo imperializmo 
įgyvendintojui, atsidūrus išori
nėje Mongolijoje tremties die
nas leisti, V. G. Dekanozov, ypa
tingam Maskvos emisarui Lietu
vą pavergti, suradus prieglobstį 
po velėna ir pagaliau nušalinus 
lietuvių tautos naikinimą vyk
džiusį, pasmerkusį tūkstančius 
nekaltų lietuvių nepaprastai 
kančiai Sibire ir daugelį mirčiai 
-r Ivan Serov Lietuvos padan
gėje tos pat sutemos vyrauja. 
Mi ėti Kremliaus vardai atsto
vauja Rusijos politikos išraiškas. 
Stalino “saulė” kepino lietuvių 
kraują iki sukrešėjimo. Rusijos 
saugumas atliko budelio parei
gas kompartijos vadovybei įsa
kius. Net rusiškojo imperializmo 
įgyvendintojai . nepagarbiai iš 
valdžios išspausti, tačiau jų gau
tą grobį mielai toliau virškina

sekiotojas, naikintojas teikiamas raudonosios armijos

lietuviškas jaunimas yra labai 
veržlus į mokslus. Mūsų studi
juojančio jaunimo kiekis (pro- 
centalfai paėmus) yra bene di
džiausias. Tai yra Dievo palai
ma, kad mes esame gyvi, kad 
mūsų mažos tautos vardas geras. 
Esami ir būsimi akademikai yra 
didelis laidas mūsų tautos lais
vei. Jų užimama padėtis, kruopš 

' tus darbas, kreipia ne tik jų 
draugų, bet ir aplinkos akį. Jų 
mažas susiskaldymas, sugyveni
mas yra pavyzdys senimui.

Bet kažkodėl kelia susirūpi
nimo mūsų pamirštos sritys. Vi
si tikime Lietuvoš prisikėlimu. 
Visi žiūrime su viltimi. Turim 
prisiminti skaudžus įvykius 
1918-1923 m., kada į pripažintą 
laisvą mūsų žemę dar. kėsinosi l Antras trūkumas, tai greit ne- Į tuncija ir toliau vykdoma. Tegu 
kaimynai. Žemė šaukėsi aukos! Įteksime lietuvių kunigų. Jau!Pabardo rusų pavergtosios tau- 
Atsirado aukų ir kraujo.- Žemė Į auksinių jubiliejų. Net spaudos'tos užsimoti stalininės konstitu-

augštosioms mokykloms kadrus^- įpėdiniai, kuriems pavyko pa- 
bet jus tunte puiKiai suprasti, 
cad laisvė gali daugiau iš jūsų 
pareikalauti.

siekti proletariato diktatūros 
aug’čiausią pakopą. Stalinas da- 

įlinai pasmerktas, tačiau jo kons- 
titucija ir toliau vykdoma. Tagu

per daug minėjimų sidabrinių, jcijos nuostatus panaudoti ir atsi- 
puslapius užima. O kiek naujų skirti nuo Rusijos. Tuomet vėl 
stoja j mirusiųjų vietą? Kas nors . ims siausti “sušvelnėjusi” kom- 

šį klausimą turėtų judinti. partijos saugumo organizacija.
R. Medelis.

laisva statėsi ant griuvėsių ir 
kraujo. Joj augom ir bręndom. 
Nemaža studentijos dalis ją pri- 
siemna vėl okupuotą, vėl pasru
vusią kraujuosi ir mūsų atsi
traukimą žymėjo mūsų sodybų 
pažarai.

Naujas sprogimas jaučiamas. 
Laimėjimas pilnai negarantuos 
mūsų sienų, mūsų saugumo. Ne. 
Mūsų kančių žemė vėl šauksis 
aukos. Nesvarbu mokslas ir pa- taįjau apsukriam biznieriui jis t visdėlto galiausiai
hetuviu ir mirsiu. ;ia -Jis ,įrcdė; kad idėjos tikrai

Prisimenu mielą Vytautą, bu- !pįnigUS ątneša.
vusį savo mokinį (dabar turįs į Apsukrus ir išradingas biznie- 
daktaratą), kuris puikiai žino, rįVs jr Kanados gyvenimo ste- 
kad jo mokytojas yra buvęs vie- įįbėtojas pastebėjo, kad čionykš- 
nas išpaskutiniųjų laikų aspi-;tė;e visuomenėje jau yra išsi
rautų. O šiandien jau 44 metai. Į skyręs sluoksnis, kuris save lai- 
Ir tai po kalėjimų, frontų, tar- :ko pranašesniu ir nenori mai- 
dymų, tremčių. O kas liko su §vtis su visa mase> jaučiasi su- 
ankstesnių laipsnių karininkais?, da.a visuomenės grietmėlę. Bet 
Dažnai skaitome Lūdnus nekro- įfs sluogsnis tebebuvo neorga 
Jogus spaudoje. Baigiasi eilės 'nizuotas. * -i. 1 ' .-'-J-
karininkų, kuriuos kartais ne-' ' g-'lvoli mintis tą “grietinė-
gražiai papešiota spauda, bet be ję” suorganizuoti, ypač, kad tai

ir
Kai vakariečius pasiekė žinia,

-Visuomenės viršūnių sąrašas
Ir Kanada turi visuomenės'ci; a anketas gavusių buvo nei- 

viršūnių sąrašą. Atrodo, toks į giama. Jie reiškė pasipiktinimą 
i sąrašas niekam nereikalingas,! ir plačiai apie tai kalbėjo, bet 

't kiekvienas 
! pas'darė nebloga aukso kasyk-! nusprendė, kad kaip gi tokia 
! lo Tie Vari idAinc t i Ir r 5) i

vaikiškų katučių palyda užtin- generolo laipsnis. Nuo to meto 
karna ir lietuvių spaudoje. Dar jis buvo nuolatinis Bulganino ir 
trūksta pridurti: lenkimės N. S. Į Chruščiovo palydovas užsieny: 
Chruščiovo ranką pabučiuoti, Į Indijoje, Burmoje, Anglijoje, 
kad jis toks žmoniškas ir visiems Suomijoje jr dalyvavo pasitari- 
pavergtiesiems laisvę neša.

Nuolatinis teroras
Prancūzų revoliucijos — jako

binų teroras buvo aistros pada
rinys. Aistra siautė Paryžiuje, 
aistra vyravo Normandijoje, kai 
lyg liepsna siaubė jacquerie. 
Prancūzai, vadinami proto žmo
nės, anuomet buvo valdomi ne
pažabotos aistros. Rusijoje, 'kuri 
atžymėta fausmo ženklu, revo
liucijos metu įsivyravo kietai or
ganizuotas teroras, kuris pravar- 
žom:s siaučia sunaikinti proleta
riato diktatoriaus ' varžovus, 
“liaudies priešus” bei; komuniz
mui nepalankiai nusiteikusius.

Lenin kalbėio apie rėvoliucinj 
budrumą. Stalin dažnai, kartojo, 
kad Rusija yra priešų apsupta, 
krašte esą priešai esą kapitalistų 
agentai, Kovodami krašte su re
voliucijos priešais komunistai 
tuo pat vedą kovą prieš viso pa
saulio komunistų nedraugus. De- 
ia, šių Stalino žodžių vakarie
čiai nesuprato ir kovojančius pa
liko likimo daliai: “Ne, draugąi, 
Stalin tarė užsienio komunis
tams, mes nekartosime Pary
žiaus komunos klaidų. GPU rei
kalinga įgyvendinti revoliuciją 
ir toliau jį -naudos terorą, nu
kreiptą į revoliucijos priešus”.

Čekistas Lacis nurodė: “Mes 
kovojame ne prieš asmenis, bet 
buržuaziją. Jei kas jai priklauso, 
to likimas išspręstas. Čia glūdi 
raudonojo teroro esmė”.

Keičiami saugumo įstaigų var
dai, atleidžiami ar net neretai 
sunaikinami saugumo įstaigų 
vadovai, tačiau kompartija vi
suomet budri ir pasiruošusi kirs- ““ tikėjau ’prietarais” tačiau šį 

įriato diktatoriaus priešams ir . ’ ^Xrlaltis nupurtė jus, Diet- 
i vykdyti siaubingą terorą. Lietu- rfch? _ su šypsniu iūp6se pa-

važiuosi
muose su Tito Klimo vasarvie
tėje. Jis buvo kompartijos ciko 
narys, apdovanotas augščiau- 
siais Rusijos ordinais.

Teroras
Stalinui mirus, Beriją sunai

kinus jo talkininkai S. N; Krug
lov ir I. A; Serov vykdo teroro 
atolydį.. MVD ypatingasis dali
nys, kuris anksčiau sudarė grės
mę kiekvienam piliečiui būti su
imtam ir net sunaikintam galop 
panaikinamas. GULAG —- vergų 
darbo kaikurios stovyklos per
vedamos ūkinių ministerijų ži
nion. Šiose ir eilėje kitų sričių 
saugumo įsikišimas apkarpomas..) _ 
Tačiau teroras ir toliau siaučia, ganin, bet ir N. S. Chruščiov tu-

vaikščiosi
atsargiai

METROPOLITAN TORONTO TRAFIC SAFETY COUNCIL

gumo” įvedimą, tuo pat metu riaus varžovai yra palaužti. Te
lėkdamas įrankiu pačio klastin- roras vėl pradės siautėti, jei iš- 
giausio teroro. Įkils pavojus Kremliaus' diktato-

Serov pernelyg pagarsėjęs riui. Jo rankose nūdieną yra ap
dairiais teroro žygiais. Jis at- sprendžianti kompartija, vykdo- 
leistas iš pareigų prieš pat kom
partijos suvažiavimą. Tačiau ne
reikia pamiršti, kad ne tik Bul-

i

jų, mieli, nebus ramybės lais
voj, žemėj ir tįems.pešiotojams. 
Be kariško ABC heiššoko karo

reikalui iškilus jo asmenys liko 
tiek pat aštrūs, kaip ir anksčiau. 
Ne tik Berija, het Riumin, Bagi
rov ir eilė gruzinų buvo sunai
kinti.

Eilė įvairaus pobūdžio karinių 
dalinių yra saugumo įstaigų ran
kose. Nesama žinių, kad ir pa
sienio sargybos būtų priskirtos 
kuris buvo kompartijos teroro 
kitai žinybai. I. A. Serov turėjo 
įtakos į revoliucinio “teismin-

Aš ĖJAU NUŽUDYTI HITLERIO

moji valstybės organizacija ir 
saugumas, kuris protarpiais ko
šiamas, kad netaptų pavojingu 
valdovui. Pastarasis visuomet 
turi būti paruoštyje vykdyti 
kompartijos apspręstą terorą. 
Gabiesiems čekistams ir beato- 
žiūriniams teroristams <suteikia-

ri didelę patirtį teroro srity. Juk 
jie jažovščinos metu siautėjo 
Ukrainoje ir ne vienam tarė. 
mirties sprendimą. x j

Rusijoje potvyniais ir atoslū- Pro^a budelio dar-
giais siaučia teroras. Jis tamau-l^ 31? sulaukia paaugstmimų, 
ja ne tik kompartijos, bet ypač ^aiPsnjU ir ordinų. Bet jiems yra 
kompartijos viršūnėje sėdinčio nemazas pavojus ir kristi. Tero- 
proletarijato diktatoriaus saugu-:10., organlzatoriai vertina jų 
mui užtikrinti. Šiandieną gali- veiksmus, tačiau vengia ilgai sa
ma išguiti daugelio nekaltu ha sav?s laikyu kruvmus be
krauju susitepusį I. A. Serovą, Hus. Šiame ženkle atsidūrė ir I. 
didžiausią meistrą, kai diktato-' A. Serov.

Sustoję į eilę vienas po kito 
slinkome prie stalo atsivergda
mi savo likimus. Pirmasis iš at- 
vėrtusių tūzą buvo vyr. Įeit. 
Werner von Haften. Aš • buvau 
penkioliktasis atvertęs savo li
kimą. Taip atsargiai pakėliau 
kortą. Pamačiau tamsų vynų tū
zo paveikslą. Nors aš niekuomet

knyga galėtų išeiti be jo pavar
dės! Kadangi jie visi buvo iš tar
po tų, kuriems $25 nėra joks 
didelis pinigas, tai jie pasiuntė 
ir prenumeratas. Juk įdomu to
kiam leidiny pamatyti savo var
dą, o dar įdomiau pažiūrėti, ko
kie kiti ten surašyti! Įdomu...
i ai kas iš pradžių buvo apšauk-11, neganestingą smūgį proleta-' karta pajutau Vaimę’ 
ta nesąmone, netrukus pasidarė riato °diktato§aus prfešams ir, ‘.P l ?

,CTa dabai svarbiu garbes reikalu. __ t i '

r Mirė^ niekad nebus pamirštas Se- .“g ~

žadėjo neblogą pelną.
Jis tad siidarė specialią anke

tą su eile klausimų ir kiekvie
name Kanados mieste surado po 
porą ar po vieną žmogų, kurių 
uždavinys buvo savo miesto te
lefono abonentų knygoje pa-

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktdro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais- | braukti tas pavardes ~ kurios jų 
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru-i turėtu figūruoti “10.
Pearles yra mažos, be kva jo ir skonio 000 pranašiųjų knvgoje . Gavęs 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul- tuos vardus, anas biznierius VI- 

. tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs siems jiems išsiuntinėjo savo 
gausite viskę ko šis augalas gali jums paru3§tas anketas. pastebėda- 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje - .
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa-
I _ . ‘ *
reumatizmo skausmus. Stenkis

šeimą jau seniai skyrė prie grie
tinėlės. Leidėjas tuojau pažadė
jo, kitai? metais? išleisti pataisy-v)->- 
tą laidą. Žinoma, vėl egzemp
liorius po $25... Ir taip reikia 
naujos laidos kasmet. O 10.000 
po $25 juk jau ketvirtis milijo
no doleriukų! O sakoma, kad 
10.000 egz. buvę išparduota šios 
pirmos laidos vien rytų. Kana
doje. Vakaruose vėl kiti 10.000. 
Tai jau pusmilijonis.

Taigi, už idėjas tikrai moka 
pinigus...

mas, kad i išeinančią knygą jie;

rov, paruošęs lietuvių tautos su
naikinimo' plana.

m. pradėjęs tarnybą Stalino as
meniniame' sekretoriate, po 9 
metų jis jau NKGB komisaro 
pavaduotojas, trečiojo laipsnio 
komisaras. Jam, tais pat metais, 
pavedama paruošti Pabaltijo gy
ventojų išvežimo planą, kuris 
buvo vykdomas 1941 m. birželio 
mėn. Jo instrukcija pradėta šiuo 
sakiniu: “Sovietams nedraugin
gai nusiteikusių Pabaltijo' res- 
publikii gyventojų išvežimas yra 
nepaprastos politinės svarbos”.

— Ne, pone generole, — aš at

lengvinęs skousma,' malšinęs Artričio °ir Į bus įtraukti veltui, bet jei kuris Į JAPONUOS ĮMPERATORIENė 
reumatizmo skausmus. Stenkis i 
stiprus ir Sveikas. Daryk, kę tūkstančiai įį ^25.

Biznierius, be abe'onės, buvo cas Akigito susižadėjo su turtin- jive buvo glaudus Chruščiovo 
geras psichologas. Pirma reak- go malūnų pramoniniko dukra Į bendradarbis. Netrukus vėl grįž- 

Michito Soda. Tai bus pirmas,ta į ankstesnes Rusijos NKGB 
■ atvejis Japonijos istorijoje, kad komisaro pavaduotojo pareigas. 

.......... i 1944 m. pavasarį ir vasarą vyk 
i paprasta mergaitė. Ji be to, yra! do čechčenų, ingušų, kalmikų ir

daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

CIO ir t ---------------- n epctpi ClZ>LUb puil Llllcb bVdlUUd .

išlikti norės ją Įsigyti, turės sumokė- BUS KATALIKŲ AUKLĖTINĖ Karui prasidėjus jis paskiriamas 
Japonijos sosto įpėdinis prin- NKGB viršininku Ukrainoj. Ki-

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ KANADOS:

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

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

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Priimome užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 
mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams

. .. $20.95
.. $38.80

. .. $24.65
$52.45

$2.50)

kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.
10 kg. cukraus .. .. $12.30 20 kg. cukraus .. .
10 kg. taukų............. $21.70 20 kg. taukų.........
10 kg. ryžių.............. $14.45 . 20 kg. ryžų ..........
10 kg. sviesto $30.90 20 kg. sviesto ..

(Į Sibiro iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. 
SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europa............................ $175.00
j Azijg ........ »..................... $182.00

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

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyvenę ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų 
siuntinius, bei užsakymus feikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

gryno svorio 
mums paštu

)

LE. 1-3098

V. Juroiti*.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

849 College St, Toronto. Ont., Canada. Telefonas
SKYRIAI:

105 Co.no. St. E.. HomiHon, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponio
94 Dengto* St., Sudbury, Ont. Tot OS. 3-5315. Ponio M. Venskevttient.

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

Sav. A. Kalūza

į i imperatoriškąją šeimą atitekės

Trfiį>,"'U!fis*ViŠus, galbūt, 
šiek tiek ima baimė... — šypso
damasis kalbėjo Stauffenbergas. 
— Gerai, Haften ir Dietrich, jūs 
būsite mano palydovai. Vienas 
iš jūsų turėsite būti mano as
mens sargybiniu ir adjutantu ir 
lydėsite mane pas Hitlerį, — tę
sė jis laikydamas kortų kaladę.

Aš pirmas ištraukiau iš kala
dės būgnų devinkę, o Haften čir
vų trejukę. Buvo aišku, kad 
man yra lemta su generolu 
įvykdyti šią pavojingą misiją.

Toliau Stauffenbergas pradė
jo dėstyti savo planus netik nu
žudyti Hitlerį, bet paimti į ran
kas visos Vokietijos kariuome
nę ir sudaryti kompromisinę 
taiką, kad išgelbėtų Vokietiją 
nuo sunaikinimo.

— Mes esame tik saujelė fa-Parasta mergaite. J1 oe to, yra ao cecncenų, ingusų, KauniKų ir naUk kurie paslryįę jai
auklėta ka al.ku mokyklose Ji Krlmo totorių trėmimus. 1945 Įv kdytl _ kalbėjo į.

Į lanke 6 metus Sacre Coeure ka- Į m. pakeliamas j NKVD-NKGB j^esJ £uvome pasidalinę de- 
Į talikų gimnaziją ir dar 4 metus! dalinių generolo laipsnį. Karui šimtukais kurių kiekvieno prie- 
i kaledzą. Ji 19a7 m. buvo studen-Į pasibaigus • paskiriamas Smers k buvo aUg§tQ rango karinin-
tų sąjungos pirmininkė ir atsto- Į (Mirtis šnipams) įstaigos viiši- 
vavo Japoniją tarptautiniame ninko pavaduotoju marš. J. Žu- 
Sacre Coeure auklėtinių šuva- kovo žinioje. Jis vadovavo as- 
žiavime Briusely. w Pakeliui į menų grobimui, ukrainiečių, lie- 

‘ Briuselį ji apl'nkė daugelį Sac- tuvių, latvių, estų prievartiniam 
re Coeure mokslo * institucijų grąžinimui į Rusiją, vokiečių 
JAV, Romoje ir Anglijoje. karo žinovų ieškojimui ir jų pa- 

-------- - siuntimui į Maskvą. Jo įstaigos 
žinio’e buvo rytinės Vokietijos 
ūkiškas apiplėšimas: mašinų ir 
ret uranijaus išvežimas. Jis ben-

JAV, Romoje ir Anglijoje.

PASLAPTINGAS KELIONIŲ 
BIURAS

1 Hongkonge jau trys mėnesiai 
kaip veikia paslaptingiausias 

’ pasaulyje kelionių biuras, ku- 
i ris už gerą kainą dviem ar trim 
savaitėm kiekvieną asmenį nu- 

•veža į kom. Kiniją ir vėl atgal 
! sugrąžina. Taip Kiniją galį ap
lankyti pabėgėliai nuo komunis
tų, net dabar gyveną Formo- 
zoje. Tokiems “turistams”, kurie 
dažniausiai vyksta pasimatyti su 
tėvais arba kitais artimaisiais, 
kelionių biuras duoda netikrus 
dokumentus, dažniausiai juos 
padarydamas Korėjos, Vietna
mo arba Kambodijos piliečiais 
ir painia iš anksto mokestį už ge
ležinkelio bilietus ir už viešbu
čius. O šie mokesčiai imami dvi
gubi, nes su kiekvienu keleiviu 
vyksta ir palydovas, kuris neat
sitraukia nei žingsnio, dažnai ir 
mieea tame pačiame viešbučio 
kambaryje. Ar tai daroma su ži
nia komunistinės, Kinijos vy
riausybės, norinčios patraukti 
kapitalo, ar be jos žinios, tuo 
tarpu sunku pasakyti.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį Šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burnerioi turė
tų būti išvalyti, potikrinti ir tinka
mai nufeguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visus augščiau išvardintus 
darbus, teip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis b dūmų vamzdžius nuo rudy- 
įimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

DELAWARE AVE.

M

RESTORANAS "RŪTA”
Atidnrvtos nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Vbi maloniai kviečiami afsAanl 

994 DUNDAS ST. W, TORONTO. Telefonas LE. 6-4393 
' t Sevlnlnltoi V. H. J. IVANAUSKAI.

ky buvo augšto rango karinin
kas, kaip, gen. von. Stauffenber
gas, gen. pulk. Ludwik Beck, 
buvęs vokiečių kariuomenės vy
riausio štabo viršininkas, Carl 
Goerdeler, Leipzigo burmistras, 
gen. pulk, von Hamerstein, bu
vęs vok. armjios vadas, feldmar
šalas von Witzleben, gen. E. 
Wagner, gen. maj. H. Osler ir 
gen. Fr. Olbricht. Vėliau prisi
dėjo ir feldmaršalas Rommelis. 

i Be šių buvo dar virš šimto ąugš- 
tų karininkų, kurie buvo pasi
ruošę tą 1944 metų vasarą pa
gelbėti likviduoti Hitlerį.

Išskyrus savo vadus, mes ki
tų nežinojome, nes dėl ypatin
gai veiklios gestapo veiklos, ne
galėjome perdaug vienas kitu 
pasitikėti. Gestapas sužinojęs 
nors vieną asmenį priklausantį 
šiam pogrindžiui, tuojau sunai
kindavo. Todėl mes naudojome 
gerai išdirbtą sistemą ir težino
jome vos vieną kitą pavardę, 
kad suėmimo atveju nebūtume 
priversti išduoti draugus. Tik 
šiame paskutiniame etape prieš 
galutinį plano vykdymą, buvo
me dauguma sušaukti gauti in
strukcijas kiekvieno paskirčiai.

Šios misijos slapyvardis buvo 
“Walkuere”. Goerdler Švedijoje 
buvo susirišęs su Britų pasiun
tinybe ir ją buvo painformavęs 
apie šiuos planus. Mes jau bu
vome gavę atsakymą per po
grindžio radiją iš Londono, kad 
turime pirmiausia nuversti šią 
nusikaltėlių valdžią ir tada su
sirišti su valdžiomis Londone ir 
Vašingtone.

— štai pagrindinis plano pro
jektas, — kalbėjo Stauffenber
gas. — Kai bomba sprogs ir jau 
Žinosime, kad Hitleris nebegy
vas, turėsime tuojau pranešti

(Tęsinys iš praeito nr.) | ganizacijos narius būti pasiruo- 
šusiems. Bet aš nevykdysiu pla
no, jei ten kartu nebūtų Himm- 
lerio ir Goeringo. Mes turime 
gauti pagalbos iš Rommelio ir 
von Kluge, bet jie mums padės 
tik tuo atveju, jei bus trys svar
bieji nužudyti...

Stauffenbergas savo portfely
je tūrėjo ir tikrų dokumentų at
sargoje, jei neitų viskas pagal 
numatytą planą. Kai mes pasie
kėme Berchtesgadeną, aš buvau 
visiškai ramus. Kažkodėl nebu
vau nei mažiausiai išsigandęs, 
nors visą naktį prieš tai negalė
jau miegoti, .

Telefono būdelėje Haften lau
kė paskirto laiko telefonuoti 
Stautfenbergui būk tai labai 
svarbiu reikalu.

Tačiau mūsų didžiausiam nu
sivylimui, įėję į Hitlerio būsti
nę teradome jo dvi sekretores. 
Nebuvo ten nei ženklo Himmle- 
lio ar Goeringo. Stauffenbergas 
davė man iš anksto sutartą ženk 
lą paskambinti Haftenui, kad 
dar neskambintų.

Hitleris neįtarė mūsų. Padė
kojo Stauffenbergui už doku
mentus ir mes grįžome į Berly
ną nusivylę. Mūsų viltys buvo 
truputį apgriautos.

Už dviejų dienų mes sužinojo
me, kad Mussolinis ištikrųjų su
sitiks su Hitleriu, Goeringu ir 
Himmleriu jo vyriausioje būsti
nėje liepos 20 dieną Rytprūsių 
miške arti Rastenburgo. Mes ge
rai žinojome, kad ten yra bom
bų nepramušami bunkeriai, ku
riuose, be abejonės, susitikimas 
turėtų įvykti. Tokioje vietoje 
joks žmogus gyvas negalėtų lik
ti bombai viduje sprogus.

