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Įtampos metai
Peržengus Naujųjų Metų slenkstį verta mesti žvilgsnį į pra

bėgusius, įvertinti jų palikimą. Juos bene tiksliausiai apibūdin
tų įtampos metų vardas. Įtampoj jie pradėti, įtampoje ir baigti.

1958 m. buvo pradėti sovietinei tarptautinio žaidimo inicia
tyvai lyg ir susvyravus. Ir jiems neriiažai kainavo ,kol metų bė
gyje buvo prieita prie visos eilės naujų šaltojo karo puolimų. 
Metai buvo pradėti pasauliui tebegyvenant Lenkijos neramumų 
ir Vengrijos revoliucijos įspūdžių poveiky, piktinantis dėl teroro 
ir aiškinantis, kur teks padėti vengrus pabėgėlius. Metų bėgyje 
viskas aprimo, įspūdžiai apdilo ir apsimiršo. Vakarai dar kartą 
įrodė, kad be žodžių ir popierinių notų kito ginklo nesiima.

Anų metų sąvartoje vyko derybos dėl nusiginklavimo bei jo 
vykdymo kontrolės. Jos ir dabar tebėra nebaigtos. JAV dėl to dar 
metų pradžioje užsitikrino sau atominių raketų bazes D. Britani
joje ir Vokietijoje, o sovietai balandžio pradžioje griebėsi pro
pagandinio skambaus triuko paskelbdami sustabdą atominių 
bombų bandymus. Padaryta tai buvo kai jie savo naujųjų bombų 
sprogdinimų seriją buvo išbaigę, o amerikiečiai tokiuos bandy
mus buvo pasiruošę pradėti. Šieji ir britai atsakė sutinką bandy
mus sustabdyti, bet paruoštuosius dar įvykdysiu. Sovietai tą, 
žinoma, apšaukė nenoru baisiųjų ginklų gamybą sustabdyti ir 
po kurio laiko paskelbė, kad pažadai nebevykdyti tolimesnių 
bandymų ir jų nebevaržą. Taip ta komedija ir baigėsi.

Jau metų pradžioje Maskva ėmė spausti, siūlydama valsty
bių galvų konferenciją Rytų-Vakarų -nepuolįmo paktui sudaryti. 
Įklimpo tas reikalas ambasadorių pasitarimuose Maskvoje. Tuo 
tarpu dėmesį patraukė triukšmingos Libano, Jordano ir Irako 
bylos, kur vakariečiai parodė energijos ir griežtumo, lygiai kaip 
rudeniop paaštrėjusioje Formozos bei Quemoy ir Matsu byloje. 
Metų pabaigoje Maskva pradėjo naują žaidimą su Berlynu, pa
siūlydama jį padaryti laisvu miestu, o buvusiems sąjunginin
kams iš jo pasitraukti. Jei nebus rasta išeities ir sovietai savo 
grasinimus įvykdys, po pusmečio vakariečiai gali pasijusti nuo 
Berlyno atskirti ir turės arba nusilenkę derėtis su Rytų Vokietija 
arba rizikuodami karu jėga prasiskinti kelią. Žaidime vėl aiškiai 
dominuoja sovietai, nors jų viduje ir tebebuvo tęsiami valymai.

Iš kitų pereitų metų Įvykių galima suminėti vis dar neuž
baigtas Kipro ir Šiaurės Afrikos Arabų bylos, giinimą naujosios 
V respublikos Prancūzijoje, atsinaujinimą įtampos tarp Mask
vos ir Belgrado, gomūikinės Lenkijos nuolatinį vinguriavimą 
Maskvos spaudimo grėsmėje, respublikonų visišką'pralaimėjimą

bylą, popiežiaus Pijaus XII mirtį ir išrinkimą Jono XXIII.
.Lietuvos padėtis nepasikeitė nei kiek. Ji tebėra atskirta nuo 

viso pasaulio, nepasiekiama nei jokiems turistams, nei žurnalis
tams. 1958 m. net nebuvo suorganizuota jokia užsienio raudo
nųjų lietuvių ekskursija į ją. Pavergtųjų lietuvių gyvenimas, ne
žiūrint garsinamų daugybės reformų, tebėra visiškoje Maskvos 
kontrolėje ir gyventojai varginami naujų eksperimentų, pakrikš
tijamų reformomis arba planais. Dėka repatriavimų į Vokieti
ją ir Lenkiją, iš kur vėliau buvo rasta galimybių persikelti toliau 
į vakarus, mes sulaukėme pernai daugiau gyvų dabartinio Lietu
vos gyvenimo liudininkų. -

Laisvės kovos sunkumas ištisus metus didėjo, pasireikšdami 
ne vien Amerikos Balso programų susiaurinimu. Kartu iškilo 
gana gyvos diskusijos dėl galimybių kultūrinio santykiavimo su 
kraštu. 1958 m. buvo vadinami jubiliejiniais, tačiau nei vienas 
jubiliejus nesulaukė nei jokio pastovesnio atžymėjimo, nors pra
džioje ir buvo kalbų apie užsimojimus. Didžiausiu įvykiu pereitų 
metų lietuviškame išeivių gyvenime, be abejonės, tenka laikyti 
PLB seimą bei centrinių organų sudarymą. PLB gyvenime tai 
bus istoriniai metai.

Atstovybė Wtikane veiks
covojo, kad

“užsienio
Jau trečia savaitė eina nuo i šefas juk taip 

pradžios laikraščiuose gandų VLIKas nešik 
apie Lenkijos ir Lietuvos atsto- reikalus” ir tos nuomonės, tur 

.. . -------- -j—L.-., , --------- *"^tgs, nors už-
kfrisi visuomenės 

paramos. Dėl to VLIKo prezi
diumas jau Kūčių dieną pavedė 
Vykdomosios Tarybos nariui 
užsienio tarnybos^ tvapkytojui 
dr. P. Karveliui dėl padėties pa
siteirauti paskambinant Romon 
vysk. V. Padolskiui ir, jei pasi
rodytų reikalinga, pačiam ten 
vykti. Taip jau tą patį savaitga
lį dr. Karvelis ■ atsidūrė Romo
je ir šiandien yrą vienintelis 
žmogus, kuris Vatikano valsty
bės sekretoriate aiškinasi Lietu
vos atstovybės klausimą ir su 
kuriuo kalbamasi^ Su diploma
tais ten niekas besišnekėjo,- o 
daugiau niekas- neturėjo jokio 
titulo tai bylai judinti. Atstovy
bei pasiteiravus, kodėl min. St. 
Girdvainis išbrauktas iš diplo
matų sąrašo, valstybės sekreto-

vybių Vatikane uždarymą, betgi būt, tebėra nepąke: 
reikalas tebėra dar nepaaiškė-į klaustas ir šaukias: 
jęs. Vatikano oficialūs sluogs- 
riiai tuo reikalu nepasakė nei 
žodžio. Atstovybės, kurios apie 
tai turėjo nujausti arba tikrai 
sužinoti, daug anksčiau, taip pat 
nepadarė jokio pareiškimo. Len 
kijos ambasadorius, klausiamas 
žurnalistų, atsisakė pareikšti sa
vo nuomonę, o iš Lietuvos atsto
vybės jiems buvę atsakyta, kad 
atstovybė tebeveikianti , ir dėl 
spaudos skelbiamų žinių iš Va
tikano valstybės sekretoriato ne 
santi gavusi jokio pranešimo. 
Lietuviškajai visuomenei Lietu
vos atstovybė Vatikane taip pat 
nėra paskelbusi jokių paaiškini
mų. Tiktai tiems, kurie teiravo
si, buvo atsakyta, kad padėtis 
laikytina labai pavojinga, nes 
Lietuvos atstovas St. Girdvainis 
su kitais diplomatais nebuvo 
pakviestas nei į kalėdinę, nei į 
Naujų Metų nei į kredencialų 
įteikimo audiencijas. Dėl to 
esanti reikalinga lietuviškųjų 
organizacijų parama telegramo
mis prašant valstybės sekreto
rių Lietuvos atstovybės teisių 
nesusiaurinti. Pastebėtina dar, 
kad paties atstovo Girdvainio 
balso ir dabar niekur nesigirdi, 
o į klausimus atsakinėjo p. Lo-

Savaitės įvykiai
komi diplomatais. Tas dar ne
reikš, kad nebeveikia atstovy
bės. Lietuvos atstovybė galėtų 
dar likti vedama charge d’affai
res, o gal pasisektų rasti būdą ir 
kitam ministeriui įtvirtinti. Bet 
tai tik spėliojimai. Kada visa tai 
paaiškės, tuo tarpu sunku spėti. 
Viskas gali dar ir ilgokai užsi
tęsti.

Liet, visuomenė dėl šių įvykių 
daugiausia susijaudinimo rodo 
Čikagoje, kur gruodžio 29 d. bu
vo sušauktas organizacijų atsto- 
vų susirinkimas, o pereitą sek
madienį turėjo įvykti masinis 
mitingas.

VLIKo prezidiumas gruodžio orbitoj galėsianti išsilaikyti mi- luotos ir paruoštos partizani- 
31 d- paskelbė pareiškimą, kad lijpnus metų, jei saulės kaitra niam karui, kuris buvęs šveti-

Šie metai prasidėjo didžiuoju įvykiu — sėkmingu raketos iššo- 
vimu mėnulio link. Sovietų mokslininkai, vokiečių vadovaujami, 
buvo pirmieji su žemės palydovu, o pereitą savaitę pagarsėjo su 
mėnulio raketa. Amerikiečiai, skubiai pasiviję sovietus žemės pa
lydovų srityje, pirmieji pasigarsino su mėnulio raketos planais 
bei bandymais. Deja, sėkmė nebuvo jų pusėje. Iš keturių iššautų 
raketų sėkmingiausia buvo antroji, pasiekusi 71.300 mylių 1958 
m. spalio vidury. Tai buvo istorinės reikšmės laimėjimas,- kurį 
pralenkė sovietinė raketa Planeta III. Labai galimas daiktas, ir so
vietai turėjo nesėkmingų bandymų, tačiau to neskelbė. JAV gi 
tokie dalykai neslepiami. Pagal sovietų duomenis, raketa esanti 
250 tonų, buvusi iššauta sausio •-----------------------------------------
2 d., penktadienį, Sibire ir šeš- tinimu į dvi puses. Atsidūręs 
tadienio vakarą apie 11 vai. pra- Domininkonų Respublikoj, geri, 
lėkusi mėnulį 4.600 mylių atstu-' Batista pareiškė, kad sukilėlių 
me, skriejanti toliau ir saulės ’ pajėgos buvusios geriau gink-

jis darys “visus galimus žygius 
pasiuntinybės prie šv. Sqgto sta
tusui ir veiklai išlaikyti” ir kad 
VT atstovas yra išvykęs į Vati
kaną “išsiaiškinti dėl susidariu
sios padėties ir dėl priemonių

riato kanceliarijoje buvę tik pašalinti kliūtis ir išspręsti klau 
pasakyta, kad tai patvarkyta iš simus palankioje Lietuvos suve- 
augščiau. Dr. Karvelio įspūdžiai senumo ir atstovavimo dvasio- 
po pirmųjų pasikalbėjimų vals-pe • ■" -
tvbės sekretoriate nesą blogi, I Tą pačią dieną paskelbė pa-

nesunaikins. Mėnulio palydovu mas kariumenei. Savo pareigas, 
raketa negalėjusi tapti, nes lė- į prieš pasitraukdamas, jis perda- 
kusi perdideliu greičiu. Mėnulis !vė karinei juntai, kuri pasikvie- 
nuo žemės šiuo metu buvo 238 j tė laikiniu prezidentu augšč. teis 
tūkstančius mylių, ir raketa jo Į mo teisėją C. Piedra. Šio žygio 
augštį pasiekusi maždaug per 34! sukilėlių vadas Fidel Castro ne- 
val. Paskutinė raketos dalis, pa-' pripažino ir įsakė savo pajė- 
siekusi tolimąją erdvę, sverian- goms suimti gen. Cantillo, jun
ti 3.248 sv. be kuro. Joje sūdė- tos vadovą, už leidimą pabėgti 
ta visa eilė įrankių tirti mėnulio gen. Batista su savo bendradar- 

' magnetiniam laukui, radiacijai, Ibiais. Laikiniu prezidentu jis
nors yra numatoma ir nemažų reiškimą ir Lietuvos delegacija tarpplanetinėms dujoms, saulės! paskyrė buv. teisėją M. Urrutia,
sunkumų. Kas bus skelbtina, be Pavergtųjų Europos Tautų or- radiacijai ir tt. Sovietai paskel- 

primindama, kad bė ruošią tolimųjų erdvių ste-

zoraitis. Minėtąja prasme jis at-. kaip ir Lenku: :Papee.. 
sakė į vieną’ telegramą iš Čika- gavę kvietimojdsjyvjauti valst. 
gos, į telefoninį pasiteiravimą iš sekr. kardin<^3fc?ditL ’

abejonės, bus netrukus paskelb- i ganizacijoje, [
ta. ’■ įPET “rūpinasi susidariusia grės

Spaudoje suminėta dar dau- • me ir daro reikiamus žygius”, 
giau su šia byla-susijusių faktų. Delegacija taip pat ragina ir lie- 
Pasirodo, min. St. Girdvainis, tuvių visuomenę siųsti telegra- 

>, nebuvo rnas. ,

ii konsek-! LAIKRAŠTĮ IŠLEIDŽIANT 
taėse bei1 GAVOME ŽINIA,

bėjimo stotį - observatoriją ant 
mėnulio. JAV prezidentas Ei- 
senhoweris pasveikino sovietų 
mokslininkus^su pasisekimu, ta
čiau amerikiečių politiniuose 
sulogshiuose, kilo susirūpini
mas. darąs spaudimą sustiprin
ti amerikiečių pastangas mėnu-

ten gruodžio 29 d. buvo sušauk
tas organizacijų atstovų pasita
rimas. . ; '

Reikalams . taip susikompli-
■j.. . J'" '■*

pakibo ant plaukučio ir neliko

BerneHų - ■ jjSJWISy. Ossęryatarcv
kada oasir odys Vat iKano met- Romano , išspausdino vedamą j Į. 
rastis — Annuario Pontificio, Įkuriame sakoma, jog Lietuvos 
kuriame spausdinamas diploma-■ atstovybė Vatikane pasilieka 
tų sąrašas. Lenkijos ambasado- - veikti, esą tik aiškinamasi, kas

nes pats jis tėra 32 m. teisinin
kas, ir pagal konstituciją nega
lįs būti prezidentu. Laikine sos- _ 
tine Castro paskelbė Oriente 
prov. sostinę Saptiago ir iš čia 
pradėjo savo pergalės žygi į Ku
bos sostinę Havaną. Čia Caštro 
sukilėliai įvedė savo, kontrolę, 
nors ir ne be. pasipriešinimo iš 

’ . Taipgi 
komunistai,..

gen. Batista šalininkų, 
Dagelė..

kavūs, kai atstovybės likimas rius Papee, kuris kaip diploma- ją valdys — ar charge d’affaires, 
pakibo ant plaukučio ir neliko tinio korpuso dekanas būdavo ad interium (kaip ir Vašingto- 
kas galėtų tą reikalą tvarkyti, į sąrašo pat pradžioje, be abejo-i ne), kuriuo būtų greičiausiai da- 
diplomatinį lauką išėjo VLIKas. nės, bus iškritęs. Greičiausiai ir kartinis sekretorius St. Lozorai- 
Iš atstovybės ir dipt šefo jam min. Girdvainis. Tai bus pirmas tis Jr., arba naujai paskirtas at
gauti kokių informacijų, be abe- netiesioginis viešas Vatikano pa- stovybės reikalų vedėjas — ge- 
jonės, buvo neįmanoma. Dipl. tvirtinimas, kad jiedu nebelai- rant des affaires—ne ministeris.

Mikojanui atvykus į JAV
Visą dėmesį sukaupusi Vati

kano akcijai JAV-bių lietuvių 
spauda mažai rūpinosi kitais 
svarbiais įvykiais. Net neapgai
lestavo didelio Lietuvos Respub
likos atstatymo bičiulio Kubos 
diktatoriaus Batistos užs. reik. 

;min. Nunez Portuando vyriau- 
• sybės žlugimo ar rūpinosi, kaip

AL MAU S, ■ račiai sugestijonuos,
mūsų bendrabarbio Niujorke t .. .......................

KAS NAUJO KANADOJE’
• --- --------------- ------ A---- JT 7, X.

Kanados — JAV vyriausybių tai įvykę per klaidą. Vėliau Na-’turėtų reaguoti organizuota lie- 
'■ tive Sons of Canada vicep. B. jtuviška išeivija dėl Vašingtonan 

atvykusio Chruščiovo patarėjo 
armėno Mikojano. Jei “Free Eu
rope” bičiuliai politikai šūkavo

atstovų, komisija susirinko posė
džio Otavoje. Jos sudėtyje yra 
Dulles, Seaton ir kt. JAV mi
nisterial. Darbų tvarkoje — Ka- 
nados-JAV ūkiniai nesusiprati
mai bei sunkumai.

Glaum pareiškė, kad pranešė
jas neturėjo atsiprašyti, lygiai 
kaip jis neatsiprašinėja esąs ka
nadietis. Esą radijo stotys da- prieš jį demonstracijose pasenu-

i rančios pažangą: jau Windsoro sius Stalino laikotarpio trafare- 
įir Chattam stotys nutarusios tus, tai kiti manė, kad verčiau 

Katalikii imigracijos diena 
kasmet skelbiama sausio 6-ji. 
Tos dienos rinkliavos bažnyčio
se skiriamos vyskupų konferen
cijos globojamoms imigracijos 
įstaigoms, kurios rūpinasi nau
jaisiais ateiviais ir šeimų, pasi
likusių stovyklose, pergabeni
mu Kanadon. 

★ ★
Sveikatos apdraudos planas 

Ontario prov. manoma praplėsti 
įjungiąnt gydymą ir ne ligoni
nėse. Ligoninių komisijos pirm, 
dr. Urquart pareiškė, kad ligo
niai, išėję iš ligoninės būsią 
įjungti į planą, ti knežinia kada. 
Dabartinė provincinė sveikatos 
apdrauda atsieinanti $210 mil. 
per metus, ir plano praplėtimas 
pareikalautų didelių surtių. Pil
na } sveikatoj apdrauda į;ol kas 
esanti neįmanoma. Dabartinis 
Ontario sveikatos apdraudos 
planas apimąs 5.300.000 gyv./ 
kurių 4.100.000 įrašydinimas 
grupėmis buyo privalomas. Ko
misijos „pirm.-nuomone, dėl to 
ligoninės nebūsiančios perpildy
tos," nes ir prieš tai 72% Onta
rio gyv. buvo apsidraudę. ‘

Radijo stotis CJBC Toronte, 
priklausanti valstybinei siste
mai, vieną dieną pradėjo savo 
programą ne įprastiniu būdu 
“God save the Queen”, o “O Ca
nada”. Pranešėjau atsiprašė, esą

pradėti savo programas “O Ca- derėjo veikti amerikoniškąją 
nada”. ’spaudą, prašant aprašant Miko-

j iano vizitu iškelti tariamą ame
rikiečių spaudos rūpestį įgalinti 
Pabaltijo tautoms pagrindines 
žmogaus teises ir laisves.

Ne tas rūpėjo
Mikojano vizitas buvo įgalin-

Kanados atstovybė įsteigta Ira 
ke ir įgaliotu ministeriu paskir
tas Newfoundland advokatas G. 
B. Summers, ikišiol vadovavęs 
užsienio r. ministerijoj JT sky
riui. Irano atstovybė Kanadoje tas diplomatišku lankstumu — 
buvo įsteigta 1956 m. Kanada į nekviečiant ir tarytum nesiver-
taipgi sustiprino savo diploma
tines misijas Libane ir Izraely
je. Tokių žygių imtis Kanados 
vyriausybę paakino Suezo įvy
kiai, kurių metu ji Vid. Rytuo
se pasijuto esanti be savarankiš
kos informacijos ir be savos po
litikos. Visa ši sritis ikitol sekti 
buvo pavesta užsienio r. minis
terijos tarnautojui turkų kilmės 
E. MacCallum, kuri yra Palesti
nos reikalų žinovė.

žiant. Vizos buvo paprašyta pre
tekstu, kad Mikojanas nori ap
lankyti sovietinį ambasadorių. 
Galiausiai JAV viešajai opini-

- i

jai savo ruožtu spaudžiant buvo 
sutikta, kad jis pasimatys su J. 
F. Dulles. (Kalbos net buvo apie 
pasimatymą su prezidentu, ku
ris tiesiog dienomis geso trauk
damasis ne tik iš visuomenės gy
venimo. ką bekalbėti apie inte
lektualinį). Niujorko spauda 
manė, kad Mikojanas turėjęs 
paruošti pasimatymą su Chruš
čiovu. Šis gi spyrės pajėgsiąs 
palaužti taip vadinamą geraširdę 
ir pasitikinčią savimi ameriko
nišką “fun morality”. Sovietų 
žinovas , G. Kennan moksliškai 
įrodinėjo chruščiovinio “komp
romiso”- būtinybę, bet iš Mask
vos pranešinėjo, kad tokiam su
sitikimui priešinusis “stalinisti
nė” grupė. Vašingtone iki sek
madienio nebuvo suprasta kaip 
sutikti sovietų galiūną., LAICui 
ir ALTui prišiekinėjęs talką sen. 
T. F. Green pirmutinis pakvietė 
A. Mikojaną pusryčiams. Nebu
vo laukiama, kad Mikojanas dėl 
ko nors griežtai spirtųsi. Tačiau 
Niujorke spėliojom, jog jis pri-

_ . jog JA
i V-bės galutinai aprobuotų sovie
tinės galybės kumščio teisę val
dyti Pabaltijo rytines pakrantes.

Jei amerikiečiams rūpėjo kiek 
; Mikojano vizitas palies jų pre
kybos ir biznio interesus pasau
lyje, tai vokiečiai Bonnoj tik 
spėliojo ką jų buvęs 1939 m. part 
neris dabar siūlys JAV-bėms jų 
sąskaiton. Vokiečių ptamoni- 
nirikai betgi realiai skaičiavo, 
kad 1962 metais amerikiečių Eu
ropoj jau nebūsią.

Reakcija dėl Vatikano
: Vatikano žygio ignoruoti Lie- 
. tuvos pasiuntinybę komentarai 
atitiko kiekvieno laikraščio in
formacinį lygį ir pasaulėžiūrą. 
NYTimes įsidėjęs Popiežiaus Jo
no XXIII nuotrauką čia pat pa
stebėjo patyręs, jog “tai nereiš
kia. kad Šventas Sostas pripažįs
ta Lenkijos komunistinį režimą 
ar Pabaltijo inkorporaciją į So
vietų Sąjungą”. Girdi, žygio prie 
žastim buvo noras “palengvinti 
Katalikų Bažnyčios padėtį ana
pus uždangos”. NYHerald Tri
bune neišsiduodamas spėliojo 
apie naujos Vatikano politikos

F. Castro yra vidurinio luomo 
žmogus. Organizuoti sukilimą 
jis pradėjo 1953 m. ir pasireiškė 
pirmuoju nesėkmingų, -puolimu 
liepos 26 d. Nuo to ir visas są
jūdis gavo liepos 26 vardą. Visa 
eilė jo bandymų kariuomenės 
buvo sutriuškinti. Dabar jis lai
komas laimėtoju, nors krašto 
ramybė nėra atstatyta, o ir jo 
kovotojų eilėse yra įvairių gru
pių, kuriose gali prasidėti ko
vos dėl valdžios. Ar jis bus pa
kankančiai tvirtas kraštą valdyti, 
parodys ateitis. Taipgi neaiški 
dar jo politinė programa.

Suiminėja komunistus 
Arabų Respublikos 

nėroiai, nes krašto ūkis” "ėmė hreZ- Nasseris, ilgai tylėjęs apie 
silpnėti, o kariuomenė nerodė i komunistų veiklą Egipte irSy- 
noro vidaus kovoms. Susiduri-i rijoj, pagaliau viešai prabilo 
mas su sukilėliais’ ties Santa’Port Saide pergalės, dieną. Tai 
Clara miestu parodė dideli pas-’buvo ženklas iš anksto pareng- 
taruju atkakluma, kurio palauž-’tai akcijai, kuriai vadovauti bū
ti nepajėgė nė tankai su lėktų- Įvo paskirta komisija iš policijos 
vais. Žymi krašto dalis buvo jau vado Z. Mohieddin, viceprez. so- 
sukilėlių rankose jr grėsė pada- cialisto A. Hourani, kuris gel-

turįs didelės propagandinės 
reikšmės.

Laimėjo sukilėliai
Antras atžymėtinas naujų me

tų pradžios įvykis — Kubos su
kilėlių laimėjimas prieš prez. 
Batista kariuomenės ir policijos 
pajėgas. Laimėjimas atėjo taip, 
staiga, kad nei. patys sukilėliai 
pasijuto užklupti. Gen. F. Ba
tista, per 25 metus statydinęs 
savo prezidentus ir du kartu 
pats juo buvęs, pareiškė pasi
traukiąs iš Kubos ir pareigų, 
norėdamas išvengti tolimesnio 
kraujo praliejimo. Tokį spren
dimą padaryti vertė jį didieji , 
pramonininkai ir vadovaują ge- Į Jungt.

žymėjo tai, ko nepastebėjo dau
gelis — Vatikanas atsisakė pri
pažinti Diplomatijos Šefą repre
zentuojant Lietuvos Respubliką, 
išduotus įgaliojimus. Brooklyno 
“Laisvė”, dažnai išreiškianti so
vietų nuomonę, žinios buvo pa
gauta netikėtai — pražiopsojo 
per du numerius, kad trečio 
vedamuoju pareikštų pritarimą 
baisiai šiaip nekenčiamos Kata
likų Bažnyčios nutarimui, spė- 
liotų, kad Kardinolas Wyszyns- 
ki išreiškęs ir Lietuvoj esančių 
lietuvių vyskupų valią, ir many
tų, jog šis žygis7 paskubinsiąs 
“normalių santykių” atstatymą.

Kaikas tikino, jog “LTSR vy-

I c

Prieš Imigracijos įstatymą
JAV 1052 m. buvo priimtas 

“Immigration and Nationality 
Act”, žinomas McCarran akto 
vardu, kuris numato kasmetines 
kiekvieno krašto imigrantų kvo
tas. Pagal tą įstatymą kasmeti
nio kiekvieno krašto imigrantų 
kvota yra šeštadalis procento,

Kanadiečių pajamos 1958 m. 
pasiekė $22.600.000.000, t.y. 6% 
daugiau nei 195? m. Ekonomistų ' atilin!iam0 krašto ateiviu gyvfc 
J* J * * 0^4/ ’ 'Vx ♦ * Ir [nusių 1920 m. JAV ir užrašyUfbet y darnos pakilo.tokiais tų metų gyventojų 
F7, - rašinėjiml - ™
tęs 1.4% asmeniui ypač del se-' ' — - '
riatvės pensijų padidinimo ir 
mokesčių sumažinimo. - į kvotos sistema nėra tiksli, nes 

Netikri doleriai pasirodė To- eilė kraštų jos neišpildo, tiek 
ronte, Hamiltone ir kt. Ontari 
vietovėse. Tai Kanados $20. JA' 
$10, $20 ir $100. Suimti Hamil
tone: J. E. Venus ir R. J. Zati- 
ma ir rasti*68 netikri banknotai.

galimybę. Įdomiai komentavo riausybė” esą svarstanti “kultū- 
Brooklyno “Darbininkas”: pa- | žinių ryšių su išeivija” bylą.

laująs tą McCarran aktą pakeis
ki ir kvotų sistema panaikinti. 
Tuo reikalu gruodžio mėnesį 
Denver mieste, Colorado, net 
buvo sušaukta speciali konfe
rencija, kurioje dalyvavo 5 vals
tijų atstovai ir kuri priėmė Bal
tiesiems" Rūmams peticiją, pa
ruošti nauią imigracijos įstaty
mą vadovaujantis visų 
lygybės principu.

Po keleto metų pasirodė, kad •
A-A. TĖVAS JONAS 

KIPAS, S J.,
iq imigrantų nepateikia, kaip pvz. :buv?s il£ametis atkurtos Lietu- 
V Anglija, o iš kitų kraštų imi- vos jėzuitų provincijos vyresny-

gruoti norinčių yra daug dau-įsis ir Kauno jėzuitų gimnazijos 
giau negu kvota leidžia. Dėl to rektorius bei direktorius, mirė 
dabar prasidėjo sąjūdis, reika- gruodžio 27 d. Berlyne.

z>.<

bedamas Syriją nuo komunistų 
pasuko Egipto globon, ir kt. Sy- 
rijoj ir Egipte liko suimta keli 
šimtai komunistų, uždarytos lei
dyklos, o Syrijos komunistų 
laikraštis sustojo ėjęs. Egipte 
kompartija uždrausta nuo 1953 
m. Nasserio spauda laviruoda
ma tarp rusų ir savų komunistų, 
sako, esą krašto gyventojai ski
ria geruosius rusus nuo savųjų 
kenkėjų.

A. Mikojan, Sov. Sąjungos vi
cepremjeras, atvyko į JAV dvie
jų savaičių vizitui. Nors jis sa
kosi atvykęs atostogų, tačiau tai 
tik priedanga. Jo pasimatymas 
su Dulles ir Eisenhoweriu jau 
seniai suplanuoti. Vengrų pabė
gėliai Niujorko aerodrome jį su
tiko šūkiu: “Murderer”, “Mur
dering dog” ir pan.

Hiilli

•Į Didysis Kanados kelias Trans-Canada Highway, einąs nuo Vancouverio iki Newfoundlando.



Lietuvoje su kolchozine sistema nesiseka

PLB Seimo Org. Komiteto žodis
^Pasaulio Lietuvių Bendruo-1 pajamų 397,00

menės Seimo pirmoji sesija ir 7. Didžiojo koncerto paj. 9.456,50 
jos metų vykę mūsų tautinės 8. Banketo pajamų 5.687,95 
’ ’ ’ ’ ' ” " ” 9. Už PLB Seimo ženk- ’

lėlį pajamų 2.504,55

Viso pajamų $24.624,56 
II. Organizacinis komitetas 

turėjo išlaidų:
1. Seimo Vadovo

kultūros bei religinės manifes
tacijos — koncertai, parodos, iš
kilmingos pamaldos ir kt. — jau 
yra praeitis. Kaip kas tuo ar ki
tu atžvilgiu visa tai bevertintų, 
niekas negali tačiau paneigti, 
kad tai buvo didelis indėlis mū
sų tautinės sąmonės budrumui j spaudai v
palaikyti ir mūsų tautinės dva- 2. Seimo ženkleliams 
sios polėkiams sustiprinti. 3. Skolai grąžinti 

Visa tai galėjo įvykti tik dėka 4. Knygos parodai
laisvųjų lietuvių tautinio solida- 5. Meno parodai 
rūmo ir meilės Lietuvai. Orga-. 6. Kameriniam koncer- 
.nizacinis komtietas būtų buvęs! tui

7. Didžiajam kone.
8. Banketui
9. New Yorko LB Apy

gardos valdybai
10. PLB Seimo organiza

cinių išlaidų

Viso išlaidų $24.366,35 
Saldo 258,21

Nesiseka su juo visos Sovietų 
Sąjungos mastu, dar labiau tai 
ryšku okupuotoje Lietuvoje, kur 
žemės ūkis po kolchozinės siste
mos įvedimo ir pirmykštės tvar
kos sugriovimo niekaip nepajė
gia atsigautų padaryti žymes
nę pažangą.

Nuostabūs kolchoziniai der
liai: 6 centneriai iš hektaro!
Jei nebūtų parašyta juodu ant 

balto, būtų galima laikyti kieno 
nors antisovietinės propagandos 
išgalvojimu, bet pačioj Vilniaus 
“Teisoj” nr. 289, skaitome pra
nešimą apie Salantų rajono par
tinės oganizacijos ataskaitinį su
sirinkimą ir iš jo sužinome štai 
ką: pereitais metais rajono ko- 
nunistiniai vadovai buvo davę

liaus hektarui. Palyginimui: 
prieškarinėje Lietuvoje net /ir 
blogiauisais metais grūdinių pa
sėlių. derlius nenukrito; iki 6 
centnerių lygio, o juk L958m. 
Lietuvoje visai nesiskaito^ f blo
giausiai metais. Štai Lietuvos 
Statistikos biuro duomenimis 
1935-39 m. grūdų derliaus iš hek
taro vidutiniškai gauta dvigubų 
centnerių: žiemkenčių rugių —

i-

10,1, miežių—

brėžia irkaikurie užsienio ko
mentatoriai, vertindami Chruš
čiovo reformų planus: einama 
orie kolchozininkų sulyginimo 
su sovchozininkais. Ir kiti žemės 
ūkio darbuotojai tame Vilniaus

darbuotojai kaltino kitus, o tie 
vėl kitus. Tik nė vienas nedrįso 
apvirai pareikšti, kad kalta pati 
kolchozinė sistema.

neutralūs stebėtojai?
Stambiausiame šveicarų dien

raštyje “Neue Zuericher Zei-

toriams išpirkti. Komentato
riaus nuomone, Chruščiovas aiš
kiai ęina prie kolchozų visiško 
suvalštybinimo. Kai dėl grūdų 
gamybos, tai dabar skelbiami 
1965 m. plano skaičiai anksčiau 
buvo numatyti pasiekti jau 1960 
m. Vis labiau aiškėja, kad Ka-

$1.180,84
2.106,52
2.200,00

247.06

12, žiemkenč. kviečių — 12,4, va 
sarinių kviečių
12,1, avižų — 11,1, mišinio — 
12,5. Tai vidurkis. 1939 metais 
uūta r et didesnių derlių, negu 
čia sužymėta.
' Žinoma, yra kolchozų, kurie 
jau ir šiais metais gavo 15, 16 
centnerių iš ha, feet nemažai už- 

viešą^sipareigojlmą 1958 "metais ] tinkame pranešimuose tokių po-

INCVtę L.UC1 įvilki --- • . » . u
tung” 345 nr. yra platus Chruš- zachstano ir kitų stepių pieši- 
čioyo ūkinio plano įvertinimas,'1^’’ milžiniškų plotų apdirbi- 
užvardintas: “Chruščiovo uto- mu nepasiekta to, kas buvo nu- 
oinis planas”. Kalbėdamas že-, matytą.
mės ūkio klausimais, autorius Kitame komentare (“Der ak- 
Ernst Kux pastebi, kad visos že-1 tuelle Osten”, Bonn, 42-43 nr.) 
mės ūkio gerinimo priemonės ryšium su tais klausimais pa
bus vykdomos kolchozininkų są-' stebima: “Jei apie 50 milijonų 
skaitom Produktų pristatymo 1 dirbančiųjų, arba apie pusė vi- 
prievolė netik kad panaikinama J—-—-- 
(kaip kad skelbė sovietinė dia
lektinė propaganda), bet dar pa
didinama net 50% (palyginus su 
1858 m.)., Sovchozams valstybė 
skirsianti sekančiais metais 150 
milijardų investicijoms, gi 250 
milijardų rublių kolchozinėms" 
investicijoms turėsią patys kol
chozai sudaryti, neskaitant 95 
milijardų rublių mašinoms trak-

mu. Bet tos diskusijos taip pat 
parodė, kad Lietuvos kolchozų 
darbuotojai ir žemės ūkio vai
ruotojai ir patys dar svyruoja 
netikrume, negalėdami apsi
spręsti, kaip geriausiai išpildyti 
Maskvos duotus įsakymus ir su
derinti juos su vietiniais krašto 
žemės ūkįo reikalavimais. Ir 
bandomi visokie eksperimentai. 

•; Pasitarime dalyvavo ir kom- 
oartijos pirmasis sekretorius 
Sniečkus. Jis pakartojo jau ke- 
holiką metų nuolat girdima ra
ginimą: reikia ištirti, kodėl'tiek 
daug kolchozų vis dar atsilieka 
Nors pasitarime pasisakė 19 kal
bėtojų; prie aiškios išvados taip 
"r neprieita. Vienos institucijos

sų darbo jėgų, dirba žemės ūky
je ir nepajėgia pakankamai iš
maitinti nė antrosios dirbančių
jų pusės, tai čia jau nėra jokia 
gamtos nelaimė, o tik pasėka 
diletantiškos - nemokšiškos - 
ūkio politikos”. Amerikoje, gir
di, “10% visų dirbančiųjų pajė
gia su kaupu aprūpinti likusius 
90% gyventojų ir dar sudaro at
sargas, vykdo eksportą”.

sakių: padidintų grūdinių kultū
rų derlių per būsimą septynme
tį iki 14, iki 1& ar kiek centne
rių. Taiei tai dax tik planaį, nie
kas nežino, kiek po. tų 7. metų 
bus tokių kolūkių, kaip “Kalna
lio”, kur įsipareigojimai įvykdy
ti tik 30-50%. Planų ir įsiparei
gojimų yra daug, tik įvykdy
mas šlubuoja.

Ką žemės ūkio ministeris 
pasakė

Chruščiovo “tezėse” numatyti 
Lietuvos grūdų ir cukrinių run
kelių gamybą per septynmetį 
oadidinti 1,5 - 1,7 karto. “Tai di
deli ir atsakingi uždaviniai”, pa
sakė žemės ūkio ministeris Va- 
zalinskas respublikiniame pasi
tarime Vilniuje kolchozų reika
lais (“Tiesos” 288 nr. tilpo apie 
tai platus aprašymas). Anot Va- 
zalinsko, tam pasiekti reiksią 
pašalinti kaikurias kliūtis ir 
įvykdyti kaikuriuos planus, pvz., 
teksią nusausinti apie milijoną 
hektarų žemių, tame tarpe apie 
500.000 ha uždarii drenažu. Ži
noma, tai galėtų padėti derliui 
pakelti. - Bet reikėsią pravesti ir 
laug kitų sumanymų. Moksli
ninkų apskaičiavimai ir pirmau
jančių kolchozų patyrimai rodą, 
kad jau artimaisiais metais bū-

! kvstė? produktų savikainą per-
Esą daug nenormalumų su 

išdirbio normaųiis, kurias reik-' 
jakeisti. Esą di- 

‘ uose "kol-

-š kiekvieno hektaro prikulti 8 
'entherius grūdų, bet šiais me
lais paaiškėjo, kad prikulta 
dviem centneriais mažiau, vadi
nasi, vos tik po 6 centnerius! Bu
vo numatyta pagaminti pieno 
po 100 centnerių nuo 100 ha 
naudmenų, bet tikrovėje paga
minta tik apie 66 centneriai. 
Kiaulienos buvo numatyta ir įsi
pareigota gauti po 22 centnerius 

1.449,18 100 hektarų, o faktinai gauta tik 
apie 10 centnerių. Šimtui hek
tarų išlaikoma tik 4,7 karvės!

Planai ir tikrovė
Užsienio komentatoriai, ap

tardami Chruščiovo ūkinius pla
nus, vis dažniau juos pavadina 
— utopiniais. Stebint Lietuvos 
kolchozų veikimą ir gamybos 
rezultatus, galima prie tokio pat 
vertinimo prieiti. Tos pačios 
“Tiesos” pranešimu, Salantų 
partiniame susirinkime buvo pa
tiektas toks pavyzdys: “Kalna
lio” kolūkis savo planinius įsi
pareigojimus įvykdė tik 30-50%. 
Kad čia eina ne apie vieną kurį 
nors atsilikusi kolchozą, bet jau 
apie visą rajoną, matėme iš anks

250.00
bejėgis, jei jo sumanymų ir pa
stangų nebūtų rėmusi visa ben
druomenė, pradedant Amerikos 
ir Kanados LB centrais ir bai
giant visų kraštų — pirmiausia 
Amerikos ir Kanados — lietu
viais. Bendromis visų jėgomis 
buvo pademonstruotas tautinės 
bendruomenės pajėgumas bei 
svoris.

Savo darbą ir buvimą baigda
mas, organizacinis’ komitetas su 
gilia pagarba ir tautiniu pasidi
džiavimu atžymi šią mūsų tau
tinio solidarumo bendruomeni
nę talką ir jos gražius rezulta
tus.

Už visokeriopą paramą ir ben
dradarbiavimą organizacinis ko
mitetas reiškia savo viešą padė
ką. (Čia komitetas išvardina net 
28 grupes organizacijų bei as
menų, prisidėjusių prie PLB 
seimo paruošimo bei pravedimo. 
Dėl vietos stokos tą sąrašą pra
leidžiame.-Re d.).

Komitetas drauge skelbia sa
vo pajamų-išlaidų apyskaitos Iž
do Priežiūros Komisijos 1958 m. 
gruodžio 27 d. tikrinimo proto
kolą:

PLB Seimo Organizacinio kai buvo pašaukti į darbą gruo- 
Komiteto apyskaitos tikri- džio 26 d. Tikimasi, kad iki sau-

5.168,10

300,00

Balansas $24.624,56

Išlaidų dokumentai atitinka 
išlaidų sumas.

(Pasirašė) V. Dilis, kun. Pet
ras Totoraitis, Julius Paknis.

Organizacinis Komitetas savo 
pajamų likutį nutapė pervesti 
PLB Valdybai.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!

(Pas.) Msgr. Jonas Balkūnas 
PLB Seimo Organziacinio Ko

miteto pirmininkas.

SUDBURY Ont
Streikas pasibaigė. 87 dienas ledu Senelį vvkusiai suvaidino 

užtrukęs streikas pasibaigė prieš A. Kusinskis, kuris išdalino vi- sumažėti'gyvulinin-
pat Kalėdas. Pirmieji darbinin- siems lietuviukams dovanėles,! Ų 

i-o vaikučiai pasakė eilėraščių, 
' padainavo keletą dainelių ir pa- T.

I
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nimo protokolas
1958 m. gruodžio 27 d. Newar- 

ke, NJ, PLB Seimo Organizaci
nio Komiteto -IzBo Priežiūros 
Komisijos pirmininkas Vladas 
Dilis ir nariai Julius Paknis ir 
kun. Petras Totoraitis, peržiūrė
ję PLB Seimo Organizacinio 
Komiteto pajamas - išlaidas iki 
šios dienos, rado:

L Org. komitetas turėjo 
pajamų:

1. Aukų aukų lapais $1.029,76
2. Asmenų bei organiza

cijų aukų 1.932,00
3. Seimo Vadovo pajamų 1.176.00
4. Amerikos LB Centro

Valdybos paskolos 2.200,00
5. Meno parodos pajamų 240,80
6. Kamerinio koncerto

sib 15 d. visi vėl bus pašaukti | 
darban. Sutartis padaryta trims ] 
metams. 40 valandų savaitėje j 
kompanija būtų davusi ir be de
rybų. Unija dar išsiderėjo ligos 
atveju 26 savaites apmokamas 
po $40 savaitei. Pirmuosius me
tus atlyginimas bus pakeltas 1 
%, antruosius 2% ir trečiuosius 
3%. Sutartis įsigaliojo 1959 m. 
sausio 2 d. Senoji sutartis buvo 
pasibaigusi gegužės mėn. Žinia 
apie sutarties pasirašymą aplė
kė žaibo greitumu, gyventojų 
nuotaikos pakilo ir pagyvėjo ju
dėjimas ir prekyba.

Bažnytinio komiteto vakaras 
praėjo jaukioj šeimyniškoj nuo
taikoj. Žmonių prisirinko daug 
daugiau negu buvo tikėtasi. Ka-

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latvi ją, Estiją, Ukrainą 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Siunčiome Jūsų sudorytus ir apdroustus rū5ų, 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.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir 1.1.
kg. cukraus .. .. $12.30
kg. taukų ..............$21.70
kg. ryžių............. $14.45
kg. sviesto $30.90
(I Sibiru iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg

SIUVAMA KOJINĖ MASINA firmos #'Minerva - 122/z (medinis staliukas 
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Euroog............................ $175.00

į Aziją...... ....................... $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 nuoširdi} atsakymą..

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

Gyvenų ne Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorių 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, sk/sti mums paštu 
ar eksoresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitos ir sųžiningos.
% « - *

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ JSTAIGA:

849. College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

105 Connor St. E., Homaton, Ont. Tel. JA. 8-4686. Poni. V. J.ratti*.
94 Douglat St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-531 S. Ponia M. VenskevtfiewA.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai

kirpti
10
10 
10 
10

20 kg. cukraus ............ $20.95
20 kg. taukų............ . $38.80
20 kg. ryių ..................$24.65
20 kg. sviesto ..............$52.45

$2.50)

Sav. A. Kalūza

AŠ ĖJAU NUŽUDYTI HITLERIO
- < « *-• ♦ * ' - ‘ - • * V —a’ - A. . * ■, -

Jis nuskubėjo savo mašinos 
link. Aš nuėjau atgal į bunkerį. 
Abu sargybiniai, kurie stovėjo' 
prie įėjimo, gulėjo ant žemės 
negyvi ar be sąmonės. Bunkeris 
buvo paverstas į krūvą griuvė
sių. Greitu mostu aš nusime
čiau kepurę ir išstryniau veidą 
purvu, kai pamačiau atbėgan
čius karininkus.

— Mano Dieve, Fiuhreris! — 
vienas iš karininkų šaukdamas 
bėgo į sugriautą bunkerį. Du 
pribėgo prie manęs, norėdami 
man padėti, tačiau aš mojau 
jiems bėgti vidun žiūrėti.

— Padėkite Fiuhreriui! — 
šaukiau aš. — Aš tvarkoje!...

Iš vidaus girdėjosi šauksmai 
ir dejavimai. Vyrai pradėjo kas
tis po griuvėsius. Aš apstulbau: 
Hitleris sužeistas ir kruvinas, 
tačiau išlikęs gyvas, laikėsi įsi
kibęs į adjutantų rankoves.

Mačiau, kaip kiti vyrai išnešė 
kelis lavonus. Jie buvo neatpa
žįstami.-Hitleris buvo išvestas į 
kiemą ir pasodintas į vieno kari
ninko atneštą kėdę. Kažkas nu
šluostė kraują nuo jo veido. Aš 
turėjau greitai pranykti. Turė
jau pranešti, kad Hitleris dar 
gyvas, kad kažkaip pavyko jam 
išlikti gyvam po sprogimo, 
t Kaip vėliau Šveicarijoje suži
nojau, galima sakyti buvo ste
buklas, kad jam pavyko išlikti

gyvam. Portfelis su bomba 
buvo padėtas taip arti prie Hit-

(Pabaiga) žmonių akių. Mano laimei, šią 
Vokietijos dalį puikiai pažino
jau, todėl neturėjau vargo.

Ulmę buvau net į tris namus 
įslinkęs miesto pakraštyje, ieš
kodamas civilių rūbų. Tik tre
čiame name radau moterį su 
dukra. Pavyko surasti panašes
nius rūbus savo dydžiui. Mat, aš 
buvau virš šešių pėdų ir svėriau 
190 svarų.

Kai moterys pamatė mane.

žaidė lietuviškų žaidimų. Dova
nėles visiems lietuviukams šie
met apmokėjo ^un.^A. ^abas. 
Visi lietuviukai gavo po dova
nėlę saldumynais, lankantieji ar 
lankiusieji šeštadieninę mokyk
lą gavo dar ir po knygelę, o gau
sesnių ir reikalingesnių šeimų 
vaikučiai gavo dar vertingų do- išduota beveik trečdaliu slaptajai tarnybai Nuernberge, 
kučiai be išimties buvo pavai-1 daugiau avanso, ąegu pereita s 
sinti iki sočiai karšta kakava, 1metais" e k^cį°z}l.
tortais ir sausainiais, kuriuos I/as m°kamas j ts irų br g 
padovanojo italas kepėias Ce- dų r’°^rn0IPls> PaSąl gamybos 
r ' - rezultatus. Vis daugiau esą per-
genybiu pardavėjas J. Bazar, einama prie piniginio atlygmi- 
padovanodama^ loterijai žadin-i^o, vieton natūra duodamo at- 
tuvą ir J. T. Paquette. Šokiams lyginimo. Garantuoto darbo ap- 
grojo gera nauju plokštelių mu- į mokeiimas įvedamas (kaip soy- 
zika, kartais paįvairinta A. Ku- i chozuose), girdi^ leistų pasiek- 
sinskio akordeonu." Kadangi šis nauią augstesnę pakopą-vys- 
parengimas buvo tuoj po strei- ^ant kolukinę^santvarką . ^Vaza- 
ko, tai įėjimas buvo laisva auka, 1 1
o neturintiems — visiškai lais
vas, be to, kurie kreipėsi, gavo 
iš klebono nemokamai kuponė- 
lių ir buvo pavaišinti. Aktyviai 
pasirodę lietuviukai scenoje per 
N. Metus dar gavo papildomų 
dovanėlių. Loterijoj laimė nusi-; sekretoriui
šypsojo B. Dūdai. Prie parengia' ba e ,u Tardini italų kalba protesto no-mo, be komiteto naJ da Liet^vos prie
5ių’ yPac Mafaleisi ' Mariia šventoio Sosto uždarymo. Jojeir Petras Mazaiciai, Man a Kriaučeliūnienė ir Elena Švieži- P.areiksta, jog toks Vatikano pa- 
k enė I sielSimas duoda pagrindo, many-t
° ■ .1 . *■ s a. • T i • 'liMeg tuo pačiu vra pateisinama

, Pereitais metais lietuvių -r sovjetų agresija, kuri atęmė
katalikų bendruomenej niekas tėvvnei laisvę, o Lietuvos 
krikštvti^enki kūdS° ’ gyvent?jus’ dW.>u7
krikštyti penki KuaiKiai. m<m, ištrėmė badui it mirčiai į

— ĮPagal vietinių laikraščių Sibirą. Šis sekrętoriaio nusilei
dimas sovietinėfns užmačioms 
yra lygus Lietuvos okupacijos 
pripažinimui.

Lietuviams, kenčiantiems oku 
panto priespaudą tėvynėje ir iš
trėmime, o taip pat ir mums, 
esantiems išeivijoje; toks Vati
kano pasielgimas vra skaudus 
politinis ir moralinis smūgis. 

vysKupijub paxpijuje i&iatcigę , 
šalpos skyriai siuntė gėrybes ir1 A. Smetonos mirties sukaktis, 
pinigus į Sudbury. Sausio lid. St. Catharinėje, 75

Sudburiškis. Rolls Avė., Tėvu Pranciškonų 
įkoolyčio’e ruošiamas buv. Lie- 

' tuvos prez. a.a. A. Smetonos 15
j Mirusių skaičius 1958 m. bu- metų mirties sukakteis minėji- 
Įvo pats mažiausias, pareiškė B. mas. Minėjimas prasidės 10 Vai. 
Claxton, Metropolitan Life In- ryto iškilmingomis pamaldomis 
surance Co. vicepirm. ir reikalų; ir t»i dienai pritaikytu pamoks- 
vedėjas. Ikitol mirtingumas sie-ilu. Tuojau po pamaldų Toronto 
kė 8.2 tūkstančiui gyventojų, o' LNT pirmininko A. Kiršonio 
1958 m. — 8. Džiova mirė 7 iš paskaitą. . . mu. '.

♦

cutti. Parengimą parėmė bran-

skelbiamas statistikas Sudburio 
Salvation Army sušelpdavo po 
25 šeimas per dieną, o neseniai 
įsisteigusi katalikų labdaros or
ganizacija net po 200. Katalikų 
labdaros organizacija, įsisteigu
si streiko proga, kai unija nepa
jėgė savo narių aprūpinti, pa
siliks veikti visą laiką. Visose 
vyskupijos parapijose įsisteigę

sią iš pagrįncįj

ir nušovė vietoje. Hitlerio įsa
kymu visi, kurie bent kiek pri
sidėjo, turėjo būti surasti ir kar
tu su jų šeimomis sušaudyti.

Aš atsiradau Berlyne ir slaps
čiausi. Iki sekančios dienos pietų 
virš 200 vyrų ir moterų buvo su
imti ir sušaudyti. Visi buvo su
šaudyti be jokio teismo forma
lumų. Hitleris betgi įsakė tokias mano išvaizda jas sulaikė nuo 
egzekucijas sustabdyti. Jis nore-. betkokio protesto dėl šių rūbų, 
jo, kad būtų viešai teisiama ir;Aš buvau purvinas, su ilga barz- 
iik tuomet sušaudoma, parodant’d a, lyg žmogus išlindęs iš kata- 
visiems kas ir jų lauktų, jei mė-' kombų. Rūbus turėjau pasikeisti 
gintų pasikes.n.i prieš jo gy- jų akyse, nes bijojau, kad neiš- 
vybę". ' bėgtų laukan pagalbos šaukda-

Po penkių savaičių pats Hit- mos.
leris pasakė per radiją kalbą. Aš Už kelių nakčių dasikasiau iki 
klausiausi pogrindyje. Jis sakė Šveicarijos pasienio. Pasienyje 
radijo klausytojams, kad jis kai- man teko užkopti stačiausią kal
bąs dėl dviejų priežasčių, pir- ] ną gyvenime. Gerai žinojau, kad 
miausia, jog norįs, kad žmonės persikasęs per sieną būsiu sau- 
išgirstų jo balsą ir tikrai žinotų, gus — nors laikinai.
kad jis gyvas; antra, norįs papa- Gal buvau įkėlęs koją vos po- 
sakoti apie pasikėsinimą prieš jo rą pėdų į Šveicarijos pusę, kai 
gyvybę. Jis pasakojo, kaip Stauf pajutau durtuvus atremtus į 
lenbergas atsinešęs portfelį su mano krūtinę.
bomba, kaip jį iššaukė prie tele- i — Aš esu pabėgėlis nuo nacių! 
fono, kaip bombai sprogus jis iš- '—■ šaukiau jiems. — Aš esu Jo- 
kkęs gyvas. han Dietrich.

—- Dauguma pasikesintojų jau Sargybiniai nuvedė mane pas 
sugauti ir sunaikinti, — kalbė- komendantą, kuris mane pasiti- 
jo Hitleriu. — Bet ir tie, kurie ko su kavos puoduku ir duonos 

". bandele. Jis matė, kaip buvau 
išbadėjęs, nes taip greitai viskas 

Mes ištikrųjų nežinome, kiek pranyko mano, burnoje. Užkan- 
buvo sušaudyta vyrų ir moterų' dus komendantas pradėjo mane 
dėl šio pasikėsinimo, tačiau vie- klausinėti. Aš nutariau geriau- 
nas tarnautojas yra mums patei- šiai pasakyti visą tiesą.
kęs sąrašą su 4 980 pavardžių. ■ 
Man atrodo, kad šis skaičius tu- šiai sakiau j apa
rėtų būti mažiausiai bent dvi- ’ tenantas vokiečių kariuomenės, 
gubas. Taip, tas pats, kuris buvau gen.

Aš dar slėpdamasis sugriauto v011 Stauffenbergo palydovas 
namo rūsyje ir palaikydamas Hitlerio nužudymo misijoje. Ge- 

. _ v . . . ■ gyvybę vandeniu ir duona suži- štapas ieško mane ir sunaikin-
šaus. Keturi augšti Hitlerio ge* ;nojau, kaip žiauriai buvo vyk- tų tuojau pat. Aš ieškau apsau- 
nerolai Berger, Korten, Brandt, (jomos šio sunaikinimo egzeku- gos Šveicarijoje.
ir Schmund — buvo užmušti,! cjjos Įjar tebebūdamas rūsyje Aš gavau apsaugą, nors ji ne- 
kiti sužeisti. Jeigu šis susirin-! - - - ’— —-—- -——
kiinas būsų buvęs cementiniame 
bunkeryje/kaip buvo iš anksto 
planuota, niekas nebūtų išlikęs" 
gyvas. Bet šis medinis išsaugojo 
Hitlerio gyvybę.