Naktį prieš išvažiuojant į Hit
lerio būstinę aš sapnavau, kad 
slapyvardžiu “Wolfschanze” Hit 
leriui pavykę išlikti gyvam bom 
bai sprogus ir kad aš buvau nu
vestas ir pakartas. Pabudau lyg 
vaikas iš išgąsčio drebėdamas. 
Galbūt, prisiminęs šį sapną aš 
gajutau baimės šiurpą, kai su 

tauffenbregu artinomės prie 
sargybinių.

Mūsų nusivylimui, sužinojo
me, kad nebuvo Musolinio ir dar 
blogiau — nei Himmlerio, nei 
Goeringo nebuvo atvykusių, o 
laikas jau baigėsi.

Mes žinojome, kad Berlyne 
Stauffenbergą ir kitus vadus jau 
įtarė ir nėra kito kelio, kaip nu
žudyti Hitlerį vieną. Galbūt, ki
to šanso jau niekad neturėsime.

Witzlebenui į Berlyną. Jis tuo
jau perims Vokietijos pajėgų 
komandą. Mūsų pakeičiamoji 
armija, komanduojama pulk, 
ęen. E. Hoeppner, laukia pasiruo 
šusi. Ji turės atstatyti Vokieti
jos tvarką. Berlyno sargybos 
batalijonas, vadovaujamas gen. 
pulk. Fromm, apsups karo mi- 
nisteriią ir išlaikys kontrolėje 
iki Hoeppnerio pajėgos atžy
giuos. Žmogaus, kurio labiausiai 
reiktų prisibijoti, tai gen. Kotz- 
fleisch, kuris komanduoja dali
nius Ęerlyno^rityje, tačiau jis 
bus areštuotas, kai tik Witzle- 
ben gaus žinią. Gen. von. Thun- 
gen pasiruošęs padėti jį areštuo
ti ir išlaikyti po sargyba.

Kai aš klausiau Staufenber- 
gą dėstant planus, stebėjausi, 
kaip atsargiai jie buvo išdirbti. 
Visi vadovaujami nacių vadai 
per valandą ar dvi po Hitlerio 
mirties bus areštuoti. Vieninte
lis likiminis žodis “Walkuere” 
pasieks mūsų karininkus visoje 
Vokietijoje, visi jie įsijungs per- 
imdami kariuomenės vadovybes 
kiekvienoje Vokietijos srityje.

Dienos slinko. Mes laukėme 
įsakymo iš gen. von Stauffen- 
bergo. Laukdami mes nemiego
jome, bet žvejojome išdavikus - 
šnipus Berlyne. Man teko pa
čiupti moterį blondinę Anną 
Froelich, kuri, kaip žinojome, 
buvo išdavusi vieną iš mūsų 
narių.

1944 m. liepos 10 d. naktį, ga
vau žinią iš Stauffenbergo. Tai 
buvo vienintelis žodis užrašytas 
ant popiergalio — “Walkuere”. 
Tai reiškė, kad sekančią dieną 
pradėsime vykdyti savo užduotį. 
Aš nieko neveikiau nuo to lai
ko, kai nudūręs Anną Froelich 
išmečiau į sugriauto namo griu
vėsius.

Kai dasikapsčiau iki Fromo 
slaptavientės, Stauffenberg jau 
laukė manęs. Jis buvo susijaudi
nęs ir išbalęs.

— Hitleris rytoj bus Berch- 
tesgadene, — tarė jis. — Pagal 
gautas informacijas, Mussolini, 
Himmler ir Goeringaš ten taip 
pat būsią. Mums gal pavyks vi
sus keturis sutvarkyti...

Stauffenbergas parodė man 
portfelį ir kas jame buvo. Tai 
buvo bomba, pagaminta Angli
joje ir įšmugeliuota per Švediją. 
Ji buvo tokio tipo, kokią naudo
davo okupuotuose kraštuose po
grindžio kovotojai. Tai puikiai 
pagaminta bomba, be laikrodžio, 
be jokio išduodančio garsą įtai
so. Viršuje dėžutės buvo spaus
tukas. Jį pasukus pusę sukimo 
atsiliuosuos mažutė rūgšties kap 
šulė. Tarp kapsulės ir sprogsta
mosios medžiagos buvo plonutė 
plieno plokštelė. Po ja buvo 
įtempta viela, kuri laikė spy
ruoklę, jungiančią padegimo 
mechanizmą, kuris turėjo * su
sprogdinti bombą.

Spaustuką pasukus rūgštis 
pradeda ėsti plieninę plokštelę 
iki pasiekia vielą, kuri per 14 
sekundžių turi atleisti spyruok
lę. Kiek visa tai užtrunka, tik 
mums tebuvo žinoma.

Sprogimo trenksmas parbloš
kė mus ant grindų. Mano burna 
buvo pilna žemės, o iš nosies te
kėjo kraujas. AŠ atsisukau pasi
žiūrėti, kas atsitiko su Stauffen- 
bergu. Jis kėlėsi pasiremdamas 
alkūnėm, spjaudydamas žvyrą.

— jis prašneko dusliai. — Hitle
ris jau miręs..

Kai aš stengiausi padėti jam 
pasikelti ant kojų, griebdamas 
man už rankų jis tarė:

— Pasilik čia ir viską patik
rink. Aš turiu grįžti į Berlyną 
kaip galima greičiau.

(Bus daugiau)

kumentus. Perspėjau mūsų or-

Mnenchenas. — Lenkų hockey

vyriausybės globos.



Ir nušvis Lietuva...
..; Nenuostabu, kad Lietuvo-: nepalenkė pavergtiįjų tautų lais- 

je, kaip ir kituose pavergtuose1 vės naudai.. Priešingai, Vakaruo-
. .* ♦ co xric tohora Tmnniii kurip nn-

ŠIRDIES EUROPA

se vis tebėra žmonių, kurie no
rėtų siekti tarptautinės įtampos 
atlydžio ir sudaryti naują Euro
pos saugumo sistemą, atsiremian 
čią į esamųjų valstybių sienas. 
Kas dedasi už tų šienų, tų idėjų 
šalininkai nutyli. Tokios nuotai
kos, be abejo, paskatina Mask
vos valdovus drąsiau spausti 
Berlyną ir veržtis toliau į Afri
kos, Azijos ir Pietų Amerikos 
kraštus, nors tų valstybių gy
ventojai niekur komunistų ne
laukia.

Baigiame sukaktuvinius me
tus, iškilmingai juos atžymėję 

kontrolė, kuriai vadovauja pats e!ie konferencijų, kangresų, sei- 
Chruščiovas. Naujoji tvarka žy-1 mų įr suvažiavimų. r Daug pri- 
mjai sustiprino komunistinę diK-Įėmė rezoliucijų, nutarimų ir pa- 
tatūrą. Vaduodamasis taktiniais 'reiškėme gražaus ryžto kovoti 
sumetimais, okupantas leido, tautos laisvę. Belieka visa 
kaip žinia, mūsų žmonėms susi- tai įgyvendinti ir pažadus tesėti, 
rašinėti su užsienyje gyvenan-| Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- 
čiais tautiečiais ir priimti- iš jų ’ mo Komiteto ir savo vardu lin- 
siuntinius, bet neatšaukė nei ko
respondencijos cenzūros, nei 
siuntėjų registracijos. Išleistieji 
iš Sibiro ir kitų Sovietų Sąjun
gos- vergų stovyklų buvo ten pat 
apgyvendinti. Jiems nėra leista 
grįžti į savo gyvenamąsias vie
tas Lietuvoj. Tiems, kuriems pa
vyko išsipirkti sau teisę, grįžti 
savo, lėšomis, atvykę turėjo ban
dyti įvairiais būdais kurtis, bet 
negavo reikalingo apsigyventi 
nei darbo leidimo. Jų daugelis' 
grįžo atgal į Sovietiją. Okupuo
tajame krašte pavyko pasilikti 
tik- tiems, kurie arba, kaipo pa
liegėliai, gavo teisę gyventi Lie
tuvoje, arba susirado sau prie
glaudą kaim

kraštuose bei pačioje Sovietijo- 
jte, kyla visuotinis nepasitenki- 
nimas/ režimu. Tačiau • Lietuvos 
okupantas, nepaisydamas pasi
priešinimo, nesumažino pereitais 
nietais uždėtų varžtų ir visaip 
bandė manevruoti, kad tik išlai
kius kraštą pavergtą. Išgarbin
toji ūkinė ir kultūrinė administ
racijos decentralizacija neatne
šė mūsų žmonėms nei daugiau 
laisvės, nei sotesnio duonos” kąs
nio. Pasikeitė tik kontrolės cent
rais. Vieton administracinės prie
žiūros uždėta daugiau partinė

kiu, kad pareikštieji-norai ir pa
daryti nutarimai neliktų be at
garsio, bet būtų 1959 metais įgy
vendinti. Pavergtoji tauta to iš 
mūsų laukia. Neapvilkime jos. 
Tebūnie naujieji metai vieningo 
laisvinimo darbo metai. Tenu
švinta laisva Lietuva!

Dr. A? Trimagas 
VLIKo pirmininkas.

(VLIKo pirmininko žodžio’ 
pradžią, stokodami vietos, deja, 
turėjome sutrumpinti. Red.).

Neklydo tie, kurie sakė: išnyk
ti iš akių reiškia išnykti ir iš šir
dies. Tai karčios gyvenimo pa
tirties išraiška, kuri Kalėdų pro
ga iškyla mūsų sąmonėje, be- 
baųdant tyliąją naktį prisiminti 
netolimą praeitį ir jos žmones. 
Juk dar, rodos, taip neseniai 
dauguma ateivių, įsikūrusių šia- pajuto, kad atėjo metas pajudin
tus Atlanto, eilę metų šventė ti užsnūdusias bei pavargusias 
Kalėdas Vokietijos kareivinėse 
bei barakuose,- laukdami vilties 
žvaigždės į užjūrius. Ji daugu
mai atėjo, tačiau geroka dalis tu
rėjo pasilikti kaip netinką ga
mybai ir “nenaudingi”. Jie ir 

j šiandieną tebegyvena stovyklo
se arba vargsta kur privačiai 
prisiglaudę. Pagal tarptautinius 
duomenis, tokių Vokietijoj esa
ma dar apie 200.009: senelių 80. 
000, džiovininkų 60.000, vaikų 
virš 55.000. Jų tarpe lietuvių 
apie 8.000. Žinome, kad ten jų 
yra, bet tik iš tolo. Kol gyveno
me patys Vokietijoj, matėme ką 
reiškia toks gyvenimas, bet pra- I kais ir siuntiniais rėmė tremti- 
ėjus dešimtmečiui ar daugiau nius. Toliau iis rvžosi įkurdinti 
nustojome jautę aną vargą ir pa
sidarėme nebejautrūs jame. pa- 
silikusiems. Jau reikia ragini
mų, atsišaukimų ir net spaudi
mo, kad doleris pajudėtų kiše
nėj j Sekdami savojo gyvenimo 
tėkmę, nepabūgstame ir išlai
džių parengimų, sutikimų, var
dinių, svekinimų, bet skaitomės 
su išlaidomis vargšų pagalbai. 
Kalbame apie sumaterialėjusią 
Europą ir Ameriką, bet, matyt,

tenurieda ! remiamas, pasirašė sutartį ir ga- 
Ivo tuos senelius, kurie buvo pa

iko į skirstyti įvairioms prieglau-

senelius, ligonius ir vaikus, nu
stebo net senelė Europa, t.y. tie 
jos atstovai, kurie tebegyvena 
jos krikščioniškąja dvasia. Jie

sąžines ir-te Ik t i pagalbą tiems, 
kurie liko1 pavadinti “likučiais”. 
Vienas tokių judintojų yra do
mininkonas P- Pire, apdovanotas 
šiemetine Nobelio taikos premi
ja. Tai truputį baimingas vie
nuolis, svajotojas, bet kartu ir 
neeilinių sugebėjimų žmogus. 
Tremtinių bŪKle Vokietijoje jis 
susidomėjo klausydamas ameri
kiečio karininko Edward Squad- 
rilli paskaitos viename susirin
kime Belgijoj. Arčiau susipaži
nęs su stovyklomis jis ėmė or
ganizuoti Belgijoj ir Liuksem
burge globėjų sąjūdį, kuris laiš- 

nius. Toliau jis ryžosi įkurdinti 
Belgijoje dalį neproduktingų 
tremtinių. Deja, jis atsitrenkė į 
kietą vyriausybės laikyseną, vy
riausybės,^ kuri įsileido tūkstan
čius svetimšalių angliakasių, bet 
nenorėjo įsileisti nedarbingų 
žmonių! Domininkono užsispy

Mūsų muzikinės kultūros klausimais
Pažanga? . I jų ir lietuviškoje visuomenėje
Šiuo metu, kai taip plačiai dar į nemažiau populiarių Kačanaus- 

kalbama apie nuosmukius, pasi- • ko, Šimkaus, Tallat-Kelpšos kū-. 
taikė proga tais klausimais pa
sikalbėti su vienu jaunu mūsų 
muziku, neseniai baigusiu kon
servatoriją Čikagoje. Be to, kar
tu teko išklausyti ir vieną voka
linį koncertą, kuriame dalyvavo 
jauna ir*jau spėjusi daug kur tei
giamai užsirekomenduoti solistė. 
Įdomu buvo pasekti jos pasirink-

“Europa Dorf”
Labiausiai T. Pire pagarsėjo 

savo planu steigti tremtinių so
dybas ir tuo būdu įgyvendinti 
krikščionišką dėsnį: įkurdinti 
tremtinius šeimomis. Ikišiol to
kios sodybos yra įsteigtos: Ache
ne, Bregenze, Augsburge, Sarre _________ ____ __________
ir Briusely (nebaigta). Jose ap- tąją programą, nes jau metus 
gyvendinta apie 500 asmenų. Jo pirmąjį žvilgsnį dėmesį patrau- 
planas numato 20 tokių sodybų. kė lietuviškuose koncertuose 
Nobelio premija $41:000 jam pa- mažiau ar net ir visai negirdimi 
dės gerokai pasistūmėti priekin. daiyk-ai. dainos, operų arijos. 
Be to, jo sukurtas sąjūdis Sir- Atrodo l 
dies Europa” skleidžia jo mintis j kiau^vai savaip' kiekvienai're-1 
ir toliau kartu telkdamas nau- • agaVQ į solistės pasirinkimą. Vie |

• 4 • • • A I

rinių. Šis koncertas, jei būtų ga
lima spręsti iš aplodismentų, 
buvo žymiai šilčiau sutiktas už 
pirmąjį. Priežastis aiški: visiems 
žinomi ir daugel kartų girdėti 
dalykėliai klausovų buvo priim
ti nemažu pakilimu. Tuo tarpu 
pirmąjame koncerte pateikti da
lykai buvo žymiai sunkesni, ne 
tiek populiarūs, daug kam gal ir 
visai • negirdėti, jųjų melodiją 
vieną kartą girdėjęs, tikrai ne
pajėgsi pašvilpauti, tad ir pub
likos pritarimas buvo kiek re- 

Atrodo, kad ir susirinkusieji * zervuotesnis.
i Pataikavimas?

y® Į Šioje vietoje ir stovime prieš 
HUOlSt IrloiiQ-imA* ar mncii knnnprtn

ir toliau kartu telkdamas nau- >
,as lėšas. Pirmoj eilėj tremtinių; nj pasigedo įprastinių ir 
sodybose apgyvendinamos gau- ■ girdimų dainelių, operų, kiti gi, 
sios seimos. Pvz. Acheno ”Euro- ■ džiaugėsi, kad nauji da-
pa Dorf vienoj šeimoj yra 9, ki-! ĮvĮęaį prisideda prie platesnio 
tose dviejose 8, ketvirtoj 5 ir t.t.; muzikos pasaulio pažinimo, pra- 
vaikai. Tai daugiausia tenkų ir j pie£įa muzikinį skonį, leidžia su- 
ukramiecių seimos. Paklaustas (įdaryti platesnę nuovoką ir apie 
vienas ukraimetis, buvęs teise-;netai populiariUS) gai eilinio 
jas, apie save, atsake: Man tai i klaus" ausiai ir netai labai 
nesvarbu. As niekad neturėjau ! r .
tikro namų židinio. Noriu tiktai, 
kad mūsų vaikai būtų laimin
gi”. Jis pats dirba šokolado įmo
nėje ir leidžia vaikus į mokslą. 
Už butą moka tik pusę nuomos

klausimą: ar mūsų koncertų 
programų atlikėjai turėtų tai
kytis prie publikos skonio, jai 
pataikauti, ar bandytų bent pa
laipsniui supažindinti mus ir su 
kitais, kad ir nemažiau vertin
gais, bet “sunkesniais” muzikos 
kūriniais. Šį klausimą teisingai 
atsakyti būtu tikrai nelengva. 
Pagaliau, kas žino, jei klausovui 
vieną ar kitą kartą nepatiks to
kie koncertai, rasi, pradės ma-

mielus ar suprantamus kūrinius.
Nuosmukis? 
Savotišku sutapimu, sekančią 

dieną vėl vyko koncertas, kurį. žėti if patys koncertų lankytojai, 
išpildė taipgi žinomi ir publikos I Gi tuščioms sienoms nedainuosi, 
mėgiami solistai, šių programa i niekais virs, kad ir kaip didelės 
buvo sudaryta iš visos eilės kiek į mūsų solistų pastangos. Sakoma, 
vienam žinomų dainų, operų ari-' kad panašią problemą galima 
jų. Publika, aišku, labai šiltai 1 matyti ir šio'kontinento didžių- 
priėmė solistus, o dainuojant kai i jų koncertų salėse. Esą, nori ar 
kurias populiarias ir plačiai ži- i ne, bet publikos patraukimui, 
nomas arijas, kaikurie sėdėjusie- 'netaip jau retai reikia kišti visų 
ji salėje beveik jau koja mušė; mėgiamus ir lengvesnius Čai- 
taktą ar bent pusbalsiu niūnia- j kovskio, Liszto kūrinius. Pasitai- 
vo. Kai bandai sugretinti abu! ko, kad ir garsūs pianistai čia 
koncertus, mata’, kad jie buvo; vertinami pagal tai, kaip sugeba 
labai skirtingi, nors grynai mu- į paskambinti Čaikovskio piano 
zikiniu atžvilgiu abu gerai pa-! koncertą su orkestru, tuo tarpu 

' ‘ niekas nėra jų girdėjęs 
i šimą, kuris tų koncertų labiau i; skambinant kad ir tą patį Beet- 

publikai, Į hoveną ar Mozarią.
J Ar stovėjimas vietoje? 

rpikalinoa knaisioti*: nn kitu crv iški’ęs virš savanaudiškumo. į Jau minėto muziko nuomone, ! Nuolatinis gėrėjimasis ir ža- 
g— - P - &y Tiesa, jie neišsprendžia visos Ii-L is vertintų augščiau tokią prog-■ vėj imas tais p-čiais muzikiniais 

■ kusių tremitnių problemos, ta-' ramą, kuri nėra pataikavimas l ialykais, reikėtų galvoti, jei jau 
r čiau ' rodo sprendimo k elią ir publikai, bet kartu ir noras kel-! ir nereikštų skonio gadinimo, 

skatina sujusti visą krikščionis-į ti tos pačios publikos muzikinę, bet jau jokiu būdu neprisideda , 
kąjį pasaulį artimo meilės žy-J kultūrą. Štai,-pirmojo koncerto i prie jo praplėtimo, auklėjimo.

• * ’ ’ ’ ’ ’ ■ '—--------- ------- i---— -- —* Toks reiškinys jau visvien reikš
tų tam tikrą stovėjimą vietoje. 
Savaime suprantama, šios min
dys rašomos tik eilinio koncerto 
lankytojo, nepretenduojančio į 
oetkokius vertintojus. Labai gą- 

“ pinsko,. Račiūno, Gruodžio, Ja-rimas dalykas, kad asmenys ar-
Toronto. — Ontario provinci-1 kubėno kūriniais. Antrasis kon-j čiau pažįstą muziką, turi visai 

jos-parlamentas savo sesiją pra-! certas neapsiėjo be nuolat gir- j <itą nuomonę. Teko įsitikinti, 
dės sausio 12 d. Idimų Bizet, Puccini, Verdi ari- kad panašiai galvojančių yra ir

daugiau. Todėl būtų gera, kad 
H v , sė1 '• 1 ■■ solistai bei kiti muzikiniu prog-Uz 10 Oictll DOS P^VGIIHP pamų, atlikėjai, sudarydami sa-

jvąsias programas galėtų atsi- 
ocaAiswxino » u v.uvu nuovoka kad A G. siūlomu i Neseniai grižo iš savo kelionės vento u kraštas, kurio gyvento- žvelgti i reikalą kelti mūsosios
hetuviskos visuomenes. Dar ne-, straipsnelius į aplink pasaulį žinomas kėliau- jų skaičius kasmet padaugėja po ■ publikos muzikinę kultūrą. Bū-

meta į krepšius. Esą mes išeivi- *ninkas montrealietis Ben Wy-j 15 milijonų, galės būti pavojin-jtų pravartu dažniau lietuviško- 
l?^a'ijoj‘ neturime kažkokių aferistų, -der. Jis per 10 pastarųjų metų Lgas ir pačiai sovietų Rusijai. O ■ e spaudoje_matyti mūsų muzi- 
Oar U" > nebent jie būtų komunistai, ku- ! aplankė 45 pasaulio kraštus. Šie-1 juk pustušti Sibiro plotai nega-' kų. straipsnių, populiariu būdu 
5 vra i rie sąmoningai" sabotuotu lietu-Į biet jis aplankė Kiniją ir gana Ii nevilioti kinų, gyvenančių; bandančių supažindinti skaity-

■ ‘ " Į laisvai pavažinėjo po tą kraštą. į kaip silkės bačkoj. .tojus su lietuviškuoju ir viso pa-
; ----- ’ Dabar Kinijoje vykdoma ma- šaulio muzikiniu gyvenimu, ak-

išrinkto’i tauta ir šimta-1nė Kinija tebėra savo vaikystėje' s’nis kultūrinis tautos auklėji- tualijomįs ir naujienomis. To-

nebuvom rodo ir~ nepriklauso- ■ globos. Pastaroji tad ir kontro- dien turi sportuoti. Tad, turbūt, prieš didesnius koncertus, į ku- 
įliuoja Kinijos gyvenimą.'■■■ Bet1 nebetoli tas laikas, kada kinaiįriuos patekęs klausytojas ir gir- 

nokius ar kitokius dalykus susi-^nu°iat progresuodama Kinija po pasirodys kaip pajėgūs, varžovai.;dėdamas naujus (ar ir senu?, bet 
darydavo bylos. Argi per tą lai-> 10 metų būsianti pakankamai sporto olimpiadose. Ūkinis gy- maižau girdimus) kūrinius ga- 
kotarpį mes jau taip ištobulė- . pajėgi pati savo gyvenimą tvar-.: venimas .taip: pat sparčiai vysto- lėtų juos lengviau1 suprasti, 
mm? Tuo labiau, kada ir dabar 'kyti. Tada šis 650 milijonų gy-į mas ir pažanga žymiai juntama. Al. Gimantas.

-L-dlL-I kartais pasitaiko ~

rimas laimėjo bent tiek, kad vy-; kainos.
riausybė sutiko įsileisti 200 trem i . yįenas didelių sunkumų so
tinių su. sąlyga kad jie turi būti dybų gyventojams-rasti mėgs- 
seneliai ir kad jų išlaikymu ir įamą darbą. Per 15 stovyklos 

. u , t1- kr r"et JU palaidojimu pasirūpins met at t nuo darbo labai
ir čia obuolys netoli nuo obelies Tėvas Pire. Pastarasis, draugų sunkiai įsijungia į naują gyve-

Vietoj stovėdami traukiamės atgal

tamą darbą. Per 15 stovyklos

nimą. Vienas jų per 8 mėn. iš- 
: bandė trylika -darboviečių! Kai 
pamatė ant savo kaimyno stogo

Palyginę lietuvių išeivijos gy- tas. Ta tema paskutinį jo straips- {paslaptyje daroma ir nepadaro- naujai iškeltą televizijos anteną, .„r  x  ^4-,, —. : inco <  ______ •   -•   — i •a na« criminpc hpi i venimą prieš dešimt metų su da- ni užėjau 1958 m. TŽ 36 nr. — Į ma, visuomenė su rimtu pagrin- es?> pasiryžo nenusileisti: rado e pas gimines nei ,u f _ .---------------------------------------------------------- u__ .L? -darbą ir jau pusmetis kaip jo
nemetė. Atrodo ištesės. Dvi šei-

draugus. Miestuose pavyko įsi- bartimi, matome nemažą skirtu-j “Pagerinkime, informacinį dar-į du įtaria, kad kaž kas yra ne-
kurti* tik labai mažam iu skai- Tada buvo entuziazmas, gy- _ bą”. Ten autorius Įrodinėja, kad tvarkoje ir tas veda prie nepasi- • nemete. Atrodo istesės. Dvi sel; u, u. 8 į P, , 
Čiui. To išvadoje žmonių skai- vumas, veikla. Į susirinkimus at- pagerinus informacinį darbą pa tikėjimo veikiančiaisiais. į mos is 20 betgi -nepajege pritapti įvy^ę, šUi%dncertV labiau ''kai
ciu<? krašte net rscral nacius So (eidavo iki 50-60% — mažesnėse gerėtų ir lietuviškoji veikla ir Į kitus Al. Gimanto paminė- sodyoo.te ir isxe lavo. ~ l^iu.ą, k is tų e tų u i y* ] 
vietu^statistinius duomenis žv-’ kolonijose net iki 80%. Tada spauda. Duoda ir keletą pavyz- -tus punktus Pr. Alšėnas trum-į, Tie “Europa Dorf" yra Šviesus! Pasuarnavo .m^3^ Palikai, ; hov 
miai“"- ci-marain Minima ’ trnc ,nors dar ir nebuvo suorganizuo- • džiu, kurie būtų gana įdomūs, pai atsako, kad netikslu ir ne- krissciomskos širdies ženklas, j Jau te.* ų usim styti. : Avietų statistinius duomenis, žy
miai vos , nors dar ir nebuvo suorganizuo- • džių, kurie būtų gana įdomūs, pai atsako, kad netikslu ir ne-miai sumažėjo. Minima v w, , . , , .
2.80.000 gyventojų šiandieninėje ita lietuvių bendruomene, bet kai bet jie nuo visuomenes uzdeng- 
Lietuvoje. Jų tarpę yra, be abe
jo, nemaža — apie 360.000 — at
gabentų rusų ir kitų Sovietų 
tautybių gyventojų.

Laisvai kurti kultūrines ver
tybes, kaip Pasternako pavyz
dys rodo, yra nusikaltimas. 
Sniečkus ir kiti jo pakalikai nė- 
atlaidžiai tebeplaka tautinių bur 
žuazinių laikų “prietarus”, ku
rių, nepaisant teroro, komunis
tai neįveikia pašalinti -iš žmo
nių širdies nei sąmonės. Švieti- ....
mo laisvė buvo dar daugiau su- j kam organizuotumui abejingu- 
varžyta. Taip mokyklų progra-' mas, vienų kitais nepasitikėji
mą, taip ir dėstomieji dalykai ii - - - —.■■
savo turiniu buvo daugiau pri-itik 10 ar dar mažiau. Didžiosios Į 
taikinti komunistų ideologi
niams reikalavimams, o studen
tai įpareigoti dienos metu dirbti 
pramonėje arba žemės ūkyje. 
Keliauti iš Lietuvos, žinoma, bu
vo leidžiama tik į “Didžiąją Tė-. 
vynę”. Užsienius galėjo pasiekti 
tik ti . _ . _ ______ ' ____ . _______
masinėse Maskvos organizuoto-1 mali. Dėl jos įvairiai pasisako- 
se ekskursijose sovietų laivais ir-ma: sumaterialėjimas, tautinis 
budrioje raudonųjų agentų sar-. atbukimas ir panašiai. Gali būti 
gyboje. Tokiomis sąlygomis ke- ir tas, bet vis dėlto labai mažoj 
liaudami, ekskursantai bijojo su I daly. Jei kas rimtai pastudijuo- 
tikti net pažįstamus ar gimines, • tų, tikriausiai rastų nusivyįimą. 
kad nebūtų įtarti bandę pasilik-; Argi galima sumaterialėjimą ir 
ti kapitalistiniame pasaulyje ...! tautinį atbukimą primesti tiems,

Taip vargo pavergtasis kraštas: kurie likusiems už geležinės už- 
per visus 1958 metus. Ne ką jam | dangos, visai svetimiems ir ne
davė nė tarptautinė politika. J pažįstamiems į metus išsiunčia 
Chruščiovui, tiesa, nesisekė vir
šūnių konferencijos sušaukti, 
kurią jis planavo pajungti savo 
propagandai ir status quo įtvir
tinti. Ne geriau jam pavyko nė 
arabų pasaulyje. Raudonojo Pe
kino bandymai išlipti Quemoy; esamą organizuotą bendruome- i nunešt į spaustuvę. Jei čia mil- 
ir Matsu salose taip pat naujo ' nę, BALFą bei kitus fondus. Ap-ižiniškos pastangos, tai kaip reik- 
niekais. Prancūzijos rinkimai su-i lenkia, nes nepasitiki. I tų Daumanto su ginklo draugais
davė mirtiną smūgi komunistų i Reiktų džiaugtis, kad dar at- • prasiveržimo pro geležinę už- 
veiklai ir jų bandymui įsigalėti siranda šviesių žiburėlių, nenor- dangą pastangas pavadinti? Ar
ealų žemėje. Tačiau bendrosios malios padėties. Vienas iš tokių ba ir leidžiamos Lietuvių En- 
tarptautinės padėties tie įvykiai yra TŽ bendradarbis Al. Giman- ciklopedijos pastangas? Pagaliau 

visuomenė net nežinojo, kokių ji 
' pastangų reikalinga. Žinodama r: 
i tikrai būtų pasistengusi ir ini- nėi nebėvą^ąlvojančių? 
iciatoriai būtų sulaukę ne kry- —y’*— '***■’--------- _
i žiavimo ar barimo, bet pagar- riuomenės gyvenimą, kur spren- 
i bos ir pagyrimo. Tačiau kada

kurių kolonijų lietuviai neragi- ti klaustukais.
narni apsidėjo po keliasdešims ' .......... ...
dolerių bendruomeniniu metiniu dradarbis Pr. Alšėnas TŽ 44 nr. 
mokesčiu. Iš daugelio kolonijų ’ prieš Al. Gimanto mintis atsi
buvo girdimas balsas: “Nesiskal-ts _ _ ...........
dykime į smulkias organizacijė- psnio suprantama, kad dabar 
les, bet junkimės į vieną didelę tinė lietuviškoji padėtis negali- 
lietuvišką organizaciją”. Tai bu
vo turima galvoje lietuvių ben
druomenė. Pas daugelį galėjai 
matyti kelių laikraščių prenu
meratas.

Šiandien sustingin%as, lietuviš-

mas. Susirinkimuose vietoj 80%

į kolonijos tokių susirinkimų net 
■ir nebebando šaukti. Bendruo- 
i menės mokestis $2 ir tai sunku 
i beišprašyti. Organizacijėlių kaip 
grybų, bet ir kąip grybai kirmi
nų pagraužtos. Dažnėja skundai 

'atšalimu lietuviškai spaudai.
-kurie sutiko dalyvauti! Padėtis katastrafiškai nenor-

Kitas to paties laikraščio ben-

stoja su griežtu “ne”. Iš jo strai-

ma judinti ir tegul pasilieka ko
kia yra. Todėl ir noriu prie kai- 
kurių Pr. A. punktų stabtelti.

Pr. A. manymu neverti nukry
žiavimo ar bent viešo išbarimo 
.tie asmenys, kurie ęgpajėgę^ iš
leisti angliškai’“ “Partizanų už 
geležinės uždangos”, nes, esą, ne 
’engvas uždavinys bes’rišąs su 
didelėmis pinigų sumomis arba 

i kitokiomis milžiniškomis pa
stangomis iš iniciatorių ir visos

venimo užkulisius. .
Čia, atrodo, P. A. nejsigilino ir 

nesuprato A. G.' minties. A. G. 
rašė ne apie asmeninius tūlų as
menų reikalus, bet apie bendrus 
visų lietuvių, todėl ir negali 
būti jokių kitų. Jei tikrai taip 
būtų, kad. tie “kiti” A. G. sumi
nėtus punktus laikytų tik savo 
nuosavybe, tada ir normalu, kad 
visuomenė nuo jų pasitraukia ir 
nesikiša... į svetimus reikalus, o 
kaip matom ir tie' be vi
suomenės paramos stovi vietoje 
ir atsilieka nuo bėgančio gyveni
mo ar kitaip sakant stovėdami j 
vietoj — traukiamės atgal.

P. A. užgiria redaktorių svei- !

giui. Juk reikia, kad pabustų ne metu, programoje buvo ir Montr 
tik Širdies Europa, bet ir Anieri- verdi, Paisiello, Caccini, Duran- 
ka ir visas pasaulis. Pabudusi te, Saint-Saens, Rogers, Carpen

ter, Schubert (trys dainos), gi 
lietuviai kompozitoriai buvo re
prezentuojami vėliausiais La-

sąžinė gi randa ir kelius ir prie
mones.

kubėno kūriniais. Antrasis kon-1 čiau pažįstą muziką, turi visai

girdėta, kad kas nuoširdžiai dir- ' uz‘ u lsmiU 
bantį už nepasisekimą ar nepa
jėgumą kryžiuotų ar ir T 
Tai tik pas bolševikus tas yra.
Išeivi’os lietuviai ne bolševikai., ... . ...

Vl^KUOSlUS * LIS 1______ __ _ _ ____________ _ - ___ ___ _______

Jeigu Stp. Zobarsko pasakų Būt labai džiugu, kad būtu-; Šiandien, jis sako, komunisti- ■ 
rinkiniui išleisti anglų kalboje ! mėm >. <.««<.« ___ '______________ ________ _ . . . .
š anksto reikėjo $2.100, tai da- procetiniai sąžiningi. Kad tokie!reikalinga Sovietų Sąjungos mas. Be to, ten visi po 1 vai. kas-:kia talką būtų ori pagalba, ypač
leidžiu, kad “Partizanams už ge
ležinės uždangos” T 
dvigubai ar ir trigubai daugiau, 
kas sudarytų $8.100. Ar jau taip 
didelė suma? Yra objektų, ku
riems lietuviai sudeda šimtais 
tūkstančių dolerių ir niekam ne
ateina į galvą mintis dėl didelių 
piniginių sumų nevykdyt užsi
motu darbų. Kokios kitos mil
žiniškos- pastangos iš iniciatorių 
ir lietuviškosios visuomenės?

būt reikėję mybės laikai. V's dėlto už vie-!

rėlius šimtus dolerių, plius gimi
nėms ir kitiems artimiesiems 
dar iki $1.000. Šie žmonės pasau
lio lietuvių bendruomenei šalpos 
pavidale duoklę atiduoda su di- i Vertimas jau buvo padarytas, 
dėlių kaupu, tik aplenkia čia i Beliko, gal būt, ištaisyt kalbą ir

Nauja lietuviška krautuvė
“ELECTRO-RADIO CENTRE CO

355 Roncesvalles, Toronto
Radio aparatai — Vokietijos, Amerikos ir Kanados 

gamybos. •
Muzikos kabinetai — importuoti iš Europos įvairiu 

fabrikų, įvairiausi modeliai modemiškiausiais Įrengi
mais.

Tape-recorderiai - Vokietijos ir Amerikos gamybos 
su 12 valandų juostele.

Patefonai — automatiški ir paprasti, su radio aparatais 
ir be jų. Nešiojami.

Radio lempos — ir visos kitos radio dalys.

Elektros išdirbiniai - kavininkai, lygintuvai, toste
riai, keptuvės ir kiti reikalingi šeimininkėms puodai.

Kalėdinės dovanos čia pasirenkamos lengviausiai.

Krautuvė atdara kasdien iki 8 vai. vakaro.

Prašome atsiminti: 355 Roncesvalles
. “ELECTRO - RADIO CENTRE CO.”

TELEFONAS LE. 1-4435

akivaizdžiai 
nevykusių veiksmų. Būt gal ne 
taip bloga, jei nebūt užginčija
ma, jog taip reikia ir taip ge
riausia. Sąžiningai slėpdami už
kulisius nuo visuomenės akių, 
kaip tik ir sudarom gerą dirvą į 
lietuvišką veiklą įsibrauti ko
munistams ir kitiems antilietu
viškai nusistąčiusiems, kurių ir 
yra tikslas ją sabotuoti. O visgi 
redakcijos ne tik tokių žinių 
straipsnelius; bet ir samprotavi
mus meta į krepšius^ Argi tik 
vien redaktoriai ir kiti išrinktie-

i žnrn^lįUai yra pateptieji 
reikšti saW^hintis, o visuome-

?
Padarykim“ ekskursijėlę į ka-

(Nukelta į 7 psl.)

Prano Barausko

LAIMINGŲ NAUJŲ MET$ 

visiems mūsų klijentams

DORVAL MEAT MARKET
1584 BLOOR ST. W-, prie Dorval Rd

Savo klijentams rr bičiuliams 
LAIMINGŲ 1959 METŲ 

linki

Švenčiu Sveikinimai
MOLSON BREWERY (ONTARIO) LIMITED



Pavergtoje tėvynėje
(E) Sovietų lietuviškai divizi

jai statys paminklą. Valstybinis 
statybos ir architektūros komi
tetas prie Ministerių kabineto ir 
Lietuvos architektų sąjunga pa
skelbė konkursą “šešioliktos lie
tuviškos divizijos kariams, žu- 
vusiems Oriolo srityje, paminklo 
projektui paruošti”. Pirmoji pre
mija 7000 rublių, antroji 5000 ir 
trečioji 3000 rb., be to, dvi pa
skatinamosios premijos po 1500 
rublių.

(E) Pirmasis komunistinių 
“darbo brigadų” sąskrydis įvyko 
Kaune lapkričio pabaigoje. “Dar 
bo brigados” sudarytos dažniau
sia iš jaunuolių, kurie, komjau
nimo organizacijos kontroliuoja
mi^ verčiami spartinti darbą ir 
kartu “išjudinti”. Brigados su
manytos Maskvoje, siekiant iš 
jaunimo išspausti kiek tik gali
ma. Tokie “darbo brigadų” są
skrydžiai įvyko ir Vilniuje bei 
kitur.

Baltų ir slavų kalbų santykių 
klausimas rugsėjo 1-10 d. Mas
kvoje vykusiame IV tarptauti
niame slavistų kongrese buvęs 
vienas iš daugiausiai dėmesio 
kėlusių klausimų. Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis V. Ma
žiulis irgi skaitęs pranešimą 

. apie seniausius baltų ir slavų 
santykius. Prie tarptautinio sla
vistų komiteto buvę numatyta 
įkurti specialią komisiją baltų- 
slavų santykių tyrimo reika
lams. Kažin ar šios komisijos 
uždavinys nebus įrodyti, kaip 
“didžioji rusų tauta” savo prie
globstyje “ugdė baltų kalbas”?

Kongresas taip pat rekomen
davęs lyginamosios baltų - slavų 
kalbotyros sustiprinimo reikalui 
leisti tarptautinį žurnalą baltų 
kalboms tirti. Jam pagrindą tu
ris sudaryti LTSR Mokslų Aka- 

. demijos Lietuvių Kalbos ir Li
teratūros Institutas.

Kongrese iš lietuvių dalyvavo: 
akademikai: J. Balčikonis ir K. 
Korsakas, Liet. k. ir lit. instituto 
darbuotojai: J. Kruopas, K. Ul
vydas, K. Doveika, A. Jonynas, 
V. Mažiulis, A. Sabaliauskas, J. 
Laukutis ir Vilniaus universite
to dėstytojai: J. Palionis, Z. Zin
kevičius, J. Kazlauskas ir kt. 
Garsenybių, deja, ių tarpe nėra. 
Ir kain jie galėtų vadovauti 
tarptautiniam moksliniam sąjū
džiui? Jų uždavinys, be abejo
nės, bus populiarinti maskviečių 
rusų teorijas ir joms parinkti 
lietuviškos iliustracinės medžia
gos. Savo pranešime Mažiulis, 
matyt, rėmėsi Būgos darbais, 
kad rekomendacijų tarpe mini
mas ir reikalas pagyvinti topo- 
nomastinius Lietuvos tyrinėji
mus.

Vaikų dailės mokykla įkurta 
prie V. Dailės Instituto. Jos už
davinys paruošti vaikus “toli
mesnėms studijoms vidurinėse 
ir augštosiose dailės mokyklose”. 
Mokyklos direktorių paskirtas 
A. Garbauskas. Mokslas joje tę
sis 4 metus. Kartu bus praeina
mi bendrojo, lavinimo dalykai, o 
taip pat piešimas, tapyba, kom
pozicija, skulptūra ir dailės is-

torija.
| sėklos fondus kolūkiai ir ta

rybiniai ūkiai iki lapkričio 10 d- 
tebuvę supylę vos 11-2% grūdi
nių kultūrų ir vienamečių žolių, 
28.4% sėmenų, 1.5% daugiame
čių žolių, 60.5% bulvių sėklos. 
Partija įpareigojo žemės ūkio
ministeriją pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 31 d. būtų viskas supil
ta. Turį būti supilta tiek, kiek 
pavasarį reikėsią sėklų.

Grūdai, sėmenys ir žolės gal 
dar tebėra nekultos. Bet kur 
bulvės? Jos jau, turbūt, kap- 
čiuose. Negi vidury lapkričio dar 
būtų nenukąstos?

Rinkiny “Myliu tave, mano 
Rusija”, kurį suredagavo N. S. 
Vertinskis, įdėta ir pavergtųjų 
tautų literatūros pavyzdžių. Iš 
lietuvių įdėta ir du K. Korsako 
eilėraščiai.

Pirmas radijo aparatas Lietu
voje “Daina” jau esąs pradėtas 
gaminti masiškai. Tai esąs 7 lem
pų antros klasės aparatas su 
elektriniu patefonu - radiola.

O. Kuzmina - Dauguvietienė 
atšventė savo amžiaus 75 ir sce
nos darbo 50 metų sukaktį. Ta 
proga jai suteiktas respublikos 
nusipelniusios, artistės vardas, o 
sukaktis atžymėta “Bajorų gūž
tos” vaidinimu rusų dramos te
atre. Jubiliatė irgi vaidino šiame 
spektaklyje.

Buv. Sluškų rūmai Vilniuje, 
statyti 17 amž. pabaigoje, seniau 
gražiausi rūmai Neries krante 
prie kelio į Antakalnį (Kosciuš
kos g.) rusų ir lenkų okupaci
jos laikais buvę paversti kalėji
mu, prieš 4 metus buvo perduoti 
žemės ūkio ministerijai, bet ir 
dabar dar nepertvarkyti ir nere
montuoti, tebestovi beveik ne
naudojami. “Tiesa” stebisi, kaip 
gali būti taip pamesti nenaudo
jami didžiuliai penkiaaugščiai 
rūmai, kai mieste taip trūksta 
patalpų bei gyvenamų butų.

Poznanėje įvyko “Lietuvių 
kultūros dienos”. Jų metu buvo 
suorganizuotos dvi parodos. Vie 
na — lenkiškų knygų apie Lie
tuvą, kurioje ypač daug buvę 
dabartinių liet, rašytojų verti
mų; antra — Elenos Otremskie- 
nės - Samaniūtės austos įvairios 
liet, juostos su lietuviškais įaus
tais tekstais.

Samaniūtė yra vilnietė lietu
vaitė mokytoja, ištekėjusi už ži
nomo filologo lituanisto prof. 
Otrembskio, kuris dabar profe
soriauja Poznanėje.

Juliui Butėnui lapkričio 17 d. 
sukako 50 metų. Tai žinomas 
nepriklausomybės laikų litera
tūros mokslo papuliarizatorius, 
po karo buvęs net 6 metus Vil
niaus universiteto istorijos filo
logijos fakulteto vyr. dėstytojas, 
o dabar vienai iš ruošiamos pra
dėti leisti enciklopedijos redak
torių. Literatūra ir menas jį pa
gerbė sukakties proga išspaus
dindamas straipsnelį su jo at
vaizdu ir formalų LTSR rašyto
jų Sąj. sveikinimą. Be to, jis bu
vo pagerbtas rašytojų sąj. spe
cialiame susirinkime.

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBĖKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Rašykite, telcfonuokštc or atvykite pas mut Vi?informacijas veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W„ O»in9ton kempes (prie* Lietuvių HomusT

.■ TELEFONAS LE. 6-2139

Marijos Metų užbaigimo pro
gą mūsų parapiją gruodžio 7 ir 
8 dienomis aplankė J.E. vysk. 
V. Brizgys. Sekmadienio vaka
re parapijos choras, vedamas 
kun. Jurkšo, grąžino. mums tė
vynėj populiarų bažnytinį pa
protį, atgiedodamas 4 balsais 
Mišparus. Po jų sekė J.E. vysk. 
V. Brizgio pamokslas ir palaimi
nimas.

Pirmadienį, gruodžio 8 d., vys- 
kupjas V. Brizgys atlaikė Mi
šias ir pasakė antrąjį pamokslą. 
Savo patraukliuose pamoksluo
se Ekscelencija pabrėžė gyvą 
reikalą skaityti dažniau religi
nio turinio knygas.

Vyskupo garbei parapijos ko
mitetas, talkininkaujamas L. K. 
Moterų D-jos v-bos, sekmadienį, 
gruodžio 7 d., parapijos salėje 
suruošė vaišes, kuriose be augš- 
tojo Ganytojo dalyvavo liet, ku
nigai ir veikėjai iš Toronto, vi
sų liet, or-jų atstovai, choristai, 
taut, šokių grupė ir dramos bū
relio “Aukuras” nariai.

Hamiltono lietuviai yra dė
kingi J.E. vysk. V. Brizgiui už 
mūsų parapijos aplankymą ir 
linki dar ilgai ir sėkmingai va
dovauti mūsų lietuviškam reli
giniam gyvenimui išeivijoje.

LN v-bos posėdis, gruodžio 12 
d., priėmė šiuos svarbesnius nu
tarimus:

1. Salės scenos remontui padi
dino kreditus iki $3.000, nes anks 
tyvesniame posėdy skirtų $2.000 
pilnam scenos įrengimui nepa
kanka.

2. V t bos sekretorei V. Subatni- 
kaitei paskyrė $20 mėnesinį at
lyginimą. Kiti v-bos nariai nuo 
atlyginimo atsisakė. Skirtų, pa
gal visuotinio susirinkimo pri
imtą sąmatą v-bos pirm. $30, St. 
Bakšys taip pat atsisakė.

3. Iš NF v-bos sukeltų pinigų 
paskirta $50 auka Šalpos Fondui 
ir $50 šeštadieninei mokyklai.

4. Apsvarsčiusi V. Bernoto 
prašymą leisti jam praktikuotis 
LN kine operatoriumi, v-ba su
tiko jį patenkinti, jei nebus kliū
čių iš kino operatorių unijos.

5. LN kino salę sekmadieniais 
liet, organizacijų rengiamiems 
įvairiems minėjimams duoti vel
tui, paimant tik faktines išlai
das už elektrą ir švaros palaiky
mą. Už pianino naudojimą imti 
$10. Or-jos, norinčios gauti sa
lę, prašomos iš anksto kreiptis į 
kultūros reikalų ved. K. Mikšį.

6. Visi v-bos nariai stengiasi 
kas mėnesį gauti bent po vieną 
naują LN narį kiekvienas.

Posėdis praėjo labai darbingo
je nuotaikoje. Jame dalyvavo 
visi v-bos ir kontro. kom. nariai.

Šalpos Fondo rinkliava, atro
do, bus rekordinė. Gruodžio 14 
d. lietuvių bažnyčioje per visas 
trejas Mišias buvo surinkta $164, 
39. Už tai didžiausia padėka ten
ka kun. dr. J. Tadarauskui, ku
ris, atsisakė rinkliavos parapijai 
ir ją perleido gražiajam artimo 
meilės darbui.

Iš kitų vietovių — pirmieji at
siliepė paryžiečiai. Gruodžio 14 
Alf. Kuzmickas pristatė jo su
rinktus iš Paris ir Brantford lie
tuvių $21. ŠF v-bos vardu vi
siems aukto tojams nuoširdus 
ačiū!

Labai prašome visų lietuvių, 
kas gyvena mažesnėse vietovėse, 
prisidėti prie šio kilnaus artimo 
meilės darbo ir tuojau nors vie
ną ar du dolerius įdėti į voką ir 
pasiųsti šiuo adresu: St. Bakšys, 
38 Stanley Ave., Hamilton, Ont. 
Nuoširdžiausia visų tautiečių 
padėka mūsų kolonijos garbin
gajam tautos veteranui ats. pik. 
J. Giedraičiui, kuris, nors ir ar
tėdamas prie 70 m- ribos, yra

HAMILTON, Oil
pilnas energijos ir ištvermės ir 
nepailstamai vadovauja jau eilę 
metų vienai iš gražiausių mūsų 
tautinio darbo sričių. Jis netik 
puikiai šią rinkliavą suorganiza- 
zavo, bet ir pats po sunkaus die
nos darbo ligoninėje,.asmeniškai 
lanko lietuvius, daugumoje gau
damas po penkinę. Tikrai malo
nu pisdžiaugti, kad hamiltonie- 
čiai nepamiršta varge esančių 
taųtielių ir taip vieningai ir 
stambiai juos remia.

LN vąHyha labai labai dėkin
ga geriesiems tauteičiams, ku
rie ištisiniai remia taip sunkų ir 
didelį mūsų kolonijos tautinį 
darbą — Liet. Namų įsigijimą. 
Prieškalėdinę savaitę gauta $600, 
kuriuos įnešė šie asmenys: Bo
sas Povilas $400, Hildermanaitė 
Rūta ir Barštvs Antanas — abu 
iš Kitchener, Ont., po $100. Nuo
širdus ačiū!

P.Bosas spalio 17 d. įnešė $100, 
o dabar pridėjo iki $500. Jis pa
stebėjo, kad LN Hamiltonui 
taip svarbūs, kad nuo šio darbo 
neturėtų stovėti nuošaliai nė 
vienas lietuvis.

Mažėja LN skola. Gruodžio 19 
d. Montrealio bankui grąžinta 
$1.000. Iš $15.000 skolos per 7 
mėnesius jau grąžinta $10.000. 
Liko dar $5.000. Kviečiame ir 
prašome visus, lietuvius stoti LN 
nariais ir pagreitinti savo lietu
viško centro atbaigimą!