Apie valandą po sprogimo at
vyko Mussolinįs. Mes tai sužino
jome vėliau, kai gestapas, ieško
jo manęs ir Hafteno. Tuo tarpu 
aš stengiausiai susisiekti su 
Stauffenbergu ir perspėti jį, kad 
nepavyko nužudyti Hitlerį. Bet 
jau buvo pervėlu. Slaptažodis 
jau buvo paplitęs ir visur, tikint, 
kad Hitleris jau nužudytas, bu
vo imtasi veiksmų perimti vis
ką į savo rankas.

Vienintelis žmogus, norėda
mas būti tikras prieš imdamas 
veikti mus visiškai nugramzdi
no. Tai gen. Erich Fellgebell, 
vyr. ryš ų karin’nkas. Jis turėjo 
nutraukti visus ryšius iki paim
sime viską savon kontrolėn, bet 
atsisakė tai padarvti, iki būsią 
p.atvirt'pta, kad tikrai Hitleris 
žuvęs. Jau visur buvo pasklidę 
gandai, kad Hitleris yra žuvęs ir 
kad lėktuvas numetęs bombą 
ant jo būstinės. i_____

vaitelis priė'ęs prie telefono stulbau/kai išgirdau atidaromas 
atšaukė Stauffe^bergo įsakymus duris. Tai buvo virtuvės durys. 
Sasindamas mirties bausme. Jo pro plyšį man pavyko pamatyti 

įkymai greitai buvo perduoti karininką uniformoje kažką iš 
visiems komanduojantiems kari-; spintelės imantį. Dėl visko turė- 
ninkams, kad n’eko neklausvtu, jau revolverį paruoštą, tačiau, jo 
išskyriis jo ir Himlerio asmeniš- laimei, jis neartėjo manęs link, 
kai. ~ ’-------- - ” • -

Mes visi buvome beviltiškoje 
padėtyje. Karininkai, kurie bu
vo prižadėję mums padėti, kai 
Hitleris bus sutvarkytas, vėl pa
sidarė ištikimi jam ir atsisuko 
prieš mūsų pogrindžio organiza- 

imas plrmas;s atsisuko 
prieš mus. Pačiupo Staufenber- 
gą, Olbričhtą, Hafteną ir Becką

deli skir 
chozuose. į *"darbą Šo
kama labai skirtingai. Ne visai 
teisingai esą derinami ir kolcho
zininkų visuomeniniai "ir asme- .le
niniai reikalai. Vazalinsko tvir-|lerio kojų. Kaip parodė vienas 
tinimu, šiais metais kolchozinin-! iš Hitlerio sekretorių Amerikos

Hitleris, kai bomba sprogo, bu
vęs pasilenkęs ant sunkaus sta
lo. Viena kelnių pusė buvo nu
traukta ir jis nukentėjo tik men 
kais sužeidimais, nuo trenksmo 
ir pagaliau nuo kritimo iš vir-■

rezultatus. Vis daugiau esą per-

linskas čia patvirtina tai, ką pa-

WELLAND, OnL
KL Tautinės S-gos Wellando 

skyrius pasiuntė Vatikano vals- 
Kardinolui

sląpstosi bus sugauti ir sunai
kinti.

kęs sąrašą su 4 980 pavardžių.

gubas.

i sužinojau apie teisėjo Roland 
Freisler 1944 m. rugp. 7 d. nutei
simą, Witzleben, Hoepnerio, Ha
ses ir kitus pakarti. Egzekucija 
buvo vykdoma Reicho kancelia
rijos kieme ir kiekviena sekun
dė buvo nufilmuojama.

Netrukus po to vieną 
man pavyko pasprukti iš 
Aš tebebuvau ginkluotas 
,ku pistoletu su penkiais šovi
niais ir durtuvu. Turėjau pada
ryti 400 mylių kelią, kad būčiau 
saugus.

Eidavau naktimis, dienomis 
slapstydamasis ir be miego ir 
kankinamas bado. Kai po trijų 
dienų apleidęs Berlyną slėpda
masis prie upelio vandenyje pa
mačiau riebią varlę, koks 
džiaugsmas apėmė mane! Aš ga
lėjau suvalgyti kažinką. O var
lė buvo tokia didelė |ir riebi. Nei 
nepajutau kaip varlę turėjau ant 
durtuvo pasmeigęs. Už kelių se
kundžių didvyriškai griaužiau 
varlės kinkas ir nesidarė nei 
kiek bloga.

Tą pačią naktį aš įslinkau į na
mą Leipzige ir bandžiau ieškoti 

i maisto, jei jo dar ten buvo. Ap-

atšaukė Stauffe"bergo įsakymus duris. Tai buvo virtuvės durys.

100.000. Salk serumas sumažino I St. Gatharinės ir apylinkių ciją. 
poliomelyčio atvejus iki 300, t.y. lietuviai maloniai kviečiami mi- From;
mažd; nėjime kuo skaitlingiausiai da

lyvauti , rs(
susirgimų. Vaikų mirtingumas 
sumažėjo iki 31 tūkstančiui gi-' 
mimų, ty. 30% mažiau nei prieš 
10 metų. Iš 470.000 gimdymų 
1958 m. mirė 250. Susisiekimo 
nelaimių skaičius 1958 m. buvo, 
maždaug toks pats kaip ir 1957 
m.: 3.700 sunkiai sužeistų.

RESTORANAS "ROTA”
Noajoi afMorvfm * frengte*. Voifiai gamfoemi prftyrmht 

n«e 6 vol. rv*® Iki 9 vol. vok. VW molooioi kvieiiomi uUBookyti.
994 DUNDAS ST. W. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Sovhihikoi V. H. J. IVANAUSKAI.

naktį 
rūsio, 
kariš-

Tai išgelbėjo jo gyvybę. Kai jis 
išėjo pro duris, aš ramiai galėjau 
per langą stebėti nykią mėne
sieną mieste. Gatvėse nei gyvos 
dvasios, širdyje galvojau ar tik 
nebus oro pavojaus šią naktį 
mieste.

Galvoti perdaug neturėjau lai
ko. {slinkau į virtuvę ir, mano 
laimei, radau net kelias konser
vų dėžutes. Atsargiai susikišau 
už ančio. Pagalvojau išeidamas, 
ką sakys tas karininkas, kai grį
žęs nieko neras.

Palengva aš keliavau link 
Nuernbergo, Ulmo ir į Šveicari
jos pasienį. Dabar galėjau pasi
sotinti vogtu maistu; keliauti 
naktimis, o dienomis išnykti nuo

bėgtų laukan pagalbos šaukda-

Už kelių nakčių dasikasiau iki

Gal buvau įkėlęs koją vos po-

— Esu Johan Dietrich, — drą- 
Esu vyr. lei-

buvo pilna prasme garantuota. 
Aš žinojau, kad naciai manęs 
ieškos visur ir visada. Ėmiau da
ryti planus ateičiai. Aš teturėjau 
tik seną motiną Bavarijoje, bet 
nei giminių, nei žmonos, kuria 
reikėtų man rūpintis. Dabar ma
žiausiai troškau grįžti į Vokieti
ją, nes ir po daugelio metų ka
rui užsibaigus, atsiras, kurie dar 
norės man atkeršyti.

Aš išvykau į Ispaniją, o vė
liau į Maroką ir Casablanką. Ten • 
vos išbuvęs kelias savaites pra
dėjau galvoti apie vario kasyk
las Ndoloje, šiaurės Rodezijoje. 
Tolimoje Afrikos dykumų pla
tybėje žinojau tikrai surasiąs 
saugumą ir ramybę. !

Aš ir šiandien ten gyvenu — 
bet ne kaip Johan Dietrich, ku
ri yra mano tiktoji pavardė, bet 
kita pavarde, kurios aš jums ne
minėsiu. Tačiau kiek žinau, esu 
vienintelis išlikęs gyvas iš daly
vavusių anuomet Hitlerio nužu
dymo misijoje, kad galėčiau 
jums papasakoti šią istoriją.

IŠ anglų kalbos, parengė s.p.



1959. L 8. — Nr. 2 (470)

LAIŠKAS Iš VILNIAUS
bų (N. Vilnia įjungta į miestą), 
už tolimųjų Valakumpių vilų. 
Taigi, padūme Vilniuje ir, vie
tos bus daugiau, pramogų ir 
darbo. Reikės daugiau įgudusių 
rankų, išlavintų smegenų, o

Laiškas rašytas vilniečio, Ka
nadoj ir JAV gyvenantiems vil
niečiams, linkint 'jo pabaigoje 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
N. Metų- Autorius, dėl supran
tamų priežasčių, negali būti pa
skelbtas. Tačiau jis yra buvęs 
dideliu Vilniaus krašto lietuvių 
veikėju, tad jo sakiniai, jo gi
lios mintys, mums visiems yra 
labai brangios, šis laiškas yra 
lyg ir simbolis Kalėdų proga ry
šio mūsų sostinėje gyvenančių 
vilniečių su savo broliais ir se
sėm užjūryje, juo labiau, kad 
kartu buvo gautos tikros, vil- 
nietiškos, plotkelės.

K. Baronas
VKLS Kr. Vhldybos pirm.

Plečiasi pabaltiečių

Latvių ir estų spaudoj jau pla
čiai rašoma apie kitų metų vasa
rą organizuojamas Amerikos ir 
Kanados pabaltiečių ekskursijas

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Rašo A ŠALČIUS ! favorizuojama, gal dėlto, kad

■/ — -------  ; Ryga, po Leningrado, yra di-
tikriausiai nežino apie Pabalti-1 užiausias Baltijos uostas. Įkurta 
jo tautų pastangas atstatyti vals-: 1200 m., Ryga turinti vaizdingą

APIE LENKUS AMERIKOJE

“Ačiū Jums už laišką ir siun
tinius. Viską gavau kuo tvar
kingiausiai. Tik 10 cm. švirkštas 
pakeliui sudužo. Kasdien Jus 
prisimenu, ypač savo darbovie- 

• • mm > • • t _ ♦ XT* _ Y.tėję. Telaimina Jus gerasis Vieš- 1 parapijOs klebonas, liturginių 
pats ir teugdo Jūsų širdyse di- va<įavėlių‘ autorius^ didelis Vįl- 

.džią savo krašto meilę, kad sye— niaus krašto lietuvių veikėjas, 
tūnos , vėtros neužslopintų Jūsų žuvq oro puolimo metu -Vilniu- 
ir Jūsų mažyčių (manau^ kad je 1942 m. kovo 23 d.) žuvimo 
daugelis Jūsų juos turite) širdy- j vietoje, išdygo iš Vilniaus kraš- 
se pasiilgimo ir ryžto grįžti į ■ to akmens monumentalus šv. 
brangią Tėvynę, kad, pamatę 1 Kristupo paminklas (dar neuž- 

.plačiame pasaulyje daug gero ir ; baigtas), o kapinėse — ant kapo, 
blogo, atsivežtumėte tik gerą, o j taip pat Lietuvos akmens pa- 
ypač kilnias savo širdis. O kol; mjnklas - kryžius.
teks dar būti išeivijoje, linkiu I Baigdamas, dar kartą kuo nuo- 
rasti bičiulių, kad išeivio dalia ■ širdžiausiai dėkoju už taip jaut- 
nebūtų karti. rįaį įr draugiškai pareikštus

Senas Vilnius plečiasi, jo-ri- užuojautos, ir pagalbos jausmus.
bos jau nusikėlė už Panerių Geras Viešpats teatlygina Jums 
kalnų. Naujosios Vilnios sody- į palaima ir pagalba ...”

nebūtų karti.

ypač kilniųjų širdžių. Ką gero: Europon. Susidomėjimas esąs di- 
pamatysite svetur, kruopščiai į delis, jog jau dabar iniciatoriai 
stebėkite ir rinkite, kąd grįž
dami atsivežtumėte kuo dau- 
gausiai xgero. Svarbiausia, būki-

| tė sveiki ir vilnietiškai tvirti.
Vilniuje dygsta nauji fabrikai, 

gyvenamieji namai. Žadama pa
statyti naujus rūmus operai. Ka
tedroje įrengė paveikslų gale
riją. Tvarkomasi ir apie senuką 
šv. Mikalojų. (Lenkų okupaci
jos laikais — vienintelė lietukų

. parapija Vilniuje. K.B.). Paso
dinta daug jaunų medžių, vasa
rą šventoriuje daug gelių. Bai
giami statyti nauji parapijos 
namai, toje vietoje, kur buvo sa
lė. Kun. K. Čibiro (a.a. kun. Kris 
tupas Čibiras, šv? Mikalojaus

Niujorke rezervavo du didelius; 
“Transccean” linijos Stra-Crui- 
ser keleivinius lėktuvus. Praėju
sią vasarą keliavę buvę labai pa
tenkinti. Jei praėjusiais metais 
kelionė keturmotoriais 80 vietų 
lėktuvais tekainavo, teh ir atgal, 
$290, tai šiais metais kainuosią 
dar mažiau atsižvelgiant į Stra- 
Cruiser 100 vietų talpumą. Lie

tuvius atstovauti yra pakviestas 
A. Šalčius — 77 Steamboat Rd., 
Great Necke, N.Y. Šiais metais 
taipgi ruošiamos ekskursijų gru
pės, kurios keliaus su vadovais 
per gražiąsias Europos vietas.

Lietuva “Inside Russia Today”
John Gunther, žinomas ke

liautojas ir žurnalistas, išleidęs 
eilę “Inside” raportų apie Euro
pą, Aziją, Pietų Ameriką, JAV,. 
Afriką, prieš įmetus parašė kny
gą “Inside Russia Today”. Kny
ga parašyta gerai, kaip ir kitos, 
kaip rodo jų milijoninis tiražas

tybių nepriklausomybę, nieko ne 
rašo hėi apie karo meto nacių - 
sovietų terorą Pabaltijy). Gun
ther tik pažymi, kad kai “vokie
čiai galiausiai turėjo pasitrauk
ti, trys Pabaltijo valstybės — 
visiškai bejėgės — pateko Sovie
tų valdžion”. (Čia jis primena, 
jog JAV niekad nepripažino Es- 

I tijos, Latvijos ir Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą).

“Rusų pretekstas šių kraštų,— 
rašo toliau Gunther p. 192, — 
kraštų, kuriuose komunistinis 
elementas, gal išskyrus Lietuvą, 
buvo visiškafnereikšmingas, bu
vo noras “juos apsaugoti nuo vo
kiškojo fašizmo”, fašizmo, su ku
riuo Sovietų Sąjunga tuo metu 
turėjo pasirašiusi draugiškumo 
oaktą. Tačiau, tikrosios priežas
ties ieškotina Petro Didžiojo lai
kais. Didžioj'i Rusija, kaip ir ta
da, nofėjo lango į Baltiją. Sovie
tinę aneksiją betgi sekė masinis 
teroras. Vien tik Estijoj 1.178 va
dai buvo sunaikinti. Dauguma 
sušaudytųjų, be abejo, buvo “se
nosios Baltijos baronų” klasės

ir vertimai i 27. kalbas. Knyga j žmonėę, kaikurie iš jų aiškiai 
patartina skaityti išeivijos “So-; provbkiški. Bet be jų, rusai su-

Bar dėl “Svetimų puslapių”

vietų žinovams”. John Grunther 
buvo vienas pirmųjų šia knyga 
išdrįsęs tvirtinti, kad sovietai, 
kaip valdymosi sistema, nepra
puls kartu su diktatoriais. Betgi, 
Gunther sugebėjo taipgi’ teisin
giau ir objektyviau matyti Pa
baltijo tragediją nei kiti žinomi 
“kooegzistencijos .propaguoto
jai”, kaip Mrs. Roosevelt, Lipp
man ar .Stevenson.

JAMūsų pasikeitimas nuomonė
mis dėl “TŽ” vedamojo “Sveti
mi puslapiai” su straipsnio auto
riumi Pr. G. (žiūr. “TŽ” 1958. 
12. 4.), pasirodo, reikalo dar ne
išaiškino. Dar tenka kaiką pri- (“The Telegram” -1949. 4. 27.), 

1 toliau — platus pasikalbėjimas

vinimo bylos reikalu ne tik 
V-bėse, bet ir Kanados spaudoj. 
Štai, vienas kitas pavyzdys: ve
damasis “Voice of Lithuania 
Calls from under the Iron Heel”

: Guntheriui Pabaltijo respubli-j faktus,
' VS '1COHr> 1 i lx i TV» Z'k • -r 1 r.4-»rl-kos, nors panašaus likimo, esan
čios “skirtingos”. Jis nurodo, kad 
jos atsiplėšė nuo caristinės Ru
sijos, kuri jas laikė pavergusias 
ištisą amžių, atsikūrė savivaldą 
ir "“gyveno visiškai nepriklauso
mai iki 1940 metų. “Tada, —.'ra
šo Gunther, — po šitos apgailė-

naikino viso krašto politinį, kul
tūrinį elitą. Daugiau kaip 60.000 
estų buvo areštuoti (be teismo!) 
ir išvežti Rusijon; 60.000 latvių 
ir apie 30.000 lietuvių sekė”.

(Ištikrųjų vokiškasis elemen
tas repatriavo, o nukentėjo es
tai, latviai ir lietuviai. Red.).

ETSR — Estų likimas
Guntheris piktindamasis ru

siškąja* prievarta ir teikdamas 
, dabartines Pabaltijo 

valstybes vadina “socialistinė
mis respublikomis”. Rašydamas 
apie Estiją konstatuoja, kad 
kraštas “aklinai uždarytas”. Lais 
vės laikais Talinas garsėjęs savo 
individualistine tradicija ir dva
singu intelektualiniu gyvenimu; 
Talinas, su savo auksiniais pa

durti.
Pr. G. teigia, jog jo rašinį aš i lietuvių ir Lietuvos reikalu “En-įšo Gunther, — po šitos apgailė- Talinas, su savo auksiniais pa- 

klaidingai interpretavęs. Aiški- ' sign” 1949. 4. 16 d., numeryje ir j tinai trumpos - nepriklausomy-1 jūriais ir grakščiais hanzietiškais 
namasi, jog tame rašinyje netu- 11.1. O kiek yra buvę įvairių laiš-Į bės, jų laisvė buvo brutaliai už- j bokštą.’s, žavėjo kaip Europos 
reta f 
mūsų įstaigomis”, 
pakartojus tokį sakinį, kaip šis, 
argi kitaip jis galėtų skambėti 
kieno nors ausyse, kaip nepasiti
kėjimu? Štai jis: “Todėl palikti 
vien'bficialioms įstaigoms opiuo-

. “būdingo nepasitikėjimo ■ kų. pastabų, iškraipytų faktų i gniaužta; sovietinė Pabaltijo tau Į maža sostinė.- Norint įsivaizduo- 
į įstaigomis”. O dar kartą i atitaisymų bei aprašymų mūsų tų prievarta yra tokia baisi tau- i ti, kaip jis atrodo'šiandieną, reik- 

Į švenčių minėjimų, kaip .Vasario tų tragedija, kokios nebuvo mo-i tų įsivaizduoti, kaip atrodytų 
16 ir kt. — daugybė. . ’ ? ‘ v - i

Dar toliau Pr. G. teigia, jog
dėmiais laikais”. “Rusija ir Vo-‘Kopenhaga, jei ją užimtų komu- 
kietija, pasirašiusios 1939 metais nistai ir danų ūkininkai būtų

istoriją ir latviai esą kietesnė 
tauta nei estai. “Būtina primin
ti, kad Latvija ir Estija, nors jos 
turėjo feudalinę santvarką, pa
jėgė savo kraštuose įvesti augš- 
to standarto socialistinę siste
mą. Dėlto, nusmukimas į dabar
tines sąlygas yra labiau ryškus. 
Kazachijos ar Yakutsko sovieti
zacija, sričių, kurios iš vis netu
rėjo civilizacijos, yra vienas da
lykas, ir gali būti girtina; sovie
tizacija valstybėse kaip Estija ir 
Latvija, kurios per amžius pa
veldėjo reikšmingą kultūrą, yra 
vėl kitas reikalas. Vietoj sukūrę 
civilizaciją, sovietai ją nusmuk- 
dė”;

Lietuvių Socialistinėj
Respublikoj
“LTSR turi, arba turėjo(!), 

stiprią Romos Katalikų bendruo 
menę (vienintelę Sovietijoj, jei 
neskaityti rytinės ‘Lenkijos sri
čių) ir yra labai” varginga. Lie
tuviai, nežiūrint savo labai ne
pastovios (inflammatory) prieš 
Sovietų aneksiją savivaldos, ne
turėjo estiško subrendimo (less 
fine-grained) ir buvo beveik iš
tisai žemės ūkio kraštas. Visos 
tautiškumo liekanos sovietų yra 
galutinai išskustos(!). (Autorius 
blogai informuotas, šitaip aiški
no neaiškius gandus Maskvoj 
apie partizanų judėjimo sulikvi- 
davimą. Apie jį tiesioginiai jis, 
matyt, niekad nebuvo girdėjęs 
nepaisant taip gausių pastangų 
veikti kongresą ir pareigūnus). 
Senovėj lietuvių sostinė , buvo 
Kaunas (Kovno — paaiškina au
torius); dabar yra Vilnius arba 
Vilna, kuris turi žymų universi
tetą. Daugelį metų “Vilna” buvo 
lenkų-lietuvių nesutarimo prie
žastim, o tai buvo miestas, ku
riame gimė lenkų diktatorius , 

! Pilsudskis (!). Napoleonas žygia
vo per Vilnių, ir ten yra pamink- i 
las su dviem užrašais: “Napoleo
nas Bonauarte praė’o pro čia ' 
1812 metais su 400.090 vyrų”, ki- ; 
toj pusėj “Napoleonas Bonapar- i 
te praėjo pro čia 1812 su 9.000 į pasakė kalbą,. pagerbdamas 
vyrų’. • St. Louis Cardinals žymųjį žai-

Jei Guntheris, kaip ir Lipp- Jdė-ą lenką Stan Mūšiai, 
man ir Stevensonas ir daugelis ■ Trumanas pas lenkus

Vienas kanadietis lietuvis, tik
riausiai šio laikraščio skaityto
jas, neseniai savo laiške pateikė 
sugestiją, parašyti straipsnelį 
apie lenkų įtaką Jungt. Valsty
bėse. Tokiam rašiniui nepavyko 
surinkti pakankamai medžiagos 
ir pageidaujamą temą tenka tik 
dalinai pagvildenti. Bet, ta pa
čia proga, pravartu bus per- lomatinėse tarnybose. Toks inž. 
žvelgti ir kaikuriuos kitus mūsų Henryk Samulon (gal kartais, 
kaimyninę tautą liečiančius rei- Samulionis?), atvykėlis iš Len- 
kalus. O jie, pasirodo, kartais ir kijos, turėjo atsakingas pareigas 

j iprie “Pioneer” raketos gamini-
;mo. Pulk. Įeit. Leon J. Dulacki 
yra JAV jūrų ir oro laivyno ata- 
šės pavaduotojas Maskvoj. Kiek 
anksčiau Maskvoje buvo ir kap. 
J. R. Ulatowski, karinio atašės 
pavaduotoju, bet sovietų liko ne
pageidaujamas ir turėjo būti at
šauktas. Pulk. Įeit. S. J. Podolak 
neseniai buvo paskirtas Top- . 
sham aviacijos bazės, Brunswi- 
cke, Maine, viršininku. Leit. 
kom. A. E. Dembkowski yra jū
rų laivyno atašės pavaduotoju 
Tokio, Japonijoje. O Ispanijos 
Madride amerikiečių ambasados 
kariniame • personale tarp kitų 
yra du lenkų kilmės asmenys: 
maj. E. F. Danowciz ir kap. T. S.

' Skladzien. Stockholme karinėje 
amerikiečių ’misijoje tarnauja lt. 
kom. A. J. Zawoj. Berne, Švei
carijoje, ambasados oro atašės 
pavad. yra maj. J. A. Powalski. 
Žinoma, tai yra tik dalinis sąra- .

I šas, kurį galima būtų tęsti ir to- 
1 liau. Yra nemaža lenkų kilmės 
asmenų ir Valstybės Departa
mento tarnyboje sostinėje ir už
sieniuose.

oficialių pareigūnų nepatenkin
tas. šiuo metu per lenkų koloni
jas keliauja peticija, po kuria 
rašosi visi lenkai. Siekiama, kad 
nutarimas būtų pakeistas ir toks 
ženklas visvien būtų išleistas.

Diplomatinėje tarnyboje
Nemaža lenkų kilmės asmenų 

yra amerikinėse kariniai - dip-

visai įdomūs...
Tikėjosi lenko popiežiaus
Pavyzdžiui, nedaug kas mū

siškių žinojo, kad milijonai len
kų slapta tikėjosi ir meldėsi, kad 
naujuoju popiežiumi būtų iš
rinktas kard. St. Wyszynski. Tai 
pripažino lenkų leidinys “Polish 
American Jaunai”, nr. 22. Ne
pasitvirtinus lūkesčiams, dabar 
lenkų spauda suskato įrodinėti, 
kokiu dideliu lenkų draugu esąs 
šv. Tėvas Jonas XXIII. Jis prieš 
II-ąjį karą lankėsi Varšuvoje ir 
Censtachavoje, visad buvęs ir 
esąs didelis šv. Mergelės Cens
tachavoje gerbėjas. Būdamas 
nuncijumi Paryžiuje, jis visad 
palaikęs artimus, ryšius su vietos 
lenkų kolonija. Taip sako lenkų 
amerikiečių spauda.

Po JAV rudumų
Lenkai labai džiūgauja pasi

baigusiais amerikiniais rinki
mais. Dabar jie skaito net 12 len
kų kilmės amerikiečių JAV, 
Kongrese, iš kurių 10 yra demo- | 
kratai ir 2 respublikonai. Sekant 
jų spaudą, pasirodo, lenkai yra 
tikrai nemažai savų žmonių iš
rinkę į atskirų valstybių įstaty-Į Kitos žinutės 
mų leidžiamąsias įstaigas, mies- ■ 
tų, apskričių valdomuosius orga- į m
nus, teismus.

Amerikiniame sporte

Dar prie lenkiškųjų žinių gail
ia būtų prijungti sekančias. 