Mirė. Gruodžio 8 d. po sunkios 
operacijos mirė naujasis ateivis 
Padvaiskas. Paliko žmoną ir du 
mažus vaikus.

Ramių šv. Kalėdų ir 
laimingų 1959 metų 

linkiu visiems Hamiltono žinių 
kertelės skaitytojams! Infor
muodamas tautiečius apie mūsų 
džiaugsmus ir skausmus bei ne
sėkmes, stengiausi būti teisin
gas ir objektyvus. Jei, skaityto
jo nuomone, nevisada man tai 
pavykdavo — atleiskite. Pagrin
diniu mano rašymo tikslu visa
da buvo mūsų tautinio gyveni
mo stiprinimas ir bendrų kelių 
ieškojimas. Linkiu, kad Naujieji 
Metai Hanųltone lietuvybę dar 
labiau sustiprintų! Sk. St.

Talka pasiekė $100.000 kapita
lą. Bankelis Talka užbaigė lap
kričio mėn. su gražiu pasistūmė
jimu pirmyn peržengdamas $100. 
000 ribą ir pasiekdamas 300 na
rių skaičių. Talkos 300-tuoju na
riu įrašytasMečys Stasevičius. 
~KItoš lapkričio mėh. balanso po
zicijos atrodo taip: šėrų sąskai
ta $98.207,72, depositoriai $8.260, 
89, kasoje pinigais $7.762,40 ir 
deponuota CUNA $18.000. Išduo
ta paskolų iki lapkričio mėn. 30 
d. $85.300,98. Balansas už lapkri
čio mėn. $112.923,92. Per lapkri
čio mėn. įstojo 8 nauji nariai, 
tad dabar turima 303 narius, sko 
lininkų 127, depositorių 16. Nau
jų paskolų per tą patį mėn. leis
ta išduoti $8.194,38.

Bankeliui paaugus atsiranda 
daugiau kapitalo, kuris bus pa
naudotas pirmųjų morgičių pa
skoloms. Bankelio valdyba, siek
dama kuo geresnio savo nariams 
patarnavimo, nuo sausio 1 d. nu
tarė eiti prie šių paskolų išda
vimo. Pirmųjų morgičių pasko
los bus išduodamos vienam na
riui iki $5.000 penkių metų ter
minui iš 7% metinio. Morgičiai 
bus atviri. Pradžiai tam tikslui 
yra paskirta $20.000. Šioms, pa
skoloms nereikės žirantų, nes 
bus atsakingas turtas. Antriems 
morgičiams paskolos pagal įsta-* 
tus negalima duoti.

Bankelio Talkos ketvirtas me
tinis šėrininkų susirinkimas yra 
šaukiamas 1959 m. sausio 25 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., Aušros

Vartų parapijos salėje, 58 Dun- 
durn St. N. Prašom visi tą datą 
prisiminti, nors nariams dar bus 
išsiuntinėti asmeniški kvietimai

Pasidairius po Hamiltono lie
tuvių gyvenimą matome gražiai 
įsikuriančhis įvairiose verslo ša
kose. Štai visai neseniai Jonas 
Norkus turėjo tik vyrų kirpyk
lą, o dabar atidarė didelę ir mo» 
dernišką vyrų ir moterų kirpyk
lą — grožio salioną. Tam pada
ryti reikėjo nemažai ištvermės 
ir pastangų, nes pirma tūrėjo iš
klausyti 1000 valandų specialų 
kursą ir atlikti praktiką grožio 
salionuose. Atsimenant, kad tu
ri šeimą su mažais vaikais ir die
nos metu dirbo, kad galėtų pra
gyventi, o tik vakarais mokytis. 
Egzaminus iš 50 laikiusių išlaikė 
antruoju. Dabar, kaip pilnai kva 
lifikuotas specialistas, atidarė 
grožio salioną 537 Main St. E, 
kuriame atlieka visus plaukų šu
kavimo, bangų sudėjimo, gal vos- 
masažo ir kitus su tuo surištus 
darbus. Taip pat atlieka ir vy
rams plaukų kirpimo darbą. Kir
pykla yra labai gražiai įrengta 
su naujomis priemonėmis tam 
darbui. Patalpos specialiai pri
taikintos, kuriose šiuo metu J. 
Norkus dirba su dviem padėjė
jais. Linkėtina sėkmės naujame 
darbe, o lietuviams, ypač po
nioms, kreiptis pas savąjį tos sri
ties specialistą.

Bedarbių vyrų gruodžio 20 d. 
Hamiltone buvo 100.963 ir mo
terų 5.158. Pernai tuo pačiu lai
ku buvo bedarbių 10.491 ir mo
terų 4.008. J, D.

WELLAND, Ont
1959 m. sausio 4 d., tuoj po lie

tuvių kat. pamaldų, apie 12.30 
vai., St. Marys bažnyčios rūsyje 
KLB Wellando apyl. valdyba 
ruošia šaunią apylinkės vaiku
čiams Kalėdų eglutę. Be apylin
kės vaikučių eglutėje dalyvau
ja ir iš JAV — Buffalo 8 vaiku
čiai.

Tėvo Barnabo Mikalausko, 
OFM, Wellando šeštadieninės 
mokyklos vedėjo, pastangomis 
eglutės' metu bus suvaidintas 
vaidinimėlis “Betlėjus” ir pa
šokta keletas šokių, kuriems va
dovauja p. Ulbinienė iš Niagara 
Falls. Vaidinimėlį suvaidins St. 
Catharines vaikučiai.' Atvyks ir 
Kalėdų Senelis, kuris visus vai
kučius iki 12 metų apdovanos 
dovanėlėmis. Kad vaikučiai visi 
jaustųsi nenuskriausti, ekstra 
dovanėlės nebus priimamos. Be 
to,, vaikučiams bus vaišės, kur 
visi kartu pavalgys.

Wellando lietuvių medžiotojų 
ir meškeriotojų klubas “Lituani- 
ca” vaikučių . eglutės reikalams 
paskyrė $20. Už šį gražų žestą 
apylinkės valdyba klubui nuo
širdžiai dėkoja.

Buffalo vaikučių tėvai savo i 
vaikučiams duoda eglutės išlai-i 
doms reikiamą sumą pinigų.

Trūkstamas lėšas eglutei val
dyba skiria iš bendruomenės ka
sos.

Atskiri kvietimai į eglutę ne-

l ................ * . .11.. M' ,

Lietuviai
IA V ALSTYBSB

BALFo IX-jo seimo proga at
siųsta į BALFo Centrą ar Seime 
įteikta BALFo šalpos darbams 
$22.026,50 iš žemiau išvardintų 
skyrių ir asmenų:

Amsterdam, N.Y. $208, Balti
more, Md. $1000, Boston, Mass. 
$1.000, Boyonne, N.J. $50, Čika
gos BALFo apskritis $2.550 Či
kagos Moterų Klubas $160, Cle
veland, Ohio $2.205, Detroit, 
Mich.; $4.100, Elizabeth, N.J. 
$237, Great Neck, N.Y. $234,50, 
Hollywood, Lla. $100, M. Kase- 
vičienė $5, Kearny-Harrison, N. 
J. $500, J. Kralikauskas $50, 
Lawrence, Mass. $25, Los Ange
les, Calif. $1.000, Liet. Darbinin
kų S-ga, Coo. $15, Linden, N.J. 
$180, Newark, N.J. $1.000, New 
York, N.Y. $5.025, Norwood, 
Mass. $350, Patterson, N.J. $240, 
Philadelphia, Pa. $1.000, Pitts
burgh, Pa. $50, Providence R.I. 
$15, Rochester, N.Y. $100, Rock
ford, IH. $251, Washington, D.C. 
$200, Yonkers, N.Y. $175.

Finansų komisiją sudarė: pir
mininkas J. Dilis, nariai: K. Bar- 
tys, J. Goodwill, M. Klimas.

ALTąs per pereitus metus tu
rėjęs $40.000 pajamų, aukų. Iš 
tos sumos $14.000 duota VLIKui, 
Informacijos centro, išlaikymas 
kainavęs $8.500, sekretoriatas — 
$4.201,62 ir t.t.

SLA planuoja Čikagoje staty
ti Kultūros Namus už $500.000. 
Juose būtų ir komercinių patal
pų, kurios* padėtų rūmus išlai
kyti.

Valstiečių liaudininkų sąj. ad
resas tremtyje: dr. Juozas Gu
dauskas, 8144 So.. Green St., 
Ccihago 20, I1L, USA.

Inž. Stp. Kairiui - Kaminskui 
gruodžio 20 d. suėjo 80 metų. Tai 
žinomas lietuvių socialdemokra
tų vadovas ir veiklus politinis 
veikėjas, buvęs VLIKo pirmi
ninkas, paskiau vicepirmininkas, 
daug ir gyvai tebesireiškiąs 
spaudoje, neseniai išleidęs savo

bus siunčiami, todėl visi vaiku
čiai, jų tėvai bei norintieji eg
lutėje dalyvauti iš Wellando, jo 
apylinkės, Port Colborne ir Nia
gara Falls, šią korespondenciją 
skaitykite Tamstų kvietimu. 
Laukiame svečių ir iš kitur.

Be šios korespondencijos apie 
eglutę bus pranešta ir lietuvių 
bažnyčiose.

Wellando apyl. valdyba.

pasaulyje
atsiminimų I t “Lietuva budo”.

Misijonierius kun. J. Svirnelis, 
salezietis, gyvenąs Indijoje, apie 
Kalėdas atvyksta į JAV.

Dr. Br. Kalvaitis, vienas iš žy
mesnių tautininkų veikėjų, gy
venęs Bostone, keliasi į Los An
geles, kur jau yra įsikūręs jo 
brolis I. Kalvaitis, atvykęs iš 
Australijos.

Jonas Stonis, Lietuvoje dirbęs 
valstybės radiofone kaip prane
šėjas, o vėliau kaip direktorius, 
pastaruosius kelis metus dirbęs 
Amerikos Balse Muenchene, at
vyko į JAV.

Žurn. A. Pauliukonis po Naujų 
Metų išvyksta iš Čikagos į Los 
Angeles, kur dirbs “Lietuvių 
Dienų” leidykloje.

Kazys Steponavičius-Stephens, 
žinomas Čikagos lietuvių choro 
vedėjas, viendje East Chicago 
augštesniojoje mokykloje pra
dėjo dėstyti muziką. Svaigina
mųjų gėrimų krautuvės Ste
phens Liquors Lounge reikalus 
tvarkys .jo žmona Ona Skevery- 
tė - Steponavičienė.
VOKIETIJA

Į lietuvių darbo kuopas prie 
JAV armijos dalinių Vokietijo
je priimami vyrai nuo 18 iki 58 
metų. Mėnesinė alga, pilno iš
laikymo neskaitant, apie DM 
250 grynais. Vėliau’ atlyginimas 
kyla. Kiekvienas apdraudžia
mas pagal socialinius Vokieti
jos įstatymus. ____

Kun. A. Bunga, "buvęs 
Memmingeno lietuvių klebonu 
ir gyvai reiškęsis visuomeninėje 
veikloje, išvyksta į Romą, o jo 
vieton atvyksta kun. dr. J. Pet
raitis. Kun. Bunga įstojo marijo
nų vienuolynan ir Romoje atliks 
noviciatą.

Iš JAV atvyko medicinos stu
dijų tęsti, ilgesnį laiką gyvenęs 
Austrijoje, studentas Zigmas 
Masiulionis.
AUSTRALIJA

Australijos LB Krašto Tary
bos suvažiavimas įvyks gruodžio 
28-30 d.d. Melbourne.

Sigiitas Stravinskas, vienos 
radijo ir televizijos firmos agen
tas, Melbourne lietuvių sporto 
klubui paaukojo televizijos apa
ratą su sąlyga, ^kad jis būtų lai
komas Melbourne Lietuvių Na
muose. Tuo būdu jis norėjęs pa
gerbti sportininkus ir pasitar
nauti kolonijos lietuviams.

ANGLIJOJE
Gerb “TŽ” skaitytojų žiniai pranešame, kad nuo dabar 

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

Visais laikraščio reikalais prašome pasinaudoti jų pa
tarnavimu

Anglų valiuta “TŽ” kaina metams 36 šilingai.
> ' “TŽ” Administracija.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos... -

“BE REGĖJIMO
ŽMONĖS

ŠVENČIŲ PROGA
savo draugams užsakykite 

“Tėviškės Žiburius”

SKAITYTOJŲ PATOGUMUI talpiname šią užsakymo formą. 
Ją iškirpę, užpildykite ir su mokesčiu pasiųskite TŽ adminisra- 
cijai: 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Prašau pratęsti mano “TŽ” prenumeratą sekantiems 
metams:
Prenumeratoriaus ,

Pavardė, vardas .......................................................... .......
Adresas ........ ............................ .......................................

Kartu užsakau “TŽ kaip dovaną:
Gavėjo

Pavardė,
Adresas

vardas

Siunčiu už prenumeratą $....... .....
Auka $.......... .
Viso $.......... .

(Grynais, čekiu, perlaida) (pabraukti)
Data

Parašas.

PASTABA: TŽ prenumerata visame pasaulyje tik $5 metams. Pinigus geriausia 
siųsti perlaida (Money Order). _

t

Taupykime ir skollnkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augiti procentai už indilius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vok., notaro A. Liu
ciaus ištaigoje (II augštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vai. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susi rožinėj imo adresas — 15 Homewood Ave.

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

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by 

Ukrainska Knyha 
7S5 Barton St E., Hamilton, Ont 

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

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

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

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

■ — Patarlė 29:18.

Ontario Planavimo ir Išvystymo departa
mentas labai suinteresuotas tūkstančiais 
Ontario gyventojų, kurie paskutiniaisiais 
metais atsikėlė apsigyventi mūsų provin
cijoje.
Sugebėjimai, kuriuos jūs atsinešėte, pra
turtino Kanados kultūrą ir kartu daug pri
sidėjo prie Kanados, o ypač Ontario kles
tėjimo kilimo.

Pirmasis šio departamento uždavinys yra planavimas šiai provincijos atei
ties gerovei užtikrinti ir kad galėtumėte pilnai išreikšti savo talentus pasi
rinktajame krašte.
Departamentas per Visuomeninio Planavimo skyrių kuria naujus mieste
lius šiaurės Ontario dykumose ir padeda savivaldybėms jų išplėtojimo ir 
išvystymo planuose.
Per Prekybos ir Pramonės skyrių departamentas skatina provincijoje kur
tis naują pramonę, teikiančią visiems naujų darbų ir galimybių.
Butų skyrius, kartu su Dominijos valdžia administruoja Housing Develop
ment Act, kurio paskirtis palengvinti butų trūkumą.
Apsaugos skyrius derina apsaugos veiklą Ontaryje, tvarkant tikslų panau
dojimą mūsų natūralių išteklių, vandens, žemės, miškų, žvėrių ir poilsio 
rajonų. • . . z
Civilinė apsauga taip pat priklauso šio departamento jurisdikcijai.
Šita plati veikla yra skirta, kad jūs galėtumėte džiaugtis šviesia ir klestin
čia Ontario ateitimi. Tad visi prisidėkime prie' Ontario augimo, gyvai domė
damiesi šios Bendruomenės reikalais!

ONTARIO DEPARTMENT OF PUNNING
H«n. W. M. Niekto, HLS.C. M.C. O C 
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chorai. Hanau stovyklos Daina
vos ansamblis, minėdamas dvie
jų metų gyvavimo sukaktį, da
vė premjerą — Kryžkelėj su ku
ria vėliau pasirodė ir kitose sto
vyklose.
jau kiek mažiau pasirodė ir ruo
šėsi kelionei į JAValstybes.

I švietimo srityje 1948 metais 
dar buvo stipriai dirbta. 1947 - 

kultūrinio' išleistas specialus katalogas ang- į 48 mokslo metais augštosiose 
škimoeta- lų kalba — Lithuanian Art in1 mokyklose studijavo apie 2.000

Netrukus minėsime 10 metų 
nuo didesnės lietuvių tremtinių _
bangos įsiliejimo' j S. Amerikos Lietuvių Dailininkų menę paro- 
kultūrinį bei literatūrinį gyveni-! da,' įvykusi Hanau stovykloje,

onio ansamblis

gė platesnio 
ir literatūrinio 
pą, Vokietijoje, 
kultūrininkai ar kultūrinės įs
taigos 1948 metais jau buvo pa-1 Vizgirdas taip pat išleido ir dau- 
kėlusios sparnus į JAValstybes 'giau meninių bei istorinių leidi- 
ar kitas užjūrio šalis, lietuviško-! nių a^įe Lietuvą: J. Baltrušai

čio Lithuanian Folk Art, A. 
Šapokos Lithuania through the 
Ages, T. Vizgirdos Vilnius.

Taip pat dailininkai uoliai dir
bo iliustruodami literatūrines 
knygas. Čia pažymėtina V. K. 
Jonyno medžio raižiniais iliust
ruota Donelaičio Metų nauja lai
da, P- Augiaus iliustracijos 
Žalčio pasakai. Dail. V. K. Jony
nas _ ~ _
lūs prancūzų zonai Vokietijoje. 
Vienas iš vyresniųjų dailininkų 
Adomas Varnas minėjo 40 metų 
kūrybinio darbo sukaktį. Lietu
vių Dailės Institutas Freiburge, 
vadovaujamas V. K. Jonyno, ren 
gė jaunuosius dailės srities at
stovus. /

Teatro srityje 1948 metai ne
buvo derlingi. Lietuvių Tremti
nių Dramos Teatras parodė Ful- 
dos Mokyklos draugus ir Coolus 
- Genecken Pirmąjį skambutį. 
Hanau stovyklos dramos mėgė
jų teatras suvaidiiįo K. Binkio 
Generalinę repeticiją, A. Škė
mos Vieną vakarą ir kt. Režisie
rius Ipolitas Tvirbutas, minėda
mas 25 metų sceninio darbo su
kaktį, Kassel - Mattenberg sto
vykloj e pastatė V. Sommerset - 
Maughamo kūrinį Pažadėtoji že
mė, kurį sulietuvino A. Lands
bergis: .

Muzika ir švietimas
Muzikos bare reiškėsi paskiri 

vokalistai bei kamerinės mUzL 
kos atstovai. Operos, solistė Dam
brauskaitė, kuri koncertavo kar
tu su op. sol. Ipolitu Nauragiu, 
minėjo 20 metų sukaktį sceninėj 
tarnyboje. Tai sukakčiai pami
nėti buvo išleistas puošnus lei
dinys. I. Vasiliūnas ir V. Ružic- 
kis koncertavo Š. Vokietijoje, 
Jeronimas Kačinskas surengė 
savo antrąjį simfoninį koncertą 
Augsburge, Z. Nomeika davė ei
lę vargonų koncertų, o VI. Ja- 
kubėnas su koncertais aplankė. 
Anglijos lietuvius.

Taip pat reiškėsi ansambliai ir

o išleido
amen

ji veikla Vokietijoje dar buvo 
gana šakota ir tvirta.

Knygų leidyklos 
ir. knygos
Pradedant nuo knygų leidyk

lų, tenka pažymėti, jog didesnė 
jų daLs dar davė nemaža leidi
nių. Patria, Sudavija, Venta, At
žalynas, Tėviškė, Mūsų Kelio 
leidyklos pateikė visą pluoštą 
literatūros veikalų.

Pradžioje paminėsime poezi
jos veikalus, kurių lentynoje 
pirmavo F. Kirša su savo Tolu
momis ir B. Brazdžionis su šiau
rės pašvaiste. Šiuose abiejuose 
leidiniuose yra pilna’ tėvynės 
meilės lyrikos. Čia pažymėtinas 
J. Aistis ir jo rinktinės lyrikos 
knyga Pilnatis, K. Bradūnas su 
antrąja laida išleistais Vilniaus 
varpų sonetais ir Apeigomis, M. 
Bavarskas su Sunkiomis valan- 
m s, K. Jūra su Tremtinio aša
ra. Meerbecke naujomis laido
mis išleistos Maironio poemos 
Jaunoji Lietuva ir Mūsų vargai; 
vokiečių kalba pasirodė V. Jung- 
ferio Litauischer Liederschrein, 
kurią išleido Patria.

Novelės srityje gana origina
liu kūrniu pasirodė P. Andriušis, 
išleidęs Anoj pusėj ežero. L. Do
vydėnas davė Mes ieškom pava
sario, N. Mazalaitė-Kruminienė 
— Apverstą valtį, A. M. Katiliš
kis — Prasilenkimo valandą, A. 
Rūta-Nakaitė — Likimo kelią.

J. Švaistas-pateikė net tris kū
rinius — Paskutinį kartą tave 
klausiu, Rašau sau ir Sielą la
gamine, o P. Orintaitė — Marčią 
iš miesto. J. Kaupas išleido sti
lingą pasaką — Daktaras Kripš- 
tukas pragare; neblogos litera
tūros jaunimui davė L. Dovydė
nas (Gyveno kartą karalius), S. 
Zobarskas (Per šaltį ir vėją — 
antrą laidą ir Ganyklų vaikai — 
antrą laidą)’, V. Tamulaitis (Su
grįžimas).

Iš. literatūrinių bandymų ten
ka paminėti P. Razmino frag
mentinę apysaką Girių ereliai ir 
L. Šeštokienės noveles Po rūs
čiuoju dangumi.

Taip .pat buvo išleista ir ne
maža lietuvių klasikų veikalų: 
V. Krėvės — Dainavos šalies se
nų žmonių padavimai ir Raga-. 
nius, V. Pietario — Algimantas, 
Vaižganto — 
lančiaus — Antano Tretininko 
pasakojimai, Donelaičio — Me
tai.

Iš verstinės literatūros pasi
rodė nedaug: P. Andriušio su
trumpintas Cervante Don Ki
chotas ir V. Kazoko išverstas A. 
Kcestlerio Nulis ir Begalybė. 
Gabija išleido keletą smulkių 
dalykėlių iš J. Londono, Poe, 
Saroyan, Stenbeck, Hamsuno 
kūrybos. .

Dramos žanro leidinių 1948 
m. nepasirodė, tačiau Aidų žur
nale buvo išspausdinta J. Gri
niaus istorinė drama Gulbės 
giesmė ir A. Škėmos dramatinė 
legenda Živilė. Taip pat Aidų, 
Žingsnių, Gintaro, Žvilgsnių 
žurnaluose bei periodinėje spau
doje buvo atspausdinta nemaža 
įvairaus žanro grožinės litera
tūros.

Literatūros vakarų surengė 
Liet. Tremt. Rašytojų Draugija 
ir lietuvės moterys rašytojos. 80 
metų amžiaus sukaktį minėjo 
Vydūnas, išleidęs Bhagvad - Gi
ta ir Tauresnio žmogaus užtekė
jimą. 65 metų amžiaus sukaktį 
atšventė M. Vaitkus, o šv. Rašto 
vertėjas arkivysk. J. Skvireckas 
minėjo 75-tąjį gimtadienį.

studijavo techniką — 542, to
liau — mediciną —- 500, humani
tarinius mokslus — 350, teisę — 
220> gamtos mokslus — 145, ag
ronomiją — 100, meną — 60, mu
ziką — 30, miškininkystę — 30, 
veterinariją — 25, teologiją — 
35. Doktorantų buvo 262.

Vaikų darželiuose buvo auk
lėjama 1.1007 vaikai, pradžios 
mokyklose — 3.6555 mokiniai, 
gimnazijose ir progimnazijose —

BALFas yra gavęs iš vieno lie
tuvio, buvusio tremtinio Sibire, 
dabar atsidūrusio Lenkijoje, 
ranka rašytą, 4 mergaičių pa
ruoštą maldaknygę, kurioje ir 
maldos jų pačių ar kitų tremti
nių sukurtos. Maldaknygėje dvel 
kia pasiaukojimo dvasia, šau
kianti “Viešpatie... jei reikia 
aukų, imk jas iš manęs, tik duok 
man kankiniu drąsos ir stipry
bės...”

Lituanus vajuje Čikagoje su
rinkta $1.119,81, o be to, gydy
tojų korporacija Fraternitas Li- 
tuanica paskyrė $500.

Hamburgo universitete šiemet

š paruošė gr^us pašto ženk^22’ ° jp^ialinėse mokyklose-
- nronmiTii Tnnoi VnUiAtiinio 349 studentai. Is speciahrtių mo-

kyklų tarpo paminėtinos: staty
bos, mechanikos, elektrotechni
kos, prekybos, jūrininkų, dailės 
ir kt. švietimo įstaigos. Stadtės 
stovykloje veikė lietuvių kalbos 
ir mokytojų kursai.