Belgų įstaigos apdovanojo dr. 
Vytautą Budryką specialiu raš-

Sporto pasaulyje,^ taipgi len- tu už pastangas ir darbą kovo- 
J v j ant su gaisrais belgų anglių kė

dėj ų. Lenkų žiniomis, jų tautie-, syklose. O iš pačios Lenkijos at- 
čiai žaidžia ir Niujorko Yan-į eina ž nia, kad ten sustabdomas 
kees ir Milwaukee Braves ir Mišių pcrtrans’iavimas per radi- > 
Cardinal klube. Taipgi, yra Jų ją, kuris, kaip žinoma, yra vals--i 

tybinis. Esą, tai padaryta ryšium 
su Bažnyčios atskyrimo nuo vals 
tybės principu. Ir, dar kartą 
grįžtant prie sportinio gyveni- . 
mo, įdomu pažymėti, kad Niu- ; 
jorko banke yra atidaryta. są- •: 
skaita, kviečianti amerikiečius 
lenkus aukoti, kad neturinti pa
kankamai lėšų Gomulkos Lenki- , 
ja, galėtų nusiųsti savo sporti
ninkus į I960 m.i-olimpijadą Ro
moje ir žiemos žaidynes Squaw

kai skaičiuoja nemažai savų žai-

pasižymėjusių ir futbole (West 
Point, Villanova ir kt.). Gi kon- 
gresmanas Melvin Price iš Illi
nois, net Kongreso rūmuose -vie-

ėjimą į svetimą spaudą aš laikau “Russo - German Paktą” (Gun- suvilkti 'į kolchozus — viešai.kitų Amerikos viešosios opinijos į Taip pat, būtina pažymėti, kad 
____ _   nerealiu dalyku. Kur, kada ir ther kaltina tautas!) pasidalino skelbiant, kacfcjįe nėra “prievar-1 formuotojų šitaip informuoja į ; lenkų surengtas iškilmes pa

sius; mūsų, tautos reikalus,-reiš-ujcaip aš tai pasakiauNerealiu Rytų Europą .4 įtakos, zonas; ta- ta komunizųot^^Tiy mat reika-arie lietuvių tautą, atsakomybė ■ gerb-j gen_ Kazimierą Puįaskį
i_.-_  ---- js- 4- —_—:------ nūn pn-mni p natiamc he-. • (paradas buvo Hamtramck, Mi- ___ _

kauti, jog šios tautos pačios už- tuviams. Baigdamas knygą Gun- j chjgan) . specialiai atvyko ir Ha- Valley, Califomijoje. Taip pat,
sidėjo sau erškėčiuotą likimą! tt^er išveda: “Ar tai..mums pati n-: rry S. Truman. Gi lenkų kilmės kaikam gali būti įdomi žinia, kad
Maskva melžia Estiją taip kaip ka, ar ne, musų, kaip žmonių pa- j Maine guberatorius Edmund 1750 lenku studentų šiuo metu 
jai patogiau, mažai atsilyginda- kankamai subrendusių ir saugiųj Muskie,- dabar išrinktas į Sena-: turi galimybę studijuoti užsienio 
ma. Skundai yra dažni — ypač bei laisvų, pareiga yra bandyti tą, lenkų spaudės žodžiais, visa-j universitetuose, be sovietu kraš- 
dėl ekonominės eksploatacijos., suprasti ne tik sovietų žiauru- dos palaikė ir tebepalaiko lenkų J tų, studentų yra nusiųsta f Pran- 
Estų įmonės neturi žaliavos, bet j mus ir nenormalumus, bet ir jų -amerikiečių organizacijas ir jų

nerealiu dalyku. Kur, kada ir

dalyku niekas negali vadinti to, da, 1940 birželį, rusai visai oku- Jauja tiraniskojLliipokrizija: sū-pen^a pirmoj e lej patiems liekia juos išjungti iš gyvenimo 
tėkmės ir perkelti lyg į sandėlį”.

Toliau. Iš Pr. G. naujo teigi
mo, atrodytų, jog svetimoj spau- 
doj tikrai tesireiškia dėmesio J nebūčiau matęs lietuvių autorių patogiai --tada “pasiprašė” pri
vertais rašiniais tik anie trys su
minėtieji “Svetimuose pusią-

kas ryškiai matosi kaip realybė, pavo Pabaltijo sritis, ir prievar- 
Taigi, faktų niekas nevadina ne- ta įkūrė komunistines vyriausy- 
realumu. Nebent, aš jau niekur bes trijose respublikose. Tos — 

rašinių svetimoj spaudoj? .... imamos į Sovietų Sąjungą ir bu- 
Stokojančių realumo dalyku i yo, suprantama, “tuoj pat”, pri- 

piuose” autoriai: K. Čibiras-Ve-i aš tepavadinau tik Pr. G- huro- hntos. Kai Russo-German Pak- 
rax, Ic. Šeinius ir kun. V. Min- idytą tokį lengvą, tarytum be jo- tas nacių puolimu buvo sulaužy- 

. cevičius, nes jis ir šiame atveju-i kiaušių kliūtelių, lietuvių laik- tas, Pabaltijo valstybės buvo už- 
je pakartoja, jog: “JAV ir Ka- raštininkų “persikraustymą” į 
nadoj yra visa eilė laiškų rašyto- svetimus puslapius. Esą, “laik- 
jų svetimai spaudai”. Tai, esą, raštininkų jau turim tiek, kad 
labai girtinas dalykas, tačiau jis dalis jų galėtų savo plunksnas 
savo pobūdžiu negalįs prilygti nukreipti į svetimos spaudos 
pasireiškusiems daug platesniu puslapius”. (Taigi, visos pastan- 
mastu. į gos, atrodytų, tik tuo “nukrei-

Čia ir vėl norėtųsi paklausti:! pimu” ir pasibaigtų ...).
o kur gi Pr. G. užmaskavo ma- i Toliau gi pabrėžiam, jog toks 
no rašinyje minėtą dr. P. Dauž-: posūkis šiuo metu esąs “ir rei- 
vardi, kuris JAV spaudoj itin ! kalingas ir galimas”. ,

' dažnai reiškiasi nevien tik laiš-i Savo ašikinime (antrajame ra- 
kais, bet ir kruopščiai paruoštais Įšinyje), Pr. G. jau teigia: “Kad ^dingas”' 
straipsniais Lietuvos laisvės by-i kelias į svetinius puslapius visur ; Kinį tariamai skambantį nepasi- 
los atžvilgiu? Jeigu Pr. G. tų j sunkus, netenka abejoti. Jei jis įtikėjimu “kieno nors ausyse”.
l ašinių nėra skaitęs ir matęs, taibūtų lengvas, niekas juo nesisie- j žinoma vadovaujantis ausimis 
dar nereiškia, kad jų nebuvo.! lotų”. Deja, savo pirmajame Įgalima -ia nugirsti netik “būdin- xx. uuvu
Aiškintis straipsnio rėmų siau-* straipsnyje, patalpintame • veda-j ga nepasitikėjimą’’ bet ir panie- savo straipsniu parodyti, kad 
rumu — šiame atvejyje netinka, j muoju, autorius visai nesisielo- kinimą ir gal net išdavimą... Yra "
nes, paminėjus kituose kraštuo-;jo ir, rodėsi, nei nemanė užsi- ______ __ _____ _________________ ___ j_______
se pasireiškiančius pavyzdžius, i minti, kad kelias į svetimus pus- kurioms'stinga klausos? “jeVkas ' jo pakirsti e’sminę vedamojo Ga
bent jau Ameriką — reikėjo at- papius tikrai yra sunkus. Jis tik neskiria tercijos nuo oktavos, ne-įlį — siūlymo galimumą. Jei jis 
siminti, nes ten, galima sakyti,; siūlė plunksnas nukreipti kita rejškia kad to skirtumo nėra noroablc' oiclriT C’O'trnimrt 
yra pavergtųjų laisvinimo cent-: kryptimi, o tolimesni reikalai, Taigi, jei kas neskiria nepa- 

kaųkamumo nuo nepasitikėjimo, 
nereiškia, kad jo nėra.

Pr. Alšėnas pakartotinai kim
ba prie pavardžių: kodėl tik trys, 
esą jų turėtų būti daugaiu. Tie
sa, galėtų jų būti ir daugiau. Tai 
paminėta ir pirmajame mano at
sakyme “TŽ” 1958 m. nr. 49. Bet 
ar reikėjo jų daugiau? Vedama
jame kalbama apie galimumą 
mūsų rašto žmonėms panaudoti 
savo talentus svetimoj spaudoj: 
jie “gali netgi sėkmingiau rasti 
kelius didžiojon spaudon”. Šiam 
teigimui paremti buvo nurodyti 
ryškieji pavyzdžiai. Jie pakan
kamai parodo, kad ėjimas į sveti 
mą spaudą galimas. Pridėjimas 
naujų pavardžių nieko naujo ne- 
bepridėtų, nebent sustiprintų kalingas ir1 galimas” 
teigimą, kuris ir be to aiškus. 
Ieškoti gi kur ir kas yra parašęs 
svetimoj spaudoj pripuolamo po
būdžio straipsnį ar laišką — ne 
vedamojo uždavinys. Anas ma
no rašinys nėra nei sąrašas, nei 
garbės lenta, ir Pr. Alšėno verži
mąsi? su pavardėmis yra nu
kreiptas ne tuo adresu. Iš sumi- 
nėjimo vedamajame vieno ar ki
to besireiškiančio svetimoj spau
doj anaiptol neseka, kad ir visi 

Į kiti turi būti suminėti. Pvz., jei 
i kas rašydamas sumini pavyzdžio 
dėlei šventuosius: Kazimierą, Ig
nacą, Vincentą, argi turi sumi- 

inėti visą litaniją? Jei vienas ar

92

:mtos vokiečių kariuomenės. 
(John Gunther savo bibliografi
joje visiškai nemini autentiškų 
lietuvių informacinių leidinių — 
dėlto nei vienu žodžiu nerašo, ir

daiktų kokybė gaunamų iš So
vietuos yra nepaprastai menka. 
Kraštas skursta ne vien ūkiškai.

Latviu Socialistinėj
Respublikoj ,
Guntheriui atrodo, kad Latvi

jos Respublika yra rusų daugiau

Dėl “Svetimų puslapių” priedo
Antrajame savo atsiliepime kitas galėjo to pasiekti, reiškia 

dėl “TŽ” nr. 46 vedamojo Pr. Al- gali ir kiti. Mūsų gi atveju — j 
Šėnas tebekartoja priekaištą, esą galėjo pasireikšti platesniu mas- 

Įten pareikštas nepasitikėjimas tu svetimoj spaudoj anie trys 
j mūsų įstaigomis ir dargi 

. Jis iš naujo cituoja sa-

ras. i atrodė, savaime išsispręs ..
Yra buvę ilgesnių rašinių —! Taigi, šitoks priedas prie tik- 

netgi vedamųjų — Lietuvos lais- ' rovės. Pr. Alšėnas.

Nauja lietuviška krautuvė
“ELECTRO-RADIO CENTRE CO.”

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

gamybos.
Muzikos kabinetai — importuoti iš Europos įvairių 

fabrikų, įvairiausi modeliai moderniškiausiais 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- 
į t ' riai, keptuvės ir kiti reikalingi šeimininkėms puodai.
Kalėdinės dovanos čia pasirenkamos lengviausiai.

(paradas buvo Hamtramck, Mi-

rry S. Truman. Gi lenkų kilmės kaikam gali būti įdomi žinia, kad

lesamos pozicijos esmę — pažinti jSąįūdžius.
mūsų priešininkų būdą, atvirai į Dar vienas būdingas momen- 
suprąsti jų masinę jėgą, ir, jei tai ‘ tas. Lenkai stengėsi,’ kad JAV 
galima, bandyti su jais sugyven- Į pašto departamentas išleistų 
ti, nežiūrint ką ir kaip patys ru-’ ...
j

nornu. To reikalauja amerikiečių
savisaugos interesas”.

Žydų bendruomenė
sponsoruoja butų koloniją j

* Naujai ' susikūrusi Pasaulio;

j pašto
' specialų pašto ženklą prisiminti

sai bedarytų sugyvenimą neima- 350 m nU0 pirmųjų lenkų įsikū- 
_i 'rimo Amerikoje. Deja, šis noras

cūziją, Suomiją, Švediją, Norve
giją, Vak. Vokietiją, Italiją ir kt. 
Tai busimieji inžinieriai, gydy
tojai, ekonomistai ir agronomai. 
Kaikurie jū turi stipendijas, kiti 
mokosi ir dirba fabrikuose, ligo
ninėse, laboratorijose.

AI. Gimantas.

Baltijos jūra virsta sovietų ežeru
“Neue Zuericher Zeitung” ii- mas nuo didžiųjų Hamburgo ir

^s_ Liet. Bendruomenė turėtų mo-1 gu straipsniu nagrinėja Sovietų Luebecko bei kitų uostų Vokie- 
, kintis iš žydų seniai egzistuojan- ■ Sąj. pastangas užvaldyti Balti- čių jūroje. Rcstoc'kas turės per- 

‘bū-! žurnalistai hPi'rA^vtoiai raiškia ičios Pasaulinės bendruomenės. Į jos jūrą. Prieš II Pasaulinį Karą imti visą tolimąjį transportą į
gali ir kiti. O jeigu jų paminėji
mas sudaro klaidingą įspūdį, tai 
kaikam ir elektros lemputė su- l; 
daro kriaušės įspūdį...

Pr. Alšėnas buvo užsimojęs

........... —..... ^... u ėjimas į svetimus puslapius yra
gi visokių ausų, jų tarpe ir tokių,' nerealus dalykas. Tuo jis nore-

j_ Štai žydų koperacinė draugija į Sovietų Sąj. tevaldė lygiai^ 109 pr įg Baltijos jūros.
Niujorke ruošiasi statyti už še- ’ 
šis milijonus dol., 500 butų ko- 

■*' ; operatyvinius, moderniškus, ge
tram rajone, butus. Rajonas nu
matomas žydų bendruomenės 
kultūriniu centru. Joje bus au
ditorija, vaikų darželis, vartoto
jų kooperatyvas, žydų kalba bib
lioteka ir visos kitos bendruo-

nerealus, aišku, savaime atpuo
la. Išėjo betgi atvirkščiai — po 
ilgų įrodinėjimų, kad vedamaja
me “esfima gerokos dozės ir ne
realumo”, Pr. Alšėnas savo ant
rajame atsiliepime jau pripažįs
ta, kad tai jau realus dalykas ir 
stebisi: “Kur, kada ir kaip aš tai 
pasakiau?” O gi “TŽ” 1958. 12. 
4. nr. 49! Juoda ant balto! Da
bar jis teisinasi pavadinęs “sto
kojančiu realumo dalyku” ėjimo 
į svetimą spaudą sunkumus. Ar
ba Pr. Alšėnas nežino žodžio “re
alus” reikšmės, arba sąmonin
gai norėjo įrodyti neįrodomą 
dalyką. Negalima betgi prileis
ti, kad jis to nežinotų. Lieka ant
roji alternatyva. Užtat taip ir iš-> 
ėjo: kibo jis į vedamojo teigi
mą, kad toks posūkis yra “ir rei- 

o vėliau 
galimas!

kilometrų Baltijos pajūrio. Šian- Į. 
dien ji valdo jau 1.000 kilometrų ’ 
.r laiko čia galingą karo laivy
ną: 1 kovos laivą, 7 sunkiuosius 
ir lengvuosius kreiserius, 50 nai- 
kintojų, 30 naikintojų palydovų, 
200 minų ieškotojų, 180 greitų
jų torpedlaivių, 50 greitųjų ar
tilerijos laivų, 140 povandeniniu

ŽTŽ: atodairos, nieko nesigaus
H -Jt.. damos spausdino svetimus vei

kalus bei vertimus. Bet štai da
bar tas klausimas jau judina
mas. Šerloko Cholmso autoriaus 

.įpėdiniai Maskvos teisme iškė
lė leidykloms ieškinį. Ieškovų

i Toks yra rusų planas. Ar jie 
pajėgs tą planą įvykdyti, tai jau 
ateities klausimas.

menei reikalingos įstaigos. Gy- laivų medžiotojų ir 150 išsikėli- 
venamieji namai bus po 12-17 ' mo į";"”2 ° j"“ 7
augštų. Niujorko miestas pasi- \ vynas Baltijos jūrų erdvėje turi
rūpins nugriauti ten esančius 
gyvenamus namus, o federalinė 
valdžia duos didžiule nuolaida 
paskolas.

Vienybėje — galybė, Lietuvo
je gražiai suvokta mintis, įrodo 
savo vertę, jei protingai pritai
koma gyvenime.

Dažnai nusistebi nuolat besi
steigiančiomis organizacijomis, 
rėmėjais, klubais — bet tokiu 
praktišku ir lietuvybės išlaiky-

ti taip pat ir tolimoms operaci
joms vandenyne.

Sovietai taip pat deda labai 
mui būtinu projektu kolkas ne- didelių pastangų įsivyrauti ir 
pajėgiam pasirūpinti. Reiktų ti-į Baltijos jūros prekybiniuose ke- 
kėtis, kad ilgainiui šios iniciaty- liuose. Tam yra’suplanuota pa- 
vos imsis Kanadoj, nors kolkas 1 saulinio masto uostą sukurti 
ir apibrėžtai veikiančios lietuvių Į Rostocke. Jo uždavinys bus visų 
kooperatininkų draugijos. i sovietinio bloko kraštų atskyri-

AR SOVIETAI MOKES 
HONORARUS?

Sovietų Sąjunga nėra prisidė
jusi prie autorių teisių konven
cijos ir iki šiol jos leidyklos be

apie 1.200 lėktuvų. Tikslaus lėk
tuvo skaičiaus nustatyti neįma
noma, nes ir gilumoje krašto esą 
aerodromai lengvai gali įsijung-1 
“ PoOvPanden,aniųUr°ievū Baltijos 'įgaliotinis Harwardo un^errite- 
lūroje sovietai turi apie 120, t y. I1” P/.J ?e1™“as’ Kt S 
maždau? ketvirtadali viso savo-ljęs bibliotekose konstatavo, kad mazaaug ketvirtaaaiĮ viso savo po 19n m revo]iucijos RUSi]Oje 
JO laivyno. Apie puse jų gali tik- - rhnlmcA nunfvlrin vraŠerloko Cholmso nuotykių yra 

išleista daugiau kaip 316 milijo
no egzempliorių ir kad leidyk
los iš jų yra gavę 13*6 milijono 
rublių. Berman žurnalistams pa
reiškė, kad, jei pralaimėsiąs by
lą pirmoje instancijoje, eisiąs iki 
augščiausio Sovietij Sąjungos 
teismo.

Kai pereitų metų rudenį So
vietų Sąjungoje lankėsi JAV 
demokratų partijos lyderis Ste- 
vensonas, jis kultūros ministeri
joje taip pat iškėlė honorarų 
klausima amerikoniškiems auto
riams. Kultūros ministeris'Mi- ’ 
chailovas pareiškęs, kad Sovie- i 
tų Sąjunga sutinkanti tą klausi
mą svarstyti, tačiau prie jokio 
konkretaus sprendimo nebuvo 
prieita.

Klausimas betgi yra jau iškel
tas ir, turbūt, bus toliau judina
mas. Norėdama pasirodyti kul
tūringa valstvbe, gal ir Sovietų 
Sąjunga sutiks pagaliau prisi
dėti prie autorių teisių konven
cijos.

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kebitoi), nouji belJni, i va iriu spalvų stalinės lempas. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, (vairūs mcdiia tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

turėjo pripažinti
Tai ar dėlto reikėjo lėkti į spau
dą su Sieksniniu straipsniu? Ar 
pasakyti;; kad tai sunku, t.yi< kad 
naktį tamsu? Tai dažna mūsų 
spaudos’J iga: bylos dėl ;“linų 
markės^p ’O kai reikia išeiti į 
svetimos spaudos puslapius, da
rosi ir nerealu, ir sunku ir ima
ma abejoti galimumu. O tikrovė 
gi aiškirkfcs sugeba, tam' nors 
ir sunkus, ėjimas į svetimus pus
lapius yra ir galimas, ir realus.

Pr. G.
(Redakcija laiko ginčą baig

tu, nes naujų momentų jau ne- 
beiškeliama).

Vaistai Lietuvon 1
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲS SAVOį GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

Roiyk^, mus. V^m infornM<ijoi vdtui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
UIT ŪVHBM ST;..Ww OuuSRR*lyrivi 1 Wtowml .

TELEFONAS L E. 4-2139

Krautuvė atdara kasdien iki 8 vai. vakaro.

P/ašorhe atsiminti: 355 Roncesvalles t
-ELECTRO - RADIO CENTRE CO.”

TELEFONAS LE 1-4435



Pavergtoje tėvynėje
Dr. Juozas Nemeikša, žinomas minės, praktikos. Pvz., iš Lietu- 

okulistas, mirė gruodžio 12 d. j vos teisingumo ministerio pri
statymų užprotestuoti nuoąpren 
džius ar sprendimus esą paten
kinama tik nežymi jų dalis.

Šešis mokinius iškovojusi grą
žinti į mokyklą Kazliškio vidu
rinės mokyklos direktorė moky
toją Genė Daščioraitė. Tie moki
niai nepasirodę metų pradžioje 
mokykloje, nes turėję dirbti kol
ūkyje. Kai pasikalbėjimo su kol 
ūkio pįrmininku Putonu nepa
kakę, Daščioraitė kreipusis į 
apylinkės tarybą, kuri ir įparei
gojusi kolūkio pirmininką at
leisti tuos mokinius iš kolūkio. 
Įdomu nuo kokio amžiaus vai
kai privalo dirbti kolūkyje?

Jauna direktorė komunistė 
esanti Kazlišky labai gerbiama 
ir kolūkio komunistai ją išrinkę 
“savo partinės organizacijos sek
retore”.

sulaukęs 70 metų amž. Pasta
ruoju metu jis profesoriavo.

sulaukęs 98 m., mirė Kaune, kur 
gyveno nuo 1920 m. dirbdamas 
arkivyskupijos kurijoje.

Kun. V. Grauslys yra Šiluvos 
klebonas ir Šiaulių dekanato vi- 
cedekanas.

Kun. D. Valančius, buvęs Rad
viliškio klebonas, yra Šiaulė
nuose altarista.

Kauno arkivyskupijos kanau
ninkais paskirti: J.'Stankevičius, 
Kaz. Žitkus, S. Telksnys — Kel
mės klebonas ir Nik. Čėsna — 
Joniškip klebonas.

Dotnuvos ž. ū. akademijos rū
mai, pasitraukiančių vokiečių 
susprogdinti, dabar esą atstaty
ti, rašo T. Balse P. Biržys.

Šv. Teresės bažnyčios (Aušros 
Vartų) Vilniuje klebonas yra 
kun. Kostas Gajauskas.

Josvainiuose esąs molinių in
dų - fabrikėlis, kuriame dirbą 9

St. Catharines, Ont.
Klaipėdos atvadavimo sukak

ties minėjimas. Tik neseniai taip
žmonės. Tai praplėsta puodžiaus į didžiai praūžus Lietuvos Kariuo 
Juozo Bundoro dirbtuvė, kurią menės atkūrimo 40 metų minėji- 
ir vedąs jo sūnus Mykolas. 1958 ----- •
m. pirmam pusmety čia buvę 
pagaminta per 30.000 molinių in
dų, kurie pardavinėjami ir toli
mų rajonų kooperatyvuose.

(E) Kuršių mariose įveista 
nauja žuvų veislė. Prieš kelerius 
metus Kuršių mariose buvo 
įleista keli tūkstančiai suaugu
sių žuvų, vadinamų “sazanų”, 
atvežtų iš Volgos žemupio, Ast
rachanės. Ši karpinė žuvis, pa
sirodo, Kuršių mariose gerai pri
gijo ir jąu duoda prieauglį. Lie
tuvos Biologijos instituto tyri
nėjimų duomenimis sazanas 
mariose nepaprastai gerai auga. 
Pusantrų metų sazano ilgis (be 
uodegos) 21 cm ir svoris 240 gr., 
pustrečių metų sazanas jau 31 
cm ilgio ir 980 gr. svorio, o pus
ketvirtų metų sazanas aptiktas 
jau 43 cm ilgio ir 2.400 gramų 
svorio. Esą dedamos pastangos, 
kad sazanas artimiausiais me
tais taptų/Kuršių mariose viena 
iš pagrindinių pramoninės žve
jybos žuvų.

(E) Siūlo panaikinti teisingu
mo ministeriją kaip nereikalin
gą. Lietuvos augščiausiojo teis
mo pirmininko pavaduotojas V. 
Deksnys “Tiesos” 290 numeryje 
siūlo panaikinti Teisingumo mi
nisteriją ir jos funkcijas (teismų 
priežiūrą) pavesti Augščiausia- 
jam teismui, prie kurio turėtų 
būti sudarytas dar ir revizijos

mo parengimui jau ruošiamasi 
ir vėl dar prie didesnio 36 me
tų Klaipėdos išlaisvinimo sukak
ties minėjimo, kurią Niagaros 
pusiasalio lietuviai šiais metais 
ruošiasi paminėti gan iškilmin
gai. Paskaitai skaityti yra pa
kviestas iš Toronto Mažosios 
Lietuvos veikėjas dr. M. Any- 
sas. Meninėj programoj sutiko 
dalyvauti sol. A. Paulionis, V. 
Paulionienė ir K. ukienė.

Rengėjai tikisi, kad ir lietu
viškoji visuomenė tą didelę mū
sų tautai sukaktį ir jos reikšmę 
įvertins ir parems savo skaitlin
gu atsilankymu. Neleiskime už
marštin savo tautos žymybių!

Minėjimas įvyks sausio 17 d. 
Polish Hall, 43 Facer St., St. 
Catharines, Ontario.

Ramoviečiai perrinko skyriaus 
valdybą. Susidarius sąlygoms, 
gruodžio 14 d. LVS-gos “Ramo
vė” Niagaros pusiasalio skyriaus 
susirinkime tapo perrinkta sky
riaus valdyba. Laikinai, šių me
tų kadencijai išbaigti, išrinkti: 
pirm. P. Balsas, sekr. J. Skeive- 
las ir iždin. K. Jacevičius.

ABN — Antibolševikinis Tau
tu Blokas. Lankydama šiaurės 
Amerikos vietoves ABN cent
rinio Komiteto Vokietijoje at
stovė ponia Slawa Stecko lap
kričio 23 d. užsuko ir į St. Ca
tharines. Ta proga į jos paskaitą 
ir iškilmes buvo pakviesti ir ki-

skyrius. Teisingumo ministeri- tų tautybių atstovai. Iš lietuvių 
jos darbas parodęs, kad ministe- dalyvavo b-nės atstovas A. Se
rija esanti atitrūkusi nuo teis- tikas. Kor.

HAMILTON, Out
Rinkiminės komisijos praneši-1 lietuviškoje kolonijoj, kuris ne- 

mas. Rinkiminė komisija prašo skaitytų “Eglutės”.
statyti kandidatus į KLB Ha-j Hamiltono vyr. at-kų kuopa 
miltono apylinkės valdybą ir re-^šv. Kalėdų proga iš kavų kasos 
vizijos komisiją 1959 metų ka- lietuvių šeštadieninei mokyklai 
dencijai. Kandidatų sąrašai už- paskyrė $25. Ji P.
daromi 1959 m. sausio 28 d. 12 
vai. naktį.

Statant kandidatus ir visais 
kitais rinkimų reikalais prašo
ma kreiptis į komisijos pirmi
ninką Vytautą Leparską — 199, 
Burris Street, tel. JA. 9-0425, 
arba sekretorių — Praną Lese- 
vičių — 308, Herkimer Street, 
tel. JA. 9-0496.

Žiemos balius. Sausio 17 d. nio skyriaus ir Vas. 16 gimn. 
Hamiltono vyr. at-kai ruošia remti k-jos — J. Mikšys, sekė

Visuotinis B-nės susirinkimas 
gruodžių' 21 d. LN kino salėje 
turėjo 58 dalyvius. Jį atidarė 
v-bos pirm. R. Bagdonas, pa
kviesdamas jį pravesti E. Sudi- 
ką pirm, ir M. Keženaitytę se
kretore.

Po pranešimų,, kuriuos darė 
Bendr. v-bos vardu R. Bagdo
nas, ŠF — K. Mikšys, TF vięti-

Hamiltono vyr. at-kai i 
Roberts Restaurant salėje, 747 
King St. E., šiais metais pirmus 
didžiulius šokius - žiemos balių. 
Rengėjai kviečia hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius skaitlin
gai dalyvauti.

Veiką turtinga loterija, kurio
je baliaus dalyviai galės išmė
ginti savo laimę. Šokiams gros 
Bennie Ferrie orkestras.

Taip pat rengėjai prašo mielų 
hamiltoniečių paaukoti loterijai 
fantų. Juk gautasis pelnas bus 
sunaudotas mūsų lietuviško jau
nimo bei kultūriniams reika
lams. Turintieji fantų prašome 
atnešti juos sekmadienį į spau
dos kioską, kuris yra atidarytas 
po visų šy. Mišių. Rengėjai, vi
siems aukojusiems fantus, iš 
anksto širdingai dėkoja.

Klaipėdos, krašto atvadavimo 
minėjimas Hamiltone ruošiamas 
sausio 25 d. 4 vai. p.p. H. Lietu
vių Namuose. Paskaitą skaitys 
PLB pirm. J. Matulionis. Meni
nę dalį atliks Hamiltono lietu
vių parapijos ąhoras, vad. muz. 
kun. Jurkšo/ir HLDT “Auku
ras”, vad. E. Kudabienės.

Rengia Hamiltono jūrų skau
tai.

Lietuviška biblioteka. Hamil
tono at-kai turi savo biblioteką, 
kurioje randasi virš 400 knygų. 
Deja, bibliotekos steigėjai apgai 
lestauja, kad labai mažas skai
čius kolonijos gyventojų šia 
biblioteka naudojasi. Ji yra ati
daryta kiekvieną sekmadienį po 
11 vai. pamaldų. Norintieji gau
ti knygų pasiskaityti, mielai 
kviečiami ja pasinaudoti.

Spaudos kioskas, kurį admi-

Bendr. kontrolės' k-jos 4 aktai, 
kuriuos perskaitė k-jos narys1 St. 
Dalius. Viename aktų k-ja kon
statavo, kad be pėdsakų yra 
dingęs prieš kelis metus B-nės 
valdybos^ pirktas tuo laiku vei
kusiam chorui “Rūta” pijaninas. 
Susirinkimas pavedė Bendr. 
valdybai šį reikalą išaiškinti ir 
pijaniną surasti.

Karštesnes diskusijas sukėlė 
ši kontr. k-jos akto Nr. 4 iš pr. 
metų gruodžio 17 d., vieta:

“Revizijos k-ja pageidauja, 
kad apyl. v-ba, naudodama lė
šas daugumoje surinktas iš soli
darumo mokesčio, būtų taupi ir 
darydama išlaidas atsižvelgtų į 
būtinumą; pavyzdžiui, pirkimas 
Lietuvių Namų akc. b-vės šėro 
$100 sumoje nebuvo būtinas”. 
Ši akto vieta susirinkimo daly
vių absoliučia balsų dauguma 
buvo atmesta. Gaila, kad pirmi
ninkaujantis nesutiko balsus su 
skaityti. Juk būtų buvęs kitas 
įspūdis, jei būtų pvz. pasirodę, 
kad iš 58 dalyvių už Rev. kom. 
išvados atmetimą balsavo 50. Q 
juk panašiai buvo. Gi LN v-bos 
pirm. St. Bakšys pakartotinai 
primygtinai prašė balsus suskai
tyti.

Naujajai B-nės v-bai išrinkti 
buvo sudaryta 5 asmenų komi
sija, kuri praves rinkimus slap
tu balsavimu pagal lapelius.

Klausimuose ir sumanymuose 
A. Pauliukas iškėlė mintį, ku
riai daugumas pritarė, prašyda
mas visas liet. org. pirkti Liet. 
Namų akcijas.

Baigdamas susirinkimą E. Su- 
dikas padėkojo B-nės v-bai už 

nistruoja at-kai, yra atidarytas ’ atliktą darbą, o visiems sųsirin- 
šiuo metu kiekvieną sekmadienį ' '
po visų šv. Mišių. Norintieji už
siprenumeruoti arba atnaujinti 
įvairias laikraščių bei žurnalų 
prenumeratas prašomi nedel
siant spaudos kioske jas pra
tęsti arba naujai užsiprenume
ruoti.

Ypač kviečiami tėveliai savo 
vaikučiams užprenumeruoti taip

kusiems už- dalyvavimą. Po jo 
tuojau buvolįpdomas gražus 
spalvotas filmas'veltui. Susirin
kimas užtruko 2% valandos.

Šis susirinkimą sparodė, kacf 
dar vis yra mūsų tarpe tautie
čių, kurie save laiko dideliais 
patriotais, o patį didžiausį ir 
sunkiausį kolonijos lietuvišką 

: darbą kiek įmanydami bando
gražų ir labai įdomų vaikučių 1 stabdyti. Ir kas keisčiausia, kad 
žurnaliuką “Eglutę”. Tegu ne- j lietuviškas darbas tik tas geras, 
lieka nė vieno vaikučio mūsų* kurį _aš dirbu. Jei jį paėmė tęsti

MOHAWK FURNITURE ETD.
2446-8 DANFORTH AVE., TORONTO Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224

siūlo per 40 nakčiu^ išmėginti

s^i/POSTUREP ED I
Vieninteliai matracai paruošti žymių ortopedinių chirurgų, 
kad pagerintumėt savo išvaizdą... miegodami

Jūsų išvaizda gerės miegant ant
POSTUREPEDIC*

ATRODYSI IR JAUSIES 
GERIAU!
Ištikrųjų taip įvyks, jei mie
gosi ont Seoly Posturepedic 
matraco. Groži loikyseno 
daug reiškio . . . nuo to pri
klauso sveikata ir išvaizda.

AR ESI TAIP* 
SUDRIBĘS?
Esi sudribęs, jauties senesnis, 

• ant matraco, j kurį įsmunki, 
atrodai senesnis, kai miegi 
Secly Posturepedic matracas 
padeda visa tai atitaisyti. Dobor

naktį.

!*'
-.V.-.’A-.% V.’.*.’.-A?.-.

Mi

nauju dekoratoriaus 
pritaikytu aptraukimu

Miegosite... Geriausoje padėtyje...

$79.50
PILNO DVIGUBO 

DYDŽIO ar mažiau kaip 
2<? per naktį.

PRITAIKINTI
RĖMAI $79.50.
Foam gumos 2-jų 
gabalų komplek
tas $179.50.

Atsimink##^ . . I 
RYTAIS METU* 
RtSrr NUKAROS 
SKAUSMŲ*, fcotp 
būdavo miegant 
ant per nųnkšto 
matraco.

TOKS PATOGUMAS TOKIA ŽEMA KAINA - SPECIALUS SEALY GAMINIŲ ISPAR
DAVIMAS! Paskubėkite, nes tokia puiki kokybė žema kaina gali greitai pritrukti.

mingiau — jis tuojau tampa ne
bereikalingu, nes manęs ten 
nėra.

Naujais LN nariais švenčių 
laikotarpyje įstojo 4 tauteičiai, 
įnešdami po $100: Juodžbalis 
Jurgis Edvardas, Miligrove, 
Ont., Blažaitienė Anelė, Buivy- 
dis Pranas ir Buivydienė Onutė. 
V-bos vardu nuoširdus ačiū! 
Pažymėtinas p. JuodžbaHenės 
nuoširdumas: ji su vyru jau 
anksčiau įnešė $100, o dabar pa
ti pranešė, kad ir savo sūnų Ed
vardą norinti įrašyti LN nariu. 
Išskirtina'padėka O. ir Pr. Bui
vydžiams, kurie buvo prašyti 
vieno šimto, o patys pasiūlė dar 
ir antrą.

LN salės scena jau baigiama 
remontuoti. Puikus įvairiaspal
vis apšvietimas, moderniška gar
so sistema, didelis scenos grindų 
plotas, salės akustika bei jos dy
dis (talpina 1.000 žmonių) — 
yra visi gerieji privalumai, rei
kalingi šių laikų salei. Tikimasi, 
kad pirmasis didesnis lietuvių į 
ją suvažiavimas bus netrukus— 
kada Montrealio Dramos Teat
ras šioje scenoje parodys su B. 
Sruogos “Milžino paunksine”.

LN kine Delta būtinai verta 
pamatyti filmą “Attilla”, senų
jų žmonių kitaip vadinamą “Die 
vo Rykštė”, šis filmas su An
thony Quinn ir Sophia - Loren 
pradedamas rodyti šį ketvirta
dienį, sausio 8 d., ir eis tik tris 
dienas.

Nuo ateinančio pirmadienio, 
sausio 12 d,, visą savaitę eis fil
mas su garsiuoju Danny Kaye 
“Mi and the Colonel”.

LN kinas per pr. metų lapkrir 
čio mėnesį davė $681,39 gryno 
pelno.

LN reikalingas prižiūrėtojas 
nuo sausio 12 d. vyresnio am
žiaus ir su žmona, sutinkąs dirb
ti Lietuvių Namuose. Rašyti St. 
Bakšiui, 38 Stanley Ave., Ha
milton, Ont., tel. JA. 9-4662. At
lyginimas $135 mėnesiui ir $50 
vertės butas. . :

Stelco fabrike sužeistas Vil- 
niškaitis Jonas. Nelaimė įvyko 
gruodžio 19 d. Mašina jam nu
spaudė dešinės rankos du vidu
rinius. pirštus iki pirmojo sąna
rio. Ligonis šiuo metu sveiksta 
namuose ir tikisi po kelių savai
čių pradėti dirbti. _

Šalpos Fondo vajų stambiau 
parėmė Tillsonburgo, Ont., gy
veną lietuviai. Geroji S. Šernie- 
nė laišku pranešė, kad ji jau tu
ri surinkusi virš $100 ir dar rin
kimą tęsia. Ačiū aukotojams, 
ačiū pasišventusiai tam reikalui 
mielajai S. Šernienei.

Pas ką rinkėjai neatsilanko, 
malonėkite aukas siųsti St. Bak
šiui, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Aukotojams tuojau bus-iš
siųsti kvitai ir jie paskelbti spau 
doje, kaip įrodymui, kad jų pi
nigai nuėjo ten, kam buvo skir
ti. Sk. St.

“Pabaigtuvės” Hamiltone
Po vasaros atotogų Hamiltono 

lietuvių chorui, tautinių šokių 
grupei ir scenos mėgėjų grupei 
“Aukuras” užgriuvo didelis dar
bas: J. Krūmino “Pabaigtuvių” 
pastatymas. Impulsą tam davė 
St. Catharines liet, bendruome
nės pirm. S. Šetkus pakviesda
mas šias tris meno grupes atlik
ti programą Niagaros pusiasalio 
liet, bendruomenės dešimtme
čio šventėje Wellande.

Savaime išėjo, kad tos trys 
grupės, veikusios anksčiau at
skirai, susijungė į vieną ansamb 
lį. Taip Kanadoje atsirado, tur
būt, pirmasis ansamblis, kuris 
jau savo pirmu pasirodymu nu
stebino publiką ir susilaukė lą-' 
bai gerų atgarsių.

Ne vienas Hamiltono lietuvis 
nustebęs klausė, kodėl “Pabaig
tuvių” premjera atiteko Wellan-

- i- V r* , ■.* Ą

Lietuviai pasaulyje
BALFas Naujųjų Metų svei

kinime tautiečiams tarp kitko 
primena;

Ateinančiais metais nenuma
toma, kad lietuvių tautos skur
das ir vargai sumažėtų, nes pra
šančiųjų pagalbos skaičiai vis 
auga. Mes vėl turėsime daryti 
viską, kad daugiau pagelbėti ne
laimingiesiems. Vėl prašysime 
kiekvieno lietuvio tiesti savo

Tad Naujųjų Mėtų proga BA
izacijos

čiantiems bei į vargą, pateku
siems irlęviečiu visus į bendrą

artimo meilės darbą.
Lai kiekvienas lietuvis, ar čia 

gimęs, ar į šį kraštą anksčiau ar 
vėliau atvykęs, suteikia didesnę 
ar mažesnę auką savo broliui 
padėti.

BALFo vardu kan dr. J. Kon
čius, pirmininkas.

TILLSONBURG, Ont 
' Naują apylinkės valdyba. Vi- 
suotinis. narių susirinkimas įvy
ko gruodžio 2.1 d;, sekmadienį, 
jei galima jį vadinti visuotiniu, 
kai iš galimų, poros šimtų susi
rinko vos trisdėšiipt! NęgP.tik 
trisdešimt “dūšių”;., kųridm 
žįnė neleido pasilikti namuose, 
kai lietuviškas kultūrinis veiki
mas. eigoj?
. Tačiau susirinkimas, nprs ne

gausus,. buvo ypatingai darbin
gas ir praėjo labai kultūringoj 
dvasioj. Jo eigoj pasidžiaugta ir 
priimta, senosios Valdybos veik
lu. ilgiau sustota prie D. šįumos 
pranešimo apie lietuvių namų 
statymo padėtį. Susirinkimas 
labai šiltai ’ pritarė■'lietuvių na
mų statymui. Atrodo, kad bend
ruomenė šį reikią pagal išgalės 
materialiai ir pilnais glėbiais 
moraliai rems.

. Pagaliau-išrinkta ir n.aųja apy 
linkės valdyba, kuri tuoj po su
sirinkimo trumpam posėdy pa
siskirstė pareigomis: P. Augai- 
tįs, pirmininkas^ P< Balčiūnas 
vicepirm-, Cb Pocius sekreto
rius, St. Kairys iždininkas ir Br. 
Dirsė narys parengimų reika
lams. Pirmininko adresas yrą: 
R.R. 6, Til-lsonburg, telef. 125 
Rang 21 Straffordville. Pinigi
niais reikalais -prašom rašyti iž
dininkui adresu: St. Kairys, R. 
R. 3 Simcoe, tel. Garfield 6-2754.

Ta pačia progą naujoji B-nės 
valdyba sveikina visus šios apy
linkės lietuvius. Naujųjų 1959-tų 
Metu- proga linkėdama laimės, ir 
dvasinio turto..

Pirmasis šiais metais parengi
mas - šokiai su šeštadieninės 
mokyklos mokinių išpildoma 
prograpja, įvyks Delhi, lenkų 
salėje 1959 m. sausio 10 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Programoje: 
vaidinimas, šokiai su dainom 
scenoje, deklamacijos, įvairus 
jaunimo pasirodymas. Po prog
ramos šokiai visiems prie gero 
orkestro ir bufeto. Pelnas ski
riamas šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui. Tikimės ypatingai 
gausaus dalyvavimo.

Apylinkės valdyba.
Norintieji naujai užsisakyti ar 

atnaujinti “Tėviškės Žiburius” 
prašomi kreiptis, patogumo dė- 
liai į P. Ąugaitį telefonu 125 
Ring 21 ar po lietuviškų pamal
dų prie bažnyčios. P. Augaitis.

VOKIETIJA
(E) Sibire mirusio dail. Ado

mo Beako našlė Brakienė - Lab- 
rencaitė neseniai iš Klaipėdos 
krašto persikraustė į Vak. Ber
lyną, kur iš anksčiau gyvena jos 
sesuo. Ad. Brakas su sūnum 1941 
metais bolševikų buvo ištremtas 
iš Kauno į Sibirą. Žmona su ki
tu sūnum pateko į Vokietiją, bęt 
1945 m- dideliais sunkumais iš 
Berlyno grįžo į Klaipėdą, tikė
damasi. galėsianti susijungti su 
šeimos dalim, kas tačiau nepa
vyko.

. (E) Buv. Klaipėdos krašto di
rektorijos tarėjas Jurgis Mickus 
(buvęs kurį laiką ir Šilutės aps
krities viršininku) mirė 1958 m. 
lapkričio’ 29. d. Vokietijos sovie
tinės zonos mieste Halle/Saale. 
Liko žmona Trūdė Mickienė - ■ 
Patratė ir du vaikai. Sūnus Mar
tynas baigė universitetą, ekono
minius mokslus, duktė Dora 
studijuoja Rostocke mediciną.

PRANCŪZIJA
Paryžiaus lietuvių kolonija 

stipriai pagausėjo. Nuo mokslo 
metų pradžios atvyko iš JAV dvi 
jaunos lietuvaitės: Birutė Kapo- 
čiūtė, Liet. Enciklopedijos leidė
jo J. Kapočiaus vyresnioji duk
tė iš Bostono ir Elona Mari j o-. 
šiūtė, žinomo Lietuvos operos 
dirigento Vytauto. Marijošiaus 
vyr. duktė, iš New Britain. Abi 
atvyko tobulintis prancūzų lite
ratūros studijose, ruošdamos 
Amerikos universitetuose dokto
ratus.

. Atvyko į Paryžių ir būrelis 
menininkų. Iš Niujorko yra Ro
mas Viesulas, žinomas grafikas, 
kuris-žada Paryžiuje pabūti 3-4 
mėnesius, besigilindamas savo 
šakoje. Yra Paryžiuje atsiradęs 
po įvairių kelionių Europoje ir 
tapytojas Jurgis Riekus iš Ka
nados, ; dabar išvykęs keliems 
mėnesiams i Angliją. Iš Toronto , 
atvyko neseniai jauna tapytoja 
ir litografė Pranė Dvylaitytė, 
kuri žada praleisti Paryžiuje ir 
Europoje vienerius metus.

Capetown, Ont.
Hamiltono Šalpos Fondo krei

pimasis į apylinkės lietuvius, 
prašant aukų mūsų vargstan
tiems, jautrų atgarsį rado gerų
jų Bugailiškių šeimoje. A. Bu- 
gailiškienė gruodžio 19 d. pri- 
siųsdama laiške penkinę šalpai, 
ją palydi šiuo laiškučiu: “Jeigu 
aš gausiu progą mėginsiu išpra
šyti vieną kitą dolerį iš tautie
čių, jei to nepadaryčiau, neužsi- 
gaukite ant manęs, nes šiuo lai
ku esu varginama ligos”.

Priimkite, geroji p. A. Bugai- 
liškiene, šelpiamųjų vardu mū
sų giliausąi padėką!

Hamiltono ŠF valdyba.

Gerb “TŽ” skaitytojų žiniai pranešame, kad nuo dabar 
j “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- 
f tarnavimu

Anglų valiuta “TŽ” kaina metams 36 šilingai.
• “TŽ” Administracija.

i.u

do, o ne Hamiltono lietuviams.. 
p?t’ šventės data privertė ’’Pa
baigtuvių” vadovus dirbti pa
skubomis. Nors publika ir buvo 
patenkinta veikalu, bet patys 

n vadovai ir ansamblio dalyviai 
jautė, kad dar reikėjo daugiau 
repeticijų ir tobulesnio įvairių 

idetal’ų išdirbamo. O Hamiltono 
; publikos “palepintam“ skoniui 
i patenkinti juk reikia pasiruošti 
i beveik tobulai...

Sausio 31 d. Hamiltono lietu
viai pagaliau turės progą maty-t 
ti scenoje tą seniai lauktą an
samblio montažą. Visos mūsų 
meninės pajėgos pasirodys pil
nai pasiruošusios duoti publikai 

; vieną iš geriausių šių metų spėk 
:taklių. Be programos bus dar ir 
į didžiulis pasilinksminimas su 
šokiais, loterija, bufetu ir t.t, 
kurio pelnas bus skiriamas Ha
miltono meninėmes grupėms 
paremti.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA*- 

Augiti ofocentar u* IndtKuSo'SvmojUnti.procentai ui paskolas.
Ifidgpi, ftotafa* fe m apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vaf. vok. iki 8 vai. vak., notaro A. Liu- 
džiaus įstaigoje (Il ougŠtos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirinkimo odfesos -r- 15 Homewood Ave.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Lassa. — Vėl atėjo žinių, kad 
Tibete vyksta plataus masto su
kilimas prieš kinus ir kad net 
Dalai Lama galįs pasitraukti į 
Indiją.

Kairas. — Arabų valstybės 
sutarė sukurti bendrą rinką, 

{kaip kad turi sukūrusios Euro- 
Ipos ūkinės vienybės valstybės.

Ukrainska K ny ha
755 Barton St HamlHnh, Ont 

~ Tol. Ll. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir kpdrauril Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas. 6

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 mūši-

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai 
Darbo vai It ryto - 7 vai vakaro, Mynė pfrmadienfaą.



Kultūros klausimų

pirmojo Kultūros kongreso me
tais (1956), tebevyksta ir šian
dien. Tai rodo jų aktualumą; Vi
sus tuos svarstymus galima su
skirstyti pagal tris temas. Pirma
— kokioj kultūrinėj .būklėj da
bar esame? Kylame, smunkame 
ar vietoj stovime? Šis klausimas 
buvo svarstomas Lietuvių Die
nose, atsakant į redakcijos anke
tos klausimus. Antra tema — 
kultūra kaip lietuvybės, išlaiky
mo sąlyga ar priemonė, šią te
mą stipriai akcentavo dr. J. Gir
nius Kultūros kongrese Čikago
je taip pat 1966 m. Trečia tema
— menas (tad ir kultūra) ir vi
suomenė, arba menininko san
tykis su visuomene. Šis klausi
mas visada keliamas, bet jo 
problematiškumąs ryškiau iškel
tas menininkų diskusijose PUB 
seimo metu Niujorke.

Išskyrus gal tik antrąjį klau
simą (daugumas, rodos,. sutin
ka, kad sava kultūra -yra svarbi 
lietuvybės išlaikymo sąlyga), 
kitais dviem nuomonės buvo 
įvairios ir jokių bendresnių išva
dų nepadaryta. Tokia būklė nė
ra, žinoma, pati geroji, nes ob
jektyvaus faktinės padėties ver
tinimo stoka ar nepakankamas 
orientavimasis kultūrinių ap
raiškų srityje neigiamai atsilie
pia kultūrinei veiklai bei jos ly
giui ateityje. Todėl šio rašinio 
tikslas, yra keliais žodžiais pa
ryškinti faktinę kultūrinę padėtį 
ir iškelti kelias mintis, siekiant 
išlaikyti kultūrinį lygį ateityje. ’ 
? 1. Faktine mūsų

kultūros padėtis
Lietuvių Dienų anketos atsa

kymai parodė nuomonių įvairu
mą tuo klausimu. Vieni teigė, 
kad kultūrėjame, kultūriškai' 
kylame, kiti, kad nusmukome iki' 
klojiminio vaidinimų lygio. Nuo 
monių įvairumas pasireiškė pir
miausia dėl to, kad nebuvo su
tarta dėl mato, kuriuo mūsų 

. kultūros lygis matuotinas. Jei-

atskirų individų, pasireiškusių 
žymiais darbais mokslo ar meno 
srityse, bet jie dar nerodo visos 
bendruomenės kultūrinio lygio.

Jeigu šitaip, jeigu nepajėgia
me padaryti taip ir tiek, kiek ga
lėtume padaryti normaliomis są
lygomis savame krašte, tai kyla 
klausimas, ar padarome tiek,

ferencijuoti ir kūrėjai. Yra su
prantama, kad vertinant kurios 
nors tautos kultūringumą, jos 
kultūros lygį, žiūrima ne į že
mesnes, o į augščiausias kultū
rines apraiškas, jas lyginant su 
kitų tautų augšeiausiais laimėji
mais. Praktikoj dažniausiai žiū
rima, ką kuri tauta pažymėtino 
davė mokslui, menui ir pan. Kai 
bedami pvz, apie anglų ar vo
kiečių kultūrą, pirmiausia prisi
mename Šekspyrą, Newtoną,

Kultūros ir knygų pasauly
Dail. Romo Viesulo paroda jtuojaus būsianti spausdinama 

sausio 2 d. atidaro— ---- -- »•
Soleil dans la tete

rimomis sąlygomis? Čia, žinoma, 
nuomonių įvairumas bus dides
nis. Visdėlto objektyviai vertin
dami, nei perdaug girdamiesi, 
neį perdaug žemindamiesi, turi- j Kantą, Planką, Goethę, Mozar- 
me suįikti, tkad pastangų deda- ' ” 
ma nemaža ir rezultatų pasie
kiama neblogu, nors gal ir ne

ąteityję. gamomis sąlygomis

hų bei šokių šventėmis, literatū
rinėmis premijomis, bendro po
būdžio spauda,? švįetnnp pastan
gom, nemažu studijuojančio jau
nimo skaičium ir kt Jeigu šios 
•padėties ir negalima laikyti la
bai gera ar gera, tai gal nėra pa
grindo laikyti jos. ir bloga, šito1- 
kią dabartinę kultūrinę padėtį 
susikūrėme, galima sakyti, per 
dešimtį pastarųjų metų, išsikė
lę iš pokarinių pabėgėlių stovyk
lų į normalesnį gyvenimą. De
šimt mėtų yra labai trumpas lai
kotarpis,. todėl sunku k dabar
ties daryti kokias aiškesnes iš*- 
vadas ’ apie' vienokią' ar kitokią 
kultūrinio gyvenimo kryptį — 
apie-jo lygio kilimą ar smukimą 
sekančiame - de^mtoaetyįe. Ve
dėto šį tą, pasiremiant dabarties 
faktas, galima spręsti ir apie ne 
įtolMą ateitį.

•Kultūros lygįs priklauso nuo 
kūrėjų. Jų. prieauglis Imis nedi
delis, o dabartiniai kūrėjai, pro
duktyviausiai iki šiol' pasireiš
kę, yrą nebejauni ir geriausius 
savo darbūs . kultūros lobynan 
•jau yra • turbūt atidavę. Tadėl 

gu matu ' pasirinktume nepri- [kultūrinio lygio kilimui sąlygos 
ateinančinia dešimtmety vargu 
pagerės. Ir dėl to kai laisvoj ša
lyj kultūrininkų rūpestis yra

rodą t sis iki sausio 15 d.
Aukos laisvės kovų muziejui.
Laisvėj Kovų Muziejaus ir 

Žuvusiems Paminklo Statymo 
Komitetui muziejaus atidarymo 
metu suaukota $107. Po $100 jau 
aukojo: dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr. Pr. Jaras, J. Lieponis, Kun. 
Birutės Moterų D-jos Čikagos 
skyrius ir vienas $100 aukotojas 
prašė pavardės neskelbti. Po $25 
aukojo: LLK Invalidų D-jos val
dyba, J. Bagdanavičius iš Le
mento, Jonas Karvelis, LVS Ra
movė Hartfordo skyrius ir Mr. 
and Mrs. A. Rudokas.

Aukas prašoma siųsti šiuo ad
resu: The Lithuanian Veterans 
Association “Ramovė”, Inc., Ac
count No. 10157, Crane Savings 
and Loans Ass., 2555 W. 47th St., 
Chicago 32, Illinois, USA, arba 
Komiteto iždininkui — Mr. J. 
Tumas, 4518 So. Talman Ave., 
Chicago 32, Illinois, USA.

Vasario 16 gimnazijos Evan
gelikų Jaunimo Ratelis gruodžio 
13 d. suruošė savo nariams ir 
kviestiesiems svečiams tradici-

rius savo pastabose. Atrodo, kad 
pereinama prie ofseto ir maši
noms įsigyti skelbtas vajus bus 
buvęs skirtas ofseto mašinoms 
jsigyti-

Senieji “Dirvos” namai esą

klausomos Lietuvos lygį, tai yra 
gana aišku, kad dabartinis mū
šų lygis yra gerokai žemesnis.
Taip yra pirmiausia dėl to, kad nesustingti vietoj, sparčiau pa- 
emigracijoj nėra ir negalį būti žangėti ar net “pasukti laikrodį 
tokių kultūrinio darbo sąlygų, šimtą metų pirmyn.”, tai emigra- 

' ' ' ” ~ ’ cįjoj kultūrininkei būtų paten
kinti, jei būtų galima bent išlik
ti vietoj,- nesmukti. žemyn. Iš čia 
ir mūsų kultūrininkų rūpestis 

mas priešintis nusmūkiui. Ar 
jau esama pagrindo tokiam rū
pesčiui? Prieš atsakant į šį klau
simą, reikia bent trumpai pasi
aiškinti kultūros ir jos kilimo 
bei smukimo sąvokas.