Taip pat veikė įvairių profesi
nių, visuomeinnių ar kitokių

GĄBl LIETUVAITĖ
Pp. Šimučių duktė Frances; 

Dvilaitytė, - Šimutytė Art Col
lege Toronte baigė 1956 m. su 
pagyrimu. Tais pačiais metais 
įstojo Į Londono mokytojų se
minariją, kurią baigė 1957 m. 
Būdama’ Londone šeštadieniais 
dėstė _*pąfnokas iš meno srities 

no.persikėlė gyventi į Torontą. 
Čia dirbę kaip meno asistentė 

y Magazine spaustuvėje, 
o vakarais dėstė meną suaugu
siems. Susitaupius- pinigų ir tė
veliams padedant išvažiavo į 

Paryžių studijų

Pp.

draugijų - organizacijų Čia pa- A Q y- E L do.
minėtina: Lietuvių Tremtinių ■ -
Bendruomenė, Lietuvos Antina- 
cinės Rezistencijos Politinių Ka- T ..
linių Sąjunga, Lietuvių Katalikų L,lt)e^7
Kunigų Sąjunga, Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugija, Lie
tuviu Žurnalistu Sąjunga, Lie- _ . .. „ ..
tuvos Profesorių Užsienyje Są- ‘ rancuzįją^ — aryzių : „
junga, Lietuvos teisininkų Trem fs r Dar, žada aplankyti Italiją, 
tinių Draugija, Lietuvos Inzinie- 
rių tremtnių Draugija, Lietuvių 
Gydytojų tremtinių Sąjunga, 
Lietuvių Tremtinių Mokytojų 
Sąjunga, Lietuvių

Vokietiją, Ispaniją Jr Angliją.
Laimingos kelionės ir geros 

sėkmės! Edita V.

„ . - r. . m ... Karaliaučius. — Iš čia laivu
Sąjunga, Lietuvių Tremtinių <!Obė„ išplaukė jV-oji sovietų 
Amatininkų ir Darbininkęl Pro- j Antarktikos ekspedicija: Jos už- 
fesine Sąjunga, Lietuvių Trem. Ijavinvs preiti. Antarktį ir Kara- 
tinių Žemes Ukic^ Darbuotojų : lienės' _ Maud krarite jsteigti t _ 
Sąjunga, Lietuvių Miškininkų ir l rįmu Cį0{j ’ ”
Medžio Pramonės Darbuotojų j 1 ‘
Profesinė Sąjungą, Lietuvių į j □£ j“
Tremtinių Ekonomistų Draugi-! fiSMVZOlUf
ja, Lietuvių Tremitnių Koopera-? ®

PACIFIKO KRAŠTUS. Išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinė Su
jungė, 1958 m; Chicago, 2.000 
egz. Spausdino VI. Vijeikio 
spaustuvė, 94 psl. Kaina $2.

Žinomas Amerikos lietuvių vi
suomenininkas, didelis senesnės 
imigrantų kartos patriotas, gerai 

■ pasiturintis biznierius J- Bal- 
chunas su žmona 1957 m. pabai
goje ir 1958 m. pradžioje pus
ketvirto mėnesio išbuvo Pacifi- 
ko kraštuose, aplankydamas N. 
Zelandijos ir Australijos lietu
vius. Bachunas savo kelionės įs
pūdžius spausdino Dirvoje. Čia 
jie ofsetiniu būdu perspausdin- „
darni kartu su gausiomis ! laiko baigiamuosius egzaminus: 
racionais. Leidinys yra didelio Aifonsas Grinkus ir Arnoldas 
l'romato, sutalpinąs greta tris QrusnyS> dar studijuoja Z. Ma- 
laikraštines skiltis.

Autorius rašo ne įmantriai, 
bet sklandžiai ir nuoširdžiai. Bet iiono pareigas, pasitraukus kun. 
įdomiausia siuose aprašymuose - - -......................................
yra ne kokie nuotykiai, bet vaiz
džiai atpasakotas ten jų lankytų 
lietuvių gyvenimas. Vąrgu ar 
galėtume rasti kokį kitą šaltinį, 
iš kurio galima būtų tiek daug 
sužinoti apie N. Zelandijos ir 
Australijos l’etuvių gyvenimą, 
kaip iš šių kelionės įspūdžių. O 
be to, čia visas pasakojimas pa
iliustruotas labai gausiomis su
sitikimų nuotraukomis. Jų yra 
per 100 ir daugiausia tai lietu
vių žmonių grupių ar pavienių 
nuotraukos. Bachunas rašo apie 
visus, ką tik sutiko, ką aplankė, 
o aplankyta jų labai daug, ir 
viską stengiasi pailiustruoti 
nuotraukomis.

Knyga skaitytina tiems, kurie 
domisi kaip kur lietuviai gyve
na, o taip pat kelionių aprašy
mų mėgėjams, nes Bachunas 
kartu gana įdomiai apibūdina ir 
kraštus, per kuriuos jiems teko 
keliauti, kur buvo sustoję.

Mūsų Pastogė, Australijos lie
tuvių laikraštis, pradėjo eiti 
1949 m. sausio 26 d., tad netru
kus jam sukaks 10 metų. Šiuo 
metu Mūsų Pastogė yra leidžia
ma Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos.

Be jos Australijoje dar eina 
Tėviškės Aidai. Bene 8 metus 
ėjęs Australijos Lietuvis susto
jo 1956 m. Taip pat nuo 1950 m. 
nebeina kultūrinis žurnalas 
Užuovėja.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Leidykla skel

bia paskutinę Lietuvių Eenciklopedijos 
talką nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos metu naujai 
LE užsisakiusieji gaus dovanų knygomis.

Užsisakę LE nuo 1958 m. gruodžio 
15 d. iki 1959 m. vasario 15 d. gaus 
pilną V. Krėvės Raštų rinkinį (6 t.). Ir 
visi tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 
d, gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono Ba
lio Lietuvių Dainos Amerikoje.

Išėjusius LE 15 tomų naujieji prenu
meratoriai gaus išsimokėjimui jų pagei
dautomis sąlygomis, o už naujai išeinan
čius tomus, kurių bus dar 12-13 t., mo
ka už kiekvieną- išeinantį tomą. Vieno 

--- - o * tomo kaina JAV $7.75, visur kitur — 
rijos profesorius, buvęs šv. Ka-18 doleriai.
zimiero kolegijos Romoje pre- Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
- ’ kieno nors asmeninis reikalas, bet visų

lietuvių sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien 
tapęs ir’besąiyginės laisvinimo kovos da
limi. Šiandien jau jokia paslaptis, kad 
pradėjus leisti išsibarsčiusiems pasaulyje 
lietuviams LE, Maskva susirūpino, ją 
puolė ir iškoneveikė, o norėdama nura
minti okupuotą Lietuvą suteikė jai teisę 
išsileisti susovietintą enciklopediją lietu
viškai. Tą pažadą davė vien tik lietu
viams, bet, kaip įprasta, pažadas liko 
pažadu ir Lietuvoje turėjusi pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau numarinta 
Maskvos okupacinėje cenzūroje. Šis 
Maskvos rūpestis ir nuolatinis LE puo
limas rodo, kokį milžiniškai lietuvišką 
darbą šiandien mes išeiviai atliekame. Ir 
tikrai, mes ja galime didžiuotis, nes tik 
vieni lietuviai, išsiblaškę po visą lais
vą pasaulį, leidžia bendrąją enciklope
diją su gausia lituanistika. Kito tokio 
atsitikimo dar nėra pasaulyje. Mes dar
bą- daugiau kaip įpusėjome, tikime ir 
iki galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečiame Tave 
įsijungti į LE prenumeratorių eiles ir tuo 
pačiu būti mūsų pradėtojo darbo dali
ninku. LE leidžiame visi sutelktinėmis 
pastangomis, ją leidžiame visi bendra 
talka. Todėl ir ją baigus, visas mūsų pa
sididžiavimas ir būsimų kartų įvertini
mas priklausys visiems: leidėjams, re-* 
daktoriamS, talkininkams ir prenume
ratoriams. _

Laukiame atsiliepiant.
Lietuviu Enciklopedija 
265 C. Street 
So. Boston 27, Mass.

siulionis ir K. Jankevičius.
Va ario 16 gimnazijos kape-

dr. J. Petraičiui, beveik du mė
nesius ėjo kun. dr. V, Poimans- 
kis. Nuo spalio 23 d. jas perėmė 
kun. dr. J. Navickas, buvęs Aly
taus gimnazijos kapelionas, vė
liau Vilkaviškio kunigų semina-

fektas, o nuo 1950 m. gyvenęs 
Šveicarijoje.

Nauja anglų kalbos mokyto
ja. Po vasaros atostogų Vasario 
16 gimnazijos anglų kalbos mo
kyt. Schtibert pareiškė norą 
dėl persikėlimo į šiaurės Vokie
tiją pasitraukti iš darbo gim
nazijoje. Gimnazijos vadovybė 
pradėjo skubiai ieškoti kito 
anglų kalbos mokytojo. Gim
nazijos džiaugsmui tas neleng
vas klausimas laimingai • išsi- 

■ spjrendė, kai anglų kalbą suti
ko dėstyti Laima Žliobienė, at
vykusi iš JAV Europon pas sa
vo vvrą, studijuojantį medici
ną Heidelberge. L. Žliobienė

Pradžioje pridėta vieno pusią-lyra Lietuvos aviacijos kpt. Le- 
pio įžanga parašyta prof. M. Bir- onaičio duktė, studijavusi tri-pio įžanga parašyta prof. M. Bir
žiškos, su kuriuo keliautojams juose JAV un-tuose ir dvejus 
teko susitikti Los Angeles prieš metus buvusi mokytoja. PLB 
jėdant į laivą ir grįžtant. J Vokietijos Krašto Valdyba, di-

• rektoriui pristačius, L. Žliobie-

oji senelė tOM‘ose pareigose patvir’ia, m iremiinių rkvopera-. v
tyvų Sąjunga, Lietuvių Tremti- Lydėiome velionę į amžinąją j— atsisveikinti plačiųjų laukų užvedamas so as.
nių ' Veterinarijos Gydytojų ‘ poilsio vietą be gėlių ir vainikų.,- tėviškę ir eiti nauju keliu. j15' °rl'os. h^o^ytojos ar. . e- 
Drausija, Lietuviu Tremtiniu ; Nebuvo nei didžios minios, nei i ’šitoji motina išvedė savo vai- ,veikes-.iniciatyva ir mokiniams 
Karo Invalidų Sąjungą, Lietuvių > dreu-iiu atstovių:’- ! kus į šviesą. Vaclovas - Preky- ‘Padedant ttnįmoje^nnnazųos
vaistininkaLfarmącininkai tretti-! Laidoio pabrestą juk moterį. ’co= metitnM rok-toHaoe n.rįsiė-' Par-'° '-tetoie si . c j s P 
tiniai, Lietuviu Geležinkelinin- 
kų Draugija, Lietuvių Šachmati
ninkų Sąjunga Vokietijoje, Lie
tuvių Tremtinių Esperantininkų 
Sąjunga ir kt. ‘

Edv. Šulaitis.

mstūuto rektOviąvs padėjė- 
nepriklaūsiusią' jokiai organiza- > jas, Romanas — mokyto.,as, h er- 

dinandas — kapitonas, Mykolas 
— leitenantas, Jadvyga — bai
gusi gimnaziją ištekėjo už inž. 
Pete'o.TAugustinavičiausf audinių 
fabriko “Mastis” Telšiuose savi-

Cijai — 83 metų ęęhelę.
Betgi!... Prie jds karsto su

drėko vienuolio kunigo akys.

Prisiųsta paminėti
Kazys Pakštas, Earliest Sta

tistics of Nationalities and Reli
gions in the Territories of Old 
Lithuania 1861, Commentationes

Pragiedruliai, Va- Balticae IV-V, 6, Baltisches For-
schungsinstitut, Bonn 1958, 44 
(171-212) psl.

Balys Gražulis, Sudužęs vaiz
das, Nidos Knygų Klubo leidi
nys Nr. 25, 1958, London, 248 
psl. Kaina: nariams minkštais 
viršeliais $1, kietais — $1.50; ne- 
nariams — $1.50 ir $2.

Aidai, 1958 m. lapkričio mė
nuo, Nr. 9 (114), 385-432 psl.

Turinys: L. A.—Jonas XXIII; 
J. Aistis — Ir šviesa ir tiesa; A. 
Pauliukonis — Pas dr. V. Kudir
kos seserį; P. Jonikas — V. Ku
dirka ir lietuvių kalba; A. Mer
kelis .— Kaip V. Kudirka buvo 
suimtas; K. Ostrauskas — Šalt
kalvis; K. Grigaitytės eilėr.; J. 
Girnius — Pasipriešinkime .kul
tūriniam nuosmukiui; S. Sužie
dėlis — Dr. Z. Ivinskis; J. Mi
kuckis — Elegios; J. Maitusas — 
Vikingai, krikščionybė Žemai
čiuose apie 850 ir Kuršas; Ap
žvalgų skyriai.

Ateitis, 1958 m. lapkritis, Nr. 
9, 193-216 psl.

Šiame nr. rašo: I. Banaitytė, 
Alfa Sušinskas, R. Durickaitė, 
kun. St. Raila, N. NaTutė, J. Ka- 
zionis, B. Dabušytė, A. I* Kaz- 
las, V. Valaitis, K. Bradūnas, V. 
Skrupskelytė, A. Alkaitytė, A.

Liulevičius, A. Balčiūnaitė ir kt.
Laiškai lietuviams, 1958, gruo

džio mėn.s vol. IX, Nr. 11, 321- 
352 psl.

Lietuvių Dienos, 1958 m. gruo
dis. Nr. 10 (89), IX metai, 28 psl.

Turinys: Vysk. V. Brizgys — 
Taikos žodis ir turinys; Msgr. K. 
Razminas — Arkiy. J. Skvirec
kas; L Andriekus — eiįėr.; Pa
sikalbėjimas su V. Kudirkos se
serim Emilija; A. Merkelis — 
Lietuvos ketu; Ištrauka iš' P. 
Maldeikio veikalo; A. Gustaitis 
— Pasimatymas su L. Harvey;

• Keliauti į Europą,
• vykstant atostogų į Meksiku,
• Jamaiką arba į Bahamas,
• keliaujant laivu ar lėktuvu -

geriausiai per

Four Seasons Travel
taip pat padeda sutvarkyti dokumen

tus atsikviečiant gimines.
109 BLOOR ST. W., TORONTO 5, ONT. 

Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715
LIETUVIAMS-KLIJENTAMS APTARNAUTI 

LIETUVIŲ KALBA, MŪSŲ ĮSTAIGOJE DIRBA

p. VINCAS BAČtNAS. v 
Jam galima skambinti vakarais tel. LE. 6-4681. 

Sutvarkome viską, kas liečia keliones.

co lir.ti !;clL tū’ s.L.nČici traškių 
daigų. Jau pradėta sodinti vais
medžiai ir uogų krūmai. Norima 
pasodinti keliasdešimt obelų, 
kriaušių, vyšnių bei slyvų ir ke
letą šimtų agrastų bei serbentų 
krūmų. Mokiniai prisideda ener
gingai prie šio sumanymo Įvyk
dymo, kuris gimnazijos parką 
dar labiau pagražins ir su laiku 
suteiks ir ūkinės naudos.

Dėl šiuo metu sunkokos gim
nazijos finansinės padėties, šio 
sumanymo neįmanoma įvykdyti 
iš gimnazijos sąmatos. Pati mo- 
J-yt. dr. Deveikė avansavo rei
kiamų daigų užpirkimą iš savo 
kuklių pajamų, o_ sodininkystės 
Įmonė, kur daigai bei medeliai- 
perkami, sutiko atsilyginimo pa
laukti iki pavasario. PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba padarė žy
gių surasti šiam sumanymui įgy
vendinti reikiamu lėšų pas už
jūrio lietuvius. Visam sumany
mui įgyvendinti reikia apie $150.

Dail. Ad. Galdikas pakviestas 
dalyvauti Corcoran parpdoj, ku
ri ruošiama kas d^ji metai Va
šingtone. Į ją 100 dailininkų pa
kviečia organizatoriai, o kito 100 
kūriniai atrenkami jury komsi- 

■’os. Parodoje dalyvauja tik 200 
dalininkų.

Bibliografinė Tarnyba 1957-58 
m. perdavė į Pasaulio Liet. Ar- 
chvvą 420 knygų ir brošiūrų. 
994 žurnalus ir 2 375 laikraščių 
numerius. Naujas adresas: Lith. 
Bibliogr. Service, 1132 N. Wal
nut St., Danville, Illinois, USA.

Kun. V. Pupinis, SJ, rytų ap
eigų kunigas lietuvis eina dva
sios vado pareigas Romos Rusų 
kolegijoje.

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

LIETUVOJE IŠLEISTA
“Lietuvos TSR istorijos Šalti

niai”. T. 3: “Lietuvos darbo žmo
nių kova dėl tarybų valdžios 
1917-1919 metais”. Vyr. red. J. 
Žiugžda, red. A. Gaigalaitė, K. 
Jablonskis. 326 psl. 1958.

D. Juselevičius: “Petras Cvir
ka— satyrikas”, 294 psl. 1958.

“Patarlės ir priežodžiai”. 479 
psl. 1958 m.

“Mįslės”. Surinko S. Tijūnai
tis. Dail. A. Steponaviičus, 107 
psl. 1958 m.

Ign. Pikturna: “Anapus Balti
jos jūros”. Turisto pastabos iš 
kelionės po Švediją. 115 p. 1958.

• “Klasikų kūriniai chorams”. 
Lietuvių, rusų ir užsienio šalių 
kompozitoriai. 72 psl. 1958 m.

A. Sodeika: “Mano kelias į 
muzikos meną”.

J. I. Kraševskis: “Kunigas”. 
Apysaka iš lietuvių padavimų. 
294 psl. 1958 m.

A. Vienažindys: “Ilgu, ilgu 
man ant svieto”. Poezija.

M. Sluckis: “Milžinai nenorė
jo karalias būti”. 98 psl. 1958. 
(Lietuvių liaudies legendų mo
tyvais parašyta pasaka apie pa
jūrio milžinus Neringą ir Nag
lį). Iliustracijos S. Krasausko.

V.Kubilius: “Mūsų rašytojai”. 
(Kritikos straipsnių rinkinys). 
303 psl. 1958 m.

“Svetimoj padangėj”. Ameri
kos lietuvių poezijos antologija. 
(E. Dagilio, S. Jasilionio, J. Kas- 
kaičio, B. Klimavičiaus, Seno 
Vinco, P. Storpirščio ir L. Vėl- . 
basio kūriniai).

Eninkas prie jos kapo.
Bežilstąs mokytojas pravirko 

i kaip vaikas.
' Ir moteris kūkčiodama 

po prie jos kapo.
J-e visi negiminaičiai.
Jau metams sueinant 

didžiam gedule duktė ir 
ir žentui ji ne uošvė: : 
mūsų motina. Mano didžiausioji ’ na - 
patarėja! . . vo;;

Kasdieniniai žodžiai anūkė- skausmas retkarčiais prasiverž- 
liams — vaikai, kalbėkitės že- davo.. - Skubiai pridengusi akis: 
maitiškai, nes užmiršit savo kal
bą!

Ir dukrai paliktas kraitis: tai 
laikraščių iškarpos — rašytojų, 
kurti ų ... Kai kurie sakiniai 
pabraukti pieštuku — ryškiųjų 
asmenybių mintys, įstrigę jos

suklu-

tebėra 
sūnus, 

numirė i

Ji ne vien savo vaikams dąvė 
mokslą, bet taip pat mūsų tautai 
paaukojo du didvyrius sūnus 
karininkus, žuvusius partizano 
mirtimi. ’

Šitoji našlė — garbinga moti- 
— nekeikė priešų, neaimana- 
tik tylioj širdy susikaupęs

J. B. — Dail. J. Bagdonas; Vei- j širdin."
dai ir vaizdai, Ą1. ^Jin^ela ^^tr Brangino laikraštį ir knyga, 
lauskaitės 50 m. scenos darbo poils!o valanda _ skaitvmas.
sukaktis; J. Surgaila — Vertin-: ištikrųjų, aš ir’ neužtikdavau 
gas senosios kartos palikimas; jOs kitaip, kaip tik su knyga ar 
Ką veikia skaitytojai ir t.t. laikraščiu

Net augštųjų -mokslų moteriš-
Ką veikia skaitytojai ir t.t.

Darbas, 1958 m. Nr. 4, 48 psl.
Rašo: A. Škėma, J. Kaminskas,' kei galėtu pavyzdžiu ji būti: 

A. Rūkas, A. Mekas, A. J. Grei- • kaip mylėti spausdintąjį žodį 
mas, M. Karosas, P. Budrys, A. ■ nenutolti nuo jo ir atrasti skai- 
Griaudys, K. Rimgaila, A. Ran- ’ ' ” 
nit, N. Valaitienė, J. Butkus ir 
kiti.

Knygų lentyna, Nr. 4-8 (95-99), 
balandžio - gruodžio mėn., 1958, 
17-36 psl.

Šv. Pranciškaus varnelis, 1958 
m. lapkritis, Nr. 11, 305-335 psl.

Rinktinė, Nr. 2, Nidos Knygų 
Klubo leidinys, 1958 m., 80 psl. 
Kaina nariams 50 et., nenariams 
75 centai.

Assambly of Captive Euro
pean Nations, III session — Or
ganization, Resolutions, Reports. 
Nov. 1956-September 1958, 1958, 
ACEN Publication No. 22, 128 
puslapiai.

ACEN News, Nos. 42-44, Sept.
-Nov. 1958.

Skautų Aidas, 1958 m. gruo
džio mėn., Nr. 12, 24 psl.

Pelėda, Nr. 4-33, 1958 m., 20 
psl.

tymui laiką.
Yp-.č ji mėgo grožinę literatū

rą. Kasdieniniuose pasikalbėji- 
mųosę^jo? žodžiai krypdavo į 
knygos puslapius ^.. Gera buvo 
klausytis .šitos žemaitės senelės 
žodži- lA M.«■ ■ . •"

— Laikraštis ir knyga — ma
no didžioji draugė. — kartą su
sigraudinusi velionė pasakojosi, 
kaip likusi su mažyčiais penkiais 
vaikais ... Kiekvienos.našlės ke
lias — ašaros. Ūkiniams reika
lams reikėjo vyro rankos, vai
kams ir jai globėjo. Knygose at
rado pagrindinę išeitį — ne pa
tėvį parvesti į ūkį vaikams, bet 
vaikus išvesti į šviesą.

Ir nutarė jauno j našlė sava
noriškai išsitremti iš savo gim
tinės: pardavė žemę - dvarelį, iš
sikėlė į miestą prie mokyklų ir 
gimnazijos.

Turbūt, sunkiausioji valanda 
su būriu vaikųjaunai n^įlet

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery rūbą 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643 ,

— Ačiū Dievui, kad didvyriais 
mirė, savo žemelėj, Lietuvoj...

Ir pustekinė virtuvėn .,. grįž
ta su vaišėmis.

Tai buvo labai nuoširdi ir vai
singa senelė. Tipinga žemaitė. 
Jausdavo laimę priimti svečią, 
pavadinti. Taip jau nuo amžių 
priimta buvo žemaičiuos- — sve
čias į namus -— Dievas į namus!

Pusantrų metų sunkioj ligoj 
rūpestingai dukters Jadvygos ir 
žerto Petro Augustinavičių slau 
gvtoji a.a. Gabrielė Gedvilienė 
mirė 1957 m. gruodžio 29 dieną, 
sekmadienį 1 vai. Toronte.

V. R. Krallkauskienė

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) -— Pirmą 
korta mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę 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- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

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

Dabar ši nouja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

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

Aborts

•tWevts F»re

Eiias ROGERS
COMFAMV

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdzon 1-2221 
Patikimos iildymo patarnavimas per 90 metą.

pa»zassm24 va|B atidaryta vaistinė 
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
i • Voitsoi pagol receptus poruočiami ir pateikiamu

2753 DUNDAS ST. Wl — 2 BLOKAI j RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELE Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus j namus betkuriuo metu dieną ar naktį. Receptai išpildami visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bandažų, kelių, są
narių -ir sutvirtinimai, vitaminai* kūdikių rekmanys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstyklės, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus į Europa. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minu, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syrupą nuo kosulio ir t.t. 
Greitai išpildome užsakymus ir paštu į provinciją. Turime visus tarptauti
nius vaistus
RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271

• Veistai yra mūsą biznis — mūsą vienintelis biznis. •
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Mann & Martel ltd
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

K Ei M Km I WK3 
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

Perkant ar paduodant 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 

tįmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
-Arti susisiekimo.
; Bloor - Lansdowae 1
.$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
'pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
nyksta į Angliją. Geri morgičiai.
* Geležies dirbtuvė
.$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
?kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma ,kQ*“ 

»na $20.000. Viena skola balansui.
St. Cloir • Oakwood 

$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
'augštus, gražaus mūro namas su dvi- 
tgubu garažu, vandeniu alyva opšildo- 
>mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
•bcldų įeina į pirkimo kainą.
* Eglinton - Avenue Rd.
«$6.000 įmokėti, 6 kamb. 'atskiras 
•gražaus mūro namas su garažu, van- 
‘ deniu alyva šildomas, vieno skola ba
lansui. Kvadratinis pianas.

Jane - Annette 
»$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
•mūrinis namas, alyva apšildomas, 
’modemiška virtuvė, gražus kiemas, 
.garažas.

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

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

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 modemiškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.
- St. Clair - Oakwood

Tripleksas, 1 metų senumo, viso 
14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mos. Geros pajamos. Butas savinin- 
čui už mėnesio laiko.

Eglinton - Keele 
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pifnai išnuomotas, geros pa- 
jornos, arti susisiekimo ir krautuvių.' 
3iina kaiąa $56.000.