2. Kultūros laipsniai
Čia mums ne tiek svarbu kul

tūros sąvokos turinys, o jos ap
imtis. Šiuo atžvilgiu, kultūrą, 
arba visas kultūrines, apraiškas, 
labai nesismulkinant, galima su- 
skirstytį į. tris grupes arba laips
nius: į žemiausias, vidutines ir 
augščiausias, arba: į. liaudies,

Liaudies kultūrą, trumpai kal
bant, reprezentuoja pvz. liaudies 
dainos, pasakos, drožiniai, audi
niai ir kt. Šviesuomenės kultū
rą — vidutinio lygio individuali 
kūryba, o elito kultūrą repre
zentuoja žymiausi mokslo bei 
menę kūriniąį. Liaudies, kultūra 
nereiški^ žinoma, primityvios 
kultūros: ji gali būti taip pat. 
augšta, Visdėlto kultūringoj tau
toj tai yra žemiausias kultūros 
laipsnis, nors ir sudarąs pagrin
dą augštesnei; kultūrai. Pagal tai 
galima skirstyti ir kultūros kū
rėjus, pasireiškiančius liaudinės, 
viduriniame bei augščiausiame. 
individualinės kūrybos lygyje.

kąip- savoj valstybėj;. O jeigu nė
ra lygių sąlygų, tai negali’ būtį ir 
lygių rezultatų. Ką pvž. per ke
liolika metų galėjo čia nuveikti . _ _
mūsų teisininkai? Arba net ir kultūros lygio išlaikymu, ragini 
medikai bei inžinieriai? Laisvoj 
Lietuvoj jie būtų pristatę namų, 
tiltų, fabrikų bei užtvankų/bū
tų kėlę savo krašto sveikatingu
mą ir tuo būdu bendrą krašto 
kultūros lygį. Čia jie irgi dirba,! 
bet daugiausia ne lietuvių kul
tūrai. Nedaug tesiskiria ir gry
nai lituanistinių mokslų ar me
no atstovų padėtis. Juk ir jų 
daugumas lietuviškai kultūrai 
skiria tik poilsio valandas, kai 
tuo tarpu laisvoj Lietuvoj jie 
tam būtų turėję daug daugiau 
laiko ir geresnes sąlygas. Dėl to
suprantama, kodėl mes čia nepa- Į šviesuomenės ir elito kultūrą, 
jėgiame turėti nė vieno lituanis- r ■—-------
tikos mokslo žurnalo įr veik nė 
vieno grynai , literatūros laik
raščio.

Kaikuriose srityse, atrodo,, 
dirbama gana sėkmingai, pvz.' 
dailės srity, bet kas gi galėtų 
paneigti, kad laisvoj tėvynėj-jie 
nebūtų padarę dar daugiau, šių, 
faktų akivaizdoj turime sutikti,, 
kad dabartinė mūsų bendruome
nė bendru savo kultūriniu lygiu 
neprilygsta tam, kurį turėjome 
nepriklausomoje Lietuvoje, o 
ypač neįmanoma lygintis su ta 
padėtimi, kurią būtume dabar 
turėję, gyvendami laisvoj tėvy-, 
nėj. Čia mes galime turėti tik
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, tą, Bethoveną ir panašius kūrė
jus.

Aišku, kad toji augščiausio 
lygio kūryba galį būti nesupran
tama ne tik liaudies atstovui, 
bet ir vidutinio išsilavinimo žmo 
gui. Juk daugelis vidutinio išsi
lavinimo žmonių, pvz. baigusių 
vidurines mokyklas, neskaito to
kių, kaip Bergsono, Jasperso ar 
Maritaino filosofijos veikalų, 
nesidomi kokio Van Gogho ar 
Cezanno paveikslais, nemėgsta 
simfoninių koncertų. Tą patį gą- 
lima pasakyti ir apie baigusius 
augštuosius mokslus, siaurų, spe- nę Kalėdų eglutę. Šia proga tre- 
cialybių atstovus, jeigu jie nėra ' 
papildę savo bendrojo išsilavini
mo, išsinešto iš vidurinės mo- Į Nationalteatro orkestro stygų 
kyklos suolo. Šiais mokslo bei 
meno veikalais labai domisi pa
lyginti nedidelis skaičius žmo
nių, žmonijos elitas, bet dėl to 
dar negalima sakyti, kad tas ne
daugeliui įkandamas mokslas ir 
menas nėra reikalingas.
- Lygiai suprantamas dalykas, 
kad reikalingos ir vidurinio ly
gio kultūrinės vertybės, nes tai 
yra reikalingas maistas tai dau
gumai, kuri “neįkanda” augš- 
čiausių vertybių. Tačiau yra su
prantama, kad kultūrėjančios 
tautos uždavinys yra nuolat kil
ti iš žemesnio kultūros laipsnio 
į augštesnįjį ir kad kuo didžiau
sias žmonių skaičius pajėgtų 
naudotis augščiausiomis kultū
ros vertybėmis. Turint tai gal
voj, darosi aiškus ir dažnai ke
liamas klausimas apie meninin
kų santykius su visuomene. Daž
nai klausiama, ar kūrėjas turi 
kurti plačiai visuomenei, ma
sėms, ar jis gali kurti ir ma
sėms nesuprantamus kūrinius. 
Sovietai atsako, kad kūrėjas tu
ri kurti liaudžiai suprantamus 
kūrinius, žinoma, “socialistinio 
realizmo” ribose. Toks reikala
vimas suprantamas, kur meno 
paskirtis — varyti propagandą 
masėse. Laisvasis pasaulis į šį 
klausimą atsako šitaip: suum 
cuiųue, t.y. liaudžiai, šviesuo
menei bei elitui reikalinga jų. ly
giui atitinkama kūryba, sten
giantis plačiąsias mases nuolat 
keltį į kiek galint augštesnį ly
gį, kad ir joms būtų prieinamos 
augščiausios kultūrinės verty
bės. Ir būtų didžiausia žala kul
tūrai, paneigiant tik mažumai, 
tik elitui suprantamą kūrybą.

3. Kultūros kilimo bei 
smukimo sąvoka

Dabar jau bus lengviau atsa
kyti į klausimą, kas yra kultū
ros kilimas ar smukimas. Kili
mu galima vadinti tokią padėtį, 
kai žymesnė visuomenės dalis 
pakyla iš žemesnio kultūros 
laipsnio į augštesnį, o smukimu, 
kai atitinkamai smunkama. Kul
tūros laipsniai neišnyksta, bet jų 
proporcija gali įvairuoti. Skai
čius individų, pajėgiančių nau
dotis ir faktiškai naudojančių 
augščiausias kultūrines verty
bes, rodo tautos kultūringumo 
laipsnį.

Suprantama, kad nėra lengva 
nustatyti, kurios kultūrinės ver
tybės laikytinos augščiausiomis, 
ypač meno srity. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad gyvenime galima 
būtų apsieiti be vertinimo, t.y. 
be jų rūšiavimo bei klasifikavi
mo. Klasifikavimas yra kultū- 

' ringos visuomenės gyvenimo 
pažymys. Tik primityvioj visuo- 

. menėj nežinoma klasifikacija, 
nes ten visi yra vienodame kul- 

į tūros lygyje. Iš to išvada, kad 
kartais pasireiškianti tendencija 
visas kultūrines apraiškas ar par 
čius kultūrininkus vertinti ly
giomis faktiškai reiškia kultū- 

. ros lygio smukdymą.
Pagaliau reikia pažymėti, kad 

kultūros smukdymo simptomu 
laikytina ir tendencija neigti

čią kartą gimnaziją aplankė vo
kiečių menininkai, Mannheimo

. - ,..
kvartetas. Pirmą kartą. Rimba- 
cho/Odenwald Martyno Liuterio 
vardo gimnazijos 15 mokytojų 
ir 25 mokiniai. Be lietuvių sve
čių dalyvavo dar' Odenwald 
evangelikų dekanas Trautmann, 
Mannheimo Nationalteatro me- 
ninikai Wagner, Bunge, Brunst, 
Anger ir Rimbacho vokiečių gim 
nazijos direktorius ir k t Svečius 
pasveikino e v. jaun. ratelio va
dovas mokytojas Skėrys. Po to 
sveikino gimnazijos direktorius 
dr. Gripius, Rimbacho M. Liu
terio vardo gimnazijos direkto
rius dr. Neumann ir dekanas 
Trautmann.

Po visų- kalbų ir sveikinimų 
programą išpildė stygų kvarte
tas ir mokiniai, kurie deklama
vo, dainavo ir skambino.

Antrą programos dalį užpildė 
Rimbacho gimnazijos mokytojai 
ir mokiniai.

Programai pasibaigus mokyto
jas. Skėrys mokiniams išdalino 
Kalėdų Senelio nakties metu po 
eglute paliktas gausias dovanė
les. Senelis, kuris^ kasmet gim
naziją asmeniškai aplankydavo, 
staiga susirgo ir negailėjo eglu
tės metu su visais pasidžiaugti 
ir mintimis pasidalinti.

Jau kitą dieną pasirodė gra
žūs straipsniai vokiečių dienraš
čiuose su nuotraukomis iš Kalė
dų eglutės “Mannheimer Mor
gen”, “Weinheimer Nachrich- 
ten” ir “Allgemeine Zeitung” 
Mannheim.

“Dirvos” leidėjai — Vilties 
draugijos valdybą — posėdžia
vusi dvi dienas prieš Kalėdas, 
nusprendė, kad “Dirva” dažniau 
galėsianti pasirodyti tik tada, jei 
prenumeratorių skaičius būsiąs 
padidintas dar bent 500. “Dirva”

Žurn. Vyt Gedgaudas pradė
jo dirbti “Dirvos” redakcijoje 
Clevelande. Kaikurie laikraščiai 
jau buvo paskelbę, jog jis iš 
Niujorko, kur dirbo Vienybėje, 
dipgęs nežinia kur, gal net iš
vykęs į Lietuvą.

DaiL Gailius Pranas suruošė 
kartu su keliais kitais meninin
kais savo darbų parodą Paryžiu
je, “Bellechasse” galerijoje, nuo 
lapkričio 7 iki 30 d.
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.L Ir 
visi tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 
(L, 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 
tomo kaina JAV $7.75, visur kitur — 
8 doleriai.

Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, bet visų 
lietuvių sutelktinių pąstąngų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, Šiandien 
tapęs ir besąlyginės 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. LĘ leidžiame visi sutelktinėmis 
pastangonnis, ją leidžiame visi bendra 
talka. Todėl ir ją baigus, visas mūsų pa
sididžiavimas ir būsimų kartų įvertini
mas priklausys visiems: leidėjams, re
daktoriams, 
rotoriams.

Laukiame

Rieda ir rieda voganai juodi. 
Saulės nebėra, saulė nemato, 
Ką veža į rytus'vagonai juodi.
Jokia šviesa neapšviečia vagonų, 
Tamsa tik, tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos. 
Vis rieda j rytus vagonai juodi...
Blaškos ir blaškosi garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna, 
Laisvei iš purvo pakilti sunku...
Veža ir veža. Niekas nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi.

. Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai pražūsta jauni.
Sibiras, 1952 m.

ABEJONĖS LIETUVOJE
Daužaisi visą naktį lig aušros:
Išvykti ar palikt prie ąžuolo kamieno?
Ir siuto mintys. Ant galvos 
Nukrito katorgoj praleistos dienos.
Kažkur šuva nustaugė. Pamiškėj
Daina medžius į žemę vertė.
Rymojo Kristus liūdnas toks kertėj 
Ir gaudė beržas prie gimtinės vartų.
Kovoti ar išeit, kur saulė nesileidžia,
Kur žmogus žmogui duobę nekasa slapčia? 
Tos mintys šėlo tokios klaidžios , 
Ir griuvo, virto į kapus nakčia.
Išvykti ar palikt prie ąžuolo kamieno?/ 
Gūdi naktis. Kada gi bus diena?.
Lyg karstas gulė pirkios plikos sienos 
Ir pasismaugė šėlusi daina...
Lietuva, 1958 m.

talkininkams ir prenume- 

atsiįiepiant.
Lietuvių Enciklopedija
265 C. Street
So. Boston 27, Mass.

Skulptorius Antanas Moneys 
per Kalėdų šventes suruošė pa
rodą Monte-Carlo. Šią parodą 
globojo Monaco princas.

Dail. Vyt. Kasiulis surengė sa 
vo darbų parodą Ženevoj, ”Con- 
naitre” galerijoje, kuri tęsėsi 
ąūo spalio 10 iki 25 d. Šveicarų 
meno kritikai augštai įvertino 
jo paveikslus.

Atgijo tauitnių šokių grupė. 
Atvykus į Paryžių gražiam jau
nimo būreliui, kartu su vietos 
jaunimu susiorganizavo tauti
nių šokių grupė. Tikime, kad 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės proga mūsų šokėjai pasiro
dys jau viešumoje.

Į Paryžiaus lietuvių’gyvenimą 
įsijungė ir jaunas klierikas Leo
nas K vedas, atvykęs iš JAV, 
New Britain. Jis savo vyskupo 
atsiųstas jau antri metai studi
juoja St. Sulpice kunigų semi
narijoje, Issyles-Moulinaux. Čia 
išbus iki 1961 m., kol užbaigs

teologijos studijas. Tai vyriau
sias 6 vaikų lietuvių šeimos sū
nus. Klierikas K vedas dabar 
kiekvieną sekmadienį atvyksta 
į Paryžiaus lietuvių pamaldas ir 
patarnauja šv. Mišioms.

Kobalto aparatai vėžiui gydy
ti parduoti 23 kraštams, jų atr- 
pe Lenkijai ir Kinijai. Šiuos apa 
ratus nuo 1951 m. gamina Ato
mic Energy of Canada Ltd. 
b-vė Otavoje. Patį kobaltą, tei- 
kaintį gamma spindulius, paruo
šia Chalk River atominė įmo-. 
nė. Vieno tokio aparato kaina — 
$50.000. Ikišiol parduota jų 130.

75.00° mokytom dirba viešo
siose Kanados mokyklose, ne
skaitant Quebec prov. 15.000 iš 
jų turi universiteto diplomus, 
7.500 —- neturi pilnų mokytojo 
teisių. Vidutinis atlyginimas pr. 
mokyklų mokytojams — $2.613 
(dabar padidintas iki $2.840), s 
vidurinių mokyklų — $4.191. 70 
% mokytojų — moterys.

Susivienijimas Lietuvių Amar&oie (S LA) 
draudžia gyvybę iki $10.000,. moka ligos pašalpą iki $325 į 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.
Jt; ’J: •, v\.. į 4 r * • "

Dėl smulkesnių informacijų Torontegyve»antieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas} — LE. 4-0773

RO. M612

naujoves, kovoti su ’’moderniz
mu”. Suprantama, kad ne kiek
viena naujovė būtinai turi'reikš
ti pažangą bet kurioje srityje, 
pvz. moksle, mene, auklėjime, 
socialinėje ar ekonominėje sri
tyje. Tačiau taip pat yra supran
tama, kad pažanga nėra įmano
ma be naujovių, be pastangų 
kurti nauja ar nauju būdu. To
dėl visuomenė, kurioje pučia 
“naujų vėjų” dvasia, visuomet 
yra pažangesnė, negu ta, kurioje 
tegerbiamos “senosios tradici
jos”.

Todėl man rodos, kad galima 
padaryti tokias trumpas išvadas: 
kuLūros kilimo simptomai yra 
a) puoselėjimas ne tik vidutinių 
“visiems suprantamų”, bet ir 
augščiausio lygio kultūrinių ver
tybių, b) kultūros vertybių di- 
fere icijacija ir c) palankus nu
sistatymas naujovių atžvilgiu. Ir 
prieš ngai. Kultūros smukimo 
simptomai yra: a) nepalankus 
nusistatymas augščiausio lygio 
kultūros vertybėms, kurios ne
suprantamos masėms ar eiliniam 
inteligentui, b) pastangos visas 
kul.ūrines apraiškas vertinti 
vienodai, jų nerūšiuojant ir ne
klasifikuojant, c) mėgiamas nu- 
s’statymas naujovių atžvilgiu.

(Bus daugiau)

THE CHEMIST SHOP %
Philip N. Golomb, B.Sį^Phm.(Tor) p

Voitsoi poflol receptu* poruoiiomi ir poteikiomi.
2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLQKA1 j RYTUS NUO KEELE. 

VIENINTELE Toronto voirtinė, veltui poimonti receptu* ir prirtotonti vora- 
tu* Į nomu* betkurivo metu dienę ar nokti* Receptai HpiMomi visa* 24 vol. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bandažų, kelių, są
narių ir sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstykles, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus i Europą. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syrupą .nuo kosulio ir t.t. 
Greitai išpildomo užsakymus ir paštu j provinciją. Turime visus tarptauti
nius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271
• Vaistei yra mū«ų bizni* — mū*ų vieninteli* biznis. •

VIESAS PRANEŠIMAS
Apie darbo parūpinančiu agentūrų 

imamus mokesčius

1-959 m. sausio 4 diena yra įsigaliojimo data naujų Unemployment 
Insurance Commission taisyklių, .liečiančių mokesčius imamus už 
patarnavimus darbo parūpinančių agentų.

Pagal naujus nuostatus privačioms agentūroms yra nelegalu im
ti mokestį už suradimą betkokio darbo, išskynus žemiau išvar
dytus.

Nėra legalu imti- mokestį iš darbininkų už suradimą darbo vaikų 
prižiūrėtojams, registruotoms ir praktikuojančioms gailestingo
sioms seserims, atletams, artistams, lektoriams ar linksmintojams, 
taip pat kitiems amatams, užsiėmimams ar profesijoms, kokie ga-

* Ii būti Unemployment Insurance Commission išvardinti.

Nėra nelegalu privačioms agentūroms imti mokestį už patarnavi
mą darbdaviams.

Pilnų informacijų, liečiančių darbininkų bei agentūrų teises ir 
pareigas pagal naujus nuostatus, galima gauti kiekvienoje Na
tional Employment Įstaigoje,

UNEMPLOYMENT INSURANCE
COMMISSION

8044



Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Mann & Martel
1199 Bloor St W.

irduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
________ ivimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi-

{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo

Perkant ar
didelę pan
U__ _ . .
rinkinyPaskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant

turto reikaluose.

College - Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
nomas, vieta garažui, 2 modemiš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lonsdowoe 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta^ Angliįg. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų au&štų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.

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

Eglinton - Avenue Rd. 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

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

Porkdale
$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, 

I vandeniu alyva apšildomos, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 

; rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
! 3 modemiškos virtuves, 2 vonios. 
Geros pajamos.

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

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

Eglinton - Keele 
$12.000 įmokėti, 6 butų; 3 metų se
numo apartmentinis namas, su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, orti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS į

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

Roncesvolles - Indian Rd.
5 butų - Pajamos $328 mėnesiui 

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

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

Annette - Runnymede 
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, maši
nai pastatyti vieta, alyva šildomas, 
geras kiemas? Kaina $12.900.

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

Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, alyva 
šildomas, 1 atvira skola W metų. 
Kaina $14.500.

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

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

Annette - Roncesyalles 
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, šoninis įva
žiavimas, naujas tinkas bei dekoravi
mas, geri morgičtai.

High Park Ave. - Glentake 
$4.000 įmokėti, mūri ins, 8 kamba
riai, 1 atvira skola 10 metu. .Kaina 
$17.900. z ‘z-

Swansea
$5.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, atskiras, 1 atvira skola 10 me
tų, tuoj pat galima užimti.

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

T. STANULIS
' " 1159 ST. CLAIR AW.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543
U

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.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1362 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor 

$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 1 1 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos Šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

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 
mataičius 10-čiai metų.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

$6.000 įmokėti, 10 grožių kamba
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
tuvės, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiros namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi- 
čius 10 metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B.
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų datai, sienoms 
popietis, jvairios tailė* ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

2543 DUNDAS ST. W. 
TEL. RO. 7-3121

Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose ~ 
nekilnojamo turto transakcijose.

A. MIČICNAS

I. MAWRODIN Realtor

Ken WILES Ltd
į360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.), TEL. RO. 6-9241 
Didžiausias namų-biznru pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai. 
Okdstoite Avė. (prie Dvfferin Perk)

Svarus, mod. virt., 2 vonios, gražus 
žaidimų komb. rūsyje, garažas, ide
alus gyventi ir nuomoti.
Š ... _

Bloor - Pacific
$6.000 įmok., 9 did. komb., atsk., 
netoli Bloor, 2 virt, olyvo šild., 2 go- 
roŽoi, priv. |vož., narnos be skolųz 
reikia remonto. Prašoma kaina že
mo. Pirmas pasiūlymas — pirmas 
nupirkimas!

Glcnloke • Evelyn Ave.
$15.000 įmok., 10 komb., nauios 
statybos, orig. dupleksas. Did. komb., 
vond. alyva šild., 2 gor. Lietuvių 
mėg. rajonas. Verta pamatyti.

Bloor - Indian Rd.
$5.000 jmok., 11 omb. per 3 ougSt.
atskiras, 2 virt., 2 vonios. Priv. jvoi.
2 garažai, alyva Jild., puikus nuo
mavimui. Skubus pardavimas.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 44)773

A

y ■

%

i

AUŠRA VĖL DVIGUBAS 
MEISTERIS

Sausio 3-4 d. Toronte įvyku
siose IV-tose Kanados lietuvių 
vyrų ir moterų krepšinio pirme
nybėse PPSK Aušra antrus me
tus iš eilės laimėjo ąbięjų gru
pių meisterystę. Pirmenybėse 
dalyvavo Vyčio, Aušros, Kovo 
ir Sakalo krepšininkai. Plačiau 
apie pirmenybes sekantį kartą.

O A

TĖVIŠKES 2IBVRIA.I Nr. į (470)

899 6LOOR ST. W/ - • TEL. LE. 4-6381
Tarime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui-tik 

kreipkitės ir-gausite pilnas informacijas. 
Tvarkomp. visus morgičių reikalus.

• ( SPORTAS
£1^1 f i

Aušros sp. klubo krepšininkės
AUŠROS ŽINIOS (jaunučiams; tinklinis vyrams, 

: Sveikiname mūsų šauniuosius moterims, jauniams ir mergaį- 
krepšininkus-es, apgynusius Ka- tems; stalo tenisas vyrams, mo
nados lietuvių vyrų ir moterų terims, jauniams ir mergaitėms; 
krepšinio meisterystes! 

į Pirmenybių rungtynėse šeš
tadienį Aušros mergaitės nuga- įtraukta tinklinis jauniams.
Įėjo iš netyčių atsiradusią žaidi- 1959 m. Pabaltiečių krepšinio, 

imu salėje “Vytis II” 5:10. Žaidė: tinklinio ir stalo teniso varžy- 
E. Juškaitė 12, J. Gataveckaitė bos įvyks balandžio 25-26 d. Či- 
2, A. Gataveckaitė 4, G. Uogin- kagoje., Varžybas vykdo lietu- 
taitė 28, B^ Siriūnaitė 4, A. Ša- viai. ’ - ■ ; ;

(pokaitė 8. A. Sapijonytė 4, A. Varžybų programa: krepšinis

Įėjo iš netyčių atsiradusią žaidi-

Rekštytė 1, A. Grigaitė, B. Oža- 
laitė 2, D. Simonaitytė. Aušros 
vyrai nugalėjo Hamiltono Kovą 
86:42. Žaidė: R. Juodikis 13, D. 
Venckus 2, A. Buntinas 9, J. Lau 
rinavičius 34, R. Strimaitis 6, R. 
Gudas 8, K. Grigaitis 2, R. Juo
zaitis 2, A. Šiurna 11.

Sekmadienio finaluose jauno
sios aušrietės trečią kartą iš ei
lės pateikė nelauktą “staigme
ną” apie save per gerą nuomonę 
turinčioms Vyčio moterims, nu-

RCMOLKAN
V REAL ESTATE

LIMITED

Glendenon Avė. • Annette 
$6.500 įmokėti, 1 1 komb. ctsk. ma
rinis narnos, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vond. alyva šildomas, namas be sko
lų, viena skola likučiui, labai geros 
išnuomavimui.

Indian Rd.
$7.000 įmokėti, 1 1 kamb. atsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, vond. 
alyva šildomas, garažas.

High Park - Roncesvolles
• $8.000 įmokėti, 9 kamb. atsjdr. mū

rinis namas, 2 mod.-virtuvės. Kvadra
tinis plonos, vond. alyva ’šildomas, 
dvigubas garažas. .

: > St. Clair ’ ipadina 
$10.000 įmokėti, 12 kamb,;otsk. mū
rinis namas, 4 vonios, vond. alyva 
Šildomas, centrinis planas, gražus kie
mas, ‘garažas su privačiu įvažiavi
mu. Puikus namas. * ■ •</. '»

Parkside Dr.- Bloor 
$10,000 įmokėti, 15 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 atskiri butai, 3 vo
nios, 3 virtuvės, vand. alyva šildomas, 
dvigubas garažas, $320 nuomos mėn.

Btoor-High Park - « 
$10-12.000 įmokėti, lt kamb. du
pleksas, atskiros mūrinis, 2 mpd. vir
tuvės, 2 vonios, vand. alyva šildomos, 
dvigubas garažas, namas bė skolų, 
viena skola likučiui. ■■

16 naujų namų 
ratinis planas, 2 virtuves,’ 2 vonios, 
Apie $3.000 įmokėti, 6 komb., kvad- 
rotins iplanas, .2 virtuves, 2 vonois, 
privatus įvažiavimas.

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

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

Runnymede r Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir? mū
rinis Aamas/ kvadratinis planas^ mod. 
virtuvė. Alyva šildomas, garažas, na
mas be skolų. / *-*' • ’ ,

St. Clair - Bathurst St.
$6.000 įmokėti, -10 kamb. ptsk. mū
rinis namas, 3 vonios, jrįSradratinis 
planas, vand. alyva šildomas, gara
žas su privačiu įvožiovimu. Ilgos išsi- 
mokėjimo saly go’s?

Windermere Ave. - Bloor
$5.000 įmokėti,^7- kamb. atskir, mū
rinis namas, mod’ virtuvė, naujės aly
vos šildymas, _ kvadratinis planas, ga
ražas, namas bė skolų. ’ f

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

1 f' '■ I ■■ ’ ' —— ■ . L-į • į ..... ,,
' ’ . t ■ . . ■ ’

M O R K IS

; ;Nuodugniai apsvarsčius -sąly
gas nutarta šį sumauną vyk
dyti ir visomis išgalėmis imtis 
darbo jo įgyvendinimui. Pagal 
paruoštą planą-Š. Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio rinktinė, 
sudaryta iš čia gimusių ir. naujaį 
atvykusių, numato išvykti 1959 
m. liepos mėnesio pradžioje ir 
lankytis Brazilijoje, Argentino
je, Urugvajuje bei, eventualiai, 
Kolumbijoje ir Venecueloje, 
Apie mėnesį užtruksiančios ke-i 
lionės metu teks rungtyniauti su 
lietuvių ir vietinėmis komando
mis, ■

Reprezentacinę krepšinio rink 
tinę sudaryti pavesta Š,-Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos Krepšinio 
Komitetui 9-jų Š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių metu, 
1959 rti.' balandžio mėh? 4-5 d.d., 
Detroite. Rinktinę" paruošti ' ir j 
jai vadovauti pakviestas žino
mas mūsų krepšininkas Vytau-; 
tas? Grybauskas.- - -'.

Viso organizacinio darbo va
dovavimas patikėtas šio suma- j 
nymo vyriausiam inicaitoriui, 
Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos vadovui Petrui-Petručiui, 

džiai patvirtino sportinio bend- kuris užmezgė ryšius su Pietų 
radarbiavimo reikalingumą bei Amerikos, lietuviais bei atliko 
naudingumą. pradinį organizacinį darbd.

Užmezgus’ryšius iškilo suma- ‘ Siauįės Amerikos Lietuvių 
nymas ištirti Š. Amerikos lį^tu- pjzjnj<j Auklėjimo ir Sporto Są-.

’junga, numatydama, kad šio su-Į 
rinktines pasiusimo galimybes įa°ymD įgyvendinimas .parei- 
j kaikurias Pietį Amerikos vals- ij^aiaus dideliu pastangų ir pasi- 
tybes. Šiam sųįąanymuj. gautas r§ventjmo, tikisi, kad lietuviškoji 

j 1.^. — Z - 1 * " * — j visuomenė, gyvenanti' tiek šiau- j 
breziant,- kad krepšininkų y1®3- rės tiek Pietų Amerikoje, neliks 
nage nevien teigiamai prisidėtų jaunimo žygiui abejinga
nrie hetuvvbek islaikvmo. bet -•______

šachmatai.
Pastaba: prpgramon naujai

vyrams ir jauniams; tinklinis 
vyrams ir moterims; stalo teni
sas komandinis ir individualinis 
vyrams ir moterims.

Pastaba: yra daroma žygių 
įvesti ir krepšinį moterims.

Lietuvių reprezentantų atran
ka šioms varžyboms rūpinsis ati
tinkamų sporto šakų komitetai.

Krepšinio rinktinė vyksta
i Pietų Ameriką

Tvirtai tikii^E sportuojančio

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Dufferin Sb LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUT PINIGU&.Ū.. J

galėdamos jas IĮ, taškų skirtu- jaunimo gajumu . ir sportinės 
'mu — 49:38. Žaidė: A. Gatavėc- į veiklos prasmiki
kaitė 19, J. Gataveckaitė, A. Ša--f * “ ' ' 
pokaitė 7, B. Siriūnaitė 10, G. 
Uogintaitė 11, D.Simonaitytė, A.
Rekštytė, B. Ožalaitė, E. Juškai
tė, A. Sapijonytė 2 ir A. Grigai
tė. Aušros vyrai be didelio var
go sutvarkė Vyčio “atjaunin- 
tus“ veteranus 90:52. Žaidė: A.

J Buntinas 29, J. Laurinavičius 
16, K. Grigaitis 6. R. Gudas 10, 

■D. Venckus 4. R. Strimaitis 7, 
R. Juodikis 6, R. Juozaitis 10 ir 
A. Šiurn a2. . . ..

Draugiškose rungtynėse Auš
ra nugalėjo Andys Sr. 68:61 ir 
West End YMCA 69:50. x

Namų lygos rungtynėse Auš
ra Juvl. nugalėjo Aušra Ban
tam 57:31 ir Aušrą Midget 60:40. 
Aušra Midge tnugalėjo Aušrą 
Bantam 67:12.

Šią savaitę: antradienį 7.30 v. 
v. Parkdale Coll, patalpose, Met
ro Jr. : Aušra - Andys; 8 v., v. 
Kimbourne patalpose Church 
Midget: Aušra - Kimbourne; 
trečiadieni 8 v.v. Eglinton pa
talpose Church Juvl.: Aušra - 
Eglinton; ketvirtadienį 7 v.v. 
mūsų salėje, Church Bantam: 
Aušra - Lakeshore YMCA, šeš
tadienį 7.30 v- v. Port Credit, 
Metro Jr.: Aušra - T.T. Saints, 
sekmadienį 1 v. p.p. mūsų salėje 
B-C: Aušra - Latviai, Andys - 
Yamada.

Sausio 17 d., šeštadienį, Auš
ros keturmečio balius. Tarp ki
tų svečių turėsime savo tarpe ir 
Čikagos Lituanicą. Visi iš anks
to kviečiami ir laukiami. T.P.

vjumu, prieš ku- 
fi laiką" imU^i&ciatyvos ūž- 
megsti tampresnį’ ryšį su Pietų 
Amreikos lietuviais ir išaiškinti 
glaudesnio bendradarbiavimo ga 
limybes. Gauti laiškai ir drauge 
pokalbiai su čia besilankančiais 
Pietų Amerikos4' lietuviais ' vaiz- e

naudingumą.
Užmezgus ryšius iškilo suma

nymas ištirti Š. Amerikos lietu-

rėš, tiek Pietų Amerikoje, neliks
prie lietuvybėsr išlaikymo, bet
taip pat sudarytų progą per spor x J 
tą išryškinti dabartinę Lietuvos! 
padėtį ir lietuvių siekimus. į

ir ji parems.
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Aukl. ir Sporto Komitetas.

High Pork 
$7.000 įmokėti, nepaprastai gerom 
stovy 3-jų augštų dupleksas, atsk. 
namas su dideliu kiemu. 12 kamb., 
radijatoriais alyva apšild., du gara
žai. Puikios pajamos. Visai be mor
gičių. Pirmų kartę parduodamas se
nutės anglės. Visa kaina su baldais 
apie $25-26.000.

Sherbourne - Bloor
$7.000 įmokėti, atsk., gerų plytų 1 6 
kamb. namas, radijat. alyva apšiid., 
didelės pajamos, lengvai išnuomoja
mam 
Rimti pirkėįai paskubėkite.

rajone, kaina apie $24.000.

High Pork - Annette 
$200 įmok., atskiros, rug plytų, aly
va apšild./ garažas, visai be morgičių. 
Kaino apie $13.000. •

IŠ FASK-to PRANEŠIMO 
NR. 27

IX žaidynių I-sis ratas perkel
tas į Detroitą. Paaiškėjus, kad 
dėl techniškų kliūčių Hamiltone 
skirtu laiku žaidynių pravesti 
negalima, o žaidynių nukėlimas 
gerokai vėlesniam laikui susi
kryžiuoja su FASK-to numatyta 
sportine programa, nutarta žai
dynes vykdyti Detroite numaty
tu laiku, t.y. 1959 m. balandžio 
4-5 d. Žaidynes pavesta vykdyti 
Vid. Vakarų Sporto Apygardai, 
talkininkaujant Detroito LSK 
Kovui. t *

Žaidynių programa: krepšinis 
vyrams, moterims, jauniams ir

Lietuvos sporto nuotrupos
Lietuvos lengvosios atletikos 

gyvenime 1958 m. buvo labai sėk 
mingi. ‘ Be pasaulio rekordo mo
terų ieties metifne, gauta neblo
gų pasekmių vyrų ir moterų 
rungtynėse. Įdomu, kaip ^5sau- 
lio lentelėje atrodo šie recuita- 
tai? Be abejo, pirmoje vietoje at
sistoja B. Zalagaitytė, kaip-pa
saulio meisterė. Toliau sekaįĄĮ- 
gimantas Baltušnikas dišku me- 
time (56,58 m^). pasaulyje dvy
liktoje vietoję,a A.. Varą'nauskas 
rutulio stūmime. (17,,81ffi,) 14-toj 
vietoj pasaulyj’^J. PipyoBJ50Q* 
bėgime (3,41,7 min.) randasi 13- 
17-tas pasaulyje'jr į pirmuosius 
dešimtukus dar patenka ėjikas. 
A- Mikėnas. Tuo tarpu Sov; Sąj. 
geriausių lengvaatlečių lentelė
je, padėtis dar daugiau gerėja 
lietuvių naudai. Be jau minėtos 
B. Zalagaitytės, bėgikas J.,.Pi- 
pynė pirmauja 1500 ir 2000 -m. 
bėgimuose (SS meisteris),- A. 
Varanauskas rutulio stūmime 
yra antras, A. Baltušnikas ir A. 
Mikėnas savo pasekmėm yra 
trečioj vietoj. Į pirmą dešimtu
ką dar patenka J. Mozūta, A. Po-

I Queen • Greenwood ..
$1.000 įmok., pusiau crtskiras, neper
einami 7 kamb., alyva šild., 2 virt., 
didžiulis sklypas, galinio^, pristatyti 
krautuvę, o rūsys tinkamas dirbtuvei, 
brangiai ir lengvai išnuomojami kam-r 
bariai. Pigus pirkinys. Kaina tik 
$13.000. \ .

Krautuvės su namais: •

Pundas - Dovercouft
$5.000 įmok., 6 kamb. sų. cigar sto
re ir baru, mūrinis namas, alyva šild., 
garažui vieto. Geras biznio • rajonas. 
Parduoda dėl ligos.

Danforth - 'Coxwell
$4.500 įmok., tuščia krautuvė (buvo 
radio, vėilou real estate biznis), 5 
kamb. namas, alyva šild., geras pre- 

koina tik $21.000.

Kaškelis
RO. 9-9488

kybos rojon. Viso

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229

■ >

1-7672WA

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641 BE. 3-8162

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

pirmenybės. Daugiausiai vilčių 
meisterio vardui gauti duodama 
KKI ir KPI komądoms, kurių 
sąstate žaidžia Lietuvos ir SS 
rinktinės ' krepšininkąį, kaip: 
Dak'taraitč, Tūlevičiūtė, Petke
vičius, Lauritėnas ir kt. Įdomiau 
šia, kad vilniškis “Sportas” nesi
bijo savo puslapiuose skaitytoj- 
jams pranešti, kad pirmos Lietur 
vos krosinio pirme'ri^’b&š įvyko 
1923 m. (juk tai “buržuaziniais” 
laikais! — K.B.), 6 pirmos krep
šinio rungtynės 1922 m. Kaune., 
Kąlbąnapie krepšinį; ~ Teikia ■ 
pažyfnėti, kad" Lietuvos mergai
čių krepšinio meisterio/vardą iš
kovojo Marijampolė, o berniukų 
grupėje — Kauno Žalgirio ko
manda. Bendrai, finalinių susi- ralajmėdami. Atrodo, kad i sitikimus su paskirom valsty-
tikimų atstovai (Kauno, Vii- įg P k ir . ,
niaus Panevėžio Marijampolės,^ k u ir į ja
Klaipėdos) parode labai augsią y * M tautiečiams bus ge- 
zaidimo lyg) tuo dar kartą pa- - j dabartinį ^a.
tvirtindami, kad netolimoje ate - * k?epšinio žaidim0 lygį,
tyje Lietuvos krepsmis vėl alsi- Jtikrum^e, pagrindinis SS 
stos pirmoje vie tojeSov. Sąjun- ketukas Jra' atomas iš pa
goję ir visoje Europoje. < £llječiu

Sau«io 13 dz-Čilėje prasideda •
cius, J.^Laukytė ir D. pasaulio vyrų krepšinio pfrme- i Mūsų jaunimas nenutraukė.

★★ ’• Al Vnyhes. Į vieną grupę su Kanada ryšių su neprikl. Lietuvos,spor-
- , pateko Sov. Sąj.. Brazilija ir' tu. Daug kartų teko skaityti laiš-

PraUdėjo Lietuvos krepšinio j Formoza. Dar neturime žinių, įicus, kuriuose prašoma vilniškio! 
a salia latvių (Kruminš, Muiž, Sporto redakciją pranešti apie

: 3^ nieks, Vaidmenis) dalyvaus SS prieškarinius futbolo, lengvosios

MĖLYNŲ ANGUŲą / ' ‘ 
APŠILDYMO KROSNIŲ

ATKREIPKITE DĖMESĮ I ŠIUOS PASIŪLYMUS; 
m........III !!■■—!■■■!■ I I t r II. I 11——^—R——

105 akrų farma, arti kelio 40Q ir Holand 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, _ . ‘

$1.800 įmokėti, 6 kamb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir '.šaltas 
varidiio, šildbmas. LakejSimcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tihka vyresnio amžiaus porai. Skambinti S. Dargiui.

$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. Beržinskui.

bėm, visiškai nutylint 1938 m. 
iškovotos antros vietos Europos 
krepšinio pirmenybėse, o įde
dant ilgiausią garbinimą Tarybų 
valdžios laikų — smarkiai išsi
plėtė krepšinis, rungtyniaujama 
su Azerbeidžanu, Gruzija ir t.t., 
suteikiant taip pat lietuvaitėms 
progą patekti į Sov. Sąj rinkti
nę ir t.t. ir Lt. Šioms pastaboms 
atsakymas labai trumpas: ’ rtūė 
1938 m. pirmenybių Romoje, lie?- 
tuvaitės ir paliko Europos sidab
ro medalio asvininkės, nes jos •_ 
nebuvo vėliau nugalėti®?' ‘ K lrilRO ALYVA

Paskambinkite mums dėl: 
. KURO ALYVOS

ALYVOS "BURNERIŲ"

eoMPAKv MMireo

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

L

rinktinėje ir lietuvių. Tačiau atletikos ir kt. sporto šakų Lie- 
! reiktų suminėti Stonkaus, Pet- Įtuvos tarptautinius susitikimus, 
•kevičiaus ir Lauritėno pavardes. Reikia pažymėti, kad redakcija 
į kurie šiuįT mėtų yra’ iškTTiąusi, “sausas” pasekmes paduoda -be 
Lietuvos žaidėjai. Ir įdomu, ar SJ jokių komentarų-, tik pabaigoje 

j Sąjunga sutiks žaisti su Formo- savo pranešimų prideda ilgą uo 
za, kurios ji nepripažįsta? Gal degėlę įvairių pastabų. Panašiai 
pasielgs panašiai kaip graikai padaryta į skaitytojos iš Kauno 
pasaulio futbolo pirmenybėse su Irenos Tautkaitės prąšymą apie 
turkais, atsisakydami nuo rung- moterų tarpvalstybines rungty-^ 
tynių ir tuo pačiu, automatiškai nes prieš karą, nurodant tik su- i

Elektros - Electronic 
Technikas - 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros irt^jiTOdf > pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. ,

M

-«* . ■$**-*.



TtVISKES ŽIBURIAI

t-i"—

Sav. D. KAUNAITt

RGIAŲSI

vyriškuMMmismVzSOtf

DĖMESIO

Tel RO. 6-4063

GENERAL INSURANCE
Turte draudimas (namai, auto ir

LOOR ST. W, 
(netoli Dundas)

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W- 
Toronto, Oat 

TeU EM. 4-2715

y«tuYh| mptem
KIRPYKLA

GEORGE BEN, B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W-» Toronto 
Telefonai: LE. .4-643) ir LE. 4-8433

VALIFIKUOTA^ TECHNIKAS TAISO

VIEŠASIS NOTARAS 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei: 

siniai patarnavimai, 
morgičiai.

Domą Hairstyling 

ms

, AMV SPECIALISTAS

L IUNSKY. R.O

AUTOMOBILIU NAMU

jmiMlXfiUATStTX’Ml.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydiio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 
į tėvynę duodame 15% nuolaidų.

143S DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

A. p. GARAŽAS
153, DUNDAS ST. W. 

/prie Duffer in/

Visu rūiių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomafic - Hyd* 
romotič t re nsmisi jos.

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Dr.N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.
Z c. ’ -

(Starkman vaistinės 
namuose) •;

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tek W A. .3-2003

95 Roncesvalles Ave., Toronto;
Telef. LE. 6-5613

naują apylinkės valdybą šios 
sudėties: V. Čiuprinskas, Pr.

MH? į-E. 4-4451

Dr. RŠ MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS, 

Veketnis ų 4eft»diei><ei»

1002 BLOOR W;, TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St?

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

577 RLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo yalandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai v.

VyrlMsų |r moteriškų rūbų siuvėja?
K,afjuavicius

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

OKULISTAS r
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, B.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey SI.)
Telef. LE. 2-5493

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

Teisininkas —- 
Advokatas — Notaras , ■ * / į' •*** - - •* ’

butą ir norite pigia kaine per
vežti savo betdp*, kreipkitėi telefonu 

LR 3-1435 
BR. STONČIUS

e koncer 
daičio Va

bažnyčioje- Vietos. LB valdyba 
ir klebonas padės surasti dar
bą ir butą, persikelti ir įsikurti 
Miodspro mieato.Windsoras yra 
veik Detroito priemiestis. Pra
šau rašyti šiuo adresu: kun. V. 
Rudziuskas, 2977 University W., 
Windsor, Ontario, Canada.

iki šiol. Iždininkas Liudas 
savo pranešime pa- 

i me
tų bėgyje padidėjo, nors išlaidų 
buvo nemaža.

Revizijos komisijos vardu pra 
. Kačinskas, 

rio metu sudėta $147,25 aukų > pažymėdamas, kad valdybos 
Tautos Fondui; Windsoro mies-. veikloje blogos valios nepaste- 
f ; " ” -
16 paskelbė “Lietuvos Diena”, 
vetinis “The Windsor Daily 
Star” laikraštis patalpino ilgo- ___
'<ą straipsnį apie Lietuvą ir jos Į Dumčiaus.

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

Pritaikę akimuj visiem* ąkių ^tek 
W»a <ftlų nervus, kuri, da? 

nai sukelia įnfvos skaudėjimų Ir nėr 
vjnoumą Kalba slavų kalįjomi 
479 Coltog© St. W Torom- 

Telef. WA 1-3924

ŠILDYMO KONTRUKTOBIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

Vist elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
contracting CO.

X V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. BI. 7-1601 Į
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA’

Paskola 1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gvvvbė

yictar D, ALKSNIS 
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST- WEST 
/kampas Bųy & Richmond/

Room 901 
Telefonas EM. 2-2585

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
ff A. 4-9501. BE. 3-0978

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

siuvėjas
1113 Dundas SL W-, Toronto 

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

7DtMEiP MOTORISTAMS! ■/. . .. '

959 me'J° |®|£R automobilius 
kurie yra vieni iš praktBkiausrų ir taupiųjų, šių die®ų 'i|ųto- 
nM^^ Taippat mūsų modernioje aūlo remonto dirbtuvėj^ at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime bateriių, padangų Ir auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTOBS
> 3 AUKLAND RD. - TEL. BE. S 3521 “ ■ >

(Islington, važiuojant iš miesto Duncfas St. W., nirira gatvė kairėn mž Kippling).
f r > - Sav. V; ir J. DUNDifAI. f '

įkąs ir V. Pųndzius. Kandidatais 
liko: S. Pakauskas ir L. Lepars- 
kas. Rev. kom. išrinkti: E. Za- 
torskis, R. Dumčius ir Pr. Kai- 
’•vs. kandidatai Alb. Tautkevi- 
čius ir J. Giedriūnas.

Sumanymuose nutarta paskir
ti iš apylinkės kasos sumų PLB 
valdybai ir prisidėti prie šalpos 
Suvalkų trikampio lietuvių.

Susirinkimui vykusiai pirmi
ninkavo E. Zatorskis ir sekreto
riavo B. Badikonytė.

Baigiant susirinkimo pirm. E. 
Zatorskis padėkojo visiems at
silankiusiems dalyvauti bendrų
jų reikalų svarstymuose ir kvie
tė būti visur ir visada lietuviš
kosios bendruomenės ambasa
doriais.

Nauja apylinkės valdyba pa
siskirstė pareigomis šitaip: pir
mininku — Vytautas Kačinskas, 
vicepirm. — Pranas Dumčius, 
iždininkas — Vytautas Čiuprins
kas, sekretorius — Petras Januš
ka ir reikalų vedėjas Viktoras 
Pundzius. Kultūros Fondo įga
liotiniu ir toliau pasilikti suti
ko Jonas Giedriūnas. Dauguma 
valdybos narių yra su dideliu 
patyrimu organizaciniame dar
be, dėlto tenka laukti, kad ir 
ateityie Windsoro LB darbas 
bus dirbamas su pTna energi
ja, vieningai ir pavyzdingai.

Kalėdų eglutė, ruošta apylin
kės lietuvių vaikučiams gruo
džio 28 d- Kroatų salėje, praėjo 
su pasisekimu. Su deklamacijo
mis gražiai pasirodė šie mūsų 
mažieji: Nijolė Giedriūnaitė, Al
dona Tautkev:čiūtė, Stasys Pa
kauskas. E. Kazlauskaitė. Rūtą 
Ražauskaitė, Petras Giedriūnas, 
Danutė KaČinskaitė, Ant. Kaz
lauskas. Bendrame pasirodyme 
gražiai išpildė “Aguonėles” ir 
“Pučia vėjas”, o pabaigai ir su 
Kalėdų Seneliu (J. Gfedriūnu) 
‘Tlaukia žąselė”. Kalėdų Sene
lis mažuosius apdovanojo gra
žiomis dovanomis (žaisląis), 
saldainiais, riešutais ir kitokio
mis gėrybėmis. Kalėdų eglutę 
finansavo apylinkės valdyba, ją 
paruošė J. Giedriūnas, B. Badi
konytė — šeštad. mokyklos mo
kytoja ir V. Pundzius. Dalyva
vo didelė dauguma lietuviško
sios šeštadieninės mokyklos mo
kinių, jų tėvai ir lietuviškuoju 
atžalynu susirūpinę vietos lietu
viai. :

Į Mirė Statkienė Elena, 67 me
tų amž., gruodžio 25 d., paskuti
niu laiku gyvenusi 1088 Rickory 
Rd. Paliko nuliūdusius vyrą Jo
ną, dukteris Adelę Strong ir An 
toniną Thomas, sūnų Tadą, vie
ną seserį Lietuvoje ir keturis 
vaikaičius. Buvo pašarvota Ja- 
nisse Bros. Funeral namuose. 
Pirmadienį, gruodžio 29 d. Our 
Ladv of the Rosary bažnyčioj 
atlaikius pre!. Langlois, asistuo
jant kųn. P. Shiller ir L. Bohn, 
gedulingas Mišias, palaidota 
Heaven Rest kapinėse Howard 

I Ave. East. . V. V.

TAPE REKORDERIrtS. Hi - Ft PATEFONUS. 
J; sianionis

19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861.

VEDYBOS
Jei norite reoti, rašykite Zvokie£h| «t 
ienky k./, telefonuokite er atvykite 
asmeniškai i

VtDYBU BIURĄ “WALOI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefoną* LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 *01- *- 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. pmž., tarpininkavimas 

veltui.

>raųtu, kur tu dedi sa- 
, kad niekad neturi?' 
Jėi tau tai rūpi?

.tai, kodėl rūpi? Kiek 
irtų ĮNrąškrot paskolintutu .sis

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5-30-9 vaL vok 
Antrodieniois— - “ nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai; vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 Vai: ryto uždaryra

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

Telefonas LE. 2-8723

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS.

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires) į

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRĘ SERVICE
459 RONCESVALLES A VE., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
Vulkanizaciįa, atnaujinimas gumų, rotų bakinsavi-. 
mos Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. 'Pasi- 
rinkines įvairių rūšų padangų p^iomis kainomis.

VALAU FOTELIUS 
ir {vairius kilimus, 

taip pat išimų rašalo dėmes. Sutaisau
Mirusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
E KARALIŪNAS

lyvąūta tarptaūtu 
te, kurio proga J 

rdoyaujamas choras pasirodė ir 
’ televizijoje. Birželio liūdnųjų 
dienų paminėjimas buvo iš CBE 
radio stoties pertransliuotas per

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

LIETUVIŠKA RŪBU VALYKLA < 
966 Dundas St. W. - - Tel, LĘ.

Valome, dažome, įaudžiamę ir taisomu. ‘
PAIMAME IR PBISTATGME Į NAMUS. ; . \ 

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai,-vąkaro.
■ Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. - -

Sav. V. BLOC KIS ’ ./ f

Skubus TU E II Z14 OS pataisymas 
' Dalys garantuotos 3 mėn.. Dirbam iki 11 vai. vak-,- ;

RO. 6-9367 - V. Semaška

kių vakarai ir viena gegužinė. 
.. Veikia lietuviškoji. šeštadieninė 

į,įgr revizijos komisijos mokykla išlaikoma - apylinkė? 
;ii9ai, išrieta nauja 1959 valdybos. Mokykloje- mokyto-, 
d#>a bei revizijos komisi- įjauja mokytoja stud. B. Badi-

Krosnys - Gazai - Alyva - Andvs
CONVERSION BURNERS - gazo ir alyvos. VANDENS TAN 
KAI —> gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ii 
žiemai. .Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros Šaldvtuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

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

.^Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
jsvaziavhnuš, užsukite į

IiiLLV’S GARAGE
S ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spcdinc-CoIIegų^ f ; ‘ :• ‘ . J
- Sav. VL. TARVYDAS

« Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naulų stabdžiu- įdėjimas tik U8-09
parantoątąs darkąs, Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4958. DARBE: WA. 1-9541

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darbas ir dalys gerantupjaiftos Paštu. -• *

A. STANCIKAS- -

TAISAU VISŲ RŪSTŲ 
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD.. Toronto.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL LE. 2-9547 
c Cv tet aaljljų 6** i*’ir|u« rnedšiojęlinius Šautuvu*. į

kuris nebus teisus turės eiti pa-, 
; ’»vąįk|čioti. Tai maitai, miela po*
^a, 65 metai kaip esu visą laiką

| gryname prę:.. j. .

Specialistas
Studentas medikas su laikro- 

dvku rankoje . ilgai klauso ligo
nio piilso ir pagaliau .sako pro-; 
fesoriiiū \

Albą .ligonį numirė, arbą -. 
į^ano laikrodis stovi

Wester n Texti les
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
S3ŲV-JAS Ą. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos- 
tiumpms ir oaltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Nąųjįuši , 
deliai. Žemiausios kainos. .

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

siuntimai
Į ĮUiryvą

- Pramooės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus SI 1.95

į 22 svarai ryžių ' $14.75 . _ 
f J. 22.svarai tauku $23.20 ' įį* . ■

Siuntinįąį pristatomi per 
3-4savaites.

iMtaUB Trading 
' Co. Ltd. ■ ■

«r.5 Queen S|. W., Toronto
. fčl. EM: 4-4025

f Skyriai Hamiltone, St. Ca- 
'karines; Edmonton, Buffa-

Z lo'ir .fct ; .. -. - ■
f 1 ’I

V^kli^^taskaitį padarė pirm, knygomis. Tautinio .solidarumn P. JarBka. Pabrėžęs, kad apy-!mokestis mokamas ^Etoa- 
linkėje lietuvių skaičius neturi maj. Gražus skaičius narių mo- 
tendencijos didėti, bet nuolatos ka įnašus kiekvienais metais nuo 
dar mažėja, tačiau liet, veiklą apylinkės susiorganizavimo 1950 
tenka pasidžiaugti. Ji neatsilie _ ;
ka net nuo didžiųjų lietuviškų Leparskas ___ ______
kolonijų. Atskirai tenka pažy- stebėjo, kad apylinkės kasa 
mėti šiuos valdybos dąrbus. Su-' 
ruošta įspūdingas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 40 
m. sukakties paminėjimas, ku-.nešimą padarė V. 

metu sudėta $147,25 aukų; pažymėdamas, kad 
L   V -J • ra « A 11/^ Y •II T 1

to. majoras M. J. Patrick Vasario beta, o už įdėtą darbą valdybos 
“ir 'i nariams priklauso padėka.

Einant prie valdybos rinkimų 
išrinktą mandatų komisija iš R.

. . _ ........... ..... >, O. Statkevičiaus ir
nepriklausomybę, o CBE radio : Alb Tautkevičiaus, kuri patik- 
stotis pašventė tam visą pus- rįnusį paduotus balsus, paskelbė 
balandį..Paminėjimas buvo per- 
ransliuotas per visos Kanados

CBC radio tinklą ir mažesnes | Dumčius, P. Januška, V. Kačins- 
radio stotis, kurių susidarė virš 
100. Paminėta Motinos Diena — 
buvo rašytojo Vyt. Alanto pa
skaita it graži meninė dalis. Da-



* 'W

4 TORONTO. Cnt.
apija nor- 
idžiaapie

TEVISKŽS ŽIBURIAI į 1959>I. R
• ■ * < -TWBxasasacacs

(470)

dalyvauti •pamaldagb ’ir bendrai 
priimti šv." “Komuniją. ;Pamoks- 
£Ml •P/iAžūl»fio “Lietuviš- 
koji*$ęiBia- lietuviškoje parapi- 
iiijėVTi»j: jp6’il vai pamaldų 
parapijos salėje įvyksta bendri 
par. pusryčiai, kurių metu par. 
komitetas • padarys pranešimą 
itpiė-par.- ekonominę padėtį ir 

. Ašmonto skolų ihokėjimą.
Per 1958 metus parapijos 

ba&iyčioje pakrikštyta 72, su
tuokta 37 poros, palaidota 13, su- 
tjvirtinta- 40. Parapija daug rū-

ddas skatino visus jungtis į sa
vo” parapijas, bendrai dirbti ir 
kartu aukotu, nes tik tokiu bfi- 
cįų .bū^ galintą turėti stiprias lie- 
Uiviškąs pąįąpijas ir stiprią lie- 
tuvišk^-bendruomenę. Pagaliau 
ir Lietuvių Bendruomenė išeivi
joje savo veiklą gali tik tiek iš
vystyti, kiek ji gauna pritarimo 
ir paramos iš gerai organizuotų 
ir lietuviška linkme vedamų pa- 
rapijų. \ •

— $į sekmadienį švenčiama 
šv. šeimynos šventė. Bus sako
mi dienai pritaikyti pamokslai. 
Kviečiame gausiai eiti šv, Ko
munijos.