* B. SAKALAS
* SAKALAUSKAS

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

Roncesvalles - Indian Rd.
5 butą - Pajamos $328 mėnesiui 

$10.000 įmokėti, mūrinis, 16 kamba- Į 
rių, atskiras, garažas, labai didelis I 
kiemas, 5 virtuvės, 4 vonios, vande- I 
niu alyva Šildomds. Dideli, gražūs I 
kambariai. Puikus investavimas ir ge- I 
ras gyvenimas sau.

Swansea I
$2.900 įmokėti, 5 kambariai, gara- I 
žas, privatus įvažiavimas, alyva ap- I 
šildomas. Kaina tik $10.900..

Annette • Runnymede 
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, mOši- I 
nai’ pastatyti vieta, alyva šildomas, I 
geros kiemas. Kaina $12.900.

Dovercourt Rd. - Queen . I 
$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba- I 
riai, vieta garažui, 2 moderniškos I 
virtuvės, naujai atremontuotas, nau- I 
ja apšildymo sistema. Kaina $13.500. I

Bloor - Indian Rd. Į
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba- i 
riai, 2 moderniškos virtuvės, alyva I m a, sistema ir kitokios informa- 
šildomas, 1 atvira skola 10 metų. I; cijos dalyviams bus suteiktos 
Kaino $14.500. | i šeštadienio rytą paaiškėjus da-

Bloor - Havelock
$5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, geram sto
vyje, arti parko ir Bloor. Savininkas 
išvažiuoja į Ameriką. Kaina $16.900.

- Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 10 kamba-. 
rių, 3 virtuvės, 3 vonios, įvažiavi- I j 
mos. Pajamų namas. Kaina $17.500.

Annette - Roncesvalles
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, šoninis įva- I 
žiavimas, naujas tinkas bei dekoravi- ■! 
mas, geri morgičiai.

High Park Ave. - Glenlake 
$4.000, įmokėti, mūriiris, 8 kamba
riai, 1 atvira skola 10 metu. Kaina 
$17.900.

Swansea

laiške iškeltų įvykių, nors jo pa
vardės, jam pačiam prašant, lei
dinyje nėra paskelbta ir dabar 
taip pat ji negali būti minima.

Aš noriu tikėti, jog to straips
nio autoriaus' rankraštyje kelių 
pavardžių .praleidimas buvo pa
darytas iš paprasto skubotumo, 
ar, galimas daiktas, jos buvo 
praleistos raidžių rinkėjo ir ko
rektoriaus. Tokios klaidos, nors 
ir kaip jos būtų nemalonios 
spaudoje, galima sakyti, yra ne
išvengiamos ir jos pasitaiko net 
leidiniuose, kurie turi didelius 
darbininkų būrius. Mes gi savo 
talkininkų gausumu pasigirti 
negalime.

Dėkojant autoriui už pastebė
tų netikslumų iškėlimą, kas, tū

g 899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381 * Į
Ž, Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik || 
1| kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. ..._______ S
B ’ Tvarkome visus morgičių reikalus. , V

SPORTAS?
KREPŠINIO PIRMENYBĖS į nę pralaimėjo 32:19. Vyrains taš-
Kaip jau anksčiau buvo skelb-; kus pelnė: Roberts 3, Halyk 6, 

ta IV-osios KL.K pirmenybės j Biliūnas 8, Stankevičius 2, Žilio- 
įvyks sausio mėn. 3-4 d. Prisikė- nis 2, Stanaitis 2, Trumpickas 3, 
limo par. salėj. Pirmenybės pra- Petrušaitis 5. Moterų komandai: 
sidės šeštadienį 11 vai. ir bus su- Virbickaitė 2, Miniotaitė 2, Sta- 
žaistos visos rungtynės iki baig- [naitytė 1, Bakaitytė 3, Meškaus- 
minių žaidimų. Sekmadienį nuo • kaitė, Petrušaitytė 2, Prunskytė 
1.30 vai. p.p. toje pačioje salėje .9.
ki.=. toTiomi crmniii haisr- — Westinghouse moterų krep- riu pasakyti, manęs neužgavo,

šinio komandai neatvykus rung- [ norėčiau prašyti, jog ir kiti 
tynėms, jos užskaitytos lietuvai- [ sporto bičiuliai pataisytų gaįi- 
čių naudai. - mas klaidas. Tokių būdu, atei-

bus tęsiami abiejų grupių baig
miniai žaidimai. Dalyvių regist
racija ir burtų traukimai bus at
likti Prisikėlimo par. kavinėje 
iki šeštadienio 11 vai. Pirmeny
bėse dalyvaus, pagal oficialius 
pranešimus, vyrų grupėje: Ha
miltono Kovas, Rochesterio Sa
kalas, ‘Toronto Aušra ir Vytis; 
moterų grupėje: Hamiltono Ko
vas, Toronto Aušra ir Vytis. 
Montrealio Tauras yra pareiškęs 
norą dalyvauti pirmenybėse 
abiejose grupėse, tačiau dar lau
kiama oficialaus praneišmo.

Tikslesnė pirmenybių progra-

lyvių skaičiui.
Pirmenybių rengėjas LSK Vy

tis visiems dalyviams linki sek- 
i mes ir nuoširdaus bendradarbia- 
I vimo.
I Šeštadienio vakare Prisikėli- 
[mo p. salėje įvyks bendras visų 

«l dalyvių ir svečių pasilinksmini- 
|Į mas, kuris prasidės 8 vai.

LSK Vytis-

VYČIO ŽINIOS
L “Vytiečių Dienos” vėl pasiro- 
I i dė. Po ilgokų redaktoriaus atos- 
I j togų klubo biuletenis Nr. 7 iš- 
I j ėjo net 3 puslapių. Biuleteny tel-
I i pa sporto apžvalga, apimanti klu
II bo veiklą nuo vasaros, ir šiaip

1959. I. 2. Nr. 1 (469)

įeiMMraBiaMB

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

čių naudai. jmas klaidas. Tokių būdu, afei-
— Į Kanados lietuvių krepši- tyje rašant apie panašius įvy- 

nio pirmenybes Toronte sausio kius, būtų galima prieš akis tu- 
3-4 d.d. išvykstame nuo AV pa- rėti jau patikrintą medžiagą, 
rapijos bažnyčios, p leu^ 
mašinomis, šeštadeinio ” 
Tikslus laikas bus praneštas tre
niruočių metu.

— Didelės išlaidos klubui su
sidaro už mokamas saleą; treni
ruotėms, dalyvavimą abiejų, ko
mandų Hamiltoną m. krepšinio

mis dėl kurios nekiltų jokių nesusi- 
ytą.’ -pratimų Edv. ‘Šulaitis.

Klaipėdos Žalgirio stadione 
vyko futbolo rungtynės tarp lai
vų remonto komandos ip mėsos 
kombinato. Pastarieji buvo ge

pirmenybėse. Šiuo metu kąsoje resni ir dažnai grasindavo prie- 
yra palikę tik apie šimtas dol.; šininko vartams. Tas labai ne- 
Atsižvelgiant į sunkią -finansi- patiko žiūrovui Sisojevui, kuris 
nę padėtį, valdybą nusprendė pradžioje sušukęs rusiškai ”tei- 
1959 m. surengti šešis parengi- sėją į muilą!” — vėliau įvykdė 
mus. Visi pasilinksminimai tai ir veiksmais, čiupęs mėsos 
ivyks reprezentaciniame Hamil- [ kombinato futbolininką ir pra- 
tono Royal Connaught viešbuty- 
je. Salės jau yra gautos.

— Vietos angliškoji spauda, 
sporto skyriuje, atžymi Kovo 
krepšininkų rungtynes. Jie spau
doje rašomi Lithuanians vardu.

MAŽAS PAAIŠKINIMAS
“Tėviškės Žiburių” Nr. 48 til

po J. Paransevičiaus man skir
tas atviras laiškas, dėl kurio 
noriu padaryti, šias pastabas bei 
paaiškinimus.

Visų pirma, noriu padėkoti 
v _ .laiško autoriui už šiltą mano

$5.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba-1 • daug žinių apie vytiečius. darbo (‘ Lietuviškojo krepšinio” 
išleidimo) Įvertinimą. Toks gra
žus atsiliepimas, reikia pasaky-

riai, atskiras, 1 atvira skola 10 me
tų, tuoj pat galima užimti.

Parkdole
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 1 1 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

T. STANULIS
li 59 STzCLAlR AVĖ.

-T. - *r -» -< -
LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

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

t Joseph A. PETERS Ltd.
REALTOR S 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
? College - Bloor
$2.000 įmokėti, 9 didelių 'kamborių, 
atskiras names, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.
* Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas. Privatus 
Įvažiavimas. Lobai arti susisiekimo ir 
įpsioirkimo.

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

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

$6.000 įmokėti, 10 grožių kambo
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviros mr jičius.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. ’ Garažas.

v
St. Cloir - Oakwood

$5.000 įmokėti, labai gražus 7 •kam
barių atskiros namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviros morgi- 
čius 10 metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

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

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

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
5ėv. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
• t A. MIČIŪNAS?

Ken WILES Ltd.
<. ■ REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241

3^ DIDŽIAUSIAS namų-biznių pasirinkimas visame Met-
•jį ropolitan Toronte. Ši firma turi 18 įstaigų, kur dirba 

400 pardavėjų ir kas mėnesį parduoda virš 500 namų. 
Jeigu Jūs norite pirkti, ar skubiai parduoti namą, mes 
garantuojam sąžiningą, greitą ir nuoširdų patarna- . 
virną. <

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui 
S. JOKŪBAITIS

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

dėjęs jį mušti. Iškviesta milici
ja “narsų” ruselį nuvežė į da
boklę, o teismas dar nubaudė 8 
oarom arešto. Pasirodo, kad jis 
yra LRI klubo futbolo koman
dos kapitonas, taipgi priedo’ dar 
tapo diskvalifikuotas vieneriams 
metams iš visų rungtynių.

Wicdermere Ave. - High Pork 
$1.900 įmokėti, 8 kornb, atskir. mū
rinis nemos, mod. virtuvė, alyva sū
domas, garažas, jlgos išsimokėjimo 
sąlygos.

Runnymede - Annette 
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, kvadratinis planas, mod. virtu
vė, alyva šildomas, garažas.

Windermere Ave. - Swansea 
$3.000 įmokėti, 7 koinb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, mod. 
virtuvė, vand. alyva šildomas, garež.

Runnymede - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kemb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, mod. 
virtuvė. Alyva šildomas, gardžias, na
mas be skalu. . -

St?Cloir - Bathurst St.
$6.000 įmokė?!, TO' k’ėmb. otsk. mū
rinis namas, 3 vonios, kvadratinis 
planas, vand. alyva • Šildomas, gara
žas su privačiu įvažiavimu. Ilgos išsi
mokė j: mo sąlygos, v . u

Windermere Avq? - Blcor 
$5.000 įmokėti^ 7 kamb. atskir, mū
rinis namas, mod., virtuve, nąuiąs 
vos šildymas,, kvadratinis planas, ga
ražas, namas be skolų.

P. KER
TEL. DARBb LE! 2^4404

Glencknan Avc. - Annette 
$6.500 įmokėti, 11 kamb. otsk. my
linis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, namas be sko
lų, viena skola likučiui, lobai geras 
išnuomavimui.

Indian Rd.
$7.000 įmokėti, 1 1 kemb. atsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuves, vand. 
alyva Šildomas, garažas.

High Park - Ron ces va Iles 
$8.000 įmokėtų 9 kamb. atskir. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės. Kvadra
tinis planas, vand. alyva šildomas, 
dvigubas garažas.

* St. Clair - Spadina 
$10.000 įmokėti, 12 kamb. atsk. mū
rinis. romas, 4 vonios, vand. alyva 
š Idomas, centrinis planas, gražus kie
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Puikus namas.

Porkside Dr. - Bloor ' 
$10.000 įmokėti, 15 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 3 atskiri- butai, 3 vo
nios, 3 virtuvės, vand. alyva šildomas, 
dvigubas garažas, $320 nuomos, mėn.

Blpor - High Park __ 
$10-12.000 įmokėti, 11 kamb. du
pleksas, atskiras mūrinis, 2 mod. vir
tuvės, 2 vonios; vand. alyva šildomas, 
dvigubas garažas, namas be skolų, 
viena skola likučiui.

Fort William, Ont.
Visų lietuvių bendra vakarie-; 

nė - pobūvis ruošiamas sausio 3 j 
d. 7.30 vai. vak. Artona salėj i 
Simpson Sa. Maloniai kviečiame j 
visus dalyvauti. ApyL v-ba. I

NAMŲ LE. 5-1584

I
 Krepšinio pirmenybėse vytie- 
čiai dalyvaus abiejose grupėse—_ ______
vyrų ir moterų. Reikia tikėtis, ti, dalinai “atlygina” materiali- 
kad moterys šį kartą tikrai tapsinįus nuostolius, surištus su šiuo 
nugalėtojomis. Vyrus atstovaus į jarbu. 
veteranai, phpildyti kaikuriaisj Dėl pastebėtų kelių klaidų no- 

miešto pirmenybių rungtynes [ blogos valios dėka (aš sunkiai, Pradžia lygiai 12 vai.

I sausio 6 d. Bloor Coll. 7.30 v.v. [ Paransevičiaus minimas straips-[ atsilankyti į 

nės prieš aušrietes nepavyko' ta- ’ ties, bet žmogaus, kuris tuo me-[apie PLB Seimą Niujorke, 
i'čiau jos įgavo reikiamo patyri- [ įU bene arčiausiai stovėjo prie ' Apyl. valdyba*
mo ir. atrodo, sekantį kartą tik-i - .

|rai laimės. Skaudžiai pralaimė- b y >s ■ m ga a a
Įjušioš pirmą puslaikį 19:3, persi-i ItžiBOb
grupavusios nors ir menka pa-į a,. . - . . . . , . ne
sėkmė 5:4 laimėjo antrą pušiai- Visuotinas metinis susir i- j N- 
ki. Bendra pasekmė 23:8. Žaidė: mas. Gruodžio 7 d., tuojau po i- 
Kilotaitvtė 4, KinČiūtė 1, Pace- i pamaldų, lietuvių parapijos sa-;_° . • +- om i

! Ru—- ;le]e ^ sušauktas apyl.
. -. . .. ims susinnKimas. ousirmKimą ,e lieka grvnais pinigais So7,71

Ontario Interrelate klasė^No ‘atidarė v-bos pirm’ Pr' Ma^uli°-[ir plius $100 skirtų knygynui j 
ma^komanSupST žaidė’ Vė- nis’ kuris pateikė dienotvarkę ir steigti. Naujai v-bai kasoje lieka 
maus komandai 4^.41. žaidė. e . pasiūlė išsirinkti darbo prezi- i $157,71. Tenka pažymėti, kad nė [

. į vienais- metais nėra buvę tiek j 
Eug. Kalasauskas, o sekretoriau-[surinkta solid, mokesčio,- kiek.

» • v • V ’ 'XT* __  — -a f w . . . . 1 T 'T'S ,

Susirinkimas dienotvarkę pri-Į mereckui. Be to, šiais metais pa
ima be pataisų. 'siustas atitinkamas procentas ir [

Pereitų metų visuotinio susi-[Kr. Valdybai. ’ ' !
rinkimo protokolą perskaito bu- Dienos pirm, dėkoja ižd. J. De- . 
vusi pirm. Bronė Bujokienė. mereckui už išsamų pranešimą ! 
Protokolas labai trumpas, mažai Į ir pažymi, kad šiais metais, v-ba [ 
kas užprotokoluota iš pereitų i bus padariusi didžiausią apyvar-!

! __^4-. - _a Ir ■» zs /-J I t 4- i — zvntm A t t rfi 11 <-••» «-» 4 I rs

tvarkęs, iškeltų klausimų svars- į kaip iki šiol buvusios kitos v-bos. i
— Revizijos k-jos pranešimą da-[

OAKVILLE, Ont.
KLB Oakvilles apyl. valdyba 

[1959 m. sausio mėn. 11 d. šau- 
___ x 'kia visuotinį lietuvių susirinki- 

I jaunesniais žaidėjais. Pirmąsias f riū pasakyti, jog jos Įsivėlė ne mą 299 Watson Avė., Oakville.
.___ '____ __________ . . - . . X w 1 • . ' 1-x 1 1

žaidžia Vytis II prieš St. Helens [ Įsivaizduoju kitokį atvejį). J ! Labai prašome visus lietuvius 
sausio 6 d. Bloor Coll. 7.30 v.v. į Paransevičiaus minimas straips-- atsilankyti į susirinkimą. Ta 
Jaunutėms atsigriebimo rungty-“]-nfs"b'uvo rašytas“ ne mano pa-■ proga ■ bus įdomus, pranešimas

Real Estate and Business Broker
ž077 prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME IMOKĖJ1MUI PINIGUS.

Runnymede - Annette

$2.500 įmokėti, geru plytų, ctskirosJ
< .
Prašo S : 3.900.’

College - Gfadst°P^ 
* $5.000 įmokėti, komį.;- vandeniu 

----x ' Olyva š.idomds, 2 garažai, gera pre- 
alyva šildomas, garažas, -r-e mo.-gičiu. ; vict0/ ^,05 pajarftos-. Kaina

Apyl. valdyba,

Lietuvai” skirti nors po $5.: 
Matulionis padvigubina ir 
būdu minėtiems laikraš-

Ivvvtė 14Urbonaitė Kasneravi-; pasluie lssirinKU ^13/,/i. lenKa pazymeu, xaa ne .
čiūtė O Žėkaitė 8 Biskevič'ėnė diumą‘ Dienos pirm' išrenkamas [ vienais- metais nėra buvę tiek ; 
=; f Savaitė Rnonk s TCrianmū-' Eug- Kalasauskas, o sekretoriau-.surinkta solid, mokesčio,, kiek;

... c * * o iti pakviečiamas J. Vidžiūnas, 'siais metais tvarkant izda J. De-,naite b. A. S. . ___ j-___ _____l-.j____________________ *1^2__________________________ ~~ *

AUŠROS ŽINIOS
Naujų Metų proga Aušros val

dyba sveikina visus narius, rė
mėjus ir visą' lietuviškąją visuo
menę ir linki daug laimės ir sėk
mės 1959 metais. . - . . , . ,. , - , . . ,

Aušros krepšininkai praėjusi l metU metinio susirinkimo dieno- ; tą ir gavusi daugiausiai pelno, [ 
šeštadienį sužaidė draugiškas tvarkęs, iškeltų klausimų svars- j kaip iki šiol buvusios kitos v-bos. i 
rungtynes su Hamiltono Mari- tymo bei diskusijų. Toliau pa- [ --------j _ . . .

’-r-...-.- __.-_-_v._i, 69.57. aiški, kad pereitų metų protoko- ‘ ro Ev. Fedęravičius. Jis paaiski- į
Z,aiae: j. juaurniavicius 23, o' lų knygos valdyba nėra gavusi, [na, kad patikrinus B-nės kasos , 
Kulys 11, T. Diatchenko 12, R. Ji pasirodo yra kažkaip Wingusi. [knygas, taip pat Tautos. Fondo ir: 
Strimaitis 3, R. Gudas 6, D. Venc ! V-bos pirm. TL. . 1TT ----- «

kus, E. Visockis 14, V. Butkevi- padaro bendrą 1958 m. veikimo 
čius. Marines revanšinėm rung- apžvalgą. Išvardina suruoštas 
tvnėm atvyks į Torontą sausio gegužines, minęjimus ir kitas 
25 dieną. * B-nės rengtas pramogas^rBaig-

Draugiškose rungtynėse Auš- [ damas pareiškė y-bos atsistaty- 
ros mergaitės nugalėjo Vyčio : dinimą, kurios vietoje, šiandien, 
mergaites 23:8. Žaidė: R. Gata- j turės būti išrinkta naujau Be to, 
veckaitė 20, J. Gataveckaitė 5, pažymėjo, kad esąs pavargęs-ir-

nes. Laimėjo aušriečiai ‘ 
Žaidė: J. Laurinavičius 23, O lų knygos valdyba nėra gavusi. [ na, kad patikrinus B-nės kasos, 

--- j, o—.! .....j e,™, -— ---- - —   - j 
V-bos pirm. Pr. Matulionis > Vasari o 16 gimn. būrelio atskai-i 

Į tomybės rastos tvarkoje. Įdomu [ 
kodėl netikrinta Šalpos Fondo [ 

' kasa, kurioje rodos irgi yra dalis 
pinigų ? ?'-------------------- k-

Vasario 16 gimn. būrelio vado- j 
vas Tadas Lukoševičius - Lukas,1 
kuris būreliui vadovauja nuo 

____ ______  ~ - - - - Pat įsisteigimo dienos paaiški- 
a" Saniionvtė 2 A Grigaitė m’ šiais metais nebekandida-L-»a: 1958 nv iš būrelio surinkęs 

’ J________________________________ ' $232. Iš 1957 m. dar buvusi lie-'
kana $10,84, susirašinėjimui iš
leista 74 et. Pinigai persiųsti Va-

apžvalgą. Išvardina suruoštas

B-nės rengtas pramogas  ̂«“Baįg-

Queen * Greenwood

$1.000 įmokėti, 7 kdmb., 3 butai, 2 
virt., alyva Šildomas, naujai išdažy
tas, rūsyje galima įręrgti butą, prie
šaky pastatyti krautuvę, didelis kie
mas, 1 morgičius. Kaina $ 13.0.00,.

,Fari»a 35 anylios Jtuo Toronto <<»- 
$8.000 įmokėti,. 100 akrų geros že
mės, geri trobėsięi, sodas ir upė. Pra
šo $24.000.

Westminster - Roncesvalles

$8.0C0 įmokėti, 10 kamb.; 3 virtuv., 
kryžminis planas, gerų plytų, atski
ras, vandeniu alyva šildomas; gara
žas, geras names.

A. BSiudžius P. Bndreika
LE. 5-4229

Kcbihos - Restoranas, - Salė 
$10.003 cr mažiau įmokėti, 8 kabi
nos, modemus restoranas su 150 vie
tų ir sale, baras. 11 atskirų kamb. 
nakvynėms; 4 komo, būtas, apje 10 

: ekrų sklypas, 300 pėc’ų prie Simcoe 
ežero, skubiai perduodama delligos. 
Prašoma kaina S55.000.

WA. 1-7672

F, Jonynas
EM. 4-9641

RO. 9-9488

V. Morkas ■
BE. 3-8162

LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMĖSI Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

105 akrų farma, arti kelio 400 ir Holąnd Marsh kanalo. Pastatai 
labai geram stovyje, su visais patogumais^35 minutės į Toron
tą, $9.500 įmokėti. Šią nuosavybę Jūs turite būtinai pamatyti. 
Skambinti S. Dargini.

$1.80!) įmokėti^-6 kamb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, šildomas. Lake Simcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tinka vyresnio amžiaus porai. Skambinti S. Dargini.

$800 įmokėti, atskiras namas, Eglinton - Mount Pleasant rajone, 
lengvos mokėjimo sąlygos.’ Skambinti B. Sergaučiui.

$31.000, naujas mūro pastatas su 3 butais ir krautuve, labai ge
ra investacija. Skambinti J. Bcržinskui.Dunderaitė, E. Juozaitytė ir I. tuos. ... .

Toliau pranešimą daro v-bos 
ižd. J. Demereckas. Jis praneša, 
kad 1958 m. iš įvairių pramogų > sario 16 gimnazijai Vokietijoje, vienų metų pabaigoje, reikalau- t 
bei solidarumo mokesčio gauta, Kasoje leka $1.20. tų iš savo skyrių metinės apy-; ji

Kaikas iš publikos mėgino kri- • skaitos, tada panašūs dalykai ne- Kas.
■ikartotų. Į

Večkeraitė.
“Namų lygos” rungtynėse Auš 

ra Juvl. pratęsime nugalėjo Auš
rą Midget-49:41.

Šią savaitę treniruotės vyks 
antradienį ir penktadienį sekan
čia tvarka: 10 vai. ryte — jaunu
čiams iki 14 metų amž., 12 vai. — 
jaunučiams ir jauniams. 4 vai.— 
mergaitėms bendra ir 6 vai. — 
mergaičių rinktinei, 8 vai. vak. 
— vyrams.

Kanados Apygardos Vyrų ir 
moterų krepšinio tprnyre, vyks
tančiame šį savaitgalį, linkime 
mūsų šauniesiems krepšinin- 
kams-ėms apginti Kanados lie
tuvių krepšinio meisterystes.

KOVO ŽINIOS
— Dvejos pirmenybių rungty-' 

nės sužaistos pereitą savaitę. 
Vyrų krepšinio komanda pralai
mėjo pirmaujančiam New West
minster klubui 31:65, o moterys, 
kaip paprastai, pirmą puslaikį 
užbaigė savo naudai (12:10), ta
čiau rungtynes prieš fiziniai stip!

i: agr. J. Malinauskas, Br. Bu
tų iš savo skyrių metinės apy- jokienė ir Eugenijus Kalasaus-

Į Po v-bos rinkimų darė prane-
grynais pinigais $814,28. Išlaidų Kaikas iš publikos mėgino kri- skaitos, tada panašūs dalykai ne- Kas. ' . .
padaryta $656,57. Viena geguži- tikuoti būrelio vedamą susiraši-! sikartotų. Į Po v-bos rinkimų darė prane-
nė buvusi surengta grynai PL nėjimo tvarką, bet jam pasiūlo-j Toliau seka v-bos rinkimai. Šimą Kultūros Fondo įgal. Ev.

J B-nės Seimo reikalams. Is josima perimti būrelį ir vadovauti Įstatoma eilė kandidatų. Bal- Federavičius.
j gauta gryno pelno $35 su seimo i pačiam, nes atrodo, kad niekas sams skaičiuoti pakviečiami:; Klausimuose ir sutnanymuose 
Jaukų lapų Nr. 220 surinkta au-Skitas tame darbe geresnio paty-iagr. J. MalinaUška^, Vera Za- Pr. Matulionis atsakė į V. Januš

kų $19. Viso seimui į Niujorką rimo neturi kaip T. Lukoševičius vadskienė ir G. Galminienė. Iš kas klausimą, dėl iškeltos bylos
pasiųsta $54. Be to, jis pats, dar -Lukas. [eilės kandidatų daugiausiai bal-.ir atstovų rinkimo į PL B-nės

Tautos Fondo įgaliotinis Me- sų gavo: Mečislpvas Šarauskas. Seimą.. , •
čislovas Šarauskas praneša, kad Mj’kolas Januška? K. Strikaitisi KLB-nės Winnipėgo apyl-vak 
Tajutoš Fondo atstovybė 1958 m. j ir J. Demereckas po vienodai, Į dyba dėkoja visiems lietuviams, 
yra surinkusi $155. Atskaičius Marija Januškiėnė. Tadas Luko-! kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
išlaidas už salę, TF Atstovybei .ševičius - Lukas. Antanas Genys prisidėjo prie B-nės veikimo. 
Kanadoje pasiųsta $130. Vincas ir t.t. Valdyba I§59 m. pareigo-[Ji vertiną kiekvieno, kad ir men 
Januška siūlo išsiaiškinti iš se-'mis pasiskirstė: pirm. Mykolas; kiausią auką, nes v-bos darbas

išplatinęs Seimo ženklitikų už 
$65. Tuo būdų Seimui HrWinni- 
pego persiųsta $119,.

Baigiantis kadencijai v-ba pa
dariusį tposėdį • in pelną, paskirstė 
šitaip: lietuvių šeštadieninei mo
kyklai $50, solidarumo mokesčio oiuiv «»> uiu j.iTnv.ao —• -—■™
procentas Kr, Valdybai už 1958 niau esančius trūkumus Tautos Januška (senųjų ateivių), vice-[yra mūsų visų darbas. Kad vi
nį. $60. Lietuvių B-nės Wtonipe- Fondo skyriuje. Jis girdėjęs, kad pirm. Marija Januškienė, kartu :suomerė padėjo, tad ir mūsų vi
go apyl. knygynui steigti $100. tokių esą. Pasirodo, yra neaišku- ir šalpos Fondo pirm., sker. Kos- su suaukotos aukos nenuėjo nie- 
Kadangi Kultūros Fondo igal.imu-dėl TF pasų bei ženkliukų, tas Strimaitis, ižd ir parengimų kais. Reikia tikėtis, kad į Nau- 
Ev. Federavičius šią sumą atsi- išviso sumoje $67,75. Tuo reika-.komiteto pirm. Juozas Demerec- ;us Metus įkopiant ateis dames- 
sakė priimti, pinigai $100 palie- lu yra Tautos Fondo Atstovybės [ kas, Mečislovas- šarauskas — nis susiklausymas ir vėl visi el- 
kami B-nės kasoje, kol bus pa-• užklausimo raštas Nr. 391, 1957 Ts u tos Fondo atstovas. sime prie darbo, o dabar atėjo
skirtas asmuo tam reikalui tv8r- 'm. kovo 23 d. Jis dar tebėra aiš-1 Kandidatais liko: Tadas Luko- Nauji Metai, tegu mūsų širdyse 

_____ __ r [kyti. Be to, K. Strikaitis pasiūlė [kinimo stadijoje. Būtų gera, kad [ševičius - Lukas tr Antanas Ge- auga naujos gėlės — nauji lapai.
rią Hagersville miestelio rinkti-i laikraščiams “T. Žiburiams” ir'TF Atstovybė Kanadoje, kiek-,nys. Į revizijos komisiją išrink- K. Strikaitis. t iK. Strikairis. t
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REAL ESTATE 

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
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TAMSA — PĖSČIŲJŲ I 
i NELAIME
HC8c) Gyvename tamsiausią 
tąetų laikotarpį, kai sutemsta 
dar negrįžus iš darbo. Tiek pa
lyginamai šviesiose miestų gat
vėse, tiek tamsiuose kaimų ke
liuose pėsčiasis neprivalo pasi-j -n • it^ k DieVas 7“
tikėti, kad vairuotojas jį matys. nenkias nirmas die- tas 1 ^^baus boks ą apzvelg-
* Deja, žmonių žiemos drabužiai a h^t^a^sutvėrė^ šešta die MaskvS- Nasser, apsižvalgęs 
na o kai jie būna tam- „"“’u^in’o “ PaSi’U1*3 1 ^“i

Tikybos pamokoj
Kapelionas paklausė rųokinu- 

ką apie sutvėrimą pasaulio, Mo-

Panašu,, bet ne taip
Nasser laike savo vizito Mas

kvoje, buvo Chruščiovo pakvies-

t*-
Siame fone tikrai nevisad gerai 
platvti. Tą gali pasakyti kiekvie- -y

tarė: - ■
— Mano tautos žmonės mels-1

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA >7 
Tel. LE.1-5688

PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS. >\ { 
" yto iki 7 va£ vąkąro, 

žtanngąi.“ .1.. : ' -hlUH) .
m.......... ..  III u

866 Dundas St. W
- Valome, dažome, įaudžiarne_ir taisome^

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. 
Darbas atliekamas greitai ir »

Sav. V. BLOC KIS ,

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

Į212 DUNDAS ST. W TORONTO ’ TEL. LE. 2-9547 
čio p«t qdhmw v*' ktiv^tm motorus bei įvairius met* lokljnius feirtlhW

................................ .............. . '■ ■bujeiit. ■

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vaį. vėk,

RO. 6-9367 - V. Semaška *

ųgs vairuotojas. Dėl to patartina Si’ Ž^^ka^hono’ ?a™iesi atsig.ręžia.l r3rtUS’ Ta3P 
^akti einant turėti ką nors baį- n^dama pagelbėti mokiniui, ^n^TMohomeU“““ 
10 ar Šviesaus. Bet ir tuo atve- L.nH Seštjl D-evas sutvėrė Panašą Mohometą. __
j aktį einant turėti ką nors baį-

'u eidami .visad galvokite, kad 
Vairuotojas jūsų nemato.

Bur UngtiHia*.

kad šeštą dieną Dievas sutvėrė į 
žmogų, ranka parodė į save ir i 
paskui abiem rankom save api
brėžė nuo galvos iki kelių.

Mokinys žvilgterėjęs į moky
toją ir pakėlęs akis augštyn at
sakė:

— Šeštą dieną Dievas sutvė- 
- rė panelę mokytoją.

> BurlingtfMias. — Per lapkričio 
10 d. atidarytą iškeltą į kėlią iki 
gruodžio Į0 d- pervažįgvo 321.000 
automobilių. Bet jų tarpe sunk- 
yežlmių buvo vos 12.200.

< Vietoj stovėdami traukiamės atgal

jie visuomet prisimena savo

—Pas mus irgi, beveik tas 
pats, — pastebėjo Chruščiovas. 
— Aš įsakau savo pavaldiniams 
nesigręžti į vakarus, bet atsi
gręžti į rytus. Taip jie visuo
met prisimena Sibirą...

Matematika ir laimė
Kiamietė ispanė atėjo į mies

tą ir pasileido per loterijos bilie
tų agentūras ieškodama bilieto 
Nr. 4724. Pagaliau jai pasisekė

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr. E. Znbrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas 2-41 OS .
Priėmimo valandos: *

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

Dr. N. Novošlckis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

AKIŲ SPECIALISTAM

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems aklų defek 
*tnriQ akių nervus, ka^e daf 

nei sukelia gn?vos skaudėllmg ir AAT 
vingus Kalba slavų kc ibomk 
47y College St. W. Toronte 

Telef. WA 1-3824T/ • i bendrus /lietuvių reikalus pada-
įjdimvs daro he visuma, bet va- ryt lyg jaunuolio meilę mergai- laikn atėjo žini kad išlošė
: das Ir tai prieš vykdydamas uz- !tei - ar ji sekmmga, ar ne, tai stambią sUmą. Moterį apspito
i javini klausia pavaldimų nuo- tik jo sielos ir s rdies reikalas ir žurnal£tai teiraudamiesi, kaip ii

vykdymui padarytų sprendimą.
Klausia del to, kad neretai gerų pears(jną, apie kurį, jo kolumnų'ieš' o o Moteris paaiškino: 
grendimų suranda ir Pavaldi- . pasisako. « . —Sapnavau pranašišką sapną,
tliuose, kuriais-savąjį papildo, o ganytojas, taip pusisaso. ... : interims bilietus ir 7
kartais net oakeičia Tai kodėl i jei jūs nustosite spausdinti Drew Maciai. ’ loter įos oi ietus ir i ęariąis nei paxeicia. i*i souei j j asmenis, kurie vienas is kito juos

f oiAzJz* o-w-i « Kon/irti L»r»liimnnc nilCTACltn v v *vi •i , , ; x . ., ... i .. . - „ plėšė is rankų. As ir išaiškinau,
Vardu, kartais net pavartojame nęs, kaip laikraščio skaitytojo... j išloš 4 x 7=24, ty. 4724.

hių balsas Dievo balsas 
yis dėlto tą Dievo balsą atmetam 
ir pralenkiam r et kariškus va
dus? Pagaliau kai nepriklauso
mybės laikais 12 metų tokios pat 
Nuovokos laikėsi valstybiniai 
cenzoriai^ tai šiandieninė išeivi- 
'bs lietuviškoji spauda dėl bu- 
misios. padėties reiškia daug ne- 
fjasiteekinimiį. Ir ne tik dėl 
Spaudos, bet ir dėl valdžios veiks 
mų. Prisimenu vienam laikrašty 
tokį sakinį: “vadistinė valdžia 

,-pėi tautos, atsiklausė ką-daryti, 
‘Įjięi tautai sakė ką daro”.
į J Pilietis skaitydamas buvusios 
Vadžios kritikas ir jas lyginda

mas su lietuviškos išeivijos tvar- 
__ kymusi, sukuria tokią pasakėlę:

^'.4-Ginč.josi ratai su rogėmis. Ra- 
;-tai gyiė žiemą, o rogės vasarą; 
: arklys gi pasakė, kad jam tas 
/pats: žiemą reikia traukti roges, 
. o vasarą ratus.

■ Taigi ir piliečiui visai tas pats,' ir visuomenė be cenzūros su sa- i JLL Z. 
hr jį cenzūravo valstybės cenzo- jvomis mintimis , ir samprotavi-! ton ^Ontario 
rius, ar dabartinis redaktorius, mais dalyvauti. Jame atšispin-'

Nei jis tada žinojo, ką valdžia dėtų visas be partinės tendenci-
■ darė, nei jis dabar žino ką vado-; jos lietuviškos išeivijos gyveni- 

vau'ant;eji daro, niekas jo neat-: mas, nuotaikos ir siekimai. Tik
“•r siklausė nei tada, nei dabar. Tik tada būt galima pasukti tinkama 

vienu atveju pilietis prisimena- lietuviškąja kryptimi. Tokio dar
binas visur ir visuomet, kada jo bo ir A. G, greJčiausiai nesiims, 

. j j pir iglnė reikalinga. Ir vistięk j nes reiktų, tikrai milžiniškų pa-
i visiems be išimties lūpose stovi Į stangų. Būtų visai kas kita, jei 

/demokratija, žodžio ir minties į iš esamų laikraščių bent vienas 
ilaisvė . ■ (persiorientuotų ta kryptimi.
j Užbaigdamas cituoju P. A. sa-į Tačiau, atrodo, lietuviai mie

rnor.ės, kokį jie to uždavinio ; kit .etas nevalia ten maišytis. Įga]ė 0 atspėti koks numeris lai- 
A. G, mini kolumnistą Drew mės, kad taip užsispyrusiai jo

DĖMESIO MOTORISTAMS! \

RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių .dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR- r*1 
B AI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų irkt auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., jrirma gatvė kairėn už Kippling) 
Sav. V. ir J. DUNDltAl.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
S3uV iAS A. CEREŠNEVIČIUS

Visiems sezonoms posirinkimos noujousių modemiškų angliškų medžiagų kos- 
tiumoms-ir- Dairoms.-Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

P-šVolc 1 asm. iki S3.000. Paskolos, indėlio i ir gyvybė o^drou^a

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LL 2-8723

vai. vak. 
vai. vak. 
uždo tyro.

Ont.

Jes tikrai gerai traukia ir tyliai rieda. ' 
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

s. ir G. TIRE SERVICE
459 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 

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

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

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis. .į

DtftffiSIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

Tel RO. 6*

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai it 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros, šaldytuvai -r 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

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

Savininkai ZALECKIAI
TEI.EFONAS HO. «-lt23

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos. ,

999 College St. Toronto. Telef. LE. 44123
ANT. JUOZAPATTIS L "

* - -

k

Į F

* kalbėdami bendruomenės Pearson kolumnas, nustosite ma- 

iŠ lotynų kalbos posakį —“žmo- Lygiai tokių pat pavyzdžių yra 
Įnių balšas Dievo balsas”, ir ir su lietuviškąją spauda ir vi

suomene. Man yra žinoma vie
tovė, kurioje keletas asmenų, 
prenumeruodami ..-.  -----1—
laikraščius skaitymui keičiasi. ■ -------------
Bet vienas iš skaitančiųjų yra j 
pasakęs, kad jam TŽ ir Draugo Paieškojimai 
paliktų tik tuos nr. nr., kuriuose 
bus A. G. straipsniai. ■ Andriaus ir Povilo Vileišių

Šiuo metu, išrodo A. G., gal ieško ių sesuo Barbora Vileišytė 
būt dėl senzūros, rimtai galvo- j (Barbara Wileiszis, Warszawa, 
'.a- pasitraukti iš spaudos darbo.' Bednarska 23-6, Poland). And- 
Lietuviškieji laikraščiai, apsi-j rius yra gimęs Kaune 1924 m., 
pratę savos gyvybės injekcijo- ■ Povilas — Kybartuose 1926 m. 
mis palaikymo padėtyje, dėl tam ' gruodžio 31 d. Buvo žinių, kad 
tikro kiekio nustotų skaitytojų, (Andrius 1947 m. buvo laikomas 
greičiausia, nesijaudins. Tačiau i karo belaisvių stovykloje. 2i- 
padėtis žalinga tiek laikraš- i nantieii apie jų likimą prašomi 
čiams, tiek ir nustojusiam skai-; pranešti B Vdeišytei augščiau ' 
tytojui. | nu-odytu adresu. į

A. G. straipsnius skaitančiųjų < Čižiką Vladą, gimusį Giraitė- 
larpe girdisi balsų jam ne j į Uų kaime,'Lazdijų valsčiuje pra
tus laikraščius rašyti, bet laik- ; atsiiiepti ar jį žinančius pra
rasti lelaguoti, kuriame galėtų ne^į §įuo adresu: Pranas Lese- 

’ j vičius, 308 Herkimer St., Hamil-

Yra gauta žinių iš Lietuvos.

j O juk moters vargas būtų nu- 
iė’ęs niekais, jei ji būtų mokė
jusi daugybos lentelę ir būtų 

nevienodus | nupirkusi bilietą 4728...

Kas keliatės Į kitę 
butę ir norite pigia kaina per

vežti savo baldas, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

Į Užbaigdamas cituoju F. A. sa-j tačiau, atrodo, lietuviai mie- l i fm ■ ■
j kinį: "Žmogui pasitaiko būti -ly-. liaų pasirinks septyniasdešimt j įgCKiTOS • tulCCtrOIlIC 
Jdimarn, bet tai nereiškia,. kad jo metų izraelio klajojimą tyruose.J — .
'palydovai turi teisę žvelgti į jo 

r Sielos užkulisius”. Atrodo, kad 
P. A. sąmoningai nori padaryti 
įš A. G. kažkokį baubą, kurs kė- 

; sintųsi į privataus asmens širdies 
• ir sielos užkulisius. O gal ne- 
. įžiūri, kur asmerrniai ir kur 
; bendruomeniniai reikalai? Ir pa- 
; našią mintį veda per visą straips 
’ nį, atrodo, kad tikrai norėtų

Iz-aelitai po septyniasdešimt 
metų išėjo iš tyrų atsinaujinę.; 
Po septyniasdešimt metų šių 
kraštų gyventojai, tyrinėdami į 
savo valstybių praeitį, dokumen- i 
'uose ras, kad šiuose kraštuose 
buvo gyventa ir lietuvių. Reik 
manyti, paminės ir geru žodžiu, * 
kad lietuviai buvo geri darbi- • 
ninkai... S. Auka.

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

elektros įrengimai ir pataisymai 
o H ’''komi greitai ir garantuotai.

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

Viši

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OAHTV GYDYTOJAS

Vakarais ir ftešUdieniah 
patai susitarime

1982 8LOOR Wv TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

ad vokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAiTIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

ir

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

OKULISTES
Br. BUKOWSKA

BEJNAR, R.O.

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ 

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5193

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto Iki 9 vai. vak.; ŠeŠtadie-

W. A LENCKI, BJL, LX.B»

Advokatas — Notaras

1<H> Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 8-4182
Toronte

LIETUVIO ADVOKATO J 
ĮSTAIGA / :

NEIMAN, BISSETT ;
SEGUIN

Advokatai — Notarai į
35 HAYDEN ST., Toronto, i 
(arti Bloor ir Yong gatvių) f

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

----- —------

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei 
siniai. patarnavimai, 

morgičiai.

95 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

į Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
- išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

' /prie Spadioo-Colleae1
r • Sav. VL. TARVYDAS

f. . r , • . x- >

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naulu stabdžiu įdėjimas tik $18.00

* Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

'• ■ jti r; - ....... - - . --------- —..... ..

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

X ■

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darbas ir dalys garantuojamos raštu. 

A. STANCIKAS

LE. 1-1602

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

televizijos ir rdio iperitus
TAPE REKORDERnTS, Hi - Fi. PATEFONUS. 

J. STAN1ONIS
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAIT6

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiausios rūšies moterų, -vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 
i tėvynė duodame 15% nuolaidą.

1438 DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramones 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.

R35 Queen Št W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

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

taUHHBBHHUUMHMaumaBMUUMk

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kHrmus,

taip oaf išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus rr pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1S39 DUHDAS ST. W. 

/frrie Dufferin/

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

S*v. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

DAŽAI IR SIENOMS ; 
POPIERIS! :

Vaškas, šepečiai, terpentinas ‘ 
Sky’s Paint & Wallpaper ■ 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont i

TeL EM. 4-2715 f

VEDYBOS |į 

4«i norite velti, rašykite /vokiečių ar *£ 
lenkų k./, telefonnokite ar atvykite. 
asmeniškai f •

VEDYBŲ BIURĄ "WALDi" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. Z 

Telefonas LE. 2-5441.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. y 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote- * 
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas • 

veltui. /

P. ŠALNA ; ; 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) ’
ATIDARĖ MATAVIMO JSTA«Ą

Legalus rubežių nustatymas. Subdlvi- . 
sions. Morgičių planai ir t.t. • 

95 Mill Rd., Yongehurtf P.O., Ont. L 
Telefonas TU. 4-3988

Richmond H8I

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

RO. 9-4612
»

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

AL DŪDA



TORONTO. Ortt.
— Nuotaikingai praėjo iškil

mingos Bernelių ir Kalėdų die
nos pamaldos. Parapijos choras, 
ved. muz. St. Gailevičiaus, iš
pildė gražų kalėdinių giesmių 
repertuarą.

— Naujųjų Metų šventėje pa
maldos 9.30, 11 ir 12 vai. Iškil
mingo Naujųjų Metų sutikimo 
parapijos salėje pradžia 7.30 v.v. 
Bilietai, kurių kaina $4 už as
menį, gaunami parapijos klebo
nijoje, pas A. Cirūną ir P. Kai
rio krautuvėje.

’ — Trijų Karalių dieną, sausio 
6 d.j pamaldos 8 ir 8.30 vai. rytą 
ir 7.30 vai. vakare.

-- Šį penktadienį, pirmąjį 
sausio mėn., vakarinės pamaldos 
7.30 vai. vak.

— Pradėtas parengimas ber
niukų šv. Mišių patarnavimui. 
Jau yra užsirašę 9. Tėvai, kurie 
pageidauja leisti savo berniu
kus tarnauti Mišioms, prašomi 
artimiausiu laiku juos užregist
ruoti klebonijoje.

— Tikybos pamokos moki
niams pradedamos šį sekmadie
nį, sausio 4 d. Pamokos vykdo
mos dviem grupėm: pirmoji gru
pė — sekmadieniais po 9.30 vai., 
o antroji po 11 vai. pamaldų. 
Pamokas praves par. kunigai.

— Nuo Naujų Metų parapijos 
salėje penktadienių vakarais ir 
sekmadiehiais bus organizuoja
mi jaunimo pobūviai. Sekmadie
nių popietėmis vyks kultūriniai 
vaikų pobūviai su specialia pro
grama mokykliniam jaunimui, o 
vakarais — suaugusiems. Apie 
tikslų laiką ir programą bus pa
skelbta artimoje ateityje.

— Pakrikštyta: Vytautas Vik
toras Jasys ir Teresė Alfreda Ta- 
rtiulaitytė.

Pamaldos evangelikams Toronte i 
įvyks 1959 m. sausio 4 d., sekma-: 
dienį, 1 vai. p.p. Bloor ir Indian , 
Rd: gatvių kampe Išganytojo 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas 
laikys iš Vokietijos atvykęs kun. 
Julius Stanaitis. Toronte ir apy
linkėse gyvenančius evangelikus \

giaųsiai atsilankyti. Tuoj .po pa-

Prisikėlimo parapijos žinios ' 
Praleidus šv. Kalėdas ir be-

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI | PIRMĄJĮ PO N. METŲ

šokiuvakara
MCWTREAL,

nuosius metus užbaigti ir sėk
mingai naujuosius pradėti. Te
laimina Dievas visus mūsų 
žingsnius.

— Dėkojame nuoširdžiai para
pijos chorui, ypačiai gražiai gie
dojusiam Bernelių Mišių metu. 
Ypatingai dėkojame choro vado
vui sol. V. Verikaičiui už tokį 
skoningą ir stropų dalykų pa
rinkimą ir paruošimą, širdingai 
dėkojame svečiams choristams, 
kurie švenčių metu mūsų chorą 
taip gražiai pastiprino.

Prašome galinčius prisidėti 
prie mūsų parapijos choro tai 
padaryti nieko nelaukiant. Cho
ras tuoj pradės ruošti Gavėnios 
ir Velykų repertuarą.

— Dėkojame visiems mus šv. 
Kalėdų proga sveikinusiems at
virutėmis ir asmeniškai. Dievas 
visiems teatlygina. Nei parapi
ja ,nei vienuolynas, taupydami 
suaukotus pinigus, nieko atski
rai nesveikino ir niekam jokių 
dovanų nesiuntė. Bendras pa
sveikinimas buvo įdėtas Tėv. Ži
buriuose, paskelbtas per radiją 
tėvynės Prisiminimai ir išreikš
tas bažnyčioje.

— Visiems parapijiečiams svei 
kinirąus ir padėką siunčia House 
of Providence seselės ir staty
bos fondo štabas, kartu prašy
dami, kad 1958 m. pažadėtos au
kos būtų suaukotos iki 1959 m. 
sausio 5 d.

— Kalėdojimas bus vėl pradė
tas sausio 5 d. Šią savaitę kalė
dosime tik iš anksto susitarę ir 
tik tuos, kurie dėl kokių nors 
priežasčių buvo apleisti. ■ ‘

— Praėjusią savaitę iš pirma
dienio į antradienį naktį nežino- įvjeįįa atsilankyti. Pradžia 7 v. 
mi pikatdariai vėl mėgino jsi- ų.
laužti į par. šalę. Apgadintos
lauko durys iš kiemo pusės, bet! Paramos susirinkimas 
įsilaužti paktadariams nepasi-: Toronto Paramos Lietuvių 

- , . v. . ,. i sekė. [Kredito Kooperatyvo metinis
nuos.rdaa. kvjec.ame ska.tl.n- _ PrisikėIjm0 par. komiteto; nariu susirinkimą, įyyks 1959

Vakaras įvyks ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, sausio 3 d., 7.30 vai. vak.
Prisikėlimo parapijos1 salėje. Gros Benni Ferri orkestras. 

z l .
Šokiuose dalyvauja Rochesterio, Montrealio, Hamiltono ir Toron
to sportininkai, suvažiavę apygardinėms žaidynėms. Todėl dar 

kartą kviečiame visus pabendrauti su mūsų sportininkais.

A. A. vysk. Kazimiero Paltaroko 
mirties mętinių prisiminimui 
sausio 2 d. 7.30 vai. vak. pamal
dos su Libera už garbingojo Ve
lionio vėlę šv. Jono Kr. liet, pa
rapijos bažnyčioje.

Šv. Jono Kr. Pašalp. Draugijos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 4 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
virš “TŽ” esančioj muzikos sa
lėj. Susirinkime bus aptariama 
draugijos veikla ir renkama 
nauja valdyba. Visi nariai malo
niai prašomi susirinkime daly
vauti. Valdyba.