— šį sekmadienį po 11 vai. 
Mišių muzikos studijoje šaukia
mas, KLKat. Moterų D-jos Pri
sikėlimo, par. skyriaus narių su-

savaitę; lėnkomi lietu- 
šioge gtttvėserTndiah Trail, ------------ ,
awa, Alhambra, Baustead, sirinkfinas. Kviečiamos dalyvau-

Howard Pėrk ir Con-jti narės ir prijaučiančios. Be to,

U . - ■ - . . - B,*~L 1 ? ihi^iįijiiu

Žiemos karnavalas-kaukiu, balius
, '7* T.-

■ ‘ ■ •. • »J1 • ■ • J * ; i ’ L f f- ' '** į ***•' ' «• , »♦ ' . w

A ruošiamas Jūros Skaučių Rėmėjų ir “Šatrijos” Tunto,
i ivyks sausio 10 £Wlsikėlimo parap. salėje.

. ......... .......................................... i............. . — ... .

IŠRINKTOSIOS KAUKES BUS PREMIJUOJAMOS.
LAIMINGASIS 4ĖJIMCUBILIETAS - KELIONE LĖKTUVU 

.r- 4- NSJVtSCPKĄ .IR ATGAL!

Programą išpildys p. Orentiąnės baleto studija. 
Bus loterija, bufetas ir kitos staigmenos. 

Groja “Olimpia” orkestras.
- ,r ■» *

Maloniai kviečiamė atsilankyti, tuo paremti skautiškąją Jubilie
jinių metų veiklą. Pradžia 7 v.v. Programa 8 v. v. įėjimas $1.50.

visos narės raginamos tą dieną 
priimti šv. Komuniją.

— ^Šį '• sekmadienį po 10 vai 
Mišių vėl reguliariai pradeda
mos Pinuos Komunijos kate
chetinės pamokos vaikams ir re
ligijos; pamokos^ nekatalikiškas 
gimnazijas lankantiems gimna
zistams. Prašom visų punktua
liai susirinkti. Per JLO vai. Mi
šias vaikučiai . sodinami į pir
muosius suolus. ' G

t— Šią savaitę lankysime pa
rapijiečius sekančiose gatvėse: 
Dovėrcdirit, Delaware, Concord 
ir Shannon. <
- — Širdingai sveikiname savo 
jaunuosius “Aušros” sportinin
kus ir sportininkes, praėjusį 
sekmadienį antrą kartą išsiko
vojusius Kanados lietuvių vyrų 
ir moterų .krepšinio meisterių 
vardus. ; -

Pakrikštyta: Vlado ir Ceci
lijos Gutauskų sūnus Jonas Vla
das, Vytauto ir Marijos Lukšių 

. sūnūs Viktoras- Juozas, Stasio ir
’Bėieėriti-dukrelė-' Julija 

ęįdas bažnyčioj "padarė l958 ftf. Oha, Vytauto ir Gerdos Baltru- 
parapi jos pastdraėrjbš apžvalgą.- šiūhų g dukrelė - Lorna Paulina, 
Nėiįęsd^ą^-fįiiaĮisiiiių' reikalų, Romualdo? ir Hildos Simanavi-: 

■ parapijos čių' sūnus Raimundas Jonas, ^iėd:400 Raimundo ir Irenos Paškauskų 
— Įloiia .Teresa, Jono ir

Bronės Akelaičių dukrelė Silvi
jaPraksėda, Jono ir Onos Gūs- 
tainiųį dukrelė ,;Rima Marija, 
Jųozd. ir 7 Kotrinos Kazakevičių 
dukrelė Ąldona Loreta, Vaclovo 
•i£• fariitęs;.poškų dukrelė Rita 
Agota/ir Juozo bėi Kazės Žabų 
sūnus;LAlfonsasRomas.

L' ' ■ ■' -A . * ’* • • ’• J

KLB' Toronto. apyl; Tarybos
-:širiir&iknhas '7L < .. .

šaidrią^ąs šį ’sekiriadienį,; sausio Namuose. Dienotvarkėje meti- 
1143^^3i ya£ p.p. Lietuvių Na- his ataskaitinis pranešimas ir 
fnw>šė'.'Kyiečiaiūį atsilankyti vį- naujos valdybos rinkimai. Pra- 
ši.rinktieji tarybos nariai ir liet, i šome narius šiame susirinkime 

atstovai. Suširin-jkuo skaitlingiausiai dalyvauti.
j; Valdyba,

apyl. pirm.'j. Senkaus referatas į . ... .
“Kanados lietuviu ekonomika”, ! Vasario 16 mmejunui 
Vasario 16-osios minėjimas ir'apylinkės valdyba yra gavusi 
einamieji kolonijos reikalai. j “Imperial” kino teatro salę

Valdyba. I (Dundas - Yonge gt. kampas).

šeštadieninė mokykla j gurno min.'Fulton.
r r_____
pradeda sį šeštadienį, sausio 10 nimai su LNT skyriumi pasibai-

riamš
;os par. vai-

pamėtau nebus-.J*7•* v- ■' 
f Į kunigu kvietimą berniu-

gištravo ir- kuh.<B. Pacevičiaus 
vadovaujami,, jau;mokosi.

Kurt. dri J. Gutauskas sa- 
vaitgi^ai, p -Detroitą,
kūrliėtuviųkolonijoje skaitys 
paskaitą vysk. Kaz. Paltarokui 
pagėrbtiakademijoje. ■ 
4 Dėkojtom Ą. Burdulienei 
parapijos salėje . pasiuvusiai

dKdingps įiamaldoš už a.a. Joną 
SimelėviČių''.- praėjusią savaitę

štataų),/klebonas pagyrė ž Pir-

^^atdėfagp. jšėyo; kiirii- 
‘šaVaho- 

^s!^^^elbirii^a®^;.jsttsiprk- 
iiy;gera-

f^iį^aįhašh/P^^l^ ŠyVe-

pėrapįjų, siūlančių įvairių leng- 
yati|, kuriose nereikalaujama 
prĮėsvedybihių instrukcijų ir 
repeticijų, kur jungtuvės daro
mos po pietų ir be Mišių; rimtai 
įspėjo tėvus, nūdelsiančius nau
jagimių krikštus mėnesiais, me
tais ir daugiau, primindamas 
Bažnyčios potvarkį, kad vaiku
čiai turi būti pakrikštyti kiek 
gajima .greičiau, t.y., maždaug 
1-4 savaičių bėgyje. Sustojęs 
prie pašaukimų į dvasinį luomą 
klausimo, T. Placidas paminėjo, 
kad toks žemas pašaukimų skai
čius .yra ne tik parapijos, bet ir 
visos kolonijos katalikų gėda; 
tėvai, .kurie, žiūrėdami savo aS- 
mėiiiškoš. naudos, priešinasi šio 
luomo pasirinkirtiui, turės prieš 
Dievą sunkiai atsakyti. Kalbė
damas apie jaunosios kartos lie
tuvybės išlaikymą ir nehuilsta- 
mas parapijos pastangas šioje 

< srityje, klebonas priminė, kad 
parapija šiame darbe gali būti 
tik talkininkė ir skatintoja, t>et 
iiėtųyybės išlaikymo jaunojoje 
kartoje atsakomybė pirmoje ei- 
tėje jĮuli ant tėvų pėcių. Ilgiau 
Sustojęs prie Toronto kolonijoje 
madingo dalyko nepriklausyti 
jokiai parapijai arba priklausy-

eiškė, kad katalikų Baž- 
Mtios tvarkos iš viso ne

pripažįsta. Žmogus gali remti 
kiek jis nori parapijų, bet pri
klausyti gali tik vienai. Kad ka
talikas nepriklausytų jokiai pa- 

’ fapijai, tai taip negalimas daly
kas, kadangi katalikų Bažnyčio
je! '’‘‘neprik lausomų” tikinčiųjų 
iiėgaii būti, nes jėi kuris liėtu- 
lAą bepriklauso lietuviškai ba
talijai, tuomet pagal Bažnyčios 
teisę jis automatiškai priklauso 
tai angliškai kalbančiai parapi- 
jai, kurios ribose jis gyvena. Bet 
toks ^nepriklausomas” lietuvis 

' ^ is ir visus pastoracinius

tabija, nes lieutviškosios i ii jau 
nebeturi jokių teisių. Palietęs 
parapijos darbą šalpoje, klebo
nas suminėjo eilę būdų ir pa
vyzdžių, kaip tas darbas veda
mas. šalpai ir bendrai karitaty-

Sausio 17 d., kitą šeštadienį, 7-30 vaL vak. 
Prisikėlimo Auditorijoje -

AUŠROS KETURMEČIO BALIUS
Šventėje dalyvaus Čikagos akademikų krepšinio komanda — 

Šiaurės Amerikos meisteriai — “Lituanica”.
■ > Įdomi dar nėJcarią ^Toronto lietuvių

nematyta'meninė pijjgrąma. 
Vk* sve«tai bus filmuojami.

(h Visus maloniai kviečiame atsilankyti
paremti mūšų sportuojantį jaunimą, Ka- 
Kanados lietuvių vyrų, moterų ir jaunių 
krepšinio meisterius. * . —

Sausio 17 d., šeštadienį, Hamiltone,
Roberts Restaurant salėje, 747 King St. E.,

įvyks šauniausias šio šokių sezono

žiemos balius
4

Gros Bennie Ferrie. orkestras.
Veiks turtinga loterija.

•. Pradžia 7.30 v. v.
Maloniai kviečiame visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime.

Hamiltono Vyr. At-kų Kuopa.

G ' MONTREAL. Cue. "
Lietuvių Moterų Taurinių f iriai, išlaikyti- pasiuvim r stibu-:

Drabužių Konkursas - i je <ir, būdingi, kuriai noi s Liet u-l

skelbtas Lietuvių Moterų Taūti- 4. Premijuojami treji drabu-: 
nįų Drabužių Konkursas įvyks žiai it skiriimos ‘3 vertingos pre- 
vasario 7 d. Aušros Vartų para- nujos. • > • < y - - Z
pi jos salėj mūsų rengiamo viė- i 5. Premijos skiriamos tautinių 
šo vakaro metu. A drabūžių dėvėtojoms, atųlankiu- 

Konkursui pravesti skelbiame sioms i KŲK Mot. D-jos rengia
mas taisykles: ' mą> vtešą *vąkarą vasario 7 d.

1. K. Liet. Kat. Moterų D-jos Aušros Vartų parapijos salėje. 
Į Montrealio skyrius skelbia kon- 6. Premijas pripažįsta Jury, 
(kursą premijuoti Lietuvių Mo- Komisija, susidedanti iš daili-’ 
tėrų Tautinius Drabužius, kad [ ninko, tautinių drabužių audė-

1 prisidėti prie tautinių drabužių 1 jos, ir premijas skyrusių orga- 
; populiarinimo ir palaikymo tau- nizacijų atstovų.
tiniojneno išeivijoj. 7 -Jury Komisija turi teisę

žinti ir. Komisijos sprendimas 
galutinis. X ■ -

Skelbdamos šį konkursą, mes 
kviečiame visas Montrealio lie
tuves moteris, turinčias tauti
nius; drabužius, arjia galinčias 
jųps įsigyti, bųtipai - kpnkurse 
dalyvauti. Nesvariai ar Tamstos 
rūbas bus premijuptas kaip gra
žiausias. Svarbu parodyti mūsų 
meilę taūtiniąęa-TŪbuiį per šimt
mečius , v :.puos«lėtam 
mūsų - tautos mėtėnį;.riįSyarbui 
kad rpes ir šiandieną savo: rū- 
bu d^žiūojamėš.<ir norime jį 
'perduoti mūsų jaunajai kartai ir 

Clinię,<67 College- St.,. 12-3.30 ir būsimoms kartoms. ■ 'f / A 
5 30-8 vai..; -3#.. \ ! Mes laukiame .ĮĮUpšiędaus: pri-

Sausio 14 — Aldewood United tarimo iš visų Montrealio .lietu- 
Cburch. 44 Delma Drive, 9.30-11. viii ir kviečiame į konkursą ir

: Sausio 15 — Kėw Beach Uni-t 
i ted Church, 140 Wineva Ave., i
2 30-4.30 ir 6,30.-830 vai.

S Antibolševikinio Bloko:.Hetu-| ‘‘bžiavėniįbljmų balių AV sa. 
„„„ t, , . r . , ile:e vasario 7 d. rengia KLKnuo-jkano valstybes sekretoriui kar-1 Mtr D_,- . ,

. j , ... . ' Nemokami prrncuzu kalbosapgailestaudamas išbraukimą is (kursai sausio £ d. 8 vaL
diplomatų sąraso ligsiolinio lais- _ 122Q^e Ja Mųntagnė.-Kuršus 
vos Lietuvos paskirto atstovo 
prie Šventojo Sosto.

ka šito Vatikano politinės kryp- 
*’e’ pakeitimo komunizmo at- 

lietuviams' išeiviams 
muzika. Šalia jau dažnai duoda-ijr už geležinės^ uždangos, gyve
ntų trumpų paskaitų bei įvairių ! nantiemš. Abi grupės į šitą žygį 
žinių yra planuojama įvesti mo- žiūri kaip į komunizmo laimėji- 
kykliniam jaunimui skyrių bei ma j<y kovoje su krikščioniška 
juokų ir anekdotų dalis. (bažnyčia; Lietuvos atstovo prie 

Jei kas ką nors naujo turėsi-: ~ 
te, neužmirškite paskambinti 
LE. 4-1274 arba parašyti 132 
Havelock St., Toronto 4.

J. R. Simanavičius 
Radio programos vedėjas

P.P.S.K. Aušra.

Drabužių Konkursas į je dr .būdingi, kuriai not s Lietu4
i Pranešame, kad spaudoj jau vos apylinkei.

“ į 4. Premijuojami treji drabu-

sias
! ____ __ _ __________
! Montrealio skyrius skelbia kon-

I 5. Premijos skiriamos tautinių 
• drabūžių dėvėtojoms, atųlankiu- 

Mot. D-jos rengia-

2. Premija skiriama už rankų premijas padalinti arba suma- 
darbo austinius lietuvių mote- —2- v-j;-------
Irų tautinius drabužius. .
■ 3. Premijuojami geriausio au- 
įdimo, gražiausio rašto bei spal- 
•vų derinimo tautiniai drabu-

Kraujo donarus
. Raudonasis Kryžius-, priiminės 
i šiose vietose: sausio 8 d.—North 
į Toronto YMCA — 130 Eglinton 
! Avęį -ri.2.30-4.30 ir 6.30-8.30 vai. 
, vak. RCAE Station, Downsview, 
• 9.30-1130 vai. Sausio '9 d. — St, 
. Lawrence Starch ,€<>., Port Cre
dit, 9.3041.30. ir 1300-4 vai.

’ Saųsj&o 12 ir 13 d d. — Central

530-8 vai.--iį’,' Liet, radijo programa
1 “Tėvynės Prisiminimai” 
nuo pereito šeštadienio, sausio 3 .

.d., pakeitė savo transliacijų lai- jį15 
! ką .Dabar pilnos valandos pro- " 
j grama bus kiekvieną šeštadienį
nuo 5 iki 6 vai. vakaro, iš tos pa
čios CKFH radijo stoties, ban- 

'ga 1400.
i “Tėvynės Prisiminimai

’ kiusiems į iškilmingą Naujų 
Metų sutikimą Prince George 
viešbutyje, nes sutikimo pasi
sekimas dalinai įgalino ir šio 
laiko gavimą bei jo.finansavimą.

Nuo šio laiko programa bus 
paįvairinta įvairiais kultūriniais 
dalykais, lietuviška bei klasine žvilgiu lietuviams' išeiviams

j viešą vakara gausiai'atsilanky-
i. KLKMD-josM.sk.
AA, inž. Mečislovas Kraušio- 

įnis palaidotas gruodžio 27 d. iš 
i AV bažnyčios.

Aviškasis skyrius pasiuntė Vati- (

i širdžiai dėkoja visiems atsilan- dinolui Dominico Tardini raštą.

I Slavistikos institutas p riė Mon- 

kurti lužieinių studijų ėefetrą ir 
organizuoja tam specialią bibr 
liotėką, '■ *'' • . •

f Rašte pažymima neigiama įta- Q univėrs-teto užsimojo, su-
nnlitinnc b-rvn.. _ J *

Jaunesniųjų mergaičių 
ateitininkių agapė 

ir susirinkimas įvyks šį sekma- i Neseniai su dideliu 'pasiseki- 
dienį, sausio 11 d., 3 vai. p.p. mu koncertavęs Čikagoje, TL 
Prisikėlimo- parapijos muzUtos choras ’“Varpas” '.ri--™ 
studijoje. Narių dalyvavimas 6-ajam gimtadieniui atžymėti 
’!. '" Valdyba, i koncertą sausio;24 d., šeštadie-

jnį, Prisikėlimo parapijos salėje. 
: Programoje numatyta visa eilė 
! dar negirdėtų Toronte kūrinių.

būtinas

Metinis SLA 236 kuopos 
. ■' susirinkimas •

TL choro “Varpas” 6-ųjų 
metinių koncertas

ruošia savo

įvyks sausio 11 d. 2 vai. p.p. L. į Koncerte talkininkaus sol. V. į

• Laimėjo TV aparatą
Torontietis Vyt. Kasperavi-j 

čius sporto klubo Vytis loterijo-; 
je laimėjo TV aparatą. Laimia-i

• ’f . . vZ . • . 1

Šventojo Sosto panaikinimas 
greičiausiai įvyko nesupratus 
skirtingos politinės padėteis tie 
tuvoje ir Lenkijoje. Rašto pa
baigoje f prašoma reikalą per
svarstyti ir p. Girdvainiui. grą
žinti senąjį diplomatinį statusą.

Ka.

Verikaitis ir pianistas Mario igasis bilietas buvo ištrauktas j 
Bernardi. , j sausio 3 d. Prisikėlimo par. sa-

Po koncertą, geram orkestrui' įėję pobūvio metu.
grojant įvyks balius- su visais tai!
progai numatytai?'priedais. Pa-j Dr. Č. Kuras-Kurauskas, ve- 
kvietimai, kurių kaina $1.50, iš terinarijos gydytojas, dabar dir-i 
anksto gaunami-pas varpiečius., bąs Minnedosa“ Man., per šven-j 
Koncerto dieną prie įėjimo. G.: tęs su žmona ir dukrele viešėjo 

Mažosios Lietuvos Rezistenci-! Pas Siminea P; ž+ul.ius Toronte, 
, jos Sąjūdžio Toronto skyrius bu-1ta proga aplanke taip pat tr Te- 

| Kalbėtojų yra pakviestas tSsin-į pasiuntęs p Simonaičiui jo vjskes Žiburius.
____ ’ - - 5 70 metų sukaktuvių proga svei- į 

po Kalėdų atostogų “pamokas !&TpyiinkV Valdybos pasiaiški-! kinima- \ir dovanėlę. Ponas- Siuntiniai į Lietuvą
— : -----mi . J . r ._įSimonaitis uz sveikinimą bei! Nuo šio men l d. užsisakantį

Siuntiniai į Lietuvą
nimai su iriNi gyriumi pasiodi- _ ; ... . _ , . •

d., 9 vai. Tėvai maloniai prašo- gė be sėkmės. Jie darysią atski-;dovana- dekoJa> sveikina Toron-■ siuntimus per manė kainuos jau! 
mi tą dieną punktualiai, kaip ir ■’ra minėiima 'išvakarėse ir kai-> ir apylinkių lietuvius ir linki .pigiau negu iki šiol. Taip pat no-Į 
visada, atsiusti vaikučius į mo- kviesia V Rasteni .laimingų Naujų Metų. A. nu pranešti, kad siuntiniai užsa
kykim Ta pačia proga maloniai ' ‘ s „___ ,____ . . • • Per mane Prieš šventes pa-kyklą. Ta pačia proga maloniai 
primenama, kad tėvai, dėl fi
nansinių sunkumų (ypač dėl 
šiuo mėtų esančio nedarbo), ne
galėdami atsiteisti mokyklai už 
mokslą, visada bus atledižiami. 
Dėl materialinių nedateklių vai
kų neSiuntimas į lietuviškąją 
mokyklą yra nepateisinamas. ■.

1 - - . 'S .*** ’ ’ . y >

Klaipėdos kr. sukilimo ir
M. Jankaus minėjimas

Praeitais metais suėjo 100 m. 
nuo didžiųjų lietuvių aušrinin
kų V. Kudirkos ir M. Jankaus 
gimimo. KLB Toronto apylinkė 
ruošėsi juos gruodžio mėn. pa
minėti, bet dėl meninės dalies 
iširimo teko minėjimą atidėti. 
Todėl dabar nutarta M. Jankaus 
100 m. gimimo minėjimą daryti 
kartu su Klaipėdos krašto suki
lime minėjimu, būtent, sausio 
25 d. Prisikėlimo parap. salėje. 
Minėjimą ruošia ’ M. Lietuvos 
Bičiulių D-jos Toronto skyrius 
ir KLB Toronto apylinkė. Tam 
tikslui sudaryta iš tų organiza
cijų valdybų bendra minėjimo 
rengimo komisija.

, “Bevardis” scenoje
Sausio 18 d., sekmadienio po

pietį Prisikėlimo par. salėje pa
kartojamas kun. B. Pacevičiaur 
“Bevardis”, šis gaižus scenos 
veikalas, sulaukęs gražaus at
garsio Toronto liet, kolonijoje, 
jų>ač jaunimo tarpe, autoriaus 
yra gėrbkai reformuotas ir vai
dinamas Toronto , scenos mylėto
jų būrelio. Vakaro pajamos ski
riamos padengti sol,’ K. Oren- 
to antkapio išlaidoms, kuris jau 
pastatytas Toronto Vilties kapi
nėse.

šv. Juozapo ligoninėje po ope
racijos sveiksta Veronika Ste
ponaitienė.

X. , .. , , t Toronto moksleivių ateitinin-
Šv. Jono Kr. Draugijos valdyba kų laikraštėli0 “Pirmvn jauni-

Šv. Jono Kr. Pašalpmes D-jos ,me” išėjo Nr. 3. 5 psl. yra strai- 
metiniame susirinkime plačiai psniu, eilėraščių ir šypsenų, 
aptarti draugijos bėgamieji rei- į 
kalai. Naujai išrinktą valdybą ; The Globe and Mail gruodžio 
sudaro: pirm. A. Kuniutis, vice- 31 ir sausio 1 d. išspausdino du 
pirm. Pr. Motiejūnas, ižd. J. Sa- dr. Pr. Ancevičiaus straipsnius, 
mulevičiuš, protpkolų sekr. A. ’ įvertinančius naująją sovietų 
Stankus ir finansų sekr. V. Strei; švietimo reformą. Jo išvada ,kad 
tas. Į revizijos komisiją išrink--ši reforma kaip tik užkerta ke
ti: A. Augutis, J. Buivydas irllią Žemųjų slUOgsnių vaikams saugoti mergaitę darbo dienomis. Tel. 
M. Dervinis. . ; i patekti į augštąsias mokyklas. ,B *--- — * —1

siekė adresatus per 18-20 dienų. 
Turiu didžiausią pasirinkimą 
medžiagų, batelių pavyzdžių. 
Galite užsisakyti viską, kas yra 
leidžiama siųsti — vaistus, akor- j 
deonus, maistą ir t.t, Skambin-: 
kite St. Prakapui vakarais tel. j 
RO. 7-0350, dieną EM. 8-6813. į

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir chirurgas

į naujas patalpas
2259 Bloor St. W.

Telef.: kabineto RO. 6-6791 
namų LE. 6-9622 > 

y • • ' s -

Darbo valandos: kasdien 12^3 
p.p. ir 6-8 vai. vak.

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusi; džipteksųoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420. f

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LI ET U V Ą ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptu s'Sr kitų kasdieninio reika 
tingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniška, 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkoteą prob. 
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

REIKALINGA MOTERIS, kuri galėtų pa-Į
- / - ‘ " '• ! 

j LE. 4-7787, skambinti po 5 yal. vak.
| ri ■ " ~*

Išnuomojamas kambarys. II paūgite su 
maistu ar .be maisto. ;^oįin^ naudotis 
virtuve. Bloor - Syminįgton rajone. Yra 
garažas. Tel. LE. 2-692^ ū
----------- --------- į----- ----- 4-U-------------------  

Išnuomojamas kambarys vyrui II augš- 
te, Crawford St., arti Dundas. Galima 
naudotis virtuve. Tel. LE. 1-1554.

Išnuomojamos 1 kambarys ir virtuvė su 
Saldais, II augšte, suaugusiems. Telef. 
LE. 4-5972.

■{nuomojami 2 kamb. ir virtuvė, be bal
dų, pigia kaina. Vieta mažinai. Telef. 
RO. 9-1732. _____________ ___

High Park rajone išnuomojami 2 kam 
>ariai ir virtuvė arba kambarys ir vir
tuvė. Yra garažas. Tel. RO. 6-5738.

šnuomojames butas iš 3 kambarių i. 
virtuvės, atskira vonia, su baldais ar be 
baldų. Galima pasaugoti mažą vaiką 
’’ei. LE. 5-0811.

DĖMESIO! Parduodamos iš formos be- 
' oninės kiaulės 200 svarų sunkumo pa
čių skerdimui, prieinama kaino. Peldžius, 
telef. Bolton 41-J-3 arba Toronte telef. 
VA. 2-8980, vakarais.

MEDŽIO DROŽINIAI zietuviy liaudies 
’notyvart grožiaus'a dovana šv. Keičiu 
oroga. Skambinti RO. 9*7044.

L. . į.4 .. -.........~ ~___ WPW9-

MILNES FUEL OIL CO.
OtitOVOI

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro rfyvot sutartie, priima ui»a 
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visM 

rūžių angliv pristatymui. 
Skambink its: LE. 5-0527

District Estate 
Brokers

, 177- Sherbvoeke St. - W.
VI. 2-85GĮ

D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
F. Yasutis . ' LA. 2-7,879
A. Markevičius RA. 7-4097
A. Budriūnas RA.;2-8035
P.; Adamonis RA.-2-2472
Sekite mūsų skelbimui; apie paskirus 
objektus 'NL',. TŽ', 'La Press'

. BALTIC MOVE? S
Paldų pervežimas Toronte Jr tolimomis 
distancijomis. Visas vežatnas t artas ap
draustas. Važiuojam kas savaip į Mont
real. Londono, Winds orą, ’4am Htoną, 
North Boy, Sudbury tr kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO ?

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. Norkeliųnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus,4 PO. 7-4280

I4K

1212 Dundas St. W. TeL LE. 2-3 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W. - - Toronto, On£.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narjzs

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

“Hardware” krautuvė
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 mėtų, g įtartie 
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.00) visa 
kaina, su prekėmiš. įrengimu ir pastatu. įmokėti $20.000. Ba
lansui vienas atviras morgičius. ’ - -

Tripleksas su balkonais . • -? v:". -
$36.000, įmokėti $10.000. Moderniškas pastatas, šiaurės rųone, 
tarp geru rezidenc. namų. Modemiškas, privatus įvažiarimas.-

Dupleksas High Park rajone. ' 1
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas. Ai -

\ REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

josM.sk