LIETUVIŲ GYVENIMAS 
VARŠUVOJE

' DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS
m

VIEŠPATIES PALAIMOS NAUJIESIEMS METAMS
MIELIESIEMS PARAPIJIEČIAMS, BIČIULIAMS i, 

IR VISIEMS LIETUVIAMS NUOŠIRDŽIAI LINKI-'
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI

Tėv. J. Borevičius, S.J.
Tėv. J. Aranauskas, S.J.

Tėv. St Kulbis, S-J.“Tėviškės Žiburių” spaudos
balius r_ _________

šiemet įvyks sausio 31 d. Prisi- • Kanadą pasiekė vienas kitas 
kėlimo parapijos salėje. Gros lie- laiškas iš Varšuvos. Iš jų maty- 
tuvio vedamas Olinipia orkest-iti, kad lietuviai ten patekę karo 
ras. Naują programą ruošia To- pabaigoj ir vėliau įvairiais ke- 
ronto Vyrų Kvartetas, vado vau- liais. Kaikurie ten pateko iš Ce- 
jamas sol. Vaclovo Verikaičio. koslovakijos. Tikslus jų skai- 
Bus loterija ir kitos įdomybės.' čius nežinomas, nors veikia vi-

.. ~ .v. suomeninė - kultūrinė lietuvių _ _ _
akvarXparXatidaroma To- 
mntn vieniji hihlintpk-u Reach zuotos rietuvisKos pamaldos su reikalui skinamos metams pasi- SvHuie 2?6? oi^n^1 E PaH kardinol° Stephan Wyszynski t baigus skirstant -metinį peklą. 
Sa Atidarom? sausio 3 d t “^na-. TU0B reikalu valdyba pasiūlo

veiks iki šJusTo 31Tpanxia ian- myje’ esančiame; pačiame įmes- metiniam visuotfhiam narių su- --------------
koma ištisaS savaite nooieč ais 1° ^ntre Kunigas yra lenkas, sirinkimui projektą, kurį patvir-1 vos spalvos, 
koma istisą savaitę popiečiais, bet palankus lietuviams. Pa-.tinus atitinkamos sumos išmo-'------
išskyrus trečiadienius. Šestadie- ■ . , •• ipnvi5tai ir , s’ aiiunKamos suLičio m in r vi vob mokslus jis parašo lenfcisKai ir . karnos jas gavusioms organiza- ■ niais nuo 10 iki 6 vai. vak. . >duoda vienai Uetuvei išversti. ci-;oms J 8 7 ;

1 “Vyčio” sp. klubo loterija ’ Yra du Mišių tarnaiciai ir var- į

“Litas” aukų reikalu
Keletas organizacijų šių metų 

bėgyje kreipėsi į “Lato” valdybą 
prašydamos aukų įvairiems kul
tūriniams ir šalpos reikalams.

“Lito” valdybos pavedimu 
pranešama, kad metų bėgyje

bėra aktualus, prašomos apie tai 
painformuoti “Lito” sėkretorių- 
raštu arba telefonu HU. 1-2957.

Pr. Rudinskas, “Lito” sekr.
“Lito” draudimai jau išsiunti

nėti visiems nariams. Kas jo nė
ra gavęs, prašomas kreiptis į 
“Litą” darbo valandomis sekma
dieniais nuo 11 vai. iki 1 vai. ar
ba skambinti “Lito” sekretoriui 
Pr. Rudinskui, tel. HU. 1-2957.

Naujieji draudimai yra. raus- 
— ___i—„ Senuosius žalios 
spalvos draudimus prašome su
naikinti. Pagal senuosius drau
dimus nario mirties atveju jo 
sutaujos buvo dvigubinamos iki 
$1.000, o pagal naujuosius —iki 
$2.000 (reiškia, jei mirdamas 
narys turi “Lite” $2.000^ tai jo 
įpėdiniams išmokama $4.000). 

į Augustinas Kalvaitis jau ii-

“Dainos” grupės
metinis susirinkimas įvyks sau- i
šio mėn. 4 d., sekmadienį, 3 vai. • “Vyčio” sp. klubo loterija ! Yra du Mišių tarnaiciai ir var-į Sekantis metinis narių susi- 
p.p. pas p. Lapaitienę — 278 Ellis . Visi, kurie dar negrąžino lo- j gonininkas. Pastarasis turėjo rinkimas numatomas šaukti 1959 

vargo su liet, giesmių gaidomis, m vasario 9 d. Organizacijos, 
bet vėliau gavo iš Romos gies- suinteresuotos parama iš “Lito”, 
mynėlį. Iš Kanados buvo pasiųs- prašomos tuo reikalu paduoti 
ta liet, pamokslų knyga, bet, at- pare.škimus iki 1959 m. sausio __ „_ ________ ____  . . —
rodo, nenuėjo Varšuvon. Liet. mėn. 15 d. Organizacijos, kurios’gesnį laiką guli Royal Edward 
pamaldose dalyvauja 40-45 as- buvo padavę pareiškimus metų1 ligoninėje, septintame augšte, 
menvs. Jie ypač pasigenda mal-jbggyje jr paramos reikalas te-.716 kambaryje, 
daknygių. Kanados .liet. Kunigų 
Vienybė senokai pasiuntė mal
daknygių Punsko lietuviams, bet 
negavo jokio atsiliepimo.

Lietuviai dirba universiteto 
klinikose, bibliotekose, įmonėse

Valdyba. Įterijos bilietii šaknelių, prašomi 
1 atsiskaityti su vytiečiais arba

Kaukių balius palikti šv. Jono Kr. parapijos
Sausio mėn. 10 d. Prisikėlimo klebonijoje.

parap. salėje jūros skaučių rė- j 
mėjai ir “Šatrijos” tuntas rengia ' 
įdomų žiemos karnavalą -kaukių 
balių. Kviečiamas jaunimas ir 
vyresnieji pasipuošti kaukėmis, 
nes išrinktosios kaukės bus pre
mijuojamos/Laimingasis įėjimo 
bilietas — kelionė lėktuvu į Niu
jorką, o. taip pat ir atgal. Prog
ramą išpildys p. Orentienės ba
leto studija. Bus loterija ir kitos

Ave

LIETUVIA1 MELDŽIASI 
UŽ TĖVYNĘ

— rašo Kanados katalikų savait
raštis “The Canadian Register” 
1958. XII. 27., .plačiai aprašyda
mas religinį koncertą Toronto 
katedroj, kuris buvo surengtas 
Šiluvos apsireiškimų sukakčiai 
paminėti. Laikraštis cituoja kar- jjr pan. Darbo • sąlygos esančios 
dinolo kalbą, kurioje jis drąsi- geros, bet labai sunku su butais.

Lietuvos pasiuntinybė
(Atkelta iš 1 pusi.) ;Vat.kaną.

atstatymo reikalu į. Vatika-Į .Mūsų nuomone, būtų gera, 
yra pasiųsta visa eilė raštų kad tuo reikalu kuo daugiau lie-

pasiuntę“telegramas ALTas, Am. ; asmenų • kreiptųsi į Vatikaną

SIU 
na 
bei telegramų. Iš Čikagos yra;tuvių organizacijų bei privačių
Į ’ ■ - T- ‘ - - A Trr,.. 1----------

Liet, katalikų Federacija ir;bent trumpomis telegramomis. 
Krikščionių demokratų partijos'Tokie paraginimai ateina ir iš 
Centro Valdyba. Iš Toronto te-: lietuviškųjų sferų Romoje.
legramas pereitą šeštadienį pa- , Iš Toronto pasiųstųjų telegra- 
siuntė PLB Valdyba, KLK_Kr. imų tekstai:

■ a ■. i.
sijos atšibastėliais, chamais ir i tuvių Katalikų Federacija. Jos Į fn ^us Pas^ė žinia, kad .Lie 
panašiai. [buvo pasirašytos atitinkamų

Pagalbos iš Vakarų Varšuvos 
lietuviai mažai tesusilaukia. Kai 
kurie jų ligos atveju yra krei
pęsi į BALFą ir Liet. Raud. Kry
žių. Pirmsais atsiuntęs taip 
“baisius skarmalus”, kad nebuvę

staigmenos. Rengėjai maloniai n^s lietuvius u nenustoti naujo Pvz. viena šeima gyvena 14 kv.
Lietuvos prisikėlimo vilties: metrų kambaryje, kur tenka lai- 
“Kartais ir tamsiausia valanda kyti ir maišą su anglimis ir kibi- 
atneša aušrą”. Esą, Kanados lie- rus ir malkas. Sargas esą atneša

tykojančių tikėjimo pavojų. Ta’mokėti.' ___ . 1__L__ v. ..... . .
proga laikraštis įdėjo kardinolo lietuviams esą tenka sutikti pa-Į Valdyba (paruoštą KLB Poli-į 
McGuigan ir gen. Lietuvos kon- niekos: jie pravardžiuojami Ru- Į tinio Komiteto) z-ir Kanados Lie-' 
šulo nuotrauką.

kviečia atsilankyti. Pradžia 7 v. Lietuvos prisikėlimo
“Kartais ir tamsiausia valanda Ryti ir maišą su anglimis ir kibi- 
atneša aušrą”. Esą Kanados lie- rus ir malkas. Sargas esą atneša 
tuviai neturėtų užmiršti ir čia!vandenį, už kurį reikia brangiai 

i. Privačiame gyvenime

glausti cUMidnsyu. luuj.po pa- rengiamas Nauju "m. vasario 22 d. Iki to laiko na-
maldų įvyks Toronto evangeliku ^vf',e s".,Je renSiai“as ji 'riam^ hn^ išsiuntinėiama susi- iaunimn ratelio ruošiama kavų- Metll sutikimas prasidės 8 vai. na™s dus išsiuntinėjama susi Ž Mhambra bažnX salėie vak- Visi biliet^ >u išPirkti- N’ į!enotvar^ ir aPyskay- 
niJr?! SS!? Metų sutikime muzika gros iki ^s. Todėl nariai, kurie'pakeitė ------------ ------------

j vai, o visi svečiai maloniai ’savo adresus, -prašomi pranešti^-- . DARB0-SAVAITĖ 
prašomi išsiskirstyti vėliausiai Paramai 1129 Dundas St. W. ra^- 
iki 2 vai. ; tu arba telėforiu LE. 2*-8723.

— N. Metų šv. Mišios bus lai-j „ . , „ ,.
koriios sekmadienių tvarka. Per i Telesforas Valius Kana-
9, 10 ir 11 vai. Mišias kleb. Tėv. jdos Grafikų Sąjungos metinia- 
Placidas duos metinį pranešimą 
iš parapijos pastoracijos. 11 vai. 
Mišių pranešimas bus perduotas 
garsiakalbiais į salę (maždaug 
11.15. vai.), o Mišios salėje pra
sidės tuoj po T. Placido žodžio.
- Šį penktadienį kuris yra Canadians: brash & bashfui pio- 

pirmas. menesyje vakaro Misios ’neers» Tai jau devintas šio žur. 
bus laikomos 7.30 vai. Bus klau-; naJo straipsnis apie naujuosius 
soma ispazmcių ir daloma Ko- , ^anac}ječius. Straipsnis užima 
mumia. ' 26-27 ir 36-43 psl. Tarpe 19 iliust-

— Trijų Karalių šventėje yi-iracijų 7 liečia lietuvius — dvi 
si katalikai turi išklausyti šv. įš gyvenimo neseniai iš Vilniaus 
Mišias. Jos^ bus laikomos ryte T, atvykusios lietuvių išaugintos 

vai. Mišių metu kalėdines gies-! niais aprėdais, kurių tarpe ir lįe-

Blpor ir Alhambra gatvių kam
pe^ kurion taipgi nuoširdžiai 
kviečiame.

•Toronto e v. parap. Taryba.

• J Paminklas sol. K. Orentui
. Prieš keletą metų Toronte mi
rusiam Kauno valst. operos so
listui /Kostui Orentui, jo žmonos 
ir Solisto gerbėjų būrelio inicia
tyva užsakytas gražus pamink
las, kuris šiomis dienomis bus 
pastatytas prie velionio kapo. 
Gražų, lietuviškais motyvais ant 
kapio projektą pagamino dail. 
Tėltefbias Valius.

Antkapio statymo išlaidoms 
padengti Toronto scenos mėgėjų 
būrelis sausio 18 d. Prisikėlimo 
par. salėje sutiko pakartoti kun. 
B. Pacevičiaus “Bevardį”.

Metų sutikime muzika gros iki 
i vai., o visi svečiai maloniai

tu arba telėforiu LE. 2*-8723

me susirinkime yra išrinktas są
jungos valdybos nariu.

Liberty žurnale, 1959 m. sau
sio mėn. laidoje, išspausdintas 
Frank Rasky, t.y. paties redak
toriaus, ilgas straipsnis “Baltic

North Sylva Co. Ltd. I *r 9. ,vak *r be to» vakare 7.30 j žydaitės, grupė mergaičių tauti-
—lietuvių verslo bendrovė, vie
toje kalėdinio sveikinimo užpre
numeravo Gautingo sanatorijos 
lietuviams ligonims Tėviškės Ži
burius.

mes giedos parapijos choras. 
Rinkliavoje prašom naudoti vo
kelius.

— Praėjusį penktadienį muzi
kos studijoje buvo arbatėlė ber
niukams, kurie tarnauja šv. Mi
šioms. T. Rafaėlis padėkojo ber
niukams už sąžiningai atlieka
mas pareigas, paragindamas ir 
ateityje stropiai lankytis pamal
dose paskirtose dienose. Regu
liariai ir uoliai tarnaujantiems 
šv. Mišioms vasarą parapija ap
mokės vieną savaitę vasaros 

Į atostogų (Aušros ar ateitininkų 
i stovykloje Wasagoj), plius vien- 
I kartinė dovanėlė. Šią savaitę dar 
j bus priimami nauji berniukai, 
i norį pasiruošti šv. Mišioms. 
' Prašom užsiregistruoti pas T. 
Rafaėlį. Šiuo laiku Mišioms tar- 

; nauja apie 15 berniukų.
i — KLK Mot D-jos Prisikėli- 
iino par. skyrius nuoširdžiai dė- 

Įsigijo dar keletą naujų lietuvis-; koja visiems geradariams, ku- 

liaudies“ menas, J. Jankaus Pa- tu ir Kalėdų metu aukojo ligo- 
klydę paukščiai, M. Katiliškio nių pakietėliams. Skyrius šiam 
Miškais ateina ruduo, A. Rūtos kilniam darbui išleido $150. Prie 
Duktė, R. Spalio Ant ribos. i durų surinko $81,54.

Vietoj švenčių sveikinimų per 
Toronto Skautų Židinį J. Dam- 
baras pasiuntė Suvalkų trikam
pio lietuviui vieną siuntinėlį.

Sk. Židinys.
Apiplėšė lietuvę. Gruodžio 18 

d. į Onos Kuktienės pieno barą 
College St. prie Ossington Avė. 
įėjo du vyrai, vienas iš jų su 
ginklu, ir pareikalavo atidaryti 
kasą. Kasoje buvo $44. Be to, 
plėšikai pasiėmė kiek prekių iš 
lentynų.

Savininkė, kuri ten pat viršų- ' 
jc ir gyvena, buvusi taip sukrės
ta, kad ir sekliams klausinėjant 
dar nebuvo spėjusi atsigauti.

Toronto viešoji biblioteka 
į _ „ .
kų“knygų: P. Galaunės' Lietuvių ' rie adventinio susikaupimo me-

F

M. Katiliškio nių pakietėliams. Skyrius šiam

ATEIS 20 VALANDŲ

Rusijoj gimęs ir augęs moksli
ninkas dr. Boris Pregel, Niujor 
ko mokslo akademijos pirminin-
kas ir Canadian Radiurri and ' galima pasinaudoti, o antrasis — 
Uranium b-vės pirm., kalbėda- 1 nieko.
mas metiniame 250 akademikų į Iš labiau žinomų lietuvių Var-llldo meLLLllCXlXlt &tJ\J CtlxCtvlClllUxLA į 10 aCLOAGV* 6111Ullll£ lAULUViu V cxx UJ °'-'*' * *** j x v*.

susirinkime Niujorke pareiškė, šuvoj yra gyvenęs Jonas Vilei-; toks: Emmirentissimo Domino 
kad gamtos mokslai ateityje ge sės, 2.7 ~ „ * L 1
rokai pakeisiu.žmonių gyvenimo nūs. Jis mirė ten 1946 m. birže- tta del Vaticano, Italy).

tuvos pasiuntinybė prie Šv. Šos-
. - -. . ... T Tur-.toyraiŠbraukta išVatikanodip-orgamzacijų pirmininkų: J. Ma-ųor^a .

tulionio, V. Meilaus ir dr. A. Ša- ; T . , J--įncai . , ’ . . j . , _ _ Tai butu didelis smūgis visai
l^v05- , X w lietuviu tautai ir kartu triumfas
hskos, trecioji - i Lietuvis okupantui ateistiniam
teitame c.a .r jų tekstus kūne , . ..
gal duos keletą minčių tiems, Vardu vjs lietuvjų
kūne taip pat norėtų prie sios dovvlUolikoiį laiseų$
ttbTsekSttriau adreTas ™ ^etatinių kraštų * prašau Jd- 

Itj bes sekretoriaus adresas yra Eminenci ja nepripažįstant

£s, inž.’Petro Vileišio vyr. sū- į Cardinal! Domenico Tardini, Ci-
,. .. , i. „ v , i bei su pilnomis diplomatinėmis
lio 24 d. / . . Paskutinėmis, laikraštį atiduo- > teisėmis” - //

° ; dan t spaudai gautomis^ žiniomis.!
Viena. — 1958 m. lapkričio Čikagoje lietuvių katalikiškosios;

Būvi'specialistai pusiau auto-i AHs^rii.on ir~.PaPFaš_ė_ politinių’^'ės Vatikane reikalu yra paruo-Idoje yra sujaudinti žinia, kad 
matinėse įmonėse ir kiti esą' 
teiksis mažomis bendruomenė-ia’ _ __ ___ rtrtrt^4rto ;— ibego net 381.

kad gamtos mokslai ateityje ge

sąlygas. Netolimoj ateity esą 
darbo savaitė sutrumpėsianti iki
20 vai._ Mašinos daug kur pa-1 viM.a _ Ig58 ]apkrj{io 'akag^etatuvĮ katlitakošiol ' 11

eisiančios žmones, atomine įg Jugoslavijos perbėgo' organizacjics Lietuvos atstovy- i “Lietuviai, gyvenantieji Kana- 
energija busianti gausi ir pigi. > Ąustrj-jon jr paprašė politinių 1''ės Vatikane reikalu yra paruo-'doje yra sujaudinti žinia, kiad 

uyę specia is ai pusiau_ au °“ Į pabėgėlių teisių tik 57 asmenys, šusios platų memorandumą. Jis i laisvosios Lietuvos pasiuntiny- 
1957 m. lapkričio mėn. per- yra pasirašvtas visų organizaci- bės prie Šv. Sosto veikla yra su- 

I jų vadovybių ir>jau. išsiųstas įmis apie atominės energijos įmo- i 
nes, kilsianti problema — ką į 
veikti laisvomis dienomis? Esa
mų pramogų toli gražu neužtek
sią. Maisto problemos nebūsią. 
Laboratorijos galėsiančios pa
rūpinti jo neribotą kiekį. Jau da-

tuvaitė, stalo teniso čempionas 
inž. Pr. Gvildys, Tėvas Placidas, _ _
OFM, teikia lietuvaitei pirmąją1 bar bandymai su dumbliu (be- 
Komuniją, dvi lietuvaitės prie žiedis vandens augalas) davę 
staklių ir “Moters” red. Iz. Ma- tuo atžvilgiu daug žadančių re- 
tusevičiūtė. zūltatų. Brookhaven valstybinėj į

Straipsnis, deja, neteikia nuo- laboratorijoj yra pavykę page-

medžiota asmenis 
įvairenybės, kurios betgi ne vi
sos įdomios.

Jaukios krikštynos
Sekmadienį po pamaldų buvo 

pakrikštyta pp. Dubinskų duk
relė Bernadeta. Kūmus paren
kant ir pačias krikštynas prave
dant talkininkavo liet. Caritas. 
Krikštatėviais buvo Vingevi- 
čiai. Caritas ponios šv. Jono Kr. 
klebonijoje visai Dubinskų šei
mai paruošė jaukų stalą. Šiai 
šeimai dėl medžiaginių nedatek- 
lių Caritas, rūpesčiu pavyko iš 
miesto šalpos įstaigų išgauti, pil
ną išlaikymą. \

dugnios informacijos. Autoriaus ' rinti maistinguosius augalus, ku- 
liečiančios rie irgi prisidėsią prie maisto 

pagausinimo.

Otava — Kanados energijos i 
išteklius tyrusi komisija pasiūlė i 
valdžiai nustatyti alyvos ir na- > 
turalių dujų kainas, bei tų kom-Į 
panijų pelno ribas, r.~.

. A. A. FELIKSUI ŠVELNIUI Lietuvoje mirus
jo seserį Domą ir VI. Simonaičius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

V. ir V. Kudirkos ir Kazlauskų šeima.
1

M. B. Rickevičiai.

A. A. FELIKSUI ŠVELNIUI Lietuvoje mirus, 

jo sesutę Domą ir VI. Simonaičius nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi

z

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

iinuomojami 2 kambariai ir virtuvė l-mc 
augite, su baldais ar be baldg. Telef. 
LE. 6-0211.

Ižnuomojami 3 kamb. ir virtuvė ll-me 
augžte arba 2 kamb. ir virtuvė su bal
dais suaugusių šeimai. Yra garažas. 
Bloor-Symington rajone. Tel. LE.2-6922.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimanti ir paštu.

Extra Realty Ltd. 
persitvarkė ir dabar savo ofisus 
turi: Toronto vakarinėje dalyje 
989 Bloor St. W., miesto centre 
130 Dundas St. W. (prie Bay) ir 
Toronto rytinėje dalyje 952 Dan
forth Ave. .

Šiuo metu vakariniam ofisui 
reikalingi keli agentai. Skam
binti LE. 4-9211. (skelb.)

Išnuomojamas butas 3 arba 2 kamba
riai ir virtuvė, be baldų. 62 Kenneth 
Ave, Tel. RO. 9-5866. ________

MEDŽIO DROŽINIAI lietuvių liaudies 
motyvais gražiausio dovana šv. Kalėdų 
proga. Skambinti RO. 9-7044.

MILNES FUEL OIL CO. 
otstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima atsa
kymus alyvos krosnims jstatfH h visų 

tūlių anglių pristatymui.
Skambinkite: LE. 5-05 27

. .................... ■ ’ ■ ...... 1.............~

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBA 
SVEIKINA VISUS GIMNAZIJOS GLOBĖJUS IR RĖ
MĖJUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PRO
GA IR LINKI JIEMS SĖKMĖS IR LAIMĖS ATEITIES 
GYVENIME.

MOKYTOJŲ TARYBA TIKISI, KAD IR ATEI
NANČIAIS METAIS BUS GALIMA TĘSTI MOKYMĄ 
IR AUKLĖJIMĄ JAUNOSIOS LIETUVIŠKOS KAR
TOS VOKIETIJOJE.

Vasario 16 Gimnazijos Mokytojų Taryba.

f

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

“Hardware” krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.000 visa 
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras morgičius.

* Tripleksas su balkonais
$36.000, įmokėti $10.000. Modėrniškas pastatas, šiaurės rajone, 
tarp gerų rezidenc. namų. Moderniškas, privatus įvažiavimas.

Dupleksas High Park rajone.
$23.900. įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
, "gir i

spenduota. -
Mes esame įsitikinę, kad bet 

kokios nuolaidos komunistinei 
Rusijos vyriausybei katalikų už 
geležinės uždangos gyvenančių 
padėties nepalengvins, bet tik 
susilpnins laisvojo pasaulio jė
gas prieš komunizmo agresiją.

Panaikinime Lietuvos atsto
vybės prie šv. Sosto lietuviai 
įžiūri pripažinimą neteisė
tos Sovietų Rusijos okupacijos 
laisvos Lietuvos. Toji žinia vi
sus lietuvius slegia ir iššaukia 
nusivylimą.

Nuolankiai prašome Jūsų Emi 
nenciją, kad ir toliau Lietuvos 
atstovybė prie Šv. Sosto veiktų 
su pilnomis diplomatinėmis tei
sėmis”.

III. ’
j “Katalikiškoji lietuvių tauta 
sunkioje bedieviškojo bolševiz
mo okupacijoje grumdamosi dėl 
krikščioniškųjų idealų ir katali
kų tikėjimo visada naudojosi 
Apaštališkojo Sosto globa, už- 
tarimu ir paguoda. Šios globos 
išraiška lietuvių tauta laikė lais
vosios Lietuvos diplomatinę at
stovybę Vatikane.

šiandien viso pasaulio lietu
vius sukrėtė skaudi žinia, kad 
Lietuvos atstovas nebeįtrauktas 
į Vatikano naująiį diplomatinį 
sąrašą ir yra netekęs diplomati
nių privilegijų. Kanados lietu
viai katalikai prašo Jūsų Emi
nenciją skubiai daryti žygių, kad 
formaliniai neaiškumai būtų iš
aiškinti ir Lietuvos atstovui grą
žintos pilnos diplomato teisės“

M DEWSON ST. TIL LL4-1403 
TORONTO

BALTIC MOVERS
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